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اإلش ــراف الع ـ ــام

مركز االتصال املؤسسي
اللجنة اإلعالمية

نحــن جمعيــة إســامية أهليــة ،تلتــزم
باملنهج اإلســامي املســتمد مــن الكتاب
والسنة ،والقائم على الشمول والوسطية.
نســعى إلــى التوجــه مع املجتمــع أفرا ًدا
ومؤسســات ونظ ًمــا ،نحــو االلتــزام
باإلســام كمرجعية عليا ومنهاج شــامل
للحيــاة .ونتعــاون مــع كافــة اجلهــات
الرســمية واألهليــة علــى تنميــة الوطــن
وازدهاره وتعزيز وحدته الوطنية .ونؤمن
بالوحــدة اخلليجية ،وندفــع نحوها .كما
نســعى إلى تعزيز انتماء املجتمع للعاملني
العربــي واإلســامي .ونــؤازر الشــعوب
العربيــة واإلســامية يف ســعيها إلــى
النهوض والوحدة.
وســبيلنا يف ذلــك :الدعــوة والتوعيــة
العامة ،وبناء النماذج املؤسسية املتميزة،
واالســتثمار الفعال للعالقات املجتمعية،
يف إطار من التكامل واملشاركة.
ونؤكــد أن مــا يؤهلنــا لتحقيــق ذلك هو
اهتمامنــا بالبنــاء الداخلــي ،وتربيــة
املنتســبني تربية شــاملة ،وحسن توظيف
طاقاتهم ،حلمل رسالتنا باقتدار.
رؤيتنا

تعزيــز التماســك الداخلــي جلمعيــة
اإلصالح وتنمية قدراتها وأدوات التأثير
والفِ ْعل لديها ،لتصبح قادرة على حتقيق
انتشــار أوســع وانفتــاح شــامل وتطويــر
ٍ
ٍ
وجــود لهــا مؤ ِّثــر يف املجتمــع البحريني،
خدم ًة لإلسالم وال ُهويـة وتنمية الوطن.
قيمنا

www.aleslah.org
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البداية

زمـان لـول

رمضـان األسـرة

(من رحالت قوافل الخير)

تفاعلــت جمعيــة اإلصــاح يف اآلونــة األخيــرة
ويف شــهر رمضان بصــورة خاصة بالتواصل مع
اجلمهــور عن بعــد وتنظيم العديد مــن البرامج
ً
فضل
التواصليــة مــع الطلبــة وأولياء أمورهــم،
عن برامج املجتمع اخليرية والتوعوية واإلميانية
والتي ساهمت بشكل كبير يف إبراز الدور الرائد
جلمعيــة اإلصــاح يف تواصلهــا مــع املجتمع يف
مختلــف الظروف ،واســتثمار أوقــات املكوث يف
املنزل يف النافع واملفيد.
ونحــن نودع شــهر اخليــرات والذي أســميناه بـ
"رمضــان األســرة" ســتخلد ذكــراه بــا شــك يف
أذهاننا أب ًدا ما حيينا ،ألنه ســاهم وبشــكل كبير
يف توثيــق العالقــات األســرية وأداء العبــادات
بصــورة جماعيــة داخــل األســرة ،األمــر الــذي
ســاهم يف االرتقــاء اإلميانــي واالجتماعــي .لذا
فحري باألســرة أن حتافظ على ما غرســته يف
هــذه األيــام املباركة يف نفوس األبناء من غراس
مباركة ستؤتي ثمارها اليانعة ولو بعد حني ،وأن
تستثمر هذه األزمة يف كل خير يقربها إلى اهلل
ســبحانه وتعالــى ،فهي فرصة ال تعــوض للعودة
إلــى اهلل والقــرب منــه وعمــل اخليــر يف أوجــه
اخلير املتعددة.
تقبــل اهلل منا ومنكم صالح األعمال وأعاد اهلل
علينا شــهر اخلير أعوا ًما عديدة وأزمنة مديدة
وقد اجنلى عنا هذا الوباء ،بالعودة إلى مساجدنا
وإلى أحبابنا ومحبينا ..حفظ اهلل البحرين من
كل ســوء ،وحفظكــم وأدام الســعادة واخليــر يف
حياتكم وألبسكم لباس الصحة والعافية.
وباهلل التوفيق،،
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ُ
رئيس اإلصالح يشيد بتوجيهات األميرة سبيكة

للمحافظـــة علــى االستقـــرار األســـري
ثمـــن الشـــيخ د .عبداللطيـــف
الش ــيخ رئي ــس مجل ــس إدارة جمعي ــة
اإلص ــاح توجيه ــات صاحب ــة الس ــمو
امللكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم
آل خليفـــة قرينـــة عاهـــل البـــاد
املفـــدى رئيســـة املجلـــس األعلـــى
للمـــرأة ،لســـداد الديـــون واملبالـــغ
املاليـــة املســـتحقة علـــى النســـاء
البحرينيـــات ممـــن صـــدر بحقهـــن
أحـــكام قضائيـــة ضمـــن القوائـــم
املنشـــورة مـــن قبـــل وزارة الداخليـــة
عل ــى تطبي ــق «فاع ــل خي ــر» ،والت ــي
س ــيكون له ــا األث ــر الكبي ــر يف إدخ ــال
البهج ــة والس ــرور يف نف ــوس النس ــاء
املس ــتحقات وعائالته ــن ،ول ــم ش ــمل
األســـرة يف هـــذه األيـــام املباركـــة
وبخاصـــة مـــع قـــرب حلـــول عيـــد
الفطـــر املبـــارك.
وقـــال رئيـــس اإلصـــاح« :إن هـــذه
اللفت ــة اإلنس ــانية اجلميل ــة م ــن ل ــدن
صاحبـــة الســـمو امللكـــي األميـــرة

ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة
تعكـــس االهتمـــام الكبيـــر الـــذي
توليـــه ســـموها باملـــرأة البحرينيـــة
وباألس ــرة بش ــكل خ ــاص واحملافظ ــة
عل ــى الكي ــان األس ــري م ــن التص ــدع،
األمــر الــذي سيس ــاهم وبشــكل كبيــر
يف احلف ــاظ عل ــى تنمي ــة األس ــرة ويف
تقليـــل اآلثـــار االجتماعيـــة الســـلبية
الناجمـــة عـــن دخـــول األســـر يف
متاهـــات القضايـــا الناجتـــة عـــن
عجزهـــا يف ســـداد الديـــون».
وتقـــدم رئيـــس اإلصـــاح بخالـــص
شـــكره وتقديـــره لصاحبـــة الســـمو
امللكــي رئيســة املجلــس األعلــى للمــرأة
علـــى هـــذه اللفتـــة الكرميـــة التـــي
تؤكــد علــى دور ســموها اإلنســاني يف
املجتمــع البحرينــي وحرصهــا الدائــم
علــى دعــم املــرأة البحرينية واســتقرار
األس ــرة وبخاص ــة يف ظ ــل األوض ــاع
االس ــتثنائية الت ــي تعيش ــها البحري ــن
ودول العالــم إزاء انتشــار وبــاء كورونــا

(كوفيـــد ،)19-مؤكـــ ًدا بـــأن جمعيـــة
اإلصـــــاح وضمــــــــن رسالتهــــــا
االجتماعيـــة واإلنســـانية حتـــرص
علـــى تعزيـــز مضامـــن االســـتقرار
األســـري مـــن خـــال برامجهـــا
ً
فضـــا عـــن دعـــم مبـــادرة
املختلفـــة،
ســمو الشــيخة ســبيكة بالتكفــل بدعــم
ح ــاالت املعس ــرين م ــن خ ــال احلمل ــة
اخليريـــة اإلنســـانية التـــي تتبناهـــا
جلنـــة األعمـــال اخليريـــة بجمعيـــة
اإلص ــاح يف ه ــذه الليال ــي املبارك ــة.

اإلصالح :حملة "نحتاج مساعدتك"

هي حملة خاصة بلجنة األعمال الخيرية بالجمعية
أوضحـــت جمعيـــة اإلصـــاح بأنـــه
ضمـــن إطـــار اجلهـــود التـــي تبذلهـــا
اجلمعيـــات اخليريـــة يف البحريـــن
لدعـــم األســـر املتضـــررة مـــن أزمـــة
كورونـــا ،فقـــد قامـــت جلنـــة األعمال
اخليريـــة بجمعيـــة اإلصالح بتدشـــن
حملـــة "نحتـــاج مســـاعدتك" وذلـــك
بشـــكل مستقل مســـاهم ًة منها يف أداء
الواجب اإلنســـاني إزاء مواجهة اآلثار
الناجمـــة عـــن هـــذا الوبـــاء والوصول
إلـــى أكبر شـــريحة ممكنة مـــن الفئات
احملتاجـــة واملتضـــررة أعمالهـــا جراء
الظروف الراهنـــة ولفتح أبواب التبرع

لدعم هـــذه احلملة الوطنيـــة الكبرى.
ونظـــراً لقيـــام البعـــض ـ مع األســـف
الشـــديد ـ باســـتغالل بعض الرسائل
النصيـــة اخلاصـــة باملشـــروع وربطه
باملؤسســـة امللكية لألعمال اإلنسانية،
فـــإن اجلمعية تؤكد وبشـــكل قاطع أن
حملتهـــا هـــذه هـــي حملـــة مســـتقلة
لـــم يتـــم التعـــاون فيهـــا أو املشـــاركة
يف تنفيذهـــا مـــع املؤسســـة امللكيـــة
لألعمـــال اإلنســـانية ،وأن الرســـائل
التـــي انتشـــرت مؤخـــ ًرا يف وســـائل
التواصـــل االجتماعـــي والتـــي تشـــير
إلـــى وجـــود عالقـــة بـــن اجلهتني يف

هـــذا املشـــروع حتديـــ ًدا هي رســـائل
غيـــر صحيحـــة ومنافيـــة للصـــواب
ً
وتفصيل.
جملـــ ًة
ولهـــذا وجـــب التوضيـــح والتبيـــان
راجـــن من اهلل القديـــر أن يكلل كافة
اجلهـــود املخلصة بالتوفيـــق والنجاح.
إنـــه ســـميع مجيب.
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اإلصـالح تتبرع بـ  10آالف دينار لحملة فينا خير

ُ
لدعــم األجهــزة والمعــدات الطبيــة

قامت جمعيـــة اإلصـــاح بالتبرع
مببلـــغ عشـــرة آالف دينـــار حلملة
فينـــا خيـــر وذلـــك لدعـــم توفيـــر
األجهـــزة واملُعـــدات الطبيـــة مبـــا
يعـــزز مـــن جـــودة اخلدمـــات
الصحيـــة يف هذا الوطـــن العزيز.
وقـــال الشـــيخ د .عبداللطيـــف
الشـــيخ رئيـــس مجلـــس إدارة
جمعيـــة اإلصـــاح" :يســـرني أن
أشـــيد نيابـــة عـــن إدارة وأعضـــاء
جمعيـــة اإلصـــاح بالدعـــم
الســـخي والالمحـــدود مـــن لـــدن
صاحـــب اجلاللـــة امللـــك حمد بن
عيســـى آل خليفـــة عاهـــل البـــاد
املفـــدى حفظه اهلل ورعـــاه ،ودعم
وتوجيهات صاحب الســـمو امللكي
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل
خليفـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء
املوقـــر ،وإدارة صاحـــب الســـمو
امللكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد
آل خليفـــة ولـــي العهـــد نائـــب
القائـــد األعلـــى النائـــب األول

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ،الـــذي
أدار أزمـــة كورونـــا احلاليـــة إدارة
محكمـــة وحكمـــة بالغـــة ،هـــذه
اإلدارة احلكيمة التي أشـــادت بها
الـــدول العظمـــى ومنظمة الصحة
العاملية .كما نشـــيد بجهود ســـمو
الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة
ممثـــل جاللـــة امللـــك لألعمـــال
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء املؤسســـة
امللكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية يف
إطـــاق حملـــة "فينـــا خيـــر" التي
أتاحـــت املجال جلمعيـــات املجتمع
املدنـــي والقطاع الثالـــث باملجتمع
للمســـاهمة ولـــو بالقليـــل لـــرد
اجلميـــل لهـــذا البلـــد املعطـــاء".
وأكد الشـــيخ بأن دعـــم الوطن يف
هذه األزمة واجـــب وطني ،ومن ثم
فـــإن جمعية اإلصـــاح وباعتبارها
عنصـــر فاعـــل يف هـــذا املجتمـــع
فقـــد تبرعـــت مببلغ عشـــرة آالف
دينـــار يف حملـــة "فينا خيـــر" وذلك

لدعـــم توفيـــر األجهـــزة واملُعـــدات
الطبيـــة ضمـــن احلملـــة الوطنيـــة
ملكافحـــة فيـــروس كورونـــا (كوفيد
موضحـــا بأن هـــذا الدعم
 ،)19ً
يأتـــي مواصلـــة ضمن سلســـلة من
املبـــادرات التـــي أطلقتهـــا جمعيـــة
اإلصالح منذ اللحظات األولى من
إطالق احلملـــة الوطنيـــة لكورونا،
حيـــث شـــكلت اجلمعيـــة يف بادىء
األمـــر جلنـــة خاصـــة للطـــوارىء
ملتابعة التطـــورات ً
أول بأول ،حيث
مت تقـــدمي الدعـــم اللوجســـتي يف
أكثـــر مـــن مجـــال لـــوزارة الصحة،
منهـــا :تقـــدمي  15ألف كمـــام و10
آالف قفـــاز طبـــي وقائـــي للكوادر
الطبيـــة العاملـــة يف وزارة الصحة،
إضافـــة إلـــى تقـــدمي عـــدد مـــن
أجهـــزة االتصال لألقســـام الطبية
يف الـــوزارة ،وإطالق مبادرة خاصة
لالستشـــارات الطبيـــة والنفســـية
املجانيـــة للجمهـــور بالتعـــاون مـــع
 14طبي ًبـــا واستشـــار ًيا من مختلف
التخصصـــات.
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الخيرية..تدشن مشروعات رمضانية نوعية

األسـ ــتاذ محمـ ــد جـ ــاسـ ـ ـ ــم س ـ ــيار

الرئيس التنفيذي للجنة األعمال اخليرية

دشـــنت جلنـــة األعمـــال اخليريـــة
بجمعيـــة اإلصـــاح مؤخـــ ًرا عـــد ًدا
من املشـــروعات الرمضانيـــة النوعية
داخـــل مملكـــة البحريـــن تهـــدف إلى
الوصـــول إلـــى أكبر شـــريحة ممكنة
مـــن الفئـــات احملتاجـــة واملتضـــررة
أعمالهـــا من الظـــروف الراهنة جراء
أزمـــة فيـــروس كورونـــا ،وقـــد راعت
اللجنـــة أثنـــاء أداء مهامهـــا مختلـــف
اإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازيـــة
الالزمـــة واملوصـــي بهـــا مـــن قبـــل
اجلهـــات املختصة للحد من انتشـــار
ً
حفاظا على ســـامة
فيـــروس كورونا
اجلميـــع وللوصـــول إلـــى الفئـــات
املســـتحقة.
وقـــال األســـــتاذ محمــــــــد جاســـــم
ســـيار الرئيـــس التنفيـــذي للجنـــة
األعمال اخليرية" :مســـاندة للجهود
الوطنيـــة التـــي تقـــوم بهـــا الدولة يف
دعـــم املتضررين مـــن أزمـــة كورونا،
واســـتمرا ًرا للمبادرات التي أطلقتها
اللجنـــة منـــذ بدايـــة األزمـــة ،فقـــد

دشـــنت جلنـــة األعمـــال اخليريـــة
حملـــة إبداعيـــة إلكترونيـــة للوصول
لألســـر املتضررة مـــن أزمـــة كورونا
وجمـــع التبرعـــات لدعـــم احلملـــة
حتـــت شـــعار "نحتـــاج مســـاعدتك"،
حيـــث شـــاركت اجلمهـــور يف البحث
عـــن احلـــاالت املتضررة وتســـجيلها
عبـــر رابـــط إلكترونـــي خـــاص
باإلضافـــة إلـــى اســـتقبال التبرعات
اخلاصـــة باحلملة عـــن طريق التبرع
اإللكترونـــي".
وبـــن ســـيار بأنـــه إضافـــة إلـــى
هـــذه احلملـــة فقـــد قامـــت اللجنـــة
خالل شـــهر رمضـــان املبـــارك بعدد
مـــن املشـــروعات الرمضانيـــة منهـــا
مشـــروع" فطوركم علينـــا" ،وقد أخذ
اســـم املشـــروع مـــن عـــادة بحرينيـــة
أصيلة منتشـــرة بـــن أهـــل البحرين
الكـــرام ،حرصـــت اللجنـــة علـــى
إحيائهـــا بـــن أفراد املجتمـــع ،بحيث
يتم توجيـــه اإلفطار لألســـر املتعففة
املســـجلة لدى اللجنة واألسر األخرى

املتضـــررة مـــن أزمـــة كورونـــا وذلـــك
بهـــدف تعزيـــز التكافـــل بـــن أفـــراد
املجتمـــع ،وذلك عـــن طريق مجموعة
مطاعم تقـــوم بتحضير فطـــور كامل
يكفـــي ألســـرة مكونـــة مـــن  5إلـــى 6
أشخاص وتســـليمه لألسر يف أماكن
ســـكنها عن طريـــق املتطوعني بوحدة
العمـــل التطوعي ،إضافـــة إلى توزيع
الســـال الغذائية واملكونـــة من املواد
التموينيـــة والغذائيـــة ،واملنظفـــات
والكمامـــات ومـــواد التعقيـــم علـــى
األســـر املتعففة.
وأكـــد ســـيار بـــأن اللجنـــة لـــم تغفل
أبنـــاء اجلاليات املســـلمة ،فقد قامت
ومنـــذ بـــدء شـــهر رمضـــان املبـــارك
بإطـــاق حملة توفيـــر  ٣٠ألف وجبة
إفطـــار صائـــم لتوزيعهـــا علـــى أبناء
اجلاليات املســـلمة مبملكـــة البحرين
ً
ترســـيخا ملبـــدأ التكافـــل والتعايـــش
وذلـــك عـــن طريـــق التعاون مـــع عدد
مـــن املطاعـــم لصـــرف الوجبـــات
مباشـــرة ألســـر اجلاليات.

ً
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ )(19-COVID
ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ ﺧﻼل ﻋﻴﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:

اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻌﻴﺪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﻜﻦ

ً
ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ
وﻋﺪم اﻟﺘﺰاور
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ

اﻟﻤﻌﺎﻳﺪة ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻴﺎدي ﻋﺒﺮ

ﺑﺪﻻ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ً
ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت

)

ً

(

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻨﻮك أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت
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اللجنة اإلعالمية تنظـــم

برامج رمضانية تفاعلية مع الجمهور
مـــع دخـــول شـــهر رمضـــان املبـــارك ومتاشـــ ًيا مـــع
التدابيـــر الوقائيـــة املتخـــذة بســـبب أزمـــة كورونـــا
ً
وتواصـــا مـــع اجلمهـــور ،أطلقـــت اللجنـــة اإلعالميـــة
بجمعيـــة اإلصـــاح عبـــر موقـــع جمعيـــة اإلصـــاح
اإللكترونـــي  www.aleslah.comوعبـــر صفحـــات
اجلمعيـــة مبواقـــع التواصـــل االجتماعـــي (اإلنســـتغرام،
تويتـــر ،الفيـــس بـــوك ،واليوتيـــوب) مجموعـــة مـــن
البرامـــج الرمضانيـــة الدعويـــة والتفاعليـــة والتوعويـــة.
حيـــث أنتجـــت اللجنـــة سلســـة دعويـــة مرئيـــة حتـــت عنـــوان
«غـــراس اجلنـــان يف رمضـــان  1441هــــ» بالتعـــاون مـــع ثالثة
من املشـــايخ مبملكة البحرين وهم :الشـــيخ الشـــــــيخ محمـــــــد
عبدالوهـــاب آل محمـــود والشـــيخ جـــال الشـــرقي ود.محمد
عبدالرحمـــن القـــاف ،حيـــث تبـــث يوم ًيـــا يف رمضـــان عبـــر
صفحات اجلمعيــــــة مبواقــــــع التواصــــل االجتماعي املتعددة.
كمـــا أصـــدرت اللجنـــة مجموعـــة مـــن مقاطـــع الفيديو
بأســـلوب إبداعـــي حتـــت عنـــوان «رمضـــان يف البيـــت
١٤٤١هــــ» تضمنت مجموعة من املشـــروعات واألنشـــطة
التـــي ميكـــن أن يطبقهـــا الفـــرد واألســـرة خـــال شـــهر
رمضـــان لالســـتفادة مـــن اجلـــو اإلمياني للشـــهر الكرمي
أثنـــاء التواجـــد باملنـــزل ،إضافـــة إلـــى التدابيـــر الواجب
اتخاذهـــا خـــال أزمـــة كورونا.
كمـــا نشـــرت اللجنـــة بالتعاون مع إصالح لإلرشـــاد األســـري
باجلمعية سلســـلة «خلك يف البيـــت» قدمت من خاللها نصائح

أســـرية هامة ميكن االســـتفادة منها أثناء املكـــوث باملنزل.
كمـــا قامـــت إعالميـــة اإلصـــاح بالتعـــاون مـــع القطـــاع
الشـــرعي باجلمعيـــة مببادرة «معاكـــم يف رمضان» تضمن
بـــث مباشـــر عصـــر كل يـــوم عبـــر  live storyقدمهـــا
نخبـــة مـــن املشـــايخ بالقطـــاع الشـــرعي تضمـــن موعظة
وفقـــرة تفاعليـــة (ســـؤال وجـــواب) ،إضافة إلـــى موعظة
اجلمعـــة ظهـــر كل يـــوم جمعة.
كمـــا نظمـــت اللجنـــة مســـابقة رمضانيـــة تفاعليـــة مـــع
اجلمهـــور يف ثالثـــة أيـــام مـــن األســـبوع ،وخصصـــت لها
جوائـــز ماليـــة يف كل مســـابقة.
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القطاع الشرعي ينظم

مواعظ إيمانية مباشرة عن بعد
يف ظـــل الظـــروف الراهنـــة التـــي متـــر بهـــا اململكـــة
ومتاشـــ ًيا مـــع اإلجـــراءت االحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا
الدولـــة للحـــد من انتشـــار وبـــاء كورونا ،أطلـــق القطاع
الشـــرعي بجمعية اإلصـــاح ومع إطاللة شـــهر رمضان
املبـــارك مبـــادرة «معاكـــم يف رمضان» والتـــي تهدف إلى
التواصـــل مع اجلمهور والتوعية اإلميانية خالل الشـــهر
ا لفضيل .
وأوضـــح الشـــيخ نبيـــل محمـــد صالـــح رئيـــس القطاع
الشـــرعي بجمعيـــة اإلصـــاح أن هـــذه املبـــادرة تهتـــم
ً
تواصل
بتقـــدمي املواعـــظ اإلميانيـــة املباشـــرة عن بعـــد
ً
وتعويضـــا للـــدروس اليوميـــة التـــي تقام
مـــع اجلمهـــور،
عـــادة بعـــد صـــاة العصـــر يف مســـاجد البحرين خالل
شـــهر رمضان املبـــارك ،حيث يشـــارك يف هـــذه املبادرة
ســـبعة من املشـــايخ بالقطاع الشـــرعي باإلصالح ،وهم:
الشـــيخ د .فريـــد هـــادي الـــذي يقـــدم موعظـــة اجلمعة
الســـاعة  12ظهـــ ًرا كبديـــل عـــن خطة اجلمعـــة ،إضافة
إلـــى املوعظـــة اإلميانيـــة اليوميـــة الســـاعة  4عصـــ ًرا
يتحـــدث فيها كل من :الشـــيخ إبراهيم احلادي ،الشـــيخ
د .عبـــداهلل احلمادي ،الشـــيخ د .خالد الشـــنو ،الشـــيخ
نبيـــل محمـــد صالـــح ،الشـــيخ د .باســـم عامر ،الشـــيخ
جالل الشـــرقي.

وبـــن الشـــيخ نبيـــل بـــأن هـــذه املواعـــظ تكـــون بطريقة
تفاعليـــة مـــع اجلمهـــور ملـــدة ســـاعة واحدة ،حيـــث يقوم
الشـــيخ باحلديث عـــن بعض اجلوانـــب اإلميانية ،ثم فترة
األســـئلة التفاعليـــة مـــع اجلمهور بصورة مباشـــرة.
ودعا رئيس القطاع الشـــرعي اجلمهور الكرمي لالستفادة
مـــن هـــذه املواعـــظ والتفاعـــل معهـــا عـــن طريـــق متابعة
حســـاب جمعية اإلصـــاح على االنســـتغرام @eslahbh
مـــن خـــال ( )live storyيف املواعيـــد املذكورة.

المعالي ينظم برنامجه

الرمضــانــي"ربـــان" عــن بعــد
دشـــن املعالـــي بجمعيـــة اإلصـــاح خـــال شـــهر رمضان
لطلبـــة املرحلـــة اإلعداديـــة برنامجـــه الرمضانـــي "ربان"
عـــن بعد بتشـــكيل مجموعـــات للطلبة عن طريـــق تطبيق
الواتســـاب متاشـــ ًيا مـــع الظـــروف الراهنـــة والتدابيـــر
ً
وتواصل مع
االحترازيـــة ضد انتشـــار فيـــروس كورونـــا،
الطلبـــة وتنميـــة مهاراتهم.
وتضمـــن "ربـــان" عدة فقـــرات متنوعة تثقيفيـــة وترفيهية
وإميانيـــة وحتديـــات بـــن املشـــاركني ،ويتم تقييـــم جميع
املشـــاركات عن طريق مجموعات الواتســـاب ،كما ســـيتم
يف ختـــام البرنامج تكرمي اخلمســـة األوائل مـــن الفائزين
يف البرنامج.
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واحات القرآن الكريم

تحتفي بحفظة القرآن بشهر القرآن
َ
وتعالى"شـــ ْه ُر
يقـــول اهلل ســـبحانه
َر َم َضـــا َن ا ّلَذِ ي أُ ِنز َل فِ يـــهِ الْ ُق ْرآ ُن ُه ًدى
ّـــاس َوبَ ِ ّين ٍَات ِ ّم َن الْ ُهـــ َدى َوالْ ُف ْر َقانِ ".
ِ ّللنَ ِ
احتفـــت واحـــات القـــرآن الكـــرمي
بجمعيـــة اإلصالح بإمتام حفظ ك ٌل

الحافظ يوسف
ياسر

متنيت أن أختم كتاب اهلل وأنا
باملرحلة االبتدائية

مـــن فضـــل اهلل ســـبحانه وتعالـــى
علـــي أن أكرمنـــي بختـــم
ومنتـــه
َ
كتـــاب اهلل عزوجـــل يف شـــهر القرآن
الكـــرمي شـــهر رمضان الكـــرمي ،وقد
أمتمـــت احلفـــظ مبركـــز راشـــد بن
إبراهيـــم اجلـــودر التابـــع لواحـــات
القـــرآن الكـــرمي بجمعيـــة االصالح،
حيـــث أشـــكر اهلل علـــى فضلـــه علي
أن أمت نعمتـــه بحفـــظ كتابـــه ،ثـــم
أتقـــدم بخالـــص الشـــكر والتقديـــر
للجهـــد املبـــذول معي من مشـــايخي
واإلداريـــن باملركـــز وجهـــد والـــدي
العزيـــز الـــذي كان لـــه بالـــغ األثر يف
حتقيـــق حلمـــي.
بدأت حفظ القـــرآن الكرمي بالصف

مـــن الطالب يوســـف ياســـر يونس
عبـــد الناصـــر والطالبـــة هاجـــر
ســـعيد عبد الـــرازق عبـــد الكرمي
لكتـــاب اهلل عـــز وجل خالل شـــهر
مضـــان املبـــارك لعـــام 1441هــــ،
األول االبتدائـــي وكنـــت دائ ًما أمتنى
أن أمت حفـــظ كتاب اهلل وأنا باملرحلة
علـــي فضلـــه
االبتدائيـــة حتـــى أمت
ّ
وحقـــق لـــي أمنيتـــي بإمتـــام احلفظ
هـــذا العـــام وأنـــا بالصف الســـادس
االبتدائـــي ،فقـــد بدأت حفـــظ وجه
واحـــد يوم ًيـــا ثـــم وجهني مـــن كتاب
اهلل عـــز وجـــل يف الصـــف الرابـــع
االبتدائـــي ،ثم بـــدأت بالتخطيط مع
أبـــي لتكثيـــف احلفـــظ ليبلـــغ مقدار
احلفظ خمســـة أوجـــه باليوم الواحد
حتـــى أمتمـــت حفـــظ  25جـــز ًءا من
القـــرآن الكرمي ،وجـــاءت فترة إيقاف
الدراســـة بســـبب أزمة كورونا منحة
من قلـــب الظروف االســـتثنائية التي
نعيشـــها  -أســـأل اهلل أن يرفـــع عنا
وعـــن بالدنـــا وبـــاد املســـلمني هذا
الوبـــاء  -فقـــد متكنـــت خـــال هذه
الفتـــرة مـــن تخصيـــص  9ســـاعات
تقري ًبـــا للحفـــظ واملراجعـــة متكنـــت
خاللهـــا ختم مـــا تبقى مـــن احلفظ.
كانـــت الفتـــرة األخيـــرة مـــن احلفـــظ
حتد ًيـــا كبيـــ ًرا بالنســـبة لـــي وخاصـــة
مـــع قـــرار إيقـــاف التحفيـــظ باملراكز
القرآنيـــة ومتنيت حينها لو طال الوقت
ولـــو شـــه ًرا واحـــ ًدا ألمتكن مـــن إمتام
حفـــظ القـــرآن ولكـــن اخلبـــر بتمديد
الدراســـة مبركـــز راشـــد بـــن إبراهيم
مبهجا بالنســـبة
اجلودر عـــن بعد كان
ً

حيث مت عقـــد حلقة اخلتم للطلبة
عبـــر برنامج التواصـــل "."zoom
وبهـــذه املناســـبة يســـر مجلـــة
"اإلصـــاح" لقـــاء الطلبـــة وســـرد
مشاعرهم مبناســـبة هذا اإلجناز.
لي وميثل حتد ًيا جديـــ ًدا إلمتام حفظ
اخلمسة أجزاء األخيرة.
كان الشهر األخير حتد ًيا أسابق معه
الزمن وقـــد متكنت خالله بفضل اهلل
ومنتـــه مـــن حفظ ســـورة النســـاء يف
أربعة أيام وســـورة والبقرة يف أســـبوع
وآل عمـــران يف أربعـــة أيـــام ،فقـــد
فاجـــأت أبـــي بحفـــظ مـــا يقـــرب من
عشـــر صفحات يف بعض هذه الســـور
يف يـــوم واحـــد ،وخطتـــي كانت حفظ
صفحـــة بصفحة وجتميـــع كل خمس
صفحات وأســـمعهم م ًعـــا حتى ختمت
كتـــاب اهلل بفضله ومنتـــه وعونه.

الحافظة هاجر
سعيد عبدالرزاق
اجتهـــدوا حتى تلبســــوا
والديكـــم تاج الـوقــار
بفضل مـــن اهلل ومنته أمتمت حفظ
ٍ
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القـــرآن الكرمي مبركـــز اإلميان التابع
لواحـــات القـــرآن الكـــرمي بجمعيـــة
اإلصـــاح حتـــت مظلـــة وزارة العدل
والشؤون اإلســـامية واألوقاف ،وقد
علي أن أمتمـــت احلفظ يف
مـــ َّن اهلل َّ
الصـــف اخلامـــس االبتدائـــي وكنـــت
أســـعى دائ ًمـــا خلتم القـــرآن يف هذه
الســـن املبكـــرة ،وكنت اســـتثمر وقتي
يف احلفـــظ وعـــدم تضييعـــه يف أمور
ال فائـــدة منها.
حينمـــا بلغنـــي اهلل حفـــظ كتابـــه
العزيـــز غمرنـــي شـــعور جميـــل ج ًدا
وال يوصـــف ،وغمرتنـــي فرحة عارمة
ألنـــي أصبحت أحـــد حملة كتاب اهلل
عـــز وجـــل وحفظتـــه عن ظهـــر قلب،
ومـــا زاد فرحتـــي هـــو أنـــي ختمـــت
القرآن الكرمي يف شـــهر رمضان فهو

شـــهر القرآن.
كمـــا أديـــن بالفضـــل هلل ســـبحانه
تعالى ثم ألبي وأمـــي ومعلمتي ،فلوال
دعمهم الدائم وتشـــجيعهم املســـتمر
ومعاونتهـــم لـــي ما كنـــت ألمتكن من
ختـــم القرآن الكـــرمي بهذا املســـتوى
اجليد وهذا العمـــر املبكر ،فأريد أن
أشـــكرهم وأنا ممتنـــة لهم.
كانـــت األيـــام األخيرة التي ســـبقت
إمتـــام حفـــظ القـــرآن الكـــرمي أيا ًما
لـــن تنســـى مـــن ذاكرتي ،فقـــد كنت
ســـعيدة ومتحمســـة أســـابق الزمـــن
بشـــكل يومي وأجتهـــد لالنتهاء مما
تبقـــى لـــي مـــن صفحـــات ،ولعل من
أقـــدار اهلل مـــا نعيشـــه هـــذه األيام
من ظروف اســـتثنائية النتشـــار وباء
كورنـــا  -والتـــي أســـأل اهلل ســـرعة
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زوالهـــا  -قد ســـاهمت بشـــكل كبير
يف إمتامـــي للحفـــظ مـــن خـــال
االلتـــزام بالبقـــاء باملنـــزل ووجـــود
الوقـــت الكبير الذي ســـاعدني على
إمتـــام عمليـــة احلفظ.
وأخيـــ ًرا أريـــد أن اشـــكر أبـــي وأمي
ومعلمتـــي فلـــوال فضـــل اهلل عز وجل
ثـــم جهدهـــم مـــا ختمـــت القـــرآن
الكـــرمي ،وأقـــول لزميالتي يف حلقات
التحفيـــظ وإخواتـــي الذين مـــا زالوا
يف رحلتهـــم خلتـــم القـــرآن وللجميع
حتـــى الذيـــن لـــم يلتحقـــوا مبراكـــز
التحفيـــظ ،جـــدوا واجتهـــدوا حتـــى
تلبســـوا والديكـــم تاج الوقار ،ســـائلة
املولـــى عز وجـــل أن يلحقنـــا بقوافل
حملـــة كتـــاب اهلل الكـــرمي ويعلـــي به
قدرنـــا يف الدنيـــا واآلخـــرة.

وتنظم مسابقة الحاج عبدالكريم المال عن بعد

نظمـــت واحات القـــرآن الكرمي بفرع
جمعيـــة اإلصـــاح باحملـــرق مؤخـــ ًرا
"مســـابقة احلـــاج عبدالكـــرمي املـــا
رحمـــه اهلل" ،الرمضانية الســـنوية يف
حفـــظ القرآن الكـــرمي ،حيث أجريت
املســـابقة وألول مـــرة هـــذا العام عن
بعد بواسطة برنامج "زوم "zoom -
متاشـــ ًيا مـــع التدابيـــر االحترازيـــة

املوصـــي بهـــا من قبـــل الدولة يف ظل
مكافحة انتشـــار فيـــروس كورونا.
شـــارك باملســـابقة ما يزيد عن ١٧٠
متســـاب ًقا موزعني على فروع املسابقة
الثـــاث ،وهي فرع الصغـــار (احللقة
األولـــى مـــن املرحلـــة االبتدائيـــة)
للقـــراءة الصحيحة وحســـن الصوت،
والفـــرع الثانـــي يف حفـــظ ســـورة

امللـــك (احللقـــة الثانيـــة مـــن املرحلة
االبتدائيـــة) ،والفـــرع الثالث يف حفظ
ســـورة األحقاف للمرحلتني اإلعدادية
والثانوية ،إضافة إلـــى فرع الكبار يف
حفظ ســـورة اإلســـراء.
هـــذا وقد حظيت املســـابقة بتفاعل
كبير من املتســـابقني وأولياء أمورهم
عبر مواقـــع التواصل االجتماعي.
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واحات القرآن الكريم بالحد

تنظم أنشطة رمضانية تفاعلية عن بعد

نظمـــت واحات القـــرآن الكـــرمي بفرع جمعيـــة اإلصالح
باحلـــد العديـــد من األنشـــطة والبرامـــج التفاعلية خالل
شـــهر رمضـــان املبـــارك عـــن بعـــد متاشـــ ًيا مـــع التدابير
املتخـــذة إزاء انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،ولتشـــجيع أفراد
املجتمع لالســـتفادة مـــن أوقاتهم خالل فتـــرة مكوثهم يف
املنازل.
حيـــث نظمـــت بالتعـــاون مـــع جامـــع علـــي محمـــد كانـــو
برنامجـــا رمضان ًيا بعنـــوان "الصحابة الق َّراء" يف الســـاعة
ً
العاشـــرة من مســـاء يومي اإلثنني واخلميس خالل شـــهر
رمضـــان ،تناول جان ًبا من حيـــاة بعض صحابة النبي صلى
اهلل عليه وســـلم الذين شهد لهم رســـول اهلل عليه السالم
بخصوصيـــة عالقتهـــم بكتـــاب اهلل الكـــرمي ،وتفردهم به،

حتـــى اشـــتهروا بأنهم أهـــل القرآن .كما تضمـــن البرنامج
مســـابقة ثقافيـــة تفاعلية وجوائز قيمـــة للفائزين.
كمـــا نظمـــت الواحـــات برنامـــج حلفـــظ ومراجعـــة جزء
عـــ َّم عـــن بعـــد مبشـــاركة  30طال ًبا مـــن طلبـــة املرحلتني
االبتدائيـــة واإلعدادية بعنوان "مع جـــزء ع َّم" ،حيث يكون
التســـميع يوم ًيا عبر االتصال الهاتفي بإشـــراف مجموعة
من أســـاتذة القـــرآن الكرمي بفـــرع احلد.
وتضمـــن البرنامج تســـميع طلبة البراعـــم (االبتدائي من
الصـــف األول إلـــى الثالث) لنصـــف وجه يوم ًيـــا من جزء
عـــ َّم ،فيما يقوم طلبـــة مرحلة األغصـــان واإلعدادي (من
الصـــف الرابع ابتدائـــي حتى الثالث اإلعدادي) بتســـميع
وجه واحـــد يوم َيا مـــن نفس اجلزء.

وتنظم "مسابقة جامع اإلسراء  "11عن بعد
نظمـــت واحـــات القـــرآن بفـــرع جمعية اإلصـــاح باحلد
بالتعاون مع جامع اإلســـراء "مســـابقة جامع اإلسراء "11
للقـــرآن الكرمي والســـنة النبوية ،والتي نظمـــت هذا العام
وألول مـــرة عـــن بعـــد متاشـــ ًيا مـــع التدابيـــر االحترازية
املتخـــذة يف ظـــل مكافحة انتشـــار فيـــروس كورونا.
شـــارك يف املســـابقة  30متســـاب ًقا من املراحل الدراسية
الثـــاث ،حيـــث يقـــوم املتســـابق بإرســـال مقطـــع مصور
يحتـــوي على تـــاوة ملقطـــع من القـــرآن الكـــرمي بطريقة
صحيحة وتســـميع للحديـــث املطلوب بحســـب كل مرحلة
وقـــراءة ألفاظـــه بطريقـــة صحيحـــة مـــع الشـــرح الوايف

للحديـــث .ومت تقييـــم املشـــاركات وفـــق معاييـــر محـــددة
بإشـــراف مجموعـــة مـــن معلمـــي القرآن.
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قطـــــاع الشـــباب ينظـــــم

برنامجـــــه الســــــــنوي
"تسامي  "6عن بعد

يف بـــادرة هـــي األولـــى من نوعهـــا يف مملكـــة البحرين
نظـــم قطـــاع الشـــباب بجمعيـــة اإلصـــاح برنامجـــه
السنوي "تـسـامــــي" يف نسخته السادســـة لتأهيل طلبة
املرحلـــة الثانويـــة "التوجيهـــي" الختيـــار تخصصاتهـــم
اجلامعيـــة ،وذلـــك عـــن بعـــد عبـــر موقـــع التواصـــل
االجتماعـــي "االنســـتغرام" ،التزا ًمـــا باإلجـــراءات
والتدابيـــر االحترازيـــة التـــي اتخذتهـــا الدولـــة.
تضمـــن البرنامـــج العديـــد مـــن اللقـــاءات املباشـــرة
باســـتضافة عـــدد مـــن املتخصصـــن وأســـاتذة اجلامعة
عبـــر خاصية  ،Live storyكما قـــام كل ضيف باإلجابة
بشـــكل مباشـــر على أســـئلة الطلبة ،الذين تفاعلوا بشكل
كبيـــر مـــع اللقاءات.
وشـــارك يف اللقـــاءت :د .بســـام احلمـــد الـــذي حتدث
عن املقابالت الشـــخصية ومراحلهـــا وإجراءات القبول
واختيـــار التخصص ،فيمـــا تناول املهنـــدس عبدالقادر
خنجـــي يف اللقـــاء الثانـــي التعريف باحليـــاة اجلامعية
ومجـــاالت العمـــل الطالبـــي مـــن خـــال جتربـــة ثرية
للعمـــل الطالبي داخـــل اجلامعة.
شـــرحا
فيما قـــدم مجموعة من األســـتاذة اجلامعيني
ً
واف ًيـــا عن عـــدد مـــن تخصصـــات اجلامعـــة أوضحوا
من خاللها املســـتقبل الوظيفـــي للتخصصات ،وأجابوا
على أســـئلة الطلبـــة التفاعلية ،وهم :د .هشـــام العمال
ود .عدنـــان بومطيـــع ود .رائـــد اجلـــودر ود .أحمـــد
العطـــاوي ،باإلضافـــة إلـــى األســـتاذ محمـــد جناحـــي
واألســـتاذ عبدالقـــادر محمـــد طيب.
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أمي أهديها
العمـــر كلـــه
بقلـــــم :د .محمـــد شـــاطـــر

مر علينا يف شـــهر مـــارس املاضي اليوم العاملي لـــأم والذي لم
يأخـــذ الـــرواج اإلعالمـــي الذي يحدث لـــه كل عام مع انشـــغال
اجلميـــع مبوضوع انتشـــار فيـــروس كورونا والتوعيـــة به وبطرق
الوقايـــة منـــه ،إال أن عزاؤنـــا يف ذلـــك أن األم َقدرهـــا أكبر وال
يوفيهـــا حقها يوم واحد يف الســـنة بـــل إن أمهاتنا نهديهن العمر
رخيصـــا أمـــام مـــا قدمن من ســـهر وتعـــب وتربيـــة وعناية
كلـــه
ً
تفـــوق االحتمـــال دون كلـــل أو ضجر أو شـــكوى أو طلـــب مقابل
مـــادي أو حتـــى معنـــوي .بذلت األم وتبـــذل وســـتبذل كل ما يف
وســـعها رغم ما قـــد تعاني منه من أعـــراض أو أمراض تعتريها
مـــع تقـــدم العمر حتـــى تلقى اهلل وهـــي راضية ســـعيدة ،هدفها
األول رضـــا الرحمـــن وأداء األمانـــة والثانـــي ســـعادة فلـــذات
أكبادهـــا وتنشـــئتهم تنشـــئة صاحلـــة طيبـــة وإكســـابهم مـــكارم
األخـــاق ووصولهـــم إلـــى أعلى املراتـــب وأفضـــل املقامات ،كل
ذلـــك تبذلـــه دون انتظـــار جـــزاء بـــل تكفيها بســـمة منهـــم عند
اللقـــاء وكلمـــة حب عنـــد االجتماع وســـؤال عن أحوالهـــا وزيارة
ال تنقطـــع منهم لها.
األم بســـمة احليـــاة وزهـــرة الســـنني وعبيـــر املاضـــي واحلاضر
واملســـتقبل ،بوجودهـــا حتصـــل الســـعادة ،ويف قربهـــا أســـتمد
قوتـــي ،وبهـــا أعـــرف حـــاوة الدنيـــا وبرضاها أذوق بـــإذن اهلل
النعيـــم يف اجلنـــة ،أنشـــد مواطن احلب واحلنـــان واجلمال عند
أردت الســـعادة والطمأنينـــة أجدها يف أحضان أمي،
أمي ،وإذا
ُ
أنفـــض عنـــي غبـــار التعـــب وأزيـــل أعبـــاء الدنيا بكلمـــات أمي
احلانيـــة ودعائها بالتوفيق والســـداد والتيســـير الذي ال ينقطع،
مســـحة حانيـــة بيدها على رأســـي تســـكن بها النفـــس وتنجلي
بهـــا الهمـــوم ويطمئـــن القلـــب ،فـــا حترمنـــي اللهم قـــرب أمي
والتقـــرب إليك بطاعتهـــا وبرها.
اجلنـــة حتـــت أقـــدام أمهاتنا ورضـــا الرحمن مـــن رضاهن ،ويف
برهن ســـعادة الدنيا وجناة اآلخرة ..محروم من فرط يف برهن،
ومغبـــون مـــن أدركهن ولـــم ينل رضاهـــن ..و رحمة اهلل واســـعة
ملـــن فاته بر والدتـــه يف حياتها فالفرصة ما زالت ســـانحة حتى
بعـــد مماتهـــا بالدعاء لها بالرحمـــة وزيارة قبرها وبـــ ُّر أرحامها
وأصدقائهـــا وأداء العمـــرة عنهـــا وبذل الصدقـــات بنية الرحمة
واملغفـــرة لهـــا وغيرهـــا من أبـــواب اخليـــر التي ال ينقطـــع معها
ثـــواب امليت كما علمنا احلبيب صلى اهلل عليه وســـلم يف ســـنته
وســـيرته ..فاللهـــم ال حترمني رضـــا أمي ورضاك.
اللهم احفظ أمي وأمهات املســـلمني جمي ًعا واكتب لهن الســـعادة
والعافيـــة ،وارحـــم من توفيته منهـــن ،وارزقني وإخوتـــي وأبنائي
وجميع املســـلمني واملســـلمات ب َّر األمهات أحيا ًء وأمواتًا.
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البذو ر الصالحة

تنظم أنشطة تفاعلية عن بعد

متاشـــ ًيا مـــع اإلجـــراءات االحترازية
التـــي اتخذتهـــا الدولـــة ملكافحـــة
انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،نظمـــت
البـــذور الصاحلة بجمعيـــة اإلصالح
سلســـلة مـــن البرامـــج واألنشـــطة
التفاعلية عن بعـــد لطلبتها للتواصل
معهـــم واســـتثمار وقتهـــم يف فتـــرة
املكـــوث يف منازلهـــم وتعزيـــز التعاون
بني أفـــراد األســـرة.
وقامت البــــــــــذور بتنظيـــــم املسابقة
األســـرية اإللكترونية األســـبوعية كل
يـــوم ســـبت طـــوال شـــهر أبريـــل ومت
تصميمهـــا بطريقة تفاعليـــة إبداعية

بهـــدف تنميـــة مختلـــف املهـــارات
وتعـــزز املشاركــــــــة والتعـــاون بـــن
أفراد األســـرة ،حيث شـــارك فيها ما
يقـــارب  ١٠٠٠مشـــارك.
كمـــا طرحت البـــذور سلســـلة مرئية
تهـــدف ملعرفـــة اهلل عـــ ّز وجـــل عـــن
طريـــق أســـمائه وصفاتـــه ،وتعزيزها
يف نفـــوس األطفـــال خـــال الشـــهر
الكـــرمي ،ومت تنـــاول اســـم واحـــد
أســـبوع ًيا وشـــرح معناه مع ذكر قصة
تـــدل عليه.
ً
فضـــا عـــن إصـــدار مذكـــرة تفاعلية
لألطفـــال بعنوان "حســـناتي كاجلبال"

حتتـــوي علـــى برنامج رمضانـــي منوع
مـــن أفـــكار ونصائـــح وتطبيقـــات
عمليـــة ومتابعـــة العبـــادات اليوميـــة
واألسبوعية ،مت نشـــرها إلكترونيا يف
مواقع التواصـــل االجتماعي املختلفة.
ولتشـــجيع األطفـــال علـــى احملافظة
علـــى الصـــاة يف املنـــزل يف مثـــل
هذه الظروف ،أطلقـــــــــت البــــــــــذور
ً
أيضـــا مســـابقة (صمـــم مصـــاك)،
ً
تفاعـــا كبيـــ ًرا
وقـــد القـــت املبـــادرة
مـــن أولياء األمـــور ومت عرض العديد
من مشـــاركات األطفـــال على صفحة
البـــذور الصاحلة باالنســـتغرام.

نادي الفتيات ينظم

مسابقة "أجمل فاصل للقرآن" عن بعد
نظـــم نـــادي الفتيـــات بجمعيـــة
اإلصـــاح مســـابقته الرمضانيـــة
"أجمـــل فاصـــل للقرآن"عـــن بعـــد،
وذلـــك بهـــدف إبـــراز إبـــداع الفتيات
يف مجـــال األعمـــال اليدويـــة ،وخلق
جو رائـــع من التنافس الشـــريف بني
املشـــاركات باإلضافة إلى دعم األهل
واألصدقـــاء باملشـــاركة بالتصويـــت
اســـتثما ًرا ألوقـــات املكـــوث يف املنزل

بســـبب اإلجـــراءات االحترازيـــة.
شـــارك باملســـابقة  15مشـــاركة مت
اختيار أفضل تســـع مشـــاركات منهن
للمنافســـة و التصويت ،حيث تأهلت
ثالث مشـــاركات للفـــوز ،حيث جاءت
ســـلمى جناحـــي يف املركـــز األول،
وحصلت ســـارة خليفة حمـــدان على
املركـــز الثانـــي ،فيمـــا جـــاءت نـــورة
ســـامي البوعركي يف املركـــز الثالث.

#معاــ ضد ــ كورونا
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المناهج غير التقليدية
للتعليم المنزلي
بقلم :عائشة املدني  -أخصائية نفسية
أعـــادت أزمـــة "كورونـــا" احلاليـــة
روتـــن حياتنـــا اليومـــي إلـــى الوراء
ألكثـــر مـــن قـــرن مـــن الزمـــان،
فاألطفـــال واألهالي مجبـــرون على
منـــط حيـــاة منزلي محـــدد ،منقطع
عـــن أنشـــطة احليـــاة اخلارجيـــة.
ويعيـــد إلـــى أذهاننـــا مثـــل هـــذا
النمـــط مـــن احليـــاة بأنـــه إن كانت
املدرســـة هي بيـــت أطفالنـــا الثاني،
فـــإن بيتهم هـــو مدرســـتهم األولى.
وتبقـــى البيـــوت للســـكن ،وال شـــك
أنهـــا تفتقر إلى خصائـــص املدارس
مـــن صفوف رســـمية وقوانـــن تلزم
الطفل باالنتباه إلى شـــرح الدروس.
وهذا ما يجعل استكشـــاف أساليب
لحـــا
التعلـــم غيـــر الورقيـــة أمـــ ًرا ُم ً
للنجـــاح يف التعلـــم املنزلي ودميومته
بـــإذن اهلل .ولعل من املهـــم أن نذكر

أن "مونتســـوري" و"التعليم املعكوس"
و"والـــدورف" مـــن أشـــهر املناهـــج
العاملية التـــي تُطبق يف مدارس عدة
علـــى مســـتوى العالم.
ويســـعى منهـــج مونتســـوري إلـــى
تقويـــة فطـــرة الفضول عنـــد الطفل
ليكبـــر ويصبح راشـــ ًدا مح ًبـــا للتعلم
املســـتمر .وتؤمن ماريا مونتســـوري
(مبتكـــرة هـــذا املنهج) ،أنـــه مثل ما
يتعلم الطفل الكالم واملشـــي بشـــكل
فطـــري ،فيمكنـــه تعلـــم الرياضيات
والقـــراءة وغيرها بنفـــس الطريقة،
شـــريطة توافـــر بيئـــة تعليميـــة
ُمحفـــزة .وتنشـــأ هـــذه البيئـــة ،وفق
منهـــج مونتســـوري ،باســـتبدال
األلعـــاب العاديـــة بأنشـــطة تعليمية
بشـــكل حصـــري .وهـــذا املنهـــج
يشـــترط عـــرض هـــذه األنشـــطة

بشـــكل بـــارز ويف مســـتوى نظـــر
الطفـــل ،جلذب انتباهـــه .وأن يكون
عددهـــا ُمحـــد ًدا لتجنـــب مشـــكلة
كثـــرة اخليـــارات للطفـــل ،حتـــى ال
يتشـــتت انتباهـــه ،ثم القيـــام بتدوير
هذه األنشـــطة بإزالة أي نشـــاط لم
يعد يجـــذب اهتمام الطفل بنشـــاط
آخـــر وجديـــد ليستكشـــفه ،أو قدمي
اشـــتاق إليه.
كما يشـــجع منهج مونتســـوري على
إشـــراك الطفـــل بشـــكل حقيقـــي
مبهمـــة أي عمـــل منزلـــي مبقـــدوره
فعلـــه ،فهـــذا يشـــجع الطفـــل علـــى
االســـتقاللية ،وهـــو مـــا يزيـــد ثقته
بنفســـه ،ويهـــدئ مـــن كثـــرة تذمـــره
وحركتـــه يف املنـــزل.
أفكار تطبيقية
 القيـــام بتجهيز األنشـــطة بكل مايحتاجـــه الطفل لذلك النشـــاط كي
حتفـــزه علـــى االعتماد على نفســـه،
فعلـــى ســـبيل املثـــال عنـــد القيـــام
بنشـــاط التلوين؛ قـــم بتوفير صينية
وارفق معها أدوات الرســـم ،والورق،
واملناديل الرطبـــة لتنظيف اليد بعد
االنتهاء من النشـــاط.
 ولتعزيـــز تعلـــم الرياضيات ،نقومبتجهيـــز صينية حتتـــوي على إحدى
األلعـــاب ذات األعـــواد اخلشـــبية
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للعـــد ،مـــع احلـــرص علـــى تركهـــا
غيـــر محلولة ،ليتشـــجع الطفل على
القيـــام بإكمـــال حلها بنفســـه.
التعليـــم املعكـــوس يناســـب تطبيـــق
منهـــج التعليم املعكـــوس مع األطفال
األكبـــر ســـنًا أكثـــر مـــن أقرانهـــم
الصغـــار .ويف هـــذا املنهـــج يتـــم
تزويـــد الطفـــل مبحتـــوى تعليمـــي
متنـــوع املصـــادر ،و يُتـــرك الطفـــل
الستكشـــافها بحريـــة ،ومـــن ثم يعود
الطفـــل بطرح ونقاش مـــا يراوده من
تســـاؤالت وقـــت الـــدرس .وهو على
عكـــس املنهج التقليـــدي الذي يُعطى
فيـــه الطفـــل احملتوى وقـــت الدرس،
ثـــم يتـــرك حلـــل الواجبات بنفســـه.
هـــذه الطريقـــة املعكوســـة تشـــجع
تنمية التعلم الذاتـــي ،وتوفر إضاعة
أي مجهـــود مـــع الطلبـــة أو األبنـــاء
الذيـــن ال يحتاجـــون إلى مســـاعدة،
مقابـــل وقـــت أكثـــر مـــع الذيـــن
يحتاجونهـــا .كمـــا وتعطـــى فرصـــة
للتعلـــم عبر املشـــروعات والتجارب.
فكرة تطبيقية
أَعـــط الطفـــل مهمـــة شـــرح إحـــدى

الغـــزوات أو املعـــارك مـــن تاريخنـــا
اإلســـامي للعائلـــة ،وذلك عـــن طريق
بنـــاء مجســـم ألرض املعركـــة أو ســـرد
لألحداث بشكل قصصي أو مسرحي،
مـــع احلـــرص علـــى تقـــدمي مصـــادر
تعليميـــة متنوعـــة تناســـب عمـــره.
منهج والدروف
أما منهج والـــدورف فمن الصعوبة
ً
طفل يتهرب من الدراســـة
أن جتد
أثنـــاء تطبيقـــه! حيـــث يهـــدف هذا
املنهـــج إلـــى دمـــج العلـــوم بالفنـــون
واخليـــال ،والبيئـــة املنزلية املريحة؛
بهدف تعزيز قيم حتمل املســـؤولية
وحريـــة االختيـــار عنـــد األطفـــال.
ويســـتند منهـــج والـــدورف إلـــى
نظرية منو خاصة ،ويقســـم الفئات
العمريـــة التعليميـــة إلـــى ثـــاث،
بحيـــث يتـــم اســـتخدام األســـاليب
التعليميـــة املناســـبة لكل فئـــة ،مثل
اســـتخدام القصـــص واألناشـــيد
لشـــرح كافـــة املـــواد التعليمية للفئة
األولـــى (دون ٦ســـنوات) .إضافـــة
إلـــى التركيـــز على النمـــو العاطفي
للفئـــة التالية ( 7ـ  )13بتعزيز رابط
املشـــاعر بينهم وبني مـــا يتعلمونه.
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انتهـــاء بالتركيـــز على بناء املســـيرة
املهنيـــة للفئـــة األخيـــرة ( 14فمـــا
فوق).
أفكار تطبيقية
 ذكـــر قصـــص وأســـباب نـــزولالســـور املختلفة قبل البدء بحفظها.
 اســـتخدام الرســـومات لتســـهيلتذكـــر ترتيـــب اآليات.
إنهـــا فرصـــة ذهبيـــة لالحتـــواء
العاطفـــي للطفـــل ،وجـــودة لغـــة
التواصـــل معـــه ،وركـــن أساســـي يف
التربيـــة الناجحة .والتعليـــم املنزلي
يخلـــق فرص ذهبية مناســـبة لتقوية
الروابـــط مع الطفل .حـــاور طفلك،
ليصبـــح زميلك وصديقـــك يف رحلة
التعلـــم ،فكمـــا يقـــال "عندمـــا نُعلم
نتعلم" .استكشـــف أفكاره وتساؤالته
وأجـــب عليها قبـــل غيـــرك ،لتُصبح
أنـــت املرجع املوثـــوق لديه .شـــاركه
بقصصـــك وخبراتـــك ،ليشـــاركك
همومـــه ،فالكثيـــر كان يغيـــب ســـبع
ســـاعات خـــارج البيـــت يوم ًيا.
إنهـــا الفرصـــة ذهبيـــة لتأســـيس
تغييـــر دائـــم يف منازلنـــا.

َّ
7

نحت ــاج ف ــي ه ــذه الفت ــرة لإلكث ــار م ــن الدع ــاء ب ــأن
يزي ــل المول ــى ع ــز وج ــل عن ــا ه ــذه الغم ــة ،ويدف ــع
عنــا البــاء والوبــاء ويحفــظ البــاد والعبــاد ،ويصــرف
عن ــا كل س ــوء وس ــقم.
ومــن أدعيــة الكــرب :ال إلــه إال الله العظيــم الحليم،
ال إلــه إال اللــه رب العــرش الكريــم ،ال إلــه إال اللــه
رب الســماوات واألرض ورب العــرش العظيــم.
ْ
َّ
َ َ
َّ
تكلنــي إلــى نفســي
اللهــم رحمتــك أرجــو فــا ِ
َ لَّ
َ
َّ
ْ
وأصلــح لــي شــأني كلــه ال إلــه إ أنــت.
ـن
ِ
طرفــة عيـ ٍ
اللهــم إنــا نســألك العفــو والعافيــة والمعافــاة
الدائمــة فــي الديــن والدنيــا واآلخــرة.
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مـــن التـــوكل علـــى اللـــه تعالـــى األخـــذ باألســـباب
المشـــروعة للوقايـــة مـــن األمـــراض قبـــل وقوعهـــا
واألخ ــذ بأس ــباب الش ــفاء والعافي ــة بع ــد اإلصاب ــة به ــا..
ُ
منه ــا المحافظ ــة عل ــى أذكار الصب ــاح والمس ــاء ،فم ــن
َ
َ
ُ
َّ
ُّ َ َ
ْ
َ
ْ
ْ ٌ
ـــم ِه شـــيء
ـــم
“ب ِاس
اللـــه ال ِ
ِ
ـــذي ل يضـــر مـــع ِاس ِ
قـــالِ :
َ َِ
ُ ْ َ
َّ
َ ُ َ
ْ ْ
ُ
َّ َ
ـميع الع ِلي ــم”
ض ول ِف ــي الس ــم ِ
اء وه ــو الس ـ ِ
ِف ــي الر ِ
ث ــاث م ــرات ل ــم يض ــره ش ــيء ،وم ــن ق ــال عن ــد الخ ــروج
ْ َ
َّ
َّ ْ ُ َ َ
َّ
َ
ْ
ـه ،وال ح ــول
م ــن المن ــزل:
ـه توكل ــت عل ــى الل ـ ِ
“بس ــم الل ـ ِ
َ
ُ
َّ ِ َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
وو َّ ِق ُي ــت،
ـه ،يق ــال ل ــه هدي ــت وك ِفي ــت
وال ق ــوة إال ِبالل ـ َِّ
ْ َ ُ
َ ْ ُ
َّ
َّ
وتنحـــى عنـــه الشـــيطان” ومـــن األدعيـــة“ :اللهـــم
َّ ُ َّ َ
َ َ
َ
َ
ْ
ـــم ِعي،
اف ِنـــي ِفـــي س
اف ِنـــي ِفـــي بد ِنـــي ،اللهـــم ع ِ
ع ِ
َ َ َ َّ َ ْ َ
َّ ُ َّ َ
َ َ
ـــري ،ل ِإلـــه ِإل أنـــت”.
اللهـــم ع ِ
اف ِنـــي ِفـــي بص ِ

من خطبــة الجمعة

للشيخ عدنان القطان -

إن أي ح ــدث يم ــر ب ــه المس ــلم ف ــي حيات ــه ال ب ــد ل ــه
ُ
ُ
أن يقـــف معـــه موقـــف المتدبـــر المتعـــظ ،وهنـــاك
حقائـــق ال بـــد للمســـلم أن يقـــر بهـــا إزاء الوضـــع
الراه ــن ال ــذي نم ــر ب ــه بع ــد ظه ــور وب ــاء كورون ــا ف ــي
العديـــد مـــن الـــدول ،وهـــي حقيقـــة أن هـــذا الكـــون
ُ ِّ
إنم ــا ه ــو ف ــي قبض ــة الل ــه تعال ــى يدب ــر أم ــره ،ويع ــرف
س ــبحانه وتعال ــى كل صغي ــرة وكبي ــرة في ــه .كم ــا أن
هــذا المــرض هــو ابتــاء لحيــاة اإلنســان وتنبيــه علــى
حجم ــه ف ــي ه ــذه الحي ــاة ،وتنبي ــه عل ــى قيم ــة ه ــذه
الدنيـــا التـــي يتشـــبث بهـــا النـــاس ،وتنبيـــه للعصـــاة
لكـــي يتوبـــوا إلـــى ربهـــم ويعـــودوا إلـــى رشـــدهم.

10
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11
يق ــول المول ــى ع ــز وج ــل“ :إنم ــا يوف ــى الصاب ــرون
أجرهـــم بغيـــر حســـاب” .وقـــال تعالـــى“ :إن اللـــه
مـــع الصابريـــن”.
فـــي ظـــل هـــذه األزمـــة التـــي نعيشـــها هـــذه
األي ــام ،ح ــري بالمؤم ــن أن يتحل ــى “بالصب ــر” حت ــى
ً
تمــر هــذه األزمــة بســام علينــا جميعــا بــإذن اللــه.
ً
نصب ــر بالمك ــوث ف ــي بيوتن ــا حفاظ ــا عل ــى س ــامتنا
ّ
وســـامة الجميـــع ،ونصبـــر عـــن مـــا تعودنـــا عليـــه
مـــن عـــادات وتقاليـــد ،حتـــى نتعـــاون مـــع الدولـــة
فـــي القضـــاء علـــى هـــذا الوبـــاء.
ّ
علمتن ــا األزم ــة “الصب ــر” عل ــى الب ــاء ،وحم ــد الل ــه
تعال ــى وش ــكره عل ــى نعم ــه.

خطيب جامع الفاتح اإلسالمي
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ً
خـــال هـــذه األزمـــة الراهنـــة التـــي نمـــر بهـــا جميعـــا ،ال بـــد أن

نفكــر بصــورة جديــة فــي اســتثمار أوقاتنــا فــي المنــزل ،وبخاصــة
لألبن ــاء الذي ــن ينبغ ــي اس ــتثمار أوقاته ــم بالناف ــع والمفي ــد.

ولعـــل مـــن أهـــم األمـــور التـــي ينبغـــي االلتفـــات لهـــا
هـــذه األيـــام توثيـــق الصـــات مـــع أفـــراد األســـرة ،ووضـــع
برنامـــج هـــادف يســـتفيد منـــه جميـــع أفـــراد األســـرة،

ويأتـــي المحافظـــة علـــى الصـــاة علـــى رأس األولويـــات،
وحلقـــة لحفـــظ وتـــاوة القـــرآن الكريـــم ،والتثقيـــف بســـيرة
ُ
المصطف ــى صل ــى الل ــه علي ــه وس ــلم ،والح ــث عل ــى مب ــادرة
خيريـــة للمســـاهمة فـــي الحملـــة الوطنيـــة لمكافحـــة
فيـــروس كورونـــا مـــن خـــال وســـائل التواصـــل االجتماعـــي.
العديد من األفكار ينبغي أن نبادر لتنفيذها داخل منازلنا.

ُ
ً
يق ــول اب ــن القي ــم رحم ــه الل ــه“ :العب ــد دائم ــا متقل ــب
بيــن أحــكام األوامــر وأحــكام النــوازل ،فهــو محتــاج
ب ــل مضط ــر إل ــى الع ــون عن ــد األوام ــر ،وإل ــى اللط ــف
عنــد النــوازل ،وعلــى قــدر قيامــه باألوامــر يحصــل لــه
م ــن اللط ــف عن ــد الن ــوازل”.
ك ــم نح ــن بحاج ــة ماس ــة إل ــى لط ــف الل ــه ع ــز وج ــل
عنـــد االبتـــاء ،فهـــو الـــذي يخفـــف عنـــا المحنـــة،
ويغـــرس فـــي نفوســـنا الســـكينة والطمأنينـــة .مـــن
هنـــا وجـــب أن تلتـــزم بأوامـــر اللـــه تعالـــى ونواهيـــه
ف ــي الرخ ــاء حت ــى تحظ ــى بلط ــف الل ــه الخف ــي ف ــي
الشـــدة.
وقـــد أوصـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم ابـــن
ّ
عب ــاس رض ــي الل ــه عن ــه“ :تع ــرف إل ــى الل ــه ف ــي الرخ ــاء
يعرفـــك فـــي الشـــدة”.

www.aleslah.org
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إعــــداد :د .محمـــد شــاطـــــر

العدد  - ٢٤٦رمضان 1441هـ  -مايو 2020م

العمــل هــو ضــرورة إنســانية وفطــرة اهلل ســبحانه يف خلقــه بهدف
إعمــار األرض وازدهارهــا قال اهلل تعالى يف كتابه العزيز " ُه َو أَنْ َشــ َأ ُك ْم
استَ ْع َم َر ُك ْم فِ ي َها" ،وسخر لإلنسان كل اإلمكانيات وهيأ له
مِ َن ْالَ ْر ِض َو ْ
الظروف املثلى ليكون خليفة اهلل يف األرض يؤسس فيها حلياة سعيدة
ومستقرة يقاوم بصور العمل املختلفة املهنية منها والتعليمية واخلدمية
تطوعا.
واخليرية واإلغاثية سواء تقاضى عليها أج ًرا أو أداها
ً

صــــــــــــــــــــــور
مشرقــــــــــة
من اإلبــداع
والتميــــــــز
من مسيـــرة
"اإلصــــــــالح"

كما جعل اإلســام اإلتقان يف العمل واملبادرة واالبتكار عبادة دعا
إليها اهلل سبحانه وتعالى يف كتابه وحث عليها النبي صلى اهلل عليه
وسلم ،يقول الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم" :إن اهلل عز وجل
كتب اإلحسان على كل شيء" ،فاإلحسان صفة رائعة ،وهو لغة يعني
اإلتقان والتميز واإلبداع وهو من أســباب محبة هلل للعبد ورفعة له
يف الدنيــا وفــو ٌز لــه يف اآلخرة ،قال عليه الصالة والســام" :إن اهلل
يحب إذا عمل أحدكم عم ً
ال أن يتقنه".

وجمعيــة اإلصالح حرصت منذ نشــأتها على التميز واإلبداع وأن
تكون رائدة ومبادرة دائ ًما ويف مقدمة الركب على خدمة لهذا الوطن
العزيــز ،ومــا مبادرات جمعية اإلصالح مؤخ ًرا يف دعم جهود الدولة
ملكافحة انتشــار فيروس كورونا إال واحدة من تلك الصور املشــرقة
يف مسيرة هذه املؤسسة.
ونســتعرض خــال "ذاكــرة اإلصــاح" بعــض الصــور املضيئــة يف
مســيرة "اإلصــاح" التــي نســأل اهلل عــز وجــل أن يكتبها يف ســجل
حسنات جميع من بادر إليها وأشرف على تنفيذها.
تكرمي "اإلصالح"
كأول جمعية
تطوعية أهلية
بحرينية
جــاء يف عــدد مجلــة
"اإلصــــــــاح" رقـــــــم 85
الصــادر يف ينايــر مــن
العــام 2001م خبر تكرمي
جمعيــة اإلصــاح ضمن
احتفاالت الدولة بالســنة
الدوليــة للمتطوعــي يف
العــام  2000حتت رعاية
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الســيد عبدالني الشــعلة وزير العمل
والشــئون االجتماعيــة آنــذاك .أقيم
احلفــل مســاء الثالثــاء  5ديســمبر
200م وتســلم األســتاذ محمــد
عبــداهلل جميــل أمــن ســر اجلمعية
درعا وشــهادة تقدير باعتبار جمعية
ً
اإلصــاح هــي أول جمعيــة أهليــة
تطوعية تأسست يف البحرين ،وعلى
هامــش االحتفال مت تكرمي األســتاذ
عبدالرحمن مصطفى الكوهجي عن
عطائــه وعملــه باجلمعيــة ملدة زادت
عن  10سنوات.
تكرمي الشيخ عيسى بن
محمد آل خليفة (رحمه اهلل)
عام 2002
ورد يف مجلــة اإلصــاح يف عددهــا
رقــم  101الصــادر يف يونيــو من العام
2002م تغطيــة عن تكــرمي ( )21رائ ًدا
من رواد العمل االجتماعي بدول مجلس
التعــاون اخلليجــي ضمــن فاعليــات
األســبوع العربــي اخلليجــي الســادس
للعمــل االجتماعي والــذي أقيم يف 20
أبريل  2002بدولة الكويت حتت شعار
"األســرة والعمل االجتماعي ..التحدي
اجلديــد" .وقد حظــي بالتكرمي حينها
ثالثــة مــن رواد العمــل االجتماعــي
مبملكــة البحرين وعلى رأســهم رئيس
اجلمعية رحمه اهلل الشــيخ عيســى بن
محمد آل خليفة.
وقــد ألقــى الشــيخ عيســى بــن
محمــد (رحمــه اهلل) كلمــة يف حفــل
االفتتــاح باســم رواد ورائــدات العمل
االجتماعــي املكرمني بهــذا االحتفال
توجــه فيها بالشــكر لصاحــب املعالي

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
رئيــس مجلس الــوزراء باإلنابة ووزير
اخلارجية ،مشــي ًرا بأن هــذا التكرمي
لفتــة كرميــة نعتــز بهــا ونفخــر بهــا،
ملــا تعبــر عنه مــن دالالت ومؤشــرات
تؤكــد إميــان دولــة الكويت الشــقيقة
قيــادة وحكومة وشــع ًبا بالــدور املؤثر
للعمل االجتماعــي يف حتقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،كما أن هذا
التكرمي هو تقدير من وزارات الشؤون
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والتنميــة االجتماعية يف دول مجلس
التعــاون لــدور القيــادات االجتماعية
يف معايشــة املواطنــن وحتديــد
مشــكالتهم واإلحســاس مبشاعرهم،
وإطالق قدراتهم للمشاركة بجهودهم
الذاتيــة يف خدمــة بالدهــم ،كمــا
استعرض الشــيخ يف كلمته ً
بعضا من
جتاربــه يف العمــل االجتماعــي علــى
املســتوى العربي وحتديــ ًدا حني تولى
مســؤوليات وزارة العمــل والشــؤون
االجتماعيــة بالبحريــن يف الفترة من
عــام 1975م إلــى عــام 1980م .وأكد
الشيخ يف تصريح له بهذه املناسبة أن
املشــاركة التطوعية األهلية رافد هام
إلجنــاح جهــود التنميــة ،كمــا تضمن
امللتقى الدعوة إلنشــاء مركز خليجي
للبحوث والتدريب االجتماعي.
تكرمي جمعية اإلصالح يف
احلفل التكرميي األول للعمل
الوقفي
تسلم األســتاذ محمد جميل أمني
ودرعا
ســر اجلمعية شــهادة تقديــر
ً
تذكار ًيــا يف احلفــل التكرميي األول
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للعمــل الوقفــي الــذي أقيــم مبتحف
البحريــن الوطني الــذي نظمته إدارة
األوقــاف الســنية يف 2002/6/12م
حتت رعاية الشيخ عبداهلل بن خالد
آل خليفــة وزيــر العــدل والشــؤون
اإلســامية (رحمــه اهلل) وبحضــور
الســيد خليفــة بــن أحمــد الظهراني
رئيس مجلس إدارة األوقاف الســنية
حينهــا ،وبحســب مــا جــاء مبجلــة
اإلصالح يف العدد رقم  102الصادر
يف يوليو من العام 2002م فإن جمعية
اإلصــاح كرمت باحلفل ضمن ()38
مــن املكرمــن مــن مملكــة البحريــن
ودول مجلــس التعاون من مؤسســات
وأفــراد ترعــى وتدعــم الوقــف يف
اململكة.
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كرمــت وزارة الصحــة جلنــة األعمال
اخليريــة علــى مشــاركتها الفاعلة يف
احتفاالت وزارة الصحة بيوم الصحة
العاملي لعام 2002م والذي أقيم حتت
شعار "يف احلركة صحة وبركة".
فقــد أشــار العــدد رقــم  103مــن
مجلة اإلصالح الصادر يف أغســطس
من العام  2002أنه قد تسلم األستاذ
إبراهيــم محمد احلســن رئيس جلنة
درعــا
األعمــال اخليريــة باجلمعيــة ً
تذكار ًيا وشهاد تقدير من وزير الصحة
آنــذاك ســعادة الدكتــور فيصل رضى
املوســوي يف حفــل تكــرمي املشــاركني
بفاعليــات يــوم الصحــة العاملي الذي
نظمه قســم التثقيــف الصحي بوزارة
الصحة يوم األربعاء  2002/7/10يف
قاعة رفيدة بالوزارة.

وزارة الصحة تكرم خيرية
اإلصالح ضمن احتفالها بيوم
الصحة العاملي ()2002

جمعية اإلصالح تكرم كأفضل
داعم لألسر املنتجة عام 2012م

تتنــوع أنشــطة جمعيــة اإلصــاح
ومســاهمتها ومبادراتهــا يف شــتى
املجاالت التي تخدم املجتمع وحتقيق
تنميتــه ،وترســخ مــن خــال هــذه
املشــاركة قيــم التعــاون والتكافــل من
أجــل مصلحة الوطــن واملواطن ،فقد

ومن املشــروعات الرائدة والنوعية
التي تعتني بها جمعية اإلصالح وجلنة
األعمال اخليرية حتدي ًدا هو مشــروع
األســر املنتجــة ،ويأتــي هذا املشــروع
يف إطــار اهتمــام اململكــة بتنميــة
األســرة البحرينيــة تنميــة مســتدامة

عــن طريــق جهــود كبيــرة مــن وزارة
التنميــة االجتماعيــة والتــي توجــت
برعاية كرمية من لدن صاحبة السمو
امللكــي األميــرة ســبيكة بنــت ابراهيم
آل خليفــة قرينة ملك مملكة البحرين
رئيسة املجلس األعلى للمرأة حفظها
اهلل ورعاها من خالل جائزة صاحبة
الســمو امللكــي األميــرة ســبيكة بنــت
إبراهيــم آل خليفــة والتي تكــرم فيها
أفضــل أســرة منتجــة ،وأفضــل منتج
وأفضل داعم لألسرة املنتجة.
وقــد حظيــت جمعيـــــة اإلصــــــاح
بالتكرمي ضمن جائزة صاحبة السمو
امللكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيم
آل خليفــة عــام 2012م كأفضل داعم
لألســر املنتجــة لتخصيصهــا قســم
خــاص باألســر املنتجــة ضمــن جلنــة
األعمال اخليرية ،ويدعم هذا القسم
ما يزيد عن  100أسرة بحرينية.
ومبــرور الوقــت فقــد تطــور العمــل
باملشــروع وانشــأت جلنــة األعمــال
اخليرية باجلمعية مق ًرا دائ ًما لألســر
املُنتجــة يف عــراد يخــدم مــا يقــارب
 1000أســرة .حيــث يهــدف املشــروع
إلــى حتويــل األســر الفقيرة من أســر
ُمتلقية للدعم ،إلى أســر ُمنتجة قادرة
علــى تلبيــة متطلباتهــا املعيشــية دون
احلاجــة إلــى دعــم ،وحتقيــق هامــش
مــن االدخار يعود عليهــا بالنفع وعلى
املجتمــع بأســره .كمــا يقــوم املشــروع
بتدريــب األســر تدري ًبــا احتراف ًيــا
يُســاعدها علــى حتســن منتجاتهــا،
واكتساب املهارات التسويقية الالزمة،
حيــث يُتيــح لألســر تســويق ُمنتجاتها
من خالل معارض األسر املُنتجة التي

ذكـــريات
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تقــام داخــل البحريــن وخارجها ،وقد
حقق املشــروع جناحات كبيرة يف هذا
املجــال حتولت بها أســر فقيــرة كانت
تتلقى الدعم إلى أســر منتجة صاحبة
مشروعات.
خيرية اإلصالح حتصد ملرتني
على التوالي جائزة
رواد التسويق
وتواصل اجلمعية مسيرتها اإلبداعية
ومشــروعاتها النوعيــة لتخــوض هــذه
املرة مضما ًرا يعتبر يف عاملنا املعاصر
هــو عصب العمل اخليــري والتطوعي
والتجــاري وهو التســويق ،فقد متكنت
جلنة األعمال اخليرية باجلمعية الفوز
باملركــز األول بجائزة "رواد التســويق"
عن فئة األعمال التسويقية للمنظمات
غيــر الربحيــة والتي تنظمها مؤسســة
"تسويق" السعودية ويقام حفل التكرمي
السنوي بالعاصمة السعودية الرياض،
وجــاء فــوز جلنــة األعمــال اخليريــة
بجمعيــة اإلصــاح وســط مشــاركة
قوية وتنافســية للعديد من املؤسسات
اخليرية من مختلف دول اخلليج.

وجاء فوز خيرية اإلصالح باجلائزة
األولــى يف العــام 2018م كما ورد يف
عــدد مجلــة اإلصــاح ( 222مــارس
2018م) عن حملتها اإلعالمية "وين
احلمام" التي تبنتها اللجنة مبناســبة
اليــوم العاملــي للصحــة العامليــة
وهدفــت احلملــة إلــى لفــت االنتباه
لقضيــة نــدرة دورات امليــاه الصحية
يف الــدول الناميــة ومــا يترتب عليها
من مشــكالت وأزمــات صحية تودي
بحياة املاليني من خالل فيلم قصير
يجسد جتربة اجتماعية تبني معاناة
الكثيريــن يف قــارة أفريقيــا وغيرها
مــن البلــدان الناميــة من عــدم توفر
الــدورات الصحيــة املالئمــة ،كمــا
ترويجا كبي ًرا ملشروع
حققت احلملة
ً
قريــة البحريــن التنمويــة بجيبوتــي
التــي تشــرف عليــه جلنــة األعمــال
اخليريــة ويهــدف إلى توفير مســكن
إنســاني لعــدد  100أســرة فقيرة يف
جيبوتي.
أمــا اجلائــزة الثانيــة فقــد كانت يف
العام 2019م كما ورد يف مجلة اإلصالح
يف عددهــا ( 234مارس 2019م) فقد
جــاءت عــن حملتها "أنا اآلن ال أشــعر
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بالبــرد" ،والتي أطلقتهــا اللجنة خالل
حملتهــا لكســوة الشــتاء لهــذا العــام.
جناحا كبيــ ًرا من خالل
والتــي حققت
ً
عرضها ســترات (كنزات) حتمل شعار
احلملة وتوزيعهــا على املتبرعني ،وقد
رواجــا كبيــ ًرا؛ وبــادر
القــت احلملــة
ً
العديد مــن رواد العمل اخليري ورواد
منصــات التواصــل االجتماعــي يف
مملكــة البحريــن وخارجها باملشــاركة
يف احلملــة والترويــج لهــا مــن خــال
ارتــداء الســترات واملســاهمة يف جمع
التبرعات.
وختاما ...
ً

فــإن هــذه النجاحات التــي تطرقنا
إلــى بعضهــا فإنها تعطينــا األمل إلى
مواصلــة جــادة لتحقيــق املزيــد مــن
النجاحات يف مختلف مسارات العمل
خدمــة لهــذا الوطــن العزيز ،ســائلني
اهلل العلي القدير أن يبارك يف اجلهود
ويســدد اخلطــى وأن يعــن القائمــن
على هذه املشروعات املباركة لتحقيق
املزيــد مــن اإلجنــازات على مســتوى
العمــل اخليــري والتطوعــي واإلغاثي
الــذي توليــه قيادتنــا الرشــيدة كل
الدعم واالهتمام.
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مساهمـات
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هل طرقت إدارة التغيير
أبواب العمل الخيري؟
بقلم د.علي عبدالغفار
حينمــا أحدثك عــن إدارة التغيير فقد تذهب بذهنك إلى إدارة
الشركات الربحية واملؤسسات االستثمارية وإدارة األعمال حيث
املــال واملنافســة علــى األســواق والصراعات على املــوارد ،لكني
اليــوم أحدثــك عــن إدارة التغييــر يف قطاع من أهــم القطاعات
يف الوطن العربي واإلســامي إنها إدارة التغيير يف قطاع العمل
اخليري الطوعي.

بدايــة يُقصــد بــإدارة التغييــر :هــي سلســلة اجلهــود املســتمرة
والبعيدة املدى الهادفة إلى حتســن قدرات املنظمة على إدخال
التجديد ومواكبة التطور ،ومتكينها من حل مشكالتها ومواجهة
حتدياتهــا مــن خــال توظيــف النظريــات والتقنيــات الســلوكية
املعاصــرة ،واســتيعاب احلضــارة التنظيميــة .وإعــادة صياغتها
واعتماد البحوث امليدانية ودراســات العمل واالســتعانة بخبراء
التغييــر والتطويــر من داخــل املنظمة وخارجهــا لوضع خططها
واإلســهام يف متابعــة تنفيذهــا  -إذن فهــي اجلهــود الرامية إلى
زيادة فاعلية تلك املنظمات اخليرية.
وقد أصبحت اإلدارة من أعظم القوى املؤثرة يف عاملنا ولها دور
حيوي وفاعل يف كل املجاالت وخاصة يف مجال القطاع الطوعي،
فإدارة اليوم إدارة تغيير وإبداع وابتكار ،حيث يسود عالم اإلدارة
يف الوقــت احلاضــر حالة مــن التغيير املســتمر والتطور الدائب
ليشــمل كل عناصــر اإلدارة ،وتتبلــور أهــم ســمات ومالمح هذه
احلالــة الســائدة يف سلســلة متالحقة من التغيــرات والتحوالت
العامليــة طالــت أغلــب عناصــر نظــام اإلدارة  ،حيــث تتمثــل يف
عملية االبتكار وتطوير نظم اإلدارة التي تتسم بالسرعة واملرونة
وارتفاع اجلودة.

فالتحــوالت العامليــة يف الوقــت احلاضر مثــل العوملة ومنجزات
العلــم والتكنولوجيــا وثورة االتصــاالت واملعلومات حتمل العديد
من التحديات املعاصرة واملستقبلية ،هذه التحوالت تضغط على
قــدرات القائمني على املنظمات واجلماعات الطوعية واخليرية
ملواجهتهــا والتكيــف معهــا مســتخدمة يف ذلك اآلليــات املالئمة
لها ،كإعادة رسم السياسات واالستراتيجيات وإعادة التنظيمات
وإعادة هندسة نظم العمليات اإلدارية يف كل منظمة خيرية ،أو
التطويــر والتجديــد والتحديــث احلتمي والضروري ،وما شــابه
ذلك لتحقيق التوازن والتفاعل الذي يولد حركة النُظم.

فاإلدارة تنتقل بسرعة من األشكال الثابتة إلى األشكال املؤقتة
يف مجــال التنظيــم ،ومــن الــدوام إلى الــزوال يف جميع مجاالت
قطاع األعمال اخليرية واجلماعات الطوعية.
هذا يعنى أن املنظمات اخليرية املعاصرة من املُفترض أن تتخذ
ً
أشكال وصي ًغا يف ظل التغيير املستمر املتصارع واملتالحق ،حيث
إدارة اليــوم كمــا أنهــا إدارة املســتقبل ،وما يطرأ عليــه من آمال
وآالم بســبب الضغوط التي يعكسها التغيير كنتيجة الستمرارية
احلياة.

تواجــه املؤسســات واملنظمــات واجلماعــات اخليريــة بكافــة
عناصرهــا العديــد مــن التحديات نتيجة التغييــرات والتطورات
العامليــة واحملليــة ،والتــي باتــت جميعهــا تشــكل واق ًعــا جديــ ًدا
يفــرض علينــا ضرورة إعــادة النظر يف كافة مكوناتها وأســاليب
ممارستها.
فهــل دخلــت فكــرة التغييــر وطرقــت بــاب املنظمــات اخليريــة
واجلماعــات غيــر الهادفــة للربح؟ ومن ثم هل اســتطاعت إدارة
التغييــر حتقيــق أهــداف املنظمــات اخليريــة والطوعيــة ،حتــى
تستطيع أن تواكب التطورات العصرية أم ما زالت تلك املنظمات
تقبــع وتســكن يف حظيــرة النمطيــة ،وتقف عند برامج ووســائل
وأنظمــة جامــدة متصلبــة وبالتالي منعزلة عــن البيئة اخلارجية
لهــا وبعيــدة عــن التطورات العصريــة والتحديات التنافســية يف
سوق العمل اخليري والطوعي؟

مما ال شــك فيه أن هذا املوضوع يشــكل أهمية كبرى ،وخاصة
يف دول العالم اإلسالمي الحتياجه للمنظمات اخليرية والقطاع
الطوعي بشــكل هام للمســاهمة يف تشــكيل املجتمع املدني لهذه
الدول ،ومن العجيب أن الدول األجنبية املتقدمة والتي ليس لها
دافــع شــرعي يف العطــاء للعمل اخليري مثل الدول اإلســامية،
ومــع ذلــك فإن هذه الدول تتقدم يف قطــاع العمل اخليري تَقدم
بالــغ ويرجــع ذلك إلى جــودة اإلدارة وقدرتها علــى إدارة التغيير
داخل كل املنظمات والكيانات اخليرية وهذا ما ننشده وننتظره
من رواد العمل اخليري يف دول العالم اإلسالمي.
وختامــا :الشــيء الوحيــد الــذي ال يتغير هو التغ ّير نفســه فمن
ً
أدركه ووعى بحتميته؛ جنح وتغلب على مشكالته ،ومن جتاهله
وغفل عنه؛ جرفه تيار التخلف وتقزّم ..فانتبهوا يرحمكم اهلل.
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fadala1@gmail.com

إشراف :أحمد الشيخ الفضالة
الكتاب الثالث والثـــالثــون

كتاب "األب الغني ،األب الفقير"
للكاتب روبرت كيوساكي
(الجزء الثاني)

إعداد :زياد هاشم املدني ماجستير يف القيادة واإلدارة ومهتم بتخصص تطوير الذات

الفصل السابع :التغلب على املعوقات:
يف هــذا الفصــل يشــرح الكاتــب أهــم
املعوقــات التــي حتــول بــن النــاس وبني
االستقالل املالي ،وهي:
 .1اخلوف من اخلســارة :فالفشــل يلهم
الناجحني ،والفشل يهزم اخلاسرين!
 .2وينصح" :ال تضع كل بيضك يف ســلة
واحدة ،بل وزع البيع على عدة سالل".
 .3الســخرية املريرة :فهناك العديد من
النــاس املثبطــن مــن حولنــا ،فالذيــن ال
ميتلكــون اجلرأة للمحاولة يســخرون من
الذيــن يحاولون .وينصــح بعدم االلتفات
إلى هؤالء املثبطني.
 .4الكســل :ال تقــل "ال أســتطيع عمــل
ذلك" ،بل قل "كيف أستطيع عمل ذلك؟"
 .5العادات السيئة :التي تؤدي إلى ثقافة
مالية سيئة ،كما ذكرنا ساب ًقا.
 .6التكبر :فعليك التغلب على ذلك بالتعلم،
فعندما جتهل أم ًرا ما تظنه غير مهم.
ويقول" :املســتثمر الذكي يكسب املال يف
األسواق املزدهرة واألسواق املنهارة"
الفصل الثامن :البداية:
يف هــذا الفصــل يطــرح الكاتــب عشــرة
دروس أساسية لتنمية الذكاء املالي:
 .1قــ ّوة الــروح :اجعــل لــك هد ًفا يحرك
همتك كل يوم.
 .2قــ ّوة االختيــار :اختــر خيــارات يومية
صائبة حترك لهدفك.
 .3قــ ّوة الترابــط :انتق أصدقائك بعناية
وتعلم منهم.
 .4قــ ّوة التعلم الســريع :اتقن طريقة ما،
ثم تعلم طرق إبداعية جديدة.
 .5ق ّوة االنضباط الذاتي :اعنت بنفســك
أوالً ،وتعلم.

 .6ق ّوة النصيحة :كن سخ ًيا مع موظفك
الذي يدر عليك املال.
 .7ق ّوة نيل الشيء مقابل ال شيء :استرد
مالك بسرعة.
 .8قــ ّوة التركيــز :إن أردت الرفاهيــة،
فاجعل األصول تشتريها لك ،وال جتعلها
ضمن التزاماتك.
 .9ق ّوة األسطورة :اختر لك قدوات.
 .10ق ّوة البذل :إن أردت أن تكسب ،فابدأ
بالعطاء (ما نقص مال من صدقة).
الفصل التاسع :إليك بعض مما تفعله:
ويف هــذا الفصــل يعطينــا الكاتب بعض
النصائح املالية اإلضافية:
 توقــف لبرهــة ،وفكــر فيمــا تقــوم به،وطبق ما تعلمت.
 ابحث عن أفكار جتارية إبداعية. اعثــر على شــخص قام مبــا تريد أنتالقيام به ،واصطحبه للعشاء ،وتعلم منه.
 واظب على التعلم دائ ًما.ً
عروضا كثيرة للشراء ،واختر أنسبها.
 قدم تفقد منطقتك لكي حتصل على أفكاروفرص جتارية جديدة.
 ابحث عن الصفقات يف كل األسواق. ابحث يف األماكن الصحيحة. ابحث عمن يرغب يف الشــراء ًأول ،ثم
ابحث عمن يرغب يف البيع.
 اجعل طموحاتك كبيرة. تعلــم من التاريخ ومن أخطاء اآلخرينوخبراتهم.
 الفعل دائ ًما يهزم عدم الفعل.الفصل العاشر :أفكار أخيرة:
يختــم الكاتب الكتــاب بطرح بعض األفكار
تلخيصا ملا ذكر يف الكتاب .ويشرح
األخيرة
ً

يف هذا الفصل أمناط الدخل الثالثة:
 .1الدخل املكتسب "تعمل ألجله".
 .2الدخل االستثماري "يعمل ألجلك".
 .3الدخل السلبي "يعمل ألجلك".
إيجابيات وسلبيات الكتاب:
يعد كتاب األب الغني واألب الفقير أحد
الكتــب الرائدة يف مجــال تنمية األموال،
وطريقــة طــرح الكتــاب تبســط قوانــن
معقدة يف إدارة األموال ،بطريقة يفهمها
عامــة الناس غيــر املتخصصني يف إدارة
األعمال.
والنصائــح املذكــورة فيــه تغيــر طريقــة
تفكيــر الشــخص إلــى التفكيــر املالــي
الذكي.
ومــن ســلبيات الكتــاب تبنيــه الفكــر
الرأســمالي ،الــذي قــد يتعــارض مــع
شــريعتنا اإلســامية يف بعــض املبــادئ،
مثــل الربح من وراء الربا ،وبعض األمور
األخــرى التــي تركــز على املــال من دون
النظر إلى األخالق.
ومــن الســلبيات األخــرى للكتــاب أن
البعــض قــد يجــده متقطــع وغيــر
متسلســل بشــكل واضــح ،فــا تتصــل
فصولــه مــع بعضهــا بطريقــة واضحة
وسلســة ،إمنــا أغلــب الفصــول تكــون
منفصلة لوحدها.
ختا ًما علينا أن نذكر أن القرآن الكرمي
وهدي الرســول صلى اهلل عليه وسلم،
حثنا على تشــغيل األموال يف التجارة،
ملــا يف ذلك من تنميــة القتصاد األمم،
وعلينا كمســلمني أن نتميــز عن غيرنا
يف جتارتنا باألخالق اإلسالمية.

مسك الختام

عيدك في بيتك سعادة
بقلـم :هاجـر ناصـر الفضـالـة
مستشارة السعاده وااليجابية بشهادة
مصدقة من اإلمارات و هولندا

أيـــام قليلـــة و يهـــل علينـــا عيـــد الفطر
املبـــارك ،وهو فرحـــة للصائم بعد صيام
شـــهر رمضان ً
كامل ،غيـــر أن عيد هذا
العـــام هو عيـــد زمـــن الكورونـــا ،كورونا
التـــي غيـــرت مظاهـــر احليـــاة العامـــة
وأســـلوب التفاعـــل االجتماعـــي ،عيدنا
هـــذا العـــام يخلو مـــن مالمـــح ألفناها
منـــذ الصغر ،عيد هـــذا العام مع إغالق
املســـاجد ال وجـــود لصـــاة العيـــد يف
جماعـــة ،ال أطفـــال يتنقلـــون بـــن بيوت
احلـــي مباركـــن بالعيـــد وهـــم فرحـــن
مبالبـــس العيـــد اجلديـــدة ،عيـــد يخلو
مـــن ملـــة العائلـــة ،فـــا جتمعـــات لتناول
غـــداء العيد مع ملة العائلـــة الكبيرة التي
يلتقي خاللهـــا أبناء األعمـــام واخلاالت
واألجـــداد ،عيـــد يخلـــو مـــن ملـــات
األصدقـــاء ملشـــاهدة أحـــدث األفالم يف
صـــاالت الســـينما ،عيد يخلـــو من ملات
الصديقـــات يف أحـــدث املطاعـــم ،عيـــد
بـــا مغامـــرات ســـفر جديدة.
دعونـــا نتفكر ً
قليل ،هل بســـبب اختفاء
مظاهـــر العيـــد التـــي ألفناها نســـتقبل
عيدنـــا هـــذا بكآبـــة وســـلبية وحـــزن
وتأفـــف! هـــل تعلمـــون بـــأن استشـــعار
فرحة العيد وإظهار الســـرور تعد إحدى
الســـن ويعد إظهارها من شـــعائر الدين
وقربـــة يُتقـــرب بهـــا إلى اهلل؟
جائحـــة كورونا غ ّيـــرت نظرتنا للعديد
من األمـــور التي كنا يف الســـابق نعدها
مســـلمات ال ميكـــن حلياتنا أن تســـتمر
بدونهـــاَ ،قـــا َل َر ُســـو ُل اهلل صلـــى اهلل
ـــر ْالُؤْمِ ـــنِ إ َِّن
"ع َجبـــاً أل ْم ِ
عليـــه وســـلمَ :
س َذل َ
ِـــك أل َِح ٍد
أَ ْمـــ َرهُ ُكلَّـــ ُه لَ ُه َخيْـــ ٌرَ ،ولَيْ َ
صابَتْـــ ُه َســـ َّراءُ َشـــ َك َر
ِإ َّال لل ْ ُمؤْمِ ـــنِ :إ ْن أَ َ
صابَتْـــ ُه َ
َفـــ َكا َن َخيْـــراً لَـــهَُ ،و ِإ ْن أَ َ
ضـــ َّراءُ
صبَ َر َفـــ َكا َن خيْـــراً لَهُ".
َ
ليكـــن عيدنـــا هـــذا العـــام مختل ًفـــا
مميـــزًا عيدنـــا مـــن بيوتنـــا لنطلـــق
العنـــان لطاقاتنـــا اإلبداعيـــة ملواهبنـــا
التـــي أهملناهـــا بســـبب كثرة مشـــاغلنا

الســـابقة خـــال رحلـــة حياتنـــا اليومية
مبلهياتهـــا ومســـؤولياتها.
لنحـــرص على تغطية اجلانب الروحاني
بـــأداء جميـــع الصلـــوات يف جماعـــة مع
أفـــراد األســـرة فمـــا أجمـــل ملّة األســـرة
خـــال الصـــاة ،صـــاه إمامهـــا األب
ومـــن خلفـــه األبنـــاء والزوجـــة حتفهـــم
املالئكة وتبارك بيتهـــم .وال تنس إخراج
زكاة الفطـــر وإعطائهـــا للمحتاجـــن..
دعونـــا نعزز حـــب العطاء وحـــب الوطن
لـــدى األبناء ،ونكـــون قدوة يحتـــذى بها
بأجمـــل صورهـــا مـــن خـــال انضمامنا
للمبـــادرات التطوعيـــة التـــي نظمتهـــا
حكومتنا الرشـــيدة ملد يد العون ململكتنا
لتتعافى ســـري ًعا  -بـــإذن اهلل  -من هذه
اجلائحـــة .ميكننا أن نتشـــارك مع أفراد
األســـرة يف إعـــداد غـــداء مبتكـــر ليـــوم
العيد فوســـائل التواصـــل مليئة بالعديد
مـــن برامج الطبخ الشـــيقة ،فبمشـــاركة
جميـــع أفراد األســـرة يف إعـــداد الطعام
تنتشـــر اإليجابيـــة والســـعادة واملـــرح و
تتفجـــر الطاقـــات اإلبداعيـــة .تواصلوا
مـــــــــع العائلــــــــة
املمتـــدة عبـــر
التطبيقــــــــات
الذكــيـــــــــــــــــة
لتبـــادل التهاني
والتبريكات
وتنظيــــــــم املســـابقات
العائليـــــــة واملسابقــــــــــات
املختلفـــة مع إمكانية إعطاء
جوائـــز عـــن طريـــق الدفع
االلكترونـــي ..تباعدنــــــــــــا
اجتماع ًيـــا لظـــروف طارئة
لكننـــا نســـتطيع بفضـــل
التكنولوجيا التواصل أينما
كنـــا فاحلمد هلل على نعمه،
ومن أراد الســـعادة سيراها
يف أبســـط األمـــور كل مـــا
عليكـــم هـــو النظـــر لألمور

بنظـــرة إيجابية فـــكل محنة هـــي منحة
إلهية ،قـــال تعالى" :ال يُ َكلِّفُ َّ
اللُ نَف ًْســـا
إ َِّل ُو ْســـ َع َها"..فعلينا أن نكـــون إيجابيـــن
فـــرب العبـــاد رحيـــم رؤوف بعباده.
ختا ًمـــا ال تنتظر ظرو ًفا مثالية أو أمو ًرا
معينـــة حتى تفرح ،د ّرب نفســـك على أن
تفـــرح بـــكل األمور التـــي قد متيـــل إلى
االعتقـــاد بأ ّنها أمور عاديـــة يف حياتك،
افـــرح بكل يـــوم جديد ،افـــرح بصحتك،
افـــرح بأهلك وأصدقائـــك وجميع النعم
التي متتلكها.

