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السلة االقتصادية

األبعاد اإلدارية واالقتصادية
في سيرة أم المؤمنين عائشة 

رضي اهلل عنها )4 ـ 4(
1( الترفيه والسياحة 

جزء من االقتصاد:
لســــياحـــــة  ا
األسريــة جــــزء 
أساســـــي مــــــن 
اقتصاديات الدولة 
القاعــــدة  وهــــذه 
أم  بينتها حادثة 
املؤمنني عائشــــة 
رضــــي اهلل عنها 
حيث تقول: »مررت 
ورسول اهلل ژ 
بقوم من احلبشة 
احلراب  يلعبون 

فوقف رسول اهلل ژ ينظر إليهم ووقفت خلفه، 
فكنت إذا أعييت جلســــت وإذا قمت أتقي برسول 
اهلل ژ« أخرجه البخاري، مسابقة الرسول ژ، 
فعن عائشة رضي اهلل عنها، أن رسول اهلل ژ قال 
لي: تعالي أسابقك فسابقته فسبقته على رجلي، 
وســــابقني بعد أن حملت اللحم وبدنت فسبقني، 
وجعل يضحك وقال هذه بتلك« رواه أبوداود، هذه 
األحاديث تدل على قاعدة رئيســــية في االقتصاد 
اإلسالمي أن السياحة والترفيه والرياضة أمر مهم 
في املجتمع املســــلم وهو مباح ومتنفس األسرة 
املســــلمة في قضاء أوقات فراغهــــا، وفي األعياد، 
فعن عائشة رضوان اهلل عليها قالت: »دخل علي 
النبي ژ يوم عيد وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث وتضربان عليه بدف، وملا دخل أبوبكر قال: 
أمزمار الشــــيطان في بيت رســــول اهلل ژ، فقال 
ژ: دعهما فإن لكل قــــوم عيدا وهذا عيدنا« رواه 
البخاري ومسلم، واحلديث اآلخر يدل على أهمية 
الرياضة ودورها في بناء أسرة صحية ومجتمع 
مسلم رياضي وأهمية بناء ذلك في االقتصاد، وهذه 
األحاديث التي مرت بأمنا عائشة رضوان اهلل عليها 

تدل على هذه القاعدة االقتصادية املهمة.
2( الدور األمني للمرأة املسلمة:

التعليمــــي واالجتماعي  الــــدور  إلى  باالضافة 
واالقتصاد للمرأة املســــلمة في الدولة فإنه أيضا 
كان لهــــا دور أمني من خالل املســــاهمة في دعم 
اجليش فكان النساء يخرجن مع الصحابة رضوان 
اهلل عليهم في معاركهم الرئيسية يقومون بدور 
التطبيب والسقاية، ومداواة اجلرحى، وبتشجيع 
املســــلمني وحثهم على القتال والصمود في وجه 
العــــدو، وكان النبي ژ إذا خرج لغزوة أقرع بني 
نسائه لتخرج معه واحدة في السفر، وفي غزوة 
بني املصطلق خرج سهم عائشة رضوان اهلل عليها، 

وفيها حدثت حادثة اإلفك املعروفة.
األبعاد اإلدارية في ســــيرة أم املؤمنني أكثر مما 
قدمناه، ولكن األمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة 
والبحث واحلال ال يســــع ملثل هذا البحث الكبير 
والذي أســــأل اهلل أن يعينني على توســــعة هذا 

البحث والزيادة فيه.
رابعا: إنشاء مؤسسة أم املؤمنني عائشة رضي 

اهلل عنها للتربية والتعليم:
قال اهلل ســــبحانه وتعالى في حادثة اإلفك )ال 
حتسبوه شرا لكم بل هو خير لكم( وحادثة اإلفك 
املعاصرة علــــى أم املؤمنني رضي اهلل عنها أيضا 
ال نحسبها شرا لنا بل خير لنا فهي التنبيه الذي 
حدث لنا لنرجع لفقه أم املؤمنني ونبحث في سيرتها 
ونظهر هذه الســــيرة العطرة للعالم كله وجلميع 
املسلمني، وأرى أيضا أن ننقل هذا االهتمام بصورة 
مؤسسية تتناســــب مع العصر احلديث، ونقوم 
بإنشاء مؤسسة أم املؤمنني عائشة للتربية والتعليم 

يكون هدف هذه املؤسسة:
ـ إبراز اجلوانب التربوية والتعليمية في حياة 

أم املؤمنني عائشة رضوان اهلل عليها.
ـ تعليم املسلمات في شتى أنحاء العالم وبجميع 
اللغات املعروفة فقه املرأة والتي كانت تعلمه املرأة 

للنساء.
ـ دعم األبحاث في اجلوانب التعليمية والتربوية 
وإلدارية واالقتصادية واالجتماعية من واقع سيرة 

أم املؤمنني رضي اهلل عنها.
ـ إنشاء جائزة أبحاث سيرة املؤمنني السنوية.
ـ نشــــر الكتــــب واألبحــــاث املتعلقــــة باملرأة 

املسلمة.
ـ إنشــــاء صفحة الكترونية تعتني بســــيرة أم 

املؤمنني.
ـ إنشــــاء مكتبة الكترونية تضم سيرة كتب أم 

املؤمنني، وفقه املرأة املسلمة.
ـ إنشاء مدارس تعليم التربية وتخريج الداعيات 

والعاملات في العلوم الشرعية اإلسالمية.
وهذه املؤسسة وإنشاؤها دعوة للدول اإلسالمية 
القادرة ماليا باألخص اململكة العربية السعودية، 
والكويت، واإلمارات العربية، وقطر، وأيضا دعوة 
جلميع املسلمات ممن لديهم خير وفائض مالي إلى 
املساهمة في إنشاء هذه املؤسسة الوقفية وهذا من 
أبلغ الردود على من يشــــكك في أمنا رضوان اهلل 

عليها. واهلل املوفق،،
qualitykw60@hotmail.com

د.وليد عبدالوهاب الحداد

»الخليج«: 100 فائز في ثالث
سحب لحملته »مفاجآت الصيف«

أعلــــن بنك اخلليج عن 100 فائــــز جديد في حملة »مفاجآت 
الصيف« حيث مت الســــحب الثالث فــــي 15 اجلاري، كما هنأهم 
على ربحهم جوائز العرض التي هي عبارة عن جهاز »آي باد« 

من »آبل« لكل منهم.
وقد منح عرض بنك اخلليج أصحاب بطاقات البنك االئتمانية 
طوال فترة الصيف، فرص الفوز بـ 300 جهاز »آي باد« ســــعة 
)64 جيجا بايت مع خاصية الواي فاي(، كما شــــارك بالعرض 
جميع العمالء من أصحاب بطاقات بنك اخلليج االئتمانية الذين 
قاموا باستخدام بطاقاتهم خالل موسم الصيف وشهر رمضان 

املبارك، محليا أو دوليا.
ويعتبر هذا السحب هو األخير من السحوبات الشهرية الثالث 
التي تضمنها عرض الصيف الذي وفر فرص الفوز بـ 100 جهاز 

»آي باد« جديد لكل فترة من فترات السحب.
كما تأهل جميع العمالء الذين استخدموا بطاقاتهم االئتمانية 
لدخول السحب تلقائيا وذلك بواقع فرصة فوز واحدة لكل 20 
دينــــارا قاموا بإنفاقها محليا، وبواقــــع فرصتني للفوز لكل 20 
دينارا قاموا بإنفاقها في اخلارج. اجلدير بالذكر أن احلصول على 
بطاقات بنك اخلليج االئتمانية يضمن للعمالء شراء املنتجات 
واخلدمات بخصومات حصريــــة كما أنها صممت بحيث تالئم 
وتضمــــن احلصول على متطلباتهم الشــــرائية اليومية بأكثر 

الطرق أمانا.
كما يعتبر هذا العرض اجلديد إضافة قيمة للمميزات التي 
يتمتع بها سلفا عمالء بنك اخلليج من أصحاب البطاقات االئتمانية 

احلاليني.

الفائزون يحصلون على أحدث أجهزة »آي باد«

مساعد املزيد يهنئ الفائز عبدالعزيز حميد

طلعت موسىامورارا روبيرت هادي فهيد العجميمحمد عبداهلل تانها

سندس ابواحلسنرانيا محمد خيريعماد الصبرأحمد العازمي

دينا مصطفى عيسىغامن النجار نوال حسّان حميدرهودورا ماركيز

محسن فهد العجيمينيون هال تراني مشاري القطاميسعود الغامن

مهدي رضائييوسف ندوم رائد ناجي الناهينادية اليحيى

محمد فرح اسماعيلكمال مصطفى السلطانعبدالرزاق العتيقيسعد الشمري

جنيفر سليمانمحمد مغنيعزمي غنّامخالد سالم الفضلي

عبدالعزيز فيصل الدويشطوني جاشنمالروال ريس أبوشاكراصالح محمد عبدالرحمن

معصومة ابراهيممها خالد الغنيمحيدر ماضي فيروزفينو فارجاس

امل البسام نورة البشر رمي البغدادياسحاق جيبشيش

محمد عبدالعزيز عمر عبدالعزيز املطوعدينا بدر البعيجانعادل الرمضان

هبة املشاريفاطمة محمد فوازحامد عبداللطيف عبدالرحيمدالل الوهيب

سعيد دشتيرفيندير دهيرعبدالعزيز حميد عليخالد الدعيج

اسالم انشاسيصادق جعفر اسماعيلعديلة اخلترشحمد الصويلح

وفاء محمد القريشيوليد بوعركيسعود علي العجميمحمد العثمان

انطونيو زيلتاصالح خليفة املرشيدكريشبالي نايرايهاب جميل شيهادة

عصام خليلكسيراجا شكاراثيغازي اجلاريأمين علي الرمضان

مؤيد الشوامارتن توبوالعبدالطيف عبدالرزاقمحمد العون

جمعة بن عيدمحمد املريحمبارك غريبحسني الوهيّب

اسامة جمال فايق ابتسام محمد البحرخليل التميمي رمي أمني

اسمهان محمد قبازردشكري الشرمي اشوك كومار كالراانتونيو دياس

يوريك بلوسعبداهلل سالم العجمياوردكيا سومييخالدة الفضالة

ابوالال رفعتملفن كيث هيرستاالن فيلدجنطالل الشالحي

شركة دزينزفراس ابو غازي عبداهلل الدشتيحازم حسّان كال

فريال بو رابي هشام الرفاعي جنان الرفاعي منصور املبارك

قائمة الفائزين بسحب جهاز الـ »آي باد«


