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النحوي« »بداية  كتاب  تصدر  العلم«  في  »الراسخون 
أطلقت جمعية »الراسخون 
في العلم« اخليرية، إصدارها 
اجلديد وهو كتاب بداية النحوي 
ــة ونظمها،  ـــرح اآلجــرومــي )ش

ومعه تشجيرات وتدريبات(.
وقال رئيس مشروع املرقاة، 
عبد الرحمن الدخيل: إن العناية 
بعلوم اللغة العربية من أهم 
مفاتيح العقل الرشيد؛ لبلوغ 
ــد، واســتــشــراف  ــدي ــس الــفــهــم ال
ــرآن املــجــيــد والسنة  ــق ـــات ال آي
الــنــبــويــة املــطــهــرة؛ حــيــث دأب 
العلماء الراسخون على البدء 
بدراسة علوم العربية، وحتليل 
واستقراء واستنباط قواعدها، 
ووضعوا في سبيل هذه الغاية 

املؤلفات واملصنفات.
وأكد أن من أهم مظاهر تذليل 
اللغة العربية لطالبيها وضع 
املتون العلمية اجلامعة املناسبة 
لتدرج طالب العلم من املبتدئني 
إلــى املتوسطني فاملنتهني، وملا 
كان منت »املقدمة اآلجرومية في 
علم العربية« من أهم متون علم 
النحو املوضوعة للمبتدئني؛ 
حيث صــاغ قــواعــد النحو في 
ــرة  ــك ــرة، وف ــص ــت ــخ ـــارة م ـــب ع

واضحة، وطريقة بديعة، فقد 
تبوأ هذا املنت مكانة سامقة في 
برامج التعليم وخطط التدريس، 
فــصــار أشــهــر مــنت يعتمد عليه 

املبتدئون في علم النحو.
ــــار الــدخــيــل إلـــى قيام  وأش
»الراسخون في العلم« بتسليط 

الضوء على »املقدمة اآلجرومية 
في علم العربية«، وأبدعت في 
وضــع شــرح لهذا املــنت املبارك 
ضمن مشروعها )سلسلة بدايات 
ــذي تــرعــاه األمانة  العلماء( ال
ـــاف، مشفوعا  ـــأوق ــعــامــة ل ال
بأسئلة معيارية جلودة الفهم، 

ــات لتقوية املــهــارات  وتــدريــب
ــدى الــطــالب، فكان  النحوية ل
كتاب بداية النحوي، الذي جمع 
بــني الــقــدمي بأصالته واجلديد 
بحسن عرضه، مع اإلبــداع فيه 
إخراجا وتصميما وفكرة، كتابا 
جامعا ومرجعا متكامال للطالب، 
ومــعــيــنــا للمعلمني؛ مشتمال 
على شـــروح وافــيــة، وشــواهــد 
عالية، وأمثلة كافية، وتدريبات 
متنوعة؛ حيث بــدأ بذكر املنت، 
ثــم شرحه يتخلله تشجيرات 
وتتمات وإضــاءات وتنبيهات، 
ـــات املــعــلــومــات  ـــت جتـــمـــع ش
وتـــوضـــحـــهـــا، ثـــم نــظــم منت 
اآلجرومية لتسهيل احلفظ، ثم 

األسئلة ثم انتهى بالتدريبات.
من اجلدير بالذكر أن »بداية 
الــنــحــوي« مــن تــألــيــف الشيخ 
إبراهيم حمادة حاضري، وقامت 
مبراجعته جلنة بإدارة األستاذ 
الدكتور ياسر عجيل النشمي، 
واملراجعني الدكتور مصطفى 
حــســنــني الـــعـــدوي، والــشــيــخ 
أحمد زاهــر سالم، والشيخ يب 
محفوظ، والشيخ عبداملنعم 

مشعل.

غالف الكتاب

األوقاف« »أمانة  مع  بالتعاون  املياه«  »تسبيل  مشروع  ُتطلق  اخلير«  »بلد 
أعلنت جمعية بلد اخلير عن توقيع 
تعهد إلجنــاز مشروع »مصرف تسبيل 
املياه« بالشراكة اإلستراتيجية مع إدارة 
املــصــارف اخلاصة في األمــانــة العامة 
لأوقاف، تنفيذاً لشروط الواقفني التي 
نصت عليها احلجج الوقفية، بهدف 
ــاء صحي فــي عــبــوات مبردة  توفير م
وجــاهــزة، حيث يعد املشروع من أكبر 
املشاريع تطوراً باملنطقة في قطاع العمل 

اخليري.
وقال املدير العام في جمعية بلد اخلير، 
عثمان الثويني: إن املشروع يهدف إلى 
ــاء صحي فــي عــبــوات مبردة  توفير م
وجــاهــزة، حيث تقوم ســيــارات متنقلة 
متخصصة بنقل املياه إلــى مؤسسات 
الدولة مثل وزارة الصحة ومراكز خدمة 
املواطن في وزارة الداخلية واملساجد 
ــواق  وأمــاكــن تــواجــد العمال وفــي األس
العامة، إضافة إلى العديد من املؤسسات 
واألماكن األخــرى لنصل من خالله إلى 
األكثر حاجة في املناطق املختلفة داخل 

الكويت.
وأوضح الثويني أن مشروع »تسبيل 
ـــواع التكافل  ــاه« يعد نــوعــاً مــن أن املــي
والــتــراحــم االجتماعي بــني كــل شرائح 
املجتمع الكويتي، مضيفاً أن املشروع 

يأتي انطالقاً من قوله تعالى: )َوَجَعْلَنا 
( )األنبياء: 30(،  ِمَن امْلـَـاء ُكلَّ َشــْيٍء َحيٍّ
وقــول رسوله صلى الله عليه وسلم: 
»أفضل الصدقة سقي املـــاء«، موضحاً 
أن املشروع يستهدف تقدمي املاء ابتغاء 
الثواب من الله، إذ تعد صدقة املاء أفضل 

الصدقات.
ــاف الثويني أن األمانة العامة  وأض
ــي دعـــم كل  ــداً ف ــه لــأوقــاف ال تــألــو ج
األنشطة واجلهود اخليرية والتطوعية 
الــتــي يــقــوم بــهــا بــنــك الــطــعــام خلدمة 
املجتمع الكويتي، مشيداً بجهودها في 
تسهيل كافة السبل إلجناح هذه األنشطة 
واحلمالت واملشاريع اخليرية ليعود 

نفعها وخيرها على كل شرائح املجتمع.
وبــنينّ أن املشروع يساهم في تعزيز 
التكافل االجتماعي وتقدمي الدعم والعون 
واملساعدة ألصحاب العوز واحلاجات 
وغير القادرين واملتضررين، مشيراً 
إلــى أن تبريد األكــبــاد، وإطــفــاء حــرارة 
الظمآن من أعظم األبواب التي تقود إلى 
اجلنان، وهو باب عظيم إلذهاب األسقام، 
وبــه تكون الصدقة جارية عن النفس 

والوالدين والولدان.
ــة  ــراك ــش ــى ال ــل ــي ع ــن ــوي ــث وأثـــنـــى ال
اإلستراتيجية بــني جمعية بلد اخلير 
وإدارة املــصــارف اخلاصة في األمانة 
العامة لــأوقــاف، مــؤكــداً دور األمانة 
العامة لأوقاف في تعزيز دور الوقف 
في تنمية املجتمع ومساعدة األسر داخل 

دولة الكويت.
يــذكــر أن جمعية بــلــد اخلــيــر قامت 
بجهود منوعة لدعم األسر املتعففة داخل 
الكويت خاصة خالل أزمة كورونا، حيث 
تنوعت جهودها بني مساعدات عاجلة 
ــات األســاســيــة،  ــاج لــأســر لتوفير احل
ومــســاعــدات معيشية تعينهم وتيسر 
لهم أحوالهم كمشروع األثاث واألجهزة 
الكهربائية بجانب دعم الطالب واأليتام 

واملرضى.

عثمان الثويني

مستمرة  الكلى  غسيل  تبرعات  حملة  اإلنسانية«:  »الصداقة 
أعــلــن خــالــد بـــن سبت 
مدير عام جمعية الصداقة 
الكويتية اإلنــســانــيــة عن 
استمرار حملة “خيرنا في 
كويتنا” واخلــاصــة جلمع 
التبرعات ملساعدة مرضى 
الــفــشــل الــكــلــوي وتــوفــيــر 
جلسات غسيل الكلى لهم 
حتى نهاية الــشــهــر، وأن 
الهدف املنشود هو مساعدة 
ألف مريض والتخفيف عن 

معاناتهم.
وأضـــاف بــن سبت بأن 
مــن يــرغــب بــاملــســاعــدة في 
هذا العمل اإلنساني ميكنه 
الــتــبــرع بــكــل ســهــولــه عن 

طريق موقع اجلمعية
ــن جهة أخـــرى قامت  وم

اجلمعية بالتنسيق مع 
وزارة التربية “ التعليم 

اخلاص” بتغطية التكاليف 
ــة املــتــأخــرة على  الــدراســي
عــدد من الطلبة املُعسرين 
ــهــم مــــن الـــبـــدء  ــن ــمــكــي ــت ل
بإستكمال دراستهم بالعام 
اجلديد و إنهاء معاناتهم 
ومت تسليم أولياء أمورهم 
ــغ  ــال ــب ــك امل ــل ــت شــيــكــات ب
لتسليمها ملدارسهم، والذين 
ــم تــقــدمــوا بالشكر  ــدوره ب
اجلـــزيـــل لــلــقــائــمــني على 
جمعية الصداقة الكويتية 
اإلنسانية ملا يقومون به من 
عمل إنساني لرفع املعاناة 
عن كاهل الكثير من األسر 

املُعسرة .

جمعية الصداقة اإلنسانية تقدم املساعدات املادية للطلبة املعسرين

»إحياء التراث« تنظم دورة في شرح كتاب 
»وصية ابن قدامة املقدسي« وملتقى علميًا

 حول حكم االحتفال باملولد النبوي 
تنظم جمعية إحياء التراث 
اإلســالمــي فــي اجلــهــراء دورة 
علمية في شرح كتاب )وصية 
العالم اجلليل موفق الدين ابن 
قدامة املقدسي(، والــذي يقوم 
بشرحه الشيخ د. سعد بن 
تركي اخلثالن )من السعودية( 
من خالل الواتساب والتلغرام 
أيام السبت واالثنني واألربعاء 
من كل أسبوع ابتداًء من يوم غٍد 
السبت، وملدة شهر فقط للرجال 
والنساء من مختلف األعمار، 
حــيــث يحصل املــشــتــرك على 
شهادة من اللجنة العلمية في 

فرع اجلهراء في نهاية الدورة.
ــا يــعــرف باملولد  ـــول م وح
الــنــبــوي تقيم اجلــمــعــيــة في 
منطقة اجلــهــراء أيضاً ملتقى 
علمي حــول ) حكم االحتفال 
ــد الـــنـــبـــوي(، والـــذي  ــول ــامل ب
ســيــبــدأ يـــوم الــســبــت املــوافــق 
2021/10/16م، وسيستمر 
ملــدة )3( أيـــام، حيث ستكون 
محاضرة اليوم األول بعنوان: 
) خير الهدي هدي محمد صلى 
الله عليه وسلم (، وسيحاضر 
فيها الشيخ/ د. عمر العمر 
)السعودية(، أمــا يــوم األحــد، 
فستكون فيه محاضرة حول ) 
حكم االحتفال باملولد النبوي 
( للشيخ د. صالح عبدالكرمي 

)البحرين( 
أمــا محاضرة اليوم األخير 
ـــني  املــقــبــل،  ـــن وهـــو يـــوم االث
فستكون بــعــنــوان: )شبهات 
وردود حــول املــولــد النبوي( 
للشيخ د. فرحان عبيد الشمري 
.وستكون جميع احملاضرات 
الساعة )8( مساء عبر البث 
املباشر على حساب االنستغرام 

. torathjahraa@
ويأتي هــذا النشاط ليكمل 
سلسلة عــديــدة مــن األنشطة 
والفعاليات التي دأبت اجلمعية 
على إقامتها حرصاً على نشر 

العلم الــشــرعــي، واســتــغــالالً 
لــوقــت العطلة الصيفية مبا 
يــعــود عــلــى الــشــبــاب وطلبة 
العلم مبا ينفع، وذلك من خالل 

اللجان التابعة لها .
ومــن تلك األنشطة التي مت 
تنظيمها من خالل فرع اجلمعية 
ــراء سلسلة  ــه فــي منطقة اجل
من الــدروس كان من آخرها: ) 
لــوســواس من منظور شرعي 

ونفسي – تأمالت قرآنية( .
اجلــديــر بالذكر أن إدارة 
ــاء املــســاجــد واملــشــاريــع  ــن ب
اإلسالمية في منطقة اجلهراء 

تهتم بنشر الوعي الديني في 
املجتمع، وترسيخ العقيدة 
اإلسالمية في قلوب أبنائه، 
وربــط جيل الشباب بالقرآن 
الكرمي، وباإلضافة ملا تقوم به 
من أنشطة ثقافية واجتماعية 
ــا اهــتــمــت  ــه ــإن وتـــوعـــيـــة، ف
باملشاريع اإلغاثية والدعوية 
لكافة دول الــعــالــم، وكذلك 
إقــامــة املــشــاريــع اإلسالمية 
ـــار واملــراكــز  كاملساجد واآلب
اإلسالمية، ومالجئ األيتام، 
واستقبال الزكاة وإيصالها 

ملستحقيها  .


