
االثنين 7 سبتمبر 2009   17محليات
»التعريف باإلسالم« تنظم محاضرات دعوية بالوفرة

ليلى الشافعي
أعلن مدير إدارة احلج والعمرة بلجنة التعريف 
باإلس���ام احملامي منيف العجمي عن اعداد اللجنة 
لبرامج دعوية ودينية مميزة تقام أنش���طتها في 
الش���هر الفضيل. وأكد ح���رص اللجنة الدائم على 
تكثيف الدعوة والتوسع في نشرها لتشمل كل ربوع 
املعمورة مثمنا دور احملسنني من أهل الكويت ذوي 

االيادي البيضاء الذين ال يألون جهدا خلدمة اإلسام 
واملسلمني موضحا بأن املهتدي اجلديد الذي يدخل 
االسام سيكون يوم القيامة جبل من احلسنات يصب 
في ميزان من كان س���ببا في اسامه. وقد اقام فرع 
الوفرة محاضرة دعوية للمهتدين اجلدد واجلاليات، 
وكانت الغلبة في احلضور للجالية البنغالية تلتها 

الهندية والباكستانية. 

»األنباء« تواصل مسيرة الخير )17 – 30(

ضمن مسيرة اخلير في بيت الزكاة نتحدث اليوم 
ع����ن زكاة الفطر فإن من اخلدمات التي يقدمها بيت 
الزكاة للجمهور الكرمي خدمة زكاة الفطر ويتم تنفيذ 
هذه اخلدمة في ش����هر رمضان املبارك، حيث يقوم 
بيت الزكاة منذ اليوم األول باس����تقبال هذه الزكاة 
من احملس����نني الكرام نقدا وعين����ا ليقوم بعد ذلك 
بتوصيلها عينا للمحتاجني حيث يش����تري بالزكاة 

النقدية كميات من األرز توزع عليهم.
وجتب زكاة الفطر على املسلم الذي يكون لديه 
عند وجوبها ما يزيد على قوته وقوت عياله الذين 
تلزمه نفقتهم لليلة العيد ويومه ويخرج املسلم زكاة 
الفطر عن نفس����ه وعن زوجته وعن كل من تلزمه 
نفقتهم من اوالده ووالديه إذا كان يعولهما وال تلزمه 
الفطرة عن خدمه وإن تبرع بفطرة خدمه أو بعض 
من يعم����ل عنده جاز وال تلزمه فطرة اجلنني ما لم 
يولد قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضان وإن 
أخرجها عنه فا بأس بذلك ملا يروى عن عثمان بن 

عفان ÿ أنه كان يفعل ذلك.
واملقدار الواجب إخراجه من زكاة الفطر هو صاع 
نبوي من االرز ونحو مما يعد قوتا يتقوت به )الصاع 
مكيال يتس����ع ملا مقداره 2.5 كيل����و غرام من االرز 
تقريب����ا( وقد اجاز العلماء اخ����راج زكاة الفطر من 
االقوات االخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق واالقط 
)اللنب املجفف( واحلليب املجفف )البودرة( واجلنب 

واللحوم سواء أكانت معلبة أم غير معلبة نظرا لتعدد 
أصناف املقيمني ف����ي الكويت وتعدد اغراضهم وقد 
أفتت الهيئة الشرعية بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا 
وتقدر القيمة في العام احلالي مببلغ دينار واحد عن 
كل فرد وقد أخذت الهيئة الش����رعية في بيت الزكاة 
بذلك ملا فيه من تيس����ير على املزكي وعلى الفقير 
وه����ذا ما أفتتت به جلنة الفتوى في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس����امية في الكويت وتقديرها بدينار 
ليس تقديرا ثابتا بل يختلف بحسب غاء األقوات 
ورخصها. وحني فرض رسول اهلل ژ الفطر فذلك 
ألن في إخراجها حكمة بليغة ومنفعة عظيمة للفقراء 
واملساكني، حيث تدخل عليهم البهجة والسرور وتوفر 
لهم ما يحتاجونه من الضروريات في أيام العيد ليعم 
اخلير والبش����ر املجتمع كله وهو في الوقت نفسه 
طهرة للصائم مما يكون قد وقع فيه من سوء قول 
أو فعل اثناء الصيام وذلك حلديث ابن عباس رضي 
اهلل عنهما قال: »فرض رس����ول اهلل ژ زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكني 
فمن أداها قبل الصاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها 
بعد الصاة فهي صدقة من الصدقات«. ويستقبل بيت 
الزكاة زكاة الفطر في مقره الرئيسي بالساملية وعن 
طريق فروعه املنتشرة في مختلف مناطق الكويت 

منذ اليوم األول من أيام شهر رمضان املبارك.
يتبع غداً

بيت الزكاة: استقبال زكاة الفطر 
منذ اليوم األول من رمضان

»المنابر القرآنية« تستقبل المحسنين 
في مركزها الرئيسي

ش���هر رمضان املبارك بالنسبة 
للفترة الصباحية من الساعة 9 
صباحا الى الساعة 3 عصرا وفي 
العشر األواخر من 10 صباحا الى 
3 عصرا، أما بالنس���بة للفترة 
املسائية فهي من 9 الى 11:30 ومن 
8:30 إلى 11 في العشر األواخر.

وأوضح ان قنوات استقبال 
التبرعات تتمثل في االس���تام 
املباشر في مقر اللجنة وكذلك من 
خال اإليداع املباشر في حساب 
اللجن���ة او االتصال على اخلط 

الساخن.
وبني ان���ه ميكن اس���تقبال 
التبرعات مباشرة او من خال 
االستقطاع الشهري او من خال 

.k-net خدمة
ووجه املطوع شكره اجلزيل 
للكويت الت���ي تفيض بجودها 
وكرمها الزائ���د من خال أهلها 
احملس���نني املعطائ���ني الذي���ن 
يحرصون على التبرع لوجه اهلل 
تعالى الستكمال مسيرة العمل 
اخليري في الكويت ولكل من دعم 
مشاريع املنابر التي تغرس القرآن 

الكرمي في نفوس االجيال.

ال أق���ول »أ ل م« حرف، ولكن 
أل���ف حرف والم ح���رف وميم 

حرف«.
وصرح املنسق العام ملشروع 
»ألم« وعضو مجلس االدارة عماد 
املطوع بأن استقبال احملسنني 
س���يكون في املركز الرئيس���ي 
للمنابر القرآنية الكائنة بالقادسية 

قطعة 3، شارع 36، منزل 9.
وحدد املطوع أوقات استقبال 
احملسنني بأوقات الدوام الرسمي 
للمناب���ر القرآنية وهي في أيام 

ليلى الشافعي
تستقبل جلنة املنابر القرآنية 
لتعليم الق���رآن الكرمي وعلومه 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
الراغبني في  جميع احملس���نني 
التب���رع ودعم حملة مش���روع 
»ألم« الثانية حتت شعار ضاعف 
أرباحك، والتي تهدف إلى جمع 
مبلغ يوازي عدد أحرف اآليات 
في كتاب اهلل الكرمي والتي يبلغ 
عدده���ا 340740 حرفا تقريبا، 
وبذلك يصبح املبلغ املستهدف 
م���ن هذه احلملة ه���و 340740 
دينارا، والغرض من جمع هذا 
املبلغ هو دعم أنشطة ومشاريع 
وحلقات املنابر القرآنية احلالية 

واملستقبلية.
وتأتي هذه احلملة انطاقا من 
أن كل حرف يقرأه اإلنسان من 
كتاب اهلل تعالى فله به حسنة 
واحلسنة بعشر أمثالها، أي مبا 
يع���ادل 1000%، وذلك مصداقا 
لقول رسول اهلل ژ في احلديث 
الصحيح الذي رواه الترمذي »من 
ق���رأ حرفا من كتاب اهلل فله به 
حسنة واحلسنة بعشر أمثالها 

مبنى بيت الزكاة في جنوب السرة

درس دعوي

عماد املطوع


