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كان النب���ي ژ يداعب اصحابه 18
ويقابلهم باالبتسامة، وكان ال يقول 
اال حقا حتى وان كان مازحا، وفي 
يوم من االيام، جاءت امرأة عجوز من 
الصحابيات الى النبي ژ، وقالت له: 
يا رسول اهلل.. ادع اهلل ان يدخلني 
اجلنة، فداعبها ژ قائال: »ان اجلنة 

ال تدخلها عجوز« فانصرفت العجوز 
باكية، فقال النبي ژ للحاضرين: 
اخبروها انها ال تدخلها وهي عجوز، 
ان اهلل تعالى يقول: )انا انشأناهن 
انش���اء فجعلناهن أبكارا( اي انها 
حني تدخل اجلنة سيعيد اهلل اليها 

شبابها وجمالها.

عجوز في الجنة
بدأ مركز التنوير في االس���الم 
التابع للجنة النس���ائية بجمعية 
التسجيل  التراث االسالمي  احياء 
للكثير من الدورات في حفظ القرآن 
الكرمي واللغ���ة العربية والتالوة 
للجاليات االجنبية الناطقة باللغة 

االجنليزية من النساء.

مركز التنوير
»اللهم يا مؤنس كل وحيد 
ويا صاحب كل فريد ويا قريبا 
غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب 
يا حي يا قي���وم يا ذا اجلالل 
واإلكرام برحمتك أس���تغيث 
أصلح لي شأني كله وال تكلني 

إلى نفسي طرفة عني«.

دعاء 

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

حكم االغتيال
ما حكم االغتيال في اإلسالم؟

االغتيال في اإلس���الم في حال السلم حرام، وهو 
كالقتل العم���د العدوان وعقوبته القصاص. وإذا كان 
االغتيال في مكان تتعذر معه االستغاثة فيعتبر قتل 
غيلة، وهو من احلرابة وشمول قوله تعالى )إمنا جزاء 
الذين يحاربون اهلل ورسوله ويسعون في األرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلب���وا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خالف أو ينفوا من األرض(، وشدد املالكية في القتل 

غيلة ولم يجوزوا ألولياء املقتول أن يعفوا.

اشتراط الهدايا
احتاج ش��خص إلى قرض من أجل الس��فر، فأعطاه 
صديقه قرضا وقال له: ال تنس��نا من الهدايا الطيبة، وملا 
رج��ع من س��فره أحضر له هدية قيمة، وبع��د أيام أعاد 
له القرض الذي اس��تلفه منه، فهل ه��ذه الهدية حالل أم 

حرام؟
إذا كانت هذه الهدية مشروطة في القرض، مبعنى 
أنه لوال الهدية ملا أقرضه فهذا ال شك أنه ربا، واالتفاق 
باطل، سواء أكانت الهدية مشروطة مكتوبة، أم ملحوظة 

فحني أعطاه القرض ينتظر منه هدية.
وقد أجمع الفقهاء على أن كل زيادة في السلف أو 
منفعة ينتفع بها املقرض هي من الربا إذا كانت مشروطة، 
ألن القصد من القرض هو أن يعني أخاه ويفك ضائقته 
ويفرج كربته، فالقرض قربة هلل تعالى فإذا أخذ زيادة 
على القرض لم يكن قربة بل إرهاق للمقترض، وهذه 
الهدية زيادة ال يقابلها عوض فهي ربا، وقد روي النهي 
ع���ن كل قرض جر نفعا )التلخيص البن حجر 3/ 34 

وفيه سوار بن مصعب وهو متروك(.
لكن لو كانت هذه الهدية غير مشروطة، وأحضرها 
املقترض للمق���رض ال من أجل القرض، إمنا من أجل 
ما بينهما من أخ���وة وصداقة أو جيرة أو قرابة جاز 

وهو حسن.
ويروى في هذا أن عمر رضي اهلل عنه أسلف أبي 
بن كعب ÿ عش���رة آالف درهم، فأهدى إليه أبي بن 
كعب من ثمرة أرضه، فردها عليه، ولم يقبلها، فأتاه 
أبي، فقال: لقد علم أهل املدينة أني من أطيبهم ثمرة، 
وأنه ال حاج���ة لنا، فبم منعت هديتنا، ثم أهدى إليه 

بعد ذلك فقبل.

أيهما أفضل؟
هل املرأة ع��ورة؟ وهل النقاب واجب م��ع أن النقاب 

فيه فتنة؟

الفقهاء على رأيني: فم���ن قال إنها كلها عورة قال: 
يجب لبس النقاب، ومن قال: فيما عدا الوجهني، قال 
هي عورة فيما عدا الوجهني، ولكل من الرأيني أدلته.

ولعل الراجح أن املرأة عورة فيما عدا الوجه والكفني، 
لكن الفقهاء متفقون أن املرأة إذا فتنت في كشف وجهها 

فيجب ستره.
وال يقال ملن تكش���ف وجهها أنها سافر، لكن لبس 

النقاب أفضل وأستر للمرأة.
وال أدري كيف تكون املرأة أكثر فتنة إذا لبس���ت 
النقاب؟ لكن ينبغي أال تلبسه بطريقة تدعو إلى الفتنة 
كما تفعل بعض النساء، تظهر العني وأجزاء من اخلدين 

مع وضع الكحل أو املكياج، فهذا ال يجوز.
أما إذا كانت تلبس النق���اب بعد أن تضع املكياج 

دون أن يظهر شيء فال بأس.

زيارة الكنائس
حينما يسافر املس��لم إلى البالد الغربية للسياحة قد 
يدخل بع��ض الكنائس األثري��ة التاريخية، وال مينع من 
دخول حت��ى الكنائس اجلديدة فهل يجوز للمس��لم أن 

يدخل هذه الكنائس؟
أجاز الفقهاء دخول الكنيسة ملجرد التعرف، لكن 

بعضهم وهم احلنفية كرهوا ذلك.
وتكلم الفقهاء أيضا عن الصالة فيها فأجازوا الصالة 
وبعضهم كره ذلك إن كان فيها صور فإن لم يكن فيها 
صور، وكانت نظيفة من النجاسات فتجوز الصالة فيها، 
نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما، وروى ذلك ابن 
عمر وأبي موسى األشعري رضي اهلل عنهم، وينبغي مع 
ذلك مالحظة التحرج من دخول الكنائس في املناسبات 
الدينية عندهم، بعدا عن الش���بهات ومخالطتهم في 
أعيادهم وملا روي عن عمر ÿ قال: »ال تدخلوا على 
املشركني في كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل 

عليهم« )اآلداب الشرعية البن مفلح 442/3(.
ويجوز أيضا شراء الكنيسة وحتويلها إلى مسجد 
كما يشاهد في كثير من بالد الغرب، ولو قلنا يستحب 
ذلك فاننا لم نبعد عن إحياء عبادة صحيحة في مكان 
قد يشرك باهلل فيه، وقد يعصى فيه، وتقام فيه شعائر 
منس���وخة أو باطلة على أن ي���زال من تلك الكنائس 
الصور والصلب���ان والنواقيس وما إلى ذلك مما هو 

خاص بهم وبعبادتهم.

طالق الغضبان
ما حكم طالق الغضبان، هل يقع أم ال يقع؟

طالق الش���خص في حالة الغض���ب يقع من جهة 
العموم الن الغالب في حال الطالق ان يكون في احوال 

الغضب والشجار.
فإذا كان الشخص في كامل عقله ويعلم ما يقوله 
ويقصده ففي هذه احلالة يقع طالقه بال خالف، لكن 
اذا كان ق���د وصل به الغض���ب الى حد أنه ال يعلم ما 
يقوله ويصبح كالمه كالهذيان فهذا ال يقع طالقه، النه 
كاملجنون في هذه احلال، وينفع في مثل هذه االحوال 
معرف���ة ان كان هذا ال���زوج يعاني من مرض عصبي 

يخرجه عن طبيعته وعقله في حالة الغضب.

تحول البنوك إلى إسالمية تعاون على البر والتقوى
التنموية التي تستند إلى دراسات 

اجلدوى.

بداية صحيحة

وح���ول احلك���م الش���رعي 
في هذه املس���ألة ق���ال الباحث 
الشرعي صالح الغامن: قال تعالى: 
)وتعاونوا على البر والتقوى وال 
تعاونوا على اإلثم والعدوان(، 
ومن منطلق اآلية الشريفة يجب 
تشجيع البنوك التقليدية على 
التوجه لالستثمار في اجلوانب 
املباحة شرعا، كالبيع والشراء في 
السلع والعقارات وعقود السلم 
واالستصناع وإنشاء وتأسيس 
املشاركات املشروعة في عقود 

املضاربة وغيرها.
وزاد: ال يجوز جعل  استمرارها 
في االقراض واالقتراض بفائدة 
حائال دون استثمارها في احلالل، 
فه���ل يصح أن مننع احلالل من 
أجل احلرام؟ وهل يصح أن مننع 
رجال مسلما من شرب املاء لكونه 
يتناول مس���كرا؟ سبحانك هذا 

بهتان عظيم.
وح���ول رؤيته لقي���ام بنك 
بنشاطني أحدهما تقليدي واآلخر 
نشاط إسالمي اوضح الغامن أن 
البنوك اإلسالمية ليست حكرا أو 
حقا حصريا ألناس دون آخرين 
فالشريعة من عند اهلل من أخذ 
بها جنا، كما أن التفات البنوك 
التقليدية لألنش���طة اإلسالمية 
دليل جناح لهذه االنشطة وهلل 
احلمد، فيجب أن نفرح بذلك وال 
نغتم، وطالب بفتح باب املنافسة 
على مصراعيه والتسابق على 
اخلير والبقاء لالصالح، واشار 
الى أن البنك املركزي قد وضع 
لوائح لتنظي���م دخول البنوك 
التقليدية مقتبسة من الفتاوى 
الش���رعية. وقال: نسأل اهلل أن 
ترى هذه االس���تثمارات احلالل 
من قبل البنوك التقليدية النور 
قريبا لعلها تكون بداية صحيحة 
للتح���ول الكام���ل، حيث كانت 
البداية بتحول بنك بوبيان ثم 
بنك جابر والبنك الدولي، وأخيرا 
حت���ول بنك الكويت والش���رق 
األوسط وكل هذا دليل على زيادة 
التعاون وفق  الوعي بضرورة 
الشريعة اإلسالمية وصالحية 
االقتصاد االس���المي ليكون هو 
الكويت  احملرك لدورة املال في 
وفي البلدان العربية، ونأمل أن 
يكون فتح فروع اسالمية للبنوك 
التقليدية باعثا للتحول الكامل 

إلى النشاط اإلسالمي.

واض���اف: كذلك من مميزات 
هذه املصارف االسالمية االعتماد 
على نظام املشاركة في االرباح 
وجتنب الرب���ا والفائدة وايضا 
النش���اط االجتماعي والثقافي 
ومراعاة القيم واالخالق، ووجود 
الرقابة الشرعية لضمان التقيد 
بالش���ريعة واحكامه���ا، كما ان 
االرباح توزع على شكل مكافآت 
االدارة وارباح  العضاء مجلس 
للمس���اهمة م���ن املودعني مع 

االحتفاظ باالحتياط.

أبعاد أربعة

واش���ار د.اجلميع���ة الى ان 
املصارف االس���المية ذات ابعاد 
اربعة، االول ُبعد اجتماعي كالزكاة 
والقرض احلس���ن والضوابط 
االخالقية ف���ي املعامالت وبعد 
جتاري كاملرابحة واالجارة، وبعد 
استثماري كالسلم والسلم املوازي 
وصناديق االس���تثماري، وبعد 
تنموي كاملشاركة واملشروعات 

نطالب  الغانـم: 
بفتح باب المنافسة على 
مصراعيه والتسابق على 
الخيـر والبقاء لألصلح 
والبنـوك اإلسالميـة 
ليست حكرًا على أحد

الجميعــــة: 
نجـــاح المصـارف 
عملـي  رد  اإلسـالمية 
علـى المشـككين في 
اإلسـالم وفي االقتصاد 
اإلسـالمـي ومصارفه

وذلك لتطهير النشاط االقتصادي 
احلي���وي م���ن الفس���اد )أفمن 
اس���س بنيانه عل���ى تقوى من 
اهلل ورضوان خير ام من اسس 
بنيانه على شفا جرف هار فانهار 
به في نار جهنم واهلل ال يهدي 
القوم الظامل���ني(، والعمل على 
تنمية الوعي االدخاري وتشجيع 
االستثمار وعدم االكتناز وذلك 
بايجاد فرص وصيغ لالستثمار 
تتناسب مع االفراد واملؤسسات 
املختلفة لقوله تعالى )واحل اهلل 
البيع( وقوله )ال تأكلوا اموالكم 
بينكم بالباطل اال ان تكون جتارة 
عن تراض منكم(، وكذلك توفير 
رؤوس االموال الالزمة الصحاب 
افراد ومؤسس���ات  االعمال من 
الغراض املشروعات االقتصادية 
وفقا الحكام الشريعة، مع ايجاد 
التعاون والتكامل بني الوحدات 
االقتصادي���ة داخ���ل املجتم���ع 
البر  االسالمي )وتعاونوا على 
والتق���وى(، وايضا املس���اعدة 

في حتقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعي���ة لش���عوب االمة 
االسالمية بكل السبل املشروعة 
بالتضامن االقتصادي والتكامل 

االجتماعي.

خصائص مميزة

وب���ني د.اجلميع���ة مميزات 
وخصائص املصارف االسالمية 
في االلتزام باالحكام الشرعية 
االس���المية في جميع االعمال، 
وهو ما يحقق االنس���جام بني 
العقيدة والشريعة والدين والدنيا 
واالميان واملعامالت والسلوك، 
فيشعر املؤمن بالراحة النفسية 
والطمأنين���ة الذاتي���ة، فأعمال 
املصارف االسالمية رسالة مالية 
وعبادة تقربية في تطبيق شرع 
اهلل وجتنب املعاصي واحملرمات 
والكبائر، لذا جاء جناح املصارف 
االسالمية ردا عمليا على املشككني 
باالسالم وباالقتصاد االسالمي 

وباملصارف االسالمية.

باكس���تان وماليزيا والسودان 
وفي بعض دول اخلليج العربي 
على مستوى املؤسسات املالية 
والتجار في تأس���يس مصارف 
إس���المية جنحت جناحا باهرا 
على مدى عقود مضت ومازالت 

مصارف ربوية وإسالمية
وفرق د.اجلميعة بني املصارف 
الربوية وغي���ر الربوية، فقال: 
لنتعرف على الغرض االساسي 
للمص���رف االس���المي وهو ان 
تتوافق معامالته املصرفية مع 
احكام الشريعة وان يجد البديل 
االسالمي للمعامالت لرفع احلرج 
عن املسلمني )افغير اهلل ابتغى 
حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب 
مفص���ال(، وايضا احلرص على 
رعاية حقوق اهلل عز وجل املالك 
احلقيقي للمال ورعاية مصالح 
العباد وتأمني احتياجاتهم وكذلك 
السعي الى تنمية القيم العقائدية 
وتثبيت املبادئ االسالمية لدى 
العاملني مع املصرف االسالمي 

نظ���را مل���ا حققت���ه البنوك 
اإلسالمية من جناح الستقطابها 
اجلانب األكبر من العمالء، اجتهت 
البنوك التقليدية الى فتح فروع 
إسالمية في كل منها تعمل وفق 
أح���كام الش���ريعة اإلس���المية 
البنك املركزي أسس���ا  ووضع 
وقواعد وضوابط تنظم نشاط 
هذه الفروع. فهل يجوز شرعا ان 
تقوم البنوك التقليدية بالنشاط 
اإلس���المي بجان���ب نش���اطها 
التقليدي، مما يؤدي الى املنافسة 
أم���ام هذه  العراقيل  ووج���ود 
الفروع؟ وهل ميكن لهذه اجلهات 
الفصل في ميزانياتها وحساباتها 
وأرباحها بني املعامالت التقليدية 
وحسابات تلك اإلسالمية؟ اإلجابة 

يكشفها حصاد هذه اللقاءات.

صحوة إسالمية

أكد الباحث الشرعي د.جلوي 
اجلميعة ان للمصارف دورا كبيرا 
ورئيسيا لالقتصاد فهي حتفظ 
األموال وتنميها وتسهل حتركها 
واستثمارها ولها أهداف مشروعة 
ومحم���ودة، ولكنها تس���تخدم 
وسائل متعددة يتعارض بعضها 
مع أحكام الش���ريعة اإلسالمية 

وأهدافها ومقاصدها.
وزاد، وقد أدرك العلماء وفقهاء 
االقتصاد ف���ي عصرنا حتمية 
االس���تفادة من العمل املصرفي 
التنمية،  ونش���اطه ودوره في 
ولكن بشرط ان تكون الوسائل 
موافقة للشريعة اإلسالمية، وال 
يخفى ان املصارف اإلسالمية ثمرة 
من ثمار الصحوة اإلسالمية التي 
عمت الوطن العربي واإلسالمي، 
خصوص���ا ان احللول الغربية 
لالقتصاد لم جتد نفعا ملعاجلة 
املشاكل االقتصادية التي تعاني 
منه���ا الدول اإلس���المية وغير 

اإلسالمية.
فاملصارف اإلس���المية متثل 
ج���زءا كبي���را من احل���ل لهذه 
املش���كالت من خالل تعامالتها 
ووجوده���ا ف���ي املق���ام األول، 
التجاري���ة واملالية  فاملعامالت 
تتم عن طري���ق مبادلة األثمان 
والعقود بعضها ببعض وهو ما 
يقوم به »املصرف« وهو املصطلح 
الذي عرف ف���ي كتب االقتصاد 

احلديث.
وأضاف: وعندما جنحت هذه 
املصارف عند بدايتها بدأت بعض 
الدول االسالمية بتطويع أغلب 
أعمال مصارفها لتكون مصارف 
إسالمية ونرى ذلك في جتربة 

قرية الشيخ جابر
افتتاح قرية املغفور له  مت 
بإذن اهلل الشيخ جابر األحمد في 
إقليم بندا اتشيه في اندونيسيا 
ويحت���وي عل���ى 1500 منزل 

ومسجد ومركز طبي.

الطبيب المسلم
أطلقت جلنة الدعوة واإلرشاد 
التابعة جلمعية احياء التراث 
االس���المي بالف���ردوس حملة 
الطبيب املس���لم حتت شعار 

»الطب مهنة ورسالة«.

تبرعات
تبرع���ت جمعي���ة اله���الل 
األحمر مببلغ 250 ألف دوالر 
للجمعي���ة الطبي���ة للصليب 
األحمر الفلبيني لشراء أدوية 
لعالج األطفال وكبار السن الذين 
أصيبوا بأمراض ظهرت بسبب 

الفيضانات.

علمني القرآن
تبنى مركز التراث لتحفيظ 
القرآن الكرمي في جمعية إحياء 
التراث اإلس���المي � اجلهراء � 
مشروع »علمني القرآن« لتدعيم 
حلقات القرآن الذي يهدي إلى 
كفالة حلقة قرآن كاملة من قبل 

محسني الكويت.

مخبز آلي
أنشأت جمعية إحياء التراث 
االسالمي مخبزا آليا مبحافظة 

رفح في قطاع غزة.

لجنة الفردوس
قامت جلنة الدعوة واالرشاد 
ف���ي جمعي���ة احي���اء التراث 
� بكفالة  الفردوس   � االسالمي 
عدد من الدعاة برواتب شهرية 
تشمل السكن واملواصالت وكل 
ما يحتاجه الداعية في مسيرته 

الدعوية.

األطفال املشاركون

جانب من احلضور مجموعة من املشاركني

عادات البالد في ثنائية الرؤية المالئكة في بيت النور

»كيف تربي أوالدك؟« في »تعريف« خيطان رحلة ترفيهية في مخيم الدراسات اإلسالمية

احتفل أطفال مدرس���ة الرؤية الثنائية اللغة باألسبوع العاملي وذلك حتت 
اشراف مديرة الروضة نسرين عبدالفتاح حيث تعرف األطفال على حضارات 
وعادات البالد بارتداء املالبس اخلاصة بكل دولة مما ميثلونها ورددوا مفردات 
كل لغة، حضر احلفل حرم سفيرة مملكة تايلند وحرم سفير فرنسا وابنتها.

قدم مركز بيت النور التابع إلدارة الدراس���ات االس���المية بوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية اعجاز خلق اهلل في املالئكة وذلك ضمن امللتقى الذي قدمه 
أكثر من 32 مركزا لدور القرآن الكرمي واس���تمر 4 أيام كما قدم مركز العديلية 

معجزة املاء في القرآن الكرمي، وقد نال امللتقى اعجاب اجلميع.

أقام فرع خيطان التابع للجنة التعريف باإلس���الم محاضرة دعوية ألبناء 
اجلالية التاميلية حتت ش���عار »كيف تربي األوالد على طريق اإلسالم؟« وقد 
أفاد مدير الفرع س���عود العتيبي بأن الهدف من احملاضرة نشر صورة اإلسالم 

الصحيحة وليس املغلوطة التي توجد في بعض الشعوب.

نظم مركز االس���تقامة للعلوم الش���رعية والعالج من االدمان التابع إلدارة 
الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف رحلة الى مخيم الوزارة والذي ضم عددا 
كبيرا من أبناء مركز االستقامة ومركز عالج االدمان، وشملت الرحلة مجموعة من 
األلعاب الترفيهية مثل دوري كرة الطائرة وبيبي فوت وتنس الطاولة.. إلخ.

أسبوع حدث في

الباحث صالح الغامن د.جلوي اجلميعة

المصارف اإلسالمية في العالم
وأشار د.اجلميعة الى ان البيانات التي جمعها 
االحتاد الدولي للمصارف االسالمية تشير إلى وجود 
أكثر من 176 مؤسسة مالية إسالمية حتى عام 1997 
في القطاعني العام واخلاص في الدول اإلس��المية 
وغير اإلس��المية، ويبلغ رأسمال هذه املصارف 
7.3 مليارات دوالر واحتياطيها 3.1 مليارات دوالر 
وأصولها 147.7 مليار دوالر، ويبلغ عدد املصارف 
االسالمية في العالم 190 مصرفا تقريبا منها 9 في 
أوروبا وأمريكا و74 في الش��رق األوسط منها 21 

في اخلليج و35 في أفريقيا و82 في آسيا.
والعدد في ازياد مطرد وهو ما يدل داللة واضحة 
على جناح العمل املصرفي االسالمي وحلوله بديال 
عن البنوك التقليدية التي اثبتت فشلها وتأخرها 
وضعفها في تنمية مدخراتها وزيادة ارباحها في 

تعامل االستثمار االسالمي بشكل عام.


