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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

األذان قبل دخول الوقت
الحظ��ت أن معظم املس��اجد هنا في أمي��ركا يؤذنون 
للجمع��ة قبل اخلطبة والتي تكون ع��ادة بعد دخول وقت 
الظهر بس��اعة أو أكثر فهل هذا مش��روع أم أن األذان هو 
إع��ام بدخول الوقت يجب أن يك��ون وقت دخول الظهر 

مباشرة أو بعده بقليل؟
ال يجوز األذان قبل دخول الوقت ويشمل ذلك األذان 
لصالة اجلمعة وللجمعة أذانان األول عند دخول الوقت 
وهو الذي أمر به عثمان ÿ، والثاني إذا صعد اإلمام 
على املنبر وهو الذي كان في عهد النبي ژ وعهد أبي 
بكر وعمر رضي اهلل عنها. واألذانان جائزان، ويجوز 
أن يتأخر األذان عن وقته لكن يس���تحب األذان في أول 

الوقت.

الجمعة في البالد غير اإلسالمية
الس��ام عليك��م ورحم��ة اهلل وبركاته، مب��ارك املوقع 
اجلديد، وأسأل اهلل تعالى أن ينفع بكم اإلسام واملسلمني، 
آمني. في بلد غربي كافر ما حكم املس��لم الذي ال يستطيع 
أن يصلي اجلمعة ألن املس��ؤول عنه ال يس��مح له بذلك؟ 
وهل يكفيه ان يصلي مرة كل ثاث جمع كما س��معنا من 

بعضهم؟
إذا وجد املس���لم في بلد غير مسلم وكان غيره من 
املسلمني تتكون بهم جماعة بأن يصل عددهم إلى أربعني 
على رأي املالكية ووجد عندهم مس���جد فتجب عليهم 
اجلمعة فإن منعوا من صالة اجلمعة فيه صلوا الظهر 

جماعة فإن منعوا صلوا فرادى.

تأخر الخطيب
خطيب املس��جد يتأخر عن حضور املس��جد الى وقت 
اخلطبة، وهذا يس��بب قلق لدى املصل��ني من أن اخلطيب 
رمبا ال يحضر، وملا س��ألناه عن تك��رار ذلك قال: إنه من 

السنة، فهل هذا الكام صحيح؟
هذا الكالم صحيح فمن الس���نة أن يتأخر اخلطيب 
إلى وقت بدء اخلطبة فيدخل املسجد ويصعد املنبر وال 
يصلي حتية املسجد، نص على ذلك الشافعية، ولكن إن 
كان يخشى تأخره عن اخلطبة لبعد املكان أو لصعوبة 
الوصول، أو ألي سبب آخر، فإن الواجب حينئذ وصول 
اخلطيب في وقت كاف قبل اخلطبة، وأما إن كانت إقامة 
اخلطيب داخل املس���جد أو قريبا من املسجد، فيحضر 

قبيل وقت اخلطبة.
وهذا كان حال النب���ي ژ قلما كان يفصل بني دور 

أزواجه واملسجد شيء.

كشف وجه الميت
أود أن أستفسر عن دفن والدتي، حيث إني لم أكن أعلم 
أنه البد أن يكش��ف وجهها، ولم أكش��ف الكفن عن كامل 
وجهه��ا، وذلك ألنني نزلت إلى قبره��ا، بدال عن أخي ألنه 

تأخر في النزول إلى قبرها، هل في ذلك إثم؟
امليت يوضع على ش���قه األمين متوجها إلى القبلة، 
ويجوز أن يكشف عن وجهه وتقبيله والبكاء عليه، وال 
يجوز اللطم والن���وح والصراخ، ومما يدل على جواز 
كشف الوجه، حديث عائشة رضي اهلل عنها: »أن أبا بكر 
رضي اهلل عنهما ملا علم بوفاة النبي ژ أقبل على فرسه 
من مسكنه بالسفح موضع في عوالي املدينة حتى نزل، 
فدخل املسجد فلم يكلم الناس، حتى دخل على عائشة، 
فتيمم النبي ژ، وهو مسجى ببردة حبرة، فكشف عن 
وجهه، ثم أكب عليه وقبله ثم بكى...«، ويجوز أن يكشف 
عن وجه امليت في القبر، ليكون خده على األرض، فإن 

لم يفعل ذلك فال بأس، وال يؤثر في صحة الدفن.

السفر للسياحة
هل يجوز أن أس��افر مع أس��رتي ال��ى دول أوربية أو 

أميركية للسياحة؟
نعم يجوز أن تس���افر الى الدول األورربية وغيرها 
للسياحة بشرط اال تشارك في محرم، ولك أن تستمتع 
بكل ما هو مباح، ومن التنزه، والتمتع باملناظر الطبيعية 
والتسوق، ونحو ذلك واذا جعلت في نيتك أن تدعو من 
جتد عنده اس���تعدادا لإلسالم، فهذا سفر طاعة وتؤجر 
على هذه النية، ويجب أن يكون املسلم واملسلمة مثاال 

صحيحا لإلسالم، وسفيرا لدينه، قدوة لغيره.

دعاء الزوجين على بعضهما
ه��ل يج��وز أن يدعو ال��زوج أو الزوج��ة باملوت على 

اآلخر؟
العالق���ة الزوجية مبنية عل���ى التراحم والتعاطف 
واملودة وحس���ن العشرة، ويناس���ب ذلك أن يدعو كل 
من الزوجني لصاحبه وألوالدهما، قال ژ: »ما من عبد 
مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب إال قال ملك: ولك مبثل« 
)مسلم 2094/4(، وإذا انقلب احلال إلى دعاء الزوجني 
على بعضهما فال خير في حياة هذا حالها، وإذا احتمل 
اخلالف والغضب الش���ديد أن يحدث مثل ذلك فينبغي 
أن يكون عارضا وزلة لس���ان وشطط، يعتذر من وقع 

منه ذلك، ويدعو لصاحبه بخير.
وقد ورد النهي عن دعاء املس���لم على نفسه أو على 
ولده، والنهي يشمل دعاءه على زوجه، قال رسول اهلل 
ژ: »ال تدعوا على أوالدك���م، وال تدعوا على أموالكم، 
ال توافقوا من اهلل س���اعة يسأل فيها عطاء فيستجيب 
لكم« )مسلم 2304/4( وأش���د الدعاء أن يدعو أحدهما 
على اآلخر باملوت، ملا سبق من التحذير، وملا يحمله هذا 
الدعاء من متني زوال احلياة الزوجية، وهو مما يترك 

أثرا سلبيا عميقا ملن وقع عليه الدعاء.
ومثل الدعاء الش���تم والسب وبخاصة اللعن، فهو 
مما ابتلي به بعض الناس، وجرى عليه لسانه، وهو 
م���ن الكبائر املتفق على حرمتها، فال يجوز لعن حتى 
الكافر املعني وال احليوان، بل وال اجلماد، فكيف بحال 
املسلم جتاه املسلم، وعلى األخص من الزوجني فيما 

بينهما.

عنف دموي يغزو مدارس الكويت )1 - 2(
بدال من االخالق والعلم.

رقابة األهل

يؤكد اس����تاذ عل����م االجتماع 
د.يوسف غلوم ان عدم االهتمام 
اآلب����اء بأوالده����م وم����ن ثم عدم 
احملاس����بة عل����ى االخط����اء التي 
يرتكبونه����ا م����ن القضايا املهمة 
فالبيت لم يلع����ب الدور الرقابي 
في التنش����ئة الصحيحة لالوالد 
وكثير من االباء واالمهات لديهم 
اعتقاد بأن االوالد ينشأون وفقا 
الشارع ومعامالته وهذا  ملعايير 
امر خاطئ متاما، فالتنشئة نفسها 
اصبحت ظاهرة خطيرة ساهمت 
س����لبا في ابراز معدالت العنف، 
فأجهزة االعالم وافالم الستاليت 
والعاب اجليمز كلها تلعب دورا 
خطيرا في ظاهرة العنف في ظل 
عدم وجود رقاب����ة صحيحة من 
اجهزة االعالم وانتقادها من قبل 

االسرة.

دور المعلم

واشار د.غلوم الى ان دور املعلم 
مفقود حيث ال يستطيع التحدث مع 
تالميذه وطالبه بسبب خشيته من 
رد فعل اباء وامهات التالميذ، مما 
ادى الى افتقاد الهيبة فعندما يحاول 
املعلم تنشئة تالميذه باالسلوب 
السليم يصطدم بتهديدات طالبه في 
الكثير من االحيان حيث يتوجهون 
الى املخفر لشكواه، كما ان املناهج 
التعليمية خاص����ة فيما يتعلق 
بالتنش����ئة كانت وال تزال عامال 
مؤثرا قويا في تنش����ئة الطالب، 
ففي الس����ابق كانت هذه املناهج 
عامل ج����ذب للطالب كي يبحثوا 
ويقرأوا اما اليوم فال، مما تركت 

اثرا سيئا في تنشئتهم.
وبني ضرورة ان تلعب الدولة 
ال����دور املطلوب منها في معاجلة 
حاالت الطالق والتي ادت الى اصابة 
املجتمع الكويت����ي بحالة التفكك 
االسري والتي افرزت عوامل غريبة 
ساهمت في ابراز ظاهرة العنف، 
فاالب يظل طوال الليل في الدواوين 
واألم بالتالي اهملت اوالدها، فنجد 
االطفال قد تأثروا تأثرا مباش����را 
بأبطال االفالم الذين يجسدون ادوار 
السرقة واالجرام، وبالتالي يصبح 
لديهم اعتقاد ان هؤالء االبطال رموز 
يجب تقليدهم، فاملش����كلة كبيرة 
القضاء على  املمكن  وبالفعل من 
اكثر من 90% منها اذا عوجلت في 

فترة عمرية محددة.

متسما بالعنف ويساعد على ذلك 
رسائل االعالم من خالل الدراما 
التي تصور االقوى بالعضالت 
والعنف كقدوة ومثل يقوم بتقليده 
الصغار، خاصة بعد انتشار ألعاب 
الكارتي���ه والتايكوندو وغيرها 
حت���ى انها اصبح���ت موضة ال 
رياضة واستغلها بعض الالعبني 
ف���ي ممارس���ة الس���يطرة على 

الضعاف من الزمالء.
وي��ن��ص��ح ال��ع��وي��د االس���رة 
ب����ض����رورة ع���دم 
ال������غ������وص ف��ي 
االخالقيات االوروبية 
ونسيان الدين، والبد 
من توعية تربوية 
بالدراسة  تستعني 
العماق  املتعمقة 
املجتمع بكل شرائحه 
والتركيز  واعماره 
لغرس  الدين  على 
احلميدة  الصفات 
في النفوس الصغير 
الشابة حتى تنمو 
حياتهم  في  معهم 
قيم ومثل واخالق 
ت��ورث ملن بعدهم، 
ف��ال��ق��دوة ض��رورة 
واساس لبناء جيل 
العنف  ع��ن  بعيد 
واالستهتار واتخاذ 
تفوق  ميزة  القوة 

الذين يعيشون في جو اسري 
مليء بالقسوة والسيطرة فهم 
مييلون الى ان ينشأوا خاضعني 
لالقوى وعدوانيني مع من هم 

اضعف منهم.

دور االسرة

ويضيف املستشار االسري 
محمد رشيد العويد موضحا ان 
اسلوب البلطجة اصبح يتصاعد 
عند الطالب وتكون النتيجة شبابا 

من السلوك منها التنفيس في 
اآلخرين عندما يتقمص االبن 
شخصية ابيه الصارمة او العنيفة 
وقد اثبتت البحوث ان االطفال 
الذين يستخدم اباؤهم اساليب 
العنف في تربيتهم ويعاملون 
التنشئة  معاملة شديدة خالل 
االسرية يكون سلوكهم عدوانيا 
في مراحل منوهم وكلما زادت 
تسلطية الوالدين زاد اخلضوع 
والعدوان عند االطفال خاصة 

كل ما يتطلبه االبناء، ناس����ني 
القرب النفسي واحلوار والتفاهم 
واملشاركة وبث القيم االخالقية 
والروحية ف����ي نفوس االبناء 
الذي  الدي����ن  وترغيبه����م في 
يعتبره بعض االبناء مرتبطا 
بالعنف. واكد على دور مدرس 
التربية االس����المية كقدوة في 
التس����امح واحللم والتعاطف 
فال يعقل ملعلم الدين س����ب أو 
ضرب الطلبة لعدم حفظ السور 

الطويلة املقررة بدال 
التالميذ  اقبال  من 
على الدين مبا فيه 
من مبادئ وخلق، 
الشخصية  تكون 
النف����س  وته����ذب 
وتنفرها من العنف 

والشغب.

تسّلط األب

يؤكد استاذ علم 
د.خضر  النف����س 
البارون ان السلوك 
يتأثر  العدوان����ي 
بالتعلم اجتماعيا 
كما يعتم����د على 
االث����ارة والتقليد 
حيث يتأثر الطالب 
مبش����اهدة اف����الم 
العنف، وقد يأخذ 
اش����كاال  العدوان 

من املسؤول عن عنف طلبة 
امل����دارس؟ والذي بدأ بالتعدي 
على الزمالء واملدرسني بالضرب 
والركل ثم وصل إلى استخدام 
املطاوي واالسلحة البيضاء، بل 
وطلقات النار وقتل اآلخرين؟! 
امراض تنخر في جس����د األمة 
واصبحت واقعا نعيش����ه في 
مجتمعاتنا االسالمية، اسباب 
العنف متعددة بعضها تربوي 
وبعضها اجتماعي او نفس����ي 
وبعضه����ا اعالم����ي ودين����ي 
النتيجة واح����دة وهي  لك����ن 
الشاذة بدأت  الس����لوكيات  ان 
تغ����زو ديارنا وتصيب ابناءنا 
وتهدد األمة اإلسالمية بكاملها. 
»اإلميان« رصدت أبعاد الظاهرة 
آراء اخلب����راء  واس����تطلعت 
ف����ي محاولة  واملتخصص����ني 
لتحديد الداء قبل وصف الدواء 

فإلى التفاصيل:
ماذا يقول علماء النفس عن 

عنف الطالب؟
هناك ش����خصيات إجرامية 
نشأت في بيئة وأسرة مفككة غير 
قادرة على اكساب الفرد مهارات 
اجتماعية تساعده على النضوج 
النفس����ي ومادام األساس غير 
سليم فمن السهل على الفروع 
ان تكون عدمية القيم واملبادئ، 
هذا هو رأي استاذ علم النفس 
د.صالح الش����ويت الذي يؤكد 
على أن عدم وصول الطالب إلى 
مرحلة النضج النفسي وسوء 
التربوي  استخدام االس����لوب 
الذي يتبعه األهل وعدم الرقابة 
الكافي����ة تؤدي إلى ممارس����ة 
الش����باب أو الفتاة للصراعات 
البدائية وتعلم اسلوب العنف 
خارج املنظوم����ة االجتماعية، 
ويش����ير الى ان الفتيات ايضا 
القاعدة ألن  يخضعن لنف����س 
املجتم����ع الذي ي����درب البنني 
البنات، فالسلوك  يدرب ايضا 
االجتماعي إذن يفسد االجتاهني، 
ففساد املجتمع ميكن أن يصلحه 
مجتمع املدرسة وفساد املدرسة 
ميكن ان تصلحه شلة االصدقاء، 
اما اذا كانت جميع املنظومات 
فاسدة، ففي هذه احلالة لن يجد 
الش����اب من يقومه إال بإرادته 

الذاتية.
ويرى د.الشويت ان أسباب 
العن����ف والبلطجة في  ذل����ك 
املدارس ترجع أوال لالسرة التي 
تتصور ان االهتمام املادي هو 

مساعدات
قامت جلنة فلسطني اخليرية 
التابعة للهيئة اخليرية االسالمية 
الى  العاملية بتسيير ش����احنة 
اململكة األردنية الهاشمية محملة 

مبساعدات متنوعة.

زكاة
قدم����ت ش����ركة االمتي����از 
لالس����تثمار زكاة الشركة لبيت 
الزكاة شيكا مببلغ قدره مليون 
وأربعة وأربعون ألف وستمائة 

وستة وثالثون دينار.

عقوبة المتحرش
وافقت جلنة الظواهر السلبية 
على حبس املتح����رش باألنثى 
قوال أو فعال أو تصويرا يخدش 
 حياءها ملدة عام وغرامة ألف دينار 

أو إحدى هاتني العقوبتني.

اإلرهاب
أصدرت هيئة كبار العلماء في 
السعودية تعريفا وصفيا ملا يسمى 
ب� »اإلرهاب« تضمن جترميه بناء 

على هذا التعريف.

مركز القصور
بدأت املرحلة األولى من انشاء 
مرك����ز حتفيظ الق����رآن الكرمي 
مبنطقة القصور والذي يقام على 
مساحة 3958 مترا مربعا ويتكون 

من سرداب وثالثة أدوار.

محاضرة
قدمت جمعية صندوق إعانة 
املرضى فرع اجلهراء محاضرة 
بعنوان »احلياة املدنية وآثارها« 
وذل����ك ف����ي مس����جد املطوطح 
الداعية  العيون قدمها  مبنطقة 
عواد فريج����ان ود.عبداحلميد 

اخلالدي.

الطلبة يرفعون علم الكويت

شهادة تقدير لفهد الفعيم

د.أبوسعد أثناء احملاضرة

املكرمات

»بالشكر تدوم النعم« في مدرسة عبدالعزيز العتيقي
دورة لموظفي العمل الخيري بتراث الجهراء

»كيف تربي طفلك؟« في بيادر السالم
»تعريف السالمية« تحتفل بـ 120 دارسة

أقام مركز يوس���ف الغامن � نس���اء � لتحفيظ القرآن الكرمي ودراسة العلوم 
الشرعية واالنسانية امللتقى الثقافي الوطني حتت شعار »بالشكر تدوم النعم« 
في مدرسة عبدالعزيز العتيقي � بنني، تنوعت فيه األنشطة من أناشيد وطنية 

وأشعار وخواطر اميانية، كما وزعت فيه الهدايا املبهجة للطلبة.

نظمت جمعية احياء التراث االس���المي � اجلهراء � الدورة التدريبية الثانية 
بعنوان »قطوف إدارية في العمل اخليري« للعاملني في املجال اخليري للمؤسسات 
اخليرية في الكويت قدمها وحاضر فيها املتخصص في ادارة العمل اخليري من 
اململكة العربية السعودية فهد الفعيم، تفاعل فيها املشاركون مع متدربي جلان 
وأفرع جمعية احياء التراث االس���المي، بني فيها احملاضر سبل تطوير العمل 
اخليري في االدارة والنهوض به، وذكر فيها اضاءات من س���يرة النبي ژ في 

التعامل مع املواقف التي واجهته.

نظمت جمعية بيادر السالم النسائية دورة بعنوان »كيف تربي طفال قوي 
الشخصية؟«، قدم الدورة املستشار النفس���ي د.مصطفى أبوسعد وحضرتها 
األمهات واملدرس���ات. وحازت الدورة اعجاب األمهات ملا احتوتها من معلومات 

مهمة � لكل أم � قام احملاضر بتوصيلها بكل جوانبها.

نظمت اللجنة النسائية في التعريف باالسالم � الساملية � حفل تخريج دفعة 
جديدة من املهتديات اجلدد الدارسات للغة العربية والتي وصل عددهن الى 120 
خريجة. وأقيم احلفل برعاية جمعية الس���املية بصالة ناصر الصباح. وأفادت 
مديرة الفرع ليلى الصقر عن اش���هار أم وبناتها إلس���المهن في احلفل وحثت 

اجلميع على تبليغ رسالة اإلسالم باملوعظة احلسنة.

أسبوع حدث في

التفكـك  غلوم: 
سـاهم   األســـري 
فـي إبـراز الظاهـرة 
ودور المدرسة مفقود

العويد: وسائل 
تصــور  اإلعـــالم 
بالعضـالت  القــوي 
والعنــف كقــدوة

البـــــارون: 
يميلـون إلى الخضوع 
والعدوانيـة  لألقـوى 
مـــع األضعــف

الشويـــت: 
عنـــف الطلبــة 
يرجـع إلـى التربيـة 
األســرية الخاطئـة

د.يوسف غلوم د.محمد رشيد العويد د.خضر البارون د.صالح الشويت

اصدرت جلنة الدعوة واالرشاد التابعة جلمعية احياء التراث 
االسالمي � الفردوس � احلقيبة الصوتية، وافاد رئيس اللجنة 
مسعود املطيري معرفا باحلقيبة انها حتتوي على موسوعة 
ش����املة من اربعة اقراص حتتوي على قرص اخلتمة املرتلة 
للقرآن الكرمي كامال بصوت القارئ ماهر املعيقلي، كما حتتوي 
على قرص محاضرات منوعة يش����مل العديد من احملاضرات 
الصوتية ملجموعة متميزة من املشايخ. باالضافة الى احتواء 

احلقيبة على قرص فتاوى متنوعة لكبار العلماء كالعالمة ابن 
باز � رحمه اهلل � والعالمة ابن عثيمني � رحمه اهلل � والشيخ 
محمد الشنقيطي وغيرهم من العلماء، كما حتتوي احلقيبة 
على قرص لتفسير القرآن الكرمي صوتيا من كتاب السعدي 
رحمه اهلل، وبصوت الشيخ محمد العرفج، مؤكدا ان اصدار 
احلقيبة جاء انطالقا من اميان اللجنة بأهمية مواكبة تطور 

التكنولوجيا واستخدامها في خدمة االسالم واملسلمني.

»تراث الفردوس« تصدر موسوعة شاملة في الحقيبة الصوتية
اللهم امتعني بسمعي 
وبصري حتى جتعلهما 
الوارث من���ي وعافني 
في ديني وفي جس���دي 
وانصرني على من ظلمني 
حتى تريني فيه ث أري. 

»من دعاء النبي ژ«.

دعاء

مسعود املطيري


