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(فاسألوا
 أهل الذكر

إن كنتم
ال تعلمون) 

ڈ
د.خالد املرداس

تخّلف عن فحص «كورونا»

شخص شعر بأعراض ڤيروس كورونا ولكنه لم 
يذهب للفحص حتت أي سبب كان ماذا يتوجب 

عليه؟
٭ من يشعر بأعراض الڤيروس يتوجب عليه 
سرعة الذهاب للفحص، وذلك من أجل مصلحته 
أوال وعدم تعريض نفســه للمــرض أو املوت، 
وكذلك كل من حوله من أهله وجيرانه أو حتى 
زمالئــه فــي العمل، وكذلك يجــب أن نعلم أنها 
مسؤولية مجتمعية حتى ال ينتشر هذا الڤيروس 
بســبب صمته أو التهاون فيــه، فيكون الضرر 
أوسع وأشــمل ينتقل من األفراد الى األسر الى 
املجتمــع، فاتقوا في أنفســكم وفــي غيركم وال 
تكونوا سببا في نشر الڤيروس بني الناس، قال 
تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا 
على اإلثم والعدوان)، فبذل أســباب الوقاية أو 
العالج من هذا الڤيــروس هو من باب التعاون 
على البر والتقوى واخلير واملعروف واإلحسان 
على نفســك وغيرك، أما السكوت فهذا ال يجوز 
وهو حرام ألنه غش للمســلمني، والغش ليس 
مــن صفات أهل اإلميان واإلحســان واملعروف، 
يقول النبي ژ: «من غشنا فليس منا»، فاملسلم 

واملؤمن ليس من صفاتهم الغش والتدليس.
الواجب بعد رفع احلظر

ما الواجب على الناس فعله حني مت رفع احلظر 
نهائيا؟

٭ انطالقــا من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني)، عن ابن مسعود 
قال، قال رسول اهللا ژ: «عليكم بالصدق، فإن 
الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى اجلنة، 
ومايــزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
ُيكتب عند اهللا صديقا»، والواجب تقوى اهللا عز 
وجل والصدق فيما بينهم وبني ربهم جل وعال، 
وكذلك الصدق فيما بينهم وبني الناس، وعليهم 
كذلــك التقيد وااللتزام باالشــتراطات الصحية 
مــن لبس الكمامات وغســل اليديــن وتعقيمها 
والتباعد االجتماعي، وذلك عدم املخالطة والتي 
هي السبب في نقل العدوى الى اآلخرين، وهنا 
تكون املسؤولية الفردية واجلماعية وبها تظهر 
احلضارة والرقي والثقافــة والتدين وتطبيقه 
واقعــا ال تنظيرا فقط ثم بعدها نســأل اهللا أن 
يحفظ اجلميع من كل داء وبالء ومرض وسقم. 

شراء الذهب باإلستدانة

ما حكم شراء الذهب دينا؟
٭ ال يجوز شراء الذهب والفضة دينا، فالبد أن 
يحصل التقابض في مجلس العقد فيكون حاال 
ال مؤجال لكونهما ال يسلمان للبائع إال بعد مدة، 
وهذا ربا النسيئة، فالواجب التقابض للحديث 

«إال يدا بيد».
بيع الذهب عن طريق األونالين

ما حكم بيع الذهب عن طريق األونالين 
(االنترنت)؟

٭ نفرق بني املواعدة بالشراء وبني عقد البيع، 
فــإذا كانت مواعــدة فقط بأن يقــال هذا الذهب 
بقيمــة ١٠٠ دينار مثال فيقول أحضره، فإذا رآه 
املشتري فدفع ثمنه حاال وقبضه، فال بأس بذلك 

فقد وقعت املبايعة.
وأما إذا تبايعنــا وقد مت اخلصم باألونالين 
ولم يقبض الذهب فهــذا محرم وال يجوز وهو 

من الربا لتأخره عن القبض.
حكم تأجير الذهب

ما حكم تأجير الذهب؟
٭ تأجيــر الذهب بالنقــود جائز، وهو من باب 
اإلجــارة، فال محظور بذلك وليس هو ربا وهو 
مذهب جمهــور أهل العلم، وقــد نصت اللجنة 

الدائمة لإلفتاء باجلواز، وال مانع من ذلك.
زكاة الذهب املستعمل

هل في الذهب امللبوس زكاة؟
٭ ال زكاة في الذهب امللبوس ولو لم ُيلبس إال 
عدة مرات في السنة، وهو مذهب جمهور الفقهاء 
وجماعة من الصحابة رضي اهللا عنهم، ألن هذا 
احللي متاع شخصي، وليس ماال مرصدا للنماء، 
ألن مــن القواعد العامة التــي تراعى في الزكاة 

كون املال ناميا.
الصدقة والتوبة

هل تستحب الصدقة عند التوبة من الذنب؟
٭ تستحب الصدقة عند التوبة ملا ثبت من فعل 
كعــب بن مالك ے ملا تخلف عن غزوة تبوك، 
قال: «يا رسول اهللا وإن من توبتي أن أنخلع من 
مالي» ففي هذا دليل على استحباب الصدقة عند 
التوبــة مبا قدر عليه مــن املال، وهذه قد تكون 

من السنني املهجورة.
االستفادة من االبتالءات

هل صحيح إن الهدف من االبتالءات أن نأخذ 
العبر؟

٭ نعم، لذا قيل: السعيد من اتعظ بغيره والشقي 
مــن اتعظ به النــاس، فكورونا بالء، ويجب ان 
نســتفيد من هذا البالء بأمور عدة، منها معرفة 
ان قدرة اهللا مطلقة وضعف مقومات اإلنســان 
املادية واحلسية، والتوبة إلى اهللا عز وجل فيها 
األمن والسالمة والوقاية من كل بالء، مع الصبر 
واحتســاب األجر. وقد قــال اهللا تعالى: (واهللا 
على كل شــيء قدير)، وقــال عز وجل: (وخلق 

اإلنسان ضعيفا). واهللا أعلى وأعلم.

حدثنا عن دور جمعية إحياء 
التراث االسالمية في مواجهة 

وباء كورونا في محافظة 
اجلهراء؟

٭ احلمد هللا الذي بنعمته تتم 
الصاحلات، بداية ننوه إلى ان 
وباء كورونا هو ابتالء من رب 
العاملني ليختبر الناس وأنها 
سنة اهللا سبحانه وتعالى في 
كونه، وأنه نــزل بإرادة اهللا 
وســوف ُيرفع بإذنه تعالى، 
فلله احلمد اوال وآخرا، ونسأل 
اهللا ان يحفظ املسلمني في كل 
مكان وأن يغفر ويتجاوز ملن 

توفاهم جل وعال.
احيــاء  جمعيــة  طبعــا 
التراث االسالمي تقوم بأدوار 
استثنائية مبا يقع على عاتقها 
ومســؤوليتها فــي خضــم 
االزمــات والكوارث في اغاثة 
الناس ومساعدتهم، فمنذ بدء 
ازمة كورونا وجمعية احياء 
التراث االسالمي في محافظة 
اجلهراء سعت ملساعدة الفئات 
احملتاجة واألســر املتضررة 
جــراء األزمة منها مــا كانت 
مساعدات غذائية لسد النقص 
فــي احتياجاتهــا املعيشــية 
خاصة تلك التي انقطعت بها 
الســبل ممــا ادى بفضل اهللا 
لتخفيف العبء عن كاهل هذه 
الفئات داخل محافظة اجلهراء، 
وامتــدادا لتلــك املســاعدات 
جمعيــة  قدمــت  الغذائيــة 
احياء التراث االسالمي داخل 
محافظة اجلهراء املســاعدات 
املالية للعديد من األسر التي 
تعثــرت جراء ازمــة كورونا 
خاصة في تســديد ايجارات 
التــي  املنــازل واملســاعدات 
تعلقت مبعيشتها احلياتية.

ما قيمة املساعدات التي متت 
خالل ازمة كورونا؟

٭ طبعا في بداية ازمة كورونا 
اجتهت جمعية احياء التراث 
االســالمي نحــو مســاعدة 
االســر احملتاجــة وذلــك من 
خالل مشــروع «دفعة بالء» 
بالتعاون مع اإلدارة الرئيسية 
ومت تقدمي املســاعدات املالية 
من خالل هذا املشــروع فقط 
لـ ١٤٢ اسرة محتاجة تنوعت 
فئاتها بــني احلاالت املرضية 
وتسديد االيجارات لـ ٢٠ اسرة 
ومساعدة ٦١ اسرة متضررة 
مــن ازمــة كورونــا فقط من 
خــالل مشــروع دفعــة بالء 
فقط داخل محافظة اجلهراء، 
ومــع اشــتداد االزمــة كثفت 
اجلمعية من حمالتها االعالمية 
وكذلك بالتعــاون مع االدارة 
الرئيســية في جمعية احياء 
التراث االســالمي ومن خالل 
فزعة الكويت متت مســاعدة 
كذلــك ١٤٢ اســرة محتاجــة 
فقط داخــل اجلهراء تنوعت 
فئاتها بني االرامل واملطلقات 

أكد رئيس الهيئة اإلدارية في جمعية إحياء التراث اإلسالمي - اجلهراء الشيخ د.فرحان عبيد أن اجلمعية قامت 
بأنشــطة عديدة في اجلهراء من خالل حمالتها املتوالية ســواء حملة سباق اخلير أو مشروع دفعة بالء وغيرها 
للوقوف مع كل املتضررين من وباء كورونا والذين يعيشــون على أرض الكويت الطيبة من مســاعدات غذائية 
ومادية قدمت للمتضررين منذ بداية األزمة إلى اآلن، وأشــار الى دور جلان الدعوة واإلرشــاد ومركز الهداية ملا 
قاموا به من دور في تثبيت الناس على الصبر وبيان كيفية التعامل مع وباء كورونا، وتوجيه املسلمني نحو اتخاذ 
التدابير الشرعية ملواجهة اجلائحة، وتطرق د.الشمري الى ما قدم من مساعدات جلهات عدة، وإلى نص احلوار:

خولة مبارك احلساوي وكذلك 
مــع جلنة آفــاق اخلير، ومع 
االدارة الرئيسية التي دعمت 
هذا املشروع مشكورة، وايضا 
من الفئات املستفيدة التي لم 
ننسها خالل االزمة وانقطعت 
بها السبل هي فئة موظفي امن 
املدارس احلكومية فتم تقدمي 
١٢٨ سلة غذائية داخل مدارس 
اجلهــراء ومــن املســاعدات 
الغذائية التي دعمتها جهات 
تطوعيــة وبالتعــاون مــع 
املزارعني الكويتيني مت تقدمي 
٤١٥٠ ســلة خضــار لألســر 
احملتاجة وتوزيعها طوال ايام 
ازمة كورونا وذلك بدعم مبارك 
من العم املزارع فيصل الدماك 
وبالتعاون مع حملة نحميك 
في احتــاد نقابات اجلمعيات 
التعاونية وكذلك مع املزارع 
العم سويلم الكريباني مما كان 
لتلك السالت من اثر طيب في 
تخفيف العبء عن احملتاجني.

وماذا قدمتم في املناطق 
احملظورة؟

والتمســك بهدي االسالم في 
مواجهــة الكــوارث من خالل 
حلقات متعددة للشيخ حمد 
االمير، كما قدمنا عدة لقاءات 
الكترونيــة من خــالل البث 
املباشر مع العديد من الدعاة 
واألئمــة كاســتئناف الدرس 
االســبوعي من خــالل البث 
املباشــر والــدورات العلمية 
خاصــة خالل شــهر رمضان 
املبارك ولقاءات مباشــرة مع 
كل جمعة في شــهر رمضان 
وكذلك لقاء ملدة ٤ ايام متتالية 
فــي ملتقى (لعلكــم تتقون) 
مع دعاة ومشايخ من اململكة 
العربية السعودية، وتأتي هذه 
اللقاءات املباشرة كونها تسد 
فراغ املسلم وتقوم بتوعيته 
وتعــزز مــن اميانــه خــالل 
اجلائحــة خاصة خالل فترة 
احلظر الكلــي واجلزئي، كما 
قامت جلنة الدعوة واالرشاد 
بطباعة عشرة آالف نسخة من 
كتيب «كرونا وباء أم ابتالء» 
وتوزيــع اكثــر مــن ٢٥ الف 
نســخة من كتيبات متنوعة 

بني صفــة صــالة النبي ژ 
وكتيب حصن املسلم وكتيب 
توجيهات مجتمعية في زمن 

كورونا.
وكذلــك قدمنــا برنامــج 
«أسماء اهللا احلسنى» شملت 
ثالثني حلقة نظمت من خاللها 
مسابقة يومية وجوائز قيمة.

وماذا مت لتوعية اجلاليات 
خالل هذه الفترة؟

احيــاء  قامــت جمعيــة  ٭ 
التراث االسالمي فرع اجلهراء 
وبالتعــاون مع مركز الهداية 
للتعريف باإلســالم بتوعية 
اجلاليات التابعة لها بترجمة 
العديد من النشرات املوجهة 
ملختلف اجلنســيات وبلغات 
مختلفــة لتوجيــه اجلاليات 
واملتعلقة بالبقاء في املنازل 

وعدم املخالطة.

خالل اجلائحة ماذا قدمت 
جمعية احياء التراث االسالمي 

- اجلهراء للنشء خاصة في 
ظل العطلة املمتدة والطويلة؟

٭ خــالل جائحــة كورونــا 
وخاصة بعد اغالق املســاجد 
اجتهــت اجلمعيــة من خالل 
مركز التراث لتحفيظ القرآن 
ضمــن حلقاتهــا املتعــددة 
فــي محافظة اجلهــراء نحو 
االستفادة من التقنية احلديثة 
في خدمة كتاب اهللا عّز وجّل 
فنظمت لقاءات البث املباشر 
وحلقات التحفيظ اإللكترونية 
مع طلبتها املنتسبني ملراكزها، 
فمــن خــالل مركــز التــراث 
لتحفيظ القرآن الكرمي استمر 
معنا الطالب في تطبيق منهج 
حفظ القرآن الكرمي الذي اعتدنا 
عليه في حلقاتنا االعتيادية 
واســتمر معنــا فــي احلفظ 
جميع الطلبة من خالل حلقات 
االونالين وبفضل اهللا اجنز 
اربعة من الطلبة حفظ القرآن 
الكــرمي كامال من خالل حلقة 
عمر بن اخلطــاب في الوقت 
الذي اســتكمل بقيــة الطلبة 
حفظهم للمنهج املقرر، وكذلك 
قــام مركز قيم وهمــم التابع 
لفــرع مدينــة جابــر االحمد 
والذي يهتم بالفئات العمرية 
الصغيرة بتخريج العديد من 
الطلبــة حلفظهم التام جلزء 

عم بأكمله.

هل من كلمة أخيرة؟
٭ نشــكر جريــدة «األنباء» 
على دورهــا الطيب في دعم 
العمــل اخليــري وتســليط 
الضوء عليه، كما نشكر جميع 
املتطوعني الذين ساهموا طوال 
ايــام جائحــة كورونــا ولم 
يألــوا جهدا فــي التعاون مع 
جمعية احياء التراث االسالمي 
لتحقيق اهدافها خالل اجلائحة 

فلهم جزيل الشكر.

٭ خــالل ازمــة كورونا قمنا 
مبســاعدة العمال احملتاجني 
في مناطق احلظر في جليب 
الشــيوخ والفروانيــة مــن 
خالل مشروع وجبات العمال 
الغذائيــة التي مت من خاللها 
توزيــع ٥٠ الف وجبة خالل 
اجلائحة على العمال احملتاجني 
لتخفيف عبء املعيشة عنهم.

هل حتدثتم عن دور جمعية 
إحياء التراث االسالمي في 

مجال الدعوة والتوجيه خالل 
هذه اجلائحة؟

٭ منــذ بدايــة األزمــة قامت 
جمعية إحياء التراث االسالمي 
- اجلهــراء من خــالل جلان 
الدعــوة واالرشــاد ومركــز 
الهداية للجاليات في توعية 
اجلمهــور فقدمنا فــي بداية 
االزمة مقاطع قصيرة تشمل 
توجيهات شرعية للتعامل مع 
وباء كورونا وتوجيه املسلم 
نحو اتخاذ التدابير الشرعية 
ملواجهة تلــك اجلائحة منها 
احلث على الصبر على االبتالء 

واملعاقني وضعفاء الداخل، ولم 
تتوقــف اجلمعية - اجلهراء 
عنــد هذا احلد، بل اســتمرت 
في مساعداتها من خالل حملة 
«ســباق اخلير» فتــم تقدمي 
مســاعدات مالية لصالح ١٤٨ 
اسرة محتاجة داخل اجلهراء 
فقط من خالل هذا املشــروع 
وتنوعت بني تسديد االيجارات 

وضعاف الدخل واالرامل.

وماذا عن املساعدات الغذائية؟ 
وما اجلهات التي دعمتكم؟

للمســاعدات  بالنســبة  ٭ 
الغذائية التــي كانت الفئات 
احملتاجــة مبســيس احلاجة 
إليها خاصة تلك التي توقفت 
اعمالها من فئات العمال واالسر 
احملتاجة، فبفضل اهللا تعالى 
قدمت جمعيــة احياء التراث 
االسالمي في محافظة اجلهراء 
مســاعدات غذائيــة اســتفاد 
منها ٤٥١٤ شخصا من خالل 
مشروع السلة الغذائية التي مت 
توزيعها بشراكة مع العديد من 
اجلهات الداعمة مثل احملسنة 

املتطوعون يوزعون السالت أثناء التوزيع

من متطوعي اجلمعية

الصبيحي: ١٠٠٠ سلة غذائية وزعتها «التميز اإلنساني» على عمال النظافة
أعلــن رئيس مجلــس إدارة جمعية التميز 
اإلنســاني خالد الصبيحي ان اجلمعية قامت 
بتوزيع ١٠٠٠ سلة غذائية على عمال النظافة في 
مقر سكنهم مبنطقة صبحان وأن السلة تكفي 
شخصني ملدة اسبوعني وحتتوي السلة على ١٥ 
صنفا غذائيا وأن اجمالي املستفيدين ٢٠٠٠ عامل.

وقال الصبيحي ان وجودنا مع عمال النظافة 
خلدمتهم وتقدمي العون لهم في جميع األوقات 
كمــا انهم يعملون في اهم االعمال وهي نظافة 

بلدنا احلبيب الكويت.

من جهته، اشاد مستشار جمعية التميز حامد 
الرفاعي على الدور الذي تقوم به اجلمعية في 
األعمال اإلنسانية وذلك لتكامله مع الدور الذي 
تقوم به دولة الكويت في العمل اخليري واالنساني 
في مختلــف انحاء العالم وكذلك داخل الكويت 
حتت راية اميرنا صاحب السمو الشيخ صباح 

األحمد أمير االنسانية.
وأضاف رئيس فريق نهتم التطوعي صالح 
السيف ان تنظيم الفعاليات املتعددة التي تقوم 
بها اجلمعية هي واجب وطني لكل الفئات واليوم 

يكون االهتمام لعمال النظافة وإدخال السرور 
عليهم.

وجدير بالذكر ان الفعالية شاركت فيها فرق 
تطوعية مثل فريق نهتم التطوعي وفريق االسناد 
واالنقاذ الكويتي وفريق صناع اخلير ومجموعة 

من املتطوعني.
علما ان اجلمعية بصدد القيام بتعقيم املدارس 
تزامنا مع دخول العام الدراسي وتقدمي احلقائب 
الوقائية للمدرسني واملدرسات وذلك مساهمة من 

اجلمعية إلجناح العام الدراسي.

استفاد منها ٢٠٠٠ عامل والسلة حتتوي على ١٥ صنفًا غذائيًا

خالد الصبيحي

د.عبيد: ٤٥١٤ شخصًا استفادوا
من سالل «إحياء تراث اجلهراء»

حملة سباق اخلير عاونت ١٤٨ أسرة في دفع اإليجارات ومساعدة ضعاف الدخل واألرامل

١٢٨ سلة غذائية وّزعت على موظفي األمن في املدارس احلكومية مبناطق اجلهراء

أجرت احلوار: ليلى الشافعي

١٤٢ أسرة داخل اجلهراء استفادت من حملة فزعة الكويت

مشروع «دفعة بالء» خفف عن ١٤٢ أسرة تضررت من «كورونا»


