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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

الحد األدنى للمهور
ش��خص تزوج على نص��ف دينار دفعه��ا مهرا وهو 
ميس��ور احلال وكذلك الزوجة وأهلها، ويسأل عن صحة 
عقد الزواج مبقدار هذا املهر، وإذا لم يكن جائزا فماذا عليه 

ان يفعل علما بأن عقد الزواج قد مت وحدث الدخول؟
اختلف الفقهاء في احلد األدنى للمهر، فبعضهم لم 
يحدده وبعضهم حدده بعش����رة دراهم كاحلنفية، او 

ربع دينار كاملالكية.
والعقد صحي����ح على كل حال، فيجب املهر إذا كان 
مس����مى بالعقد بالقدر الذي سمي واتفق عليه، وإن لم 
يكن قد ذكر في عقد الزواج فيقدر حينئذ مهرها مبهر 

أمثالها.
وقد أجمع الفقه����اء ان أكثر املهر ال حد له أخذا من 
قوله تعالى: )وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 

إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا � النساء: 20(.
وقد كره الفقهاء املغاالة في املهور لقول النبي ژ: 

»أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة«.

ثلث الخيرات
توفي الوالد، وقد أوصى بثلث التركة تصرف على أهل 
العلم والطب، وأعمال اخلير، ويستفيد منها األقربون، هل 
ميكن ان نش��تري من الثلث بيتا ألختن��ا غير املتزوجة، 
ويك��ون ف��ي الوقت ذات��ه لتجمع األس��رة، ويكون وقفا 

خيريا؟
لقد حدد الوالد � رحمه اهلل � مصرف الثلث في العلم 

والطب وأعمال اخلير، ويستفيد منه األقارب.
فهذا وقف خيري يصرف على من احتاج لطلب العلم، 
ويعمل منه أعمال خير، من بناء مدارس أو مستشفيات 
أو مالجئ، ونحو ذلك، واألقارب يعطون ملن دخل فيما 
حدده الوالد، فمن أراد ان يدرس وعجز عن النفقة فيعطى 

ما يعينه، وكذلك من كان فقيرا فيعطى.
ولكن أخذ مبلغ من الثلث لشراء بيت فإنه غير داخل 
ف����ي الوصية، فال يجوز ان يصرف الثلث او جزء منه 
لهذا الغرض، ألنه تغيير في نص الوصية، وإذا لم يجز 
ذلك فال يجز ان يجعل هذا وقفا خيريا، ألن الوقف ملن 
ملك، وه����ذا البيت غير داخل أصال في مصرف الثلث، 
وال دخ����ل لرضا الورثة في ذلك، ألنهم لم ميلكوا حتى 

يجوز لهم التصرف أو الرضا. واهلل أعلم.

المشي إلى المساجد
عن أبي هريرة ÿ ان النبي ژ قال: »من غدا إلى 
املسجد أو راح، أعد اهلل له في اجلنة نزال كلما غدا أو 

راح« متفق عليه.
عن أبي هريرة ÿ ان النبي ژ قال: »من تطهر في 
بيته، ثم مضى الى بيت من بيوت اهلل ليقضي فريضة 
م����ن فرائض اهلل كانت خطواته، احداها حتط خطيئة 

واألخرى ترفع درجة« رواه مسلم.
وعن ُأبّي بن كعب ÿ قال: كان رجل من األنصار ال 
أعلم أحدا أبعد من املسجد منه، وكانت ال تخطئه صالة، 
فقيل له: لو اش����تريت حم����ارا تركبه في الظلماء وفي 
الرمضاء قال: ما يسرني ان منزلي إلى جنب املسجد، 
اني أريد ان يكتب لي ممش����اي إلى املسجد، ورجوعي 
إذا رجعت إلى أهلي، فقال رس����ول اهلل ژ: »قد جمع 

اهلل لك ذلك كله« رواه مسلم.
عن أبي هريرة ÿ ان رسول اهلل ژ قال: »الصلوات 
اخلمس واجلمعة إلى اجلمعة، كفارة ملن بينهن، ما لم 

تغش الكبائر« رواه مسلم.
عن عثمان بن عفان ÿ قال: س����معت رسول اهلل 
ژ يقول: »ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة 
فيحس����ن وضوءها، وخش����وعها، وركوعها، إال كانت 
كف����ارة ملا قبلها من الذنوب ما ل����م تؤت كبيرة، وذلك 

الدهر كله« رواه مسلم.

خير الزيجات أيسرهن صداقًا
او ان يفكر بالزواج من امرأة من 
دول اخرى خاصة ان االجنبية 

ال تشترط املهر.

آثار سلبية

اما عن اهم اآلثار النفس���ية 
السلبية نتيجة عزوف الشباب 
عن ال���زواج او تأجيله فقال ان 
ذلك يؤدي ال���ى تأخير تكوين 
اسرة صاحلة منتجة وانحراف 
الشباب الى السلوك غير املقبول 
اجتماعيا وال يتماش���ى ذلك مع 
اخالق الدي���ن، كما قد تنعكس 
ظاهرة غالء املهور على شخصية 
الشاب وتقديره لذاته بأن يلوم 
نفس���ه بأنه مقصر من الناحية 
املالية وليس لديه ما يستطيع 
ان يك���ون ل���ه اس���رة فيصاب 
املوارد  بخيبة االمل، فقص���ور 
املالية نتيجة تكاليف املهور مثل 
الراتب نتيجة االقتراض  تدني 
من البنوك او املؤسسات املالية 
او االعتماد على االهل في تسديد 
متطلبات احلياة املالية لالسرة 
كل ذلك يزيد من املش���اكل التي 

يواجهها الشباب.

العالج

اما عن سبل العالج فقد اوضح 
د.البارون انه البد ملن يريد الزواج 
دراس���ة املوضوع بكل جوانبه 
وابعاده، فالزواج رباط مقدس 
اوصى به ديننا احلنيف حيث 
ق���ال اهلل تعالى )ومن آياته ان 
خلق لكم من انفس���كم ازواجا 
لتس���كنوا اليه���ا وجعل بينكم 
مودة ورحمة ان في ذلك آليات 
لقوم يتفكرون( وقال ژ »من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج« 
ولهذا يجب عدم الغالء في املهور 
الن امله���م هو الرج���ل الصادق 
االمني الذي يتحمل املسؤولية، 
فال���زواج هو ادوار متبادلة بني 
الزوجني، كما ان لالسرة نظاما 
نفس���يا يعبر عن ذات االنسان 
وهويته وكيف ينظر لنفسه وما 
توقعاته، فلذلك يجب اال ينظر الى 
الزواج كسلعة يتسابق الناس في 
غالء ثمنها الن االهم في تكوين 
االس���رة تبادل املشاعر الطيبة 
واالخالق احلمي���دة والتعاون 
على حل املشاكل التي تواجهها 
بكل الطرق املادية والنفس���ية، 
فال جتد لسنة اهلل تبديال، كما 
ان هذا ليس من مصلحة الشاب 
والفتاة وقد ي���ؤدي الى نقض 
دعائم السعادة التي ينبغي ان 

تكون بني الزوجني.

وخاصة ان املشكلة ال تقف عند 
املهور وامن���ا تتعدى في  غالء 
ذلك الى التكاليف الباهظة حلفل 
الزواج والشبكة، والهدايا وهكذا 
فقد يلجأ الشاب لالقتراض من 
البنوك لتس���ديد قيمة املهر او 
يستدين وبالتالي ينعكس ذلك 
في انخف���اض دخله وميزانيته 
وينعك���س ذلك على مس���توى 
احلياة االقتصادية، واضاف ان 
كثيرا من الشباب يؤجل زواجه 
الى مرحل���ة متقدمة من العمر 
حتى يس���تطيع ادخار وتوفير 
مبالغ املهر وتكاليف ليلة الزفاف 
وتوابعها، كما ان بعض الشباب 
يعزف عن الزواج بسبب هذا االمر 

اهلل ژ جند في كثير من احلاالت 
ان املهر عبارة عن حفظ 10 آيات 

من القرآن الكرمي.
ويقول د.خضر البارون استاذ 
علم النفس بجامعة الكويت ان 
س���بب عزوف عدد من الشباب 
عن الزواج في س���ن مبكرة هو 
غالء املهور وذلك حتى يتسنى 
الذي  املال  لهم االدخار وتوفير 
يستطيعون به ان يتقدموا للزواج 
وتكوين اسرة، فقد يتردد كثير 
من الشباب في الدخول الى هذه 
املرحلة خوفا م���ن عدم القدرة 
املالي���ة لتكاليف املهور التي قد 
تهدد ميزانيتهم او حتطم القدرات 
املالي���ة واالقتصادية حلياتهم، 

من كونها قيمة مادية، وليست 
ثمنا كما يدعي اعداء االسالمي، 
وزاد: وحينما نقول انه يجب ان 
نتواضع في املهور وتيسيرها 
فإن هذا ال يعني اننا ندعو الى 
حتديدها وحصره���ا في قيمة 
معينة ال يج���وز جتاوزها امنا 
نحذر ان يتحول غالء املهر الى 
عرف عام شائع ال ينعقد الزواج 
بغيره وال تبنى اس���رة اال على 
اساسه الن في ذلك ظلما كبيرا 
ملن ال ميلك سوى القليل من املال 
فاهلل تعالى يقول )ال يكلف اهلل 
نفسا اال وسعها( ويقول ايضا 

)لينفق ذو سعة من سعته(.
واشار الى انه في عهد رسول 

الغربي���ون والعلماني���ون من 
توجيه س���هامهم الى االس���الم 
والنيل منه ومن نظامه االجتماعي 
في موضوع املهر متهمني االسالم 
بأنه اهان املرأة حني قرر لها مهرا 
يؤديه الرجل اليها، فحولها الى 
س���لعة تباع وتشترى وجعلها 
جارية ميلكها الرجل فيتصرف 
بها كما يش���اء، ونرد عليهم ان 
من اكرام االسالم للمرأة انه لم 
يجعلها رخيصة تباع وتشترى 
يحصل عليها من يريد دون ان 
يكلف نفسه عناء اي شيء، فإن 
من اكرامه له���ا ان اوجب على 
الرج���ل ان يقدم له���ا هدية من 
ماله اخلاص كقيمة معنوية اكثر 

الزواج سكن ومودة ورحمة، 
الزواج  كيف نتصور ان يكون 
الشاب وكان  نقمة؟ فاذا تزوج 
مثقال بالديون التي دفعها مهرا، 
فلن يكون ف���ي زواجه رحمة، 
ولكن سيكون هناك شقاء وبؤس 

وسينعكس على الطرفني.
مش���كلة املهور بصفة عامة 
خاضعة للتقالي���د االجتماعية 
وكما يقول احلديث الشريف ال 
ضرر وال ضرار، فاذا كانت املغاالة 
في املهور تؤدي الى عدم زواج 
الشباب وبالتالي يتسبب ذلك 
في الفساد واالنحراف، فما رأى 
علماء الشرع والنفس واالجتماع 

في هذه الظاهرة؟

هدية وليس ثمنا

يوضح د.بسام الشطي رأى 
الشرع في اهمية املهر للعروس 
التي  املرأة  بقوله: من حق���وق 
شرعها االسالم املهر لقوله تعالى 
)وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، 
فإن طنب لكم عن شيء منه نفسا 
فكلوه هنيئا مريئا( وهذا اثبات 
االس���الم حلق املرأة وتكرميها، 
كم���ا ان هذا املهر حق لها اال انه 
يجوز عدم املغ���االة منه حيث 
قال الرسول ژ »ايسرهن مهرا 
اكثرهن بركة« كما رغب القرآن 
الكرمي في تزويج فقراء املسلمني 
ممن ال ميلكون املال الكثير وال 
يس���تطيعون دفع املهر الكبير، 
وقد وعد اهلل ع���ز وجل اولئك 
الفقراء ان زوجناهم بان يغنيهم 
اهلل من فضل���ه وذلك في قوله 
تعالى: )وانكحوا االيامى منكم 
والصاحلني من عبادكم وامائكم 
ان يكونوا فقراء يغنهم اهلل من 
فضله( وفي ذلك اشارة واضحة 
الى عدم حتبيذ املغاالة في املهور 

ومن اخلير تخفيفها.
واكد ان دعوة االس���الم الى 
عدم املغاالة في املهور ال تعني 
القادرين واالغنياء عن  امتناع 
دفع امله���ر الذي يتناس���ب مع 
امكاناتهم ومبا يلبي متطلبات 
الزوجة ومبا يتوافق مع املستوى 
الذي تعيشه فإن اهلل عز وجل 
يقول: )وآتيتم احداهن قنطارا 
فال تأخذوا منه شيئا( وفي ذلك 
اشارة الى جواز دفع املهر الكبير 
للزوجة ولكن يبقى الهدي العام 
في تعاليم االسالم هو التيسير 
والتخفيف في املهر سواء على 

الغني او الفقير.
واش���ار ال���ى ما يق���وم به 

أبطال اإلسالم

كان عروة بن مسعود من زعماء ثقيف، وكان فيهم 
ذا شرف ومنزلة ورأي، وحني ذهب رسول اهلل صلوات 
اهلل وس���المه عليه الى الطائ���ف يطلب نصرة أهلها 
بعد ان اشتد عليه أذى قريش، استقبلته ثقيف أسوأ 
اس���تقبال، بلغ من حدة سوئه ان الرسول الكرمي ژ 
رفع يديه يجأر بالدعاء الى اهلل: »اللهم إليك أش���كو 
ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، اللهم 

إن لم يكن بك غضب علّي فال أبالي..«.
وكان عروة بن مسعود في واد غير وادي احلقد الذي 
تردت فيه ثقيف، كان يصغي بكل قلبه وعقله لدعوة 
رسول اهلل ژ، فلما قفل الرسول األكرم ژ عائدا من 
الطائف يحتسب عند اهلل ما حلقه من أذى ثقيف، كان 
عروة بن مس���عود يتبعه، ويبايعه على اإلسالم، ثم 
يعود الى قومه، وهو يعلم ما ينتظره من مصير أشد 

هوال مما لقيه رسوله القائد من سخفاء ثقيف. 
ويقف عروة بن مس���عود عل���ى مرتفع، ويصرخ 
بثقيف: اعلموا انني أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله، ثم يدعوهم لإلسالم، فينكرون 
منه ذلك، ويحاولون فتنته عن دينه اجلديد، فيأبى، 
فيتوعدون���ه ويهددونه، فما يزيده ذلك إال ثباتا على 

احلق، وشموخا به. 
وحتار ثقيف، ماذا تفعل بعروة، وهو سيد وزعيم 
فيه���ا؟ وال يجدون بدا من قتله إذا متادى في إصراره 
على اإلس���الم، فيعودون يكررون محاولتهم لفتنته، 
فال يس���تجيب، فتنهال عليه عشرات النبال والسهام 

من كل جانب، فيسقط شهيدا ÿ وأرضاه.

آثر الجنة على الزعامة والسيادة

مصحف المكفوفين
زكاة  جلن������ة  اص���درت 
الف���ردوس التابع���ة جلمعية 
احياء التراث االسالمي مشروع 
مصحف املكفوفني حيث صدر 
حتى اآلن 1189 نسخة تضم كل 
نس���خة 6 مجلدات بتكلفة 25 

دينارا.

مركز الهداية
نظم مركز الهداية للتعريف 
باالس���الم وتوعية اجلاليات 
بجمعية احياء التراث االسالمي 
� اجلهراء � رحلة عمرة شارك 

فيها 100 مهتد.

حلقة الرياحين
بدأت حلقة الرياحني للفتيات 
الذكر احلكيم لتحفيظ  مبركز 
القرآن الكرمي الدورة الصيفية 

الثانية للفتيات.

عمرة الخير
نظم مركز ابن عثيمني لتوعية 
اجلاليات التابع جلمعية احياء 
التراث االسالم���ي � الف���ردوس 
� رحلة عمرة للجاليات املسلم��ة 
من خالل مشروع عمرة اخلير 
للغي���ر ضم���ت 50 معتم���را 
البنغالديش���ية  م���ن اجلالية 

والهندية.

مركز الثريا
بدأ ف���رع االندلس بجمعية 
احياء التراث االسالمي دورته 
الصيفية بعنوان »مملكتي في 
الثريا« تشارك فيها الفتيات من 

سن 6 � 12 سنة.

األطفال اليتامى خالل احلفل حمود الرفيعي يكرم أحد املهتدين

جانب من أنشطة اللجنة رئيس اللجنة منيف العجمي يتوسط العائلة املهتدية

»الرحمة الكويتية« تختتم أنشطتها الصيفية في غزة يوم مفتوح في لجنة السّكر بالجهراء

500 أسرة متعففة تستفيد من »زكاة الصليبخات« عائلة بأكملها تشهر إسالمها في المنقف

نظمت جمعية الرحمة لالغاثة والتنمية في مدينة غزة انش���طتها الصيفية 
م���ن خالل احتفال نظمته على ارض ملعب الش���مس بغزة، تخلل احلفل الذي 
حضره املئات من املشاركني الفقرات الفنية والترفيهية والرياضية والعروض 
املس���رحية، واكد مدير مكتب الرحمة الكويتية ان االنش���طة استهدفت االيتام 

واسر الشهداء واجلرحى واالسرى من خالل اقامة 20 مخيما صيفيا.

في اطار اجلهود التوعوية التي تقوم بها جلنة السكر باجلهراء التابعة جلمعية 
صندوق اعانة املرضى اقامت يوما مفتوحا للمهتدين اجلدد بالتعاون مع جلنة التعريف 
باالس���الم � اجلهراء � حضر اللقاء اكثر من 30 مهتديا من جنسيات مختلفة حديثي 

عهد باالسالم ومت عمل فحوصات لهم كفحص السكر والضغط وقاع العني.

قدمت جلنة زكاة الصليبخات والدوحة التابعة جلمعية االصالح االجتماعي 
مساعدات مالية استفاد منها 500 اسرة محتاجة متعففة والتي تكفلها اللجنة 
بشكل شهري، كما قدمت مشروعها االول من نوعه وهو كفالة ورعاية املعاقني 

وشراء االجهزة الطبية التي تساعده على حتدي اعاقته.

كان بوذي���ا ثم دعاه اخو زوجته الذي س���بقه لالس���الم واحضر له الكتب 
واالشرطة من جلنة التعريف باالسالم فرع املنقف فأسلم هو وعائلته وزوجته 
ووالداه وابنه وكانت الفرحة تعم اللجنة الش���هار عائلة بأكملها اسالمها بعد 

حضورها للكويت في اقل من سنة.

أسبوع حدث في

د.خضر الباروند.بسام الشطي

 : لشـطــي ا
إلى  اإلسـالم  دعوة 
عدم المغاالة ال تعني 
عن  القادرين  امتناع 
دفع المهر المناسب

 : ن و ر لبـــا ا
تصيــب الشــاب 
وخيبـة  باإلحبــاط 
األمل نتيجة قصـور 
الموارد المالية لديه

كتاب من تأليف املستشار الشرعي في ادارة 
البحوث والدراسات في اللجنة االستشارية العليا 
للعمل على اس���تكمال تطبيق احكام الشريعة 
االسالمية علي الشربجي ويعد االصدار الثالث 
والعش���رين في سلس���لة تهيئة االجواء الذي 
تصدره ادارة البحوث والدراسات باللجنة بعنوان 
»احلوار شريعة وآدابا« يعرف فيه املؤلف احلوار 

في القرآن والسنة كما بني اسباب اخلالف بني 
الناس وشروط احلوار الناجح، ويضع األصابع 
عل���ى اآلداب النيرة في هذا املوضوع والكتاب 
صغير في حجمه مفي���د في معناه، يؤكد فيه 
املؤلف أهمية اآلداب التي ينبغي ان يتسلح بها 
املتحاورون ليصلوا الى بر االمان في حوارهم 

ويحققوا املصالح احلقيقية ألمتهم.

»الحوار شريعة وآدابًا«
ي���ا حي ي���ا قيوم 
برحمت���ك اس���تغيث 
اصلح لي شأني كله وال 
تكلني الى نفسي طرفة 
عني رضيت باهلل ربا 
وباالسالم دينا ومبحمد 

ژ نبيا ورسوال.

دعاء


