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جاءت فاطمة س���يدة نساء العاملني إلى والدها رسول اهلل ژ وطلبت منه 22
خادما يخدمها لتعب حلق بها. فأبى الرس���ول الكرمي عليها ذلك ورد قائال: ال 

اعطيك ذلك وأدع أهل الصفة، وهم فقراء املسلمني.
وأراد زيارتها يوما فطرق الباب وفتحه ثم ألقى عليها نظرة وانصرف ولم 
يدخل، فأرسلت إليه تسأله عن سبب عدم دخوله فأجاب صلوات اهلل عليه: إني 
وجدت في يدي فاطمة س���وارين من فضة. فلما علمت فاطمة رضي اهلل عنها 

بذلك ارستلهما إلى رسول اهلل فباعهما وتصدق بثمنهما على الفقراء.

ابنة أبيها
ي���ا ودود يا ودود يا ودود، ي���ا ذا العرش املجيد، يا 
فعاال ملا يريد، اس���ألك بعزك الذي ال يرام ومبلكك الذي 
ال يضام وبنورك الذي مأل اركان عرش���ك ان تكفيني ما 

يهمني من امور ديني ودنياي.
اللهم يا عظيما تواضع لعظمته كل شيء، ويا عزيزا 
ذل لعزته كل ش���يء، ويا مالكا خضع مللكه كل شيء يا 

سميع يا بصير.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

استطاعة الحج
شخص عنده عقار يؤجره، ويأخذ أجرته ولكن هذا اإليجار 
ال يكفي نفقته وإذا زاد ش��يئا، فيزيد ش��يئا يسيرا فهل يلزمه 

احلج؟
ال يلزمه احلج في هذه احلال ألنه غير مستطيع حقيقة، 
وإن كان ميلك عقارا وال يلزمه بيع العقار ليحج ما دام هذا 
العقار مصدر رزقه، ولكن لو كان عنده شيء آخر ميكن أن 
يستغني عنه لو باعه، فينبغي أن يبيعه ليحج كأن يكون 
عنده عدد من السيارات ال يحتاجها، أو أن يتاجر بها، فيبيع 

بعضها.

المحرم من الرضاعة
امرأة تريد احلج وليس عندها زوج وال محرم إال ش��خص 

هو أخوها من الرضاعة فهل يكون محرما لها في هذه احلال؟
يجوز أن يكون أخوها من الرضاعة محرما لها، ألن األخ 

من الرضاعة مثل أخيها من النسب.

تأجير المحل لبيع المحرمات 
ش��خص يريد أن يؤجر محله ليس��تخدمه في بيع أشرطة 
الڤيديو فيسأل هل يجوز ذلك علما بأنه ال يستطيع أن يتحكم 
في نوعية األفالم التي يبيعها املستأجر، ومعلوم أن كثيرا منها 

أفالم ال يرتضيها الشرع اإلسالمي.
اإلجارة في األصل مباحة من حيث هي، لكن قد تصبح 
غير جائزة بالنظر إل����ى موضوعها، ولذلك ال يجوز إجارة 

محل لبيع اخلمور أو القمار وما إلى ذلك.
وفيما هو محرم قطعا لكن إن اختلط احلالل باحلرام كما 
هو في محل الس����ؤال في تأجير احملل لبيع أشرطة ڤيديو 
يك����ون فيها املقبول، وفيها املخل باآلداب واملنافي للتعاليم 

اإلسالمية.
وال يس����تطيع املؤجر أن مينع ذلك وال تعهد املستأجر 
به، فإن األحوط االبتعاد عن إيجار احملل لهذا الغرض درءا 
للشبهات التي قد متس حتى صاحب امللك، وسدا لباب الفساد 

ولئال يكون املالك واملستأجر قد أعانا على الفساد.

المرور على القبور
حينما نذهب إل��ى املقبرة أحيانا منر عل��ى القبور وأحيانا 
تكون بعض القبور مس��توية مع األرض ويصعب التمييز بني 

القبر واألرض، فهل يجوز أن منر على القبور.
اتفق الفقهاء على كراهة املشي على القبر، ملا ثبت   
أن النبي صلى اهلل عليه وس����لم نهى أن توطأ القبور. لكن 
املالكية خصوا الكراهة مبا إذا كان مس����نما، أي مرتفعا عن 
األرض، كما استثنى الشافعية واحلنابلة وطء القبر للحاجة 
من الكراهة كما إذا كان ال يصل إلى قبر ميته إال بوطء قبر 
آخر. وذهب جمهور الفقهاء � احلنفية والشافعية واحلنابلة 
� إلى كراهة اجللوس على القبر، ملا روى أبو مرثد الغنوي 
رضي اهلل تعالى عنه ان النبي قال: »ال جتلسوا على القبور 
وال تصل����وا إليها«. وذهب املالكية إلى جواز اجللوس على 

القبر.

شراء األشرطة المنسوخة
ما حكم ش��راء أشرطة الڤيديو املنس��وخة والتي تباع على 
األرصفة وأمام املجمعات التجارية علما بأن بعضها له وكيل في 
الكويت وبعضها يتم إحض��اره من اخلارج وليس له وكيل في 
الكويت، وبعضها مسجل عن أجهزة التلفاز مثل أفالم الكرتون 
مع العلم أن فرق السعر كبير بني سعر هذه األشرطة واألشرطة 

األصلية؟
األشرطة املسجلة ڤيديو أو األشرطة املمغنطة، ونحوها 
حقوقها ألصحابها، وتعامل معاملة الكتب احلديثة املطبوعة 
حقها ألصحابها ال يجوز استنساخها وبيعها، كما ال يجوز 
شراؤها ملن يعلم سرقتها، وهي تدخل في احلقوق املعنوية 

فهي ملك ألصحابها.

الزواج بزوجة األب
عقد ابي على فتاة، ولفارق السن مت الطالق، ولم يدخل بها، 

فهل يجوز البنه ان يتزوجها؟
اذا عق����د االب على امرأة حرمت على ابنه، ولو لم يدخل 
بها لقوله تعالى: )وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء اال 
ما قد سلف( � النساء 22، ولكن ال يحرم اصول هذه المرأة، 
كذلك لو ان االبن هو الذي عقد على هذه المرأة اوال فتحرم 
على االب سواء دخل بها او لم يدخل لقوله تعالى: )وحالئل 
ابنائكم الذين من اصالبكم( والحليلة هي الزوجة لكن يجوز 

لالب ان يتزوج بأم زوجة ابنه.

االرتفاع غير المبرر لألسعار محرّم باتفاق العلماء
مرزوق واحملتكر ملعون«.

وأك����د ان االحتكار بقصد رفع 
السلع في األسواق حرام  أسعار 
شرعا واس����تغالل حلاجة الناس 
الباحث  دون وجه حق.ويعرض 
منص����ور العجمي الع����الج الذي 
 ÿ طرحه علي ب����ن ابي طالب
ملكافحة الغالء، فيقول: كان اسلوب 
االمام علي ÿ هو ارخاص السلعة 
عبر ابدالها بسلعة اخرى، فمعن 
رزين بن االعرج مولى آلل العباس 
قال: غال علينا الزبيب مبكة فكتبنا 
الى علي بن ابي طالب ÿ بالكوفة 
ان الزبيب غ����ال علينا، فكتب ان 
ارخصوه بالتمر، اي اس����تبدلوه 
بشراء التمر الذي كان متوافرا في 
احلجاز واسعاره رخيصة، فيقل 
الطلب على الزبيب فيرخص وان 

لم يرخص فالتمر خير بديل.
واشار العجمي الى ان مشكلة 
غالء االسعار في الغذاء ينتج عنها 
بالء اجلوع ونقص الثمرات ورمبا 
يكون غالء االسعار سببا لكي يعود 
الناس الى اهلل فيفتح لهم ابواب 
اخلير، كما ق����ال تعالى )ولو ان 
اهل القرى آمن����وا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء واالرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا 

يكسبون(.
وطال����ب العجم����ي بالوقوف 
امام من يتالعبون في االس����عار 
ومعاقبة من يس����عى الى احتكار 
الس����لع الضرورية والتي ال غنى 
للن����اس عنها من اج����ل ان يرفع 
سعرها وحتصيل اكبر ربح منها 
ويقع بذلك الظلم على الناس، وقد 
قال اهلل تعالى في احلديث القدسي 
»يا عبادي اني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فال 

تظاملوا«.

المقاطعة

ويذكر العجمي دور املستهلك 
بقدرته على محاربة الغالء، فيروى 
عن امير املؤمنني عمر بن اخلطاب 
ÿ انه جاء اليه الناس فقالوا: غال 
اللحم فسعره لنا، فقال: ارخصوه 
انتم، فقالوا: نحن نشتكي غالء سعر 
اللحم واللحم عند القصابني ونحن 
اصحاب حاجة فتقول ارخصوه 
انتم وهل منلكه حتى نرخصه؟ 
وكيف نرخصه وهو ليس بأيدينا؟ 

فقال: اتركوه لهم.
حقا فإن املقاطعة جتبر التجار 
على ترخيص االسعار فماذا يفعل 
التاجر اذا تكدست البضاعة لديه 
في املخازن وذهبت صالحيتها فدور 

املستهلك هنا اساسي.

ولتحقيق ذلك يس���تعان بأهل 
اخلبرة والرأي.

أين الرقابة؟

من جهته، أكد الباحث اإلسالمي 
همالن الهمالن ان هناك أس����بابا 
مفتعلة ناجتة عن سوء سلوكيات 
بعض التج����ار وغيرهم إلحداث 
الغالء ف����ي األس����عار والتي من 
الواجب الشرعي للحكومة العمل 
على عالجها فإذا أهملت احلكومة مع 
بعض التجار اجلشعني ألي سبب 
كان ولم تفرض الرقابة املطلوبة 
على األسعار تعتبر مقصرة، مشيرا 
الى ان من بني أس����باب الغالء في 
األسعار تصرفات وجشع التجار 
وقد نهى اإلسالم عن هذا فقد حرم 
الرس����ول ژ االحتكار فقال: »ال 
يحتكر إال خاطئ« وقال النبي ژ 
»من احتكر طعاما 40 يوما فقد برئ 
من اهلل وبرئ اهلل منه«، كما حث 
الرسول ژ على خفض األسعار 
للتيسير على الناس ملا في ذلك من 
مرضاة اهلل والفوز بثوابه بل رفع 
اإلسالم اجلالب ألرخص األسعار 
الى مرتبة املجاهد في سبيل اهلل 
فيقول: »أبروا ف����إن اجلالب الى 
سوقنا كاملجاهد في سبيل اهلل« 
وبشر الرسول ژ اجلالب بالبركة 
وزيادة الكسب فقال ژ »اجلالب 

في األحوال العادية التي يكون 
التسعير فيها مجحفا بحق البائع 
أو العامل ال����ذي يقوم مبا يجب 
عليه من امتناع عن االحتكار أو 
التواطؤ إلغالء األس����عار ورفعها 
وذلك ان االمتناع عن التس����عير 
ج����اء معلال واألح����كام تدور مع 
العل����ة وجودا وعدما، ووضح ان 
احلديث الشريف يبني ان الرسول 
ژ امتنع عن التسعير نظرا ألن 
فيه مظلمة وذلك ألنه لم يكن هناك 
ما يقتضي التسعير في ذلك الوقت 
ألن ارتفاع األسعار لم يكن بفعل 
التجار واحتكارهم وامنا كان ذلك 
نتيجة لعوامل أخرى ال شأن لهم 

بها.
وعن احلاالت التي يجب ان 
تتدخل فيها الدولة بتسعير السلع 
قال الشطي: على الدولة ان تتدخل 
وجتبر التجار على بيع سلعهم 
وتسعيرها في حال حاجة الناس 
الى الس���لعة وإذا حدث احتكار 
لها وف���ي حالة احلصر )حصر 
البيع بأناس مخصوصني( وفي 
حالة تواطؤ البائعني فإذا اقتضت 
املصلحة والعدل في التس���عير 
فإنه واجب ولي األمر ان يفعل 
ذلك ولك���ن يجب ان يحقق هذا 
السعر العدالة وأال يكون مجحفا 
بأحد الطرفني البائع واملشتري 

السوق فقال له عمر ÿ: »اما أن 
تزيد في السعر وإما أن ترفع من 
سوقنا« فلما رجع عمر ÿ حاسب 
نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: 
إن الذي ملكت علي ليس عزمية 
مني وال قضاء إمنا هو شيء أردت 
به اخلير ألهل البلد فحيث شئنا 

نبيع وكيف شئنا نبيع«.

سبب الغالء

واضاف د.الش����طي: التسعير 
سبب الغالء ألن اجلالبني إذا بلغهم 
ذلك ل����م يأتوا بس����لعهم إلى بلد 
يكرهون على بيعها فيه بغير ما 
يريدون ومن عنده بضاعة ميتنع 
عن بيعها ويكتمها ويطلبها أهل 
إال قليال،  احلاجة فال يجدونه����ا 
فيرفعون من ثمنها فترتفع االسعار 
ويحص����ل االض����رار باجلانبني، 
جانب املالك ف����ي منعهم من بيع 
امالكهم، وجانب املشتري في منعه 
من الوص����ول الى غرضه فيكون 

حراما.
وبني د.الشطي ان هذه االدلة 
ال ت����دل على املنع في التس����عير 
كقاع����دة عامة ف����ي كل االحوال 
والظروف ولكنها تدل على املنع 

من التسعير.

متى التسعير؟

واضاف، مع كثرة الش����كاوى 
من املواطنني واملقيمني حول زيادة 
اسعار السلع من ناحية ومن ناحية 
اخرى يحتكر بعض التجار سلعا 
مهمة وضرورية ثم يرفع سعرها 
وينزلها لالسواق وبني د.الشطي 
رأي الش����رع في تس����عير السلع 
فقال هناك مذهبان، مذهب يحرم 
التسعير ومينعه ومذهب يجيزه، 
املانعون للتسعير  وقد اس����تدل 
بأدلة منها حديث انس ÿ قال: 
غال الس����عر في املدينة على عهد 
رس����ول اهلل ژ فقال الناس: يا 
رسول اهلل غال السعر فسعر لنا، 
فقال رسول اهلل ژ: »ان اهلل هو 
املسعر، القابض، الباسط، الرزاق، 
واني الرجو ان القى اهلل عز وجل 
وليس أحد منكم يطلبني مبظلمة 

من دم وال مال«.
وعن ادلة املنع بني د.الشطي 
وج����ه الداللة في هذا احلديث من 
وجهني: احدهما انه لم يسعر وقد 
سألوه ذلك ولو جاز الجابهم اليه، 
والثان����ي، انه عل����ل االمتناع عن 
التس����عير بكونه مظلمة والظلم 

حرام.
وم����ا رواه مالك في املوطأ عن 
س����عيد بن املس����يب ان عمر بن 
اخلطاب ÿ مر بحاطب بن ابي 
بلتع����ة وهو يبي����ع زبيبا له في 

العجمي: البد 
من الوقوف أمام من 
يتالعب باألسعـار 
ويسعى إلى احتكار 
الضروريـة السـلع 

 : ن لهمـــال ا
 الرسـول ژ  حث
خفــض  علـــى 
األسـعار للتيسـير 
علــى الـنــاس 

الشـطـــي: 
على الدولة ان تحقق 
العدالة في السـعر 
بما ال يكـون مجحفًا 
المشتري وال   للبائع 

المسـبــاح: 
مخالــف للعـدل 
لحاجة  واسـتغالل 
النــاس ويجـوز 
تدخـل ولـي األمر

ارتفعت أسعار السلع الغذائية 
بصورة واضحة وكثرت الشكاوى 
ف����ي اآلونة األخيرة م����ن ارتفاع 
التجار  األسعار حيث قام بعض 
بزيادة أسعار السلع الضرورية، 
كما قام بع����ض ضعاف النفوس 
بتخزين واحتكار هذه الضروريات 
حت����ى يرتفع ثمنها ث����م يبيعها 
بس����عر أغلى مما كانت عليه فما 
حكم رفع األسعار؟ وهل تسعير 

السلع واجب؟
الداعية اإلسالمي ناظم  يؤكد 
املس����باح أن ارتفاع األسعار غير 
املبرر مخالف للعدل ومخالف لقيم 
اإلسالم السامية التي حثت على 
التعاون والتكافل بني املس����لمني 
ونهت عن استغالل حاجتهم لبعض 
الس����لع األساسية. وعن مواجهة 
هذه الظاهرة، قال الداعية املسباح: 
يتم عن طريق احلمالت احلكومية 
والشعبية للقضاء عليها ويجوز 
تدخل ولي األمر أو من ينوب عنه 
في تسعير بعض السلع ملنع ظلم 
بعض التجار السيما ان الشريعة قد 
جاءت بإزالة الضرر عموما وحتمل 
الضرر اخلاص لدفع الضرر العام 
مراعاة ملصلحة العام واستدل بقول 
الرسول ژ »ال ضرر وال ضرار«، 
فالتسعير أن يسعر اإلمام أو نائبه 
على الناس س����عرا يجبرهم على 
التبايع ب����ه والراجح فيه اجلواز 
عن����د احلاجة العامة الس����يما اذا 
كانت االسعار قد رفعت ألسباب 
مفتعلة بحيث يكون فيها ظلم واقع 
على املستهلكني فيجوز التسعير 
حينئذ للمصلحة وهي رفع الظلم 
عن املستهلكني وثانيها اال يكون 
سبب الغالء قلة العرض او كثرة 

الطلب.

حالة مأساوية

يقول رئيس قسم الفقه بكلية 
الش����ريعة والدراسات االسالمية 
د.بسام الش����طي ان هناك صمت 
مريب من اصحاب القرار ملا يرونه 
ويلمسونه ويسمعون به من ارتفاع 
األسعار دون مبرر يذكر ومن غش 
ورشاوى وفقدان اجلودة. وتساءل: 
ملاذا ال تس����أل الوزارة املختصة 
نفس����ها ما الذي حدث في ارتفاع 
االسعار في جميع السلع؟ وملاذا 
يتفاوت الس����عر من جمعية إلى 
أخرى ومن س����وق جت����اري إلى 
ش����برة اخلض����ار؟ والغريب في 
املسألة انتشار الرشوة بني بعض 
اجلهات الرقابية فأصبح ال هم إال 
ملء اجليب باحلرام واحلالل حقا 

انها حالة مأساوية.

الرسول يعلم

التحذير من الكذب
يحذرنا الرسول ژ حتذيرا شديدا من الكذب ويصف 
من يسلك هذا السلوك بأقبح الصفات، فعن عائشة رضي 
اهلل عنها قالت: ما كان من خلق ابغض الى رس���ول اهلل 
ژ من الكذب، ما اطلع على احد من ذلك بشيء فيخرج 
من قلبه حت���ى يعلم انه قد احدث توبه اي انه ژ كان 
اذا سمع انسانا يكذب في حديثه يعظه ويأمره بالتوبة 
وينفره من الكذب، وعن ابي بريدة االس���لمي ÿ قال: 
سمعت رسول اهلل ژ يقول: »اال ان الكذب يسود الوجه« 
ولذا جاء في احلديث الشريف لبشاعة الكذب قول النبي 
ژ :»رأيت الليلة رجلني اتيان قاال لي: الذي رأيته يشدق 
شدقه اي يقطع من جس���ده كذاب يكذب الكذبة فتحمل 
عنه حتى تبلغ االفاق، اي حتى تنتشر في اقطار االرض 

فيصنع به هكذا الى يوم القيامة«.
وأقبح الوان الكذب م���ا كان على دين اهلل عز وجل 
وعلى ماجاء به رس���ول اهلل ژ من عند ربه عن طريق 
التحريف وعن طريق القول بغير علم وعن طريق تفسير 
حقائق الدين تفس���يرا يعتمد فيه الكذب ولذا قال النبي 
ژ: »ان كذب���ا علي ليس ككذب على احد فمن كذب علي 

متعمدا فليتبوأ مقعده من النار«.

توعية
أعدت جلنة الدعوة واإلرشاد � 
الفردوس � بجمعية إحياء التراث 
اإلسالمي عدة نشرات ومطويات 
وكتب خاصة باجلاليات حيث 
توزعها مجانا من أجل التواصل 
مع اللجان األخرى داخل البالد 
وخارجه���ا حتى يكتمل العمل 

الدعوي.

ملتقى المنابر
أقامت املنابر القرآنية لتعليم 
القرآن الكرمي وعلومه التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية ملتقى 
العيد السابع في مسجد حزام 

األذينة بالساملية.

محطات تحلية
قام���ت جمعية احياء التراث 
االسالمي باجناز 3 وحدات جديدة 
لتحلية املاء السبيل في فلسطني 
بغزة، رفح، حيث متد كل منها 
أهل املنطقة ب� 6000 غالون من 

املاء احمللى يوميا.

شؤون القرآن
نظمت إدارة شؤون القرآن 
الك���رمي ف���ي املس���جد الكبير 
النهائية للدورة  االختب���ارات 
الصيفي���ة لع���ام 2010 لطلبة 
الكرمي  القرآن  حلقات حتفيظ 

بنني.

مشروع وقفي
أطلقت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي مشروعا وقفيا حتت 
القرآن  عن���وان »وقف تعلي���م 
الك���رمي« حيث تخصص عمارة 
وقفية يصرف ريعها على تعليم 
القرآن الكرمي وعلومه وتبلغ قيمة 

السهم الواحد 100 دينار.

بدر العقيل يتوسط األيتام الداعية محمد حسني يعقوب خالل الزيارة

جانب من احلضور  حلظة إشهار إسالمهن

»أيتام« مصر ولبنان في زيارة للكويت »نسائية إعانة المرضى« توزع الهدايا

»طريق النجاة« في »تعريف المنقف« 12 عاملة يشهرن إسالمهن في السالمية

استقبلت جلنة زكاة سلوى وفدا من أيتام مصر ولبنان الذين تقوم اللجنة 
بكفالتهم. وأفاد رئيس اللجنة ب���در العقيل بان هناك العديد من األيتام الذين 
تكفلهم اللجنة في ألبانيا وكوسوفو أيضا والذين حترص اللجنة على تنشئتهم 
نش���أة إسالمية ليكونوا نواة صاحلة للمجتمع، مؤكدا ان اللجنة تتابع األيتام 

من خالل الزيارة امليدانية لهم واالطمئنان على مسيرتهم.

قامت اللجنة النسائية بصندوق إعانة املرضى بتوزيع الهدايا على مرضى 
مستش���فى مكي جمعة بحضور الداعية اإلسالمي محمد حسني يعقوب والذي 
س���عد برؤيته املرضى وخص كل مريضة بدعوتها للصبر وترطيب لس���انها 
بحمداهلل وشكره في الس���راء والضراء. حضر توزيع الهدايا املدير التنفيذي 

للجمعية فيصل الياقوت ومدير اللجنة اخلارجية خالد الهندي.

أقامت جلنة التعريف باإلسالم فرع املنقف محاضرة دعوية لغير املسلمني 
وذلك في دار القرآن بالفحيحيل حتت ش���عار »طريق النجاة«، شارك فيها 120 
ش���خصا منهم 80 غير مس���لمني أوضح فيها الداعية ذاكر حس���ني السبيل ان 
النجاة من هموم الدنيا تكون باتباع اإلسالم وتعاليمه ألن الدين اإلسالمي هو 

الذي فيه النجاة.

أشهرت 12 عاملة من اجلنسيات اآلسيوية إسالمهن بلجنة التعريف باإلسالم 
� فرع الس���املية � دفعة واحدة. وأفادت مديرة الفرع ليلى الصقر بان إسالمهن 
جاء بتوفيق وهداية من اهلل وبجهود الشؤون النسائية الدعوية، حيث كانت 
حترص على زيارتهن الداعيات وتقدم لهن حقائب الهداية والكتب التي تعرفهن 

بحقيقة اإلسالم.

أسبوع حدث في

منصور العجمي همالن الهمالن د.بسام الشطي ناظم املسباح


