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ملا انصرف رس���ول اهلل ژ من خيبر واص���اب الناس التعب وطلبوا 16
الراحة ليال في الطريق قال النبي ژ من يوقظنا لصالة الفجر؟ فقال بالل 
ÿ انا يا رس���ول اهلل، فنزل الناس وناموا واسند بالل ظهره الى بعيره 
وغل���ب النوم القوم جميعا مبن فيهم بالل الى ان طلعت الش���مس، وكان 
رسول اهلل ژ أول من استيقظ فنادى بالال معاتبا له. فقال بالل: ما منت 
مثل هذه النومة ابدا فقال له النبي ژ: لو قلت إن شاء اهلل الستيقظت يا 

بالل ثم أمر الصحابة بالوضوء والصالة.

لو قلت: إن شاء اهلل
اللهم إني ظلمت 
نفس���ي ظلما كثيرا 
وإنه ال يغفر الذنوب 
أن���ت فاغفر لي  إال 
مغفرة م���ن عندك 
انت  إنك  وارحمني 

الغفور الرحيم.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

تأجير المستأجر
هل للش��خص الذي يس��تأجر محال جتاريا مثال، أن يقوم 
بتأجيره لغيره نظرا لظروفه التي ال يتمكن فيها من اس��تعمال 

احملل؟
هذا املستأجر يعتبر مالكا ملنفعة احملل املستأجر وملك 
املنفعة كملك األعيان، فيجوز له أن يتصرف في املنفعة في 
املدة احملددة لإلجارة فله أن يس����تغلها بنفسه أو يؤجرها 
لغيره، أو يعطيها لغيره يس����تغلها بدون مقابل، وال قيود 
على هذا احلق ما دامت العني املستأجرة ال تتأثر باختالف 
املستعمل. فمثال من استأجر محال لبيع الكتب يؤجره من 
الغير ليعمل منه مخبزا. ويحكم العرف السائد في هذه األحوال 
كما يؤخذ باالعتبار ما يضعه ولي األمر من قيود مشروعة 

حلسن التصرف وعدم االعتداء على حقوق الغير.

المسبوق في صالة الجنازة
أحيان��ا نأتي إلى املقبرة، وجند اجلماعة يصلون على امليت 
صالة اجلنازة، فإذا دخلنا معهم وفاتتنا بعض التكبيرات فهل 

نقضيها؟ أم نسلم متى ما سلم اإلمام؟
إذا جئت واإلم����ام يكبر فعليك أن تنتظ����ر اإلمام، فإذا 
سمعته كبر تكبر وتدخل معه، وإذا سلم اإلمام وبقي عليك 
بعض التكبيرات، فتأتي بها بعد سالم اإلمام ثم حتى تكمل 

التكبيرات األربع ثم تسلم.

التيس المستعار
رجل طلق زوجته ثالث طلقات، وسأل أكثر من شيخ فقالوا 
له: إن زوجته طالق طالقا بائنا ال حتل له حتى يتزوجها شخص 
آخر ثم يطلقها، فهل يجوز أن يعقد عليها ش��خص آخر، وبعد 

العقد يطلقها فتعود إلى زوجها األول؟
املرأة املطلقة طالقا بائنا بينونة كبرى ال حتل لزوجها 
األول حت����ى تتزوج غيره زواجا صحيح����ا، لقوله تعالى: 
)فإن طلقها فال حتل له م����ن بعد حتى تنكح زوجا غيره( 
والبد أن يدخل بها الزوج الثاني دخوال حقيقيا، وال يكفي 
مجرد العقد واخللوة، ولو كانت خلوة صحيحة. وقد ورد 
في الس����نة ما يؤكد ذلك فيما ترويه السيدة عائشة رضي 
اهلل عنها: »أن رفاع����ة القرظي طلق امرأته فتزوجت بعده 
بعبدالرحم����ن بن الزبير، فجاءت رس����ول اهلل ژ، فقالت: 
إنها كانت مع رفاعة فطلقها ثالث تطليقات، فتزوجت بعده 
بعبدالرحمن بن الزبير، وأنه واهلل ليس معه إال مثل الهدبة، 
وأخذت بهدبة من جلبابها، قالت: فتبس����م رسول اهلل ژ 
ضاحكا، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، ال حتى 
يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته. ويريد بالعسيلة الكناية 
عن اجلماع، فلبثت ما ش����اء، ثم عادت إلى رسول اهلل ژ، 
وقالت: ان زوجي مسني، فكذبها رسول اهلل ژ، وقال: كذبت 
في األول، فلن أصدقك في اآلخر«. والزواج بقصد التحليل 
حرام بإجماع املسلمني، وقد سماه رسول اهلل ژ »التيس 
املس����تعار« ولعنه فقال: »أال أخبركم بالتيس املس����تعار؟ 
قالوا: بلى يا رس����ول اهلل، قال: هو احمللل لعن اهلل احمللل 
واحمللل له«. وقال عم����ر بن اخلطاب ÿ: ال أوتي مبحلل 
وال محلل له إال رجمتهما. فسئل عبداهلل بن عمر رضي اهلل 
عنهما عن ذلك فقال: كالهما زان. وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى بطالن ه����ذا العقد، ويفرق بينهما، وذهب احلنفية إلى 

صحته مع الكراهة.

الصالة على الميت بغير بلده
ش��خص يقول: توفي أحد أقربائه في احد البالد، ومتت 
الص��الة عليه ودفن، فهل يج��وز أن يصلى عليه مرة ثانية 

وهو في بلده؟
جت���وز الصالة على الغائب، مل���ا ورد من حديث أبي 
هري���رة ÿ »أن النبي ژ نعى للناس النجاش���ي في 
الي���وم الذي مات فيه، وخرج به���م إلى املصلى، فصف 
أصحابه وكبر أربع تكبي���رات«. وإذا متت الصالة على 
الغائ���ب، فللعلماء أقوال في ذلك، لعل أصوبها قول ابن 
تيمية: أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صلى 
عليه، كما صلى النبي ژ على النجاشي، ألنه مات بني 
الكفار، ولم يص���ل عليه، وإن صلى عليه حيث مات لم 

يصل عليه صالة الغائب. 

علماء الكويت يرفضون تجسيد الصحابة في األعمال الفنية
اخرى متثيال كامال من كل الوجوه 
فالتفاوت حاص����ل ال محالة بني 
األصل والصورة والكذب موجود 
دون شك ولو بقدر، وهذا التفاوت 
الكاذب ان كانت الصورة فيه أحسن 
من األصل فقد يقبلها األصل، ألنها 
ال تس����بب له ضررا اما ان كانت 
اقل من االصل فقّل ان يكون هناك 
رضا عنها من االصل وهنا يكون 
املمثل قد آذاه، وإيذاء الغير من دون 
وجه حق ممنوع عقال وشرعا ألنه 
ظلم والظلم حرام والنصوص فيه 
كثيرة منها قوله تعالى )والذين 
يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغير 
ما اكتس����بوا فقد احتملوا بهتانا 

وإثما مبينا(.
وشدد الكوس على عدم جواز 
متثيل أشخاص الصحابة وال فرق 
في ذلك بني درجاتهم فبشارتهم 
باجلنة متنع متثيلهم، فاتقوا اهلل 
ف����ي ذلك العمل. وأك����د ان متثيل 
الصحاب����ة يعتبر م����ن االمتهان 
واالستخفاف بهم والنيل منهم، إذ 
يقوم بدورهم غالبا اناس بعيدون 
كثيرا عن التدين وااللتزام بأوامر 
اهلل، وهو ما قد يولد السخرية من 
الصحابة ومن الدين وتعاليمه مع 
ما في ذلك من ظهور سب الصحابة 
بتمثيل دور املشركني معهم وهو 
ما أكدت����ه جلنة االفتاء والبحوث 

وكبار العلماء في السعودية.
ويضي����ف د.جلوي اجلميعة: 
اهلل س����بحانه وتعالى قد ضرب 
أروع االمثلة ف����ي تقدمي قصص 
االنبياء في الق����رآن الكرمي فهذه 
دعوة لنا لنسير على املنوال وليس 
بتصوير االنبياء والصحابة. وقد 
اصدر مجمع البحوث االسالمية في 
االزهر العديد من الفتاوى الرافضة 
لتصور االنبياء والصحابة باعتبار 
ان تشخيص النبي أو الصحابي 
ينتقل في تصور الذهن البشري 
من املطلق الى احملدود وقد نصت 
فتوى شيخ االزهر السابق الشيخ 
جاد احلق التي اصدرها عام 1980 
على ان عصمة اهلل النبيائه ورسله 
من ان يتمثل بهم شيطان مانعة 
من ان يتمثل شخصياتهم انسان، 
وميتد ذلك ألصولهم وفروعهم فكل 
الشخصيات التي تتصل باالنبياء 
يأخذون نفس ه����ذا احلكم تبعا 
لالنبي����اء الن ذواتهم كرمها اهلل 
عز وجل وشرفها بالوحي فال متثل 
وال متثل أصولهم وال فروعهم وال 
زوجاتهم بل وال اصحابهم الذين 
الرس����الة واسهموا في  عاصروا 
إبالغها فإن القدوة من بعد النبي 

ژ في هؤالء األصحاب.

 : لشطــــي ا
يتنافى مـع ثناء اهلل 
عليهـم وفيـه إنزال 
العاليـة لمكانتهـم 

 : ي و لحســـا ا
الربح والتكسب يطغيان 
األعمال  جميـع  على 
والتاريخيـة الفنيـة 

 : س لكــــو ا
وابتعـدوا  اهلل  اتقـوا 
منهـم  النيـل  عـن 
بهـم واالسـتخفاف 

 : لجميعـــة ا
اللـه..  كرمهـــم 
القـــدوة  وهـم 
ژ  النبــي  بعـد 
صورة الصحابة الكرام على صورة 

اولئك املمثلني السيئني.

التحريم المطلق

ويرفض الداعية أحمد الكوس 
متثيل الصحابة بالكلية ويستند 
إلى التحرمي املطلق قائال: الشخص 
الذي يقوم بتمثيل ش����خص آخر 
يحاول أن يكون مش����ابها له في 
فعله أو قوله أو أشياء أخرى، وقد 
قرر اخلبراء ان����ه ال ميكن مطلقا 
ان يقوم أحد بتمثيل ش����خصية 

يعبدون االصنام ويسبون الدين 
والصحابة مما فيه محاذير شرعية 

كثيرة.
اما عن السبب الثالث من اسباب 
التحرمي فهو ان متثيل الصحابة فيه 
من االنزال ملكانتهم الكبيرة التي 
امرنا االسالم بصونها واحترامها 
كما ان غرض الربح والتكسب البد 
ان يطغى على جميع االعمال الفنية 
حتى وان كانت تاريخية، لذلك جند 
من يدخل مشاهد احلب والغرام بني 
الفيلم لكي يكسب عاطفة  ابطال 

املش����اهدين، ومنهم م����ن يحور 
الرواي����ات التاريخية لكي حتقق 

النجاح الدرامي املنشود.
واكد د.احلساوي ان الصحابة 
رضوان اهلل عليهم هم اسوة وقدوة 
لألجيال، ومتثيلهم يشوه صورتهم 
امام النشء السيما اذا كان العمل 
الفني ناقصا مش����وها او اذا كان 
الرجال الذين يقومون بهذا الدور 
معروفني بالسفه او بتمثيل ادوار 
غير الئقة في افالم واعمال فنية 
اخرى وه����ذا هو الغالب فتنطبع 

حرمة جتسيد ومتثيل الصحابة 
ف����ي االفالم، وقال لقد افتت هيئة 
العربية  اململكة  العلماء في  كبار 
السعودية وكذلك العالمة ابن باز 
رحم����ه اهلل ومجموعة من علماء 
االزهر بحرم����ة متثيل الصحابة 

رضوان اهلل عليهم.

عدة أسباب

وبني د.احلساوي السبب الثاني 
والذي قال عنه لكي يكتمل املشهد 
البد من متثيل ادوار املشركني وهم 

أجمع علماء الكويت على حرمة 
جتس����يد األنبياء والصحابة في 
األف����الم واملسلس����الت وقالوا ان 
متثيلهم يشوه صورتهم امام النشء 
خاصة ان هذه االعمال تقوم على 
الربح مما يوقع القائمني عليها في 
اخطاء تاريخية كبيرة، كما اصدرت 
هيئة كبار العلماء في السعودية 
وعلماء االزهر فتاوى بحرمة متثيل 
الصحابة. وحول اس����باب رفض 
علماء الكوي����ت وحترميهم لذلك 

نتعرف على آرائهم:

غير جائز

يؤك����د رئيس قس����م اصول 
الفقه بكلية الشريعة والدراسات 
االسالمية د.بسام الشطي ان جتسيد 
الصحابة ف����ي التمثيل فيه انزال 
ملكانتهم العالية وحط من قدرهم، 
والصحابة واخللفاء الراشدون هم 
ارفع من ان يظهروا في صوت او 
صورة في عمل متثيلي مشيرا الى 
ان اظهارهم في االفالم والتمثيليات 
ينافي ثناء اهلل عليهم فال يجوز 

شرعا ويجب منع ذلك.
واوضح د.الشطي ان املفاسد 
املترتبة على ذلك اكثر من املصالح 
املتحققة وما كانت مفسدته ارجح 
فهو ممنوع، فإن قال بعضهم ان 
في متثيل حياتهم اظهارا لألخالق 
والسلوكيات احلميدة فهذا مجرد 
افتراض ينفيه واقع التمثيل وهو 
ما قالت����ه جلنة االفتاء والبحوث 
وهيئة كب����ار العلماء في اململكة 
العربية السعودية وعدد من علماء 
التكس����ب  االزهر، كما ان غرض 
والتربح س����يطغى عل����ى تقدمي 
الصورة الصحيحة وهو ما يدفع 
القائمني باالنت����اج والتمثيل الى 
التالعب بسيرتهم والتجارة مبا 
يناسب الربح واالجتار بعيدا عن 
الدقة العلمية وهو مستند هيئة 

كبار العلماء بالسعودية.
وعن س����بب حت����رمي متثيل 
الصحاب����ة اكد الش����طي ان ذلك 
مس����تند الى قاعدة درء املفاس����د 
واتقاء الشبهات، فالقول بتجسيد 
حياتهم متثيال محفوف باملخاطر 
واذا سلمت شخصية فلن تسلم 
االخ����رى، واذا وجدن����ا من يعلم 
سيرتهم اليوم فلن جنده غدا، لذا 
فمن اتقى الش����بهات فقد استبرأ 
لدينه وعرض����ه، وغير ذلك مما 
ذكره اهل العلم من االدلة القاضية 

بتحرمي هذا االمر.

منزلة عالية

ويؤك����د د.وائل احلس����اوي 

أبطال اإلسالم

إني ألرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة
ملا كان يوم اح���د، اراد عمرو بن اجلموح ÿ وكان 
شيخا طاعنا في الس���ن، أعرج شديد العرج، ان يخرج 

للقتال مع رسوله القائد صلوات اهلل وسالمه عليه.
وكان لعمرو أربعة ابناء شباب يشهدون مع الرسول 
القائد املشاهد كلها، فأرادوا منع ابيهم، وقالوا له: يا ابانا، 
ان اهلل عز وجل قد عذرك، وانت شيخ كبير، ونحن نكفيك 
نصرة نبيه ودينه. لكنه اصر على اخلروج، فاش���تكاه 

ابناؤه الى الرسول القائد صلوات اهلل وسالمه عليه.
قالوا: يا رسول اهلل، ان ابانا شيخ كبير، اعرج شديد 
الع���رج، وهو يلح ان ينفر مع املجاهدين، ونحن نكفيه 

ذلك يا رسول اهلل. 
قال الرسول القائد: ما تقول يا عمرو، وقد عذرك اهلل، 

وكفاك ابناؤك نصرة دينك ونبيك؟
قال: يا رسول اهلل، ان ابنائي يريدون ان يحبسوني 
عن اخلروج معك وجال علي، واني الرجو ان اطأ بعرجتي 
هذه اجلنة يا رس���ول اهلل. فالتفت الرس���ول القائد الى 
ابنائه يقول: ما عليكم أال متنعوه، لعل اهلل جل ش���أنه 
ان يرزقه الش���هادة، فيطأ بعرجته اجلنة. فخلى ابناؤه 
بينه وبني املعركة، فأبلى فيها بالء الشباب، حتى أثخنته 
اجلراح، فسقط شهيدا في سبيل اهلل. وبلغ رسول اهلل 
ژ نبأ استش���هاد عمرو بن اجلموح، فدعا له بخير، ثم 
قال: انظروا الى عبداهلل بن عمرو بن حرام، وعمرو بن 
اجلموح فاجعلوهما في قبر واحد، فإنهما كانا متصافيني 

في الدنيا رضي اهلل عنهما وارضاهما.

»تراث الجهراء«
قدمت جلنة زك���اة جمعي����ة 
احياء التراث االسالمي - فرع 
اجلهراء خ�������الل الربع األول 
العام احلالي مساع����دات  من 
مالي�������ة لألس���ر احملتاج���ة 
واحلاالت اإلنسانية التي تقوم 
بكفالته����ا حيث بلغ عدد االسر 
املستفيدة 518 اسرة واجمال�����ي 

االفراد فيها 3 آالف فرد.

عمرة
اطلق���ت جمعي���ة احي���اء 
التراث االس���المي - اجلهراء 
رحلة عمرة رياض الصاحلني 
السابقة مبشاركة 35 شابا من 

املتميزين.

مركز الهداية
احت�ف���ل مرك�����ز الهداي���ة 
للجاليات والتاب���ع لألندلس 
الت���راث  النس���ائية بإحي���اء 
بالدراس���ات م���ن اجلالي���ات 

املختلفة.

فرع هدية

أقامت اللجنة النسائية فرع 
هدية بجمعي���ة إحياء التراث 
االسالمي دورة علمية شرعية 
حتت شعار »مراتب االميان«.

تكريم
كرم���ت حلق������ات حتفيظ 
القرآن الكرمي في منطقة املنقف 
حفظة كتاب الل���ه ومت توزي���ع 
التقدير  اجلوائ��ز وش���هادات 
الدارس���ني واحملفظ���ني  على 
والقائمي������ن عل���ى تنظي���م 

احلفل.

أولياء األمور املشاركون الدارسات اثناء احلفل

مجموعة من اهالي املشاركني املهتدي أمام تصميمه

مسجد الشيخ عبداهلل المبارك يحتفل بالفائزين مركز الغانم استقبل دارساته

»التعريف باإلسالم« نّظمت رحلة إلى منطقة الصبية مجسم الكعبة المشرفة هدية من مهتٍد 

مبش���اركة 451 متس���ابقا من الذكور واالناث على مس���توى الكويت ومن 
مختلف االعمار اقام رواد مس���جد الشيخ عبداهلل املبارك حفل تكرمي للفائزين 
في مسابقة القرآن الكرمي األولى، مت عرض مناذج من قراءة الفائزين من أعمار 
5 س���نوات فما فوق، كما مت اللقاء مع أولياء ام���ور الفائزين ووزعت اجلوائز 

النقدية والعينية على الفائزين.

أقام مركز يوسف الغامن للنس���اء حفل استقبال للدارسات حيث نظمت 
عض���وات مكتب التواصل االجتماعي في املركز حفال في اطاللة اليوم األول 
للفصل اخلريفي وألقت مشرفة املركز ابتسام الفيلكاوي كلمة جمعت فيها 
الدعاء والنصح وحثت الدارس���ات على البذل واالجتهاد، اعقب ذلك فطور 

جماعي أقامه املركز.

مبش���اركة 150 مهتديا وحتت شعار »الدين املعاملة« نظمت جلنة التعريف 
باالسالم فرع اجلهراء رحلة ترفيهية للمهتدين اجلدد من اجلالية التاميلية الى 
منطقة الصبية، القى خاللها الداعية محمد نظيم محاضرة بعنوان الدين املعاملة 

كما متت اقامة العديد من االنشطة الترفيهية اثناء الرحلة.

أهدى الى جلنة التعريف باالسالم مهتد من ابناء اجلالية السريالنكية مجسما 
ميثل الكعبة املش���رفة والتي تبدو فيها املآذن بشكل غاية في الروعة وأوضح 
املهتدي ان هذا املجس���م يدل على مكانة الكعبة املشرفة في نفسه حيث رزقه 

اهلل العمرة عن طريق اللجنة من خالل مشروع عمرة املهتدين.

أسبوع حدث في
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