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

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

لنحيا بالقرآن

املظاهرات واإلضرابات من 
الظواهر االجتماعية احلديثة 
يتخذها البعض للتعبير عن 
استيائه أو للمطالبة بحق أو 
محاولة للضغط على أصحاب 
القــرار لتنفيــذ مطلــب من 
املطالب، فهل هذه الوسائل 
تتفق مع الشريعة اإلسالمية؟ 
أم أنهــا تصلح ملجتمع دون 
اآلخر؟ أم تؤدي النتشار الفنت 
في املجتمع؟ وما ضوابطها؟ 

هذا ما فسره العلماء.
في البداية، يقول د.خالد 
املذكور ان اإلسالم يحرص 
دائمــا على تهدئــة املواقف 
واتباع الوســائل املشروعة 
وصوال الى احلق واألهداف 
اســتخدام  وإن  املبتغــاة، 
وســائل تــؤدي الــى إيقاظ 
الفتنــة في املجتمــع أمر ال 
يقره اإلســالم علــى اعتبار 
ان املظاهــرات واإلضرابات 
قد يكون مؤداها في الغالب 
فتنا ومضار أكبر من عوائدها 
النفعية، خاصة انها تؤدي 
الى تأزم األمور بني األطراف 
املعنية، ويتمسك كل طرف 
مبوقف عدائي جتاه اآلخر، 
وبالتالي قد يؤدي ذلك الى 
أمور ال حتمد عقباها. لذلك 
أنا ال أفضل أسلوب اإلضراب 
أو التظاهرات، وإمنا أدعو الى 
احلوار الهادئ والنقاش البناء 
والسعي الى احلق لينشده 
اجلميــع، ومحاولــة عرض 
الطارئة بأسلوب  املشكالت 
هني لني على من بيده احلل 
أو من باستطاعته مباشرة 

األمر وصوال الى احلق.
نفوس ضعيفة

وحــذر د.املذكــور مــن 
النتائج التي قد جتلبها مثل 
هذه املظاهرات واإلضرابات 
في ظل االنتشــار اإلعالمي 
الذي يهول األمــور ويظهر 
البلــدان التي بهــا مثل هذه 
األعمــال علــى انهــا تعمها 
الفوضــى إضافــة لوجــود 
البعض مــن ذوي النفوس 
الضعيفة الذين يســتغلون 
هــذه األعمــال فــي إحلــاق 
الضــرر باملجتمــع وهذا ما 
ال تقــره شــريعة اإلســالم. 
وأشــار الى أهميــة العالج 
باحلكمة واجتمــاع ممثلني 
مــن املتضررين او من بيده 
أمرهم ويتم توصيل صوتهم 
للجهات املسؤولة بطريقة أو 
بأخرى وتبليغ شكواهم الى 
اجلهات املختصة، وهذا هو 
الذي  الدميوقراطي  الطريق 
ينادي به الكثير وال يتعارض 
مع املنهج اإلسالمي الصحيح.

خسائر

ويضيف د.سعد العنزي 
بقولــه: إن هذه األســاليب 
لم تــؤد املطلــوب ولم تعد 
بالنفــع املنشــود، وعليــه 
يجــب التفكيــر فــي إيجاد 

سورة الزمر يدور محورها حول فوائد التوحيد 
من حتقيق سكينة القلب وسالمة الصدر وانشراحه. 
ومن منافع التوحيد: القوة لإلنسان املؤمن ال تكون 
إال بالتوحيــد، ومــازال اهللا عز وجل يأخــذ بأيدينا 
حلال هــؤالء متعجبا من حالهم يقرون بوجود اهللا 
ومع إقرارهم يشــركون معه الشريك، ولئن سألتهم 

من خلق السموات واألرض؟ ليقولن خلقهن اهللا.
قل لهم، هل تستطيع هذه اآللهة التي تشركونها 
مع اهللا ان تبعد عني أذى قدره اهللا أو تزيل مكروها 
حلق بي؟ وهل تســتطيع ان متنــع نفعا او حتبس 
رحمة اهللا عني؟ سيقولون: ال نستطيع ذلك. قل لهم: 
حسبي اهللا وسيكفيني كل ما أهمني، فعليه يعتمد 
املعتمدون في جلب مصاحلهم ودفع مضارهم، فهو 
الــذي بيده وحده الكفاية حســبي اهللا عز وجل هو 

الكافي، ففي التوحيد العزة والكرامة والقوة.
(قل يا قــوم اعملوا على مكانتكــم) قل يا محمد 
لقومك املعاندين: اعملوا على حالتكم التي رضيتموها 
ألنفســكم حيث عبدمت من ال يســتحق العبادة (إني 
عامــل) مبا أعلم انــه احلق، لقاؤنا يــوم الفصل كل 

عامل يجزى بعمله.
مهمة الرسول التبليغ

(إنــا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحلق) فالقرآن 
طريق الرشــاد، فمــن اهتدى بنــوره وعمل مبا فيه 
واســتقام على منهجه فنفع ذلك يعود على نفســه، 
ومن ضل بعدما تبــني له الهدى، فإمنا يعود ضرره 
على نفســه، ولن يضر اهللا شيئا وما أنت يا محمد 
عليهم بوكيل حتفظ أعمالهم وحتاسبهم عليها، فما 

عليك إال البالغ.
قدرة اهللا

(اهللا يتوفى األنفس حني موتها... اآلية) اهللا عز 
وجل هو الذي يقبض األنفس حني موتها وهذه الوفاة 
الكبرى، وفاة املوت بانقضاء األجل ويقبض التي لم 
متت في منامها وهــي املوتة الصغرى، فيحبس من 
هاتني النفسني النفس التي قضى عليها املوت، وهي 
نفس من مات ويرســل النفس األخرى الى استكمال 
أجلها ورزقها، وذلك بإعادتها إلى جسم صاحبها، إن 
في قبض اهللا نفســي امليت والنائم وإرســاله نفس 
النائم وحبسه نفس امليت لدالئل واضحة على قدرة 

اهللا ملن تفكر وتدبر.
الشفاعة ألهل اإلميان

ثم يعجــب اهللا عز وجل من حــال الناس الذين 
ال يتفكــرون في آيات اهللا ومــن يتخذ من دون اهللا 
شــفعاء (أم اتخذوا من دون اهللا شــفعاء.. اآلية) أم 
اتخذ هؤالء املشــركون باهللا من دونــه آلهتهم التي 
يعبدونها شفعاء تشفع لهم عند اهللا في حاجاتهم؟ 
قل يا محمد لهم: أتتخذونها شفعاء كما تزعمون ولو 

كانت اآللهة ال متلك شيئا وال تقبل عبادتهم لها؟
قل يا محمد لهؤالء املشركني: هللا الشفاعة جميعا 
له ملك الســموات واالرض وما فيهما فاألمر كله هللا 
وحده وال يشــفع أحد عنده إال بإذنه فهو الذي ميلك 
الســموات واالرض ويتصرف فيهمــا، فالواجب ان 
تطلب الشــفاعة ممن ميلكها وأن تخلص له العبادة 
وال تطلــب من هــذه اآللهة التي ال تضر وال تنفع ثم 

اليه ترجعون بعد مماتكم للحساب واجلزاء.
ثم يخبر اهللا عز وجل حال الذين انتكست قلوبهم 
وتعطلت فطرتهم (وإذا ذكر اهللا وحده اشمأزت قلوب 
الذين ال يؤمنون باآلخرة... اآلية) يكرهون ذكر اهللا، 
واذا ذكر من دون اهللا يستبشــرون ليس عبادة من 
دون اهللا فقط بل عبادة الهوى، أهل االهواء اذا دعوا 
الى ما يريدون استشبروا واذا دعوا الى اهللا نفروا.

يلقن اهللا تعالى نبيه كيف يتعامل مع هؤالء (قل 
اللهم فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة أن 
حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) قل اللهم 
يا خالق السموات واالرض، عالم السر والعالنية انت 
تفصل بني عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 
من القول فيه وفي عظمتك وســلطانك واالميان بك 
وبرسولك، اهدني ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إنك 

تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
(ولو أن للذين ظلموا ما في األرض جميعا.. اآلية) 
علق األمر على مستحيل لو ان للمشركني باهللا ما في 
االرض جميعا من مــال وغيره ومثله معه مضاعفا 
لبذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب، ولو بذلوا 
ذلك ما قبل منهم وال أغنى عنهم عذاب اهللا وظهر لهم 
أمر اهللا وعذابه. وظهر لهؤالء املكذبني يوم احلساب 
جزاء سيئاتهم التي اقترفوها يرى اهل الكفر اعمالهم 
دون ستر يســترهم ويضاعف لهم العذاب ويحيط 

بهم من كل جانب جزاء الستهزائهم.

حلــول للمشــكالت التي قد 
تعترض مسيرة املجتمع أو 
فئة منــه من خالل التحاور 
والتشاور ألهل الرأي منهم أو 
عقد ندوات تناقش القضية 
مــن كل جوانبهــا للخروج 
بتوصيــة أو عــالج ناجــع 
ميكــن عن طريقــه معاجلة 
القضية التي قد تسبب هذا 
اإلضراب او تلك املظاهرات 
فمثل هذه املظاهرات تؤدي 
الى تعطيل األعمال وإحداث 
خسائر مادية، كما تؤثر سلبا 
على االقتصــاد مما يترتب 
عليه خســائر وضرر على 
عامــة املســلمني مــا يحقق 
الكثير من األهداف املغرضة 
لغير املســلمني من أعدائهم 
الذيــن  واملتربصــني لهــم 
يستخدمون األساليب كافة 
لتفريق كلمة املسلمني وشق 
ق  صفوفهم عمال بقاعدة «فرِّ
تُســد» منها حرية الرأي او 
حرية التعبير وهم يعمدون 
الى دس السم في العسل ما 
يترتب عليه عواقب وخيمة 
ضارة إن لم تكن آنية فسوف 

تكون مستقبلية.
صمام أمان

من جهته، يؤكد الشيخ 

ســعد الشــمري ان األمــر 
باملعروف والنهي عن املنكر 
شعيرة من شعائر اإلسالم 
وصمــام أمــان للمجتمــع 
املسلم وقوة له، واملعروف 
هو اســم جامع لكل خير، 
واملنكر هو اسم جامع لكل 
شر او ما عرف قبحه شرعا 
او عرفا، وقد جاءت الشريعة 
بتحصيل املعروف ونشره 
بني الناس، وجاءت الشريعة 
بانتفاء املنكــر او تقليله، 
ولهذا قال النبي صلى اهللا 
عليه وآله وسلم: «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لــم يســتطع فبقلبه وذلك 
أضعف اإلميان»، رواه مسلم 
في صحيحه. وكذلك النهي 
عن املنكر من أبرز شروطه 
أال يؤدي الى منكر أغلظ منه 

أو إلى مفسدة أكبر.
مقاصد اإلسالم

األمــــر  أن  وأضــــاف 
باملعروف والنهي عن املنكر 
من وسائل الدعوة الى اهللا 
تعالي التي مبناها على قول 
اهللا تعالى: (ادع إلى سبيل 
ربــك باحلكمــة واملوعظة 
احلسنة وجادلهم بالتي هي 

أحســن) ألن األمر يتعلق 
بإنقاذ الناس من النار إذا هم 
سلكوا صراط اهللا املستقيم 
وهو اإلسالم والسنة وطاعة 
اهللا ورســوله، ومن أعظم 
مقاصــد اإلســالم حتصيل 
األمن واألمان وحقن الدماء 
الزكيــة وحفــظ األمــوال 
احملترمــة وإزالــة اجلفوة 
بني احلاكم واحملكوم على 
مبنى التناصح ال التفاضح 
وعلى نية إرادة اخلير وجمع 
الكلمة وائتالف القلوب، أما 
إثارة املشــكالت وإشــعال 
القلوب  الفــنت واســتثارة 
على احلكومــات وتعميق 
اُحلفر للشر وجتافي القلوب 
حتــت أي مســمى فهــذا ال 
تقبله الشريعة اإلسالمية 
بحال بل تنفــر منه الفطر 
السليمة والعقول املنضبطة 
سواء سميت باملظاهرات او 
االعتصامــات او نحو ذلك 

من األسماء.
نعمة اهللا

التي  وزاد: واملظاهرات 
حصلت في بالد املســلمني 
وخاصة منذ ١١ سنة او أزيد 
أحدثت شرخا رهيبا وجرحا 
غائرا والفطــن يعتبر مبا 
حصل حولنا وما جر ذلك 

من ويالت.
وتابــع: علينــا أن نقّدر 
نعمة اهللا علينا مما نعيشه 
في هذا الـــــبلد الطيب من 
أمن وأمــــان ورغد عيش، 
وال نّدعي الكمال وال املثالية، 
بل نطمــح إلــى املزيد من 
املــعروف وانتفاء املنكرات، 
والعاقــل يســلك املســالك 
الصحيحة للنصح واإلرشاد 
والدعوة واألمـــر والنهي، 
وأن يحــرص كل فــرد منا 
على صالح نفسه وتهذيبها 
والنأي بها عـــــما يسخط 
الرب سبحانه وأن يحافظ 
على فرائضه وال يتوانى وال 
يكسل ويحرص على هداية 
أهله وأوالده، والــــحرص 
على الدعوة الــــفردية بهدف 
صالح املجتمع والنهي عن 
املنكرات العامــــة، وهناك 
أمور مــن تقدير األشــياء 
واملشكالت وإيجاد حل لها 
يرجع فيها إلى أولي األمر 
من العلماء واألمراء. واهللا 

املستعان.

الشيخ سعد الشمريد.خالد املذكور د.سعد العنزي

املذكور: أمر ال يقره اإلسالم ويؤدي إلى مضار أكبر من عوائده النفعية
العنزي: حتقق أهداف املتربصني باملسلمني وشق صفوفهم وتفريق كلمتهم

الشمري: حل املشكالت يتم من خالل الرجوع إلى أولي األمر

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

املال الضائع

الزينة والتطّيب

جاء رجل إلى اإلمام أبى حنيفة ذات ليلة، 
وقال لــه: يا إمام، منذ مدة طويلة دفنت ماال 
في مكان ما، ولكنني نسيت هذا املكان، فهل 

تساعدني في حل هذه املشكلة؟
فقال له اإلمام: ليس هذا من عمل الفقيه، 
حتى أجد لك حال. ثم فكر حلظة وقال له: اذهب، 
فصّل حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان 

املال إن شاء اهللا تعالى.

فذهب الرجل، وأخذ يصلي. وفجأة، وبعد 
وقت قصير، وأثناء الصالة، تذكر املكان الذي 
دفن املال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره.

وفي الصباح جــاء الرجل إلى اإلمام أبى 
حنيفة، وأخبره أنه عثر على املال، وشكره، ثم 
سأله: كيف عرفت أنني سأتذكر مكان املال؟! 
فقال اإلمام: ألني علمت أن الشيطان لن يتركك 

تصلي، وسيشغلك بتذّكر املال عن صالتك.

عن أسماء رضي اهللا عنها: أن امرأة قالت: 
يا رسول اهللا، إن لي ضرة فهل علّي جناح إن 
تشبّعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال 
النبي ژ: «املتََشبُِّع مبا لم يُعَط كالبس ثَْوبَي 

ُزوٍر». متفق عليه.
ومعنى «املتََشبُِّع» هو الذي يظهر الشبع 

وليس بشبعان، ومعناه هنا أن يظهر أنه حصل 
له فضيلة وليست حاصلة. 

«والبس ثوبي زور»، أي: ذي زور، وهو 
الــذي يزور على الناس، بأن يتزّي بزي أهل 
الزهد، أو العلم أو الثروة، ليغتر به الناس وليس 

هو بتلك الصفة. وقيل غير ذلك واهللا أعلم.

هل تدرين عزيزتي األم ما هو احلسن 
والسيئ في نظر طفلك؟

إن كل ما يؤمله او يهدده في نظره سيئ، 
وكل ما هو سار او مريح او مطمئن له فهو 
في نظره حســن، فجوعه وأمله وخوفه من 
الظالم والضوضاء واملفاجأة كل هذه اشياء 
بالنسبة له سيئة، أما ان يطعم ويرفه ويدلل 
فهو بالنســبة له حسن، وعموما ما يسبب 
له اللذة (حسٌن)، وما يسبب له األلم (سيئ).
فنظرة الطفل إلى اخلير والشر ضيقة 
بالنسبة لنظرة الكبار إليها، إذ ال يشعر الطفل 
بحاجات اآلخرين فقد يبكي في الرابعة صباحا 
ويزعج النائمني حينما يشعر باجلوع غير 

عابــئ مبصلحة غيره، فهو يريد ما هو خير له حتى ولو كان ذلك يتعلق بأبيه 
الذي يضطر الى ترك فراشه وهو في اشد احلاجة الى الراحة، فللطفل معاييره 
اخلاصة، ورمبا كان السيئ من األمور في نظره حسنا، وبالعكس ومبرور الوقت 
يكتمل ويتعدل ســلوكه حتى يبدأ في مواجهة الصراع بني حرصه على اللذة 
وحقائق احلياة، ومع انه لم يفهم بعد ملاذا تسبب له بعض تصرفاته األلم او عدم 
الرضا اال انه سيتعلم كيف يتجنبها، سيتعلم اال يلمس الكهرباء وال ميزق كتاب 
زميله باملدرسة ألن مدرسه سيعاقبه على ذلك، وإذا كان يغريه ان يفتح مفاتيح 
الغاز حتى يشاهد اللهب وهو يتصاعد من الثقوب الصغيرة كما يجد متعة في 
قطع الصور دون ان يشعر انه ارتكب عمال سيئا، ذلك ألن سلوكه هذا يرضي 
دوافعه الوقتية، وعليك يا عزيزتي اال تتبرمي منه بل أرشديه ودربيه وعلميه.

(إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السموات واألرض 
لــن ندعو من دونــه إلها لقد قلنا 

إذاً شططا).
هنا يشرع اهللا عز وجل بتفاصيل 
الكهف  القصة احلقيقية ألصحاب 
للنبي ژ إنهم فتية لم يتجاوز عددهم 
عشرة وليس معهم نبي أو رسول 
ومع هذا كان اميانهم قويا باهللا عز 
وجل ثابتا ال يتزعزع عند مواجهة 
الفــنت وكان ثباتهم كثبات اصحاب 
ثبــات الصحابة  االخدود ومثلهم 

الســابقني (عمار ـ بالل ـ عبداهللا بن مســعود) وغيرهم من الصحابة 
رضوان اهللا عليهم اجمعني اثناء تعذيبهم في مكة، يقول العالمة السعدي 
«الفتية آمنوا باهللا وحده دون قومهم فشكر اهللا لهم اميانهم فزادهم هدى».

وبعد اإلميان اعانهم اهللا عز وجل وصبرهم وثبتهم على طريق احلق 
واإلميان وربط على قلوبهم بكلمة التوحيد.

فأعلنوها رفضا لكل انواع الشــرك والعبودية لغير اهللا عز وجل 
ومتسكهم برب السموات واالرض وأنهم لن يحيدوا عن هذا الطريق.

يقول العالمة الســعدي (فاســتدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد 
األلوهيــة) قبس هذه اآلية معرفة احلق واالميان به يتطلب طلب العون 

والهداية من اهللا عز وجل حتى يعني على الثبات وقت الفنت.

د.عجيل النشمي

سورة الزمر

الثبات بعد اإلمياننظرة الطفل إلى اخلير والشر

ال يجوز كلمة بيع خادمة
خادمة على كفالتي وأريد بيعها لكفيل آخر، وأطلب منه 

املبلغ الذي دفعته وهو ١٢٠٠ دينار ما حكم ذلك بالتفصيل 
إذا أمكن ألن هذا محل سؤال كثير من األهل واملعارف؟

٭ ال يقال إنه يبيع، كلمة البيع هذه كلمة غير صحيحة، 
ألن هذه اخلادمة أو اخلادم هؤالء احرار يؤجرون انفسهم 
فهذه اجارة وليست ملكا حتى تقول أبيع، البيع ملن ملك 
فهذه الكلمة ينبغي ان نرفعها عن ألسنتنا. األمر اآلخر 
ان اخلادمة التي عندك اذا امضت املدة القانونية سنتني 
فهي حرة يعني تذهب حيثما تريد وإذا نقلتها الى شخص 
آخر ال يجوز ان تأخذ عليها شــيئا ألنها حرة بنفســها 
والعقد قد انتهى فما يحق لك عليها شــيء ال شرعا وال 
قانونا وإذا كان في العقد شرط انك تقوم بتكلفة سفرها 
تســافر اما اذا ارادت ان تنتقل الى مكان آخر فليس لك 
ان تأخذ من الكفيل الثاني شــيئا فإذا امضت مدة ســنة 

ممكن تأخذ نصف املبلغ الذي دفعته.
أسورة الشباب

حكم لبس الشاب خيطا أو سوار نايلون في يده، مع 
اعتقاده انه ال ينفع، فقط زينة؟

٭ وضع بعض الشباب حلقة من ذهب او فضة او خيط 
كما هو اآلن يعني كأنه ســوار مثل أســورة النساء فهذا 
مما ال يجوز وأنت تقول ال تعتقد فيه شيئا فإذا لم تعتقد 
فيه شيئا فهذا مجرد تقليد ألناس ليسوا من ديننا وهذا 
ال يجوز، وأنت تقول ال تعتقد فيه شيئا ولكن غيرك قد 
يعتقد فيه شيئا وهذا والعياذ باهللا من الشرك بأن يعتقد 
أن هذا اخليط سيحميه من املرض أو يحميه من العني أو 
غيره، فهذا من احملرمات املقطوع بها، بل هو من الشــرك 
فال يجوز أن يضع الشباب مثل هذه االسورة على ايديهم 
سواء كانوا يعتقدون بها نفعا أو ضرا أو ال يعتقدون ذلك.

شرط العمل
يقولون مكان املرأة بيتها وأنا اعمل في جهة حكومية 

وكنت مدرسة وأحتاج للعمل فهل عملي هذا محرم؟ وهل 
علي اثم في هذه احلال؟ وهل يجوز ان اشترط في العقد 

أن أعمل بعد الزواج؟
٭ األصل ان مكان املرأة هو بيتها هذا هو املكان االصلي 
ألن مهمتهــا تقتضي ان تكون في البيت لتربية ابنائها، 
التربية الصاحلة الرشيدة، ومهمة الرجل وليها او زوجها 
هو ان يتحمل مســؤولية العمل خــارج البيت، هذا هو 
األصل الذي بنيت عليه احكام الشــرع، ومع هذا يجوز 
للمــرأة ان تعمل اذا احتاجــت هي للعمل او ان املجتمع 
يحتــاج الى عملهــا وتخصصها وأولــى الوظائف التي 
يحتاج إليها املجتمع هي: التطبيب والتعليم، وهما من 
اشــرف املهن التي يحتاجها املجتمع وكل ماعدا ذلك من 
الوظائف فإن كانت هي محتاجة لهذه الوظيفة او جهة 
العمل في الدولة محتاجة الى توظيف النساء في إداراتها 
املختلفة فهذا جائز بشرط اال يكون فيه اختالط وأن تكون 
املرأة ملتزمة بحجابها وآداب دينها وأحكامه، وبشــرط 
أال يترتب عليه ضياع اســرتها فإذا تعارض العمل مع 
وجودها في بيتها وأســرتها فيقــدم وجودها في بيتها 
وأســرتها. ويجوز لها ان تشــترط العمل وقت اخلطبة 
أو ابرام العقد وللــزوج العاقد ان يقبل او يرفض ولها 
حينئــذ ان تتم العقــد أو ترفض، وإذا قبل الزوج التزم 
لها بشرطها اذا كانت ملتزمة بحجابها، ولكن اذا تغيرت 
األمور ورزقوا مبولود ووصل األمر الى أن عملها يترتب 
عليــه تقصيرها أو عدم قيامهــا بواجب التربية وإدارة 
البيت أو أن مولودها ال يقبل من احلليب اال حليب أمه 

فيبطل شرط العمل لوجود ما هو أهم منه.

خليل الشطيد.صفية الزايد

علماء الشرع: املظاهرات واإلضرابات 
أسلوب يتعارض مع شريعة اإلسالم

تؤجج الفنت وتضّر مبصالح البالد والعباد

(ألقيت هذه احملاضرة
في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء)


