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اهدى الينا الداعية راشد سعد العليمي كتيبا بعنوان »العمرة 20
سؤال وجواب« والكتيب من 181 صفحة صغير في حجمه كبير في 
معلوماته يحتوي على ما يقارب الـ 350 سؤاال في نسك العمرة 
جمعها الداعية العليمي مســــاهمة منه في نشر العمل وتبصير 
املسلمني بأمور دينهم، وقد جمع االجابات من فتاوى اهل العلم 
وفي مقدمة هؤالء العلماء سماحة الشيخ العالمة ابن باز والشيخ 
العالمة ابن عثيمــــني رحمهما اهلل مع ايجاز منه لتكون االجابة 

مستوفية لغرضها وهو التيسير على العوام في القراءة، يشمل 
الكتيب معلومات عامة عن العمرة وما قبل ادائها ثم ينتقل الى 
امليقات سواء من اجلو ومن البر، بعدها تناول االحرام واالهالل 
بالعمرة والتلبية ثم محظورات االحرام واشتمل الكتيب على ما 
ميكن ان يقع اثناء الطريق الى مكة وما ميكن ان يقع في السكن 
ثم طواف العمرة، السعي واحللق والتقصير وغيرها والكتيب 

يجيب عن اي سؤال ملن ينوي القيام بالعمرة.

العمرة سؤال وجواب
اللهم انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي يا رب فاغفر لي ذنبي انك 
انت ربي انه ال يغفر الذنب اال انت اللهم 
اغفر للمؤمنني واملؤمنات، اللهم اغفر ذنبي 
وطهر قلبي وحصن فرجي، رب اغفر لي 
خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي وتب 

علي انك انت التواب الرحيم.

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

أري��د ش��راء قطعة أرض 
ولكن ال أملك املبلغ ولكن 
البنك يقوم بش��رائها ثم يبيعها علي بالتقسيط مع العلم ان 
البنك لم يشتريها إال لبيعها لي أي أنه لم ميلكها من قبل بل 
أنا الذي ذهبت وبحثت عنها وأخبرت البنك بها وبس��عرها 
ثم جرى االتفاق بني البنك وصاحب األرض ودفعوا له الثمن 
ث��م باعوها الي مببلغ أكثر من الس��عر الذي باعها صاحبها 
به وذلك على صفة القرض املؤجل أي أقس��اط شهرية على 
مدى 7 س��نوات بنس��بة زيادة 7% فما احلكم ، مع العلم أن 
هيئة كبار العلماء في السعودية حرمت هذا ومنهم من رأى 

اجلواز فما هو اجلواب الشافي، بارك اهلل فيكم؟
 إذا كان البنك يشتري األرض له بناء على طلبك، ثم 
يقوم ببيعها لك بسعر يزيد على سعر الشراء، ويقسط 
املبلغ عليك فهذا جائز ال ريب فيه عندنا وهو املســـمى 
ببيـــع املرابحة املركبة أو بيع املرابحة لآلمر بالشـــراء، 

ودليل جوازها:
1ـ  أنهـــا بيع فيه إيجاب وقبول داخل في عموم قوله 

تعالى »وأحل اهلل البيع«.
2 ـ قول اإلمام الشـــافعي، رحمه اهلل تعالى »إذا أري 
الرجل والرجل سلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، 

فاشتراها الرجل، فالشراء جائز«.
3 ـ ان املعامـــالت املالية مبنية على مراعاة املصالح، 
والتيسير على الناس من غير ظلم أو ربا أو غش وهذه 

املعاملة من هذا القبيل.
أما القول ان البنك لم يشـــتريها له وإمنا اشـــتراها 
ليبيعها لراغب في شـــرائها، وعليه يكون حيلة للربا، 
وهو املســـمى عند الفقهاء بيع العينة، فهذا مردود: بأن 
البنك يشتريها لنفسه وتكون في ضمانه وعليه تلفها، 
واألهم مـــن هذا وهو الذي يبعدها عـــن الربا، أن قصد 
البنك والعميل ليس بيع دنانير بدنانير كما هو في بيع 

العينة، فإن األرض بينهما.
وأما الزيادة في مقابل األجل، أو البيع بالتقســـيط، 
فإن الزيادة من أجل األجل جائزة شـــرعا، قال بجوازها 
احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة، ملا ورد أن النبي 
ژ »أمر عبداهلل بن عمر أن يجهز جيشا فكان يشتري 
البعيـــر بالبعيرين إلى أجل«  الســـن الكبرى للبيهقي 
287/5 وملا ورد أن النبي ژ »اشترى من يهودي طعاما 
بنســـيئة« البخاري 73/3 »أي بأجل ولذا قال اإلمام ابن 
تيمية »بجواز البيع بالتقســـيط، فاملسلمون اليزالون 
يستعملون مثل هذه املعامالت، وهو كاإلجماع منهم على 

جوازها« )ملجموع الفتاوى 499/29(.
ويكفي يا أخي لذهاب شـــكك والرد على من منع بيع 
املرابحة أن املذاهب األربعة قالت بجوازه، احلنفية واملالكية 

والشافعية واحلنابلة.

نسأل عن مدى مشروعية 
فيزا بيت التمويل الذهبية 
وهم يأخذون نسبة على كل عملية مبلغا من املال ويأخذون 
على االشتراك السنوي 30 دينارا، هل هذا ربا ألنه مال في 

مال، أفتونا جزاكم اهلل خيرا؟
اذا أخذ مبلغ محدد باعتباره اشتراكا سنويا فهذا 
 جائز فألنـــه نظير خدمة معينة، أما اذا أخذ نســـبة 
على كل عملية ســـحب من حسابك، فإن كانت مبلغا 
مقطوعـــا فهذا جائز ألنه نظير خدمة، يســـتوي في 
ذلك ســـحب مبلغ صغير أو كبيـــر ألن اجلهد واحد، 
أما إن كان املبلغ نسبته من املبلغ الكلي تزيد بزيادة 
وتنقـــص بنقصانه فهذه قضية مختلف فيها، والذي 

أراه عد اجلواز.

طرح أحد البنوك اإلس��امية 
محفظ��ة عقاري��ة تقوم على 
ش��راء عقار اس��تثماري ويتم حتصيل اإليجار منه ملدة 5 
س��نوات ثم بعد ذلك يقوم ببيع ه��ذه احملفظة بعد انقضاء 
هذه املدة أو قبلها حس��ب فرصة البيع املعتادة في السوق، 
هل نقوم بتزكية مبلغ احملفظة كل سنة أو عند بيع احملفظة 

العقارية من قبل البنك؟
الزكاة علـــى الريع، فما تقبضونه مـــن ريع العقار 
تضمونه الى أموالكم، هذا إن لم يصرف حلاجاتكم قبل 

احلول، وزكاة اجلميع %2.5.

نحن شركة تبريد طلبت 
من��ا الكنيس��ة تركيب 

مكيفات فهل يجوز شرعا أن نركب املكيفات للكنيسة؟
المذاهـــب الفقهية األربعة ماعدا الحنفية ال يجيزون 
للمسلم أن يعمل نجارا أو بناء ونحو ذلك ومنه تركيب 
المكيفات للكنيسة ألنهم يرون في ذلك إعانة على المعصية 
ولكن الحنفية اجازوا العمل بناء على أن العمل نفســـه 

ليس معصية فال يحرم.

حظر المآذن في سويسرا عنصرية واضطهاد لمشاعر المسلمين
باب كبير ومفتــــوح يحتاج من 
يدخله برفق وعقل، اما الدين فال 
خوف عليه فله رب يحميه، وما 
نحن اال أدوات نسخرها للدين او 
الدنيا او املال او غيره وهلل غالب 

على أمره.

عز المسلمين

ويؤكد الداعية نبيل العوضي 
ان منع املآذن في سويسرا يعتبر 
نوعا من اهانة املسلمني سواء الذين 
يعيشون فيها او في غيرها، فهذه 
الدولة تعلم ان مساجد املسلمني في 
هذا الزمن متيزها هذه املآذن بعد ان 
منعت من رفع صوت االذان منها، 
وهي بهذا القرار البد ان تتوقع ردة 
فعل مناسبة من جميع املسلمني 
في العالم اال اذا كان املسلمون ال 
تؤثــــر اجلراح بهم وال يهمهم امر 

دينهم.

ال للتخريب

وقــــال الداعية العوضي انا ال 
ادعو الى احراق علم السويسريني 
او االعتداء على سفاراتهم او السب 
والشتم فهذا لن يؤثر في شعوب 
اوروبا التي بدأت تشتاق حلروبها 
الصليبية ضد االسالم واملسلمني 
ولكني ادعو لعقد مؤمترات لتنظيم 
عمل حقيقي ضد الكراهية املتنامية 
ضد املسلمني في اوروبا، فقوانني 
منــــع احلجــــاب ومنــــع توظيف 
احملجبات في بعض األماكن وأجهزة 
اإلعالم املسخرة لتأجيج الشعوب 
ضد املســــلمني وجتفيــــف منابع 
املشــــاريع اإلسالمية وغيرها من 
الدالئل التي استفحلت في الشعوب 
األوروبية وحكوماتها، نريد وقفة 
جماعية من الدول اإلسالمية وإن 
كان حكام املسلمني اكثرهم لن يبالي 
مبا يصيب االســــالم واملسلمني، 
فإن علماء املسلمني الصادقني هم 
والة األمر لهذه االمة وإذا اجتمعوا 
على كلمة واحدة، فإن الشــــعوب 
ستكون وراءهم وليوقفوا بداية 
»مســــرحية« حــــوار األديان فإن 
فصولها باتت سامجة وليفكروا 
جديا في اخلطوات العلمية إلرجاع 

املسلمني إلى عزهم.
وأكــــد أن العلماء هــــم ورثة 
االنبياء واالمة تنتظر منهم الكثير، 
فإذا اجتمعوا علــــى كلمة واحدة 
فاألمة معهم يجب قبل اجتماعهم 
الدراسات احلديثة  أن جتهز لهم 
الدقيقة عن مظاهر العداء املتنامي 
في الغرب ضد املسلمني ودراسات 
عن أسباب هذا العداء ومدى تأثير 

أجهزة اإلعالم فيه.

العوض�ي: الب�د 
 م�ن التفكي�ر جدي�ًا 
في الخطوات العملية 
إلرج�اع المس�لمين 
عزه�م س�ابق  إل�ى 

المآذن  الفلي�ج: 
ليس�ت ركنًا في الدين 
ولك��ن لم��اذا هذا 
في  الغريب  التح�ول 
المجتمع السويسري؟!

الش�ط����ي: 
ه�ج���وم ش��رس 
ع�ل��ى مس�ل�م�ي 
سويس��را فليوّح�دوا 
جهوده�م لمواجهتها

الدمخ�ي: عل�ى 
منظ�م��ة المؤتم�ر 
وجامع�ة  اإلس�ام�ي 
الع�ربي�ة  ال���دول 
الس��ريع التح��رك 

تأثيرا سلبيا كبيرا لدى املسلمني 
الن املآذن ليســــت ركنا في الدين 
حيــــث توجد آالف املســــاجد في 
مختلف دول العالم من غير مئذنة 
او منارة، وكان ظهورها في العهد 
االموي، اما االثارة هنا هي التحول 
الغريب في املجتمع السويسري 
الذي ال ميلك جيشا لرفضه مبدأ 
احلرب، ولــــم ينضم الى االحتاد 
االوروبي لرفضه مبدأ تكتل القوى 
ضد الضعيف، ولم ينضم كغيره 
من االحــــالف واملنظمات الفئوية 
لثبات الدستور السويسري على 

مبادئ العدالة واالنسانية.
وحول كيفية التعامل مع هذا 
املوقف اكــــد د.الفليج ان التعامل 
مع هذا املوقف وغيره من مواقف 
االعتداء على االسالم يكون بحكمة 
وضبط للنفس سواء على مستوى 
الشــــعوب او املراكز االســــالمية 
والسياسية واالقتصادية او على 
احلكومــــات ومن ذلــــك ان تقوم 
جامعة االزهر بتقدمي منح دراسية 
الغربيني ليستطيعوا  للمسلمني 
املشاركة في قيادة العمل االسالمي 
في دولهم وفق ثقافة غربية وفكر 
اسالمي، كما يجب ان يحول العمل 
االعالمي لقضايا املسلمني عموما 
والقضية الفلسطينية خصوصا من 
االعالم احمللي والعربي الى االعالم 
الغربي الذي قد ميتلك معظمه او 
يوجهه علــــى االقل اليهود، وهذا 

لتطبيق الشريعة االسالمية د.عصام 
الفليج الى ان قرار حظر بناء املآذن 
في مساجد سويسرا ميثل استكماال 
لتراجع الدميوقراطية الغربية التي 
بدأتها فرنســــا وغيرها من الدول 
التي منعت احلجاب في املدارس 

والوظائف احلكومية.
مشيرا الى ان هذا القرار لم ميثل 

في نظامهم الدعوي وتعاملهم مع 
قضاياهم من خالل توحيد جهودهم 
وصفوفهــــم ملواجهة هذه الهجمة 

الشرسة عليهم.

ليست ركنًا في الدين

ويشير مدير العالقات العامة 
واالعالم باللجنة االستشــــارية 

حتتاج في هــــذه املرحلة للعمل 
ال الــــكالم، مشــــددا على ضرورة 
التعاون بني احلكومات االسالمية 
ومنظمات املجتمع املدني املعنية 
بحقوق االنســــان من اجل الدفاع 
عن حقوق االنسان واحلفاظ عليها 

من االنتهاكات.

هجمة شرسة

قــــال رئيــــس قســــم العقيدة 
والدعوة بكلية الشريعة في جامعة 
الكويت د.بسام الشطي انه يجب 
الديانات االخرى واتاحة  احترام 
الفرصة للمسلمني القامة شعائرهم 
الدينية، السيما ان سويسرا هي 
من تدافع عن اقرار حقوق االنسان 
والتعددية الدينية، مشيرا الى ان 
القانــــون الدولي يطالب باحترام 
ديانات االقليات، وطالب د.الشطي 
بأن يكون هناك حترك ديبلوماسي 
من خالل سفراء الدول االسالمية 
والعربية في سويسرا، وان تتحرك 
منظمة املؤمتر االسالمي ملواجهة 
هذا االمر، وقال: ان على املسلمني في 
تلك البلدان ان يتحركوا حتركا جديا 
من خالل تقدمي شكاوى في احملاكم 
السويسرية بهذا اخلصوص، واشار 
الى ان هذا االمر اظهر حترك اليمني 
املتطرف واللوبي الصهيوني ضد 
االسالم واملسلمني بعد ان انتشر املد 
االسالمي هناك، الفتا الى انه على 
املسلمني في سويسرا اعادة النظر 

احدثت نتيجة االستفتاء الذي 
قامت بــــه سويســــرا على حظر 
بناء املســــاجد ردود فعل رافضة 
ومستنكرة لهذا االمر، كما رفضت 
واستنكرت إلصاق صفة االرهاب 
باالسالم وهو دين السالم ودين 
املعايشة مع اآلخر، حول هذا القرار 

نتعرف على تلك اآلراء.
يتساءل رئيس جمعية مقومات 
الدمخي:  حقوق االنسان د.عادل 
ملاذا ُنطالب بوصفنا عربا ومسلمني 
باحترام الدميوقراطية الغربية في 
الوقت الــــذي ال يبالي الغرب وال 
يكتــــرث بخصوصيتنا في اتباع 
احكام الشــــريعة االســــالمية مع 
علمهم بالكثير عن تلك االحكام؟ 
وحذر الدمخي من ان ما تخشــــاه 
سويســــرا اليوم قد يتحقق على 

اراضيها بسبب هذا احلظر غدا.
الدولية  وطالب كل املنظمات 
واالقليمية بالضغط على احلكومة 
السويسرية العادة النظر في هذا 
القرار تعزيزا للحرية الدينية التي 
اكد عليها الدستور السويسري وكل 
مواثيق حقوق االنسان ذات الصلة، 
وقال ان نتيجة هذا االستفتاء نزعت 
ورقة التوت التي سترت لسنوات 
طويلة عورة الدولة االكثر حيادية 

وحرية في العالم.
واضــــاف: ان قــــرار احلظــــر 
يتعــــارض مع مــــادة أصيلة في 
دستور االســــطورة السويسرية 
والتي تنص على ان حرية االعتقاد 
والفلسفة مكفولة، فكل واحد له 
احلرية في اعتناق االديان والعقائد، 
وان ميارسها، سواء كان وحيدا ام 
داخل جماعة، وللجميع احلق في 
االنضمام ألي جماعة دينية وان 
يتبع التعاليم الدينية، وال يجوز 
اكراه احد على االنضمام جلماعة 
دينية او ممارسة شعيرة دينية 
او اتباع تعاليــــم دينية بعينها، 
مؤكدا ان هذا احلظر غير املسبوق 
سيكرس مشــــاعر الكراهية ضد 

املسلمني في كل انحاء اوروبا.

صورة اإلسالم

وطالــــب د.الدمخــــي الــــدول 
االسالمية باتخاذ مواقف شجاعة 
جتاه هذه االنتهــــاكات اخلطيرة 
ملشاعر ومقدسات املسلمني داخل 
سويسرا وخارجها، مطالبا منظمة 
الدول  املؤمتر االسالمي وجامعة 
العربية ومجلس التعاون اخلليجي 
بالتحرك العملــــي وعدم االكتفاء 
باصــــدار التصريحات والبيانات 
التي  البراقة، فحقوق املســــلمني 
تنتهك في شــــتى جنبات االرض 

زوجات الرسول ژ
)النبـــي أولـــى باملؤمنـــني مـــن أنفســـهم وأزواجه 

أمهاتهم(

الزواج الثاني
السيدة سودة بنت زمعة القرشية

الصابرة احملتســـبة املهاجرة الى احلبشة، وبعد 
عودتها توفي زوجها الســـكران بـــن عمرو في مكة، 
فعاشت دون عائل فتزوجها رسول اهلل ژ في الشهر 
الذي توفيت فيه السيدة خديجة، فكانت اما للمؤمنني 
انفردت برسول اهلل ژ ثالث سنوات وبعد ان كبرت 
وهبت ليلتها للسيدة عائشة، روت عن رسول اهلل ژ 
خمســـة احاديث توفيت آخر خالفة عمر بن اخلطاب 

رضي اهلل عنها وارضاها.

لقاء
قام مدير إدارة احلج والعمرة 
ومدير ادارة االفرع احملامي منيف 
العجمي بلقاء الدعاة فرع املنقف 
والوفرة ملتابعة االنشطة الدعوية 
ووسائل التواصل مع االخرين.

تحذير
حذر الداعية مشعل الظفيري 
من خطورة الظواهر الدخيلة على 
املجتمع الكويتي املســـلم ودعا 
احلكومة واعضاء مجلس االمة 
الى محاربـــة مثل هذه الظواهر 
وجترميها بشـــدة وحزم وعدم 

التهاون فيها.

تكريم
النســـائية  اللجنة  كرمـــت 
بصندوق اعانة املرضى الفائزات 
في مسابقة القرآن الكرمي وافادت 
مسؤولة الدعوة واالرشاد نادية 
العنجـــري ان هناك تعاونا بني 
مكتب اخلدمـــة االجتماعية في 
مستشفى مكي جمعة ودعما من 
مبرة منابع اخلير في االحتفال 

بالفائزات.

العفاسي
اجازت جلنة مراجعة املصاحف 
في االزهر الشريف ثاني مصحف 
مرتل للداعية مشاري العفاسي 
والذي قام بتسجيله تسجيال حيا 
خالل شـــهر رمضان املاضي في 

الواليات املتحدة االميركية.

»تراث الجهراء«
ألقى د.أنس بن ســـعيد بن 
مســـفر والداعية عالء املباركي 
من اململكة العربية الســـعودية 
الربيعي  محاضرتني في املخيم 
الثامن عشر الذي تقيمه جمعية 
احياء التراث االسالمي اجلهراء 
وتعتبـــر احملاضرتـــني باكورة 

انشطة املخيم.

تسابق على الصيد

املهتدون داخل مسجد في ألبانيا

اخلريجات معا
املشاركات في املسابقة.

رحلة بحرية لفتيات مركز إشراق
مركز  العاقات الدولي يزور الجبل األسود

»نسائية خيطان« تحتفل بالدارسات مركز يوسف الغانم في اللقاء الدوري الثقافي

نظم مركز إشراق للفتيات رحلة احلداق الثانية لفتيات املرحلتني الثانوية 
واجلامعية من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء، واستمعت الفتيات بيوم مليء 
بالصيد واملســـابقات الثقافية واعقبتها محاضرة بعنوان »مفاهيم السعادة«. 
وقام مدرب الصيد بتعريف الفتيات استخدام ادوات الصيد واألسس الصحيحة 

الناجحة لصيد السمك.

قـــام مركز العالقات الدولي بألبانيا والذي تشـــرف عليـــه جلنة التعريف 
باالسالم برحلة دعوية الى دولة اجلبل االسود  ضمن مهتدين جدد ومسيحيني، 
حيث زاروا املساجد األثرية ودار نقاش مثمر بني الدعاة واملسيحيني اوضح في 
الدعاة مبادئ اإلسالم وشريعته وبينوا ان االسالم كرم األنبياء ومنهم عيسى 

گ ومحمد ژ.

احتفلت اللجنة النسائية للتعريف باالسالمـ  فرع خيطانـ  بتخريج الدفعة 
األولى للمشـــاركات في فصول تعليم اللغة العربية من اجلنســـيات الهندية 
والفلبينية والباكستانية والكندية ضمن املسلمات وغير املسلمات. ووزعت الهدايا 
والشهادات على 24 مشاركة الالتي ثمن دور اللجنة في خدمة الوافدات واحلرص 

على تعليمهن اللغة العربية باإلضافة إلى القيام بالرحالت الترفيهية.

نظم مركز يوسف الغامن للقرآن الكرمي والدراسات الشرعية اللقاء الدوري 
الثقافي الثالث للتعارف مع املراكز األخرى وبث روح التنافس الشـــريف بني 
املتســـابقني وزيادة املعلومات وتثقيف املوظفات وذلك عن طريق املســـابقات 

الثقافية التي لها دور كبير في اثراء املعرفة لديهن.

القرض العقاري

الفيزا الذهبية

محفظة عقارية

مكيفات الكنيسة

أسبوع حدث في

الداعية نبيل العوضي د.عصام الفليج د.بسام الشطي د.عادل الدمخي

»اإليسيسكو« تدعو إلى سحب 
األرصدة من بنوك سويسرا

دعا مدير عام املنظمة اإلس��امية للتربية والعلوم والثقافة 
»ايسيسكو« د.عبدالعزيز التويجري دول العالم اإلسامي إلى 
مقاطعة سويسرا جتاريا وسياحيا، كما دعا التويجري في بيان 
صحافي إلى سحب األرصدة املالية من املصارف السويسرية ردا 
على نتائج االستفتاء الذي قضى بحظر بناء املآذن هناك. وأكد 
أن ه��ذا احلظر يتعارض كليا مع القانون الدولي، ومع اإلعان 
العاملي حلقوق اإلنسان ومع االتفاقية الدولية للتنوع الثقافي، 
ومع املبادرة الدولية لتحال��ف احلضارات، واعتبر التويجري 
ان هذا املنع يتعارض أيضا مع جهد املجتمع الدولي في مجال 
تعزي��ز احلوار بني االديان والثقافات والتعايش الس��لمي بني 
الش��عوب، وشدد على أن العالم اإلس��امي مدعو إلى التحرك 
اإليجابي للرد على االضطهاد الذي يتعرض له املس��لمون في 
سويسرا باألسلوب املتحضر امللتزم بالقوانني الدولية والذي 

يتمثل في املقاطعة املالية والتجارية والسياحية.

إعداد: ليلى الشافعي


