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اأحمد را�سد القراوي

رئي�س التحرير

يف كل عام من �سهر فرباير حتتفل الكويت باأعيادها الوطنية، وهي تعترب م�سدر فخر واعتزاز 

لكل اأبناء الكويت واملقيمني على هذه الأر�س الطيبة.

ففي فرباير املا�سي من هذا العام احتفلت الكويت بذكرى ال�ستقالل اخلام�س واخلم�سني، وذكرى 

ال�سيخ  البالد  اأمري  �سمو  تويل  اأعوام على  التحرير، كذلك مرور ع�سرة  عامًا على  وع�سرين  خم�سة 

�سباح الأحمد ال�سباح مقاليد احلكم، وكذلك مرور املدة نف�سها على تويل �سمو ال�سيخ نواف الأحمد 

ولية العهد.

يف هذه الأيام علينا اأن ن�ستذكر درو�س املا�سي، ون�سرتجع تلك الأيام ال�سعبة التي عا�ستها الكويت 

حتت نري الحتالل، والغزو العراقي الغا�سم كي ن�ستفيد من درو�سها.

نذكر  زلنا  فما  والأمل.  والتعا�سـد  التكاتف  ُوِلد  واأملها،  و�سوادها  الأيام  تلك  معاناة  رحم  فمن 

تكاتف اأهل الكويت جميعًا ومن دون ا�ستثناء، ومبختلف م�ساربهم. بعدما ان�سووا كلهم حتت علم 

الكويت، واأكدوا اللتزام بال�سرعية، و�سربوا اأروع امُلثل يف الذود عن ترابه بقلوب �سافية، خمل�سة، 

وبالوحدة الوطنية التي كانت مثار اعجاب العامل.

ما نحتاجه اليوم هو اإعادة تلك اللحمة الوطنية التي كان ال�سعب الكويتي متم�سك بها طوال 

تاريخه عمومًا، ويف فرتة الغزو العراقي خ�سو�سًا، اإىل �سابق عهدها.

وما نحتاجه اأي�سًا التذكري بالبطولت والت�سحيات التي قدمها ال�سعب الكويتي يف الأزمات التي 

مرت عليه لتعريف الأجيال اجلديدة بذلك التالحم والتكاتف الذي كان عليه الآباء والأجداد.

لهذا من الواجب علينا ا�ستثمار كل تلك الأحداث ودرو�سها، من اأجل غر�سها يف قلوب وعقول هذه 

الأجيال اجلديدة، والتاأكيد على اأن الإخال�س للكويت، لي�س جمرد �سعار، اإمنا هو فعل حقيقي على 

اأر�س الواقع، ميكن اأن يحققه اجلميع، كٌل يف موقعه.

 والولء الوظيفي هو جزء من ذلك احلب والإخال�س. على اعتبار اأن اجلد والجتهاد يف العمل 

هو لبنة مهمة من لبنات بناء الوطن ورقيه وتطوره. وهذا هو لب من نحتاجه يف الوقت احلايل.

ف�سهر فرباير لي�س �سهرًا عاديًا بالن�سبة لأهل الكويت، اإمنا هو �سهر احتفالت واأفراح ومنا�سبات 

غالية، وهو رمز لتالحم الكويتيني وتكاتفهم ومتا�سكهم ي�ستذكرونها كل عام.

فرباير رمز لتالحـم 
الكويتيني وتكاتفهم



“األوقاف”نظمت الدورة السابعة لملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية 

الصانع: على المسلمين مضاعفة الجهود
إلنـتـــــاج فــنــــون تـسـتـهــــــدف الـــقـيـــم

أنشطة الوزارة

العدد 57 - جمادى األخرة 1437 هـ / مارس 2016 م4

الكويت  مللتقى  ال�صابعة  الدورة  افتتاح  ذلك يف حفل  جاء 

حتت  الكبري،  الدولة  م�صجد  يف  الإ�صالمية  للفنون  الدويل 

املبارك،  جابر  ال�صيخ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  �صمو  رعاية 

ال�صيخ  ال�صباب  ل�صوؤون  الدولة  وزير  الإعالم  وزير  وبح�صور 

�صلمان احلمود، ومب�صاركة 73 خطاطاً ومزخرفاً، و30 حرفياً 

و4 مكتبات دولية من 23 دولة.

تفعيل خطتها  تتواىل يف  الأوقاف  وزارة  م�صرية  اأن  واأكد 

مع  والتوا�صل  وال�صراكة  الريادة  على  القائمة  ال�صرتاتيجية 

ر�صالتها  لتعزز  اأن�صطتها  وتت�صافر  املجتمع،  �صرائح  خمتلف 

املجتمعية ودورها التوجيهي.

ت�سكيل الوجدان

واأ�صاف: »تاأتي هذه املنا�صبة الكرمية لتربز وعي الوزارة 

ت�صكيل  يف  وا�صتثمارها  الإ�صالمية  الفنون  باأهمية  املبكر 

قال وزير العدل وزير الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع اإن »امللتقى يعزز مكانة الكويت كمركز لدعم الفنون 

الإ�سالمية وتنميتها وتوفري بيئة خ�سبة يف هذا امليدان، بالإ�سافة اإىل تعزيز املكانة املرموقة للم�سجد الكبري كمعلم ثقايف، 

واإبراز دور الفنون الإ�سالمية وقدرتها على النخراط يف م�سل�سل املعاجلة الثقافية لظواهر الت�سدد والتطرف والإرهاب.
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الحمود: المعرض يؤكد إيماننا بأهمية
دور الثقافـة فـي بنـاء الفكـر المستنير

أنشطة الوزارة
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اأنه ل  اإىل  امل�صاعر«، لفتا  الأذواق وتهذيب  وتنمية  الوجدان 

يخفى على اأحد اأن املجتمعات املعا�صرة اأ�صحت حماطة بالفنون 

ومراكز  موؤ�ص�صات  للفنون  و�صارت  وحركاتها،  �صكناتها  يف 

النخراط يف  الدينية  املوؤ�ص�صات  من  ي�صتدعي  واإعالم، مما 

تقدمي منتجات فنية اأ�صيلة ت�صهم يف اإبراز العطاء احل�صاري 

لالأمة العربية والإ�صالمية، وتدعم القيم الإيجابية يف احلياة. 

الأذواق  على  تهيمن  الفنون  تلك  اأن  ومعلوم  ال�صانع:  واأردف 

اجلهود  ي�صاعفوا  اأن  امل�صلمني  من  يقت�صي  مما  وامل�صاعر، 

لإنتاج فنون ت�صتهدف القيم، وترقى بالوجدان، وتعك�س عاملية 

القيم الإ�صالمية واإن�صانيتها، ولن يتحقق ذلك اإل بجعل الفنون 

الإ�صالمية موؤ�ص�صات قادرة على التوجيه الفني الر�صيد.

منارة عاملية

وا�صتطرد الوزير ال�صانع بالقول »اإن ملتقاكم الكرمي هذا 

ياأتي يف دورته ال�صابعة ليعك�س طموح الوزارة يف اأن تكون منارة 

بالفنون  واملهتمون  والباحثون  املخت�صون  حولها  يلتقي  عاملية 

الإ�صالمية، وليقدم اأجود ما �صاغته اأنامل الفنان امل�صلم من خط 

وزخرفة ونقو�س ور�صوم. ولفت اإىل اأن امللتقى يعقد بالتزامن 

مع اإعالن الكويت عا�صمة للثقافة الإ�صالمية، م�صريا اإىل اأن 

ليعك�س اجلهود  الي�صي�صكو  قبل منظمة  القرار جاء من  هذا 

املبذولة من قبل الكويت حكومة وجمعيات ومنظمات لتعزيز 

م�صرية الثقافة الإ�صالمية، وتنويع اأدائها، وتطوير ر�صالتها، وما 

هذا امللتقى الفني اإل �صورة من �صور ذلك التعزيز والتطوير.

وتابع ال�صانع: كما اأن الثقافة الإ�صالمية ل ميكن اأن تنت�صر 

اإل بت�صافر جهود املوؤ�ص�صات احلكومية والأهلية، وبهذه املنا�صبة 

ووزارة  الإعالم  وزارة  بني  املوؤ�ص�صية  بال�صراكة  اأ�صيد  اأن  اأود 

والذي  بينهما  الوثيق  والتعاون  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف 

جت�صد يف احت�صان امل�صجد الكبري للمعر�س الدويل لتطبيقات 

الفنون الإ�صالمية على املعادن والذي تقيمه وزارة الإعالم برعاية 

�صمو رئي�س الوزراء ال�صيخ جابر املبارك، وتقدمي وزارة الإعالم 
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عمــادي: نحـرص على تفعيــل "الشراكة"
مع كافة المؤسسات الرسمية واألهلية

أنشطة الوزارة
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م�صكورة جميع اأنواع الدعم الإعالمي لأن�صطة الوزارة وبراجمها 

يف و�صائلها املرئية وامل�صموعة واملقروءة، داعياً يف ختام كلمته 

لفتاً  واملبدعني،  والفنانني  العلماء  جهود  ت�صافر  �صرورة  اإىل 

هذا  يف  املخل�صني  جلميع  يدها  متد  الأوقاف  وزارة  اأن  اإىل: 

ال�صاأن، ولن تاألو جهدا يف توفري ال�صروط املو�صوعية لتفعيل دور 

الفنون يف تعزيز القيم النبيلة يف حب اخلري واجلمال.

فنون مبدعة

ال�صيخ  ال�صباب  ل�صوؤون  والدولة  الإعالم  وزير  اأكد  بدوره 

�صلمان احلمود اأن: الفنون الإ�صالمية على مدى اأكرث من اأربعة 

ع�صر قرناً اأبهرت العامل بفنونها املبدعة، وابتكاراتها، وهويتها 

ال�صامية  الإ�صالم  وقيم  وو�صطية  �صماحة  عن  معربة  املتميزة، 

والنبيلة، البعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف والإرهاب. وقال 

احلمود يف كلمته »حتت�صن الكويت عا�صمة الثقافة الإ�صالمية 

لعام 2016 املعر�س الدويل لتطبيقات الفنون الإ�صالمية على 

املعادن الذي ميثل نافذة من نوافذ احل�صارة والثقافة الإ�صالمية 

العريقة على مدى اأكرث من اأربعة ع�صر قرناً من الزمان اأبهرت 

معربة  املتميزة،  وهويتها  وابتكاراتها  املبدعة  بفنونها  العامل 

ال�صامية والنبيلة  العقيدة وقيم الإ�صالم  عن �صماحة وو�صطية 

البعيدة كل البعد عن الغلو والتطرف يف الفكر والقول والعمل«.

بناء الفكر امل�ستنري

واأ�صاف اأن »معر�س تطبيقات الفنون الإ�صالمية على املعادن 

باأهمية  اإميان الكويت  اإطار ملتقى امللتقى يوؤكد  ياأتي يف  الذي 

دور الفنون والثقافة يف بناء الفكر امل�صتنري القادر على البناء 

والتنمية والتقدم خلري الأوطان وال�صعوب«، مبيناً اأهمية الر�صالة 

الثقافية التي يحملها املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب 

النتماء  روح  وتعزيز  الإ�صالمية،  بالفنون  الوعي  رفع  اأجل  من 

والولء لدى النا�صئة وال�صباب بثقافة وفنون ح�صارتنا الإ�صالمية 

من  املعر�س  هذا  ي�صمه  »ما  اأن  اإىل  احلمود  ولفت  اخلالدة. 
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العلــي: عشــاق الفــن اإلسالمــي ينتظــرون
المعــرض للتواصــل مـع رواد هـذه الفنــون

أنشطة الوزارة
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يبعث  الإ�صالمي  الفني  الطيف  األوان  مرتبطة مبختلف  اأعمال 

بر�صالة ح�صارية من الفنان الت�صكيلي امل�صلم اإىل العامل اجمع 

مبختلف �صعوبه وثقافاته«.

تفعيل ال�سراكة

وكان لوكيل وزارة الأوقاف م.فريد عمادي كلمة اأكد فيها اأن 

من قيم خطتنا ال�صرتاتيجية يف وزارة الأوقاف »ال�صراكة«، تلك 

كافة  تفعيلها وحتقيقها مع  الوزارة على  التي حر�صت  القيمة 

خالل  من  اأنه  لعتقادنا  وذلك  والأهلية  الر�صمية  املوؤ�ص�صات 

اإن  اأن نعظم الأداء، مبيناً  ال�صراكة املجتمعية ن�صتطيع  حتقيق 

هذا امللتقى يج�صد �صورة من ال�صراكة الفعالة مع وزارة الإعالم 

التي وفرت كل الدعم ملنا�صط الوزارة. واأ�صاف: اإننا ناأمل من 

هذا امللتقى اأن يحقق عدداً من الأهداف النبيلة ومنها غر�س 

حمبة الفنون الإ�صالمية والتعرف على املوهوبني فيها وتنميتهم 

�صاأن  من  اأن  كما  والإ�صالمية،  العربية  الأمة  بوحدة  والتذكري 

الور�س التي �صتقام اأن تعمق اجنذاب النا�صئة اإىل تلك الفنون.

اإ�سهامات ح�سارية

التابع  الإ�صالمية  للفنون  الكويت  مركز  رئي�س  لفت  من جهته 

لوزارة الأوقاف فريد العلي اإىل اأن »املركز داأب على تنظيم ملتقى 

الكويت للفنون الإ�صالمية كل عامني وبات ع�صاق الفن الإ�صالمي 

ينتظرونه ملا يقدمه من متعة والتوا�صل مع رواد هذه الفنون حملياً 

وعاملياً. واأ�صاف اأن: هذه الدورة تاأتي بالتزامن مع الحتفال باختيار 

ت�صتحقه  لقب  الإ�صالمية، وهو بال �صك  للثقافة  الكويت عا�صمة 

الكويت بجدارة لإ�صهاماتها احل�صارية، وما تقدمه موؤ�ص�صاتها من 

خدمات للثقافة العربية والإ�صالمية يف �صتى املجالت. واأكد العلي 

حر�س املركز يف هذا امللتقى على تركيز اجلهود على فئة الأطفال 

والن�سء، وكذلك التوا�صل مع الطلبة من خالل التعاون مع وزارة 

الرتبية، بالإ�صافة اإىل دعم املوهوبني من اأبناء الكويت يف جمال 

الفنون الإ�صالمية ل�صيما يف فن اخلط العربي.
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وقال ال�صانع يف حفل افتتاح م�صجد املغفور لهما باإذن 

اهلل فهد ولولوة عي�صى العثمان يف منطقة ال�صاملية، بح�صور 

وزير الأ�صغال الدكتور علي العمري، ورئي�س الهيئة اخلريية 

ال�صالمية العاملية امل�صت�صار بالديوان الأمريي الدكتور عبد 

افتتح مسجد فهد ولولوة عيسى العثمان في السالمية

الصانـع: للمسجــد رسالـــة ساميـة على مـــر العصـور
للدين الصحيح  والفهــم  والمحبــة  الوحـدة  دعم  في 

اأكد وزير العدل وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع ى اإن دور العبادة عنوان الأمم ومقيا�س ح�سارتها، 

لأن العبادة اأقد�س �سيء يف حياة الإن�سان، فاأماكنها اأف�سل الأماكن، ول حياة ول رفعة لأمة ل حترتم اأماكن عبادتها، 

داعيًا اإىل اإعطاء امل�ساجد حقها من الرعاية املادية ب�سيانتها واملحافظة على مرافقها واأثاثها، ومن الرعاية املعنوية 

باإجاللها وتقديرها وتعمريها بذكر اهلل.
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اهلل املعتوق، وعدد من الدعاة وامل�صايخ "جئنا اإليكم وقلوبنا 

ن�صارككم  لكي  ال�صرور،  يغمرها  ونفو�صنا  الفرحة  متلوؤها 

افتتاح  الكرمية،  املنا�صبة  هذه  ويف  املبارك،  اليوم  هذا  يف 

فيه  ويرتفع  ا�صمه  فيه  ليذكر  تعاىل،  اهلل  بيوت  من  بيت 

اإن هذه  باإقامة �صعائر الدين.م�صيفاً  �صوت الإ�صالم عالياً 

املنا�صبة هي اأف�صل املنا�صبات ونحن نفتتح م�صجد املغفور 

لهما - باإذن اهلل تعاىل- فهد ولولوة عي�صى العثمان لنوؤكد 

واإعمارها  امل�صاجد  دور  على  معاً 

ال�صالمية  للقيم  داعمة  باعتبارها 

واملبادئ ال�صامية لتبقى منهاًل للعلم 

واملعرفة".

من  اأن  اإىل  ال�صانع  واأ�صار 

واملحبة  الوحدة  دعم  ر�صالة  للم�صجد  ال�صامية  الر�صائل 

والفهم ال�صحيح للدين الإ�صالمي احلنيف الذي يحث على 

ويف  املختلفة  الع�صور  مر  علي  جميعاً  اأبنائه  بني  الرتابط 

ن�صه، حيث 
ُ
كل الأوطان، ففي امل�صجد يجد املوؤمن راحته واأ

وال�صجود،  بالركوع  بارئه  اإىل  ويتوجه  وموله،  ربه  يناجي 

والتالوة والدعاء، فقد اأخربنا النبي - �صلى اهلل عليه و�صلم 

- عن ال�صبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ل ظل اإل ظله، 

ومنهم رجل قلبه معلق بامل�صاجد.

واإذا  ب�صوق،  املوؤمن  �صارع  لل�صالة  نودي  فكلما  وتابع: 

الإميان  ملوؤها  قلوب  فيه،  معلقاً  قلبه  ظل  �صالته  ق�صى 

ورفع  اخلطيئات  وحمو  اخلريات  اإىل  ف�صارعت  والتقوى، 

ال�صكر  عن  معرباً  التام،  النور  اىل  و�صارعت  الدرجات، 

والتقدير للعم عي�صى عبد اهلل العثمان واأولده، على تربعهم 

الكرمي لإقامة هذا ال�صرح الإ�صالمي.

ومن جانبه، قال الداعية ال�صيخ اأحمد القطان: اإن »هذه 

املبادرة من هذه الأ�صرة الكرمية يف بناء هذا امل�صجد اإمنا 

تدل على اتباعهم ملر�صاة اهلل وحر�صهم على الفوز بر�صاه 

فهي من عالمات الإميان، فمن بنى 

هلل بيتاً بنى اهلل له بيتاً يف اجلنة«، 

جبلوا  الكويت  »اأهل  اإن  اإىل  لفتاً 

اخلريات  فعل  يف  الت�صابق  على 

وم�صاعدة  البي�صاء  الأيادي  ومد 

امل�صاجد  وبناء  ومغاربها  الأر�س  م�صارق  يف  املحتاجني 

وكفالة الأيتام وحفر الآبار، فهذه اأعمال اخلري التي ورثها 

الكويتيون جياًل بعد جيل.

لالأوقاف  العامة  لالأمانة  العام  الأمني  قال  وبدوره، 

التظاهرة  اإن هذه  اخلرايف:  املح�صن  عبد  الدكتور  ال�صابق 

الميانية تعد مفخرة كبرية لأهل الكويت، الذين من بينهم 

مبيناً  فعل اخلري«  على  جبلت  التي  الكرمية،  الأ�صرة  هذه 

العثمان  عي�صى  بناه  الذي  اخلام�س  يعد  امل�صجد  هذا  ان 

الذي ن�صاأل اهلل اأن يتقبل منه هذا العمل واأن يبني له بهذه 

امل�صاجد اخلم�صة بيتاً يف اجلنة.

القطان: الكويتيــون جبلوا علـى التسابــق
فــي فـعـــل الخيـــرات جيـــاًل بعـــد جيــــل

الخرافي: هذه التظاهرة 
اإليمانية مفخرة كبيرة 

ألهل الكويت
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جاء ذلك عقب اإعالن الإدارة ختام زيارة اإمام وخطيب 

للكويت،  الغامدي  خالد  الدكتور  ال�صيخ  احلرام  امل�صجد 

الزيارة تكللت بنجاح واإقبال جماهريي باهر، ملا  اأن  مبينة 

اخلطب  خالل  من  الكرمي  باجلمهور  لقاءات  من  ت�صمنته 

بامل�صجد الكبري واملحا�صرات يف عدد من م�صاجد الكويت، 

وت�صمنته من لقاءات ر�صمية هامة القيادات وجمعيات النفع 

العام ورجالت الكويت.

العهد  ويل  �صمو  مع  كانت  لقاءاته  اأوىل  اأن  واو�صحت 

ال�صيخ  �صمو  مع  ولقاء  اهلل،  حفظه  الأحمد  نواف  ال�صيخ 

نا�صر املحمد واأي�صاً مع وزير العدل وزير الأوقاف وال�صوؤون 

الفروانية  حمافظ  مع  وكذلك  ال�صانع،  يعقوب  الإ�صالمية 

ال�صيخ في�صل املالك.

خارج  من  والدعاة  العلماء  لكبار  اجلماهريية  واللقاءات  الزيارات  تنظيم  اأهمية  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  اأكدت 

الكويت ملا لها من دور فعال يف اإبراز اجلانب الثقايف والتوعوي ون�سر لثقافة العتدال والو�سطية يف املجتمع الكويتي، 

ورعاية الكويت حكومة و�سعبًا ملثل هذه الفعاليات املباركة.

تضمنت لقاءات بالقيادات السياسية والدينية وجمعيات النفع العام

إمـــام الـمـسجــــد الـحـــرام اخـتـتـــم زيـارتـــــه للـبـــالد
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وتابعت: كما ت�صمنت الزيارات رئي�س اللجنة ال�صت�صارية 

املذكور  خالد  د.  ال�صريعة  اأحكام  تطبيق  ل�صتكمال  العليا 

ويف جمعية اإحياء الرتاث الإ�صالمي، ويف جمعية الإ�صالح 

الجتماعي، ويف مربة الآل والأ�صحاب، ويف ديوان الغنام، 

ويف ديوان الع�صعو�صي.

زيارته  ختام  يف  عرب  الغامدي  اأن  الإدارة:  واأو�صحت 

للبالد عن �صكره العميق لأهل الكويت حكومًة و�صعباً على 

حفاوة ال�صيافة وكرم اللقاء، واأثنى على ح�صن التنظيم يف 

املحا�صرات الثقافية واللقاءات اجلماهريية، داعياً للكويت 

باملزيد من التقدم خلدمة الإ�صالم ورعاية ق�صاياه ال�صامية. 
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وقدم اأع�صاء اللجنة ال�صكر والتقدير للوزير ال�صانع على 

الالئحة  �صدور  عن  اأثمرت  التي  احلثيثة  واملتابعة  اجلهود 

التنفيذية لقانون احلج رقم 1 ل�صنة 2015، التي كانت ثمرة 

اأ�صحاب  مع  والعمرة  للحج  العليا  اللجنة  اأع�صاء  بني  تعاون 

احلمالت. 

 واأ�صار اأع�صاء اللجنة اإىل جهود ال�صانع التي بذلها خالل 

مو�صم احلج املا�صي وتعليماته التي �صَهلت الكثري من العقبات 

وامل�صاكل التي واجهت خط �صري حمالت احلج.

الـمتميــز  وعملهــم  احلـــج  اإدارة  دور  الأع�صــــاء  وثمــــن 

كـــل  لتذليـــل  الدائـــم  و�صعيهــم  احلـــج  موا�صـــم  خالل 

ال�صعـاب التي تواجه اأ�صــحاب احلمالت �صواء يف الكويت اأو 

يف الأرا�صي املقد�صة.

ا�ستقبل وزير العدل وزير الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يعقوب ال�سانع جلنة منظمي حمالت احلج وذلك 

بح�سور مدير اإدارة احلج رومي الرومي.

أعضاؤها أشادوا به لجهوده في حل مشاكل الموسم الماضي  

وزير األوقـاف التقى لجنـة منظمي حمالت الحج
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ا�ستقبل وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية فريد العمادي الداعية الإ�سالمي من اململكة العربية ال�سعودية 

الدكتور �سعيد بن وهف القحطاين وذلك بح�سور الوكيل امل�ساعد لل�سوؤون الثقافية داوود الع�سعو�سي.

الضيف أثرى المكتبة اإلسالمية بأكثر من مائة كتاب أبرزها "حصن المسلم"

العمادي استقبل الداعية السعودي القحطاني
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املكتبة  اأثرى  الذي  الوزارة  ب�صيف  العمادي  ورحب 

الإ�صالمية باأكرث من مائة كتاب، اأبرزها »كتاب ح�صن امل�صلم 

امل�صلم يف  ي�صتغني عنها  التي ل  الكتيبات  اأهم  يعد من  وهو 

واأ�صاد  ال�صيطان.  من  حت�صنه  التي  ال�صريفة  الأحاديث  ذكر 

العمادي باجلهود الكبرية وامل�صنية التي يقدمها القحطاين يف 

الدعوة اإىل اهلل وتقدمي الدرو�س الدينية واملوؤلفات اجلمة التي 

اإننا جميعا متعط�صون ملثل هذه  ال�صباب. مو�صحاً:  يحتاجها 

امل�صلمون مبختلف فئاتهم،  ينتفع منها  التي  والكتب  الدرو�س 

اخلا�صة  ل�صيما  املجتمعية  الوزارة  ر�صالة  تخدم  اأنها  كما 

اإر�صاء القيم وتن�صيط املثل ون�صر الف�صائل بني اأفراد املجتمع.

قدمت  التي  الإ�صالمية،  الثقافة  اإدارة  اإن  العمادي  وتابع 

توثيق  على  حري�صة  البالد،  لزيارة  القحطاين  اإىل  الدعوة 

الدرو�س واملحا�صرات التي يقدمها الداعية يف الكويت، موؤكداً 

الت�صال  و�صائل  مواكبة  ما�صة  بحاجة  الإ�صالمية  الدعوة  اأن 

الع�صرية حتى ت�صل كلمة اهلل عز وجل اإىل جميع امل�صلمني 

وغري امل�صلمني يف خمتلف بقاع الأر�س.

ومن جهته اأبدى �صيف الوزارة �صعيد بن وهف القحطاين 

�صعادته لوجوده يف الكويت التي يعتربها بلده الثاين، ووجوده 

بني اإخوانه من امل�صوؤولني يف وزارة الأوقاف وال�صوؤون الإ�صالمية 

وخمتلف الدعاة من الكويت. واأ�صار اإىل اأن وزارة الأوقاف لها 

دور كبري يف ن�صر الو�صطية والعتدال من خالل ا�صت�صافة اأئمة 

احلرم والعلماء والدعاة الذين يقدمون املحا�صرات الإ�صالمية 

اهلل  �صلى  لقوله  م�صداقاً  وذلك  اجلميع،  منها  ي�صتفيد  لكي 

عليه و�صلم: »من دل على اخلري فله مثل اأجر فاعله«.

على  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزارة  ال�صيف  و�صكر 

اأن ذلك لي�س  حفاوة ال�صتقبال التي لقيها يف الكويت موؤكداً 

بغريب على اأهل الكويت عموماً ووزارة الأوقاف خ�صو�صاً.

يذكر اأن الداعية ال�صعودي حا�صل على �صهادة املاج�صتري من 

جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية عام 1412هـ وكانت 

« واأجيزت بتقدير 
َهّ

ر�صالته بعنوان: »احلكمة يف الدعوة اإىل اهلل

عام  نف�صها يف  اجلامعة  من  الدكتوراه  �صهادة  نال  كما  ممتاز. 

1419هـ، وكانت ر�صالته بعنوان: »فقه الدعوة يف �صحيح الإمام 

البخاري«، واأجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة ال�صرف الأوىل.
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"الوزارة" تطلق "وال تسرفوا" لتوعية المواطنين بعدم التبذير

وكيل األوقاف: الحملـة تنطلق من الواجب الشرعي 
الوطن الحفـــاظ علــى مقـدرات  بهـــدف  والوطنــي 

الوزارة  اميانًا من  ت�سرفوا« جاءت  »ول  اإن حملة  م.فريد عمادي:  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  وكيل  قال 

بالواجب ال�سرعي والوطني جتاه احلفاظ على مقدرات الوطن وعدم الإ�سراف.

واأو�صح عمادي خالل الندوة التي اأقامتها احلملة مب�صجد 

الدولة الكبري: اإن حملة »ول ت�صرفوا« تهدف لتوعية املواطن 

واملقيم بكيفية التعامل مع املال وفقا ملا ن�صت عليه ال�صريعة 

الإ�صالمية، مو�صحاً ان احلملة تاأتي 

لتو�صيح  الإعالم  وزارة  مع  بالتعاون 

الإ�صراف  لعدم  ال�صرعية  القيمة 

التي اأمر بها املوىل عز وجل ور�صوله 

القيم  اأهم  من  اأنها  موؤكداً  الكرمي، 

التي يجب اللتفات اإليها يف ظل الأو�صاع القت�صادية املرتدية 

التي مير بها العامل ب�صبب انخفا�س اأ�صعار النفط.

واأ�صار اإىل اأن عمل وزارتي الأوقاف والإعالم يرتكز على 

بالدور  احلملة  هذه  يف  قيامهما  موؤكداً  املجتمعي،  التوجيه 

البلد  مقدرات  على  احلفاظ  ب�صرورة  للتوعية  بهما  املنوط 

وعدم الإ�صراف.

وزارة  وكيل  قال  جانبه،  من 

والتنمية  التخطيط  ل�صوؤون  الإعالم 

املوؤمتر  يف  العوا�س  حممد  املعرفية 

انطالق  قبل  عقد  الذي  ال�صحفي 

احلملة: اإن هذه احلملة موجهة جلميع امل�صوؤولني وكل املواطنني 

واملقيمني يف الكويت، وتهدف للحفاظ على ثروة ومقدرات الدولة 

العواش: عقد مؤتمر وطني 
في "مارس" بالتنسيق مع 

وزارة المالية
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يف ظل الظروف القت�صادية التي توؤثر على امليزانية العامة.

واأو�صح اأنه انطالقاً من امل�صوؤولية الوطنية لوزارة الإعالم 

ل�صوؤون  الدولة  ووزير  الإعالم  وزير  توجيهات  من  وانطالقا 

ال�صباب ال�صيخ �صلمان احلمود فقد عكفت الوزارة على و�صع 

برامج وفال�صات تلفزيونية واذاعية وتوظيف للدراما الوطنية 

يحقق  مبا  احلملة  هذه  يف 

الأهداف املرجوة منها.

اأما مدير اإدارة العالم بوزارة 

فقال  القراوي  اأحمد  الأوقاف 

اأن احلملة  ال�صحايف  املوؤمتر  يف 

ت�صتهدف توعية املواطنني بعدم التبذير واحلد من الإ�صراف 

وتتوجه اإىل جميع �صرائح املجتمع. واو�صح القراوي اأن وزارة 

الأوقاف اأطلقت هذه احلملة بالتعاون مع وزارة العالم اإمياناً 

ا�صرتاتيجيتها  ولتنفيذ  الدولة  موؤ�ص�صات  بني  بال�صراكة  منها 

التي ت�صعى لبناء عالقات متميزة يف اإي�صال ر�صالتها ال�صرعية 

قيمة  من  تنبع  كونها  احلملة  هذه  اهمية  واأكد  للجمهور. 

اإميانية اأمرنا بها اهلل �صبحانه وتعاىل بعدم التبذير والإ�صراف 

حتقق  التي  ال�صليمة  الرعاية  ورعايته  املال  على  واحلفاظ 

التي  الآفات  و�صالمته من  املجتمع  ال�صريعة يف منو  مقا�صد 

جتلب معها حرمان النعم.

�سرعية توعوية

الديني  اخلطاب  جلنة  رئي�س  نائب  قال  جهته  من 

احلملة  هذه  اأن  ال�صريكة  اهلل  عبد  الوزارة  يف  والعالمي 

�صرعية توعوية حتمل العديد من الر�صائل للحكومة وال�صعب 

التي ل  والتبذير  ال�صراف  وتبني عواقب  واملقيمني  الكويتي 

يف  الدولة  اأو  الأغنياء  اأغنى  الن�صان  كان  ولو  �صرعاً  جتوز 

وفرتها املالية.

واأ�صار اإىل اأن “اأوىل فعاليات 

خطبة  يف  انطلقت  احلملة 

على  تعميمها  مت  التي  اجلمعة 

بعدة  وكانت  الكويت  م�صاجد 

لغات، ل�صيما مع وجود اأكرث من 

70 م�صجداً تخاطب اجلاليات امل�صلمة يف الكويت، وقام اأئمة 

�صرعاً  وحرمته  الإ�صراف  امل�صلني مبخاطر  بتوعية  امل�صاجد 

من خالل اخلواطر الإميانية والدرو�س ال�صرعية«.

الشريكة: "وال تسرفوا" شرعية تحمل
العديــد مــن الرسـائــــل التـوعـويـــــة

القراوي: تنبع من قيمة إيمانية 
أمرنا بها اهلل سبحانه وتعالى 

حفاظًا على المال ورعايته
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أنشطة الوزارة

�صهد  اإن اجلناح  ت�صريح �صحايف:  الع�صعو�صي يف  وقال 

�صرائحهم  مبختلف  املعر�س  زوار  قبل  من  كبرياً  اإقبالً 

وانتماءاتهم ف�صاًل عن الوفود الر�صمية ويف مقدمتهم اأع�صاء 

من الهيئة الدبلوما�صية الكويتية لدى مملكة املغرب ومنهم 

ونائب  الف�صلي  حامد  غازي  امل�صت�صار  البعثة  رئي�س  نائب 

القن�صل علي الظفريي. واأو�صح الع�صعو�صي الذي تراأ�س وفد 

"الأوقاف": اإن قطاع الثقافة يف وزارة الأوقاف له دور مهم 
وحيوي يف ت�صويق الثقافة والأدب واملنهج الو�صطي املعتدل 

وكذلك اإبراز دور الوزارة على امل�صتويني املحلي واخلارجي. 

وال�صوؤون  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  الع�صعو�صي  و�صكر 

الإ�صالمية يعقوب ال�صانع ووكيل الوزارة فريد العمادي  على 

دعمهما وت�صجيعهما لوفود الوزارة من اأجل زيارة مثل  هذه 

املعار�س الدولية وكذلك امل�صاركة فيها بهدف التاأكيد على دور 

دولة الكويت الريادي يف هذه املحافل الدولية الثقافية نظراً 

ملا تتمتع به الكويت من �صمعة مميزة يف هذا املجال من خالل 

ن�صر دوريات متميزة ولها متابعون من جميع  املثقفني العرب، 

وكذلك التاأكيد على دور وزارة الأوقاف يف املجال الثقايف عرب 

موؤلفات علمية ودوريات تقوم بن�صرها ومنها على �صبيل املثال: 

جملة الوعي الإ�صالمي العريقة يف الفكر الو�صطي املعتدل، 

اإ�صافة اإىل املوؤلفات العلمية املختلفة التي لقيت اإقبالً منقطع 

اإ�صداراتها  عن  ف�صاًل  املثقفني  من  الكثري  قبل  من  النظري 

املتعددة ال�صوتية واملرئية التي ي�صدرها قطاع الثقافة.

إقبال كبير على جناحها في

معــرض المغـــرب للكتــــاب 

العسعوسي: "األوقاف" لهـا دور 
كبير في تسويق الثقافة واألدب 
والمنهـــج الوسطــي المعتــــدل

اململكة  بتنظيم  الع�سعو�سي  داوود  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  الثقافية يف  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اأ�ساد 

املغربية ممثلة بوزارة الثقافة للدورة الثانية والع�سرين للمعر�س الدويل للن�سر والكتاب يف الدار البي�ساء حتت رعاية 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري مولي ر�سيد �سقيق العاهل املغربي حممد ال�ساد�س.
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خالل برنامج "كلنا وطن" الذي

نظمتـــه "التنميــــة األسريـــة" 

العمــار: الوحــدة الوطنيــــة 
ترجمــــــة لقيــــم ومبــــادئ
بأفعــال وسلـــوك أهلـهــــا

واأ�صاد العمار يف كلمته يف بروتوكول التعاون بني التعاون 

وزير  باهتمام  "كلنا وطن"  برنامج  �صمن  املجتمعي  التدريبي 

ال�صانع،  يعقوب  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزير  العدل 

بالربامج التي تهدف اإىل تعزيز الوحدة الوطنية وحب الوطن 

الو�صطية  قيم  وتر�صيخ  الب�صرية  املوارد  بتنمية  والهتمام 

ترجمة  الوطنية  الوحدة  اإن  مو�صحاً  املجتمع،  يف  والعتدال 

�صور  من  اأنه  اإىل  لفتاً  اأهلها  و�صلوك  باأفعال  ومبادئ  لقيم 

وتعاىل  �صبحانه  اهلل  اأمرنا  وقد  بالتطوع  املبادرة  الوطنية 

بالعمل التطوعي فقال تعاىل: »وما تقدموا لأنف�صكم من خري 

جتدوه عند اهلل هو خريا واعظم اأجرا«.

 ودعا العمار اإىل حث اخلطى نحو تدعيم الوعي املجتمعي 

وتوثيق عرى التما�صك يف املجتمع الكويتي وال�صعي نحو العلم 

املوؤ�ص�صية  وال�صراكة  والتن�صيق  التوا�صل  قنوات  وفتح  والعمل 

عجلة  ودفع  الو�صطية  والدعوة  الثقافة  ن�صر  يف  والتعاون 

التنمية الب�صرية. 

التنمية  باإدارة  احلرة  الدرا�صات  مراقبة  بينت  من جهتها 

الأ�صرية منال احلمدان: اإن هذا الن�صاط جاء من خالل روؤية 

وزارة الأوقاف وهي الريادة عاملياً يف العمل الإ�صالمي وتر�صيخ 

الديني  الوعي  ون�صر  الإ�صالمية  والأخالق  الو�صطية  قيم 

والثقايف والعناية بالقراآن الكرمي وال�صنة النبوية وتعزيز الوحدة 

الإرهاب  ملقاومة  الب�صرية  املوارد  تنمية  خالل  من  الوطنية 

والعنف والف�صاد الأخالقي واملجتمعي والظواهر ال�صلبية.

اأكد الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية وليد العمار اأهمية جهود اإدارة التنمية الأ�سرية 

التوا�سل مع خمتلف جهات  اإىل خدمة املجتمع ووطننا الغايل من خالل  واأن�سطتها التي تهدف  يف م�سريتها 

الدولة لتحقق بذلك اأهدافها يف جناح م�ساريع التنمية املجتمعية الب�سرية وتطويره.
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التي  الإن�صائي  للم�صروع  تفقدية  جولة  العمار خالل  واأو�صح 

�صوؤون  قطاع  املبارك  اهلل  عبد  �صاحية  يف  بتنفيذه  الوزارة  تقوم 

القراآن والدرا�صات الإ�صالمية حري�س على املحافظة على الأهداف 

على  والت�صميم  الفكرة  يف  والريادة  الكرمي  القراآن  بن�صر  العامة 

الوزارة ولتكون م�صاريعها  روؤية  الإ�صالمي لتحقيق  العامل  م�صتوى 

منارة يف جمال تخ�ص�صها واملحافظة على الطراز املعماري وتطوره 

بالإ�صافة اإىل توفري هيئة تدري�صية ذات كفاءة عالية مع التاأكيد 

الحتياجات  ذوي  ل�صتقبال  وتهيئتها  املراكز  كافة  جتهيز  على 

اخلا�صة وكبار ال�صن وتوفري كافة التجهيزات الالزمة من �صوتيات 

كافة اخلدمات  وتقدمي  واإنذار ومقاومة حريق  وتكييف  ومرئيات 

للم�صاهمة يف حفظ القراآن الكرمي ودرا�صة علومه.

وذكر العمار اأن اجلولة التفقدية احلالية كانت يف م�صروع 

م2   8000 بناء  ومب�صاحة   5 قطعة  املبارك  اهلل  عبد  �صاحية 

ودورين،  والأر�صي  ال�صرداب  ت�صمل  طوابق  اأربعة  من  مكون 

و�صوف يتم تخ�صي�س امل�صروع لإدارة التنمية الأ�صرية وبتوفري 

عدد 65 ف�صاًل درا�صياً ومكتباً اإدارياً.

قطاع  �صيانة  عقود  جلنة  رئي�س  نائب  اأو�صح  جانبه  ومن 

حالياً  العمل  جار  باأنه  ال�صويلم:  �صليمان  املهند�س  الدرا�صات 

على عقد الإن�صاءات من خالل اإن�صاء واإجناز عدة مباين تابعة 

لالأوقاف بالكامل وذلك وفقا خلطة الوزارة التي ت�صعى لتغطية 

جميع حمافظات دولة الكويت، ولتواكب الزيادة العددية امل�صتمرة 

اأعداد الدار�صني والدار�صات والإقبال على العلوم ال�صرعية  يف 

والتي حتتاج اإىل توفري مباين جديدة ت�صتوعب تلك الزيادة.

تقدمي  يف  جهدا  تاألو  ل  ال�صيانة  عقود  جلنة  اإن  واأ�صاف 

اخلدمات الهند�صية جلميع مراكز حتفيظ القراآن الكرمي والتي 

يبلغ عددها 200 مركز ومبنى تابعة لإدارات قطاع �صئــون القــراآن 

الكرمي والدرا�صات الإ�صالميــة ومباين الـوزارة من خالل جهاز 

فني متخ�ص�س وذو كفاءة فنية عالية عن طريق عقد ال�صيانة 

الدورية وعقد ال�صيانة اجلذرية وعقد الإن�صاءات.

قال الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون القراآن الكرمي والدرا�سات الإ�سالمية يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية اإن مباين 

قطاع الدرا�سات �سهدت ت�ساعدًا من حيث عدد املباين املنجزة العائد ملكيتها بالكامل اإىل الوزارة وباإ�سراف مبا�سر 

من جلنة تنفيذ ومتابعة عقود �سيانة القطاع يف ظل توافر اخلربات الهند�سية التي متلكها اللجنة.

خالل جولته التفقدية لمشروع ضاحية عبد اهلل المبارك 

العمار: مشاريع "األوقاف" منارة في تخصصها وطرازها المعماري
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ال�صراج  اإدارة  حر�س  من  انطالقاً  امللتقى  هذا  كان  ياأتي 

املنري على ت�صليط ال�صوء على كتاب اهلل العظيم وبحور علومه 

بهدف ا�صتجماع بع�س علوم القراآن الكرمي وبيان اجلماليات 

الأخالق  مكارم  وغر�س  البديع،  والبالغي  الإلهي  والإعجاز 

ليكونوا  واإعدادهم  النا�صئة،  نفو�س  يف  الإ�صالمية  والف�صائل 

اأبناء بررة باأمتهم ودينهم ووطنهم.

(جماليات  مبحا�صرة  بداأت  الأول  اليوم  فعاليات  وكانت 

�صورة يو�صف) لل�صيخ الدكتور عثمان اخلمي�س تالها حما�صرة 

القراآن  (اإعجاز  بعنوان  الطبطبائي  املح�صن  عبد  للدكتور 

بالغياً ونحوياً)، انتهى اليوم الأول باإجراء �صحب على تذاكر 

لأداء فري�صة العمرة للح�صور الكرمي.

التي  ال�صعيد  فاطمة  الأ�صتاذة  ا�صت�صاف  الثاين  باليوم 

األقت حما�صرة بعنوان (كيف نتدبر القراآن) ثم ويف حما�صرة 

فعاليات  و�صمن  خليف  جميلة  للدكتورة  ال�صور)  (مقا�صد 

الكرمي ملوظفات وطالبات  للقراآن  تنظيم م�صابقة  امللتقى مت 

مراكز ال�صراج املنري التي مت اإقامتها م�صبقاً يف مركز ال�صرة 

حفظ  يف  الأول  املركز  على  ال�صيد  مرمي  الطالبة  وح�صلت 

�صورة الكهف.

لبيان الجماليات واإلعجاز اإللهي والبالغي البديع بالقرآن الكريم 

"السراج المنير" نظم الملتقى القرآني الثالث )إجالل(

اأقام مركز ال�سراج املنري - ال�سرة بنات، وعلى مدى يومني امللتقى القراآين الثالث على التوايل )اإجالل( يف امل�سجد 

الكبري حتت رعاية مدير الإدارة نايف العجمي وبح�سور مراقب مراكز البنات نورة العجمي وم�سرف مركز �سراج بيان 

عادل احلي�س.
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تتألف من مجموعة من الباحثين الحاصلين على 
شهادتي الماجستير والدكتوراه

وحدة البحث العلمي... منارة 
عملية في إدارة اإلفتاء

وتتاألف وحدة البحث العلمي من جمموعة من الباحثني 

احلا�صلني على �صهادتي املاج�صتري والدكتوراه، واملتخ�ص�صني 

يف العلوم ال�صرعية والدرا�صات الفقهيهّة امل�صهود لهم بالكفاءة 

العلمية املت�صمة باحليادية الفقهية العلمية، وياأتي على راأ�س 

الإفتاء ب�صفة مبا�صرة، وقد جاءت فكرة  اإدارة  العمل مدير 

اإن�صائها لتحقيق عدة اأهداف منها:

العمل على بحث امل�صائل الفقهية امل�صتجدة والنوازل   -

عامة  الإ�صالمية  الأمة  ق�صايا  تهم  التي  الفقهية 

والتي  خا�صة،  ب�صفة  والكويتي  اخلليجي  واملجتمع 

قد يحال بع�س منها من جلان الفتوى العاملة باإدارة 

قرار  اأخذ  من  الوقت  ميكنهم  ل  قد  والتي  الإفتاء، 

نهائي وحتتاج امل�صاألة الفقهية اإىل زيادة بيان وتو�صيح 

اإنزال حكم اهلل عز  مبا يحقق امل�صلحة املرجوة من 

وجل وفق التكييف ال�صرعي لها.

العمل على تاأليف الكتب ال�صرعية وفق منهج جمهور   -

وكذلك  الأحيان،  بع�س  يف  بعينه  مذهب  اأو  الفقهاء 

امل�صلم  تعرف  التي  املي�صرة؛  العلمية  الكتب  اإعداد 

ل  الذي  الفقهي  اخلالف  عن  بعيدة  ب�صورة  بدينه 

الأوقاف  وزارة  يف  الإفتاء  باإدارة  العلمي  البحث  وحدة  تاأ�س�ست 

2009م  1430هـ  عام  يف  الداخلي  الإداري  بالقرار  الإ�سالمية  وال�سئون 

نتيجة احلاجة اإليها كظهري علمي مهم يخدم عمل الفتوى واملعمول به يف كثري من دور الإفتاء بالعامل العربي والإ�سالمي.
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أبرز أهداف الوحدة:
■ بحث المستجدات والنوازل الفقهية.

■ تأليف الكتب الشرعية والعملية الميسرة.

■ إعداد األبحاث العملية ونشرها في كتاب.
■ تقديم النصائح والتوجيهات الشرعية.

■ إقامة المؤتمرات وورش العمل والدورات العملية.
■ ترجمة االنتاجات العربية إلى األجنبية للتعريف باإلسالم وقضاياه.

يهمه يف �صيء ل �صيما يف مرحلة طلب العلم الأوىل.

اإعداد الأبحاث العلمية؛ التي تتناول الق�صايا ال�صرعية   -

والنوازل الفقهية؛ التي تهم الفرد واملجتمع، ون�صرها 

يف كتاب متخ�ص�س يف امل�صائل املنتقاة.

احلاجة  تدعو  التي  املو�صوعات  املطويات يف  اإعداد   -

اإىل معرفتها، وبيان احلكم ال�صرعي فيها.

اجلدد؛  باملهتدين  اخلا�صة  واملطويات  الكتب  اإعداد   -

التي تعينهم على فهم دين الإ�صالم وتطبيقه.

الإ�صراف على موقع اإدارة الإفتاء على �صبكة املعلومات   -

عموم  اإليه  يحتاج  ما  ون�صر  (النرتنت)،  العاملية 

وامل�صائل  الق�صايا  يف  وبحوث  فتاوى  من  امل�صلمني 

ال�صرعيهّة املختلفة، والتي يكون لوحدة البحث العلمي 

فيها راأي وكذلك و�صائل التوا�صل الجتماعي احلديثة 

والذي يكون ذلك ب�صفة دورية. 

تقدمي الن�صائح والتوجيهات ال�صرعيهّة ملراجعي جلان   -

الفتوى املختلفة. 

اإقامة املوؤمترات وور�س العمل والدورات  العمل على   -

العلمية التي تناق�س النوازل الفقهية التي حتتاج اإىل 

ا�صتجالء اآراء العلماء وال�صادة الفقهاء ملعرفة التخريج 

ال�صرعي والفقهي لهذه النوازل.

ترجمة بع�س الإنتاج العلمي اإىل غري اللغة العربية؛   -

بغري  الناطقني  من  وغريهم  للم�صلمني  الفائدة  لتعم 

العربية، والتي ت�صكل قدراً كبرياً من عموم امل�صلمني 

حول العامل للتعريف بالإ�صالم وبع�س ق�صاياه.



ونظمت مراقبة التوعية الإ�صالمية بالإدارة موؤخراً الن�صخة 

تزامنا  جاء  الذي  »فرحة«  الوطني  املهرجان  من  ال�صاد�صة 

العا�صرة  والذكرى  الوطنية  اأيامها  بذكرى  الكويت  واحتفال 

لتويل �صاحب ال�صمو اأمري البالد املفدى ال�صيخ �صباح الأحمد 

مقاليد احلكم.

وقد انطلقت الفعاليات الوطنية للمهرجان برعاية كرمية 

الأ�صتاذ  الإ�صالمية  وال�صوؤون  الأوقاف  وزير  العدل  وزير  من 

 19 اإىل   15 من  الفرتة  خالل  ال�صانع  املح�صن  عبد  يعقوب 

فرباير املا�صي.

عدة  الفرتة  هذه  خالل  نظمت  باأنها  الإدارة  واأو�صحت 

�صوق  جممع  من  بداأتها  متهيدية  وطنية  ثقافية  فعاليات 

يف  فعاليات  وتلتها  ال�صاملية،  مبنطقة  �صنرت  �صيتي  ال�صاملية 

البريق  جممع  ثم  العا�صمة،  مبحافظة  دي�صكفري  جممع 

مبنطقة العقيلة.

اكدت اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية ان�سطتها اجلماهريية نتيجة لتنوعها، واأثرها 

وقيميًا  ثقافيًا  والعتدال  الو�سطية  معامل  تعزز  التي  للوزارة،  هادفة  جمتمعية  �سراكة  مناخ  اإثراء  يف  الإيجابي 

واإحياء  تواكبًا  املنطلقة  اجلماهريي  الطابع  ذات  الثقافية  فعالياتها  خالل  من  بو�سوح  تتمثل  التي  وجمتمعيًا 

املنا�سبات الدينية والوطنية على مدار العام.

أقيم تحت رعاية وزير العدل وزير األوقاف يعقوب الصانع

"الثقافة اإلسالمية" تطلق النسخة السادسة من 
المهرجان الوطني فرحة

أنشطة الوزارة
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من  كانت  للمهرجان  الأكرب  الوطنية  الفعالية  اأن  واأعلنت 

يومني  ال�صباحية خالل  منتزه مرح لند مبنطقة  اأر�س  على 

بح�صور جماهريي منقطع النظري ومن جميع الأعمار و�صط 

اإ�صادة لعدد من رجالت العمل الجتماعي وال�صيا�صي بالكويت، 

الذين اأبدوا اإعجابهم وعلى راأ�صهم حمافظ الفروانية ال�صيخ 

كافة  على  واطلع  املهرجان  زار  الذي  ال�صباح  املالك  في�صل 

 25 من  لأكرث  اإعالمية  ومبتابعة  الوطنية،  واأن�صطته  فعالياته 

قناة ف�صائية، تنقل عرب �صا�صاتها وقائع املهرجان وعلى را�صها 

قناة اجلزيرة مبا�صر. 

العام  هذا  الوطني  املهرجان  ميز  ما  باأن  الإدارة  وعقبت 

اأنه انطلق مب�صاركة مميزة لنخبة من جنوم الإن�صاد والرتفيه 

الثقايف من داخل وخارج الكويت مو�صحة: اإن امل�صاركني من 

واملن�صد  املقبل  هاين  املن�صد  هم  ال�صعودية  العربية  اململكة 

ابراهيم النقيب واملن�صد وليد با�صالح واملن�صد حممد عبا�س، 

الكويت  ومن  البلوى  وهليل  املطريى  �صهيل  الرتفيه  وجنما 

املن�صد عثمان الر�صيدي واملن�صد راكان القحطاين.

على  التنويع  طابع  اإ�صفاء  على  حر�صها  الإدارة  واأكدت 

جلمهورها  املر�صي  بال�صكل  تخرج  بحيث  املهرجان،  فقرات 

من  بالعديد  طعم  حيث  واأذواقه  �صرائحه  اختالف  على 

ال�صعري  الإلقاء  اإىل جانب  الديني  الفقرات املحبة كالإن�صاد 

وذلك مب�صاحبة باقة من اأحب النجوم، مع امل�صابقات الثقافية 

دينار   2000 قيمتها  بلغت  عينية  جوائز  لها  ر�صدت  التي 

ال�صغار  لالأعزاء  اإنه مت تخ�صي�س فقرات  واأو�صحت  كويتي. 

اأهمها معر�س كتب الأطفال مب�صاركة عدد من اإدارات الوزارة 

واجلهات اخلارجية والذي فتح اأبوابه اأمام ال�صغار، و�صهدت 

الفعاليات يف اليوم اخلتامي م�صرحية ق�صرية تناه�س التطرف 

والإرهاب، واأي�صاً اأوبريت اإن�صادي متميز عن الكويت.

امل�صاعي التي تربهن على مدى  الإدارة مثل هذه  وثمنت 

داخل  والإ�صالح  والتوجيه  التوعية  ملفات  لتبعات  نحملها 

املجتمع، وما ميكن ان تكر�صه تلك النظرة الإيجابية من قنوات 

على  ح�صابها  ملتابعة  الكرمي  اجلمهور  داعية  فاعلة،  �صراكة 

@thaqafa :صبكة التوا�صل الجتماعي التويرت�
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بقصيدة للشاعر عبد الرشيد راشد

"اإلعالم الديني" تحتفي باألعياد الوطنية

ذكر ذلك مدير اإدارة الإعالم الديني ومدير اإدارة امل�صجد 

الكبري "ندباً" �صالح اأبا اخليل الذي اأو�صح يف بيان �صحفي 

اأن ذلك يتوافق مع ا�صرتاتيجية الأوقاف الرامية اإىل التواجد 

الكويت  ت�صهدها  التي  والأعياد  املنا�صبات  كافة  يف  الفاعل 

اأن  اخليل  اأبا  واأو�صح  وال�صتقالل.  التحرير  ذكرى  وبخا�صة 

الأخرية  اللم�صات  ي�صنع  الرا�صد  ال�صاعر  والأديب  الزميل 

لديوانه اجلديد "اأمري الإن�صانية" والذي جمع فيه كل ما كتب 

عن الكويت اأمرياً ودولة و�صعباً، لفتاً اأنه ي�صارك يف الأعياد 

وا�صفاً  التوايل،  على  �صنوات  ع�صر  من  اأكرث  منذ  الوطنية 

اإىل  اإياه اأنه من اأوفى ال�صعراء للكويت اأمرياً و�صعباً، م�صرياً 

اأن ال�صاعر حتى اللحظة مل ينل ن�صيبه الإعالمي الالئق به 

يف  رغم ح�صوله على (املركز ال�صابع) على "م�صتوى العامل" 

"�صاعر  بالقاهرة عام 2003  لالأغنية  الدويل  النيل  مهرجان 

اأنتج   عاماً  الع�صرين  جتاوز  والذي  الأدبي  وم�صواره  غنائي" 

خاللها اأكرث من خم�صمائة ق�صيدة �صعرية متنوعة.

التلفزيونية  الوطنية  ال�صاعر  اأعمال  اأن  اخليل  اأبا  وقال 

العز"  �صباح  املكارم...  "اأمري  فال�صات  منها  كثرية  الأخرية 

تناول  حيث  الكويتية  الوطنية  الأعمال  اأهم  من  معتربها 

ال�صاعر خاللها اأبرز حما�صن حكام الكويت بداية من املغفور 

�صباح  ال�صيخ  ب�صمو  وانتهاء  الأول  �صباح  ال�صيخ  �صمو  له 

الأحمد يحفظه اهلل. وتطرق اأبا اخليل اإىل ق�صيدة ال�صاعر 

اأنها ت�صمنت اإىل تهنئة �صمو الأمري حفظه اهلل ورعاه  مبيناً 

بالذكرى العا�صرة لتويل �صموه مقاليد احلكم وذكرى التحرير 

وال�صتقالل، فقد ت�صمنت عدة منا�صبات اأخرى منها  اختيار 

للثقافة الإ�صالمية، اختيار �صمو  العام عا�صمة  الكويت لهذا 

الأمري اأمرياً لالإن�صانية، اختيار الكويت مركزاً اإن�صانياً عاملياً، 

خمتتماً بالإ�صارة اإىل كلمات الق�صيدة وذكر منها:

يا قبلة النور قومي وا�سهدي ليلتك البهية

عربية ق�سيــــدة  هـــــواِك  يف  ير�ســـــــم  فالكون 

عنوانهــــا حتيــــــا الكويـــــت اأميـــــــرة و�سباحهـــا

والتحية بالتهانــــي  الأحبـــــة  تلقاه  كال�سهــد 

فمدينة العلم تعزف يف �سواحيهــــا الأماين

�سرقيــــة  اأركانــــهـــــــا  ملحمــــــــة  اليـــــوم  وت�سطر 

الليايل وت�سكــــب عطرهــــــا وبريقها يف قلــب 

والهويــــة والـــريــــادة  العروبــــــــة  اأجماد  وتعيد 

وال�سحاري الـمــزارع  فـــوق  فرحـــهــــــــا  وتنثــــــر 

بني العوا�سم والقبائل يف �سواحيها الفتية 

العــــاليل الكـــــواكـــب يف  ا�سمهـــــا بني  وحتفــر 

اأبية �ساخمة  اليـــــوم  ب�سباحهـــا  اأنها  وتعلن 

وتن�ســج حلمها يف مياديـــن التاألـــق والقوافـي

الأبديــــة الهــــــــوى  بحــــروف  عيــــدها  ت�سطر 

واملعاين املحا�سن  �سريان  الآفــاق  يف  لتظــل 

وقويـــــة عظيمـــــــــة  الـــتاريــــــخ  مــــــــدى  وعلـــى 

والبـــــراري الـمدائــــن  اأروقـــــــة  بيـــــــن  وتكتــــــب 

حمميـــــة و�سباحهــــــــا  بربهــــــــا  الكويـــــــــــت  اإن 

التفانــــــي �سيمتـــــــــــه  واأمريهــــا  ل  وكيــــــف 

مرئية م�سهودة  ب�سمــــة  له  بقعـــــة  كل  ويف 

واملعايل الفخامة  اأربـــــاب  بني  املبجل  فهو 

والإن�سانية العطاء  باأميـــــــر  الـمتـــــوج  وهــــــــو 

الغوايل تع�سقهـــــــــــا  التــــي  تلـــك  وكويتــنا.. 

الإن�سانية و�سام  نالـت  عهده  كرمـــــت يف  قـــد 

واملواين العوا�ســـــــم  بني  اهلل  بف�سل  اأم�ست 

الإ�ســــالميـــــــة للثقافـــــــــــة  وعا�سمـــــــــــة  قلعـــــــــة 

الأديب ال�ساعر

عبد الر�سيد را�سد

أنشطة الوزارة
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اأهدى ال�ساعر وم�سوؤول اجلانب ال�سحفي باإدارة الإعالم الديني يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية الزميل عبد الر�سيد 

را�سد ق�سيدته الوطنية الأخرية واملعنونة بـــ "كويتنا الأبية.. عا�سمة للثقافة الإ�سالمية" ل�سمو اأمري البالد "يحفظه اهلل" 

وذلك مبنا�سبة الذكرى العا�سرة لتويل �سموه  مقاليد احلكم واختيار الكويت لهذا العام عا�سمة للثقافة الإ�سالمية.



�ساركت اإدارة الإعالم الديني يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية يف معر�س وال�ستقالل اخلام�س واخلم�سني الذي 

اأقامته �سركة معر�س الكويت الدويل حتت رعاية وح�سور حمافظ الفروانية ال�سيخ في�سل احلمود، اإ�سافة اإىل عدد 

من و�سائل الإعالم املحلية والدولية وممثليها، وم�ساركة عدد من اجلهات والقطاعات املختلفة يف الدولة ونخبة من 

ال�سخ�سيات والقيادات واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي املعتمدين يف البالد.

تماشيًا مع استراتيجية الوزارة الرامية للتعاون مع مؤسسات الدولة

أبا الخيل: "اإلعالم الديني" شاركت في معرض االستقالل

واأو�صح مدير اإدارة الإعالم الديني واإدارة امل�صجد الكبري 

"ندباً" �صالح اأبا اخليل يف بيان �صحفي اأن ذلك ياأتي ات�صاقاً 
مع العر�س الوطني الذي ت�صهده الكويت هذه الأيام ومتا�صياً مع 

ا�صرتاتيجية "الأوقاف" الرامية اإىل التواجد الفاعل والتعاون 

مع كافة موؤ�ص�صات الدولة مبا من �صاأنه اأن ي�صاهم يف رفعة 

وطننا العزيز. وتابع اأن الإدارة ت�صارك ب�صكل دائم يف جميع 

املعار�س التي تقام على اأر�س الكويت، وذلك حلر�س الإدارة 

على القيام بدورها وتاأدية ر�صالتها ل �صيما يف هذه الآونة التي 

تتميز بالتحديات الكبرية على جميع امل�صتويات والأ�صعدة.

اأبا اخليل اأن امل�صاركة كانت متميزة ومتنوعة �صواء  واأكد 

من حيث الإ�صدارات املرئية اأو امل�صموعة متطرقا اإىل بع�صها 

اأغلى  اأهال،  العز،  �صباح  املكارم...  اأمري  كليبات  منها  وذكر 

وطن، يا كويت، الن�صيد الوطني، وطني حياتي، الكويت حبها 

اإىل  اإ�صافة  الكرمية،  الأر�س   – معا  دائماً  قلبي، خليجنا  يف 

الإدارة  اأنتجتها  التي  الإ�صدارات  اأبرز  من  خمتارة  �صل�صلة 

ب�صكل عام، م�صرياً اإىل اأن جميع الإ�صدارات مت توزيعها جماناً 

على اجلماهري، �صاكراً املنظمني والقائمني على املعر�س الذي 

نتمنى اأن يكون قد حقق اأهدافه املن�صودة وثمراته املرجوة.
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أنشطة الوزارة



أنشطة الوزارة

ولقد حر�صت اإدارة ال�صراج املنري على اقامة ن�صاط وطني 

�صنوي  تعرب من خالله طالبات مراكز ال�صراج املنري بنات عن 

من  وذلك  اليه  بالنتماء  واعتزازهن  الكويت  لوطنهن  حبهن 

خالل ور�س واأن�صطة ولوحات تعبريية للتعريف بالرتاث الكويتي 

وتاأدية عرو�س ثقافية وطنية تعرب عن عمق النتماء والتوا�صل 

لرتباط طالبات مراكز ال�صراج املنري - بنات بالهوية الوطنية 

وتنمية احل�س الوطني يف النا�صئة وذلك ا�صتجابة للتوجيهات 

ال�صامية حل�صرة �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر 

ال�صباح حفظة اهلل حيث قال (اإن الكويت هي الوطن والوجود 

واأن  اأجلها  من  حياتنا  نكر�س  اأن  وعلينا  وال�صتمرار  والبقاء 

نكون قلباً واحداً يف ال�صراء وال�صراء، واأن نحميها ون�صونها). 

حيث كانت فعاليات الن�ساط على النحو التايل:

الرحاب  مركز �صراج  الأول  اليوم  فعاليات  ا�صت�صاف  حيث 

العبداهلل -�صراج  مب�صاركه مركز �صراج اجلهراء -�صراج �صعد 

عبداهلل املبارك -�صراج العار�صية، وقد كان من �صمن اجلهات 

الغو�س  فريق  ـ  التطوعي  العمل  (مركز  امل�صاركة  اخلارجية 

�صنيار) حيث مت ا�صت�صافتهم من قبل مراقب مراكز البنت نورة 

الن�صاط. كما ا�صت�صاف  العجمي للح�صور وامل�صاركة بفعاليات 

مركز �صراج هدية اليوم الثاين للن�صاط و�صارك فيه كل من (

�صراج العدان -�صراج جابر العلي -�صراج القرين -�صراج هدية 

- �صراج ال�صباحية -�صراج الرقة) والذي احتوى على العديد من 

الفقرات ال�صعبية وامل�صابقات الرتفيهية والور�صات البداعية.

د�صن اليوم الثالث للن�صاط مب�صارة مركز �صراج العديلية-

�صراج ال�صالم - �صراج ال�صرة - بنات من خالل امل�صاركة يف 

ق�صم  اأقامه  الذي  �صباح)  اأبونا  يا  اأرواحنا  (تفداك  مهرجان 

حتت  كان  والذي  والطفل  املراأة  لإدارة  التابع  الطفل  تنمية 

رعاية وح�صور وكيل وزارة ال�صوؤون الجتماعية والعمل مطر 

املطريي  الذي قام بجولة تفقدية جلميع الأركان املفعلة من 

وا�صتح�صان  اإعجاب  نالت  والتي  املنري  ال�صراج  مراكز  قبل 

اجلميع وقد اأثنى على جهود القائمني عليها.

اأقامت مراقبة مراكز البنات يف اإدارة ال�سراج املنري لل�سنة الثانية على التوايل الن�ساط الوطني )اأغلى ثرى 2( 

والذي ا�ستمر ملدة ثالث اأيام وذلك �سمن الفعاليات والن�سطة املواكبة لحتفالت دولة الكويت بالأعياد الوطنية.
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تعبيرًا عن حبهن لوطنهن الكويت واعتزازهن باالنتماء إليه

مراكز البنات في إدارة السراج أقامت النشاط الوطني "أغلى ثرى"
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أنشطة الوزارة

�صمن اأن�صطتها امل�صتمرة اأقامت �صعبة الن�صاء والن�سء 

ا�صتقبلت  حيث  وطن"  "اأحلى  ن�صاط  الكبري  امل�صجد  يف 

اأكرث من 100 طالبة التابعني ملراكز ال�صراج املنري والقارئ 

وور�س  الفعاليات  من  عدداً  الن�صاط  �صم  وقد  ال�صغري، 

العلم  تلوين  كور�صة  الوطن  حب  وتنمية  لتعزيز  العمل 

وور�صة الرتكيب وور�صة الكب كيك، كما اختتمت الفعاليات 

ومعاملها  الكويت  واأ�صئلة عن عدد حمافظات  مب�صابقات 

الهدايا  ووزعت  الوطن  حب  تعزيز  اأ�صكال  من  ك�صكل 

للطالبات يف نهاية الن�صاط.

حضره مائة طالبة من السراج المنير والقارئ الصغير

شعبة النساء بالمسجد الكبير تقيم نشاط "أحلى وطن"



حب الوطن
ل �سك اأن حب الوطن من الأمور الفطرية التي ُجبل الإن�سان عليها، فلي�س غريبًا اأن يحب وطنه الذي ن�ساأ على اأر�سه، وثبت على ثراه، 

وترعرع بني جنباته، كما اأن لي�س غريبًا اأن ي�سعر باحلنني ال�سادق لوطنه عندما يغادره اإىل مكان اآخر، فما ذلك اإل دليل على قوة الرتباط 

و�سدق النتماء.  وحتى يتحقق حب الوطن عنده لبد من حتقيق �سدق النتماء اإىل الدين اأوًل، اإذ اأن تعاليم ديننا الإ�سالمي احلنيف 

حتثه على حب الوطن، وهذا ما جتلى يف قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم )ما اأطيبك من بلد واأحبك اإيل، ولو ل اأن قومي اأخرجوين ما 

�سكنت غريك(« رواه الرتمذي، ولول اأن ر�سول )�س( هو معلم الب�سرية يحب وطنه ملا قال هذا القول.فلو اأدرك كل اإن�سان م�سلم معناه لراأينا 

حب الوطن يتجلى يف اأجمل �سوره واأ�سدق معانيه وهناك من يعرب عن حب وطنه يف زاويته اخلا�سة لذا نحر�س يف الواحة على تفعيل 

التويرت كو�سيلة توا�سل اجتماعي مع النا�س وعر�س اآرائهم يف املوا�سيع التي تطرحها ومنها التغريدات يف هذا املو�سوع.

@assia412

حب الوطن لي�س جمرد حكاية اأو كلمة تنقال 

...حب الوطن اإخال�س ... وغاية حب الوطن 

ت�سحية ووفاء.

@Mohammed salmeen

حب الوطن غريزة اأودعها اهلل يف قلوبنا، 

فالنتماء احلقيقي والت�سحية هو احلب 

احلقيقي للوطن.

@alsayali2

الوطن حب وانتماء، والنتماء وفاء، والوفاء 

اأن ل تتخلى عن وطنك وولة اأمرك يف كل 

الظروف والأزمات.

@hamd aalhameli2

حب الوطن فطرة كحب الأم، الأم تعي�س بك 

والوطن تعي�س به.

@reem_7181

الوطن هو احلب الوحيد اخلايل من 

ال�سوائب، حب مزروع يف قلوبنا ومل ي�سنع.

@agummed

حب الوطن لي�س برفع الراية، واإمنا ذلك 

احلب ملا لك من اأفعال له وما لها من غاية.

@hala_medhat

حب الوطن لي�س �سعار نتلوه، حب الوطن 

بالعمل والأخالق له.

@haicysm

حب الوطن هو اأ�سرف خُلق يتحلى به 

الإن�سان.

@hazlrrie

يعترب حب الوطن فخرًا واعتزازًا لكل مواطن 

لذلك علينا اأن ندافع عنه ونحميه واأن 

نحفظه كما يحفظنا ونقدره لتوفري الأمن 

والأمان لنا.

@sara_nabi14

وطني اأحبك ل بديل... اأتريد من قويل 

دليل... �سيظل حبك يف دمي ل لن اأحيد ولن 

اأميل �سيظل ذكرك يف فمي وو�سيتي يف كل 

جيل.

@shahadalaskah

الوطن هو ب�سع اأحرف تكون كلمة �سغرية يف 

حجمها ولكنها كبرية يف معناها.

@eshraa_m2

حب الوطن والنتماء اإليه لي�س بال�سعارات 

والحتفالت بل فطره داخل الإن�سان ينب�س 

به قلبه ويجري به دمه.

عالــم تـويتـــر
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اإعداد: حممد �ساملني
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بانوراما الواحة

كتب اأحُد طلبة العلم الف�َصالء يف فائدة عجيبة فتح اهلل تعاىل بها عليه؛ وفيها يقول: هل 

 ابتلى ال�صحابَة - ر�صي اهلل عنهم - وهم يف حال الإحرام - واملُحرم باحلج 
َ
تعلم اأن اهلل

اأحدهم  اإن  باأن ال�صيَد اقرتب منهم حتى  اإبتالهم اهلل  اأو العمرة يحُرم عليه ال�صيد-؛ 

ي�صتطيع اأن ي�صيده بيده دون ا�صتخدام اآلٍة لل�صيد!.

اأَْيِديُكْم  ْيِد َتَناُلُه  َن ال�سَّ  ِب�َسْيٍء مِّ
ُ َّ
ُكُم اهلل اآَمُنوْا َلَيْبُلَونَّ ِذيَن  َها الَّ اأَيُّ اإقراأ قولَه تعاىل: {َيا 

 َمن َيَخاُفُه ِباْلَغْيِب َفَمِن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب اأَِليٌم} �صورة املائدة، اآية: 94.
ُ َّ
َوِرَماُحُكْم ِلَيْعَلَم اهلل

ا، ولكن ب�صكل خمتلف! كـــيـــف؟!. ويف هذا الزمن يتكرر ابتالءٌ عظيٌم ِجدًّ

فبلم�صٍة  الآن.  ا  اأمَّ مـا!!.  نوعاً  �صعباً  اأمراً  املحرمة  واملقاطع  َور  ال�صُّ على  احل�صوُل  كان  تقريباً  اأعوام  ع�صرة  قبل 

 - احلجب  فك  برامج  دون  من  حتى  هذا  ت�صاهد  الآيل  احلا�صب  على  زر  ب�صغطة  اأو  اجلوال  �صا�صة  على  خفيفٍة 

اأَِليٌم}. َعَذاٌب  َفَلُه  َذِلَك  َبْعَد  اْعَتَدى  َفَمِن  ِباْلَغْيِب  َيَخاُفُه  َمن   
ُ َّ
اهلل {ِلَيْعَلَم  ــــــر:  - تـَـــــَذكَّ واإياك  اهلل   اأعاذنا 

اأَْيِديِهْم  ُمَنا  َوُتَكلِّ اأَْفَواِهِهْم  {اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَلى  فـيـه!:  تتكلـم  يـومـاً  لهـا  فـاإن  اأع�صائـك،  ويف خلوتك ل يغرنك �صمُت 

ُبون}.  ا َكاُنوا َيْك�سِ َهُد اأَْرُجُلُهْم ِبَ َوَت�سْ

خ�صخ�صًة  �صمعُت  للحرام:  بالنظر  ابتلي  من  اأحد  يقول 

يف الباب، فبلغ قلبي حنجرتي، وانقطع نَف�صي، فاأغلقت 

ة!! جهازي، وفتحت الباب؛ فوجدتها هرَّ

اهلل اأقرب! لي�س بني الرجِل وبني ما يُو�َصُل اإليه من ِخزٍي 

يف هاتفه الذكيِّ اإل جدار "مراقبة اهلل".

يُنِزل  اأن اهلل مل  العلماء  اأجمع  ال�صنقيطي:  العالمة  قال 

من: اأعظم  زاجر  اأكرب  ول  واعظ  اأعظم  الأر�س   اإىل 

اأقبح  اأ وما  فقد جترَّ اجلدار؛  هدم  فمن  )))املراقبة((( 

اجلراأة على اهلل!

قال بع�س ال�صلف: ل تكن وليًا هلل يف الظاهر عدواً هلل يف الباطن. 

يوم  �صحيفتك  يف  اأن جتده  ي�صرك  ما  فيها  جارية ف�صع  �صيئات  اأو  جارية  ح�صنات  اإما:  ال�صناديق  مثل  اجلوالت 

القيامة.. خذوا حذركم من ذنوب اخللوات وخا�صة مع اجلوالت والكمبيوتر والتلفاز عند غياب الأهل والنا�س.. فاإنه 

يطعن يف خا�صرة الثبات وعليكم بعبادة ال�صر فاإنك تقي بها النف�س من نوازع ال�صهوات. فاإذا اأردت الثبات حتى املمات 

فعليك باملراقبة يف اخللوات.

قال ابن القيم: )ذنوب اخللوات �سبب لالنتكا�سات وعبادة اخللوات �سبب للثبات(.

"كلَّما طيَّب العبد خلوته بينه وبني اهلل، طيَّب اهلل خلوته يف القرب".

اللهم اق�صم لنا من خ�صيتك ما حتول به بيننا وبني مع�صيتك...

اللهم اإنا ن�صاألك خ�صيتك يف ال�صر والعالنية...

مراقبة اهلل في الخلوات 

اإعداد: �سامح حممد ي�سري



اأزهى ع�سورها  الأحمدي فرتة من  اإدارة م�ساجد حمافظة  تعي�س 

وجمتمعيًا  روحيًا  امل�سجد  لدور  ورفعة  وامل�سلمني  لالإ�سالم  خدمة 

حيث حظيت هذه الفرتة برتاأ�س رجل الإ�سالح معايل وزير الأوقاف 

اأحدث  الذي  ال�سانع  يعقوب  الفا�سل  ال�سيد  الإ�سالمية  وال�سئون 

النهو�س  الوزارة يف  واإبراز دور  نقلة نوعية من احلداثة والتطوير 

وحفظًا  وو�سطية  اإ�سالح  من  املعهود  دورها  اإىل  لرتقى  بامل�ساجد 

لدين اهلل ومعاي�سة لواقعهم وهذا هو عني ما تقوم به اإدارة م�ساجد 

اأن  حمافظة الأحمدي حيث حر�ست منذ و�سع لبنة يف امل�ساجد 

اإىل  بنوا�سيهم  والأخذ  النا�س  وا�ستقطاب  للو�سطية  منارة  تكون 

امل�ساجد  بناء  يف  الراغبني  املتربعني  فوجهت  عزوجل  اهلل  دين 

والتن�سيق  اأمامهم  ال�سعاب  كل  وتذليل  املخت�سة  اجلهات  اإىل 

اهلل  بيوت  لتظهر  ال�سيانة  اأقا�سم  ومتابعة  الهند�سية  ال�سئون  مع 

تعاىل يف اأجمل �سورة واأعظم مكانة وقامت بتوفري الأئمة اأ�سحاب 

املنهج الو�سطي املعتدل املعينني كل ما اأو�سى به وقرره معايل وزير 

الأوقاف ال�سيد/ يعقوب ال�سانع من رعاية  وعناية منها على �سبيل 

املثال ل احل�سر منحهم ال�سكن الوقفي – جتهيز مكاتب لهم داخل 

واحلوافز  املالية  املكافاآت  ومنحهم  اإدارة  امل�ساجد مب�ستوى مراقب 

املطلوب ف�ساًل  بال�سكل  اأداء مهمتهم  وتعينهم على  التي متكنهم 

عن مزايا اأخرى من اأجل النهو�س بالدعوى.

هذا وقد قامت الإدارة يف الأعوام املا�سية بتجهيز املراكز الرم�سانية 

التي  اأنواعها  بجميع  واخلدمات  وامل�ستلزمات  الأجهزة  باأحدث 

تليق ببيوت اهلل عزوجل مما اأعان القراء على اأداء مهام وظيفتهم 

واأفا�س ذلك على جمهور امل�سلني باخل�سوع وال�سكينة والر�سا.

التجهيز  يف  بالبدء  م�سوا  �سهرين  ومنذ  الإدارة  وا�ستعدت  هذا 

من  عمل  وفريق  بلجنة  وذلك  احلايل  للعام  الرم�سانية  للمراكز 

جميع التخ�س�سات حتى تخرج املراكز الرم�سانية ب�سورة م�سرفة 

تليق ببيوت اهلل عزوجل وي�ساف ذلك اإىل اإجنازات الإدارة.

دورية  لقاءات  عقد  خالل  من  الأئمة  بتوجيه  الإدارة  تقوم  كما 

بواجبهم  القيام  وبني  بينهم  حتول  التي  العقبات  على  لالطالع 

الدعوي للعمل على حل م�ساكلهم مما يعينهم على اأداء وظيفتهم.

املتطرف  الفكر  بالتحذير من  بتوجيه اخلطباء  الإدارة  تقوم  كما 

التي  املذهبية  اخلالفات  عن  والبتعاد  الو�سطية  نحو  وتوجيههم 

توؤدي اإىل اإ�سعال نار الفتنة بني اأفراد املجتمع والإخالل بالوحدة 

الوطنية وال�سماحة التي عرف وات�سف بها اأهل الكويت.

كما تقوم الإدارة بتوجيه الراأي العام من خالل التعاميم والن�سرات 

وبالتن�سيق والتعاون مع موؤ�س�سات الدولة ومنظمات املجتمع املدين 

حفظه  البالد  اأمري  ال�سمو  �ساحب  دعوة  مع  بالتجاوب  املعتمدة 

الر�سيدة بتنفيذ توجيهات �سيا�سة الدولة يف  اهلل ورعاه وحكومته 

تر�سيد الإنفاق وعدم التبذير واملحافظة على املال العام واخلا�س 

كثقافة اأ�سرية واجتماعية وا�سرتاتيجية دائمة.

وقد ا�ست�سعرنا حقيقة ذلك يف بنود كثرية منها القرار ال�سطالحي 

ملعايل الوزير بال�ستعانة بقراء دولة الكويت يف املراكز الرم�سانية 

لها  ي�سهد  خا�سعة  ندية  واأ�سوات  عالية  كفاءة  اأ�سحاب  فهم 

والعلماء  القراء  من  الكوكبة  بهذه  زاخرة  والوزارة  العربي  العامل 

قراء  ت�ست�سيف  املجاورة  الدول  اأن  ذلك  على  والدليل  الكويتيني 

من  به  يتمتعون  ملا  عزوجل  اهلل  ف�سل  من  وهذا  الكويت  وعلماء 

الأقطار  اأنظار  حمل  جعلتهم  �سامية  واأخالق  ال�سوت  يف  عذوبة 

العربية فهم اأحق لذلك واأقدر مما يوؤكد على �سحة روؤية معايل 

وزير الأوقاف بالعتماد على الأئمة املعينني كما اأن الإدارة تتابع 

�سيانة م�ساجدها دوريًا وجذريًا وان�سائيًا والبالغ عددها حاليًا ما 

يالم�س )350 م�سجدًا( وتعمل الإدارة على جعلها منارة يتحاكى 

بها العامل اأجمع.

تكنولوجي  ب�سكل  الإدارية  املنظومة  بتطوير  الإدارة  قامت  كما 

والجازات  ال�سيانة  وملفات  وامل�ساجد  املوظفني  من خالل حفظ 

واملكاتبات وخطب اجلمعة واملحا�سرات اإلخ...

كما اأن الإدارة جاهزة متامًا لفتتاح م�ساجد املدن اجلديدة ومنها ) 

مدينة �سباح الأحمدـ  اخلريان اجلديدة( ف�ساًل عن افتتاح م�ساجد 

جديدة باملناطق الداخلية وتوفر جميع الحتياجات لهذه امل�ساجد 

اأو للعاملني بها على اأعلى م�ستوى وذلك راحة وخدمة لروادها.

اإن متابعتنا امل�ستمرة للم�ساجد الداخلية واحلدودية واملرور عليها 

واحلر�س على جاهزيتها و�سالحيتها ل�ستقبال روادها هو هدف 

وموؤذن مع  اإمام  وبه  اإل  الأول ومل نرتك م�سجدًا  املقام  الإدارة يف 

لكننا  نعي�سه  الذي  بالواقع  والعرتاف  وكرثتها  امل�ساجد  تباعد 

تغلبنا على ذلك بالتحديث امل�ستمر والتوا�سل البناء للرقي بدور 

الإدارة وم�ساجدها.

كما اأن الإدارة تبذل كل جهد ممكن يف تنفيذ �سيا�سة الدولة نحو 

تنفيذًا  والإدارية  والهند�سية  الدينية  الوظائف  وتوطني  تكويت 

لتطبيق �سيا�سة الإحالل.

الإدارة  منظومة  يف  العاملني  جميع  اأ�سكر  اأن  يفوتني  ل  كما 

الداعم  الدور  ذلك  مثمنني  جاد  وعمل  بناء  جهد  لكل  الداعمني 

ال�سانع واملهند�س/  ال�سيد/ يعقوب  الأوقاف  من قبل معايل وزير 

امل�ساعد  الوزارة  وكل  ال�سعيب  وليد  ود.  الوزارة  وكيل  فريد عمادي 

ل�سئون امل�ساجد.

راجيًا من اهلل اأن يحفظ الكويت اأمريًا وحكومًة و�سعبًا واأن يرزقنا 

الإخال�س يف القول والعمل.

اإدارة م�ساجد حمافظة 

الأحمدي بني احلداثة والواقع
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مساحة للتواصل



إهداء إدارة االفتاء 
للمسلمين الجدد

ي�سر اإدارة الفتاء اأن تزف التهاين والتربيكات ملن وجلوا ريا�س الإ�سالم 

الن�سرة، وتتقدم باإهدائهم كتاب »امللخ�س املفيد يف اأحكام امل�سلم اجلديد«

من اإعداد وحدة البحث العلمي بالإدارة.

يت�سمن الكتاب جملة من اأهم امل�سائل التي ل ي�سع امل�سلم اجلديد جهلها يف الدين، وذلك بعبارة �سهلة 

ولغة ب�سيطة، معتمدة على مذهب جمهور العلماء ومراعاة ما �سدر عن هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف 

وال�سوؤون الإ�سالمية.
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