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Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

اعتــاد كثير من الناس أن يســافروا في 
العطلة إلى البلدان األخرى لالســتجمام أو 
االستمتاع بإجازة يتمتعون فيها بالطبيعة 
والهدوء وهناك من املسلمني من يغفل عن 
آداب الســفر املطلوبة من كل مسلم، حول 

السفر وآدابه نتعرف على آراء الدعاة:
عــن آداب الســفر يقول الشــيخ يحيى 
العقيلي: حــري باملســلم أن يتحرى آداب 
السفر ويتعلم أحكامه لينتفع بسفره ويحقق 
مقاصده املشروعة، ويؤمن نفسه من آفات 
الغربة وسلبياتها، فمن آداب السفر، النية 
الصاحلة بأن يجعل املسلم من سفره قربة إلى 
اهللا حتى في سفره املباح وذلك باستحضار 
النية الصاحلــة لقوله ژ: «إمنــا األعمال 
بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى.. احلديث» 
وكذلك من اآلداب: قضاء الديون ورد الودائع 
واألمانات ألصحابها قبل الســفر لتبرأ ذمة 
املرء ويســلم دينه، فإن لم يقدر على سداد 
الدين فليســتأذن املديــن في اخلروج، فإن 
أذن له خرج وإال قعد، فهذا رسول اهللا ژ 
حني عزم على الهجرة إلى املدينة، ترك عليا 
بــن أبي طالب في مكة حتى يؤدي الودائع 
إلى أهلها، كما ينبغي أال يتحمل املرء ديونا 

لسفره املباح كما يفعل البعض.
وزاد: ومن آداب الســفر حســن اختيار 
رفيق السفر، فاملسلم يختار رفيقه في السفر 
من اهل الدين والتقوى ليعينه على الطاعة 
ويذكره ويعينه عنــد احلاجة، فالصاحب 
ســاحب في ســلوكه وأخالقه وعاداته قال 
ژ: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم 
من يخالل». وقيل في األمثال: اختر الرفيق 

قبل الطريق.
واجبات

وتابع العقيلي: ومن أوجب الواجبات على 
املسلم في سفره أن يؤدي الفرائض ويجتنب 
احملرمات ويحافــظ على أداء الصلوات فهي 
عمود الدين وركنه الركني، وعلى املسلم أن 
يودع أهله عند سفره ويوصيهم بخير. فإذا 
باشر املسافر سفره فيسّن له الدعاء بأدعية 
اخلروج من املنزل وركوب الدابة ودعاء السفر 
ليكون في رعاية اهللا وحفظه، كما على املسلم 
اجتناب األماكن املشــبوهة ليأمن على دينه 
وعرضه وخلقه وأن يتحرى احلالل في مأكله 

ومشربه السيما في الدول غير املسلمة.
وصايا

مــن جهتــه، أوصــى د.محمــد ضاوي 

العصيمي املسلمني بوصايا مهمة عند السفر 
فقال: ال يخفى على أحد استعداد كثير من 
النــاس فــي مثل هذه األوقــات من كل عام 
للســفر خارج البالد ولهم في ذلك مقاصد 

وغايــات فمن باحث عــن اجلو اللطيف او 
التخلص من اعباء العمل او التمتع باملناظر 
اخلالبــة فيما أودع اهللا جــلّ وعال في هذا 
الكون الفسيح، وقد تكون الغاية مستحبة 

او واجبة كما يطلب العلم او يدعو الى اهللا 
جّل وعال او يصل رحمه او يتفقد اخوانه، 
فهذه املقاصد احلســنة في األســفار يحمد 
عليها اإلنســان ولكن قد يتحول هذا األمر 
املباح (الســفر) إلى الوقــوع في كثير من 
املخالفات الشــرعية وأقــدم هذه الوصايا: 
أولى هذه الوصايا هي تقوى اهللا جّل وعال 
ومراقبته في احلضر والسفر، وكذلك مما 
اوصي به املســافر احليــاء من اهللا تبارك 
وتعالــى قبــل احلياء من النــاس، فمن لم 
يستح من اهللا ولم يستح من الناس فكبر 
عليه أربعا وما اعظم احلياء اذا كان مينع 
صاحبه من الوقوع فيما حرم اهللا تعالى، 
ومتى نزع احلياء رأينا اجلرأة على محارم 

اهللا تعالى.
التفكر في خلق اهللا

وأضاف: ومن الوصايا ان يحرص املرء 
على بذل األســباب الشــرعية واحلســية، 
فالشرعية كالتوكل على اهللا جّل وعال ودعاء 
السفر الذي فيه غاية تفويض األمر الى اهللا 
تعالى ومن بذل األسباب عدم ورود األماكن 
التي انتشــر فيها الوبــاء، وعلى املرء بذل 
األسباب احلســية كبذل اسباب السفر من 
مال ومتاع وإعداد ســيارة وجتهيزها، فقد 
جاء رجل الى رســول اهللا ژ وهو ميسك 
بخطام ناقته فقال: أأعقلها أم أتوكل؟ فقال 

اعقلها وتوكل.
كما يجــب على املرء استشــعار عبادة 
التفكــر في خلــق اهللا، هذه العبــادة التي 
هجرها كثير من الناس، فاإلنسان قد يرى 
مــن عجيب خلق اهللا فــي بعض البالد ما 
يجب ان يحرك في قلبه استشــعار عظمة 
اخلالق سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون 
الفسيح واخللق اجلميل ومن الوصايا التي 
تعلم احكام السفر سيما ما يتعلق بالقصر 
واجلمــع فمن نوى ســفرا او فارق عمران 
بلده جاز له القصر اي قصر الرباعية الى 
ركعتني ولو طالت املدة على الصحيح من 

اقوال اهل العلم.
ونبه د.العصيمي ان املسافر على نوعني: 
مسافر على ظهر سير فهذا يجمع ويقصر 
ومسافر نازل فهذا يقصر فقط، والصلوات 
التي جتمع هــي الظهر والعصر تقدميا او 
تأخير املغرب والعشــاء تقدميا وتأخيرا، 
وعلى املرء أن يحرص على أداء سنة الفجر 
والوتــر فــإن النبي ژ لم يتركهما ســفرا 

وال حضرا.

د.محمد ضاوي العصيمي يحيى العقيلي

العقيلي: «الصاحب ساحب» في سلوكه وأخالقه وعاداته فأحسنوا اختيار رفيق السفر
العصيمي: أوصي املسافر بتقوى اهللا واحلياء واستشعار عبادة التفكر في خلق اهللا

حمد سنان لـ «اإلميان»: األمة في حاجة إلى مصاحف متحركة
وال نريد حفظة للقرآن فقط دون فهم اآليات

يقول الشــيخ حمد ســنان: فــي عصر 
العوملة الســريعة واملتاحة تيسر للجميع 
االطالع والكتابة والقول وما يرى من رأي 
على منصــات التواصل، وبذلك يتســاوى 
الذين يعلمون والذين ال يعلمون، فاختلطت 
املفاهيــم وزيفت املعلومــة بقصد أو بغير 
قصد، فســهلت إثارة الشبهة أو الطعن ملن 
يريد أن تثار الشبهة أو الطعن، وما أسهل ان 
تثار الشبهة، وما أصعب الرد عليها، فالبد 
للرد على الشبهة من وجود املتمرس الذي 
يســتطيع الرد على الشبهة بلغة الشبهة، 
مســتدال باألدلــة العقلية واالســتنباطات 
املنطقية، (وقد أقرأ في بعض األحيان ردودا 
للدفاع عن اإلسالم من بعض الشبهات فأجدها 
ردودا هزيلة تكرس الشــبهة وال تدفعها)، 
ومن أمثلة هذه الردود الدعوة الى التسليم 
بالنصوص وإقرار اآلية أو احلديث واالمتناع 
عن املناقشــة، فيصير اإلســالم في صورة 

العاجز او املتهرب من الرد أو اإلجابة، ومن 
أمثلة هذه الردود كذلك عندما تناقش بعض 
األحــكام ممــا ال حكمة ظاهرة لــه او علة، 
يكون رده: هكذا هي األحكام، هل تريدوننا 
أن نغيــر ديننا ألجل إرضاء الغير؟! ولفت 
الشيخ سنان الى ان كالمه ال يقصد به عرض 
اإلسالم على غير املسلمني وإمنا هو إيجاد 
اإلجابة الشافية حلماية أبناء املسلمني الذين 
يتســاءلون عن بعض ما يثار من شبهات 
ونحن اليوم نعيش في عصر العوملة والذي 
يقتضي وجود علماء يتصدون للشــبهات 

بلغة عصر العوملة.
ولفت الى ان هناك من يعده الناس عاملا 
ويكون في واد من الشــبهة والشــبهة في 
واد، إن لــم يكن كثيرا مما يتكلم فيه مرتع 

إلثارة الشبهة!
وزاد، انني أتســاءل كثيرا ما نفُع األمة 
بفقيه ال يدرك أثر ما يفتي به من أحكام أو 

يعيش بعقلية املتقدمــني في عصر عقلية 
العوملــة، فال تنفع األمــة بحافظ للقرآن إن 
لم يكن يفقه أحكامه، فهل نحن بحاجة الى 
نسخ جديدة من املصاحف؟ إن األمة بحاجة 
الى مصاحف متحركة ترى عليها الناس ما 
تقرأه من آيات وأحكام، فنسخ القرآن الكرمي 
متوافرة في املساجد مركونة على األرفف، 
ال أريد إسالما عاجزا وال أريد إسالما جبانا 
يتهــرب من اإلجابة، ال أريد إســالما يجلب 
لنفسه التهمة، ال أريد الدعوة الى التسليم 
بالنصوص دون أدلة اطمئنان لهذا التسليم، 
ال أريد محامني فشــلة يتطوعون للرد عن 
قضية اإلسالم، ال أبحث عن إجابة إلرضاء 
أحــد، إنني أبحث عن إجابة شــافية أحمي 
بها أبناء وبنات املســلمني، قال اهللا تعالى: 
ِكر)،  رنا القرآن للذكر فهل من ُمدَّ (ولقد َيسَّ
فهل ما كان قد يســره اهللا ســبحانه للذكر 

سيكون مستغلقا على املدكر؟

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

ليس هذا من عمل الفقيه

فضل سورة البقرة

يروى ان رجال جاء الى االمام ابي حنيفة ذات ليلة، 
وقــال له: يا إمام، منــذ مدة طويلة دفنت ماال في مكان 
ما، ولكني نســيت هذا املكان، فهل تســاعدني في حل 

هذه املشكلة؟
فقال له االمام: ليس هذا من عمل الفقيه، حتى اجد 
لك حال، ثم فكر حلظة وقال له: اذهب فصّل حتى يطلع 

الصبح، فإنك ستذكر مكان املال ان شاء اهللا تعالى.

فذهب الرجل واخذ يصلي، وفجأة، وبعد وقت قصير، 
وأثناء الصالة، تذكر املكان الذي دفن املال فيه، فأسرع 

وذهب اليه واحضره.
وفي الصباح جاء الرجل الى االمام ابي حنيفة واخبره 
بأنه عثر على املال، وشكره، ثم سأله: كيف عرفت اني 
سأتذكر مكان املال؟ فقال االمام: ألني علمت ان الشيطان 
لن يتركك تصلي، وسيشغلك بتذكر املال في صالتك.

عــن أبي هريرة ے، عــن النبي ژ، قال: «ال 
جتعلــوا بيوتكــم مقابر، فإن الشــيطان يفر من 
البيت الذي تقرأ فيه البقرة». يبني احلديث النبوي 
حالة البيوت اخلالية من ذكر اهللا تعالى، فشبهها 
بالقبور، فوجه الشبه في ذلك عدم ذكر اهللا تعالى 

فيها، وشــبه أهل البيت باألموات، فكأنه بتركهم 
لذكر اهللا تعالى أصبحت قلوبهم ميتة، فشــبهوا 
بأمــوات القبور، وفيه أيضا بيان لفضل ســورة 
البقرة، ففيها كف للشيطان عن غواية أهل البيت، 

ملا فيها من بركة.

من املهــم أن يكون األهل 
مثــاال حيــا فــي اســتخدام 
وأن  املتبــادل،  االحتــرام 
يتعاملــوا مــع األبنــاء على 
هذا النحو بدال من استخدام 
الكلمات النابية لتعنيفهم بها 
في حال أخطأوا، حيث ميكن 
أن يســتخدم األهل عبارات 
ايجابيــة مثال: انت تعلم كم 
احبــك ولكن هــذا التصرف 
مرفوض وميكن ان يســبب 
ضررا لــك ولآلخرين، ومن 
هنا نرى التربية باالقناع، كما 

ان االستماع ملشاكل الطفل أمر مهم في التربية، ومن اخلطأ 
أن نعتقد أن الطفل ليس لديه مشــاكل، وطريقة االســتماع 
بتخصيــص وقت للجلوس معه والتفــرغ الكلي للجلوس 
معــه والتحاور معه، وكذلك يجب العمل على ايجاد حلول 
للمشــاكل التي تواجهه ونشــعره ان لدينــا القدرة في حل 
مشاكله ونعوده على االعتماد على نفسه في حلها بإرشاده 
الى احلل، كما ندربه على اكتشــاف احللول املناســبة حتى 

نعزز ثقته بنفسه.

قال اهللا جّل 
جالله: (قال له 
صاحبــه وهو 
يحاوره أكفرت 
بالــذي خلقــك 
من تراب ثم من 
نطفة ثم سواك 

رجال).
تــــأمـــل.. 
واجـه صــاحبه 
حــــة  ا بصـر
وقوة ليجعله 
يســتفيق من 

غيبوبته وفســقه، فال خير فــي صاحب يرى 
انحراف صاحبه فيجامله أو يسكت عنه.

ويجــب التدرج في النصح من التلميح الى 
التذكير الى التوجيه الى التصريح الى احلسم.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اغفر 
لنا ولوالدينا وإخواننــا وأحبابنا وللمؤمنني 
واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم 

واألموات.

د.محمد احلمود النجدي

املؤمن يرد على اجلاحدتعاملي مع طفلك باحترام

«حزم املعدة»
ما حكم ما يسمى بـ«حزم املعدة» لتخفيف 

الوزن؟
٭ عملية حزم املعدة املراد بها تضييق حجم 
املعدة كي تقل رغبة اإلنسان في الطعام، وهي 
من العمليات احلديثة التي يســتخدمها من 
يطلب النحافة، أو ما يسمى بـ «الريچيم».

وهــذه العملية إذا كانــت تتم عن طريق 
التخديــر فال جتوز إال عنــد الضرورة، أي: 
إذا كانت الســمنة تضر صاحبها، أو تسبب 

له أمراضا.
وإذا كانت هذه العملية ضارة ببدن اإلنسان 
فال جتوز أيضا، لقول اهللا تعالى: (وال تلقوا 

بأيديكم إلى التهلكة ـ البقرة: ١٩٥).
وقوله: (وال تقتلوا أنفســكم إن اهللا كان 

بكم رحيما ـ النساء: ٢٩).
موت الزوج بعد العقد

ما حكم الشرع في رجل تزوج امرأة، وبعد 
كتابة العقد توفي الرجل ولم يكن قد دخل 

بزوجته، فهل تلزمها العدة؟
٭ املرأة مبجرد العقد الشرعي عليها تعتبر 
زوجة، تلزمها العدة، وتدخل في عموم قوله 
تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفســهن أربعة أشــهر وعشرا ـ 

البقرة: ٣٤).
والعدة الواجبة عليها أربعة أشهر وعشرا، 
ولو لم يدخل بها وعلى هذا إجماع املسلمني، 

ليس بينهم فيه خالف.
قــال اإلمام ابن قدامة فــي املغني ٢٢٣/١١: 
أجمع أهل العلم على أن عدة احلرة املسلمة 
ـ غيــر ذات احلمل ـ مــن وفاة زوجها أربعة 
أشــهر وعشــر، مدخول بها او غير مدخول 
بها ســواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم 
تبلغ، وذلك لقوله تعالى: (والذين يتوفون 
منكــم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفســهن 

أربعة أشهر وعشرا ـ البقرة: ٣٤).
وقال النبي ژ: «ال يحل المرأة تؤمن باهللا 
واليوم اآلخر ان حتّد على ميت فوق ثالث، إال 
على زوج أربعة اشهر وعشرا» متفق عليه.
وروى الترمــذي وأبوداود وغيرهما: عن 
ابن مســعود ے أنه سئل عن رجل تزوج 
امرأة، ولم يفرض صداقا، ولم يدخل بها حتى 
مات، فقال ابن مســعود: لها صداق نسائها، 
وال شطط وعليها العدة، ولها امليراث، فقام 
معقل بن سنان األشجعي فقال: قضى رسول 
اهللا ژ في بروع بنت واشــق ـ امرأة منا ـ 

مثل الذي قضيت، ففرح ابن مسعود.
ويلزم لها الصداق أيضا كامال واإلرث.

خليل الشطيهدى الطارش

السفر.. وصايا وأحكام وآداب

حمد سنان

بعض الردود في الدفاع عن اإلسالم هزيلة تكّرس الشبهة وال تدفعها


