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كتاب لرئيسة االمانة العامة لالوقاف اميان احلميدان حيث 18
تبحث فيه مجاالت ودراسات الوقف الهامة التي تعتمد فيها 
على فرضية مؤداها ان العالقة بني املرأة والوقف كانت دائما 
عالقة تبادلي����ة، قدمت احلميدان في اجلزء االول من البحث 
مناذج من اس����هامات املرأة املس����لمة في الوقف وقد سلطت 
الضوء في اجلزء الثاني على اسهامات املرأة الكويتية كنموذج 
للمرأة املس����لمة التي اوقفت من مالها اخلاص على مجاالت 

اخلير والبر املختلفة والكتاب من 121 صفحة تبني فيه الباحثة 
ملحق احلجج الوقفية وقد خلصت الى حقائق ومؤش����رات 
تدعو الى عمل دراسة للوقوف على مدى احلاجة اليجاد وقفية 
للمرأة يصرف عائدها على ما يلزم املرأة في مجاالت احلياة 
املختلفة كما يس����تنبط من البحث اضافات مقترحة خلدمة 
املرأة والطفل واملجتمع، والكتاب يستحق ان يقرأه كل مسلم 

ومسلمة للتعرف على ما قامت به املرأة من وقف.

المرأة والوقف
رحمت�ك  »الله�����م 
أرجو ف��ال تكلني إل��ى 
نفس���ي ط��رفة ع��ني، 
ل��ي ش�����أني  وأصلح 
إال أنت  إل���ه  كل���ه، ال 
سبحانك إني كنت من 

الظاملني«.

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

رسالة الخاطب
فت��اة ملتزم��ة بفضل من اهلل وهلل احلمد وس��يتقدم 
ش��اب ملتزم ذو دين وأخالق � احسبه كذلك � خلطبتها 
ع��ن طريق صديقتها علما بان الفت��اة لم تره ولم تكلمه 
اب��دا الن التزامهما وخوفهما من اهلل مينعانهما من ذلك، 
اس��تخارا ربهما فارتاحا، لكن هل يجوز أن يرس��ل لها 
رسائل نصية عن طريق الهاتف قبل ان يتقدم كي يعرف 
كيف هي اوضاع اس��رتها قبل ان يتق��دم، علما بانه قد 
تقدم س��ابقا واتصل بوالدها لكن��ه رفضه النه لم يعرفه 
جي��دا ولم ي��ره وألن أم االب كانت مريض��ة فمزاجه لم 
يك��ن جيدا.. فهل يجوز له ذلك؟ وإذا أرس��ل لها رس��الة 
فتحركت الش��هوة ال اراديا سواء هو أو هي فهل يعتبر 
ذل��ك زنا؟ أفيدونا جزاكم اهلل خيرا كثيرا واس��كنكم مع 

ذويكم الفردوس االعلى... آمني.
ال يجوز أن يرسل رسائل الى الفتاة ألنه أجنبي عنها 
ولم يتقدم مرة ثانية ويقبل والواجب أن يتقدم خلطبتها 

ويتكلم معها في كل ما يريد مبحضر من أهلها.

نحر البعير
ما طريقة نحر البعير بالش��رع هل أن يكون واقفا أو باركا 
مع عقل األرجل، مع العلم أنه ذكر من قبل احد أئمة املساجد أن 

يكون واقفا. أفيدونا رحمكم اهلل؟
النحر يكون لإلبل قال تعالى )فصل لربك وانحر(، وكيفية 
النحر هو أن يك����ون البعير قائما على ثالث ومعقول اليد 
اليس����رى ويوجه الناحر البعير الى القبلة، ويقف بجانب 
الرجل اليمنى التي هي غير مربوطة، وميسك مشفر البعير 
األعلى أي البرطم األعلى بيده اليسرى ويطعن البعير في 
لبته بيده اليمنى بعد التسمية، بحيث يقطع عروق البعير 
في أسفل عنقه عند الصدر. وقد ورد حديث »أنهم على عهد 
النبي ژ كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على 

ما بقي من قوائمها« أبو داود 371/2.

شهود فسقة
مس��لم تزوج امرأة روس��ية أس��لمت، ومت عقد الزواج 
بحضور من كان س��ببا في إس��المها، وكان هو الولي وهو 
نفسه الش��اهد األول، وتبني أنه ش��اهد غير ثقة، والشاهد 
الثاني تبني أنه لم يكن يصلي وليس ملتزما، ولكن هو اآلن 
ملتزم واحلمد هلل، ولقد مر على الزواج خمس سنوات، فهل 
هذا الزواج صحي��ح، علما بأن والد املرأة كافر، ولو علم لم 

يكن ليوافق على زواجها؟
أوال بالنس���بة للولي: األصل أن يكون والدها هو 
الولي، لكن ملا كان الولي كافرا فإنه ال يصلح أن يكون 
وليا على ابنته املسلمة، ألن شرط الولي في عقد الزواج 
� ف���ي الوالية على النفس � أن يتحد في الدين مع من 
هو ولي عليه، فال والية لغير املسلم على املسلم، كما 
أنه ال والية للمسلم على غيره، وألن عقد الزواج عقد 
ش���رعي ديني فوجب أن يكون من يتولى إبرامه في 
اإليجاب والقبول عل���ى دين من هو عليه ولي، وألن 
الوالي���ة في الزواج تتبع التوري���ث بالتعصيب، وال 

توجد والية ميراث بني املسلم وغيره. 
أما الش���هود إذا كانوا فسقه أو ليسوا ثقة بتعبير 
السؤال، فهذا ال يؤثر في صحة عقد الزواج، فشروط 
صحة عقد الزواج شرطان: حضور الشاهدين، وأن تكون 
امل���رأة محال للعقد، وذلك بأن تكون غير محرمة على 
الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة، وأن يكون الشاهدان حرين 

بالغني عاقلني، وأن يسمعا كالم العاقدين ويفهماه.
أما العدالة فإن أبا حنيفة ال يشترطها في شهود عقد 

النكاح، واشترطها الشافعي وأحمد في رواية عنه.
وقد استدل أبو حنيفة لرأيه: بأن الغرض من الشهادة 
هو اإلع���الن، وهو يتحقق بحضور الش���اهدين ولو 
فاسقني، مثلما يتحقق بحضور العدول، كما أن الفاسق 
أهل إلنشاء عقد الزواج لنفسه، وملن هو في واليته، 

فمن باب أولى أن يشهد على عقد الزواج.
واستدل من اشترط العدالة بأدلة، أولها: قوله ژ: »ال 
نكاح إال بولي مرشد، وشاهدي عدل« أخرجه الشافعي 
في مسنده، فالعدالة شرط بالنص، ثانيها: أن الشهادة 
في عقد النكاح من باب الكرامة ألهمية هذا العقد، وال 
كرامة أو تكرمي للفاسق. ثالثها: أن الشهادة إثبات عند 
اجلحود واخلالف، فيلزم أن يكون الشهود حينئذ من 

األمناء الصاحلني ألداء الشهادة وهم العدول.
وبناء على جتويز العقد بالش���هود الفس���قة غير 
العدول في مذهب اإلمام أبي حنيفة فالعقد صحيح من 
هذا اجلانب، ويالحظ هنا أن املرأة وكلت شخصا وكان 
هو الش���اهد، وإذا كان الولي هو أحد الشهود، فيكون 
نصاب الش���هادة واحدا. وميكن أن العقد باعتبار أن 
حضور الزوجة يرفع اإلشكال، فحضور املرأة يجعلها 
كاملباشرة لعقد الزواج، ومن وكلته شاهد مع الشاهد 
اآلخر، فيصبح العقد على رأي احلنفية، وهذا كما لو 
حضر الولي بعد أن وكل شخصا لعقد الزواج فيعتبر 
الولي هو املنشئ لعقد الزواج، والوكيل شاهد مع اآلخر. 

فالعقد قد توافر فيه شاهدان فيكون صحيحا.

السجود شكرًا هلل.. هل له قواعد؟
الالعبني واملشجعني  اجلماهير وثورة 
والصراخ فينبغي عدم اقحام هذه العبادة 
في ذلك، والسجود هلل من الشعائر التي 
يجب تعظيمها )ومن يعظم شعائر اهلل 
فانها من تقوى القلوب(، وارى ان ننزه 
هذه العبادة ع���ن هذه االماكن حتى ال 

تكون مجاال لالستهزاء وخالفه.

ال أشجعه

اما الباحث الش���رعي صالح الغامن 
فيرى ان السجود عند استحداث النعمة 
او اندفاع النقمة يجوز كما حدث عندما 
ُبّشر علي بن ابي طالب بقتل ابي الثدية 
وال���ذي كان رئيس اخلوارج وقتل في 
معركة النهروان فسجد االمام علي بن 
ابي طالب ÿ شكرا هلل على قتله وهذا 
دليل صدق علي بن ابي طالب كرم اهلل 
وجهه، وفي رأيي ان هذا من املواطن التي 
يشرع فيها سجود الشكر، اما سجود 
الالعبني في امللعب فليس من املواطن 
التي يفرح بها الف���رح العظيم وليس 
من النعم اجلليلة التي يسجد االنسان 
املسلم من اجلها، حتى الصحابة كانوا 
ال يسجدون اال لالمور العظيمة فكانت 
نعم اهلل تتوالى عليهم كل يوم ولم ينقل 
عنهم مثل هذا السجود في سباق حصان 
او بعير او غيره ولهذا ال اشجع على مثل 
هذه التصرفات وان كانت الفرق االخرى 
تضع عالمة التثليث على الصدور فيكفي 
ان يكبر الالعب او يرفع السبابة تعبيرا 
عن الوحدانية، اما السجود فهو اقرب 

الى البدعة واهلل اعلم.

في املكروه، والواجب صيانة العبادة عن 
هذه املالعب حيث تكون عقول الالعبني 
وقتها معلقة بالكرة وبالفوز، وقال ان 
السجود احلق اخلالص هلل دون انتظار 
من يطري عليه او ميدحه او يتحقق به 
غرض دنيوي، هو السجود اخلالص حني 
تأتي االنسان نعمة او حني يزيح اهلل 
عنه نقمة ولكن ان ندخل هذه العبادة 
في اللعب وفي الكرة والرياضة وامام 

السجود باطل، واهلل أعلم.

بدعة

ويرى رئيس املبرة اخليرية لعلوم 
القرآن والسنة الداعية احمد الكوس ان 
الس���جود في املالعب من الالعبني عند 
احرازهم االهداف بدعة حيث ان هذا مكان 
للعب واللهو، وقال يجب اال ندخل املالعب 
في العبادة وارى ان من يفعل ذلك يدخل 

يقول: مع احترامنا الشديد ملفتي دبي 
د.احم���د عبدالعزيز احلداد في فتواه 
بتحرمي السجود شكرا هلل في املالعب، 
ل���ي رأي اجتهادي ان ذلك غير محرم 
الن ما يشترط في السجود في الصالة 
من الوض���وء وطهارة البدن والثوب 
واملكان وس���تر العورة الى الركبة ال 
يشترط في سجود الشكر وهذا رأي 
ابن حزم الظاهري، لذا ال ارى ان هذا 

اعتبر كبير املفتني في دبي بدولة 
االمارات املتح���دة د.احمد عبدالعزيز 
احلداد ان سجود العبي كرة القدم في 
املالع���ب على صورته احلالية باطل، 
داعيا الالعبني الى عدم الس���جود في 
املالع���ب اال اذا توافرت لهم ش���روط 
الطهارة وس���تر العورة واس���تقبال 
القبلة وقال احلداد ان سجود الشكر 
هو عبادة تستوجب لصحتها التوجه 
نحو القبلة والوضوء وطهارة البدن 
والثوب واملكان وس���تر العورة الى 
الركبة وه���و ما ال يحدث، مضيفا ان 
السواد االعظم من العبي كرة القدم ال 
يسترون العورة بزيهم الرياضي وال 
يكونون على طهارة وال يس���تقبلون 
القبلة عند سجودهم، لذلك فسجودهم 
باطل، جاءت تلك الفتوى بعد ايام قليلة 
من فوز املنتحب املصري بكأس االمم 
االفريقية وه���و املنتخب الذي اطلق 
عليه »فريق الساجدين« بحيث يعتقد 
الكثير منهم ان سجودهم كان سببا 
في توفيق اهلل سبحانه وتعالى لهم 

في املالعب.
ويذهب د.احلداد الى ان تس���جيل 
هدف في مباراة كرة قدم ليس نعمة 
تستحق الشكر اذ ال تعدو املباراة كونها 
لهوا مباحا فلذلك فهي محرمة، فماذا 

يقول العلماء؟

ليس باطاًل

رئيس جلنة الفتوى بجمعية احياء 
التراث االسالمي الداعية ناظم املسباح 

الباحث صالح الغامن الداعية أحمد الكوس الداعية ناظم املسباح

أنشطة
اس����تضافت جمعي����ة احياء 
التراث االس����المي � فرع اجلهراء 
اس����تاذ العقيدة في جامعة اإلمام 
محمد بن سعود في اململكة العربية 
الداعية د.علي الشبل  السعودية 
وذلك ضمن أنشطة األسبوع الرابع 

للمخيم الربيعي ال� 18.

مشاركة
ش����ارك رئيس مجل����س إدارة 
التراث اإلس����المي  جمعية إحياء 
م.طارق العيسى في أنشطة جائزة 
األمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود 

للسنة النبوية.

محاضرة
نظمت جمعي����ة إحياء التراث 
االسالمي � فرع اجلهراء محاضرة 
بعنوان »اجلفاء والغلظة وتقطيب 
الداعي����ة محمد  اجلب����ني« قدمها 

العصيمي.

قرض
قدم البنك االس����المي للتنمية 
قرضا للحكومة السورية قيمته 
75 مليون يورو للمس����اهمة في 
متويل مش����روع تأهيل وتوسعة 

مياه الشرب ملدينة دمشق.

لجنة هدية
أقامت جلنة هدية النس����ائية 
التابع����ة جلمعية إحي����اء التراث 
االسالمي دورة حتت عنوان »ميه 
علميني مفاتيح الكمبيوتر«، والدورة 
أقيمت ملساعدة األبناء واالستفادة 
من وقتهم وقضاء عطلتهم الربيعية 

بطريقة ممتعة.

زيارة
ق����ام مرك����ز االرتق����اء للصم 
بالتع����اون مع اللجن����ة الثقافية 
بالنادي الكويتي الرياضي للصم 
بزيارة ملعرض الفنون االسالمية 

مبسجد الدولة الكبير.

املشاركات في الرحلة الوفد الزائر يتوسطه الفرج والعنزي

العمر يتوسط أطفال اململكة
حضور حاشد من الصم

أطفال السعودية يشاركون في الملتقى الثقافي أهمية العقيدة في مركز االرتقاء للصم

المركز الفلبيني أقام رحلة ترفيهية
في إطار حرص املركز الكويتي الفلبيني الثقافي الدؤوب على رعاية املهتدين 
اجلدد واجلاليات أقام املركز رحل���ة ترفيهية للمهتديات اجلديدات الى حديقة 
احليوان مبنطقة العمرية ش���اركت فيها 40 مهتدية، حيث حتقق هذه الرحالت 
نوعا من التآلف واأللف بني املهتديات اجلديدات ودعاتهن وتأتي مبردود ايجابي 

على الصعيدين الدعوي والشخصي.

وفد من الهيئة الخيرية في ضيافة »تعريف الجهراء«
اس���تقبل مدير فرع اجلهراء محمد العنزي بلجنة التعريف باإلسالم مدير 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية بفرع اجلهراء فرج الفرج وذلك للتعرف على 
آلية عمل اللجنة الدعوية عن كثب، ومن ناحية أخرى تبادل اخلبرات الدعوية، 
ومن جانبه رحب العنزي بزيارة الفرج مثمنا دور الهيئة اخليرية العاملية في 

ردف العمل اخليري والدعوي في شتى البالد اإلسالمية.

نظم مركز يوس���ف الغامن )نس���اء صباحي( لتحفيظ القرآن الكرمي ودراسة 
العلوم الشرعية واإلنسانية امللتقى الثقافي »إشراقات حضارية« حتت رعاية مدير 
إدارة الدراسات اإلسالمية بوزارة األوقاف محمد العمر، حيث شارك فيه 16 دولة 
من مدارس التربية ودور القرآن الكرمي من 16 دولة والتقى العمر بأطفال مدرسة 

عبداهلل العتيقي االبتدائية التي رفعت أعالم اململكة العربية السعودية.

ش���ارك مركز االرتقاء بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم في 
امللتقى الثقافي الذي اقيم حتت ش���عار »أهمية العقيدة« حضره مجموعة 
كبيرة من الصم من الكويت والس���عودية واالمارات واس���تمر امللتقى ملدة 

اسبوع كامل.

أسبوع حدث في

الصحابـة  الغانـم: 
كانوا ال يسـجدون إال لألمور 
العظيمـة وهذا ال يسـتحق

بدعـة  الكــوس: 
مكــان  المالعــب  ألن 
والصراخ واللعـب  للهـو 

مـــا  المسـبـاح: 
الصالة  لسـجود  يشترط 
ال يشترط لسجود الشكر

زوجات النبي ژ
الزواج التاسع

السيدة صفية بنت حيي 
زعيم بني النضير

من نسل نبي اهلل هارون گ – العاقلة الدينة، قتل 
أبوها وأخوها وزوجها، وأسرت، فأعتقها رسول اهلل ژ 

وتزوجها سنة 7 ه�، روت عنه ژ عشرة أحاديث.
توفيت سنة 50 ه� رضي اهلل عنها وأرضاها.

إعداد: ليلى الشافعي

مواقف سجود النبي ژ وأصحابه
� في »املسند« من حديث عبدالرحمن بن عوف أن رسول 
اهلل ژ »سجد شكرا ملا جاءته البشرى من ربه أنه من صلى 

عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه«.
� وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص ان 
رس��ول اهلل ژ رفع يديه فسأل اهلل ساعة ثم خر ساجدا 
ثالث مرات ثم قال »إني سألت ربي وشفعت ألمتي فأعطاني 
ثلث امتي، فخررت س��اجدا شكرا لربي، ثم رفعت رأسي 
فسألت ربي ألمتي فأعطاني الثلث الثاني، فخررت ساجدا 
شكرا لربي، ثم رفعت رأسي فسألت ربي ألمتي فأعطاني 

الثلث اآلخر فخررت ساجدا لربي«.
� سجد كعب بن مالك ملا جاءته البشرى بتوبة اهلل عليه، 

ذكره البخاري.
� ذكر أحمد عن علي ÿ انه »سجد حني وجد ذا الثدية 

في قتلى اخلوارج«.
 ÿ ذكر س��عيد بن منصور »ان أب��ا بكر الصديق �

سجد حني جاءه قتل مسيلمة«.


