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القوي األمني )3-2(

تأملوا في شفقة ملك مصر على بالده التي 
أوشكت على الهالك، فلو أن له ما في االرض 

جميعا ومثله معه لسعى جاهدا لها بالفكاك، 
فلما اطمأن امللك ألهلية يوسف الصديق عزم 
على  ان يخرجه من السجن والضيق، )وقال 
امللك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع 
إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن 

أيديهن إن ربي بكيدهن عليم(.
فما ازداد امللك بيوسف بعد ان حصحص 

احلق إال إعجابا، كيف ابت قوة نفسه وأمانتها 
ان يخرج او ان يجيب له خطابا؟ )وقال امللك 
ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال 

إنك اليوم لدينا مكني أمني(.
فال واهلل ما تدري العني قرتها حقا بأي 

الرجلني؟ من رجل قد استوى على عرش 
امللوك ويرجتي من هو في  نظره العبد 

اململوك، ومن رجل من اهل مصر وابن بجدتها 
يستنجد بغريب الدار ناء عن محلتها ومن 
رجل مشرك ليس له رب يقصده يستعني 

مبوحد قد اتخذ إلها واحدا يعبده.
وإن تعجب من حال هذا امللك الشفيق فعجٌب 
واهلل من حال يوسف الصديق، كيف يفتح له 

باب السجن الضيق للخروج، وتفتح له ابواب  
القصر ويؤذن له في الولوج، ويوسف ميتنع 
عن مرافقة الرسول ويأبى ان يجيب الداعي، 

حتى يعرف امللك اسباب سجنه ويتعرف 
على الدواعي )فلما جاءه الرسول قال ارجع 

إلى  ربك فاسأله ما بال النسوة الالتي قطعن 
أيديهن إن ربي بكيدهن عليم(.

قال رسول اهلل ژ: »لو لبثت في السجن 
طول لبث يوسف ألجبت الداعي« أخرجه 

 ÿ البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة
وفي  رواية احمد: »لو كنت أنا ألسرعت 

اإلجابة، وما ابتغيت العذر«.
فقارن بني حال ملك مصر الذي اختار 

ملصاحلها من ال يتوافق معه بوجه من الوجوه 
وبني حال من هو ضيق العطن ال يرى اخليرية 

إال فيمن يؤمله ملصالح نفسه ويرجوه.
فمتى سنخرج االنصاف من سجن 

االعتساف؟ وندرك وقتها قبل فوات األوان ان 
مصالح البالد تسبق حظوظ النفس ومصالح 

األهل واألوالد؟
ثم قارن بني حال يوسف گ الذي أبى 

أن يخرج في ظلمة ليل التهمة حتى تشرق 
شمس البراءة وبني الزاعم بأنه سيحفظ 

حقوق اآلخرين وما استطاع أن يحفظ دينه 
من التهمة أو خلقه من الدناءة.

فيستفاد من قصة يوسف گ وصفا احلفظ 
والعلم وهما من أجّل األوصاف، كما يستفاد 
من قصة موسى گ وصفا القوة واألمانة 

وهما واسعا األكناف.

*  األستاذ بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
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للتواصل

بيع الدماء
هل يجوز بيع دماء األضاحي أو الذبائح 

اإلسالمية على البوذيني والشيوعيني 
وغيرهم واعتبارها أمواال ربوية وتصرف 

على هذا األساس؟
٭ الدم من احملرمات التي حرمها اهلل تعالى في 
كتابه الكرمي، فقال 
ســبحانه وتعالى 
)إمنا حــرم عليكم 
امليتة والدم وحلم 
اخلنزيــر ـ البقرة: 

.)173
تعالــى  وقــال 
)قــل ال أجد في ما 
أوحي إلــي محرما 
على طاعم يطعمه 
إال أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا أو حلم 
خنزير فإنه رجسـ  
االنعام: 145(، وهذه اآلية تبني أن املراد هو الدم 
املسفوح، أي السائل، أما ما خالط اللحم فغير 
محرم باإلجماع. ونقل القرطبي في تفســيره 
)2/221( اتفــاق العلماء على أن الدم جنس ال 

يؤكل وال ينتفع به.
وأخرج البخاري فــي صحيحه )10/393( 
من حديث أبي جحيفة السوائي ÿ أن النبي 
ژ »نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب 

البغي..«. 
وأخــرج من حديث جابر ÿ )4/424 قال 
رســول اهلل ژ »إن اهلل ورســوله حرم بيع 
اخلمر وامليتــة واخلنزير واألصنام، فقيل يا 
رســول اهلل أرأيت شــحوم امليتة فإنه يطلى 
بها السفن ويدهن بها اجللود ويستصبح بها 
الناس فقال: »ال هو حرام« ثم قال رسول اهلل 
ژ عنــد ذلك: »قاتل اهلل اليهــود، إن اهلل ملا 
حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه«.

وفي زيادة ألبي داود »وإن اهلل إذا حرم على 
قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه«.  وقال احلافظ 
في الفتح )4/425(: قال جمهور العلماء: العلة 
في منع بيع امليتة واخلمر واخلنزير: النجاسة، 
فيتعدى ذلك إلى كل جناسة، والعلة في منع 
بيــع األصنام عــدم املنفعة املباحــة . فيتبني 
مما ســبق أنه ال يجوز بيــع الدماء ولو لغير 
املســلمني، حلرمته في نفسه، وألن اليهود ملا 
حرم اهلل عليهم الشحوم جملوها أي أذابوها 

وباعوها وأكلوا ثمنها، واهلل اعلم.

محمد احلمود النجدي

أكد أن الوطن والمواطنة قيمتان عظيمتان

املسباح: واجبنا جتاه الوطن احلرص على أمنه 
واحملافظة على ممتلكاته والعمل على رقيه وتقدمه

كيف تعامل رسولنا الكرمي 
ژ مع مفهوم الوطن واملواطنة؟ 
وكيف أكد االســام على قيمة 
الوطن واعــاء املواطنة؟ وما 
واجبات املســلم جتاه وطنه؟ 
وما حقوق املواطن على وطنه؟ 
هذا ما يوضحه لنا رئيس جلنة 
الفتوى في جمعية احياء التراث 
االســامي د.ناظــم املســباح 
فيقــول: يعــرف الوطــن بأنه 
املنــزل الذي تقيــم فيه، وهو 
منزل االنسان ومحله واجلمع 
أوطان، قال تعالى )لقد نصركم 
اهلل في مواطن كثيرةـ  التوبة: 
25(، وقال اجُلرجاني: الوطن 
االصلي هو مولد الرجل والبلد 
الذي هو فيه، ووطن االقامة هو 
موضع ينوي ان يستقر فيه 15 
يوما او اكثر من غير ان يتخذه 
مسكنا، قال ابن مبارك: ان من 
اقام في مدينة اربع سنني فهو 
من اهلها، والوطنية صفة، وهي: 
العاطفــة التــي تعبر عن والء 
املــرء لبلده، واملقصود هنا ان 
يكون والء املرء املســلم لبلده 
من اجل كلمة التوحيد الظاهرة 

وشرائع الدين املطبقة.
فكانت مكانة مكة في قلب 
النبي ژ، قال ژ: »ما اطيبك 
من بلد وما احبك الي، ولوال ان 
قومي اخرجوني منك ما سكنت 
غيرك«. وكان دعاء ابراهيم گ 
ملكة موطن ذريته الدعاء للوطن: 
)ربنا إني أســكنت من ذريتي 
بواد غيــر ذي زرع عند بيتك 
احملــرم ربنا ليقيمــوا الصاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهــم وارزقهــم مــن الثمرات 
لعلهم يشكرونـ  إبراهيم: 37(.

وأضاف: ونحن نعلم جميعا 
مكانة مكة في قلب النبي ژ: 
»ان اهلل تعالى ســمى املدينة 
طابة«، رواه مسلم عن جابر بن 
سمرة، وقال ژ: »إنها طيبة«، 
رواه مســلم عن زيد بن ثابت، 
وفي هذا اشــارة حلبه ژ لها، 
عن ســهيل بن ابي صالح عن 
ابيــه عن ابي هريــرة انه قال: 
كان النــاس اذا رأوا اول الثمر 
جادوا به الــى النبي ژ، فاذا 
أخذه رسول اهلل ژ قال: »اللهم 

بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في 
مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، 
وبــارك لنا في ُمّدنــا، اللهم ان 
ابراهيم عبدك وخليلك ونبيك 
واني عبدك ونبيك وانه دعاك 
ملكة واني ادعوك للمدينة مبثل 
ما دعاك ملكة ومثله معه«، قال: 
ثم يدعو اصغر وليد له فيعطيه 

الثمر، رواه مسلم.

مفارقة األوطان بالء
ولفــت د.املســباح الــى ان 
مفارقــة االوطان بــاء جعلها 
اهلل عقوبــة لقطاع الطرق )أو 
ينفوا من االرضـ  املائدة: 33(، 
كمــا ان فــراق االوطان معاول 
لقتل النفس، قال تعالى )ولو أنا 
كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 
او اخرجوا من دياركم ما فعلوه 
إال قليل منهم ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان خيرا لهم 

وأشد تثبيتا ـ النساء: 66(.
وقــد جعــل اهلل تعالى من 
الفيء نصيبا للمهاجرين ألنهم 
هجــروا الوطن مــن اجل اهلل 
ومن اجل نصــرة دينه، وهذا 
أمر يشق على االنسان حتمله، 
ففي اآلية اشار الى ما لاوطان 
من مكانة في نفوس اهلها، قال 
تعالى )للفقراء املهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضا من اهلل ورضوانا 
وينصرون اهلل ورسوله أولئك 

هم الصادقون ـ احلشر: 8(.

القتال
وحول ُمسوغات القتال في 
الدين، القتال من اجل االخراج 
من الوطن، قال تعالى )ألم تر 
الى املأل من بني  اسرائيل من 
بعد موســى إذ قالوا لنبي لهم 
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
اهلل قــال هل عســيتم إن كتب 
عليكم القتال أال تقاتلوا قالوا 
ومالنا أال نقاتل في سبيل اهلل 
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 
فلما كتب عليهم القتال تولوا إال 
قليا منهم واهلل عليم بالظاملني 

ـ البقرة: 246(.
وأكد د.املسباح ان قيام الدين 
في الوطن مقدم على كل شيء، 

فاذا لم يستطع املسلم ان يقيم 
شعائر دينه في موطنه يجب 
عليه ان يهجره الى موطن آخر 
يســتطيع في ان يقيم شعائر 
دينه، اوجب اهلل الهجرة على 
كل مستطيع من املسلمني، قال 
تعالى )فاستجاب لهم ربهم أني 
ال أضيع عمــل عامل منكم من 
ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 
فالذيــن هاجروا واخرجوا من 
ديارهــم وأوذوا فــي ســبيلي 
وقاتلــوا وقتلوا ألكفرن عنهم 
ســيئاتهم وألدخلنهــم جنات 
جتري من حتتها االنهار ثوابا 
من عند اهلل واهلل عنده حسن 
الثواب ـ آل عمران: 195(، وفي 
هــذه اآلية الكرمية ترغيب في 
هجــر االوطان التي يســودها 
الشرك والظلم ومحاربة الدين 

واهله.

الكويت وبس
وزاد بقوله: الكويت وبس، 
ان الوطن في االسام هو العالم 
املترامية  االســامي بأراضيه 
وتضاريسه املمتدة، مهما كبر 
وتوســع فا يجــوز االنقطاع 
عــن املوطن االســامي الكبير 
والتقوقع على الوطن الصغير 
الذي يعيش فيه االنسان، وال 
يجوز ان جنعل املواطنة بديا 
لرابطتنا العقدية مع املسلمني 
عربــا وعجما في انحاء العالم 
االســامي، وال يجــوز اقصاء 
املصطلحات االســامية نحو 
اجلهاد، دار االسام، دار الكفر، 
ومتييع الدين وشــرائعه بهذا 

املفهوم للوطنية.
واكد على اداء العمل الذي 
وكل الى الفرد من قبل الدولة 
بإتقان واخاص، قال ژ: »ان 
اهلل يحب اذا عمل احدكم عما 
أن يتقنه«. وشدد على واجبنا 
جتــاه الوطن باحلــرص على 
امنــه، فكل واحد منا راع، قال 
ژ: »كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته«، وان نحافظ على 
املمتلــكات العامة للوطن وان 
ننصح اهله، قــال ژ »الدين 
النصيحة«، وان يعمل كل فرد 

فيه على رقيه وتقدمه.

د.ناظم املسباح

إذا لم يستطع 
املسلم أن ُيقيم 
شعائر دينه في 
موطنه يجب أن 

يهجره إلى موطن 
آخر

ال يجوز أن جنعل 
املواطنة بدياًل 

لرابطتنا العقدية 
مع املسلمني عربًا 

وعجمًا في أنحاء 
العالم اإلسالمي

بني يدي سورة »طه«
تلك السورة التي يســلي بها اهلل نبيه الكرمي، 
فيخاطب اهلل تعالى موسى گ بربوبيته حتى 

يطمئن قلبه وتأنس نفسه.
قال تعالى )وما تلك بيمينك يا موســى( هذا من 
متابعة اإليناس ملوسى فإن إطالة احلديث تذهب 
الوحشة في النفس وتشــعر بالطمأنينة )قال 
هي عصاي أتوكأ عليها...( استرسل موسى في 
احلديــث، وهكذا حال احملب مع من يحب يريد 

ان يستمر في احلديث.
قال سبحانه )فألقاها فإذا هي حية تسعى( هناك 
أوصاف أخرى لهذه العصــا قال تعالى )كأنها 
جان( في موقع آخر، وال تناقض في هذا فاجلان 
لغة هو صغيـــر احلية وكأن احلية الصغيرة 
التي تهتز أصبحت ثعبانــا كبيرا وكلها أطوار 
واحدة )قــال خذها وال تخف( يأتيه األمر ممن 
آنس باحلديــث وطمأن قلبه منذ قليل فاطمأن 
الى ربه وأخذها )قال ال تخف سنعيدها سيرتها 
األولى( أي الى حالها التي تعرف قبل ذلك )فإذا 
هي حية تسعى( أي صارت حية عظيمة ثعبانا 

طويال يتحرك سريعا.
برهان آخر

)واضمــم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير 
سوء آية أخرى...( أمره اهلل ان يدخل يده في جيبه 
فتخرج بيضاء منيرة مضيئة من غير برص وال أذى.

سؤال موسى لربه
فلما أتاه التكليف بالرســالة وأيده اهلل باآليات 
واملعجزات جاء األمر بالدعوة ولم يقل موســى 
گ كيف اذهب ولكن ســأل اهلل تعالى التأييد 
والعون على هذه املهمة قال )رب اشرح لي صدري 
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا 
قولي( وذلك ملا كان أصابه من اللثغ حني عرض 
عليه التمرة واجلمــرة فأخذ اجلمرة فوضعها 
على لســانه، فسأل اهلل تعالى ان يكون فصيح 

اللسان منطلقا حتى اذا تكلم اسمع.
حقيقة األخوة في اهلل

طلب موســى گ النبوة ألخيه )اجعل لي وزيرا 
من أهلي هارون أخي( لكي )اشدد به أزري( ظهري 
)وأشركه في أمري( أي في مشاورتي )كي نسبحك 
كثيرا ونذكرك كثيرا( هذا هو املعيار الذي يخبرنا 
اهلل تعالى على لسان نبيه حتى يساعده أخوه ابن 
أمه في أمر الدعوة وحتى يذكر بعضنا بعضا، وال 

يجمعنا إال اهلل.
أدب الربوبية

ملا سأل موسى گ ربه بأدب الربوبية ثم سأله 
العون وانكســر بني يدي اهلل أتته االجابة عند 
النداء فامنت اهلل عليه في ذلك )ولقد مننا عليك 
مرة أخرى( فالقلوب تستعبد باإلحسان، كانت 
اجابة ربه عز وجل وتذكيره بنعمه السالفة عليه 
فيما كان من امر أمه حني كانت ترضعه وتخاف 
عليه ان يقتله فرعون فاتخذت له تابوتا وأرسلته 
في البحر. ام موسى وثقت بربها وجاءها الوعد 

والبشارة )إنا رادوه إليك(.
جند اهلل

)وألقيت عليك محبة مني( وضع اهلل تعالى احملبة 
في قلوب اخللق ألن هذه احملبة تنشأ عن محبة 

اهلل عز وجل للعبد.
)إذ متشي اختك فتقول هل أدلكم على من يكفله 
فرجعنــاك إلى أمك كي تقر عينها( يأبى اهلل عز 
وجل اال ان من يرضع موســى هي أمه )قالت 
هل أدلكم( القلوب مشــغولة مبحبة اهلل فجاء 
اجلواب نعم، فما من احد رأى هذا الرضيع اال 
أحبه فما كان غياب موســى عن أمه اال رضعة 
وأخرى فأبشــري يـــا من وثقت باهلل ان اهلل 
منجـز وعده. فرجـع الى أمه كي تسكن نفسها 
برضيعها. )وقتلت نفسا فنجيناك من الغم( قتل 
نفسا ولكن خطأ فنجاه اهلل من القتل. )وفتناك( 
أي اختبرناك اختبارا شديـدا حتى اصطفيناك 
وعرفنا معدنك والفتون من فتنة النار، فأعد اهلل 
تعالى موسى گ إعدادا واختبره حتى شرف 
حلمل الرسالة كما يفنت الذهب بالنار فيخلص 

من كل شائبة.
تمام الكمال

)اصطنعتك لنفســي( رباه اهلل في هذه األطوار 
وكان موســى ينتقل في معيــة اهلل من مرحلة 
الى مرحلة حتى أصبح هذا اإلنســان مصطفى 
من اهلل تعالى أي خصك بهذه العناية لكي تبلغ 

هذه الرسالة.
األمر

)اذهب انت وأخوك( فعل أمر أي اذهب بحججي 
وبراهيني ومعجزاتي )وال تنيا في ذكري( ال تفتر 
عــن ذكر اهلل، بل يذكران اهلل في كل حال وفي 
حال مواجهة فرعون ليكون ذكر اهلل عونا لهما 

عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له.
أدب الدعاة

)اذهبـا الى فرعـون إنه طغى فقـوال له قـوال لينا 
لعله يتذكر أو يخشى( هذه اآلية فيها عبرة عظيمـة 
وهي ان فرعـــون في غاية العتو واالستكبـار 
وموسى نبي اهلل ومـــع هذا أمـر أال يخـاطب 
فرعون اال باملالطفــة واللني، فلو أن كل داعية 
كانت دعوتـــه كهذه باللني واللطف الستجـاب 

النـاس جميعـا.

»الرحمة العاملية« تسّير أكبر قافلة مساعدات 
لالجئني والنازحني السوريني

ســّيرت الرحمــة العامليــة 
التابعــة جلمعيــة اإلصــاح 
االجتماعي القافلة اإلغاثية 287 
إلغاثة الاجئني الســوريني في 
الداخل السوري وعلى احلدود 
الســورية ـ التركية، واملكونة 
مــن 62 شــاحنة حتت شــعار 
»امنحهم دفئا« والتي تعد أكبر 
قافلة إغاثية تسيرها إلى الداخل 
السوري للتخفيف من معاناة 
الشعب الســوري، السيما بعد 
موجــات البرد التــي اجتاحت 
بعض املناطق، وتتكون القافلة 
مــن إغاثــات شــتوية، وطرود 
غذائيــة، وطحــني، وبطانيات، 
وعازل لألمطار، وحليب لألطفال، 
وسيستفيد من القافلة أكثر من 10 
آالف أسرة سورية، وذلك في إطار 
اجلهود املبذولة إلغاثة الشعب 

السوري.
وفي هذا الصدد، قال األمني 
العــام للرحمــة العاملية يحيى 
العقيلــي: إننا نتابــع باهتمام 
بالغ الوضع املأساوي إلخواننا 
الاجئني الســوريني، ونسعى 
جاهدين لتخفيف وطأة املأساة 
عنهم. كما سلط العقيلي الضوء 
علــى ســوء أوضــاع الاجئني 
وحاجتهم املاسة إلى املساعدات، 
وبني أن األمر يزداد ســوءا مع 

حلول برد الشتاء.
وبــني العقيلــي أن القافلــة 
تتكون من: »1600 طرد غذائي، 
1600 بطانيــة، 75 طــن طحني، 
1500 مانطو شــتوي نســائي، 
و1250 طنا من الفحم، 850 مرتبة 
إسفنجية، و8000 علبة حليب 
أطفال، و2400 عازل مطر للخيام، 
و600 صوبة فحم، باإلضافة الى 
جتهيز 300 خيمة للنازحني في 
الداخــل مجهزة بالفرش ومواد 

الطبخ واملواد الغذائية.
وأكد العقيلي حرص اجلهات 
املنفذة إلغاثات الرحمة العاملية 
على تفقد املناطق األكثر احتياجا، 
والتي حتتاج إلى تدخل عاجل 
مع حلول موسم الشتاء وسوء 
الظروف املناخية، والتي غالبا 
ما تشتد في مثل هذا الوقت من 
كل عــام، مبا يزيد مــن معاناة 
النازحني والاجئني السوريني، 

خصوصا األطفال والنساء.
وأوضــح العقيلــي ان هذه 
القافلة تأتي في سياق القوافل 
التي تســيرها الرحمة العاملية 
لتخفــف مــن معانــاة اإلخوة 

السوريني، مشيرا إلى أن القافلة 
تهدف الى رســم البســمة على 
شفاه الاجئني من أبناء الشعب 

السوري.
وأعرب العقيلي عن شكره 
للجمهورية التركية واخلارجية 
الكويتيــة علــى اجلهــود التي 
يبذلونهــا منــذ بدايــة األزمــة 
السورية في الداخل واخلارج، 
مؤكــدا ان تلك اجلهود اإلغاثية 
تأتي جتسيدا للدور اإلنساني 
للكويــت وشــعبها، وتنفيــذا 
لتعهدات الرحمة العاملية التي 
تعهدت بها في مؤمتر املنظمات 

اخليرية األخير.
وأردف العقيلــي قائــا: ان 
إجمالي املساعدات التي قدمتها 
لاجئــني  العامليــة  الرحمــة 
والنازحني السوريني بلغ أكثر من 
57 مليون دوالر منذ بداية األزمة، 
مؤكــدا في الوقــت ذاته حرص 
الرحمــة العامليــة علــى إطاق 
املشــروعات النوعيــة، ومنها: 
املشــروع األول من نوعه وهو 
محطة تنقية امليــاه، باإلضافة 
إلى دعم بعض املدارس لتعليم 
السوريني، وبرامج الدعم النفسي 
والتي تتكون من متخصصني في 
هذا املجال، ســعيا إلى معاجلة 
احلاالت النفسية للسوريني الذين 
أصيبوا بصدمات جراء األحداث 

اجلارية.
يذكــر ان قوافــل الرحمــة 
اإلغاثية مشروع نوعي بدأ في 
فبراير 2012، وذلك باســتهداف 
محــاور إغاثيــة منوعة، حيث 
مشــروعات  تنفيــذ  شــملت 
تعليمية، وصحية، ومساعدات 
نقدية لألســر، وطرود غذائية، 
ومستلزمات واحتياجات منزلية، 
وتركيــب أطــراف اصطناعية، 
وسداد إيجارات شقق سكنية، 

وكفالــة أيتــام وأســر، وأدوية 
ومســتلزمات وحقائب طبية، 
وألعاب أطفال وكتب تعليمية، 

ومستلزمات تدفئة.
من ناحيته، قال السكرتير 
الثاني في سفارة الكويت بتركيا، 
ومســؤول العمل اإلغاثي عمار 
معرفي: إن اهلل سبحانه وتعالى 
أمرنا باإلنفاق فقال ســبحانه: 
)لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
حتبــون وما تنفقوا من شــيء 
فإن اهلل به عليــم( ـ آل عمران 
اآليــة 92، كمــا أمرنا النبي ژ 
بالصدقة، وحثنا على مد العون 
والبر إلخواننا املسلمني، ونحن 
اليوم نقدم ما بوســعنا إلغاثة 
إخواننا الســوريني سائا اهلل 
تعالى أن يفرج همهم ويحفظهم.
وتقــدم معرفــي بالشــكر 
والتقديــر للحكومــة التركيــة 
الصديقة باسم سفارة الكويت 
في أنقرة على اجلهود الكبيرة 
التي تبذلها في ســبيل الرعاية 
األفضل لاجئني السوريني من 
دعم مادي كبير ودعم لوجستي، 
واهتمام على أعلى املستويات في 

مختلف املناطق التركية.
كمــا تقدم معرفي بالشــكر 
إلى جمعية اإلصاح االجتماعي 
على جهودها الطيبة، وعلى ما 
قدموا طول الســنوات املاضية 
من عطاءات ومساهمات مادية 
وعينيــة لاجئني الســوريني، 
متوجها في الوقت ذاته بالشكر 
إلى جمعيــة اإلغاثة والتنمية، 
وجمعية الوفاء لإلغاثة والتنمية 
واأليادي البيضاء، وجمعية شام 
اخليــر على ما قاموا به لتنفيذ 
هــذه املشــروعات علــى أرض 
الواقع، وعلى جهودهم الكبيرة 
ملساعدة الشــعب السوري في 

تركيا وسورية.

حمالت متواصلة لـ »الرحمة العاملية« إلغاثة الالجئني السوريني

يحيى العقيلي: 
62 شاحنة إغاثية 

يستفيد منها
أكثر من 10 آالف 

أسرة

أكثر من ٥٧ مليون 
دوالر قيمة إجمالي 

املساعدات منذ 
بداية األزمة


