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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

»النهاية في غريب احلديث« البن األثير.
والواشــمة هــي التي تفعــل ذلك، 

واملستوشمة التي يفعل بها ذلك.
وقد ورد في الصحيحني ان النبي ژ 
قال: »لعن اهلل الواشمة واملستوشمة«، 
الواشــمات  وفــي روايــة: لعــن اهلل 
واملستوشمات، والنامصات واملتنمصات، 
واملتفلجات للحسن، املغيرات خلق اهلل.
فالوشم من تغير خلق اهلل تعالى، 
وهو من أعمال الشيطان، كما قال تعالى 

عنه )وآلمرنهم فليغيرن خلق اهلل(.
قــال تعالى )ومن يتخذ الشــيطان 
ولّيا من دون اهلل فقد خســر خسرانا 

مبينا ـ النساء: ١١٩(.
وتغيير خلــق اهلل تعالى كما ذكر 
أهل التفسير يتناول: الوشم والنمص 
ووشر األسنان وتفليجها وغيره، مما 

اغوى به الشيطان الناس.

هو من الصور اجلديدة له، والوشم ان 
يغرز اجللد بإبرة ثم ُيحشى بكحل او 
نبــل، فيزرق اثــره او يخضر، كما في 

شكل جميل ملدة تزيد عن ستة اشهر، 
فما حكم الشرع في ذلك؟

املذكور في الســؤال من الوشم احملرم، 

شراء املسلم كفنه
هل يجوز للمسلم أن يشتري كفنه 

وهو حي؟
ال يســتحب للمســلم أن يشتري كفنه 
أو يحفر قبره، إذ ال يعرف عن السلف 
من الصحابة والتابعني لهم بإحســان 
انهم كانوا يشترون ألنفسهم األكفان، 
أو انهم يحفرون ألنفســهم قبورا، وإن 

كان ذلك مباحا.

التاتو
هناك طريقة جديدة تستخدمها النساء 
في تثبيت الكحل في العني وعدم ذهابه 
مع املاء عند غسل الوجه وهي: وضعها 

بني اجللد الذي يقع حتت الرموش او 
فوقها عن طريق ابرة وحتت اشراف 

طبيب التجميل، مما يجعلها تبقى على 

د.محمد احلمود النجدي

)فاسألوا  أهل 
الذكر إن كنتم 

ال تعلمون( 
ڈ

أعذار باطلة
)َوِإْذ َقالَــْت َطاِئَفٌة ِمنُْهْم يَا أَْهَل يَثِْرَب ال 
ُمَقاَم لَُكْم َفاْرِجُعوا َويَْستَأِْذُن َفِريٌق ِمنُْهْم النَِّبيَّ 
يَُقولُوَن ِإنَّ بُيُوتَنَا َعْوَرٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْن 
يُِريُدوَن ِإالَّ ِفَراراً (، واذكر - يا محمد - قول 
طائفة من املنافقني منادين املؤمنني من أهل 
املدينة: يا أهل »يثرب« وهو االســم القدمي 
للمدينة، قالت طائفــة ارجعوا الى بيوتكم 
وطائفة أخرى تقــول إن بيوتنا عورة وال 
إقامة لكم في معركة خاسرة بكل املوازين، 
فارجعوا الى منازلكم، ويستأذن فريق آخر 
من املنافقني الرسول ژ بالعودة الى منازلهم 
أنها غير محصنة ويخشون عليها،  بحجة 
واحلقيقة انها ليست كذلك وما قصدوا بذلك 

إال الفرار من القتال.

أهل النفاق
)َولَْو ُدِخلَْت َعلَيِْهْم ِمْن أَْقَطاِرَها ثُمَّ ُسِئلُوا 
الِْفتْنَةَ آلتَْوَها َوَما تَلَبَّثُوا ِبَها ِإالَّ يَِسيراً ( ولو 
دخل جيش األحزاب املدينة من جوانبها ثم 
سئل هؤالء املنافقون الشرك باهلل ألجادوا 
الى ذلك مبادرين وما تأخروا عن الشــرك 

إال يسيرا.

خيانة العهد
َ ِمْن َقبُْل ال يَُولُّوَن  )َولََقْد َكانُوا َعاَهُدوا اهللَّ
ِ َمْسئُوالً( يعجب اهلل تعالى  األَْدبَاَر َوَكاَن َعْهُد اهللَّ
من حالهم فقد كان هؤالء املنافقون عاهدوا 
اهلل على يد رسوله من قبل غزوة اخلندق ال 
يفرون إن شهدوا احلرب وال يتأخرون على 
اجلهاد ولكنهم خانوا عهدهم وسيحاسبهم 
اهلل على ذلك ويسألهم عن ذلك العهد وكان 

عهد اهلل مسؤوال عنه محاسبا عليه.
)ُقْل لَْن يَنَْفَعُكْم الِْفَراُر ِإْن َفَرْرُتْ ِمْن امْلَْوِت 
أَْو الَْقتْــِل َوِإذاً ال ُتَتَُّعوَن ِإالَّ َقِليالً( قل - يا 
محمد - لهؤالء املنافقني: لن ينفعكم الفرار 
من املعركة خوفا من املوت أو القتل، فإن ذلك 
ال يؤخر آجالكم وإن فررت فلن تعيشوا في 
هذه الدنيا إال بقدر أعماركم احملدودة، وهو 
زمن يسير جدا بالنسبة لآلخرة، فاهلل فرض 

اآلجال وفرض األقدار.

حقيقة يجب أن تعلمها
ِ ِإْن أََراَد  َِّذي يَْعِصُمُكْم ِمْن اهللَّ )ُقْل َمْن َذا ال
ِبُكْم ُسوءاً أَْو أََراَد ِبُكْم َرْحَمةً َوال يَِجُدوَن لَُهْم 
ِ َوِليّــًا َوال نَِصيراً ( مفهوم لو  ِمْن ُدوِن اهللَّ
وفر في قلب املؤمن لكان أقوى شــخصية 
تشي على األرض، إن أراد ربك بك رحمة 
فال ممسك لها وإن أرادك بضر فليس بيدك 
شــيء، ال أحد يعصمك من اهلل فإن املعطي 
املانع الضار النافع هو اهلل، وال يجد هؤالء 
املنافقون لهم من دون اهلل وليا يواليهم وال 

نصيرا ينصرهم.

أحاطه علم اهلل تعالى
ِقــنَي ِمنُْكْم َوالَْقاِئِلنيَ  ُ امْلَُعوِّ )َقْد يَْعلَُم اهللَّ
إِلْخَواِنِهْم َهلُمَّ ِإلَيْنَا َوال يَأْتُوَن الْبَأَْس ِإالَّ َقِليالً( 
يخبرنا اهلل تعالى عن إحاطة علمه. قد: مبعنى 
التحقيق، قد يعلم اهلل املثبطني عن اجلهاد وهم 
الطابور اخلامس، القائلون إلخوانهم تعالوا 
وانضموا إلينا واتركوا محمدا فال تشهدوا 
معه قتاال، فإنا نخاف عليكم الهالك بهالكه. 
فهم ال يقاتلــون إال مضطرين بل يريدون 
الفرار  وهو مع تخذيلهم هذا ال يأتون القتال 

إال رياء وسمعة وخوف الفضيحة.

دعاة الشر
اخْلَْوُف َرأَيْتَُهْم  َعلَيُْكْم َفِإَذا َجاءَ  ةً  )أَِشحَّ
يَنُْظُروَن ِإلَيَْك تَُدوُر أَْعيُنُُهْم َكالَِّذي يُْغَشــى 
َعلَيِْه ِمْن امْلَْوِت َفِإَذا َذَهَب اخْلَْوُف َسلَُقوُكْم 
يِْر أُْولَِئَك لَْم  ةً َعلَى اخْلَ ِبأَلِْسنَةٍ ِحَداٍد أَِشــحَّ
ُ أَْعَمالَُهْم َوَكاَن َذِلَك َعلَى  يُْؤِمنُوا َفأَْحبََط اهللَّ

ِ يَِسيراً (. اهللَّ
أشحة: أبخل الناس باخلير ال يريدونه 
بتاتا، هــؤالء بخالء باملال والنفس واجلهاد 
واملودة ملا في نفوسهم من العداوة واحلقد، 
حبا في احلياة وكراهية املوت، فإذا حضر 
القتال خافوا الهالك ورأيتهم ينظرون إليك 
تدور أعينهم لذهاب عقولهم خوفا من القتل 
وفرارا منه كدوران عني من حضره املوت، فإذا 
انتهت احلرب وذهب الرعب رموكم بألسنة 
حداد مؤذية، وتراهم عند قسمة الغنائم بخالء 
وحسدة، أولئك لم يؤمنوا بقلوبهم، فأذهب 
اهلل ثواب أعمالهم، وكان ذلك على اهلل يسيرا.
)أحبط اهلل( تقــال كلمة أحبط للناقة إذا 
رعت في مرتــع أخضر وأكلت كثيرا حتى 

أصبح األكل الكثير سببا في هالكها.

حال اجلبان
)يَْحَسبُوَن األَْحَزاَب لَْم يَْذَهبُوا َوِإْن يَأِْت 
األَْحَزاُب يََودُّوا لَْو أَنَُّهْم بَاُدوَن ِفي األَْعَراِب 
يَْسأَلُوَن َعْن أَنْبَاِئُكْم َولَْو َكانُوا ِفيُكْم َما َقاتَلُوا 

ِإالَّ َقِليالً (.
ذهب األحزاب ومع ذهابهم ال يصدقون 
أنهم ذهبوا، ويظن املنافقون أن األحزاب الذين 

هزمهم اهلل تعالى لم يذهبوا، ذلك من شدة 
اخلوف واجلنب ولو عاد االحزاب الى املدينة 
لتمنى أولئك املنافقــون انهم كانوا غائبني 
عن املدينة بني أعراب البادية يتحسســون 

اخباركم من بعيد.

القدوة واملثل
ِ أُْسَوٌة َحَسنٌَة  )لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َرُسوِل اهللَّ
 َ َ َوالْيَْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اهللَّ مِلَــْن َكاَن يَْرُجو اهللَّ
َكِثيراً ( إذا أردت القدوة واملثال الذي يحتذى 
مــا لكم إال النبي ژ قدوة في حياتك. هذه 
اآلية تســتدعي منا معرفة السنة، إذ كيف 
اقتدي بالرسول ژ وأنا ال أعرف سيرته؟ 
وأقول لنفسي لقد مر الرسول بهذا املوقف 
وهكذا فعل، أرسله اهلل تعالى لنقتدي بهديه 
وننتفع بسنته، فيجب ان يحرص املسلم على 
معرفة نبيه ژ ألن اهلل قد أمره بهذه املعرفة.

)ملن كان يرجو اهلل( ال يلزم سنة اهلل تعالى 
إال من علم أنه مالق ربه وأنه محاســب مع 
أعماله هو الذي يتبع الرسول ژ فاملسلم 
يحرص على متابعة النبي ژ ويتعلم سنته 
ويكون ممن اتبعه ففي طاعته طاعة هلل عز 

وجل.

ذكر اهلل
)وذكر اهلل كثيرا( املؤمن ال يذكر اهلل عز 
وجل فقط عند النعمة ولكن يشــكره في 
الشــدة واحملبة ايضا. فعودي نفسك على 
ذكر اهلل وحضور القلب، فاللسان وحده ال 
يكفي، اصبري في كل محنة والبد ان يعقبها 
النصر، فأكثروا من ذكر اهلل واســتغفروه 

واشكروه في كل حال.

حفر اخلندق
علم املسلمون مبا كان االحزاب ينوونه، 
وانهم قــد يهاجمونهم في أي وقت فجمع 
الرســول كبار القادة من جيوش املسلمني 
من االنصار واملهاجرين وذلك للتشاور في 
األمر واالعداد للحرب، وكان من بينهم سلمان 
الفارسي الذي اشار على الرسول ژ بحفر 
اخلندق فقال سليمان: يا رسول اهلل، إنا إذا كنا 
بأرض فارس وتخوفنا اخليل، خندقنا علينا 
فهل لك يا رســول اهلل ان تخندق؟ فأعجب 
املسلمون بإشارة سلمان وبدأوا بالبحث عن 
املكان املناسب للخندق، فذهب الرسول وبعض 
الصحابة لتحديد املكان واختاروا اكثر مكان 
في حماية املسلمني وجيش املسلمني وكان 

ذلك السبب في تسميتها بغزوة اخلندق.

املواجهة
حاصر االحزاب املسلمني شهرا كامال، 
عانى فيها الكثيــرون من اجلوع والعطش 
والبرد وشكا املسلمون اجلوع للرسول فما 
كان من الرسول اال ان رفع عن بطنه وكان 
يضع حجرين، فقال ابوطلحة في ذلك: شكونا 
إلى رسول اهلل اجلوع فرفعنا عن بطوننا عن 
حجر فرفع الرسول اهلل عن حجرين« ولكن 
بعدها جاء النصر من اهلل عز وجل فأرسل 
على األحــزاب رياحا قوية وباردة جعلتهم 
ينسحبون من املكان وبذلك انتصر املسلمون 
بفضل من اهلل تعالى ومن ثم بفضل فكرة 

حربية ذكية من سلمان الفارسي.

من معجزات الرسول ژ
عندما اعترضت صخرة الصحابة وهم 
يحفرون اخلندق، ضــرب النبي ژ ثالث 
ضربات فتفتت، فقال إثر الضربة األولى: اهلل 
اكبر، اعطيت مفاتيح الشام، واهلل إني ألبصر 
قصورها احلمراء الساعة، ثم ضربها الثانية، 
فقال: اهلل اكبر، اعطيت مفاتيح فارس واهلل 
إني ألبصر قصر املدائن أبيض، ثم ضرب 
الثالثة وقال: اهلل اكبر اعطيت مفاتيح اليمن 
واهلل اني ألبصــر أبواب صنعاء من مكاني 

هذه الساعة«.
وفي احلديث بشــارة بأن هذه املناطق 
سيفتحها املسلمون مستقبال، وكان موقف 
املؤمنني من هذه البشــارة ما حكاه القرآن 
الكرمي )هذا ما وعدنا اهلل ورســوله وصدق 
اهلل ورسوله وما زادهم إال إميانا وتسليما(.

معجزات النبي ژ أثناء حفر اخلندق
1ـ  الصبر على اجلوع وتكثير الطعام القليل 

ليكفي اجليش اإلسالمي كله.
2 ـ التبشير بانتصار املسلمني.

3 ـ معجزة الريح.

حكم الصالة ركعتني بني أذان املغرب واإلقامة
قال النبي ژ: »صلوا قبل املغرب، صلوا 
قبل املغرب ثم قال في الثالثة ملن شاء« رواه 
البخــاري. وكان اصحاب النبي ژ إذا أذن 
للمغرب بادروا بصالة ركعتني قبل اإلقامة، 
والنبي ژ يشاهدهم وال ينهاهم عن ذلك. 
والصالة ركعتان قبل صالة املغرب أي بني 
األذان واإلقامة سنة، لكنها ليست راتبة فال 
ينبغي احملافظة عليها دائما )من فتاوى ابن 

عثيمني( )14/272(.

سورة األحزاب

ألقيت احملاضرة 
في مسجد فاطمة اجلسار بالشهداء

كيف نؤدب أبناءنا دون أن نخسرهم؟
ضمن انشــطتها املتنوعة، اقامت ادارة 
النشــاط النسائي بجمعية صندوق اعانة 
املرضــى محاضرة بعنــوان »كيف نؤدب 
ابناءنــا دون ان نخســرهم؟«، وتعتبــر 
الديوانيــة فرصــة للتعرف على انشــطة 
االدارة ومنها فتح آفاق التعاون للراغبات 
في املشاركة باالعمال اخليرية التطوعية 

ضمن انشطة االدارة.
قدمت احملاضرة هيام اجلاسم ملساعدة 
األمهات على التنشــئة الصحيحة ونشــر 
الوعي املجتمعي وخلق جيل واع مستنير 

أطفال حضانات صندوق إعانة املرضىقادر على مواجهة حتديات العصر.

وبناء بيوت األيتــام واألرامل، 
وكفالــة األيتــام، وكفالة طالب 
العلــم، والوقفيــات اخليريــة، 
وإفطــار الصائــم واألضاحــي 
وحمالت اإلغاثة الطبية ودعوة 
غير املسلمني لإلسالم، كما نهتم 
باملســلمني اجلــدد وتعليمهم، 
وطباعــة املصاحــف باللغــات 
العاملية ودعم املراكز اإلسالمية 

وأنشطتها.

كم عدد الدول التي وصلتها 
أعمالكم؟

٭ ٢3 دولــة عربية وآســيوية 
وأوروبية.

تقوم اجلمعية الكويتية للعمل 
اإلنساني مبشروع متميز وهو 
طباعة وتوزيع مليون مصحف 

باللغة االجنليزية املعاصرة فماذا 
عنه؟

٭ هو مشروع لطباعة وتوزيع 
املصحف بأفضل ترجمة وباللغة 
االجنليزية املعاصرة امليســرة 
املتضمنة ملعاني القرآن الكرمي 
باللغــة اإلجنليزيــة، وهــدف 
املشــروع هو طباعــة وتوزيع 
مليون مصحف، ويشرف على 
املشروع مركز ومسجد جرين لني 
)برمنغهام - بريطانيا( وسعر 
الواحــدة ١.٢5٠ د.ك  النســخة 
وهذا املشروع هو مبثابة دعوة 
لغير املسلمني لقراءة املصحف 
ومتابعة املسلمني اجلدد لقراءته 
ومن ريع البيع شراء عقار يكون 
ريعه خلدمة املصحف املفسر. 
وقد أسلم العشرات بحمد اهلل 

بسبب هذا املصحف.

مسجد نيوكاسل املركزي 
في بريطانيا هو احد أجمل 

مشاريعكم فمتى تأسس؟
٭ تأســس مســجد نيوكاســل 
اإلســالمي املعــروف عام ٢٠٠3 
وكان مبنــى صغيــرا للغاية ال 
يكفي اعداد املسلمني املتزايدين 
ويعانــي املصلون من النســاء 
والرجال خارج املسجد من شدة 
البرد واألمطار، كما يدرس في 
املركز التابع للمسجد 6٠٠ طالب 

إدارة  أكد رئيــس مجلــس 
اجلمعية الكويتية للعمل اإلنساني 
في دولة الكويت الشــيخ عدنان 
القــادري أن هدف  عبدالقــادر 
اجلمعيــة حتويل اليد الســائلة 
إلى يد منتجــة ورعاية املهتدين 
اجلدد، وأضاف أن نشاط اجلمعية 
يشمل سد حاجات اإلنسان املادية 
والعلمية واملهنية واالجتماعية في 
دولة الكويت وخارجها. وقال في 
حواره مع »األنباء« إن عدد الدول 
التي وصلتها أعمال اجلمعية 23 

دولة عربية وآسيوية وأوروبية.

متى تأسست اجلمعية الكويتية 
للعمل اإلنساني؟

٭ تأسســت اجلمعيــة في عام 
٢٠١6 واخترنا لها شعارا معنويا 

وهو »اإلنسان هو اهتمامنا«.

ما أهم اهداف اجلمعية؟
٭ أهداف اجلمعية متعددة منها:
١ - تعزيز دور الكويت كمركز 
عاملي لإلنسانية على مستوى 

العالم.
٢ - إبــراز الصــورة اإليجابية 
للعمل اإلنساني اخليري الكويتي 

على مستوى العالم.
إبــراز ســماحة اإلســالم   - 3
لقيمــه  املشــرقة  والصــورة 

اإلنسانية األصيلة.
4 - العمــل علــى نشــر املنهج 
الوســطي الذي يحتــرم كرامة 

اإلنسان حسيا ومعنويا.
5 - إبراز صورة رعاية اإلسالم 
لإلنسانية في شتى املجاالت من 
رعاية األسر احملتاجة واليتامى.

6 - ومن أهم أهدافنا حتويل اليد 
السائلة الى يد منتجة واحلفاظ 
علــى كرامــة احملتاجني صحيا 
وتعليميا واالرتقاء برعايتهم.

7 - االهتمام بالشباب واحتوائهم 
واالرتقاء باملستوى الفكري لهم 
ورعايــة املهتدين اجلــدد على 

املنهج الوسطي.
٨ - إقامة الدراســات واألبحاث 
واملؤمترات والدورات املتخصصة 
في تطوير العلــم واإلصدارات 
واملعارض اإلعالمية والثقافية 

املتعلقة بأهداف اجلمعية.
٩ - نعمــل على تنوع نشــاط 
اجلمعية ليشــمل ســد حاجات 
اإلنسان بعالقته بربه، وحاجاته 
واملهنيــة  والعلميــة  املاديــة 
واالجتماعية في دولة الكويت 

وخارجها.

ما أهم مشاريع اجلمعية داخل 
الكويت؟

٭ مشروع اليد املنتجة، كفالة 
األيتام، سقيا املاء، دعم احلاالت 
اإلنســانية احملتاجة، مشروع 
املاهر بالقرآن، مشــروع وجبة 
العامل، إفطار الصائم، مشروع 

األضاحي.

ما مشاريعكم خارج الكويت؟
٭ دعــم احملتاجــني واحلاالت 
اإلنســانية ودعــم املشــاريع 
التعليمية واملــدارس واملعاهد 
وحفر اآلبــار وبناء املســاجد، 

وطالبة في الفصول الدراســية 
املختلفة وكان يتم حجب النساء 
من احلضور للمركز في صالة 
اجلمعــة والعصــر والبرامــج 
األخرى لعدم توافر املكان املالئم، 
ونعمل اآلن على توسعة املكان 
ليكون مبنى رائعا متكامال، وباق 
على استكمال املشروع 75 ألف 
دينار كويتي من أصل ٩٢٠ ألفا.

وما مشروع سجادة الصالة؟
٭ هو مشــروع توزيع سجادة 
الصالة على الطلبة والطالبات 
املســلمني في عموم اجلامعات 
البريطانية يستخدمونها وقت 
عدم توافر مكان مخصص للصالة 
وهي سجادة خفيفة تطوى ويتم 
وضعها في احلقيبة او اجليب، 
ويغطي املشروع ١٢٠ جامعة في 
بريطانيا ويقدم ٢٠ ألف سجادة 
ويبلغ تكلفة املشروع الكلية ١٠ 

آالف دينار كويتي.

ماذا عن املشاريع املقدمة لفقراء 
الهند؟

٭ هناك مشاريع تنموية تقدمها 
اجلمعية ملساعدة الفقراء وتوفير 
دخــل ثابت لهــم مثــل ماكينة 
اخلياطــة والذبائــح ومحــالت 
البقالــة وبنــاء بيوت لألســر 
احملتاجة وترميم بيوت الفقراء، 
كما يوجد مشروع بناء فصول 
دراســية في الهند وهي خدمة 
تربوية وتعليمية ألبناء املناطق 
النائية والبعيدة عن املدن وحيث 
ال توجد خدمة التعليم، وأيضا 
مشروع العيادة املتنقلة، حيث 
يهدف الى شراء سيارة مجهزة 
بجميع اللوازم الطبية مع طبيب 
وإرساله الى القرى النائية خلدمة 
الفقراء ووصف األدوية وإجراء 
الطبيــة للمرضى  الفحوصات 
الفقراء وتبلغ تكلفة هذا املشروع 

46٠٠ دينار كويتي.

وما أهم املشاريع الصغيرة في 
الفلبني؟

٭ نقدم لهم مشــروعا صغيرا 
يدفــع مــرة واحــدة تكتفي به 
األسرة الفقيرة واألم مع أيتامها 

عن ســؤال الناس مدى احلياة 
ومنها مشروع البط، حيث مينح 
لكل أسرة ١٠ بطات للبيض ثم 
للبيــع ثم شــراء غيرها أصغر 
منها واملستفيد األم مع أيتامها 
ومشروع ماكينة خياطة خلياطة 
الثياب وبيعها والعدد املطلوب 
5٠ ماكينــة بقيمــة 55 دينــارا 
كويتيا ومشروع قارب للصيد 
لــرب األســرة واملطلــوب ١5٠ 
قاربا بقيمة 65 دينارا كويتيا، 
وغيرها من املشــاريع األخرى 
كمشــروع شــبك الصيد بقيمة 
65 دينــارا كويتيا، ومشــروع 
البقرة، ومشروع الغنم ومشروع 

اجلاموس.

مشروع اليد املنتجة هو 
مشروع فريد ورائد داخل 

الكويت، فهل فكرة مشروع اليد 
املنتجة تؤدي إلى حتقيق رسالة 

مجتمعية؟
٭ حتويل الفرد الفقير احملتاج 
الــى إنســان يتملك مشــروعا 
منتجا يســتثمر فيه استثمارا 
حرا متوافقا مع الشــريعة هو 
ســبب في االســتقرار النفسي 
واالجتماعي للمحتاج وإبعاده 
عن ذل السؤال. وهدف املشروع 
أن تكــون اجلمعيــة الكويتية 
للعمل اإلنساني جمعية رائدة في 
حتويل الفرد املستهلك الى منتج 
وتضييــق دائرة الفقر وتوقف 
مد يده لسؤال الناس، كما اننا 
نتطلع الى حتويل اموال الزكاة 
والتبرعات في يد مســتحقيها 
الى اســتثمارات رائدة، وأيضا 
يــؤدي الى فتح بــاب التنافس 
في االبتكار واإلبــداع وتطوير 
اإلنتــاج، واملشــروع يحــارب 
الطاقــات  البطالــة ويســتغل 
املعطلــة ويوفر فــرص العمل 
لها وتشــغيله ويحول األســر 
احملتاجة الى اســر مســتغنية 
وبذلك يساهم في تنمية االقتصاد 
الوطني واالرتقاء باإلنســانية 
واستثمار اإلنســان. لذلك كان 
شعارنا »اإلنسان هو اهتمامنا«.

وما الفئة املستفيدة من هذا 

املشروع؟ وماذا تقدم لهم؟
٭ فئة شباب وشابات »البدون« 
هم املستفيدون من هذا املشروع 
وقمنــا بعمــل دورات لطلبــة 
اآلن  وأصبحــوا  التمريــض 
ممرضــني يعولــون أنفســهم، 
كما ســاعدنا الطلبــة املتفوقني 
مــن البدون لدراســة الطب في 
اجلامعــات اخلارجية في مصر 
لدراســة الطب البشــري وطب 
األسنان، وقدمنا دورات متنوعة 
في إدارة املشاريع الصغيرة، وفي 
دراســة اجلدوى، وبعد حتديد 
املشــروع نعمل دورات إدارية 
وتأهيلية ودورات في دراســة 
الســوق ودورات متخصصــة 
ليستثمر في املشروع املختار، 

وغيرها من اخلدمات.

كم عدد املراكز اإلسالمية التي 
تتعاون مع اجلمعية؟

٭ فــي بريطانيا مثــال نتعاون 
مع 53 مركزا إســالميا لتحقيق 
االهــداف االنســانية والتعامل 
احلضــاري واالرتقاء باملجتمع 
التكامــل  البريطانــي وتأكيــد 
احلضــاري وتوضيــح صورة 
اإلسالم احلقيقي ووسطيته، حيث 
ان املسلمني في بريطانيا يسعون 
الى خدمة املجتمــع البريطاني 
واالرتقــاء بــه ويتعاونون مع 
كل ما يخــدم املجتمع، فأصبح 
املسلمون والعاملون في املراكز 
االسالمية مرحبا بهم من وزارة 
الداخليــة البريطانية في كل ما 
يقــدم مــن خدمات، وظهــر اثر 
التعامل اإلنساني الراقي بينهم 
كما امرنا اسالمنا ونحن نساعد 
الفقــراء وكبــار الســن عموما، 
ونعني اجلالية املســلمة هناك، 
وفي رمضان املاضــي بلغ عدد 
املصلني ١4٠ ألف مصّل في منتزه 
نوتنغهام حتت اشــراف الدولة 
البريطانية التي حتظى باحترام 
متبادل ورقي في التعامل بيننا 

وبينهم.

ما أبرز التحديات واملعوقات 
التي تصادف اجلمعية؟

٭ بحمد اهلل ال توجد معوقات، 
والتحديات مستمرة إلثبات رقي 
اإلسالم وأخالقياته وإنسانيته، 
ولعل الوصــول الى احملتاجني 
عامليا وتطويرهم هو ابرز حتد 
نعيشه، وتسمية الكويت مركزا 
عامليا للعمل اإلنساني وإطالق 
اسم »أمير اإلنسانية« على أميرنا 
ووالدنا صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد أثبت ان 
الكويت فعال تستحق ان يقترن 
اسمها بالعمل اإلنساني واخليري 
الــذي اصبــح مثــاال يحتــذى، 
واحلمد هلل فهناك تعاون كامل 
بــني وزارة اخلارجيــة ووزارة 
الشؤون )مشــكورين( وكذلك 
الســفارات، وهذا يعتبر حماية 
لنا في االلتزام بكل القوانني التي 
وضعت للعمل اخليري ســواء 
داخل الكويت أو خارجها لتظل 
صورة العمل اإلنساني بيضاء 

ناصعة.

)متني غوزال(الشيخ عدنان القادري مع إياد العبيدان في زيارة إلحدى املدارس بإيطاليا الشيخ عدنان القادري يتحدث مع القائمني على إدارة املشروع في ألبانيا 

مشروع سجادة الصالة يغطي ١٢٠ جامعة بريطانية
تعاون كامل بني »اخلارجية« و»الشؤون« والسفارات

مساعدة كبار السن في البيوت املجاورة
يحكي الشــيخ عدنان القادري ان وزارة 
الداخلية ببريطانيا ترحب باملسلمني ومبركز 
جرين لني االسالمي والذي يعمل على التعريف 
باإلسالم احلقيقي القائم على احترام األديان 
والذي يقوم على الوسطية كما يقوم املسلمون 
مبساعدة كبار الســن في البيوت املجاورة، 
وكنا نذهب للبلدية ليدلونا على بيوت الكبار 
فنذهــب ونزيل اجلليد وقد ســألنا صاحب 
منزل  وهو رجل كبير في السن عن تنظيف 
اجلليد وقال انا رجل يهودي وال يسأل احد 

عني ومريض بالقلــب ولو لم تزيلوا اجلليد 
ملا استطعت اخلروج ملراجعة املستشفى فما 

مصلحتكم في مساعدتي؟
فأخبرناه ان ديننا اإلسالمي يأمرنا بذلك 
فقال الرجل وهو يبكي لدي مصحف قدمي اهدي 
لي ووضعته جانبا وسوف أقرأه اآلن وعلمنا 
بعد ذلك ان هذا الرجل توفي بعد أن أشــهر 
اسالمه قبل موته، كما اننا نزور دور العجزة 
ونوزع عليهم الهدايا وباملعاملة احلسنة ندخل 

السرور على الفقراء وكبار السن.

القادري: اجلمعية الكويتية للعمل اإلنساني
 تعمل على حتويل اليد السائلة إلى منتجة

رئيس مجلس إدارة اجلمعية أكد أن أعمالها وصلت إلى ٢٣ دولة عربية وآسيوية وأوروبية


