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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

عباءة الرأس
ه��ل يجوز للفتاة الت��ي ترتدي عباءة الرأس أو ان تس��تبدلها 

بعباءة الكتف؟
عباءة الرأس أفضل من عباءة الكتف ألنها أستر وكل ستر 
محمود في املرأة، والتي تطلب اليوم عباءة الكتف ستطلب 
غدا العباءة املخصرة، وبعدها رمبا ترفع شعر رأسها بهذا 
الشكل املنتش����ر الالفت للنظر، الكريه واخلالي من الذوق 

واجلمال، وستطلب بعدها ما هو دونها وهكذا.

ما بين الحاجبين
ما حك��م حف ما بني احلاجبني وما فوقهما مما يتصل باجلبهة 
ويك��ون واضحا أنه متصل بها، م��ع العلم بأنه في حالة اإلزالة 
ال يتغير الش��كل األصلي للحاجب، علما بأن هذا جاء بناء على 

أمر الزوج؟
يجوز حف ما بني احلاجبني من الشعر إلزالة الشبه بحاجب 
الرجل وكذلك يجوز إزالة الش����عر اخلفيف فوق احلاجبني 

ألنه من الوجه وإزالته تنظيف للوجه وهو جائز.

أكل الطيور الجارحة
أحد الش��باب يق��ول: انهم كانوا أيام الش��باب يأكلون الطيور 
اجلارحة مثل الترم��ة واحلمامي وغيرها، ولم يكونوا يعرفون 
إنه��ا محرمة، وس��مع اآلن من يق��ول إنها محرم��ة فهل هذا 

صحيح؟
الطيور اجلارحة التي جترح مبخالبها مثل الصقر والشاهني 
واحلدأة والعقاب وغيره����ا محرمة عند جمهور الفقهاء إال 

املالكية فانهم يبيحونها.
ودليل التحرمي حديث ابن عباس ÿ »نهى رسول اهلل 
ژ عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من 
الطير« )مسلم 1534/3( وقد ضبط الفقهاء الطير ذا املخلب 
بأن يكون يصيد مبخلبه، ولذا ال يعد من صنف هذه الطيور 
الديك واحلمام وغيره من الطيور التي ال تصيد مبخلبها.

واس����تدل املالكية على اإلباحة بقوله تعالى )قل ال أجد 
فيم����ا أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون دما 
مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اهلل 

به - سورة األنعام آية 145(.

المجاهرة بالمعصية
كيف يتصرف املسلم عندما يرى شخصا يجاهر باملعصية في 
مكان عام، كأن يش��رب اخلمر مثال، فهل يخبر عنه والة األمر 

أم يستر عليه وينصحه؟
األصل هو الستر على من فعل منكر وستر على نفسه 
لقوله ژ: »ال يستر عبد عبدا في الدنيا إال ستره اهلل يوم 

القيامة« )رواه مسلم(.
إمنا يس����تر على من صدر منه الفعل في املاضي، دون 
االستمرار عليه، وأما املجاهر فال ستر له، ينبغي أن تبلغ 
عنه السلطات بأسرع وقت ممكن، قال صلوات اهلل وسالمه 
عليه: »كل أمتي معافى إال املجاهرين، وإن من املجاهرة أن 
يعمل الرجل بالليل عمال ثم يصبح وقد س����تره اهلل عليه 
فيقول: يا فالن عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه، 
ويصبح يكشف ستر اهلل عليه« )متفق عليه( واملجاهر إذا 
ترك فإن الفاحشة تشيع ويصبح منظرها ووقوعها عاديا 
ال تتحرك له املشاعر بعد ذلك لعدم منعها وردع صاحبها، 
وق����د حذر اهلل تعالى من ذلك فقال عز من قائل: )إن الذين 
يحبون أن تش����يع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم 

في الدنيا واآلخرة( )النور: 19( واهلل أعلم.

السجن المؤبد
هل يجوز أن يحبس من ارتكب جرمية ما س��جنا مؤبدا، وهل 
اإلسالم يحكم بذلك وما هي اجلرائم التي ميكن أن يحكم فيها 

بالسجن املؤبد؟
يجوز أن يحكم باملؤبد على من ارتكب جرمية ش����نيعة 
ليس����ت من اجلرائم املنصوص عل����ى عقوبتها بحد معني، 
والسجن حينئذ عقوبة تعزيرية وقد ثبت أن عثمان بن عفان 
ÿ حبس ضابئ بن احلارث حتى مات في س����جنه، وأن 
عليا ÿ قضى بحبس رجل حتى املوت ملسكه رجال ليقتله 
آخر، ونص كثير من الفقهاء على حكم احلبس مدى احلياة 
على مثل من عمل عمل قوم لوط ومزيف النقود والداعي إلى 

البدعة املضللة ومن تكررت جرائمه ومدمن اخلمر.

الدهن بزيت الحشيش
هل يجوز اس��تعمال زيت احلش��يش كدهان للش��عر لغرض 

تنعيمه وتطويله؟
اتفق العلماء على حترمي احلش����يش، ألن تناوله يؤدي 
إلى التخدير أو ستر العقل بل هو أشد من اخلمر ألنه يؤدى 
الى الوفاة بأسرع وأشد من اخلمر، لكن من حيث كونه مادة 
فهو طاهر، وبناء عليه فإن الدهن بزيت احلشيش جائز، إال 
إذا تش����ربته فروة الرأس أو اجللد فأدى إلى السكر فيحرم 
للسكر حينئذ. أو قال املختصون إنه مضر للشعر أو اجللد 

فيحرم للضرر.

زوجات النبي ژ
الزواج السادس

السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية
أم املؤمنني، السيدة اجلليلة صاحبة الرأي واملشورة، 
أرملة ش���هيد أحد، »أخو رس���ول اهلل ژ من الرضاع« 
أبوسلمة، الذي لم تكن ترى له مثيال، فأخلفها اهلل خيرا 
منه رسول اهلل ژ، فتزوجها في سنة 4 ه�، فعاشت مع 
ايتامها في كنف رسول اهلل ژ، وروت عنه 378 حديثا.
توفيت عام 61 ه�، وهي آخر أمهات املؤمنني وفاة، رضي 

اهلل عنها وأرضاها.

»تراث الجهراء«
نظ����م مركز الهداي����ة لتوعية 
اجلاليات في جعية احياء التراث 
باجله����راء هذا الع����ام 450 ندوة 
ومحاضرة مبختل����ف املواضيع 
التي ته����م اجلالي����ات حيث نفذ 
1282 زي����ارة دعوية و165 خطبة 
متنوعة وتوزيع اكثر من 11.409 
الف نش����رة دعوية باالضافة الى 
املطويات واالشرطة واملصاحف 

املترجمة بجميع اللغات.

افتتاح مسجد
افتتح سفير الكويت في مصر 
د.رشيد احلمد مس����جد املرحوم 
عبدالعزيز راش����د بقرية الصف 
في منطقة حلوان باشراف جمعية 
احياء التراث االسالمي بالكويت.

جائزة
فاز اخلطاط عل����ي البداح في 
مس����ابقة جائزة الب����ردة العاملية 
ف����ي االمارات عن اخل����ط العربي 
احلديث حيث احتل املركز الثالث 

بني املشاركني املميزين.

وصايا نبوية
نظمت املراقبة الثقافية في ادارة 
مساجد محافظة االحمدي مجموعة 
من احملاض����رات بعنوان »وصايا 
نبوية« حاضر فيها امام وخطيب 
مسجد احلمدان مبنطقة الفنطاس 

الداعية عاطف مرسي.

»زكاة العثمان«
افتتحت جلن����ة زكاة العثمان 
مركز االترجة لتحفيظ القرآن الكرمي 
وفتحت اللجنة باب القبول جلميع 
االعمار من 5 سنوات فأكثر حيث مت 
قبول مجموعات للرجال والنساء 

والبنني والبنات.

العجمي في لقاء مع د.املكراد احمد مع والده د.سليمان السعد

متابعة للمشاركات جانب من احلضور

»التعريف باإلسالم« استقبلت مدير الجامعة المفتوحة »تاج الوالدين« يكّرم حفظة القرآن الكريم

»أترجة العدان« أقامت لقاءها التنويري الثاني مركز الغانم يستضيف لجنة التعريف باإلسالم

قام مدير اجلامعة العربية املفتوحة االسبق د.فهد املكراد بزيارة لفرع املنقف 
حيث كان في اس���تقباله مدير ادارة االفرع ومدير ادارة احلج والعمرة بلجنة 
التعريف باالسالم احملامي منيف العجمي والذي بدوره رحب بزيارة املكراد، مؤكدا 

أنها حافز معنوي مهم يساعد على حتقيق املزيد من االجنازات الدعوية.

كرم مرك���ز تاج الوالدين بجمعية االصالح االجتماعي حفظة كتاب اهلل في 
رحلة املدينة املنورة والتي اس���تمرت شهرين حفظ فيها املشاركون اجزاء من 
املصحف وآخرون امتوا حفظ القرآن كامال وكان منهم الطالب احمد س���ليمان 

السعد الذي فاجأ والده بختم كتاب اهلل.

نظم مركز اترجة العدان لتحفيظ القرآن الكرمي اللقاء التنويري الثاني العمال 
الكنترول حتت اشراف مشرفة املركز نادية الكندري وبحضور موظفات مراكز االترجة 
النس����ائية جميعا ومنهم مركز صباح السالم � رجال، حيث متت مناقشة االعمال 

واملهام والشؤون الفنية وقدمت فيه االهداءات التذكارية اخلاصة باملركز.

حتت رعاية مدير ادارة الدراسات االسالمية محمد العمر اقامت جلنة قطاف 
ملتقاها االمياني »على خطى احلبيب« حيث اس���تضاف املركز جلنة التعريف 
باالسالم،وقد قدمت للمهتدين اجلدد برنامجا توعويا ومسابقات متنوعة تهدف 

الى التعريف بنهج رسول اهلل ژ في طريقة تعامله مع اخلدم.

أسبوع حدث في

د.محمد رشيد العويد

اللهم اهدني لصالح االعمال واقض لي احلوائج 
واآلمال يا من ال يحتاج الى التفسير والسؤال، 
ي���ا عاملا مبا في صدور العاملني، صل على محمد 

واله الطاهرين.
اللهم نبهني فيه لبركات اسحاره ونور فيه 
قلبي بضياء انواره، وخذ بكل اعضائي الى اتباع 

اثاره بنورك يا منور قلوب العارفني.

دعاء
جاء رجل فجلس بني يدي رسول اهلل صلوات اهلل 
عليه فقال: »ان لي مملوك���ني يكذبونني ويخونونني 

ويعصونني واشتمهم واضربهم فكيف انا معهم؟«.
فقال رس���ول اهلل: »اذا كان يوم القيمة يحسب ما 
خانوك وعصوك وكذبوك. وعقابك اياهم فإن كان عقابك 
اياهم على قدر ذنوبهم كان كفافا ال لك وال عليك وان كان 

عقابك اياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل«.

فتنحى الرجل وجعل يبكي.
فقال له الرسول ژ: اما تقرأ قول اهلل تعالى: )ونضع 
املوازين القس���ط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا، 
وان كان مثق���ال حب���ة من خردل اتين���ا بها وكفى بنا 

حاسبني(.
فقال الرجل: يا رس���ول اهلل ما أجد لي ولهؤالء بدا 

من مفارقتهم اشهدكم انهم كلهم احرار.

وكفى بنا حاسبين

العويد: الزوجة النكدية بالء يجب الصبر عليه لمن أراد أن يكسب أجرًا 
عظيمًا والبد من دورات للخطيبين تؤهلهما للحياة الزوجية الناجحة

وضع اخلبير االسري د.محمد رش���يد العويد روشتة للسعادة 
الزوجية في وصفة من عش���ر نصائح سماها »املبادئ العشرة في 
حسن العشرة« ثم زادها تفصيال فجعلها في ثالثني وصفة ثم جعلها 
في خمسني ذهبية، وفي حواره ل� »اإلميان« اختصر هذه الوصفات 
الى خمس ذهبيات وحتدث عن سبب املشاكل الزوجية وطرق حلها 
واثر الكلمة الطيبة بني الزوجني وغيرها مما يهم كل زوج وزوجة.. 

والى نص احلوار:
ما االسباب التي تؤدي الى املشاكل الزوجية في بداية الزواج؟

اغلب املشاكل التي تعصف باحلياة الزوجية ناجمة عن التصورات 
اخليالي���ة عن احلياة الزوجية، اذ ان البعض يحلم بأن املس���تقبل 
س���يكون جنة وارفة الظالل، ولكن بعد ان يل���ج دنياه اجلديدة اذا 
ب���ه يبحث عن تلك اجلنة فال يعثر عليها بنفس التصور في خضم 
املسؤوليات امللقاة على عاتقه فيلقي باللوم على زوجه محمال اياه 
مس���ؤولية ذلك ويبدأ بذلك النزاع املرير الذي يفقد احلياة الزوجية 

طعمها ومعناها.

االخفاق في الزواج

ما مدى تغلغل تلك الظاهرة في مجتمعاتنا االسرية وكيف ميكن التعامل 
معها وجتنبها؟

بناء التصورات احلاملة قبل الزواج امر منتش���ر في العالم كله، 
وهو احد العوامل املهمة في زعزعة اس���تقرار احلياة الزوجية بعد 
ذلك، حتى صار علماء االجتماع ودارسو احلياة الزوجية يحذرون 
منه بعد ان ادركوا عبر البحث والدراسة انه سبب رئيسي في اسباب 

ارتفاع نسب الطالق.
وقد اجريت احدى الدراسات في جامعة اميركية اكدت ان العشق 
قبل الزواج يؤدي في االغلب الى اخفاق هذا الزواج، ويقول: د.صول 
غوردون احد معدي الدراسة: يأتي الزواج ليهدم تصوراتك املسبقة 
كلها بعد ان تكتشف ان هناك عوالم اخرى البد ان تنتبه الى وجودها، 
ليس عوالم البشر فقط، بل عوالم املفاهيم والقيم والعادات التي لم 
تكن لتنتبه الى وجودها قبل الزواج فاخلاطبان يتصوران ان احلياة 
الزوجية كلها س���عادة ومباهج وكلمات شاعرية فهما يعيشان في 
ابراج عاجية ال يريان من خاللها احلياة على حقيقتها ألن العاطفة 

تصر على أال ترى االشياء بألوانها وبأحجامها احلقيقية.

إحباطات

وكيف يتجنب الزوجان هذه االحباطات؟
ينبغي على اهل الشاب واهل الفتاة ان يشرحوا لهما كيف ان احلياة 
الزوجية اعباء ومسؤوليات ايضا، وان للطرف اآلخر حقوقا يجب 
ان يؤديها له، وان اخلالفات الزوجية امر طبيعي ومتوقع وحدوثها 
ال يعني انه لم يحسن االختيار او ان الزواج اخفق، ولتجنبها كذلك 
يحس���ن ان ينتظم اخلطيبان في دورات تؤهلم���ا للحياة الزوجية 

وتشرح لهما طبيعتها ووسائل جناحها.

روشتة عالجية

تتع��رض احلياة الزوجية الى االضطرابات فهل ميكنكم وصف روش��تة 
للسعادة الزوجية؟

هذه الوصفة جعلتها في 10 نصائح س���ميتها »املبادئ العشرة 
في حسن العش���رة« ثم زدتها تفصيال فجعلتها في ثالثني سميتها 
»الثالثني الذهبية في الس���عادة الزوجية« ثم جعلتها في خمس���ني 
ذهبية، ولكن اختصرت اخلمس���ني الى خمس ذهبيات وهي الكلمة 

الطيبة التي يس���معها الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، فهي تفعل 
الكثير في النفس وان يرى كل زوج ان احسانه الى صاحبه سبب في 
دخوله اجلنة، وان يفهم الرجل طبيعة املرأة وانها تختلف عن طبيعة 
الرجل، اما الذهبيتان الرابعة واخلامسة فهما ان يحذر الزوجان تدخل 
اآلخرين في حياتهما اخلاصة وان يعلما ان هناك ش���ياطني االنس 
يسعون الى افساد عالقتهما الزوجية والذهبية االخيرة هي الصلة 
بني الزوجني ليست بني اي شخصني آخرين ومن ثم فليس ألحدهما 

ان يجد غضاضة في موافقة اآلخر واحتماله والصبر عليه.

مشكلة الطالق

كيف يبعد الزوجان شبح الطالق عن بيتهما؟
اوجزها في عدة نصائح أال ينبشا املاضي واال يترددا في االعتذار 
وعلى الزوج ان يزيد حلمه في ايام حيض زوجته ويكفي ان نعلم ان 
االحصاءات العاملية تذكر ان 90% من حاالت الطالق تقع في هذه االيام 
القليلة، واال تبخال بإطالق كلمات الشكر واالمتنان والثناء والرضا 
وغيرها من الكلمات الطيبة التي تفعل مع الزوجني فعل السحر، كما 
أن عليها اغالق النقاش وانهاء اجلدال اذا شعرا ان خالفهما سيتطور 
الى نزاع، كما أن عليهما احملافظة على الدعاء بقولهما: اللهم اصلحني 
لها )له( واصلحها )اصلحه( لي واصلح ما بيننا، وان يعمال على أال 

يتجاوز اخلالف اسوار البيت.

الزوجة النكدية

كيف يتعامل الزوج مع املرأة النكدية؟
الزوجة النكدية بالء البد من الصبر عليه ملن اراد ان يكسب اجرا 
عظيما من اهلل تعالى، واحب ان انقل ما اورده القرطبي رحمه اهلل 
في تفس���يره »اجلامع الحكام القرآن« عن الشيخ ابي محمد بن ابي 
زيد الذي كان من العلم والدين في املنزلة واملعرفة، وكانت له زوجة 
سيئة العشرة، وكانت تقصر في حقوقه وتؤذيه بلسانها، فيقال له 
ف���ي امرها هذا ويعذل بالصبر عليها ف���كان يقول: انا رجل قد اكمل 
اهلل علي النعمة في صحة بدني ومعرفتي وما ملكت مييني فلعلها 

عقوبة على ذنبي فأخاف ان فارقتها ان تنزل بي عقوبة اش���د منها، 
ويعلق القرطبي على هذا فيقول: قال علماؤنا في هذا دليل على كراهه 
الطالق مع االباحة وعليه فإن اول ما انصح به االزواج في التعامل مع 
الزوجة النكدية هو الصبر عليها ويعني على هذا الصبر استحضار 
الزوج ما له من اجر على احتماله لها وان الدنيا ماضية قصيرة وان 

رعايتها اوالدها تغفر لها وان مثيالتها من النساء كثيرات.
ومما يخفف من معاناة الزوج املبتلى بهذه الزوجة االبتعاد عن 
مجادلتها ومناقش���تها حني تبدأ ممارس���ة نكدها على زوجها وذلك 
باشغال نفس���ه بذكر اهلل، وال بأس من االنس���حاب من امامها ولو 
اضطر الى اخلروج من البي���ت وليس في هذا ضعف ويعينه على 

هذا قول الرسول ژ »يغلنب الكرام«.

مسؤولية الزوج

هناك بعض االزواج يقضون معظم وقتهم مع اصدقائه خارج املنزل مما 
يضر الزوجة واالوالد، فما تعليقكم؟

ينبغي على الرجل ان يعلم ان قوامته على زوجته تسقط اذا لم 
يحقق لها امرين اساس���يني، االنفاق عليها وعلى اوالدها وحمايتها 
وتوفير االمن لها، يقول القرطبي في تفسيره »اجلامع الحكام القرآن« 
في قوله تعالى )الرجال قوامون على النساء(، اي يقومون بالنفقة 
عليهن والدفاع عنهن ثم يق���ول فهم العلماء من قوله تعالى )ومبا 
انفقوا من اموالهم( انه متى عجز »يعني الزوج« عن نفقتها لم يكن 
قواما عليه���ا، واذا لم يكن قواما عليها كان لها فس���خ العقد لزوال 
املقصود الذي شرع الجله النكاح وفيه داللة واضحة من هذا الوجه 
على ثبوت فس���خ النكاح عند االعس���ار بالنفقة والكسوة، ويشرح 
الرازي القوامة فيقول: القوام اسم ملن يكون مبالغا في القيام باالمر، 
يقال: هذا قيم املرأة وقوامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها وهذا 
وغيره كثير ويؤكد القيمة العظيمة ملا تقوم به املرأة في بيتها ومن 

ثم يجعل الزوج مقدرا لها وال يبخس عملها.

تحقير عمل المرأة

هناك من يستخف بعمل املرأة وعدم تقدير مهامها الزوجية ادنى تقدير، 
فما تعليقكم؟

االنس���ان عدو ما يجه���ل، وكثير م���ن االزواج يجهلون قيمة ما 
تقوم بزوجاتهن من عمل، فاذا جنحن���ا في تبصيرهم بهذه القيمة 
العظيمة لعمل املرأة ف���ي بيتها فإننا ننجح في جعلهم مقدرين لها 
ش���اكرين ما تقوم به، ولهذا اقول لهؤالء االزواج ان تتأملوا ما جاء 
في تقرير لالمم املتحدة: لو ان نساء العالم تلقني اجورا نظير القيام 
باالعمال املنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد، ولو قامت 
الزوج���ات باالضراب عن القيام باالعم���ال املنزلية لعمت الفوضى 
العالم، سيس���ير االطفال حفاة عراة في الشوارع دون رعاية ويرقد 
الرضع في اس���رتهم جياعا حتت وطأة البرد ولن يكون هناك طعام 
لالكل وال ماء للشرب، وجاء ايضا: ما تقوم به االم في تربية لالبناء 
وم���ا متنحهم اياه من عطف وحب وحنان ال ميكن ان يقوم به اكثر 
الرجال وهو عمل عظيم يساوي الكثير وان السكن املادي والنفسي 
الذي توفره املرأة لزوجها شأنه كبير وعظيم وتشرح اهميته ودوره 
كلمة قالها ش���قيق البلخي المرأته: »لو ان اهل بلخ كلهم كانوا معي 
وكنت انت ضدي ما استطعت ان اقيم امر ديني«، وعليه فإن هروب 
الرجل من مسؤولياته املادية واملعنوية يسقط قوامته على زوجته 
ألنه يحرمها االمن املادي واالمن النفسي والذي حتتاجها املرأة لتقوم 

بواجباتها وبأداء رسالتها.

هروب الرجل من مسؤولياته يسقط قوامته على زوجته


