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اللهم أن���ي أعوذ بك من 18
العدو  الدي���ن وغلبة  غلبة 

وشماتة األعداء.
اللهم اغف���ر لي واهدني 
وارزقني وعافن���ي، وأعوذ 
باهلل من ضي���ق املقام يوم 

القيامة.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

حشوة الشعر والجدائل 
ما حكم ما يسمى بـ)حشوة الشعر( التي تضعها النساء في 
األعراس، والتي هي عبارة عن شعر بالستيكي أو خيوط ليفية 
ــكل على شكل كرة وتوضع كحشوة للشعر حتى يتم عمل  تش
ــكل املطلوب، وهي غير ظاهرة للناس ولكن  ــريحة بالش التس
ــة؟ وما حكم  ــل حكمها كحكم الباروك ــون بوجودها، وه يعلم
ــة للرأس وتكون متصلة  ــل الصناعية التي توضع كزين اجلدائ
بالشعر توصيل مؤقت. مع العلم بأني متحجبة واحلمد هلل وال 

أفعل هذا إال في احلفالت النسائية.
احلشوة جائزة مع الكراهة في احلفالت النسائية وجوازها 
ألنها ليست وصال وكراهتها القترابها من حديث النهي عن 
رفع الشعر للفت النظر »كأس����نمة البخت املائالت«. وأما 
للظهور به أمام الناس فال يجوز ملا فيه من لفت النظر وهو 
وإن قبيحا من حيث الشكل والذوق اجلمالي السليم إال أنه 

يلفت النظر وقد حرم الشارع ما كان القصد منه ذلك.

السفر لتعلم اللغة 
ــيخ أريد ان اسافر الى بريطانيا لتعلم احملادثة ويوجد  يا ش
في بالدنا دورات تعلم احملادثة باللغة االجنليزية ولكن ال تخرج 

منها بالفائدة املرجوة؟
الدراسة في بلدك إذا كنت تخشى على نفسك الفتنة وإال 

فيجوز السفر الى تلك البالد مع التسلح باإلميان.

الشراء عن طريق اإلنترنت
هـل يجــوز الشـراء عن طريق االنترنت؟

يشترط لصحة بيع العمالت املختلفة األجناس شروط: 
� أن يتم التقابض الفوري فال يصح الصرف باألجل. 

� وأال يشترط في العقد شرط ربوي. 
ويعتبر التس����جيل الفوري في احلساب بائع أو مشتر 

قبضا صحيحا 
فإذا كنت قد أودعت في حسابك لدى الوسيط مبالغ وتقيد 
الوسيط باملبلغ دون زيادة منه فيصح البيع والشراء ولكن 
ال يجوز أن يزيد السمس����ار أو غيره على مبلغك ويتعامل 
لك ويعطيك األرباح ألنه سيقرضك ويستفيد من القرض. 
واما النسبة املرهونة فجائزة لكن ال يجوز أن يستفيد منها 
السمس����ار أو غيره اال مبوافقتك على استغاللها استغالال 
مشروعا مثل املضاربة بضوابطها. وأما قولهم إن الرصيد 
خاس����ر وال يعيدون لك ش����يئا فهذا ال يجوز ألن اخلسارة 

تنحصر في فرق العملة ال في أصل املبلغ.

حضور األعراس
هل يجوز للزوج منع زوجته من حضور أعراس اهلها؟

 إذا كان العرس ال يختلط فيه الرجال بالنس����اء وليس 
فيه محرمات فليس له أن مينعها.

الدين
ــن وفي شدة مرضه،  كان عمي رحمه اهلل اعزب وكبير الس
ــررت بضائقة مالية فأعطاني  ــت للعيش معه لرعايته وم تطوع
ــدد املبلغ، هل املبلغ دين  مبلغا من املال ثم وافاه االجل ولم اس
ــداده؟ وهل يجوز اذا كان دينا ان اخرجه صدقة جارية  علي س
ــاء اخوانه املتوفني قبله  ــه ام اعطيه للورثة وهم ابن على روح

وعددهم كبير مقارنة باملبلغ الصغير؟
اذا كنت اخذته باعتباره دينا فيسلم للورثة.

خلط مال اليتيم
ــذان اليتيمان عندهما  رجل يعول يتيمني اخوين وه

مال، فهل يجوز ان يخلط اموالهما وينفق عليهما؟
الولي يقوم بكل ما فيه مصلحة لليتيم او املوصى 
عليه، فإن كان في ذلك مصلحة ال يتضرر منها احدهما 
فال بأس من خلط اموالهما، خصوصا فيما يتعلق باألكل 
والشرب ألنه ايسر له وألن التفاوت في االكل والشرب 
مغتفر بينهما ويجوز للولي ايضا ان يخلط اموالهما 

بأمواله في االكل والشرب مع نفسه او مع اوالده.

وصية رجل
ــا حوله، يطلب  ــة االنعاش، ولكنه يفهم م رجل في غرف
ــن ابنه الكبير ان يتصدق جلهة خيرية معينة مببلغ كبير،  م
ــل، فهل يخرج الورثة هذا املبلغ الذي  وبعد ايام توفي الرج

طلبه والدهم؟
ينبغ����ي في هذه احلال ان يعتب����ر الثلث فإن كان املبلغ 
املذكور يس����اوي الثلث او اقل فيجب اخراج هذا القدر من 
امل����ال، وان كان اكثر من الثلث فيؤخذ الثلث ويجعل الزائد 
من امليراث للورثة، ومستند ذلك ما رواه ابوهريرة ÿ قال: 
قال رسول اهلل ژ »إن اهلل تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث 
اموالكم زيادة لكم في اعمالكم« ابن ماجة 904/2، واحلديث 
وان كان ضعيف����ا اال ان كثرة طرق تقويه. ويجوز ان تنفذ 
الوصية فيما زاد على الثلث اذا اجازها الورثة وهذا مذهب 
احلنفية، وقالت املالكية واحلنابلة تبطل مس����تدلني بنهي 

النبي ژ سعدا عن التصدق مبا زاد عن الثلث.

خدعوك فقالوا: الماضي والمستقبل في فنجان قهوة
الديوان االميري وهو أحد املراكز 

املهتمة بذلك.
وطالب بنشر الوعي االجتماعي 
وبدال من ان تلجأ املرأة الى قراءة 
الكف والفنجان لتبحث عن حل، 
أرى أن تذهب الختصاصي نفسي 
أو اجتماعي ليحل لها املش����كلة، 
وعند خوف املرأة من أن يتركها 
زوجها تلج����أ إلى قارئة الفنجان 
ملعرفة ما س����يحدث في حني أن 
املفروض ان تبحث عن احلل من 
نفسها وفيها، وقد يكون العيب من 
الزوجة نفسها فالبد من عرضها 
على اختصاصي لكي يتعرف على 
السلبيات وااليجابيات، فقد يكون 
هناك تقصير من الزوجة نفسها، 
وتكون هي السبب الرئيسي بدال 
من الذهاب لقارئة الفنجان، والكف، 
فاملفروض معرفة الواقع ومعرفة 

احللول ومعرفة السلبيات.

مفاهيم خاطئة

الباحث االس����المي  ويقول 
العدواني، النصوص  س����امي 
الش����رعية في الق����رآن الكرمي 
والسنة النبوية الشريفة حتذر 
من التنبؤ وحترم الذهاب الى 
التطير  املشعوذين كما حترم 
والتش����اؤم طلبا ملعرفة امور 
املس����تقبل وما كان من عادات 
اجلاهلية من ض����رب االقداح، 
فاإلس����الم حرم التنبؤ بالكف 
والفنج����ان واحل����ظ واالبراج 
بأحاديث عدة الن االسالم احترم 
العقل ونبذ اخلرافة وحاربها.

ويوضح العدوان ان من اهم 
اسباب تلك الظاهرة هو االعالم 
املروج لهذه اخلرافات مع وجود  
الهزائم النفسية لدى البعض وقلة 
الوازع الديني لديهم واالنسياق 

وراء مروجي اخلرافات.
وح����ذر العدواني من الذين 
يزعمون علمه����م بالغيب على 
الفضائيات ويتلبسون بلباس 
الدين في تفسير االحالم والرؤى 
اضافة إلى ادع����اء قراءة الكف 
والفنج����ان، واحل����ل يكمن في 
النظرة اإلميانية للحياة والرضا 
بالقضاء والقدر، مؤكدا ان صاحب 
االميان الراسخ يعلم ان املستقبل 
بيد اهلل عز وجل فهو الذي مينح 
الطمأنينة والراحة والعزم على 
العمل واالرتياح. وشدد على عدم 
جواز سعي االنسان وراء مزاعم 
معرفة الغيبيات الن ذلك حجة 
علينا وليس����ت لنا كما انه من 
انواع الش����رك الذي يخرج عن 

دائرة االسالم.

العدوانــي: 
وراء  االنســيــاق 
مروجي الخرافـات 
اإلعالم  وسـائل  في 
مـن أهم األسـباب

 الشهـــاب: 
بعــض النســـاء 
وراء  يلـهــثـــن 
ويصدقن  التخاريف 
الخزعبالت هــذه 

الشـــويت: 
العقـل  ضعـــف 
فــي مـواجهــة 
يوقعـه  مشـاكلـه 
األوهــام فـــي 

الشــطــي: 
كفر  بـه   االعتقــاد 
اللعـب  كان  ومتـى 
مــــن  بالديــن 
التسـليـة؟! بـاب 

التجمعات اخلليجية في  مناطق 
لندن، ورأيت سيدات في الشارع 
هناك يحاولن معرفة ما في الكف 

والطالع.

الرغبة في الزواج

واضاف د.الشهاب، ان بعض 
النساء الالتي لم يتزوجن أو من هي 
تزوجت وخائفة أن يحب زوجها 
اخرى يلجأن لهذا االسلوب وتذهب 
ملن ترى لها الفنجان، وبتخمني من 
قارئة الفنجان مبعرفة حال املرأة 
فتقول اش����ياء تصدف أن تكون 
صحيح����ة وتكون قارئ����ة الكف 
تعلم أن التي أمامها غير متزوجة 
فتقول لها ستتزوجني قريبا وكلها 
تخمينات عام����ة، وعندما يحدث 
وتتزوج تقول ان ما قالته املرأة 
لي صحيح، ولكنها اشياء ممكن 
ان حتدث، أو تقول لها سيزوركم 
قريب من بعيد، ويحدث، وايضا 
هذا ش����يء طبيعي ولكن احلالة 
النفسية للمرأة وأملها في التعلق 
بأي شيء مع قلة الوازع الديني 
لديها يجعالنها تصدق مثل هذه 

اخلزعبالت.
واشار د.الشهاب الى ان هناك 
املكات����ب االجتماعية  العديد من 
تعالج مش����اكل املرأة في الكويت 
منها مكتب االمناء االجتماعي في 

البشري في تفسير اسباب مشاكله 
ومواجهتها فيهرب من مش����اكله 
الى البحث في االوهام واستشعار 

اخلطر الذي يتوقعه.

ضعف الوازع الديني

اس����تاذ علم االجتماع د.علي 
جاس����م الش����هاب يؤكد ان هناك 
دواف����ع كثيرة للمرأة التي تعتقد 
في قراءة الكف او الفنجان ويرجع 
ذلك إلى ضعف الوازع الديني لديها 
لتذهب ملعرفة املس����تقبل الذي ال 
يعلمه إال اهلل سبحانه وتعالى، 
فإن كان اجلانب الديني لديها قويا 
ما كانت لتذه����ب او لتفعل ذلك، 
ورمبا ذلك راج����ع الى املتغيرات 
الكثي����رة في عصرن����ا احلاضر 
ب����أن يريد الش����خص ان يحصل 
على اش����ياء ويقتنص اي فرصة 
ممكنة ليعرف املستقبل بصورة 
س����ريعة فيطمح الى ان يتعرف 
على مستقبله وماذا سيحدث له 
في الغد ليستعد له، وماذا سيالقي 
وهذا شيء نفسي مخالف للحالة 
االجتماعي����ة املفروض����ة خاصة 
النساء، وكانوا في السابق يسمونه 
الفأل، ولألسف اآلن جند املرأة تلهث 
وراء تلك التخاريف، ولقد رأيت في 
فترة الصيف نشرات توزع فيها 
اسماء قارئات الفنجان، والكف في 

عن الناس ثم يطل عليهم وعندما 
يسألونه عن س����ر غيابه يحكي 
لهم حكايات م����ن املجهول وكان 
الناس يسمعون حكاياته للتسلية 
وللدعاية وللسخرية، ومات الرجل 
ليصبح كل ما يتعارض مع حياتنا 
ومفاهيمنا يعرف على أنه خرافات 

نسبة إلى خرافة.
ويرى د.الشويت ان خطورة 
هذه املعتقدات تكمن في االرمتاء في 
احضانها مما تعوق تقدم البشرية، 
فهن����اك بعض الناس تفس����ر كل 
سلوكياتها على اخلرافة واحلظ 

وقراءة الفنجان والكف.
واوضح ان هناك امورا يجب 
عدم البحث فيها مثل اهلل، اخللود، 
امل����وت، واحلي����اة وغيره����ا من 
املسلمات بينما هناك اشياء يجب 
على االنسان البحث في اسبابها 
السيدات فالبد  مثل طالق احدى 
من البحث عن االسباب التي أدت 
إلى طالقها وهنا العلم يبحث عن 
80% فقط من االس����باب والباقي 
يجهله فيرجعه الرادة اهلل تعالى 
ويعرف بذلك ف����ي صورة امثال 
شعبية تؤكد عجز العقل البشري 
عن تفسير ما يحدث في حياته، 
ويرجع د.الشويت اسباب الظاهرة 
الى انعكاس حالة القلق والتعرض 
لضغوط كثي����رة وضعف العقل 

ارتضى من رس����ول( أي أن اهلل 
تعالى قد يطلع رسله على بعض 
املغيبات لتكون من عالمات النبوة 
وم����ع ذلك فقد أخبر النبي ژ أن 

علم الغيب ال يعلمه اال اهلل.

القلق النفسي

وعن االس����باب النفسية التي 
تدف����ع البعض لق����راءة الفنجان 
يقول د.صالح الشويت، جند ان 
الفنجان هو اهتمام نسائي ونسبة 
الرجال بسيطة جدا ممن يهتمون 
به، وعن سبب اهتمام النساء بهذا 
النوع من التبصير الوقت املتوافر 
للنساء غير العامالت والبحث عن 
طرق لهدر ه����ذا الوقت والبحث 
عن اساليب التسلية ويعود ذلك 
لطبيعة حياة املرأة في مجتمعاتنا 
التقليدي����ة التي تؤث����ر في منط 
الثقافة االنثوية  تفكيرها وشكل 
وجتعلهن أكث����ر عاطفية وتأثرا 
باالخطار الالعقالنية. فتبحث املرأة 
عن مصادر لدعم الشعور باالمن 

النفسي فتلجأ لهذا األسلوب.
وأشار د.الشويت الى ان انتشار 
مهنة العرافة خاصة قراءة الفنجان 
والكف وضرب الودع تعود ملعرفة 
االنس����ان بها من قدمي االزل ولها 
مدل����ول تاريخي حيث كان هناك 
شخص يدعى خرافة يختفي لفترة 

رغبة اإلنسان في االستكثار من 
اخلير، وهتك املستور عما ال تراه 
العني، وتطلعه الى الغد.. كل هذا 
يجعله يرضى ولو بجزء بسيط مما 
يتراءى له أنه غيب، والرغبة في 
االطالع على الغيب. واملرأة دائما 
يغريها الفضول ومعرفة ما خفي 
عنها خاصة إذا كان مرتبطا بحياتها 
املستقبلية، وجند الكثيرات ممن 
اتخذنها هواي����ة لتضييع الوقت 
وهن من ربات البيوت واملثقفات 
وطالب����ات اجلامعة. ح����ول هذا 
املوضوع كان هذا التحقيق للتعرف 
على أسرار الفنجان يؤكد. د.بسام 
الشطي أن قراءة الفنجان نوع من 
التنجيم ويعد مدخال إلى الوثنية 
في العقيدة، وقد حذر االسالم منه 
وتعددت احاديث الرسول ژ، فعن 
عمران بن حصني قال: قال رسول 
اهلل ژ: »لي����س منا من تطير أو 
تطي����ر له أو تكهن أو تكهن له أو 
سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا 
فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل 

على محمد ژ«.

كفر

ولكن هناك البعض يفعل ذلك 
من باب التسلية وتقضية الوقت 
فيجيب د.الشطي متسائال: متى كان 
التسلية؟  اللعب بالدين من باب 
ان هذا كفر. فاحلكم الشرعي في 
اتيان أهل العرافة والكهانة حرام، 
فاالس����الم منذ يومه األول حارب 
اخلرافة والكهانة والشعوذة. واكد 
الشطي ان االنسان اذا فقد العقيدة 
السليمة الصافية تعلق بأوهام، 
وإذا ل����م يجد العلم����اء الذين هم 
على وعي كامل بدينهم ارمتى في 
الوعاظ غير  أحضان اجلهلة من 
املؤهلني والدجالني واملشعوذين 
ليبحث عن الراح����ة كما يتخيل 
خاصة ملن فقد األمل والطمأنينة 
واشتد خوفه على مستقبله، مما 
س����اعد على تكاثر هؤالء املرضى 
واملصابني في أنفسهم وعقولهم 
وأرواحهم ممن فقدوا اإلميان نتيجة 
للمادة الطاغية واالنانية املفرطة 
والتف����كك االس����ري واالجتماعي 
الدين )وعنده مفاحت  والبعد عن 
الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما 
في البر والبحر وما تس����قط من 
ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمات 
األرض وال رطب وال يابس إال في 

كتاب مبني( األنعام: 59.
وقال تعالى: )قل ال يعلم من 
الغيب إال  في السموات واألرض 
اهلل( وقوله تعالى: )عالم الغيب 
فال يظه����ر على غيبه أحدا إال من 

زوجات النبي ژ
الزواج الخامس

السيدة زينب بنت خزيمة الهاللية
أم املؤمنني وأم املساكني لبرها بهم، واحسانها اليهم، 
أرملة شهيد أحد عبداهلل بن جحش، توفيت بعد زواجها 
من رس���ول اهلل ژ بشهرين أو ثالثة في السنة الثالثة 
للهجرة، وهي أخت أم املؤمنني ميمونة ألمها، رضي اهلل 

عنها وأرضاها.

مركز الهداية
اختتم مركز الهداية في جمعية 
احياء التراث اجلهراء املوسم السنوي 
لع����ام 2009 بجملة من االجنازات 
واملشاريع املتعددة للجاليات في 
الكويت املس����لمة وغير املسلمة، 
حيث وضع املركز لكل فئة برامج 
توعوية وارشادية خاصة مبختلف 

اللغات.

»علماء المستقبل«
اطلقت ادارة علماء املس����تقبل 
في النادي العلمي انشطة املوسم 
الثقافي اخلامس حتت شعار »كيف 

تعد جيال مفكرا؟.

»القرآن« و»السنة«
الكرمي  القرآن  وس����عت قناتا 
والس����نة النبوية الس����عوديتان 
نطاق بثهما الفضائي ليشمل وسط 
وجنوب شرق آس����يا واستراليا 
واوروبا وافريقيا واميركا الشمالية 
وجنوب كندا وش����مال املكس����يك 
وجزر هاواي واميركا الوس����طى 

واجلنوبية.

قرض
قدم الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي����ة قرض����ا جلمهورية 
باكستان االس����المية مقداره 14.3 
مليون دينار وذلك لالسهام في متويل 
مشروع اعادة اعمار مرافق مؤسسات 
التعليم العالي املتضررة من الزلزال 

في آزاد وجامو وكشمير.

محاضرة
ألقى الداعية محمد حسني يعقوب 
محاضرة بعنوان »متع الدنيا« في 
ملتقى املخيم الربيعي إلحياء التراث 

اإلسالمي – اجلهراء.

جانب من التكرمي الداعية خالل احملاضرة

املوظفات يعرضن منتجاتهن جانب من احلضور

تكريم الفائزين بمسابقة الجريوي لحفظ القرآن الكريم مبرة التواصل الخيرية تقيم مشروع الدعوة

مركز العارضية يعرض المنتجات اآلسيوية الرد على أسئلة الموظفات في »أترجة العدان«

احتفلت جلنة التعريف باالسالم � الوفرة � بالفائزين في مسابقة اجلريوي 
اخلامسة حلفظ القرآن الكرمي للمهتدين اجلدد واجلاليات والذي اقامته اللجنة 
في منطقة الوفرة حتت رعاية احملس���ن عدنان اجلريوي وذلك مبس���جد خالد 
الصباح، وقد مت توزيع اجلوائز على الفائزين واملش���اركون ايضا حتفيزا لهم 

على املشاركة.

في اطار مشروع دعوة اجلاليات لالس���الم، اقامت مبرة التواصل اخليرية 
بالتع���اون مع جماعة التوحي���د »تامل نادو« ملتقى التواص���ل الثاني باللغة 
التاميلية لدعوة اجلاليات لالس���الم حتت اش���راف رئيس مجلس ادارة املبرة 
د.محمد احلويلة ونائب الرئي���س احمد ابوحمادة، ويعتبر هذا امللتقى الثاني 

الذي تنظمه املبرة.

قدم مركز العارضية لتحفيظ القرآن الكرمي التابع الدارة الدراسات االسالمية 
بوزارة االوقاف والشؤون االس���المية ركنا خاصا باملنتجات االندونيسية من 
اطعمة وتوابل ومالبس وذلك في امللتقى الربيعي الثاني الذي اقامه مركز اجلنان 

للصم والذي استمر ملدة ثالثة ايام.

ضمن نشاطه املتواصل، نظم مركز اترجة العدان لقاء تنويريا مت فيه الرد 
على استفس���ارات املوظفات ومناقشة املهام اخلاصة بالشؤون الفنية حضره 
كل من مركز فهد االحمد وطيبة والفحيحيل وعبداهلل املبارك والقصر واترجة 

الشهداء ومركز صباح السالم رجال.

أسبوع حدث في

الباحث سامي العدواني د.علي الشهاب د.صالح الشويت د.بسام الشطي

من املجموعة الشاملة العلمية للرقية الشرعية أهدت 
إلينا جمعية إحياء التراث اإلسالمي – فرع اجلهراء – كتاب 
الصارم البتار في التصدي للسحرة األشرار وهو من تأليف 
وحيد عبدالسالم بالي والكتاب يبني للقارئ الطرق الشرعية 
إلبطال السحر وعالج املسحورين وكيفية عالج احلسد 
والعني كي ال يحتاج الناس الى السحرة واملشعوذين الذين 
يهدمون عقائد الناس ويفسدون عبادتهم. يتكون الكتاب 

من 8 فصول، يتناول الفص����الن األول والثاني تعريف 
السحر في ضوء الكتاب والسنة ويتحدث في الفصلني 
الثالث والرابع عن أقسام السحر، وكيف يحضر الساحر 
جنيا، أما الفصل اخلامس فيبني حكم السحر في اإلسالم 
والسادس كيفية إبطال السحر، ويضع الفصل السابع عالج 
املعقود عن زوجته، أما الفصل الثامن واألخير فيشرح 

فيه كيفية عالج العني وطرق الوقاية منها.

»الصارم البتار في التصدي للسحرة األشرار«


