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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

الرغبة في األطفال
السللؤال: بسللم اهلل واحلمد هلل والصاة والسللام على 
رسللول اهلل محمد ژ اما بعد: فضيلة الشلليخ عندي بحمد 
اهلل ولللدان وبنت وامتنى من املولللى القدير ان يرزقني بنتا 
اخرى لكن زوجي يعزل ومينعني من االجناب برغم إحلاحي 
للله بالرغبة في االجناب فلقد سللمعت ان ذلك حرام عليه ان 
مينعني ما دمت أرغب فللي ذلك فهل هذا صحيح احببت ان 
اعللرف ان كان ذلك حراما حتى اسللتطيع ان احجه بالفتوى 
لعللل اهلل يهديه مع العلللم انه ال يوجد سللبب مينعه من ان 
يكون لديه طفل رابع فاحلالة املادية ميسورة واحلمد هلل وال 
يوجللد اي موانع مرضية وانا عندي شللهادة جامعية علمية 
لكني ال اعمل ومتفرغة لرعاية ابنائي استجابة لرغبته. علما 
بان اصغر ابنائي يبلغ من العمر 5 سنوات تقريبا فقط، منعه 
لاجناب بحجة اكتفائه بعدد 3 اطفال جزاك اهلل اخلير الكثير 
واعانك على عمل الطاعات فضيلة الشلليخ وآسللفة لإلطالة 

والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
الفتوى: أمور األطفال والتربية أو كل ما يتعلق بالذرية 
والتربية يتحمله����ا الطرفان فال يجوز للزوجة أن تأخذ 
مانع احلمل مثال إال بعد التفاهم مع الزوج وكذلك ال يجوز 
للزوج أن يستعمل مانعا إال بعد التفاهم مع الزوجة. والذي 
يظهر في السؤال أن الزوجة ترغب في الذرية والزوج هو 
غير الراغب على خالف املعتاد بني املس����لمني، وما دامت 
الزوج����ة في صحة ومتفرغة ألوالدها فينبغي للزوج أن 
يوافق على طلبها ألن النبي ژ قد رغب في الذرية فقال: 
تزوج����وا الولود الودود فإني مباه بكم األمم يوم القيام: 
أو كم����ا قال ژ. فنحث الزوج الكرمي على أن يلبي دعوة 
النب����ي ژ فلعل اهلل أن يخرج من صلبه من يكون على 
يديه هداي����ة ودعوة للغير فينال أجره أو قد يكون على 

يده صالح حال املسلمني وما ذلك على اهلل بعزيز.

شراء قسيمة
حصلت على قسلليمة في إحدى مناطق الكويت حسللب 
نظام الرعاية السللكنية، فلم يعجبنللي املوقع فقررت تبديله 
مع مواطن لديه طلب إسللكان لم يخصللص له بيت بعد »إذا 
جابلللي فلوس« وإال أبني القسلليمة وأسللتخدمها، وبالفعل 
عملت إعانا وجاءني مواطن ومت االتفاق على مبلغ عشللرة 
آالف دينار ومتت اإلجراءات باإلسكان وسألوني عن السبب 
فأخبرتهللم بعللدم رغبتي بالقسلليمة، وانتهللت اإلجراءات 
وأعطاني املواطن شلليكا باملبلغ وتسلمته من البنك الوطني، 
علما بأن االتفاق علللى املبلغ بيني وبني املواطن فقط وليس 
بعلم اإلسكان، وطلب إسكاني سنة 87 وطلب إسكانه 95، هل 
هذا املبلغ حرام أم حللال؟ وإذا كان حراما فكيف التصرف 
فيلله وبأرباحه التي حصلت عليها مللن وضعها وديعة ببيت 

التمويل الكويتي علما بأن املواطن بنى القسيمة؟
الفتوى: مادام االتفاق مت قانونيا فاملبلغ الذي تسلمته 

جائز ألنه مقابل تنازلك عن حقك في القسيمة.

بيت التمويل
السللؤال: هل التعامللل مع بيت التمويللل الكويتي حال 
أم حللرام من جميللع اجلوانب خاصة التوظيللف به، وأرباح 
الوديعللة، وأرباح التوفير، حيث نسللمع أن بعض اإلجراءات 

التي يقوم بها مخالفة للشرع؟
الفتوى: كل معامالت بيت التمويل حتمل على الصحة 

ألن لديه هيئة شرعية.

مواقف وعبر في رحلة اإلسراء والمعراج
كلما ج���اء ش���هر رجب من 
كل عام عش���نا معجزة اإلسراء 
واملعراج فهي معجزة فريدة في 
التاريخ لنبي فريد بني االنبياء 
آراء  املناسبة نس���تطلع  وبهذه 
العلم���اء حول املفهوم الش���امل 
له���ذه الرحلة والعبر والدروس 

املستفادة منها.
يقول الداعي���ة أحمد القطان 
ونحن نعيش بوجداننا مع الرحلة 
القدسية التي كان احملتفى به فيها 
رسول االنسانية محمد ژ رحلة 
نورانية ليست من ترتيب البشر 
أو من تدبير العباقرة منهم ولكنها 
كانت من تدبير اهلل رب الناس 
رحلة الرسول الكرمي والذي كرمه 
ربه فاضفى عليه صفة العبودية 
مما ألبسه حلل الكمال واجلالل 
وال عجب فهو رسول رب العاملني 
انها ذكرى ومنهج ودستور مليئة 

بالدروس والعبر واحلكم.
وزاد: املس���جد األقص���ى له 
املكانة الس���امية في االسالم اذ 
كانت رحلة االس���راء اليه ومنه 
كان العروج الى السموات العال، 
حيث رأى النبي ژ من آيات ربه 
الكبرى ما رأى واملسجد األقصى 
الذي بناه يعقوب گ بعد بناء 
املسجد احلرام بأربعني عاما هو 
أول���ى القبلتني وثالث احلرمني، 
وهو الذي ب���ارك اهلل من حوله 
بالب���ركات الروحية فمن حوله 
عاش عدد كبير من األنبياء وبارك 
اهلل م���ن حوله بالبركات املادية 
الثمار  بأخصب األرض وأفضل 

توجد حوله.

تكريم وتشريف

كما أن حادث اإلسراء واملعراج 
كان تكرميا وتشريفا للنبي ژ 
النه جاء بعد وفاة السيدة خديجة 
رضي اهلل عنها ووفاة ابي طالب 
وكالهم���ا كان نصيرا للنبي ژ 
ومدافعا عن���ه، وبعد تلك األيام 
التي حلت بالرسول  الش���ديدة 
ج���اءت تل���ك الرحل���ة  تكرميا 
وتشريفا وتسلية وتسرية عن 
قلبه ف���كأن اهلل يقول لنبيه: يا 
محمد لئن ضاقت عليك األرض 

فلن تضيق عليك السماء.
القطان درس���ا آخر  وتناول 
نتعلمه من ه���ذه احلادثة وهو 
من الدروس العظيمة وهو درس 
اجلهر بكلمة احلق نأخذ ذلك من 
أن النبي ژ بعد أن عاد من رحلة 
االسراء واملعراج دخل على ابنة 
عمه السيدة أم هانئ وقص عليها 
ما حدث له، فلما أراد أن يخرج 

وعلى ابراهيم اخلليل أبي األنبياء 
عليهم الصالة والسالم.

البراق

وذكر القطان ان الرسول ژ في 
عروجه الى السموات لم يستخدم 
البراق بل اتخذ وس���يلة اخرى 
وهي املعراج وهذا درس يعلمنا 
ان الوسيلة التي تصلح ملهمة قد 
ال تصلح ملهمة أخرى، ولذلك لن 
يستخدم الرسول ژ البراق في 
الصعود الى السماء، وهذا بيان 
يستفاد به في ان تغيير الوسائل 

الفرج مع الكرب وان مع العسر 
يسرا، ونستلهم هذا االميان من 
هذه املعجزة حيث ان النبي ژ 
كان قبل حدوث هذه املعجزة حزينا 
وفي كرب عظيم سببه موت زوجه 
خديج���ة وعمه ابي طالب اللذين 
كانا يدفعان عنه أذى املشركني. 
ويذكر الداعية عبدالعال علي درسا 
آخر وهو ع���دم الرضوخ للواقع 
واالستكانة للمشاكل والصعاب 
فاالخذ باألسباب يذهب هذه العقد 
ويوفر لالنسان الراحة والسكون 
ونفهم هذا من موقفه ژ من قريش 
عندما عارضوا دعوته ثم اعرضوا 
عنه تركهم وذهب الى اهل ثقيف 
يدعوهم الى عب���ادة اهلل وحده 
لعلهم يكونون عوضا عن أهل مكة 
ولكنهم آذوه فصبر ورضي بحكم 
اهلل عز وجل، ومن ثم االستعانة 
بالدعاء عند ضيعة السبل واشتداد 
األمور امام االنسان وااللتجاء الى 

اهلل سبحانه والتيقن باالجابة.

إن مع العسر يسرًا

واوضح رئيس جلنة الدعوة 
واإلرشاد في جمعية إحياء التراث 
اإلس���المي فرع اجله���راء عواد 
السعيدي  إن هذه احلادثة التي 
استفاد منها اخللق أجمعني على مر 
السنني، انبرى العلماء الستخراج 

من عندها تعلقت بردائه وقالت 
يا رسول اهلل ال تخبر الناس مبا 
رأيت فإنهم لن يصدقوك ولكن 
النبي ج���ذب رداءه منها وقال: 
واهلل البلغن الن���اس مبا رأيت 
ثم خ���رج من عندها وقص على 

الناس ما رأى.
وايضا هناك درس آخر وهو 
درس وحدة الرساالت السماوية إذ 
جمع اهلل تعالى األنبياء فصلى بهم 
النبي ژ إماما باملسجد األقصى 
تكرميا وتشريفا جلميع االنبياء 

وعلى رأسهم رسول اهلل ژ.

أصحاب الفضل

وينتقل القطان الى درس آخر 
في صالة النب���ي باألنبياء اماما 
وال���درس ان األفضلية ليس���ت 
بالس���بق الزمني امنا مبا فضل 
اهلل سبحانه وتعالى )تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض( وفي 
تقدميه األنبياء واملرسلني له اماما 
درس حياتي يستفاد منه انه يحتم 
علين���ا ان نعطي أله���ل الفضل 
مكانتهم وان ننزل الناس منازلهم 
وجنل أهل التكرمي ملكانتهم عند 
ربه���م، وه���ذا درس عبادي في 
اإلمامة وشروطها وهي لألفضل 
مع وج���ود الفاضل، حيث تقدم 
النبي ژ على آدم وهو أبوالبشر 

مبا يتناسب مع طبيعة املهمة التي 
تقوم بها أمر ضروري.

عظات ودروس

وعن أهم الدروس التي ميكن 
ان يتخذها املس���لم نورا يهتدي 
به الى سبيل الرش���اد من هذه 
العظيم���ة يقول االمام  احلادثة 
واخلطيب ف���ي وزارة األوقاف 
والش���ؤون االس���المية الداعية 
عبدالعال علي: من أهم ما يستشف 
من هذه املعجزة وجوب االميان 
اجلازم بأن النصر مع الصبر وان 

الفوائد منه���ا والعبر والعظات 
والدروس، ومنها أنه قد تتوالى 
األزمات، وتتالحق املصائب، ثم 
يكون الفرج واليسر الذي وعد اهلل 
عز وج���ل به، ذلك أنه وقبل هذه 
احلادثة العظيمة التي فرج اهلل 
بها عن نبيه ژ ابتلي ژ بفقد أم 
املؤمنني خديجة رضي اهلل عنها 
أحب أزواجه إليه، وموت عمه أبي 
طالب على الكفر مما زاد أمله إذ هو 
الذي كان يعينه من عشيرته ضد 
قريش، حتى أن هذا العام سمي 

بعام احلزن.
وبني السعيدي ارتباط األقصى 
باإلس���راء واملع���راج مؤك���دا أن 
للمس���جد األقصى مكانة عظيمة 
عند املسلمني، لذلك كان اإلسراء 

إليه.
ومن ال���دروس والعبر أيضا 
اتباع نبينا صلى اهلل عليه وسلم 
أضاف الس���عيدي: أن النبي ژ 
إمام البشر في التوحيد، فقد صلى 
باألنبياء عليهم الصالة والسالم 
ليلة أسرى به إماما، وهذا يدل على 
عظيم احلق ف���ي اتباعه، واألخذ 
مبا أتى به، وهو واجب على كل 
البشر حتى أتباع األنبياء السابقني 
من اليهود والنصارى، فعليهم أن 
يكونوا خلف���ه وحتت رايته كما 
الذين أرسلهم  فعل ذلك األنبياء 

اهلل عز وجل إليهم.
وأشار السعيدي إلى صبر النبي 
ژ على قومه وهو الداعية األول 
في ه���ذا املقام إذ ان على الداعية 
ان يصبر ويحتس���ب كما صبر 
النبي ژ، فق���د كذبه قومه، ولم 
يصدقوا حادثة اإلسراء التي وقعت 
له من املسجد احلرام إلى املسجد 
األقصى، وصبر عليهم وعلى هذا 

األذى منهم.
وأوضح أيضا أن مما يستفاد من 
هذه احلادثة أن معية اهلل ألوليائه 
ال تنقطع عنه���م، وقد ظهر ذلك 
جليا حينما سألت قريش النبي 
ژ أن يصف له���ا بيت املقدس، 
وكان اإلس���راء به ليال مؤكدا أن 
هذه احلادثة بينت أن للصالة قدرا 
عظيما، فإن اهلل تعالى قد فرضها 
فوق سبع س���ماوات، وفي هذه 
الرحلة املباركة تعظيما لشأنها، ثم 
جعلها خمسا في العمل وخمسني 
في األجر. ومن أبرز العبر في هذه 
احلادثة الشجاعة في إظهار احلق، 
ولو أنكره اآلخ���رون، ألن احلق 
منتصر وال شك، قال تعالى: )بل 
نقذف باحلق على الباطل فيدمغه 
ف���إذا هو زاهق ولك���م الويل مما 

تصفون(.

عبدالرحمن بن أبي ليلى
ال واهلل يا حجاج ال أشتم عثمان أبدًا

استوى الطاغية احلجاج في مجلسه، حتف به بطانة 
النفاق والسوء.

وملح الطاغية، العالم املؤمن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
منزويا في ركن قصي من املجلس: وكان قليل التردد على 
مجلس احلجاج، فأراد احلجاج ان يحرج الشيخ املؤمن، 
ويهز هيبته بني الناس، فنادى بالشيخ املؤمن: ادن مني 

يا عبدالرحمن.
فما كاد الشيخ يقترب على تثاقل من احلجاج، حتى 
ارتفع صوت احلجاج مبكر ودهاء يقول: يا قوم، إذا أردمت 
رجال يش����تم عثمان بن عفان، فها هوذا، عبدالرحمن بن 

أبي ليلى.
فاستاء الشيخ املؤمن، وصاح بأعلى صوته ال واهلل 

يا حجاج، ال أشتمه أبدا.
فبهت احلجاج من جواب الش����يخ، فكتم غيظه، وقال 

بلهجة متوددة:
ي����ا عبدالرحم����ن، ما مينع����ك أال تش����تم عثمان بن 

عفان..؟
قال الش����يخ املؤمن: مينعني م����ن ذلك آيات ثالث من 

كتاب اهلل..
فقال احلجاج: هاتها يا عبدالرحمن.

قال الش����يخ املؤمن: أما األول����ى، فقول اهلل عز وجل: 
)للفق����راء املهاجرين الذين ُأخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضال من اهلل ورضوانا وينصرون اهلل ورسوله 

أولئك هم الصادقون(.
وقد كان عثمان من هؤالء يا حجاج.

أما الثانية، فقول اهلل عز وجل: )والذين تبوأوا الدار 
واإلميان من قبله����م يحبون من هاجر إليهم وال يجدون 
ف����ي صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفس����هم 
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 

املفلحون(.
وقد كان عثمان من هؤالء يا حجاج.

فأم����ا الثالثة، فقول اهلل عز وجل: )والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين س����بقونا 
باإلمي����ان وال جتعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك 

رؤوف رحيم(.
وكان عثمان من هؤالء يا حجاج، أفتريدني أن أشتم رجال 

كعثمان بن عفان، ال واهلل يا حجاج، ال أشتمه أبدا.

تسجيالت إسالمية
الفردوس  أقامت جلن����ة زكاة 
بجمعية احياء التراث االس����المي 
مشروع التسجيالت االسالمية التي 
حتتوي على احملاضرات واخلطب 
والدروس التي تخص جميع قضايا 

األسرة املسلمة.

محاربة السحر
قدم رئيس هيئة جهاز مكافحة 
السحر في اململكة العربية السعودية 
ع����ادل املقبل محاض����رة بعنوان 
»محاربة السحر والشعوذة« خالل 
افتتاح امللتقى الربيعي الثامن عشر 
الذي أقامته جمعية إحياء التراث 

اإلسالمي � اجلهراء.

مركز االرتقاء
كرم مرك����ز االرتق����اء لرعاية 
التراث  الش����باب بجمعية احياء 
املثالي للمركز  االسالمي املوظف 
لش����هر يناير عام 2009 منصور 

ابراهيم.

التحذير من الغلو
التراث  طرحت جمعية احياء 
االسالمي اإلصدار الثامن من مكتبة 
طالب العلم وهو اصدار متخصص 
في التحذير من االفساد في األرض 
والتطرف والتكفي����ر والغلو في 

الدين.

»األندلس النسائية«
قدمت اللجنة الثقافية النسائية 
بجمعية احياء التراث االس����المي 
باألندلس دورة ش����رعية عن فقه 
معاملة احلكام تناولت العديد من 

القواعد املتعلقة باإلمامة.

مركز االستقامة
قامت جلنة التواصل االجتماعي 
مبرك���ز االس���تقامة للعالج من 
الدراسات  التابع إلدارة  اإلدمان 
اإلسالمية بوزارة األوقاف برحلة 
خارجية الى النادي العلمي )قسم 

الفلك(.

جانب من األنشطة الرومي يتوسط الشباب املشارك

األطفال املشاركون أثناء تلقينه الشهادتني

نشاط دعوي بـ »نسائية التعريف« بالمنقف »للكويت شبابها« دورة صيفية تعزز االنتماء الوطني

زكاة العثمان تختبر منتسبيها ماراوان أشهر إسالمه في خيطان

قامت اللجنة النسائية بالتعريف باإلسالم � املنقف � بأنشطة عديدة خالل 
األيام املاضية أولها متثيل للجنة في املؤمتر اإلس���المي الثقافي األول وذلك 
مبناسبة مرور 25 عاما على تأسيس الهيئة اخليرية العاملية، كما قامت بعدة 
دروس دعوية حتت شعار »فضل القرآن وتدبره« باالضافة الى اشهار اسالم 

فلبينية وهندية.

نظمت ادارة مس���اجد الفروانية دورة صيفية للشباب جتمع بني املعلومة 
والترفي���ه معا وتهدف ال���ي تعزيز االنتماء الوطني ونب���ذ الطائفية والقبلية 
والتعصب، وأفاد الوكيل املساعد لشؤون املساجد بوزارة األوقاف وليد الشعيب 
بأن الدورة جاءت لتوصيات مجلس الوزراء اخلاصة بتهيئة الش���باب وزيادة 

احساسهم بالروح الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية والتعصب بكل أنواعه.

ش���اركت 26 حلقة للرجال والنساء والبنني والبنات حلفظ القرآن الكرمي 
وأيضا مبشاركة اآلسيويني الدارسني بغير العربية في اختبارات مراكز القرآن 

الكرمي التابعة للجنة زكاة العثمان.
 حيث مت اختبار 275 طالبا و230 طالبة وبلغ عدد احلافظني للقرآن كامال 

7 من اجلنسني.

وسط تعالي أصوات وهتافات احلضور بالتهليل والتكبير أشهر الهندوسي 
ماراوان اسالمه في جلنة التعريف باإلسالم فرع خيطان، حيث قال: كان ينتباني 
الشك والريبة من الديانة الهندوسية الباطلة والتي كنا نعبد فيها األصنام التي 
ال تض���ر وال تنفع حتى رزقني اهلل برفقاء صاحلني عرفوني حقيقة اإلس���الم 

وهداني اهلل تعالى الى احلق بنعمة اإلسالم.

القطـــان: 
المسلمين  واجب 
الذكرى  هذه  في 
هو تحرير المسجد 
األقصى السـليب

هــل  علي: 
يعتبر المسـلمون 
فيأخذون بأسباب 
القــوة وعــدم 
االستكانة للواقع؟

المطيـري: 
مواساة  جاءت 
للنبـي وتكريمًا 
وتثبيتـًا ونـورًا 
بـه يهتــدي 

السعيــدي: 
األقصى  للمسـجد 
عند  عظيمة  مكانه 
لذلك  المسلمين 
كان االسـراء اليه

الداعية عواد السعيديالداعية عبدالعال عليالداعية سعود املطيريالداعية أحمد القطان

أهدى إلينا التربوي واالستشاري االسري 
محمد رش���يد العويد اجلزء االول من كتاب 
»احاديث املرأة في الصحيحني« جمع فيه احاديث 
نبوية شريفة وردت في صحيحي البخاري 
ومس���لم وجميعها ذات صل���ة خاصة باملرأة 
ومكانتها او معاملة من حولها لها او اميانها 
او ما يجب عليها، وايضا عن حقوقها، ومواقف 

الصحابيات رضوان اهلل عليهم. والكاتب يشرح 
االحاديث بأسلوب سهل واضح مليء باحلكمة 
واملوعظة وهداية للمرأة املسلمة وضم الكتاب 
في جزئه االول مجموعة من االحاديث الشريفة 
لتكون منارات هداية لنساء املسلمني، والكتاب 
شائق يحتاج ان تقرأه كل مسلمة ويتكون من 

68 صفحة من احلجم املتوسط.

أحاديث المرأة في الصحيحين

أسبوعحدث في

سيرة األبطال

اللهم طهرن���ي من الذنوب 
واخلطايا، اللهم نقني منها كما 
ينقى الثوب األبيض من الدنس، 
اللهم طهرني بالثلج والبرد واملاء 
البارد، اللهم إني أعوذ بك من 
العمر  البخل واجلنب وس���وء 

وفتنة الصدر وعذاب القبر.

دعاء


