
جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي عرفت 

بالدعوة للخير والدفاع 
عن الشريعة والسير 
على منهج السلف 
وطباعة كتب علماء 

األمة وتوزيعها

ال جتوز مقاطعة 
منتجات الكفار إال 
إذا كنا على يقني 

بأن املقاطعة مؤثرة 
وال أظن ذلك

لو كان االستسقاء 
بامليت مشروعًا لبدأ 
عمر ÿ بالنبي ژ 

على غيره 
ÿ كالعباس

بناء الكنائس في 
جزيرة العرب ال يصح 

ألنه إقرار لدين غير 
اإلسالم

أكد مفتي عام اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء العالمة عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ أنه إذا تيقن وصول الدعم 

بأمانة ودقة إلى اجليش السوري احلر فإنه يعد من اجلهاد في سبيل اهلل، مشيرا إلى أن كل ما يقوي شوكة هؤالء ويضعف شوكة النظام السوري الدموي مطلوب شرعا، وأوضح 

سماحته خالل لقائه وفدا من شباب جمعية إحياء التراث اإلسالمي من الكويت أن واجبنا نحو إخواننا في سورية هو دعاء اهلل وصدق االلتجاء واالضطرار إليه مع بذل اجلهد في 

إيصال املساعدات إليهم، الفتا إلى أن التاريخ املعاصر لم يعرف جرمية سفك دماء وانتهاك أعراض كالتي وقعت بسورية، مؤكدا أن اهلل باملرصاد، وأن العدوان واإلجرام ال بد له من 

نهاية. وأشاد آل الشيخ بجهود جمعية إحياء التراث اإلسالمي في الدعوة إلى اخلير والدفاع عن الشريعة والسير على مذهب السلف الصالح وطباعة كتب علماء السلف وتوزيعها، 

مطالبا الشباب بأن يكون دعاة إلى اخلير طالبني للعلم الشرعي متأسني في ذلك كله بامام املتقني محمد صلى اهلل عليه وسلم في جلده وصبره.  وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

إعداد: م. ضاري المطيري

سماحة مفتي السعودية أكد أن جرمية سفك الدماء وانتهاك األعراض بسورية ال بد لها من النهاية.. واهلل باملرصاد

عبدالعزيز آل الشيخ: دعم اجليش السوري احلر باملال وتقوية شوكته 
وإضعاف شوكة املعتدي من اجلهاد في سبيل اهلل

ب����ه املقصود  إيجابي يحصل 
يكون له حكمه، وإن كان أثرها 
يسيرا ال يؤثر فلنعلم أنه كانت 
هناك جتارة بني النبي ژ وبني 
النصارى والفرس، حيث كان 
يتجر باليمن والشام، ويتعامل 
مع غير املسلمني، فلو كنا على 
يق����ني أن هذا املنتج لو تركناه 
تغير الواقع جاز، لكني ال أظن 

ان هذا يحصل.

الكنائس وجزيرة العرب

خرجت عندنا دعوات من 
أعضاء البرملان الكويتي إلى منع 
أو هدم الكنائس، فما صحة هذه 

الدعوات في ميزان الشريعة؟
٭ الكويت جزء من اجلزيرة، 
واجلزيرة العربية يجب أن تهدم 
كل ما فيها من الكنائس، ألن هذه 
الكنائس اقرارها اقرار لدين غير 
اإلسالم، والنبي ژ أمرنا وقال 
»ال يجتم����ع في جزيرة العرب 
دينان«، فبناؤها في األصل ال 
يصح، ألن هذه اجلزيرة يجب 

أن تخلو من هذا كله.

ما حكم العمل في البنوك التي 
تشمل معامالت ربوية وأخرى 

إسالمية؟
٭ إذا كان عمل اإلنس����ان الذي 
يعمل����ه فيها بعيدا ع����ن الربا 
بجميع أنواعه فال شيء عليه، 
لكن إن حصل على عمل غيره 

فأحسن.

قنوت النوازل

هل لقنوت النوازل ضوابط 
وصيغة معينة يلتزمها اإلمام 

في الصالة، وهل يشرع ويتأكد 
اآلن في ظل ما يواجهه أهلنا في 

سورية من تنكيل وتقتيل؟
٭ القن����وت مش����روع عند 
النوازل، لكن بضوابط شرعية، 
منها أال يطيل فيه، وامنا يؤخذ 
املقصود منه، والنبي ژ قنت 
بالنوازل، وقال »اللهم جن الوليد 
بن الوليد، وس����لمة بن هشام، 
واملستضعفني من املؤمنني، اللهم 
اشدد وطأتك على مضر، واجعلها 
عليهم سنينا كسني يوسف«، 
وورد أنه ژ قنت شهرا يلعن 
رعال وذك����وان وعصية عصوا 
اهلل ورسوله، وكان يقول في 
بعض صلواته في صالة الفجر 
»اللهم العن فالنا وفالنا« ألحياء 
من العرب فأن����زل اهلل تعالى 
)لي����س لك من األمر ش����يء أو 
يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظاملون(، فنالحظ أن القنوت كان 
محصورا بأسماء معينة، دعاء 
ألناس ودع����اء على أناس، فال 

يتوسع اإلمام في دعائه.
الدعاء حاليا ألهل  ويشرع 
سورية في قنوت النوازل خاصة 
بعد إذن املس����ؤولني في وزارة 
األوقاف، ونسأل اهلل أن يجيب 

دعاء املسلمني.

الرقية من الكتاب والسنة

هل صيغة رقية املسلم ألخيه 
املريض توقيفية ام اجتهادية؟

الش����رعية بكتاب  الرقي����ة  ٭ 
اهلل، وباملأثور من سنة النبي 
الش����عوذة  ژ، بعي����دا ع����ن 

واخلرافات.
امرأة نذرت هلل نذرا، ومتأكدة 

أنها نذرت بشيء، لكنها ال تذكر 
ما هو النذر بالتحديد، فماذا 

تصنع؟
٭ تكفر كفارة ميني.

رؤية اهلل بالمنام

ما حقيقة كالم العلماء في 
امكانية رؤية العبد لربه في 

املنام؟
٭ األمر مؤكد ومتواتر في هذا 
الشأن، وليس فيه إنكار، فيمكن 
أن يرى العبد رب����ه في املنام، 
لكن ال تلزم رؤيته إحاطته برب 
العاملني، كما قال تعالى )ال تدركه 

األبصار وهو يدرك األبصار(.

االستسقاء بحي موجود على 
ما يقدر

كيف يجاب عمن يستشكل 
 ÿ استسقاء عمر بن اخلطاب
بعم النبي ژ العباس، وهل هذا 

دعاء لغير اهلل؟
٭ احلديث هو أن عمر بن اخلطاب  
ÿ كان إذا قحطوا استسقى   
 بالعباس بن عبد املطلب،  فقال 
 اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
  ژ   فتسقينا، وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون، 
يعن����ي أن عم����ر ÿ عدل عن 
االستسقاء بالنبي ژ ألنه مات، 
وامليت ال يدعى، وال يجوز أن 
يدعى من دون اهلل، وإمنا يدعى 
احلي القادر، فطلب من العباس 
ÿ عم النبي ژ الشفاعة، وأن 
يدعو اهلل لهم، وهذا استشفاع 
بحي قادر مبا يقدر عليه وهو 
دع����اء اهلل، ولو كان النبي ژ 
موجودا أو كان مشروعا البدأ 
بالنبي ژ باالستسقاء لبدأ به 

على غيره.

ما حكم بيع أو التبرع بأعضاء 
امليت دماغيا؟

٭ ما لم يحكم مبوته فال يجوز، 
واحلقيقة أن تش����ريح أجزاء 
اإلنسان فيها شيء من احلرج، 
بعضهم يقول يجوز أن يعطى 
حي ج����زءا أو عضوا من ميت، 
لكن إن حصل شيء يغني عنه 

فهو أولى.

الحلف على التصويت لغير الكفؤ

من حلف أميان مغلظة على منح 
صوته ملرشح غير كفؤ فماذا 

عليه؟
٭ يكفر عن ميينه.

الشباب المغرر به

كيف ميكن معاجلة ظاهرة 
الشباب املسلم املغرر به للنيل 

من مقدسات اإلسالم؟
٭ ه����ذه تعال����ج بالدعوة إلى 
اهلل، واإلشراف على منتدياتهم 
واجتماعاتهم على أن يتخللها 
العل����م والفض����ل لكي  أه����ل 
يوجهوهم، فإذا التقى األخيار 
بشبابنا وامتزجوا بهم وحضروا 
مجالسهم كان خيرا، فال ينبغي أن 
يكون بينهم حاجز، ألن احلاجز 
يجعلهم في معزل منهم، البد 
أن يكونوا معهم، يشاركونهم 

همومهم ومشاكلهم.

النقاش الهادئ أعظم

ما رأيك في إنكار املنكر عبر 
الكتابة بالصحافة واستخدام 

أسلوب الضغط اإلعالمي على 
املسؤولني لتغييره.

٭ ينبغي إخوان����ي أن يكون 
تغيير املنكر بصورة ال تؤدي 
إلى منكر أكبر، فاملنكر ال يغير 
مبنكر ثان، إمن����ا يغير املنكر 
بإذهابه أو تخفيفه، جتاذب اآلراء 
في الصحافة قد يكون فيها شر، 
يعني هذا ي����رد وهذا يرد، فال 
يصلون إلى احلقيقة، النقاش 
اله����ادف باملنتديات واللقاءات 
اخلاص����ة واملجال����س الفقهية 
عندي خير من الصحافة، فنلتقي 
بتل����ك املجتمعات بأنديتهم أو 
باجلامعة، ونزور اآلخرين في 
دواوينه����م، لننظر ما وراءهم 
الهادف  النق����اش  فنناقش����هم 
الهادئ، الذي يكون بس����كينة 
وطمأنينة وانشراح صدر، وهو 
أعظم من الصحيفة التي نتراشق 

فيها بالتهم.

ژ: »إن اهلل ليملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته«، قال: ثم قرأ 
)وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد(، 
فاهلل جل وعال يقول في احلديث 
القدسي )يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرما فال تظاملوا(، والشك أن 
هذا العدوان وهذا اإلجرام البد 

له من نهاية.

دعم الجيش الحر

هل دفع املال للجيش السوري 
احلر مشروع ويعتبر نوعا من 

اجلهاد في سبيل اهلل؟
٭ إذا علم أنه سيصل إلى هؤالء 
)اجلي����ش احلر( وصوال جيدا 
بأمانة ودقة فالشك إن شاء اهلل 
أنه جهاد في س����بيل اهلل، ألن 
ما قوى شوكة هؤالء )اجليش 
احلر( وأضعف ش����وكة هؤالء 
)النظ����ام الس����وري( مطلوب 

شرعا.

اإلضرابات واالعتصامات

هل جتوز اإلضرابات 
واالعتصامات للضغط على 

احلكومة لزيادة الرواتب أو إزالة 
ظلم واقع؟

٭ واهلل ه����ذه ال حتقق هدفا، 
الذي يحق����ق الهدف هو العمل 
اجليد اخلالص، وأما مثل هذه 
االعتصامات واإلضرابات فإمنا 
تزيد ش����را فيما يظهر لي وال 

حتقق هدفا.

هل مازال هناك تدرج في 
الشريعة اإلسالمية؟

٭ اهلل ج����ل وع����ال يقول 
)وقرآن����ا فرقن����اه لتقرأه على 
الناس عل����ى مك����ث ونزلناه 
تنزيال(، وفي الشرع التوحيد 
هو األصل، ثم شرعت الصالة 
مبكة، ثم في املدينة ش����رعت 
الزكاة والصوم واحلج، وبقية 
الواجب����ات واحملرم����ات، لكن 
الداعية إلى اهلل في األصل يجب 
أن يعلم أن الشريعة كاملة، وإذا 
دع����ا إلى اهلل نظ����ر، فإن كان 
ه����ذا املجتم����ع مجتمعا وثنيا 
غير مس����لم بدأ معهم بأصول 
اإلميان، بالدع����وة إلى توحيد 
اهلل جل وعال، ومن ضمن ذلك 
أيضا الدعوة إلى أركان اإلسالم، 
ألن الدين قد كمل اآلن، فعليه 
أن يبدأ بامله����م وهي العقيدة، 
ويتبع ذلك أيضا بأركان اإلسالم 
ألن األمر اآلن واضح، ولم يبق 
األم����ر كاألول، ف����ي األول كان 
العرب جاهل����ني، كما قال اهلل 
)لتنذر قوما ما أتاهم من نذير 
من قبلك( فهم كانوا قوم ليس 
عندهم علم، وقوم جهلة، أما اآلن 
فاملعرضون يعرفون احلق لكن 
يتجاهلونه، وإمنا على املسلم 
أن يعال����ج كل قضية بقدرها، 

ونسأل اهلل التوفيق.

مقاطعة الكفار اقتصاديًا

ما حكم مقاطعة منتجات الكفار 
في ظل الدعوات املتجددة التي 

نسمعها في هذا الشأن؟
٭ املقاطع ينظر هل للمقاطعة 
أث����ر إيجاب����ي، إن كان لها أثر 

قدوة للمسلمني وإمام للمسلمني 
وأسوة للمسلمني، يتأسون به 
كما قال تعالى )لقد كان لكم في 
رسول اهلل أسوة حسنة ملن كان 
يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر 
اهلل كثي����را(، فمحمد ژ إمام 
الدعاة، وأسوة  الدعاة، وقدوة 
الدعاة، وإم����ام الوعاظ، وإمام 
املفتني، وإمام اخلطباء، وإمام 

املعلمني.

عصمته ژ

وينبغي أن جنعل س����يرة 
النبي ژ منهج����ا في حياتنا 
لنهتدي ونسير على الصراط 
املستقيم، حيث انه ژ معصوم 
من اخلطأ فيما يرويه عن اهلل، 
واهلل يقول )وم����ا ينطق عن 
الهوى إن هو إال وحي يوحى(، 
فحاش����اه أن ينطق عن باطل، 
فهو ال ينط����ق إال باحلق الذي 
أوحاه اهلل إليه، قال تعالى )قل 
لو ش����اء اهلل ما تلوته عليكم 
وال أدراك����م به فقد لبثت فيكم 
عمرا من قبل����ه أفال تعقلون(، 
في اآلية رد على من افترى على 
القرآن أو تكلم به، حيث أخبر 
أن اهلل لو لم يأمره بذلك ما تاله 
عليهم، خاصة بعد أن مكث فيهم 
عمرا طويال، لكن ملا بلغه اهلل 
وكلفه بهذه املهمة أداها كما هو 
مطلوب من����ه ژ، حيث عاش 
مبكة صابرا محتس����با على ما 
يالقيه هو وأتباعه، يدعو الى 
توحيد اهلل وإخالص الدين هلل، 
ويستأصل الشرك من القلوب، 
واملش����ركون يس����تهزئون به، 
ويصفونه بالساحر واملجنون 
والكاهن والشاعر، وأنه يتلقى 
الق����ول من غيره إلى آخر ذلك، 
وهو صابر محتس����ب، إلى أن 
انتشر اإلسالم باملدينة، فهاجر 
إليهم صلى اهلل عليه وس����لم 
وأقام دولة اإلس����الم العظيمة، 
وأكمل الشريعة، وأمت اهلل هذه 
النعم����ة حتى انتقل إلى رحمة 
اهلل، وقد تركن����ا على احملجة 
البيضاء الواضحة ال يزيغ بعده 

إال هالك.

واجبنا نحو سورية

يسأل الكثير عن الوضع في 
سورية، وما الواجب علينا 

تقدميه للمسلمني هناك؟
٭ واهلل ي����ا إخوان����ي الوضع 
خطير وسيئ، وإمنا علينا الدعاء 
هلل، وااللتجاء إليه س����بحانه، 
واالضطرار إليه قبل كل شيء، 
ثم بذل اجلهد في إيصال املساعدة 
إليهم إن أمكن، كما يجب على 
الدول اإلسالمية دعم إخواننا 
بسورية، ويقظتها لهذا اخلطر 
الداهم الذي سفكت فيه الدماء 
وانتهكت في����ه األعراض، ولم 
يع����رف في التاري����خ احلاضر 
واملعاصر جرمية ارتكبت مثل 
ما ارتكب بس����ورية، ففيها من 
الفظائع واملخازي والقس����وة 
والشدة وإهدار كرامة اإلنسان 
ما اهلل به عليم، هي في احلقيقة 
بالء ومصيبة عظيمة، نس����أل 
اهلل أن يزيل الغمة وأال يعاقبنا، 
فهؤالء قد أفسدوا وطغوا لكن 
اهلل باملرصاد، قال رسول اهلل 
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قلبي.. والعلماء
أوصانا اهلل عز وجل بالرجوع 

للعلماء والتأسي بهم، بل 
وعطف طاعة رسوله ژ 

بطاعتهم، وفي مخالطة العلماء 
أثر كبير على النفس والهمة، 

فمما أثر في نفسي ورأيت 
من بعض العلماء زهدا لم 

أره قط، كما رأيت منهم بذال 
في سبيل اهلل، ومن جملتهم 
الشيخ عبدالعزيز الراجحي 

والشيخ صالح السدالن 
حفظهما اهلل، ووجدت ان في 

قلوبهم شفقة حلال األمة، 
جتدهم مع الشعب السوري 
يواسونهم ويعزون قتالهم، 

بل ويصبرونهم.
الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
التقيت به مع مجموعة من 

شباب العارضية وفقهم اهلل، 
ومما كان له األثر علي، اننا 

صلينا باملسجد الذي يجاور 
مكتب الشيخ صالة العشاء، 

وبعد الصالة أتيته وقلت: 
شيخنا حفظك اهلل ورفع 

قدرك عندي سؤال، فقال: 
انتظرني أكمل األذكار ثم 

أجيبك..
فكأنه منبه عجيب، الذي أصل 

في نفسي أن أحرص على 
األذكار بعد الصالة، ثم من 

لطف العالم صافحني ووضع 
يده فوق يدي وقال: تفضل، 

وسألته وقلت في نفسي رمبا 
سأنسى جوابه لكني لن أنسى 

خلقه اجلم.
في رحلتي إلى الرياض مع 

شباب العارضية لزيارة هيئة 
كبار العلماء واللجنة العلمية 

للبحوث واإلفتاء، تأملت حال 
العلماء وأنهم حقا من صفوة 

من اختارهم اهلل للعلم به 
وبشريعته ـ تبارك وتعالى 
ـ ووجدت أن كل عالم قد 

فتح اهلل عليه في جانب من 
اجلوانب، فالشيخ عبدالكرمي 

اخلضير في احلديث والشيخ 
الفوزان في العقيدة والشيخ 

عبداهلل اجلبرين في الفقه 
وهكذا، وكلهم - حفظهم اهلل 
- يأصلون في نفوس الطلبة 

العلم الشرعي والعناية به 
ومداومة مراجعته وسؤال أهل 

العلم متى ما استشكل على 
الطالب شيء.

ومنهم الشيخ د.محمد بن 
حسن آل الشيخ، فتح اهلل 

عليه بالعلم الشرعي وكذلك 
بالتعامل مع من هم أقل منه 

علما، وهو صاحب أدب عظيم 
وكذلك غيره من العلماء ـ 

حفظهم اهلل ـ أثر في نفسي 
أننا جئناه في مكتبه الساعة 

2 ظهرا، وكل العلماء قد 
غادر وكان هو سيخرج من 

الهيئة إال إنه آثرنا على وقته 
وتعبه وأشغاله، وتكلم عن 
أصول وضوابط في عالقة 

األخ بأخيه، تكلم عن الرحمة 
واأللفة والوحدة وحسن الظن 
والنصح وطيب الكالم والذب 
عن األعراض، وحني تأملتها 

وجدت أن فقدان ما ذكره 
الشيخ هو من جعل عاملنا 

الذي نعيش فيه بهذه القسوة، 
وقع الشيخ في حديثه على 

جروح األمة وبني ما يصلحها 
بالرجوع لكتاب اهلل وسنة 
نبيه عليه الصالة والسالم 

والرجوع للعلماء فهم صمام 
أمان األمة.

@dhari_almutairi

5 أيام 
في الرياض

)1 ـ 5(

تعصف باألمة اإلسالمية 
الفنت واحملن، فيحفظها 

اهلل بالعلماء الذين هم ورثة 
األنبياء، ويتأكد لعامة املسلمني 

عند اشتباه األمور األخذ من 
أهل العلم الربانيني األكابر 

وااللتفاف حولهم، لقوله تعالى 
)فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 

ال تعلمون(، ولقول عبداهلل بن 
مسعود ÿ »اليزال الناس 
بخير ما أتاهم العلم من قبل 
كبرائهم، فإذا أتاهم العلم من 

قبل أصاغرهم هلكوا«. وإميانا 
بأهمية الرحلة في طلب العلم، 

نظمت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي بالكويت رحلتها 

العلمية السادسة إلى الرياض 
لاللتقاء بالعلماء، كسماحة 
املفتي الشيخ عبدالعزيــز 

آل الشيخ، وصالح آل الشيخ، 
وعبدالرحمن البراك، ود.صالح 

السدالن، وخلف املطلق، 
وعبدالعزيز الراجحي، 
ود.عبدالعزيز السعيد، 

وعبداهلل التويجري، ومحمد 
بن حسن آل الشيخ، وأشرف 

على الرحلة التي استغرقت 5 أيام 
الشيخ محمد العصيمي.

في بداية اللقاء نود من 
سماحتكم كلمة توجيهية تقدمها 
لضيوفك من الكويت من جمعية 

إحياء التراث اإلسالمي.
أيها اإلخوة في جمعية إحياء 
التراث أحييكم، وأقدر زيارتكم 
لنا في هذه الديار املباركة، وفي 
الرئاسة العامة إلدارة البحوث 
العلمي���ة واإلفت���اء والدع���وة 
واإلرشاد، وأسأل اهلل للجميع 

التوفيق والسداد.
وارح���ب بفضيلة الش���يخ 
عبدالرحم���ن عبداخلالق فهو 
اخونا وصاحبنا والذي امضى 
معظم عمره في التعليم واالرشاد 
والتوجي���ه، واالم���ة في امس 
احلاج���ة إلى مثله من الفضالء 
والكبار ممن أفنى ش���بابه في 
خدمة الدين، ونس���أل اهلل لنا 

وله اخلامتة احلميدة.
وبع���د فإن جمعي���ة إحياء 
التراث اإلس���المي تعنى بنشر 
تراث املسلمني، عبر طباعة كتب 
سلف األمة، من السنة النبوية، 
والفق���ه، والعقيدة الصحيحة، 
وتوزيعها بني الناس وترجمتها، 
وهذا من أفضل األعمال، فإن هذا 
ميراث عظيم، وميراث شريف، 
فاألنبياء لم يورثوا دينارا وال 
العلم،  درهم���ا، وإمنا ورث���وا 
فم���ن أخذ منه فق���د أخذ بحظ 
التراث وإحياؤه،  وافر، فحفظ 
ونش���ر هذه الكتب القيمة من 
مؤلفي س���لف األمة وخيارها، 
الدين، واجتهدوا  الذين خدموا 
وجدوا ف���ي توضيحه والدفاع 
عنه، والدعوة إلى اخلير، والسير 
على منهج السلف الصالح، وتبني 
هذا للناس في هذا الزمن، الذي 
اختلطت فيه األوراق، والتبس 
فيه احل���ق بالباطل، وكثر فيه 
دعاة الفنت والضاللة، وتنوعت 
أس���اليبهم، حيث كلها تعادي 
هذه الش���ريعة، وقد رأينا من 
هذه اجلمعية نش���اطا عظيما 

في هذا الشأن.

الدعوة إلى اهلل

ومما أوصيكم به الدعوة الى 
اهلل ونش���ر الفضيلة، وتبيان 
محاس���ن هذا الدي���ن وأخالقه 
الفاضلة، والدعوة إليه باحلكمة 
والعلم والبصيرة، ليس���تنير 
الغافل،  اجلاه���ل، ويس���تنبه 
ويرجع املخالف للحق بإذن اهلل، 
فإن الدعوة إلى اهلل واالستمرار 
فيها ومواصلة األعمال اخليرية 
والصاحلة يجب أن يكون حال 
الدوام، ومن وفقه  املسلم على 
اهلل ألن تكون حياته في الدعوة 
إلى اهلل وال���ذب عن هذا الدين 
ونشر محاسنه فال شك أن حياته 
حياة خيرة، وحياة سعيدة، فمن 
دعا إلى هدى كان له من األجر 
مثل من تبعه إلى يوم القيامة ال 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا، 
ألن هذه الدرج���ة من اخليرية 
يستفيد منها املدعو ومن اقتدى 
به ومن اهتدى به، ولهذا لرسول 
اهلل وأنبي���اء اهلل صلوات اهلل 
وسالمه عليهم جميعا فضائل 

عظيمة لكثرة التابعني لهم.

أسوة حسنة للجميع

ولنبينا ژ مزيد من الفضل 
حيث انه خامت األنبياء والرسل، 
فمنذ بعثته إلى قيام الساعة وهو 

قبلة على رأس سماحة املفتي

تقارير
االحد 11 مارس 2012
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