
 الجمعة
  ٢٤  يوليو  ٢٠٠٩ 

 يقدم لنا اليوم د.عجيل النشمي اربع رسائل في مجال  10 
التربية من خالل كتابه «الواقع التربوي والتغيير املطلوب»، 
والكتيب يتكون من ٦٤ صفحة تناول فيها واقع التربية 
والتعليم، وواقع التربية االخالقية والضمير، ووسائل 
وطرق التربية الدينية مقارنة بينها وبني النظام الغربي 
ثم انتقل الى توضيح االزمات التي يعايشها الشباب في 
املدارس واجلامعات واجهزة االعالم وكيفية مواجهتها، 

كما بني كيف استقال اآلباء تربويا ولم يعودوا يفهمون 
من مهامهم اال مسؤولية املصروف مشيرا الى ان الصحف 
واملجالت تسهم بدور بارز في بلورة االفكار والقيم وطالب 
بأال تكون الصحافة سلما جتاريا يفضل اخلبر الدعائي 
مدفوع الثمن على اخلبر السياسي والتربوي االجتماعي، ثم 
انتقل الى اهمية التربية التاريخية وفهم التاريخ ليصبح 

مصدرا تربويا محكوما بالكتاب والسنة ال حاكما. 

 الواقع التربوي والتغيير المطلوب
 اللهم حاسبني حسابا يسيرا، 
اللهم اعنا على ذكرك وشـــكرك 
وحسن عبادتك، اللهم قني شر 
نفسي واعزم لي على ارشد أمري، 
اللهم اغفر لي ما أســـررت وما 
أعلنت ومـــا أخطأت وما عمدت 

وما علمت وما جهلت. 

 دعاء 

 إعداد: ليلى الشافعي 

 د. عجيل النشمي 

 (فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون) 

ــالمية  ــدى الدول اإلس ــي إح  كنت ف
ــييع جنازة، وعندما قام  وذهبت لتش
اإلمام بالصالة على املتوفى قام اإلمام بالتسليم ميينا وشماال 
بعد التكبيرة الرابعة، علما أنني لم أتبع اإلمام بل قمت بالتسليم 

ميينا فقط فما حكم ذلك؟
  اذا سلم اإلمام تسليمتني في صالة اجلنازة فعليك ان تتبعه، 
ألن اإلمــــام امنا جعــــل ليؤمت به، وفعل تســــليمتني مذهب 
احلنفية، وعد الشــــافعية الثانية ســــنة، وهي جائزة عند 
احلنابلة، ولكــــن جمهور الفقهاء من املالكية والشــــافعية 
واحلنابلة على وجوب تســــليمة واحدة، وهذا القول أقوى 
من قول احلنفية لورود التســــليم مرة واحدة عن ستة من 

أصحاب النبي ژ.
  

ــى وليمة وكان  ــلم إل   إذا دعي املس
ــل األفضل أن  ــا تطوعا فه صائم

يفطر أم يظل صائما؟
  يستحب اجابة الدعوة للوليمة اذا كان املسلم مفطرا خصوصا 
اذا كانت لها مناســــبة حلديث «اذا دعــــي احدكم الى طعام 
فليجــــب، فإن كان صائما فليصل ـ أي يدعو بالبركة ـ وان 
كان مفطرا فليطعم» (مسلم ١٠١٥/٢). ويرى بعض الفقهاء 

مثل املالكية وجوب األكل واجابة الدعوة ان كان مفطرا.
  اما ان كان صائما صوم تطوع فذهب الشافعية واحلنابلة 
الى ان األفضل واملســــتحب ان يفطر ويأكل ولو كان األكل 
في آخر النهار، وقد روي في ذلك ان أبا سعيد اخلدري ے 
صنع طعاما فدعا النبي ژ وأصحابه فقال رجل من القوم: 
اني صائم، فقال له رسول اهللا ژ صنع لك اخوك، وتكلف 

لك اخوك، افطر وصم يوما مكانه (فتح الباري ٢٠٠٩/٤).
  وذهب احلنفيــــة واملالكية الى ان األفضل اال يفطر الصائم 

ويكتفي بالدعاء لصاحب الوليمة.
  

  ما حكم من يبتلع بصاقه أو ريقه؟
  ان ابتالع البصاق او الريق ال يترتب 
عليــــه الفطر، اال اذا اخرج البصــــاق خارج فمه، ثم ابتلعه 

ثانية فانه يفطر في هذه احلالة.
  

ــل يجوز صوم يوم اجلمعة منفردا اذا    ه
كان هو يوم عرفة؟

  ال ريب ان صوم يوم عرفة فيه فضل عظيم لقول النبي ژ: 
«صيام يوم عرفة، احتســــب على اهللا ان يكفر السنة التي 

قبله، والسنة التي بعده» (مسلم ٨١٩/٢).
  يجوز صوم يوم اجلمعة منفردا عند احلنفية واملالكية، ملا 
روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما انه كان يصومه وال 
يفطر. وقال الشافعية واحلنابلة انه مكروه لقول النبي ژ: 
«ال يصــــم أحدكم يوم اجلمعة، اال ان يصوم قبله أو بعده» 
(البخاري ٢٣٢/٤ ومسلم ٨٠١/٢) واذا كان يوم اجلمعة يوم 
عرفة فجوازه مؤكد ســــواء ملن متكن من صوم يوم قبله، 
أو لم يتمكن، ألنه صوم له ســــبب وهو يوم عرفة وفضله 

ما سبق ذكره.
  

ــودت ان أعطي  ــة، وتع   اعمل موظف
ــن املال كل  ــل مبلغا م ــي العم فراش
ــد، كصدقة وعيدية، هل من اجلائز ان امنحهم هذا العيد من  عي

اموال النذر؟
  يجوز اعطاؤهم من الصدقة، اما اذا كان من مال الزكاة فيجوز 

بشرط ان يكونوا مسلمني، وهم فقراء بالشك.
  واما ان كان املعطى من مال النذر فمال النذر يصرف تبعا 

للنذر، فإن كان النذر لغيرهم فال يصرف لهم. 

 الداعية الجيران يرد على فتوى شيخ األزهر 

 نعم النقاب ليس فريضة عند جمهور أهل العلم 
  ولكن مع كثرة الفتن في هذا الزمان فسترُ وجه المرأة واجب 

 رجال دعا لهم الرسول ژ 

 حاطب بن أبي بلتعة 
  شهد اهللا له باإليمان

  
  أسلم حاطب بن أبي بلتعة ے وشهد بدرا واحلديبية، 
وقد شـــهد اهللا تعالى له باإلميان في قوله عز وجل: 
(يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
ـ املمتحنة:١)، وذلك ألن حاطب كتب الى أهل مكة قبل 
ان يتحرك رســـول اهللا ژ اليها عام الفتح يخبرهم 
ببعض ما يريد رســـول اهللا بهم مـــن الغزو، وبعث 
بكتابـــه مع امرأة فنزل جبريل گ وأخبر النبي ژ 

مبا فعله حاطب.

  دعاء النبي ژ

  وعن علي بن أبي طالب ے قال: بعثني رســـول 
اهللا أنا والزبير واملقـــداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها»، 
فذهبنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن 
بالظعينـــة فقلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من 
كتاب، فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب، فأخرجته 
من عقاصها ـ أي من ضفيرتها ـ فأتينا به النبي، فإذا 
فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من املشركني 
مبكة يخبرهم ببعض أمر النبي، فقال النبي: «ما هذا 
يـــا حاطب؟»، قال: ال تعجل علي يا رســـول اهللا اني 
كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفســـهم ـ أي ليس 
من سكانها األصلينيـ  وكل من معك من املهاجرين لهم 
قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم مبكة فأحببت اذ 
فاتني من النسب فيهم ان اصطنع اليهم يدا يحمون 
قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا وال ارتدادا عن ديني، فقال 
النبي: «انه قد صدقكم»، فقال عمر: دعني يا رســـول 
اهللا أضـــرب عنقه، فقال: «انه شـــهد بدرا وما يدريك 
لعـــل اهللا اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شـــئتم 

فقد غفرت لكم».
  وتوفي حاطب عام ٣٠ هجرية وعمره ٦٥ عاما واهللا 
راض عنه ببركـــة دعاء نبيه وصلى عليه عثمان بن 

عفان ے. 

 تكريم
  قام وفد من الهيئة اخليرية 
االســـالمية العامليـــة مكـــون 
من مستشـــار رئيـــس الهيئة 
د.سليمان شمس الدين يرافقه 
مراقب شـــؤون املتبرعني امني 
النبهان بتقدمي درع شكر وتقدير 
لوكيل وزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية د.عادل الفالح تقديرا 
جلهود الوزارة في دعم انشطة 

ومشاريع الهيئة.

  عمرة
  قام وفد من رياض الصاحلني 
بجمعية احياء التراث االسالميـ  
اجلهراء برحلته السادسة وعلى 
متنها ٣٥ شابا قضوا ١٠ ايام في 
برنامج متكامل علمي ترفيهي 
في رحلة للعمـــرة قاموا فيها 
بزيارة مكـــة املكرمة واملدينة 

املنورة.

  أستمتع بإجازتي
  مازال املهرجـــان الصيفي 
الرابـــع  الثقافـــي  الترفيهـــي 
«بثقافتي اســـتمتع باجازتي» 
مستمرا مع االســـر وابنائهم 
علـــى ارض منتـــزه مرح الند 
مبنطقة الصباحية الى يوم ١٥ 
اغسطس املقبل، وهو من اعداد 
ادارة الثقافة االسالمية بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية.

  اآلل واألصحاب
البيت    حتـــت شـــعار «آل 
والصحابـــة محبـــة وقرابة»، 
اطلقت مبـــرة اآلل واالصحاب 
اصدارها اجلديد حتت عنوان 
«ابوبكر الصديق والرســـالة 
االلكترونية» باشراف وتنفيذ 
البحوث والدراســـات  مركـــز 

باملبرة. 

 بحث ومعرفة وعلم  املشاركات 

 الوفد الزائر 

 صورة جماعية 

 فتيات بيان ومشرف في المتحف العلمي  بنات السراج في متحف العجائب 

 «كرسي النور» في ضيافة التعريف باإلسالم 
 المهتدون يؤدون رحلة العمرة الخامسة 

 اقام نادي العدان الصيفي بالســــراج املنير رحلة ترفيهية لعضوات النادي الى 
متحف ريبلي للعجائب «صدق او ال تصدق» الكائن مبنتزه الشعب الترفيهي، كما 
استمتعت الطالبات مبشاهدة غرائب البشر واملوهوبني واملجسمات الناس خارقني، 
وتأتي تلك الرحلة ضمن انشطة نوادي السراج الصيفية للترويح عن الطالبات.

 فـــي جو من املرح والترفيه والســـعادة، جمع فتيات النـــادي الصيفي في 
جمعيـــة احياء التراث ـ فرع بيان ومشـــرف ـ في رحلـــة ترفيهية الى النادي 
العلمـــي، حيث تعرفن على ابداعات وغرائـــب جديدة كانت حصيلة ملعلومات 

مهمة اسعدت اجلميع.
 

 بدعوة من معهد كرســــي النور، ضمت ائمة وخطباء ومدرسني، استقبلت جلنة 
التعريف باالسالم وفدا من جمهورية مالي تابعا جلمعية الثقافة والتضامن ليتعرفوا 
على اصدارات اللجنة وعلى مسيرتها في مجال الدعوى، وجاءت الزيارة خالل جولة 

الوفد املالي الى ربوع الكويت لتكون جلنة التعريف محطة للتعرف عليها.

 حتت شعار «ان اهللا يحب احملسنني»، ادى ١٠٣ مهتدين رحلة العمرة على نفقة 
ورثــــة املرحوم ابراهيم اجلريوي، حيث امضــــى املعتمرون ٨ ايام بني مكة املكرمة 
واملدينة املنورة يرافقهم مدير االفرع في جلنة التعريف باالســــالم احملامي منيف 
العجمي باالضافة الى طاقم اداري ودعوي، وتأتي هذه الرحلة اخلامسة التي تهدف 

الى اشعار اجلاليات مببدأ االخوة والتكافل الذي تعمل به الكويت مع رعاياها. 

 صالة الجنازة 

 إجابة الدعوة 

 صيام صحيح 

 صوم عرفة 

 فراش العمل 
 حدث في  أسبوع 

املشـــتكى وعليه فالقول اآلن بوجوب ستر وجه املرأة قول قوي 
تعضده قواعد الشريعة واصول الدين.

  وزاد اما استدالل سماحته بحديث اسماء بنت ابي بكر رضي 
اهللا عنهما فالصحيح ان هذا احلديث معلول من جهة السند ومن 
جهة املنت ايضا وليس املوضع بســـط لصحة هذا احلديث ومن 
اراد املزيد فليرجع الى رسالة العالمة التويجري رحمه اهللا حيث 

بسط القول فيها.

  المحظورات

  وقال اجليران: اعتبر ســـماحة الشـــيخ املفتي إقامة اجلالية 
املســـلمة في الغرب بشـــكل عام بحكم املضطر الذي يجوز معه 
ارتـــكاب احملظورات ومنها أكل امليتة واخلنزير وشـــرب اخلمر 
والتعامل بالربا هذا مقتضى فتواه وكل مسلم عاقل يعلم يقينا 
أن إقامة اجلالية املســـلمة في الغرب ليس لها حكم املضطر في 
احلكم اإلسالمي، ذلك ان الضرورة في الفقه مقيدة من حيث املعنى 
وهي لدفع غائلة املوت والضرورة تقدر بقدرها مبعنى ال يجوز 
التوسع في احلرام بحجة الضرورة وهذا فهم خطأ مبعنى ال يأكل 
املؤمن امليتة بحجة خوفه من الضرورة لكن اذا وقعت الضرورة 

فله ان يأكل من امليتة لدفع غائلة املوت فقط.
  واظن سماحة املفتي على علم ودراية بحال اجلالية املسلمة في 
الغرب من حيث التوسع في املباح، بل واقتحام احلرام، بل وترك 
الواجبات وقواعد الشـــريعة تقتضي انه كلما تساهل الناس في 
احلرام يجب التشـــدد في األحكام حفاظا على دين اهللا عز وجل 
واداء بأمانـــة حمل هذا الدين ودفاعا عن بيضته وحياضه متاما 
مثلما فعل الفاروق عمر ے من رفع حد اجللد في شرب اخلمر 
ملا تساهل الناس في الشرب وملا امضى الطالق ثالثا في مجلس 
واحد حيث كان يفصل بني املرء وزوجه، اذا طلق الرجل ثالثا في 

مجلس واحد بسبب تساهل الناس في احلرام.

  الهجرة

  وبـــني د.اجليران ان املقرر عند اهل العلم ان املســـلم الذي ال 
يســـتطيع اظهار شعائر دينه يجب عليه الهجرة الى بالد اخرى 
والدليل قوله تعالى: (إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفســـهم 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مســـتضعفني في األرض قالوا ألم تكن 
أرض اهللا واســـعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت 

مصيرا ـ النساء: ٩٧).
  ونبي اهللا يوســـف گ ملا دعوه إلى معصية اهللا قال: (قال 

رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ـ يوسف)
  ومن هذه األدلة ذهب اهل العلم الى ان املؤمن اذا كان بأرض ال 
يتمكن فيها من اظهار شعائر دينه يجب عليه الهجرة الى مكان 
يتمكن فيه من اظهار شعائر دينه وال يخفى على سماحة املفتي 
ان ليـــس كل اجلالية املســـلمة في الغرب لهـــا حكم املضطر في 
بقائهم بني الكفار كما يعلم مقدار الشرور والفنت التي حصلت من 
اختالط املسلمني بالكفار ومن اراد البسط في هذا البحث فليرجع 
الى كتاب شـــيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهللا (اقتضاء الصراط 

املستقيم مخالفة اصحاب اجلحيم).
  واخيـــرا املقرر عند اهل العلم ان املســـلم ال يجوز له الذهاب 
واالقامة في بالد الكفار اال اذا كان بقصد الدعوة الى اهللا او طلب 
العلم او طلب العالج او التجارة ولكن بشرط ان يكون معه علم 

يدفع به الشبهات واميان يدفع به الشهوات واهللا اعلم. 

 حول فتوى شيخ الزهر بأن النقاب ليس فريضة وان من حق 
البالد الغربية ان متنعه في بالدها النه شـــأن داخلي وللمرأة ان 
ترتديه أو تخلعه حسب ما تريد يعلق لنا الداعية د.عبدالرحمن 
اجليران موضحا لنا احلكم في ارتداء النقاب في الدول االوروبية 

وكيف تتعامل املنقبات مع ذلك.
  يقول د.اجليران: فقد اطلعت على فتوى شيخ االزهر واملتعلقة 
بنقاب املرأة املسلمة وما قامت به البالد الفرنسية من منع املسلمات 
من ارتداء النقاب بقوله: ان هذا الشـــأن داخلي وال عالقة لنا به 
وكل واحد حر في دولته، وقوله: «النقاب ليس فريضة اسالمية» 
وقوله «وامنا ميكن ان ترتديه املرأة او تخلعه حســـب ما تريد» 
مســـتدال بحديث اسماء بنت ابي بكر رضي اهللا عنهما ملا دخلت 
على النبي ژ وعليها ثياب رقاق فقال ژ: «يا اســـماء اذا بلغت 
املرأة احمليض فال يصح ان يرى منها غير هذا وذاك واشـــار الى 
الوجه والكفني». واعتبر شـــيخ االزهر اقامة اجلالية املسلمة في 

فرنسا في حكم املضطر الذي يجوز معه ارتكاب احملظورات.

  الوالء والبراء

  ويعلـــق اجليران على هذه الفتوى فيقول: ان قول ســـماحة 
املفتي هذا شأن داخلي وال عالقة لنا به وكل واحد حر في دولته، 
يعلم سماحة املفتي اننا اذا ســـرنا على هذه القاعدة فسننقض 
اصال من اصول اهل الســـنة واجلماعة وهو الوالء والبراء، كما 
يعلم ســـماحته ماذا يعني قول الرسول ژ: «املسلم اخو املسلم 
ال يخذله وال يحقره»، واخلذالن هو ترك النصرة، والقاعدة التي 
اّصلها الشـــيخ تقتضي على قوله اال نتكلـــم فيما فعل الصرب 
بإخواننا املســـلمني في البوســـنة وغير هذا املثال كثير في بالد 

املسلمني بحجة ان هذا شأن داخلي.

  أصول الشريعة

  وحول قوله «كل واحد حر فـــي دولته»، حيث ال يخفى على 
ســـماحته أن الكفار مخاطبون بفروع هذه الشريعة حتى إن لم 
يلتزموا أصول هذه الشـــريعة وهذا املعنى مستفاد من قول اهللا 
تعالـــى (ليس على الذين آمنوا وعملـــوا الصاحلات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات ثم اتقوا وآمنوا ثم 

اتقوا وأحسنوا واهللا يحب احملسنني ـ املائدة: ٩٣).
  ومفهوم هذه اآلية يدل على ذلك وهو رفع اجلناح واإلثم عن 
الذين ماتوا من الصحابة رضي اهللا عنهم وهم يشـــربون اخلمر 
قبل حترميها كما يشمل طائفة أخرى من املؤمنني الذين يأكلون 
احلرام مع التزامهم بأصول الشـــريعة ثم بعد ذلك تابوا وعملوا 

الصاحلات وأحسنوا الى ان أتاهم األجل.
  وأضاف ان مفهـــوم هذه اآلية يفيد بأن على الذين لم يؤمنوا 
ولم يعملوا الصاحلات جناحا يعني إثما فيما طعموا يعني أكلوا 
وفيما لبسوا من الثياب وفيما استمتعوا به من اخلالق هذا كله 
يتحملـــه الكافر يوم القيامة ألن الكافر باهللا ليس له حق في أن 
يطعم ويشرب ويلبس من مال اهللا والدليل قوله تعالى (قل من 
حرم زينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 

آمنوا في احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة ـ األعراف: ٣٢).
  وهذا املعنى أيضا مســـتفاد من قوله تعالى (ما أفاء اهللا على 
رســـوله من أهل القرى ـ احلشر: ٧) ومعنى أفاء في اللغة يعني 
أرجع واملعنى أن املال رجع إلى أصله وإلى مستحقه وهو الرسول 

ژ ومعه الصحابة رضي اهللا عنهم.

  وهذا دليل على أن املال مال اهللا واهللا تعالى خلق األرض وما 
عليها للمؤمنني به لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في األرض 
جميعاـ  البقرة: ٢٩) وال ُيفهم من هذا أننا ندعو إلى الظلم والتعدي 
على الكفـــار ومنعهم من حقوقهم التي أعطاهم اهللا تعالى إياها 
ولكن املقصود بيان ان الكافر ُمؤاخذ وُمعاقب وُمحاسب على أكله 

وشربه في هذه الدنيا.

  الكفار درجات

  أما كيف نتعامل مع الكفـــار فاملقرر عند أهل العلم أن الكفار 
درجات منهم احلربي ومنهم املعاهد ومنهم الذمي ومنهم املستأمن 
ولـــكل واحد منهم منهج مقرر فـــي كيفية التعامل معه كما نص 
على ذلك أهل العلم في كتب السياسة الشرعية وأحكام أهل الذمة 

وغيرها وال تخفى على سماحة املفتي كما هو معلوم.

  ليس فريضة

  وعن قوله عن النقاب ليس فريضة فقد أصاب فضيلته احلق 
وهذا الذي عليـــه جمهور أهل العلم كما قرر هذا وحققه العالمة 
األلباني، رحمه اهللا، في حجاب املرأة املسلمة ولكن يعلم سماحة 
املفتي أن القاعدة املقررة عند األصوليني والفقهاء أيضا أن األمور 
املباحة في الشريعة هي بحسب ما يتوسل بها إليه ان توسل بها 
الى فعل واجب أو مســـنون كانت مأمورا بها وإن توسل بها إلى 
فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها وإمنا األعمال 
بالنيات.. ويعلم سماحته مقدار الشرور واملفاسد التي حصلت 
بسبب كشف املرأة وجهها في عاملنا اإلسالمي الواسع فكيف باهللا 
كشـــف وجه املرأة في العالم الغربي الكافر فما اعظم هذه الفتنة 
وخاصة مع ضعف اإلميان وقلـــة العلم وكثرة اجلهل فإلى اهللا 

 د.عبدالرحمن اجليران 


