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»اخلالفة الراشدة« تكتسب أهمية كبيرة في مؤمتر 
»السابقون األولون« ألنه من أعظم املشكالت

أسامة أبو السعود

افتتحــت وزارة األوقــاف جلســات مؤمتــر 
»الســابقون األولون ومكانتهم لدى املســلمني« 
الثالث الــذي انطلقت فعالياته برعاية ســامية 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 
مبحاضرة حملت عنوان »التحديات في عهد أبي 
بكر الصديق صبا ح أمس في فندق الشيراتون.

ففي البداية قال د.خليل الكبيسي إن التاريخ 
اإلسالمي عرف ظاهرة املتنبئني الذين ادعوا النبوة 
كذبا لتحقيق أهدافهم الرخيصة غير عابئني مبا 
يترتب على ذلك من ظلم، وظهرت حركة املتنبئني 
منذ عهد الرسول ژ وتفاقمت في عهد اخلليفة أبي 
بكر الصديق ÿ حتى صارت من أكبر التحديات 
التي واجهت اخلليفة بخاصة والدولة اإلسالمية 
بعامة، ومما ســاعد على تفاقم حركة املتنبئني، 
ردة أعداد كبيرة من املسلمني في جزيرة العرب 
حتى صارت هذه الردة ظاهرة تهدد كيان الدولة 

اإلسالمية الفتية باالنهيار.
وأشــار إلى أن املؤرخني اختلفوا في االســم 
األول ملسيلمة الكذاب فمنهم من قال إنه مسيلمة 
ومنهم من قال إن اســمه ثمامة وعن هذا االســم 
يقول ابن حجر « وفيه نظر ألن كنيته أبو ثمامة 
فــإن كان محفوظا فيكون ممــن توافقت كنيته 
واسمه" ومنهم من قال إن اسمه هارون، ويرجع 
اسم مسيلمة ألنه اشتهر به وبه كتب إلى رسول 
اهلل ژ، وبهذا االســم أيضا إجابة رســول اهلل 
ژ، فليس من املعقول أن يكتب غير اســمه في 
رســالة مهمة كهذه وحتى إذا كان مسيلمة لقب 
له فليس من املألوف أن يذكر اللقب دون االسم 
خاصة وأنه أضاف إليه صفة النبوة والرسالة، 
واذا كان مسيلمة لقبا له، ولم يذكر لنا ملاذا لقب 

بذلك وفي الغالب يكون وراء األلقاب أسباب.
ومن جانبه قال أسامه الشنطي إن أول احملطات 
في خالفة أبي بكر ÿ املباركة هي بيعته التي 
متت في ســقيفة بني ساعدة، وســائر األحداث 
واملصاعب التي واجهته فيما بعد إمنا جاءت تبعا 
لهذه البيعة زمانا فلو لم يبايع خليفة للمسلمني 
بعد وفاة النبي ژ ملا واجه تلك األحداث اجلسام 
التي وفقه اهلل عز وجل في التعامل معها، كردة 
قبائل من العرب، وجمعه القرآن، وغير ذلك من 
الصعــاب التــي كان عون اهلل عــز وجل مرافقا 

له فيها، ولهذا كانت حادثة ســقيفة بني ساعدة 
ومبايعــة أبي بكر رضــي اهلل عنها من األهمية 

مبكان لكي يتم تناولها بنوع من التفصيل.
ومن جانبه قال د.عبدالســالم آل عيســى ان 
اخلالفــة انتقلت من أبي بكــر الصديق إلى عمر 
رضــي اهلل عنهما عن طريق االســتخالف، قال 
عمر بن اخلطاب ÿ قبل وفاته: إن اســتخلفت 
فقد اســتخلف مــن هو خير مني أبــو بكر، وإن 
أترك فقد ترك من هو خير مني رسول اهلل ژ.

وملا علم الصحابة رضي اهلل عنهم باستخالف 
أبــي بكــر ÿ لعمر ÿ خافوا من شــدة عمر 
ÿ، ولكن الصديق ÿ كان أعلم مبن هو اهل 
لقيادة األمة والدولة اإلسالمية في املرحلة التي 
متر بها. والتي تستدعي القوة واحلزم واحلكمة 

واحلنكة السياسية.
وكانت وزارة األوقاف قد افتتحت جلســات 
أول مــن أمس في محاضرة حملت عنوان عالقة 

اخللفاء الراشدين بالنبي ژ.
مــن جانبه قال د.حامد اخلليفة : إن األنصار 
مع إخوانهــم املهاجرين جيل فريــد ال ميكن أن 
يتكرر مرة أخرى فهم قرة عني البشرية، إخوان 
األنبيــاء وأئمة الصاحلني واألوليــاء، بجهادهم 
انتشــر اإلسالم، وبعلمهم ســاد البشرية العدل 
واألمان، وجاهدوا مع رسول اهلل صل اهلل عليه 
وســلم حق اجلهاد ووفوا ببيعتهم التي بايعوا 
رســول اهلل ژ عليها في قتال األحمر واألسود 

بال ريبة وال تردد.
ومن جانبه قال الشيخ عثمان اخلميس يجب 
احلذر من الروايات الباطلة ساقطة االعتبار التي 
تتهم خير القرون الذين شهد لهم الوحي ان الكتاب 
والســنة باخليرية والفضل وذلك أن ما جاء في 
القرآن والسنة مقدم على كل ما سواه، وكل الثناء 
العام الذي جاء في الكتاب والسنة على أصحاب 
النبــي ژ فإن اخللفاء األربعة وأمهات املؤمنني 
مخاطبــون باألصالة وقد اعتمــد على الروايات 
الباطلة واالســتنتاجات املريضة بعض الكتاب 
فلــم يرعوا ألصحاب النبي حرمتهم بل ما رعوا 
لرســول اهلل ژ حرمته حيث خاضوا بســيرة 
زوجاته أمهات املؤمنني بالظنون الفاسدة اعتمادا 
منهــم على ما ذكر في بعــض كتب التاريخ ولو 
أنهم أحسنوا الظن ونظروا في النصوص الواردة 

في كتاب اهلل أو سنة رسوله ملا زلت األقدام.

إحدى جلسات املؤمتر

املشاركون تناولوا الروايات الباطلة حول املوضوع

الفالح: نسعى لتحقيق العمل املؤسسي

أسامة ابوالسعود

أكــد وكيل وزاره األوقــاف د.عادل الفالح أن 
مشــروع »روافد« ميثل نقطة مفصلية في عمل 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت، نقطة 
مفصلية الن العمل قبله كان يركز بالدرجة األولى 
على العمل التوجيهي واإلرشادي باستثناء بعض 
املشاريع مثل ندوة مســتجدات الفكر اإلسالمي 
وجهود مجلة الوعي اإلسالمي والبحوث العلمية 
الشــرعية التي يصدرها قطاع اإلفتاء والبحوث 

الشرعية بالوزارة.
وقال الفالح خالل افتتاح ورش روافد العلمية 
الــذي تنظمه إدارة الثقافة اإلســالمية في فندق 
الشــيراتون صبــاح أمس ومع مشــروع روافد 
املبــارك: ان شــاء اهلل كان البد مــن التفكير في 
صيغه للتواصل مــع النخب الثقافية ورجاالت 
الفكر واآلداب والفنون داخل الكويت وخارجها 
والتحسيس بأهمية االجتهاد الفكري في االستجابة 
للتحديات واملعرفية التي يعرفها العالم في الوقت 

احلالي.
 وأضــاف الفالح أنه من اجــل تطوير العمل 
في هذه املجاالت اخلصبة، فإن الوزارة ارتأت أن 
تدعوكم إلي اإلسهام مبا عرف عنكم وعهد فيكم 
من دقيق النظر وعميق التأمل توافقا مع اخلطة 
االستراتيجيه للوزارة التي تنشد أن يكو عملها 

الثقافي عمال مؤسسيا استراتيجيا.
وأشار إلى أن جلسات الورش الثالث تنعقد 
وكلهــا روافد تصب في محيط واحد دعم العمل 
العلمي األكادميي ملشــروع وحتفيز األدباء على 
اإلسهام الروائي الفعال وحتديد محاور املؤمتر 
العلمي الدولي لروافد للسنة املقبلة بإذن اهلل.

وقال الفالح لم يعد خافيا على احد التحديات 
التي يواجهها الفكر والثقافة اإلســالميان سواء 
على مستوى األفاق املســتقبلية وهي حتديات 
تقتضي من أهل الفكر واإلبداع ان يقدموا بشأنها 

أطروحــات منهجيه وعلميــه قابله للتحول الى 
مشاريع عمل الى سعه اإلسهام. من جانبه، قال 
وكيل وزارة األوقاف املساعد للشؤون الثقافية 
م.داود العسعوســي ان واقع الفكر والثقافة في 
البالد العربية واإلسالمية يستدعي وقفات يحكمها 
النظر الشــرعي املتمثل لهدايــات القرآن الكرمي 
والســنة النبوية الشــريفة ثم االجتهــاد القائم 
على أسسه العلمية وضوابطه املنهجية وقواعده 
االخالقيه وذلك من اجل أن تكون املسيرة الثقافية 
والفكريــة معصومة من األخطــاء الفادحة التي 
أصابــت ثقافــات وأفكار األمم االخــرى على حد 
ســواء، وتابع ان الفكر والثقافة يشــكالن رؤية 
اإلنســان وسلوك ومتى صلح النظر فيها صلح 
واقع الناس واســتقامت مناشــط حياتهم ومن 
هنا تأتى أهميه العلماء لتقومي املسيرة الفكرية 

والثقافية لالمة ومنه اجتماعكم الكرمي هذا.
وأوضح م.العسعوســي ان مشــروع روافد 
يغطي مساحة التواصل مع املفكرين والباحثني 
والنخب الثقافية واالدبية باعتبار ان تلك النخب 
حتتــل مكانة احمللل واملوجــه والناقد واملدرس 
باجلامعات واملعاهد واملراكز واملؤسسات العلمية 
واالعالمية، ومن شأن ورش عملكم املباركة هذه 
ان تقدم األطر الكبرى وحتدد املسارات املنهجية 
واملعرفية وتقدم األولويات في سياق التحوالت 
القيمية واالجتماعية التي يشهدها العالم عموما 

وعاملنا العربي واإلسالمي خصوصا.
وأشار ان حتصيل مشروع روافد على صفة 
التحكيــم العلمــي من شــأنه ان يدعم حضوره 
األكادميي اما الشــروع في اإلعداد جلائزة روافد 
في الرواية، فمن شأنه ان يعمق احلضور الفعلي 
للمشروع في صفوف االدباء واملبدعني وسيحفز 
االقالم املبدع شاء اهلل على تقدمي اجود ما تدبجه 
أقالمهــم خدمــة للقيم األصليــة وتأكيدا لعالقة 
العضوية بني األدب والتغني بقيم اخلير واإلصالح.

د.عادل الفالح خالل مشاركته في الورشة

»الثقافة اإلسالمية« افتتحت ورش روافد العلمية

)هاني عبداهلل( الشيخة ميمونة الصباح مع أبطال الفيلم من األطفال وعدد من مشرفات مركز إشراق   

يعد األول من نوعه في الكويت وقد أجنزه مركز إشراق للفتيات

ميمونة العذبي: فيلم »أمنيات زينة« يرّسخ قيم وتعاليم اإلسالم 
بأسلوب عصري ويعزز السنن احلميدة في نفوس النشء

الفتيــات  لــدى  الســليمة 
العبــادات  وممارســتهن 
بشــكل صحيــح. وزادت: 
وأثمــن لألخوات الكرميات 
رئيســة وعضوات جمعية 
بيادر السالم عملهن الدؤوب 
في خدمة ديننا اإلســالمي 
احلنيف وترسيخ تعاليمه 
وقيمه السامية النبيلة لدى 
بناتنا ونســائنا الباحثات 
عن النور املبني ـ السائرات 
على الصراط املستقيمـ  وهن 
بذلك السابقات لنيل األجر 
والثواب من اخلالق العظيم.
وآخــر دعوانا إلى املولى 
عــز وجــل أن يفــرج هموم 
املهمومني، وينصر املظلومني 
ويقبل توبة املذنبني، ويقضي 
ديــن املدينــني، ونرفع أكف 
الضراعة إلى السماء سائلني 

موالنا سبحانه وتعالى توفيق 
العباد ونشــر األمن واألمان في 
ربوع البالد.. إنه قريب مجيب 

الدعوات.
من جهتها، قالت رئيسة مركز 
إشراق للفتيات هيفاء اليعقوب: 
نحتفل بكم بإجناز جديد وفكرة 
جديــدة، قامــت بها أياد شــابة 
وطنية نابعة من مركز إشــراق 
الذي تأسس منذ عام 2003 والذي 
يحمل في طياته رؤية مشرقة.

»نرتقي بالفتاة لتبني ذاتها 
ووطنها«.

وهذا اإلجناز ترجمة لرسالته 
التــي نحملها فــي قلوبنا مركز 
يغرس في الفتاة.. قيما وأخالقا 
ـ ملستقبل بناء ـ بتميز وإبداع.

وزادت: ومنهــا جاءت فكرة 
إنتــاج فيلــم قصيــر لألطفال، 
والــذي يعتبــر األول من نوعه 
في الكويــت، والذي تألقت فيه 
صغيراتنا مــن خالل مواهبهن 

املتميزة.
فيلم يتناول أفكارا إيجابية.. 
وجتارب واقعية.. مستوحاة من 
معلم البشرية، يهدف الى التغير 
في عاداتنا ومعامالتنا وعالقاتنا، 
من خــالل منهاج النبوة وخلق 

احلبيب املصطفى ژ.
ونحــن في هذا اليوم، نحمد 
اهلل ان وفقنــا وأعاننــا على ان 
نقوم بهذا العمــل، وندعو اهلل 
ان يوفقنــا وإياكم دائما ألعمال 
مشرفة يرضى اهلل عنها ويفرح 

بها نبيه ژ.

ونســاء املجتمــع القارئات 
احلافظات لكتاب اهلل اخلالد، 
وصقل وزيادة الوعي الديني 
وإيقاظ املشــاعر اإلميانية 
ونســائنا  بناتنــا  لــدى 
الكويتيات على ضوء الكتاب 
والسنة، وأيضا نشر الثقافة 
اإلسالمية بأسلوب عصري 
واملساهمة في إحياء السنن 
احلميدة للدين، وتنمية عقل 
الفتاة املســلمة مــن خالل 
ربطهــا بكتــاب اهلل تعالى 
تالوة وحفظا، كذلك تنمية 
الصفات اإلسالمية احملمودة 
لدى بنات اإلسالم بطهارتهن 
وعفتهــن، وتوجيه صغار 
الزهور من بنــات املجتمع 
وإنارة تفكيرهن نحو التأمل 
الشــرعي،  العلــم  وطلــب 
وتثبيــت مفاهيــم العقيدة 

ليلى الشافعي

أعربت الشيخة د.ميمونة 
العذبي الصباح عن سعادتها 
لرعاية حفــل افتتاح الفيلم 
الســينمائي »أمنيات زينة« 
الــذي نظمــه مركز إشــراق 
للفتيــات، وقالــت: هنيئــا 
لعضــوات جمعيــة بيــادر 
الســالم ولبناتنــا في مركز 
إشــراق للفتيات املساهمات 
بالعمــل اخلــالق فــي عمل 
أول فيلم سينمائي لألطفال 
»أمنيــات زينة« واملقتديات 
بســيرة نبي األنام رسولنا 
محمد ژ الذي بلغ الرسالة 
بتعاليــم ديننــا اإلســالمي 
احلنيــف الذي هــو صناعة 

احلياة.
وأضافــت ان هذا الفيلم 
الهادف لترسيخ قيم وتعاليم 
الدين اإلسالمي في دروس 
العلم  للناشــئة ومــدارس 
هــي مصانــع ومحاضــن 
األمهات والبنات الصاحلات 
واملعلمــون واملعلمــات هم 
الصنــاع املؤمتنــون علــى 
أجيال املســتقبل من أوالد 
وبنــات املســلمني، فقمــن 
جاهدات بإتقان صناعتهن 
وأداء رســالتهن متمثــالت 
قول النبي ژ: »إمنا بعثت 
معلمــا«.. مكتفيــا بذلــك 
كداللــة على عظم رســالة 
الســاعني  املعلــم واملعلمة 
لتحقيق أهــداف عدة منها: 
خلق جيل كامــل من بنات 

هيفاء اليعقوب ودالل الشايع وبتول اخلميس ونورا أبا اخليل

أحد مشاهد الفيلمالشيخة ميمونة الصباح تكرم إحدى املشاركات في الفيلم

نادي أشرقت لقطاتأهداف الفيلم
نادي أشرقت بسيرته التابع ملركز 

اشراق للفتيات تأسس في شهر 
سبتمبر 2012 شعار النادي »شكرا 

نبينا«.
من اهدافه غرس االخالق احملمدية 
عن طريق معرفة السيرة النبوية 
وتطبيق السنن النبوية في حياتنا 

اليومية بطريقة حضارية، اكتساب 
مهارات حياتية من هدي النبي 

ژ »تعلم األكل النبوي الصحي، 
االهتمام بالصحة، الترتيب 

والنظافة، باالهتمام باملظهر، تطوير 

املواهب والقدرات، غرس مبادئ 
حب الوطن كما علمنا النبي ژ 

واإليجابية في التعامل مع اآلخرين.
قام النادي بإعداد كرنڤال للسيرة 

النبوية يشمل عددا من االركان 
التي تشرح قصة مولد النبي، وركنا 
لطعام النبي وآخر لرواية قصة من 

القصص التي رواها النبي.
 وركنا لعرض سنن النبي، وركنا 

لعرض قصص احليوانات
 في السيرة وركن كتابة 

رسائل للنبي ژ.

احترام الكبير وتوقيره، 
بر الوالدين وحسن 

صحبتهم، حسن 
معاملة اخلدم، غرس 

مبادئ حب الوطن 
من خالل احملافظة 
على املرافق العامة 

واخلاصة، حب النظافة 
والترتيب، غرس مبادئ 

حب العمل التطوعي 
وتعزيز مفهوم احترام 

اآلخرين.

٭ ألقى املنشد عثمان اإلبراهيم 
نشيد االفتتاح عن حب الرسول ژ.

٭ مت تكرمي راعية احلفل الشيخة 
د.ميمونة العذبي وراعية مركز 
اشراق هيفاء اليعقوب وتكرمي 

املشاركات في الفيلم، كما مت تكرمي 
املخرج واملساعدين في الفيلم 

وتكرمي املتفوقة فاطمة طارق الشيخ 
في مسابقة الذكاء على مستوى 

العالم.
٭ عرض بانوراما »حبك دين« كما 

عرض فيلم »أمنيات زينة«.

اخلرافي استعرض تاريخ أمانة األوقاف  ومشروعاتها
املنــارة اخليريــة ومحمــد 
عبدالعزيز املستشار االعالمي 
بإدارة مســاجد حولي، ودار 
احلوار حول أوجه التعاون بني 
الطرفني في سبيل إحياء سنة 
الوقف وتعزيز دوره في العالم 
اإلسالمي وسبل التعاون بني 
األمانة العامة لألوقاف وجامعة 
طنطا لنشر البحوث العلمية 
حــول األوقاف.  وثمن األمني 
العام د.عبداحملسن اجلاراهلل 
اخلرافي زيــارة الوفد الكرمي 
لألمانة لالستفادة من خبراتها 
وجتربتها الوقفية وأكد على 
حرص األمانة على التعاون مع 
األخوة واألشــقاء انطالقا من 
كونها املمثلة للدولة املنسقة 
مللــف األوقــاف فــي العالــم 

اإلســالمي منــذ عــام 1997م، 
مستعرضا اجنازات األمانة في 
هذا املجال البالغة 13 مشروعا، 
ومنهــا مشــروع دعــم طلبة 
العليا، ومشروع  الدراســات 
نشر البحوث والكتب الوقفية، 
ومشروع إصدار دورية أوقاف 
احملكمــة، ومشــروع أطلس 
األوقاف، ومشروع نقل وتبادل 
الوقفية، ومشروع  التجارب 
معجــم تراجم أعــالم الوقف 
الكشــاف اجلامع  ومشــروع 
ألدبيات األوقاف، وغيرها من 
املشاريع التي تخدم دول العالم 
اإلســالمي وميكن االستفادة 
منها للباحثني في مجال الوقف 
والعمل التطوعي بشكل كبير.

محافظة حولي واألستاذ بكلية 
الشريعة وعضو مجلس إدارة 
هيئة القرآن والسنة الداعية 
مدعــث العجمي مديــر مبرة 

ليلى الشافعي

استقبل األمني العام لألمانة 
العامة لألوقاف د.عبداحملسن 
اجلاراهلل اخلرافي في مكتبه 
باألمانــة في منطقة الدســمة 
ضيف وزارة األوقاف د.محمد 
التربيــة  املرصفــي أســتاذ 
وأصــول التخطيط التربوي 
وأســتاذ  طنطــا  بجامعــة 
الفلسفة االســالمية بجامعة 
االزهر وكبيــر األئمة باملركز 
اإلسالمي العاملي بلندن سابقا 
وموفــد األزهر الشــريف إلى 
أميركا وكثير من الدول الغربية 
إللقاء محاضرات في الشريعة 
الســمحة، بصحبــة د.خالــد 
احليص مدير إدارة مســاجد 

د.خالص  ويبدو  املرصفي  د.محمد  إلى  تذكاريا  إهداء  يقدم  اخلرافي  د.عبداحملسن 
احليص ومحمد عبدالعزيز

اليعقوب: الفيلم 
يتناول أفكاراً 

إيجابية وجتارب 
واقعية مستوحاة 

من ُمعّلم البشرية 
ويهدف إلى 

التغيير في عاداتنا 
ومعامالتنا


