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خالل لقاء مفتوح نظمته جمعية إحياء التراث

الشبل: صيام القضاء واجب
قبل دخول  رمضان المبارك

ليلى الشافعي
تزامن���ا م���ع نفحات ش���هر 
رمض���ان املبارك نظمت جمعية 
إحياء التراث االسالمي � اجلهراء � 
محاضرة للداعية السعودي الزائر 
ضيف وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية د.علي الشبل عبر لقاء 
مفتوح من االس���طبل الترفيهي 
للجمعية. وبدأ د.الشبل حديثه 
فيما يستحب ويحب الستقبال 
شهر رمضان املبارك واستعرض 
مسألة عاشت كثيرا بني الناس 
وهي تأخير قضاء رمضان حتى 
يقدم الشهر اجلديد مرجعا سبب 
ذلك الى التسويف والتأخير الذي 
يقع فيه الن���اس، مبينا احلكم 
الشرعي في ذلك حيث يترتب على 
عدم القضاء انه إذا جاء رمضان 
ولم يصم اإلنس���ان ما عليه من 
رمضان املاضي امور ثالثة أولها 
وأعظمها هي وجوب التوبة الى 
اهلل عز وج���ل، وثانيها وجوب 
القضاء بعد رمضان النه دين في 
رقبته وآخرها أن يطعم عن كل 
يوم مسكينا. وأردف د.الشبل ان 
هذه العقوبات جاءت في الشريعة 
مبنزلة التعزي���ر والتقريع ملن 
ارتكب تأخير قضاء رمضان، وان 

الواجب على كل مسلم افطر في 
رمضان بع���ذر او من دون عذر 
ان يبادر إلى صيام القضاء قبل 
دخول رمض���ان اجلديد، وعرج 
الشبل على بعض االحكام الفقهية 
املتعلقة بالنساء في رمضان ومنها 
صيام احلامل واملرضع وهي على 
نوعني نساء يستطعن أن يصمن 
ويرضعن وهؤالء يجب عليهن 
الصيام، ونساء ال يستطعن ان 
يجمعن بني االرضاع والصيام 
فهؤالء تأخر قضاءهن لعذر من 
غير أن يجب عليها كفارة االطعام 
النها اتقت اهلل ما استطاعت واهلل 
عز وجل يق���ول )فاتقوا اهلل ما 
استطعتم( وفي رده على سؤال 
حول دفع افطار الصائم صدقة 
عن امليت بأنه يجوز دفعها صدقة 
عن األموات، الس���يما بالوصايا 
مذكرا احلض���ور باألعمال التي 
تصل امليت ومنها: الدعاء واحلج 
والعم���رة والصي���ام والصدقة 

وقضاء الدين.
وأجاب الشبل عن سؤال حول 
امرأة لم تصم عشر سنوات بسبب 
املرض فق���ال: ان كان مرضا ال 
يرجى برؤه واطعمت مس���اكني 

اثناء ذلك فقد برئت ذمتها.

د.علي الشبل وبجانبه رئيس جمعية إحياء التراث باجلهراء

»زكاة الفردوس« وزّعت 20 ألف وجبة إفطار صائم

المطيري: 200 أسرة استفادت 
من مشروع تموين رمضان

إشهار مبرة الدعم اإليجابي لمرضى السرطان
اوضح امني س���ر مبرة الدعم االيجابي ملرضى الس���رطان سالم 
العنزي انه مت »اشهار مبرة الدعم االيجابي ملرضى السرطان« وقد 
أنشئت املبرة لرعاية فئة من املرضى حتتاج الى وقفة انسانية لرفع 
معاناتهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم وتوجيههم الى الطريق 
الصحيح والواضح. وتابع تتواصل املبرة مع املرضى من خالل فريق 
جندوا انفسهم لعمل اخلير ونفع الناس بالزيارات امليدانية وتلقي 
االستشارات وهذا الفريق يقوم وفق برنامج زمني آملني ان يغطوا 
اكبر عدد ممكن من املرضى ونوضح ان املبرة تقوم بتسخير موارد 

املجتمع لصالح مرضى السرطان.
واستطرد قائال: تتكون املبرة من عدة جلان منها: اللجنة االجتماعية 
»رجال � نس���اء« للقيام بالزي���ارات امليدانية، ورأت ضرورة وجود 

املستشار الشرعي للمبرة لدعم اجلهود من الناحية الشرعية.
واختتم بأن املبرة ستعلن االنش���طة والبرامج املختلفة لتقدمي 
الدعم ورفع الروح املعنوية، وق���د اتضح ان هذه الزيارات ورحلة 
العمرة واالنشطة تساهم في استجابة جسم املريض للعالج وتوفر 
الوق���ت واجلهد ملا للفريق م���ن دور كبير وفاعل في تغيير قناعات 
املرضى واقربائهم في مواصلة مرحلة الفحوصات والعالج متمنني 

للجميع املساهمة في االجر.

اعل����ن رئي����س جلن����ة زكاة 
الفردوس التابعة جلمعية احياء 
التراث اإلسالمي � فرع الفردوس 
سعود املطيري أن اللجنة أقامت 
في موسم رمضان املاضي مشروع 
إفطار الصائم داخل الكويت حيث 
قدمت 20 ال����ف وجبة رمضانية 
موزعة على خمس����ة مساجد في 
منطقة الف����ردوس وبلغت تكلفة 
املشروع 11172 دينارا. وقال املطيري: 
كما قامت اللجنة مبشروع إفطار 
األسرة املسلمة، حيث تقوم اللجنة 
بتوزيع مواد متوينية في ش����هر 
رمضان املبارك من األرز والدجاج 
واملعكرونة والزيت وغيرها، لتكون 
إفطارا لألسرة ولقد بلغ عدد األسر 
املس����تفيدة من هذا املشروع 200 
اس����رة بقيمة 8000 دينار، حيث 
يقام هذا املشروع سنويا في كل 
الش����ديد  رمضان، نظرا لإلقبال 
عليه من احملس����نني واحملسنات، 

لذا ندعو كل محب للخير، راغبا 
في أن يحق����ق حديث النبي ژ: 
»من فطر صائما كان له مثل أجره 
غير انه ال ينقص من اجر الصائم 
شيئا«، للمساهمة في هذا املشروع 
لينال املغف����رة والرحمة في هذا 

الشهر املبارك.

سعود املطيري

مشروع »إفطار الصائم« هو أحد المشاريع الموسمية ويشهد إقباالً كبيراً من المتبرعين

»إحياء التراث«: أكثر من مليون مسلم يفطرون
على موائد أهل الكويت طوال شهر رمضان كل عام

»اإلصالح االجتماعي«: أمانة لجان الزكاة تستقبل التبرعات

فتحت جمعية احياء التراث االس����المي باب التبرع ملش����روع 
»افطار الصائم«، وهو احد املشاريع املوسمية الذي دأبت اجلمعية 
على طرحه سنويا، ويشهد اقباال كبيرا من املتبرعني، ومن املتوقع 
ان يش����هد هذا املش����روع الذي اصبح احد السمات املميزة لشهر 
رمضان املبارك في الكويت اقباال اكبر في العام احلالي، خصوصا 
مع احلاجة املتزايدة للمس����لمني في كل مكان ملثل هذا املشروع، 
وتتراوح قيمة الوجبة الواحدة بني 500 و750 فلس����ا، كما ميكن 
التبرع مببلغ 15 او 22.5 دينارا قيمة افطار مس����لم طوال ش����هر 

رمضان املبارك.
وتابع����ت اجلمعية: هناك العديد من اللج����ان القارية التابعة 
جلمعية احياء التراث تنفذ هذا املشروع في مناطق عملها خارج 
الكويت، حيث ان اكثر من مليون مسلم يفطرون على موائد اهل 
الكويت طوال شهر رمضان من كل عام، كذلك تقيم جمعية احياء 
التراث االس����المي ممثلة بادارة جلان الزكاة واللجان التابعة لها 
مش����روع »افطار الصائم داخل الكويت« خالل شهر رمضان من 
كل ع����ام، وذلك بعد اختيار االماك����ن التي هي بأمس احلاجة الى 
هذا املش����روع والتي تكتظ بالعمالة الواف����دة، حتى تعم الفائدة 
املرجوة، وقد مت حتديد مبلغ دينار واحد قيمة الوجبة بعد عمل 
املس����ح والدراسة الالزمة وطلب عروض اسعار وحتديد اجلهات 

املشاركة والداعمة للمشروع.
وحرصا من جمعي����ة احياء التراث االس����المي على دعم هذا 
املشروع احليوي املهم، وضمانا الستمراره على مدى عدة سنوات 

مقبلة، فقد تبنت مشروع »وقف افطار الصائم« من خالل املشروع 
الوقفي الكبير والذي ميكن من خالله للمتبرع انشاء وقف خاص 
ب����ه )صدقة جارية( مببلغ 200 دينار يخصص عائده ملش����روع 
»افطار الصائم«، بحيث تقوم اجلمعية بدفع قيمة تفطير مسلم 
فقير طوال ش����هر رمضان املبارك وذلك من ريع هذا الوقف بينما 

يبقى االصل ثابتا.
وحول الهدف من اقامة هذا املشروع، اوضحت ادارة اجلمعية ان 
فقراء املسلمني كل عام يستقبلون هذه املساعدات الغذائية بالفرح 
والس����رور، فهي تأتي في شهر هم في امس احلاجة فيه للطعام، 
ومن خالل هذا املش����روع وغيره من املشاريع اخليرية نعبر عن 
مشاعرنا االخوية التي حث عليها رب البرية من مساعدة اخواننا 
في املناطق الفقيرة للقيام بفريضة الصيام، واعانة املتضررين 
من املجاعات وسد حاجاتهم عن طريق تبرع احملسنني لهم، وقد 
قال ژ »من فطر صائما كان له مثل اجره غير انه ال ينقص من 

اجر الصائم شيء«.
كما ان وجبات االفطار ليس����ت طعاما يؤكل فقط بل هي اغاثة 
ودعوة، فما يوفره مش����روع افطار الصائم للمسلم الفقير املعدم 
سبب قوي لتمسكه بدينه وحرصه على عبادة الصيام، فصيامه 
طاعة وفيه اجر، ويجد في وقت االفطار الكثير من الطعام ليفطر 
عليه ارسله اخوان له من مسافات بعيدة في شهر له خصوصيته 
في نفوس املسلمني، وهذا موقف انساني يجسد االخوة االسالمية 

في نفوس املسلمني.

دعت االمانة العامة للجان الزكاة بجمعية 
االصالح االجتماعي املتبرعني الكرام لدعم 
مشاريعها اخليرية املختلفة خصوصا تلك 

التي تطرحها في شهر رمضان الفضيل.
ومتنت االمان���ة العامة للج���ان الزكاة 
مبناسبة قرب حلول الشهر الفضيل للكويت 
حكومة وشعبا – مواطنني ومقيمني – البركة 
واألمن وفيض النعم وبركة الرزق في ظل 
قيادة صاحب السمو االمير وسمو ولي عهده 
االمني وحضور الشهر وصومه وقبول الطاعة 

واملثوبة من رب العاملني.
ودعت االمانة العامة للجان الزكاة التي 
تس���تعد في هذه االيام لتوزيع الكوبونات 

اخلاص���ة بالعائالت احملتاج���ة واملتعففة 
التي ترعاها لدعم مش���روع افطار الصائم 

للعائالت.
واوضحت أن االمانة من خالل هذا املشروع 
تزود األسر بالكوبونات مدفوعة الثمن مسبقا 
للتبضع باملس���تلزمات الرمضانية واملواد 
الغذائية من أي من االسواق التجارية الكبيرة 

التي تتعامل معها االمانة.
ونبهت ال���ى انها مازالت مس���تمرة في 
اس���تقبال تبرعات احملسنني لهذا املشروع 
احليوي واملهم لألسر والذي يسد حاجاتها 
وجميع افراد االسرة طيلة الشهر الفضيل.

واشارت االمانة الى ان التبرع لهذا املشروع 

مفتوح بأي مبل���غ وميكن تبني افطار فرد 
داخل اس���رة متعففة او محتاجة مببلغ 15 
دينارا او نصف دينار للشخص الواحد في 

اليوم الواحد.
ودعت االمانة للتبرع لهذا املشروع من 
خالل جلانها املنتشرة في املناطق املختلفة 
داخل الكويت والتي تقدم كل اخلدمات اخليرية 
االخرى من الرد على استفسارات احملسنني 
واستقبال تبرعاتهم وزكواتهم ووقفياتهم 
سواء عن طريق االستقطاع البنكي او عن 
طريق الك���ي نت، اضافة الى تقدمي خدمات 
احتساب زكاة الذهب وغيرها من مشاريع 

اخلير.
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