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نظرا ملا عرف عن سمو األمير الراحل الشيخ جابر 18
األحمد اجلابر الصبـــاح ـ رحمه اهلل ـ من اهتمامه 
بالشريعة اإلسالمية منذ القدم، وما عرف عنه شخصيا 
من تدينه والتزامه األخالقي والديني وحرصه على 
تعاليم الدين اإلسالمي قوال وعمال، فقد قام د.عصام 
الفليج بإعداد كتاب اشتمل على ما ورد من فقرات 
في خطب ســـمو األمير الشيخ جابر ـ رحمه اهلل ـ 

فيما يخص الشريعة اإلسالمية، وقدم الكتاب رئيس 
اللجنة االستشارية العليا للعمل على تطبيق أحكام 
الشـــريعة اإلســـالمية د.خالد املذكور وتتميز تلك 
اخلطب بالروحانية والشفافية واستشهاده رحمه 
اهلل بآيات قرآنية وأحاديـــث نبوية وحكم وعبر. 
رحمك اهلل يا جابر األحمد يا جابر الشريعة يا من 

أحب كتاب اهلل، وجعل اهلل اجلنة مثواك.

الشريعة اإلسالمية في كلمات سمو أمير البالد الراحل
اللهم إني اسألك الهدى والتقى 
اللهم اهدني  والعفاف والغنى، 
وســـددني، اللهـــم إني أســـألك 
السداد والهدى، اللهم إني أعوذ 
بك مـــن زوال نعمتـــك وحتّول 
عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع 

سخطك.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

ادعاء علم الغيب
هناك موقع يا ش��يخ يجيب عن أسئلة تتعلق بأشخاص 
كمكان وجودهم وماذا يفعلون؟ ماذا يحبون؟ وما إلى ذلك، 
هل يجوز دخول هذا املوقع أو التعامل معه؟ أرجو أال تهمل 
س��ؤالي أو تس��تصغره ألن املوضوع مهم وجزاك اهلل كل 

خير.
ال يعلم الغيب إال اهلل وهــــذه املواقع هدفها زعزعة 
إميان الناس، لذا يحرم تصديقهم وال يجوز تشجيعهم 
بالدخول على مواقعهــــم، إال للرد عليهم وبيان بطالن 

كالمهم.

تدخل الحماة
مش��كلتي هي أم زوجي ال س��امحها اهلل ألنها تريد ان 
تدم��ر حياتي الزوجية بس��بب غيرتها القاتل��ة، فما موقف 
الش��رع منها يا ش��يخنا؟ وم��ا الذي قدمه الش��رع لي من 
حقوق يضمنه��ا حلمايتي؟ وهل يجوز لها أن تهدد زوجي 
عند كل مش��كلة بأنها ستغضب عليه إذا لم يطعها، خاصة 
أنها تع��رف نقطة ضعف زوجي، أال وه��ي تدينه ومخافة 
اهلل، بالرغم من أنها ال تصلي، فهل يجوز لها استغالله؟ وما 

حدود تدخلها بحياتي اخلاصة شرعا؟
احلياة الزوجية شأن الزوجني، وال يجوز للوالدين 
أو أحدهما التدخل في حياتهما اال في النصح واالرشاد 

واالصالح والتوجيه ملا يزيد من ترابط الزوجني.
وال يعتبر عدم سماع كالم األم فيما هو حق للزوج 
عقوقا، وال يجوز للزوج ان يظلم زوجته بسبب تدخل 

األم فيما يخص حياة الزوجني.
وأما حدود تدخلها فما ذكرته من النصح واإلرشاد، 
ويجب التدخل في األمور املتعلقة بالدين، كنصح الزوجة 
او الزوج بااللتزام بأحكام الدين من الصالة واحلجاب 

ونحو ذلك.
أما ان األم ال تصلي فهذه طامة عظمى، وواجب الزوج 
حينئذ وهو ابنها ووالده ان كان موجودا أمرها بالصالة 

والزامها.
وأما قولك: »ال سامحها اهلل« فهذا دعاء عليها ال يصح 
خروجــــه منك وأنت زوجة ابنها، بل واجبك الدعاء لها، 
فهذا الذي ينفعها في الدنيا واآلخرة، ويعود نفعه عليك 
وعلــــى زوجك، فأكثري من الدعــــاء لها وخاصة قضية 

ترك الصالة.
وأرى ان تتوددي اليها، وحتســــني اليها، وتهاديها 
بالهدايا، فهذا ألطف للقلوب، ولك حينئذ األجر العظيم 
على صلتك لها رغم ما ترين منها، فال شك ان استمرارك 

على ذلك سيغير من أمورها كثيرا.

ملفات مخلة
أعزم على فتح محل لصيانة احلاسب، وال يخفى عليكم 
أن كثيرا من الناس يقتني احلاس��ب ألمور غير ش��رعية، 
ويحتوي حاس��به على ملف��ات محرمة، من ص��ور عارية 
وكتابات محرمة، فيطلب من العامل أن يحفظ له هذه امللفات 
وينظف احلاس��ب، ثم يعيد تثبيته��ا )أي العامل(، واملعاملة 
مع الن��اس صعب ضبطها، كما أن هن��اك كثيرا من الناس 
يس��تخدمونه ألمور مباحة، ولعلهم األكثر، هل يجوز فتح 

مثل هذا احملل؟
فتح محل لصيانة احلاســــب عمل جائز، وإذا حدث 
وطلب أحد الزبائــــن االطالع أو حفظ أو ترتيب ملفات 
حتتوي على مناظر محرمة، فعليك أن متتنع عن ذلك، 
ومتنع العامل من القيام بذلك، وأن توقف عمل الصيانة 
بسبب ذلك، وعليك االعتذار عن عمل الصيانة، ولك في 

احلالل سعة.

رهن الحساب الجاري
هل يجوز أن يشتري لي البنك اإلسالمي بضاعة، واتفق 
معه على أن حس��ابي اجلاري عنده رهن حلني سداد قيمة 

البضاعة؟
جمهور الفقهاء يشــــترطون فــــي املرهون أن يكون 
عينا متقوما يجوز بيعه، فــــال يجوز رهن الدين، ألنه 

ال يجوز بيعه.
واحلساب اجلاري قرض على البنك فهو دين عليه، 
ولكن يصح رهن الدين عند املالكية، ســــواء كان الرهن 
لدى املدين أو غيره، واشترطوا لصحة رهنه عند املدين 
أن يكون أجل الدين املرهون مثل أجل الدين املرهون به 
أو أبعد منه، قال العدوي: »ويشترط في صحة رهنه من 
املدين أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن به 
أو أبعد، ال أقرب، ألن بقاءه بعد محله كالسلف، فصار في 
البيع بيعا وسلفا، إال أن يجعل بيد أمني إلى محل أجل 
الدين الذي رهن به«. وقال أيضا: »إن رهن الدين يصح 
ولو على غائب، ويكفي في جوازه اإلشــــهاد، والظاهر 
هنا الصحة« اخلرشــــي على خليل 36/5، وفي املدونة 
مثله، اجلزء الرابع. وجاء في قرار مجمع الفقه 913/86 
في البند رابعا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من 
الودائع حتت الطلب )احلســــابات اجلارية( أم الودائع 
االستثمارية، وال يتم الرهن على مبالغها إال بإجراء مينع 
صاحب احلساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا 
كان البنك الذي لديه احلســــاب اجلاري هو املرتهن لزم 
نقل املبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان 
للتحول من الفرض إلى القراض )املضاربة(، ويستحق 
أرباح احلساب صاحبه جتنبا النتفاع املرتهن )الدائن( 

بنماء الرهن.
خامســــا: يجوز احلجز من احلسابات إذا كان متفقا 

عليه بني البنك والعميل.

نسيان الفائتة
فاتتني صالة في اليوم السابق بسبب السفر، وأريد ان 
اقضيها ولكنني نس��يت اي صالة هي، الصبح او الظهر او 

العصر او املغرب او العشاء، فماذا أفعل؟
اذا كنت ال تدري اي صالة فعليك ان تعيدي صالة ذلك 
اليوم كلها، ألن الشك ال يزول إال بذلك فأداؤك صلواتك 

اخلمس لهذا اليوم يقطع الشك باليقني.

أكد أهمية الحوار وتبادل الثقافات بين الشعوب

البوطي: سبب تخلف المسلمين إعراضهم عن االلتزام بأحكام الشرع
مقصوده بالعلم ادراك حقائق هذا الدين 
بدءا مــــن اليقني باهلل ووحدانيته وما 
يتبعه من االميان بالنبوات والرساالت 
االلهية، وانتهاء مبعرفة السنن وضوابطها 
والشريعة واصولها، اذ ان اهمية العلم 
تكمن في كونــــه مقربا الى اهلل. وامنا 
يقرب االنسان الى اهلل عز وجل نوع 
واحد هو العلم باهلل وشرائعه واحكامه 
ولرمبا كان كل ما عداه شاغال عن اهلل 
وصادا عن سبيل التقرب اليه، وعندما 
عدت الى السور التي ميجد فيها القرآن 
العلم ويدعو إليه فرأيت ان كثيرا من 
هذه السور تنزل في مكة اي قبل هجرة 
رسول اهلل ژ الى املدينة وفي مقدمتها 
)اقرأ باسم ربك الذي خلق( وقوله تعالى: 
)قل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
ال يعلمون( وقوله )ويرى الذين اوتوا 
العلم الذي انزل اليك من ربك هو احلق( 
وقوله )ذلك مبلغهم من العلم ان ربك 
هو اعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم 
مبن اهتدى(، فكيف يستقيم ان يكون 
املعني بالعلم في هذه اآليات وامثالها 
العلم بشــــرائع اهلل تعالى واصولها 
وبالســــنة النبوية وضوابطهما مع ان 
هذه املعارف لم تكن قد ظهرت او ولدت 
بعــــد، اذ انها بدأت تظهر بعد ان هاجر 
رسول اهلل ژ الى املدينة ففيها ظهر 
التشريع وتكاملت السنة وتوالت سلسلة 
علوم القرآن، فالعلماء متفقون على ان 
اشرف العلوم ما ابتغي به معرفة اهلل 
وقام بــــه الدليل على وحدانيته فإنهم 
يتفقون ايضا على ان العلم من حيث 
هو بقطع النظر عــــن انواعه الكثيرة 

شريف ومطلوب.
فرق كبير

وم��ا الفرق بني جتدي��د الدين والتبديل 
فيه؟

يتبــــني معنى التجديد جليا إذا وقفنا 
وقفــــة دراية وتدبر عنه كلمة الدين فمن 
املعلوم ان الدين هو الدينونة واخلضوع 
املطلق للمعبود بحق وهو اهلل عز وجل 
والتجديد مسلط عليه اي على الدين ذاته 
ال على مبادئه واحكامه وامنا يتمثل عمل 
من يبعثهم اهلل لتجديد الدين اذن في حمل 
الناس على جتديد بيعتهم هلل وعلى العودة 
الى االنضباط بهديه واحكامه بعد طول 
تفلت وشرود واصالح ما تصدع من صرحه 
ومتتني ما ضعف من دعائمه وسد ما تفتح 
مــــن ثغرات في مفاهيمه وتخريج احكام 
املستجدات من احلوادث واملصالح واالعراف 
على كليــــات القواعــــد الفقهية واملبادئ 
االصولية وقواعد تفسير النصوص دون 
اي عبث بها ودون اي اســــتجرار لها الى 
ما تتطلبه الرغبــــات واالهواء وحظوظ 

النفس ومغامن الدنيا.

باملرأة أشد ودرايتها به أعمق فاألولوية 
في ذلك لشهادة املرأة كمسائل احلضانة 
والنســــب والرضاع وإذا كان مما صلته 
بالرجال أوثق فاالولوية في ذلك لشهادتهم 

كمسائل اجلرمية والسطو والقتل.
حق االبتكار

ه��ل اجلهد الفكري ف��ي التأليف يورث 
صاحبه في ميزان الش��رع، أي اختصاص 

حاجز يتضمن معنى احلق؟
نعــــم ومن أبرز ما يــــدل على ذلك ما 
هو ثابت مــــن حرمة انتحال الرجل قوال 
لغيره أو اســــناده إلى غير مصدره، بل 
كانت الشــــريعة وال تزال قاضية بنسبة 
الكلمة والفكرة الــــى صاحبها لينال هو 
دون غيره أجر مــــا قد تنطوي عليه من 
خير وليتحمل وزر ما قد جتره من شر، 
بل قد ذهب االمــــام احمد في حتديد هذا 
االختصاص وتفسيره مذهبا جعله مينع 
من االقدام على االستفادة بالنقل والكتابة 
عن مقال أو مؤلف عرف صاحبه اال بعد 
االستئذان منه فقد روى الغزالي ان اإلمام 
أحمد سئل عمن سقطت منه ورقة كتب فيها 
أحاديث أو نحوها أيجوز ملن وجدها ان 
يكتب منها ثم يردها؟ قال: ال بل يستأذن 

ثم يكتب.
إذن فالتأليــــف يــــورث صاحبه حقا 
يتعلق بعمله الذي هو ثمرة جهد فكري 

او علمي.
العلم

حت��دث الق��رآن الكرمي ع��ن العلم فهل 
املقصود به هو العلم الشرعي فقط؟

من الناس من يصر على ان القرآن 
الكرمي نظرا لكونه املصدر االول لالسالم 
وكونه البيان املعرف به واللسان الناطق 
بأهميته والداعي اليه، فينبغي ان يكون 

اهلل كثيرا والذاكرات أعد اهلل لهم مغفرة 
وأجرا عظيما(.

كما قرر القــــرآن الوالية املتبادلة بني 
الرجل واملرأة فجعل من الرجل مسؤوال عن 
رعاية املرأة وجعل من املرأة مسؤولة عن 
رعاية الرجل إذ يقول تعالى: )واملؤمنون 
واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
باملعروف وينهون عن املنكر(. كما يقرر 
اإلسالم طائفة من الواجبات يفرضها على 
كل من الرجل واملرأة كما يقرر طائفة من 

احلقوق ميتع بها كال منهما.
شهادة امرأتين

ملاذا اشترط الشرع في الشهادة شهادة 
امرأتني في مكان شهادة الرجل؟

هذا في قضايا املال وليس عائدا ذلك إلى 
أنوثة املرأة كما يتوهم البعض وإمنا هو 
عائد إلى شرط أساسي في الشهادة وهو 
أن تكون للشاهد صلة وثيقة باملوضوع 
الذي يشــــهد فيه رجال كان أو امرأة، فإذا 
كان موضوع اخلصومة مما تكون صلته 

القوة في حياة املسلمني يتمثل في تآلفهم 
وتضامنهم وسريان روح التناصر فيما 
بينهم فذاك هو الذي يكسبهم القوة بعد 
الضعــــف وميتعهم بالغنــــى بعد الفقر، 
ويجعل للسالح الذي حتت ايديهم فاعليته 

النافذة.
وارى ان الوازع الديني كلما ازداد قوة 
في النفس ازدادت األمة تضامنا وازدادت 
تعاونا في سبيل اخلير ودرء الشر وازدادت 
عوامل الود فيما بينها، وكلما ضعف الوازع 
الديني وتراجع تراجع التضامن جراء ذلك 

في حياة األمة.
لذلــــك فإن ســــبب تخلف املســــلمني 
التي حتط بهم  واالبتالءات واملصائــــب 
اعراضهم عن االسالم عن االلتزام بشرائعه 
واحكامــــه )وعد اهلل الذيــــن آمنوا منكم 
وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم في األرض 
كما اســــتخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم دينهــــم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 

من بعد خوفهم أمنا(.
كثي��ر م��ن املعادين لإلس��الم يطعنون 
في احلق��وق التي منحها اإلس��الم للمرأة 

ويعتبرونها غير كاملة فما تعليقكم؟
خاطب اهلل تعالى كال من الرجل واملرأة 
في القرآن على مستوى واحد من اخلطاب 
التكرميي وعلى مستوى واحد من التنويه 
التي يشتركان فيها  بالقيمة اإلنسانية 
فهو يقول مثال: )مـــن عمل صاحلا من 
ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة( ويقول: )إني ال أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض( 
ويقول: )إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني 
واملؤمنات والقانتني والقانتات والصادقني 
والصادقات والصابريـــن والصابرات 
واخلاشعني واخلاشـــعات واملتصدقني 
واملتصدقات والصائمـــني والصائمات 
واحلافظني فروجهم واحلافظات والذاكرين 

هناك من يرى أن الس��بيل للخروج من 
حال��ة التخل��ف ال تكون إال باتب��اع الغرب 

وتقليده فما ردكم؟
نعم هذه هي مرحلــــة كان فيها جزء 
كبير من نخبة البالد العربية واإلسالمية 
ال يرى سبيال للخروج من حالة التخلف 
إال بتقليد الغرب، وال يرى مسارا للنهوض 
إال باعتناق الفكر املادي الغربي وجتاوز 
الفكر الديني، وال سبيل لبناء دولة احلق 
والقانون إال باعتناق العلمانية الغربية 
وال سبيل لتحقيق التحضر والتمدن إال 
بتقليد منط الغرب في العيش، غير ان هذه 
املؤشرات تؤذن بوضع حد حلالة االفتتان 
يوما بعد يوم وأن ابناء املسلمني مبن فيهم 
اولئك الذين تربوا في املجتمعات واملدارس 
واجلامعات الغربية اصبحوا اكثر اعتزازا 
وتشبثا من ذي قبل بانتمائهم لإلسالم، بل 
أصبح ابناء الغرب اكثر اقباال وتعرفا على 

الدين االسالمي وثقافته وقيمه.
الحوار المتبادل

وما هو املطلوب في املرحلة احلالية؟
التواصل واالجتهاد املستمر من أجل 
انتاج فكر إســــالمي إنســــاني مستوعب 
وبلورة خطاب قادر ليس فقط على تفنيد 
دعاوى أعداء اإلســــالم وخصومه مؤكد 
على البراءة من التشــــدد والغلو ولكنه 
ايضا يركز ويؤكد باألساس على معاني 
التعارف بني الشعوب واألمم عن طريق 
احلــــوار والتالقح والتبادل بني الثقافات 
مصداقا لقوله تعالــــى )يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عن اهلل أتقاكم 

إن اهلل عليم خبير(.
أمجادهم  املس��لمون  يس��تعيد  كي��ف 

السابقة كمصدر للقوة؟
تؤكد ســــنة اهلل في عباده أن مصدر 

أكد الداعية د.محمد س�عيد البوطي أن 
الس�بيل الى اخلروج من نفق التخلف الذي 
يعيشه املسلمون اآلن هو العودة إلى القرآن 
الكرمي والسنة والبعد عن تقليد الغرب. وقال 
في حواره مع »اإلميان« اثن�اء زيارته األخيرة 
إلى الكويت ان احلوار والتالقح والتبادل بني 
الثقافات حث عليه اهلل تعالى في كتابه العزيز، 
واشار البوطي إلى أن حقوق املرأة في اإلسالم 
واضحة وأنها مكرمة معززة كما ذكر اهلل. وتطرق 
إلى أهمية العلم حيث إننا »أمة اقرأ« كما حتدث 

عن عدة قضايا هامة.. وإلى نص احلوار:

»تراث الجهراء«
اســـتضافت جمعية احياء  
التـــراث االســـالمي ـ اجلهراء 
الداعية محمود املصري حيث 
قدم محاضرة بعنوان »الرفق« 
وذلـــك بالتعاون مـــع وزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
ومبرة طريق االميـــان وذلك 
في االســـطبل الترفيهي لفرع 

اجلمعية.

أرض اإلسراء
الهيئة اخليرية  استضافت 
العاملية االجتماع  اإلســـالمية 
الثانـــي اخلاص  التأسيســـي 
مبشروع »وقفية االمناء ألرض 

اإلسراء«.

الدرع الفضية
حازت جمعية إحياء التراث 
الفضية  الدرع  االسالمي على 
في مســـابقة جائـــزة الكويت 

الدولية.

االرتقاء
نظم مركز االرتقاء لرعاية 
الشباب بجمعية احياء التراث 
االســـالمي ـ الســـاملية دورات 
تربوية هادفة منها مشـــروع 
حلـــة الكرامة حلفـــظ القرآن 
الكرمي وجتويده، باإلضافة إلى 
برامج ثقافية وترفيهية واقامة 
ملتقيات مـــع العلماء والدعاة 

وزيارة االماكن التاريخية.

»األوقاف«
أصـــدرت وزارة االوقـــاف 
والشؤون اإلسالمية املوسوعة 
الفقهية االلكترونية وتتكون من 
45 جزءا وتعد اكبر موسوعة 
فقهية في العصر احلديث في 

صورتها اإللكترونية.

الطلبة املشاركون

العجمي متوسطا وفد »الصحبة الصاحلة«

املهتديات في مسجد الدولة املشاركون في الدورة

»يال نصلي« في مركز يوسف الغانم
»الصحبة الصالحة« زارت فرع المنقف

نسائية سلوى في رحلة إلى المسجد الكبير دورة في اإلسعافات األولية في »إعانة المرضى«

ضمن مشـــروعه التربوي الثالث اقام مركز يوســـف الغامن نساء محاضرة 
اميانية في مدرسة عبداهلل  بن رواحة االبتدائية مبنطقة العارضية حتت شعار 
»يال نصلي« مع تطبيق عملي للصالة بعدها اقيمت مسابقات ثقافية وترفيهية 

ثم وزعت الهدايا على الطلبة املشاركني.

اســـتقبل مدير إدارة األفـــرع ومدير إدارة احلج والعمـــرة بلجنة التعريف 
باالســـالم احملامي منيف العجمي مبقر اللجنة باملنقف وفد الصحبة الصاحلة 
التابع جلمعية االصـــالح االجتماعي بغرض التعرف على اآللية الدعوية التي 
تسير عليها اللجنة في دعوة غير املسلمني عن كثب حيث اطلعهم على الوسائل 

الدعوية التي تتبعها اللجنة.

نظم فرع سلوى النسائي التابع للجنة التعريف باالسالم رحلة دعوية ضمت 
جميع اجلاليات املســـلمة حيث زرن خاللها العديد من معالم الكويت التراثية 
مثل املســـجد الكبير وحديقة مشرف وأفادت رئيسة املركز رجاء اللوغاني بأن 
اللجنة تكـــرس جميع امكاناتها لتهيئة االجواء الصحية املناســـبة للمهتدين 

ورعايتهم اجتماعيا ونفسيا.

من أجل نشـــر الوعي الصحي والثقافة الطبية في مجاالتها املتعددة نظمت 
جمعية صنـــدوق اعانة املرضى دورة في االســـعافات االوليـــة لرابطة طلبة 
ماالوي في الكويت حاضر فيها عدنان سليمان عن كيفية انقاذ احلياة استمرت 
الدورة 3 ايام من خالل شـــرح نظري وتدريب عملي على القدرة على التعامل 

مع احلاالت الطارئة.

أسبوع حدث في

د.محمد البوطي يتحدث للزميلة ليلى الشافعي

د.محمد البوطي

ك�ّرم  اإلس���الم 
شأنها  من  وأعلى  الم�رأة 
للرجل مس�اوية  وجعلها 
الكري�م  الق��رآن 
مّج�د العل�م ودع�ا إليه 
ابتغيت  ما  العلم  وأشرف 
ب�ه معرف�ة اهلل تعال�ى


