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اإلنسان واالنتقام!
اإلنسان أي إنسان ال ميكن أن يكون إنسانا إال إذا توازن 

ورجع إلى احلق والتسامح وسما بنفسه عن الصغائر 
واالنتقام.

اإلنسان يولد باكيا، ويعيش شاكيا، ويكون إما مساملا أو 
مجرما، وعندما »يتحيون«- أي يصير حيوانا- يكون أسوأ من 

احليوان، ألننا وجدنا ورأينا أن احليوان املفترس يقتل ليأكل ال 
لينتقم ويتشفى!

هناك مثل صيني عجيب يقول: »إذا أردت أن تزرع لسنة 
فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة، 

أما إذا أردت أن تزرع ملائة سنة فازرع إنسانا«.
في مرحلة الشباب يندفع اإلنسان في )البطش( واالنتقام 

والتشفي، غير أنه مع تقدم العمر يتحول اإلنسان إلى )مسالم( 
يغض الطرف عن االنتقام، ولكل قاعدة شواذ!

لهذا وجدنا في القول املأثور: يارب.. علمني أن التسامح هو 
أكبر مراتب القوة، وأن حب االنتقام هو مظهر للضعف.

باملختصر املفيد: االنتقام ابن احلقد!
هناك نظرة فلسفية عندي مفادها أن االنتقام لإلهانة إن 

حصلت يعني وضع نفسك في مستوى عدوك مع أن جوهر 
انتصارك في أن تغفر له، ما يعني إهانته وتفوقك عليه بالصفح 

ال االنتقام!
مع األخذ باالعتبار اآلية الكرمية: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 

عليه مبثل ما اعتدى عليكم واتقوا اهلل واعلموا أن اهلل مع 
املتقني( - البقرة 194.

قال الشاعر:
فـــإن يـــُك صـــدر هـــذا اليـــوم ولـــى

قريـــب لناظـــره  غـــداً  فـــإن 
ومضة: »مسكني ابن آدم: مكتوم األجل، مكنون العلل، محفوظ 
العمل، تؤمله البقة، وتقتله الشرقة، وتنتنه العرقة«، صدق أبو 

تراب رضي اهلل عنه اإلمام علي بن أبي طالب.
آخر الكالم: إخواننا األتراك سوقوا أحداث املجتمع التركي في 

مسلسل أسموه »االنتقام احللو« وهل هناك انتقام حلو؟ اللهم 
إال إذا كانت البطالت كرديات!

وكما قال الشاعر املتنبي:
ـــرى ـــرء أن ي ـــى امل ـــا عل ـــد الدني ـــن نك وم

ــّد ــه بُـ ــن صداقتـ ــا مـ ــه مـ ــدوا لـ عـ
زبدة احلچي: أحيانا أضحك وأنا أتذكر مقولة ألستاذنا قاسم أمني: 
إذا استشارك عدوك فأخلص له النصيحة، ألنه باستشارتك قد 

خرج من عداوتك ودخل في مودتك.
ويقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه: من بالغ 

باخلصومة أثم.
ويقول الشاعر عمر أبوريشة: 

عدوانـــه فـــي  الذئـــب  يـــالم  ال 
الغنـــم عـــدو  الراعـــي  يـــك  إن 

والنصيحة األخيرة لقارئي الكرمي: سامح واحذف وراء ظهرك، 
وكما قال املتنبي:

ومـــن العـــداوة مـــا ينالـــك نفعـــه
ــم ــر ويؤلـ ــا يضـ ــة مـ ــن الصداقـ ومـ

نحن في احلياة معرضون لكل أنواع األحقاد واالنتقام وتذكروا 
كلمتي هذه: عدو عاقل أفضل بكثير من صديق جاهل.

قال تعالى: )وملن صبر وغفر إن ذلك ملن عزم األمور( - 
الشورى: 43.

اعف وكّف وسامح، ترى أخرتها »متر بنصف متر« في أقرب 
مقبرة.. سامحوا..

أجمعوا على تصريحات مفتي اململكة وأكدو أن إشارات املرور تعتبر فرصة للتسول بال رقابة

علماء الدين لـ »األنباء«: التسول ال يجوز شرعاً.. وظاهرة يجب وقفها

الظاهرة تنشط امام االشارات 
العامــة  الضوئيــة واألماكــن 
واملزدحمة وأيضا نرى االطفال 
الذين يدفعهم آباؤهم للتسول 
ويتعلمون انها مهنة سهلة تدر 

عطف اصحاب السيارات.
النظافــة  عمــال  وكذلــك 
يتذرعون بالقيام بالتنظيف امام 
االشــارات املرورية ويتخذون 
التســول حتت غطاء حكومي 
خاصة وقت اشــتداد احلرارة 
في الظهيرة ولفت املري الى انه 
من املمكن ان يتعرض االطفال 
للحــوادث امــام الســيارات او 
استغالل بعض ضعاف النفوس 
من املارة، اضافة الى مشــاكل 
سلوكية اخرى كالكذب والسرقة 
الرقابــة  والتحايــل النعــدام 
االســرية كما ان هذه الظاهرة 
قد تخفي خلفها مخاطر امنية.
ويــرى رئيس جلنــة زكاة 
العثمــان احمد باقــر الكندري 
ان اجلمعيات واللجان اخليرية 
وبيت الــزكاة في الكويت يقع 
عليهــم عبء كبير في مكافحة 
التسول والقضاء على جذوره، 
وليس عن طريق التوســع في 
اعطاء االموال وامللبس والطعام 
وخالفه حملترفي التسول الذين 
اتخذوه حرفة ومهنة، وأساءوا 
بهذا الى املجتمع الكويتي الذي 
يتميز بالعطــاء وتفقد احوال 
احملتاجني، وأي محتاج يحضر 
للجنــة نطلــب منــه االوراق 
الثبوتية حلالته وفحص اوراقه 
والتأكد من انــه فعال محتاج، 
وقتهــا نفتح له ملفا به جميع 
املستندات ونساعده على قدر 
حاجتــه، امــا ان يجلــس امام 
اللجنة وميــد يده للناس فهذا 
امر غير مقبول وغير حضاري 
يشوه سمعة الكويت الناصعة 
والتي متد اياديها لكل فقير في 
الكويت وخارجها، ومع ذلك جند 
املتسولني ينتهزون عطف الناس 
ويقومون بإعداد اساليب وطرق  
كثيرة لكي يحصلوا على املال.

حقهم في مال األغنياء.

بيت الزكاة 
ويرى مراقب اإلعالم في بيت 
الزكاة حمد املري ان بيت الزكاة 
ضــد التســول بكافــة انواعه، 
الشــؤون االجتماعية  ووزارة 
ووزارة الداخليــة حتذران من 
التســول ويتــم القــاء القبض 
على اي متســول او متســولة 
وذلك بســبب قيام الكثير من 
التسول  املتسولني مبمارســة 
كحرفة وجتارة وليس للحاجة، 
والدليــل ان االغلبية العظمى 
ممن يلقى القبض عليهم وهم 
يتسولون قادمون للبالد بكروت 
زيارة خاصة في رمضان النتهاز 
فرصة الشهر الكرمي وفي املواسم 
الدينيــة والوطنيــة االخرى، 
كما ان اي شــخص يحتاج الى 
املســاعدة وهو مقيم في البالد 
يســتطيع ان يذهــب الى بيت 
الزكاة او اي جلنة خيرية وهم 
كثر، ويتقدم بطلب املســاعدة 
وتدرس حالته، فإن وجد فعال 
انه مســتحق تصرف مساعدة 
له، وحذر املــري من االجنرار 
وراء املتسولني الذين يضربون 
علــى وتــر العاطفة مــن اجل 
الربح الســريع ولألســف هذه 

االموال لينفقوها في اشياء ال 
قيمة لها، كما يجب ان يعرف 
اجلميع ان من سنن اهلل تعالى 
وجــود الغني والفقير فهذه 
مشيئة إلهية )ولن جتد لسنة 
اهلل تبديال( )ولن جتد لسنة 
اهلل حتويال( فإذا كتب اهلل 
الفقر على شخص فعليه ان 
يتحمل ويصبر وكذلك الغني 
عليه ان ينفق مما اعطاه اهلل 
لتخفيف احلمل عن الفقراء.
ويفــرق د.املســباح بــني 
الســؤال والتســول بقولــه: 
الســؤال في حــد ذاته ليس 
محرما إذا كان االنسان بحاجة 
لسد ضروراته لكن يجب ان 
يكون هذا بعدم إحلاح وإن كان 
من االفضل اال يســأل الناس 
)يحسبهم اجلاهل أغنياء من 
التعفــف ال يســألون الناس 
إحلافا( أما التسول فهو ليس 
مجرد معصية دينية فحسب، 
بل انه ظاهرة غير حضارية، 
فهو عالوة على كونه يسبب 
كره وبغض اهلل تعالى يوم 
املتســول  القيامة لإلنســان 
الذي يأتي يوم القيامة وحلم 
وجهه يتساقط مما اقترفه من 
التسول بغير حاجة فإنه ايضا 
يحرم املتعففني املستحقني من 

بعجــزه، وعــن واجبنــا نحو 
االطفال املتسولني واملدفوعني من 
اهاليهم للوقوف امام السيارات 
عندمــا تغلق االشــارة جندهم 
خرجوا مسرعني، هؤالء طالب 
د.الشــطي باالخذ على ايديهم 
ومنعهــم مــن تلــك الظاهــرة 
العاطفــة والرأفــة  وال تأخــذ 
والشــفقة بأولئك املتســولني 
وعلينا التصدي لتلك الظاهرة 
املتفشية والقضاء عليها وهناك 
جلان خيرية منتشرة في انحاء 
الكويــت تأخــذ بــني احملتــاج 

وتعينه على حياته.

فرق بين السؤال والتسول
الداعيــة د.ناظم  ويــرى 
املســباح انه للقضــاء على 
ظاهــرة التســول يجــب ان 
نحــث النــاس علــى العمل 
ونرغبهم فيه وذلك من خالل 
الوسائل املختلفة مثل وسائل 
االعــالم وخطــب اجلمعــة، 
فضال عن حــث الناس على 
دفع زكاة اموالهم وصدقاتهم 
النــاس بأضــرار  وتوعيــة 
اإلســراف والتبذير، فكثير 
من الذين يطلبون املساعدة 
مــن اجلمعيــات اخليرية ال 
يستحقونها ويحصلون على 

ليلى الشافعي

وصف مفتي اململكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء 
للبحوث  الدائمة  اللجنة  ورئيس 
العلمية الشيخ عبدالعزيز عبداهلل 
آل الشيخ املتسولني بأنهم كذابون 
ومتالعبون وال يجب دفع املال لهم، 
ومن يدفع لهم يعينهم على الشر، 
ودعا رجال املرور ملنع املتسولني 
من ممارسة التسول عند اشارات 
املرور الضوئية، وقال في برنامج 
»فتاوى«: يجب منع املتسولني ال 
أعطاؤهم ماال، حيث إنهم كذابون 
ويتقاسمون املواقع ويبيعونها كل 
يوم بينهم والواجب أال نعطيهم 
شيئا ابدا، وال يصح اعطاؤهم فذلك 
من اعانتهم على الشــر. »األنباء« 
قامت باستطالع آراء علماء الدين 
واملهتمني بهذه الظاهرة والذين 
وعدم  التسول  حرمة  على  اكدوا 

جوازه.
بداية، يؤكد د.بسام الشطي 
ان االســالم غــرس فــي نفس 
املسلم كراهة الســؤال للناس 
تربيــة له علــى عــزة النفس 
والترفع عن الدنايا وان رسول 
اهلل ژ  يفصــح عــن ذلك في 
صف املبادئ التي يبايع عليها 
صحابته ويخصها بالذكر ضمن 
اركان البيعة حني قال قائل: يا 
رسول اهلل انا قد بايعناك فعالم 
نبايعك؟ قــال: أن تعبدوا اهلل 
وال تشركوا به شيئا وتصلوا 
الصلوات اخلمس وتســمعوا 
وتطيعــوا، واســر كلمة خفية 
قال: وال تســألوا الناس شيئا، 
وذكر د.الشطي ادلة منع حرفة 
التسول بكل اشكاله منها قول 
رسول اهلل ژ  »ال يزال الرجل 
يســأل الناس حتى يأتي يوم 
القيامــة ليس في وجهه مزعة 
حلــم«، وقال: من ســأل الناس 
أموالهم تكثرا فإمنا يسأل جمرا 
فليستقل احدكم حبله فيحتطب 
على ظهره فيتصــدق به على 
الناس خير له من أن يأتي رجال 

فيسأله اعطاه او منعه.
ويرى د.الشطي ان العالج 
العملي يتمثل في تهيئة العمل 
املناسب لعل عاطال قادرا على 
العمــل وهــذا واجــب الدولــة 
االسالمية نحو ابنائها اما اذا كان 
هؤالء االطفال الذين يتوزعون 
على اشارة املرور للتسول لعجز 
عائلتهم عن العمل فهذا يعطي 
من الــزكاة مــا يغنيــه رحمة 

إحدى املتسوالت في إشارات املرور

حمد املري احمد باقر الكندريناظم املسباح بسام الشطي

لحفظ وتجويد القرآن للعام الثالث على التوالي

إطالق مسابقة »األحمدي غير في شهر اخلير« 
للعام الثالث على التوالي 
تنظــم محافظــة األحمدي 
املسابقة الرمضانية حلفظ 
الكــرمي وجتويده،  القرآن 
حتت شعار»األحمدي غير 
في شــهر اخليــر«، والتي 
ستجرى فعالياتها بدءا من 
يــوم 16 من شــهر رمضان 
املبارك، في خمس مساجد 
مبناطق مختلفة في محافظة 

األحمدي. 
وفي هذا السياق، التقى 
محافــظ االحمدي الشــيخ 
فــواز اخلالد، وفــد اللجنة 
الذي  املنظمــة للمســابقة 
ضم املشرف العام، رئيس 
قســم االنشــطة الثقافيــة 
بــإدارة مســاجد االحمدي 
حمــود العامــر، واعضــاء 
اللجنــة، حامــد االبراهيم 
مدير العالقــات احلكومية 
باحملافظة، وفؤاد الزبيدي 
ونشوان النظاري وصبري 
احلنفي، حيث بحث اخلالد 
كل االستعدادات، مؤكدا ان 
الكويــت كانت ومــا زالت 
ســباقة إلى عقد املسابقات 
اخلاصــة بحفــظ وجتويد 
القران الكرمي وفي مقدمتها 
مســابقة الكويــت الكبرى 
الكــرمي  القــرآن  حلفــظ 
وجتويــده، التــي حتظــى 
ســنويا برعايــة وحضور 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد. 

من جانبه، اكد املشــرف 
العام على املســابقة حمود 
العامــر ان الــدورة الثالثــة 
للمســابقة ستشهد اعالنات 
مســاجد  بجميــع  مكثفــة 
الــى  اضافــة  احملافظــة، 
اجلمعيات التعاونية واملراكز 
التجارية ووسائل التواصل 
االجتماعــــي والصـحــــف 
الورقية وااللكترونية، ومن 
ثم اســتقبال املتسابقني في 
5 مراكــز قرآنيــة مبناطــق 
ضاحية جابر العلي، ومدينة 
صبــاح االحمــد الســكنية، 
وضاحية علي صباح السالم، 

والصباحية. 
واشار الى ان املسابقة هذا 
العام تضم وللمرة االولى 
الفتيات بناء على توجيهات 
محافظ االحمدي الشيخ فواز 

اخلالد، كما سيقوم املتسابق 
باختيــار اجلزء او األجزاء 
التي ســيتم اختباره فيها 
عبر اجــراء القرعة وليس 
عن طريق اللجنة، كما كان 
متبعا من قبل، منوها الى 
ان كل اختيار يكون له بديل 
في نفس الورقة حتى يكون 
هنــاك خياران للمتســابق 
وذلــك من قبيل التيســير 

على ابنائنا وبناتنا. 
ان  العامــر  واوضــح 
املســابقة تضــم 4 جلــان 
للشباب وجلنتني للفتيات 
حتــت اشــراف عــدد مــن 
األئمــة واخلطبــاء بوزارة 
االوقاف من اصحاب اخلبرة 
والكفاءة، اضافة الى عدد من 
احملفظات العامالت باألترجة 

ودور القرآن باحملافظة. 

 احملافظ فواز اخلالد خالل اجتماعه باللجنة املنظمة للمسابقة

صالح أبا اخليل

»اإلعالم الديني« تبث »فالشات رمضان« 
عبر »السينما« و»التعاونيات« و»املطار« »املكتب الكويتي« يطلق قوافل اخلير مبحافظات مصر

صرح مدير إدارة اإلعالم الديني في وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية صالح أبا اخليل بأن 
»فالشات رمضان« والتي هي من إنتاج اإلدارة تبث 
حاليا عبر »شاشات السينما الكويتية وشاشات 
مطار الكويت الدولي وعبر شــبكة كيو ميديا 
باجلمعيات التعاونية، وذلك تطبيقا الستراتيجية 
الوزارة الرامية إلى اتباع كل الوسائل اإلعالمية 
واإلعالنية في توصيل رسالة الوزارة«. وأوضح 

ان اإلدارة حريصة على الوصول إلى كل الشرائح 
مبختلف الوسائل واألدوات إميانا منها بأهمية 
اإلعالم مبختلف صوره وأشكاله، خاصة انه بات 
املؤثر األكبر في العقول واألفكار وبخاصة لدى 
الشــباب، مؤكدا على أن بث برامج اإلدارة عبر 
الوســائل املتعددة كالقنوات والسينما واملطار 
والكيو ميديا ضمن سلســلة كبيرة تستخدمها 

اإلدارة في تسويق برامجها وأنشطتها.

هناء السيد

قال مدير املكتب الكويتي 
اخليريــة  للمشــروعات 
بالقاهرة إسماعيل الكندري، 
إن املكتب يواصل للعام الـ 
3٠ على التوالي مســيرته 
اخليرية في تنفيذ مشروع 

والئــم اإلفطــار مبناســبة 
رمضــان  شــهر  حلــول 
املبــارك. وأضــاف أن هذه 
البادرة الطيبة تأتي ضمن 
أنشــطة املكتــب الدوريــة 
التي يحرص على تنفيذها 
في شــهر رمضان كل عام. 
وأوضــح أن املكتــب يقوم 

بتسيير القوافل التي تقوم 
بنقل السلع الرمضانية إلى 
1٧ محافظــة مــن الوجهني 
البحري والقبلي بتمويل من 
جهات كويتية مختلفة منها 
بيت الزكاة الكويتي وعدد 
من املتبرعني من الكويت. 
وقال إن املكتب قام هذا العام 

بتجهيز ما يزيد على ٢٠ ألف 
سلة حتتوي على وجبات 
غذائية جافة ومواد متوينية 
متنوعة يتم توزيعها على 
أسر األيتام املكفولني لدى 
املكتب وكذلك األسر الفقيرة 
في 39 منطقة مختلفة من 

هذه احملافظات.

20 ألف سلة تتضمن وجبات غذائية جافة

بحث وكيل الوزارة املساعد لشؤون قصر 
العدل عمر الشرقاوي دعوة رؤساء اقسام 
االعالن وأمناء سر اجللسات بكافة احملافظات 
ملناقشة آلية العمل ووضع املقترحات لتذليل 
كافة املعوقات في اقسام االعالن. واوضح 
ان اللقاء يهدف في املقــام االول لبحث 

كافة الســبل لتقليص الدورة املستندية 
واالســتماع الى كافة اآلراء واملقترحات 
واملقصد من حضور رؤساء االقسام نظرا 
لدرايتهم مبعوقات العمل من خالل تواجدهم 
املستمر داخل اقسامهم والتعامل املباشر 
مع املراجعني واملوظفــني ورأى ان كافة 

املقترحات واآلراء لها اهمية بالغة وفي هذا 
االطار اشار الى انه في بداية توليه رئاسة 
القطاع اصدر تعميما رقم 1 لســنة 2017 
يتضمن تخصيص بريد الكتروني خاص 
به ميكن من خالله ارسال املقترحات التي 
من شأنها االرتقاء مبستوى العمل اليومي.

تخصيص بريد إلكتروني في قصر العدل لتلقي املقترحات والشكاوى

الدعيج: نهدف 
لتوزيع 60 ألف 

وجبة إفطار

»التعريف باإلسالم« تضع اللمسات األخيرة 
ملشروع والئم إفطار الصائم

أكد مدير عام جلنة التعريف 
باإلسالم م.عبدالعزيز الدعيج 
انتهــاء اللجنــة مــن وضــع 
اللمســات األخيرة ملشــروع 
والئم إفطــار الصائم، والذي 
ال يقتصــر فقــط على توزيع 
وجبــات اإلفطار بــل »إفطار 
ودعوة« يتخللــه محاضرات 
ولقاءات دعوية وخواطر قبيل 
اإلفطار لضيوف الكويت من 

اجلاليات الوافدة.
وأوضح أن اللجنة تعتزم 
توزيع 6٠ ألــف وجبة إفطار 
صائم في شتى أفرعها املنتشرة 
من اجلهراء إلى الوفرة بالتعاون 
مع األمانــة العامــة لألوقاف 
ومحسني الكويت، ونحرص 
على أن تكون الوجبات مشبعة 
ومميزة فنتعاقد مع الشركات 
ذات الســمعة اجليدة ونزور 
أماكن الطبخ ويتواجد مشرف 

بشــكل يومي لإلشــراف على 
توزيــع الوجبات والتأكد من 
جودتها ويرفع تقريرا شامال 
عن الوجبات فشعارنا »خدمة 
ضيوف الرحمن شرف لنا« بل 
نرحب بكل من يزورنا من شتى 
اجلنسيات واألديان وسبحان 
اهلل حضــور غير املســلمني 
لوالئم اإلفطار كان ســببا في 

إشهار إسالمهم.
وقــال: »نحن ننــوب عن 
احملسنني في تنفيذ املشروع 
من حيث اختيار املكان وعمل 
التجهيزات الالزمة واإلشراف 
على توزيع الوجبات وتقدمي 
كافة اخلدمات التي يحتاجها 
ضيوف الرحمن من اجلاليات 
الوافــدة معتبرا أن مشــاهدة 
ومجالســة املهتديــن اجلــدد 
واإلفطــار معهــم لــه مذاقــه 
اخلاص كونهم كانوا يعبدون 

آلهة كثيرة وجمعهم اإلسالم 
الطاهــر حتت لوائــه، وهاهم 
اليوم ينتظرون تناول اإلفطار 

على والئم اخليرين«.
وتابــع: »شــهر رمضــان 
املبارك ميثل مدرسة تربوية 
وإميانيــة للمهتديــن اجلــدد 
واملســلمني قاطبــة وهنــاك 
الكثير مــن املهتدين يتخوف 
من صوم رمضان ويتســاءل: 
كيف لي أن أمتنع عن الطعام 
الفجر وحتى  والشــراب منذ 
أذان املغرب؟ ودعاتنا بفضل 
اهلل جل وعال يشرحون لهم أن 
األمر سهل وسوف ييسره اهلل 
جل وعال ونعلمهم ان الغاية 
من الصوم هي تدريب النفس 
وتزكيتها وشعورها باآلخرين 
الضعفاء والفقراء واحملتاجني 
حــول العالم الذين ال يجدون 

قوت يومهم«.

م.عبدالعزيز الدعيج


