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أكد أن هناك أكثر من 2.5 مليون مستفيد من مشروع إفطار الصائم لـ »الرحمة العالمية«

الشامري: رمضان يأتي هذا العام في ظل
واقع مؤلم تعيشه الدول العربية واإلسالمية

أكد األمني املساعد لشؤون 
القطاعات في الرحمة العاملية 
التابعــة جلمعيــة االصالح 
االجتماعي فهد الشامري ان 
مشــروع افطار الصائم لهذا 
العام يستهدف اطعام اكثر من 
٢.5 مليون صائم، مشيرا الى 
ان املشروع يساهم في رفع 
املعاناة وتغيير واقع مؤلم، 
فكثيــر من الــدول تتعرض 
لكــوارث متنوعــة بني ازمة 
سورية وغزة واليمن واجلوع 

واجلفاف في افريقيا.
وتطــرق الشــامري فــي 
حواره مع »األنباء« عن العديد 
التنموية  مــن املشــروعات 
والصحيــة  والتعليميــة 
ومشاريع املياه التي اقامتها 
الرحمــة العاملية في مناطق 
عملها، وفيما يلي التفاصيل:

كم عدد املستفيدين 
من املشروع العام 

املاضي؟
٭ اســتفاد من مشــروعات 
افطار الصائم العام املاضي 
اكثر من ٢.5 مليون شخص، 
وقــد حرصنــا فــي تنفيــذ 
املشــروع على تفقد املناطق 
االكثر حاجة واالشــد فقرا، 
ووصلنا الى بعض املناطق 
املوجودة في اجلبال، فالرحمة 
العاملية دائما حريصة على 
تلمس االماكن االكثر احتياجا 
حتى لو اضطرت للسير بني 
اجلبال وفي الطرقات الوعرة، 
وذلــك حتى تضــع تبرعات 
احملسنني في االماكن االكثر 
املهمــات  حاجــة، فتخطــي 
املستحيلة هي جزء من ادوار 
العمل اخليري، فقد قام ممثل 
العاملية في اثيوبيا  الرحمة 
العام املاضــي برصد حاجة 
املســلمني في احدى املناطق 
اجلبلية التي يصعب الوصول 
اليها بوسائل النقل احلديثة 
كالسيارات لوعورة الطريق، 
فــكان احلــل بنقــل اخليــر 
من مــواد متوينية وســالل 
رمضانيــة من خــالل احدى 

الوسائل البدائية وهي االبل 
التــي اوصلتهــا الى االســر 
احملتاجة هناك، مما اسعد تلك 
االسر التي ال تستطيع بعض 
املؤسسات الوصول اليها ألنها 

تعتبر ذلك مستحيال.

في اي دول تعمل 
الرحمة العاملية؟

٭ تنفــذ الرحمــة العامليــة 
مشــروع افطار الصائم في 
4٢ دولــة تقريبــا، وتقــوم 
بتنفيــذ املشــروع من خالل 
ســالت رمضانيــة، قيمــة 
الســلة الواحــدة 3٠ دينارا، 
وتكفــي اســرة مكونة من 5 
اشــخاص ملدة شــهر كامل، 
او عن طريق وجبات افطار 
الصائــم التــي تختلــف من 
دولة الخــرى، وتتراوح بني 
ربع دينار ودينار، وتنطلق 
الرحمة العاملية هذا العام من 
فلســفة خاصة في مواجهة 
ذلك جعلتها تسعى ألن يكون 
مشــروع افطار الصائم هذا 
العــام بابا للغــوث، وانقاذا 
الذيــن  الكثيريــن  حليــاة 
تعرضــوا لهــذه احملــن في 
افريقيا وآسيا والدول العربية 

واوروبا.

حدثنا عن فلسفة 
العمل في الرحمة 

العاملية؟
٭ هناك نحو مليار شخص 
يعيشون في فقر مدقع، واكثر 
من 8٠٠ مليون آخرين يعانون 
ويالت اجلوع وسوء التغذية، 
والفقر ال يقاس بقلة الدخل 
فحســب وامنــا يتجلــى في 
قلة االســتفادة مــن الرعاية 
الصحية والتعليم وغيرهما 
من اخلدمات االساسية، وذلك 
وفقا لالمم املتحدة، لذا تعمل 
الرحمــة العامليــة من خالل 
محورين اساسيني، االول هو 
العمل االغاثي وذلك من خالل 
توفير االحتياجات االساسية، 
اما اآلخر فهو العمل اخليري 
التنموي الذي نعتمد فيه بناء 

الــذات والقــدرات وتنميتها 
التعليميــة  كاملشــاريع 
والتنموية ومشاريع الكسب 

احلالل وغيرها.

كيف تساهم مشاريع 
الكسب احلالل في 

اعفاف االسر؟
٭ الرحمــة العامليــة لديهــا 
استراتيجية خاصة مبحاربة 
ظاهرة الفقر في العالم، فلم 
تقف عند حدود املســاعدات 
الغذائية او القوافل االغاثية 
املتنوعة، بل وضعت بعض 
احللول املستدامة من خالل 
الكسب احلالل  مشــروعات 
ـ  ـ املشــروعات الصغيــرة 
والتي تقوم علــى توفيرها 
لرب االســرة لتعينــه على 
الكســب مــن عمل يــده، بل 
تعــدى االمــر الــى ان قامت 
بتدريب بعض املســتفيدات 
واملستفيدين على صناعات 
مختلفة كاخلياطة واحلدادة 
وغيرهما في املراكز احلرفية 
التابعــة لهــا، وتســتهدف 
الرحمــة العامليــة فــي ذلك 
اعفاف االسر بشكل اساسي 
عبر متكني العائل لالسر من 
مورد يوفر للمستفيد دخال 
ثابتــا، وتختلــف مشــاريع 
الكسب احلالل بحسب املنطقة 
واوضاعها وما يناسبها من 
مشروعات، ففي بعض املناطق 
يتــم االهتمام باملشــروعات 
الزراعية واملواشــي وتربية 
احليوانــات املنتجة كالغنم 
والدواجن، بينما يتم التركيز 
في مناطق اخرى على توفير 
عربــات الطعــام او مراكــب 
الصيد كمشاريع اكثر مالءمة، 
كما في دول آسيا، وقد نفذت 
الرحمة العاملية في هذا االطار 
١3٠8٩ مشــروعا للكســب 

احلالل منذ العام ١٩8٢.

ماذا عن جهود الرحمة 
العاملية في مجال 

التعليم؟
٭ قناعتنــا ان التعليــم هو 

القاطرة التي يجب ان تتقدم 
خطط واستراتيجيات التنمية 
في املجتمعات، ولذلك ركزنا 
فــي جهودنا على مشــاريع 
التعليــم، وقد قامت الرحمة 
العامليــة ببناء اكثر من 33٢ 
منشأة تعليمية في دول عملها 
منذ العام ١٩8٢، بل وانشــاء 
العديد من املجمعات التنموية 
الكبــرى والتــي يدخل فيها 
اليتيــم منذ الصغــر الى ان 
ينتهــي من مراحل االبتدائي 
واملتوســط والثانــوي، بل 
والتعليم الفني، كما انها لم 
تقف فقط عند ذلك بل اهتمت 
بالتعليــم الفائــق، حيث ان 
مــدارس الرحمة في افريقيا 
تقــوم على تدريــس املنهج 
البريطانــي، فهنــاك مجمع 
الرحمة فــي جيبوتي عالمة 
العمل  مضيئة من عالمــات 
التنمــوي والتعليمي، ولقد 
حصــل مؤخرا علــى جائزة 
افضل املبــادرات املجتمعية 
في مجــال رعاية االيتام من 
السنابل بالبحرين،  جمعية 
كما حصل مجمع مرمي اليحيى 
فــي بنغالدش على شــهادة 
اآليزو وغيرها من املجمعات 
التنموية الكبرى في مختلف 
مناطق عمل الرحمة العاملية، 
ولم نقف عنــد هذا احلد بل 
قمنــا بإنشــاء اجلامعــات، 
فلدينا اجلامعــة القرغيزية 

في قرغيزيا.

تسعى الرحمة 
العاملية الى االهتمام 

باملشروعات الصحية، 
كيف ذلك؟

٭ تقع التنمية الصحية ضمن 
اولويات التنمية االقتصادية 
واالجتماعيــة عامليــا، وقــد 
وضعت االمم املتحدة ضمن 
االهــداف االمنائيــة ثالثــة 
محــاور في مجال حتســني 
احلالة الصحيــة واالهتمام 
بالبرامــج الصحيــة، التــي 
تتمثــل في تخفيــض معدل 
وفيــات االطفال، وحتســني 

صحــة االمهــات، ومكافحة 
املناعــة  نقــص  ڤيــروس 
مــن  وغيرهمــا  واملالريــا 
الرحمة  االمراض، وتعتبــر 
العامليــة التنميــة الصحية 
احد احملاور االنسانية التي 
يجب ان حتظى باهتمام بالغ، 
خصوصا فــي ظل االوضاع 
االقتصاديــة واالجتماعيــة 
بالغة الصعوبة، والتي جعلت 
من اخلدمة الطبية في كثير 
من املجتمعات عبئا ثقيال على 
االسر املســتحقة، ومن هنا 
حرصت على تأسيس عدد من 
املشروعات الصحية، لذا قامت 
ببناء 43٢ منشأة طبية منذ 
العام ١٩8٢، ولدينا العديد من 
املستشفيات منها: مستشفى 
الرحمة في برجا ومستشفى 
الرحمة في جيبوتي وغيرهما 
من املستشفيات، باالضافة الى 
العيــادات الطبية، كما تقوم 

بتسيير القوافل الطبية.

وماذا عن مشروعات 
املياه؟

العاملية  الرحمة  ٭ تســعى 
بشكل حثيث حلل مشكالت 
نقــص امليــاه وندرتهــا في 
عدد من الــدول، وخصوصا 
فــي قارتي آســيا وافريقيا، 
باعتبارهما من اكثر املناطق 
التــي تعانــي نقــص املياه 
واجلفاف، حيث تعاني بعض 
هــذه الــدول موجــة جفاف 
قاسية خالل السنوات املاضية 
لم تشــهدها منذ زمن طويل 
بحسب تقديرات اخلبراء، لذا 
نفذت عددا من املشــروعات 
لتوفير مياه الشــرب والري 
والتخفيف علــى الناس من 
مشــقة احلصول على املاء، 
وقد وصل عددها الى 33٩٧١ 
مشــروعا للمياه، وساهمت 
بشكل رئيسي في التخفيف 
مــن املعانــاة اليومية جلزء 
كبير من سكان قرى ومناطق 
دول عــدة عانــت طويال في 
البحــث عــن مصــادر مياه 

صاحلة للشرب.

فهد الشامري

مشروع إفطار الصائم في رمضان املاضيفهد الشامري يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

باإلبل نقلنا حاجات 
الفقراء لصعوبة 

الوصول بالسيارات 
في املناطق اجلبلية

نحو مليار شخص 
يعيشون في فقر 

مدقع وأكثر من 800 
مليون يعانون اجلوع 

وسوء التغذية

»الرحمة« نفّذت 
3089 مشروعًا 
للكسب احلالل

بناء 432 منشأة 
طبية منذ العام 

1982

»اإلتقان في رمضان« وسيلة لتحقيق التقوى والفوز برضا اهلل
أهل التقوى

ونحن بني يدي شهر كرمي شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن علينا ان نتفكر اننا بصيامنا 

نحقق ركنا من أركان اإلميان، فال نصوم 
عادة وال مجاراة ولكن نصوم محتسبني هلل 
عز وجل، وهي أيام قليلة معدودة والبد أال 
مير يوم من أيام رمضان إال وقد بذلنا فيه 
غاية اجلهد ونؤدي فيه أقصى ما عندنا من 
العبادات واالجتهادات فإن هلل نفحات رحمة 
يفتحها لعباده، فهذه أيام في موضع يرضاه 
فال ينظر الينا ونحن في موضع ال يرضاه 

فإن في ذلك إثم عظيم، قال عز وجل )يا أيها 
الذين آمنوا( مناديا أهل اإلميان بهذا النداء 

الرباني ان كنتم تتصفون بهذه الصفة فحري 
بكم ان تنفذوا ما يأتي بعدها من األوامر، 
يقول ابن مسعود اذا سمعت قول اهلل عز 

وجل )يا أيها الذين آمنوا( فأرعها سمعك أي 
انتبه فإنها اما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه 

)كتب عليكم الصيام( مكتوب ممن؟ من اهلل 
عز وجل، فرض واجب ال هوادة فيه، ركن من 
أركان الدين ال تساهل فيه، ال يسقط الصيام 

عن مسلم بالغ عاقل مستطيع، ال يسقط 
اال اذا كان معتوها او كان مريضا ال يرجى 

برؤه فهو بذلك عاجز عن الصيام، وسبق هذا 
الفضل اعالن بالنداء من اهلل ألهل اإلميان 

يخاطب املؤمنني حقيقة عن أهل اإلميان، قد 
كتب عليكم الصيام، اذا اول ما استحضر في 

رمضان أني منفذه أمر اهلل، حقق عبوديتي هلل 
عز وجل الذي يقول )وما خلقت اجلن واإلنس 

إال ليعبدون( فال أنشغل بغير هذه املهمة، 

مسؤوليتي ان اؤدي واجباتي جتاه اهلل عز 
وجل وترتيب األولويات مهم جدا وإال ضاعت 

علينا العبادات وسرقها الشيطان وأعوانه.
تحقيق التقوى

بني لنا اهلل عز وجل الغاية من فرض الصيام 
وهي حتقيق التقوى، واهلل يأمرنا بالعبادة 
وال يبني لنا في كل عبادة الغاية منها فإمنا 
علينا التسليم واالئتمار بأمر اهلل عز وجل 
والعمل )لعلكم تتقون( اي حتققون التقوى 

فإن صيامكم هذا وسيلة لتحقيق الهدف 
األكبر وهو تقوى اهلل عز وجل، والبد ان 

نتعرف على التقوى التي خلصها لنا العلماء 
ومنهم ابن عثيمني - رحمه اهلل - في رسالة 

لطيفة اسماها »من فوائد التقوى في القرآن« 
وسطر فيها ما يزيد عن التسعني فائدة، 

فالبد ان نستحضر التقوى، وكان السلف 
الصالح يتواصون بالتقوى، ومعنى التقوى 

ان يجعل العبد بينه وبني ما يخافه وقاية وان 
تقي نفسك من عذاب النار، وتقوى العبد لربه 

ان يجعل بينه وبني ما يخشاه من غضبه 
وسخطه وقاية تقيه من ذلك.

كيف أتقي غضب الرب
وبفعل طاعته واجتناب معصيته تتقي غضب 
اهلل، األمر واضح، أّد ما عليك وانته عما نهاك 

اهلل عنه، دين واضح ويسير وال حرج فيه، 
لكنه يسير على من يسره اهلل.

بعض السلف قالوا في التقوى، املتقون الذين 
يحذرون من اهلل وعقوبته، قال ابن مسعود: 

قوله تعالى )اتقوا اهلل حق تقاته( أي يطاع 

فال يعصى ويذكر فال ينسى وان يشكر فال 
يكفر، الفوائد املترتبة على التقوى في الدنيا 
واآلخرة ومنها تيسير أمور االنسان )ومن 

يتق اهلل يجعل له من أمره يسرا(.
والتقوى سبب حلماية االنسان من ضرر 

الشيطان )ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون( حتفظهم 

تقواهم عن االنزالق في مزالق الشيطان، 
والتقوى سبب لتفتيح البركات من السماء 

واالرض، تزيد الرزق، اتق اهلل عز وجل اطع 
امره وانته عما نهاك عنه.

وفي التقوى ايضا سبب في توفيق العبد في 
الفصل بني احلق والباطل ومعرفة التمييز 

بينهما )يا أيها آمنوا ان تتقوا اهلل يجعل لكم 
فرقانا( وأحوج ما نكون في هذه األيام أيام 
الفنت التي اشتدت واألهواء التي سادت ان 

نعرف احلق من الباطل والتقوى حتقق ذلك 
)يا أيها الذين آموا اتقوا اهلل وآمنوا برسوله 

يؤتكم كفلني من رحمته ويجعل لكم نورا 
متشون به( نور في القلب ونور في الوجه 

ونور في الدرب والطريق، ترى اهلل عز وجل 
في كل شيء وتتبع سنته ژ في كل أمر، 

والتقوى سبب للخروج من املآزق وحصول 
الرزق والسعي للمتقي من حيث ال يحتسب 
)ومن يتق اهلل يجعل له مخرجا ويرزقه من 

حيث ال يحتسب( والتقوى جتلب الرزق 
وسبب لنيل الوالية وكلما زادت التقوى زادت 

والية اهلل لك حققي تقوى اهلل حتصل لك 
واليته

يقول تعالى: )واهلل ولي املتقني( فإذا كان اهلل 

ولي املرء فماذا يخشى؟ واهلل ال يخشى رزقا 
وال صحة وال مرضا وال فساد ذرية وال فساد 

حال ألن اهلل عز وجل قد تواله، والتقوى 
سبب لعدم اخلوف من ضرر وكيد الكافرين 

)وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم 
شيئا( والتقوى سبب لنزول املدد من السماء 

عند الشدائد ولقاء األعداء وهي سبب لعدم 
العدوان ولعدم إيذاء عباد اهلل عز وجل، بل هي 
مدعاة للتعاون على اخلير )وتعاونوا على البر 

والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان(.
فضائل التقوى

املتقون جتدهم يسارعون الى كل خير، 
يتعاونون وال ينتظرون األجر والثواب ألنهم 

ممتثلون ألمر اهلل عز وجل، وهم أيضا إذا 
رأوا اجتماعا على ضاللة تركوه، ألن املتقي ال 
يؤذي أحدا، والتقوى سبب لتعظيم شعائر اهلل 
عز وجل، وهي سبب لصالح األعمال وقبولها 

ومغفرة الذنب، وهي سبب لنيل محبة اهلل 
في الدنيا واآلخرة، وهي سبب لنيل العلم 

وحتصيله، والتقوى ايضا سبب قوي مينع 
صاحبها من الزيغ والضاللة بعد ان من اهلل 

عليه بالهداية، وهي سبب لنيل رحمة اهلل في 
الدنيا واآلخرة وهي سبب حلصول البشرى 

في احلياة الدنيا سواء بالرؤيا الصاحلة او 
مبحبة اهلل والثناء عليه، وهي سبب في 

إعطاء املطلقة متاعها الواجب لها )وللمطلقات 
متاع باملعروف حقا على املتقني(، وهي سبب 

في عدم ضياع األجر في الدنيا واآلخرة 
)إنه من يتق ويصبر فإن اهلل ال يضيع أجر 

احملسنني(، والتقوى سبب حلصول الهداية 
وسبب للفوز والفالح، وهي سبب قوي ألن 

يرثوا اجلنة )تلك اجلنة التي نورث من عبادنا 
من كان تقيا( وهي سبب لنيل ما تشتهيه 
األنفس وتلذ األعني، وسبب لعدم اخلوف 

واحلزن واألسى.
بشارات

التقوى حتصل بها البشارات، لهم البشرى 
في اآلخرة بأال يحزنهم الفزع األكبر وتلقي 
املالئكة لهم )أال إن أولياء اهلل ال خوف عليهم 

وال هم يحزنون(، حلظة املوت من أصعب 
اللحظات على الكافرين ومن أيسر اللحظات 

على الصاحلني ـ جعلنا اهلل وإياكم منهم ـ في 
حلظة موت الصالح يرى كوكبة من املالئكة 
وفد جاء يستقبله فتسيل الروح من جسده 

كما تسيل القطرة من فم السقاء بكل سهولة 
يقول لها ملك املوت )يا أيتها النفس املطمئنة 

ارجعي إلى ربك راضية مرضية( مشهد 
مالئكي، تكرمي من اهلل تعالى لهذه الروح 
الطيبة تصعد بها املالئكة، حتنطه بأطيب 
احلنوط وأجمل األكفان، ليرى مكانه في 

اجلنة.
هل تكون هناك عالمات على امليت تدل على 

صالحه؟ إن العالمات في حياته يختم بها 
مماته، فإن من عاش على شيء مات عليه، 

فاإلنسان يجب ان يحرص على صالح حاله 
في الدنيا حتى يلقى اهلل ويبشر ببشارات 
تتلقاهم املالئكة )ال يحزنهم الفزع األكبر(، 

)ولدار اآلخرة خير ولنعم دار املتقني(.

فلنحيا بالقرآن

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر  ٭
Lailaelshafie1@hotmail.com :االمييل

 يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة  ٭
املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي ٭

للتواصل

المعاصي قبل رمضان

بعض الناس يفعلون ما يشتهون من معاص قبل 
رمضان بحجة أن الصائم مغفور له ذنبه.. ما 

حكم فعلهم؟
٭ هــذا من القبيح بالتفكير فيه قبل فعله، بل من 
أعطاهم اإلذن بفعل املعصية في أي وقت من السنة؟ 
وأيضا أين الضمان بأن من صام رمضان قد جاءته 

املغفرة والقبول؟

الصيام يوم الشك
من كان معتادا 

على صيام يوم 
الشك، ووافق 
يوم اخلميس 

ليوم الشك.. فهل 
يصومه؟

٭ نعم، له أن يصومه، 
لرخصة النبي ژ له 
في ذلــك، لقوله: »ال 
يتقدمن أحدكم بصوم 
يوم أو يومني، إال أن 
يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم« 

متفق عليه.

عليه صيام سابق
من عليه صيام سابق هل يقضيه في شعبان؟

٭ نعم، ويجب عليه املبادرة بقضاء دين الصيام، 
وذلك في شعبان قبل مجيء رمضان.

هل هذا يشمل الفتاة التي لم تصم من رمضان 
املاضي بسبب احليض أو النفاس؟

٭ نعم، فيجب عليها قضاء ما عليها من صيام.

بعد منتصف الشهر
كيف نوفق بني النهي عن الصيام بعد انتصاف 

شعبان مع حرص النبي ژ على صيام أكثر 
شعبان؟

٭ النهــي يتوجه إلى من بدأ الصيام بعد منتصف 
الشــهر، وليس إلى ذاك الــذي حرص على الصيام 

من أوله.

اإلعالم عن رمضان
ما القول فيمن ينشر في اجلرائد عن موعد بداية 

الشهر؟
٭ الواجب ترك مثل هذا خشية تفريق كلمة املسلمني.

هل ُحكم ولي األمر في البلد يحسم قضية القول 
باختالف املطالع؟

٭ نعم، فإذا أمر ولي األمر بالصوم، أو الفطر وجب 
امتثال أمره، ألن حكمه في املسائل اخلالفية يرفع 

اخلالف.

الدعاء والتهنئة
هل ورد عن النبي ژ دعاء خاص عند رؤية الهالل؟
٭ نعــم، فعن رســول اهلل ژ قــال: »اللهم أهله 
علينا باليمن واإلميان، والســالمة واإلســالم، ربي 

وربك اهلل«. رواه الترمذي.

د.راشد العليمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون( ڈ


