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في إطار األنشطة اإلجتماعية و الثقافية التي تعرفها مؤسسة كاوص، قرر تالميذ الجدع المشترك العلمي رفقة أستاذ مادة التربية  

اإلسالمية القيام بزيارة استطالعية للمؤسسة الخيرية  اإلسالمية بالقنيطرة، وذلك لتفعيل دورالزكاة في التنمية اإلقتصادية وإقرار 

.الروح اإلنسانية واإلجتماعية تضامنا مع الفئات المستضعفة   

حيت ُكلف أحد التالميذ بجمع المساعدات و الهدايا للمؤسسة،  15:00على الساعة  2015أبريل  22ُنظمت هذه الزيارة يوم 

عند وصولنا أخدنا صورة جماعية عند المدخل،بعد الدخول واإلستقبال الحار الذي لقيناه من طرف المسؤولين قامت التلميدة 

بورعدة سلمى بالقاء كلمة باسم المؤسسة و طاقمها االداري و التربوي تم قمنا بتوزيع بعض الهدايا والمساعدات الرمزية على 

أولئك المسنين كٌل باختصاصه اذ هناك من اختار أن يوزع عليهم الحلويات و االخر يوزع العصير بينما هناك من قرر أن 

يصاحبهم ويتبادل األحاديت معهم لتقديم مساعدات معنوية تنسيهم مرارة الوحدة و الشعور بالنسيان،منهم من قرر كتم تجربته  

مع الحياة ،هذه الحياة التي انتهت به في دارالعجزة و منهم من اختار البوح بما في قلبه من حصرة على من أمضى حياته  

في تربيتهم، أمضى معهم مر الحياة وُحلِوها، ضحى بالغالي والنفيس لضمان قوت يومهم وتحمل اإلهانات إليصالهم الى ما هم عليه  

وقضى ربك أال }االن وإذا بهم يتخلصون منه كسلعة قديمة ولى زمنها عوض االحسان ، مصداقا لقوله تعالى في كتابه الحكيم 

تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال 

{.كريما  

ومنهم من كانت عاطفته القوية تجاه أسرته هي ما أودت به هناك ، كل هته القصص التي أثرت فينا ان ذلت على شيء  

فهي تذل على أن المبادئ والقيم االنسانية  واالجتماعية بدأت تتالشى في مجتمعنا المغربي وان لم نتشبت بقيمنا االسالمية  

ورغم كل هاته الظروف الصعبة التي يمرون بها  يبقى أملهم في اهلل كبيرا والصحة . ستتالشى أكثر مع زمن االستهالك هذا

عم جو من التأثر و التعاطف تجاه هذه الفئة المتخلى عنها دون رحمة حيت اختلطت علينا األحاسيس .هي رجائهم منه تعالى

.بين الحزن لما يعيشونه  من معاناة نفسية وفرحة لما تركنا في وجوههم من ابتسامة تدل على استمرارية األمل في الحياة  

ونحن نستعد للمغادرة ودعنا كل واحد منهم وشكرهم وأدعيتهم وتوصياتهم لنا باإلحسان الى الوالدين تتردد في أذاننا 

ٌاملين أن تحمل زيارتنا هته في نفوسهم بعضا من المواساة وتترك فيهم انطباعا جميال عن الحياة، إن الهدف من الزكاة هو  

{.خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها و تزكيهم}نيل رضى اهلل وتحقيق التكافل االجتماعي مصداقا لقوله سبحانه   

 

ر حول الزيارة امليدانية لدار العجزة بالقنيطرةيرقت  


