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إعداد: ليلى الشافعي

أهدي الينا كتيب من اللجنة االستشارية العليا للعمل 
على استكمال تطبيق احكام الشريعة االسالمية بعنوان 
»استراتيجية اللجنة االستشارية العليا« اصدرته اللجنة 
ويشتمل على الرؤية االستراتيجية ورسالة اللجنة واهدافها 
واملشاريع املقدمة وايضا االنشطة ويحتوي الكتيب على 
اهداف اللجنتني التشريعية واالقتصادية وتناول ما تقدمه 
اللجن����ة االعالمية موضحا اه����داف اللجنة التربوية وما 

تسعى اليه اللجنة االعالمية مشيرا الى رؤية اللجنة في 
ان تستكمل الكويت تطبيق احكام الشريعة االسالمية في 
جميع املجاالت مب����ا يراعي واقع البالد ومصاحلها وذلك 
باالستفادة من التجارب التي سبقت بتبني ايجابياتها وتفادي 
السلبيات مع حرص اللجنة على ان تكون اجنازاتها قابلة 
للتنفيذ باشراك اجلهات املعنية في دراسة اسلوب وتوقيت 

االستكمال في اطار االولويات التي يفرضها الواقع.

إستراتيجية اللجنة االستشارية العليا
اللهم أحسن عاقبتنا في األمور 
الدنيا  كلها وأجرن����ا من خ����زي 
واآلخرة، اللهم انفعني مبا علمتني 
وعلمني ما ينفعني وارزقني علما 
تنفعني به، اللهم اني اسألك عيشة 
نقية وميتة سوية ومردا غير مخز 

وال فاضح.

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

حصل  ام��رأة 
زوجه��ا عل��ى 
فوائد ربوية فذهب واش��ترى بها ذهبا هدية لزوجته، فهل 

يجوز استعمال هذا الذهب؟
ما دام املال الذي اشترى به الذهب هو من الفائدة الربوية 
التي تسلمها باعتبارها فائدة ربوية فهذا من املال اخلبيث 
ال يجوز استعماله واالستفادة منه خلاصة مالكه وال ألحد 
من أهله، لذلك فال يجوز استعمال هذا الذهب، وينبغي 

بيعه وصرف أمواله في مصالح املسلمني العامة.

سيدة طلقها زوجها وهي تقوم 
برعاية طفلتها وتريد أن يعد لها 
أب الطفلة سكنا لها ولطفلتها، فهل يحق لها هذا الطلب وهل 

تستحق الزوجة املطلقة أجرة على حضانتها؟
يجب على األب أن يعد لألم منزال لتحضن الطفلة، ألن 
السكن يعتبر من النفقة والنفقة واجبة على أب الطفل 
وتستحق احلاضنة أجرة احلضانة للطفل إلى أن يبلغ 
الطفل الذكر سبع س���نوات واألنثى تسع سنوات. وإذا 
كانت احلاضنة أما أو كان���ت زوجيتهما قائمة مع والد 
الطف���ل، أو كانت في عدة من طالق رجعي أو بائن، فإن 
لها النفقة نفقة الزوجية، وتستحق نفقة احلضانة بعد 

انقضاء العدة.

تبيع  البن��وك  بع��ض  هن��اك 
ش��هادات تدخل فيها بسحب 
على مبلغ من النقود، والش��هادة بس��عر محدد نس��تطيع 

استرداده في أي وقت نشاء، فهل هذا حالل أم حرام؟
يحرم املشاركة بشراء هذه الشهادات ألمرين:

1 - ألنها من الربا.
2 - ألنها شبيهة بالقمار.

أما الربا: فإن املبلغ املدفوع إمنا يدفع بصفة القرض، 
فهو دين من صاحب املال على البنك، مقابل هذا القرض 
يخول البنك صاحبه الدخول في الس���حب، وهذه فائدة 
جرها القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وأما شبهها 
بالقمار: فألن نية الداخل هي الدخول في السحب وليس 
االستثمار أو غيره، فإذا حالفه النصيب أخذ أضعاف ما 
دف���ع، وإال رجع إليه ما دفع. أضف إلى ذلك أن دافع هذا 
املبل���غ يعني البنك على أعمال الربا، إذ إن البنك يحصل 
على س���يولة ضخمة يتعامل بها بإيداعها بالربا، وأخذ 
أرباحها، وهذه األرباح بحكم قانون البنك من حق مقرضها، 
ومما هو مقطوع به عدم جواز إعانة من يقوم على فعل 
احملرم، والربا من أكبر الكبائر، ونزلت فيه أشد آية في 
كتاب اهلل، قال تعالى: )فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
اهلل ورسوله(، وال شك أن هذا العمل يختلف عن شراء 
س���يارة مثال ثم الدخول في سحب، فهذا شراء فعلي ملا 
ينتفع فيه وليس قرضا، وهذه الشهادات يدفع في مقابلها 
قرض بدليل اس���ترداده إذ ال قيمة للشهادة بذاتها فهي 

دليل إثبات، أو وصل استالم.

ُحّلي صمت زوجك بابتسامة تفرج أساريره
عيشته وبعد ذلك تشكو من صمته!

وصية

الباحث االس����المي همالن  ويبني لنا 
الهمالن كيف وضع االسالم احلل االمثل 
لهذه املشكلة منذ اكثر من اربعة عشر قرنا 
»وان لزوجك عليك حقا فأعط كل ذي حق 
حقه« ومن ح����ق الزوجة على زوجها ان 
يعاشرها باملعروف )وعاشروهن باملعروف 
� النس����اء 19( وقال ژ »خيركم خيركم 
الهله وانا خيركم الهلي« فقد كان رسول 
اهلل ژ يسامر زوجاته ويدخل السرور 
الى قلوبهن وكان جميل العش����رة، دائم 
البش����ر، يداعب زوجات����ه ويتلطف بهن 
ويوس����عهن نفقة ويضاحكهن وقد روت 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها هذه الواقعة 
فقالت: كنت مع رسول اهلل ژ في سفر 
فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت 
اللحم س����ابقته فسبقني فقال هذه بتلك. 
وزاد: وكان النبي ژ يستشير زوجاته 
ويعمل برأيهن كما اشارت عليه ام سلمة 
باخلروج وباملبادرة بالنحر واحللق بعد 
صلح احلديبية عندما تباطأ املس����لمون 
في تنفيذ امر رس����ول اهلل، وكان يحسن 
االستماع واالنصات كما في حديث طويل 
مشهور بحديث ام زرع، وقد قال تعالى: 
)لقد كان لكم في رسول اهلل اسوة حسنة 
ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل 
كثيرا( واكد الهمالن حاجة كل زوجة الى 
ان تسمع من زوجها كلمات املدح والثناء 
وحتب ان يشاركها مشاعرها وافكارها وان 
اكبر خطأ يرتكبه بعض االزواج هو عدم 

احلوار مع الزوجة في امور احلياة.
وفي املقاب����ل البد ان تعلم الزوجة ان 
ح����ق الزوج عليها عظيم لقول النبي ژ 
»لو كنت آمرا احدا ان يسجد الحد المرت 
املرأة ان تسجد لزوجها والذي نفسي بيده 
ال تؤدي املرأة حق ربها حتى تؤدي حق 
زوجها«. ان كل زوج يحب ان يسمع من 
زوجته كلمات التشجيع واالعجاب وان 
يكون احلوار الهادئ هو السبيل ملواجهة 
اي مشكلة تواجههما فاحلياة الزوجية من 
اس����مى العالقات االنسانية فعليها يقوم 
بناء مجتمع بأكمله ومبدى التواصل بني 
الزوجني وصحته تقاس نس����بة النجاح 
والفشل. وزاد: فالكالم بني الزوجني هو من 
اعظم ما افاض اهلل تعالى به على االنسان 
وان وجوب ش����كر النع����م هو مما يحكم 
به العقل، وقد وضح الرسول ژ معيار 
االختيار بني الصمت والكالم وأيهما افضل 
فقال: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
فليقل خيرا او ليصمت«، واحلياة الزوجية 
حوار دائم بني طرفني وحياة متواصلة من 
االحزان واالفراح وجميع تفاصيل احلياة 
وهو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن االفكار 
وفي ظل احلوار تتبل����ور وتنمو االفكار 
وتتحسن العالقة، كل يحاول اسعاد اآلخر، 
وفي ظل احلوار يتم التعبير عن مشاعر 

األلفة واحملبة فيقوى البناء بينهما.

وال حتدث����ه عن مش����اكل االوالد فهذا 
يزيد من تعبه وقد يدفعه الى الصمت 
اكثر للتهرب من احلديث ولالستراحة 
وعليها ان تستقبله بالترحيب واملالطفة 
وحترص على ان جتهز نفسها في كل 
يوم بطريقة مختلفة وجديدة فتحسن 
استقباله وتفاجئه بهدية او موقف ما 
فذلك يس����رع بخروجه من صمته بل 
عندما يجد هذه النفسية املرحة واملتفهمة 
من زوجته سرعان ما يستعيد نشاطه 

ويبادلها املشاعر واحلوار.
أتأكد من نومها

لكن ما ال���ذي يقوله االزواج؟ كيف 
يدافعون عن انفسهم؟ يقول محمد حسني 
)موظف( كانت زوجتي في بداية الزواج 
وقبله تتحدث بشكل ساحر جميل شائق، 
ولكن مبجرد ان اجنبنا ابننا االول حتول 
كالمها الساحر الى سيمفونية من الغضب 
انها  والشجار التفه االسباب، صحيح 
تعمل وتربي ابنن���ا وتقوم بواجباتها 
ولكن هل هذا مبرر للغضب والشجار 
الدائ���م؟ اصبحت ال أعود الى البيت اال 
بعد ان اتأكد من نومها وحتى في ايام 
العطالت اصبحت اختلق احلجج ألخرج 

من املنزل.
ويقول ازواج آخرون »رفضوا ذكر 
اسمائهم« ان املرأة قبل الزواج وفي بدايته 
تتحدث برقة وعذوبة وهدوء ومبجرد 
مرور عدة اشهر على الزواج ينقلب احلال 
فهي تسعى للفوز بزوج تنغص عليه 

يكون متعبا ويحتاج فت����رة من الراحة 
لالستجمام واس����تعادة الطاقة، فالرجل 
مختلف عن املرأة في التعبير عن تعبها، 
فاملرأة تعبر بصوت عال وتتكلم بطالقة عما 
يتعبها ثم عندما تخرج ما بداخلها ترتاح، 

ولكن الرجل ال يستخدم هذا االسلوب.
ويح����دد د.الش����ويت العالج في اال 
تطلب الزوجة من زوجها ان يعبر عما 
بداخله عندما يكون متعبا وال تستقبله 
من دخوله الى املنزل بكم من االسئلة 

هناك حاالت لصمت الزوج قد تكون حاالت 
عرضية او تصيبه نتيجة لتصرفات وأفعال 

الزوجة.
فقد يصاب ال����زوج بالصمت نتيجة 
للتعرض لبعض املشكالت في العمل او 
مير بظروف صعبة، فغالبا ما يلجأ الرجل 
الى الصمت، وهنا يصمت الرجل النه يفكر 
بهدوء ويختلي بنفس����ه حتى يحل هذه 
املشكلة حيث انه يعتبر نفسه املسؤول 
عن حل مشاكله بنفسه ويجب اال يشاركه 
احد في هذا التفكير، فنراه يصمت لساعات 
طويلة حلل مش����كلة ما بنفسه، وبعد ان 
يجد لها حال يعود الى احلوار والتواصل 

مع اآلخرين. 
واضاف د.الش����ويت، م����ن اخلطأ ان 
تكل����م الزوجة زوجها عم����ا يزعجه فهذا 
يزيد من توتره لع����دم تفهمها حلاجاته 
النفسية للصمت والتفكير الذاتي، وهنا 
عندما تطرح الزوجة عليه االسئلة يجب 
ان تكون بأسلوب معني وليست بالطريقة 
املعتادة، ب����ل يجب ان تالطفه اوال ثم اذا 
رأته دخل في دائرة الصمت تستطيع ان 
تطلب منه حتديد وقتا مناسبا للتحاور 
بينهما عندما ينتهي من تفكيره ويكون 
اكثر راحة، وتبني له انها حتترم شعوره 
وتهتم المره وتعطيه هذه املس����احة من 

الوقت دون لوم او معاتبة.
المالطفة والترحيب

وينتقل د.الشويت الى احلالة الثانية 
فيقول: يصاب الزوج بالصمت احيانا عندما 

احلياة الزوجية مش����اركة بني طرفني 
في االفراح واالحزان وكل تفاصيل احلياة 
وقد نرى بعض الرجال يعيش في صمت 
مع زوجته اما مع اصدقائه وزمالء العمل 
فيكون متحدثا ومرحا ولكن ملاذا يصاب 
الرجل باخلرس داخل املنزل؟ وماذا تفعل 
الزوجة حيال ذلك وما االسباب النفسية 
لذل����ك؟ االجابات نتعرف عليها من خالل 

هذا االستطالع.
فن الحديث

ماذا يقول علماء النفس في هذه الظاهرة؟
يقول د.خضر البارون هناك اس����باب 
عديدة حلالة الصمت التي تسود احلياة 
الزوجية منها ما يعود الى االختالف في 
الوسائل التي يتبعها كل من الرجل واملرأة 
في مجال العالقات واالتصاالت االنسانية 
فاختالف املفاهيم لدى الرجل واملرأة حول 
مغزى احلديث يعد من االسباب الرئيسية 
حلالة الصمت، ويضيف د.البارون ان الرجل 
في بداية العالقة يستعيض في احلديث 
مع املرأة لينال ودها ويحظى برضاها ثم 
يتناقص احلدي����ث تدريجيا بعد الزواج، 
اما املرأة فيزداد معدل حديثها مع توطيد 
العالقة مع الزوج ويرجع ذلك الى ان املرأة 
اعتادت على احلديث املستعيض واملتواصل 
وبالتالي فهي دائمة الشكوى، كما انها تهتم 
بأدق التفاصيل وتتوقع ان يشاركها زوجها 
كل انواع احلديث، بينما ال يهتم الرجل كثيرا 
بأنواع معينة من احلديث، فضال عن ان 
الرجل يريد ان يشعر بالراحة واالسترخاء 
في منزله ولذلك ال تكون لديه الرغبة في 
الدخول في مناقش����ات او اجراء حوارات 

حول مواضيع معينة داخل املنزل.
وزاد د.الب����ارون ان اختي����ار امل����رأة 
التي تتح����دث فيها واملدخل  للمواضيع 
اجلذاب الذي يشكل قدرا من االغراء للزوج 
لكي يستمع اليها واال حتصر حديثها في 
مطالب املنزل ومش����كالت االوالد وهموم 
العائلة، والزوجة الذكية يجب ان تدرج 
اهتمامات زوجها لتحقيق عنصر املشاركة 
والتواصل معه ومن الضروري ان تسأل 
نفس����ها هل اصغي لزوجي جيدا عندما 
يتكلم؟ هل يشعر بأنني حاضرة معه عندما 
يحدثني؟ من املمكن للمرأة مشاركة زوجها 
في احلديث عن طري����ق االصغاء اجليد 
واحلضور الظاهر على تعبيرات الوجه 
فعندما يتحدث الزوج إليها يتس����لم من 
عينيها ردودا حول صدى حديثه، فاالتصال 
بواسطة النظر مؤثر جدا ومتابعة حديث 
الزوج حتمله على االنسجام مع الزوجة، 
اما اذا بدت على الزوجة عالمات السأم او 
حولت انتباهها الى ش����يء ما ال عالقة له 
مبجرى احلديث، فإن ذلك يترك لدى الزوج 

انطباعا بان الزوجة ال تهتم مبا يقوله.
العالج الناجع

ويقدم د.صالح الش����ويت روش����تة 
مختصرة لع����الج مرض الصمت فيقول: 

صحابة نزل فيهم القرآن
 ÿ طلحة بن عبيداهلل

في غزوة احد، رأى طلحة بن عبيد اهلل رسول اهلل 
ژ والدم يسيل من وجنتيه، فجن جنونه وقفز امامه 
يضرب املشركني بيمينه ويساره، وسند الرسول ژ 
وحمله بعيدا عن احلفرة التي زلت فيها قدمه، ويقول 
ابوبك���ر ÿ عندما يذكر احدا: »ذلك كله يوم طلعة، 
كنت اول من جاء الى النبي ژ فقال لي الرسول وألبي 
عبيدة بن اجل���راح: »دونكم أخاكم« ونظرنا، واذا به 
بضع وسبعون بني طعنة وضربة ورمية، واذا أصبعه 

مقطوعة، فأصلحنا من شأنه«.
وقد نزل قوله تعالى: )من املؤمنني رجال صدقوا 
ما عاهدوا اهلل علي���ه فمنهم من قضى نحبه، ومنهم 

من ينتظر، وما بدلوا تبديال � االحزاب 23(.
تال رس���ول اهلل ژ هذه اآلية ثم اشار الى طلحة 
قائال: »من سره ان ينظر الى رجل ميشي على االرض، 

وقد قضى نحبه، فلينظر الى طلحة«.

حفصة بنت عمر رضي اهلل عنها
طلق رسول اهلل ژ حفصة بنت عمر طلقة رجعية، 
وذلك الفشائها سرا استكتمها اياه، فلم تكتمه، فنبأت 
به السيدة عائشة، فأنزل اهلل تعالى قوله الكرمي مؤدبا 
حلفصة خاصة ولنس���اء النبي عامة قال اهلل تعالى: 
)واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا، فلما نبأت 
به وأظهره اهلل عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض 
فلما نبأها ب���ه قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم 

اخلبير � سورة التحرمي 3(.
فبلغ ذلك عمر فحثا التراب على رأس���ه وقال: »ما 
يعبأ اهلل بعمر وابنته بعدها« فنزل جبريل على النبي 
ژ فقال: »أرجع حفصة فإنه���ا صوامة قوامة وانها 

زوجتك في اجلنة«.
اعتزل النبي ژ نس���اءه ش���هرا، وشاع اخلبر ان 
النبي ژ قد طلق نس���اءه، وكان ژ اقسم اال يدخل 
على نس���ائه شهرا من ش���دة موجدته عليهن، حتى 
عاتبه اهلل تعالى، ونزلت هذه اآلية في السيدة عائشة 
والسيدة حفصة النهما البادئتان في مظاهرة النبي ژ 
واآلية التي تليها في امهات املؤمنني، قال تعالى: )ان 
تتوب���ا الى اهلل فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه 
فإن اهلل هو مواله وجبريل وصالح املؤمنني واملالئكة 
بعد ذلك ظهير، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا 
خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 

سائحات ثيبات وابكارا � التحرمي 4 � 5(.

تراث الجهراء
قامت جمعية احياء التراث 
االس���المي فرع اجلهراء خالل 
االشهر العشرة االولى من عام 
2009 مبشاريع خيرية بنصف 

مليون دينار.

تراث الفردوس
مت افتت���اح معه���د الكويت 
للعلوم الشرعية التابع جلمعية 
احياء التراث االسالمي باالندلس 
بالتعاون مع ف���رع الفردوس 
باللقاء التنويري االول بحضور 
الهيئة االدارية والفنية للمعهد 
وطلبة العلم الشرعي املشاركني 

فيه.

أحسن قارئ
حصل الشاب الكويتي جاسم 
العيناتي على املركز االول في 
مسابقة احس���ن قارئ للقرآن 
الك���رمي في املس���ابقة الثانية 
والعش���رين حلف���ظ الق���رآن 
واحلديث لشباب دول مجلس 

التعاون اخلليجي.

اقرأها صح
القرآن  ادارة شؤون  اقامت 
الكرمي في وزارة االوقاف حفال 
ختاميا حلملة تصحيح تالوة 
اقامتها  التي  الفاحتة  س���ورة 
االدارة حت���ت ش���عار »اقرأها 

صح«.

مركز ابن عباس
النائب د.علي  حتت رعاية 
العمير احتفل مركز ابن عباس 
لتحفيظ القرآن الكرمي والتابع 
للجنة العال���م العربي بتكرمي 
الطالب والطالبات املش���اركني 
في الدورة الصيفية، اقيم احلفل 
على مسرح جمعية احياء التراث 

االسالمي في قرطبة.

مدير املركز عبدالعزيز الدعيج يكرم روبرت السير املنشدان عمر العوضي وعلي بوغيث

البنات ينشدن
جانب من احلضور

المهتدي األميركي يقدم الحضارة اإلسالمية مركز الغانم والعمل االجتماعي في المدينة الترفيهية

أنشودة حب الوطن في حضانة السالم المهتدون يحتفلون بالعيد في حديقة السياحة

حتت رعاية عضو مجلس االمة محمد املطير اقامت اللجنة النسائية للعمل 
االجتماعي بالتعاون مع مركز يوس���ف الغامن لتحفي���ظ القرآن الكرمي امللتقى 
اجلماهيري االجتماعي الثقافي اخلامس وليال عش���ر حتت ش���عار »أبشروا« 
وقد اقيم النش���اط في املدينة الترفيهية وتخلل املهرجان املس���ابقات الثقافية 

واالناشيد الدينية.

قدم اطفال حضانة السالم بجمعية بيادر السالم انشودة، جمعت فيها البراعم 
الصغار، في التغني بحب الوطن كما قدم االطفال فقرات متثيلية تعليمية عن 
كيفية احلفاظ على الوطن عن طريق التعامل مع البيئة ومع املجتمع جاء ذلك 

االحتفال ضمن انشطة احلضانة التي تقدم على مدار العام.

نظمت جلنة التعريف باالس���الم االحتفال بعيد االضحى املبارك بعد صالة 
العيد في حديقة السياحة بجليب الشيوخ وشارك فيه ما يزيد عن 4500 شخص 
من املهتدين اجلدد واجلاليات املسلمة وقد القى امير اجلماعة االسالمية كيرال 
بالهند خطبة بنينّ فيها ان العيد للعبادة والطاعة مستش���هدا بسيدنا اسماعيل 

وتخلل احلفل معرض ثقافي اسالمي علمي.

هدية من الفوائد الربوية

نفقة المطلقة

شهادة اإليداع

أسبوع حدث في

فليك�ن  الهم�الن: 
ژ  اهلل  رس�ول  في  لنا 
أسوة حسنة في معاملته 
لزوجاته رضي اهلل عنهن

عل�ى  الش�وي�ت: 
الزوج���ة أن ت��درك 
زوجه���ا  اهتمام��ات 
لتحقي�ق التواصل بينهما

الصم�ت  الب�ارون: 
بداي�ة تده�ور العالق�ة 
وي�ؤدي  األزواج  بي��ن 
إل�ى ب�رود المش�اع�ر

همالن الهمالن د.صالح الشويت د.خضر البارون

ظاهرة عالمية
صم��ت األزواج ظاه��رة 
اصبحت ش��به عاملي��ة، ففي 
تقرير ملجل��ة »بونته« األملانية 
توضح االحصائيات ان 9 من 
كل 10 سيدات يعانني من صمت 
االزواج، وانعدام املشاعر بني 
االزواج املرتبطني منذ اكثر من 5 
سنوات، وتشير االرقام الى ان 
79% من حاالت االنفصال تكون 
بسبب معاناة املرأة من انعدام 
املشاعر وعدم تعبير الزوج عن 
عواطفه لها، وعدم وجود حوار 

يربط بينهما.

القى مدير املدرسة الكويتية ثنائية اللغة باجلهراء املهتدي اجلديد روبرت 
الس���ير والذي اشهر اس���المه خالل ش���هر رمضان، محاضرة في مركز تاينر 
للتواصل احلضاري والتابع جلمعية النجاة اخليرية تناول فيها اسس العقيدة 
االس���المية مؤكدا ان احلضارة االسالمية ممتلئة بشتى انواع العلوم واملعرفة 
واالدب والشعر والتربية وبامكان الشعوب الغربية االستفادة من هذه احلضارة 

شرط ان يحسنوا استغاللها.


