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 مجموعة من احلجاج الفلسطينيني من ذوي االحتياجات اخلاصة

 حضور غفير في مسجد العالء بن عقبة مبنطقة الفردوس ملتابعة الندوة 

 د.فالح مندكار وسالم الطويل وحمد الهاجري خالل الندوة

 عدد من املشاركني في املعسكر

 لجنة فلسطين تدعم ٣٥ حاجًا فلسطينيًا 
من ذوي االحتياجات الخاصة ومرافقيهم

السكان ايضا.
النوري  الشــــيخ نادر    وشكر 
في ختام حديثــــه اهل اخلير في 
بلد اخلير على دعمهم املتواصل 
ملشاريع اللجنة داخل ارض االسراء 
واملعراج بشكل خاص وللشعب 
الفلســــطيني املنتشر في مناطق 
الشتات بشــــكل عام، سائال اهللا 
العلي القدير ان يبارك في هذا الدعم 
وان يكون بلسما جلراح اآلالف من 
الشعب احملاصر الصامد املرابط. 

واجناح الرحلة من بداية اخلروج 
وحتى العودة الرض الوطن.

  واشــــار النوري الى ان تنفيذ 
الذي  الوقت  املشــــروع يأتي في 
يعاني فيه قطاع غزة من احلصار 
الشــــديد منذ ما يزيد على ثالث 
سنوات ويعاني اهله البطالة والفقر 
كاشفا ان الذين يعيشون دون خط 
الفقر تتجاوز نسبتهم حوالي ٨٠٪ 
من نســــبة اجمالي السكان، فيما 
تزيد نسبة البطالة على ٤٥٪ من 

 في بادرة انسانية جديدة قدمت 
جلنة فلســــطني اخليرية بالهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية دعمها 
الكرمي لضيوف الرحمن من حجاج 
فلســــطني من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
  وقال رئيس جلنة فلســــطني 
اخليرية الشــــيخ نــــادر النوري 
ان اللجنــــة اســــتهدفت فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة من ســــكان 
قطاع غزة الذين اصيبوا في حرب 
الفرقــــان عــــام ٢٠٠٨ وانتفاضة 

االقصى املباركة عام ٢٠٠٠.
  واكد النوري ان جلنة فلسطني 
قامــــت بتوفير فرص احلج لـ ٣٥ 
شــــخصا مــــن ذوي االحتياجات 
اخلاصة يصاحبهم ستة مرافقني 
لرعايتهم واثنان من االداريني بهدف 
دمج تلك الشــــريحة في املجتمع 

وتعزيز الروح االميانية لديهم.
النــــوري ان جلنة    واضــــاف 
فلســــطني اخليريــــة قدمت دعما 
مقداره سبعة وتسعون الف دوالر 
للمشروع ونفذته من خالل جمعية 
التدريب التنموي والتأهيل االسري 
الفلسطيني في قطاع غزة والتي 
هيأت وذللت جميع الصعاب المتام 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
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مع حتيات وزارة الكهرباء واملاء

 د.عبداحملسن اخلرافي يستعرض أعمال املبرة للسفير د.أسد اهللا حنيف بلحنى 

 سفير أفغانستان زار مبرة اآلل واألصحاب

املبرة، كما طرح  من اصدارات 
ورقة عمل مشــــترك بني املبرة 
والســــفارة األفغانيــــة يتم من 
خاللها ترجمة اصدارات املبرة 
الى اللغة الفارسية وتوزيعها في 
جمهورية أفغانستان االسالمية، 
وقد أشار الســــفير الى حاجة 
الى  أفغانستان  املســــلمني في 
الدعوي  املبرة بطرحها  رسالة 
والوسطي املعتدل ودعوتها الى 
اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة 
وتقدمي احلقائــــق واملعلومات 
احملققة التي تدعم حقيقة االعتقاد 
عند كل مسلم، وختم د.أسد اهللا 
كلمته بقوله «جزى اهللا القائمني 
على املبرة خير اجلزاء ووفقهم 

ملا يحبه ويرضاه». 

واالصدارات التي قدمتها املبرة 
للمكتبة االسالمية حملاولة سد 
الفراغ فيما يتعلق بتراث اآلل 
واألصحاب بشكل متخصص، 
وتصحيــــح املفاهيم املغلوطة 
املتعلقــــة بهم في اشــــارة الى 
التصدي للغلو والطائفية بسالح 
الكلمة واملعلومة من مصادرها 
الصحيحة التي ال تدع مجاال ألي 
شك، ثم قام السفير بزيارة أقسام 
املبرة والتعرف على آلية العمل 
البحثي بها وقد تفقد العديد من 
اقســــام املكتبة التابعة للمبرة 
مبا في ذلك املصنفات واملراجع 
املتنوعــــة الغنية بتــــراث اآلل 
قــــام رئيس  واألصحاب، وقد 
املبرة بإهداء الضيف مجموعة 

 ليلى الشافعي
جمهوريــــة  ســــفير    أكــــد 
أفغانستان لدى الكويت د.أسد 
اهللا حنيــــف بلحنــــى ان مبرة 
اآلل واألصحاب مشروع دعوي 
كبير يحتاجه كل املسلمني في 
املفاهيم  هذا العصر لتصحيح 
اخلاطئــــة التي نســــجت حول 
تاريــــخ اآلل واألصحاب ومنت 
وكبرت برعاية أعداء اإلسالم غير 
احلريصني على وحدة الصف 
املسلم، الذين طاملا عملوا على 
تشويه الدين وشغل االسالمية 
األمة بأمور خالفية وشبهات ال 
طائل من ورائها، جاء ذلك خالل 
زيارته ملبــــرة اآلل واألصحاب 
بصحبــــة القائــــم باألعمال في 
أفغانســــتان وكان في  سفارة 
ادارة  استقباله رئيس مجلس 
املبرة د.عبداحملســــن اخلرافي 
وعدد من اعضاء مجلس االدارة 
والعاملني بها، وتأتي هذه الزيارة 
في اطار رغبة السفير في التعرف 
على املبرة والتقاء القائمني عليها 
وكذلك التعرف على رســــالتها 
وما يصدر عنها من كتب حتمل 
تراث خير القرون ممن تربوا في 

مدرسة النبي ژ. 
  وقد قّدم رئيس املبرة للضيف 
شرحا تفصيليا عن منهج املبرة 
وآلية العمل بها واألسس التي 
قامت املبرة عليها وكذلك قراءة 
سريعة ملجموعة سالسل الكتب 

 الفرحان: المعسكرات الخليجية تؤهل الشباب لمواجهة المستقبل
 ١٠٠ شاب من ٥ دول شاركوا في معسكر الكويت 

 جامعتان إسالميتان تدعوان إلى حوار 
الحضارات والتعايش السلمي

 كواالملبورـ  كونا: دعت اجلامعة االسالمية في املدينة املنورة واجلامعة 
االسالمية العاملية في ماليزيا الى عقد حوارات للحضارات والتعايش السلمي 

بني الشعوب واالديان الثبات دور املؤسسات التربوية في هذا املجال.
  وقال مدير اجلامعة املاليزية البروفيسور سيد عيديد في تصريح لـ 
«كونا» امس اثر لقائه مدير اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة د.محمد بن 
ــعى من خالل توطيدها للعالقات مع اجلامعات  علي العقال ان جامعته تس
االسالمية االخرى الى نشر رسالة االسالم التي تدعو الى السالم وتوسيع 

الدور التعليمي والتربوي في العالم االسالمي.
ــى توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية  ــاف عيديد ان جامعته بادرت ال   واض
تقدمي اخلدمات مع اجلامعة االسالمية في املدينة املنورة لتطوير العالقات 
االكادميية والعلمية بني اجلامعتني. واعتبر ان هاتني اجلامعتني تعدان احدى 

الركائز االكادميية في حوار احلضارات واالديان واملذاهب. 

 اختتم معسكر العمل الشبابي اخلليجي املشترك 
الذي استضافته الكويت ممثلة في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة امس مبشاركة اكثر من ١٠٠ شاب 

من خمس دول خليجية واستمر اسبوعا.
  وأكد مدير ادارة الشباب في االمانة العامة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي وليد الفرحان اهتمام 
االمانة بوضع اخلطط والبرامج الشبابية إلكساب 
الشباب اخلبرات واملهارات الالزمة التي تؤهلهم 

ملواجهة متطلبات احلياة في املستقبل.
  وقال الفرحان في كلمته في حفل اخلتام الذي 
اقيم مبقر املعسكرات الشبابية في منطقة الصليبية 
ان ما قامت به اللجنة املنظمة من جهود مكثفة 
في ادارة املعسكر واختيار برامج وانشطة مميزة 
فيه مثل برنامج التنقيب عن اآلثار باإلضافة الى 
تنوع االنشـــطة املقدمة جعل من هذا املعســـكر 
االفضل في تاريخ املعسكرات اخلليجية منوها 

بجهود القائمني عليه.

  من جانبه قال مدير ادارة الهيئات الشبابية 
ونائـــب رئيس اللجنة العليا للمعســـكر طارق 
احلســـون ان هذا املعســـكر وجميـــع برامجه 
وانشطته يأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس 
التعاون في سبيل تعزيز الروابط االخوية بني 
الشباب اخلليجي وتزويدهم باخلبرات العلمية 

والعملية.
  واضاف احلسون أن الهدف الرئيسي من هذا 
التجمـــع هو اعداد جيل من الشـــباب قادر على 
املساهمة في بناء االوطان «وليكون لبنة نترجم 
بها االحساس بوحدة الفكر والعمل ليشكل هؤالء 
الشباب النواة احلقيقية لقادة املستقبل الواعد 

في دول اخلليج».
  وكان حفل ختام املعســـكر بدأ بانزال اعالم 
الدول املشاركة ايذانا بانتهائه كما قامت الوفود 
املشاركة بتكرمي اجلهات التي ساهمت في اجناح 

برامج وأنشطة املعسكر. 

 المشاركون في ندوة «موقف المسلم من الفتن» :
  مثيرو الفتن هدفهم التكسب السياسي الشخصي

«العبادة في الهرج كهجرة إلي»، 
وكذلك الرفق والتأني واحللم في 
تلك الظروف التي تشهد احتقانا، 
كما حــــذر من قيام البعض بنقل 
الشائعات، ألن ذلك يؤجج الفتنة، 
في حني أن الشورى مطلوبة خاصة 

في وقت الفنت.
  أما اإلمام واخلطيب في وزارة 
األوقاف والشــــؤون اإلســــالمية 
أكد  الطويل، فقد  الشيخ ســــالم 
على وجوب نقل املنهج الســــليم 
في موقف املسلم من الفنت والسمع 
األمــــور في غير  والطاعة لوالة 
الفائدة،  معصية، وذلك كي تعم 
معتبرا أن هذه مسؤولية اجلميع، 
حيث إن النصوص الشرعية جاءت 
بأهمية السمع والطاعة لولي األمر، 
وال عبرة مبا يعــــارض ذلك من 

قوانني من وضع البشر.
  وبني الشيخ الطويل أنه البد 
من تصفية اإلســــالم من العقائد 
الفاسدة والبدع التي دخلت عليه، 
وتربية املجتمع على ذلك، وتهيئته 
للتعامل مع الفنت بالشكل الصحيح، 
كي يكونوا متحصنني إذا أملت بهم 
الفنت، مشيرا إلى أن من الباليا أخذ 
األدلة من الكتاب والسنة، وفهمها 
على غير مراد اهللا ورسوله، وقال: 
إن من العجب ان من يبني مسائل 
الوقاية من الفنت ومسائل السمع 
والطاعــــة يحارب ويخذل، مؤكدا 
على أهمية الصبر والدعاء وقت 

الفنت وأنها من أعظم األسلحة. 

«من تشرف لها تستشرفه»، مشيرا 
إلى أن بعض الناس يدخل نفسه 
في الفنت وهو غني عنها، فيوقع 

نفسه في مواطن الهالك.
  واستشهد د. الهاجري بنصوص 
كثيرة جاءت عن السلف الصالح، 
تؤكد على وجــــوب االبتعاد عن 
الفنت، الفتا إلى أن أسباب العصمة 
من الفنت، واضحة ومنها اإلقبال 
علــــى العبادة لقــــول النبي ژ: 

املوقف الصحيح هو ما كان تبعا 
للشرع ال لألهواء.

  من جهته، حذر األستاذ املساعد 
في قسم الفقه املقارن والسياسة 
الشرعية بكلية الشريعة في جامعة 
الكويت الشيخ د. حمد الهاجري، 
من اخلوض في الفنت، حيث إنه 
يصعب على من خاض في الفنت أن 
يخرج منها، وذلك مصداقا لقوله 
ژ في احلديث النبوي الشريف: 

الفنت،  ان يتجنب املسلم مثيري 
وذلك ألن غرضهــــم وهدفهم من 
التكســــب  الفــــنت إمنا هو  إثارة 
السياســــي واملشاركة في احلكم 
والرياســــة ونصرة أحزابهم، أيا 
كانت، مستعرضا األدلة من القرآن 
الكرمي والســــنة واملطهرة والتي 
تدل على النهي عن اخلروج على 
احلكام وســــبهم والتشهير بهم 
حفظا لألمن واألمــــان، وقال: إن 

 محمد راتب
  حذر املشــــاركون فــــي ندوة 
«موقف املسلم من الفنت» جموع 
املواطنــــني مــــن اخلــــوض فيما 
تتعرض له البــــالد خالل اآلونة 
األخيرة، داعني إلى جتنب هؤالء 
الذين يعملون على إثارة الشارع 
وحتريك الفنت من أجل هدف واحد 
هو التكسب السياسي واملشاركة 

في احلكم.
الندوة عقــــدت في    وكانــــت 
مسجد العالء بن عقبة في منطقة 
املراقبة  الفردوس، بالتعاون مع 
الثقافية بإدارة مساجد محافظة 
الفروانية التابعة لقطاع املساجد، 
قد شهدت حضورا مكثفا من قبل 
املواطنني في محافظة الفروانية، 
وذلك إليضاح ما يجب على املسلم 
فعله مع ما تشهده البالد من فنت 
يتم تأجيجهــــا من قبل البعض، 
وذلك مبشاركة من علماء معروفني 
وهم الشيخ د. فالح بن إسماعيل 
مندكار، األستاذ في قسم العقيدة 
والدعوة بكلية الشريعة في جامعة 
الكويــــت، والشــــيخ د. حمد بن 
الهاجري األستاذ املساعد  محمد 
في قسم الفقه املقارن والسياسة 
الشــــرعية بكلية الشــــريعة في 
جامعة الكويت، والشــــيخ سالم 
الطويل اإلمام واخلطيب في وزارة 
األوقاف والشــــؤون اإلسالمية، 
والشيخ منصور اخلالدي اإلمام 
واخلطيــــب فــــي وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية.
  وفــــي احملــــور األول، تناول 
الشــــيخ د. فالح مندكار مفهوم 
الفتنة مستشــــهدا مبجموعة من 
األحاديــــث النبوية التي أخبرت 
بوقوع الفــــنت، ومنها ما جاء في 
احلديث النبوي الشــــريف الذي 
أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه 
أن النبي ژ قال: «ســــتكون فنت 
القاعد فيها خير من القائم، والقائم 
فيها خير من املاشي، واملاشي فيها 
خير من الساعي، ومن تشرف لها 
تستشــــرفه، ومن وجد ملجأ أو 

معاذا فليعذ به».
إلى أن عالج    ولفت د.مندكار 
الفنت هــــو لزوم الكتاب وســــنة 
النبي ژ بفهم السلف الصالح، 
وكذلــــك طاعة أولــــي األمر وهم 
األمراء والعلماء، مشــــيرا إلى أن 
النظر في العواقب مهم جدا عند 
حصول الفنت، وذلك للوصول إلى 
درء املفاسد، وهو مقدم على جلب 
املصالح حسب ما أجمع عليه علماء 

أهل السنة واجلماعة.
  وشــــدد د.مندكار على أهمية 
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