
اإليمان الجمعة
12  مارس 2010

هذا الكتاب مختصر من كتاب سليمان الندوي في سيرة 18
أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها اختصره مركز البحوث 
والدراس����ات مببرة اآلل واألصحاب، ويتكون الكتاب من 7 
فصول في 129 صفحة حيث يتناول في الفصل األول الزواج 
امليمون ويتحدث الفصل الثاني عن السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها في مدرسة النبوة، اما الفصل الثالث فيشرح معاملتها 
مع الضرائ����ر واألقارب، ويبنينّ الكاتب ف����ي الفصل الرابع 

آيات نزلت بسبب أم املؤمنني السيدة عائشة ÿ، ويختم 
في الفصل اخلامس بوفاة الرسول ژ ووفاتها رضي اهلل 
عنها. ويبني الكتاب سيرة أم املؤمنني وزوج سيد املرسلني 
ژ وابن����ة صديق األمة ÿ  ان املرأة من املمكن ان تكون 
مدرسة متكاملة لألخالق والعلم كما سلف من سيرتها رضي 
اهلل عنها، وايضا يحيي في بناتنا منوذجا رائعا للتأس����ي 

واالقتداء بأهل بيت النبي ژ علما وعمال.

الّدر الثمين من سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي اهلل عنها
اللهم إني أسألك موجبات 
رحمت����ك وعزائ����م مغفرتك 
والغنيمة من كل بر والسالمة 
من كل اثم، اللهم ال تدع لي ذنبا 
إال غفرته وال هما إال فرجته، وال 
حاجة هي لك رضا إال قضيتها 

يا أرحم الراحمني.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

الثمار الساقطة
ش��خص يقول: ان نخل جاره يس��قط كثير منه في 
حوشهم أو فناء دارهم فيس��أل يقول: هل يجوز لنا أن 
نأخذ من هذا الثمر الساقط؟ وهل يجوز لنا أن نأخذ من 

على الشجر؟
لقد تكلم الفقهاء في هذا وتساهلوا في ثمر الشجر 
وكذا النخل إذا لم يكن له سور وشددوا فيما إذا كان 
هذا الشجر في حائط أي مسور عليه، فجمهورهم على 
جواز األكل من الس���اقط، وكثير منهم أجاز األخذ من 
الشجر وذلك بعد إذن صاحب هذا الحائط أو البستان 

ومثله صاحب البيت. 
ودليل ذلك قوله ژ: »إذا أتى أحدكم حائطا فأراد 
أن يأكل فليناد: يا صاحب الحائط ثالثا فإن أجابه وإال 
فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها 
فليناد: يا صاحب اإلبل أو يا راعي اإلبل، فإن أجابه وإال 

فليشرب« )مسند أحمد 7/3 وفتح الباري 89/5(.
وال يجوز له أن يضرب الشجر بحجر أو غيره ليسقط 
الثمر ألن هذا يضر بالشجر، وال ينبغي للغني أن يأكل 
ألن اإلباحة مع اإلذن إنما هي للمحتاج والمضطر من 

باب أولى ولو بدون إذن.
وقد منع الفقه���اء أن يأخذ المحت���اج معه زيادة 
بأن يحملها في كيس أو ما أش���بهه وهو ما يسمى ب� 
»الخبنة« ألن النبي ژ نهى عن ذلك حين س���ئل عن 
الثمر المعلق فق���ال: »من أصاب بغية من ذي حاجة 
غير متخذ خبنة فال شيء عليه، ومن خرج بشيء منه 
فعليه غرامة مثليه والعقوبة« )مسند أحمد 160/11( 

حديث صحيح.

حفل في المسجد
ش��باب يتجمع��ون في المس��جد بذات انفس��هم او 
بدعوة من اح��دى الجمعيات الخيرية، وفي حفل ختامي 
لدورة معينة او نش��اط معين، ويتم في المس��جد اجراء 
المسابقات وإنشاد األشعار االسالمية وبعض التمثيليات 

الجادة والمضحكة، فهل فعل ذلك جائز في المسجد؟
إنشاد األشعار نص الفقهاء على جوازه اذا كان من 
الشعر الحسن الذي يثير في النفوس الحماسة واألدب 

وحب اإلسالم وغير ذلك من الشعر الجاد الرفيع.
ومستند ذلك ما رواه جابر بن سمره قال: »شهدت 
النبي ژ أكثر من مائة مرة في المس���جد وأصحابه 
يتذاكرون الشعر واشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم 
معهم« )مسند أحمد 91/5 والترمزي 140/5( وقد ثبت 
أن النبي ژ وضع لحسان بن ثابت منبرا ينشد عليه 
في المسجد. )ابو داود 280/5 والترمذي 138/5( وقال 
حديث حس���ن صحيح، وانشد كعب بن زهير النبي 

ژ قصيدتين في المسجد.
اما الشعر الفاحش البذيء السيئ فال يجوز إنشاده 
في المسجد وهذا الذي نهى عنه النبي ژ فيما اخرجه 
الترمذي وغيره »نهى ان تنشد األشعار في المسجد« 
)تحفة االح���وذي 139/2( وعلى ذل���ك فيجوز كذلك 
كل ما من ش���أنه ذات غرض الش���عر الحسن واذكاء 
روح الحماسة والتنافس في الخير من مثل األنشطة 
الثقافية والتمثيليات والمسابقات الفكرية او الرياضية 
وحديث جابر السابق فيه اشارة الى عدم تخصيص 
الجواز بالش���عر فحس���ب في لفظ »واشياء من أمر 

الجاهلية«.

النعي في الصحف
كثي��را ما نس��مع ونقرأ اذا مات ش��خص فيذكر في 
وس��ائل اإلعالم وينشر عن وفاته في الصحف، وسمعنا 
من يقول: ان هذا من النعي الذي نهى عنه النبي ژ؟ فما 

هو الحكم الشرعي في هذا؟ أفيدونا جزاكم اهلل خيرا.
ليس كل نعي حراما، فإذا كان النعي بمعنى اإلخبار 
بأن فالنا قد مات، فهذا جائز ال شيء فيه، بل هو مطلوب 
ومستحب ليصل الخبر الى أكبر عدد ممكن من األهل 
واألصحاب وليحضروا جنازته ويشيعوه ويدعوا له. 
والنبي ژ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه وخرج بهم الى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه 
أربعا« )البخاري 75/3( وروى أنس أن النبي ژ نعى 
زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم 
 ÿ البخاري 361/7(. وايضا لما مات رافع بن خديج(
بعد صالة العصر فأخبر ابن عمر بموته، فقيل له ما 
ترى أيخرج بجنازته الس���اعة؟ فقال: ان مثل رافع ال 
يخرج به حتى يؤذن من حولنا من القرى فأصبحوا 

وخرجوا بجنازته« )البيهقي 74/4( 
فهذا كله يدل داللة واضحة على أن النعي بمعنى 
اإلعالن بوسائل اإلعالم الممكنة جائز بل هو مستحب 
لكن بشرط ان يكون القصد هو مجرد اإلعالم ولحضور 
الجنازة وكثرة المصلين والدعاء للميت، أما ان كان 
بقص���د المفاخرة والتباهي بكث���رة الحضور فهذا ال 

يجوز.

حماية شبابنا من التطرف مسؤولية الجميع
دينية، واملجتمع بأس����ره يتحمل 
مس����ؤولية املعاجلة وخصوصا 
املسؤولني عن التربية والتوجيه 

واالعالم.

العالج

وبني د.القصار اولى خطوات 
العالج ملعاجلة قضية التطرف فقال: 
البد ان تتصف باالتزان واالعتدال 
وأال تتطرق في تصوير التطرف 
ويجب علينا ان نستحضر ان هذا 
مصدره الفكر ولهذا ينبغي ان يكون 
عالجه بالفكر ايضا، فاحلجة تقام 
باحلجة والواجب مخاطبة العقول 
املتشككة حتى تستقيم ويتضح 

احلق.

تصحيح المفاهيم

وأكد أن الواج����ب األول على 
الدعاة والعلماء وأئمة املس����اجد 
تكوين وعي اسالمي رشيد يقوم 
على فقه مستنير ألحكام اإلسالم 
الش����باب  إلى أعماق  فقه ينف����ذ 
وال يقف عند الس����طحيات وهذا 
ال يتحق����ق إال باجله����د والصبر 
وااللتفاف حول شبابنا لتصحيح 

املفاهيم اخلاطئة.
واشار د.القصار الى ان وسائل 
اإلعالم وحدها ال تغير فكرا متطرفا 
بل البد من التغلغل في أوس����اط 
الش����باب حتى يحص����ل التعليم 
والتوعية والتثقيف املنش����ود، 
كما يجب ان يحرص العلماء على 
االهتمام بتعليم الشباب وتقومي 
افكاره����م وتصحي����ح نظرته����م 
حتى يعرفوا دينهم على بصيرة 
ويفقهوه عن بينة ونقطة البداية 
كما يؤكد د.القصار هي س����المة 
املنهج الذي يجب أن يسلكوه في 
فهم االسالم والتعامل مع النفس 

والناس واحلياة.
ونادى د.القصار بضرورة فتح 
ابواب احلوار مع الش����باب بروح 
املعل����م االبوي املريد للخير، وان 
الفكر  يكون احلوار بن����اء ينمي 
السليم ويؤصل النظرة الواقعية 
السليمة باالسالم ومعرفة حقيقة 

الدين.
واك���د د.القص���ار ان الذين 
يقومون بأعمال القتل والوحشية 
ضد غير املسلمني آذوا االسالم 
اكثر مم���ا آذاه أع���داؤه وان ما 
يقومون به هو نتاج فكر معوج 
وتفسير خاطئ للجهاد، فالقتال 
لم يش���رع في االسالم في حق 
املسالم الذي لم يقاتل املسلمني 
بل أمر اهلل تعالى املسلمني بأن 

يبروهم ويقسطوا اليهم.

املجتمع مس����ؤول بكل فئاته 
ومؤسس����اته عن منع استغالل 
ش����بابنا م����ن قبل أي م����ن ذوي 
االفكار املتطرفة ليغرس فيه أفكارا 
هدامة ومفاهيم خاطئة ويجندهم 
خلدمة اهداف ارهابية تؤدي بهم 
وباملجتمع إلى ما ال حتمد عقباه 
واملس����ؤولية في ه����ذا تقع على 
اجلميع بدءا من رج����ال التربية 
ورجال الشرع إلى أجهزة اإلعالم 
وكذلك اجلهات االمنية في مالحقة 
مروجي االفكار االرهابية املتطرفة. 
حول هذا املوضوع نتعرف على 

آراء علماء الشرع.
في البداية يؤكد العميد السابق 
لكلي����ة الش����ريعة والدراس����ات 
االسالمية د.محمد الطبطبائي على 
ضرورة ما تعريف شبابنا ما يجب 
أن يصنع����وه وتصحيح وتقومي 
افكارهم حتى يعرفوا دينهم على 

بصيرة ويفقهوه عن بينة.
وقال: اخلطأ كل اخلطأ ان يكون 
الشاب لنفسه رؤية معينة لألمور 
ويغلق عقله عليها ويصم اذنيه عن 
سماع غيرها حتى وإن كانت افكارا 
خاطئ����ة، وهذا ما يقع فيه بعض 
الش����باب، رمبا عن جهل أو سوء 
فهم، ولكن العاقل هو الذي يستخدم 
عقله وينصاع للحق ويرجع عما 

في عقله من افكار خاطئة.
وش����دد على أهمي����ة احلوار 
املفتوح مع الش����باب وتصحيح 
املفاهيم لديهم وذلك مبجالس����ة 
العلماء لهم وان يكون العالم قادرا 
افكارا اس����المية  على أن يوصل 
صحيحة وذلك ب����أن يكون على 
جانب كبير م����ن العلم واملعرفة 
واخلبرة مبخاطبة الناس وليس 
مجرد خطب جوفاء ومواعظ صماء 
تلقى، بل ان تكون عن طريق علماء 
متخصصني فاهمني ألمور العقيدة 
حتى يكون لهم التأثير املطلوب.

أفكار منحرفة

أما من ناحية الشباب فأوضح 
د.الطبطبائي انه يجب ان يكون 
لديهم االستعداد النفسي الصحيح 
لتقب����ل ما يلقى عليه����م من علم 
ومعرفة صحيحة، ألن اإلنس����ان 
العاقل الب����د ان يكون محايدا في 
تقبل املعرفة، وان ينصاع للحق 
أيا كان مصدره، مش����يرا الى ان 
احلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها 

فهو أحق الناس بها.
وطالب د.الطبطبائي بااللتفاف 
حول علمائنا وحكامنا والوقوف 
معهم صفا واحدا ضد من يريد ان 
يفرق الصف، ويبث اخلالف شرا 

زوجات النبي ژ 
الزواج العاشر

السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان
املهاجرة إلى احلبش���ة، حيث ارتد زوجها عبيداهلل 
بن جح���ش هناك، فتبرأت منه، وعاش���ت غربتني معه 
حتى مات، فتزوجها رس���ول اهلل سنة 6 ه�، فجهزها له 

النجاشي، روت عنه ژ 65 حديثا.
توفيت عام 44 ه� رضي اهلل عنها وأرضاها.

مساعدات
أرس���لت جمعي���ة اله���الل 
الكويتي دفعة جديدة  األحمر 
م���ن املس���اعدات اإلغاثية الى 
املتضررين من األحداث الداخلية 
في اليمن محملة ب� 80 طنا من 
مواد غذائية وبطانيات يرافقها 

عدد من متطوعي اجلمعية.

»الفقيه المعاصر«
اللجنة االستشارية  نظمت 
العليا للعمل على تطبيق أحكام 
الشريعة اإلسالمية دورة »الفقيه 
املالي املعاصر« مبشاركة 120 
إمام���ا وخطيبا بهدف التعرف 
على املس���تجدات االقتصادية 
املعاصرة واستمرت الندوة 10 

أيام.

»تراث نبي«
أصدرت إدارة اإلعالم الديني 
ب���وزارة األوقاف والش���ؤون 
اإلسالمية بالتعاون مع مؤسسة 
املالية فيلم  مجموعة األوراق 
»محمد تراث نب���ي« ردا على 

املسيئني لإلسالم.

دورة
أقامت إدارة بناء املس���اجد 
بالقري���ن دورة اإلمام االلباني 
الثانية في »الطهارة من بلوغ 
املرام« قدمها الداعية السعودي 

حمد بن عبداهلل احلمد.

تراث الجهراء
ضمن األس���بوع التاسع من 
أنش���طة املخيم الربيعي الثامن 
عش���ر جلمعية إحي���اء التراث 
اإلس���المي فرع اجله���راء، قدم 
الداعية عثمان اخلميس محاضرة 

بعنوان »اخلوف من اهلل«.

املشاركات في احلفل الداعية العجمي أثناء احملاضرة

الكندري يكرم أحد الفائزين

الوفد في زيارة أكادميية التنوير

»من أجلك يا كويت« في مركز الغانم »لعلكم تهتدون« في مبرة التواصل

رياضة وترفيه في السراج المنير
لجنة التعريف باإلسالم في سريالنكا

أقام مركز يوس���ف أحمد الغامن – نس���اء – لتحفيظ القرآن الكرمي ودراسة 
العلوم الشرعية واإلنس���انية امللتقى الثقافي الوطني اخلامس والستني حتت 
ش���عار »من أجلك يا كويت«، وقد اشتمل احلفل على أناشيد وطنية وخواطر 

إميانية ومسابقات ثقافية وترفيهية.

إعم���اال حلديث الرس���ول ژ »بلغوا عني ولو آية«، قام���ت مبرة التواصل 
اخليرية بالتعاون مع وزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية بتنظيم برنامجها 
الدعوي األول حتت عنوان »لعلكم تهتدون« وهي عبارة عن محاضرات دعوية 

في عدد من مساجد محافظة األحمدي للداعية حجاج العجمي.

من أجل تقوية أواصل احملبة واألخوة بني العاملني في إدارة السراج املنير 
– الفيحاء، نظمت البطولة الثالثة لالدارة تضمنت العاب البيبي فوت والبالي 
ستيش���ن وتنس الطاولة ومت توزيع جوائز على الفائزين من قبل مدير ادارة 

السراج عبداهلل الكندري.

قام وفد من جلنة التعريف باإلس���الم بزيارة الى س���ريالنكا للتعرف على 
أنشطة املراكز اإلسالمية عن كثب واالتفاق مع املؤسسات اإلسالمية في ترجمة 
الصوتيات واملرئيات الدعوية باللغة السنهالية وكذلك إمكانية عقد بروتوكوالت 
التعاون الالزمة لدفع مسيرة العلم الدعوي حيث متت زيارة اإلذاعة والتلفزيون 

ومركز ترونوغالي للمهتدين والدعاة.

أسبوع حدث في

إلى مدتهم إن اهلل يحب املتقني(.
واض����اف ان مما اس����تدل به 
الهجوميون في دعواهم في وجوب 
قتال العالم ان الرس����ول ژ في 
اكثر غزواته كان البادئ بالهجوم، 
هي دعوى مبنية على قصر النظر 
وضيق االف����ق، في تقومي احداث 
الس����يرة الن غزوات الرسول ژ 
ما كانت اال دفاعا وليست هجوما 
مثل احد واخلندق وبعض ما قد 
يحسب انه ابتداء من املسلمني هو 
عند التأمل دفاع او وقاية، والدليل 
على ذلك قوله تعالى: )أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وإن اهلل على 
نصرهم لقدير الذين اخرجوا من 
ديارهم بغير حق إال أن يقولوا ربنا 
اهلل( فقد كان الصحابة يعذبون 
ويضربون في مكة املكرمة وأخرج 
املسلمون من ديارهم فهاجروا إلى 

احلبشة واملدينة املنورة.

مسؤولية جماعية

وي����رى د.عبدالعزيز القصار 
أن قضية التطرف الديني قضية 
باتت تشغل بال الكثيرين، وان من 
يتصدون لهذه القضية ليسوا من 
أهل االختصاص. وقال د.القصار: 
لذا كان حقا وواجبا على العلماء 
العاملني بيان األس����لوب األمثل 
ملعاجلة مثل هذه القضية وتصويب 
التصور وتصحيحه والذي ميكن 
ان يكون قد ش����ابه شيء بسبب 
الفعل واألخ����ذ بيد اجليل  ردود 
املسلم وترشيده لاللتزام االسالم 
في احلكم االسالمي في احلكم على 

االشياء وكيفية التعامل معها.
واكد د.القصار انه ال يتوقع ان 
جند هن����اك مفتاحا واحدا يعالج 
الغلو، بل املعاجلات  أو  التطرف 
يجب ان تكون متعددة بجوانب 
مختلف����ة منها اجلان����ب الفكري 
والنفسي واالجتماعي والسياسي، 
وأن يكون ذل����ك كله حتت مظلة 
االسالم ألن الظاهرة في اساسها 

القص�ار: على 
الدع�اة والعلم�اء 
تكوي��ن وع��ي 
إلى  ينفذ  إسالمي 
الش�باب أعم�اق 

د.عبدالعزيز القصار

واملسلمني، وعن رأيه فيما يسمونه 
قتاال ض����د الكفر قال: هذا له آثار 
خطيرة تلمس ثمراتها في الواقع 
االس����المي والعاملي فهم يؤذون 
االس����الم اكثر مما يؤذيه اعداؤه 
املجاهرون ويخدمون اعداء االسالم 

من حيث ال يشعرون.

آية السيف

الس����يف  آية  وبس����ؤاله عن 
)وقاتلوهم حت����ى ال تكون فتنة 
ويك����ون الدي����ن كل����ه هلل( بني 
د.الطبطبائي ان املقصود بها فريق 
خاص من املشركني كان بينهم وبني 
الرسول ژ عهد فنقضوه وظاهروا 
عليه اعداءه، وق����د آذنهم بحرب 
ان لم يتوبوا، وهؤالء ليسوا كل 
املشركني، بدليل قوله تعالى: )إال 
الذين عاهدمت من املشركني ثم لم 
ينقصوكم ش����يئا ولم يظاهروا 
إليهم عهدهم  عليكم أحدا فأمتوا 

من نش����ر مذهبهم وايضا بفتح 
احلوار معهم، فق����د كان علي بن 
أبي طالب كرم اهلل وجهه قد عامل 
املتطرفني بأربعة امور هي: احلوار 
الى احلق، ومقاتلة  معهم لردهم 
من قاتل منهم، واليقظة واحلذر 
منه����م، والترك لهم ما لم يظهروا 

بدعتهم.
ان الشريعة االسالمية  مؤكدا 
حذرت من التطرف في الدين لقوله 
تعالى: )وجعلناكم أمة وس����طا( 
وقوله ژ »اياكم والغلو فامنا أهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين« كما 
شدد على ضرورة افساح املجال 
للدع����اة والعلماء للدعوة مبنهج 
الوسطية واالعتدال ونقد التشدد 

والتنطع وعقلية التكفير.

الفكر اإلرهابي

وحذر د.الطبطبائي من الفكر 
الهجومي الذي اضر كثيرا باالسالم 

ينبت في مجتمعنا نبتة شيطانية 
خبيثة ينبغي ان جتتث من هؤالء 
افكارهم  الذين تلوثت  الش����باب 
وانحرفت فطرتهم فضاعوا بسبب 

هذه االفكار.
ونادى الشباب بأن ينتبهوا واال 
ينجروا وراء افكار مسمومة مخرفة 
وان يلتفوا حول العلماء، كما نادى 
ايضا العلماء ورجال الشرع وائمة 
الساحة  الى  املساجد بأن ينزلوا 
ويجلسوا مع الشباب ويحاوروهم 
مؤك����دا ان الفكر يحتاج الى بينة 
وان يردوا الشبه التي تثار منهم 
او يتلقونها من غيرهم، موضحا 
ان العلماء هم ورثة االنبياء ولهم 
من املنزلة العظيمة واملكانة العالية 
لقوله تعالى: )ش����هد اهلل أنه ال 
إل����ه إال هو واملالئكة وأولو العلم 
قائما بالقسط ال إله إال هو العزيز 
احلكي����م – آل عمران: 18(، وقوله 
تعالى: )إمنا يخشى اهلل من عباده 

العلماء(.

العلم الشرعي

واك����د د.الطبطبائ����ي ان اهم 
حماية يقدمها الوالدان لالوالد من 
االفكار املنحرفة هي احلماية بالعلم 
الذي يحمي  الش����رعي الصحيح 
املجتمع من التطرف وباالضافة الى 
متابعة االبناء ومعرفة اصحابهم 
الذين يصاحبونهم ملا لالصحاب 
م����ن تأثي����ر كبير عل����ى ابنائنا، 
وزاد:كما عل����ى وزارة التربية ان 
تواكب التحديات التي يعيش����ها 
الطالب في املدارس، كما ان للمسجد 
واالعالم دورا كبي����را، واذا اردنا 
تفعيل دورهما فالبد من زرع اسباب 
الثقة بني الش����باب حتى يتحقق 

التأثير املطلوب.
ون����ادى د.الطبطبائي بأهمية 
ربط ش����باب االم����ة بعلمائها من 
خالل عقد اللقاءات املفتوحة معهم 
وسهولة الوصول اليهم والتضييق 
على اهل التطرف وعدم متكينهم 

الطبطبائ�ي: 
بالعل�م  الحماي�ة 
الشرعي الصحيح 
تحم�ي األبناء من 
األفكار المنحرفة

د.محمد الطبطبائي


