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كتاب من تأليف صالح الدين مقبول يتناول فيه الرس���الة وحاجة البشرية 
اليها شارحا الفروق بني االنبياء وغيرهم مع توضيح خصائص الرسل ووظائفهم 
وحقوقهم ومبينا سبب وضرورة االميان الشامل بالرسل ودالئل صدق االنبياء 
والرسل، واستفاض الكاتب في التبشير بالرسول اخلامت ژ في االسفار العاملية 
االخرى، واس���باب ودالئل الرس���الة اخلامتة ورؤية املنصفني من املستشرقني 
واسهب في فضل النبي اخلامت ژ واالعتصام بالسنة وعرض موقف الطوائف 

من النبوات وعواقب انكار النبوة وغير ذلك.

»اإليمان بالرسل ودوره في بناء شخصية المسلم«
اللهم اني اعوذ بنور قدسك وعظمة 
ملكوتك وبركة جاللك من كل آفة وعاهة، 
ومن طوارق الليل والنهار إال طارقا يطرق 
بخير يا رحمن انت غياثي فبك اغوث وانت 
مالذي فبك ألوذ، وانت عياذي فبك اعوذ 
يا من ذلت له رقاب اجلبابرة وخضعت 

له اعناق الفراعنة.

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

العالقة بعد العدة
فضيلة الش��يخ عجيل، لدي س��ؤال بخصوص الطالق، 
فقد طلقت زوجتي طلقة واحدة وانقضت مدة العدة، وجاءت 
زوجتي في يوم من األيام بعد انقضاء عدتها الى بيتي لتأخذ 
غرض��ا لها ولم تتوقع ان جتدني ف��ي البيت بل كانت تظن 
أن أمي موج��ودة، املهم عندما جاءت دخل الش��يطان بيننا 
ووقعت بها، وبعدها سافرت للعمل وعندما عدت وجدت انها 
قد وضعت مولودا وأس��مته باسمي. فأرشدني ماذا أعمل؟ 
هل هذا ولد ش��رعي؟ وهل يرث؟ وهل أستطيع أن أعيدها 
لعصمتي؟ واذا لم أرد إعادته��ا فماذا أفعل؟ جزاكم اهلل عنا 

وعن املسلمني خير اجلزاء.
ما وقع منك يعتبر زنا والعي���اذ باهلل والولد ليس 
ابنا ش���رعيا. فال يرثك وال ترثه، ويجوز أن تعيدها إلى 
عصمتك بعقد جديد. ويتربى الولد في بيتك وحتس���ن 
تربيته، وإذا أرضعته زوجتك بعد الزواج فيكون ابنا لك في 
الرضاع. واحلل األخير هو احلل املناسب. والواجب عليك 
التوبة النصوح واإلكثار من عمل الصاحلات والصدقات 

والتضرع الى اهلل بالتوبة.

توزيع تركة
توفي الزوج وترك زوجة وأما وأبا وأربع أخوات شقيقات 

فكيف يكون توزيع التركة؟
للزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، ولألم السدس 
لوجود األخوات الشقيقات، والباقي لألب تعصيبا لعدم 
وجود الفرع الوارث وأما األخوات الشقيقات فهن محجوبات 

باألب.

المذهب
ما املذهب األكثر انتش��ارا في ش��مال افريقيا وما معنى 
الطريق��ة القادري��ة هل هي من الصوفي��ة؟ وأخيرا ما مدى 

انتشار اإلسالم بني الدول االفريقية؟
أكثر املذاهب انتشارا في املغرب العربي في شمال أفريقيا 

املذهب املالكي وفي مصر املذهب احلنفي والشافعي.

إتمام الرضاع
ما الطريقة الصحيحة إلمتام الرضاعة الصحيحة هل هي 
5 رضعات أم 5 رضعات متفرقات مش��بعات وذلك بالنسبة 

حلرمة الرضاع؟
الرضاع احملرم ما كان في احلولني وأقله 5 رضعات 
مشبعات، ويكن متفرقات غير متتابعات وال يشترط أن 
تكون كلها بالرضاعة من الثدي، فإذا كانت مرة بالرضاعة 
وأخرى بالشرب من إناء، أو صب في احللق وهذا ما ذهب 
إليه الشافعية واحلنابلة، ملا ورد عن عائشة رضي اهلل 
عنها: »كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن ثم نسخن ب� 5 معلومات فتوفي رسول اهلل ژ 
وهن فيما يقرأ من القرآن« )مسلم 1075/2( ومعنى قول 
عائش���ة رضي اهلل عنها الس���ابق: إن نسخ تالوة ذلك 
تأخر جدا حتى أنه توفي رسول اهلل ژ وبعض الناس 
لم يبلغه نسخ تالوته، فلما بلغهم نسخ تالوته تركوه 

وأجمعوا على أنه ال يتلى مع بقاء حكمه.
ومذهب احلنفية واملالكي���ة أن الرضاع يحرم قليله 
وكثيره، ولو مصة واحدة فالعبرة بوصوله إلى جوف 
الطفل مهما كان قدره لقول���ه تعالى: )وأمهاتكم الالتي 
أرضعنكم( النس���اء: 23. فاآلية مطلقة غير مقيدة بعدد 
ويؤيد ذلك قول���ه ژ: »يحرم من الرضاع ما يحرم من 

النسب« )البخاري 253/5 ومسلم 1072(.

سيارة الزوجة
أن��ا مت��زوج من موظفة متلك س��يارة فه��ل يجب علي 
ان أصلحه��ا في حال عطلها؟ وكذل��ك صيانتها، وهل يحق 
للزوج��ة اخلروج من منزل الزوجية بدون علمي؟ أو أن آذن 
له��ا باخلروج ملكان معني كبي��ت أهلها ثم تذهب دون علمي 

ملكان آخر؟
صيانة سيارة الزوجة ليست من النفقة عرفا وشرعا، 
فإن النفقة خاصة باملأكل واملشرب وامللبس املعتاد ألمثالها، 
وكذا ما حتتاجه من دواء وعالج في حدود قدرة الزوج، 

وذلك على الراجح من أقوال الفقهاء.
وأما خ���روج الزوجة من من���زل الزوجية، فإن كان 
لألماكن التي ال حتتاج الى إذن عرفا، كذهابها الى السوق 
القريب لقض���اء حاجياتها وحاجي���ات املنزل أو زيارة 
صديقاتها ممن ال ميانع ال���زوج في ذهابها إليهن، وأما 
والداه���ا فال يحق له أن مينعها وتخرج إليهما دون إذن 

خاصة إن مرضا.

طالب بإيجاد صندوق خيري تنموي وقفي إلتمام دراسة الشباب

الشطي: 230 جمعية خيرية في الكويت تحتاج 
لوضع إستراتيجية مشتركة بينها

على كيفية التأثير على اآلخرين من خالل 
تعميق اخلبرات القائمة وإكساب مهارات 
جديدة واستغالل الطاقات بشكل أفضل 

على جميع األصعدة.
ويس���هم ذل���ك ف���ي دم���ج العم���ل 
باملؤسس���ات اخليرية فكيف استطاعت 
املدرسة البيقونية أن جتمع كل اللجان 
واجلمعيات وتؤجر املقرات ولم تستطع 
اجلمعيات أو تتجمع من أجل اآلخرين، 
والعمل على إزالة العقبات التي جعلت 
املتطوع يصط���دم ببيروقراطية إدارية 
أو فنية أو تعص���ب االجتاهات، فعاش 
في إحباط وتثبيط حلماسته وحال ذلك 
دون تشجيعه ملواصلة العمل، مع تقدمي 
رسائل الشكر والتقدير بالكالم املقروء 
واملكتوب واجلوائز واحلوافز الستمرارية 
ه���ذا العمل وتقدمي النتائج احملققة أوال 

بأول وإجراء التقييم الذاتي.

أنواعه

ما أنواع التطوع اخليري؟
تطوع باملال، تطوع باجلهد، تطوع 
باجلهد واخلبرة، تطوع بالوقت، وتطوع 
باجلهد والوقت واملال وينصب ذلك في 
3 مس���تويات: رسم السياس���ة العامة 
واخلاصة، ومستوى اإلدارة ومستوى 

تقدمي اخلدمات.

دور مهم

ما الدور التنس��يقي ف��ي مجال العمل 
التطوعي؟

ربط الشبكات املعلوماتية، وتنظيم 
األداء ف���ي الرس���الة التطوعية وتقدمي 
املشورة للراغبني في التطوع مبا يناسب 
االستعداد والقدرات وامليول، وضع خطط 
للتدريب اجلماعي واإلش���راف املناسب 
لتقليل التكلفة والتنس���يق بني رغبات 
املتطوعني واحتياجات املؤسسات العامة 
جلهود املتطوعني، وتب���ادل املعلومات 
واخلبرات وحض���ور املؤمترات احمللية 
واإلقليمية واملشاركة في مختلف البرامج 
م���ع إذكاء الوع���ي االجتماعي بني أفراد 
املجتمع ودورهم التنس���يقي ايضا في 
ترس���يخ مفهوم العم���ل التطوعي لدى 
األجيال الناشئة عن طريق برنامج في 
املؤسسات العربية والدولية واالستفادة 
من التجارب التطوعية الناجحة ونقلها 
الى اجلمعيات األخرى التي تس���ع كل 

املجاالت التطوعية.

دراس���ة دقيقة رقمية تبني حاجة العمل 
التطوعي لهم.

زكاة الوقت

كيف تتحقق زكاة الوقت؟
ذلك من خالل تقدمي مساعدات تطوعية 
للجمعيات والهيئات واملؤسسات اخليرية 
لكسب األبناء اخلبرات واملهارات وزيادة 
كفاءتهم واالستفادة من جتارب اآلخرين 
والعناية بدروسهم العلمية وواجباتهم 
املدرسية وتأدية رسالة اإلسالم للمساهمة 

في رفع كفاءتهم في جميع البرامج.

اإلعالم

ما دور اإلعالم في حتقيق التعاون بني 
اجلمعيات اخليرية؟

هناك مؤسس���ات وشركات مستعدة 
لنشر اإلعالنات ودعم األنشطة اخليرية 
احمللية وتش���ترط الثقة بها وبالقائمني 
عليها فتكون النظ���رة التكاملية وعدم 
حصر أو إخفاء أسماء تلك الشركات من 
أجل استمرارية العمل اخليري وتنميته 
وازده���اره فيكون التع���اون قائما بني 

املؤسسات اخليرية.

المرأة

للعم��ل  امل��رأة  يت��م ج��ذب  وكي��ف 
التطوعي؟

توحيد اجلهود إلصالح مسار املرأة 
املسلمة، فهناك اجتاهات وجماعات وهيئات 
داخلية وخارجية تعمل بكل طاقاتها من 
أجل إفساد املرأة املسلمة وتغريبها وتغيير 
فطرتها التي خلقها اهلل تبارك وتعالى 
عليها ومحاول���ة التأثير على وظيفتها 
الكبيرة وهذا مخطط البد من مواجهته 
بكل اإلمكانيات املتاحة ومن ذلك كسب 

املرأة في منظومة العمل التطوعي.

استغالل الطاقات

ما نتائ��ج االختي��ار الصحيح ملجاالت 
التع��اون ب��ني اللجان اخليرية ف��ي العمل 

التطوعي؟
االختيار الصحيح للجمعيات اخليرية 
يس���هم في القدرة على استغالل سليم 
لطاقاتها، ووضع أهداف واضحة وصحيحة 
نريد حتقيقها وعدم حتملها فوق طاقتها 
وايض���ا عرض مخطط اإلع���داد وما مت 
حتقيقه وما عجزوا عن حتقيقه والدور 
املطلوب إلحب���اط مخططاتها وتدريبها 

ذلك على الدين واالخالق والقيم.

صندوق خيري

م��ا مج��االت التع��اون ب��ني اللج��ان 
اخليرية؟

املطلوب تعاون اللج���ان في تأجير 
أماكن للسياحة الشبابية وأماكن تدريبية 
وصناعية ورياضية وسياحية محافظة 
وتقدمي ذلك بأس���عار بس���يطة يشترك 
فيها اجلميع وتق���دمي جدول متكامل ال 
يخلو من اإلرشاد والتوجيه الديني عبر 
شخصيات مؤثرة، ولديها تواجد وقبول 
في الساحة الدعوية، ومن تلك املجاالت 
ايجاد صندوق خي���ري تنموي ووقفي 
إلمتام دراسة الشباب في تخصصات نادرة 
ومهمة جامعية وما فوقها ألن الشباب بدأ 
يتوقف عند الشهادة اجلامعية وال يطمح 
للماجستير والدكتوراه بسبب النسبة أو 
لعدم وجود املادة الكافية أو اخلوف من 

تواجده في دول غير إسالمية.

الشباب

م��ا دور اجله��ات اخليري��ة للنهوض 
بالشباب؟

تس���هيل مهمة األبناء الصاحلني في 
القطاع اخلاص وتشجيعهم وتوجيههم 
للشروع في كس���ب اليد وفهم املعايير 
الشرعية وتقدمي دراسة مجانية أو بسعر 
التكلفة حتى تقلل من خسارتهم واقتحام 
مجاالت عمل تعينهم على دينهم ودنياهم 
املنزلق���ات االنحرافية  وعليها جننبهم 
املض���رة، وايضا فتح األب���واب ألبنائنا 
الباحثني لرس���م سياسة تطوعية وفق 

املتبرعني وحتقيق متطلبات املسلمني من 
خالل العمل ضمن اهداف الدولة ومتابعة 
س���فاراتنا في اخلارج وتطوير احلماية 
القانونية ملن يريد النيل من سمعة تلك 
اجلمعيات وتنظي���م العمل باملال ألجل 

املنفعة العامة.

اكتشاف المواهب

ما س��ر متي��ز العمل التطوع��ي وقوة 
تأثيره بني االفراد؟

قيامه على اساس احتساب االجر من 
اهلل عز وجل ولذلك تكون درة االخالص 
عالية وبركة العمل ظاهرة، كما ان العمل 
التطوعي يتمي���ز بقيمة العمل بغاياته 
الدينية في مساعدة اآلخرين ونشر الدعوة 
ضمن منظومة عاملية االسالم تبرز اهمية 
التنسيق والتكامل في العمل اخليري من 
خالل اسهامات اجلميع في جمع اجلهود 
والطاقات االجتماعية املشتتة واكتشاف 
املواه���ب التي تظهر الصورة املش���رقة 

ملفاهيم التعاون.

دراسات دقيقة

كيف يتحقق ذلك؟
م���ن خالل مس���اعدة املرضى وذوي 
املريض املتمثل في صندوق اعانة املرضى 
وكذل���ك من خالل التع���اون مع جمعية 
بشائر اخلير واللجان املتخصصة في عالج 
املبتلني باملخدرات واملس���كرات، وايضا 
العمالة الوافدة من املس���لمني وغيرهم 
ايجابية في  واعدادهم ليكونوا عناصر 
الداخل وبني اهليهم عن���د عودتهم الى 
بلدانهم والعمل على حل املشاكل االسرية 
بني الزوجني او بني االبناء فاملسألة حتتاج 
الى تقدمي دراسات دقيقة ومنهج التعامل 
معهم وفق متخصصني في اجلانب الطبي 
والنفسي واالجتماعي والشرعي لتقدمي 
النصائ���ح عبر الهوات���ف واحملاضرات 
واقامة الدورات وبش���كل مستمر ودعم 
كامل للمبرات االسرية التي تقوم بسد 
هذا اجلانب املهم، وايضا استغالل الفراغ 
لدى الشباب الذي يؤدي الى االنحراف 
في العقيدة وذلك بظهور جماعات االدمان 
او التدخني  والشيشة وحبوب الكبتي 
ثم املخدرات واملسكرات او قضايا ايذاء 
اآلخرين عبر املعاكس���ات او املطاردات 
واملسابقات وتعرضهم للخطر ولآلخرين 
او بظهور ظاهرة خطف االطفال او تغيير 
اجلنس او تقليد الغرب في الهيئة وانعكاس 

العقيدة والدعوة  اكد رئيس قس���م 
بكلية الش���ريعة والدراسات االسالمية 
د.بسام الش���طي ان احتساب االجر من 
اهلل عز وجل في القيام بالعمل التطوعي 
اخليري له تأثير ق���وي بني االفراد في 
شتى مجاالته واشار الى ان صور العمل 
اخليري الكويتي مش���رقة في مساعدة 
املرضى وعالج املدمنني وفي املؤسسات 
االصالحية وغيره���ا وطالب بضرورة 
تعاون جميع اللجان اخليرية في تأجير 
اماكن للسياحة الشبابية واماكن تدريبية 

وصناعية ورياضية محافظة.
ومن خالل حواره مع »االميان« حول 
اهمية التنس���يق والتكام���ل في العمل 
التطوعي اكد اهمية التعاون بني جميع 
الهيئات واملؤسس���ات واللجان من اجل 
تقدمي عمل منوذج خيري من خالل 230 

جمعية بالكويت، والى التفاصيل:

التكافل االجتماعي

ما تعريف العمل التطوعي؟
قال تعالى: )فم���ن تطوع خيرا فهو 
خير له( والعمل التطوعي هو ما تبرع 
به االنس���ان من ذات نفسه مما ال يلزمه 
فرض وهو ممارسة تدخل في اطار التكافل 
االجتماعي ويختلف حجمه وشكله حسب 
حاالت االستقرار والهدوء ويزيد تلقائيا 
في اوقات الكوارث والنكبات واحلروب 
ويس���عد ويعتز املسلم بان يقوم بعمل 
يتقرب فيه الى اهلل عز وجل من تعليم 
الناس وخدمة املسلمني وتطبيب اجلريح 
واسعاف املريض او املشاركة في توعية 
اآلخرين او حل املشكالت االسرية او اقامة 
دورات للش���باب واسس التربية وبيان 

حقوق االسرة والعمالة وغيرها كثير.

تنظيم العمل الخيري

ما احلاجة الى تعاون اجلمعيات اخليرية 
في مجال العمل التطوعي؟

ما احوج اجلمعيات اخليرية واملبرات 
اخليرية ف���ي الكويت وقد وصل عددها 
الى 230 مؤسسة الى التنسيق والتكافل 
والتنمية وتطوير العمل والعاملني في 
هذه املؤسس���ات التطوعية واالستثمار 
االمثل، ووضع اس���تراتيجية ملواجهة 
العقبات التي واجه���ت وتواجه العمل، 
وال مينع من التعاون في مجاالت اعداد 
االبحاث والدراسات الالزمة للتواصل مع 
املؤسسات اخليرية وافرادها وكسب ثقة 

قادته ژ في الغزوات والسرايا
كثير من الصحابة رضي اهلل عنهم ارسلهم النبي ژ 
الى سرايا وغزوات واالميان تستعرض كل اسبوع احد 

قادة هذه السرايا.

أسد اهلل حمزة بن عبدالمطلب
حمزة بن عبداملطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، 
ابو عمارة، عم النبي ژ واخوه من الرضاعة، ولد قبل 
النبي ژ بسنتني وقيل بأربع، اسلم في السنة الثانية من 
البعثة والزم نصر النبي ژ وهاجر معه وآخى الرسول 
ژ بينه وبني زيد بن حارثة، وشهد بدرا وابلى في ذلك 
وقتل ش���يبة بن ربيعة وشارك في قتل عتبة بن ربيعة 
او العكس، وعقد له الرسول ژ لواء وارسله الى سرية 
سيف البحر في رمضان س���نة 1 ه� فكان ذلك اول لواء 
عقد في االسالم واستشهد بأحد ولقبه الرسول ژ أسد 
اهلل وسماه سيد الشهداء ويقال: انه قبل ان يقتل بأحد 

قتل اكثر من ثالثني نفسا.

محاضرة
نظمت ادارة الثقافة االسالمية 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
محاضرة للداعية محمد زكي الدين 

في مسجد الصباح ملدة يومني.

ثنائية اللغة
بحضور حرم س����فير فرنسا 
وحرم سفير تايلند احتفل اطفال 
اللغة باالس����بوع  روضة ثنائية 
العاملي، وقد قامت كل معلمة صف 
باختيار الدولة التي مثلها االطفال 
للتعرف على احلضارات والعادات 
املختلفة لبالد ع����دة، وقد ارتدى 
االطفال املالبس اخلاصة بالدولة 
التي مثلوها ورددوا بعض املفردات 
من لغة البلد، وقد شاركت زوجات 
السفراء مع االطفال في اثراء هذا 

اليوم.

مطالبة
النشمي مبنع  طالب د.عجيل 
مفسري االحالم من الظهور عبر 

الفضائيات.

مساعدات
الذين  بلغ عدد الطلبة االيتام 
يدرسون على نفقة جمعية احياء 
التراث االسالمي اكثر من 20 الف 
املراحل  طالب ميثلون مختل����ف 

الدراسية.

دورة
بالتعاون م����ع وزارة االوقاف 
التراث  استضافت جمعية احياء 
االسالمي فرع اجلهراء ممثلة في 
اللجنة العلمية الداعية السعودي 
د.س����عد اخلثالن حيث تناول في 
اكل  احدى احملاض����رات خطورة 
احلرام وذلك في مسجد نافع مولى 
بن عمر في الواحة واالخرى بعنوان 
العدل واالنصاف في مسجد عبداهلل 

بن االرقم.

جانب من احلضور جانب من احلضور

مسابقة وهدايا اخلريجات معا

مبرة التواصل تقيم مخيمها الربيعي أركان وشروط الصالة في مبرة طريق اإليمان

»إعانة المرضى« ترفه عن أطفالها »نسائية التعريف« احتفلت بخريجاتها

في ظل تواصل مش���اريعها اخليرية وفي اطار حرصها على توطيد اواصر 
احملبة بني افراد املجتمع قامت مبرة التواصل اخليرية بإقامة مخيمها الربيعي 
االول مبنطق���ة ام الهيمان حيث القيت محاضرات توعوية وتثقيفية باالضافة 

الى املسابقات الرياضية والترفيهية.

القى د.طارق الطواري محاضرة بعنوان »اركان وش���روط الصالة« والتي 
نظمتها مبرة طريق االميان ضمن مشروع رياض اجلنة وذلك في مسجد الشايع 
بالزهراء وبالتعاون مع ادارة مس���اجد حولي، استعرض فيها الطواري اركان 

وواجبات وشروط ومكروهات ومباحات الصالة.

اقامت جمعي���ة اعانة املرضى مخيمها الربيع���ي اخلامس بالتعاون مع 
مؤسس���ات املجتمع املدني لصالح االطفال املرضى املعسرين الذين تكفلهم 
اجلمعية بهدف الترويح عنهم في املناس���بات االجتماعية حتى تش���عرهم 
بوجود من يهت���م بهم، في املخيم كثير من البرام���ج الترفيهية والثقافية 

والرياضية واملسابقات.

اقامت اللجنة النس���ائية باجلهراء بلجنة التعريف باالس���الم حفل تخريج 
املهتديات اجلديدات الالتي اجتزن اختبارات الفصول الدراسية بتفوق وافادت 
مديرة اللجنة شعاع الشمري بان عدد خريجات الدورة التمهيدية بلغ 19 مهتدية 
في حني وصل عدد خريجات الدورة املتقدمة 8 مهتديات واشارت الى ان مشروع 

تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها حظي مبشاركة 17 امرأة.

أسبوع حدث في

د.بسام الشطي


