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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

لنحيا بالقرآن

قال النبي ژ «من غشــنا 
فليس منــا»، فالغش خيانة، 
قــال اهللا عــز وجل (يــا أيها 
الذيــن آمنــوا ال تخونوا اهللا 
والرســول)، فاالســالم حرم 
الغــش واخلــداع ألنــه يهدر 
احلقــوق ويهدم مبــدأ تكافؤ 
الفرص، وقد بني االسالم لطالب 
العلــم آدابا يجــب ان يتحلى 
بهــا، كاالخــالص هللا وتقواه 
ومراقبتــه في الســر والعلن 
والبعد عن كل ما يغضب اهللا 
تعالــى. وحول ظاهرة الغش 
في االختبارات، يحدثنا علماء 

الشرع:
فــي البداية، أكــد د.خالد 
الغــش حــرام  أن  املذكــور 
احلديــث  ففــي  باالجمــاع، 
الشــريف «من غشــنا فليس 
منا»، ســواء كان هــذا الغش 
في االمتحانات او في التجارة 
أو أي عمل، واعتبر الغش ظلما 
مبينا، والغــش باالمتحانات 
يســاوي بني الطالب املجتهد 
والطالب الكسول في آن واحد، 
وهــذا كمــا يصفه مــن الغنب 
وهضم احلقــوق، وعن حكم 
الشرع في تســاهل املراقبني 
وقــت االختبــارات والغــش 
للطلبــة، يؤكــد د.املذكور ان 
هــذا يعد مــن شــهادة الزور 
ويصير مكسبه خبيثا وأكال 
للحرام، ألنــه يتقاضى اجره 
ملراقبــة االمتحان، قال تعالى 
(وأقيموا الشهادة هللا)، وإقامة 
الشــهادة أداؤها على وجهها 

الذي ينبغي.
من الكبائر

من جانبه، يؤكد الشــيخ 
د.عثمــان اخلميس ان الغش 
من كبائر الذنوب، أال يكفينا 
في الغش قول النبي ژ «من 
غشنا فليس منا»، واآلن سمعنا 
عن الغش في االمتحانات في 
كل املواد، كله حرام، اي مادة 
يغــش فيهــا، ســواء كيمياء 
او فيزياء او تربية اســالمية 
او اجنليــزي، والغــش غش، 
سواء في البيع او الشراء، كله 
حرام، فال يجوز أبدا، ولألسف 
بعض اولياء االمور يســاعد 

نحــن مازلنا بني يدي ســورة فصلــت بعد أن 
أخبرنــا اهللا عز وجل عن دالئل اإلميان في تاريخ 
البشرية يخاطب نبيه الكرمي فقل لهم: فإن أعرض 
هؤالء املشــركون بعد أن بــني لهم أوصاف القرآن 
العظيمة ومن صفات اهللا العظيم قل لهم قد أنذرتكم 
عذابًا يستأصلكم مثل عذاب عاد وثمود حني كفروا 

بربهم وعصوا رسله.
االغترار بالنعم

حني جاءت الرسل عادا وثمود يأمرونهم بعبادة 
اهللا وحده ال شريك له قالوا لرسلهم: لو شاء ربنا 
أن نعبده ونوحده وال نعبد أحدا غيره ألنزل علينا 
مالئكة من الســماء رســال مبا تدعوننــا إليه ولم 
يرسلكم وأنتم بشر مثلنا فإنا مبا أرسلكم اهللا به 

إلينا من اإلميان باهللا وحده جاحدون.
(فأما عاد فاستكبروا في األرض.. اآلية) كلمة 
الكفر واحدة في كل األزمنة، أنكروا نبوة محمد ژ 
وهو إنكار عاجز، أصبحت القوة واالغترار بالنفس 
وقالوا في غرور: من أشــد منا قوة؟ أولم يروا أن 
اهللا تعالى الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وبطشا؟ 
وكانوا بأدلتنا وحججنا يجحدون ويكذبون بآيات 
اهللا (فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا.. اآلية) ريحا 
شديدة البرودة عالية الصوت في أيام مشؤومات 
عليهــم لنذيقهم عــذاب الذل والهــوان في احلياة 
الدنيا ولعذاب اآلخرة أشد ذال وهوانا. (وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.. اآلية)، هذه 
اآلية من دالئل متيز اإلنســان باالختيار فإن اهللا 
بّني أنه قد هدى ثمود والهداية نوعان هداية بيان 
وإرشــاد بأن أنشأ لهم املعجزة العظيمة «الناقة» 
فاســتحبوا العمى على الهــدى فأخذتهم صاعقة 
العــذاب، فالذل والهوان جــزاء كل متكبر وما كان 
من عذاب قد وقع عليهم إال بكسب أيديهم، وجنى 
اهللا تعالــى أهل اإلميان وأهــل التقوى. وملا أخبر 
اهللا تعالى عن عذابهم في الدنيا أخبر عن عذابهم 

في اآلخرة (يوم احلشر).
يلومون جوارحهم

(حتــى إذا مــا جاؤوها شــهد عليهم ســمعهم 
وأبصارهم وجلودهم مبــا كانوا يعملون) الكافر 
يجادل ربه لعله ينجو بنفسه فإذا بهذه األعضاء 
وهــذه النفس هي التي تشــهد عليــه، حتى إذا ما 
جاءوا النار وأنكروا جرائمهم شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون في الدنيا 
مــن الذنوب واآلثام وقالوا جللودهم: لم شــهدمت 
علينا؟ فأجابتهم جلودهم: أنطقنا اهللا الذي أنطق 
كل شــيء وهو الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا 
شيئا وإليه مصيركم بعد املوت للحساب واجلزاء.
(وذلكــم ظنكــم الــذي ظننتــم بربكــم أرداكم 
فأصبحتم من اخلاسرين) وذلكم ظنكم السيئ الذي 
ظننتموه بربكم أهلككم، فأوردكم النار فأصبحتم 
من اخلاسرين خسرمت كل شيء. فإن يصبروا على 
العذاب فالنــار مأواهم وإن يســألوا الرجوع إلى 
الدنيــا ليعملوا عمال صاحلــا ال يجابون الى ذلك 

وال تقبل لهم أعذار.
منهج املنافقني

(وقيضنــا لهم قرناء فزينوا لهم ما بني أيديهم 
وما خلفهم.. اآلية) اهللا هيأ لهؤالء قرناء السوء من 
شياطني اجلن واإلنس يزينون لهم قبائح األعمال 
في الدنيا ويدعون إلى لذاتها وشــهوتها احملرمة 
وزينوا لهم من خلفهم من أمور اآلخرة فأنسوهم 
ذكرهــا ودعوهم الى التكذيب باملعاد وبذلك كانت 
النار مثواهم من جملة أمم ســابقة من كفرة اجلن 
واإلنــس إنهم كانوا خاســرين أعمالهم في الدنيا 
وأنفســهم وأهليهم يوم القيامــة. وقال الكافرون 
بعضهم لبعض متواصني فيما بينهم (ال تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) ال تسمعوا 
لهذا القرآن وال تطيعوه وال تنقادوا ألوامره وارفعوا 

أصواتكم بالصياح والصفير لعلكم تغلبون.
(فلنذيقن) فلنذيقن الذين قالوا هذا القول عذابا 
شديدا في الدنيا واآلخرة ولنجزينهم أسوأ ما كانوا 

يعملون من السيئات.

ابناءه على الغش ويشــتري 
له االجهزة والسماعات التي 
تعينه على معرفة االجابة حتى 
ينجح الولد او البنت، واقول 
له انت افسدت على ابنك حياته 
وآخرته، سيستمر في حياته 
على الغش، لقد سهلت البنك 
طريق الغش في حياته كلها، 
سيقول والدي ووالدتي علماني 
الغش منذ كنت في الدراسة.

وقــال د.اخلميــس: كذلك 
يجب علــى وزارة التربية ان 
تشــدد في هذا املوضوع، فقد 
وصلتنا اخبار ان بعض مديري 
املــدارس يأمرون املدرســني 
للطلبــة  الغــش  بتســهيل 
واملعلمــون يشــكون ان هذه 
اوامر وان لم نفعل نحاسب، 
يوجد الغش بني املديرين وبني 
بعض املعلمني بحجة انه خائف 
ان يحاسب، فيرون ويسكتون، 
والســاكت عن احلق شيطان 
اخرس، فإن كان املعلم خائفا 
فال يراقب، فهذا حرام، والطلبة 
منهم صغار ومنهم سفهاء ال 

يقدرون خطورة األمر.
وتأســف د.اخلميــس ان 
بعــض الطلبة يغشــون في 
القرآن الكرمي، في الشــريعة 
االســالمية، وفــي الهندســة 
وغيرهــا، علينا ان نتقي اهللا 
في هــذا األمــر ويجــب على 
الوالدين ان يحذروا اوالدهم 
وبناتهم من الغش ويظهروا 
لهــم خطورته وعقابــه عند 
اهللا، وان يشــجعوهم علــى 
الدراسة، وكذلك املعلمون يجب 
ان يحذروا الطلبة من الغش 
ويشددوا في مراقبتهم وكذلك 
مديرو املدارس ووزارة التربية 
واجلامعة وكل جهات الدولة 

املعنية بهذا األمر.
ضرورة احلزم

من جهته، يقول د.صالح 
املهينــي: لــم يعــد موضــوع 
الغش ظاهرة تهدد املنظومة 
التعليمية فــي الكويت فقط، 
وامنا حتولت الى ثقافة عامة 
جتاوزت أسوار املدرسة لتصل 
للبيوت واروقة وزارة التربية، 
بل ال أبالغ اذا قلت انها جتاوزت 

حدود البلد.
وتابع: خطــورة األمر هو 
حتول الظاهــرة لثقافة عامة 
حتى صــار الطالب يعتقد ان 
الغش حق مــن حقوقه، وان 
املعلم الذي يطبق الئحة الغش 
امنا يصادره هذا احلق، يقول 
ژ «مــن غشــنا فليس منا»، 
ولعل املصيبة االعظم ان جتد 
من اولياء االمور من يعني ابنه 
على الغش عن طريق استخدام 
الســماعات الصغيرة، وحكم 
الغــش وحترميــه ال يخفــى 
علــى الناس عامــة، لكن البد 
من ضــرورة تعميق اخلوف 
مــن اهللا تبــارك وتعالى، فما 
بني على باطل فهو باطل كما 
يقرر الفقهــاء، ومعناه حرمة 
العمل بالشــهادة التي اخذت 

عن طريق الغش.
وأضاف: هناك مســؤولية 
كبيرة على املعلمني والتربويني 
في احلزم فــي تطبيق الئحة 
الغــش وعــدم التهــاون مــع 
الطلبــة الغشاشــني حتــى ال 
ينتــج لنا جيــل حاصل على 
اعلــى الدرجات لكنه خاو من 
احلصيلــة التعليمية، كما ان 
املطلــوب من املســؤولني في 
وزارة التربية في ســد اخللل 

التشــريعي والرقابي حتى ال 
يتســنى للغشاشني استغالل 
هذه الثغرات واحلصول على 

ما ال يستحقونه.
ثمرات ضارة

ويقدم الشيخ سعد الشمري 
نصيحته فيقــول: نصيحتي 
التي اســوقها الى كل مســلم 
يتلقى العلم او كان مســؤوال 
عن العملية التعليمية التربوية 
من طالب ومعلم ورئيس قسم 
ومدير مدرسة ومراقب وموجه 
وولي امر طالب، وهي نصيحة 
طيبــة نافعة مــن القلب الى 
القلب بإذن اهللا، وهي تتعلق 
بظاهــرة باتــت فــي صفوف 
الطالب فــي دراســتهم حتى 
صارت عند بعضهم بل كثير 
منهم امرا مستساغا يتنافس 
النــاس فيــه ويتبجحون به 
بوقاحة وصفاقة، وهو الغش 
فــي االمتحانات وتســريبها 
وتداولها، وانها لظاهرة سوء 
تدل على ضعف الدين، ورقة 
اميان، وقلة امانة، وعدم خوف 
من العواقــب، ويكفي فيها ما 
فطــر اهللا عليــه النفوس في 
بغضها والنفرة عنها، وقد قال 
نبينا ژ «من غشــنا فليس 

منا».
وتابــع: فحــري بــك ايها 
الطالــب ان تنافــس زمــالءك 
بجهــدك وذراعــك حتى يحق 
لك االفتخار بجــدارة، اما من 
غش فقد ســرق جهــد غيره، 
واحب ان يحمد مبا لم يفعل، 
وقد يتبوأ في مستقبل زمانه 
اعالي املناصــب وهو قد اخذ 
شهادته بالغش، فينتشر الشر، 
وتضعــف االمانــة، وتعظــم 
الفتنــة، وال يأمن الناس على 
امرهم، الى غير ذلك من الثمرات 
املرة الضارة، واني اشد على يد 
املسؤولني في اتخاذ ما يرونه 
مناسبا من اجراءات وعقوبات 
متنع مثل ذلــك او تقلل منه، 
وأال يقبلوا في ذلك واسطات 
وال شــفاعات للحيلولة دون 
ذلك، واهللا الهادي الى ســواء 
السبيل، وفقنا اهللا واياكم ملا 

يحب ويرضى.

الشيخ د.عثمان اخلميس الشيخ سعد الشمريد.خالد املذكور د.صالح املهيني

املذكور: تساهل املراقبني في غش الطلبة ُيعّد شهادة زور وأكًال للحرام ويغضب اهللا

اخلميس: أقول لألب الذي يشتري البنه أجهزة الغش لقد أفسدت على ابنك حياته وآخرته
املهيني: الشهادة التي أخذت عن طريق الغش حرام وتنتج جيًال خاويًا من العلم

الشمري: أصبح الغش في االمتحانات ظاهرة تدل على ضعف الدين وقلة األمانة ورقة اإلميان

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

فراسة اإلمام الشافعي
كان اإلمام الشافعي ے معروفا بتبحره في علم الفراسة، 

ويروى عنه العديد من القصص.
يقول احلميدي: كان اإلمام الشــافعي صاحب فراســة، 
إذا ظن شــيئا يكون كما ظن، قال احلميــدي: خرجت أنا 
والشافعي من مكة، فالتقينا رجال باألبطح، فقلت للشافعي: 
خمن مهنة الرجل؟ فقال الشــافعي عندما نظر الى الرجل: 
جنار او خياط، قال: فلحقته فسألته عن مهنته، فقال: كنت 

جنارا وأنا اآلن خياط.
كما يروي عنه الربيع قصة مذهلة فيقول: كنت أصلي مع 
اإلمام الشافعي في املسجد، فدخل رجل يبحث بني النائمني 
في املسجد، فقال الشافعي للربيع: قم فقل له هرب لك عبد 

أسود مصاب بإحدى عينيه؟
ويقول الربيع: فقمت إليه فأخبرته، فقال: نعم، فقلت: تعال، 
فجاء الى اإلمام الشافعي، فقال: أين عبدي؟ فقال الشافعي: 

جتده في السجن، فذهب الرجل فوجده في السجن.
قال الربيع فقلت للشــافعي: اخبرنــا كيف عرفت فقد 
حيرتنا؟ قال: رأيت رجال دخل من باب املســجد يبحث بني 
النيام، فقلت: يطلب هاربا، ورأيته يجيء الى الســود دون 
البيض، فقلت: هرب له عبد أسود، ورأيته يجيء ليرى العني 
اليســرى، فقلت: مصاب بإحدى عينيه، قلنا: فكيف عرفت 
انه في السجن؟ فقال: هذا هو الغالب، فالعبد اذا هرب جاع 
فسرق، وإذا شبع أفسد، فتأولت انه قد فعل شيئا من ذلك، 
مادام انه هارب يبحث عن شيء، فقد سرق وانه في السجن.

أحيانا يكون استخدام أسلوب ضرب 
الطفل في املدرســة مفيــدا في بعض 
احلاالت وخاصة ان اخلوف من عقاب 
املعلم يدفع الطالب ألن يستذكر دروسه 
ويجتهد أكثر ويقضي وقتا أطول في 
استرجاع املادة وبذلك يزداد حتصيله 
الدراسي، ولكن هذا عادة يكون مؤقتا، 
فعندما ينتهي مقرر املادة ومبجرد أن 
ميتحن وينجح ينســى كل املادة التي 
تعلمها نتيجة استخدام اسلوب العقاب 
واخلوف من املعلم ألنه تعلمها ال حبا في 
اكتساب املعرفة والعلم وإمنا تعلمها ألنه 
مرغم على ذلك لتفادي العقاب. وأما إذا 
استخدم أسلوب الترغيب والتحبيب فإنه 
يتقبل هذه املادة ويتفهمها بشكل جيد 
وقد تظل معه طوال عمره ألن أحب هذه 
املادة واستفاد منها وطبقها في حياته 
اليومية، فمتى ما أحب الطالب أن يتعلم 
هذه املادة فإنه يكون شغوفا في االطالع 
والتوسع في التحصيل الدراسي وانعكس 
ذلك على التحصيل العلمي للمادة التي 
يدرسها هذا املعلم، ولهذا فعلى املعلمني 
استخدام األسلوب األمثل في ترغيب 
وزيادة مداركهم وتعليم كل ما هو جديد 
ومهم وأن يطوروا أنفسهم، وقد اثبتت 

التربية احلديثة واملعاصرة ان الطالب ال 
يستطيع أن يقوم بواجباته عن طريق 
العنف والضرب ألن ذلك سيؤدي إلى 
التوتر والتأثير الســلبي على النواحي 
النفســية للطالب، فاملدرســة احلديثة 
واملعاصرة تشجع التعاون بني املدرسة 
(املعلم) من جهة والطالب من جهة أخرى، 
وقد يؤدي التعاون الى التبادل الفكري 
والعلمي ويشيع جو النقاش الذي يتسم 
بالــود واأللفة واحملبة ويؤدي إلى حب 

ورغبة في زيادة التحصيل العلمي.

(وال تقولن لشــيء إني فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا)، (واذكر ربك إذا 
نسيت وقل عســى أن يهدين ربي ألقرب من هذا رشدا) في هذه اآليات، 
حتذير وأمر وطلب حتذير من اهللا عز وجل ان يقول العبد لألمور املستقبلية 

«إني فاعل ذلك غدا»، من دون أن يقرنه مبشيئة اهللا سبحانه وتعالى.
قال ابن عباسي (ے): «حلف النبي ژ على ميني، فمضى له أربعون 
ليلــة» فأنزل اهللا هذه اآلية، وأمــر من اهللا عز وجل بأن يقرن العبد أفعاله 
املستقبلية مبشيئته سبحانه وتعالى، يقول الشيخ السعدي «ألن املشيئة 
كلها هللا، وملا في ذكر مشــيئة اهللا من تيســير ألمر وحصول البركة فيه 
واالســتعانة من العبد لربه». ثم طلب اهللا عز وجل من العبد ان يقول «إن 
شــاء اهللا»، وأن يذكر اهللا عند النســيان فإنه يزيله، ويذكر العبد ما سهى 
عنه. ففي ذكر اهللا عز وجل الهداية والتوفيق والرشــاد. قبس هذه اآلية: 
اإلنسان جبل على السهو والنسيان ويحتاج دائما الى التذكير مبشيئة اهللا 

عز وجل خصوصا في االمور املستقبلية، فقل «إن شاء اهللا».

د.عجيل النشمي

سورة فصلت

مشيئة اهللا العاصم من النسيانال للترهيب ونعم للترغيب

الطالق عبر اجلروب

إذا رجل متزوج من ٣ زوجات ولهم قروب خاص 
بهن وأرسل على القروب (انت طالق) ولم يحدد وكان 

يقصد املزاح؟ ألنه يريد تخويفهن فال تعرف أي 
واحدة هي املقصودة فهل يقع الطالق على الثالث 

زوجات أو ماذا؟ وجزاك اهللا خيرا.
٭ الهزل ال يدخل فل الطالق وقد قال ژ «ثالث جدهن 
جد وهزلهن جد الزواج والطالق والعتاق» وقد اختلف 
الفقهاء في هذه املسألة، فمنهم من قال تطلق أي واحدة 
بالقرعة، وهو قول احلنابلة، وقال آخرون تطلق الثالث 
كلهن، وهو قول مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: له 
أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطالق ألنه ميلك 
إيقاعــه ابتداء وتعيينه فإذا أوقعــه ولم يعينه ملك 
تعيينه ألنه اســتيفاء ما ملكه. والذي يترجح واهللا 
أعلــم أنه إما أن ينوي واحــدة منهن فيقع طالق من 
نواها، أو يذكر صفــة تخص إحدى زوجاته فتطلق 
هذه. فإن لم ينو واحدة ولم يذكر صفة فإن زوجاته 
الثالث يطلقن. وهنا مالحظة مهمة وهي حرمة الوطء 
حتى يحدد. قال الســيوطي: إن طلق إحدى زوجتيه 
مبهمــا، فيحرم الوطء قبــل التعيني واالختيار وهذا 
ينطبق على السؤال، ونضيف هنا أنه في حال طالق 
اجلميــع، قال ابن قدامة: الطالق واقع على الزوجات 
الثالث املسؤول عنهن، لكن هل يقع طالق الثالث الذي 
ال حتــل الزوجة بعــده إال بعد نكاح صحيح، أو يقع 
طــالق واحد على كل واحدة منهن ميلك الزوج بعده 
االرجتاع ما لم تنقض العدة؟ األول: مذهب اجلمهور، 
والثاني: اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن 

القيم، واملعتمد لدينا هو قول اجلمهور.
املسح على الباروكة

بناء على  املناسبات وفي غيرها  الباروكة في  ألبس  أنا 
فتوى شيخ وسؤالي: هل يجوز املسح عليها في الوضوء 

ألن نزعها يسبب صعوبات علي في إعادة ترتيبها؟
٭ مــن الفقهاء املعاصرين مــن حرم وضع الباروكة 
ومنيــل الى جواز لبس الباروكة؛ ألن األحاديث دلت 
على حترمي وصل الشعر، وأما الباروكة فليست من 
الوصــل، وإمنا هي شــعر يوضع فــوق الرأس وهي 
مبنزلــة اخلمار أو احلجاب ألنها توضع على الرأس 
وضعا، ويكون الشــعر حتتها، أما املســح على تلك 
الباروكة في الوضوء: فاألولى واألحوط أن تنزع عند 
الوضوء، وأن ُميسح الرأس مباشرة، هذا هو األحوط، 
وإن كان املسح عليها جائزا، فقد مسح النبي ژ على 
د، ومســح على عمامته، وأما في الغسل:  رأســه امللبَّ
فيجب نزعها، لوجوب ايصال املاء الى جميع البشرة.

العقد مديونية

العقد  املقاول وفي  بيتا ولدي عقد بيني وبني  أبني  أنا 
شرط على التأخير بعد انتهاء مدة العقد وهو غرامة مالية 
قدرها خمسون دينارا عن كل يوم، فهل يجوز لي اخذ 
هذه الغرامة وقد تأخر فعال واملبلغ كبير بعض الشيء.

٭ الشــرط اجلزائــي في عقد املقاولــة جائز على ان 
يكون املبلغ معتادا حســب العرف وال يكون مبالغا 
فيــه، ولكن لــو كان العقد مديونية فــال يجوز اخذ 
غرامة عليه ألنه حينئذ غرامة على دين وهو ربا ألن 

الزيادة ال يقابلها شيء.

د. خضر البارون
خليل الشطي

علماء الشرع: الغش في االختبارات 
سلوك محّرم ُيهدر احلقوق ويضيعها

(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون)

(ألقيت هذه احملاضرة
في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء)


