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اإلميان صفحة اسبوعية تصدر كل يوم جمعة
 ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل:  ٭

Lailaelshafie1@hotmail.com
  يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ٭

ملا حتتويه من آيات قرآنية.
من إعداد: ليلى الشافعي ٭

صل
توا

لل

املســلية واملتاحــف واحلدائــق 
ونحوها، وإذا صحبت هذه الزيارات 
نية دعوة غير املسلمني كلما أمكن 
ذلك، وشرح اإلسالم فهم ففي هذه 
النية أجر عظيم. كما تشمل النية 
نصح من تأثر بباطل تلك الديار. 

أو انغمس في احملرمات.

سفر املرأة لزيارة زوجها بدون محرم
زوجي يدرس في أميركا وأرغب 

في السفر إليه مع أبنائي وسيكون 
زوجي في استقبالي، فهل يجوز أن 

أسافر بدون محرم؟
٭ ال يجوز للمرأة الســفر حلج أو 
عمــرة أو إلى أي ســفر آخر إال أن 
يكــون معها محرم، لقوله ژ: »ال 
يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر 
أن تسافر ســفرا يكون ثالثة أيام 
فصاعدا إال ومعهــا أبوها أو ابنها 
أو زوجهــا أو أخوها أو ذو محرم 
منهــا«، ويخــرج من هذا الشــرط 
حاالت الضرورة، وال تعتبر احلالة 
املسؤول عنها ضرورة، وإن سافرت 
حلــج أو عمرة أو نحوهما فحجها 
وعمرتها صحيحتان مع إثم املخالفة 
عدا حجة الفريضة فقد أجازها بعض 
الفقهاء إذا كانت مع صحبة مأمونة.

فهي محرمة، ومن يجد في نفســه 
ضعفا، ال يجوز له أن يعّرض نفسه 
للفتنــة، كما ال يجــوز أن يعرض 
ولي األمــر أبناءه للفتنة فيتركهم 
وحدهم، أو مع قرناء السوء، بل البد 
أن يصاحبهــم ويتعهدهم بالكلمة 
والتوجيــه اإلميانــي، ويبصرهم 
الواقــع  بالواقــع الصحيــح مــن 
املنحرف!. وال شك بجواز السفر إلى 
تلك الديار مع االلتزام بترك املعاصي 
وااللتــزام بالصلــوات واالقتصار 
في الزيارة إلى األماكن السياحية 

نبــيها، يعرف أن يتصرف.

السفر من أجل السياحة
ما حكم السفر إلى بالد أوروبا 

للسياحة مع احملافظة على الواجبات 
الدينية؟

٭ حبذ اإلسالم السفر والسياحة 
في أرض اهلل بقصــد أخذ العبرة 
واالتعاظ واالســتفادة من جتارب 
األمم وللمتعــة فقــال تعالى: )قل 
سيروا في األرض فانظروا( أما إذا 
كانت الســياحة الرتكاب املعاصي 

سفر مجموعة من النساء من دون محارم
أنا سيدة متزوجة وأبلغ من العمر 

قرابة الثالثة واخلمسني، وأرغب 
في السفر إلى مصر مع أخواتي 

وقريبات لي في نفس السّن، وذلك 
للترفيه املشروع، ولن يرافقنا في 
سفرنا هذا أي من الرجال البالغني 
الذين ميكن اعتبارهم محارم لنا، 
علما بأننا قد سافرنا عدة مرات 

سابقا لهذه الدولة ونعرف أن ندبر 
أمورنا بأنفسنا إن شاء اهلل. أرجو 
من فضيلتكم التكرم بإفادتي عن 
مدى جواز ذلك التصرف شرعا 

أفادكم اهلل.
٭ من املتفق عليه أنه يحرم سفر 
املــرأة بــدون محرم لقــول النبي 
ژ »ال يحــق المــرأة تؤمن باهلل 
واليوم اآلخر أن تســافر مســيرة 
يــوم وليلة ليــس معهــا حرمة« 
)البخــاري 566/٢(. ولم يجيزوا 
السفر دون محرم إال السفر للحج 
الواجب، وهو حج الفريضة إذا كان 
مع املرأة رفقة مأمونة، وهذا عند 
املالكية والشافعية، وال يشترط في 
احملرم أن يكون بالغا عند املالكية 
فيجوز أن يكــون مقـــاربا للبلـــوغ، 

د.عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل 
الذكر إن كنتم 

ال تعلمون( 
ڈ

يقول سبحانه وتعالى: )ويوم تقوم 
الســاعة يقســم املجرمون ما لبثوا غير 
ســاعة( ينتقل بنا اهلل عز وجل اآلن إلى 
مشهد القيامة، يقول: هؤالء الكفار جحدوا 
نعمــة اهلل، فإذا جاءتهــم النعمة فرحوا 
واستكبروا، وإذا ذهبت قنطوا وجحدوا اهلل 
عز وجل، هؤالء يوم القيامة كيف يكون 
حالهــم؟ يعتذرون هلل عز وجل يقولون 
يا ربنا ما لبثنا في الدنيا إال ساعة، يعني 
أنت حتاسبنا على ساعة؟! ال، أمهلنا وقتا 
أكثر، هذه حجة واحدة من حججهم. قال 
عــز وجل: )كذلك كانوا يؤفكون(، يعني 

يكذبون ويصرفون احلق إلى الباطل.
أهل األديان

)وقــال الذين أوتوا العلــم واإلميان( 
هؤالء املؤمنون يردون يوم القيامة على 
هؤالء الكافرين الذين يقولون ما لبثنا إال 
ســاعة في الدنيا، زماننا كان ساعة ـ 6٠ 
دقيقــة. لم نلبث يا ربي أكثر. فيأتي أهل 
اإلميان وهم شــهداء على اخللق أجمعني 
يقولــون لهم: )لقد لبثتــم في كتاب اهلل 
إلى يوم البعــث( لبثتم في الدنيا األجل 
الذي كتبه اهلل لكــم، ولبثتم في البرزخ 
زمنــا أكبر مما لبثتم به في الدنيا، ويوم 
احلشر تلبثون أيضا أمدا طويال. كم حياة 
البرزخ؟ اهلل أعلم. الشيخ عثمان اخلميس، 
اهلل يحفظه ويبارك في علمه، ضرب مثال 
جميال،  يقول إن سيدنا عثمان ÿ سنة 
34 هجري هو في قبره ونحن اآلن ســنة 
١44٠ يعني كم؟ يعني ١4٠4 سنوات، صار 
ســيدنا عثمان في قبره في حياة البرزخ 
وما تعرفون كم يلبث بعد. مع الدنيا كم 
عاش فيها سيدنا عثمان ميكن 6٠ او 7٠، 
١4٠٠ نعم ١4٠٠ وهو في حياة البرزخ في 
قبره. طيب يوم احلشر كم؟ 5٠ ألف سنة. 
5٠ ألف سنة مما تعدون. إن شاء اهلل ألهل 
اإلميان سبحان اهلل جتري عليهم كاخليل 
ما يحسون فيها، نعم صحيح لكن نحن 
نتعظ اآلن بالزمن، نحن نتكلم عن الزمن، 
فزمنك أيها اإلنسان في هذه احلياة الدنيا، 
يرد أهل اإلميان على أهل الكفر يقولون: 
ال، لقد لبثتم فترة طويلة في الدنيا، كان 
عندكم  الوقت لتؤمنوا وتعملوا ولكنكم 
اخترمت الكفر واجلحود. ثم مضى عليكم 
كتاب اهلل في حياتكم في البرزخ وحياتكم 
في احملشــر فإن اهلل عز وجل قد أعطاكم 
الكثيــر من الزمن فتســقط حجتهم. أهل 
اإلميان يقولون ألهل الكفر هذا يوم البعث 
هذا الذي كنتم تكذبون به، وهذا الذي نحن 
نؤمــن به. لذلك جــاءت األهمية باإلميان 
باليوم اآلخر، اإلميان باليوم اآلخر سبحان 
اهلل يقيم القلب. تعرف ان هناك حسابا، 
فإذا اســتقام القلب اســتجابت اجلوارح 
وصلحــت األعمال. يقولــون: )فهذا يوم 

البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون(.
ال عتاب اليوم

يقول اهلل سبحانه وتعالى: )فيومئذ 

الينفــع الذيــن ظلمــوا معذرتهم( اهلل 
أسماهم الكافرين، اآلن الذين ظلموا ألنهم 
أول ما فعلوا ظلموا أنفسهم، ثم ظلموا 
ربهم بإشــراك إله معــه تعالى عن ذلك 
سبحانه. )ال ينفع الذين ظلموا معذرتهم 
وال هم يســتعتبون( ال ُيترك لهم مجال 

حتى بالعتبى أو للعتاب.
كل شيء في القرآن

يقول اهلل سبحانه وتعالى )ولقد( 
هذه الكلمة عند العرب إذا وقعت يعلمون 
انها قســم، ألنها تفيد التحقيق. يعني 
أمر كائن. يقول عز وجل: )ولقد ضربنا 
للناس في هذا القرآن من كل مثل( يعني 
هذا القرآن فيه كل تفصيل حتتاجه في 
حياتك. فيه ذكر لكل شيء أنت محتاجه 
حلياتــك، فــال تترك هذا إلــى غيره من 
الكتــب الناقصة، احرص علــى ما فيه 
نفعك، فاهلل عز وجل يقول ضربت لك 
في هذا القرآن من كل شيء مثال، يعني 
ماذا تبقى لك؟ ماذا تطلب خارجه؟. أول 
مــا يلجأ املؤمن الى كتــاب اهلل ملعرفة 
ما فيه، ثم يســتزيد مبا شاء من علوم 
الدنيا. يقول اهلل سبحانه وتعالى: )ولقد 
ضربنــا للناس في هذا القــرآن من كل 
مثــل( وهذا من رحمــة اهلل ومن نعمة 
اهلل لإلنسان )ولئن جئتهم بآية ليقولن 
الذين كفروا إن أنتم إال مبطلون( مازال 
اجلحود يقابل سيدنا محمد ژ، واهلل 
عز وجل يهون عليه ويخفف، يقول: لو 
جئتهم بآية، لو فلقت البحر بعصاك كما 
فعل موسى، ولو أبرأت األكمه واألبرص 
كما فعل عيســى، ولو شققت القمر كما 
فعل ژ.، القمر انشــق أمــام ناظريهم 
وكفروا قالوا سحرت أعيننا. هذا السحر 
باطل. اهلل عز وجل يقول كذلك بسبب 
هذا الكفر وهذه األقوال )كذلك يطبع اهلل 
على قلــوب الذين ال يعلمون( انظروا، 
تكررت )ال يعلمون( مرتني في ختام هذه 
الســورة. في اآلية 56 )ولكنكم كنتم ال 
تعلمون( يقولها أهل اإلميان ألهل الكفر 
يوم القيامة ليــس عندكم العلم النافع 

الذي ينجيكم.
ال نور لهم

واهلل سبحانه وتعالى يقول: )كذلك 
يطبع اهلل على قلوب الذين ال يعلمون( 
ألنهم لــم ينتفعوا بالعلم الذي جاءهم، 
طبع اهلل على قلوبهم وختم على قلوبهم، 
ال نور ينفذ إليها وال خير يخرج منها.

ك  )فاصبر إن وعد اهلل حق وال يستخّفنَّ
الذين ال يوقنون(.

يقول اهلل سبحانه وتعالى مخاطبا 
نبيه وألمته من بعده )فاصبر( هذا فعل 
ماذا ؟ فعل أمر، )فاصبر( أمر من اهلل عز 
وجل في كل محن هذه الدنيا. )فاصبر( 
األمر ليس راجعا لك تصبر او ال تصبر، 
أمر من اهلل عز وجل فاصبر نقول لبيك 

يا رب.

سورة الروم

ألقيت احملاضرة 
في مسجد فاطمة اجلسار بالشهداء

أديب وعبداهلل: 
الصالة سر جناحنا

أديب وعبداهلل سلمان احلالوة عمرهما 11 و12 
ســنة، متت مقابلتهما في احتفال الهيئة العامة 
للقصر واملنتسبني لها، يحكيان عن جتربتهما 
في صيام رمضان، فيقوال: منذ كان عمرنا خمس 
سنوات وأمي حتثنا على الصوم، ورغم اجلوع 
والعطش والتعب واالنهاك اال ان امي تشجعنا 
وحتكي لنا قصص مــن صاموا من قبل وهم 
صغار حتى تعودوا على الصوم عندما كبروا، 
واحلمد هلل نحن نصلي ونواظب على اداء الصالة، 
أديب وعبداهلل سلمان احلالوةوهذا سر جناحنا الدراسي وجناحنا في احلياة.

جتربتي  في رمضان ١٤٤٠ هـ

املسافر سفير لبالده.. فليلتزم بآداب اإلسالم
من فضل اهلل عز وجل 
علــى املســافر أن يجــري 
اهلل تعالى له أجر األعمال 
الصاحلة التي يفعلها في 
حال إقامته، فقد قال النبي 
ژ »إذا مرض العبد أو سافر 
كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيما صحيحا«، فاملسافر 
ينبغي عليه أن يضع نصب 
عينيه انه مبنزلة السفير 
لدينه ووطنه، وان يتحلى 
بأخــالق اإلســالم وآدابه، 
فما ضوابط السفر وكيف 
يســتثمرها املسلم احسن 

استثمار؟
في البداية، يقول الداعية 
سلمان مندني: إن املواطن 
املســافر ميثل بلده ودينه 
قبل كل شــيء، فهو محط 
أنظــار الناس في اخلارج، 
ينظــرون إليــه كمواطــن 
بتلك البلــد قبل أن يكون 
سائحا أو زائرا، وبالتالي 
عليه أن يعطــي االنطباع 
الطيب في سلوكه وخلقه 
ومعاملته، ويعبر من خالل 
تعامله مع الناس عن مدى 
انتمائــه لدينــه ووطنــه، 
فهو إذن ســفير مــن غير 
سفارة، وليس إنسانا غير 
معــروف أو مجهول، ومن 
جانب آخر فهو يجد فرصة 
طيبــة إلشــباع حاجــات 
نفســه بالترويح واألنس 
والسعادة في إطار تلمس 
جوانب عديدة يشــبع بها 
جانب اإلميان والروح، فهو 
ميــارس إميانه في متتعه 
مــع أفراد أســرته وإدخال 

السرور عليهم.
 وأضاف مندني أن السفر 
فرصة للقاء وجمع شــمل 
األســرة، فتمر فيه مواقف 
يســتطيع من خاللها رب 
األسرة التوجيه والتربية 
والتأديب والتعليم، ومن 
خاللــه تزيــد املواقف مبا 
فيهــا من لهو ولعب وأُلفة 

بني األسرة.

حرمة اإلسراف
وحول التدابير ومراعاة 
الظــروف املاديــة، يقــول 
الداعيــة مندنــي: إن رب 
األســرة اعرف بإمكانياته 
املاديــة، فهــو ينفــق فــي 
السفر، حيث ال تقتير وال 
تبذير )ال يكلف اهلل نفسا 
إال وســعها(، ويختار من 
الســفر ما هو اقــل تكلفة، 
فإمنا هــو ترويح ومتعة، 
ال تكليــف للمســلم مبا ال 
يطيقــه، وطالــب املســلم 
بــأن يختــار من األســفار 
القصيــرة والغريبــة مــا 
يجدد به نشــاطه ويعود 
بعده اكثر همة وقدرة على 
العمل واإلجناز، كما ان على 
املسلم معرفة ان قدرته على 
السفر والترويح عن النفس 
إمنا هي لفضل مال وسعة 
في الرزق حباه اهلل بهما، 
فال ينبغي أن يستغل هذه 
النعمــة فــي معصية اهلل 
سبحانه وتعالى، وليمارس 
في أثناء مرحه ولعبه شكر 
اهلل وحمده على ما وسع به 
عليه واتاح له فرصة السفر 
ورؤية بالد اهلل، وليتذكر 
انه فــي الوقت الــذي هو 
في هذه الســعة من الرزق 
والوقــت هناك من هو في 

الســفر  أريــد  إنــي  اهلل، 
فزودني، فقال: زودك اهلل 

التقوى« رواه الترمذي.
النفــس  أن  وأوضــح 
الترويــح  الــى  بحاجــة 
واالســتجمام في حدود ما 
أباحــه اهلل عــز وجل من 
الطيبات تنشيطا لها على 
الطاعات وجتديدا حليويتها 
في هذه احلياة، ومن صور 
الترويح السفر املباح، وفي 
احلديث املتقدم توجه النبي 
ژ لهــذا املســافر ولــكل 
مسافر بوصية جامعة لكل 
الفضائل واخلصال احلميدة 
الوصيــة بالتقوى  وهــي 
التي يقــول عنها عبداهلل 
بن مسعود: تقوى اهلل أن 
يطاع فال يعصى وان يذكر 
فال ينســى وان يشكر فال 
يكفر، وهذه الوصية الغالية 
من الرسول ژ تستوجب 
على املسافر ان يراعي قبل 
ســفره وأثناءه جملة من 
األمور أولها: النية الصاحلة 
بأن يحرص املسافر رجال 
أو امــرأة علــى أن تكــون 
نيته من هذا الســفر وفي 
هذا السفر طيبة، وان تكون 
أولى اخلطوات الصحيحة 
التي يخطوها في ســفره 
هي هذه النيــة الصاحلة، 
قال رســول اهلل ژ »إمنا 
األعمال بالنيات وامنا لكل 

االحتشــام فــي اللبــاس، 
فاملرأة مأمــورة باحلجاب 
في كل زمان ومكان، ومن 
التقوى أال تسافر املرأة إال 
مع ذي محــرم، فال يجوز 
للمــرأة أن تســافر دون 
محرم وهو محرم في دين 
اهلل عــز وجل لقول النبي 
ژ »ال تسافر املرأة إال مع 
ذي محرم وال يدخل عليها 
رجل اال ومعها محرم«، ومن 
التقوى ان تعلم أيها املسافر 
أن اهلل عــز وجل ال يخفى 
عليه شيء في االرض وال 
في السماء، وهو سبحانه 
احــاط علمــه بالظواهــر 
والبواطن والسر والعالنية 
واحلاضــر  واملاضــي 
واملســتقبل والســماوات 
واألرض والبحــار والليل 
والنهــار والزمان واملكان، 
فال يخفى عليه شيء )وهو 
معكــم أينما كنتــم واهلل 
مبا تعملون بصير(، )وما 
يعــزب عن ربك من مثقال 
ذرة فــي األرض وال فــي 
السماء وال أصغر من ذلك 
وال أكبر إال في كتاب مبني(، 
وهذا يســتوجب مراقبته 
سبحانه وتعالى، فقد قال 
ابن املبــارك لرجل »راقب 
اهلل يا فالن فسأله الرجل 
عن املراقبة فقال له: كن أبدا 
كأنك ترى اهلل عز وجل«.

امرئ ما نوى«.

الرفيق الصالح
ولفــت د.الظفيري الى 
أهميــة مصاحبــة الرفيق 
الصالح في السفر، الرفيق 
الــذي ينفعــك وال يضرك 
يشــقيك  وال  ويســعدك 
يهينــك،  وال  ويكرمــك 
الذي وصفه الرســول ژ 
بحامل املســك، قال رسول 
اهلل ژ: املــرء علــى دين 
خليله فلينظر أحدكم من 
يخالــل، علــى أن الرفيق 
والصاحــب لــه تأثير في 
السفر واحلضر، مبينا أن 
مــن الواجبات في الســفر 
احملافظة على الصالة ألن 
الراحة واالستجمام وطلب 
الترويح ال تعني تضييع 
التفريــط  او  الصلــوات 
فيها، قال رســول اهلل ژ 
»اســتقيموا ولن حتصوا 
واعلمــوا ان خير أعمالكم 
الصالة«، وقال ژ »سددوا 
وقاربــوا وال يحافظ على 
الصــالة إال مؤمن«، فعلى 
املسلم إذا سافر أن يسافر 

بفرائضه ومبادئه.
واكد انه البد للمســلم 
أن يحــرص على أن يكون 
مأكلــه ومشــربه حــالال، 
مبينــا أن مــن التقوى في 
الســفر حرص املرأة على 

للسفر أحكام وآداب

د.عيسى الظفيريالداعية سلمان مندني

ضيق ذات اليــد وازدحام 
الوقــت باألعمــال وطلــب 
الرزق، بل هناك من ال يجد 
قوت يومــه، وليحمد اهلل 
على نعم الرزق والصحة 
واألمن واحلرية، فهناك من 
هم مبتلون فــي صحتهم 
وحريتهم وغير ذلك، وان 
هذه النعمة العظيمة حتتاج 
الى شكر، وهذا الشكر أحرى 
أن يكون بالسلوك واخللق 
والتعامل واحملافظة على 
الواجبــات والطاعات وان 
يتجنب املعاصي واحملرمات 
وان يعرف أن اهلل ُيعبد في 
كل مكان وفي كل ارض، فإن 
املغبون من تساوى يومه 
مع امسه، واألكثر خسرانا 

من زاد يومه عن غده.
 والسفر فيه فوائد جمة 
وكثيــرة لو عرف املســلم 
كيف يحصلها، فالطبيعة 
بجمالها والناس بأنواعهم 
واحلياة باختالفها واجلديد 
الذي يفــرض واقعه على 
املســافر كل ذلــك وغيره 
مجاالت للتــزود باملعرفة 
والراحة والتقوى )وتزودوا 

فإن خير الزاد التقوى(.

وصية غالية
من جانبه، قال د.عيسى 
الظفيــري: جــاء رجل الى 
النبي ژ فقال: »يا رسول 

مندني: سلوك 
املسافر األخالقي 

يعطي انطباعًا طيبًا 
عن بالده

الظفيري: في السفر 
صاحب الرفيق الصالح 

الذي ينفعك 
واليضرك ويكرمك 

واليهينك

وليد السويلم يداعب طفال سوريا

يوم ال ينسى

رئيس مكتب سورية في جمعية 
الرحمة العاملية وليد السويلم يقول: 
يوم ال أنســاه، عندما هربت أســرة 
من بيتها أثنــاء القصف على احدى 
املدن السورية وانهار جزء كبير من 
بيتهم وأثناء الهرب لم جتد األم ابنها 
فاستغاثت مبن حولها لعلهم يعودون 
الى املنــزل ويجدونه، وليعودوا به 
اليها، ولكن من وصل متأخرا قال ان 
كل املنازل هدمت وال يوجد من هو على 
قيد احلياة وفروا جميعا الى لبنان.   
وعندما عاد الولد الى حطام البيت لم 
يجد أبويه فذهب الى بيت خاله فلم 
يجده ووجــد حطام بيت أيضا فبدأ 
يسير في الشارع والدموع تذرف من 
عينيه الى ان وصل بيت جدته ودخل 

املنــزل عله يجد أحدا هناك وبالفعل دخل 
فإدا جدته واقفة أمامه كأنها تنتظره لكي 
يرحــل معها وذهب معها الى تركيا وعمل 

الولد في البيع في الشارع ومرة يعمل لدى 
احلالقني الــى ان رآه القائمون على مركز 
سواعد التابع لـ »الرحمة« وقاموا بتبنيه 

وتعليمه ورعايته.

أسرة تهرب من القصف ولم جتد ابنها


