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يروى عن هشام القرظي أنه كان في مجلس احد االمراء فابتلي برجل 22
متطفل س����أله عالنية عن عمره اذ قال له: كم تعد؟ فتجاهل هشام معنى 
الس����ؤال واجاب: اني اعد من واحد الى األلف واكثر، فقال الرجل: لم ارد 
هذا، وامنا كم تعد من الس����ن؟ قال اثنتني وثالثني سنة، نصفها من اعلى 
ونصفها من اسفل، فقال الرجل: ما اردت ذلك، ولكن كم لك من السنني؟ قال 
هشام: واهلل ما لي منها شيء وامنا السنون كلها هلل، فقال الرجل متأففا: 
ما رأيت كاليوم! يا هذا ما سنك؟ قال هشام: انه عظم، فازداد الرجل ضيقا 

وقال: ابن لي، ابن كم انت؟ قال هشام: انا ابن اثنني اب وام، فقال الرجل: 
يا هذا كم اتى عليك من الس����نني؟ قال: واهلل ما اتى علي منها شيء ولو 
اتى علي منها ش����يء لقتلني. فسقط في يد الرجل وعلم ان هشاما يفهم 
الس����ؤال ولكنه يتجاهله، فقال له: اذا كيف اقول؟ فقال له هشام: قل: كم 
مض����ى من عمرك؟ فتنفس الرجل الصعداء اذ آن له ان يعلم االجابة عن 
س����ؤاله، وقال: كم مضى من عمرك؟ فقال له هشام: وفيم سؤالك عن هذا 

يا لكع؟! فخجل الرجل واستغرق الناس ضحكا.

الصواب في القول
اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت وما 
أسررت وما أعلنت 
وما أسرفت وما أنت 
ب���ه مني أنت  أعلم 
املقدم وأنت املؤخر 

ال إله إال أنت.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

عدم إكمال التشهد
أحيانللا أكون مسللتعجا لظرف ما فللا أمت وال أكمل 
التحيللات الثانية، بل أقف عنللد »اللهم صل على محمد« 

فهل صاتي هذه صحيحة؟
الصالة صحيحة لكنك تركت الكمال والسنة فالتشهد 
األخير وإن كان ركنا عند الشافعية واحلنابلة لقول 
النبي ژ »إذا قعد أحدكم في الصالة فليقل: التحيات 
هلل...«، اال انك أتيت من التشهد مبا يكفي لصحة الصالة 
وهو النصف األول، ولكنك لو أتيت بأقل من ذلك لبطلت 

صالتك، والتشهد األخير عند املالكية سنة.
هل التعامللل مع بيت التمويل الكويتي حال أم حرام 
من جميع اجلوانب خاصة التوظيف به، وأرباح الوديعة، 
وأربللاح التوفير، حيث نسللمع ان بعض االجراءات التي 

يقوم بها مخالفة للشرع؟
كل معامالت بيت التمويل حتمل على الصحة ألن 

لديه هيئة شرعية.

الجمعيات التعاونية
هللل أرباح اجلمعية التعاونية حال أم حرام، حيث ان 
اجلمعية تتعامل في بعض املكروهات مثل بيع السجائر؟

ما يخص السجائر هو محل الكراهة أو احلرمة على 
اختالف الرأي وال إثم عليك ما دمت ال متلك التغيير 
وإذا أردت التنزه واس���تطعت ان تعرف مقدار الربح 

الذي يخص السجائر فتتخلص منه ما فعل.

دعاء الجنازة لألطفال
إذا كان املتوفللى طفا أو مجنونا فكيف يكون الدعاء 

للواحد منهما في صاة اجلنازة؟
إذا كان املي���ت طفال أو مجنون���ا فيدعى له مبثل: 
»اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا وأجرا، وش���فيعا 
مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، 
وأحلقه بصالح س���لف املؤمن���ني، واجعله في كفالة 
ابراهيم، وقه برحمتك عذاب اجلحيم«، يقال هذا للذكر، 

ويؤنث لألنثى.

تزوير الوثائق
مجموعة من الشللباب أثناء االحتال العراقي للكويت 
كانوا يزورون الوثائق الرسمية، ويستخدمونها لئا يقع 
األشخاص املطلوبون في ايدي الطغاة، فهل هذا التزوير 

جائز، رغم األحاديث الشديدة في حرمة التزوير؟
إن التزوي���ر وهو متويه الباطل مبا يوهم انه حق 
محرم بال شك بدليل قوله تعالى: )فاجتنبوا الرجس 
من األوثان واجتنبوا قول الزور - احلج 30(، وقول 
النبي ژ: »أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول 
اهلل... ثم قال أال وقول الزور، فمازال يكررها حتى قلنا: 

ليته سكت« )فتح الباري 405/10 ومسلم 91/1(.
ولكن استثنى الفقهاء من حرمة التزوير الكذب في 
احل���رب، وهذا ما كنا فيه فقد كنا في حرب مع العدو 
الغاشم، فيجوز بل يجب ان نفعل مثل ذلك وغيره إذا 

كان هو السبيل والطريق لعدم الوقوع في قبضته.
فهذا التزوير ال شيء فيه ومن قام به لهذا الغرض 

فهو مأجور على فعله.
لكن ينبغي التنبه الى انه بعد انتهاء الغرض من 
التزوير ينبغي إتالف هذه املس���تندات فورا، ألنها لم 

تعد مشروعة النتهاء الغرض املشروع منها.

قلم ذهب
أهللدي إلي قلم ذهب من جهللة عملي.. فهل يجوز لي 

أن أستخدمه؟
إذا كان القلم من ذهب، او به قطعة من ذهب كالسن 
مثال، فال يجوز اس���تعماله، ام���ا ان كان القلم مطليا 
بالذهب، اي مجرد طالء ودهان فال شيء في استعماله، 
ويعلم ان القلم مطلي بالذهب من نسبة الذهب فيه، 
فاملطلي لو عرض للنار ال ينزل منه ش���يء، ويعرف 
ذلك اهل اخلبرة ورمبا تشير قيمة القلم الى انه ذهب 

او طالء.

اإلرهاب من أكبر الكبائر وأشدها خطرًا على الناس
الدي���ن، وال الى التفريط وهو 
اإلخالل بش���يء مم���ا هو في 

الدين.

إشاعة الفتن

واس����تنكر د.الطبطبائي قيام 
بعض الفضائي����ات بتبني إذاعة 
بيانات وأشرطة لإلرهابيني على 
شاش����ات التلفزي����ون، ما يعتبر 
ترويجا للفنت ولالنحراف الفكري، 
مؤك����دا ان نش����ر هذه الرس����ائل 
التلفزيوني����ة الت����ي حتمل أفكار 
التمرد والتنازع بني  املس����لمني، 
السيما الشباب منهم، يحرم بثها 
عبر وسائل اإلعالم للعامة ملا فيه 
من نشر الشبهة والفتنة في الدين 
والترويج ألف����كار وآراء منحرفة 
وإشاعة املنكر، وقد أمرنا اهلل تعالى 
أن نتعاون على البر والتقوى ونهى 
عن التعاون على اإلثم والعدوان، 
مش����يرا الى حرص العلماء عبر 
العصور على أال ميكنوا املنحرفني 
في الدين من نشر أفكارهم وشبههم 
على عموم املسلمني حتى ال تنتشر 
هذه  الشبهة والرد عليها، ويزيد 
من ذلك اذا كان الذي يتحدث هو 
لي����س من أهل العلم او من الذين 

حذر العلماء منهم.
وأك����د ان ما تق����وم به أجهزة 
التي  الرسائل  اإلعالم من نش����ر 
تشجع على اإلرهاب لهذه الفرق 
املنحرفة ف����ي الدين واملخالفة ملا 
أمرن����ا اهلل تعالى ب����ه في كتابه 
احلكيم وملا ورد من هدي املصطفى 
ژ هو مساهمة في نشر الفساد في 
املجتمع ويجب منعه من التحذير 

من االستماع إليه.

عمل إجرامي

وأشار د.الطبطبائي الى ان ما 
حدث أخيرا من جماعة تنتس����ب 
الى اإلس����الم ف����ي بريطانيا هو 
عمل إجرامي بغيض ال يقره دين 
وال شرع نابع من أصحاب أفكار 
متطرفة وعقول مريضة ويسيء 
لإلسالم وأهله ويثير الفتنة ويخدم 
أعداء األمة اإلس����المية، ويزعزع 
األمن واالستقرار وتأزمي للعالقة 
بني املسلمني املوجودين في هذه 
البلدان وأشعلت احلملة املعادية 

لإلسالم.
وأوضح د.الطبطبائي ان كل 
تعد على حقوق اآلخرين يعد عمال 
إرهابيا لقوله سبحانه: )وال تعتدوا 
إن اهلل ال يح����ب املعتدين( وفي 
حديث قدسي يقول سبحانه: )إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته 

بينكم محرما فال تظاملوا(.

الطبطبائ�ي: 
تروي��ع اآلمني�ن 
اإلس�ام  يجرم�ه 
دي�ن  يق��ره  وال 
لألم��م وه�اك 

المذك��ور: 
نبت�ة شيط�اني�ة 
تش��وه ص��ورة 
لمس�لمي���ن  ا
وال تمثل اإلس�ام

كالم غي���ر دقي���ق، ألننا نعلم 
ان احلق ه���و املطابق للمنهج 
اإلس���المي القومي الذي يدعو 
للعدل ونشر الدين بني الناس 

رأفة بهم.
وقال د.الطبطبائي ان اإلسالم 
حرم اإلرهاب وأدان فاعله، وان 
الشريعة اإلسالمية تنبذ اإلرهاب 
والتطرف، وأن الغلو في الدين 
نوع من االبتداع وسبب لهالك 
األمم، حذر اهلل تعالى منه فقال: 
)قل يا أهل الكتاب ال تغلوا في 
دينكم غير احل���ق(، ووصف 
النبي ژ الرس���الة التي بعث 
بها باحلنفية السمحة، وأكد ان 
اإلسالم دين الوسط بني الغلو 
والتقصير، وهو خطاب جلميع 
األمة أولها وآخرها دون ميل الى 
اإلفراط وهو الغلو املذموم في 

قد أس���اءت لإلس���الم وأعطت 
الفرصة ألعدائه ان يصفوه بأنه 
دين يدعو إل���ى اإلرهاب وقتل 
األبرياء والعن���ف، قال تعالى: 
)وال يجرمنكم شنآن قوم على أال 
تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى(، 
فهذه فئة ضلت الطريق وال متثل 
اإلسالم وال املسلمني، فاإلسالم 
دين العمل والسالم وليس دين 

العنف واإلرهاب.
وأكد ان الشريعة جاءت بحفظ 
األمن، قال تعالى: )وآمنهم من 
خوف( وحفظ الدماء، قال تعالى: 
)أنه من قتل نفسا بغير نفس أو 
فساد في األرض فكأمنا قتل الناس 
العهود )يأيها  جميعا(، وحفظ 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود( فهذه 
األعمال االرهابية يرفضها أصحاب 
الفطرة السليمة ويعود ضررها 

على اإلسالم واملسلمني.

اإلرهاب حرام

وردا على من يجعل اإلرهاب 
متجسدا في صورة املتمسكني 
السابق  العميد  بالدين، يقول 
الش���ريعة والدراسات  بكلية 
اإلسالمية د.محمد الطبطبائي، 
لقد اس���تطاع أعداء اإلس���الم 
ربط التمسك بالدين اإلسالمي 
الش���ريعة  ان  باإلره���اب مع 
اإلسالمية هي وسط بني طرفني، 
طرف تنطع وتشدد في الدين، 
وقد نهى عن ذل���ك النبي ژ 
وط���رف االنحالل ع���ن الدين 

وتبديله.
وأض���اف: أما ك���ون الذين 
يدعون ال���ى اإلرهاب هم ممن 
يدع���ون لاللتزام بالدين، فهذا 

الرسالة التي بعث بها باحلنيفية 
السمحة.

إساءة لإلسالم

وأكد د.املذكور ان أكبر فساد 
في األرض هو سفك الدماء قال 
رس���ول اهلل ژ »اليزال املسلم 
في فسحة من دينه ما لم يصب 
دما حراما«، فاإلسالم دين السالم 
ودي���ن الرحمة، وح���ول ما دار 
أخيرا من أعم���ال تخريبية في 
بريطانيا، قال: هذه األعمال التي 
تروع الناس وتزعزع األمن تعد 
جرمية في حق النفس البشرية 
أمرنا اهلل تعالى بحفظها  التي 
واإلسالم بريء من كل عمل فيه 
تخريب أو إيذاء أو تعريض حياة 

الناس وأمنهم للخطر.
وزاد: إن هذه األعمال اإلرهابية 

اإلرهاب من أبشع اجلرائم 
التي تهدر حق املجتمعات في 
األمن واالستقرار، وتهدر حق 
النفس اإلنسانية في احلياة، 
لذلك كان الوعيد الش���ديد ملن 
النفس وينش���ر  يعتدي على 
الرع���ب والفزع ب���ني الناس، 
واإلس���الم قدر واحترم حرمة 
النف���س حت���ى وإن ل���م يكن 

صاحبها مسلما.
وعن األعمال اإلرهابية التي 
تشوه صورة اإلسالم واملسلمني 
في العال���م وعمليات التفجير 
األخيرة التي حدثت على أيدي 
أناس يدعون انهم يقومون بذلك 
من أجل اإلسالم في كل من بالد 
الغرب وبالد املسلمني، نتعرف 
على آراء املختصني من علماء 
الشرع وعلم النفس من خالل 

هذه السطور:
البداي���ة، يؤكد رئيس  في 
الهيئة االستشارية العليا للعمل 
على تطبيق أحكام الش���ريعة 
اإلس���المية د.خالد املذكور ان 
عالقة املس���لمني بغيرهم هي 
السلم وليس االعتداء والترويع 
واإلرهاب، أما التخريب والتدمير 
الدماء وترويع  والقتل وسفك 
اآلمنني باسم اإلسالم، فاإلسالم 

منه براء.
وأضاف د.املذكور: لقد أجمع 
جمهور العلماء على ان »السلم« 
هو األصل في عالقة املسلمني 
بغير املسلمني، ويلزم هذا األصل 
ان غير املسلمني إذا لم يعلنوا 
احلرب على املسلمني او يعتدوا 
عليهم يجب على املسلمني عدم 
قتالهم، ومن لم يبدأ املسلمني 
باعتداء ال يحل قتاله وال تبديل 
أمنه خوفا فعالقة املس���لمني 
بغيره���م هي الس���لم وليس 
االعتداء والترويع واإلرهاب وأكد 
ان اإلسالم بريء من اإلرهاب، 
وإن كان هناك تفسير منحرف 
أو تأويل يتجمع حوله الشباب 
ويقوم هؤالء بشحنهم واثارتهم 
ويجعلون من اإلسالم قتال ودماء 
وهدما وتخريبا، فهذا ليس من 
أدانت الشريعة  اإلسالم، فلقد 
من يقوم باإلرهاب، واعتبرت 

الغلو في الدين بدعة.

دين الوسطية

وشدد د.املذكور على ان كلمة 
التطرف ليس���ت موجودة في 
اإلسالم، وإن كان يراد بها التشدد 
في الدين، والدين اإلسالمي دين 
الوسطية، وقد وصف النبي ژ 

أبطال اإلسام
رجولة شيخين

حسيل بن جابر وثابت بن وقش
ملا خرج الرسول القائد ژ الى أحد، ترك حسيل بن 
جابر، وهو اليمان ابوحذيفة بن اليمان، وثابت بن وقش، 
وهما ش���يخان كبيران ال يقدران على القتال، في اعلى 

بيوت املدينة مع النساء والصبيان.
قال حس���يل: يا ثابت، ما ننتظر هنا؟ فواهلل ما بقي 
الحدنا من عمره اال القليل، هلم نأخذ اس���يافنا ونلحق 

برسول اهلل ژ، لعل اهلل يرزقنا الشهادة في سبيله.
فأخذا سيفيهما وخرجا يلحقان برسولهما القائد ژ، 
فلحقا به، واندفعا رغم شيخوختهما يقاتالن الكافرين.
اما ثابت بن وقش، فتكاثر عليه املش���ركون، فرزقه 

اهلل الشهادة التي متناها.
واما حسيل بن جابر، فأخطأه املسلمون، فقتلوه وهم 

ال يتبينونه، فصرخ فيهم حذيفة بن اليمان:
ويحكم، قتلتم ابي واهلل.

قال���وا: واهلل ما تبين���اه وال عرفناه، وما نعلم اال ان 
رسول اهلل ژ تركه في اعالي بيوت املدينة.

قال حذيفة املؤمن وقد تبني له صدق ما قاله اخوانه: 
يغفر اهلل لكم قتلكم ابي، واني الحتسبه عند اهلل.

وملا علم الرس���ول القائد ژ مبقتل حسيل خطأ بيد 
املس���لمني، اعطى البنه حذيفة ديته، فتقبلها من رسول 

اهلل ژ، ثم تصدق بها على فقراء املسلمني.

المبشرون بالجنة
الدع���وة   نظم���ت جلن���ة 
واالرشاد مبنطقة ضاحية صباح 
السالم التابعة جلمعية احياء 
الت���راث االس���المي بالتعاون 
م���ع املراقبة الثقافي���ة بإدارة 
 مساجد محافظة مبارك الكبير 
ل���وزارة االوق���اف   التابع���ة 
سلسلة من احملاضرات حتت 
شعار »سير العشرة املبشرين 

باجلنة«.

اكفل يتيمًا
نفذت لجنة ضاحية جابر 
العل���ي والفنط���اس لل���زكاة 
التابع���ة لجمعية  والخيرات 
االصالح االجتماعي مش���روع 
كفالة االيتام حيث تقوم بكفالة 
54 يتيما داخل الكويت ورعايتهم 
ومتابعة احوالهم المعيش���ية 
والصحية والدراسية ويحمل 
المشروع اسم »خذ بيدي« تحت 
شعار »اكفل يتيما وكن للنبي 

رفيقا«.

المبرة الخيرية
المب���رة الخيرية  اقام���ت 
حفل تكريم الطلبة والطالبات 
الكويت  الفائزين في مسابقة 
الكبرى لحف���ظ القرآن الكريم 
الثالثة عشرة للمشاركين من 
جهة المبرة، واقيم الحفل تحت 
رعاية عضو مجلس االمة خالد 

السلطان.

محاضرة
نظمت لجنة الدعوة واالرشاد 
بجمعية احياء التراث االسالمي 
بالفردوس بالتعاون مع ادارة 
الثقافة االسالمية بوزارة االوقاف 
والشؤون االسالمية محاضرة 
بعنوان »قلبي يستيقظ ولكن!« 
قدمها الداعية السعودي د.خالد 

الجبير.

جانب من املعتمرين العوضي يتوسط الفائزين الثاثة

أطفال »سجايا« في مسجد الدولة املهتدي يتوسط رواد الديوانية

95 معتمرًا من الجاليات ب�»تراث الجهراء« »رياض الجنة« يحتفل بحافظي كتاب اهلل

ختام أنشطة نادي سجايا لألطفال إشهار إسام بديوانية القحص

اطلقت جمعية احياء التراث االس���المي � اجلهراء � قافلتي عمرة للجاليات 
املسلمة وتعتبر كلتا القافلتني هما احلادية والعشرون والثانية والعشرون في 
مسيرة اجلمعية وذلك برعاية يوسف احلربي، وقضى فيهما املعتمرون خمسة 

ايام ما بني مكة واملدينة حيث شملتا 95 معتمرا من مختلف اجلنسيات.

خالل مش���روع رياض اجلنة الذي تقيمه مبرة طريق االميان بالتعاون مع 
وزارة االوقاف والش���ؤون االس���المية ممثلة بادارة مساجد حولي مت تخريج 
ثالثة من الشباب الذين امتوا حفظ كتاب اهلل كامال وقد قام املشرف العام على 

املشروع الداعية نبيل العوضي بتكرميهم في حفل كبير.

م���ن خالل برنامج صيف���ي ترفيهي توعوي اختتم نادي س���جايا لالطفال 
بحضانة »االصالح النسائية« انشطته التي شارك فيها الفئات العمرية من 5 � 
8 سنوات، وسعى من خاللها النادي الى تعزيز الهوية الكويتية والوالء للوطن 
واالس���رة وتكريس مبدأ وقيمة االجناز عند الطفل في جو من املرح والترفيه 

الهادف املوجه.

اش���هر احد املهتدين اجلدد اس���المه بديوانية محمد القحص باجلهراء 
وحتول رافيكوما الى عبداهلل، وفور نطقه بالشهادتني تعالت اصوات رواد 
الديوانية بالتهليل والتكبير وقدموا له التهاني س���عداء به اخا جديدا لهم 
في دين اهلل، وبني املهتدي ان س���بب اس���المه املعاملة احلسنة التي ملسها 

من اصدقائه املسلمني.

أسبوع حدث في

د.محمد الطبطبائي د.خالد املذكور


