
 الجمعة
  ١٤  اغسطس ٢٠٠٩ 

 اهدت الينا جمعية احياء التراث االســــالمي آخر  12 
اصداراتها وهو كتاب بعنوان «معاملة احلكام في ضوء 
الكتاب والسنة» كتبه عبدالسالم آل عبدالكرمي وتناول 
الفصل االول ٦ قواعد تتعلق باالمامة، اما الفصل الثاني 
فجاء فيه احلث على انكار املنكر وكيفية االنكار على 
االمراء وطريقة االنكار على الوالة. وفي الفصل الثالث 
حتدث عن الصبر على جور االئمة وفي الفصل الرابع 

تناول وجوب الســــمع والطاعة من غير معصية، اما 
الفصل اخلامس واالخير فشرح فيه عقوبة املثبط عن 
ولي االمر واملثير عليه، والكتاب من احلجم الصغير 
ويحتوي على ١٠٢ صفحة وفيه توضيح لواجب اهل 
العلم وطلبته بااللتزام بامليثاق الذي اخذه اهللا عليهم 
في قوله تعالى: (لتبيننه للناس وال تكتمونه) حيث 

غلب اجلهل هذا الزمان وتفشت االفكار املنحرفة. 

 معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة
 اللهم اجعلنــــي من الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم 
ينفقون، ولقني الكلمات التي لقنتها آدم 
فتبــــت عليه إنك انت التواب الرحيم، 
اللهم اجعلني ممن يقيم الصالة ويؤتي 
الزكاة واجعلني من اخلاشعني الذين 

يستعينون بالصبر والصالة. 

 دعاء 

 د. عجيل النشمي 

 (فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون) 

 هل يجوز ان استخرج رخصة 
ــتئجار هذه  جتارية واقوم باس
ــل أجر مادي من خالل االتفاق مع الطرف  الرخصة للغير مقاب
الثاني على مدة معينة، مع العلم ان يكون نشاط الرخصة ليس 
ــاط آخر  ــائيا وال مقهى، بل تكون اي نش صالونا رجاليا او نس

فهل يجوز لي فعل ذلك؟
  يجــــوز تأجير الرخصة التجارية ألن مجمع الفقه اعتبرها 
ماال واألفضل وبعدا عن احلرج أن تشارك املستأجر بشيء 
مثل تأثيث احملل أو عمل الديكورات أو أي مشاركة لتصبح 

شريكا فيحق لك طلب املقابل للمشاركة.
  

ــف، حلفت باهللا  ــرأة كثيرة احلل   ام
ــأكل ولن  ــس ولن ت ــا لن جتل أنه
ــت كل ذلك مع هذه املرأة، فما  ــرب مع امرأة معينة، ثم فعل تش

هي الكفارة: هل هي واحدة أم أكثر؟ 
  عليها كفارة ميني واحدة، ألن احمللوف عليه تعدد في حلف 
أو ميني واحدة، وهذا محل اتفاق بني الفقهاء. ولكن اخلالف 
إذا كان احللف بأميان متعددة، واحمللوف عليه شيء واحد، 
أو أشــــياء متعددة، كأن تقــــول: واهللا لن أجلس مع فالنة، 
واهللا لن أجلس مع فالنــــة، أو: واهللا لن أجلس مع فالنة، 
واهللا لــــن آكل معها. فجمهور الفقهاء يوجبون كفارة ميني 
واحدة، ألن ســــبب الكفارة واحد وهو اليمني، وألن احللف 
التالي يعتبر مؤكــــدا لألول. وخالف احلنفية في ذلك على 

تفصيل في الصيغ.
  

ــرع في  ــم الش ــا حك   م
ــوم  ــي عم ــات ف احملادث
ــاء) في اإلنترنت  ــع التي تدور بني األفراد (رجال ونس املواضي
ــأن البعض يحدث في اإلنترنت دون أن يفصح عن  مع العلم ب

هويته إن كان ذكرا أم أنثى؟
  محادثة الرجل للمرأة واملرأة للرجل إن كان لها ما يستدعيها 
كالسؤال واجلواب عن أمر علمي أو شرعي أو غيره فال بأس 
بهــــا، أما إن كان الكالم واحملادثة من أجل احملادثة وإمضاء 
الوقت فال يجوز، ويحرم إن كان موضوع احلديث فواحش 

أو سبابا أو نحو ذلك.
  

ــع فحول  ــم قط ــا حك   م
ــي  ــودة ف ــل املوج النخ
ــتعمالها في تلقيح النخيل بغير بيعه أو إهدائه،  ــوارع الس الش
علما بأنه لو ترك دون قلع لفترة معينة فإنه يتلف وال يستفاد 

منه.
  النخيل املوجود في الشــــوارع إن كانت الدولة ال متنع من 
قطع الفحــــول أو أخذ الثمر، ويعرف املنع، بتســــويره أو 
مخالفــــة من يقطعه أو يجنى ثمــــره، فهذا يعتبر مباحا ما 
لــــم يضر بأصل النخلة وهذا غيــــر موجود في مثل احلال 

املسؤول عنها.
  واملباح يجوز أخذه باملعروف لالستفادة منه بحيث يأخذ 
حاجته ويترك لغيره االستفادة أيضا، وال يتخذ ذلك مهنة 
بأن تتخصص شــــركة أو غيرها بقلع الفحــــول أو الثمار 
وبيعها، لئال يحرم الغير من االستفادة وألن زرعه لم يكن 
للتجــــارة وإمنا للزينة أو إفادة الناس. وعلى ذلك فال بأس 

بأخذ الفحول باملعروف واهللا أعلم.
  

  معنا شخص غير مسلم 
ــإذا عطس  ف العمل،  في 

ماذا نقول له، هل نقول له مثل ما نقول للمسلم؟ 
  إذا عطس غير املســــلم، فحمد اهللا، فتردون عليه بقولكم: 

«يهديكم اهللا ويصلح بالكم» (الترمذي٨٢/٥). 

 القسوة على طفلك تطمس شخصيته وتعرضه لالنحراف 
احتـــرام الوالدين حلقوق اطفالهم في 
حرية التعبيـــر واالعتراض يقلل من 
الســـلوك العدواني عند االطفال، ألن 
العدوان غالبا ما يكون استجابة للشعور 
الذي يعاني منه الطفل نتيجة ســـوء 
معاملة الوالدين وتعرضه للعقاب البدني 
او اللفظي الذي يشعره باالحباط ويزداد 
العدوان عند الطفـــل بزيادة العدوان 

الواقع عليه من افراد اسرته.
  واشار الى ان فقدان شعور االمان 
لدى الطفل نيتجة احلرمان واالحباط 
والتهديـــد، كل هذه االمور تثير نزعة 
العدوان عنده وهو ما نراه ايضا عند 
عدم معاملة االطفـــال معاملة واحدة 

وتدليل بعضهم ونبذ البعض اآلخر.
  ونادى د.البارون بعدم اســـتخدام 
العقـــاب البدني في تربيـــة االطفال، 
واملساواة في معاملة الوالدين جلميع 
االبناء، وذكر ان احد اآلباء احضر ابنه 
لفحصه نفسيا بسبب عدوانيته وعناده، 
فالحظ آثار كدمات على جســـد الطفل 
وتورما في عينه وحرقا في اجزاء من 
جســـمه، لكن االب ادعى انها نتيجة 
حادث، وعند االنتهاء من فحص الطفل 
نفسيا اكتشـــفنا انه يعاني من القلق 
واالنطوائية واحلزن الى جانب نزوعه 
الى العدوانية واالنتقام نتيجة ما تعرض 

له من االضطهاد اجلسدي.

  االكتئاب

  ويضيف د.البارون قائال: ان هذه 
النوعية من االطفال تشعر باالكتئاب 
مما يدفعها الـــى الكراهية واالنطواء 
وتولد لديهم روح العدوان، وميكن ان 
يتصاعد هذا الشعور بداخله وتصبح 
لديه الرغبة في الثأر واالنتقام، ومن هنا 
تتكون لديه الشخصية السيكوباتية 
املجرمة ألنه فاقـــد للحب واحلماية 

واالحترام.
  ويؤكد د.البارون ان انتهاك الطفولة 
بهذا الشكل يتطلب سن قوانني تضمن 
ســـالمة وحماية الطفل، وايضا على 
االسرة ان تتحرى ما يتعرض له طفلها 
من ايذاء او اهانة سواء في املدرسة او 

في املجتمع.
  ويضرب د.البارون مثاال بأم قاسية 
حترق يد طفلها بالسجائر عندما يتبول 
ليال مما يجعل الطفل يخفي هذه الكدمات 
خوفا من معايرة زمالئه له في الروضة، 
وحضرت االم لعالج ابنها من هذا الداء 
بعد ان عرضته على طبيب عام، واكد 
لها ان ابنها يعاني من مرض نفســـي، 
واشـــار الى ان اآلباء الذين ميارسون 
القسوة ضد ابنائهم تكون اعمارهم ما 
بني ٣٠ و٣٥ عامـــا وهؤالء في الغالب 
تعرضوا في صغرهم لاليذاء اجلسدي 
مما يجعلهم يظهرون عقدهم مع فلذات 

اكبادهم. 

 الـبـارون: الطـفـل 
لـإليذاء  يتعــرض  الـذي 
الجســدي تتكـون لديـه 
الشـخصـية العـدوانيــة

 العويــد: ال تـؤدب 
طفلك وأنـت غاضب حتى 
ال يخرجـك الغضـب عن 
التربوية الغايـة  تحقيـق 

توعــد   السويلـم: 
اهللا تعالـى مـن يسـيء 
إليهـم بالوعيد الشـديد 
وحــّذر مــن إيذائهـم

تربية الطفل، اما شـــتمه او سبه فهو 
مناقض للتربية مخالف لها، واضاف: ان 
على االم ان تشرح للطفل سبب تأديبها 
له على خطئه ويفضل ان يكون الشرح 
قبل التأديب او معه على االقل، واذا لم 
تتمكن االم من الشرح قبل التأديب او في 
اثنائه فال مانع من القيام به بعد تأديبه 
حتى ال يحســـب الطفل انه ال يستحق 
التأديب وحتى يســـتفيد منه وتتحقق 

الفائدة التربوية املرجوة.
  وزاد: كما يجب اال تؤدب االم اوالدها 
امام اآلخرين وال تؤدبه على خطأ سبب 

له أملا حتى ال تزيد من آالمه.

  أسلوب خاطئ

  ويؤكد االســـتاذ بكلية اآلداب ـ علم 
النفـــس ـ د.خضر البـــارون ان جلوء 
االهل الى التشـــدد فـــي تربية ابنائهم 
وضربهم في حال اخلطأ 
التأديب يؤدي  بحجة 
الى افساد  النهاية  في 
االبناء فليس الضرب 
هو احلل األمثل، فالطفل 
الذي يتعرض لاليذاء 
اجلســـدي او املعنوي 
يتبـــدل حاله من فرح 
وســـعادة الـــى حزن 
وتعاسة وتبدو عليه 
عالمات النفور وسرعة 
البكاء والعصبية ويتبع 
ذلك سلوك سيئ وتعثر 

في الدراسة.
  واكد د.البارون ان 

وفرق كبير بني العقاب والتأديب.

  ال تشتميه

  وعن الشـــروط الالزمـــة في تأديب 
االطفال، ينصح العويد االم بأال تؤدب 
طفلها وهي غاضبة، فقد يجعل الغضب 
تأديبك لطفلك انتقاما ويخرجه عن غايته 
التربوية ويفقدك سيطرتك على اعصابك، 
ومينعك من تقدير مدى االلم الذي يسببه 
تأديبك للطفل، وكذلك ال تشتمي طفلك 

وانت تؤدبينه.
  واكد العويد ان املفروض اال تشتم االم 
ابنها ابدا، وليس حني تأديبه فقط لكن 
عادة ما تصدر االلفاظ القبيحة من االم 
وهي تؤدب طفلها وكأنها تريد ان تؤمله 

جسديا ونفسيا في وقت واحد.
  وطالب العويد االم بأن حتفظ لسانها 
وهي تؤدب طفلها ألن غاية تأديبها هي 

الدنيا، ولو قـــدر عليهم املوت فإنهم 
باذن اهللا يشفعون لوالديهم.

  الضرب والتأديب

  لكن، هل يصلح الضرب وسيلة لتأديب 
الطفل؟ وكيف يكون الضرب؟ وما االفعال 

التي يضرب عليها الطفل؟
التربوي محمد    يجيب االستشــــاري 
العويد عن هذه التســــاؤالت بقوله: في 
البداية، يحسن ان ابنه الى ان ضرب الطفل 
وسيلة للتأديب وليس للعقاب، كما هو 
واضــــح من كلمات الكاســــائي في بدائع 
الصنائع ان الصبي يعذر تأديبا ال عقوبة 
ألنه من اهل التأديب، اال ترى الى ما روي 
عن الرسول ژ انه قال: مروا صبيانكم 
بالصالة اذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها 
اذا بلغوا عشــــرا، وذلك بطريق التأديب 
والتهذيب ال بطريــــق العقوبة ألن فعل 

الصبي ال يوصف بكونه 
جناية بخالف املجنون 
الذي ال يعقل  والصبي 
ألنهمــــا ليســــا من اهل 
العقوبــــة وال من اهل 

التأديب.
العويــــد    ويقــــدم 
لــــالم بأال  نصيحتــــه 
تضــــرب الطفــــل دون 
العاشرة ألنه ليس من 
اهل العقوبة، وليس من 
اهل التأديب، وان اللجوء 
الذي  الطفل  الى ضرب 
جتاوز العاشــــرة ليس 
عقابا، امنا هو تأديب، 

 يلجأ بعض اآلبـــاء واالمهات الى 
اســـلوب الضرب البدنـــي الطفالهم 
بدعوى التأديب مما يســـبب لهم هذا 
العقاب اذى نفسيا كبيرا، فماذا يرى 
علماء الشـــرع والتربية والنفس في 

هذا االسلوب؟

  ال تضربوا الوجه

  حــــول الطريقــــة املثلــــى ملعاملة 
الغراء،  اطفالنا كما علمتنا شريعتنا 
يقول الداعية يوسف السويلم: رعاية 
الشريعة االسالمية لالنسان ممتدة من 
قبل خروجه الى الدنيا الى ما بعد وفاته، 
واالحكام الشرعية تكفل لالنسان حقوقه 
ومتهد السبيل لصالحه وهدايته، حيث 
امر الشرع الرجل الباحث عن زوجة ان 
تكون ذات اصل طيب وبيئة محافظة، 
واذا حملت املرأة فيجوز التبرع للحمل 
والوقف له والوصية عليه، ثم اذا خرج 
الى الدنيا وهو رضيع فكذلك الواجب 
علــــى الوالدين النفقة عليه وتربيته، 
واالهتمام بصالحه وهدايته، قال تعالى 
(يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم 
نارا وقودها الناس واحلجارة)، وقال 
تعالى (وأمر اهلك بالصالة واصطبر 
عليها)، وهكذا درج الصاحلون من هذه 
االمة ومن االمم السابقة على االعتناء 

بأطفالهم وابنائهم.
  ويزيد السويلم ان النبي ژ علم 
امته اسلوب التعامل مع االطفال، فكان 
ژ يضمهم ويقبلهم ويعطيهم الشعور 
بالدفء االسري واحلنان االبوي كما هو 
مشهور في السنة النبوية الشريفة، بل 
انه كان يصلي بالناس وفي نيته االطالة 
بالصالة لكنه يقصر منها عند سماع 
بكاء طفل، كما ذرفت عينا املصطفى ژ 
عندما توفي ابنه ابراهيم گ، ودعا 
اآلباء واالمهات الى احلرص على هداية 
ابنائهم وصالحهم باحلسنى «مروهم 
بالصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر 

وفرقوا بينهم في املضاجع».
  وحذر من ظلم االطفال او تعذيبهم 
او ايذائهم او اكراههم على احملرمات 
(والعيـــاذ بـــاهللا) كما قـــال تعالى 
(ويحذركم اهللا نفســـه واهللا رؤوف 

بالعباد).

  القصاص من المعتدي

  وبني احلكم على من يعتدي على 
الشـــرع املطهر  طفل قائـــال: اوجب 
القصاص ممن اعتدى على طفل (ولو 
كان رضيعا) بازهاق روحه واالعتداء 
عليه والتغرير به، ومنع الشرع من 
نفاذ تصرفـــات االطفال املالية اال اذا 
حتققت لهم املصلحة جراءها، كل ذلك 
ألن االســـالم حمى الطفل وتوعد من 
يسيء اليه بالوعيد الشديد، وكيف ال 
واالطفال هم احباب اهللا وزينة احلياة 

 ألقاب الصحابة 

 ساقي الحرمين
  

  إنه العباس بن عبداملطلب ے عم رسول اهللا ژ، وقد 
قال عنه الرسول: هذا العباس أجود قريش كفا وأوصلها. 
فورد في كتاب «أصحاب الرسول» انه أعتق عند وفاته 
سبعني عبدا. فكان من أكرم الناس وأجودهم وكان النبي 
ژ يحبه حبا شديدا، وال يرضى له بأي مكروه فيقول: 
من آذى عمي فقد آذاني، فإمنا عم الرجل صنو أبيه (أي 
مثل أبيه) وكان العباس أكبر سنا من النبي، فقد ولد قبله 
بثالث سنني، ومن حسن أدبه أنه ملا سئل: أأنت أكبر أم 

رسول اهللا؟ قال: هو أكبر، وأنا ولدت قبله.
  وكان العباس من سادة قريش، يتعهد املسجد احلرام، 
فيسقي احلجاج ويقوم بخدمتهم، وقد ورث ذلك عن أبيه 
عبداملطلب، وقبل إسالمه كان شديد احلب لرسول اهللا، 

فكان يدفع عنه أذى املشركني.
  وفـــي خالفة عمر ے أجدبت األرض وأصابها الفقر 
الشديد، فخرج الناس إلى الصحراء ومعهم عمر والعباس، 
فرفع عمر بن اخلطاب يديه إلى السماء، وقال: اللهم إنا 
كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا. فلما استسقى عمر بالعباس، قام العباس 
ورفع يديه إلى ربه وقال: اللهم انه لم ينزل بالء إال بذنب، 
ولم يكشـــف إال بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك ملكاني 
من نبيك، وهذه أيدينا إليـــك بالذنوب ونواصينا إليك 
بالتوبة، فاســـقنا الغيث، ولم يكد العباس ينهي دعاءه 
حتى امتألت السماء بالغيوم والسحاب، وأنزل اهللا غيثه، 
فانطلق الناس يهنئون العباس، ويقولون: له هنيئا لك 

يا ساقي احلرمني.
  قيل إن العباس ے اسلم قبل فتح مكة، وحضر الفتح، 
وهو الذي طلب األمان ألبي سفيان بن حرب، وكان سببا 
في إميانه، واشترك ے بعد ذلك في فتوحات املسلمني، 
وكان يوم حنني ممســـكا بلجام بغلـــة النبي ژ، وكان 
ممن التف حول الرســـول ابن أخيه ليدافع عنه بعد أن 
فر أغلب املسلمني، وأخذ العباس ينادي مع رسول اهللا 
على املســـلمني حتى ثبتوا، وأنزل اهللا عليهم سكينته، 

وكان النصر العظيم في ذلك اليوم. 

 «حفاظ الذكر»
  فتح باب التسجيل بدورة حفاظ 
الذكر العاملية للسنة السابعة على 
التوالي والتي يشرف عليها قسم 
التفسير واحلديث بكلية الشريعة 
وتنظمها مبــــرة األعمال اخليرية 
الهيئــــة اخليرية  بالتعــــاون مع 

االسالمية العاملية.

  معهد شرعي
  افتتح مكتب مسلمي أفريقيا في 
غينيا كوناكري معهد «عالية علي 
عبداللطيف احلمد» الشرعي في 
مركز الكوثر مبنطقة انزويكوري 
ابناء املنطقة من  ليســــتفيد منه 

املسلمني.

  الفقيهة
  مت افتتاح معهد الفقيهة للفتيات 
بجمعية إحياء التراث االســــالمي 
وذلك في مركز اجلمان بالفيحاء 
ومبرة اإلحسان اخليرية باجلهراء، 
وجلنة العمرية النسائية ويستقبل 

الفتيات من عمر ١٤ ـ ٢١ سنة.

  كفالة اليتيم
  بدأت جلنة زكاة ضاحية جابر 
العلي والفنطاس التابعة جلمعية 
االصــــالح االجتماعــــي العمل في 
املشروع الذي تبنته لالخذ بأيدي 
االيتام داخــــل الكويت من النفقة 
عليهم ومتابعة احوالهم االجتماعية 

والصحية والدراسية.

  تبرع
  تبرعت األمانة العامة لألوقاف 
بـ ٤٠٫٨ الــــف دينار من اجل دعم 
مشاريع االيتام والفقراء واملعلمني 
في الصومال التي تعاني نزاعات 
وحروبــــا أهليــــة أدت إلى تنامي 

معدالت الفقر. 

 الفرحة تغمر وجوه الفتيات أحد الطلبة أثناء االختبار

 املشاركون في احلملة  املشاركون في املباراة

 رحلة ترفيهية لبنات «السراج المنير»  دورات شرعية ورياضية في «إحياء التراث» 

 «تبي تريح قلبك.. يال نصلي»  المسلمون وغير المسلمين في مباراة لكرة القدم 

 دراسة ورحالت ووناسة على مدار العام يقدمها مركز بر الوالدين في جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي ببيان ومشرف، حيث احتفل طلبة حلقات القرآن الكرمي 
والعلوم الشرعية بتفوقهم وقدمت لهم الهدايا والشهادات التقديرية لنشاطهم 

وحفظهم كتاب اهللا. 

 زيارات ألماكن مشوقة وهادفة تقدمها نوادي السراج املنير لبناتها في هذا 
الصيـــف كعادتها، حيث قامت البنات برحلة إلى قرية املســـيلة املائية روحن 
فيها عن انفســـهن في جو من الفرح واملرح كما اســـتفدن من العطلة واكتسنب 

املهارات اجلميلة. 

 متاشـــيا مع شريعة اإلسالم وسنة نبيه ژ اقامت جلنة التعريف باالسالم 
للجالية الكيرالدية دورة ملباريات كرة القدم في ملعب الشباب بالدعية الهدف منه 
مشاركة املسلمني مع غير املسلمني ليتعرفوا على أخالق املسلمون وسلوكياتهم 
احلسنة، شـــارك في الدورة ٨ فرق من شتى محافظات الكويت تكونت من ٨٠ 

العبا ووزعت اجلوائز على الفائزين. 

 ضمن حملتها االعالمية األخيرة «تبي تريح قلبك يال نصلي» قالت ادارة 
اإلعالم الديني بوزارة االوقاف والشـــؤون االسالمية بانشطة عديدة على 
مدى أربعة أشهر في املجمعات واألسواق واملرافق داعية الى فضل الصالة 
ومكانتها ودورها في النهوض باملجتمع، من خالل مشروع نفائس القيمي 

لتعزيز العبادات. 

 الرخصة التجارية 

 كثيرة الحلف 

 الحديث على اإلنترنت 

 النخل في الشوارع

 تشميت غير المسلم
 حدث في  أسبوع 

 الداعية يوسف السويلم  الباحث محمد رشيد العويد  د.خضر البارون

 إعداد: ليلى الشافعي 


