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إعداد: ضاري المطيري

كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

العمل الخيري من أهم الركائز الحضارية في الكويت مهما حاول المغرضون التشكيك فيه والنيل من صورته المشرقة

آداب الدعاء واألذكار )2(الرد على من أباح فك السحر بالسحر )2(

بطباعته من إصدارات علمية ودعوية ممتثلني 
قول الباري ج����ل وعال: )وتعاونوا على البر 

والتقوى(.
تعاون مثمر مع األوقاف والشؤون

حدثن��ا ع��ن م��دى تع��اون وزارة األوق��اف 
والشؤون في إجراءات أعمالكم؟

نعم هناك تعاون مستمر بيننا وبني وزارة 
األوقاف من خالل التنسيق إلقامة احملاضرات 
والدورات العلمية واملناش����ط الدعوية، كما 
أن هناك تنس����يقا بيننا وبني وزارة الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل من خالل الس����ماح لنا 
بالتصريح للمشاريع اخليرية بالتنسيق املسبق 
مع إدارة املبرات واللجان اخليرية، وال يسعنا 
في هذا املقام إال أن نتقدم بالشكر اجلزيل إلى 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لتعاونهم 
املس����تمر واملثمر معنا، والشكر موصول إلى 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على تسهيل 

أعمال اخلير في بلد اخلير والعطاء.
قريبًا.. الجبير ويعقوب

َم��ن ِم��ن الدع��اة البارزي��ن الذي��ن تعتزمون 
استضافتهم قريبا؟ خاصة أنكم عودمت جمهوركم 

الغفير على استضافة أسماء دعوية المعة؟
الداعية  س����نقوم بإذن اهلل باس����تضافة 
د.خالد اجلبير من اململكة العربية السعودية، 
والداعية محمد حسني يعقوب من جمهورية 
مصر العربية، وذلك في شهر شعبان من هذا 
العام ب����إذن اهلل، وذلك من أجل إقامة دورات 
دعوية تتحدث عن التوبة واالستعداد لشهر 

رمضان املبارك.
كلمة أخيرة حتب أن نختم بها هذا اللقاء؟

أدعو جميع من يقيم على هذه األرض الطيبة 
إلى املساهمة في حملة التبرع بالدم، إلنقاذ كل 
مس����لم ومسلمة يحتاج إلى قطرة دم تساهم 
في إنقاذ حياته، كما أشكر جميع القائمني على 
احلملة، وأمتنى من اهلل أن تتكلل جهود احلملة 
بالنجاح وأن حتقق األهداف اإلنسانية املرجوة 
منها، كما نشكر كل يد محسنة ساهمت معنا 
في الوصول إلى التمي����ز والعطاء عبر دعم 
ملش����اريعنا املتنوعة، سواء من خالل دعمهم 
املادي واملعنوي لهذه املش����اريع، كما نشكر 
كل من ساهم في جناح حمالتنا الدعوية عبر 
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، 
كما ندعو اجلميع إلى الوقوف بجانبنا، حتى 
نصل إلى مرحلة اإلتقان في الدعوة إلى اهلل، 
ومواكبة التطور التقني واملعرفي، كما ندعو 
اهلل العلي القدير أن يحف����ظ بالدنا وأميرنا 
وولي عهدنا األمني من كل س����وء، وأن يجعل 

هذا البلد آمنا مطمئنا.

واملراسلة الدورية عبر اخلدمة املنزلية.
م��ا أبرز التحديات الت��ي قابلتها جلنة الدعوة 
واإلرش��اد خالل عملها املتواصل في اجلانب 

اخليري؟
التكاليف املادية الكبيرة للحمالت اإلعالمية 

كحملة املليون حقيبة.
هل تستعني على إجناز هذه احلمالت الكبيرة 

بأموال الزكوات أم ماذا؟
ال، وإمنا لها مورد صدقات خاص باملشروع 
يتم اإلنفاق منه، كما أن هناك بعض املشاريع 
الت����ي يتكفل بها بعض االخوة واألخوات من 
احملس����نني واحملسنات، فالزكاة لها مصارفها 

اخلاصة في الشريعة اإلسالمية.
وجه الكويت المشرق

ما تعليقك على بعض األصوات النش��از التي 
ترتفع أحيانا في التشكيك في العمل اخليري 

في الكويت؟
أقول إن العمل اخليري في الكويت من أهم 
الركائز احلضارية إلبراز وجه الكويت املشرق، 
وإن اجلهات اخليري����ة والتطوعية في البالد 
مهما حاول املغرضون التشكيك فيها والنيل 
من س����مو أهدافها فستبقى بإذن اهلل نبراسا 
مضيئا، وإن هذه األصوات النشاز لم تظهر إال 
حينما رأوا ثمرة العمل اخليري، فإن الشجر ال 
ترمى إال إذا كانت مثمرة، لذا جتد هؤالء يسعون 
جاهدين إلى التش����كيك ف����ي العمل اخليري، 
ونقول: إننا ننتهج الش����فافية والوضوح في 
عملنا، وصفحاتنا بيضاء مشرقة حافلة بإذن 
اهلل باإلجنازات والعطاء، وكما قال املولى جل 

وعال )فأما الزبد فيذهب جفاء(.
جمعي��ة إحياء التراث ص��رح خيري ودعوي 
كبي��ر، وتتفاوت نش��اطات أفرعه املنتش��رة 
ف��ي مناط��ق الكويت والتي م��ن أبرزها فرع 
الفردوس، فحدثن��ا عن آلية عملكم وتعاونكم 
مع الفرع الرئيس��ي واألفرع األخرى خاصة 
أن كثيرا من األعمال حتتاج مزيدا من التعاون 

وتضافر اجلهود.
إن الفرع الرئيسي يعتبر مبثابة األم لألفرع 
األخرى، حيث إننا نس����تلهم منه التعليمات 
واإلرشادات عبر اللقاءات التنويرية الشهرية 
والسنوية، والتي يقوم الفرع الرئيسي بعقدها 
مع رؤس����اء اللجان للوقوف على اإلجنازات، 
والسعي في التغلب على العقبات التي تعتري 
العم����ل اخليري في أي فرع م����ن أفرع إحياء 
التراث اإلسالمي، كما أننا نعمل كحلقة وصل 
بني املتبرع واألفرع األخرى، من خالل استقبال 
التبرعات اخلاصة مبشاريعهم، وحتويلها في 
حساباتهم، إضافة إلى أننا نقوم بالتعاون مع 
جميع األفرع للقيام بتوزيع ما تقوم اللجنة 

وغيرها من املش����اريع، التي تخدم اإلس����الم 
واملسلمني، فنحن وإن كنا نختص باملشاريع 
الداخلية داخل الكويت، ولكن ال مينعنا ذلك 
من مواصلة الدعم اخلارجي الذي كان له الدور 
الكبير بعد اهلل عز وجل برجوع هذا البلد الطيب 
من عدوان وبطش النظام العراقي البائد حيث 
رفعت األيادي بالدعاء إلى الباري س����بحانه 
وتعالى برجوع وحفظ الكويت ونصرتها على 
املعتدي الغاشم، فهم ال ينسون خير الكويت 
وأه����ل الكويت عليهم، فف����ي كل بلد من هذه 
البلدان جتد خير األي����ادي البيضاء من أهل 
الكويت من احملسنني واحملسنات، الذي ساهم 

في رفع معاناتهم من الفقر واجلوع.
إذن ما أبرز مشاريعكم اخلارجية؟

أما عن مشاريعنا اخلارجية فهي مشروع 
علمني القرآن ويش����مل كفالة حلقات القرآن 
الكرمي خارج الكويت وكفالة احملفظني والدعاة، 
وكذلك مشروع علمني اإلسالم والذي يقوم على 
نشر تعاليم الدين احلنيف وتوعية املسلمني 
بأمور دينهم، وكذلك دعوة غير املسلمني إلى 
اإلسالم، إضافة إلى إنشاء املدارس اإلسالمية 

واحللقات القرآنية وغيرها كثير.
متابعة وتواصل

هل هناك متابعه لهذه املش��اريع وتواصل مع 
املتبرعني؟

نعم هناك قس����م خاص ملتابعة املشاريع 
وعمل التقارير لهذه املشاريع، وقد قامت اللجنة 
بتطوي����ر العمل، وهو عمل نظام املس����جات 
واالمييالت، وعمل مجاميع تواصل مع املتبرعني، 

ومن املشاريع املوس����مية مشروع إفطار 
الصائم داخل الكويت حيث تقوم به اللجنة 
في كل موسم رمضان بتوفير أماكن لتفطير 
الصائم����ني داخل الكويت، ف����كان بفضل اهلل 
ومنته أن مت توفير 20 ألف وجبة إفطار صائم، 
وكذلك مشروع إفطار أسرة في رمضان حيث 

شمل هذا املشروع عدد 200 أسرة.
مصحف المكفوفين

وهناك مشاريع لذوي االحتياجات اخلاصة 
ومنها مشروع مصحف املكفوفني، حيث قامت 
اللجنة بالتعاون مع جمعية املكفوفني الكويتية 
بتوفير مصحف بقيمة 25 د.ك وتوزيعه مجانا 
على االخوة املكفوفني، وأيضا مشروع البصيرة 
وهو طباعة الكتب واملراجع اإلس����المية التي 
تهتم بالعقيدة والفقه اإلسالمي لتبصير االخوة 
املكفوفني بتعاليم دينهم احلنيف وسنة نبيهم 
عبر طباعتها على طريقة برايل، وكان أيضا 
أن طرحت وألول مرة مسابقة املكفوفني األولى 
حلفظ القرآن والسنة على مستوى الكويت، 
والتي القت إقباال متميزا من االخوة املكفوفني، 
ونالت استحسان شريحة كبيرة من احملسنني، 
حيث أقيمت حتت رعاية معالي وزير الشؤون 
االجتماعية السابق الشيخ صباح اخلالد الصباح 

جزاه اهلل خير اجلزاء.
ومع ذلك لم تغفل اللجنة عن دورها الداعم 
للمشاريع اإلسالمية التي تخدم االخوة املسلمني 
في مختلف أقطار دول العالم، فكانت مساهمة 
بش����كل كبير وفعال في بناء املساجد، ودور 
األيتام، واملستشفيات، واآلبار، وكفالة األيتام 

هذه احلملة؟
قامت جلنة زكاة الفردوس بكل ما من شأنه 
إجناح احلملة والوصول بها إلى حتقيق األهداف 
اإلنسانية املرجوة منها، من حمالت إعالمية، 
وتصاريح في الصحف احمللية واإلذاعة، وطباعة 
للبروشورات التوعوية بأهداف هذه احلملة 
وموعد انطالقها، ومن املتوقع أن يكون التجاوب 
مع احلملة كبيرا خصوصا ان العمل التطوعي 
واإلنساني يجد في هذا البلد املبارك إقباال كبيرا 
من كل ش����رائح املجتمع، ألن املجتمع بطبعه 

مجتمع تكافلي محب للخير والعطاء.
ل��و انتقلنا إلى أعم��ال وأه��داف جلنة زكاة 

الفردوس بشكل عام، فما هي أهمها؟
إن الهدف األساسي هو إحياء فريضة الزكاة 
والقيام بتوزيعها عل����ى الفقراء واحملتاجني 
وغيرهم من املستحقني لها، علما بأنه قد تركزت 
أعمال جلنة زكاة الفردوس في اآلونة األخيرة 
على العمل داخ����ل الكويت، حتى تثبت كذب 
وادعاء شبهة مفادها: »أن خير الكويت خلارج 
الكويت«، حيث مت طرح عدة مشاريع تخدم 
املجتمع داخل الكويت واملقيمني فيها، ومنها 
على سبيل املثال »مشروع كفالة األيتام« داخل 
الكويت من خالل توفير كشف بأسماء أيتام 
ليس لهم معيل، وقيام اللجنة بتحمل تكاليف 
رعايتهم شهريا عبر تبرع شهري من احملسنني، 
وقد القى هذا املشروع تعاطف شريحة كبيرة 
من أهل الكويت، وكذلك مشروع األسر املتعففة، 
حيث نقوم باملساعدة الشهرية لهذه العوائل 
التي تعاني من ضع����ف الدخل وعدم حتمل 
تكاليف املعيشة، وأيضا مشروع درة اخلير 
والذي يقوم بتوفير األجهزة الكهربائية لألسر 
احملتاجة والفقيرة مثل أجه����زة التدفئة في 
موس����م الش����تاء، وأجهزة التبريد في موسم 
الصيف، باإلضافة إلى براد املاء والغس����الة، 
وهناك أيضا مشروع عمرة اخلير للغير، حيث 
نقوم بتحقيق حلم كل مسلم فقير يريد زيارة 

بيت اهلل احلرام ومنعه الفقر من ذلك.
وأيضا مش����روع البطاقة التموينية وهو 
توفير مواد من الطعام كاألرز والدجاج والزيت 
والسكر وامللح وغيرها وصرفها بصورة شهرية 
على األسر احملتاجة داخل منطقة الفردوس، 
وذلك بحس����ب قدرة اللجنة املادية على ذلك، 
وهناك مشاريع متميزة للجنة كمشروع »لك 
يا أمي«، وهو صدقة جارية تعبر عن رسالة 
شكر وتقدير لكل أم يرغب ابنها أو ابنتها أن 
يكون ثوابها إلى الوالدة التي قدمت لهم الكثير 
ليكون ذلك العمل في ميزانها يوم القيامة بإذن 
اهلل. وكذلك مشروع احلسنة بعشر أمثالها وهو 
صدقة عامة تخدم جميع الش����رائح احملتاجة 

من األيتام والضعفاء وغيرهم.

ف��ي البداية نود احلديث عن حملتكم اخليرية 
األخيرة للتبرع بالدم، فالبعض يتس��اءل: ما 

عالقة جلنة زكاة الفردوس بالشأن الصحي؟
في البداية أشكر لكم هذا اللقاء، وأمتنى أن 
تكون اإلجابات شافية ملا تطرحونه من أسئلة، 
أما بخصوص تبني جلنة زكاة الفردوس لهذه 
احلملة، فهي في احلقيقة عبارة عن مشروع 
يختص باجلوانب الصحية حتت شعار »ومن 
أحياها«، وأردنا من خالله املساهمة في رفع 
املعاناة عن احلاالت املرضية، فبالتالي ال يوجد 
أي تعارض مع عمل اللجنة، بل على العكس 
فاملشروع يصب في مشاريعها وأهدافها، فنحن 
نحرص على املساهمة دائما مبا فيه خير وصالح 
جلميع اإلخوة احملتاجني من جميع اجلوانب، 
املادية والصحية واإلغاثية واالجتماعية، فال 
تق����ف اللجنة على جان����ب دون اآلخر، وهي 
بفضل اهلل عز وجل مساهمة في كل باب من 
أبواب اخلير، لتك����ون مثاال لتحقيق التكافل 
االجتماعي مصداقا لقوله تعالى )ومن أحياها 
فكأمنا أحيا الناس جميعا(، وقول املصطفى 

ژ »املسلم أخو املسلم«.
30 مايو

كيف ميك��ن ألهل اخلير واحملس��نني التبرع 
بالدم ومتى تبدأ حملتكم؟

س����تتواجد سيارة التبرع بالدم بإذن اهلل 
تعال����ى عند مقر اللجن����ة الكائن في ضاحية 
الفردوس ق2 ش1 ج13 م13، وذلك يوم األحد 
املوافق 2010/5/30م من الس����اعة 4م وحتى 
الس����اعة 7م، وملزي����د من االستفس����ار ميكن 
االتصال على الرقم����ني التاليني 67700732 � 

.24888671
تصاحب عمليات نقل الدم مخاوف من انتقال 
بعض األمراض املعدية، فما اإلجراءات املتخذة 

للحيلولة دون وقوع مثل هذا األمر؟
نحن في الكويت واحلمد هلل منتلك إمكانيات 
عالية في املجال الطبي، وستكون حملة الفردوس 
للتبرع بالدم بالتعاون مع وإش����راف وزارة 
الصحة، التي متتلك أرقى األجهزة واملختبرات 
الطبية، لذلك فإن االحتياطات متوافرة لتوفير 

الدم اآلمن إن شاء اهلل.
تقام الكثير من حمالت التبرع بالدم، فما الذي 

مييز جلنة زكاة الفردوس عن غيرها؟
ليس����ت املسألة بحثا عن التميز، بل نحن 
نعمل بدافع واحد، وهو الدافع اإلنساني، والبد 
أن يكون العمل تكامليا، فكل جهة تقوم بحملة 
تبرع بالدم تصب جهودها في الهدف نفسه، 
وهو توفير الدم ملن يحتاجه في الداخل واخلارج 

إلنقاذ النفس البشرية.
ما مدى النجاح الذي يتوقعه املش��رفون على 

أخ����ي القارئ اليوم نتابع الرد، وجنيب على من يس����تدل بجواز 
حل السحر بسحر مثله مبن أفتى بجوازه من باب الضرورة فأقول: 
بأنه ليس هناك ضرورة للع����الج ألن هناك مما يباح من العالجات 
ما يغني عنه واحلمد هلل، وهو العالج بالرقية الش����رعية واألدوية 
املباحة املجربة م����ع التوكل على اهلل ودعائ����ه والتضرع إليه فهو 
س����بحانه يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء كما قال جل وعال 
)أمن يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء األرض 
أإله م����ع اهلل قليال ما تذكرون(، ثم إن الس����حر كفر وال يباح الكفر 
للضرورة، وال يجوز لالستدالل بأن بعض العلماء أجاز حل السحر 
بسحر مثله، فأقوال العلماء إذا خالفت الدليل فإنه ال يجوز العمل بها، 
وهذا القول مخالف للكتاب والسنة كما وضحنا فال يجوز األخذ به، 
قال اهلل تعالى )فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهلل والرسول إن 
كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال(. واحلق 
أنه إذا أفتى بالعالج عند الس����حرة ليحلوا السحر كما يقول الشيخ 
عبداحملس����ن العبيكان فإن في هذا إتاحة للس����حرة أن ينتشروا في 

بالد التوحيد، بالد احلرمني الش����ريفني مهبط الوحي ومهد الرسالة بعد أن طهر اهلل تلك 
البالد منهم بدعوة التوحيد، وفي هذه الفتوى أيضا فرصة للس����حرة أن يسحروا الناس 
ثم يقولوا تعالوا نعاجلكم من السحر. فعالج السحر احلقيقي إمنا هو بتطهير البالد من 
الس����حرة مبنعهم من دخول البالد وتنفيذ احلكم الشرعي فيمن وجد منهم بني املسلمني، 
وبهذا يعالج الس����حر حقيقة، وال يتم هذا إال بالتع����اون مع أهل العلم ورجال األمن على 

مطاردتهم وهدم أوكارهم.
قال ابن القيم »النشرة حل السحر عن املسحور، وهو نوعان، األول حل السحر بسحر 
مثله وهو الذي من عمل الشيطان فيتقرب الناشر واملنتشر إلى الشيطان مبا يحب فيبطل 
عمله عن املس����حور، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات واألدوية املباحة فهذا جائز بل 
مس����تحب، وعلى النوع املذموم يحمل قول احلس����ن »ال يحل السحر إال ساحر«. وال شك 
في أن هذه الفتوى خطيرة فإن من أعظم التذلل واخلضوع للش����يطان أن ينصرف قلب 
العبد عن خالقه بتوجه إرادته إلى ساحر جنس موال للشيطان ليحل عنه السحر ونحوه، 
وليعلم من فعل ذلك أن الثمن دينه، وأنه لم تتحرك نيته وإرادته بالتوجه إلى الس����احر 

إال لفس����اد اعتقاده وظنه باهلل ظن سوء، وإال فلو صدق اهلل وعلم 
أن األمر كله له س����بحانه، وأن السحرة وشياطينهم تضر وال تنفع 
ملا اس����تقرت في قلبه إرادة ذلك، فضال أن يفعله لورود النهي األكيد 
عن ذلك، وأنه من عمل الش����يطان، وحرام فعله حيث إنه ال يحصل 
إال بالتق����رب إلى الش����يطان وعمل أو قول ما يرضيه من الس����احر، 

وممن يأتي إليه.
أما الساحر فلم يحصل له السحر إال بالكفر، وأما من يأتيه حلل 
الس����حر فإمنا أتاه إلدباره وإعراضه عن ربه وما شرع له من الرقية 
بالقرآن واألذكار والدعاء، ومن األدوية املباحة إلى عدو اهلل الساحر 
اخلبيث الكافر، مع علمه أنه شيطان إنس يتقرب إلى شيطان جن، فأي 
خير يرجى بهذا املسلك؟ فلينظر من أتى الساحر مبن تعلق قلبه في 
الشفاء، فقد قال رسول اهلل ژ »ومن تعلق شيئا وكل إليه« أخرجه 
النسائي والترمذي وحسنه ابن مفلح في اآلداب الشرعية وشيخنا 

حافظ الوقت حسنة األمام األلباني في غاية املرام. 
قال الش����يخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه اهلل »أي: من 
تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله اهلل إلى ذلك الشيء« انظر فتح املجيد 
بش����رح كتاب التوحيد. قلت: والذي يجب على املسلم إذا سمع بساحر أو كاهن أو عراف 
أال يأتيه بل ينأى عنه ألن عنده شعوذة ودجال وحتما سيتأثر قلبه بإتيانه هذا الساحر 
وش����بهاته التي يبعثها وفي ذلك يقول النبي ژ من حدي����ث عمران بن حصني مرفوعا 
»من سمع بالدجال فلينأ عنه فواهلل إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما 
يبعث به الشبهات« حديث صحيح، أخرجه أبو داود وأحمد واحلاكم، وإن الذين يذهبون 
إلى السحرة يرجون نفعهم إمنا يزدادون سوءا، ولو ندر وحصل بعض النفع فهو كنفع 
اخلمر بل أشد، وحسبك أنه نفع للبدن بفساد الدين، وذلك خسران مبني، وأنى لهم النفع 
واهلل عز وجل يقول )وال يفلح الس����احر حيث أتى(، فهذا خبر يشمل الضرر، والتحذير 
هن����ا ملن قد يغتر بفتاوى قوم لم يتقوا اهلل في املس����لمني فيفتحون لهم أبواب الضاللة 
بفتاويهم الضالة حيث يهونون عليهم حل الس����حر بإتيان الساحر وهو »النشرة« التي 
هي حل السحر بسحر مثله. والساحر مادته شيطانية، ويكفي من أتاه من اخلسران )وال 

يفلح الساحر حيث أتى( فأي خير يرجى وأي شر يتقى بعد هذا؟

من  مختارة  مجموعة  هذه 
آداب الدعاء واألذكار وسننهما 
املهج��ورة، وبع��ض األخطاء 
املشتهرة في ألفاظهما وأدائهما 
مما يخال��ف اله��دي النبوي 
الثابت، اس��تفدناها من كتاب 
العالمة بكر أبوزيد رحمه اهلل، 
واملس��مى »تصحيح الدعاء«، 
م��ع تص��رف يس��ير بقصد 
توضيح السياق واملعنى املراد، 
نعرضها عليكم في سلس��لة 
حلقات متتابعة ألهميتها، وها 

هي احللقة الثانية:
1 � ثبت احلديث عن النبي ژ 
أنه قال »ال يرد القدر إال الدعاء، 
وال يزيد في العمر إال البر، وإن 
الرجل ليح���رم الرزق بالذنب 

يصيبه« رواه الترمذي. 
2 � وثبت عن النبي ژ أيضا 
أنه قال »أعجز الناس من عجز 
الدعاء، وأبخلهم من بخل  عن 

بالسالم«. 
3 � رف���ع اليدي���ن من آداب 
الدعاء ومس���تحباته باإلجماع 
إال في حالة واحدة في خطبة 

اجلمعة ما لم يستسق.
4 � رف���ع الداعي بصره إلى 
السماء وهو خارج الصالة فيه 

خالف على قولني، »الكراهة« 
ونسب لشريح وغيره، »اجلواز« 
وبه ق���ال األكثرون وهو الذي 
عليه احملقق���ون، ذلك أن رفع 
الداعي بصره إلى السماء حال 
الدعاء وهو خارج الصالة ليس 
ألنها قبلة الدعاء، بل ملا يجده من 
نفسه من تعلق قلبه بربه وإلهه 
ومعبوده في علوه س���بحانه 
وقد رفع النبي ژ بصره في 

أحوال.
5 � يكون تأمني املأموم مع 
تأمني اإلمام ال قبله وال بعده، 
للحديث، وألن التأمني من إمام 
الفاحتة ال  ومأموم هو لقراءة 
ألجل تأم���ني اإلمام، وهذا قول 
جمهور العلماء، وهذا هو املوضع 
الوحيد في الصالة الذي يستحب 
أن يقترن فيه قول املأموم بقول 
اإلمام، وبه تعلم تفريط بعض 
األئمة من تأخره بالتأمني بعد 
بدء املأمومني ب���ه كما يلحظه 
السامع عبر مكبرات الصوت. 
6 � هل يش���رع للداعي أن 
يؤمن على دعاء نفسه؟ الظاهر 
– واهلل أعلم – نعم، ألن التأمني 
هو في احلقيق���ة دعاء معناه 
»اللهم اس���تجب«، فهو مبثابة 

دعاء مجمل بعد الدعاء املفصل، 
وملا ثبت من مشروعية التأمني 
بعد الفاحتة لقارئ وسامع داخل 
الفاحتة  إذ  الصالة وخارجها، 

دعاء فأمن عليه. 
7 � قال ابن اجلوزي رحمه 
اهلل: ذكر تلبيسه على القراء: 
فمن ذلك: أن أحدهم يش���تغل 
بالقراءات الشاذة وحتصيلها، 
فيفني أكث���ر عمره في جمعها 
وتصنيفها واإلقراء بها ويشغله 
ذل���ك ع���ن معرف���ة الفرائض 
والواجب���ات، فرمبا رأيت إمام 
مس���جد يتص���دى لإلقراء وال 

يعرف ما يفسد الصالة.
8 � مما أح���دث كتابة هذه 
اآلية عل���ى احملراب وهي قول 
اهلل تعال���ى )كلما دخل عليها 
زكريا احملراب وجد عندها رزقا( 
فهي بدعة محدثة ووضع لآلية 
على غير املراد منها، إذ احملراب 
في اآلية املكان الذي يتخلى فيه 
للعبادة ال املكان الذي يقوم فيه 

اإلمام للصالة. 
� وم���ن احملدثات وضع   9
اليدين على األذنني أو إحداهما 
عل���ى إح���دى األذن���ني عن���د 

القراءة. 

سعود المطيري

بقلم: حاي الحاي

رئيس لجنة إحياء التراث في الفردوس دعا 
إلى المساهمة في حملة التبرع بالدم إلنقاذ األرواح 
التي ستقام 30 الجاري بجوار مقر اللجنة

جلنة زكاة الفردوس والدعوة واإلرش�اد، عم�ل دؤوب ومتواصل، جد واجتهاد، جتديد 
وابتكار، مشاركة وتعاون، كل في خدمة املجتمع الكويتي بصفة خاصة، واملجتمعات 

املسلمة بصفة عامة، حينما ترى إجنازاتها وضخامة مشاريعها تظنها جمعية خيرية 
دعوية كبيرة البنيان أو مس�تقلة بذاتها وإدارته�ا، فإذا بها فرع من أفرع عديدة 

من جمعي�ة إحياء التراث اإلس�امي األم في الكويت، ال بل هي من أنش�ط 
أفرع اجلمعية بس�واعد العاملني عليها الذين يعملون ضمن فريق متجانس 

كخلية النحل.
»األنباء« التقت رئيس جلنة إحياء التراث اإلسامي فرع الفردوس سعود 
املطيري ليحدثنا عن آخر املشاريع اخليرية التي تقوم بها كمساهمة خلدمة 
احملتاجني واملرضى، مشروع »ومن أحياها« الذي يقوم بدعوة واستقبال 

املتبرعني بالدم، والذي سيقام في يوم األحد املوافق 2010/5/30م، 
من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 7 مساء، وذلك بجوار مبنى اللجنة 

في منطقة الفردوس ق2 عن طريق سيارة التبرع بالدم.
وأكد املطي�ري أن العمل اخليري في الكويت من أهم الركائز 

احلضارية املشرقة مهما حاول املغرضون التشكيك فيه والنيل 
منه، مشيرا إلى أن جمعية إحياء التراث اإلسامي وجميع فروعها 
العاملة تنتهج الشفافية والوضوح في مشاريعها، والتي تركزت 
مؤخرا على العمل داخل الكويت ردا على املزاعم القائلة »ان 

خير الكويت للخارج«، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

المطيري: ننتهج الشفافية 
والوضوح في مشاريعنا الخيرية
 وركزنا  مؤخرًا على العمل داخل الكويت 
ردًا على المزاعم القائلة إن خير الكويت للخارج

)سعود سالم(مبنى جلنة الفردوس قطعة 2 الذي يستقبل املتبرعني بالدم 30 الشهر اجلاري


