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أهدى لنا د.محمد عبدالغفار الشريف من سلسلة تهيئة 18
األجواء التي تصدر عن اللجنة االستشارية العليا لتطبيق 
احكام الشريعة االسالمية كتابا من تأليفه يقع في 82 صفحة 
اشتمل على رسائل ومعان ويجيب على أهم املوضوعات احليوية 
التي يتم تداولها في عصرنا احلاضر في الدول اإلسالمية عن 
تطبيق الشريعة االسالمية، وملاذا الشريعة؟  يرصد الكتاب 
باالستدالل والتحليل خصائص التشريع االسالمي من حيث 

الربانية، اخللود، الش����مول والعاملي����ة وموافقة الفطرة، ثم 
انتقل الكاتب لتوضيح املقصود بالتدرج في التشريع في زمن 
الرسالة واالقتداء بسنة عمر بن عبدالعزيز، وتناول الترجيح 
من الكتاب والسنة وافعال اخللفاء الراشدين رضي اهلل عنهم 
ثم انتقل الى القواعد الشرعية من حيث السماحة والتيسير 
وجلب املصلحة ودرء املفسدة وتغير الفتوى بتغير األزمنة 

واألمكنة والظروف الطارئة.

التدرج في تطبيق الشريعة اإلسالمية
»اللهم إني أسألك 
حبك وحب من يحبك 
وحب عم���ل يبلغني 
حبك، اللهم اجعل حبك 
أحب إلّي من نفس���ي 

وأهلي« آمني.
من دعاء النبي ژ

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

السللام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 
فضيلة الشلليخ، إنللي ربحت جائزة 
نقدية من شللهادة الدانة وهي من بنك ربللوي واجلائزة أيضا 
ربويللة وإني ال أرغب فللي احلرام فذهبت للتبللرع بها للجان 

اخليرية وقد أخبروني بأنها ستصرف على املرافق العامة.
والسؤال هو انه لدي إخوة مطلوبون باألقساط لقروض ربوية، 
فهل أستطيع ان أسدد عنهم هذه القروض الربوية )أو أن أسدد 
عنهم الفائللدة الربوية( من هذه األموال وأعينهم على التخلص 
مللن القروض الربوية؟ وما احلكم علي بالنسللبة لهذه األموال، 
وهل لللي األجر في صرفها في السللداد واملرافق العامة؟ علما 

انهم ليسوا فقراء وأوضاعهم مستقرة.
هذا وأرجو منكم اإلفادة، وأدامكم اهلل ذخرا لإلسام واملسلمني 

ونفع بكم اجلميع.
لك ان تنفقها جله����ة املرافق العامة، كما ميكن ان تنفق 
على الفقراء وسداد ديونهم، اما سداد ديون إخوانك فأرى 
جواز ذلك بشرط ان يكونوا قد تابوا وأرادوا التخلص من 
الربا فيجوز إعانتهم على سداد ديونهم فتدفع لهم للتخلص 
من الربا. فإن كانوا قادرين على سداد ديونهم الربوية فال 
تدفع لهم، وفي جميع األح����وال ال أجر لك ألن هذا املال لم 

ميلك بطريق مشروع فلك رأسمالك فقط.

ما حكم إيداع أموال اللجان اخليرية 
في البنوك التقليديللة الوطنية، بناء 
على إخطار بإغاق حسابات اجلمعية في البنك اإلسامي، خال 

شهر واحد من 2003/7/8، واعتبار ذلك من باب الضرورة؟
اذا لم ميكنكم توزيع األموال على حسابات شخصية او 
حسابات مبسميات أخرى، فال مانع من نقلها حلسابات في 
البنوك الوطنية، على ان تكون في حسابات جارية ال يترتب 
عليها فوائد، وأال تظل أموال كبيرة مجمدة في تلك البنوك، 
حذرا من استفادة البنك من تلك األموال، فيكون فيه عون 
على أعمالها الربوية، وتتحقق الضرورة في حالكم حفظا 
ألموال اجلمعية وأموال املودعني وأصحاب الصدقات وغيرهم، 
وما ذكر من قيود سابقة يقلل ويقيد ويحدد الضرورة في 

أضيق ما ميكن، واهلل أعلم.

هل يجوز لي أن أفتح حسللابا جاريا 
فللي البنللك الربوي لاسللتفادة من 

اخلدمات التي يقدمها البنك عند فتح احلساب؟
فتح احلساب يعني ان تودع في حسابك مبالغ يستفيد 
منها البنك، فإن أعطاك فائدة فهذا العامل احملرم وهو الربا، 
وإن لم تأخذ على حسابك فوائد بأن كان في حساب جار فقد 
أعنت البنك على الربا وهو مكروه، وإذا كان فتح احلساب 
شرطا وطريقا الى خدمات فهذا الطريق إما محرم أو مكروه 
كما ذكرت، وال يجوز التوسل باحملرم، وينبغي ان يتجنب 

املكروه، ولو كان ما يترجى التوسل من ورائها مباحا.
ويشترط عند إيداع املبلغ في البنك أال تتجمع في احلساب 
مبالغ كبيرة وملدد طويلة، بل يجب سحب املبالغ عند نزولها 

في احلساب وبأسرع وقت، حذرا من استخدام البنك لها.

نرجللو اإلجابللة عن موضللوع قتل 
املريض  الرحمللة، وهللو مسللاعدة 
امليئوس من شللفائه للتخلص من احلياة، وذلك بطريقة سلبية 
كمنع األدوية املهمة أو بطريقة إيجابية مثل منع جهاز التنفس 

االصطناعي، أو األكل واحملاليل.
محرم القتل ولو كان بقص����د الرحمة، كما يقال فالقتل 
إزهاق روح إنسان معصوم الدم، وسواء أكان صحيحا أم 
مريض����ا، فال يجوز قطعًا منع الدواء أو الطعام أو احملاليل 
أو نحو ذلك بقصد موت املريض ومن فعل ذلك فقد ارتكب 
جرمية قتل، وال يج����وز ألهل املريض الرضا بذلك، وكذلك 
مينع رفع أجهزة اإلنعاش، ولقد تقرر بإجماع آراء الفقهاء 
واألطباء في ندوة احلياة اإلنسانية بدايتها ونهايتها التي 
عقدتها املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية في الكويت في 24 
ربيع اآلخر 1405 ه� - 15 يناير 1985 اآلتي: إذا حتقق موت 
جذع امل����خ بتقرير جلنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف 

أجهزة اإلنعاش الصناعية.

ضرورة أم ترف؟
الفحص الطبي قبل الزواج لمصلحة كال الطرفين )1 ـ 2(

اجل االعفاف وقضاء الش���هوة، كما ان 
من اهم مقاصد الزواج في الش���ريعة 
االس���المية اجناب االطفال الصاحلني 
جس���مانيا ومعنويا، وال تكون الذرية 
كذل���ك اال اذا كانت خالية من االمراض 

وخاصة االمراض الوراثية.
وتابع د.الشطي: مما يؤيد الفحص 
الطبي قبل ال���زواج ان الفقهاء اجازوا 
للزوج ان يفسخ عقد الزواج لوجود عيب 
جنسي في زوجته مينع من الوصول 
اليه���ا، وكذلك اجاز الفقهاء للزوجة ان 
تطلب التفري���ق بينها وبني زوجها اذا 
وجدت به علة حتول دون قيامه بواجباته 
اجلنس���ية، اذ ان الفحص الطبي قبل 
الزواج يجنب الزوجني هذه املشكالت 

التي تنتهي بالطالق.

العقوبة غير الئقة

واعتبر الداعية احمد الكوس ان هذا 
القرار صواب، وقال: اشكر االخوة اعضاء 
مجلس االمة على هذا االقتراح الطيب 
املبارك والذي ال ش���ك ان فيه مصلحة 
للشباب والشابات املقبلني على الزواج 
ليحظى ابناؤهم بالصحة وجتنب كثير 
من االمراض، خاصة ذات الطابع الوراثي 
والعائلي والتي يكثر انتشارها في زواج 
االقارب وزيادة احتمال التقاء اجلينات 
املسببة للمرض الوراثي، والعمل على 
تذليل العوائق التي تواجه انتشار بعض 

االمراض.
واكد ان هذا املش���روع سيعود على 

اهل الكويت باخلير.
وابدى الكوس وجهة نظره في أن هذا 
القانون متسرع في عقوبته للمأذونني 
والتي تشمل غرامة الف دينار او سجن 
سنة للمأذون الذي يعقد العقد دون ان 
يتسلم شهادة الفحص الطبي، وقال: هذا 
ال يليق بنا ونحن كمأذونني متطوعون 
معظمنا ال يتقاض���ى اجرا، وهناك من 
يتقاضى اجرا رمزيا، ونحن مت اختيارنا 
من قبل جلنة املأذونني والتي كان يرأسها 
سابقا املستشار راشد احلماد والوزير 
حاليا، وعادة جلنة املأذونني حتول اي 
مأذون اخطأ في عقد الزواج او لم يستكمل 
الشروط للتحقيق الى جلنة املأذونني عن 
طريق سحب الدفتر منه او يوقف عن 

ابرام العقود اذا تكررت االخطاء.
واش���ار الداعية الكوس انه كان من 
االولى ان تترك هذه االشياء الى جلنة 
املأذونني وهي خاص���ة بوزارة العدل، 
وهي التي حتاسب، اما القانون احلالي 
فيعتبر امتهانا لكرامة املأذون وال يليق 

مبكانته.

نسب الطالق نتيجة عيوب عضوية او 
وجود امراض معدية تعوق صالحية 
احد الزوجني للمعاشرة الزوجية التي 
هي اهم مقاصد الزواج االساس���ية من 

والدراسات االسالمية د.بسام الشطي: 
الفحوص الطبية قبل الزواج متنع عن 
الكثير من االسر مشكالت ما بعد الزواج، 
ففي ظل غياب هذا الفحص قد تتضاعف 

البيوت للراغبني في الزواج.

مقاصد الزواج

بدوره، يقول االستاذ بكلية الشريعة 

الكـوس: القانــون 
تسّرع في معاقبة المأذونين 
مــع أننــا متطوعـون 
ومعظمنـا ال يتقاضى أجرًا

غيــاب  الشطـي: 
الفحـص يضاعف نسـب 
الطـالق نتيجــة عيوب 
عضوية أو أمـراض معدية

الطبطـبـائـــي: 
 يدخـل في نطـاق المباح 
ال الواجـب وال يجوز إخفاء 
المرض عـن الطرف اآلخر

بعد اعالن وزارة الصحة بدء الفحص 
الطبي االلزامي قب���ل الزواج وتطبيق 
القانون على من يخالف ذلك لتجنيب 
االسرة في املس���تقبل مخاطر الطالق 
والتفكك االسري، طرحنا القضية على 
علماء الش���رع والطب وعلماء النفس، 

فماذا قالوا؟
في البداية، اعتبر العميد الس���ابق 
لكلية الشريعة والدراسات االسالمية 
د.محمد الطبطبائي ان الفحص الطبي 
قبل الزواج يدخل في نطاق املباح شرعا، 
لكنه ليس واجبا، فالشريعة االسالمية 
تبيح هذا االجراء لكن ال تفرضه، وبني 
سبب ذلك بقوله: حتى ال يحدث تنافر 
اجتماعي او نفس���ي لدى بعض الناس 
في بيئات معينة، حيث اليزال البعض 
يرفض اجراء الفحص الطبي قبل الزواج 

ويعتبرونه من احملظورات.
واضاف ان االس���الم يضع االحكام 
الشرعية مبا يتناسب وعموم الناس، 
ومن ثم فإن اراد املسلم واملسلمة اجراء 
هذه االستشارة قبل الزواج فال مانع، 
واذا لم يقم بها فال شيء عليه، لكن اذا 
كان املقبل على الزواج مصابا مبرض 
مؤثر من احملتمل ان ينتقل الى الزوجة 
او االوالد فال يجوز ان يخفيه عن الطرف 
اآلخر، واذا اكتشف احد الطرفني وجود 
امراض معدية بعد الزواج فمن حقه ان 

يفسخ العقد.
وبني د.الطبطبائي انه يجوز شرعا 
إلزام الزوجني بفح���ص الدم اذا كانت 
هناك ام���راض متوارثة لديهم، خاصة 
فيما يتصل بزواج االقارب لقول رسول 
اهلل ژ »اغترب���وا ال تض���ووا«، وهذا 
النص يعتبر من االمور املرغوبة شرعا 
لبناء اسرة سليمة خالية من االمراض 

واملشكالت الصحية واالجتماعية.
واكد ان االسالم يرحب بكل وسيلة 
تسهم في حتقيق االستقرار والسكينة 

والطمأنينة بني الزوجني.
اما في حال اصابة احدهما باملرض 
فيجوز لهما االستمرار بعقد الزواج ألن 

املرض ال مينع صحة اجلماع.
وزاد د.الطبطبائي: ال شك ان بدء 
احلي���اة الزوجية بني ش���اب وفتاة 
الطبية خلوهما من  الفحوص  اكدت 
االمراض له اثر طيب في اس���تقرار 
حياتهما الزوجية وبث الطمأنينة في 
نفس كل منهما، خاصة في هذا العصر 
الذي انتشرت فيه كثير من االمراض 
املعدية والفتاكة والتي تنتقل عن طريق 
املعاشرة الزوجية، لكن البد ان يتم 
ذلك بطريقة ال تؤدي الى كشف اسرار 

مواقف وعبر
ابدأ بنفسك

جاء رجل البن عب����اس رضي اهلل عنهما، وقال له: اني 
أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن املنكر، فقال له: إن لم تخش 
ان تفتضح بثالث آي����ات من كتاب اهلل تعالى، فافعل، وإال 
فابدأ بنفسك، قال الرجل وما هي: قال: قوله تعالى )أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم( وقوله تعالى )يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون كبر مقتا عند اهلل أن تقولوا 
م����ا ال تفعلون(، وقوله تعالى )وما أريد أن أخالفكم إلى ما 

أنهاكم عنه( فقال الرجل: أبدأ بنفسي.
هذا املوقف يحمل دالالت هادية ألهل الدعوة واالرشاد، 
منها: أهمية القدوة الصاحلة واألسوة احلسنة فيمن يتصدى 
للدعوة، فعلى الداعية ان يبدأ بنفسه حتى يكون كالمه موافقا 
حلاله، عالوة على األسلوب احلكيم في اإلقناع والذي يقوم 
على بيان احلجة البالغة التي تستند الى آيات القرآن الكرمي، 
وهكذا نتعلم من الصحابة األس����لوب العلمي في التفكير 
ومعاجلة األفكار وإقامة احلوار، فالعلم حقائق توصل اليها 
باألدلة الصحيحة بعيدا عن الهوى، وهكذا ينبغي ان يكون 
حال أهل الدعوة في معاجلة األفكار واملشاعر بأسلوب مقنع 
يقوم على تقدمي الدالئل والبراهني، وان نثير انتباه العقل 
الى احلقائ����ق النافعة، وان نلفت نظر احملاور الى النتائج 
املترتبة على رأيه. وليس من ش����أن العاقل أن يأمر الناس 
بالبر واخلير ويهمل نفس����ه، وهذا ما نعاه القرآن في قوله 
)اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم(، كما انه في قوله 
تعالى )يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون كبر مقتا 
عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون( إنكار على من وعد وعدا 
أو قال قوال ولم يف به ألن ذلك من عالمات النفاق، أما اآلية 
الثالثة التي ذكرها ابن عباس )وما أريد أن أخالفكم إلى ما 

أنهاكم عنه إن أريد إال اإلصالح ما استطعت(.

»تراث الجهراء«
استأنفت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي باجلهراء حلقات القرآن 
الك����رمي في مركزها م����ن أعمار 5 
سنوات الى 12 سنة والتي تستمر 
طوال العام وتشمل حتفيظ كتاب 
اهلل كامال تالوة وجتويدا، ويضم 
املركز 18 حلق����ة يتعلم فيها 240 

طالبا.

ترجمة القرآن
يعكف مجمع امللك فهد لطباعة 
املصحف الشريف على إعداد ترجمة 
صحيح����ة ملعاني الق����رآن الكرمي 
باللغة العبرية بالتعاون مع جامعة 
األزهر وباالستعانة مبترجمني عرب 
محترفني ومتخصصني في اللغة 

العبرية.

استثمار الزكاة
العمل إلط����الق أول  يج����ري 
أموال  صندوق عاملي الس����تثمار 
الزكاة من خالل جمع 760 مليون 
دوالر خالل الس����نة األولى ويعد 
الصن����دوق مب����ادرة للحكوم����ة 

املاليزية.

مركز المعالي
أقام مركز املعالي � فرع السالم 
التابع ملبرة طريق اإلميان حفله 
اخلتام����ي لبرامج صي����ف 2009 
حضره املس����ؤولون ع����ن املركز 
والش����باب املشاركون في أنشطة 
حفظ القرآن واألنش����طة الثقافية 
والرياضية، باإلضافة الى رحالت 
الغوص وبرامج تعليم الفوتوشوب 

وغيرها.

السعادة الزوجية
نظم����ت جلنة تنمي����ة املوارد 
بجمعية صن����دوق إعانة املرضى 
دورة بعنوان الس����عادة الزوجية 
قدمه����ا خبير العالقات األس����رية 

د.محمد رشيد العويد.

األطفال سعداء بالهدايا الشامري يحمل جائزته

املسيليم يفتتح املركز

»تراث الجهراء« تعود مرضى »حسين مكي« أول عربي يمنح جائزة العمل اإلنساني

إعالم »التعريف باإلسالم« يكّرم مدير األفرع افتتاح مركز العجيري في جاكرتا

في لفتة إنسانية كرمية وفي روح من االخوة واحملبة قامت اللجنة النسائية 
في جمعية إحياء التراث اإلس���المي � فرع اجلهراء بعيادة املرضى من األطفال 
والنس���اء في مستشفى حس���ني مكي جمعة ومستشفى اجلهراء، حيث وزعت 
الهدايا عليهم، كما وزعت الكتيبات واألش���رطة املناسبة لهم، وذلك انطالقا من 

حرص اللجنة على عيادة املرضى التي أوصانا بها اإلسالم.

منحت حكومة نينغيش���يا العليا بجمهورية الصني الشعبية رئيس قطاع 
آس���يا وأفريقيا بجمعي���ة اإلصالح االجتماعي فهد الش���امري جائزة الصداقة 
جلبل ليوبان لألعمال اإلنسانية تقديرا جلهود القطاع في األعمال التنموية في 
نينغيشيا من خالل عدد من املشروعات االجتماعية والطبية واالقتصادية التي 

دشنها قطاع آسيا وأفريقيا هنا.

قامت جلنة التعريف باإلسالم بتكرمي مدير إدارة األفرع ومدير احلج والعمرة 
في اللجنة احملامي منيف العجمي وذل���ك تقديرا وعرفانا بجهوده البارزة في 
دعم إعالن اللجنة من خالل التواصل مع جميع اجلهات اإلعالمية وقدم له درعا 
تذكاري���ة تقديرا لدوره وثمن العجمي دور أه���ل اخلير ذوي األيادي البيضاء 

الذين ال يألون جهدا في خدمة الدعوة.

افتتح س���فيرنا لدى إندونيسيا فيصل املس���يليم مركز د.صالح العجيري 
اإلسالمي وقد ألقى املسيليم كلمة بهذه املناسبة شكر فيها د.العجيري وعائلته 
على تبرعاتهم املتكررة، كما أشاد باجلهود التي تبذلها جمعية اإلصالح االجتماعي 

بالكويت خلدمة العمل اإلنساني.

جائزة بنك

أموال الخير

فتح حساب

قتل الرحمة أسبوع حدث في

الداعية أحمد الكوس د.بسام الشطي د.محمد الطبطبائي

لجنة الفتوى: ال يجوز توثيق عقد الزواج إال بشهادة طبية
عرض على جلنة الفتوى في وزارة األوقاف سابقا مشروع 
مرسللوم بقانون مقدم من وزارة الصحة في شللأن الرعاية 
الصحية للراغبني في الزواج وحماية النشء، وبعد ان اطلعت 
اللجنة على مشروع هذا املرسوم رأت تعديل املادة األولى فيه 
ونصهللا: ال يجوز للموثق ان يوثللق عقد الزواج، إال اذا قدم 
له ذوو الشأن شللهادة طبية وفقا للنموذج احملدد من وزير 
الصحللة العامة، تثبت خلو طرفي العقد من االمراض الواردة 
باجلدول املرافق لهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الصحة 
العامة اضافة امراض اخرى او حذف بعض االمراض الواردة 
باجلدول املذكور. واجابت اللجنللة بخصوص هذه املادة مبا 
يلي: ان منع توثيق عقد الزواج في حالة وجود احد االمراض 
املشللار اليها في اجلدول امللحق باملشللروع يللؤدي الى منع 
الزواج ملن هو محتاج اليه لتحصني نفسه وحتصيل مقاصد 
الللزواج االخرى غير النسللل، او يؤدي الى شلليوع الزواج 

العرفي الذي تضيع به حقوق الزوجة، اذ مينع سماع دعواها 
في حال عدم التوثيق وقد حتتاج الى طلب حقوقها من نفقة 
وسللكن وميراث، ولذا ترى اللجنة ان هذا ال يتفق مع احكام 
الشريعة االسامية، وتقترح اللجنة تعديل املادة األولى حتى 
تكون خالية من احملاذير الشرعية وذلك على الصيغة التالية: 
ال يجوز للموثق ان يوثق عقد الزواج اال اذا قدم له ذوو الشأن 
شهادة طبية وفقا للنموذج احملدد من وزير الصحة العامة تثبت 
خلو طرفي العقد من االمراض الواردة باجلدول املرافق لهذا 
القانللون ما لم يثبت علم احد الطرفني مبا في الطرف اآلخر، 
مللن تلك االمراض ورضاه بالزواج منه، ويجوز بقرار اضافة 
امراض اخرى.. الخ. وبهذا النص املعدل يحافظ على تيسللير 
الزواج ويتقى من خطر تغرير احد الزوجني باآلخر، على انه 
اذا ثبت يقينا او بظن راجح ان هناك خطرا على الذرية فيجوز 

منع االجناب بوسيلة مأمونة العاقبة.

جانب من التكرمي

إعداد: ليلى الشافعي


