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الشيطان

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

احلاكم الظالم

االهتمام بأمور املسلمني

جنون املدين 

األموال املصادرة

إذا كان حاكم الدولة ظاملا يضيق على املسلمني، 
ويسجنهم بتهم مفتعلة، هل يجوز ذكر هذا الظالم في 
املجالس وتفسيقه وهل يعتبر ذلك من الغيبة احملرمة، 
وهل يجوز أن نلعنه فنقول: اللهم العن فالن ابن فالن 

ويقصد احلاكم؟
٭ الظلم يجب رفعه عن 

املسلمني وعن غيرهم، 
والظلم ظلمات، وليس 

شيء أشد على النفس من 
الظلم، وقد قال النبي ژ 

»اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة« مسلم 
2578، ومن عجز عن رفع 
الظلم بيده، أو قدر ولكنه 

سيؤدي الى فساد كبير 
أو سفك للدماء املصونة 

فيحتمل الظلم درءا ملا هو 
أعظم منه. ويستعان على 

الظالم حينئذ بالدعاء، وهو سالح ماحق، ألنك تفوض 
أمرك الى صاحب األمر، ودعاء املظلوم في جوف الليل ال 
يرده عن اهلل شيء، وسهام الليل ال تخطئ. أما الكالم فيه 
وفضح مساوئ الظالم فليس من الغيبة في شيء، بل هو 
مطلوب ومستحب ليحذر الناس ظلمه وفسقه، وقد نص 

الفقهاء على أن الظالم واملعلن بفسقه املجاهر به ليست 
له غيبة. وقد قال تعالى )ال يحب اهلل اجلهر بالسوء من 

القول إال من ظلم وكان اهلل سميعا عليما ـ النساء: 148( 
ومعنى اآلية أن اهلل ال يؤاخذ باجلهر باإلخبار عن ظلم 
الظالم ودعائه عليه بالسر والعلن. وقد روى ابن عبد 

البر قول النبي ژ »ثالثة ال غيبة فيهم: الفاسق املعلن 
بفسقه، وشارب اخلمر، والسلطان اجلائر«.

أما خصوصية اللعن فإن الفقهاء مختلفون في حكم 
لعن املسلم الفاسق أو الظالم، ولعل الراجح عدم جواز 

لعنه ألنه ورد عن النبي ژ أتي بشارب خمر مرارا 
فقال بعض من حضره، اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، 
فقال النبي ژ »فواهلل ما علمت أنه يحب اهلل ورسوله« 

البخاري 75/12، وهذا مذهب احلنفية والشافعية 
واحلنابلة وقول عند املالكية. وقال بعض الفقهاء يجوز 
لعنه ألن النبي ژ كان يقنت بعد الركوع يدعو »اللهم 
العن فالنا وفالنا ألحياء من العرب« البخاري 226/9، 
وكذلك ال يجوز لعن غير املسلم املعني، ألنه ال يعلم 

حاله عند الوفاة، فقد ميوت مسلما، قال تعالى )إن الذين 
كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهلل واملالئكة 

والناس أجمعني ـ البقرة: 161(، وقال بعض الفقهاء 
يجوز لعنهم. ولكن ال خالف في جواز لعن األشخاص 
غير املعينني كما لعن النبي ژ الواصلة واملستوصلة 

وغيرهما.
وأرى أن ما سبق من فضح الظالم أو لعنه يختلف 

احلكم فيه بني احلاكم الظالم والشخص العادي، فإن 
للحاكم خصوصية فإنه وان كان داخال في األصل فيما 

ذكرنا لكن اذا كان ذلك سيؤدي الى فتنة واضطراب 
أحوال املسلمني فإنه مينع وتقدير ذلك الى أهل العلم 

والسياسة فتجب استشارتهم حينئذ.

يقول النبي ژ: »من لم يهتم بأمر املسلمني فليس منهم« 
ونحن نرى أحوال املسلمني املنكوبني في أماكن كثيرة من 

العالم فما هو مقدار االهتمام املطلوب منا كمسلمني عاديني 
ال منلك غير قليل من املال ندفعه؟  

٭ االهتمام املطلوب في حديث النبي ژ مطلوب من كل 
مسلم ويعبر عنه بالقدر والطريقة التي يستطيعها، فاهتمام 
احلاكم املسلم غير اهتمام الرجل العادي لكن الكل ينبغي أن 
يعلن رفضه لكل ما يقع على املسلمني من أذى أعدائهم، وأن 

ينصرهم مبا يستطيع، وال شك أن أحوال املسلمني اليوم 
في كثير من البقاع تستثير عاطفة وإميان املسلم فاملسلمون 

كاجلسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله ومازالت 
واحلمد هلل النصرة والعواطف موجودة جياشة حتتاج إلى 
من يستثيرها لتترجم إلى واقع حي فكم من املسلمني من 

يبذل من أمواله الشيء الكثير وكم منهم من يبذل جهده 
وعطاءه بذاته ونفسه فيشارك املسلمني الوقوف معهم في 

صف واحد أمام أعدائهم كما فعل كثير من شباب املسلمني، 
وارتوت أرض تلك الديار بدماء املسلمني من شتى البقاع، 

فاالهتمام موجود لكن التعبير عن هذا االهتمام قد ال يتكافأ 
في كثير من األحيان مع ما ينبغي أن يكون فيحول بني 

العطاء والبذل في شتى صوره عوائق قد ال تكون في كثير 
من األحيان بقدرة املسلم تذليلها وهذا هو محل التقصير 

فيمن يستطيع أن يذلل هذه العقبات وال يفعل.

أطالب شخصا مببلغ كبير من املال كان قد اقترضه مني 
وهو قريب وصديق ولكنه مرض مرضا شديدا حتى فقد 
عقله فهل يحق لي املطالبة بالدين واتسلمه فورا أو أنتظر 

حلني موعد سداد الدين بعد حوالي سنة؟
٭ إذا جن من عليه الدين املؤجل أو من له الدين، يرى 

احلنفية والشافعية واحلنابلة جنون املدين ال يوجب حلول 
الدين عليه إلمكان التحصيل عند حلول األجل بواسطة وليه، 

فاألجل باق، ولصاحب احلق عند حلول األجل مطالبة وليه 
مباله، وألن األجل حق للمجنون فال يسقط بجنونه كسائر 
حقوقه، وألنه ال يوجب حلول ما له قبل الغير، فال يوجب 

حلول ما عليه، وأما املالكية فقد نصوا على أن الدين املؤجل 
يحل بالفلس واملوت ما لم يشترط املدين عدم حلوله بهما 
وما لم يقتل الدائن املدين عمدا، ولم ينصوا على اجلنون 

معهما مما يدل على أن اجلنون عندهم ال يحل الدين املؤجل. 

ما حكم األموال املصادرة بشكل بضائع للباعة املتجولني أو 
أصحاب البسطات ونحوهم، وحكم تسلمها لتوزيعها على 

احملتاجني؟
٭ أخذ املال بأي صورة كان نقدا أو عينا، هو من باب 

التعزير بأخذ املال وهو محل خالف بني الفقهاء، فاحلنفية 
والشافعية واحلنابلة ال يجيزونه ألنه لم يرد في الشرع 
شيء في هذا، ومذهب املالكية جوازه، وبه قال ابن تيمية 

وابن القيم، واستدلوا بأن النبي ژ أمر بكسر دنان اخلمر، 
وأمر عبداهلل بن عمر بحرق ثوبني معصفرين.

والذي نرجحه هو قول اجلمهور، ألن هذه األموال فيها 
شبهة ظلم وشبهة غصب، فهي تقع على فقراء رمبا حرموا 

من فتح محالت لسبب ما، ولم توفر لهم الدولة سبل العيش، 
ورمبا بضغط من أصحاب احملالت امليسورين. وعلى ذلك 

فهذه األموال فيها شبهة غصب وظلم، فيمنع االستفادة 
منها، ومينع تسلمها، إال في حالتني: إذا علم صاحبها وأذن 

بتوزيعها، واألصل أن ترد عليه. وإذا مت تسلمها فعال، وجهل 
أصحابها، وخيف تلفها، فتوزع على مستحقيها.

»كورس املنارة« اختتم أنشطته

قصص القرآن في »عبداهلل املبارك«

»اإلعالم الديني« شارك 
في معرض اخلدمات

»بيت في اجلنة« محاضرة 
ملرضى السرطان

نظم نادي سيدات تايز حفل اختتام أنشطة النادي لكورس 
»املنارة« اخلاص بالبراعم الصغار والذي أقيم مبقر املركز 

في منطقة الشهداء. وأفادت مسؤولة النادي دعاء املضاحكة 
بسعي املركز لتطبيق استراتيجيته الرامية الى االهتمام 

بتوعية اجلاليات الغربية املقيمة في الكويت ودعوتها الى 
التعرف على الثقافة العربية عن قرب وتفعيل لغة حوار 

احلضارات بينهم.

نظم مركز عبداهلل املبارك حلفظ القرآن الكرمي ملتقى 
»قصص القرآن« وذلك ملدة يومني حتت رعاية مراقبة 

حلقات البنات خلود الدهيش حتدثتا فيه الداعية 
فوزية املاجد عن قصص القرآن، وفي اليوم التالي 
قامت حافظات من املراكز األخرى بزيارة امللتقى، 

حيث استمتعن مبشاهدة املجسمات لسرد القصص.

شاركت إدارة اإلعالم الديني في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية في معرض اخلدمات احلكومية 
والذي أقيم حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
واإلسكان الشيخ احمد فهد األحمد اجلابر شملت 

املشاركة تنوعا من إنتاج إدارة اإلعالم من إصدارات 
مسموعة ومحمولة وكتيبات متنوعة.

بالتعاون مع مكتب اخلدمة االجتماعية مبستشفى حسني 
مكي جمعة أقامت اللجنة النسائية بجمعية صندوق إعانة 

املرضى محاضرة توعوية شرعية لنزالء املستشفى 
للداعية اإلسالمي محمود املصري بعنوان »بيت في اجلنة« 

حضرها عدد من املرضى والهيئة التمريضية من الرجال 
والنساء تناول فيها أهمية األخالق في حياة املسلم.

املشاركات

منوذج لقصة قارون

طالبات يتعرفن على االصدارات

والنفاذ ف���ي اي مجال واختراق 
البر والبح���ر واله���واء، اال انه 
ضعيف، ومن الس���هل التخلص 
منه شريطة التزود بسالح االميان 

باهلل والتوكل عليه.

من المنظرين

وتلتقط طرف احلديث رئيسة 
التنمية االسرية بوزارة االوقاف 
سعاد بوحمرا، مشيرة الى ادلة 
ضعف الشيطان، فتقول: يجب 
اوال ان نذكر حقيقة البد منها وهي 
ان الشيطان عدو بني آدم االول 
على ظهر االرض، بدأت عداوته 
منذ خلق اهلل آدم وامر املالئكة 
بالسجود له )فسجدوا اال ابليس 
ابى واس���تكبر(، وكانت نتيجة 
ابلي���س ان طرده اهلل  معصية 
من رحمته وتوعده بالعذاب في 
حني انعم اهلل على آدم وذريته 
بخالفة اهلل ف���ي االرض وجعل 
اجلنة مثواه االخير، ومن يومها 
بدأت العداوة ال���ى يوم القيامة 
بني بن���ي آدم وبني ابليس زعيم 

الشياطني وذريته.
وتستشهد مبا جاء به اهلل في 
سورة االعراف عن الشيطان )قال 
انظرني الى يوم يبعثون، قال انك 
من املنظرين، قال فبما اغويتني 
القعدن لهم صراطك املس���تقيم، 
ث���م آلتينهم من بني ايديهم ومن 
خلفهم وعن اميانهم وعن شمائلهم 
وال جتد اكثرهم ش���اكرين، قال 
اخرج منها مذموما مدحورا ملن 
تبعك منه���م ألمألن جهنم منكم 
أجمعني(، هكذا يتربص الشيطان 
ببني آدم الى ما قبل يوم البعث 
واحلساب، لقد دعا اهلل ان يجعله 
من املنظرين فاستجاب له واصبح 
اطول عمرا من بني آدم يظل حيا 
ال���ى يوم القيام���ة حيث ميوت 
الناس كلهم ثم ميوت الشيطان 

بعدهم.

الوقاية

ان  وبينت ان االستعاذة هي 
يقول االنسان بلسانه وقلبه في 
اخالص ورجاء »اعوذ باهلل من 
الشيطان الرجيم«، حدث ان تشاجر 
رجالن وس���ب كل منهما اآلخر 
فاحمر وج���ه احدهما وانتفخت 
اوداجه فقال رسول اهلل ژ »اني 
ألعلم كلم���ة لو قالها لذهب عنه 
ما يوجد، لو قال اعوذ باهلل من 

الشيطان ذهب عنه ما يجد«.
فالقرآن يرشد االنسان الى ان 
يقول في االستعاذة )قل اعوذ برب 
الناس، مل���ك الناس، إله الناس، 
من شر الوسواس اخلناس، الذي 
يوسوس في صدور الناس، من 

اجلنة والناس(.

كيد الشيطان.
واكد ان االميان وتقوى اهلل قد 
تصل باالنسان الى درجة يخافه 

فيها الشيطان.

عالمات

ويذك���ر لنا الداعية يوس���ف 
السويلم عالمات مالزمة الشيطان 
لالنسان ووسوسته له، فيقول: 
التثاؤب وهو دليل التراخي والكسل 
والسرحان واالكتئاب والعصبية 
كل ذلك من الشيطان، كما جاء في 
احلديث النبوي: اما التثاؤب فإمنا 
هو من الشيطان، فإن تثاءب احدكم 
فليرده ما استطاع فإن احدكم اذا 
تثاءب ضحك منه الشيطان، كما 
ان نهي���ق احلمار عالمة على انه 
رأى شيطانا، يروي البخاري قول 
النبي ژ »اذا سمعتم نهيق احلمار 
فتع���وذوا باهلل من الش���يطان، 
فإنه رأى شيطانا«، نعم ان انكر 
االصوات لصوت احلمير وانكر 

الصور صورة الشيطان.

من األقوى؟

ويؤكد الداعية الس���ويلم ان 
االنسان اقوى من الشيطان الف 
مرة اذا عرف حقيقته وتسلح له 
مبا يرهبه ويرعبه، رغم القدرات 
التي يتمتع بها الشيطان ومنها 
القدرة على التشكل في اي صورة 

»الش���يطان«، ذلك املخلوق 
اخلف���ي عنا، يتص���ور كثير من 
الناس ان له ق���درة خارقة على 
االيذاء، فمجرد ذكر الشيطان يسبب 
رعبا وقلقا للكثيرين، وألن عالم 
الشيطان خفي عنا فقد رسم له 
بنو االنسان صورا خيالية تبدأ من 
الشكل املخيف وتنتهي عند القوة 
والبطش واجلبروت، هذا تصور 
خاطئ حلقيقة الش���يطان سببه 
النفوس منذ  اوهام ترسبت في 
آالف السنني، وان عالم الشيطان 
الناس من  ليس كما يتص���وره 
القوة والق���درة على البطش ان 
كيد الشيطان كما اخبرنا القرآن 
كان ضعيفا، وجملة واحدة يرددها 
املسلم جتعل الشيطان يفر هاربا 
وال يعقب. حتى حتفظ نفس���ك 
واسرتك وبيتك من الشيطان اقرأ 

هذه االسطر:

صورة الشيطان

يب���ني لن���ا الداعي���ة د.احمد 
الكوس صورة الشيطان فيقول: 
ليس هناك دليل يفضح الشيطان 
ويبني حقيقته اكثر من القرآن كالم 
ربنا عز وجل الذي خلقنا وخلق 
القرآن  الشياطني، ومن تصوير 
للشيطان نفهم انه قادر على فتنة 
االنسان ويزين الشر له، وانه يرانا 
وال ن���راه )انه يراكم هو وقبيله 
من حيث ال ترونهم(، وان سلطان 
الشيطان وقدراته تتسع مع الذين 
ال يؤمنون من املشركني والعصاة 
)انا جعلنا الشياطني اولياء للذين 
ال يؤمنون(، وهو ذليل كس���يح 
عاجز امام الذين آمنوا، فالشيطان 
خبيث وهو يحتال بشتى الوسائل 
وادق املداخل ليتمكن من االغواء 
واالحتي���ال، لذل���ك صّورته لنا 
الس���نة املطهرة بأنه يجري من 
ابن آدم مجرى الدم، لذلك وصف 
القرآن الشيطان بأنه )الوسواس 
اخلناس(، واخلناس كلمة مشتقة 
من خنس يخن���س، اي يتوارى 
ويختفي ومن ذلك يقول رسول 
اهلل ژ »الشيطان جاثم على قلب 
ابن آدم فاذا ذكر اهلل تعالى خنس 

واذا غفل وسوس«.
وزاد: ويشرح االمام ابن القيم 
هذا احلديث فيقول: ان العبد اذا 
غفل عن ذكر اهلل جثم على قلبه 
الش���يطان وانبسط عليه، وبذر 
فيه انواع الوس���اوس التي هي 
اصل الذنوب كلها، فاذا ذكر العبد 
ربه واستعاذ منه خنس وانقبض 
ليتوارى، والقرآن يرشدنا الى ذلك 
فيقول )واما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ باهلل من الشيطان 
الرجيم(، اذن فاالميان وذكر اهلل 
واالستعانة به خير وسيلة التقاء 

الداعية يوسف السويلمد.أحمد الكوس

سعاد بوحمرا

كيف حتفظ نفسك وأسرتك من كيد الشيطان؟

حدث في أسبوع

اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة

 ٭ ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل: 
Lailaelshafie@hotmail.com

 ٭ يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا 
حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي  ٭

للتواصل

حكايات من التراث

كان ببغداد رجل يطلب التلصص في 
حداثته، ثم تاب فصار بزازا قال: فانصرف 
ليلة من دكانه وقد أغلقه فجاء لص محتال 
متزي بزي صاحب الدكان في كمه شمعة 
صغيرة ومفاتيح، فصاح باحلارس فأعطاه 
الشمعة في الظلمة، وقال: أشعلها وجئني 
بها، فإن لي الليلة بدكاني ش���غال، فمضى 
احلارس يشعل الشمعة وركب اللص على 
األقفال ففتحها ودخل الدكان وجاء احلارس 
بالشمعة، فأخذها من يده فجعلها بني يديه، 
وفتح سفط احلساب وأخرج ما فيه، وجعل 
ينظر الدفاتر ويرى بيده انه بحسب احلارس 
يتردد ويطالعه، وال يشك في انه صاحب 
الدكان الى ان قارب السحر فاستدعى اللص 
احلارس وكلمه من بعيد وقال: اطلب لي 
حماال، فجاء بحمال فحمل عليه أربع رزم 
مثمنة، وقفل الدكان وانصرف ومعه احلمال 
وأعطى احلارس درهمني، فلما أصبح الناس 
جاء صاحب الدكان ليفتح دكانه، فقام اليه 
احل���ارس يدعو له ويق���ول: فعل اهلل بك 
وصنع كم���ا أعطيتني البارحة الدرهمني، 
فأنكر الرجل ما سمعه وفتح دكانه فوجد 
سيالن الش���معة وحسابه مطروحا وفقد 
األربع رزم، فاستدعى احلارس وقال له: من 
حمل الرزم من دكاني قال: أما اس���تدعيت 
مني حماال فجئتك به؟ قال: بلى ولكن كنت 
ناعس���ا وأريد احلمال فجئني به، فمضى 
احلارس فجاء باحلمال وأغلق الرجل الدكان 
وأخذ احلمال مع���ه ومضى، فقال له: إلى 
أين حملت ال���رزم معي البارحة، قال إلى 
املشرعة الفالنية واستدعيت لك فالنا املالح، 

فركبت معه، فقصد الرجل املشرعة وسأل 
عن املالح فحضر ورك���ب معه وقال أين 
رقيت أخي ال���ذي كان معه الرزم األربع، 
قال: إلى املشرعة الفالنية. قال: اطرحني 
إليها فطرح���ه، قال: من حملها معه؟ قال: 
فالن احلمال، فدع���ا به فقال له: امش بني 
يدي، فمشى، فأعطاه شيئا واستدله برفق 
الى املوضع الذي حمل اليه الرزم، فجاء به 
الى باب غرفة في موضع بعيد من الشط 
قريب من الصحراء فوج���د الباب مقفال، 
فاستوقف احلمال وكسر القفل ودخل ودعا 
باحلمال فحملها عليه وقصد املشرعة فحني 
خرج من الغرفة استقبله اللص فرآه وما 
معه فأبلس فاتبعه الى الش���ط فجاء الى 
املشرعة ودعا املالح ليعبر، فطلب احلمال 
من يحط عنه، فجاء اللص فحط الكساء كأنه 
مجتاز متطوع فأدخل الرزم الى السفينة مع 
صاحبها وجعل البركان على كتفه وقال له: 
يا أخي، استودعك اهلل قد ارجتعت رزمك، 
فدع كسائي فضحك، وقال: انزل فال خوف 
عليك فنزل معه واستتابه ووهب له شيئا 

وصرفه ولم يسئ اليه. 

قرى الضيف

قال األصمعي: أبخل أهل خراسان أهل 
طوس، وكانت قرية من قراها قد اشتهر 
أهلها بالبخل، وكان���وا ال يقرون ضيفا، 
فبلغ ذلك واليا من والتهم، ففرض عليهم 
قرى الضيف، وأمرهم أن يضرب كل رجل 
منهم وتدا في املس���جد الذي يصلي فيه، 
وق���ال: إذا نزل ضيف فعلى أي وتد علق 

سوطا أو ثوبا فقراه على صاحب الوتد، 
وكان فيهم رجل مفرط البخل، فعمد إلى 
عود صلب، فملسه وحدده، وصيره في 
زاوية املسجد، ووتده منصوب ليزيل عنه 
ما علق عليه، فدخل املسجد ضيف، فقال 
في نفسه: ينبغي أن يكون هذا الوتد ألبخل 
القوم، وإمنا فعل هذا هربا من الضيافة، 
فعمد إلى عمامته، فعقدها على ذلك الوتد 
عقدا شديدا، فثبتت، وصاحب الوتد ينظر 
اليه قد اسقط في يديه، فجاء إلى امرأته 
مغتما، فقالت: ما شأنك؟ فقال: البالء الذي 
كنا نحيد عنه، قد جاء الضيف، ففعل كذا 
وكذا، فقال���ت: ليس لنا حيلة إال الصبر، 
واالستعانة باهلل عليه، وجعلت تعزيه. 
واجتمع بناته وجيرانه متحزنني ملا حل 
به، وكان أمر الضيف عندهم عظيما، فعمد 
إلى شاة، فذبحها، وإلى دجاجة فاشتواها، 
وإلى جفنة فمألها ثريدا وحلما، فجعلت 
امرأته وبناته وجاراته يتطلعن من فروج 
األبواب والس���طوح إلى الضيف وأكله، 
وجعلوا يتبادرون: قد جاء الضيف، ويلكم 
قد جاء الضيف، فتن���اول الضيف عرقا 
من ذلك اللحم ورغيفا فأكله ومسح يده، 
وحمد اهلل عز وجل، وقال: ارفعوا، بارك 
اهلل عليكم. فق���ال صاحب البيت: كل يا 
عبداهلل، واستوف عشاءك، فقد تكلفنا لك، 
قال: قد اكتفيت، فقال: هكذا أكل الضيف 
مثل أكل الناس ال غي���ر؟ قال: نعم، قال: 
ما ظننت إال أنك ت���أكل جميع ما عملناه 
وتدعو بغيره، فكان ذلك الرجل بعد ذلك 

ال مير به ضيف إال قراه.

انزل فال خوف عليك

عجيل النشمي


