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عثمان احليدر

الشيخ فيصل احلمود يتابع توزيع الطرود

 قامت جلنة الفردوس للدعوة 
التابعة جلمعية إحياء  واإلرشاد 
الت����راث اإلس����امي بالتعاون مع 
التابعة إلدارة  الثقافي����ة  املراقبة 
مساجد محافظة حولي باستضافة 
الداعية محمد حسني يعقوب من 
جمهورية مصر العربية، الذي قام 
بإلق����اء محاضرة إميانية  بدوره 
بعنوان »كيف نستقبل رمضان؟« 
في مسجد العدواني في الفردوس، 
وهي ضمن االستعدادات التي تقوم 
بها اللجنة الس����تقبال هذا الشهر 
الفضيل، لتهيئة النفوس وتشويقها 
إلى الش����هر املبارك، واحلث على 
اس����تغال األوق����ات بالعب����ادات 

والطاعات.
 وابتدأ يعقوب حديثه بتساؤل: 
كيف يستقيم حالنا في رمضان؟ 
وعلق على ذلك بقوله: البد أن تعد 
له العدة: فابد لك من شوق محرق 
يأخ����ذ بيدك إلى ربك، وال يحصل 
لك ذلك إال بأن تطالع أسماء اهلل 
وصفاته، وتشاهد منن اهلل عليك 
وفضله السابغ، وتطالع جنايتك 
فتتحسر على فوات الزمان في غير 
طاعة اهلل، فتتش����وق الستدراك 
الفائت، وتهفو نفس����ك إلى عمل 
صالح يكفر ما قد كان من فعالك.
وأضاف يعقوب: ومن ذلك أن 
تعرف عظم فضل العمل الصالح 
كي حتتسبه عند اهلل تعالى، فإن 

تكفير اخلطايا مرهون بذلك:
� قال رسول اهلل ژ: »من صام 
رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما 

تقدم من ذنبه«متفق عليه.
� وق����ال ژ: »من قام رمضان 
إميانا واحتس����ابا غفر له ما تقدم 

من ذنبه«متفق عليه.
واس����تطرد الش����يخ يعقوب: 
وحذار م����ن رفقة الس����وء فإنها 
ألشد قاطع وعائق على الطريق، 
بل الزم خل الطاع����ة، وانبذ أهل 
البطالة، ورافق أهل الهمم العالية، 
)وفي ذلك فليتنافس املتنافسون 

� املطففني: 26(.
 وذكر يعق����وب بعض النيات 
الت����ي ميكنك اس����تحضارها عند 

الصيام فقال:
1 � اس����تحضر أن تكون ممن 
قال اهلل فيهم: )التائبون العابدون 
احلامدون الس����ائحون الراكعون 
الس����اجدون اآلم����رون باملعروف 
املنكر واحلافظون  والناهون عن 
حلدود اهلل وبشر املؤمنني � التوبة: 

يعقوب: نحّذر من رفقة السوء 
وندعو لمرافقة أهل الهمم العالية

في محاضرة »كيف نستقبل رمضان؟« في مسجد العدواني في الفردوس

الداعية محمد يعقوب محاضرا

متابعة من احلضور في مسجد العدواني

»بيت الزكاة« ينّفذ مشروع والئم اإلفطار الخارجي في 38 دولة
أعلن بيت الزكاة بدء تنفيذه ملشروع والئم االفطار اخلارجي في عدد من 
الدول العربية واالسامية، كما جرت عادة بيت الزكاة السنوية التي يحرص 

على احيائها في شهر رمضان الكرمي من كل عام.
وبهذه املناس���بة قال مدير ادارة النشاط اخلارجي في بيت الزكاة عثمان 
احليدر ان البيت يقوم هذا العام بتنفيذ مشروع والئم االفطار للعام 1431 ه� 
في 38 دولة عربية واس���امية بالتعاون مع 47 هيئة وجهة خيرية في هذه 
الدول، حيث سيقوم املشروع بتوفير 346715 وجبة افطار صائم الى جانب 

توفير طرود وجبات جافة تصل تكلفتها التقديرية الى 317583 دينارا.
وأضاف احليدر انه ميكن للمتبرعني الكرام الراغبني في التبرع للمشروع 
التوجه الى بيت الزكاة او احد فروعه التابعة او مراكزه االيرادية املنتش���رة 
في جميع مناط���ق الكويت او االتصال على مركز االتصال عبر الرقم 175 او 
عبر موقع بيت الزكاة االلكتروني www.zakathouse.org.kw/، مشيرا الى ان 

الوجبة الواحدة تبلغ تكلفتها 750 فلسا.
ولفت احليدر الى ان بيت الزكاة نفذ مش���روع والئم افطار الصائم خال 
ش���هر رمضان املاضي في 38 دولة عربية واس���امية بالتعاون مع 56 هيئة 
وجهة خيرية في هذه الدول، حيث بلغ اجمالي الوجبات التي قدمها املشروع 

442816 وجبة افطار صائم وبلغت تكلفتها االجمالية 332000 دينار.
وأوضح ان املشروع يعد واحدا من املشاريع اخليرية العديدة التي ينفذها 
بيت الزكاة في اخلارج والتي تستهدف النهوض باملسلمني والتيسير عليهم وقد 
بدأ البيت بتنفيذه منذ عام 1988 بتمويل كامل من احملسنني الكرام وبإشراف 
بيت الزكاة ويقام في عدد من الدول اإلسامية والعربية بعد ان دعت حاجة 
املس���لمني احملتاجني في هذه الدول البيت الى متكينهم من اداء الركن الرابع 
من اركان االسام بصيام شهر رمضان كما تتيح الخوانهم املسلمني احلصول 

على أجر اطعامهم وتوفير وجبة االفطار لهم من خال هذا املشروع.

ولفت احليدر الى ان املشاركني في متويل مشروع والئم االفطار اخلارجي 
ه���م متبرعو بيت ال���زكاة ووصية اخليرات اخلاصة بس���مو األمير الراحل 
الش���يخ جابر األحمد - طي���ب اهلل ثراه - وتبرع وق���ف العثمان اخليري 
وتبرع بيت التمويل الكويتي، معربا عن شكره جلميع اجلهات املشاركة في 
متويل املش���روع، داعيا اهلل سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان 

حسناتهم يوم الدين.
وفي ختام تصريحه ناش���د احليدر احملس���نني الكرام املشاركة في تنفيذ 
املشروع للتوسعة على الفقراء واملساكني خارج الكويت وأثنى على مجتمع 
الكويت الذي ميتاز بحبه للخير وإغاثة امللهوف وانقاذ املنكوب من الشعوب 
العربية واالسامية، مؤكدا ان اهلل تعالى أثنى على املبادرين واملسارعني على 
فعل اخلير بإخراج الزكاة وبذل الصدقات فهما سبل تطهير النفس وتعويدها 

على العطاء واإليثار.

تقديم 346715 وجبة إفطار بكلفة 317583 دينارًا

الدوسري: مساجد األحمدي حريصة
 على التنوع في برامجها الثقافية

امتت ادارة مساجد محافظة االحمدي في وزارة 
االوقاف جميع اس����تعداداتها لشهر رمضان الكرمي 
سواء من امور الصيانة او االمور االدارية او البرامج 
واالنشطة الثقافية. وقال كريدي الدوسري مدير ادارة 
مساجد االحمدي ان االدارة تعتبر اكبر ادارة مساجد 
على نطاق الدولة ومتتد من الدائري السابع الى حدود 
الكويت اجلنوبية وتعمل االدارة على متابعة اكثر 
من 280 مسجدا. وحرصت االدارة مع هذا الكم الكبير 
واملتنوع من املساجد على ان تكمل استعداداتها قبل 
شهر رمضان املبارك حتى تتهيأ املساجد الستقبال 

املصلني وهي مكتملة اخلدمات.
وقال الدوسري ان االدارة قدمت مجموعة متكاملة 
من البرامج الثقافية في مساجدها خال شهر رمضان 
ومنها اخلواطر اليومية بعد صاة العصر في جميع 
املساجد، كما حرصت االدارة على اقامة مجالس افتاء 

بعد صاة اجلمعة واختارت لها مجموعة من دكاترة 
كلية الش����ريعة ومن الدعاة املتميزين وهم د.خالد 
شجاع العتيبي ود.حمد الهاجري ود.عبداهلل بداح 
العجمي ود.سعد فجحان الدوسري ود.محمد هشام 
الطاهري ود.فهد الكندري باالضافة الى الشيخ احمد 

الدبوس والشيخ ابراهيم الكفيف.
وتابع: باالضافة الى ذلك ستقيم االدارة اسابيع 
ثقافية مقسمة على جميع مناطق احملافظة واحتوت 
هذه االسابيع الثقافية على 30 محاضرة تتعلق بأمور 
الصيام، ومن البرامج الثقافية كذلك ستقيم االدارة 
مراكز رمضانية وهي مسجد بيبي البدر في منطقة 
الصباحية ومسجد ضاحية جابر العلي ستستضيف 
هذه املراكز قراء متميزين لصاتي التراويح والقيام 
وهناك برنامج خواطر متنوعة كما هيئت هذه املساجد 

لاعتكاف بشكل متميز.

الحمود يتابع توزيع طرود الخير الرمضانية على المحتاجين
تابع سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل 
احلمود توزيع ط���رود اخلير الرمضانية 

على األسر احملتاجة.
وأكد خال تفقده ملراكز التوزيع تسهيل 

وصول الطرود الى محتاجيها.
وقال ان ع���ددا من اجلمعيات اخليرية 
تقدمت للمساهمة في ايصال الطرود، مشيرا 
الى الدور الذي يقوم ب���ه العمل اخليري 
الكويتي الرسمي والشعبي في التخفيف 

من معاناة احملتاجني.
وافاد الش���يخ فيصل احلمود بأن هذا 
التقليد السنوي في شهر رمضان املبارك 
غير مستغرب على اهل الكويت املجبولني 

على عمل اخلير.
واضاف ان توزيع الطرود احد اشكال 
عمل اخلير التي تتابعها السفارة في شهر 
رمضان، مشيدا بالدور الذي يقوم به بيت 
املنتش���رة  ال���زكاة واجلمعيات اخليرية 
في مختلف انح���اء األردن إلجناح العمل 
اخليري وضمان شموله ألكبر قدر ممكن 

من محتاجيه. 112( قال املفس����رون: »أما قوله: 
)السائحون( فإنهم الصائمون«. 
وقالت عائش����ة رضي اهلل عنها: 

»سياحة هذه األمة: الصيام«.
2 � استحضر أنك تقوم بعمل 
ال مثيل له »عليك بالصوم فإنه 

ال عدل له«.
3 � استحضر أنك تقوم بعمل 
ادخر اهلل ثوابه: )فا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعني جزاء مبا 

كانوا يعملون � السجدة: 17(.
4 � أن تكفر س����يئاتك »فتنة 
الرج����ل في أهله ومال����ه وولده 
وجاره تكفرها الصاة والصوم 

والصدقة«.
5 � اغتنام صاة اهلل عز وجل 
واملائكة عليك: »إن اهلل ومائكته 

يصلون على املتسحرين«.
 وتاب����ع حديث����ه بقوله: إن 
الثم����رة املرجوة من الصيام هي 
التقوى، فاحرص على أن تتقي 
اهلل في أعمالك وأقوالك، ظاهرك 
وباطنك، س����رك وعانيتك، وإذا 
صمت رمضان وقمته فأنت من 
الصديق����ني والش����هداء، فاجعل 
املنزلة،  صومك جدي����را به����ذه 
وأنصح����ك بالعزل����ة عن الناس 
وجتنب االختاط بهم، تأمل نعم 
اهلل عليك، إذ رزقك الطعام وحرمه 
غيرك، ورزقك الش����راب وحرمه 
غيرك، ورزقك الطاعات وحرمها 
غيرك، وإذا اضطررت لاختاط 
بالن����اس فحافظ على لس����انك 
وبص����رك وأذنك وعينك وقلبك، 
وصنهم ع����ن ارتكاب احملرمات، 
وال تضيع منك طاعة واحدة، قم 
بكل الطاعات التي تستطيعها، وإن 
أنفاسك هي عمرك، فا تدع نفسا 
واحدا مير بك دون أن تذكر ربك، 

فا تفتر عن الذكر حلظة، وانبذ 
البطالة و»البطالني« وصاحب ذوي 
الهمم، وليصم قلبك عن املعاصي 
واخلواط����ر الرديئة، وإذا صمت 
فليصم بصرك وسمعك ولسانك 
وأذن����ك وقلبك وي����دك ورجلك 
وبطنك، وال جتعل يوم صومك 
كيوم فط����رك.  وأضاف يعقوب: 
احرص عل����ى الصدقة كل يوم، 
واحرص على تفطير الصائمني، 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
كل يوم، ولو أن تنهى وتأمر نفسك 
أنت، واحذر لسانك فإنه سبع، ان 
تركته أكلك، وال تتكلم إال في طاعة 
اهلل، واحذر الغيبة فإنها تخرق 
الصيام، واالستغفار يرقعه، فإذا 
وقعت ف����ي الغيبة رقع صيامك، 
واحرص على ص����اة التراويح 
في املس����جد، وأدرك الصاة من 
أولها، وال تنصرف حتى ينتهي 
اإلمام حتى يكتب لك قيام ليلة، 
واحرص على اخلشوع في الصاة 
وحضور القلب في كل الطاعات، 
واستحضر اخلش����ية من اهلل، 
وأكثر م����ن النواف����ل، واحرص 
على االستغفار باألسحار، وعلى 
االعتمار في رمضان، وداوم على 
الطاعة وإن قلت، وإياك وشياطني 

اإلنس.
 وختم حديثه بتوجيه الشكر 
إلى جلن����ة الدعوة واإلرش����اد � 
الفردوس � ممثلة بجمعية إحياء 
التراث اإلس����امي، وإلى املراقبة 
الثقافي����ة ممثلة بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلس����امية، لتوجيه 
هذه الدعوة الكرمية، وإقامة هذه 
الدعوية، ومتنى من  األنش����طة 
املولى جل وعا أن يحفظ الكويت 

وشعبها من كل مكروه.


