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كتاب قيم اهدي الينا من تأليف الداعية راشد 18
العليمي ود.احمد سيد وراجعه مركز البحوث 
والدراسات مببرة اآلل واالصحاب ليكون اضافة 
ملا سبق من كتب ومؤلفات املبرة. والكتاب يتكون 
من 125 صفحة من 4 فصول يتحدث املؤلف في 
الفصل االول عن التعريف باآلل واالصحاب، اما 
الفصل الثاني فيتناول دراسة ما يتعلق باآلل 

واالصحاب ويشير في الفصل الثالث الى الثناء 
عليهم، اما الفصل الرابع فيتناول فيه اس���س 
التعامل مع اآلل واالصحاب، والكتاب يحث على 
ضرورة دراسة التاريخ دراسة علمية مع مراعاة 
صحة الروايات والبعد عن االكاذيب والتضليل 
ومن هذا املنطلق جاء هذا الكتاب ملعرفة الهدي 

الصحيح في محبة آل النبي ژ.

مفاهيم حول اآلل واألصحاب رضي اهلل عنهم
رب أوزعن���ي أن أش���كر 
نعمت���ك الت���ي أنعمت علّي 
وعل���ى وال���دّي وأن أعمل 
صاحلا ترضاه وأصلح لي في 
ذريتي إني تبت إليك وإني من 
املسلمني. )من أدعية القرآن 

الكرمي(

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

الحجاب
هل لبس العباءة واجب على املرأة وهل األلوان الزاهية 

والفاحتة ال يجوز لبسها عند اخلروج؟
الواجب أن يكون احلجاب س���اترا فضفاضا سواء 
كان عباءة أو غيرها وأال يجزئ اجلسم وال يشف عما 
حتته، كما يجب أن تكون ألوانه غير الفتة لألنظار في 
العرف، ولألسف فإن كثيرا من النساء يتساهلن في 
احلجاب ويحس���ن ان احلجاب مجرد تغطية الرأس. 
فيلبسن الضيق وامللون وقد يضعن املساحيق والروائح 
وال يعتبر ذلك حجابا ش���رعيا. وال يحقق رضا اهلل 

ألنه بخالف ما أمر.

اإلرضاع أمام المحارم
هل يجوز أن ترضع املرأة طفلها أمام محارمها أخوها 

مثال أو أبوها أو غيرهما؟
يحرم النظر إلى صدور املرأة احملرم ولو كان أبوها 
أو أخوه���ا، وهذا مذهب املالكي���ة واحلنابلة. وحدود 
ع���ورة احملرم فيما عدا ما يظه���ر غالبا في بيتها من 
الذراعني والشعر وأطراف القدمني، ويحرم النظر الى 
ثديها وصدرها، وساقها، وأجاز احلنفية والشافعية 
النظر إلى الصدر والثدي، وش���روط وافي جواز ذلك 

أمن الفتنة والشهوة.
ومرجع اختالف الفقهاء في حتديد ما يحل أو يحرم 
من النظر من احملرم تفسيرهم لقوله تعالى )وال يبدين 
زينته���ن إال لبعولتهن أو آبائه���ن أو آباء بعولتهن(  

النور: 31.
فاختلفوا في حتديد املراد منه بالزينة في اآلية ولعل 
الراجح ما ذهب إليه املالكية واحلنابلة من حرمة النظر 
لغير ما يظهر في الغالب س���دا لباب الفتنة والشهوة 

خاصة في غير األب واألخوة.

شرب الخمر
بخص��وص العالقة الزوجي��ة، إن زوج��ي بني فترة 
وأخرى يشرب اخلمر، وأنا لست راضية عن هذا الوضع، 

فهل العالقة بيني وبينه سوية؟
وهناك سؤال آخر: زوجي يريد أن يجامعني، ولكن 
املكان لم يشرعه اهلل، وقد فعلها مرة، ولكن لم يواصل 
بسبب رفضي لهذا الشيء، لقد سأل أحد رجال الدين، 
ولك���ن لم يقل انه كان في نيته هذا، فكان اجلواب: ال 

شيء مكروه بيني وبينه.
يجب أن تعملي جهدك ملنع زوجك من شرب اخلمر، 
وتشددي عليه في ذلك، وإذا أصر فلك اخليار في طلب 
الطالق، ألن شرب اخلمر ضرر في حد ذاته على نفسك 
وأوالدك في السمعة، ورمبا أدى إلى إحلاق األذى بكم، 
وال يجوز لك أن جتلسي معه على مائدة واحدة وهو 
يش���رب اخلمر، كما ال يج���وز أن تعينيه في قليل أو 

كبير في سبيل شرب اخلمر.
أما اجلماع في غير املكان املش���روع فال يجوز، بل 
يحرم عليه ذلك، ويح���رم عليك الرضا ومتكينه من 
الفعل، ويج���ب عليه التوبة، واحلرمة مما هو مجمع 

عليه، وال محل ملا نقل عن جواب أحد املشايخ.

عمل الحرز
 وج��دت كتاب��ا اس��مه »الرحمة في الط��ب والحكمة« 
 وهو كتاب قدي��م، وفيه طرق لعمل ما يس��مى بالحرز، 
وفي��ه أدلة على ثبوت ش��رعيتها من الحدي��ث النبوي، 
وقرأت فيه طريق��ة لزيادة الفهم والحفظ، وهي أن أقوم 
بكتابة سورة يس والفجر في إناء بواسطة ماء الزعفران، 
ثم أقوم بغس��له بماء زمزم، ثم أش��رب الماء، وقد قمت 
بعم��ل هذه الطريقة، ولكني أخش��ى أن يك��ون ما فعلته 
ضربا من الحرام أو السحر فما هو الحكم الشرعي فيما 

فعلت؟
ال أعرف لهذا أصال، وال يجوز عمل ش���يء من ذلك 
إال بنص، وال نص حس���ب علمنا والذي ورد إنما هو 
في حفظ القرآن الكريم. فقد ورد دعاء من قرأه حفظ 
القرآن مطرد النسيان، وهو حديث فيه مقال وخالف 
في ثبوته عند المحققين، ذكره ابن كثير في فضائل 

القرآن.

االستعانة بالجن
الس��الم عليكم يا شيخ، السؤال هل يجوز االستعانة 

باجلن في عمل اخلير أو عمل ال يضر أحدا؟
ال جتوز االس���تعانة باجلن ول���و في عمل اخلير، 
ألن االس���تعانة بهم تعني اعتقاد أنهم يجلبون خيرا 
أو يدفعون ضرا فهذا شرك ألن النفع والضر من اهلل 
وحده، واجلن ال يض���رون إال بإرادة اهلل. فال يجوز 

قطعا االستعانة باجلن.

الحوار ضروري ألي دعوة ناجحة مثمرة
الحساوي: الحوار يقرب وجهات 
النظ�ر ويوّح�د صفوف المس�لمين

األئمة  من  يأخذ  الجميع  الياس�ين: 
الكبار فلماذا ال يلتزمون بآداب االختالف

والريبة بيننا وبني الذين يخالفوننا ويجعلنا نتحاور في أجواء من 
الثقة واالطمئن���ان والرغبة في الوصول الى احلقيقة املجردة، كما 
انه ينمى في مجتمعاتنا مفهوم التعدد الثقافي الذي ال يلغي العقل 
وال يفرض املجامالت الرخيصة واملداهنة على حس���اب التجرد من 
أجل الوصول إلى احلقيقة، وبني أن العالم اإلسالمي اليوم في أشد 
احلاجة الى احلوار بني أجنحته وداخل جدرانه وبينه وبني اعدائه 
وجيرانه، رغم تفرق املسلمني الى شيع وأحزاب متنازعة ومتناحرة 
ومتصارعة وايثار لغة اخلالف والصراع والقتال على لغة احلوار 
فأصبح املس���لمون كما وصف اهلل تعالى أعداءهم )بأس���هم بينهم 

شديد حتسبهم جميعا وقلوبهم شتى(.

حوار القرآن

وضرب د.احلس���اوي عدة امثلة من احل���وار القرآني واحلجج 
العقلية التي استخدمها القرآن الكرمي في محاورة الكفار، واحلجج 
التي يس���تخدمها الرس���ل في محاورة أقوامهم. وقال: عماد القرآن 
في أس���اليب احلوار هو قوله تعالى )ادع إلى سبيل ربك باحلكمة 
واملوعظة احلس���نة وجادلهم بالتي هي أحس���ن( النحل: 125، )وال 
جتادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي أحسن إال الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأن���زل إليكم وإلهنا وإلهاكم واحد ونحن له 

مسلمون( العنكبوت: 46.

تقريب وجهات النظر

وبني د.احلساوي ثمرات احلوار وقال هي ثمرات كبيرة نلمسها 
في واقعنا اليوم ونراها متمثلة في تقريب وجهات النظر وكس���ر 
احلواجز النفسية والس���دود التي متنع تقارب املسلمني وتوحيد 
كلمتهم ورص صفوفهم، ولعل ابلغ الدروس في بيان ثمرات احلوار 
هو ما نراه من عواقب فشل احلوار واستشراء العداوات والبغضاء 
بني املس���لمني الس���يما بني الدعاة الى اهلل تعالى، وشق صفوفهم 

ومتزق وحدتهم ومتكن اعدائهم من السيطرة عليهم.

ودعا ش���باب الدعوة الى أن يأخذوا ب ���األدوات التي يتعاملون بها 
من منبع كتاب اهلل وس���نة نبيه ژ وكت���ب العلماء والتعامل مع 
الش���ريعة باملقصد الذي جاءت به من ادخال السعادة على الناس 
في الدنيا واآلخرة. قال تعالى )يريد اهلل بكم اليس���ر وال يريد بكم 
العسر( وذلك البد من أن يدرك املسلمون ان أخوة اإلسالم ووحدة 
صفوف املس���لمني تأتي في أولويات العمل، كما انه البد من معرفة 
خطورة عدم االلتزام بآداب احلوار، وسياج هذا كله مراقبة اهلل في 

كل تصرف ولفظ.

تحديات كبيرة

واضاف د.وائل احلساوي، اننا امام تلك التحديات الكبيرة التي 
تواجهها االمة االسالمية تبرز أهمية احلوار في حياة املسلمني اليوم 
كوسيلة من اجنح الوسائل في ردم الهوة الكبيرة بني شعوب العالم 
وفهم رس���الة االسالم العظيمة بني املسلمني والتي أدت إلى متزقهم 

وتشتت كلمتهم واستفراد عدوهم بهم.
وأكد أن احلوار اإليجابي والفعال يتيح الفرصة لتعزيز إمياننا 
وترسيخ عقيدتنا ويشعرنا باالطمئنان النفسي ويفتح لنا املجال 
للمشاركة الفعالة في النشاطات اإلنسانية في مجتمعاتنا واالنفتاح 
على أصحاب العقائد املختلفة من أجل توضيح ما خفي عليهم من 
عقيدتنا وتوضيح البعد اإلنساني ملا ندعو إليه ودفعهم إلى القناعة 
ب���ه وقبوله دون تردد، كما ان احلوار االيجابي يزيل نظرة الش���ك 

في ظل التحديات التي متر بها األمة اإلس���المية تزداد الضرورة 
للحوار حيث اننا جند ان العالقات االسالمية � اإلسالمية تعاني من 
التوتر في أحيان كثيرة مما يهدد مصالح األمة اإلسالمية وال سبيل 
ملواجهة هذه التحديات اال بالتضامن االسالمي واحلوار العلمي اجلاد 

بني املسلمني حول هذه القضية نتعرف على ما يقوله العلماء.
يحدد لنا الداعية اإلسالمي د.جاسم مهلهل الياسني ضوابط احلوار 
واالخت���الف بقوله: يجب مراعاة عدم التطرف في احلوار، حيث ان 
التطرف مرتبط بالتعصب الذي يعني عدم قبول احلق عند ظهور 
الدلي���ل بناء على ميل إلى جهة أو جماعة أو فكر، والبد من وضوح 
الهدف من احلوار من حيث الوصول إلى حفظ أمن واستقرار الدولة 
واملجتمع من أجل أن تتواصل وتس���تمر مشاريع اإلصالح والعمل 
وحماية املقاصد الشرعية املعروفة، ووضع سياسات عملية تكفل 
جناح احلوار في املجتمع من خالل العمل على زيادة تفعيل انشطة 
التيار اإلس���المي املعتدل الثقافية والسياس���ية واالجتماعية منها 
لتشمل ساحات عمل العناصر املتطرفة واشراكها في هذه االنشطة 
للحد من تطرفها وجذبها إلى مسارات معتدلة بهدف تنفيذ برنامج 
متكامل التواص���ل، وذلك بإقامة اللقاءات واحلوارات حول مختلف 
القضايا وجتميع الرموز الشرعية والفكرية في الكويت خاصة ذات 
البعد الشعبي والرسمي الستصدار الرؤية الشرعية لالحداث التي 

متر بها مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.

هجمات شرسة

وتساءل الياسني: ملاذا وصلت االتهامات الى التفسيق والتبديع؟ 
ومل���اذا بدأ الصراع بني من ينتس���ب إلى املذهبي���ة ومن يدعو إلى 
الالمذهبي���ة؟ وفي هذا الصراع كانت هن���اك غفلة عما يتعرض له 
اإلسالم من هجمات خارجية شرسة، وعند التحقيق نرى أن اجلميع 
يأخذ من االئمة الكبار، فلماذا ال يلتزمون بآداب االختالف التي عاش 
في كنفها كرام االئمة من السلف، ولعل ما نعيشه من اختالف بعيد 
عن اداب احلوار ويرجع إلى اجلهل باالس���الم او العلم الناقص به، 

زوجات النبي ژ

الزواج الحادي عشر
السيدة ميمونة بنت الحارث

الزاهدة العابدة التقية، خالة عبداهلل بن عباس، وخالد 
بن الوليد، تزوجها رسول اهلل في عمرة القضاء عام 7 

ه�، روت 13 حديثا.
توفي���ت عام 51 ه�، ودفنت ف���ي املكان الذي بنى بها 

رسول اهلل ژ في سرف.

مركز االرتقاء
اختتم مركز االرتقاء مشروع 
مواهب الثالث لرعاية الشباب 
املبدع الذي أقامته جمعية احياء 
التراث االسالمي بالساملية وضم 
27 مش���اركا تتراوح اعمارهم 
بني 10 – 17 سنة واشتمل على 
دورات شرعية وتدريبية وبرامج 

ترفيهية ورياضية.

لجنة اإلغاثة
اللجن���ة الكويتية  قدم���ت 
املش���تركة لالغاثة مساعدات 
الس���يول  عيني���ة ملتضرري 
مبحافظة شمال سيناء املصرية، 
كما قدمت مساعدات ملستشفى 

العريش العام.

أمانة األوقاف
تبرعت االمانة العامة لالوقاف 
مببل���غ 300 الف دوالر الغاثة 
منكوبي مناطق شمال سيناء 
وأس���وان في مص���ر لضحايا 

السيول والفيضانات.

جمعية الرحمة
نفذت جمعية الرحمة العاملية 
الكويتية عملية اغاثة ملتضرري 
وفقراء منطقة وادي غزة حيث 
وزعت مساعدات بقيمة 100 الف 
دوالر تبرع من جلنة فلسطني 
اخليرية التابعة للهيئة اخليرية 

االسالمية العاملية.

رياض الجنة
التي  ضم���ن احملاض���رات 
ينظمها مشروع رياض اجلنة 
التابع ملبرة طريق االميان ألقى 
الداعية محمد حسان محاضرة 
بعنوان »اخلشية من اهلل« في 

مسجد الشايع بالزهراء.

جانب من احلضور
طفلة مشاركة تكّرم د.أبوسعد

مدير اللجنة أحمد الكندري متوسطا الدارسني منيف العجمي متوسطا الدعاة وابناءهم

الجاليات في رحلة ل� »مرح الند« كيف تسعد نفسك وتصنع مستقبلك؟

لجنة العثمان تطور مراكز تعليم القرآن الكريم تكريم الدعاة وأبنائهم ب� »تعريف المنقف«

اميانا من مراقبة اجلاليات والتعريف باالس���الم بتفعيل انش���طة الرحالت 
اخلارجية في خلق جو من املرح في نفوس اجلاليات وتأليف قلوبهم فقد قامت 
املراقبة برحلة ترفيهية الى حديقة مرح الند مبنطقة الصباحية شارك فيها 300 
من مختلف اجلاليات النسائية طالبات اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب، واملعهد الديني ومدرسات وممرضات من جميع اجلنسيات.

نظمت جلنة الطفل التابعة جلمعية بيادر الس���الم النسائية دورة تدريبية 
مكثفة للفتيات من سن 11 الى 16 سنة وملدة يومني على مسرح حضانة السالم، 
حاضر فيها االستشاري النفس���ي والتربوي د.مصطفى أبوسعد حتت عنوان 
»كيف تسعد نفسك وتصنع مستقبلك؟«، طرح فيها أبوسعد العديد من املفاهيم 

القيمة وفي ختام الدورة مت تكرمي د.أبو سعد من قبل اللجنة.

قامت جلن���ة زكاة العثمان بتطوير طرق تعليم الق���رآن الكرمي من الطرق 
التقليدية الى طرق التعليم باملستويات واملنهجية املتميزة واالختبارات الدورية 
والتي تنتهجها مراكز األترجة حيث مت افتتاح اول مركز ألترجة اللجنة مبسجد 
الشايجي حيث بلغ عدد املسجلني فيه 150 من البنني والبنات وهناك 200 دارس 

ودارسة في انتطار الدعم لاللتحاق باملركز.

اقامت جلنة التعريف باالسالم فرع املنقف حفل تكرمي لدعاة الفرع وابنائهم 
اش���ادة باجلهود البارزة والدؤوبة التي يبذلونها لتظل شجرة الدعوة مثمرة 
تعطي ثمارها لكل من يستظل بها، واكد مدير ادارة االفرع منيف العجمي ان هذا 
التكرمي تطبيق الستراتيجية اللجنة في اقامة االنشطة الترويحية والترفيهية 

للجاليات على الدوام.

أسبوع حدث في

د.وائل احلساوي د.جاسم مهلهل الياسني

املؤمتر الدولي في حوار األديان

أساليب حوار النبي ژ
< أوصى اهلل سبحانه وتعالى رسوله 
ژ في كثير من اآليات بالحوار من بينها: 
)وجادلهم بالتي هي أحسن( النحل 125، 
وكذلك قوله: )ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم( 

فصلت 34.
 < وأوصى اهلل تعالى س��يدنا موس��ى 
وأخاه هارون عليهما الس��الم بالمحاورة 
اللين��ة )فقوال له قوال لين��ا لعله يتذكر أو 
يخش��ى( طه 44. واهلل يعلم انه لن يتذكر 
ولن يخشى ورغم عنف الكلمة )عندما قال 
فرعون انه اهلل( وبش��اعتها فإنها ال تعني 

عنف األسلوب.
< وعندما اتهم الكفار النبي محمدا ژ 
بالجنون لم يرد بعنف بل كان يدلهم على 

المنهج الذي يؤدي الى التفكير السليم 
)قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا هلل 

مثنى وفرادى ثم تتفكرون( سبأ 46.
وايضا البحث عن مواقع اللقاء باألفكار 
المشتركة، قال تعالى: )قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أال 
نعبد إال اهلل وال نش����رك به ش����يئا وال 
يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل( 

آل عمران 64.
< عدم التعنت مع اآلخر، حيث قال تعالى: 
)وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم 
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون( 
يونس 41، هذه بعض األس��اليب التي عمل 
بها الرسول ژ فوصل الحوار اإلسالمي الى 

أرقى الحوارات في تاريخ اإلنسانية.

إعداد: ليلى الشافعي


