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القطان: التبرع بالدم 
واجب مقدس تترتب 

عليه حياة آخرين

املطيري: نوع 
من الصدقة والتكافل 

االجتماعي ومن 
سمات مجتمعنا 

اإلسالمي

احلساوي: املتبرعون 
أقل عرضة لإلصابة 

بأمراض الدورة 
الدموية وسرطان 

الدم

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

تخزين املاء

اجلمع للغبار الشديد

صمام للقلب من اخلنزير

تعليق الصور 

توزيع امليراث

سرقة االبن والده 

إثبات الوصية 

عندما قام الوالد بتشييد منزلي قام ببناء خزان خرساني 
للماء في احلوش ثم قام بتوسعة القسيمة عن طريق 

متلكه للقسيمة املجاورة فشيد خزانا آخر مجاورا للقدمي 
وخصص اخلزان القدمي للماء الصليبي واجلديد للماء 

احللو ومن املعروف أن املاء الصليبي ليس له عداد ويأتي 
مرتني في االسبوع وفي 
السنوات االخيرة يصبح 
ضعيفا في بعض األحيان 

ولكنني ال أعاني كما 
يعاني اآلخرون حيث انني 

اقوم بتخزين املاء القادم 
واالستفادة منه طوال 

االسبوع في سقي الزرع 
فهل ما أقوم به جائز أم 
أن هناك حرج مع العلم 
أن رسوم املاء الصليبي 

كما أعرف انها ثابتة سواء 
استهلك ام ال؟

٭ ال أرى ما مينع دون إسراف ما لم يصدر من اجلهات 
املعنية منع.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ما حكم جمع الصلوات 
بوجود الغبار، حيث انه انتشر جمع الصلوات بعد عاصفة 

الغبار القوية التي شهدتها الكويت بتاريخ 2011/3/25 
وجزاكم اهلل خيرا. 

٭ الغبار الذي مّر على البالد لم يس���بق له مثيل اال 
نادرا جدا وقد عدم الرؤية وشل احلركة فيجوز اجلمع 
بسببه، ألن احلكمة من اجلمع في املطر التخفيف وهذا 

أشد واهلل اعلم.

أجريت عملية قلب ووضع لي صمام من البالستيك وبعد 
سنوات حدث لي نزيف قليل فقالوا البد أن تسافر الى 

اخلارج لعمل صمام من أجزاء من اخلنزير فهل يجوز أن 
أعمل هذه العملية؟

٭ إذا كان حلم اخلنزير أو أي جزء منه قد حتول عن أصله 
بعمل كيميائي بحيث لم يعد قطعة حلم بل أصبح مادة 
أخرى فيجوز اس����تعماله في العالج أو حتى األكل، ألنه 

خرج عن كونه جزءا من اخلنزير إلى مادة أخرى.
أما إذا بقي اللحم أو أي جزء من اخلنزير لم يتحول 
فال يجوز اس����تعماله في أي ش����يء، ألن اخلنزير محرم 
العني وكل جزء منه محرم. ويستثنى من احلرمة ما إذا 
تعني عالجا كأن اتفق األطباء على أنه ال يصلح في عالج 
صمامات القلب إال هذا اجلزء من اخلنزير فيجوز في هذه 
احلال، ألنه حال الضرورة لقوله تعالى: )وقد فصل لكم 

ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه � األنعام: 119(.

يا شيخ انا أالحظ في ذهابي للمساجد بعض الشباب 
يلبس بعض املالبس عليها شعارات مثل أعالم أوروبية 
حتمل الصليب وال أرى أو اسمع تعليقا او نصيحة من 

أئمة املساجد فمارأيك يا شيخ؟
٭ يوجد في املوقع فتاوى عديدة حول هذا املوضوع 
ونبهن���ا عليه كثيرا، فالص���الة صحيحة مع الكراهة 
ويش���دد في صورة الصليب فيجب رفعه وال يلبس 

فضال عن ان يصلى به.

توفي رجل وله ابنان وبنت وزوجة منذ 20 عاما وترك 
منزال مكونا من 3 شقق كل ولد ينتفع بشقة أما الشقة 
الثالثة فكانت تعيش بها األم )يعني بيت العائلة( وكانت 
االبنة املتزوجة تزور بيت العائلة والعالقة بني األسرة 

جيدة واحلمدهلل ومنذ 4 سنوات توفيت األم وذهب كل 
ولد ملنزله اجلديد وقام بتأجير شقته. والسؤال بالنسبة 

للبنت املتزوجة متى يبدأ حقها في امليراث. هي اآلن تأخذ 
إيجار الشقة الثالثة هل هذا صحيح. أفيدنا سماحة الشيخ 

وجزاك اهلل خيرا؟
٭ ينبغي ان تقدر قيمة الشقق ويكون نصيب الذكر ضعف 
األنثى فهل الشقة الثالثة تساوي نصيبها فإن لم تساو 

نصيبها بأن كان اقل ورضي اإلخوان فال بأس.

اذا قام االبن بسرقة مبلغ كبير من والده هل يحق للوالد 
حرمانه من امليراث؟ 

٭ ل����أب أن يتصرف بأمواله دون قصد حرمان أحد من 
الورث����ة. ولكن يجوز أن يهب أحد ابنائه إذا كان بارا به 
وغيره قاطعون له مثال أو كان أحد األبناء فقيرا واخوته 

أغنياء فيعينه دونهم ولو أخذ بخاطرهم كان أفضل.
أما االبن الذي يس����رق من أبيه فيستحق العقوبة إذا 
ثبتت الس����رقة فعال كما أن من حق األب أن يحرمه من 
عطاياه ويعطي إخوته البارين به، وله أن يوزع أمواله 
في حياته ولكن عليه أن يترك ش����يئا يشترك االبن غير 

البار فيها مع إخوته.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، توفي والدنا وترك 
ميراثا عبارة عن عقارات وأموال، وقبل تقسيم التركة 

أخبرنا أخي األكبر بأن الوالد أوصاه بأن يخصص ثلث 
التركة ألعمال اخلير وتكون حتت تصرفه علما أنه ال 

يوجد شهود على ذلك وال توجد وصية مكتوبة، وقد اختار 
أن تكون العقارات هي الثلث وريعها يسجل باسمه وهو 

من يتصرف بها، فهل يصح هذا التصرف؟ علما أنني 
سمعت أنه ال وصية لوارث؟ وهل أكون قاطع رحم إذا 

جلأت للمحكمة السترداد حقي؟ وجزاكم اهلل خيرا.
٭ تثبت الوصية بالكتابة أو اإلشهاد واإلشهاد شرط في 
صحتها، واإلشهاد إما كتابيا واما شفويا. وهذه الوصية 
لم تكتب بورقة من املوصي موثقة بخطه أو توقيعه أو 
تكون موثقة من كاتب العدل وهذا آكد لصحتها، وال يكفي 
سماع واحد من األبناء أو من غيرهم والبد من اثنني على 
األق����ل. وإذا كان إثباتها محل خ����الف فيلجأ الى القضاء 

حلسم اخلالف وليس في هذا قطع لأرحام. 

د. عجيل النشمي

تراث الصباحية اختتمت 
دروس القواعد الفقهية

يوم رياضي للجالية 
السريالنكية باجلهراء

رجال اإلطفاء بضيافة حضانة السالم

العوضي يحاضر في مركز احلور

انهت جمعية احياء التراث االسالمي ـ الصباحية 
دروس القواعد الفقهية ملنظومة السعدي والتي 
قام بشرحها رئيس قسم الفقه املقارن في كلية 

الشريعة د.مبارك احلربي، وافاد رئيس اجلمعية علي 
الوصيصي بأن اجلمعية مستمرة في امتام واعداد 
كوادر وطنية من طالب العلم على اصول شرعية.

نظمت جلنة التعريف باالسالم برنامجا رياضيا للعبة 
الكريكيت البناء اجلالية السريالنكية، وافاد رئيس 
قسم الدعوة ـ فرع اجلهراء بأننا نسعى لتكريس 

اجلهد لرعاية اجلاليات الوافدة مع اختالف جنسياتهم 
واديانهم وان اللجنة تقيم العديد من اللقاءات 

التوعوية والرحالت الترفيهية وحترص على مشاركة 
غير املسلمني فيها لكي توضح لهم سماحة االسالم.

استضافت حضانة السالم التابعة جلمعية بيادر 
السالم النسائية رجال االطفاء باشراف الرائد م.هاني 

اخلشان رئيس مركز االنقاذ الفني وذلك لتعزيز خبرة 
املواصالت مبنهج احلضانة وحتى يقضي االطفال يوما 

ممتعا ومفيدا، وقام رجال االطفاء بتعريف االطفال 
بسيارة االطفاء واملهام التي يقومون بها في حال 

نشوب حريق في اي مكان.

في محاضرة بعنوان »املرأة صمام امان«، حتدث الداعية 
االسالمي نبيل العوضي من مركز احلور النسائي بحضور 

رئيسة املركز منيرة احلربي وجمع من النساء عن الكثير 
من الظواهر السلبية والتي يجب محاربتها ومنها غالء 

املهور والتعسف في اختيار الزوج واهمال االم البنائها 
وعدم تفعيل دورها الرقابي في ظل التطور التكنولوجي.

جانب من الدورة

املشاركون

أطفال احلضانة مع رجال اإلطفاء

العوضي أثناء احملاضرة

حدث في أسبوع

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل: 
Lailaelshafie@hotmail.com

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا 
حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

قطرة من دمك تنقذ إنسانًاللتواصل

بالدم يقول د.املنذر احلساوي 
ان التبرع بالدم يس���اعد على 
الدموية في  الدورة  تنش���يط 
جس���م املتبرع يس���تفاد منه 
ملدة 120 يوم���ا وبعدها تتبدل 
بخاليا أخرى جديدة لتعويض 
اخلاليا املفقودة بصفة منتظمة، 
 حيث انه عند أخذ نصف ليتر 
دم م���ن املتب���رع يت���م تنبيه 
الكمية  الدم لتعويض  مصنع 
املفق���ودة، وهذا يس���اعد على 
 تنشيط الدورة الدموية النتاج 
خاليا جديدة نش���طة بجانب 
اخلاليا التي فقدت، كما يستهلك 
في هذه العملية كمية من مخزون 
احلديد من اجلسم وهذا ما أثبتته 
االبحاث من أن نسبة اإلصابة 
القلب تنخفض عند  بأمراض 
بالدم.  الذين يتبرعون  االفراد 
كما اسفرت االبحاث التي اجريت 
 على مجموعة من النس���اء أن 
امل���رأة التي وصلت إلى س���ن 
الي���أس تصبح أكث���ر عرضة 
 لإلصابة بأمراض القلب لزيادة 
مخزون احلديد في اجلسم، ألن 
الدورة الش���هرية عند النساء 
تس���اعد على انخفاض نسبة 
مخزون احلديد في اجلسم، لذا 
فإن التبرع بالدم ينشط جسم 

املتبرع.
الذي���ن يتبرعون  أن  وأكد 
بدمهم م���رة واحدة على األقل 
كل سنة أقل تعرضا لإلصابة 
بأم���راض ال���دورة الدموي���ة 
وسرطان الدم، كما أن التبرع 
العظمي  النخاع  بالدم ينشط 
وهو املسؤول الوحيد في اجلسم 
عن تكوين خاليا الدم، فبينما 
يتجدد دم اإلنسان طبيعيا كل 
120 يوما فإن الذي يتبرع يتجدد 
دمه بعد 20 يوما فقط أي أسرع 

بستة اضعاف.
كما ان خاليا الدم اجلديدة 
انش���ط في نقل االكسجني الى 
اعضاء اجلس���م مم����ا يؤدي 
إلى زيادة النش���اط واحليوية 
فكأن اهلل يبدل املتبرع بكيس 
دم أفضل مما تبرع به، إضافة 
إلى الثواب الذي يناله املتبرع، 
قال تعالى في سورة املائدة آية 
32: )ومن أحياها فكأمنا أحيا 

الناس جميعا(.

أو مصاب يصدق عليه قول اهلل 
تعالى: )ومن أحياها فكأمنا أحيا 
الن���اس جميعا( املائدة: 132، كما 
أن احي���اء النف���س يأتي مبعنى 
التسبب في احيائها وانقاذها من 
التهلكة كالغرق أو احلريق، كذلك 
التبرع بالدم يدخل في مضمون 
قوله تعالى: )وتعاونوا على البر 
والتقوى( وقول���ه تعالى: )وما 
تقدموا ألنفسكم من خير جتدوه 
عند اهلل( البقرة: 110. وقال رسول 
اهلل ژ: »من كان في حاجة أخيه 
املسلم كان اهلل في حاجته، ومن 
فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا 
فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم 
القيامة، ومن ستر مسلما ستره 

اهلل يوم القيامة«.

تكافل اجتماعي

وأشار املطيري الى ان إسعاف 
املريض وانقاذ احملتاج نوع من 
التأمني االختياري  الصدقة ومن 
والتكافل االجتماع���ي، وهو من 
سمات املجتمع اإلسالمي املتعاون 
املتراحم، كما أن من سماحة االسالم 
انه أباح هذا التبرع لغير املسلمني 
اذا نزلت به���م ضائقة، قال اهلل 
تعالى: )ال ينهاكم اهلل عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهم إن اهلل يحب املقس���طني(، 
وقد أخبرنا رس���ول اهلل ژ أن 
أهل الكتاب لهم م���ا لنا وعليهم 

ما علينا.
الداعية املطيري ان من  وأكد 
افضل الصدقات انقاذ املرضى بأية 
وسيلة كانت ومن أهمها التبرع لهم 
بجزء من دمائنا إذا احتاجوا إليه، 
وديننا يأمرنا بأن نتعاون على 
دفع املضار وان نحقق املصلحة 

جلميع افراد االمة.
واش���اد املطيري بقيام جلنة 
الفردوس بحمل���ة للتبرع بالدم 
ملساعدة كل مريض وكل محتاج 
وهذا يتم كل عام حتت شعار »من 
أحياها فكأمنا أحيا الناس جميعا« 
ودعا كل مسلم الى ان يسارع الى 
هذه الصدقة النبيلة النقاذ اخيه 

املسلم والتعجيل بذلك.

خاليا جديدة

وعما يراه الطب في التبرع 

الدم م���ن نعم اهلل على خلقه 
التي ال تعد وال حتصى وقطرات 
من الدم تكون سببا النقاذ حياة 
إنسان. فهل التبرع بالدم يعتبر 
جزءا من الصدقات للمسلم؟ حول 
هذه القضي���ة حتدثنا مع بعض 

العلماء:
ف���ي البداي���ة يؤك���د الداعية 
اإلس���المي أحمد القط���ان انه إذا 
كانت عيادة املريض والس���ؤال 
عنه من سنن اإلس���الم فمن باب 
أول���ى أن نعمل على انقاذ حياته 
وإسعافه والتعجيل في ذلك، وال 
ش���يء يعدل حاجة املريض إلى 
الدم،  إلى  الدماء س���وى حاجته 
وأرى أن على كل من يسمع النداء 
للتبرع بالدم أن يلبي النداء ما دام 
قادرا صحي���ا، رعاية حلق اخيه 
املريض في احلياة، واس���تجابة 
لدواعي احملبة واإلخاء والتعاون 

على البر والتقوى.
وصدق رس���ول اهلل ژ حني 
قال: »م���ا من رجل يعود مريضا 
إال خرج معه س���بعون ألف ملك 
يستغفرون له« وقوله ژ: »والذي 
نفسي بيده ألن أمشي في حاجة 
أخ لي حتى تقضى أحب إلي من 
أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا« 
واستطرد قائال: وحني نبذل لغيرنا 
من ذوات أنفسنا مودة وتعاونا 
على البر فإن حياتنا جميعا تتحول 
إلى بهجة وس���عادة، وليس ثمة 
واجب أقدس م���ن واجبنا نحو 
التبرع بالدم إلخواننا احملتاجني 

إليه إلنقاذ حياتهم.

شفاء للمتبرع

وزاد: وقد أثبت االطباء من كل 
انحاء العالم ان التبرع بالدم إلي 
جانب انقاذه للمحتاج في الوقت 
نفسه ش���فاء للمتبرع وجتديد 
لدمائه وتنشيط العضاء جسمه 
فال خوف أبدا م���ن التبرع بالدم 
خاصة ان القائم���ني على عملية 
التبرع اطباء مه���رة يفحصون 
املتبرع قبل أخ���ذ نقطة دم منه 
وبوسائل تقيه شر العدوى، ومتنع 
عنه أي ضرر، واهلل في عون العبد 
ما دام العبد في عون أخيه ومن 
نفس عن مؤم���ن كربة من كرب 
الدنيا نف���س اهلل عنه كربة من 
كرب ي���وم القيامة، فلنكن إخوة 
بحق استجابة لقول اهلل تعالى 

)إمنا املؤمنون إخوة(.

من سنن اإلسالم

التبرع بالدم  وحول قضي���ة 
وحاجة اإلنس���ان إلى ذلك العمل 
النبيل يقول مدير جلنة الفردوس 
التراث اإلسالمي  بجمعية إحياء 
الداعية سعود املطيري ان الدعوة 
إلى التبرع بالدم دعوة ش���رعية 
وإنس���انية ووطنية ويجب على 
كل فرد في املجتمع أن يلبي هذه 
إلى صفوفها  الدعوة وأن ينضم 
متبرعا أو حاث���ا عليها وأكد أن 
التبرع بالدم النقاذ حياة مريض 

اهدى لنا الزميل يوسف 
عبدالرحمن هذه الصورة، 

ويبدو فيها وكيل وزارة 
االوقاف والشؤون اإلسالمية 

د.عادل الفالح عندما كان 
مراقبا لالعالم في الهيئة 

الخيرية االسالمية العالمية 
بمناسبة االسبوع الخيري 

االول الذي اقيم تحت 
رعاية الشيخ سعد العبداهلل 
السالم الصباح عندما كان 

وليا للعهد ورئيسا لمجلس 
الوزراء، رحمه اهلل، وكان 
ذلك في صالة المعارض 

بمشرف.

األسبوع اخليري 
األول

صورة وتعليق

د.املنذر احلساويالداعية سعود املطيريالداعية أحمد القطان 

املتبرعون في جلنة الفردوس


