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اهدي الينا كتاب بعنوان »س���بب 18
الفقهية«  النزول واثره في االح���كام 
ملؤلف���ه د.جلوي اجلميع���ة والكتاب 
من احلجم املتوس���ط يتكون من 146 
صفحة ويتحدث فيه املؤلف عن الدراسة 
النظرية لس���بب النزول والفائدة من 
معرفة اس���باب النزول واحلكمة فيما 

نزل مكررا واشتراط الصحة والسماع 
لقبول س���بب النزول ثم معرفة اول 
وآخ���ر ما نزل من الق���رآن الكرمي، ثم 
تناول الكاتب الدراسة التطبيقية وذكر 
امثلة مختارة من آيات االحكام التي كان 
لس���بب النزول دور بارز في ترجيح 

احلكم الفقهي.

سبب النزول وأثره في األحكام الفقهية
أكث���ر مالي  اللهم 
وولدي وبارك لي فيما 
اعطيتني وأطل حياتي 
مع طاعتك واحس���ن 
عملي واغفر لي ال إله 
اال انت سبحانك اني 

كنت من الظاملني.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

دخول الوقت
كنا في سفر ومترددين في دخول وقت صالة املغرب 
فقلت لهم نصلي وإذا تبني أنه غير صحيح نعيد الصالة 
وبعد ذل��ك تأكدنا أن وقت املغرب كان قد دخل وصالتنا 

كانت في الوقت فما حكم صالتنا؟
صالتكم غير صحيحة ولو ثبت بعد ذلك أنها كانت 
في الوقت ألنكم صليتم مع التردد والشك، ودخول وقت 
الصالة البد فيه من التأكد أو غلبة الظن بعد التحري، 
ألن األصل عدم دخول الوقت فصليتم مع الشك وعدم 

التحري، فالصالة غير صحيحة وعليكم إعادتها.

أثر النجاسة
سيدة وجدت أن في ثيابها أثر احليض، وهو قليل من 
الدم، وكانت قد صلت ثالثة فروض قبل أن تكتشف ذلك، 

فماذا تفعل في هذه احلال؟
لعل أولى األقوال من كالم الفقهاء في هذه احلال أن 
على املرأة إذا رأت دم احليض ولم تدر وقت حصوله 
ف���إن حكمها حكم من رأى املني ف���ي ثوبه ولم يعلم 
وقت حصوله، أي عليها أن تغتس���ل وتعيد الصالة 

من آخر نومة.

عدم االطمئنان في الصالة 
أالحظ بعض املصلني إذا كان يصلي السنة أو الفرض 
وكان منف��ردا فإن��ه يس��رع في الصالة، ف��إذا رفع من 
الركوع يرفع قليال وال يقف وقوفا كامال حتى يس��توي 

ظهره ثم يسجد، فهل صالته هذه صحيحة؟
الوقوف معتدال بعد الركوع حتى يقف مطمئنا ركن 
في صالة الفرض والنافلة لقول النبي ژ للمسيء في 
صالته »ثم ارفع حتى تعتدل قائما«، وألن النبي ژ 
داوم عليه. لقول النبي ژ: »فإذا رفع رأسه استوى 
حتى يعود كل فق���ار مكانه« ولقوله ژ: »صلوا كما 
رأيتموني أصلي«. فتبطل الصالة بتركه عند جمهور 
الفقهاء، وهو الراجح، قال املالكية هو سنة. فمن رأى 
مصليا يس���جد قبل أن يقف وقوف���ا كامال فعليه أن 

ينبهه ليعيد الصالة.

سنة الجمعة
نالح��ظ أن كثيرا من الناس ال يصل��ون ركعتني بعد 

صالة اجلمعة، فهل هاتان الركعتان مطلوبتان أم ال؟
السنة هي صالة ركعتني أو أربع بعد صالة اجلمعة 
وهذه السنة البعدية تصلى في املسجد أو في املنزل، 
وصالته���ا في املنزل أفضل، وق���د روي عن ابن عمر 
رض���ي اهلل عنهما كان رس���ول اهلل ژ يصلي بعد 
اجلمعة ركعتني في بيته. )الفتح الرباني 114/6 ومسلم 
302/6(، وروى أبو هريرة ÿ أن النبي ژ قال: »من 
كان منكم مصليا بعد اجلمعة فليصل أربعا« )أخرجه 

مسلم 169/6(.

العمل عند غير المسلم
ه��ل يجوز للمس��لم أن يعمل عند إنس��ان كافر غير 
مس��لم، علم��ا بأن هذا العم��ل ليس فيه إذالل للمس��لم 

ويأخذ مقابله أجرة؟
كما يجوز أن يعمل الكافر للمسلم كذلك يجوز أن 
يعمل املسلم عمال للكافر يأخذ عليه أجرا أو تبرعا، ألن 
الكافر استفاد من منفعة املسلم فاستحق املسلم األجرة، 
كما لو كان العكس أيضا. وقد آجر علي بن أبي طالب 

ÿ نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة.
لك���ن الفقهاء منعوا إجارة املس���لم عند الكافر من 
أجل اخلدمة بأن يقضي له حوائجه، ويزيل قاذوراته 
ويقوم بش���ؤون بيته فهذا كله ال يجوز لقوله تعالى 
)ولن يجع���ل اهلل للكافرين على املؤمنني س���بيال(، 
النساء 141، وألن املسلم عزيز بعزة االسالم فال يجوز 

اذالله أو امتهانه.

تغسيل الزوج
هل يجوز تغسيل الزوج لزوجته والعكس؟

يعتقد كثير من الناس أن الوفاة تقطع العالقة بني 
الزوجني: بحيث ال يج���وز للحي منهما أن ينظر إلى 
اآلخر أو ينظر إلى عورته، فال يجوز أن يغسل احدهما 

اآلخر، وهذا غير صحيح.
فقد اتفق الفقهاء على جواز تغسيل املرأة زوجها 
بعد وفاته، ملا روي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: 
»لو اس���تقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله � أي 
رسول اهلل ژ � إال نساؤه« )أبو داود 3/503 وصححه 

ابن حبان(.
وكذلك يجوز أن يغسل الزوج زوجته، وقد غسل 
علي ÿ فاطمة رضي اهلل عنها، ولم ينكر ذلك أحد 

من الصحابة فكان إجماعا منهم.
وقال ژ لعائشة رضي اهلل عنها: »ما ضرك لو مت 
قبلي فقمت عليك، فغسلتك وكفنتك، وصليت عليك 

ودفنتك« )ابن ماجة 1/470، حديث صحيح(

قراءة الكف
امرأة يأتيها الناس ال��ى منزلها لتنظر لهم حظهم عن 
طريق النظر ف��ي الكف، وأحيانا يعطونها مبلغا من املال 

مقابل عملها، فهل هذه األموال حالل أم حرام؟
ال ش���ك أن هذه األموال التي تأخذها مقابل النظر 
في الكف حرام باإلجماع مل���ا ورد في احلديث: »نهى 
النبي ژ عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن« 
)مسلم 1198/3( فهذا املال هو من قبيل حلوان الكاهن، 
وحلوان الكاهن هو ما يأخ���ذه الكاهن مقابل كهانته 
وتنبؤاته للناس. والنظر في الكف من قبيل الكهانة 
الحتاد الغاي���ة واملقصد، وهو ادعاء علم الغيب وكل 

مقصد حرام فالعوض عنه محرم.

تأّسوا بدعوة الرسول ژ للرفق باألطفال
تربية أبنائهم وضربهم في حال 
اخلطأ بحجة ان التدليل يؤدي 
في النهاية إلى إفس����اد األبناء، 
وأن الضرب هو احلل، أسلوب 
الذي يتعرض  خاطئ، فالطفل 
أو املعنوي  لإليذاء اجلس����دي 
يتبدل حاله من فرح وس����عادة 
إلى حزن وتعاسة وتبدو عليه 
البكاء  النفور وسرعة  عالمات 
والعصبية ويتبع ذلك س����لوك 

سيئ، وتعثر في الدراسة.
وأكد د.الب����ارون أن احترام 
الوالدين حلق����وق أطفالهم في 
التعبي����ر واالعتراض  حري����ة 
تقلل من السلوك العدواني عند 
األطفال ألن الع����دوان غالبا ما 
الذي  يكون استجابة للشعور 
يعاني منه الطفل نتيجة سوء 
معاملة الوالدين وتعرضه للعقاب 
البدني، واللفظي الذي يشعره 
العدوان عند  باإلحباط ويزداد 
الطفل بزي����ادة العدوان الواقع 

عليه من أفراد أسرته.

االكتئاب

الب����ارون قائال:  ويضي����ف 
إن ه����ذه النوعية م����ن األطفال 
تشعر باالكتئاب مما يدفعها إلى 
الكراهية واالنطواء وتولد لديهم 
روح العدوان، وميكن أن يتصاعد 
هذا الش����عور بداخله وتصبح 
لديه الرغبة في الثأر واالنتقام، 
وم����ن هنا تتكون الش����خصية 
السيكوباتية املجرمة ألنه فاقد 

احلب واحلماية واالحترام.
ويؤكد د.البارون أن انتهاك 
الطفولة بهذا الشكل يتطلب سن 
قوانني تضمن سالمة وحماية 
الطفل، وأيضا على األس����رة أن 
تتحرى ما يتعرض له طفلها من 
إيذاء أو إهانة سواء في املدرسة 

أو في املجتمع.
وض����رب د.الب����ارون مثاال 
ألم قاس����ية حترق ي����د طفلها 
بالس����جائر عندما يتبول ليال 
مما يجعل الطف����ل يخفي هذه 
الكدمات خوفا من معايرة زمالئه 
في الروضة له، وحضرت األم 
لعالج ابنها من هذا الداء بعد أن 
عرضته على طبيب عام وأكد 
له����ا أن ابنها يعاني من مرض 
نفسي، وأشار إلى أن اآلباء الذين 
ميارسون القسوة ضد أبنائهم 
تكون أعمارهم بني 30-35 سنة، 
وهؤالء في الغالب تعرضوا في 
صغرهم لإليذاء اجلسدي مما 
يجعلهم يظه����رون عقدهم مع 

فلذات أكبادهم.

أسلوب الضرب البدني كوسيلة 
لتأديب الطفل وتهذيبه وتقومي 
اعوجاج س����لوكه هو أسلوب 
خاطئ، وله آثار س����لبية على 
الطفل وس����لوكه، كما  نفسية 
أثبتت معظم الدراسات واألبحاث 
التي أجراها علماء النفس بهذا 
الص����دد، ألن الض����رب البدني 
يشوه شخصية الطفل ويشعره 
باإلهان����ة والدوني����ة والعجز، 
فيعوض إحساس����ه بالقصور 
باتباع السلوك العدواني جتاه 
اآلخرين سواء ضد زمالئه في 
املدرسة أو إخوته في البيت، أو 
االعتداء على ممتلكات اآلخرين 

بالقيام بإتالفها.
وتش����ير بوحم����را إل����ى أن 
االعتداء على الطفل وش����عوره 
بالظلم يعرقل منو الضمير لديه 
ويقتل إحساسه باخلطأ ويجعله 
غير قادر على التمييز بني ما هو 
خطأ وما هو صواب خصوصا 
إذا كان حج����م العقاب أكبر من 
حجم الذنب، وإذا لم يفهم الطفل 
ما هو سبب عقابه، كما يحدث 
في معظم األحيان، فينشأ الطفل 
عدمي اإلحساس متبلد العاطفة 
ال يشعر بآالم اآلخرين وال يأبه 

ملعاناتهم.

أسلوب خاطئ

ويؤكد األستاذ بكلية اآلداب 
� علم النفس � د.خضر البارون 
أن جلوء األهل إلى التشدد في 

بإزه����اق روحه واالعتداء عليه 
والتغرير به، ومنع الشرع من 
نفاذ تصرفات األطفال املالية إال 
إذا حتققت لهم املصلحة جراءها، 
كل ذلك ألن اإلسالم حمى الطفل 
وتوعد من يسيء إليه بالوعيد 
الشديد، وكيف ال، واألطفال هم 
أحباب اهلل وزينة احلياة الدنيا، 
ولو قدر عليهم املوت فإنهم بإذن 
اهلل يشفعون لوالديهم، كما يجب 
أال تؤدب األم أوالدها أمام اآلخرين 
وال تؤدبهم على خطأ سبب لهم 

أملا حتى ال تزيد من آالمهم.

تبلد اإلحساس

وتؤكد مديرة إدارة التنمية 
األسرية بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية سعاد بوحمرا أن جلوء 
بعض اآلباء واألمهات إلى اتباع 

وتربيت����ه، واالهتمام بصالحه 
وهدايته، قال اهلل تعالى: )يأيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الناس واحلجارة( 
وقال تعالى: )وأمر أهلك بالصالة 
واصطبر عليه����ا(، وهكذا درج 
الصاحلون من هذه األمة ومن 
األمم الس����ابقة عل����ى االعتناء 

بأطفالهم وأبنائهم.
وحذر الكوس من ظلم األطفال 
أو تعذيبهم أو إيذائهم أو إكراههم 
على احملرمات )العياذ باهلل(، 
كما قال تعالى: )ويحذركم اهلل 
نفسه واهلل رؤوف بالعباد( أي 

القصاص من املعتدي.
وبني النوري احلكم على من 
يعتدي على طفل قائال: أوجب 
الش����رع املطهر القصاص ممن 
اعتدى على طفل )ولو رضيعا( 

وطالب العويد األم بأن حتفظ 
لس����انها وهي تؤدب طفلها ألن 
غاية تأديبها هي تربية الطفل، 
أما شتمه أو سبه فهو مناقض 

للتربية مخالف لها.
وأض����اف أن عل����ى األم أن 
تشرح للطفل سبب تأديبها له 
على خطئ����ه ويفضل أن يكون 
الش����رح قبل التأدي����ب أو معه 
على األق����ل، وإذا لم تتمكن األم 
من الشرح قبل التأديب أو في 
أثنائه فال مانع من القيام به بعد 
تأديبه حتى ال يحس����ب الطفل 
التأديب وحتى  أنه ال يستحق 
يس����تفيد منه وتتحقق الفائدة 

التربوية املرجوة.

ال تضربوا الوجه

وح����ول الطريق����ة املث ل����ى 
ملعامل����ة أطفالنا كم����ا علمتنا 
الداعية  الغراء يقول  شريعتنا 
الكوس: رعاية الشريعة  أحمد 
اإلس����المية لإلنسان ممتدة من 
قب����ل خروجه إلى الدنيا إلى ما 
بعد وفاته، واألحكام الشرعية 
تكفل لإلنس����ان حقوقه، ومتهد 
السبيل لصالحه وهدايته، حيث 
أمر الش����رع الرجل الباحث عن 
زوجة بأن تكون ذات أصل طيب 
وبيئة محافظة، وإذا حملت املرأة 
فيجوز التبرع للحمل والوقف 
له والوصية عليه، ثم إذا خرج 
إلى الدني����ا وهو رضيع فكذلك 
الواجب على الوالدين النفقة عليه 

 : ن و ر لبـــــا ا
شـخصية  إلى  يحولـه 
ألنه  مجرمة  سيكوباتية 
والحماية الحـب  فاقد 

الضرب  بوحمرا: 
يشــوه شـخصيــة 
ويشـعـره  الطفــل 
والدونيـة باإلهانــة 

 : س لكـــــو ا
الطفل  حمى  اإلسـالم 
وتوعد من يقسـو عليه 
الشـديد بالوعيـــد 

تؤدبي  ال  العويد: 
طفلـك أمـام اآلخرين 
وال تزيـــدي آالمــه 
المسـتمر بالتأنيــب 

يلجأ بعض اآلباء إلى أسلوب 
الضرب البدني ألطفالهم بدعوى 
التربي����ة واخل����وف عليهم من 
االجن����راف إلى طريق الس����وء 
واالنحراف... فم����اذا يقول في 
ذل����ك علماء الش����رع والتربية 

والنفس؟

فرق بين الضرب والتأديب

هل يصلح الضرب وس����يلة 
لتأديب الطف����ل؟ وكيف يكون 
الضرب؟ وما األفعال التي يضرب 
عليها الطف����ل؟ يجيب عن هذه 
التساؤالت التربوي واملستشار 
العويد  األسري محمد رش����يد 
بقوله: في البداية يحس����ن أن 
أنبه، إلى أن ضرب الطفل وسيلة 
للتأديب وليس للعقاب، كما هو 
واضح في كلمات الكاسائي في 
بدائع الصانع: )إن الصبي يعزر 
تأديبا ال عقوبة ألنه من وسائل 
التأديب، أال ترى إلى ما روي عن 
رسول اهلل ژ أنه قال: »مروا 
إذا بلغوا  صبيانكم بالص����الة 
سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا 
التأديب  عشرا(، وذلك بطريق 
والتهديد ال بطريق العقوبة ألن 
فع����ل الصبي ال يوصف بكونه 
جناية بخالف املجنون والصبي 
الذي ال يعقل ألنهما ليسا من أهل 

العقوبة وال من أهل التأديب.
ويقدم العويد نصيحته لألم 
بأال تضرب الطفل دون العاشرة 
ألنه ليس من أهل العقوبة، وليس 
من أهل التأدي����ب وأن اللجوء 
إلى ض����رب الطفل الذي جتاوز 
العاش����رة ليس عقابا وإمنا هو 
تأديب، وفرق كبير بني العقاب 

والتأديب.

ال تشتميه

وعن الش����روط الالزمة في 
تأدي����ب األطفال ينصح العويد 
باألم أال تؤدب طفلها وهي غاضبة 
فقد يجعل الغضب تأديبك لطفلك 
انتقاما، ويخرج����ه عن غايته 
التربوية ويفقدك سيطرتك على 
أعصابك وعقلك فال تقدرين مدى 
األلم الذي يسببه تأديبك للطفل، 
وكذلك ال تش����تمي طفلك وأنت 

تؤدبينه.
أن املفروض  العوي����د  وأكد 
أال تشتم األم ابنها ابدا، وليس 
حني تأديبه فق����ط، ولكن عادة 
ما تص����در األلفاظ القبيحة من 
األم وهي ت����ؤدب طفلها وكأنها 
تريد أن تؤمله جسديا ونفسيا 

في وقت واحد.

تراث الجهراء
نظمت جمعية احياء التراث 
االسالمي � اجلهراء � بالتعاون 
مع وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية ومبرة طريق االميان 
محاضرة بعنوان »الرفق« قدمها 

الداعية محمود املصري.

تبرع
تبرعت الكويت مببلغ مليون 
دوالر لصالح منكوبي السيول 
في الس���نغال ملا تعرضت له 
من فيضانات وس���يول خالل 
السنوات االخيرة، حيث قامت 
جمعية الهالل االحمر الكويتي 
بتأم���ني ايصال مبل���غ التبرع 
الذي ساعد اكثر من 264 الف 

شخص.

منع الخمور
الش���ورى  واف���ق مجلس 
البحريني على مشروع قانون 
تعديل مواد في قانون العقوبات 
متنع املس���لمني من اس���تيراد 

اخلمور وتعاطيها.

االرتقاء
قدم مرك���ز االرتقاء لرعاية 
الشباب بجمعية احياء التراث 
االس���المي � الساملية � دورتني 
تدريبيتني للمشرفني واالداريني 
باملركز ع���ن التربية القيادية 

والتنمية الذاتية.

الذكر الحكيم
اق���ام مركز الذك���ر احلكيم 
التابع للجنة االندلس النسائية 
حف���ل اختتام ال���دورة االولى 
الرياضي���ني للفتيات،  حللقة 
وتخللت احلفل فقرات منوعة 
وسمر وفطور جماعي وتوزيع 
الهدايا على املشاركات وشهادات 

تقدير.

د.اخلليفي يتحدث لألم واالبنة جانب من احلضور

فاتن الراشد تلقي كلمتها

جانب من املشاركني في الدورة

ابنتي صديقتي في »بيادر السالم« بيت القرآن يحتفل بفائزيه

»تعريف السالمية« ضيفًا على ملتقى دار القرآن
»أخالقيات المهنة« في »إعانة المرضى«

نظمت جلنة الطفل التابعة جلمعية بيادر الس���الم النسائية دورة »ابنتي 
صديقتي« ضمت االم وابنتها معا باحملاضرة حتت عنوان »التواصل االس���ري 
املاهر« القاها د.ابراهيم اخلليفي وحتدث عن املشاكل والعوائق التي تزيد الهوة 
داخل االسرة مستدال بالقصص الواقعية ومشيرا ألهم الوسائل العلمية احلديثة 

التي تعزز العالقة بني اآلباء واالبناء.

احتفل بيت القرآن بكيفان بالطلبة الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكرمي 
على مستوى منطقة العاصمة التعليمية بوزارة التربية ادارة االنشطة التربوية 
� التوجيه الفني للتربية االس���المية حيث مت تكرمي 30 طالبا وطالبة وشارك 

فيه موجهون وموجهات بوزارة التربية.

حلت جلنة التعريف باالسالم � الساملية ضيفا على ملتقى دار القرآن والذي 
اقيم حتت ش���عار »فبما رحمة من اهلل لنت لهم« ودارت انش���طته في منطقة 
صباح الس���الم. وقد حتدثت مسؤولة الفصول الدراسية فاتن الراشد في كلمة 
عن الدور الفعال في التبليغ عن الدين االسالمي، ومت توزيع احلقائب الدعوية 

والهدايا على احلضور.

اقامت جلنة التنمية االجتماعية واالرشاد بجمعية صندوق اعانة املرضى 
دورة تدريبية مفتوحة بعنوان »اخالقيات املهنة وضغوط العمل« حاضر فيها 
اخصائي علم النفس واملدرب في التنمية البشرية د.مصطفى ابوسعد، واستمرت 

الدورة 3 ايام بقاعة الطب االسالمي في منطقة الصباح الصحية.

أسبوع حدث في

د.خضر البارون سعاد بوحمرا الداعية أحمد الكوس د.محمد العويد

أثر سوء معاملة اآلباء على أبنائهم
أح��دث تقرير مت تقدميه إل��ى الكونغرس األميركي هذا 
العام أكد أن اآلباء يش��كلون 77% من مرتكبي سوء املعاملة 
ألبنائه��م، وهذا ما أكدته الدراس��ة وأن س��وء معاملة اآلباء 
ألبنائهم تعد من أهم املش��كالت الت��ي يعاني منها األطفال، 
وتتمثل صور سوء معاملة اآلباء ألبنائهم في اإلهمال بنسبة 
53%، والضرب بنسبة 26%، و14% يتعرضون لسوء املعاملة 
اجلنسية، و5% يعانون من س��وء املعاملة النفسية، وهناك 
22% من األطفال في العالم يقعون حتت وطأة صور أخرى 

من سوء املعاملة.


