
 الجمعة
  ١٥  يناير ٢٠١٠ 

 ادعى رجل النبوة في البصرة، فُأتي به  18 
إلى سليمان بن علي مقيدا، فقال له: انت 
نبي مرسل؟ قال: اما الساعة، فإني نبي 
مقيد، قال: ويلك من بعثك؟ قال: ما هذه 
مخاطبة االنبياء يا ضعيف العقل، واهللا 
لوال اني مقيد المرت جبريل ان يدمدمها 
عليكم، قال: واملقيد ال جتاب دعوته؟ قال: 

نعم، االنبياء خاصة اذا قيدوا ال يرتفع 
دعاؤهم، فضحك سليمان وقال: اني اطلقك 
اآلن، فأمر جبريـــل، فإن اطاعك آمنا بك 
وصدقناك، قال: صدق اهللا حيث يقول 
(فال يؤمنوا حتى يروا العذاب االليم)، 
فضحك ســـليمان، وسأل عنه، فشهد له 

ان محرور، فخلى سبيله. 

 إني نبي مقيد
 اللهم يا ذا اجلالل واالكرام، 
يا ذا الطول واالنعام، اللهم 
ان كنت قـــد كتبتني عندك 
شـــقيا او محروما او مقّترا 
علي في الـــرزق فامح اللهم 
شقاوتي وحرماني وتقتير 

رزقي. اللهم آمني. 

 دعاء

 إعداد: ليلى الشافعي 

 د. عجيل النشمي 

 (فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون) 

ــم ورحمة اهللا  ــالم عليك  الس
ــؤالي حول نون  ــه، س وبركات
العظمة في القرآن حيث الرب جل وعال يعظم نفسه بنون 
ــألة؟ مثال ملن قال  العظمة، هل هناك اختالف في هذه املس
ــت نون العظمة امنا املقصود هنا اهللا مع جنوده  انها ليس

ومالئكته؟ وجزاك اهللا خير؟
  ال أعـــرف أن هناك مصطلحا يســـمى نون العظمة 
فإن كان لك علم أنها مذكورة في أي كتاب فزودنا بها 

وشكورا.
  

  السالم عليكم 
اهللا،  ــة  ورحم

ما حكم سماع القرآن الكرمي في السيارة أثناء القيادة؟
  يجوز سماع القرآن وأنت تسوق السيارة على أن 
تعير ســـمعك لآليات بقدر اإلمكان مع حضور ذهنك 
وتركيزك على الطريـــق، وهذا ممن املمكن بالتجربة، 
وهو خير من انشـــغال الذهن بغيره من أمور الدنيا، 

وفي السماع مع حضور القلب أجر عظيم.
  

  متى يبدأ وقت صالة 
الشروق؟ هل بعد ٥، 
ــي الرزنامة؟ هل تعتبر  ــخ من الوقت احملدد ف ١٠، ١٥... إل
ــى؟ وإذا كانت اإلجابة  ــروق هي صالة الضح صالة الش
ــع وقت صالة  ــالة الضحى يبدأ م ــي فهل وقت ص بالنف

الشروق أم بعدها؟
  صالة الضحى وصالة اإلشـــراق واحـــدة إذ كلهم 
ذكروا وقتها من بعد الطلوع إلى الزوال ولم يفصلوا 

بينهما.
  وقيل: إن صالة اإلشراق غير صالة الضحى، وعليه 
فوقت صالة اإلشـــراق بعد طلوع الشمس، عند زوال 
وقت الكراهة وهي مستحبة عند جمهور الفقهاء وصرح 
املالكية والشافعية بأنها سنة مؤكدة. فقد روى أبوذر 
عـــن النبي ژ أنه قال: «يصبح على كل ســـالمى من 
أحدكم صدقة: فكل حتميده صدقة، وكل تهليلة صدقة: 
وأمر باملعروف صدقة، ونهي عن املنكر صدقة، ويجزئ 
عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» أخرجه مسلم 

.(٤٩٩/١)
  وعن أبي الدرداء ے قال: أوصاني حبيبي بثالث لن 
أدعهن ما عشت: بصيام ثالثة أيام من كل شهر، وصالة 
الضحى، وأال أنام حتى أوتر.. أخرجه مسلم (٤٩٩/١)، 
ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقول النبي ژ: 
«صالة األوابني حني ترمض الفصال» أخرجه مســـلم 
(٥١٦/١) ومعناه أن حتمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك 
الفصال من شـــدة احلر ويبدأ وقتها بنصف ساعة أو 
ساعة تبعا الختالف الفقهاء في التقدير، وآخر وقتها 

الزوال أي عند دخول وقت صالة الظهر.
  

اهللا  ــة  ورحم ــم  عليك ــالم    الس
ــه تعويض  ــخص ل وبركاته، ش
ــيارته شخصا ودفع  ــركة التأمني ألنه صدم بس على ش
ــة لذويه وكي يحصل على التعويض البد من املطالبة  الدي
ــد بيع حقه من  ــاج وقتا لذا هو يري ــة وهذا يحت باحملكم
ــخص آخر، هل يجوز هذا البيع علما أن  التعويض إلى ش

احملكمة لم حتكم له بعد؟
  ال يجوز بيع حق لم يتقرر ولم تقبضه وال يجوز 
بيع ما لم يقبض لعدم القدرة على التسليم وألنه لم 
ميلـــك بعد. وعلى كل حال فقد اتفق الفقهاء على عدم 

جواز بيع الدين لغير من عليه الدين.
  وهذا لو مت فهو من خصم الدين ألن الذي سيشتريه 
ســـيدفع أقل من الدين على أمل أن يستلم الدين كامال 

بعد األجل وكل ذلك محرم ألنه من الربا.
  

ــل من  ــترى رج   اش
ثم  ــيارة،  س صديقه 
ــيارة مسروقة،  أخبره صديقه البائع بأن بعض قطع الس
قال املشتري إنه يريد أن يتصدق بثمن القطع املسروقة، 
ــا رأي فضيلتكم؟  ــد هذه القطع إلى البائع، فم أو أن يعي

وجزاكم اهللا خيرا.
  إذا علم بالســـرقة قبل الشراء ال يجوز أن يشتري 
وإذا كان بعد الشراء فإن علم صاحبها ردها عليه وأخذ 
بدلها من البائع وإن لم يعلم صاحبها قدرها أهل اخلبرة 

وتصدق بثمنها وله أن يعود بثمنها على البائع. 

 اإلسالم منح المرأة حرية التصرف في مالها ولكن!
عملها خــــارج املنزل، وكون املرأة 
ذهبت الى العمل فهي قد قصرت 
في جزء من واجبها األساسي من 
جانب معني، وليس من اإلنصاف 
اال تساعد في مصروف البيت وقد 
يكون الزوج فــــي غير حاجة الى 
ذلك ولكن املسألة نفسية، والزوجة 
ميكن ان تعوض هــــذا التقصير 
باملال، بأن حتضر هدايا ألطفالها، 
أو شراء ضروريات لهم لتعوضهم 
عن فقدانها في وقت عملها، اما اذا 
كان الزوج في حاجة الى راتبها فال 
مانع من مساعدته حتى تشعره 
بالقرب واحلنان والتفاهم فيشعر 
الزوج بخوف زوجته عليه ال أن 
ترهقه ماديا وتطالبه مبا ال يطيق، 
فينشأ عن ذلك ان يصبح الزوج 
اكثر حنانا وشفقة على زوجته التي 
تريد املساهمة معه في مصروف 
البيت فيشعر بحبها له وألوالدها 
وبيتها وكل ذلك يتم عن طيب خاطر 
ومعاملة حسنة مع الزوج كما البد 
ان يكون هناك اتفاق من االساس 
على ذلك، اما اذا كان الزوج بخيال 
ولديه املال الوفير فقد حلل الشرع 
للزوجة ان تأخذ من ماله على قدر 

حاجتها وحاجة اوالدها.
  مسؤولية قانونية

  أما عــــن رأي القانون فيبينه 
احملامي د.سعد العنزي بقوله: خلت 
نصوص قوانني الكويت كغيرها 
من القوانني من قيد او شرط يلزم 
الزوجة العاملــــة بإعطاء زوجها 
راتبها الشــــهري وبالتالي فإنه ال 
يحق للزوج قانونا اخذ راتب زوجته 
العاملة دون رضاها في حال رفض 
الزوجة املشــــاركة في مصروف 
البيت، واكد ان الوضع القانوني 
للزوجة في ذلك ســــليم اذ انها لم 
تخالف اي نص او تشريع خاص 
بذلك، ألن الزوج هو امللزم قانونا 
باالنفاق على زوجته واوالده وان 
كانت الزوجة ميسورة احلال وان 
النفقة تعتبر دينا عليه ال تسقط 

إال باألداء او اإلبراء.
  وزاد، وقد نصت املادة ٧٤ من 
القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ في شأن 
االحوال الشخصية على انه جتب 
النفقة على الزوجة بالعقد الصحيح 
لو كانت موسرة او مختلفة معه في 
الدين، اذا سلمت نفسها إليه ولو 
كانت حكما، كما نصت الفقرة األولى 
من املادة ٧٨ من ذات القانون على 
انه تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ 
االمتناع عــــن االنفاق مع وجوبه 
دينا على الــــزوج ال يتوقف على 
القضاء او التراضي وال يسقط إال 

باألداء او االبراء. 

ما يكفيك وولدك باملعروف».
  وأشار د.الشايجي الى الظروف 
املعيشية احلالية كون الرجل لن 
يســــتطيع ان ينفق على األسرة 
مبفرده كما لن يســــتطيع القيام 
بالواجبات األخرى التي كلفه بها 
الشرع، فاملطلوب ان تقوم الزوجة 
مبا تستطيع من مساعدة الزوج في 
تلبية تكاليف املعيشة وأن تكون 
نفسها راضية بذلك دون تكبر أو 
استعالء، كما على الزوج مراعاة 
الظروف واملالبسات التي قد حتيط 
باملرأة، فيزن األمور مبيزان العدالة 

وال يطالبها مبا ال تطيق.
  الذمة المالية

  وأكد د.الشايجي ان االسالم اتى 
باســــتقالل الذمة املالية للزوجة، 
فليس للزوج على سبيل املثال احلق 
في االعتــــراض على زوجته فيما 
اذا كان تصرفها في مالها بعوض 
كالبيع واالجارة ونحوهما، فللمرأة 
احلق املطلق في التصرف في مالها 
مطلقا سواء كان بعوض أو بغير 
عوض، وسواء كان ذلك مبالها كله 

او ببعضه.
  أهمية التعاون

  اما عن رأي العلماء فتوضحه 
د.نادية احلمدان بقولها: على الزوجة 
العاملة ان تعلم انها اخذت جزءا 
من وظيفتها الرئيسية وهي تربية 
األطفال ومراعاة شؤون االسرة في 

سكنتم من وجدكم) قال الشايجي: 
اي على قــــدر ما يجده احدكم من 
السعة واملقدرة واألمر باإلسكان 
أمر باإلنفاق، ألن املرأة ال حتصل 
على النفقة باخلروج واالكتساب بل 
إن النبي ژ أجاز للمرأة أن تأخذ 
ما يكفيها من مال زوجها من دون 
إذنه إذا كان بخيال كما في قصة هند 
عندما جاءت الى رســــول اهللا ژ 
فقالت يا رسول اهللا إن أبا سفيان 
رجل شــــحيح وليس يعطيني ما 
يكفيني وولدي، فقال لها: «خذي 

تهيئ البيت.
  ليس بواجب

  وبني د.الشايجي ان انفاق املرأة 
العاملة على األسرة ليس بواجب 
ألنه واجب على الزوج مطلقا باتفاق 
اهل العلم بدليل قوله تعالى: (لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما أتاه اهللا ال يكلف 

اهللا نفسا إال ما آتاها).
  أما قول املفسرين في تفسير 
قوله تعالى: (اسكنوهن من حيث 

راتبها مبا يعود بالنفع على بيتها 
واسرتها لتحقيق مصلحة االسرة، 
اذا اقتضت ظروف النفاقه حتى يعم 
التعاون والوفاق بني جميع افراد 
االسرة وينشأ االبناء على االيثار 
والتعاون، فالزوجــــة الصاحلة 
التي تساعد زوجها وتعينه  هي 
علــــى نوائب الدهر ما إذا كان في 
حاجة الى املساعدة فيعاون القادر 
منهما غير القادر حتى يتحقق الود 
والسكن والرحمة بينهما، ولكن 
بشــــرط الرضا واالتفاق ال اجلبر 

واالكراه.
  ال مانع

  ويؤكد د.عبدالرزاق الشايجي 
على ضرورة التعاون ســــواء في 
احمليط العام او في احمليط األسري 
وهو مــــن املبادئ التي رغب فيها 
االسالم وحث عليها لقوله تعالى: 
(وتعاونوا على البر والتقوى وال 
تعاونوا على االثم والعدوان) فمتى 
وجد التعاون في مجتمع ما أو بني 
افراد االسرة وجد االنفاق وسادت 
احملبة، وال خالف بني اهل العلم 
على ان التعاون بني الزوجني امر 
مطلوب ومأمور به شرعا، كل في 
دائرة اختصاصه مبا حباه اهللا من 
مميزات عقلية وبدنية وعاطفية، 
واملرأة خلقت لكي تكون ربة بيت 
فعليها تدبير اموره وادارة كل ما 
يتعلق به ومن هنا يحدث التوازن 
االجتماعي، فالرجل يسعى واملرأة 

 الحمــدان: 
ال مـانــع مـن 
مسـاعدة الزوج 
إذا كان في حاجة  

 العنزي: الزوج 
ملزم قانونًا باإلنفاق 
وإن  زوجته  علـى 
كانـت ميسـورة

 الشـايجـي: 
المــرأة  إنفــاق 
العاملة على األسرة 
ليــس بواجـب

 المـذكـور: 
يشـتـرط الرضـا 
واالتـفـــــاق 
واإلكراه الجبـر  ال 

 جند بعــــض االزواج يطالب 
براتــــب زوجته، فهل هذا من حق 
الزوج ام ان راتب الزوجة من حقها 
فقط؟ وهــــل الزوجة التي متتنع 
عن مشاركة زوجها آثمة؟ وما رأي 
الشرع والقانون؟ وماذا يقول علم 
النفس؟ هذا ما سنتعرف عليه من 

خالل هذه السطور.
  واجب على الزوج

  فــــي البداية نتعرف على رأي 
علماء الشرع حيث يؤكد رئيس 
اللجنة االستشارية العليا للعمل 
الشــــريعة  على تطبيــــق احكام 
االسالمية د.خالد املذكور ان االسالم 
امر بحسن العشرة بني الزوجني 
وبني حقوق كل منهما، فقرر ان من 
حق الزوجــــة على زوجها النفقة 
املقدرة شرعا وهي كل ما حتتاج 
اليه للمعيشة من طعام وكسوة 
ومسكن وخدمة ما يلزمها من فرش 
وغطاء وسائر ادوات البيت حتى 

ولو كانت الزوجة غنية مبالها.
  وردا على ســــؤالنا عن سبب 
النفقة على الزوج اجاب  وجوب 
د.املذكور ان الســــبب في ذلك هو 
احتبــــاس الزوجة الجــــل الزوج 
وطاعتهــــا له في غيــــر معصية 
واستمتاعه بها شرعا، ذلك بأنه من 
املقرر شرعا ان الزوجة ال يجوز لها 
اخلروج من منزل الزوجية والعمل 
بأي وظيفة اال باذن زوجها حتى 
ولــــو كان العمل ضروريا للغير، 
وهذا يكون مبقتضى حق القوامة 
وواجب االنفاق اللذين خصصهما 
اهللا بالــــزوج من قولــــه تعالى: 
(الرجال قوامون على النساء مبا 
فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا 
أنفقوا من أموالهم)، اما اذا تزوجها 
الزوج وهي تعمل او رضى بعملها 
بعد الزواج واشــــترطت عليه ان 
تعمل فال يجوز له ان مينعها من 
العمل املباح شرعا الذي ال يضر 
باالسرة في مجموعها، فالشريعة 
الوفاء بالوعود وبالعهد  اوجبت 
والشــــروط لقوله تعالى: (وأفوا 

بالعهد إن العهد كان مسؤوال).
  الرضا

  ونبه د.املذكور الى شيء هام 
رغم ان هذه احلقوق املالية واجبة 
على الرجل لزوجته سواء كانت 
غنية او فقيرة ولكــــن اذا ارادت 
الزوجة الوقوف بجانب زوجها عن 
طيب نفس وبإرادتها واختيارها 
فال مانع، قال تعالى: (فإن طنب لكم 
عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مريئا – النساء: ٤)، فال مانع شرعا 
من ان تنفق الزوجة مما ادخرته من 

 زوجات الرسول ژ
 (النبي أولى باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 

ـ األحزاب: ٦).
  الزواج الثالث

  السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق
  السيدة اجلليلة الصديقة بنت الصديق، وأحب الناس 
الى رسول اهللا ژ، تزوجها قبل الهجرة، وبنى بها بعد 
غزوة بدر بوحي من اهللا تعالى املبرأة من فوق ســـبع 
سموات، اعلم نساء العاملني وافقههن، ظلت تعلم الناس 
بعد رسول اهللا سنته وسيرته في بيته قرابة نصف قرن، 
وهي اكثر امهات املؤمنني رواية، بل من اكثر الصحابة، 
حيث لم يرو اكثر منهـــا اال ابوهريرة وابن عمر، روت 
٢٢١٠ احاديث، قال عنها رســـول اهللا ژ «فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»، وقال لها 
ايضا «انت زوجتي في الدنيا واآلخرة»، ولم يتزوج بكرا 
غيرها، توفي رســـول اهللا ژ في حجرها وفي ليلتها، 

ودفن في بيتها.
  توفيـــت في ١٧ رمضان عام ٥٨هــــ، رضي اهللا عنها 

وارضاها. 

 «إال صالتي»
  ضمن سلسلة احملاضرات 
التي حتمل اسم (سلسلة قرة 
العيـــون ـ فقه الصالة) والتي 
تقدمها مبرة طريق اإلميان القى 
الطـــواري محاضرة  د.طارق 
بعنـــوان « إال صالتي» القت 

استحسان اجلميع.

  تراث الفردوس
الدعـــوة    نظمـــت جلنـــة 
واالرشـــاد في جمعية احياء 
التـــراث اإلســـالمي ـ فـــرع 
الفردوس بالتعاون مع املراقبة 
الثقافية ادارة مساجد الفروانية 
محاضـــرة بعنوان «خير زاد» 
قدمها الداعية السعودي د.خالد 
املصلح في مسجد محمد عباد 
العدواني وحضرها عدد كبير 

من اهالي املنطقة.

  «إحياء األندلس»
  أقامـــت اللجنة النســـائية 
التابعة للجنة االندلس النسائية 
بجمعية احياء التراث االسالمي 
دورة بعنوان «اسلحة اإلنسان 
النفس» استمرت  في محاربة 
الدورة شهرا كامال ومتت فيها 
مناقشة العديد من احملاور التي 
من خاللها يســـتطيع اإلنسان 
محاربـــة النفس والشـــيطان 

باالسلوب السليم.

  حلة الكرامة
  حتت اشراف جمعية إحياء 
التراث االسالمي فرع الساملية 
أقيم احلفل اخلتامي ملشـــروع 
«حلة الكرام» الســـابع حلفظ 
القرآن الكرمي وجتويده والذي 
اقيم برعاية ابناء املرحوم الشيخ 

حمود املالك. 

 إقبال كبير من النساء  من الفائزة؟ 

 سعادة الطالبات 
 الكندري يتوسط الفائزين 

 «الدار تستاهل ٣» بمركز يوسف الغانم «سراج الرقة» في يوم ترفيهي مفتوح

 «زكاة العثمان» تحتفل بالفائزين في القرآن الكريم مهرجان العمل التطوعي في مدرسة زبيدة

 رغبة في التواصل الدائم بني الطالبات وربطهم مببادئ اإلســـالم وتعاليمه 
ومنعا للشـــعور بالروتني وامللل قدم مركز السراج املنير يوما ترفيهيا لبناته 
شمل املسابقات وااللعاب ووزعت الهدايا التشجيعية على النبات والتي حتفز 

لديهم الرغبة في حفظ كتاب اهللا. 

 ضمن أنشطتها املستمرة طوال العام نظم مركز يوسف الغامن حلفظ القرآن 
الكرمي والدراسات الشرعيةـ  نساء السوق اخليري الذي اقيم حتت شعار «الدار 
تســـتاهل ٣» في الفترة الصباحية وعلى مدار ٤ أيام تخلل السوق احملاضرات 

واملسابقات وعرض بور بوينت. 

 في إطار التواصل والبناء الفكري وتكريس كل اجلهود الداعمة لتعزيز دور 
العمل التطوعي واخليري، قامت جلنة التعريف باإلسالم النسائيةـ  فرع الساملية 
مبشاركة مدرسة زبيدة املتوسطةـ  بنات مبنطقة الصباحية في مهرجان العمل 

التطوعي والذي شارك فيه مدرسات وموظفات وطالبات. 

 احتفلت جلنة زكاة العثمان بأطفالها املشـــاركني في مســـابقة حفظ كتاب 
اهللا ووزعت عليهم الهدايا والشـــهادات وقام مدير اللجنة أحمد باقر الكندري 
بتســـليم الشهادات لالطفالل الفائزين تشجيعا لهم على مواصلة حفظ القرآن 
الكرمي وتعلم العلوم الشرعية وجدير بالذكر ان حلقات العثمان تقام في مسجد 

الشايجي على مدار العام. 

 نون العظمة

 سماع القرآن في السيارة

 وقت صالة الضحى

 بيع الدين

 قطع سيارة مسروقة

 حدث في  أسبوع 

 د.خالد املذكور  د.عبدالرزاق الشايجي  د.سعد العنزي  د.نادية احلمدان

 رأي لجنة الفتوى
ــب الزوجة وجميع مالها حق لها وحدها وال يجب عليها   رات
ــى أوالدها وال على  ــها او عل ــيئا على نفس ان تصرف منه ش
ــا، مادام لها زوج، بل نفقتها ونفقة اوالدها على زوجها  زوجه
ــواء كانت عاملة او غير عاملة، ولكن لزوجها  بحسب حاله، س
ــا ان مينعها من اخلروج للعمل خارج البيت  بعد االنفاق عليه
ــيء من النفقة  فإذا اتفقت معه على اخلروج للعمل مع دفع ش
ــب الوفاء بذلك لالتفاق، وللزوج ان مينع زوجته من العمل  وج
خارج املنزل مادام يؤمن لها نفقتها املتوجبة عليه، فإذا رغبت 
ــا ان يكون راتبها كله او  ــرط عليه في العمل خارج البيت فش
ــك يعود الى توافقها  ــه له او ملصروف البيت، فإن ذل جزء من
ــتقلة  على ذلك وتراضيهما ألن لكل من الزوجني ذمة مالية مس
ــها او عيالها ما  عن اآلخر، وال تلزم الزوجة بالنفقة على نفس

لم تتبرع بها برضاها.


