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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
  يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

صل
توا

لل

اوالد غير املسلمني على سبيل دعوتهم 
الى اإلسالم فهو جائز شرعا من مصرف 
في سبيل اهلل واملؤلفة قلوبهم ويجب 
التأكد من اتخاذ اإلجراءات التي تضمن 
بقاء هذه الدار ملكا جلهة اسالمية عامة 
فــي ذلك البلــد وتعتبر مــن مصارف 
الزكاة بحيث إذا اســتغنى عن الدار او 
مت تصفيتهــا ال يصير الى ملك خاص 
او للدولة التي تقع فيها بل لتلك اجلهة 

لو ملصرف من مصارف الزكاة.

التعامل باألسهم
ما احلكم الشرعي في التعامل باألسهم؟

٭ يحكم على األســهم من حيث احلل 
واحلرمة تبعا لنشاط الشركة املساهمة 
فيهــا، فتحرم املســاهمة في الشــركة 
ويحرم متلك اســهمها اذا كان الغرض 
األساســي من الشــركة محرما كالربا 
وصناعة اخلمور والتجارة فيها مثال، 
او كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع 

العينة وبيوع الغرر.

رواتب الدعاة
ما رأي الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في 
اعطاء رواتب من الزكاة لدعاة مسلمني 

متفرغني للدعوة؟
٭ إذا كان مجال عمل هؤالء الدعاة بني 
غير املسلمني لدعوتهم الى اإلسالم او 
في املناطق اإلسالمية املعرضة حلمالت 
التنصير واإلحلاد فإنه يجوز الصرف 
من اموال الزكاة على انه في سبيل اهلل.

مركز إسالمي
هل يجوز بناء مركز إسالمي لنشر 

الدعوة من اموال الزكاة؟
٭ يجــوز من الــزكاة اذا ما كان هدفها 
تبليغ اإلســالم بالوســائل واألنشطة 

املوافقة للكتاب والسنة واجلماعة.

جماهير اهل العلم وحكاه اإلمام ابوبكر 
بن املنذر رحمه اهلل.

اإلنفاق على الدعوة
هل يجوز شراء كتب إسالمية وتوزيعها 

للدعوة الى اهلل من اموال الزكاة؟
٭ ترى الهيئة الشــرعية ببيت الزكاة 
ان ذلك جائز إذا كان مجال الدعوة لغير 
املســلمني لدعوتهم الى االسالم او في  
املناطق االســالمية املعرضة حلمالت 

التنصير واإلحلاد.

استخدام الزكاة في بناء دور األيتام جائز شرعًا
هل يجوز بناء أو دعم دار لأليتام من 

أموال الزكاة؟
٭ أفتت الهيئة الشرعية إجابة عن هذا 
السؤال مبا يلي: يجوز ذلك من الزكاة 
ويشمل اإلنفاق على مرافق الدار هذا إذا 
كان النفع فيها قاصرا على األيتام الذين 
تتوافر فيهم شروط اليتيم على أنه إذا 
كانت دار األيتام في بلد غير إســالمي 
واســتخدمت حلفظ ابناء املسلمني من 
حمالت التنصير او اإلحلاد او الجتذاب 

للمبشــرين املناوئني لإلســالم، اما اذا 
كانت املدارس اخلاصة تقوم بتثقيف 
الطلبة تثقيفا اسالميا مناسبا لسّنهم مع 
العلوم األخرى وكان اولياء امور هؤالء 
الطلبة ال يســتطيعون االنفاق عليهم 
فال مانع من ان يعانوا من اموال الزكاة 
بالقدر الذي يدفع حاجتهم واهلل اعلم.

السيارات املعدة للنقل
السيارات التجارية التي تسافر وجتلب 

احلبوب وغيرها.. هل عليها زكاة؟
٭ ليس على السيارات واجلمال املعدة 
لنقل احلبوب واألمتعة وغيرها من بالد 
الى بــالد زكاة، لكونها لم تعد للبيع، 
وإمنا اعدت للنقل واالستعمال، أما ان 
كانت الســيارات معــدة للبيع، وهكذا 
غيرهــا مــن اجلمال واحلميــر والبقر 
وســائر احليوانات التي يجوز بيعها 
اذا كانــت معدة للبيع فإنها جتب فيها 
الــزكاة، ملا روى ابــو داود وغيره من 
سمرة بن جندب رضي اهلل عنه قال : 
»كان النبي ژ يأمرنا ان نخرج الصدقة 
من الذي نعده للبيع«. وإلى هذا ذهب 

املساجد املوقوفة
هل جتب الزكاة في أموال املساجد 

املوقوفة؟
٭ ال جتب الزكاة في أموال األوقاف على 
املســاجد ونحوها قوال واحدا النتفاء 

امللك فيها.
املرجع: اللجنة الدائمة.

ال جتب الزكاة
سبالة نخل تقع في »املغترة« وفيها 

ست اضاح وهي مساقاة عليها للفالح 
ثالثة ارباع الثمرة وللموصي الربع، 

فهل جتب الزكاة في ربع الثمرة 
التي تخص املوصي ام ال؟ علما بأن 

نصيب املوصي ال يفي باملوصى به فال 
تستوعب األضاحي التي اوصى بها 

امليت اال سنة بعد سنة؟
٭ إذا كان األمر كمــا ذكرت فالزكاة ال 
جتب في نصيــب املوصي، ألنه وقف 

ومصرفه كله في بر وفعل اخلير.

نفقات الدراسة
يتقدم بعض املسلمني بطلب مساعدة 

لدفع املصاريف الدراسية ألوالدهم في 
املدارس اخلاصة، وحيث انه ليس لدى 
اللجنة إال مال الزكاة فهل يجوز دفع 

مثل هذه املصاريف من مال الزكاة مع 
مالحظة ان هذه املدارس ليست مدارس 

شرعية؟
٭ رأت جلنة الفتاوى بوزارة األوقاف 
انــه اذا كانت املدارس اخلاصة متهمة، 
ولو عن طريق غير مباشر، بأنها تقوم 
بأعمال التبشير فيكون ارسال األوالد 
اليهــا حرامــا حتــى ولو لــم تقم هذه 
املدارس بتلقينهم شــيئا ضد االسالم 
ألن األمــوال التي تأخذها مــن أولياء 
امور هــؤالء الطلبة تعتبر تشــجيعا 

الشيخ علي سعود الكليب

)فاسألوا  أهل 
الذكر إن كنتم 

ال تعلمون( 
ڈ

حال املشركني
يقول اهلل ســبحانه وتعالى معجبا 
رسوله ژ من حال هؤالء املشركني، حال 
قريش، كان عجيبا )ولئن ســألتهم من 
خلق الســموات واألرض ليقولن اهلل(، 
وهم يؤمنــون باهلل لكن يشــركون به  
ويجعلون له شــركاء، وهم يعلمون ان 
اهلل ســبحانه وتعالى هــو الذي أوجد 
الكون. اهلل سبحانه وتعالى يقول )قل 
احلمد هلل(، احلمد هلل الذي اظهر عليكم 
احلجة من ألســنتكم، يعني وال اضعف 
على هذا اخلصيم ان حتجه بكالمه، فهؤالء 
يعترفون بان اهلل سبحانه وتعالى هو 
خالق السموات واالرض، اهلل عز وجل 
يقول لرسوله قل احلمد هلل انتم رددمت 
على انفسكم، ال يعلمون وال يتدبرون من 
الذي يجب ان يكون له احلمد والشــكر، 
من الذي يجب ان يطاع ويؤله ويشكر، 

اهلل سبحانه وتعالى.

مستحق للحمد دائما
اهلل عــز وجل لــم ينتظــر جوابهم 
يقول )هلل ما في الســموات واألرض(، 
وهنا العرب تعرف ايضا هذه التركيبة، 
اصل اجلملة ان يؤتى باملبتدأ قبل اخلبر، 
فنقول ان الســموات واالرض هلل، فلما 
قــدم اخلبر أفاد االختصاص، يعني هذا 
الذي قدم وهو لفــظ اجلاللة الدال على 
اهلل سبحانه وتعالى هو وحده املختص 
فقط مبلك الســموات واألرض، فدحض 
الشــرك في جملة واحدة، سبحان اهلل، 
فقط في تقدمي اخلبر على املبتدأ، يعني، 
ســبحان اهلل، اللغة العربيــة وااللفاظ 
القرآنيــة حترك القلوب، لكن بعدنا عن 
اللغــة قلل اســتمتاعنا وتلذذنا بكتابه، 
نســأل اهلل ســبحانه وتعالى ان يفتح 
علينا وعلى املسلمني، تأتي صيغ التأكيد 
ان اهلل سبحانه وتعالى لم يقل انه هو 
الغني احلميــد، يقولون ايضا إظهار ما 
حقه اإلضمار للداللة على أهميته، وقال 
املفسرون امنا اظهر لفظ اجلاللة لتربية 
املهابــة في القلــوب )ان اهلل هو الغني 
احلميد(، سبحانه غني عن خلقه حميد 
مســتحق للحمــد في كل أمــره وحكمه 

سبحانه وتعالى.

املثل في القرآن
ويعجــب اهلل ســبحانه وتعالى من 
هؤالء املشركني الذين يعجبون من هذا 
الكتاب الذي نزل على نبينا محمد ژ، 
يقول اهلل عز وجل )ولو امنا في األرض 
من شجرة أقالم(، اهلل سبحانه وتعالى 
اآلن يضــرب لنا مثال وقلنــا اننا يجب 
ان نتخيل املثل، ملا نقول االشجار التي 
فــي االرض ما هي الصــورة التي تأتي 
في بالكم؟ غابــات، غابات ال تنتهي من 
األشجار، غابات االمازون، اي غابات اكثر 
كثافة رأيتموها في الدنيا، اهلل عز وجل 
يقول لو هذه ما في الدنيا كلها ما رأيتم 

وما لم تروا كلها اقالم تكتب، قال سبحانه 
وتعالى )والبحر ميده(، هذا البحر الذي 
ترونه العظيم الذي يحيط باألرض كلها 
)من بعده سبعة أبحر(، من ورائه سبعة 
ابحر تكون مدادا وحبرا لهذه االقالم )ما 
نفدت كلمات اهلل(، سبحانه وتعالى، ما 
تنفد كلمات اهلل التامة التي ال يحيط بها 
احد، ال تنفد حكمته سبحانه وتعالى وال 
عظمته وال أمره، يقول سبحانه وتعالى 
)ان اهلل عزيز حكيم(، سبحانه هو القاهر 
فوق عباده ال يغلبه شيء، هو الغالب، 
وهو القوي، واذا اراد شيئا امنا يقول له 
كن فيكون، وهو سبحانه وتعالى احلكيم، 
يخشى اإلنسان إذا اعتز بنفسه وبذاته 
ان يبطش مبن امامه، لكن اهلل عز وجل 
يطمئن قلوب املؤمنني، يقول اهلل، نعم 
اهلل عزيز قوي قادر قاهر ولكنه حكيم، 
يعلم اين يضــع هذه العزة واين يضع 
امره ونهيه ســبحانه وتعالى، فيطمئن 
املرء الى حكمة اهلل، رؤوف عزيز، غالبا 

ايضا ما تأتي عزيز رحيم.

خلق عظيم
يقول اهلل عز وجل )ما خلقكم(، اآلن 
االنسان يتصور خلقه فيتعاظم في نفسه 
فيرى انه خلق عظيم، وشــيء ما بعده 
شــيء، لذلك انــا بداية حكايــة التاريخ 
ونهايته، ال شيء قبلي وال شيء بعدي، 
يغتر بنفسه فيقول أرحام تدفع وأرض 
تبلع وال شيء عندي بعدها ألني قد مت، 
فببدايتي تبدأ احلياة وبنهايتي تنتهي 
احلياة، انظروا الى الغرور والتكبر، اهلل 
عز وجل يقول مــا خلقكم جميعا ليس 
فقــط اآلن األحياء، مــا خلقكم من وقت 
آدم الــى يوم القيامة من تعداد البشــر 
ومــن تعــداد الدواب ومــا خلق اهلل عز 
وجل في السموات وفي االرض يقول )ما 
خلقكم وال بعثكم اال كنفس واحدة ان اهلل 
سميع بصير(، سبحانه وتعالى، كما قال 
سبحانه وتعالى:  اهلل ال يحتاج الى ان 
يكرر امره )فإمنا هي زجرة واحدة فإذا 
هم بالساهرة(، كل اخللق يصطفون امام 
اهلل عز وجل بزجرة واحدة، نداء واحد، 
واهلل ســبحانه وتعالى ســميع بصير، 
سميع ألقوالكم بصير بأفعالكم جميعا، 
كســمعه وبصره في نفس واحدة، اهلل 
يقرب لنا املثل، انت ايها االنسان ال تعرف 
ان تفهم وال حتسن ان تفهم اال مبا تراه، 
كما اهلل سبحانه وتعالى يسمع لكالمك 
انت ويعلم بحالك انت ويرى مكانك انت، 
فكذلك اهلل يــرى كل اخللق ويبصرهم 
ويســمعهم ســبحانه، ما ذلك على اهلل 
بعزيز، وعرفات هذا املشــهد نسأل اهلل 
سبحانه وتعالى ان يبلغنا واملسلمني هذا 
املشهد العظيم، جتتمع فيه الناس، وهذه 
األمة العظيمة، واهلل ســبحانه وتعالى 
يرى كل واحد فيها ويســمع لكل واحد 
فيهــا، ويجيب برحمته لكل واحد فيها، 

وهكذا هو في الليل والنهار.

سورة لقمان

ألقيت احملاضرة 
في مسجد فاطمة اجلسار بالشهداء

الرشيدي: قيم نظام الكفالة لدى »الرحمة العاملية« 
تشكل روح اإلسالم ومقاصده

بداية، نريد ان نتعرف على 
فلسفة العمل اخليري في 

جمعية الرحمة العاملية؟
٭ جمعيــة الرحمــة العاملية 
لها فلسفة خاصة في طبيعة 
عملها، فلديها رؤية تتمثل في 
ان تكون املؤسســة اخليرية 
األهلية الرائدة األولى في العالم 
العربي، وفق أفضل ممارسات 
اجلودة واألداء املؤسسي، في 
منو مواردها املالية والبشرية، 
وشــمولية مشــروعاتها كّما 
ونوعــا وانتشــارا، ولديهــا 
رسالة تتمثل في بناء اإلنسان 
واملســاهمة في حتسني حياة 
الشــعوب واألقليات، حتقيقا 
للتنمية املستدامة، من خالل 
التنموية  األنشــطة اخليرية 
والشــراكات  واإلغاثيــة 
واملبــادرات ووضعــت اول 
ميثاق قيمــي للعاملني لديها، 
ليكون أداء العاملني فيها على 
بصيرة، ونص امليثاق: »أعاهد 
اهلل تعالــى أن أكون مخلصا 
في عملي اخليري، ال أبتغي إال 
مرضاته، وأن أحترى الصدق 
فــي عملــي، وأن أكــون أمينا 
على أموال املؤسسة وشروط 
املتبرعــني، متعففــا عن تلك 
األموال، نزيها في عملي، ساعيا 
لــكل ما فيه خير للمؤسســة 
وسمعتها، مجتهدا في حتقيق 
رسالتها، قدوة لغيري، محسنا 
فــي أخالقــي، متقنا فــي أداء 
مهامــي، متعاونا مع زمالئي، 
وأمارس واجباتي حسب املهام 
املوكلة إلّي«، ولدينا خطة عمل 
اســتراتيجية لـــ 4 ســنوات، 
نسعى لتحقيقها سنويا بخطط 
تشغيلية تتضمن أهدافا عديدة 
فــي اجتاهني، االجتــاه األول: 
رفــع كفــاءة أداء العاملني في 
»الرحمــة« واالرتقــاء بآليات 
العمــل وفقــا ملعاييــر العمل 
املؤسسي، والثاني، املشروعات 
اخليرية التي نخطط لتنفيذها 
في العديد من البلدان حسب 
األولويــات التــي وضعناها. 
ويتم جمع التبرعات بتسويق 
تلك املشروعات من خالل املنافذ 
التســويقية لنا عبر فروعنا 

أكد رئيس مكتب السودان ووسط أفريقيا في جمعية الرحمة 
العاملية محمد مرضي الرشيدي ان اجلمعية لها فلسفة خاصة 
في طبيعة عملها والتي تنطلق من رؤيتها ورسالتها املتمثلة 
في بناء اإلنسان، مشيرا الى ان عمل جمعية الرحمة العاملية 
في افريقيا عمل ميداني مباشر يرى ويحلل ويتعاطى مع 
الوقائع على األرض. وأضاف الرشــيدي في حوار له ان 
القيم التي ينطلق منها نظام الكفالة لدى »الرحمة العاملية« 
هي روح اإلسالم ومقاصده أوال، ثم من فلسفتها ورؤيتها 
للكفالة، والرسالة التي تسعى لتحقيقها من ورائها، وتتلخص 
تلك القيم في الرعاية من خالل االهتمام والعناية بحاجات 
اإلنســان، وتلبية تلك احلاجات بطريقة تقوم على فلسفة 
الرعاية اإلصالحية التربوية والتنمية من خالل بناء اإلنسان 
املتكامل، وتطرق الرشيدي الى العديد من املوضوعات في 

حواره مع صفحة »اإلميان«، فإلى التفاصيل:

العاملية في افريقيا بأنه عمل 
ميداني مباشــر يرى ويحلل 
ويتعاطــى مــع الوقائع على 
األرض، وعن طريق هذا العمل 
يتم اختيار املشــروعات التي 
نقوم على إنشائها، وقد قامت 
الرحمة العاملية ببناء رؤيتها 
على بناء اإلنســان، وطوعت 
اخليريــة  مشــروعاتها  كل 
واإلنسانية لهذا الهدف، حيث 
قامت بإنشــاء املستشــفيات 
واآلبــار  واملســتوصفات 
ومشروعات الكسب احلالل ـ 
املشروعات الصغيرةـ  خلدمة 
الكسب  التعليم، فمشروعات 
احلالل لألســر تســتطيع من 
خالله إيجاد وسيلة كسب حالل 
لهم حتى يســتطيع أبناؤهم 
الذهاب للمستشــفى، واآلبار 
التي يســير األطفال عشرات 
الكيلومتــرات للحصول على 
املياه تقــوم اجلمعية بتوفير 
تلك املياه والتي جتعل األهل 
يتركــون طفلهــم ليذهب الى 
املدرســة بدال من البحث عن 

املياه.

ماذا عن أهم مشروعاتكم في 
قطاع أفريقيا بصفة عامة وفي 

السودان بصفة خاصة؟
٭ هناك العديد من املشروعات 
النوعية التي أنشأتها جمعية 
الرحمــة العامليــة تأتي على 
التنموية  رأســها املجمعــات 

لتحقيق االكتفاء لنفسه وتنمية 
مجتمعه والشمولية من خالل 
عدم االقتصار على سد احلاجة 
الفعلية الطارئة، بل االهتمام 
بكل جوانب الرعاية الشاملة، 
اجتماعيا واقتصاديا وفكريا، 
عقليــا وجســديا وصحيــا، 
تعليميــا وتربويــا وعمليــا 
والشــفافية والوضوح التام، 
على مستوى الفلسفة والرؤية 
والرســالة واألهــداف، وعلى 
مستوى اإلجراءات واملعامالت 
والتنفيــذ والعالقات، ســواء 
في ذلك أفراد املؤسسة وذوو 
املصالح واملستفيدون واجلهات 
الرســمية واجلودة والسعي 
املنظم لتحقيق التميز والدقة 
واإلتقان في اآلليات والوسائل 
واإلجراءات املتبعة، واخلدمات 
املقدمة، واملخرجات احملققة، 
ولدينا 3 أنــواع من الكفاالت 
منها الكفالة الشــاملة وشبه 

الشاملة واجلزئية.

نريد احلديث أكثر عن تلك 
األنواع من الكفاالت؟

٭ الكفالة الشاملة وهي التي 
يتمتع فيها املكفول بالرعاية 
الكاملة، واملعيشية، والصحية، 
والتربويــة،  والتعليميــة، 
واملهنية، ويحظى بها منتسبو 
املجمعات واملشاريع التعليمية 
التابعــة للرحمة العاملية، أما 
النوع الثاني فهو الكفالة شبه 
الشاملة وهي نوع مستحدث 
مــن كفالــة أيتام يهــدف الى 
حتقيــق بعض فوائد الرعاية 
الشــاملة، مع وجــود اليتيم 
الرحمــة  خــارج مجمعــات 
العامليــة، حيــث يكون هؤالء 
األيتــام مشــمولني ببرامــج 
صحية وتعليميــة وتربوية 
وترفيهية، وغيرها، الى جانب 
صرف جــزء من املبلغ املادي 
املخصص للكفالة، أما الكفالة 
اجلزئية ويعد هذا النوع هو 
املفهوم التقليدي للكفالة، فهي 
إنســانية يتحصل  مســاعدة 
عليها املســتفيد، تســهم في 
تأمــني احتياجاته املعيشــية 

الضرورية.

والتي حتتوي على جملة من 
املشاريع التنموية الهادفة، منها 
دار لأليتام، ومدرسة لكل من 
املرحلة االبتدائية واملتوسطة 
والثانوية، إضافة الى مدرسة 
ثانويــة صناعيــة، ومبنــى 
للخدمات يحتوي على مطبخ 
وصالة طعام ووحدة غســيل 
وكي املالبس، الى جانب ذلك 
اخلدمات األخــرى، من بينها 
مستشفى متكامل يضم عددا 
العيــادات، والصيدلية،  مــن 
إضافــة الــى مســجد ومخبز 
ومحالت جتارية عدة، ولدينا 
في أفريقيا 5  مجمعات تنموية، 
كما مت البدء في مجمع »الرحمة 

العاملية« في تنزانيا.

وماذا عن كفالة األيتام في 
جمعية الرحمة العاملية؟

٭ القيم التي ينطلق منها نظام 
الكفالة لدى »الرحمة العاملية« 
هي روح اإلســالم ومقاصده 
أوال، ثم من فلسفتها ورؤيتها 
للكفالة، والرسالة التي تسعى 
لتحقيقها من ورائها، وتتلخص 
تلك القيم في الرعاية من خالل 
االهتمــام والعنايــة بحاجات 
اإلنسان، وتلبية تلك احلاجات 
بطريقــة تقــوم على فلســفة 
التربوية  الرعاية اإلصالحية 
والتنمية من خالل بناء اإلنسان 
املتكامل، واالرتقــاء بقدراته، 
الالزمــة  املهــارات  وإكســابه 

أكد أن عمل اجلمعية في أفريقيا ميداني مباشر يرى ويحلل ويتعاطى مع الوقائع على األرض

الرشيدي يتوسط أيتام السودان

املنتشرة في الكويت، ووسائل 
اإلعــالم والزيــارات اخلاصة 
للمتبرعني باإلضافة الى اجلمع 
اإللكتروني من خالل موقعنا 
»خير أونالين« وإدارة تنفيذ 
تلك املشــروعات وامليزانيات 
املعتمــدة لهــا تتــم من خالل 

قطاعات العمل اجلغرافية.

نريد أن نتعرف على آلية 
الصرف على املشروعات 

اخليرية في جمعية الرحمة 
العاملية؟

اخليريــة  املشــروعات  ٭ 
واإلنسانية التي تقوم عليها 
جمعيــة الرحمة العاملية تبدأ 
مــن إعــداد دراســة عنها قبل 
البدء في التســويق لها، هذه 
التكلفــة  الدراســة تتضمــن 
التقديريــة ودواعــي اختيار 
املكان ومدى احلاجة وحتديد 
مراحل املشروع أثناء التنفيذ 
مــع تضمــني ذلــك بامليزانية 
املقدرة للتشغيل سنويا إضافة 
الى املشروعات الوقفية، وبعد 
ذلك تبدأ بعد حتليل ومناقشة 
هذه الدراســة بالتســويق ثم 
استقبال التبرع وحتويله بنكيا 

بإشراف وزارة اخلارجية.

ما أهم ما مييز عمل جمعية 
الرحمة العاملية في قطاع 

افريقيا؟
٭ يتميز عمل جمعية الرحمة 

محاضرتان لـ»إعانة املرضى«
في مستشفيي الصباح والعدان

في إطار دورها التفقيهي التوعوي السيما 
للمرضى والعاملني باملستشفيات من أعضاء 
الهيئتني الطبية والتمريضية، نظم قســم 
الواعظات التابع إلدارة التوعية واإلرشاد 
بجمعية صندوق إعانة املرضى محاضرة 
للواعظة أمية السالمة حتت عنوان »وصايا 
لقمان«، مبستشفى الصباح قسم اجلراحة.
تناولــت الواعظــة خــالل احملاضــرة 
التعريف بلقمان احلكيم وحكمته التي وهبها 
اهلل تعالى له وكذلك الوصايا واألساليب 
التربوية التــي قدمها البنه وضرورة أخذ 

املربي بها.
كما قامت إدارة التوعية واألرشاد بعمل 
محاضرة عنوانها »فن التعامل مع املرضى« 
للعاملني مبستشفى العدان لواعظ اجلاليات 

نظيم، وبعد احملاضــرة مت توزيع الهدايا 
على احلاضرين.

جانب من النشاط

.. وبرنامج تعليمي وترفيهي في نادي البستان 
مبستشفى الصباح إلدارة النشاط النسائي

في إطار التوعية الدائمة 
واالهتمــام الــذي توليــه 
التابعــة  أنديــة األطفــال 
إلدارة النشــاط النســائي 
بجمعيــة صنــدوق إعانة 
املرضى وتهتم فيه بتعليم 
الطفل املريــض، فقد نظم 
نادي البستان مبستشفى 
الصباح يوما مفتوحا عن 
االمن والســالمة بالعيادة 
اخلارجيــة للمستشــفى، 
االطفــال  قــام  حيــث 
مبساعدة املشرفة بالعديد 
من االنشــطة والفعاليات 
الترويحيــة والتعليميــة 
ومنهــا الرســم والتلوين 
والتعــرف على اشــارات 
املــرور بجانــب التعــرف 
على مصــادر اخلطر على 
ارواحهم كالنار والكهرباء 

وكيفيــة التعامل معهما مبا يســاعدهم على 
العيش بأمن وســالمة، مما كان له اثر طيب 

على نفوس االطفال املشاركني.

محمد الرشيدي

املشروعات 
اخليرية واإلنسانية 

التي تقوم عليها 
»الرحمة« تبدأ منذ 

إعداد دراسة عنها 
قبل البدء في 

التسويق لها


