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إعداد: ليلى الشافعي

ال إله إال اهلل، اس���تغفر اهلل 
لذنبي وللمؤمنني واملؤمنات عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد كلماته، يا واسع املغفرة يا 
غفار، يا غافر الذنب يا قابل التوب 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنني يوم 

يقوم احلساب.

دعاء 
زار أب����و عمرو بن عبدالرحمن األوزاعي اخلليفة 
املنصور ذات مرة، فقال له اخلليفة: يا أبا عمرو ما الذي 
أبطأك عني؟ فإني أريد االقتباس من علمك وفضلك. 
فرد عليه األوزاعي قائال ل����ه: انظر فيما تقول، فإن 
رسول اهلل ژ يقول: من بلغه عن اهلل نصيحة في 
دينه فهي رحمة من اهلل س����بقت إليه فإن قبلها من 
اهلل بالشكر وإال كانت حجة من اهلل عليه، ليزداد بها 

إثما ويزداد اهلل عليه غضبا، وإن بلغه شيء من احلق 
فرضي به فله الرضا وإن س����خط فله السخط، ومن 
كره����ه فقد كره اهلل والعياذ باهلل ألن اهلل هو احلق 
املبني فقال تعالى: »هو الذي أرس����ل رسوله بالهدى 

ودين احلق«، فال جتهلن ذلك يا إمام املسلمني..
فقال املنصور: وكيف أجهل؟

قال األوزاعي: تسمع وال تعمل مبا تسمع.

المنصور واألوزاعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

السللام عليكم ورحمة اهلل 
احلبيب،  شلليخنا  وبركاته 
قال الرسللول ژ: »يكون اثنا عشللر أميرا من بعدي كلهم من 
قريش«. من هم االثنا عشللر أميرا عند أهل السنة واجلماعة؟ 

وهل هناك خاف بني أهل العلم؟
هذا احلديث كثر اخلالف في املراد منه وفيما يلي خالصة 
م����ع بيان ما يرجح من هذه األقوال روى جابر بن س����مرة 
قال سمعت النبي ژ يقول: »يكون اثنا عشر أميرا« فقال 
كلمة لم أسمعها فقال أبي: إنه قال: »كلهم من قريش« وفي 
رواية سفيان »فسألت أبي ماذا قال رسول اهلل ژ؟ فقال: 
كلهم من قريش »ووقع عند أبي داود من طريق الش����عبي 
عن جابر بن سمرة سبب خفاء الكلمة املذكورة على جابر 
ولفظه »اليزال هذا الدين عزيزا إلى اثني عشر خليفة قال: 
فكبر الناس وضجوا، فقال: كلمة خفية فقلت ألبي: يا أبت 
ما قال: »فذكره، وأصله عند مسلم دون قوله »فكبر الناس 
وضجوا« وأخرجه أبو داود من طريق األس����ود بن سعيد 
عن جابر بن سمرة نحوه قال: وزاد »فلما رجع إلى منزله 
أتته قريش فقالوا، ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج »قال ابن بطال 
عن املهلب: لم ألق أحدا يقطع في هذا احلديث � يعني بشيء 
مع����ني � فقوم قالوا يكونون بتوال����ي إمارتهم، وقوم قالوا 
يكونون في زمن واحد، كلهم يدعي اإلمارة. ورجح ابن حجر 
أحد أوجه التأويل التي قالها القاضي وهو أولى التأويالت 
فق����ال: أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في 
بعض طرق احلديث الصحيحة »كلهم يجتمع عليه الناس 
»وإيضاح ذلك أن املراد باالجتماع انقيادهم لبيعته، والذي 
وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
عل����ي إلى أن وقع أمر احلكمني في صفني، فس����مي معاوية 
يومئذ باخلالفة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح 
احلس����ن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسني 
أمر بل قتل قبل ذلك، ثم ملا مات يزيد وقع االختالف إلى أن 
اجتمعوا على عبد امللك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، ثم 
اجتمعوا على أوالده األربعة: الوليد ثم س����ليمان ثم يزيد 
ثم هش����ام، وتخلل بني سليمان ويزيد عمر بن عبدالعزيز، 
فهؤالء س����بعة بعد اخللفاء الراش����دين، والثاني عشر هو 
الولي����د بن يزيد بن عبدامللك اجتم����ع الناس عليه ملا مات 
عمه هش����ام، فولي نحو أربع سنني ثم قاموا عليه فقتلوه، 
وانتش����رت الفنت وتغيرت األحوال من يومئذ ولم يتفق أن 
يجتم����ع الناس على خليفة بعد ذل����ك، ألن يزيد بن الوليد 
الذي قام على ابن عمه الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثار 
عليه قبل أن ميوت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان 
»وملا مات يزيد ولي أخ����وه إبراهيم فغلبه مروان، ثم ثار 
على مروان بنو العباس إلى أن قتل، ثم كان أول خلفاء بني 
العباس أبوالعباس السفاح، ولم تطل مدته مع كثرة من ثار 
عليه، ثم ولي أخوه املنصور فطالت مدته، لكن خرج عنهم 
املغرب األقصى باستيالء املروانيني على األندلس، واستمرت 
في أيديهم متغلبني عليها إلى أن تسموا باخلالفة بعد ذلك، 
وانفرط األمر في جميع أقط����ار األرض إلى أن لم يبق من 
اخلالفة إال االسم في بعض البالد، بعد أن كانوا في أيام بني 
عبد امللك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار األرض 
ش����رقا وغربا وشماال وميينا مما غلب عليه املسلمون، وال 
يتولى أحد في بلد من البالد كلها اإلمارة على ش����يء منها 
إال بأم����ر اخلليفة، ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك 
فعلى هذا يكون املراد بقوله »ثم يكون الهرج« يعني القتل 
الناشئ عن الفنت وقوعا فاشيا يفشو ويستمر ويزداد على 
مدى األيام، وكذا كان واهلل املس����تعان. واهلل أعلم وانظر 
مزيدا من التأويل وشرح احلديث في شرح مسلم للنووي 
285/6 وعون املعبود شرح سنن أبي داوود 316/9 و164/10 
وحتفة األحوذي 5/6 وكلهم يكرر تأويل القاضي واملقصود 

بالقاضي عياض رحمه اهلل.

ما احلكم الشللرعي في التعامل 
مللع اجلن عللن طريق وسلليط 
ملا فيه من أعمال اخلير فقط، كأن يتم االسللتدالل على شلليء 

مفقود، وما شابه ذلك؟
ال يج����وز التعامل مع اجلن أو اس����تخدامهم عن طريق 
وسيط، سواء لعمل االستدالل على شيء، أو لفك السحر، أو 
غير ذلك. فهذا استدراج من الشيطان ليقع املسلم فيما هو 
أعظم، والواجب التبليغ عمن يستخدم اجلن لهذه األعمال، 

ألنه مشعوذ يبتز أموال الناس بغير احلق. واهلل أعلم.

تخّلفنا عندما تركنا المنهج اإلسالمي في التعامالت
يفتقر ابدا، اما احلديث اآلخر فهو قول 
الرس����ول ژ »رحم اهلل امرأ اكتسب 
طيب����ا وانفق قصدا وقدم فضال ليوم 
حاجت����ه«، فاالنفاق واالدخار من اهم 

اركان االقتصاد.

االحتكار محرم

واشار الى ان االسالم حرم االحتكار 
في املعامالت، فقال الرسول ژ »من 
احتكر طعاما اربع����ني ليلة فقد برئ 
م����ن اهلل وبرئ اهلل من����ه«، كما حرم 
املعامالت التي فيها االستغالل وعلى 
رأس����ها الربا )واحل اهلل البيع وحرم 
الربا(، كما حرمه الرس����ول ژ فقال 
»لعن اهلل آكل الربا ومؤكله وشاهديه 
وكاتب����ه«، وفي الوقت ذاته دعانا الى 
التيسير في املعاملة فقال تعالى »وان 
كان ذو عس����رة فنظرة الى ميسرة«، 
وقال ژ »التمس����وا الرزق في خبايا 

االرض«.

تحري الحالل

ويضيف الداعية راش����د العليمي: 
فرض اهلل الزكاة التي هي تطهير ملال 
وانفس االغنياء، فقال تعالى )خذ من 
اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها(، 
فضال عن انها تطهير للنفس من آفة 
الشح والبخل،فقال الرسول ژ »اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 
واتقوا الشح فإن الشح اهلك من كان 
قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم 
واس����تحلوا محارمهم«، كما ان الزكاة 
تطهير لنفس الفقير من آفة احلقد على 
الغني، فقال تعالى )وآتوهم من مال اهلل 
الذي آتاكم(، كما ان الرسول ژ اشار 
الى التسعير وبينه حينما قالوا له يا 
رسول اهلل غال السعر فسعر لنا، فقال 
ژ »ان اهلل هو املسعر القابض الباسط 
الرازق واني الرجو ان القى اهلل وليس 
احد منكم يطالبني مبظلمة في دم وال 
مال«، والرسول ژ هنا لم يقر التسعير 
ألنه قد يؤدي الى بخس الثمن واختفاء 
السلعة من السوق، والنهي عن التسعير 
حيث كان املجتمع صغيرا واملعامالت 
بسيطة، اما بعدما اتسعت املعامالت 
اآلن وغالى البع����ض في البيع فعلى 
احلاكم ان يسعر عمال بقول الرسول 

ژ »ال ضرر وال ضرار«.
وزاد: فاالسالم يحثنا على حتري 
احلالل في كل انشطة حياتنا ويربط 
بني حتري احل����الل واحلرام وصالح 
القلب، فقال الرسول ژ »اال وإن في 
اجلسد مضغة اذا صلحت صلح اجلسد 
كله واذا فس����دت فسد اجلسد كله اال 
وهي القلب« فأكل احلالل يولد صالحا 
ف����ي القلب واكل احلرام يولد فس����ادا 

في القلب.

زوجات الرسول ژ
)النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 

� األحزاب(

الزواج الثالث
السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق 

رضي اهلل عنهما
املبرأة من فوق 7 س���موات، حبيبة رسول اهلل ژ، 
الصديق���ة بنت الصديق وأحب الناس الى رس���ول اهلل 
ژ تزوجها قبل الهجرة وبنى بها بعد غزوة بدر بوحي 
من اهلل تعالى، أعلم نساء العاملني وأفقههن، ظلت تعلم 
الناس بعد رسول اهلل س���نته وسيرته في بيته قرابة 
نص���ف قرن، وهي أكثر أمه���ات املؤمنني رواية بل أكثر 
من الصحابة، حيث لم يرو أكثر منها إال أبوهريرة وابن 
عمر، روت 2210 أحاديث، قال عنها رسول اهلل ژ: »فضل 
عائش���ة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام«، 
وقال لها أيضا: »ان���ت زوجتي في الدنيا واآلخرة« ولم 
يتزوج بكرا غيرها، توفي رس���ول اهلل ژ في حجرها 
وف���ي ليلتها ودفن في بيتها، توفيت في 17 رمضان عام 

58 هجرية، رضي اهلل عنها وأرضاها.

تراث الجهراء
ضم���ن انش���طة املخي���م 
الربيعي الثامن عشر استضافت 
جمعية احياء التراث اإلسالمي 
� اجلهراء اس���تاذ العقيدة في 
جامعة االمام محمد بن سعود 
في اململكة العربية السعودية 
د.علي بن عبدالعزيز الش���بل 
والداعية املصري محمد حسني 

يعقوب.

قرية جابر األحمد
افتتح رئيس مجلس إدارة 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
برجس البرجس قرية املغفور 
 ل���ه ب���إذن اهلل جاب���ر األحمد 
ف���ي احك���م باندا اتش���يه في 
اندونيس���يا، حضر االفتتاح 
سفير الكويت لدى اندونيسيا 
ناصر العنزي ومحافظ القرية 
ارواندي يوسف وعضو مجلس 
إدارة جمعية الهالل االحمر سعد 

الناهض.

مغسلة األموات
نظم مشروع رياض اجلنة 
التاب���ع ملبرة طري���ق االميان 
بالتعاون مع ادارة مساجد حولي 
محاضرة للداعية الس���عودي 
عباس بتاوي مغسل األموات 
في جدة بعن���وان »ماذا حدث 

في مغسلة األموات؟«.

»بيادر السالم«
الكرمي  القرآن  أقامت جلنة 
التابعة جلمعية بيادر السالم 
النسائية حفل تكرمي الفائزات 
مبسابقة صبيحة القناعي رحمها 
اهلل الثامنة حلفظ القرآن الكرمي 
والتي فازت فيها 15 متسابقة 

من 302 مشاركة.

احملاضر يتوسط الطالبات الطلبة واملعلمون يستمعون للمحاضرة

تكرمي إحدى الفائزات

»قيمة األخالق« في ثانوية لطيفة الشمالي »أثر التدخين« في ثانوية المهيني

مدير إدارة األفرع التقى مع الدعاة مركز الغانم يوزع الهدايا على الفائزات

أقام قسم املواد الفلسفية في ثانوية محمد عبداهلل املهيني ندوة بعنوان 
»التدخني وأثره على حياة اإلنس���ان« حاض���ر فيها د.مؤنس أبو حرب من 
اجلمعي���ة الكويتية ملكافح���ة التدخني وحازت الن���دوة اعجاب اجلميع ملا 
قدمه احملاضر من معلومات طبية ونفس���ية وسلبيات التدخني واثره على 

احمليطني باملدخنني.

ضمن إطار التواصل مع دعاة جلنة التعريف باإلسالم قام مدير إدارة األفرع 
منيف العجمي بلقاء جمعه بدعاة فرع املنقف والوفرة ملتابعة األنشطة الدعوية 
ووسائل التواصل مع اآلخر وكان ذلك في فرع اللجنة اجلديد باملنقف وأوضح 
العجمي أن اللجنة تس���عى ألن تكون الرائدة في مجال العمل الدعوي ليس في 

الوطن العربي واإلسالمي فحسب بل تطمح إلى العاملية.

شارك مركز يوس���ف الغامن نساء للعلوم الش���رعية واإلنسانية في إعداد 
وتنظيم حفل تكرمي الفائزات في مسابقة القرآن الكرمي واملسابقة الثقافية التي 
تقيمها جلنة الزكاة كل عام ومت تكرمي الفائزات في املستويات الثالثة املستوى 
األول حفظ ثالثة اجزاء والثاني حفظ جزأين واملس���توى الثالث حفظ اجلزء 

الثالثني لالعمار من 10 سنوات فما فوق.

معنى اثني عشر أميرا

التعامل مع الجن

أسبوع حدث في

أكـل  العليـمي: 
صالحًا  يولـد  الحـالل 
في القلب وأكل الحرام 
يولـد فيـه الفسـاد

  : س لكـــــو ا
لـــو طبـقـنــــا 
اإلســالم ألصبحنــا 
فـي مقدمـة األمـم

الشــطـي: مـا 
صدقة  مـن  مال  نقص 
الخيـري  وبالعـمـل 
والشكـر تدوم النعم

لرس����ول اهلل ژ يجمع����ان معان����ي 
اقتصادية كثيرة ميكننا االس����تفادة 
منها ف����ي حياتنا املعاص����رة، اولهما 
قوله ژ »ما عال من اقتصد«، اي من 
يتبع االساليب االقتصادية السليمة لن 

التجارية، وان تخلف االمة  تعامالته 
التنمية فيها  التي تواجه  واملشكالت 
يرجع الى عدم التزامنا باملنهج االسالمي 

في معامالتنا التجارية.
واشار الداعية الكوس الى حديثني 

االسالم يحض على كسب املال وانفاقه 
فيما احله اهلل.

واكد ان التاجر الذي يحتكر السلعة 
ليرفع ثمنها آثم ويجب عقابه، وكذلك 
م����ن ال يلتزم بالص����دق واالمانة في 

ماذا يقول علماء الش����رع فيمن ال 
يلتزم بالصدق واالمانة في تعامالته 
التجارية؟ وما رأيهم في التاجر الذي 
الس����لعة؟ وما اسباب تخلف  يحتكر 
املسلمني اقتصاديا وما يواجهون من 
مش����كالت في التنمية؟ ردا على هذه 

التساؤالت من خالل تلك السطور:
يؤك����د رئيس قس����م الدعوة بكلية 
الشريعة والدراسات االسالمية د.بسام 
الش����طي ان الرسول ژ جعل احلالل 
واضحا ال شبهة فيه وكذلك احلرام، فقال: 
»ان احلالل ب����ني واحلرام بني وبينهما 
مشتبهات ال يعلمها كثير من الناس ومن 
اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، 
ومن وقع في الشبهات وقع في احلرام 
كالراعي يرعى حول احلمى يوشك ان 
يرتع فيه أال ان لكل ملك حمى اال وان 
حمى اهلل محارمة« فالعالم االسالمي 
ميل����ك كل مقومات الق����وة فلديه قوة 
بش����رية هائلة وتزيد كل عام بنسبة 
2.7% في وق����ت تنخفض فيه معدالت 
الزيادة السكانية في العالم العربي، اال 
ان عدم توظيف هذه الطاقات يجعلها 
وباال وعائقا أمام التنمية واولها مشكلة 
الغذاء، مؤكدا ان االقتصاد عصب احلياة 
املعاص����رة وبقوته تتح����د قوة الدول 
واالفراد، فلم تعد قوة الدول باالسلحة 
املدمرة واجليوش اجلرارة وامنا بقوة 

اقتصادها.
وحول واجب اثرياء املسلمني في دعم 
الشعوب التي تتعرض للمجاعات بسبب 
الفقر الشديد والفيضانات وغيرها، اكد 
د.الشطي ان مس����اعدة هؤالء مبنزلة 
فريضة على كل مسلم قادر على التبرع 
له����م حتى ولو بالقليل مما اعطاه اهلل 
وعلى كل مس����لم ان يشكر نعمة اهلل 
عليه، انه لم يجعله مثل هؤالء بالعمل 
اخليري ومد يد العون ألنه بالش����كر 
تدوم النعم وما نقص مال من صدقة، 
ويجب ان نوجه اليه����م اموال الزكاة 

ونفتح صناديق التبرعات.
واشار الى ان الكويت لها جهد مشكور 
عن طريق جلانها اخليرية في مساعدة 
فقراء العالم وقد وعد اهلل كل من ميد يد 
العون لهؤالء بزيادة رزقه، فقال )وما 

تنفقوا من شيء فهو يخلفه(.

نعمة ونقمة

وحول املنهج االسالمي في االقتصاد، 
يقول الداعية احمد الكوس: املال نعمة 
ونقمة في آن واحد، فاذا ما مت كس����به 
من ح����الل وانفاقه في حالل ملصلحة 
العباد وتعمير االرض كان نعمة، اما 
اذا حتول الى اداة الستعباد وايذاء خلق 
اهلل واشاعة اخلراب والدمار فهو نقمة، 
وهذا هو الفرق بني االس����الم وغيره 
من االيديولوجيات املعاصرة، ثم ان 

الداعية راشد العليمي الداعية أحمد الكوس د.بسام الشطي

نظمت ثانوية لطيفة الش���مالي بنات محاضرة دعوية ضمن األنشطة التي 
يقدمه���ا صندوق اعانة املرضى في املدارس بعن���وان »قيمة األخالق في حياة 
األمة« بني فيها احملاضر عازم قاس���م قيمة األخالق في الكتاب والسنة، محذرا 
من جملة من األس���باب التي تؤدي إلى ضياع االخالق وبني أهم األخالق التي 

يجب أن تتحلى بها الطالبة املسلمة.

العجمي يتوسط دعاة اللجنة


