
محليات
اجلمعة 10 يونيو 2016

06

..ومن »اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم« في بريطانيا  ..ومن معهد األندلس في ستراسبورغ بفرنساتكرمي د. عادل الفالح من رابطة مسلمي األلزاس بحضور د. إبراهيم الصالح                )شانافاس قاسم(

ممثلو اجلمعيات اإلسالمية باخلارج كرموا الفالح في غبقة بيت الزكاة التي أقامها في مقره بجنوب السرة برعاية مدير عام البيت

الصالح: نعيش آالمًا يومية في العاملني العربي واإلسالمي ونصر اهلل قريب
او انطوائية يعيشها املسلم 
او انعزال او تردد او خشية 
او خوف، فاليوم نش���اهد 
املسلمني يتبوأون املناصب 
في دولهم ويش���اركون في 
مجتمعاتهم مشاركة فاعلة 
في بن���اء املجتمع وتنميته 
وأمن���ه وأمانه«. وما يخفى 
التحدي من  عليكم حج���م 
زوايا متع���ددة، فنحن في 
محنة مع تل���ك املجموعات 
التي  املتشددة املتش���نجة 
تسيء لإلسالم واملسلمني، 
وتسبب الكثير من املشاكل 
وتضيق الكثير من الفرص 
املتاحة للمس���لمني والعمل 
االسالمي، فهؤالء بأعمالهم 
الوحش���ية التي يستنكرها 
االس���الم وكل ذي فط���رة 
سليمة اساءت إساءة كبيرة 
وعطلت وعرقلت الكثير من 

املشاريع«.
واض���اف د.الفالح: »هلل 
احلمد فاالسالم يغرس في 
أتباعه تلك املعاني العظيمة 
والقوية واملؤثرة بان املسلم 
مهم���ا كانت الظ���روف فهو 
على أمل في اهلل � عز وجل 
� بالنجاح النه يحمل رسالة 

اخلير مصداقا لقوله تعالى: 
)كنت���م خير أم���ة أخرجت 
للناس(، فاملسلم يعمل وينتج 
ويشارك بكل طاقته وبكل ما 
أدنى  يستطيع وليس لديه 
شك في ان نصر اهلل قريب، 
ابدا،  ل���ن يخيبنا  وان اهلل 
ان شاء اهلل«. حضر احلفل 
املدير  العتيبي نائب  محمد 
العام اخلدمات االجتماعية 
والنشاط اخلارجي وقدمه 
املستشار مبكتب املدير العام 

عبداهلل احليدر.
من جهته، ثمن مدير عام 
بيت الزكاة د.ابراهيم الصالح 
جهود د.عادل الفالح وتاريخه 
املمتد بالعطاء والتميز في 
العمل اخلي���ري والدعوي. 
وشدد الصالح خالل الغبقة 
على أنها سنة حميدة يقيمها 
بيت الزكاة كل عام للتعارف 
بني اجلمعيات االسالمية في 
اخلارج من اج���ل التعارف 
وذلك لقوله تعالى: )يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم ش���عوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم 

خبير( )13(.

ودعا الصالح اهلل عز وجل 
ان ينصر االسالم واملسلمني 
مشددا على ان االمة االسالمية 
تعيش ظروفا تكالبت علينا 
فيه الذئاب. وقال د.الصالح 
اننا نعيش آالما يومية لكننا 
دائما نحسن الظن باهلل وان 
نصره قري���ب بإذنه تعالى 
مصداقا لقوله تبارك وتعالى: 
)أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة 
الذين خلوا  وملا يأتكم مثل 
من قبلكم مس���تهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول 
آمنوا معه  الرسول والذين 
مت���ى نصر اهلل أال إن نصر 

اهلل قريب( )214(.
وقال الصالح: إننا ندعو 
اهلل لي���ل نهار ان يبعد عنا 
ش���ر االش���رار، وعن سائر 
ديار املس���لمني في سورية 
والع���راق واليم���ن وليبيا 
ومصر والس���ودان واصفا 
املنطقة العربية حاليا بانها 
منطقة »الغليان« في عالم 
يشهد شماله وجنوبه وشرقه 
وغربه االس���تقرار واألمن 
واالمان داعيا اهلل عز وجل ان 
يعود األمن واالمان الى ربوع 

االمة العربية واالسالمية.

مع عدد منهم س���واء بشكل 
مباشر او غير مباشر وبرامج 
وخطط ولق���اءات وحلقات 

نقاشية.
وقال د. الفالح »نحن في 
الكويت نحاول ان نس���دد 
ونق���ارب فيما ه���و واجب 
علينا جتاه اخواننا في العالم 
االس���المي، والشك أنكم في 
اخلطوط األمامية وخاصة 
للجاليات املسلمة في الدول 
الغربية وما تواجهونه من 
حتديات كثي���رة ومتنوعة، 

اعانكم اهلل عليها«.
وأضاف قائال »ومع ذلك 
تقومون بالواجب الشرعي 
والديني في الدعوة الى اهلل 
- عز وجل - رغم الظروف 

املتعددة واملتنوعة«.
وزاد د.الف���الح بقول���ه 
»واحلم���د هلل فإنن���ا اليوم 
نفتخ���ر ونعت���ز بأمثالكم، 
حيث نرى ان العمل االسالمي 
يرتقي ووص���ل الى مراتب 
جيدة م���ن الفهم واملوازين 
الشرعية وايضا فهم الواقع 
والتعام���ل مع���ه بصورة 
واقعي���ة مؤصل���ة تأصيال 
شرعيا، وليس بردود افعال 

بلد وآخر فه���ي بلد العطاء 
- بال ح���دود - بفضل اهلل 

وكرمه.
الش���كر  ووجه د.الفالح 
اجلزيل ملدير عام بيت الزكاة 
د.ابراهيم الصالح والعاملني 
في بي���ت الزكاة على إحياء 
ه���ذه الس���نة اجلميلة بهذا 
اللق���اء الذي وصف���ه بلقاء 
احملبة والتعارف والتعاون 
والتكامل. وأعرب عن سعادته 
حلضور هذا اللقاء ورؤية هذا 
اجلمع الطيب الذي تواصل 

صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد »قائدا للعمل 
اإلنساني العاملي« من اعلى 
هيئة اممية لم يأت من فراغ 
وإمنا لدور س���موه ودولة 
الكوي���ت وش���عبها الكرمي 
املشهود في العطاء االنساني 

عامليا.
وأكد د.الفالح ان الكويت 
ل���م تدخر جهدا ف���ي مد يد 
املس���اعدة جلميع شعوب 
العالم - دون اس���تثناء - 
ولم تفرق ف���ي عطائها بني 

أسامة ابو السعود

أقام  كعادت���ه كل ع���ام 
بيت ال���زكاة الكويتي غبقة 
رمضانية للوفود اخلارجية 
للجمعيات والهيئات الكويتية 
في خارج البالد وممثلي عدد 
من اجلمعيات االسالمية في 
مختل���ف دول العالم. وفي 
الوفود  لفتة كرمية قام���ت 
بتكرمي وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية السابق 
د.عادل الفالح لدوره املشهود 
في دعم تلك اجلمعيات على 
مدى سنوات عطائه في وزارة 
االوقاف وجلنة مسلمي اسيا 
التابع���ة للهيئ���ة اخليرية 
االسالمية العاملية ولعطاءاته 
املمتدة في املجالني الدعوي 

واخليري.
أقامها بيت  التي  الغبقة 
الزكاة في مقره بجنوب السرة 
مساء امس االول برعاية مدير 
عام البيت د.ابراهيم الصالح 
اكد خالله د.عادل الفالح أن 
الكويت كانت وستظل بلد 
العط���اء والتميز في العمل 
اخليري على مستوى العالم 
اجمع مشددا على ان اختيار 

حضور غبقة بيت الزكاة في لقطة جماعية

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

آل رّمـــال الگرام
لوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

عبـــــاس أحمــد رّمــــال
والد كل من: الدكتور فادي واحملامي أسامة وأحمد وعلي

بناته: هنادي وآمال وسوزان ورانيا وسيلفانا

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن

مشاريع خيرية مختلفة تطرحها في رمضان

ً زكاة الفحيحيل: نوزع 65 ألف دينار رواتب للفقراء سنويا

»النجاة اخليرية« تدعو متبرعيها إلى رؤية
ثمار غرسهم مبختلف دول العالم

البلد املب���ارك، وال يجدون 
ما ينفقون، وم���ن واجبنا 
مس���اندتهم ودعمهم، وأن 
نهيئ لهم حياة كرمية، وهذا 
ما تسعى وتعمل اللجنة على 
حتقيقه، للتبرع والتواصل 
اللجن���ة االتصال على  مع 

.23923672
وناش���د الدب���وس أهل 
الكويت اخليرين والتجار 
واحملس���نني دعم مشروع 
كفالة األس���ر الفقيرة التي 
الكويت، وتبلغ  تعيش في 
كفالة األس���رة 110 دنانير 
كويتية فبعض تلك األسر 
الس���كن،  مهدد بالطرد من 
والبع���ض اآلخر ال يجد ما 

يس���د جوعه، وهذه االسر 
أبناؤها ممنوعون من الذهاب 
الى املدرسة والسبب هو عدم 
الدراسية،  الرس���وم  سداد 
فاحلاجة كبي���رة وكثيرة، 
وأه���ل اخلي���ر الكويتيون 
صدقاتهم وخيراتهم جازت 
البح���ار واحمليطات لتصل 
الى اجلوع���ى واحملتاجني 
في كل م���كان، فكيف مبن 
يعي���ش معهم عل���ى هذه 
األرض املبارك���ة؟ فبدع���م 
هؤالء احملسنني وأهل اخلير 
ستتبدل أحزان تلك األسر 
أفراحا وتعود إليهم البسمة 
من جدي���د، بعد أن أرهقهم 

الهم وقلة ذات اليد.

تتكون من متوسط 5 أفراد 
من ضعاف الدخل واملرضى 
واألرامل واملطلقات والفقراء 
والعجزة، وذلك بعد االطالع 
على األوراق الرسمية التي 
تثب���ت حاجتهم، كما يقوم 
فريق من اللجنة بزيارة تلك 
األسر للتأكد من استحقاقها 

للمساعدة.
وقال الدبوس: تشكل تلك 
االلتزامات الشهرية هاجسا 
يورق ويزيد من أعباء جلنة 
زكاة الفحيحيل، فتلك األسر 
لديها أطفال صغار وأغلبهم 
في مراحل التعليم املختلفة 
وم���ن جنس���يات متعددة، 
ويقيمون معن���ا على هذا 

ق���ال مدير جلن���ة زكاة 
الفحيحيل التابعة جلمعية 
إيهاب  النج���اة اخليري���ة 
الدبوس: إن اللجنة حترص 
على رعاية األس���ر الفقيرة 
الت���ي تعيش  واملتعفف���ة 
الكوي���ت من  عل���ى أرض 
كافة اجلنسيات وتقدم لهم 
املساعدات املالية التي توفر 

لهم العيش الكرمي.
وأعلن الدبوس أن إجمالي 
الرواتب السنوية التي تنفقها 
الفقيرة  اللجنة على األسر 
واملتعففة يبلغ قرابة 65 الف 
دينار يستفيد منها عدد 49 
أسرة شهريا بواقع 110 دنانير 
لألسرة الواحدة شهريا والتي 

أكد املدير العام بجمعية النجاة اخليرية د.محمد االنصاري 
حرص اجلمعية الشديد على تنمية وتثقيف ابناء املجتمع 
املسلم في كل مكان، وتقدمي الوسائل والبدائل التي تساعده 

على مكافحة الفقر واجلهل واملرض.
وأفاد د.االنصاري الى أن النجاة اخليرية حترص على 
تنفيذ املشاريع اخليرية 
ذات الثقل اإلنساني، والتي 
يرسخها التاريخ في أذهان 
الشعوب، وتقوم اجلمعية 
بعمل دراسة شاملة قبل 
البدء ف���ي تنفيذ أي عمل 
خيري، ملعرفة الشريحة 
وأعداده���ا،  املس���تفيدة 
والعائ���د م���ن وراء هذا 
النشاط واملوقع اجلغرافي 
الذي س���يقام به، واجلهة 
التي نتعاون  الرس���مية 
معها لتنفيذ املش���روع، 
ونحن ندع���و متبرعينا 
الكرام لزيارة وافتتاح املش���اريع اخليري���ة التي كفلوها، 
ومش���اهدة ثمار اخلير التي غرستها أياديهم البيضاء في 

مختلف دول العالم.
وبني د.االنصاري أن اجلمعية تصبو الى حتقيق اهداف 
عدة خالل شهر رمضان املبارك من املشاريع اخليرية املختلفة، 
موضحا أننا نس���تهدف بناء 200 مسجد و500 بئر وكفالة 
1300 يتي���م وكفالة 800 حافظ للق���رآن الكرمي و175 منزل 
للفقراء وااليتام و500 مش���روع تنموي لألس���رة الفقيرة 
املنتجة، وكفالة 1000 طالب علم، الفتا الى أن هذه املشاريع 
تعد خيارات أمام فاعل اخلير الختيار ما يناسبه لتنفيذه، 
مشيرا الى امكانية التبرع لهذه املشاريع عبر وسائل التبرع 
االلكترونية احلديثة مبواقع اجلمعية أو االتصال على رقم: 
97277745، فكل الوس���ائل متاحة لدينا للتيسير على اهل 
اخلير. واختتم د.االنصاري تصريحه بش���كر أهل اخلير 
واحملسنني الذين يدعمون أنشطة ومشاريع اجلمعية فأهل 
الكويت س���باقون في عمل اخليرات، فما أن يطرح عليهم 
مشروع وباب خيري اال وجتد الكل يتسابق لتقدمي العون 
والدعم وهذا يعكس طبيعة أهل الكويت اخليرية وريادتهم 

لألعمال اإلنسانية واخليرية.

إيهاب الدبوس

حفر اآلبار من مشاريع »النجاة« خارج الكويت

من مساجد »النجاة« في اخلارج 

أحكام وفتاوى الزكاة.. زكاة النقود واحللي )2 - 3(
من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة:

2- عند األخذ بعدم وجوب الزكاة على حلي النساء 
تراعى الضوابط التالية: )أ ( أن يكون االستعمال 
مباحا، فتجب الزكاة فيما يستعمله استعماال محرما 
كالتزين بحلي على صورة تمثال، )ب( أن يقصد 
بالحلي التزين، فإذا قصد به االدخار أو االتجار 
فتجب فيه الزكاة، )ج ( أن يكون االستعمال في 
حاجة آنية غير مس���تقبلية بعيدة األجل فتجب 
فيه الزكاة،)د ( أن يبقى الحلي صالحا للتزيين 
به، ولذا تجب الزكاة في الحلي المتهش���م الذي 
ال يس���تعمل إال بعد صياغة وسبك. ويستأنف 
له حوال من وقت تهشمه، )ه�( أن تكون الكمية 
المستعملة من الحلي في حدود القصد واالعتدال 
عرفا. أما إذ بلغت حد اإلسراف والتبذير فتجب 

الزكاة فيما زاد عن حد االعتدال.
3 - نصاب الذهب عشرون دينارا )85( غراما تقريبا 
من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم 

)595( غراما تقريبا من الفضة الخالصة، ويراعى 
في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن 

ال القيمة الخالصة من الوزن والصياغة.
4 - الحلي من غير الذهب والفضة كالياقوت والآللئ 

ليس فيها زكاة ما لم تكن معدة للتجارة.
كيفية حساب زكاة الحلي: علمنا ان الزكاة الواجب 
إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص، 
ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية )999( 
عيار )24(، أما غير الخالص فيس���قط من وزنه 
مقدار ما يخالطه م���ن غير الذهب، ولطرح تلك 
المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص 

ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية:
وزن الذهب × نوع العيار × س���عر غرام الذهب 
الخالص )عيار 24( × 2.5% ÷ 24 = مقدار الزكاة 

الواجبة.
٭ س���عر غرام الذهب الخالص عيار 24 )999( 

يوم أداء الزكاة.

وكيل »األوقاف« 
السابق: املجموعات 
املتشددة املتشنجة 

تسيء إلى اإلسالم 
واملسلمني

د.محمد االنصاري


