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كتاب هذا االسبوع بعنوان »االمامان احلسن املثني 10
وابنه عبداهلل سيرة عطرة وتاريخ مشرق« من اعداد 
الباحث في مركز البحوث والدراس���ات علي بن حمد 
بن محمد التميمي، تناول فيه الكاتب سيرة وتاريخ 
احلسن املثنى ÿ وكنيته ونسبه واسرته واخواته 
 ،ÿ وزوجته وابنائه، وش���رح ش���يئا من رواياته

وتناول محنته ووفاته وذكر بعض احفاده.

ث���م انتقل الكاتب في املبحث الثاني الى مس���يرة 
عبداهلل بن احلس���ن املثنى منذ والدته ومكانته ابي 
بكر وعمر وعثمان رضي اهلل عنهم عند عبداهلل بن 
احلسن ÿ، وحتدث عن حلمه ومكارم اخالقه ومكانته 
في املجتمع وكيف كان تقديره للعلماء، وفي املبحث 
الثالث تناول الشبهات والردود بالتفصيل، والكتيب 

رغم صغر حجمه اال انه شيق ويستحق القراءة.

اإلمامان الحسن المثنى وابنه عبداهلل
انا نع���وذ بك من  اللهم 
علم ال ينفع وقلب ال يخشع 
وعني ال تدمع ونفس ال تشبع 
ودعوة ال يستجاب لها اللهم 
انا نس���ألك حبك وحب من 
يحب���ك وحب العم���ل الذي 

يقربنا الى حبك.

دعاء 

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

ش��اب متدين، تق��دم خلطبة فتاة 
ملتزمة، وعند السؤال واالستفسار 
عن هذا الشاب تبني أن لديه حسابا جاريا في بنك ربوي، وال 
يتقاضى عليه فوائد ربوية. هل هذه األموال املودعة في هذا 

البنك أموال حرام، أم حالل؟ وما حكم هذا الزواج؟ 
إذا كان هذا الش���اب ي���ودع أمواله في بنك ربوي في 
حس���اب جار � وهو حساب ال مينح البنك عليه فوائد � 
فيجوز، وال حرمة في هذا اإليداع، ولكن يكره فقط ملا فيه 
من إعانة البنك الربوي على أعماله، ألن البنك يستخدم 

األموال املودعة.
ولذلك ينبغي على املودع أن يس���حب مرتبه أو أي 
مبالغ تنزل في هذا احلس���اب مباش���رة لكي ال يستفيد 

البنك منها.
وما دام هذا الش���اب متدينا فينصح بنقل أمواله إلى 

بنك إسالمي بعيدا عن الشبهات.
وأما الزواج من هذا الش���اب فال صلة له بهذا اإليداع، 
ألنه ال يأخذ فوائد ويعطيه���ا لزوجته أو بيته وأوالده 

مستقبال.
واحلرج من وضع أمواله في البنك الربوي يلحقه هو 
وحده، وال يرقى أن يكون عليه إثم ما دام يسحب أمواله، 
وهي بسيطة ليست باآلالف مثال، فالزواج منه ال حرج 
فيه من هذه الناحية، وال يسبب ذلك مشكلة بعد الزواج، 

والزوجة أو وليها ينصحه ويترك تقدير ذلك له.
وعلى كل حال ينبغي أن نؤكد على نصحه بأن يسحب 
أمواله من البنك وينقلها إلى بنك إسالمي، وعليه أن يتخذ 
هذا الرأي والقرار، وهو مسؤوليته وحده، وال صلة وال 

إثم على الزوجة.

التأم���ني الصح����ي على 
مستوى الفرد أو املؤسسة، 
هل هو حالل أم حرام؟ وما الفرق بني التأمني لدى ش��ركات 

التأمني التقليدية واإلسالمية؟
التأمني إن كان من الدولة أو جهة تابعة لها فالتأمني 
الصحي هنا جائز، ألنه من قبيل التأمينات االجتماعية 

التي تقدمها الدولة.
التأمني إن كانت تتوسط فيه � أي تقوم به � شركات 
تأمني جتارية، وهي حينئذ تطبق نظام التأمني التجاري، 

فإن التأمني الصحي غير جائز.
التأمني إن كانت تتوسط فيه � أي تقوم به � شركات 

تأمني تعاونية، فهو جائز.
والفرق بني شركات التأمني التجارية والتعاونية أن 
شركات التأمني التعاونية تقوم على التبرع والتعاون، 
ويتفق املشاركون املساهمون في استثمار املال وتوزيعه 
على املتضررين، وقد يحصل فائض يوزع على املشاركني 
أو املس���اهمني في هذه الش���ركة، فالغرر واجلهالة غير 
موجودة، وإن وجدت فهي قليلة في هذه الشركات لعنصر 

التبرع.
أما ش���ركات التأمني التجاري فتقوم على املعاوضة، 
فاملؤمن يدفع قس���طا غير مرجتع تستفيد منه الشركة 
وحده���ا، في مقابل ضمانها للعالج الذي قد يحدث أو ال 
يحدث، وإلجراء العمليات ودفع الدواء وغير ذلك مما قد 
يحدث أو ال يحدث، فيكون أحد األطراف خاسرا، فيكون 

في العقد غرر وجهالة كبيرة.
واهلل أعلم.

الهجرة النبوية شّدت أزر األمة ونقلتها من الضعف إلى القوة
وهو يعلم ان س���يوف املشركني 
النائم  تستعد لالنقضاض على 
فوق الفراش ويظل علي في مكة 
بعد ذلك يؤدي األمانات الى أهلها 
غير عابئ بتهديد املش���ركني أو 
وعيدهم ثم يهاج���ر منفردا في 

ثقة وإميان.
الرفاعي  الداعي���ة  وينتق���ل 
الى درس آخ���ر مهم يجب على 
املسلمني االستفادة منه خاصة 
واألمة اإلس���المية متر في هذه 
األيام احلالك���ة مبحنة عصيبة 
ته���دد كيانها ويتط���اول عليها 
أعداء اإلس���الم وه���م كثر، فمن 
هذه ال���دروس املهمة ان اهلل عز 
وجل ينصر من ينصره ويعني 
من يلجأ إليه ويعتصم به ويكون 
للعبد املخلص املؤمن حني تنقطع 
به األسباب وحني يخذله الناس، 
وهذا رس���ول اهلل ژ وصاحبه 
الصديق جتتم���ع عليهما قوى 
البغي والطغيان فتظللهما عناية 
الرحمن، قال تعالى: )إال تنصروه 
فقد نصره اهلل إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني اثنني إذ هما في الغار 
إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن اهلل 
معنا فأنزل اهلل س���كينته عليه 
وأيده بجن���ود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
اهلل هي العليا واهلل عزيز حكيم... 

التوبة: 40(.
فلنقف بني العامني وقفة املهاجر 
بنفس���ه وإن لم يهاجر بجسده 
فلنهاجر إلى اهلل بقلوبنا وعقولنا 
وأعمالنا ولنلجأ اليه حتى يكون 
لنا ومعنا قال تعالى: )إن ينصركم 
اهلل فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن 
ذا الذي ينصركم من بعده وعلى 

اهلل فليتوكل املؤمنون(.

الرفاعـــي: 
في  التحول  نقطة 
ال  البشـرية  تاريخ 
بها  االحتفاء  نسأم 
وااللتفـات إليهـا

 : ن لقطـــا ا
للظلـم  مواجهـة 
والقهـر وإصــرار 
مجتمع  إقامة  على 
والحريـة العـدل 

هذه الذكرى في كل عام نحن ال 
نس���أم االحتفاء به���ا وااللتفات 
اليها ألنها من الذكريات الغوالي 
التي تتجدد آثارها وعظاتها، لقد 
كان ح���ادث الهجرة النبوية في 
تاريخ املسلمني عظيما، ونقطة 
التح���ول في تاريخ البش���رية، 
وبداية االنتقال من الضعف الى 
القوة ومن احليرة والبلبلة الى 
االستقرار واالستعالء، ومع ان هذه 
الهجرة رحمة من اهلل عز وجل 
لعباده نراها انطوت على دروس 
كثيرة عميقة الداللة دقيقة املغزى، 
بعيدة األثر في نف���وس الكرام 
ومنها درس يتعل���ق بالصداقة 
والصحبة خاصة وقد أصبحت 
أكثر العالقات بني الناس في هذا 
العصر تقوم لغرض أو يشوبها 

شيء من الرياء أو النفاق.
وشدد على دور املرأة املسلمة 
في صنع األحداث، فكان للسيدة  
أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنها 
دور عظيم في مسيرة الهجرة، كما 
ان صاحب املب���دأ القومي الكرمي 
ال يساوم فيه وال يحيد عنه بل 

دابت���ه ويهاجر ولكنه يش���عر 
بدن���و أجله ثم يجود بنفس���ه 
األخير فيصل خبره الى املدينة 
فيقول بع���ض الصحابة ليته 
وصل الى املدين���ة لينال ثواب 
الهجرة معنا فينزل قرآن )ومن 
يهاجر في س���بيل اهلل يجد في 
األرض مراغما كثيرا وسعة ومن 
يخرج من بيته مهاجرا إلى اهلل 
ورس���وله ثم يدركه املوت فقد 
وقع أج���ره على اهلل وكان اهلل 

غفورا رحيما(.
وطالب القطان املسلمني بان 
يأخذوا من حادث الهجرة منطلقا 
ملواجهة كل التحديات واملصاعب 
واملتاع���ب الت���ي تواجههم في 
عالم اليوم وقال: ما أحوج األمة 
اإلسالمية كلها الى روح الصمود 
والتحدي التي عاشها املسلمون 
األوائل وهم يواجهون كل قوى 
البط���ش والبغ���ي والعدوان، 
فاملس���لم احلق البد ان يتسلح 
بسالح اإلميان والشجاعة والصبر 
وهي أسلحة أثبتت كل املواقف 
انها أقوى من تلك األسلحة التي 

يجاهد من أجله ما استطاع الى 
ذلك سبيال، وهو يستهني بالشدائد 
والصعاب التي تعترض طريقه، 
ولكن في الوقت نفسه ال يصبر 

على الذل وال يرضى بالهوان.

شباب المسلمين

ومن الدروس املستفادة التي 
نأخذها من الهجرة االهتمام بأمر 
الشباب حيث انهم أساس كل جناح 
وقوة وكل دعوة، فإذا نبتوا في 
بيئة الصالح والتقوى والتهذيب 
نشأوا على العمل الصالح والسعي 

احلميد والتصرف املجيد.
وقد شاركت طائفة من هؤالء 
الشباب الصالح في حادث الهجرة 
أفضل مشاركة، فهذه عائشة رضي 
اهلل عنها الصبي���ة تعد الطعام 
للمهاجرين وهذا عبداهلل بن أبي 
بكر الفتى يتجسس لهما ويحمل 
اليهما األخبار وهما في الغار، وهذا 
علي بن أبي طالب ÿ الش���اب 
اليافع يتعرض للتضحية الكبرى 
ويقدم على الفدائية املثلى فينام 
في فراش النبي ژ ليلة الهجرة 

يحتمي بها اجلبناء.
ويضيف إن كان بعض العلماء 
الهجرة  قد استلهموا من حادث 
جواز انتقال املس���لم من وطنه 
الذي يضطه���ده الى حيث يجد 
األمان واالستقرار فليس معنى 
ذلك ان يترك املسلم أرضه ووطنه 
للمحتلني اآلثمني ويهرب، فهذا جنب 
ال يرضاه اإلسالم التباعه فالصمود 
في وجه املعتدين واجلهاد ضد 
احملتلني اآلثمني فضيلة وهذا ما 
نراه في فلسطني احملتلة من قتل 
وتعذيب وظلم وتهويد ومع ذلك 
يقف املسلمون هناك في صمود 
وصبر وال شك في ان أمثلة »بالل« 
و»آل ياسر« وغيرهما امنا كانت 
الدعوة  أمناطا صادقة النتصار 
لدى هؤالء املؤمنني املخلصني حتى 
لو انتهى بهم األمر الى االستشهاد 

في سبيل متسكهم بدينهم.

دور المرأة

الداعية سيد عبداهلل  ويعدد 
الرفاعي الدروس والعبر املستفادة 
من الهجرة النبوية قائال: مع تكرار 

تعيش األمة اإلسالمية اليوم في 
رحاب الهجرة النبوية الشريفة، 
ه���ذا احلدث العظي���م من أعظم 
األحداث في التاريخ اإلس���المي 
الس���يما ان األمة اإلسالمية متر 
بأوق���ات عصيبة، حول املواقف 
البطولي���ة التي انط���وت عليها 
النبوية م���ن دروس  الهج���رة 
وعبر نتعرف على أقوال العلماء 

والدعاة.
يقول الداعية اإلسالمي أحمد 
القطان ان للذكريات قيمتها في 
حياة األمم فهي من ش���أنها ان 
تبعث في النفوس العظة والعبرة 
وقد أمر اهلل عز وجل نبيه محمد 
ژ بان يداوم التذكر فقال: )وذّكر 
فإن الذكرى تنفع املؤمنني( ومن 
ذكرى الهجرة النبوية الشريفة 
جند كثيرا من الدروس والعظات 
والقي���م النبيلة فنجد ان الذين 
هاجروا لم يهاج���روا من أجل 
متعة فانية أو شهوة عارمة وامنا 
هاجروا من أج���ل خدمة دينهم 
وخدم���ة عقيدتهم ومن أجل ان 
يكونوا لبنة قوية إلنش���اء أمة 
هي خير أمة أخرجت للناس، لذا 
هاجر الرجال والشباب والنساء 
واألطفال وأصحاب األعذار، وقد 
هاج���ر النبي ژ م���ن مكة إلى 
املدينة إلعالء كلمة اهلل وهاجر 
الشيوخ الذين بلغوا من الكبر 
عتيا وضرب مثال برجل استمع 
قول اهلل تعالى )إن الذين توفاهم 
املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفني في 
األرض قالوا ألم تكن أرض اهلل 
واسعة فتهاجروا فيها( فيعود 
الصحابي ألوالده ويقول لهم أنا 
لست من املستضعفني ويركب 

أماكن دعا لها الرسول
كانت املدينة املنورة )يثرب( أكثر بقاع االرض تفشيا 
باألمراض، فقدم اليها رسول اهلل ژ فصححها اهلل ببركة 
حلول���ه بها ودعائه لها وألهلها وصرفت عنها األمراض 
واحلمى التي كانت قد اشتهرت بها، وقد رأى النبي ژ ان 
اصحابه من املهاجرين يستوحشون تلك املدينة ويحنون 
ملوطنهم االصلي خاصة بعد اصابتهم باالمراض بها وقد 
علم النبي ژ ذلك من عائشة رضي اهلل عنها حني عادت 
ابا بكر وبالال ملا اصابتهما احلمى فدعا رسول اهلل ژ، 
الله���م حبب الينا املدينة كما حببت الينا مكة أو اش���د، 
اللهم بارك لنا في صاغها وفي حدها، وانقل وباءها لبئر 

مهيعة وهي مكان يقال له اجلحفة فيما زعموا.
فكان���ت املدينة بعد ذلك من اص���ح االرض واكثرها 
بركة وثمارا واش���دها حبا ف���ي قلوب املؤمنني، ال يحب 
اهله���ا اال مؤمن وال يبغضهم اال منافق، أما اجلحفة فإن 

الوباء انتقل اليها.

بنك ربوي

التأمين الصحي

الداعية سيد الرفاعي الداعية أحمد القطان

دليل الهجرة
اختي��ار النبي ژ وابي بكر الصديق ÿ لعبداهلل 
بن اريقط الديلمي »وهو رجل من كفار قريش« ليكون 
دليلهما في الطريق الى املدينة يدل على حسن االختيار 
الن اب��ن اريقط قد س��لك بالنبي ژ وصاحبه طريق 
الس��احل، االمر الذي لم يرد على خاطر قريش، اذ لم 

يكن طريقا مألوفا في ذلك احلني.
كما ان هناك ش��رطني اساسيني لالستعانة بخبير 
 م��ن غير امللة، اولهما: ان يكون موثوقا به، والثاني ان 
 يك��ون اختياره حتميا مبعن��ى أال يوجد من اهل امللة 
مثي��ل له، وقد توافر هذان الش��رطان في عبداهلل بن 

اريقط.

البشارة
جاء ع��ن الصحابة عدة أخبار ورواي��ات منها، عن أبي 
موس��ى األش��عري ÿ قال: قال رسول اهلل ژ رأيت في 
املن��ام أني أهاجر من مكة إلى أرض به��ا نخل فذهب ظني 
إل��ى أنها اليمامة فإذا ه��ي املدينة )يثرب( وكان ژ يوصي 
صحابته ويصبرهم على حتمل أذى قريش فيقول لهم: رأيت 
دار هجرتكم س��بخة بني ظهراني جرتني – جبلني – فإما أن 

تكون هجرا أو يثرب«.
وقيل ان النبي ژ كان يرى في املنام دار هجرته بصفة 
تشمل املدينة وغيرها ثم أراه اهلل صفة املدينة وتعينت بعد 
ان دع��ا ربه قائال: »اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي 

فاسكني في أحب البقاع إليك«.

إعداد: ليلى الشافعي

األسبوع قصة

عبدالعزيز دوحاندانة املرزوق

نعيم عبداخلالقاجلازي مخلف

أحمد العنزيزينب وصفي

إذ هما في الغار
كان النبي ژ يعرض االسالم على القبائل التي تأتي 
الى مكة لزيارة الكعبة، وفي الس���نة احلادية عشرة من 
البعثة لقي ژ رجاال من يثرب )املدينة املنورة( فدعاهم 
الى االسالم فأسلموا وواعدوه ان يدعوا قومهم ويأتوه 

في العام القادم.
وفي السنة الثانية عشرة من البعثة جاء اثنا عشر رجال 
وقابلوا النبي ژ عند مكان بني منى ومكة اسمه العقبة، 
فأعلنوا اسالمهم ومبايعتهم للنبي ژ، ثم انصرفوا الى 
املدينة ومعهم مصعب بن عمير ليعلمهم القرآن وأركان 
االس���الم، وفي العام التالي ج���اءوا، وكان عددهم ثالثة 
وسبعني رجال وامرأتني، وبايعوا الرسول ژ عند العقبة ثم 
اذن الرسول ژ الصحابه في الهجرة فهاجروا الى املدينة 
وانتظر الرسول ژ حتى يأتيه االذن من اهلل سبحانه 
وجاء االذن لرس���ول اهلل ژ بالهجرة فاختار النبي ژ 

ابا بكر الصديق ليرافقه في تلك الرحلة املباركة.
فلما علمت قريش بهجرة املس���لمني جتمعوا وارادوا 
قتل رس���ول اهلل ژ ووقفوا على ب���اب داره ينتظرون 
خروجه، وخرج الرس���ول ژ من بينهم وقد القى اهلل 
تعالى النوم عليهم وانطلق النبي وصاحبه ابو بكر الى 
املدينة وفي الطريق مكثا في غار ثور ثالثة ايام وخرج 
املشركون وراءهما يبحثون عنهما حتى وصلوا الى غار 
ثور، وسمع الرسول ژ وابو بكر اقدام املشركني فخاف 
ابو بكر على رسول اهلل ژ وقال له: لو نظر احدهم حتت 
قدميه لرآنا فقال له الرسول ژ: »يا ابا بكر ما ظنك باثنني 
اهلل ثالثهما؟ ال حتزن ان اهلل معنا«، فأعمى اهلل سبحانه 
ابصار املشركني، ولم يظنوا ان بالغار احدا وذهبوا بعيدا 
عنه، ثم خرج الرس���ول ژ وصاحبه ليواصال الرحلة 
الى املدينة، قال تعالى: )اال تنصروه فقد نصره اهلل اذ 
اخرجه الذين كفروا ثاني اثنني اذ هما في الغار اذ يقول 
لصاحبه ال حتزن ان اهلل معنا فأنزل اهلل سكينته عليه 
وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 

وكلمة اهلل هي العليا واهلل عزيز حكيم(.

اصطياد األخطاء
دانة املرزوق تقول: يجب 
ان يعذر االنس���ان اآلخرين 
وال يتصي���د أخطاءهم وان 
الى اجلانب االيجابي  ينظر 
من معاملتهم اما ان ابحث عن 
كل خطأ وأنشره بني االصدقاء 
فهذا عيب، ممكن ان انصح 
صديقة لي ان اخطأت ولكن 
ال اوبخه���ا كل حلظ���ة وكل 
انسان خطاء وخير اخلطائني 

التوابون.

التهور و االندفاع
اجلازي مخل���ف: احيانا 
يندفع بع���ض االطفال في 
حالة الغضب وهذا سيؤدي 
الى مش���اكل كثيرة، فيجب 
االستعاذة باهلل من الشيطان 
الرجيم حتى ال يؤدي الغضب 
الى التسرع واالندفاع واخلطأ 
في احلالة العصبية ويجب 
ان نتأنى وال نتهور بسرعة 

الرد على من اغضبنا.

التسلط
زينب وصفي تقول: هناك 
بعض االطفال متسلطون في 
ش���خصياتهم ويحبون ان 
تكون اوامرهم هي التي متشي 
على الكل كما انهم ميارسون 
هذا التس���لط على اخواتهم 
الصغار وارى ان هذا سلوك 
يتعارض مع ديننا ويجب ان 
يكون املسلم لينا في تعامالته 

مع اآلخرين.

إيذاء المشاعر
عبدالعزيز دوحان يقول: 
سلوك غير مقبول ومرفوض 
ان يتعامل االصدقاء او الزمالء 
بطريقة تؤذي املشاعر سواء 
عن طريق السخرية او اللمز 
والهمز وهذا سلوك ال يليق 
باالنسان املسلم ويجب ان 
يراعي كل واحد من معه وال 

يؤذي مشاعره.

عدم االستجابة
نعيم عبداخلالق يقول: 
عندما يناش���د انسان آخر 
الي���ه وال يجد منه  يحتاج 
استجابة وال ردا وال تفاعال 
معه فهذا سلوك سيئ ال يجوز 
ان يقوم به املسلم او يتعامل 
هكذا مع اآلخرين وبالنسبة 
لي اذا طلب مني اي شخص 
كان مس���اعدة استجيب له 
فورا ما دام���ت في وضعها 

الصحيح.

الصراخ
احمد العن���زي يقول: ال 
احب االوالد الذين يصرخون 
ويبك���ون وصوتهم العالي 
يؤملني، ولكن احب ان اسمع 
القرآن م���ن ابي وهو يتلوه 
الن صوته جمي���ل وهادئ 
ويعلمني ابي ان اتلو القرآن 
واحفظ قصار السور وعندما 
اكبر امتن���ى ان اكون قارئا 

صوته حلو.

فطرتهم ترفض هذه السلوكيات
األطفال يولدون على الفطرة والفطرة جبلت على اخلير ومحبته وهم ببراءتهم مييلون إلى عمل اخلير وينفرون من كل عمل سيئ 

أو كريه وها هم هنا يحدثوننا عن اخلصال والسلوكيات التي يكرهونها.

اهلل أحباب


