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د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

راتب بدون عمل
عندما أخذت ش��هادة البكالوريوس توظفت بها في وظيفة 
عمومي��ة وتابعت دراس��تي بالكلية، خالل ه��ذه الفترة لم أكن 
احض��ر الى العم��ل البتة بل موظفة بالش��هادة فقط واتقاضى 
راتبا ش��هريا ولكن كل هذا بعلم رئيس��ي في العمل وباالتفاق 
معه وكان يقول انه ليس لي مكان في العمل � اي مكتب اجلس 
علي��ه. واآلن بدأت احض��ر الى العمل ولكن لي��س هناك عمل 
اعمل��ه اي انني ال اعطل مصالح املواطنني. اريد ان اعرف حكم 

الشرع في الراتب الذي تقاضيته والذي أتقاضاه اآلن؟ 
إذا كان الذي أذن لك باالنصراف وعدم الدوام هو املسؤول 
� الوكيل أو الوزير � فيرجى أن ال ش����يء عليك وال شك في 

أن هذا يشير الى خلل وتسيب.

شرب الخمر
زوجي يش��رب اخلمر في البيت، وحاولت مرات ومرات أن 
أنصحه، فأنا مس��لمة وأخاف اهلل، وأكره اخلمر كرها شديدا، 

ويهددني بالطالق، وهو ال يصلي، فهل يجوز أن أجلس معه؟
هذا الزوج بالء عليك وعلى أوالدك وابتالء، عليك الدعاء 
ل����ه ولو تكرر ذلك، أما الطالق من����ه فمرجعه إلى تقديرك. 
أم����ا اجللوس معه على طاولة عليها خمر، أو أن تقدمي له 
اخلمر أو تعينيه في أي ش����يء له صلة باملشروب فإنه ال 
يجوز، وعليك عصيانه في ذلك، أما تركه للصالة فهذا من 
عظائم األمور، وعسى أن يكون تركه لها تكاسال ال جحودا، 
أما تهديده لك بالطالق، فواقع احلال أن تهدديه أنت بطلب 
الط����الق وأخذ األوالد، وال يفهم من هذا أننا نش����جع على 
الطالق، ولكن هذا مرجعه إليك حس����ب ظروفك، وإذا رأيت 
أن س����لوك الزوج سيؤثر على األبناء، فحفظ أبناؤك أولى 

من زوجك هذا.

بنك متحول
البنك التقليدي الذي حتول الى اس��المي من بضعة شهور 
ه��ل اس��تطيع ان آخذ قرض تورق منه علم��ا انه قبل التحول 
كان عندي قرض ربوي؟ وهل وضع البنك مطمئن من الناحية 

الشرعية؟ وما نصيحتك بحالتي هذه؟
إذا كان قد حتول فعال وله هيئة ش����رعية وكان التورق 

فيه منضبطا بشروط التورق اجلائز فال بأس.

المحظورات في البيع
هل يجوز لش��خص اس��تأجر محال من محالت اجلمعيات 
التعاونية التي يس��اهم فيها أه��ل املنطقة كلهم وان ميتنع عن 
إدخال بع��ض املجالت أو بعض األش��رطة بحج��ة انها مخلة 
باآلداب ومخالفة للش��رع اإلسالمي. فهل يحق له ذلك باعتبار 
أن من حق األهالي املس��اهمني ش��راء ما يرغبون وإذا كان في 

هذه املجالت واألشرطة إثم وحرام فهذا يتحمله املشتري؟
مما ال خالف في����ه أنه ال يجوز بيع محل أو إجارته ملن 
يتخذه مكانا لترويج احملرم كأن يكون محال لبيع اخلمور 
أو للقمار أو غير ذلك مما هو محرم قطعا. وكذلك األمر إذا 
كان احمل����ل يختلط فيه احلالل باحل����رام ال يجوز بيعه أو 
إجارته إال بش����رط أن يبيع في����ه احلالل فقط وأن مينع ما 
هو حرام قطعا واألولى واألفضل أن يبتعد كذلك عن بيع ما 
يختلط فيه احلالل واحلرام ألن ذلك كله إعانة على احملرم 
أو تيس����ير له يقع إثمه على من يقوم به أو من يس����هل له 

القيام به كمالك املؤجر. 
فما يقوم به صاحب احملل وإن كان ضمن محالت اجلمعية 
التي يساهم فيها أهالي املنطقة فإنه يقوم مبا هو واجب عليه 
شرعا وإن رغب بعض الناس أو كلهم من أهلي املنطقة أومن 
غيرها أن يبيع اليهم ما هو محرم أو مخل باآلداب ألن هذا 
طلب للمعصية وهو محرم قطعا. بل حتى لو طلب مجلس 
إدارة اجلمعية أن يبيع هذه األصناف اخلليعة من املجالت 
أو أشرطة الڤيديو فال يجوز له أن يستجيب ألنه ال طاعة 
ملخلوق في معصية اخلالق. لكن هذا احلكم ال يطلق هكذا 
أو ال يحت����ج به من يريد أن يتخ����ذ مثل هذا املوقف فيمنع 
أصنافا معينة إال إذا ثبت يقينا أن هذه املجالت أو األشرطة 
بذاته����ا فيها ما هو محرم. فاألمر يحتاج قبل إطالق احلكم 
بجواز املنع أو وجوبه بالنسبة لصاحب احملل أن يثبت أن 
هذه املجالت أو األش����رطة فيها محرم، وال بأس بأن يكون 
احلكم من جلنة فيها ش����رعيون يحكم����ون على مثل هذه 
احل����االت. فإن قالوا: انها من احمل����رم أو املخل باآلداب منع 

وإال فال يصح املنع. 

المغاالة في المهر 
تقدم شاب خلطبة فتاة، ولكن والدها طلب مهرا ال يستطيعه 
الش��اب، فانصرف عن خطبتها. وقد تكرر هذا الفعل من األب 
مع ش��اب آخر، فما ذنب الفتاة وهي قابلة مبهر يس��ير وماذا 

تفعل؟
هذا من ظلم األولياء أو اآلباء لبناتهم من حيث ال يشعرون، 
فمادام الشاب كفئا للفتاة من حيث خلقه ودينه ورضيت به 
الفتاة، فال حق لألب أو غيره من األولياء أن يرفض الزواج 
بسبب قلة املهر وينبغي أن يعلم اآلباء أن املهر من حق املرأة 
فإذا قبلت مهرا قليال فهذا محض حقها ولها أن تسقط املهر 
كل����ه بعد أن يتقرر لها ويصبح ملكا لها. وال دخل لألب في 

هذا املهر قل أو كثر فكأن األب يتصرف في غير حقه.
وإذا فعل األب ذلك فمن حق الفتاة أن تطلب من القاضي 
تزويجها، فق����د يزوجها القاضي أو ينقل الوالية إلى أقرب 
ولي لها بعد األب فيزوجه����ا ألن امتناع األب من تزويجها 

يعتبر إعضاال، تنقل بسببه والية األب إلى غيره.
وينبغي على الفت����اة قبل ذلك أن تكلم والدها في األمر 
وتوضح له أنه يتصرف في حقها ومستقبلها، أو تكلم من 
يكلمه ويذكر له حكم الشرع في هذا، وإن فعله هذا قد نهى 
اهلل عز وجل عنه في قوله تبارك وتعالى: )وال تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن( النس����اء: 19. وقوله تعالى: 
)ف����ال تعضلوهن أن ينكحن أزواجه����ن( البقرة: 232. كما 
ينبغي أن يوضح لألب أن املهر ليس قيمة للفتاة فإذا كثر 
دل عل����ى عظيم قيمتها، فاملرأة أكرم م����ن هذا وأعز، وإمنا 
ه����و رمز وحق، وقد امتدح النبي ژ قلة املهر فقال: أعظم 
النساء بركة أقلهن مؤونة. فإن لم يفد كل ذلك فلها أن ترفع 

أمرها إلى القاضي.

»كذبة أبريل«.. كذب من أطلقها وكاذب من رّوجها
بعض كذبات أول أبريل تثير الربكة 
في صفوف الناس ثم ان تخصيص أول 
ابريل بتلك الكذبة هو من باب التقليد 
للغرب الذي ال مثيل له في العالم اذ انه 
تقليد في امور ضارة مدمرة مصداقا 
لقول الرس���ول ژ »لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه«، وصدق الشاعر محمد 

مصطفى حمام حيث يقول:
ج��ل م��ن قل��د الفرجن��ة منا

فقد أس��اء التقلي��د او التمثيال
فأخذن��ا اخلبي��ث منه��م ولم

نقتبس من الطيب��ات إال قليال

شخصية ضعيفة

وم���اذا يرى علم���اء النفس فيمن 
مي���ارس كذبة أبريل هذا ما يبينه لنا 
د.خضر البارون بقوله: يكذب اإلنسان 
عموم���ا ألنه ال يس���تطيع ان يواجه 
احلقيقة أو أن يقب���ل الواقع أو لكي 
يسير اموره بشكل يرغب هو فيه وال 
يقبله اآلخرون، والشخص الكذاب من 
الناحية النفسية له شخصية ضعيفة 
ال يس���تطيع ان يتعامل مع احلقائق 
فهو يقدم اع���ذارا واهية غير واقعية 
تبدو له حقيقية اي يقنع نفسه بأنها 
اعذار تنقذه من الواقع املرير او حتقق 

رغباته.
أما عن األسباب النفسية التي يلجأ 
إليها كثير من الناس للكذب فهي أن هذا 
الكذاب قد نفذ بكذبه في املرات السابقة 
وحقق رغباته واهدافه لكن كثيرا ما 
ينكشف امره مهما طال الزمن، فيفتضح 
وتظهر كذباته ويصبح بعد ذلك مهزوزا 
ال يوثق به وضائعا ألن كالمه يصبح 

عادة محل شك وال يوثق به.
ويس���تدرك د.البارون فيشير الى 
ان الكذب له منفعة حميدة في بعض 
األحي���ان مثل الكذب عل���ى العدو او 
إلصالح ذات البني او لتطييب خاطر 
الزوجة، ولكنه بالطبع كذب ولكن له 
الزوجية  العالقات  منافع في توطيد 
مث���ال او اصالح ب���ني االصدقاء، كأن 
تقول إن فالنا دائم���ا يذكرك باخلير 
وهو يتمنى لك اخلير وان.. وهكذا، مما 
يجعل الشخص اآلخر يلني ويتسامح 

ويعفو.

هدفها المزاح

أبريل فيقول  أما بخصوص كذبة 
عنها د.البارون إن هدفها الضحك واملرح 
فهي ليست إليذاء احد اي ليس املقصود 
بها إحلاق الضرر بأحد إمنا هي إلفشاء 
البهجة والسرور في نفوس اآلخرين 
لكن البعض يستغلها لتحقيق رغباتهم 
أو اهدافهم مثل كسب املال أو تسيير 
امور في صاحلهم وهذا طبعا ضد القيم 

األخالقية واملعايير االجتماعية.

إلى ذلك قوله ژ: »والذي نفسي بيده 
لو تداومون على ما تكونون عندي من 
الذكر لصافحتكم املالئكة على فرشكم 
وفي طرقكم ولكن يا حنظلة س���اعة 

وساعة« ثالث مرات.

تقليد منهي عنه

وأش���ار احلس���اوي إلى أن هناك 

أنه كان ميزح ولكن كان ال يقول في 
 ÿ مزاحه إال حقا، فعن ابي هريرة
قال: قالوا: يا رسول اهلل إنك تداعبنا 
قال: »إني ال أقول إال حقا« وهذا املزاح 
الذي كان من رسول اهلل ژ فيه فوائد 
عديدة من تطيي���ب لنفس الصحابة 
وتوثي���ق احملبة وزيادة ف���ي األلفة 
وجتديد للنش���اط واملثابرة، ويرشد 

الناس وانتشارا ألبشع العادات وكل من 
بدأوا بالكذب للضحك والترفيه متادوا 
فيه وبالغوا في الكذب يستحلون هذا 
الك���ذب خاصة أننا نعلم أن الكذب ال 
يجوز ولو على سبيل املداعبة واملزاح 
إذ يقول النبي ژ »ويل للذي يحدث 
باحلديث ليضحك ب���ه القوم فيكذب 
ويل له، ويل ل���ه« وقد ثبت عنه ژ 

هدفها  الب�ارون: 
والم��رح  الضح��ك 
الض�رر  إلح��اق  دون 
بأح�د أو إي�ذاء الغير

 : ي و لحس����ا ا
لل�غ���رب   تقلي��د 
وال يجوز ولو على سبيل 
والم�زاح المداعب��ة 

 : ع���ي ف�ا ل�ر ا
الكذب ح�رام في كل 
حرمته  وت�زداد  ي�وم 
ف��ي ذل��ك الي�وم

يتداولها كثير من الناس في بداية 
ش���هر أبريل وتس���مى »كذبة أبريل« 
وال أح���د يعرف من اطلقها بالضبط، 
ويعتبرها الناس دعابة تسبب أحيانا 
اخلوف أو تثير اجلدل والتعجب ولكن 

هي في النهاية كذبة.
واملعلوم أن الكذب س���لوك سيء 
ينبذه اجلميع وأكثر من ذلك أنه حرام 
وحذر منه اإلس���الم، فما رأي علماء 
التربية والش���رع والنف���س في هذا 

السلوك؟

ترويع الناس

الداعية سيد الرفاعي يؤكد ان الكذب 
في ذاته حرام وهو اش���د حرمة فيما 
يعرف بكذبة ابريل ملا فيه من ترويع 
للن���اس وادخال الفزع والكدر عليهم 
س���اعة من الزمن بغي���ر حاجة، وملا 
فيه من اجلفاية حيث يستقبل بعض 
الناس هذه الكذبة بالتصديق ويعتبرها 
واقعا او ش���يئا يحدث، وملا في ذلك 
من اشاعة تقليد الباطل، وتقليد اهل 
الصفات اخلبيثة، فاملعروف أن الكذب 
رذيلة من اعظم الرذائل وخلق سيء 
ولم يجز الشرع الكذب إال في حاالت 
معينة، وليس منها الكذب للمداعبة، 
بل حذر النبي ژ من الكذب إلضحاك 
الناس فقال: ويل للذي يحدث باحلديث 
ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل 
له«، وفي حديث آخر: »ال يؤمن العبد 
اإلميان كله حتى يترك الكذب في املزاح 

واملراء )اجلدال( وإن كان صادقا«.
كما جاء أكثر من حديث نبوي يحذر 
املسلم من ترويع أخيه وازعاجه جادا او 
مازحا، وأكد الداعية الرفاعي ان الكذب 
ح���رام في كل يوم وتزداد حرمته في 
ذلك اليوم فال يليق مبسلم املساعدة 

على ترويج هذا الكذب.
واستشهد الرفاعي بتحذير الرسول 
ژ من الك���ذب حتى على الولد فقال 
ژ: »من قال لولده تعال أعطك، فلم 
يعطه فقد كذبه« وعن عبداهلل بن عامر 
قال: »زارنا رس���ول اهلل وأنا صغير 
فخرجت أللع���ب فقالت لي أمي تعال 
أعطك، فقال الرسول ژ: وما تعطيه؟ 
قالت: مترًا قال: »لو لم تعطه لكتبت 

عليك كذبة«.

ولو على سبيل المزاح

ويضيف د.وائل احلساوي قائال: 
من السؤال يستطيع اإلنسان معرفة 
حقيقة اجلواب فقد سموها كذبة والكذب 
هو التلفي���ق ومخالفة الواقع وإيهام 
الشخص املقابل بشيء ليصدقه بينما 

هو غير حقيقي.
وزاد: وال شك انه ال يوجد دين، او 
عقيدة يقر الكذب مهما كان ألن فيه دمار 

تراث الجهراء
اس���تأنفت جمعي���ة إحياء 
الت���راث االس���المي � اجلهراء 
الدراسة في دور حلقات القرآن 

والتي تضم 200 طالب.

مؤتمر دولي
شاركت جمعية احياء التراث 
االسالمي في مؤمتر دعم التنمية 
واالستثمار في جمهورية القمر 
املتحدة والذي شارك فيه العديد 
من الدول الكبرى لدعم املشاريع 

اخليرية االنسانية.

تكريم
قدم رئيس الهيئة اخليرية 
العاملية يوس���ف  االس���المية 
احلجي درع���ا تذكارية لالمني 
العام الس���ابق لالمانة العامة 
لألوقاف د.محم���د عبدالغفار 
الشريف تقديرا لدوره في األمانة 
واس���هاماته الرائدة في العمل 

اخليري والوقفي.

مخيم
حتت شعار لنجعله أجمل 
وطن نظم نادي سنايا للفتيات 
النسائية في جمعية  باللجنة 
االصالح االجتماعي بالتعاون مع 
ادارة التنمية االسرية في وزارة 
االوقاف، مخيمه الربيعي الذي 
الوطنية  الفقرات  اشتمل على 

والتراثية والترفيهية.

أوضاع المسلمين
بحث رئيس الهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية يوسف احلجي 
مع رئيس جتمع املسلمني ذوي 
األصول األوروبية )تيما( د.هاني 
الديب ورئيس التجمع األوروبي 
لالئمة ونيس مبروك أوضاع 

املسلمني في أوروبا.

اجلالهمة والدعيج في مقدمة احلضور

جانب من األطفال املشاركني

أطفال بيت القرآن مع محفظهم

فرحة وسعادة

وفد الملتقى األوروبي الكويتي زار مركز التواصل

»أنت غرس المستقبل« أقامه مركز الغانم

بيت القرآن يحتضن أبناء كيفان
»التعريف باإلسالم« تشارك األطفال فرحتهم

قام األمني العام للمصارف الوقفية باألمانة العامة لألوقاف محمد اجلالهمة 
بزيارة مركز التواصل احلضاري للجالية األجنبية وأش���اد اجلالهمة بانشطة 
املركز واإلجنازات التي حققها رغم حداثته واثار اعجابه رؤية املهتدين اجلدد 

الذين قدموا من شتى الدول األوروبية.

نظم مركز يوس���ف الغامن لتحفيظ القرآن والعلوم الش���رعية ملتقى »أنت 
غرس املستقبل« على املسرح املكشوف ملنتزه سليل في منطقة اجلهراء حضره 
حشد جماهيري كبير من جميع الفئات العمرية من النساء والرجال والشباب 

واالطفال تنوعت فقراته بني إميانية ودعوية وثقافية وترفيهية

منذ نش���أته ونشاط بيت القرآن مس���تمر بكيفان ويقوم بتحفيظ االطفال 
كتاب اهلل تعالى عل���ى طريقة نظام الكتاتيب والذي اثبت فعاليته في احلفظ 
وقد تخرج فيه املئات من الطلبة، حيث يضم ثلة من احملفظني الذين يتمتعون 

بالكفاءة واحلفظ والتجويد.

في إطار األنشطة التوعوية واإلميانية التي تهدف جلنة التعريف باالسالم 
إلى نش���رها بني جميع شرائح املجتمع قامت اللجنة النسائية مبشاركة مراكز 
االطفال بالعديد من انشطتها وبرامجها وكان النصيب األول من هذه االنشطة 
لنادي »إش���راق للفتيات« حول كيفية االس���تفادة من وق���ت الفراغ في تقدمي 

االعمال الهادفة.

أسبوع حدث في

إعداد: ليلى الشافعي

د.خضر البارون د.وائل احلساوي الداعية سيد الرفاعي

أهدي الينا كتاب قيم بعنوان »الش����يخ عبداهلل 
النوري حياته ومؤلفاته« اشرف على اعداده عبدالباقي 
وانور عبداهلل النوري وس����اعد في االش����راف نادر 
النوري، والكتاب يتكون من قسمني رئيسيني يهتم 
اولهما بشخصية الفقيد مسيرة ونشاطا وعمال، ويضم 
ثانيهما نبذة موجزة عن كل كتاب من مؤلفاته، والكتاب 
من 202 صفحة تتناول شخصية هذا الرجل العظيم 

منذ ميالده ونش����أته وتعليمه مدرسا ومربيا، اماما 
وخطيبا، عاملا وفقيها، داعية ومرشدا، محدثا وكاتبا 
ومؤلفا وش����اعرا، كما تطرق الكاتب الى عمل الفقيد 
في احملاكم، وفي االفتاء، ومديرا لالذاعة والعمل احلر 
ومحاميا، ثم حتدث عن اس����فاره ورحالته الدعوية 
وانتقل الى وفاته ورثائه ومكتبته وماذا قالوا عنه، 

انه املرحوم الشيخ عبداهلل النوري رحمه اهلل.

الشيخ عبداهلل النوري حياته ومؤلفاته
اللهم اني اس���� ألك من اخلير كله 
عاجله وآجله ما علمت منه وما لم 
اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله 
وآجله ما علمت من وما لم اعلم، اللهم 
اني اسألك خير ما سألك عبدك ونبيك 
محمد ژ واعوذ بك من شر ما استعاذ 

بك منه عبدك ونبيك محمد ژ.

دعاء


