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 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

صالة الظهر يوم الجمعة للمرأة
سؤالي عن موعد أداء فريضة الظهر بالنسبة 

للمرأة عندما تصلي في بيتها يوم اجلمعة، 
فهناك آراء مختلفة نسمعها من احمليطني 

أيها صواب؟ فهناك من يقول: تصلي الظهر 
في اول وقته فور سماع األذان كأي يوم 

عادي، والبعض يقول ال بل تنتظر حتى فراغ 
املصلني من صالة اجلمعة فما الصواب؟

٭ صــاة اجلمعة ال 
تكون إال في املساجد 
وفــي اجلماعة، وهي 
واجبــة علــى الرجل 
البالغ الصحيح املقيم، 
اما املرأة فإنها ال جتب 
عليها اجلمعة، لقوله 
ژ: »اجلمعــة حــق 
واجب على كل مسلم، 
إال أربعة: عبد مملوك، 
أو امرأة، أو صبي، أو 
مريض« رواه أبوداود. 
لذا تصلــي الظهر إذا 
صلت ببيتها، إذا دخل وقته، وذلك بســماع املؤذن 
او مبعرفــة الوقت، وال يلزمها انتظار فراغ الرجال 
من خطبة اجلمعة، أو سماع اإلقامة، كي تصلي، بل 

يجوز لها ان تصلي الظهر بعد سماع املؤذن.
لكن يستحب لها متابعة اخلطبة املنقولة بالتلفاز 
او اإلذاعــة، لانتفاع باملواعظ والتذكير، وســماع 
األحكام الشــرعية، والتنبيهات النافعة، فإن طلب 

العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة.

دفع الزكاة لطالب العلم
هل يجوز دفع الزكاة لتكاليف طلبة املنح 

الدراسية إلعداد الدعاة إلى اهلل تعالى؟
٭ يجوز دفع الزكاة لطالب العلم الشرعي الذي يحتاج 
لذلك في طلبه للعلم، ملا في ذلك من نشر للدين، ونفع 
متعٍد للمسلمني، وألن طلب العلم الشرعي نوع من 
اجلهاد في ســبيل اهلل تعالى، واهلل تبارك وتعالى 
جعل اجلهاد في سبيل اهلل من مصارف الزكاة، فقال 
َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َوامْلََساِكنيِ َواْلَعاِملنَِي  ا الَصّ َ سبحانه: )إَِنّ
َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِفي  َفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الِرّ َعَلْيَها َوامْلَُؤَلّ
ُ َعلِيٌم  ِ َواهلَلّ ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اهلَلّ ِ َواْبِن الَسّ َسِبيِل اهلَلّ

َحِكيٌم( التوبة: ٦٠.
قال املرداوي في »اإلنصاف« 3/٢١8: واختار الشيخ 
تقي الدين - يعني ابن تيمية رحمه اهلل: جواز االخذ 
من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها مبا يحتاج إليه 
من كتب العلم، التي ال بد منها ملصلحة دينه ودنياه.  
وكذا يجوز دفع الزكاة لطالب العلم الدنيوي، الذي 
ال يجــد نفقاتــه، إذا كان العلم الذي يدرســه علما 
مباحا، ويحتاج إليه ليتمكن من العمل او احلصول 
على وظيفة، ألن احلصول على هذه الشهادة اصبح 
حاجة ماسة، يتوقف عليها العمل والتوظف غالبا.

محمد احلمود النجدي

فلنحيا بالقرآن

مازلنا بني يدي سورة »املؤمنون«، سورة الفالح التي تدور 
حول محور حتقيق الوحدانية وابطال الشرك ودالئل اإلميان. 
افتتحت السورة بصفات املؤمنني التي حازوا بها الفالح وحتلوا 
بالفضائل الروحية والعملية التي بها استقام سلوكهم، بدأت 
بـ»قد أفلح« دالئل اإلميان في نفســك وفي الكون وبينت 
السورة سنة اهلل في خلقه وبيان دالئل اإلميان في االنفس 
وفي االفاق من خالل عرض اطوار حياة اإلنسان منذ نشأتها 
األولى إلى نهايتها فــي احلياة الدنيا، والغرض من كل ذلك 
الداللة على تفرد اهلل تعالى بااللوهية وتفرده بخلق اإلنسان 
ونشــأته ليعتبر اإلنسان بكيفية بدء خلقه ثم موته وانتهاء 

حياته وداللة ذلك اخللق على اثبات البعث بعد املوت.
)ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا اهلل... اآلية( 
بداية انحراف قوم نوح كانت بسبب بدعة فليحذر اإلنسان 
مــن الظنون والبدع التي تؤدي إلى الضالل، فبداية حتقيق 
عبودية اهلل ان أعي انني عبداهلل وان األمور ليســت بحول 
اإلنسان بل بيد خالقه فيسأل اهلل وحده )اعبدوا اهلل ما لكم من 
إله غيره( عبارة تتكرر على لسان كل الرسل ورسالة التوحيد.

أهل الباطل
)فقــال املأل الذين كفروا من قومه ما هذا إال بشــر مثلكم 
يريد أن يتفضل عليكم.. اآلية( هؤالء كبار القوم اختلقوا 
االكاذيب وهم الذين أنعم اهلل عليهم برغد العيش وســعته 
اصابتهم االفة التي اصابت ابليس وهي الكبر فاستكبروا.

ومن الصفات النفســية التي يجب ان يتطهر منها القلب 
)الكبر( الذي ال يدخل صاحبها اجلنة، البد أن يهذب االنسان 
نفسه ويكسرها ويروضها وليعلم أن الكبر يحبط العمل 
برمته، ونفس احلجة التي يكررها اعداء الرسل )ما سمعنا 
بهذا في آبائنا األولني( فهم يطعنون في بشرية الرسل فأهل 
الباطل ملتهم واحدة يقولون هذا بشــر هدفه ان يتفضل 
علينا. قريش أول ما سمعت ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل 
علمت أن هذا نزع لســيادتهم وسلطتهم على الناس، ولذا 
اتهموا نوح گ وتتوالى اتهاماتهم له )ما هذا إال بشر مثلكم 

يريد أن يتفضل عليكم(، فرؤساؤهم يقيسون على مقياس 
انفسهم ألنهم يخشون أن تزول سيادتهم وهذا من جهلهم.

وتتوالى االتهامات بقولهم )ولو شاء اهلل ألنزل مالئكة ما سمعنا 
بهذا في آبائنا األولني( يهددون العامة باملواريث الباطلة، أرادوا 
من الناس أن يكونوا أســرى للتقاليد البالية، واتهموه گ 
باجلنون هذا النبي الصادق فنصره اهلل ألن النصر يحصل 
ألهل احلق حني يكذب أهــل الباطل فاطمئن أيها املؤمن إن 
عاداك الناس فإن لك ربا لن يخذلك أبدا وسينصرك حتما.

حرب إعالمية
مازالت إلى يومنا هذا احلرب اإلعالمية حني يبدأ اإلنســان 
السير وااللتزام في طريق احلق حتى يبدأ الشيطان وحزبه 
احلرب عليه، واهلل ينصر عباده املؤمنني ويخبرنا مبا حدث 
للمكذبني )قال رب انصرني مبا كذبون( توجه الرسول نوح 
إلى اهلل بعد 950 سنة يدعوه )فدعا ربه أني مغلوب فانتصر( 
وفتح له اهلل ابواب الســماء )فأوحينا إليه أن اصنع الفلك( 
امره اهلل تعالى وعلمه كيف يصنع السفينة حتت رعايته عز 

وجل، فاهلل شهيد يرى ويسمع كل شيء.

أمر اهلل
)فإذا جاء أمرنا وفار التنور( طوفان ينشأ من تنور درس من 
اهلل لك. عالمة بدء الطوفان ان يفور التنور )فإذا اســتويت 
أنــت ومن معك على الفلك فقــل احلمد اهلل الذي جنانا من 

القوم الظاملني(.
احلمد هلل فتح له ابواب الســماء وفجر له ينابيع األرض، 
يعلمنــا اهلل االدب الرباني فــي كل االحوال حتى في حال 
الطوفان يعلم اهلل نــوح ذكر اهلل وحمده، وهكذا يجب أن 
يتصــل املؤمن باهلل في كل االحــوال يعلمنا اهلل أن نقول 
دعاء )سبحان الذي ســخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا 
إلــى ربنا ملنقلبون( تعليم من اهلل لكل عباده واتصال باهلل 
عز وجل إذا دخلوا بيوتهم ان يســلموا وإذا نزلوا يدعون 

في كل التحركات ندعو اهلل تعالى.

سالم الحمر

يد اهلل 
مع اجلماعة

من الدعائم األصيلة التي قام عليها االســالم الوحدة بني 
املســلمني بعد أن قضى على العنصرية القبلية، والنعرة 
املمقوتة، إذ نادى بأن »كلكم آلدم وآدم من تراب ال فضل 
لعربي علــى أعجمي إال بالتقوى« فكانت املســاواة هي 
أساس الوحدة بني أفراد املجتمع املسلم وتبعا لها نشأت 
املؤاخاة التي أثمرت خيرا وقوة فادمج الفرد املســلم في 
جماعتــه الكبرى عمال بقول رســول اهلل ژ: »اجلماعة 
رحمة والفرقة عذاب«. أي ان اجتماع املســلمني على ما 
فيه خيرهم وصالحهم رحمة من اهلل تعالى سبقت اليهم، 
وفي املقابل نرى أن تفرقهم شيعا وأحزابا نقمة جلبوها 
على أنفسهم وعذابا. وتتوالى االرشادات النبوية الكرمية 
داعية الى وحدة الكلمة مبثل قوله ژ فيما رواه الطبراني: 
»من فرق فليس منــا« وقوله: »يد اهلل مع اجلماعة وإمنا 
يأكل الذئب من الغنم القاصية« أي ان الذي ينفرد ويبعد 
عن جماعة يعرض نفسه للهالك والضياع شأنه في ذلك 
شأن هذه القاصية عن قطيعها ال تلبث أن يفترسها الذئب.
لذا نهى رسول اهلل ژ عن الوقوع في دواعي االختالف 
فقال فيما رواه البخاري: »ال تختلفوا فإن من كان قبلكم 
اختلفــوا فهلكوا« ويعلمنا رســول اهلل ژ كيف نتحد 
لتقوى شوكتنا بقوله فيما رواه أحمد في مسنده عن أبي 
ذر قال: قال رسول اهلل ژ: »اثنان خير من واحد وثالثة 
خيــر من اثنني وأربعة خير مــن ثالثة فعليكم باجلماعة 
فإن اهلل تعالى لن يجمع أمة إال على هدى«، وقد أرشــدنا 
ژ الى أن استقرار احلق والصواب يكون في الفئة التي 
تزيد على غيرها ولو لواحد، فاحلق دائما يكون في جانب 
الكثرة املتحدة، واملؤمنون اذا احتدت كلمتهم على احلق 
واذا تآزروا على اخلير والبر صاروا قوة ال تهزم، وجبهة 
ال تقاوم، ووحدة يســودها احلب والتعاون، يؤيد ذلك ما 
رواه أحمد وابن ماجة بقوله ژ: »مثل املؤمنني في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد اذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر« فهم لفرط 
التحامهم وقوة ارتباطهم نفس واحدة في أجساد متفرقة، 

فإذا ألم بواحد منهم ما يؤلم تأثر ألمله اجلميع.
لــذا كانت الدعوة القرآنية قوية فــي احلث على االحتاد 
والتحذيــر من االفتراق مبثل قوله تعالى في ســورة آل 
عمران: )واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا( وقوله 
عز وجل في سورة األنفال: )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم(، فاالعتصام بحبل اهلل عصمة من التشتت والتمزق 
وااللتجاء اليه فيه النجاة واألمان، وإذا كان من معجزات 
االســالم ان نحّول توزع قوة العرب وتشــتتهم وتفرق 
أهوائهــم الى وحدة وقوة وتآلف ومودة ومحبة تســود 

قلوبهم، وهذا هو سر الدعوة اخلامتة.

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون( ڈ

دعوة نوح گ

البدعة وأصنام قوم نوح

استمرت دعوة نوح گ مع قومه اكثر من 900 
عام )َولََقْد أَْرَسلْنَا نُوًحا ِإلَى َقْوِمِه َفلَِبَث ِفيِهْم 
وَفاُن  أَلَْف َسنَةٍ ِإاَلّ َخْمِسنيَ َعاًما َفأََخَذُهُم الُطّ
َوُهْم َظامِلُــوَن (، دعا قومه في الليل والنهار 
وجهارا امام اجلميع وسرا في بعض االحيان، 
وطلب منهم ان يتوبوا الى اهلل ويستغفروه، 
وذكرهم بقدرة اهلل وكيــف خلقهم اطوارا 
خلقا بعد خلــق. ومن جملة قصص القرآن 
عن نبي اهلل نوح گ ان اهلل ارسله بأربعة 
امور جوامع: نبذ الشــرك وابطاله، االنذار 
بعذاب اليم وعظيم اذا لم يطيعوه، التبشير 
باملغفرة املاحية جلميع الذنوب اذا استجابوا، 
الســعة في الرزق والبركة فيه عند االميان 

باهلل وتوحيده.
وقد جاء ذكر نوح گ وقصته مع قومه في 
القرآن الكرمي في عدة مواضع، فقد ذكر في 
سورة االعراف )59 ـ 64( ويونس )71 ـ 73( 
وهود )47ـ  49( واالنبياء )76ـ  77( واملؤمنون 
)23ـ  31( والفرقان )37( والشعراء )105ـ  122( 

والصافات )79 ـ 82( والقمر )9 ـ 15(.

بداية انحراف قوم نوح كانت بسبب بدعة، حيث 
ظنوا ان التماثيل التي يعبدونها متاثيل خير، 
فكان لقوم نوح خمسة اصنام كانوا يعبدونها 
)ودا، وسوعا، ويغوث، ويعوق، ونسرا(، وكان 
كبار القوم منهم يضللون الناس ويضعون لهم 
اخلطط الشيطانية لتضليلهم ورفضهم لدعوة 
نوح گ، وذلــك لترغيب الناس في عبادة 
االصنام ويظنون فيها اخلير ويعتبرونها نافعة 
يجب عبادتها كما وسوس لهم الشيطان، فظل 
قوم نوح معتكفني على عبادة هذه االصنام 
حتى اصبحت بدعة انتقلت الى اجلاهلية العربية 
وانتخبت كل قبيلة واحدا من هذه االصنام لها 
ثم صنعوا متاثيل وسموها بأسمائهم، وبعد 
ان ظهر االسالم وبعث النبي محمد ژ على 
كســر اكبر اصنامها »هبل« وانتهت عبادة 
االصنام وظهرت عبادة اهلل تعالى، ولكن مع 
االســف ظهر بدل عبادة االصنام احلجرية 
عبادة اصنام بشرية وعبادة تقاليد وعادات 
غريبة منحرفة واصبحت البدعة املؤدية الى 

ضالل االنسان.

بني يدي سورة »املؤمنون«

آفة الكبر
قال رسول اهلل ژ: »ال يدخل اجلنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر«، فقال رجل: ان الرجل يجب ان يكون ثوبه حسنا وفعله 
حســنا، قال: ان اهلل تعالى جميل يحب اجلمال، الكبر بطر احلق 

وغمط الناس« )رواه مسلم(.
فاملتكبر ال يدخل اجلنة وال بد ان يسأل من اين دخل عليه الكبر؟ 
فهو اخطر داء على املسلمني، فحاسب نفسك وابحث عن اسباب 
كبرك، قال تعالى: )يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد واتقــوا اهلل ان اهلل خبير مبا تعملون(، فال تركن الى 

الدنيا وتتكاسل من مداواة تلك اآلفة وانفض غبار الكبر عن نفسك.
واشكر نعمة اهلل عز وجل وال تتكبر بها )ودخل جنته وهو ظالم 
لنفســه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا(، فكان جزاؤه ان ســلبت 
منــه النعمة جراء بطره، وال تتغاض عن اآلثار املهلكة لتلك اآلفة 
اخلطيرة وتتمادى فيها، قال تعالى: )انه ال يحب املســتكبرين(، 
وتذكر العواقب واآلثار املترتبة على التكبر ســواء كانت دنيوية 
او اخرويــة، وتفكر في اخبار املتكبرين كيــف كانوا والى اي 

شيء صاروا.

بحضور وكيل وزارة التربية للتعليم اخلاص والنوعي

»النجاة اخليرية«: 1250 طالبًا وطالبة من أبناء السوريني 
املتعسرين اختبروا لاللتحاق بركب التعليم

»اختبار حتديد املستوى العام 
املاضي شارك فيه ١٢5٠ طالبا 
وطالبة من هؤالء األبناء الذين 
التحقوا بركب التعليم وجنحوا 
في االختبارات الدراسية هذا 
العام، سائلني اهلل تعالى لهم 

التوفيق والنجاح.
وبــني البــدر انــه مت عمــل 
حصر كامــل للحاالت الطابية 
ومســتوياتهم الدراسية وعمل 
ملفــات متكاملــة لــكل طالــب 
وطالبــة واتضــح أن معظــم 
الطــاب يعانون من التعســر 
املالي واالنقطاع لعام أو عامني 
عن الدراسة. وللتخفيف من هذه 
املعاناة، قامــت جمعية النجاة 
بالتنسيق مع كل اجلهات داخل 

الكويت لتوفير الدعم املادي.

أنهم درسوا في سورية«.
من جانبه، قال مدير مشروع 
تعليم الســوريني في جمعية 
النجاة اخليرية إبراهيم خالد 
البدر: إنه وبالتعاون مع وزارة 
التربية التي وافقت مشكورة 
على القيام بعمل اختبار حتديد 
مستوى للدراسني من الطلبة 
السوريني في الكويت للسنة 
الثالثــة علــى التوالي، حيث 
تقــام االختبــارات مبــدارس 
النجاة مبختلف املراحل، ويتم 
منحهم شهادة رســمية تفيد 
بأنهم مؤهلون لصف دراسي 
معني، ومن ثــم يتمكنون من 
االلتحاق باملــدارس اخلاصة 
عقب اجتياز هذه االختبارات«.

موضحا أنه وبعون اهلل مت 

حصولــه علــى مرتبــة قائد 
العمل اإلنســاني، وكل الشكر 
لوزارة التربية ممثلة في وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
د.محمد الفارس ووكيل الوزارة 
د.هيثــم األثري، حيــث تقام 
هذه االختبارات أمام مراقبني 
ومتخصصني وبإشــراف من 
وزارة التربيــة، مضيفا انه ال 
شك أن ملشروع تعليم الطلبة 
السوريني يعد في املقام األول 
مشروعا إنسانيا قبل أن يكون 
مشروعا تعليميا، وبفضل اهلل 
بدأ املشروع قبل عامني وكان 
هدفه خدمة الطاب السوريني 
في الكويت ممن ليست لديهم 
إقامة أو لدى ذويهم مشــاكل 
مالية أو ليس لديهم ما يثبت 

في مدارسها بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للتعليم اخلاص، وشملت 
١٢5٠ طالبــا وطالبــة من أبناء 
السوريني، وتقام هذه االختبارات 

للسنة الثالثة على التوالي.
 كما أضــاف احلويلة: دور 
الكويت اإلنساني ساهم في رسم 
االبتسامة على أبناء السوريني 
املتعسرين والتي حالت ظروفهم 
دون االلتحاق بركب التعليم في 

السنوات املاضية.
وأكد احلويلة في تصريحه 
أن توجيهات الوزارة وسياستها 
تأتي من واقع الرؤية االنسانية 
الســمو  لتوجيهــات صاحب 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وهو املثل األعلــى لنا كأفراد 
ومؤسســات، والســيما بعــد 

قــال وكيــل وزارة التربية 
للتعليــم اخلــاص والنوعــي 
د.عبداحملسن احلويلة إن الكويت 
كان لها السبق في االهتمام بكل 
املجــاالت املختلفــة لتقدمي يد 
العون ألصحاب العوز واحلاجة، 
ومن أهم هذه املجاالت االهتمام 
باجلانب العلمي، وقد ساعد ذلك 
وجــود املؤسســات التعليمية 
احلكوميــة واخلاصة في إبراز 
هذا االهتمام، واليوم نقدر جهود 
جمعية النجاة بأن كان لها دور 
رئيسي في وضع بصمة للتعليم 
في الكويت والتواصل مع وزارة 
التربية والتعليمـ  قطاع التعليم 
اخلاص. جاء ذلك خال تفقده 
الختبارات حتديد املستوى التي 
أقامتها جمعية النجاة اخليرية 

إبراهيم خالد البدر 

أكثر األسباب تأثيراً للدخول في اإلسالم إظهار محاسن اإلسالم

نفذه املوسم املنتهي للمرة الثانية بالتعاون مع »األوقاف«

107 أشخاص استفادوا من مشروع بيت الزكاة إليفاد احلجاج

مشروع كفالة الدعاة يضم 90 داعية في »التعريف باإلسالم«

قال مراقب املشاريع والهيئات احمللية في بيت 
الزكاة عايد صقر املطيري، ان بيت الزكاة جنح في 

التنسيق مع وزارة األوقاف إلرسال 107 حجاج 
في موسم احلج املاضي، مشيرا إلى املشروع 

يهدف إلى مساعدة األسر املستحقة للمساعدة 
على أداء فريضة احلج وفتح مصرف من 

مصارف اخلير للمحسنني، باإلضافة إلى التوسع 
في تقدمي اخلدمات لهذه األسر.

وأضاف »ان املشروع كان متميزا وله أثر إيجابي 
على األسر املستفيدة من بيت الزكاة، ويعود ذلك 

الى حسن التنسيق بني اجلهات املشرفة على 
املشروع«، 

موضحا أنه مت وضع آلية وشروط الختيار 
احلجاج، وهي: أن يكون احلاج كويتي اجلنسية، 
وجود محرم بالغ في حال كون الراغب في احلج 
امرأة، وأال يقل عمر احلاج عن 45 سنة، كما أن 

األولوية ملن لم يسبق له احلج، وأخيرا أن يكون 
احلاج من األسر املسجلة لدى بيت الزكاة.

وقد وجه املطيري شكره بالنيابة عن بيت الزكاة 
للمتبرعني الذين ساهموا في هذا املشروع كما 
قدم شكره لكل من وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية واألمانة العامة لألوقاف، وجلميع 
العاملني في بيت الزكاة حلرصهم على إجناح 

املشروع.

قــال مديــر عــام جلنــة 
التعريــف باالســام فريــد 
الــى  الدعــوة  ان  العوضــي 
اهلل عــز وجــل هــي املهمــة 
االساسية للخيرة من اخللق 
هؤالء الذيــن اصطفاهم اهلل 
تعالى حلمل رسالته وتبليغ 
دعوته ونشــر اخليــر الذي 
اراده سبحانه بني البشر، فهي 
مهمة االنبياء عليهم الصاة 
والســام، مؤكدا ان مشروع 
كفالة الدعاة هو مشروع دعوي 
يهدف الى توفير الدعاة بلجنة 

التعريف باالسام حتى نضمن 
استمرار جناحها الدعوي في 
خدمة االسام، وداعم للدعوة 
املباشــرة للتعريف باالسام 
باحلكمة واملوعظة احلســنة 
بجميــع الوســائل الدعويــة 
التي تساهم في نشر االسام 

والهداية بني الناس.

أهداف مشروع كفالة الدعاة
واوضــح العوضي ان من 
ابرز اهداف هذا املشروع العمل 
على نشر الدين االسامي بني 

اجلاليات واملؤلفة قلوبهم من 
املهتدين من شــتى اجلاليات 
في مختلف مناطق الكويت، 
كما يهدف املشروع الى العمل 
على زيــادة عــدد الدعاة في 
اللجنة من 9٠ الى ١8٠ داعية 
مبختلف اجلنسيات واللغات، 
ويســتهدف املشــروع كذلك 
نشــر العلوم الشرعية على 
منهاج الوســطية من القرآن 
الكرمي والسنة واللغة العربية 
وحتفيظ القرآن الكرمي البناء 
اجلاليات مبختلف اجلنسيات 

واللغات، ولفت الى ان هناك 
كفاء ومحســنني من االفراد 
والشركات يكفلون مجموعات 
من الدعــاة، فهناك من يكفل 
لدينا اكثر من 3٠ داعية، ومن 
يكفل 4 او 5 دعاة من النساء 
والرجــال، وهــؤالء ينوبون 
عنهــم فــي الدعــوة الى اهلل 
مبتغني بذلك وجه اهلل تعالى 
وانطاقا من حديث النبي ژ 
»من دعا الى هدى كان له من 
االجر مثل اجــور من دعاهم 
ال ينقــص ذلك مــن اجورهم 

شيئا«، فهنيئا لهم االجر.

إنجازات مشروع كفالة الدعاة
ال يخفى علــى احد الدور 
الذي تقوم به جلنة التعريف 
باالســام في واجــب الدعوة 
الــى اهلل تعالــى باحلكمــة 
واملوعظة احلسنة في سبيل 
نشر االسام من خال هؤالء 
الدعاة، حيث يقومون بشرح 
االســام وتوعيــة اجلاليات 
املســلمة ومتابعة املســلمني 
اجلــدد حتــى يتــم تثبيتهم 

على االســام وذلك من خال 
اقامــة العديد من احملاضرات 
والندوات والزيارات الدعوية، 
واصبــح يدخل في االســام 
سنويا قرابة 4٠٠٠ شخص من 
مختلف اجلاليات في الكويت.
الى ذلك، اكــد العوضي ان 
اكثر االســباب تأثيرا للدخول 
في االسام هي املعاملة احلسنة 
االســام  محاســن  واظهــار 
اجلميلة، ســواء كان من عامة 
الناس او الدعاة بأسلوب راق 

وجميل.

عايد املطيري 


