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خرج احلجاج يوما متنزها، فلما فرغ 18
م���ن نزهته صرف عنه أصحابه وانفرد 
بنفس���ه، فإذا هو بشيخ من بني عجل، 
فقال له: من أين أيها الش���يخ؟ قال: من 
هذه القرية، قال: كيف ترون عمالكم؟ قال: 
شر عمال، يظلمون الناس، ويستحلون 
أموالهم، قال: فكيف قولك في احلجاج؟ 

قال: ذاك من ولى العراق شر منه، قبحه 
اهلل، وقبح من استعمله، قال: أتعرف من 
أنا؟ قال: ال، قال: أنا احلجاج، قال: جعلت 
فداك أو تعرف من أنا؟ قال: ال، قال: فالن 
بن فالن مجنون بني عجل، ُأصرع في كل 
يوم مرتني، هذه احداهما، فضحك احلجاج 

وأمر له بصلة.

الحجاج وشيخ بني عجل
»اللهم اني أعوذ بنور قدسك، وعظمة طهارتك، 
وبركة جاللك، من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل 
والنهار اال طارقا يطرق بخير، يا رحمن أنت غياثي 
فبك أغوث وأنت مالذي فبك ألوذ وانت عياذي فبك 
أعوذ، يا من ذلت له رقاب اجلبابرة وخضعت له 
أعناق الفراعنة أعوذ بك من خزيك وكشف سترك 

ومن نسيان ذكرك واالنصراف عن شكرك«.

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

جيراننا لديه��م قطط ودجاج 
كثير، تدخل داخل سور بيتنا 
وتأكل من زرعنا، وكثير من اجليران متأذون من ذلك، ماذا 
نفعل هل نضع سما للدجاج والقطط ام نأتي بكلب وجنعله 

خارج سور البيت؟
ال يجوز س���م الدجاج ولكن ميكن نصيحة اجلار ثم 
الشكاية عليه، ومتنع هذه الطيور واحليوانات من دخول 
البيت بكل طريق وال يؤتى بكلب ألنه سيزيد املشكلة، 

ويجوز سم القطط إذا كانت مؤذية.

انا مواطن س��عودي ومتزوج 
من كويتية وعلي ديون للبنك 
بأقساط شهرية اكثر من 2500 ريال وديون متفرقة اخرى 
وعندي اسرة منها 4 بنات يدرسن جميعهن وباقي راتبي ال 
يسد التزاماتي، حيث ال يأتي نصف الشهر اال وأبحث عمن 
يقرضني او محل يسجل علي حتى الراتب، وال أخفيكم لقد 
س��ئمت هذه احلال وضاع ماء وجهي وقد وجدت لزوجتي 
وظيفة في مؤسسة كويتية يعطونها راتب )دعم عمالة( علما 
انه��ا ال تعمل وال حتضر الدوام ومبوافقة مدير املؤسس��ة 
وعلم��ه فهل ه��ذا جائز، حي��ث ان ظروف��ي املادية صعبة 

للغاية.
إن راتب دعم العمالة يكون مستحقا لكم اذا مت تنفيذ 
شروطه، وهو ان تعمل الزوجة فعال في الشركة في عمل 
م���ن أعمالها، فال يجوز أخذ راتب دعم العمالة والزوجة 

ال تعمل. واهلل أعلم.

ساعة  أشتري 
استنلس  كلها 
س��تيل لكن احللقة التي ح��ول املينا من الذهب األبيض فما 
حكم لبسها؟ وهل هناك مقياس معني ونسبة معينة يجب أال 

تزيد في املجوهرات او الساعات، بالنسبة للرجال؟
ال يجوز شراء أو لبس ساعة اذا كان فيها ولو نسبة 

قليلة من الذهب.

ص��الة  فاتتن���ي  اذا 
العشاء  أذن  ثم  املغرب 
فه��ل يجب عل��ي أن أصلي املغ��رب ثم العش��اء؟ وما حكم 
الص��الة ملن قيل له هذا ال��كالم اكثر من مرة ولكنه مصمم 
على انه يبدأ بالعش��اء ثم املغرب؟ والبدء بالعشاء ثم املغرب 

هل هذا كان منسوخا؟
 ذهب احلنفي���ة واملالكية واحلنابلة الى ان الترتيب 

بني الفوائت وبني فرض الوقت واجب.
وايض���ا ترتيب الفوائت في نفس���ها واجب، قّلت او 
كثرت، فيقدم الظهر على العصر، واملغرب على العشاء، 

وهكذا وجوبا.
ويرى الش���افعية انه يستحب الترتيب بني الفوائت 

وال يجب.
وبناء عليه فال يج���وز ان يصر صاحبكم على عدم 

الترتيب وإال استحق اإلثم على رأي جمهور الفقهاء.

ان��ا موظ��ف ف��ي وكالة من 
علما  املركزي،  البنك  وكاالت 
انه لي��س ربويا، وجاءتن��ي فرصة لتغيي��ر العمل كرئيس 
للمصلحة املالية في الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وقمت 
باجتياز سلسلة من االختبارات، وقد قمت بصالة االستخارة 
قبل اجناز االمتحان، وقد جنحت، وبعون اهلل امضيت عقدا 
لتغيير العمل، لكن قبل ذلك كررت صالة االستخارة ورغم 
توافر ظروف العمل وتيس��ير اخلط��وات اال انني متخوف 
ومتردد ولم اقدم استقالتي من البنك لعدم اطمئناني وذلك 
ألن العمل في البنك املركزي مضمون بحيث ال ميكن للدولة 

ان تخصصه او تقوم بتقليص العمالة.
اال ان هذه الش��ركة مستقلة ولها رأسمال خاص، وفي حالة 
مرورها مبش��اكل مالية قد تلجأ الى وس��ائل منها تقليص 

رأسمالها او تقليص العمالة التي تشكل عبئا عليها.
السؤال:

1 � هل نتيجة االستخارة هي النجاح وتسهيل اخلطوات ام 
عدم االطمئنان والتخوف؟

2 � هل اذا قررت البقاء في البنك املركزي رغم االس��تخارة 
أكون قد ارتكبت معصية؟

3 � م��ا حكم العمل في البنك املركزي علما انه يقتصر على 
التمويل وليس القروض؟

عليك اال تتردد في االنتقال من البنك.
بقاؤك في البنك املركزي ينبغي أن يكون مؤقتا حلني 

وجود عمل آخر وقد وجدته.
البن���ك املركزي أبوالبنوك ومنظ���م الفوائد الربوية 

والعمل فيه إعانة مباشرة أو غير مباشرة.

ضرورة أم ترف؟
الفحص الطبي قبل الزواج لمصلحة كال الطرفين )2 ـ 2(

في زيادة اعدادها.
الطبي  الفحص  وعن أهمية 
قبل الزواج، قال احلساوي من 
املمكن إلى حد ما التنبؤ باحتمال 
اصابة الذرية مبرض وراثي عن 
الرج���ل واملرأة،  طريق فحص 
وعلى حسب نوع املرض ميكن 
احلديث عن امكانية تفادي حدوثه 

أو ال.

زواج األقارب

وأكد د.احلس���اوي ان زواج 
األقارب له دور كبير في اإلصابة 
باألمراض الوراثية الناجتة عن 
الوارثة املتنحية كفقر الدم املنجلي 
وانيميا البحر املتوسط، ولكن 
هذا ال يعني ان عدم الزواج بني 
األقارب يضمن أن تكون الذرية 
س���ليمة من أي م���رض وراثي 
ولذلك من املهم القيام بتحاليل 
للكش���ف عما اذا كان الشخص 
حامال للمرض بغض النظر عن 
القرابة، لذلك ففحوصات  صلة 
ال���زواج مهمة لالقارب  ما قبل 
وغير االقارب وتكون اكثر أهمية 
لألقارب إذا كانت هناك أمراض 

وراثية.

آثار نفسية

الفح���وص قبل  أث���ر  حول 
الزواج نفسيا واجتماعيا يقول 
د.صالح الشويت من كلية اآلداب 
� علم النف���س: الفحص الطبي 
قبل الزواج أم���ر مهم جدا ألنه 
يحدد طبيعة العالقة بني الزوج 
والزوجة خاصة إذا عرف مرض 
أحد  الطرفني س���واء الزوج أو 
الزوجة حتى يقبل كل طرف بهذه 
الشروط، وهذا بكل تأكيد يجلب 
االستقرار واالطمئنان فيما بعد 
نتيج���ة ملعرفة مرض كل واحد 
منهما، وبذل���ك يكون للفحص 
اثر طيب من ناحيتني: الناحية 
األولى هي االستقرار والثانية هي 
البدء في مرحلة العالج إذا ما كان 

املرض يستوجب العالج.
ويشجع د.الشويت على إجراء 
الفحوص الطبي���ة قبل الزواج 
خاص���ة انها ال تتع���ارض مع 
الدي���ن أو التقاليد االجتماعية، 
واشار الى أن رفض بعض الدول 
الفحوصات يعود الى عدم وجود 

الثقافة الكافية.

 : يـت لشـو ا
الثقافـة  غيــاب 
بعض  رفـض  وراء 
إجــراء  الـدول 
الفحوصات الطبية

الحســاوي: 
أمــراض الــدم 
الوراثيـة األكثـر 
فــي  شـيوعــًا 
العالــم العربـي 

العدد مبشكالت تأخر في املهارات 
وتأخر عقلي وتسعة من هؤالء 
املصابني بهذه األمراض يتوفون 
مبك���را أو يحتاجون الى البقاء 
في املستشفيات ملدة طويلة أو 
بشكل متكرر ولها تبعات مالية 

واجتماعية ونفسية.

انتشار األمراض

وح���ول نوعي���ة األمراض 
املنتشرة في العالم العربي، أفاد 
احلس���اوي بأن نسبة االنتشار 
لهذه األمراض تختلف من دولة 
إلى أخ���رى ولكن بش���كل عام 
تعتبر األمراض األكثر شيوعا 
في العالم العربي هي أمراض الدم 

هو الذي انزل الدواء، وال خالف 
في أن الدواء األمثل واألفضل لهذه 
األم���راض الوراثية هو جتنبها 
قبل وقوعها، وال يكون ذلك اال 
بالفحص قبل الزواج، فمغبون 
ومغرربه من يظن ان الفحص قبل 
الزواج يقدح في عقيدة اإلميان 

بالقضاء والقدر.
وأوصى د. احلساوي بالتوعية 
الثقافي���ة لتقليل نس���بة زواج 
املقبلني على  األقارب وتشجيع 
الزواج خصوص���ا األقارب مع 
القيام بعمل التحاليل الوارثية 
الالزمة قبل ال���زواج، مؤكدا أن 
فحص الراغبني في الزواج أصبح 
ضرورة حتمية، سواء قبل الزواج 

الوارثية مثل فقر الدم املنجلي 
وفقر الدم البحر املتوسط وانيميا 
الفول، وامراض اجلهاز العصبي 
كمرض ضمور العضالت اجلذعي 
وأم���راض ضم���ور العضالت 
باختالف انواعها، وضمور املخ 
واملخيخ، أما القسم الثاني فيضم 
أمراض التمثيل الغذائي املعروفة 
باألمراض االستقالبية التي تنتج 
بس���بب نقص انزميات معينة 
وتشمل القس���م الثالث امراض 
الغدد الصم���اء خاصة امراض 
الدرقية  الكظرية والغدة  الغدة 
األم���راض تنتقل  ومعظم هذه 
بالوراثة املتنحية والتي يلعب 
زواج االق���ارب فيها دورا كبيرا 

أو بعده مباشرة حتى ال يفاجأ 
الزوجان بوجود خلل يؤثر في 
حياتهما أو إصابة أحدهما مبرض 
لذا فباملصارحة والفحص  معد 
ميكن للزوجني تالفي العديد من 

املشكالت.

إحصاءات

وزاد د.احلس���اوي: يتوقع 
إحصائيا أن يصاب طفل واحد 
من كل 25 مبرض وراثي ناجت عن 
خلل في اجلينات أو مبرض له 
عوامل وراثية خالل ال� 25 سنة 
من عمره، ويتوقع ان يصاب طفل 
واحد لكل 33 حالة والدة بعيب 
خلقي شديد، كما يصاب نفس 

حول األم���راض التي تنتقل 
بالوراثة وخصوصا زواج األقارب 
يشير د.املنذر احلساوي الى أنه 
في أغلب األحيان يكون أحد أفراد 
العائلة حامال املرض وال تظهر 
عليه األعراض اال إذا مت الزواج 
من شخص آخر حامل للمرض، 
فإن اعراض ه���ذا املرض تظهر 
في ه���ذه احلالة في نس���لهما، 
مؤكدا ان اغل���ب حال املصابني 
بأمراض الدم الوراثية لديهم هذا 
املوضوع وهي االنيميا املنجلية 
إلى بعض  والثالسيميا إضافة 
األمراض األخ���رى عند وجود 

تاريخ عائلي للمرض.
ويحكي د.املن���ذر عن حالة 
صادفته فيقول: طفل عمره خمس 
سنوات تعرفت عليه قبل تخرجي 
في كلية الط���ب إذ كان حينها 
طريحا في املستش���فى بسبب 
مرض وراثي في الدم، اش���فقت 
عليه وعلى حاله وقضيت معه 
أياما معدودة ثم انقطعت لقاءاتنا 
بس���بب انتقالي الى مستشفى 
آخر، ومرت األيام والس���نوات 
ونس���يت األمر الى أن كان في 
يوم ما بعد تخرجي واثناء عملي 
في املستشفى األميري حينذاك 
قابلته م���رة أخرى وهو اليزال 
يصارع املرض نفسه وقد نهش 
من جسده، وأخذ منه ما أخذ ولقد 
بلغ عدد مرات دخوله املستشفى 
اكثر م���ن 20 مرة وجتاوز عدد 
سجالته الطبية سجالت مرضى 
في ال� 80 من أعمارهم، فقلت في 
نفسي وكلي إميان بقضاء اهلل 
وقدره: ما ال���ذي منع اباه وامه 
من فحص بسيط قبل زواجهما 
ما كان ليستغرق ساعات، ليس 
م���ن اجلهم���ا بل م���ن أجل هذا 
الذي ظل طوال حياته  املسكني 
في املستش���فى يكابد ما يكابد؟ 
إنها النظرة القاصرة لألمور وعدم 
التبصر بالعواق���ب فقد يغلب 
الهوى أو احلب والعشق حينها، 
وقد يظن البعض لألسف ان هذا 
من متام التوكل ولو زار أحدهم 
املستشفيات يوما واحدا أليقن 

ان ما فعله هو عني التوكل.

ضرورة

وأكد احلساوي ان الذي قدر 
االسباب واملسببات وأنزل الداء 

زوجات النبي ژ
)النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم( 

األحزاب

الزواج األول
السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد

السيدة اجلليلة القرشية الطاهرة ام القاسم وام املؤمنني 
واكمل نس���اء العاملني، اول من آمن بالنبي ژ، فآزرته 
ونصرته، وضحت معه ب���كل ما متلك، ولم يتزوج ژ 
في حياتها غيرها، رغم انها تكبره بخمس عشرة سنة، 
وهي ام اوالده ژ اال ابراهيم، بش���رها رسول اهلل ژ 
ببيت في اجلنة من قصب، ال صخب فيه وال نصب، سمى 
رس���ول اهلل ژ عام وفاتها عام احلزن، وكان ذلك قبل 

الهجرة بثالثة اعوام.
توفيت عن 65 عاما رضي اهلل عنها وارضاها.

سم الدجاج

دعم العمالة

ساعة فيها قليل من الذهب

الترتيب بين الصلوات

البنك المركزي

د.صالح الشويت د.املنذر احلساوي

فرحة األضحى
اعلن رئي���س مجلس ادارة 
جمعية التكافل لرعاية السجناء 
مس���اعد مندني عن اس���تعداد 
اجلمعية النط���الق فرحة عيد 
االضحى واالعياد الوطنية والتي 

تستمر حتى 2010/3/1.

مشاريع
اختتم وفد وزارة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل زيارته 
للمشاريع اخليرية التي اقامتها 
وتش���رف عليها جمعية احياء 
التراث اإلسالمي في اندونسيا.

مركز التنوير
بدأ في مركز التنوير التابع 
للجنة النسائية بجمعية احياء 
التراث االسالمي التسجيل لعديد 
من الدورات ف���ي حفظ القرآن 
العربية  اللغ���ة  الكرمي وتعلم 
والتجوي���د والتالوة للجاليات 
الناطق���ة باللغ���ة  االجنبي���ة 

االجنليزية من النساء.

وابيضت الصحائف
النس���ائية  اللجنة  نظم���ت 
التراث  التابعة جلمعية احياء 
االسالمي ملتقى خاصا للنساء 
بعنوان »وابيضت الصحائف« 
العديد من االنش���طة  يتضمن 
واحملاضرات وسوقا ملستلزمات 
احلاج والركن الكويتي باالضافة 
الى معرض للكتب واالش���رطة 

االسالمية.

مركز االرتقاء
اصدر مركز االرتقاء للصم 
التابع الدارة الدراسات االسالمية 
كتاب مخت���ارات فتاوى الصم 
لنخبة من العلماء احتوى على 

فتاوى مختلفة تهم كل اصم.

جانب من االحتفال الباللي يكرم احد التائبني

األطفال يحملون الهدايا

عروض األطفال

األسر الكويتية احتفت بإشهار إسالم إحدى المهتديات تكريم التائبين في برنامج عالج اإلدمان

»يال نصلي« في مركز يوسف الغانم
»أنشطتي سر نجاحي« في مدرسة سفيان الثوري

قامت جلنة التعريف باالسالم – الساملية – باملشاركة في حفل اشهار اسالم 
احدى املهتديات والذي اقيم بدعوة من احدى االسر الكويتية التي جبلت على 
فعل اخليرات، وشاركت فيه 35 خادمة من جنسيات مختلفة وقدمت لهن الهدايا 

واقيمت املسابقات الترفيهية.

اقام قسم اخلدمة االجتماعية بالتعاون مع جمعية بشائر اخلير حفل تكرمي 
املتميزين في برنامج العيادة اخلارجية والرعاية النهارية وكذلك املش���اركون 
في معرض منتجات املرضى ودورات ادارة خدمة املجتمع حتدث في االحتفال 
رئي���س وحدة االي���داع مبركز عالج االدمان د.محمد ابو زي���د كما القى رئيس 

اجلمعية الداعية عبداحلميد الباللي كلمة مؤثرة للتائبني.

ضمن انشطته الدعوية والتربوية اقام مركز يوسف الغامن – نساء – لتحفيط 
القرآن الكرمي ودراسة العلوم الشرعية واالنسانية املشروع التربوي االمياني 
حتت ش���عار »يال نصلي« شارك فيه اطفال املنطقة وتعلمن فيه اهمية الصالة 

واحلرص عليها وقدمت الهدايا للمشاركات.

شاركت جلنة التعريف باالسالم النسائية – خيطان – في معرض الوسائل 
التعليمية والتقنيات التربوية الذي اقيم في مدرسة سفيان الثوري بنني حتت 
شعار »انشطتي سر جناحي«، الذي اقيم حتت رعاية منطقة الفروانية التعليمية 
حيث شمل تكرميا حلفظة القرآن الكرمي من الطالب الصغار وقد اشادت مديرة 

املدرسة جناة معرفي بنشاط اللجنة ودورها في الدعوة.

أسبوع حدث في

إعداد: ليلى الشافعي


