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المحرمـة   اللـذة 
السعادة  تجلب  ال 
للتمتـع  الدائمـة 
بالحيـاة الطيبـة

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

ساعات الدوام
أن��ا محامية دولة، ونظام العمل يتطلب حضور احملامي 
جللسات احملاكم واخلبرة، قانون اخلدمة املدنية لم يستثن 
موظفي اإلدارة القانونية من نظام احلضور واالنصراف. 
إال أن الش��اهد أن موظف��ي اإلدارة ال يلتزمون بس��اعات 
العم��ل الرس��مية، على اعتب��ار أنهم يس��تطيعون إجناز 
واجباتهم الوظيفية خالل فترة أقصر من فترة الدوام، كما 
يحتج��ون بأنهم عند الذهاب للجلس��ات فقد أدوا دورهم 
اليومي دون حاجة للرجوع لإلدارة إلى نهاية الدوام، مدير 
اإلدارة القانوني��ة ل��م يرض بهذا الوض��ع وحاول ضبطه 
إال أن رئيس القسم يس��مح ملوظفي اإلدارة بعدم االلتزام 
بس��اعات )بل بأيام( العمل الرسمية طاملا أن املوظف ينجز 
واجباته س��واء )بالبيت( أو بتواجده س��اعات قليلة )ساعة 
أو س��اعتان بالدوام(. فهل يجوز ذلك؟ وما حكم الراتب في 
ه��ذه احلالة؟ هل هو حالل أم س��حت؟ أفيدونا أفادكم اهلل 

وجزاكم خيرا عذاري الكندري.
املوظ���ف أيا كانت وظيفته فه���و أجير خاص مقيد 
بنظام الدولة وهو الدوام حسب نظام اجلهة التي يعمل 
بها، ففي حال الس���ؤال يجب إجناز العمل داخل املكتب 
والدوام الساعات املقررة نظاما ومدير اإلدارة هو السلطة 
الواجب االلتزام بأوامره ومن خالف ولم يداوم الساعات 
املطلوبة ال يستحق كامل املرتب وما يأخذه من املرتب 

فيه شبهة واهلل أعلم.

مرابحة غير صحيحة
هل جتوز هذه الصورة: قمت بتس��جيل سيارتي باسم 
زوجت��ي، ثم أبديت رغبتي في ش��رائها عن طريق البنك، 
قام البنك واشتراها من زوجتي وسلم الثمن لها، ثم باعها 
البنك علي أنا باألقس��اط، ثم بعد ذل��ك أخذت الثمن الذي 
عند زوجتي حلاجتي له. فآل األمر إلى عودة الس��يارة لي 
باإلضافة إلى مبلغ السيارة. هل يجوز أخذ املبلغ هذا؟ وما 

هو تكييفها؟
هذا حتايل على البنك لعمل عقد مرابحة غير صحيحة 
بدليل أن البنك لو علم لم ينجز املعاملة. عليك االستغفار 

إن لم تكن تعرف احلكم الشرعي من قبل.

الوسواس
يا دكتور انا مبتالة بالوسواس وأرجو مساعدتي، ذاب 
الثلج من الفريزر وانا ارى لون املاء متغيرا بعض الش��يء 
كان فيه حمرة خفيفة وقد اصابت ذيل نفنوفي وملا فتحت 
الفري��زر وجدت ثلج في��ه بعض اثار الدم قليلة بالنس��بة 
للثلج فما حكم الفس��تان والنعال املالمس��ة للفستان وقد 

مررت على كثير من السجاد.
ال ش���يء في هذا وال تغسلي شيئا لطرد الوسواس 
واس���تعيذي باهلل من الش���يطان فإن الوسواس يهدم 
بيتك ويدخ���ل الضجر على زوجك ويذهب الس���عادة 

من بيتك.

خروج قليل من الدم 
دكتورنا الفاضل انا كثي��رة القلق من اي حكة او قطع 
ظفر من ان يصيبني دم او قيح اخاف خروجه من شفتي 
بع��د نتف اجلل��د اليابس وقد علمت ان هن��اك رأيا فقهيا 
يق��ول بطهارة دم اآلدمي فهل اس��تطيع ان اخذ به ملجرد 
انه فيه يس��ر وسهولة علي، انا اخاف ان اكون ممن يتتبع 

الرخص ام هذا من باب ان اختالف العلماء رحمة باألمة؟
ذهب الفقهاء إلى جناسة الدم، حلديث أسماء رضي 
اهلل عنها قالت: »جاءت امرأة إلى النبي ژ فقالت: أرأيت 
إحدانا حتيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: »حتته ثم 
تقرصه باملاء وتنضح���ه وتصلي فيه )فتح الباري 1/ 
330 ط السلفية( ومسلم )1/ 240)3(، وقوله ژ لعمار 
بن ياسر رضي اهلل عنهما: »إمنا يغسل الثوب من املني 

والبول والدم« وكذلك القيح والصديد ألنهما مثله.
واستثنى الفقهاء دم الشهيد عليه فقالوا بطهارته ما 
دام عليه، لقوله ژ لقتلى أحد: »زملوهم بدمائهم فإنه 
ليس كلم يكلم في اهلل إال يأتي يوم القيامة يدمى، لونه 
لون الدم وريحه ريح املسك« أخرجه النسائي )4/ 78 
وأحمد )5/ 431( وقال السيوطي: صحيح )فيض القدير 
4/ 65(. فإن انفصل الدم عن الش���هيد كان الدم جنسا. 
واختلف الفقهاء في مقدار الدم الذي يخرج من املسلم 
واجته جمهورهم إلى أنه يعفى عن يسير الدم وما تولد 
منه من قيح وصديد، أي أنه يعفى عنه في الصالة، ألن 
اإلنس���ان غالبا ال يسلم منه ويشق التحرز منه، وقدر 
اليسير املعفو عنه هو ما ال يفحش في العرف، وعلى 
ذلك فما يخرج من الظفر عند قطعه أو الشفة أو نتف 
اجلل���د ومثله قليل القيح يترخ���ص فيه وال يؤثر في 

صحة الصالة.

اإليمان باهلل سعادة اإلنسان في الدنيا واآلخرة
خير من اصالح الس���لبيات، 
وان الس���عداء يحاولون بناء 
عناصر ايجابية بدل االنشغال 
مبعاجلة قصور ذاتيه، ولكن 
البد من القول ان االنسان عليه 
بالتوبة من اخطاء املاضي ولكن 
بإميان عميق ان اهلل يفرح من 
توب���ة العبد اكثر من فرحتك 

أيها التائب.
البساطة

واكد د.القشعان ان السعادة 
هي البساطة في كل شيء، اذ 
لم تذكر الدراسات احلديثة ان 
التعقيدات واملبالغة بالبهرجة بأي امر متارس���ه 
ستجلب السعادة احلقة لك، ولقد رأينا من واقعنا 
اليوم ان الكثير من احلفالت البس���يطة والوالئم 
املتواضعة قد حققت الكثير من التأثير في نفوس 
املدعوين بل وكانت عالمات السعادة بها واضحة 
وجلية على وجوه وقلوب احلاضرين في حني كانت 
عالمات الس���عادة غائبة عن الكثير من احلفالت 
الصاخب���ة والتي احيطت مببالغات واالنش���غال 
باالتيكيت والتي غلب على اجوائها طابع الرسمية 

والعالقات الرسمية احلذرة غير الطبيعية.
شواهد السعادة من الكتاب والسنة

قال اهلل تعالى: )م���ن عمل صاحلا من ذكر أو 
أنث���ى وهو مؤمن فلنحيينه حي���اة طيبة(، وقال 
تعالى: )فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى ومن 
أعرض عن ذكري فان له معيش���ة ضنكا(، وقال 
رسول اهلل ژ: »ليس الغنى عن كثرة املال ولكن 

الغنى غنى النفس«.
ليست في الماديات فقط

قال اهلل تعالى: )واالنعام خلقها لكم فيها دفء 
ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حني تريحون 
وحسن تسرحون(، وقال تعالى: )قل من حرم زينة 
اهلل التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي 
للذين آمنوا في احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة(، 
وقال النبي ژ: »من سعادة ابن آدم: املرأة الصاحلة 

واملسكن الصالح واملركب الصالح«.
السعادة الدنيوية

شرع االسالم من االحكام، ووضح من الضوابط 
ما يكفل لالنس���ان س���عادته الدنيوية في حياته 
االولى، اال انه يؤكد ان احلياة الدنيا ليست سوى 
سبيل الى اآلخرة وان احلياة احلقيقية التي يجب 
ان يس���عى لها االنسان هي حياة اآلخرة، قال اهلل 
تعالى )وابتغ فيما اتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنسى 
نصيبك من الدنيا(، وقال )فما متاع احلياة الدنيا 

في اآلخرة اال قليل(.
السعادة األخروية

هي السعادة الدائمة اخلالدة، وهي مرتبة على 
صالح املرء في حياته الدنيا قال اهلل تعالى: )الذين 
تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم عليكم ادخلوا 
اجلنة مبا كنتم تعملون(، وق���ال تعالى: )للذين 
احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار اآلخرة خير 

ولنعم دار املتقني(.

حســــان: 
السـعـــــادة 
االسـتقامة  فــي 
اهلل  شــرع  على 
والرضـا بقضائــه
إال أن الله����ث الكبير وراء املال ومحاولة تكديس����ه 
جعل الكثيرين من الذين يكنزونه ال يستمتعون مبا 
لديهم على النحو الصحيح ولهذا فإن الكثيرين ممن 
يعتقدون بأن املال سيشتري لهم السعادة جندهم قد 

ذهبوا لوسائل سلبية لشراء السعادة.
أمور سلبية

ويحدد د.القش����عان بعض األمور السلبية التي 
ال جتلب الس����عادة منها االنغماس في حياة الترف 
واملتعة احلرام حيث تشير الدراسات النفسية الى انه 
كلما زادت أمور الترف باحلياة قلت درجة املتعة بها 
بل ان كثيرا من أمور الترف باحلياة ال يستمتع بها 
أصحابها بسبب انشغالهم عنها بالعمل وجمع املال 
ألن جامع املال ال يجد الراحة واالستمتاع الشخصي 
ألن����ه ال يجد وقتا للترفيه واملتعة مبا ميلك، كما ان 
اس����تخدام املكانة االجتماعية أو اسم العائلة كغاية 
للسعادة والتعالي على اآلخرين ما هو في حقيقته 
إال وس����ائل وحيل دفاعية لتجنب الكشف عن الذات 
وجتنب الفشل، فاإلنسان السعيد هو ذلك الشخص 
الذي ميتلك مكانته من داخل ذاته ويعرف كيفية ان 
يصبح ايجابيا مع ذاته أوال ثم مع أس����رته وزمالئه 
من خالل عمله اليومي وباملقابل فإن الس����عداء هم 
اولئك الذين يعرفون املعنى احلقيقي للتواضع وعدم 

التكبر والتعالي على الناس.
وينتقل د.القشعان المر سلبي آخر وهو استخدام 
املركز الوظيفي كوسيلة ويقول: يعتقد غير السعداء 

ان احلرص على املناص���ب العليا ومحاولة تقلد 
املناصب العليا س���يجلب لهم السعادة ولكنهم ال 
يعلمون ان الس���عادة ميكن احلصول عليها حتى 
ألولئك االفراد باملناصب املتوسطة والدنيا فلو كان 
املركز الوظيفي جالبا للس���عادة لكان املسؤولون 
والزعماء من اسعد الناس، وتشير الدراسات الى 

ان املال وحده ال يجلب او يشتري السعادة.
المتعة المنحرفة

ويؤكد د.القش���عان ان ما يراه البعض من ان 
املتعة جميلة ولكنها ميكن ان ُتش���به باملرطبات 
للحياة ولن تقوم مبق���ام القيمة الغذائية لوجبة 
الطعام الرئيسية، وكذلك فاللذة احملرمة لن جتلب 
السعادة الدائمة للتمتع باحلياة مع انني من خالل 
عملي كمرشد للعالج االسري تبني لي ان هناك كآبة 
تصيب الش���خص عند اللجوء للمعصية والذنب 
وكلما استمر باالنحراف كلما كان ذلك طريق لطمس 

البصيرة وظلمة القلب.
أخطاء الماضي

وينبه القشعان الى ان محاولة االنسان الصالح 
عيوبه سيستغرق جل حياته ولكن االنسان الذي 
يعزز ايجابياته سيكون بوضع افضل وهو ما نسميه 
بالترميم واعادة البناء، ان اشعال شمعة مضيئة 
خير لنا من اجللوس طوال اليوم نلعن ذلك الظالم 
الدامس، والدراسات تشير الى ان تعزيز االيجابيات 

ال ينتفع اإلنس����ان بشيء في 
دنياه وأخ����راه أعظم من انتفاعه 
بسالمة قلبه من الشرك والنفاق 
والرياء والكبر والعجب وس����ائر 
األمراض التي تعتري القلب ولكي 
يكون اإلنس����ان سعيدا في الدنيا 
واآلخرة يبني علماء الشرع والنفس 

اإلجابة للباحثني عن السعادة.
العمل الصالح

الداعية اإلسالمي محمد حسان 
الس����عادة احلقيقية  يحدثنا عن 
وأسبابها فيؤكد ان االميان باهلل 
والعمل الصالح سبب من أسباب 

السعادة واحلياة الطيبة واإلميان باهلل ليس كلمة 
تقال باللسان ولكنه قول باللسان وتصديق باجلنان 

أي بالقلب وعمل باجلوارح واألركان.
واضاف: كما ان االستقامة على أمر اهلل ومنهجه 
من أس����باب الس����عادة )إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم 
استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال تخافوا وال حتزنوا 
وأبشروا باجلنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم 
في احلياة الدنيا وفي اآلخرة ولكم فيها ما تش����تهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزال من غفور رحيم( 
وأيضا من أسباب الس����عادة في هذه احلياة الدنيا 
اإلميان بالقضاء والقدر، فاملؤمن مطمئن منش����رح 
الصدر يعلم ان من أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه 
لم يكن ليخطئه فهو مرتاح القلب منش����رح الصدر 
على الدوام واإلميان بالقضاء والقدر من أركان اإلميان 
باهلل عز وجل أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله 

واليوم اآلخر والقدر خيره وشره.
اإلحسان إلى الناس

وأكد الداعية حس����ان ان اإلحسان الى الناس من 
أسباب السعادة في الدنيا »من فرج عن مؤمن كربة 
م����ن كرب الدنيا فرج اهلل عن����ه كربة من كرب يوم 
القيامة، ومن يس����ر على معسر يسر اهلل عليه في 
الدنيا واآلخرة« فإن أحسنت الى الناس شعرت بلذة 
في قلبك وس����عادة في صدرك توصلك الى السعادة 
احلقيقية ف����ي اآلخرة أال وهي في التمتع بجنة اهلل 
والنظ����ر الى وجه اهلل جل وعال. قال النبي ژ »إذا 
دخ����ل أهل اجلنة اجلنة ق����ال اهلل: يا أهل اجلنة هل 
رضيت����م؟ فيقولون: وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا 
ما ل����م تعط أحدا من خلقك فيق����ول اهلل جل وعال: 
أفال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل اجلنة: وأي 
شيء أفضل من ذلك فيقول اهلل جل وعال أحل عليكم 
رضواني فال أسخط عليكم بعده أبدا« وفي صحيح 
مس����لم من حديث صهيب: »فيكش����ف احلجاب، فما 
أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر الى وجه اهلل جل 
وعال« )يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذن فمنهم ش����قي 
وسعيد فأما الذين ش����قوا ففي النار لهم فيها زفير 
وشهيق خالدين فيها مادامت السموات واألرض إال 
ما شاء ربك إن ربك فّعال ملا يريد وأما الذين سعدوا 
ففي اجلنة خالدين فيها مادامت السموات األرض إال 

ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ(.
المال

ويضيف استش����اري العالج األس����ري د.حمود 
القشعان مبينا ان السعادة ال تشترى باملال بالرغم 
من ان املال هو في حقيقته أداة قد تقود للس����عادة 

زوجات النبي ژ
مارية القبطية

كانت مهداة من املقوقس صاحب االسكندرية »عظيم 
مصر« إلى رسول اهلل ژ فنكحها الرسول مبلك اليمني 
فولدت له إبراهيم، فأصبحت أم ولد، وكانت قد أسلمت 

رضي اهلل عنها توفيت 16 هجرية.

ريحانة بنت شمعون
من بني قريظة، وقعت في الس���بي فأسلمت وكانت 

من سراري النبي ژ.

محاضرات
ألقى الداعية اليمني حس���ن 
األهدل ثالث محاضرات في مساجد 
الكويت، احملاضرة األولى بعنوان 
»نظرة اإلسالم للحزن« والثانية 
»نظرة اإلسالم للغلو والتطرف« 
الثالثة حتدث فيها  واحملاضرة 

عن »فضائل آل البيت«.

عام األسرة
نظم����ت جمعي����ة اإلص����الح 
االجتماعي حملة موسعة جلعل عام 
2010 عام األسرة في الكويت حتت 
شعار »أسرة مستقرة« وتستمر 
احلملة طوال الع����ام وذلك لدعم 
استقرار األسرة الكويتية وتعزيز 

القيم واملفاهيم املجتمعية.

»نسائية اإلصالح«
أقامت اللجنة النس���ائية في 
جمعي���ة اإلص���الح االجتماعي 
مخيمها الشتوي في نادي سنايا 
للفتيات الذي تشارك فيه 100 فتاة 
والذي يضم برامج تش���جيعية 
للفتيات على االنخراط بصورة 

فعالة في خدمة املجتمع.

إذاعة إسالمية
أطلقت مدينة »إرفني« بوالية 
كاليفورنيا األميركية أول إذاعة 
إس���المية ناطق���ة باإلجنليزية 
به���دف التواصل م���ع املجتمع 
وتعزيز احلوار وحتسني صورة 

اإلسالم.

محاضرة
ألق���ى الداعية حم���د األمير 
محاض���رة بعنوان »ق���ل هذه 
سبيلي« في املخيم الربيعي الثامن 
عشر الذي أقامته جمعية إحياء 

التراث – اجلهراء.

د.سليمان أثناء احملاضرة الطالب أثناء الدرس

الداعية على دراجته النارية عضوات مركز قطاف

»رد الشبهات« محاضرة للجاليات األوروبية افتتاح حلقات جديدة للقرآن بـ»تراث الجهراء«

الطريق إلى مكة رحلة للداعية البريطاني اختتام أنشطة »قطاف« بـ»األوقاف«

ألقى مدير مؤسسة جسور للتعريف باإلسالم وتأهيل الدعاة د.فاضل سليمان 
محاضرة للمس���لمني اجلدد م���ن اجلاليات األوروبية بعنوان »رد الش���بهات« 
تضمنت العديد من الش���بهات التي تواجه املسلمني حاليا وتطرق الى امليراث 
في اإلسالم وحجاب املرأة وغيرها من الشبهات التي حتتاج الى بيان وتوضيح 

لألوروبيني خاصة.

نظرا للتزايد واإلقبال املتواصل على حلقات حتفيظ القرآن الكرمي بجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي فرع اجلهراء فقد مت التنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية ممثلة بإدارة مس���اجد محافظة اجلهراء الفتتاح حلقات في مساجد 
متعددة في كل منطقة في اجلهراء تسهيال على أولياء األمور من خالل 19 حلقة 

تضم 250 طالبا.

ق���ام الداعية البريطاني برديز ش���ريف برحلة عن طري���ق دراجته النارية 
خلدمة الدعوة في اإلسالم حيث انطلق من الكويت ومنها الى إيران وباكستان 
ثم كش���مير والصني والواليات املتحدة األميركية واختار ان تكون مكة املكرمة 

ختام املرحلة كونها قبلة اإلسالم واملسلمني.

اختتمت جلنة قطاف لألنش���طة الثقافي���ة واالجتماعية في وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية أنشطتها في املخيم الربيعي الرابع الذي أقيم حتت شعار 
»من أجلك يا كويت« والذي أقيم حتت رعاية مدير ادارة الدراس���ات اإلسالمية 

محمد العمر وبإشراف رئيسة جلنة قطاف ابتسام الفيلكاوي.

أسبوع حدث في

د.حمود القشعان الداعية محمد حسان

أهدى إلينا د.عجيل النشمي كتيبا يحتوي على 
أسئلة وأجوبة خاصة بأحكام العدة وواجبات املعتدة 
وهو يهم كل امرأة ملعرفة أحكام العدة وما يجب عليها 
وما ال يجب وهي أسئلة شاملة تعبر عن واقع احلال 
وما تشتد احلاجة الى معرفته، والكتيب يشمل في 
الفصل األول »عدة املتوفى عنها زوجها« 18 سؤاال، 
أما الفصل الثاني »عدة املطلقة« فيتعلق باإلجابة 

عن 14 س���ؤاال، ويشمل الفصل الثالث 8 أسئلة عن 
اللباس واتخاذ املعتدة الزينة والعطور، أما الفصل 
الرابع واألخير فيجيب د.النشمي عن 6 أسئلة تدور 

حول »خروج املعتدة ومحادثتها لألجانب«.
وجميع اإلجابات معززة باألقوال واألدلة والكتيب 
يس���تحق ان تقرأه كل امرأة الحتوائه على جميع 

التساؤالت.

أحكام العدة وواجبات المعتدة
إني أس���ألك  الله���م 
العافية في الدنيا واآلخرة 
العفو  إني أسألك  اللهم 
والعافي���ة ف���ي دين���ي 
ودنياي وأهلي ومالي، 
اللهم استر عوراتي وآمن 

روعاتي.

دعاء


