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إعداد: ليلى الشافعي

أهدت الينا جمعية إحياء التراث اإلســــامي ـ فرع اجلهراء كتاب »الوابل 
الصيب من الكام الطيب« البن قيم اجلوزية والكتاب يفتح بابا عظيم الفائدة، 
وهو باب ذكر اهلل تعالى وكيف انه احلصن احلصني الذي من لزمه وجلأ إليه 
فاز مبعية اهلل، والكتــــاب يوضح أكثر من 90 فضيلة لذكر اهلل تعالى التي 
قــــد ال جتد فضا قريبا من هذا في أي عمل وعبادة من العبادات، ثم يطوف 
املؤلفـ  رحمه اهللـ  حول األذكار واألدعية التي تستغرق أوقات العبد في كل 

أحواله وما يتعلق به ليظل العبد دائما ال يفتر لسانه عن ذكر مواله.

الوابل الصيب من الكالم الطيب
»اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، 
ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في 
قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به 
نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا 
من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك، أن جتعل القرآن ربيع قلبي، ونور 

صدري، وجاء حزني، وذهاب همي«.

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

نزاهة السمسار
أخبرنا سمس��ار بأنه وجد مش��تريا ألرضنا وطلب إمهاله 
ش��هرين ثم طلب متديد املدة ثم طل��ب أوراقا إضافية ووفينا 
بكل ما طلب، وبعد طلبنا من احملامي استخراج األوراق أخبرنا 
بأن الس��عر عنده يزيد 60% عن سعر السمسار وأنه غرر بهم 
وطلب عدم االتفاق ألنه مت مع السمسار ال مع املشتري وشكك 

في نزاهة السمسار.
السمسار إذا وكلتموه ناب عنكم في إمتام البيع والظاهر 
أنه موكل رسميا منكم. ويحتاج العقد لتمامه إلى اإليجاب 
والقبول واإليجاب منكم والقبول من املشتري وقد ذهب جمهور 
الفقهاء احلنفية والشافعية واحلنابلة إلى أن اإليجاب غير 
ملزم أي للموجب أن يرجع عن ايجابه قبل قبول املشتري 
وقــــال املالكية لو رجع أحد املتبايعني عما أوجبه لصاحبه 
قبل أن يجيبه اآلخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد 

بالقبول ورأي اجلمهور أرجح ألنه رجع قبل متام البيع.
وبناء على هذا إذا أخبركم السمســــار خال اتصاالتكم 
معه أن املشــــتري فــــان قد قبل مت البيــــع وال يجوز لكم 
البيع لغيره وإن اختلف الســــعر مبا ميكن أن يختلف فيه 
في األسواق أما إذا كان السعر غير معتاد وبحيث ال يقره 
أهل الســــوق اخلبراء به، فهذا غرر من السمسار يحق لكم 
مقاضاتــــه إلبطال البيع خاصــــة إذا كان هناك تواطؤ مع 
املشتري وإذا اشترط املشتري شرطا بتمام البيع وقبلتم 
الشرط فأمهلتموه وقد مت ما طلب السمسار من أوراق ثم 
أعلمكم املشــــتري بالقبول عن طريق السمسار فالبيع مت 
من وقت أن أعلمكم بتاريخ قبول املشــــتري ألن السمسار 

ينوب عنكم بتوكيلكم له.
وتفويضكم قد مت مع السمسار وهذا يكفي وقد وكلتموه 

بإمتام العقد وال حاجة تفويضكم مباشرة مع املشتري.
إذا تبني أن السمسار كان يؤجل لعدم وجود مشتر حقيقة 
وإمنا أراد كسب الوقت للبيع بالسعر الذي وافقكم عليه فلكم 
أن تبطلوا البيع للتغرير وفي جميع األحوال لكم الرجوع 
إذا لم يتم قبول املشــــتري، كمــــا أن لكم الرجوع بعد متام 
البيع إذا كان السعر مبالغا فيه، ونسبته 60% فرق السعر 

بني نسبة كبيرة يتحقق معها التغرير والغش.

التعرف على فتاة
شاب في مقتبل العمر ملتزم بدينه دخل في مشروع خطبة 
تع��رف على فتاة عن طريق أهله، الفت��اة تعيش في بلده وهو 
يعي��ش في كندا اتص��ل بها عن طري��ق االنترنت وعن طريق 
الهاتف مرات ليتعرف عليها وقام بأداء صالة االستخارة مرات 
عديدة وكل ش��يء كان يس��ير على ما يرام وف��ي يوم األيام 
صلى صالة االس��تخارة في جوف اللي��ل وألح بالدعاء إلى اهلل 
ليريه ش��يئا في منامه وفي هذه الليلة رأى الش��اب في منامه 
خالته وهي تبكي وتتوس��ل إليه أن ي��دع الفتاة التي ال تصلي 
)مع العل��م أن الفتاة تصلي( أرجو معرف��ة رأي الدين في هذه 

املسألة لألهمية.
ينبغي أن تتبع الطريقة املشــــروعة في اخلطبة باللقاء 
مع املخطوبة بحضــــور بعض محارمها لتقدم على الزواج 
على بينة ووضوح. وهذه نصيحة ألن الزواج مســــؤولية 

عظيمة وميثاق غليظ.

الغاية تبرر الوسيلة
هل ش��عار »الغاية تبرر الوسيلة« شعار صحيح من النظرة 
الش��رعية، وما الفرق بينه وب��ن قولهم: »ما لم يتم الواجب إال 

به فهو واجب«.؟
شعار الغاية تبرر الوسيلة شعار ملن تخلى عن اإلنسانية 
وعن حدود اهلل، واآلداب واألخاق فهو شعار من يريد أن 
يصل إلى غايته ولو كانت غير مشروعة بأية وسيلة ولو 
كانت حراما أو مخالفة للقانون، ولو أحسنا الظن واعتبرنا 
الغاية مشــــروعة، فإنه ال يجوز أن يتبع اإلنســــان وسيلة 

محرمة شرعا أو قانونا ليصل إلى مبتغاه.
أمــــا قاعدة: مــــا ال يتم الواجب إال به فهــــو واجب، فهذا 
مختلف اختافا كليا عن هذا الشعار، فاملقصود به أن احلكم 
الواجب شرعا إذا توقف أداؤه على مقدمه كانت هذه املقدمة 
أو الوسيلة واجبة، مثل الصاة تتوقف صحتها من حيث 

األداء على الوضوء فيكون الوضوء واجبا.

الحديث على اإلنترنت
ما حكم الشرع في احملادثات في عموم املواضيع التي تدور 
بن األفراد )رجاال ونس��اء( في االنترنت م��ع العلم بأن هناك 
بعض م��ن يتحدث في االنترنت دون ان يفصح عن هويته ان 

كان ذكرا او انثى؟
محادثة الرجــــل للمرأة، واملرأة للرجــــل ان كان لها ما 
يستدعيها كالســــؤال واجلواب عن امر علمي او شرعي او 
غيرهما فا بأس به، امــــا إن كان الكام واحملادثة من اجل 
احملادثة وامضاء الوقت فا يجوز ويحرم ان كان موضوع 

احلديث فواحش او سبابا او نحو ذلك.

ال يتعارض مع العدالة االجتماعية

للرجل الضعف إللزامه باإلنفاق والرعاية
الوالدان واألقربون ممـــا قل منه أو 

كثر نصيبا مفروضا(.
وقال الكـــوس: إن اهلل تعالى قد 
شرع المواريث وحدد نصيب كل وارث 
في كتابه األزلي الذي ال يأتيه الباطل 
من بين يديه وال من خلفه، فالميراث 
فريضة من اهلل كما قال تعالى، وهذا 

تأكيد للعدالة والمساواة اإللهية.
وأكد أن قضية المواريث من الثوابت 
اإلسامية التي ال يجوز االجتهاد فيها 
أو تعديلهـــا في أمر قرره اهلل تعالى 
ورسوله، فالشريعة اإلسامية شريعة 
كل العصور، وان الحكمة التي تقرر 
إعطاء الرجل ضعف المرأة على أساسها 

باقية حتى تقوم الساعة.

ال يجوز التحايل

وحول حرمان اإلناث من الميراث 
 أكـــد الداعيـــة الكوس انـــه ال يجوز 
ألحد مـــن الناس أن يحرم المرأة من 
ميراثهـــا ألن اهلل تعالـــى أوجب لها 
الميراث في قوله )يوصيكم اهلل في 
أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين فإن 
كن نســـاء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك وإن كانـــت واحدة فلها النصف 
وألبويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك ان كان له ولد فإن لم يكن له ولد 
وورثه أبواه فألمه الثلث فإن كان له 
اخوة فألمه السدس(، وقال في آخر 
السورة )يستفتونك قل اهلل يفتيكم 
في الكالة إن امرؤ هلك ليس له ولد 
ولـــه أخت فلها نصـــف ما ترك وهو 
يرثها إن لم يكن لهـــا ولد فإن كانتا 
اثنتين فلهما الثلثـــان مما ترك وإن 
كانوا اخوة رجاال ونساء فللذكر مثل 
حظ األنثيين يبين اهلل لكم أن تضلوا 

واهلل بكل شيء عليم(.
فالواجب على جميع المســـلمين 
العمل بشرع اهلل في المواريث وغيرها 
والحـــذر مما يخالف ذلـــك واإلنكار 
على من أنكر شرع اهلل أو تحايل في 
مخالفته في حرمان النساء من الميراث 
أو غير ذلك مما يخالف الشرع المطهر 
وهؤالء الذين يحرمون النســـاء من 
الميراث أو يتحايلون في ذلك مع كونهم 
خالفوا الشرع المطهر وخالفوا إجماع 
علماء المســـلمين قد تأسوا بأعمال 
الجاهلين من الكفار في حرمان المرأة 

من الميراث.
أما ما يجب اجرائه في حالة حرمان 
المـــرأة من الميراث فقال الكوس هو 
رفع ذلك إلى والة األمر حتى يعاقب 
من يقوم بذلك بما يستحق عن طريق 

المحاكم والقانون.

الكـــــوس: 
الثوابت  من  المواريث 
التـي  اإلسـالمـيـة 
االجتهـاد  يجــوز  ال 
تعديلهــا أو  فيهــا 

الحجي: القـرآن 
الكريم لــم يفّضـل 
الذكـر علـى األنثـى 
مبنيـًا  التفضيـل  بـل 
علـى قواعـد قرآنيـة

الطبطـبائــي: 
للـرجــل  امتيـاز  ال 
علــى المــرأة فـي 
هـي  بــل  الميـراث 
منــه عبئـًا  أخــف 

في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين( 
جعل لابن ضعـــف ما للبنت، ومنه 
قوله تعالى في ميراث البنات ال ابن 
معهن )فإن كن نســـاء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا مـــا ترك وإن كانت واحدة 
فلها النصف( ومن هنا 
نستطيع ان نتبين ان 
القرآن الكريم لم يفضل 
الذكر على األنثى في 
اإلرث بشـــكل مطلق 
الذكر  ولكنه فضـــل 
أحيانا، وفضل األنثى 
أحيانا، وسوى بينهما 

في اإلرث أحيانا.

الميراث فريضة

ويؤكـــد الداعيـــة 
أحمد الكوس ان األصل 
الميراث هو قول  في 
اهلل سبحانه وتعالى: 
)للرجـــال نصيـــب 
الوالدان  تـــرك  ممـــا 
واألقربون وللنســـاء 
نصيـــب ممـــا ترك 

تعالـــى: )وإن كان رجل يورث كالة  
أو امـــرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد 
منهما السدس( حيث سوى هنا ايضا 

بين األخ واألخت.
وفي قوله تعالى: )يوصيكم اهلل 

د.أحمد الحجي انه ليس قاعدة عامة في 
توزيع اإلرث مبدأ تفضيل الذكور على 
اإلناث من الورثة، ولكن نظام اإلرث 
يسوي بين الذكر واإلناث من الورثة 
أحيانا، ويفاضل بينهما أحيانا أخرى، 

فيكون للذكر أكثر ما 
لألنثى، أو لألنثى أكثر 
ما للذكر، وربما حجب 
الذكر وورث األنثى، 
أو ورث الذكر وحجب 
األنثى، وذلك كله بناء 
على قواعد ومبادئ 
وضعها  ومصالـــح 
القـــرآن لذلك، ولكل 
ذلك أمثلة في القرآن 
الكريم وذكر د.الحجي 
الدالة على  اآليـــات 
ذلك في قوله تعالى: 
)وألبويه لكل واحد 
الســـدس مما  منهما 
ترك إن كان له ولد(، 
حيث ســـوى القرآن 
هنا بيـــن األم واألب 
في اإلرث، ومنه قوله 

تعـــددت االتهامات والشـــبهات في 
املواريث  اآلونة األخيرة حول نظـــام 
اإلســـامي، وانطلقت دعوات صريحة 
الرجال والنساء  تطالب باملساواة بني 
في امليراث، فهل ميكن ذلك؟ وملاذا يأخذ 
الرجل ضعف نصيب املرأة من امليراث، 
وهي حالة كونها بنتا ومعها أبناء ذكور، 
أو اختـــا ومعها أخوة ذكور؟ فهل ظلم 
اإلســـام املرأة في امليـــراث كما يدعي 

البعض؟
حول حكمة الشرع في أن ينال الذكر 
مثل حظ األنثيني يقول العميد السابق 
لكلية الشريعة والدراسات اإلسامية 
الطبطبائي: لقد قابل اإلسام  د.محمد 
هذا األمر مبا يعادله في حق الرجل، فقد 
ألزم الشرع الرجل باإلنفاق على املرأة 
في كل طور من أطوار حياتها، فالبنت 
في مسؤولية أبيها أو أخيها أو من يقوم 
مقامها، والزوجـــة نفقتها على زوجها 
وال نفقة عليها وقد قرر اهلل تعالى ذلك 
بقوله: )الرجال قوامون على النســـاء 
مبا فضل اهلل بعضهم على بعض ومبا 

أنفقوا من أموالهم( النساء:24.
وفي بعض احلاالت قد يفوق ميراث 
املرأة ميراث الرجل بحسب القرابة، فليس 
األمر دائما أن يكون ميراثها نصف ميراث 
الرجل، وبالتالي ان الرجل عليه أعباء 
مالية ليســـت على املرأة مطلقا، منها 
ان يدفع املهر وهو مكلف بالنفقة على 
زوجته وأوالده وهو مكلف ايضا بجانب 
النفقة على األهل باألقرباء وغيرهم ممن 
جتب عليه نفقته، حيث يقوم باألعباء 
العائلية وااللتزامات االجتماعية التي 
يقوم بها املورث باعتباره جزءا منه أو 

امتدادا له أو عاصبا من عصبته.
وأشار الى اننا إذا ما قارنا بني أعباء 
كل من الزوجني تظهر املوازنة بأن املرأة 
أسعد حظا وأخف عبئا من الرجل إذن 
فا امتياز للرجل إذ هو مطالب بكل شيء 

واملرأة غير مطالبة بشيء.
وزاد، فاإلسام يلزم الرجل باإلنفاق 
على املرأة زوجة، وكذلك يلزمه باإلنفاق 
على البنت واألم واألخت عند حاجتهن 
وال يلزم الزوجة باإلنفاق على نفسها 
أو أسرتها ولو كانت غنية، فجميع ما 
متلكـــه من أموال لها وحدها وهي غير 
مكلفـــة أو ملزمة باإلنفاق على أحد إال 
في حدود ضيقـــة جدا، والرجل وحده 
مكلف وملزم باإلنفاق على بيته وتتسع 
دائرة إنفاقه على أقاربه بشرط يساره 

وحاجتهم الى املساعدة.

ال تفضيل بين الذكر واألنثى

ويؤكد الخبير بالموسوعة الفقهية 

زوجات الرسول ژ 
)النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاتكم 

– االحزاب 6(.

الزواج الرابع
)السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب(

ام املؤمنـــني بنت امير املؤمنـــني الفاروق رضي اهلل 
عنهما الصوامة القوامة العابدة أرملة شهيد بدر خنيس 
بـــن حذافة تزوجها النبي ژ في عام 3 هـ إكراما ألبيها، 
روت عن رســـول اهلل ژ 60 حديثا، توفيت عام 41 هـ 

رضي اهلل عنها وارضاها.

ملتقى الصحابة
ألقى األستاذ املشارك في كلية 
الدعوة وأصول الدين باجلامعة 
اإلســـامية في املدينة املنورة 
العباد محاضرة  د.عبدالرزاق 
بعنوان »واجبنا نحو آل البيت« 
ضمن ملتقى فضل الصحابة وآل 
البيت الثالث الذي نظمه قطاع 
املساجد التابع لوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسامية.

»دمعة موحد«
ضمـــن إصـــدارات القرص 
عشـــر  احلـــادي   الدعـــوي 
أصدرت جمعية إحياء التراث 
الفردوس قرص  ـ  اإلســـامي 
»دمعة موحد« يشـــتمل على 
محاضـــرات حتـــذر من خطر 
السحر والشعوذة وتبني كيفية 
معرفة هؤالء السحرة وسبل 

الوقاية من كيدهم.

»الدراسات اإلسالمية«
الدراســـات  إدارة  انتهـــت 
بـــوزارة األوقاف  اإلســـامية 
والشـــؤون اإلســـامية مـــن 
اختبارات نهاية الفصل اخلريفي 
لعـــام 2009-2010 علـــى كل 
القرآن  املستويات ملراكز دور 

الكرمي التابعة لإلدارة.

مركز الوعي
استضاف مركز الوعي لتطوير 
العاقــــات العربيــــة ـ الغربيــــة 
بالتعاون مع السفارة البلجيكية 
في الكويت مديرة مركز أبحاث 
الدراسات اإلسامية في العالم 
املعاصـــر بجامعـــة بلجيـــكا 
البروفيســـور بريجيت مارت 
حيـــث ألقت محاضـــرات عدة 
عن احلوار بني أوروبا والتعليم 

اإلسامي.

املشاركات من مدرسة الدوحة املتوسطة جانب من الطالبات

طفلة ترتدي الزي العماني العجمي يتوسط ضيوفه

»ففيهما فجاهد« في مركز يوسف الغانم »اكسري الجرة وانطلقي« في »عمرة بنت رواحة«

مركز أترجة العدان يعرض التراث العماني رواد ديوانية القطان واألحمري في »التعريف باإلسالم«

بهـــدف غرس محبة الوالدين في نفوس األبناء وحثهم على البر نظم مركز 
يوسف الغامنـ  نساءـ  مشروعه التربوي اإلمياني حتت شعار »ففيهما فجاهد« 
وذلك من خال محاضرات ودروس وعظية أقامها املركز لطالبات مدارس املرحلة 

املتوسطة والثانوية.

ضمن أنشطتها الدعوية التي تقدمها في مدارس التربية للطاب والطالبات 
أقامت جمعية صندوق إعانة املرضى محاضرة بعنوان »اكسري اجلرة وانطلقي« 
في مدرسة ثانوية عمرة بنت رواحة بنات، قدم احملاضرة عازم قاسم بني فيها 

أهمية وكيفية االستعانة باهلل ودور املعلم احملوري في العملية التربوية.

شـــارك مركز اترجة العدان في ملتقى املخيم الربيعي ملركز عبداهلل املطوع 
والذي أقامه مركز اجلنان للصم والبكم حيث مت عرض املركز العماني واشتمل 
على التراث العماني واألطعمة واحللوى املشهورة لديهم، باإلضافة الى املابس 

والتحف واالكسسوارات.

في إطار التواصل االجتماعي استقبلت جلنة التعريف باإلسام فرع املنقف 
رواد ديوانية جمال األحمري وعبداهلل القطان وكان في استقبالهم مدير إدارة 
األفـــرع ومدير إدارة احلج والعمرة احملامي منيـــف العجمي، وقد اطلع الزوار 

على الفصول الدراسية للعلوم الشرعية واللغة العربية.

أسبوع حدث في

الداعية أحمد الكوس د.أحمد احلجي د.محمد الطبطبائي


