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عناية النبي ژ بسبطيه رضي اهلل عنهمامواقف مع الحبيب ژ

فقهه وروايته للحديث

في كتابه »دين اإلسالم« يقول 
الباحث االجنليزي اليتنر احلاصل 
على أكثر من شهادة في الشريعة 
والفلسفة والالهوت والذي طاف 
عددا من البالد اإلسالمية والتقى 
بعلمائها ودعاتها: »بقدر ما أعرف 
من ديني اليهود والنصارى أقول 
ان ما علم���ه محمد )ژ( ليس 
اقتباسا بل قد )أوحي اليه به(، 
وال ريب بذلك مادمنا نؤمن بانه 
قد جاءنا وحي م���ن لدن عزيز 
عليم، واني بكل احترام وخشوع 
أق���ول: إذا كان تضحية الصالح 
الذات���ي، وأمانة املقصد، وإميان 
القلوب الثابت، والنظر الصادق 
الثاقب بدقائق وخفايا اخلطيئة 
والضالل، واس���تعمال أحس���ن 
الوس���ائط إلزالته���ا، فذلك من 

العالمات الظاهرة الدالة على نبوة 
محمد )ژ( وانه قد أوحي اليه. إن 
الديانة النصرانية التي وّد محمد 
)ژ( إعادتها ألصلها النقي كما 
بشر بها املسيح )گ( تخالف 
التعاليم السرية التي أذاعها بولس 
التي أدخلها  الفظيعة  واألغالط 
عليها ش���يع النص���ارى.. ولقد 
كانت آمال محمد )ژ( وأمانيه 
إبراهيم  أال تخصص بركة دين 
)گ( لقوم���ه خاصة، بل تعم 
الناس جميعا، ولقد صار دينه 
الواسطة إلرشاد ومتدن املاليني 
من البشر، ولوال هذا الدين للبثوا 
التوحش والهمجية،  غرقى في 
وملا كان لهم هذا اإلخاء املعمول 

به في دين اإلسالم«.
وقال إنه »ملا بلغ )ژ( السنة 

العمر  اخلامسة والعشرين من 
تزوج امرأة عمرها 40 عاما، وهذه 
تشابه امرأة عمرها 50 عاما في 
اوروبا، وهي اول من آمن برسالته 
املقدسة.. وبقيت خديجة )رضي 
اهلل عنها( معه عشرين عاما لم 
يتزوج عليها ق���ط حتى ماتت 
)رضي اهلل عنها(، وملا بلغ من 
العمر خمسا وخمسني سنة صار 
يتزوج الواحدة بعد األخرى، لكن 
ليس من االستقامة والصدق ان 
ننس���ب ما ال يليق لرجل عظيم 
ص���رف كل ذاك العمر بالطهارة 
والعفاف، ف���ال ريب ان لزواجه 
بسن الكبر أسبابا حقيقية غير 
التي يتشدق بها كتاب النصارى 
بهذا اخلص���وص، وما هي تلك 
األس���باب يا ترى؟ وال ريب هي 

شفقته على نساء أصحابه الذين 
قتلوا«.

وجاء في كتابه قوله: »..مرة، 
أوحى اهلل تعالى الى النبي )ژ( 
وحيًا ش���ديد املؤاخذة ألنه أدار 
وجهه ع���ن رجل فقي���ر أعمى 
ليخاطب رج���ال غنيا من ذوي 
النفوذ، وقد نش���ر ذاك الوحي، 
فلو كان )ژ( كما يقول أغبياء 
النص���ارى بحقه مل���ا كان لذلك 
الوحي م���ن وجود«. اني ألجهر 
الذي به  اليوم  برجائي مبجيء 
يحترم النصارى املسيح )گ( 
احتراما عظيما وذلك باحترامهم 
محم���دا )ژ(، وال ريب في ان 
املسيحي املعترف برسالة محمد 
)ژ( وباحلق الذي جاء به هو 

املسيحي الصادق«.

اليتنر: أخالق النبي )ژ( عالمة ظاهرة على نبوته   ينبوع الحنان

النبي ژ يؤنس زوجاته

ضائقة مالية

سفيه أحمق

طاقة نرجس

آثارها على شعرة

وهذه بعض مواقف رحمته ژ 
بالصغار: جلس النبي يوما وجاء 
احلس����ني فقبله، وكان عند النبي 
رجل اسمه األقرع بن حابس، فقال 
األقرع: أوتقبلون صبيانكم؟ واهلل 
إن لي عشرة أوالد ما قبلت منهم 
واحدا قط، فق����ال ينبوع احلنان 
ومعني الرحم����ة ژ: »أو أملك أن 
نزع اهلل الرحمة من قلبك؟ من ال 

يرحم ال يرحم«.
وسجد مرة ژ فصعد احلسن 
على ظهره، فأطال السجود، فلما 
سلم اعتذر للناس وقال: »ان ابني 
هذا ارحتلني، فكرهت ان ارفع رأسي 

حتى ينزل«.
وملا بكت امامة بنت زينب ابنته 
حملها وه����و يصلي بالناس، فإذا 
س����جد وضعها، وإذا قام رفعها، 
اخرجه البخاري ومسلم عن ابي 
قتادة. اما عن رحمته ژ بالطير 
واحلي����وان فهذا بعض منها: ففي 
احلديث الذي رواه احمد وابوداود 
عن عبداهلل بن جعفر رضي اهلل 
عنهما قال: »دخل رسول اهلل ژ 

حائطا لرجل م����ن األنصار، فإذا 
فيه جمل، فلما رأى النبي ژ حن 
وذرفت عيناه، فأتاه رس����ول اهلل 
ژ فمس����ح ذفراه، فسكت، فقال: 
من رب هذا اجلمل؟ فجاء فتى من 
األنصار فقال له: انا يا رسول اهلل، 
فقال: أفال تتقي اهلل في هذه البهيمة 
التي ملكك اهلل إياها؟ فإنه شكا إلي 
أنك جتيعه وتدئبه«، أرأيتم اجلمل 
كيف يش����كو الى رسول اهلل ظلم 

صاحبه له.
وعن ابن مسعود ÿ قال: كنا 
مع رسول اهلل ژ في سفر فانطلق 
حلاجته فرأينا حمرة وهي نوع من 
الطير معها فرخان، فأخذنا فرخيها، 
فجاءت احلمرة فجعلت تعرش اي 
ترف بجناحيه����ا فجاء النبي ژ 
فقال: »من فجع هذه بولديها؟ ردوا 

ولديها إليها«.
ورأى رسول اهلل ژ قرية منل 
قد حرقناها فقال: »من حرق هذه؟، 
قلنا: نحن يا رسول اهلل، قال: إنه 
ال يعذب بالنار إال رب النار«. )رواه 

ابوداود(.

كان احلس����ني ÿ عاملا فقيها 
معدودا ضمن مفتي الصحابة، وقد 
عّده اإلمام ابن القيم اجلوزية في 
»إعالم املوقعني عن رب العاملني« من 
فقهاء الصحابة املقلني في الفتيا.

وحال احلسني ÿ في الرواية 
كحال����ه في الفتي����ا، كان مقال في 
الرواية عن النبي ژ وأبيه علي 
ÿ وسائر الصحابة، شأنه في 
ذلك شأن كثير من الصحابة الذين 
لم ُيعرفوا بكثرة الرواية عن النبي 
ژ. ولعل ذلك يرجع في ظني الى 

أمرين:
أولهما: التورع عن الرواية: فقد 
كان كثير م����ن الصحابة رضوان 
الرواية عن  اهلل عليهم يتهيبون 
النبي ژ  ويتورعون عنها خشية 

الغلط أو الوهم.
وقد ذكر احلافظ ابن عدي في 
»الكامل« حت����ت عنوان: »من كان 
منهم إذا حدث عنه فزع، وقال: أو 
كما قال، حترجا من الزيادة« عن 
محمد قال: كان أنس قليل احلديث 
عن النبي ژ وكان إذا حدث عن 
رس����ول اهلل ژ فزع منه قال: أو 

كما قال رسول اهلل ژ.
وعن عمرو بن ميمون األودي 
ق����ال: كنت آتي ابن مس����عود كل 
خميس فإذا قال: س����معت رسول 
اهلل انتفخت أوداجه ثم قال: أو دون 
ذلك، أو فوق ذلك، أو قريب من ذلك، 

أو شبيه بذلك، أو كما قال.
وف����ي صحيح البخ����اري عن 
الس����ائب بن يزيد قال: »صحبت 
عبدالرحمن بن عوف وطلحة بن 
عبيداهلل واملقداد وسعدا رضي اهلل 
عنهم، فما سمعت احدا منهم يحدث 
عن النبي ژ إال اني سمعت طلحة 

ُيحدث عن يوم أحد«.
فلعل احلس����ني ÿ كان مقال 
في الرواية ع����ن النبي ژ وعن 

الصحابة لذلك.
الثاني: قصر فترة لقاء احلسني 

ÿ بجده ژ.
وقد ذكرنا انه ÿ ُولد في السنة 
الرابعة من الهجرة، ويعني ذلك انه 
كان يبلغ من العمر حني ُتوفي النبي 

ژ ُقرابة ال� 6 سنوات.
وعلماء احلديث يقبلون رواية 
الراوي إذا حتمل الرواية صغيرا 
بشرط كونه مميزا أو ان الرواية، 
وبالغ����ا اثناء تأديتها، وليس هذا 
مرادنا من اإلشارة الى قصر فترة 

لقاء احلسني ÿ بجده ژ.
وامنا املراد ان صغر السن مظنة 
قلة الرواية عادة، وان حفظ القرآن 
من الصغار ليس كتحمل الرواية، 
فإن حفظ القرآن ف����ي هذا العمر 
ُيعتمد فيه على التلقني وكثرة ترديد 
اآليات دون اش����تراط فهم معاني 
القرآن بخالف حفظ احلديث الذي 
ُيسمع مرة واحدة أو مرتني وُيعتمد 
فيه على حفظ األلفاظ وادراك املعنى 

اإلجمالي منها على األقل.
وقد عّده اإلم����ام ابن حزم في 
كتابه »أسماء الصحابة الرواة وما 
لكل واحد من العدد« من أصحاب 
الثمانية رضي اهلل عنهم اي: الذين 

رووا ثمانية أحاديث.
الرواية  أما عن ش����يوخه في 
والرواة عنه، فيقول احلافظ ابن 
حجر: »روى عن جده وأبيه وأمه 
وخاله هند بن ابي هالة وعمر بن 
اخلطاب وعنه اخوه احلسن وبنوه: 
علي وزيد، وسكينة وفاطمة، وابن 
ابنه: ابو جعفر الباقر، والشعبي 
وعكرمة، وكرز التيمي، وس����نان 
بن أبي س����نان الدؤلي، وعبداهلل 
بن عمرو بن عثم����ان، والفرزدق 

وجماعة«.
من كتاب »القول الس����ديد في 

مسيرة احلسني الشهيد«.

كان الرسول ژ مثاال للزوج 
احملب العطوف على زوجاته العادل 
في القسمة بينهن وكان معهن ألني 

الناس وكان ضحاكا بساما.
كان ژ يقسم بينهن في املبيت 
واإليواء والنفقة.. أما احملبة فكان 
يقول عنها: اللهم هذا قسمي فيما 

أملك فال تلمني فيما ال أملك.
ويش����ير إلى انه كان اذا صلى 
العصر دار على نسائه فدنا منهن 
واستقرأ أحوالهن فإذا جاء الليل 

انقلب الى بي����ت صاحبة النوبة 
فخصها بالليل.. وكان اذا س����افر 
اقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها 
خرج بها معه، وكان اذا ما قدم من 
سفر او سعي ال يطرق اهله ليال، 

وكان ينهى عن ذلك. 
كما كان ژ يتولى خدمة البيت 
معهن وكان يقول ألصحابه: خيركم 
خيركم ألهله وأن����ا خيركم ألهل 
بيتي وكان يق����ول ايضا: خدمتك 

زوجتك صدقة.

مر شاعر النيل حافظ ابراهيم بضائقة 
مالية شديدة وفي احدى زياراته ملسجد 
الناس يتفقدون  اإلمام احلسني شاهد 
النذور  ف����ي صناديق  أموالهم  لوضع 

فأنشد قائال:

احياؤنا ال يرزقون بدرهم  
وبألف ألف ترزق األموات

من لي بحظ النائمني بحفرة 
س����احاتها  ح����ول  تق����ام   

الصلوات

ادعى رج����ل النبوة أي����ام اخلليفة 
املعتصم، فلما أحضر اليه قال له: أأنت 
نبي؟ قال: نعم، قال: الى من بعثت؟ قال: 

اليك، قال: اشهد انك سفيه أحمق، قال: 
امنا يذهب الى كل قوم من يش����بههم، 

فضحك املعتصم وأمر له بصلة.

ذكر ابن اجلوزي ان داللة قالت لرجل: 
عندي امرأة كأنها طاقة نرجس فتزوجها، 
فاذا هي عجوز قبيحة، فقال: كذبت علي 

وغشش���تني، فقالت: ال واهلل ما فعلت: 
وامنا شبهتها بطاقة نرجس ألن شعرها 
ابيض ووجهها اصفر وساقها خضراء.

وقف متهمان أمام القاضي بن من 
يحيى، وأخذ كل منهما يلقي بتهمة 
سرقة مخازن األقمشة على اآلخر، 
واستمر تبادل االتهام أمام القاضي 
فترة طويلة فتأمل القاضي الذي لم 
يجد بني يديه أي دليل على سرقة 

اي منهما، فقال: الذي سرق األقمشة 
آثارها على شعره، فسارع احدهما 
تلقائي���ا بتنفيض ش���عره، فوجه 
القاضي الي���ه التهمة واعترف بعد 
ان ارتبك وحتشرج صوته واحمر 

وجهه.

أبطال اإلسالمابتسم أحبابنا

معوذ بن الحارث
قاتل أبي جهل

في بدر، حني برز عتبة بن ربيعة، 
وأخوه شيبة، وابنه الوليد، يتحدون 
أبطال اإلسالم للمبارزة، كان أول من 
نفر إليهم عوف بن احلارث، وأخوه 
معوذ، وعبداهلل بن رواحة، وكلهم من 
األنصار. فلما نادى عتبة بن ربيعة: 
يا محمد ما هؤالء بأكفائنا، فأخرج لنا 
أكفاءنا من قومنا، فأومأ رسول اهلل 
صلوات اهلل وسالمه عليه لألنصار 
أن يتراجعوا، فتراجعوا، لينفر بدال 
عنهم ثالثة من صناديد اإلسالم من 
املهاجرين. ول����كأن هذه العنجهية 
التي أبدتها زعامة قريش الكافرة، 
قد فجرت في قلب معوذ بن احلارث 
بركانا من الغضب هلل ولرسوله، 
ولدينه فأقسم في نفسه، أن يفجع 
اليوم قريشا بسيدها وزعيمها »أبي 
جهل« لعنه اهلل، فإن مات دون ذلك، 
فهي الشهادة يدق بها أبواب اجلنة. 
ومضى معوذ، وكان شابا في مقتبل 
العمر، يتحس����س مكان أبي جهل، 
ولم يكن يعرفه إذا رآه، فسأل أحد 
إخوانه م����ن املهاجرين، وهو معاذ 
بن عمرو بن اجلموح ان يدله على 
أبي جهل، فيسأله معاذ، وقد أشفق 

على عوده الغض:
وما الذي تريده من أبي جهل يا 

أخا اإلسالم..؟ فيجيبه معوذ بصالبة 
وعزم: إنه كان يؤذي رس����ول اهلل 
في مكة كثيرا، وإني ألرجو اهلل أن 
أنتقم منه لرسول اهلل صلوات اهلل 
وسالمه عليه. وأدرك معاذ بن عمرو 
بن اجلموح، أن معوذ بن احلارث جاد 
فيما يقول، فأجال بصره في ميدان 
القتال، فبص����ر بأبي جهل يتهادى 
بني اجلموع بكبرياء وصلف، فأشار 

إليه وقال:
ذاك هو أبوجهل يا أخا اإلسالم، 
فلننطلق إليه معا، لعل اهلل يظفرنا 
به. ويندفعان إليه، فيضربه معاذ بن 
عمرو بن اجلموح ضربة بالسيف، 
فيقطع ساقه، فيعاجله عكرمة بن 
أبي جهل، وكان اليزال على الكفر، 
بضربة سيف تقطع يده. ويثور الدم 
في عروق معوذ، وهو يرى الدم ينفر 
من يد معاذ بن عمرو، فيندفع نحو 
أبي جهل، فيضربه بسيفه ضربة 
تقعده عن احلراك، ويكاد يجهز عليه 
إلى نار جهنم، لوال أن تكاثرت عليه 
سيوف صناديد قريش، وقد هالها ما 
حل بسيدها، فتثخن مبعوذ اجلراح، 
حتى يتهاوى شهيدا في سبيل اهلل، 
بعد أن انتقم لرسوله القائد من أبي 

جهل لعنه اهلل.

عنه قالوا

التسامح
فاطمة فيصل تقول بعفوية أنا أسامح الناس ومن يخطئ 
في حقي وجاء ملصاحلتي أصاحله ألن التسامح شيء جميل 
وحتى ال أفك���ر كثيرا فيمن أذاني أقول له: اهلل يس���امحك، 
وحني ألعب مع صديقاتي وتدفعني أو تخاصمني احداهن أبدأ 
مبكاملته���ا وأصاحلها وخاصة مع أخواتي وأمتنى أن أصبح 

مهندسة ديكور.

لمعلوماتك

كان النبي ژ 
يش���رب جالسا 
وينهى اصحابه 
عن الش���راب أو 
االكل قائما فهو 
ژ م���ا ينط���ق 
الهوى. فها  عن 
هو العلم احلديث 
يثبت ذلك علميا 
ان الشرب وتناول 
الطعام جالس���ا 
أص���ح وأس���لم 
وأهنأ وامرأ حيث 
يجري ما يتناول 
من األكل والشرب 
على جدار املعدة 
بت���ؤدة ولطف، 
الش���رب  ام���ا 
فيؤدي  واقف���ا 
ال���ى تس���اقط 
الس���ائل بعنف 
املعدة  قعر  الى 
ويصدمها صدما 
وان تكرار هذه 
العملي���ة يؤدي 
الزمن  مع طول 
اس���ترخاء  الى 
املعدة وهبوطها 
وما يلي ذلك من 

عسر هضم.

محفظة قرآن

بر الوالدين

مرمي محم����د تقول: احفظ اربعة اجزاء م����ن القرآن الكرمي 
وأشارك في جميع املس����ابقات وأحصل على املركز األول، كما 
أنني متفوقة في دراستي وأمتنى أن أمتم حفظ القرآن الكرمي 
وأن أصب����ح محفظة لكتاب اهلل أعلم����ه للبنات منذ طفولتهن 
ألن احلفظ في الصغر كما يقولون كالنقش على احلجر وبذلك 

أحقق أمنيتي.

سارة الشافعي ترى أن طاعة الوالدين وبرهما البد منه حتى يرضى 
اهلل عن اإلنسان وتقول: احلمد هلل ال أخالف أمر أمي وال أبي وأطيعهما 
في كل ش����يء خاصة أبي ألنني أحبه كثيرا وهو متفهم معي وحنون 
وال يقسو علي ويحقق لي جميع رغباتي وأمتنى عندما أكبر أن أصبح 

مذيعة ناجحة أقدم برامج هادفة للمجتمع وخاصة الفقراء.

فاطمة فيصل

مرمي محمد

سارة الشافعي

المطيري: حصول لجنة الفردوس على شهادة اآليزو بداية الطريق للتطوير المستمر في عملنا الخيري
نشاطنا داخل وخارج الكويت وتم بناء 28 مسجدًا ومركزًا إسالميًا ودارًا لأليتام

بخطوات ثابتة نح���و التميز 
والعط���اء ومواكب���ة التطور في 
العمل اخلي���ري والدعوي جنحت 
جلنة الفردوس للزكاة والصدقات 
والدعوة واإلرشاد التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي في تطبيق 
املعايير العاملية للجودة في العمل 
اخلي���ري وحصلت على ش���هادة 
املطابقة للنظ���ام العاملي للجودة 
ش���هادة األيزو )9001/ 2008( من 
اجلهة العاملية املانحة للش���هادة 
بعد ان قامت بالتدقيق واملراجعة 
على تطبيق معايير نظام اجلودة 
املطبق بلجنة الفردوس ووجدتها 
متوافقة م���ع املتطلبات واملعايير 
العاملية ألوامر العمل اخليري، حول 
أنشطة وإجنازات اللجنة يحدثنا 

رئيس اللجنة سعود املطيري:

شهادة األيزو

ف��ي البداي��ة م��اذا يعن��ي لكم 
حصولكم على شهادة األيزو؟

ه���و بداية الطري���ق للتطوير 
والتحسني املستمر في أداء اللجنة 
لتحقيق رؤيتها في العطاء والتميز 
في العمل اخليري وهو دليل قاطع 

رحماء بينه���م وزعت 1000 وجبة 
على العاملني في حر الصيف.

مركز ابن باز »رحمه اهلل«

ماذا يق��دم مركز ابن ب��از الذي 
أنشأته اللجنة؟

هو لتحفي���ظ الق���رآن الكرمي 
وتعليم���ه على ي���د مجموعة من 
املش���ايخ الذين يحملون أسانيد 
مرتفعة متصلة لرس���ول اهلل ژ 
وق���د توزعت هذه احللقات على 4 

مساجد في منطقة الفردوس.

حلقات متميزة

وما تلك احللقات؟
لدينا حلقة الدريبي وقد التحق 
به���ا ما يقارب 15 طالبا ويش���رف 
عليهم شيخ متمكن حافظ لكتاب اهلل 
وحامل لسند متصل وقد مت تخريج 
عدد من الطلبة والذين تباينوا في 

حفظهم من 5 إلى 7 أجزاء.
واحللق���ة الثانية ه���ي حلقة 
الدبيس وقد خرجت أفضل دفعة من 
الطالب الذين وصلوا حلفظ 10 أجزاء 
ويشرف عليهم شيخ حاصل على 
الدكتوراه في الشريعة من جامعة 

على ان اللجنة تبذل قصارى جهدها 
لتحقيق الرضا الكامل للعمالء، وان 
اللجنة ملتزمة التزاما كامال بتطبيق 
املعايير العاملية لتحقيق اجلودة 
والتميز في األداء وان ديننا احلنيف 
يحثنا ويأمرنا بإتقان العمل لتحقيق 
اجلودة في األداء، قال املصطفى ژ 
»إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمال 

أن يتقنه«.

الجاليات

ما دور اللجنة في رعاية اجلاليات 
املسلمة وغير املسلمة؟

قامت جلن���ة اجلاليات بإطالق 
مشروع »هل تعلم بأن 60% يسلمون 
بسبب الكفيل؟ فهل أنت منهم« وقد 
وجد هذا املشروع تفاعال كبيرا من 
قبل اجلمهور حيث توافد الكفالء 
إلحضار اخلدم والسائقني إلشهار 
إسالمهم في األفرع التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي، كما قامت 
اللجنة بفتح العديد من الصفحات 
على موق���ع اليوتي���وب العاملي، 
وعمل العديد من احملاضرات التي 
تبني محاس���ن هذا الدين بالعديد 
م���ن اللغ���ات األجنبي���ة كاللغة 

اللجنة للمهندسني اجلدد.

داخل وخارج الكويت

م��ا اإلجن��ازات األخ��رى الت��ي 
قدمتها جلنة الفردوس داخل وخارج 

الكويت؟
عدة مشاريع منها مشروع عمرة 
اخلي���ر للغير حيث س���يرت 243 
رحلة عمرة ومشروع كفالة األسر 
املتعففة حيث متت كفالة 26 أسرة 
شهريا باملواد التموينية، باالضافة 
ال���ى كفالة األيت���ام داخل الكويت 
وعددهم 64 يتيما، أما مشروع طباعة 
املصاحف فق���د متت طباعة 6346 
مصحفا وتوزيعها، كما قامت اللجنة 
باالشراف على بناء 28 مسجدا خارج 
الكويت ومركزا إسالميا ودارا لأليتام، 
كما مت حفر 95 بئرا واقامة 7 مزارع 
في العام املاضي وأيضا مت توزيع 
266 ذبيحة ضمن مشروع الذبائح 
والنذور، وفي رمضان قامت اللجنة 
بتوزيع 31732 وجبة في مس���اجد 
املنطقة وفي خارج الكويت وزعت 
16344 وجبة ضمن مشروع إفطار 
الصائم، وهناك مساعدات قدمت ل� 
890 أس���رة متعففة وفي مشروع 

األمان����ة والتحلي مبكارم األخالق 
وغيرها وتتناول احلقيبة األخرى 
التعريف باإلسالم وبيان سماحته 
ومحاسنه والرد على الشبه التي 
تثار حوله وقد مت طباعة العديد من 
هذه احلقائب بلغات عدة، باالضافة 
الى رحالت العمرة التي تس����يرها 

اإلجنليزية والبنغالية وغيرهما، 
اضاف����ة الى ان اللجنة قامت بعقد 
العديد من احملاضرات عن طريق 
الدعاة التابعني لها باللغة البنغالية 
والتاميلي����ة والكريلية واألوردية 
وغيرها من اللغات، باالضافة الى 
توزيع حقائب توعوية للجاليات 

على املناطق التي يكثر فيها تواجد 
هذه اجلاليات غير الناطقة باللغة 
العربية حيث مت اعداد حقيبتني، 
حقيبة للجالية املسلمة وأخرى لغير 
املسلمة، تتناول األولى التعريف 
بأحكام التوحيد والطهارة والصالة 
والصيام والزكاة واحلج وحتث مع 

األزهر. احللق���ة الثالثة هي حلقة 
حمود الرشيد وهي حلقة جديدة 
نسبيا ويصل عدد الطالب بها الى 
ما يقارب 10 طالب وأقصى ما وصل 
اليه الطالب 3 أجزاء ويشرف عليهم 
شيخ يحمل سندا متصال عن النبي 
ژ، واحللقة الرابعة هي حلقة تقوم 
على جتميع الطالب املتميزين من 
جمي���ع احللقات لتنم���ي قدراتهم 
وإبداعاتهم كما تقوم اللجنة بتعيني 
من يضع خطة ترسم الفترة التي 
يختم بها هؤالء الطالب القرآن كامال 
وقد تراوحت الفترة من 9 أشهر الى 

3 سنوات.

التشجيع الدائم

وكيف تشجعون هؤالء الطلبة؟
ع���ن طري���ق تق���دمي اجلوائز 
وش���هادات التقدير ف���ي نهاية كل 
أسبوع تشجيعا وحتفيزا على حفظ 
القرآن الكرمي وتدارسه، اضافة الى 
القيام برحالت ترفيهية ينظمها مركز 
ابن باز – رحمه اهلل – بالتعاون مع 
اجلهات املختصة لتنفس عن الطالب 
ومتأل وقت فراغهم ولتشجعهم على 

املثابرة واإلجناز في احللقات.

املطيري يتسلم جائزة األيزو


