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 حدث في  أسبوع 

 أهدى لنا الداعية ناظم املسباح كتيبا من إعداده يشمل 
الرد على جميع األسئلة التي تراود الصائمني والكتيب 
يتكون من ٧٠ صفحة ويشمل مجموعة من فتاوى الصيام 
منها إجابات كتبها املسباح للهيئة الشرعية في جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي والذي يرأسها الداعية وبعضها 
إجابات لقراء جريدة «األنباء» وبعض املجالت، بذل الكاتب 
فيها اجلهد والتعب وجمعها في هذا الكتيب حتت اســــم 

«إحتاف األنام بفتاوى الصيام»، تناول فيها الكاتب جميع 
مــــا يحتاج إليه الصائم في صيامه وفي فطره واألحكام 
املختلفة ملا يصادف الصائم وما يشكل عليه من املسائل 
مبتدئا بصيام شهر شعبان واحلكمة من ذلك وحكم صيام 
يوم الثالثني منه اذا لم يــــر الهالل وغيرها من األحكام 
الهامة، نســــأل اهللا تعالى أن ينفع به كل مسلم ملا قدمه 

وأن يدعو له بدعوة صاحلة بظهر الغيب. 

 إتحاف األنام بفتاوى الصيام
 - اللهم افتح لي أبواب اجلنان، وأغلق 
عني أبواب النيران،ووفقني لتالوة القرآن، 

يا منزل السكينة في قلوب املؤمنني.
  - اللهم اجعل لي إلى مرضاتك دليال، 
وال جتعل للشيطان علي سبيال، واجعل 
اجلنة لي منزال ومقيال، يا قاضي حوائج 

الطالبني. 

 دعاء 

 إعداد: ليلى الشافعي 

 د. عجيل النشمي 

 (فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون) 

 الجهات الخيرية
ــات والزكوات واحيانا تتجمع    جمعية خيرية تتلقى الصدق
بعض اموال الزكاة، فهل يجوز ان نستثمر هذه االموال ليعود 

ريعها على املستحقني؟
  األصل ان الزكاة تخرج وتسلم الى مستحقيها دون تأخير 
لرفع عائلة الفقر واجلوع واحلاجة، وتأخيرها دون سبب 
فيه تأخير حلث مســــتحقيها فاألصل هو عدم استثمارها، 
ألن االســــتثمار يعني حجب اموال الزكاة عن مستحقيها. 
وتأخير تســــليمها وقد تتعرض ملخاطــــر التجارة، ولكن 
يجوز استثمارها اذا حتققت اسباب وضوابط اقرتها املجامع 

الفقهية وهذه الضوابط:
  أال تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري 
ألموال الزكاة، وان يتم اســــتثمار امــــوال الزكاة وكغيرها 
بالطرق املشروعة، وان تتخذ االجراءات الكفيلة ببقاء االصول 
املستثمرة على اصل حكم الزكاة وكذلك ريع تلك االصول 
واملبادرة الى تنضيض (تســــييل) االصول املستثمرة اذا 
اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها عليهم، بذل اجلهد 
للتحقيق من كون االســــتثمارات التي ستوضع فيها اموال 
الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند احلاجة، وان 
يتخذ قرار استثمار اموال الزكاة ممن عهد اليهم ولي االمر 
بجمع الزكاة وتوزيعها ملراعاة مبدأ النيابة الشــــرعية وان 
يسند االشــــراف على االستثمار الى ذوي الكفاية واخلبرة 
واألمانة وتعتبر اجلهات اخليرية املرخصة مأذونة بجمع 

الزكاة من ولي األمر. 

 الفقير والمسكين
ــدد الفقير  ــه لكن كيف يح ــد أن يخرج زكات ــخص يري   ش

واملسكني، وهل هناك فرق بينهما؟
  الفقير من ليس له مال وال كســــب حالل الئق به، كمن 

يحتاج الى عشرة دنانير في اليوم فال يجد اال ثالثة.
  واملسكني من قدر على مال او كسب حالل الئق به يكفيه 
ومن يعولهم، ولكن ال تتم به الكفاية، كمن يحتاج الى عشرة 
فيجد سبعة، فمن ميلك النصف من حاجته يعتبر مسكينا 
ومن ميلك اقل من النصف يعتبــــر فقيرا. واملراد بالكفاية 

للفقير واملسكني كفاية السنة.

 التنازل عن الميراث
ــلمني    توفي جدي ألمي رحمه اهللا ورحم جميع اموات املس
ــرك زوجتني احداهما جدتي  ــوى امي، وت وليس له من الولد س
ــقيقه الوحيد بعده بشهرين، ومت تقسيم التركة  وامه وتوفي ش
حسب الشرع وحسب الفريضة الشرعية كان نصيب كل واحد 

من الورثة كالتالي:
  أوال: قسمت التركة الى ٤٨ سمها.

ــب ام املتوفي ٨  ــهما. ونصي   نصيب ابنة املتوفى ٢٤ س
ــقيق  ــهم. ونصيب ش ــهم. ونصيب الزوجتني معا ٦ اس اس

املتوفى ١٠ اسهم.
ــي الورثة بأنهم  ــقيق املتوفى اعلموا باق ــن ابناء ش   ولك

يريدون التنازل عن حصتهم في امليراث عن طيب نفس.
ــم حصتهم على باقي الورثة ام انهم    والسؤال: هل تقس
ــن حصتهم؟ وجزاكم اهللا  ــن يريدون التنازل ع يحددون مل

عنا كل خير.
  لهم ان يتنازلوا عن حصتهم بعد قبضها للورثة او ملن 

يختارونه. 

 حق النفقة ال يسقط إال بالنشوز

 المشري: الخالفات الزوجية ال تحتاج إلى المحاكم 
  واإلسالم كفل للمرأة حقوقها وأوصى بالرفق بها

 رجال دعا لهم الرسول ژ 

 سيف أبي ذر في لسانه
  

  اسمه احلقيقي جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من 
بني غفار، كان رابع من اسلم، وقيل اخلامس، واول من حيا 
رسول اهللا ژ بتحية االسالم، وروي عنه ٢٨١ حديثا، قال 
رسول اهللا ژ عنه «ما اظلت اخلضراء، وال اقلت الغبراء بعد 
النبيني امرأ اصدق لهجة من ابي ذر»، فقد كان ابو ذر مشهورا 
بصدق اللهجة، وقد دعا له الرسول ژ قائال «يرحم اهللا ابا 
ذر ميشي وحده وميوت وحده ويبعث وحده»، وقد جاء الى 
رسول اهللا عند بداية الدعوة لالسالم واعلن اسالمه، وكانت 
حلظة تاريخية ان يقف رجل من غفار املشــــهورة بالسطو 
وقطع الطرق ويجهر بكلمة احلق وينطق الشــــهادتني، مما 
دفع اهل مكة الى التنكيل به وضربه حتى جلأ العباس عم 
الرســــول ژ الى حيلة يخلص بها ابا ذر من ايدي الكفار، 
فقال لهم: ان ابا ذر من غفار واهلها معروفون من هم، فإن 
تتعرضوا له باالذى فإن غفار ستتعرض لقوافلكم التجارية 

اذ ان طريقكم اليها ال حتويل عنه. 

 ضد الظلم
  

  ويذهب ابو ذر الى غفار ويعرض عليهم االسالم فيسلمون 
ويتبعون ابا ذر فيقبلون معه على رسول اهللا ويبايعونه على 
االسالم، فيقول لهم النبي ژ «غفار غفر اهللا لها وساملها اهللا»، 
وقد نهاه رسول اهللا عن حمل السيف واطاع امره لكنه حمل 
السيف في لسانه وقوله، فكان دائما يحمل سيفا حاسما في 
لسانه صارما للباطل بتارا مسلطا مشهورا في وجه الظلم، 
وكان يرى ان املال فتنة جتلب الغفلة والريبة والشــــبهات 
حول اولي االمر، وكان يشتد به الضيق عندما يرى االمراء 
يتمرغون في القصور ومن ورائهم جياع، وقد حمل رداءه 
واشتمل ببردته وسار الى بالد الشام وكان معاوية بن ابي 
سفيان واليا عليها وكان يقطن ويستمتع باخلصوبة والفيء 
واملروج اخلضراء، حيث القصور والثروات، فلم يسكت ابو 
ذر وصرخ في النــــاس «عجبت ملن ال يجد القوت في بيته 
كيف ال يخرج على الناس شاهرا سيفه، فإن امير القوم اول 

من يجوع اذا جاعوا وآخر من يشبع اذا شبعوا». 

 تراث الجهراء
  بلغ عدد األيتام الذين تكفلهم 
جمعية احياء التراث االسالمي ـ 
فرع اجلهراءـ  ٣٥١ يتيما بدءا من 
شهر يناير حتى نهاية يونيو من 

العام احلالي.

 بيت الزكاة
  نظـــم بيت الـــزكاة الدورة 
التاســـعة عشـــرة حملاسبي 
زكاة الشـــركات وذلـــك فـــي 
فنـــدق ومنتجع النخيل وذلك 
الحاطة الشركات واملؤسسات 
واجلمعيات التعاونية وجمعيات 
العام بالطرق الشرعية  النفع 
السليمة الحتساب واستخراج 

الزكاة.

 مركز إسالمي
  افتتح سفيرنا لدى اندونيسيا 
فيصل املسيليم مركز د.صالح 
العجيري االسالمي في جاكرتا 
ويعتبـــر املركـــز الثالـــث في 
اندونيسيا ويشتمل املركز على 
مسجد ومدرسة وسكن لأليتام 
اضافة الى مطعم وصالة أنشطة 
وأخرى صالة رياضية مغلقة 

واملالعب اخلارجية.

 لقاء
  التقى رئيس جمهورية بينني 
بونـــي يابي برئيـــس جمعية 
احياء التراث االسالمي م.طارق 
العيسى في قصر بيان بناء على 
رغبته ليتناول معه العديد من 
املوضوعات أبرزها الثناء على 
جهود اجلمعية ومشاريعها في 

جمهورية بينني.

 أبناء «بر الوالدين» جمع من الفائزين

 املشاركون في الرحلة

 أجواء من املسابقة

 مركز بر الوالدين في رحلة ترفيهية اختتام مسابقة الرويح لحفظ القرآن الكريم

 رحلة دعوية في الجهراء وأمغرة
 «سراج الصباحية» يقيم المسابقة الثقافية

 أقامت جلنة زكاة عبداهللا املبارك التابعة جلمعية االصالح االجتماعي حفل 
تكرمي الفائزين في مســـابقة ناصر الرويح التي تقيمها للســـنة السابعة على 
التوالي وشـــارك فيها أكثر من ١٤٠ متســـابقا ومتسابقة حيث قام راعي احلفل 

بتكرمي الفائزين من جميع األعمار.

 ضمن أنشـــطته املتعددة قام شباب مركز بر الوالدين التابع جلمعية إحياء 
التراث اإلسالمي فرع بيان ومشرف برحلة ترفيهية إلى االكوابارك حيث متتع 
الشـــباب بالرحلة وقاموا مبمارسة األنشطة الرياضية واملسابقات لكي تكتمل 

متعة الصيف.

 قامت جلنة التعريف باإلسالمـ  الفروانيةـ  برحلة دعوية الى منطقتي اجلهراء 
وأمغرة ســـعيا منها لنشر االسالم لغير املســـلمني وتزويد مسلمي اجلاليات 

واملهتدين اجلدد بجرعات اميانية فعالة تعينهم على التغلب متاعب احلياة.
  وقد شارك في البرنامج الدعوي ٢٤ داعية ميدانيا وكان من حصاد جولتهم 

الدعوية مقابل ١٣٠ شخصا غير مسلم ودعوتهم لإلسالم.

 وسط فرحة األطفال باإلجازة الصيفية وممارسة هواياتهم املتنوعة أقام 
مركز السراج املنير بالصباحية مسابقة ثقافية تبارت فيها الفتيات ووزعت 

اجلوائز على الفائزات والهدايا احملببة لهن.

بــــاالداء او االبراء.

  حق السكن

  وقالت املشري: يجب على الزوج ان 
يعد للزوجة املسكن الشرعي الصالح وهو 
املسكن املناسب المثالها واملشتمل على 
كامل احتياجاتها ولوازم احلياة االساسية 
والذي يجب ان يكون بني جيران مسلمني 
تأمن فيه الزوجة على نفســـها ومالها، 

 لقد عرف االسالم قدر املرأة واعاد 
اليهـــا حقوقها ونظـــم العالقة بينها 
وبني زوجها، وحدد لكل منهما حقوقه 
وواجباته ومبراعاتهما لهذه احلقوق 
وتلك الواجبات يكون التعاون بينهما 
مثمرا فتستقر حياتهما، وهناك حقوق 
للمرأة قد تغفل عنها مثل النفقة وحق 
الســـكن وغيرهما مـــن احلقوق التي 
نتعرف عليها من خالل هذا اللقاء مع 
احملامية سحر املشـــري حول قضية 

حقوق املرأة:
  توضح املشـــري حق الزوجة في 
النفقة، فتقول: االسالم قد ساوى بني 
املرأة والرجل في احلقوق والواجبات 
الشرعية وحدد للمرأة حقوقها الناجمة 
عن عالقتها بالرجل لتكوين االســـرة 
املســـلمة التي تأمن فيها الزوجة على 
نفسها ومالها وتؤدي رسالتها العمار 
الكـــون ولتحيا حياة ســـعيدة هانئة 

مستقرة.
  وقال رب العزة في كتابه العزيز 
(اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 
وال تضاروهن لتضيقوا عليهن وان 
كن اوالت حمل فانفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن فإن ارضعن لكم فآتوهن 
اجورهن وامتروا بينكم مبعروف وان 
تعاسرمت فسترضع له اخرى. لينفق 

ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه اهللا ال يكلف اهللا نفسا 
اال ما آتاها سيجعل اهللا بعد عسر يسرا 
ـ الطـــالق: ٦ و٧)، فمنذ بدء العالقة 
الزوجية يجب على الزوج حق النفقة 
جزاء احتباسها عليه حتى لو كانت 
تخالفه في الدين، وتشمل النفقة الطعام 
والكسوة والسكن والتطيب واخلدمة 
وجميع ما تتطلبه الزوجة حسب درجة 
يسر الزوج املالية وحسبما يكفي دون 
اســـراف او تقتير، كما تشمل النفقة 
ايضا االنفاق علـــى الصغار ماداموا 
في سن احلاجة، وفي مراحل التعليم 
املختلفة او بلغوا السن في وجود ما 
مينعهم من الكسب، كعاهة عقلية او 

مرض او خالفه.

  االمتناع عن النفقة

  اما في حالة امتنـــاع الـــزوج عن 
ان تقيم  الزوجـــة  االنفاق فتستطيع 
دعوى تطالب فيها باالنفاق عليها من 
تاريخ امتناعه عن االنفاق ملــــدة سنتني 
قبل رفع دعواها، وقـــد قرر قانـــون 
االحوال الشخصية الكويتي في املـــادة 
٧٨٥ فقـــرة أ ان نفقة الزوجة تعتبـــر 
من تاريخ االمتناع عن االنفـــاق مـــع 
وجوبه علـــى الزوج ال يســـقـــط اال 

فال يكون سكنا مشبوها او غير مناسب 
حلال الزوج ودرجة يساره.

  واضافت: يجوز وجود زوجة اخرى 
في املســـكن ذاته اذا كان من االتساع 
بقدر يسع االثنتني وبشرط اال تتضرر 
الزوجة من ذلك، واالصل هو عدم اسكان 
الزوجتني معا تطبيقا لنص املادة ٨٥ من 
قانون االحوال الشخصية والتي تنص 
على: ليس للزوج ان يسكن مع زوجته 
ضرة لها في سكن واحد بغير رضاها، 
كما نصـــت املادة ٨٦ من القانون ذاته 
على انه ليس للزوج ان يسكن احدا مع 
زوجته سوى اوالده من غير املميزين 
ووالديه بشرط اال يلحق الزوجة من 
هؤالء ضرر، واملستفاد من ذلك انه لو 
حلقها ضرر في اي من احلالتني فعليها 

ان ترفض السكن.

  بيت الطاعة

  وتستطرد: متى كان الزوج قد اعد 
للمرأة املسكن وهيأه وقبضت معجل 
الصداق وانفق على زوجته وكان امينا 
عليها ومالها فال يكيل لها الســـب او 
الضرب او االهانة وال يســـتولي على 
اموالها، جتب طاعة الزوج واالمتثال 
الوامره اال فيما نهى اهللا عنه، فال طاعة 
ملخلوق فـــي معصية اخلالق، لكن اذا 

امتنعت الزوجة وخرجت على طاعة 
زوجها وتركت البيت دون سبب شرعي 
يستطيع ان يرفع الزوج دعوى طاعة 
يصدر فيها حكم بالزام الزوجة بدخولها 
فـــي طاعة زوجها، ولكن ال يتم تنفيذ 
هذا احلكـــم جبرا كما نصت املادة ٨٦: 
ال يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على 
الزوجة فال ميكن ان تســـتمر احلياة 
الزوجية جبرا ألنها اذا ما اجبرت فإن 
ذلك يترك اثـــرا في نفس الزوجة مما 
يترتـــب عليه آثار ســـيئة في احلياة 
الزوجية وتتزايد اخلالفات فتتحول 

الى جحيم ال يطاق.

  امرأة ناشز

  واوضحت املشـــري انه اذا لم تقم 
الزوجة بتنفيذ حكـــم الطاعة تعتبر 
ناشزا وخارجة على طاعة زوجها مما 
يسقط حقها في النفقة الزوجية، اال ان 
نفقة الصغير تستمر على ابيه وتبقى 
الزوجة علـــى ذمة زوجها حتى تعود 
ملنزلها، وال مينع ذلك من اقامتها لدعوى 
التطليق للضرر ان كانت لها اسباب، 
وبديهـــي ان احملاكم ال حتكم بالطاعة 
اال اذا تيقنت من توافر جميع حقوق 
الزوجة وانهـــا راغبة عن الدخول في 

طاعة زوجها. 

 احملامية سحر املشري  


