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)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

البورصة واملارجن

تعويض عن إهانة

حتية املسجد أثناء اخلطبة

تسجيل البيت باسم أحد الطرفني 

خلع اجلورب 

األذان قبل دخول الوقت 

اجلمع في غير السفر

بارك اهلل فيكم ونفع الناس بعلمكم.. مع خالص 
الشكر أود معرفة احلكم الشرعي فيما يلي:

هل يجوز املضاربة بالعمالت األجنبية عن طريق 
شركات الوساطة عبر اإلنترنت ومما يعرف اليوم 

بالـ»فوركس«؟ في حال اجلواز هل يجوز االستفادة 
مما يسمى باملارجن أو 

الهامش أم أن اجلواز 
مشروط بالقيمة 

اململوكة فعليا واملتاجر 
بها فقط؟ 

٭ يجوز املضاربة بالعمالت 
بشرط أن يكون التقابض 

حاال وذلك بأن تفتح حسابا 
كما هو املعهود عن طريق 

وسيط ويتم البيع والشراء 
الفوري بأن يدخل في 
احلساب وعند الشراء 

ويخرج عند البيع مباشرة.
أما التعامل باملارجن فال يجوز في احلالتني التاليتني 
األولى: املتاجرة بأكثر مما دفع العميل ألنها متاجرة 

للعميل فيما ال ميلك وهو ممنوع شرعا، والثانية: ان 
يكون املبلغ قرضا، وهو محرم ايضا ولو دون فائدة 

مادام القرض مشروطا فيه التعامل معها وحدها فحرم 
ألن في ذلك اجتماع القرض واملعاوضة وهو قرض جر 

نفعا للشركة املقرضة وهو محرم.

حكم القاضي لي مببلغ من املال كتعويض عن 
قضية إهانة موظف أثناء تأدية العمل فهل هذا 

املال حالل؟
٭ يجوز أن تأخذ التعويض عن اإلهانة ألن اإلهانة 

بضرر معنوي قد تكون اشد أملا من الضرر املادي ولذا 
اجاز الفقهاء للمرأة التي يهينها زوجها ولو بعدم الكالم 

معها حتقيرا لها بطلب التطليق للضرر من القاضي.

هل يجوز أن أصلي ركعتي حتية املسجد واإلمام يخطب 
اجلمعة؟ 

٭ إن الواجب عليك إذا دخلت املسجد واإلمام يخطب أال 
جتلس حتى تصلي حتية املسجد ركعتني خفيفتني.

سماحة الشيخ الفاضل د.عجيل النشمي السالم عليكم 
ورحمه اهلل وبركاته، أود أن أعرف حكم الشرع في 

املوضوع التالي:
قام والدي مؤخرا ببيع منزلنا ولديه رغبة في شراء 

منزل أو أرض باملبلغ الناجت عن عملية البيع وحيث ان 
والدتي متلك نصف املنزل املباع.. فهل يجب عليه ان 

يسجل نصف املنزل اجلديد أو األرض باسمها؟
وإذا كانت لديه الرغبة بأن يسجل ما ورد ذكره سابقا 
باسمه فقط فهل عليه ان يدفع نصف املبلغ الناجت عن 

عمليه البيع لها؟
وما رأي الشرع إذا رفض والدي ان يقوم بأي من 

التصرفني السابقني وأجبر الوالدة على التنازل عن حقها 
في املنزل املباع إما قسرا أو عن طريق الوكالة؟

وهل يعتبر من العقوق إذا قمت مبطالبة والدي بحق 
والدتي من املنزل؟ 

علما بأننا نتبع املذهب الشافعي والعالقة الزوجية بني 
والدي مازالت قائمة أفيدونا أفادكم اهلل وجزاك اهلل كل 

خير.
٭ إذا باع البيت فنصف الثمن للوالدة مادام البيت 

مسجال باسمهما وعليه اذا اشترى منزال أن يسجله 
 باسمهما أو يدفع نصف الثمن للوالدة وعليك أن 

 تنبهه على هذا فإن لم يفعل فقد أكل املال باحلرام إال 
أن ترضى فإن لم ترض فبعد الوفاة يعطى الورثة 

باتفاقهم والدتهم حقها ثم توزع التركة بينهم مبا فيها 
األم.

هل خلع اجلورب سواء كان خفيفا أو سميكا ينقض 
الوضوء؟ 

٭ إذا مت الوضوء ثم لبست اجلورب فخلعه ال ينقض 
الوضوء ولكن اذا مت بعد ذلك جتديد الوضوء ومت املسح على 

اجلورب دون غسل القدم فإذا نزع انتقض الوضوء ولزم 
غسل القدم.

الحظت أن معظم املساجد في أميركا تؤذن للجمعة قبل 
اخلطبة والتي تكون عادة بعد دخول وقت الظهر بساعة 
أو أكثر فهل هذا مشروع أم أن األذان هو إعالم بدخول 

الوقت يجب أن يكون وقت دخول الظهر مباشرة أو 
بعده بقليل؟

٭ ال يجوز األذان قبل دخول الوقت ويشمل ذلك األذان 
لصالة اجلمعة وللجمعة أذانان األول عند دخول الوقت 
وهو الذي امر به عثمان ÿ، والثاني اذا صعد اإلمام 
على املنبر وهو الذي كان في عهد النبي ژ وعهد ابي 
بكر وعمر رضي اهلل عنهما. واألذانان جائزان. ويجوز 
أن يتأخر األذان عن وقته لكن يستحب األذان في أول 

الوقت.

فضيلة الشيخ هل يجوز لنا اجلمع والقصر اذا ذهبنا 
الى املزرعة بالعبدلي في عطلة نهاية االسبوع أوفي أيام 
الربيع، علما بأن جميع سبل الراحة متوافرة لنا في هذه 
املزرعة وأن املسافة من املنزل الى املزرعة بالعبدلي تبلغ 

حوالي 100 كم.
وكذلك اذا ذهبنا الى البر مبسافة تتجاوز 120 كم من 

املنزل، علما بأننا ال نتجاوز حدود الكويت.
٭ هذه املسافة مما يجوز معها قصر الصالة وجمعها، 
فإذا غادرمت حدود مدينة الكويت، ووصلت إلى مسافة 

85 كيلو فما يزيد فهذه مسافة سفر، فيجوز اجلمع 
ويجوز لكم أن تتموا الصالة أيضا. 

د. عجيل النشمي

»تايز« يحاضر للجالية الروسية

»نسائية التعريف« تشارك 
في معرض املدرسة الهندية

»إعانة املرضى« حتتفل 
بأطفال حضاناتها

البحرين تشارك 
في معرض إصدارات »األوقاف«

اقام النادي الروسي التابع ملركز تايز للتواصل احلضاري 
محاضرة البناء اجلالية الروسية مبقر املركز بالشهداء وقد 

شارك السفير االذربيجاني تورال رضايف في احلضور 
وحتدث فيها د.فؤاد نوري كما حتدث رئيس النادي 

د.محمد االنصاري ثم جاءت املسابقة الثقافية ودارت حول 
تاريخ الكويت وابرز مشاريعها.

شاركت نسائية التعريف باالسالم فرع الساملية في 
املعرض الذي اقامته اجلالية الهندية مبقر املدرسة الهندية 

في خيطان والقى املعرض حضورا متميزا من اجلالية 
الهندية وغيرها من اجلاليات االخرى وفي ختام احلفل 
توجهت ادارة املدرسة بالشكر للجنة التعريف باالسالم 
على حسن التفاعل ومبادرتها اجليدة في املشاركة في 

هذا املعرض.

احتفلت جمعية صندوق إعانة املرضى بتخريج اطفال 
احلضانات التابعة للصندوق وقدم االطفال عروضا 

لالناشيد وااللعاب وقدمت لهم الهدايا التي يحبونها وسط 
فرحة االهالي ومشرفات احلضانة والتي القت ترحيبا كبير 

من احلضور.

بعمالت نادرة وصور تراثية شاركت دولة البحرين في 
معرض االصدارات الذي نظمته وزارة االوقاف في مسجد 
الدولة الكبير ومبشاركة دول اخلليج حيث عرضت الكتب 
واملنتجات البحرينية وغيرها من التراث البحريني والذي 

نال اعجاب اجلمهور.

اعضاء النادي الروسي

من أنشطة املعرض

استعراض الطفال احلضانة

محمد املعتوق وصفاء عبدالفتاح

االسالمية واهمها عدم حتكيم 
شريعة اهلل، وهذا امر خطير 
ومنكر كبير ال ميكن السكوت 
او التغاضي عنه، واستش���هد 
بقوله تعالى )واما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية(، وقوله 
تعالى )حتى اذا اخذت االرض 
زخرفها وازينت وظن اهلها انهم 
قادرون عليها اتاها امرنا ليال او 
نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم 
تغن باالمس كذلك نفصل اآليات 
لقوم يتفكرون � يونس: 24(، 
وفي احلديث الشريف عن انس 
بن مالك ÿ انه دخل على أم 
املؤمنني السيدة عائشة رضي 
اهلل عنه���ا وهو رجل فقال لها 
الرج���ل: يا ام املؤمنني حدثينا 
عن الزلزلة، فقالت رضي اهلل 
عنها: اذا استباحوا الزنا وشربوا 
اخلمور وضربوا باملعازف، غار 
اهلل عز وجل في سمائه، فقال 
لالرض: تزلزلي بهم فإن تابوا 
ونزعوا، وإال هدمها عليهم، قال: 
يا ام املؤمنني أعذابا لهم؟ قالت: 
بلى، موعظة ورحمة للمؤمنني 
ونكاال وعذابا وس���خطا على 

الكافرين.
واكد ان القرآن الكرمي ربط 
الكونية وسلوك  الظواهر  بني 

االمم.

غرقهم، فإن الغريق شهيد كما 
اخبرنا الرس���ول ژ، اي ينال 
اجر الشهيد، اما مجهول احلال 
فال ميكن القول ان االمر بالنسبة 
له عقوبة او ابتالء، امنا يوكل 

امره الى اهلل.
ولفت د.الطبطبائي الى ان 
الكوارث التي تصيب البش���ر 
تبني عظم قدرة اخلالق سبحانه 
وتعالى وان له جنود السماوات 
واالرض واال يأمن االنسان في 
حال معصيته عقوبة اخلالق 

جل جالله.

مخالفات شرعية

ان  ويؤكد د.ناظم املسباح 
الك���وارث الطبيعية ابتالء من 
اهلل تعال���ى لعباده ليرى جل 
شأنه حسن صنيعهم والتزامهم 
بطاعته والصب���ر على بالئه، 
مستدال بقوله تعالى )ولنذيقنهم 
من العذاب االدنى دون العذاب 
االكبر لعله���م يرجعون(، كما 
انها قد تك���ون رفعا للدرجات 
للصاحلني واالتقياء لكن الكيس 
م���ن دان نفس���ه واتهمها لكي 

يصلح ما بينه وبني اهلل.
ان  د.املس���باح  واض���اف 
هناك من املخالفات الش���رعية 
الدول  التي متارس في بعض 

الطبيعي���ة من  الك���وارث 
اعاصير وزالزل وبراكني وحرائق 
وغيرها، ه���ل هي انتقام الهي 
انها قضية ليست  ام  وغضب 
لها عالقة باالميان والكفر؟ هذا 
ما نتعرف عليه من خالل تلك 

السطور:
يقول العميد السابق لكلية 
الشريعة والدراسات االسالمية 
الطبطبائ���ي ان هذه  د.محمد 
االحداث التي حتدث في العالم 
من ك���وارث وزالزل واعاصير 
وحرائ���ق وغيره���ا قد ربطت 
الشريعة االسالمية بينها وبني 
االبتالءات احيانا وبني العقوبة 
احيانا اخرى، كما قال سبحانه 
)ونبلوكم بالشر واخلير فتنة 
والينا ترجع���ون(، وكما قال 
جل شأنه ايضا )وما اصابكم 
من مصيبة فبما كسبت ايديكم 
ويعفو عن كثير(، مشيرا الى 
ان مث���ل هذه الك���وارث تدور 
بني االبت���الء والعقوبة، ابتالء 
للمؤمن���ني وعقوبة للعاصني 

وفيها عظة وعبرة لآلخرين.
واكد د.الطبطبائي ان مثل 
هذه الكوارث ال ميكن ان يحكم 
فيها بالعقوبة اال على من وقع 
مبعصية، اما بالنسبة للمؤمنني 
فإننا نحتسب لهم االجر في حال 

د.محمد الطبطبائي

د.ناظم املسباح

الزالزل ابتالء وعظة وعبرة

مسلمو األرجنتني ميارسون شعائرهم بحرية كاملة

حدث في أسبوع

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل: 
Lailaelshafie@hotmail.com

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا 
حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

للتواصل

وئ���ام تام وكامل مع ش���عبها 
الذي يعشق العروبة، ويبدي 
ارتياحا شديدا للمسلمني، وقد 
استفاد املسلمون هناك من هذه 
األجواء في انتزاع حقوق عديدة 
حتى ان األرجنتني هي الدولة 
الالتينية  أميركا  الوحيدة في 
الت���ي تعطي إجازة رس���مية 
ملس���لميها في عيدي األضحى 
والفط���ر، وخصصت مصلى 
كبيرا في مطار بيونس أيرس 
وميارس املسلمون شعائرهم 
في حرية تامة، ويشارك كبار 
املسؤولني في البالد في أعيادهم، 
وال توج���د أي قيود على بناء 
مؤسسات إسالمية، من مساجد 
ومراكز ثقافية، وقد كرست هذه 
احلرية جناح اندماج املسلمني 
في املجتمع األرجنتيني. رغم أن 
اللوبي الصهيوني في األرجنتني 
يعد ثاني أكبر لوبي في العالم 
اللوبي »اإلسرائيلي« في  بعد 
واشنطن، لكنه فشل في إثارة 
قلق مسلمي األرجنتني واستعداء 
الدولة عليهم بسبب قوة اجلالية 
املسلمة هناك، حيث يعمل أغلب 
املس���لمني في مؤسسات قوية 
كاجلامعات واملراكز االقتصادية، 
ويلعبون دورا كبيرا في مجال 
التج���ارة، ومن ثم فإن اللوبي 
الصهيوني برغم قوته لم يفلح 
في اس���تعداء الدولة والشعب 
عليهم، ولصعوبة هذه املسألة 
جلأ إلى إقامة الصالت مع مسلمي 
األرجنتني، وهو ما حدث أثناء 
أزمة الرسوم املسيئة، إذ صدر 
بيان أدان فيه مسلك اجلريدة 
الدامناركية وأعلن وقوفه التام 
إلى جانب مسلمي األرجنتني في 

هذه األزمة.

ثقافة واسعة

األجيال الناش���ئة والشابة 
حاليا تتمتع بثقافة إس���المية 
واسعة، وهناك إقبال نسبي على 
تعلم اللغ���ة العربية، وارتياد 
املراكز اإلسالمية لتعلم أحكام 
تالوة القرآن، لكن املشكلة تكمن 
في قلة الدعاة الذين يجيدون 
اللغة اإلسبانية، وندرة الكتب 
املترجمة إلى اللغة نفسها، وهو 
أمر حتاول عالجه رابطة العالم 
اإلسالمي مبكة املكرمة، واملنظمة 
اإلس���المية للتربية والعلوم 

والثقافة )أسيسكو(.

الوج���ود اإلس���المي ف���ي 
األرجنتني بدأ من )140( عاما، 
الهجرات اإلس���المية  إذ بدأت 
إليها من بالد الشام، )سورية 
ولبنان وفلسطني(، ولكن هذه 
الهجرة ما لبثت أن انقطعت ملدة 
طويلة حتى تفوق املسلمون 
من غي���ر األصول العربية من 
باكستان وبنغالديش والهند، 
حي���ث وصلت نس���بتهم إلى 
55% من أعداد املسلمني هناك، 
يقابلهم وجود عربي بنس���بة 
45%، ويعيش املس���لمون في 
األرجنتني والذين يبلغ تعدادهم 
أكثر من )900( ألف مسلم في 

تؤكد املخطوطات اإلسالمية 
البرازي���ل وكوبا وهايتي  في 
أن املسلمني استقروا في هذه 
إليها  األراضي قبل أن تتوجه 
الكشوف اجلغرافية التي بدأها 
البحار اإلس���باني كريستوفر 
كولومبس، وقد أسس املسلمون 
في هذه املنطقة حضارة إسالمية 
راقية، كما نشروا اإلسالم بني 
الس���كان األصليني من الهنود 
الذي���ن جتاوب���وا م���ع دعوة 
اإلسالم، فكانت لهم حضارات 
إسالمية متنوعة مثل: املاياس 
واألزنيكار واألنكاس واألوناس، 
انتشار واسع في معظم  ولها 
الدراسات  القارة، وتؤكد  دول 
أنه عند اكتش���اف  والبحوث 
القارة األميركية كان بني طاقم 
السفينة التي قادها كولومبس 
بحارة مسلمون نظرا لتفوقهم 
الفل���ك، وتخصصهم  في علم 
الس���فن  في املالحة وصناعة 

آنذاك.
أما الهج���رة الثانية فكانت 
 ب���ني عام���ي 1850 1860 م���ن 
س���ورية ولبنان وفلس���طني، 
وشهدت أميركا اجلنوبية أكبر 
الهجرات في أوائل القرن املاضي، 
ومتيز املهاجرون املسلمون إلى 
أميركا الالتينية بقدرتهم على 
التكي���ف مع األوضاع والبيئة 
التي هاجروا إليها مع االحتفاظ 
بشخصيتهم وهويتهم الثقافية 
واحلضارية، وقاموا بترجمة 
القرآن الكرمي إلى اللغة اإلسبانية 
أكثر من مرة، مما س���اهم في 
اعتناق آالف من مواطني القارة 

لإلسالم.

مزار دائم

الثقافي  حتول مركز فه���د 
العاصم���ة األرجنتينية  ف���ي 
بوينس أي���رس إلى مزار دائم 
جلميع مسلمي أميركا الالتينية، 
العربية ومبادئ  اللغة  لتعلم 
البرنامج  إلى  اإلسالم، إضافة 
القوي لوزارة األوقاف الكويتية 
لطباعة املصاح���ف املترجمة 
إلى اإلس���بانية، وكتب التراث 
اإلسالمي، وتعمل الوزارة على 
تفعي���ل التعاون م���ع األزهر 
الشريف لدرجة أن هناك أكثر 
من )50( داعية ومقيم شعائر 
ينتش���رون ف���ي دول أميركا 

الالتينية.

املركز اإلسالمي في بوينس أيرس


