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أعلن رئيس مركز التراث لتحفيظ القرآن 18
الكرمي في جمعية إحياء التراث اإلس���امي 
فرع اجلهراء طال الظفيري، ان تنفيذ برامج 
التحفيظ كانت ومازالت تتطلب دعما من جميع 
األطراف حتى يتسنى للمركز تطبيقها دون 
عوائق، فقام املركز بتبني مشروع »علمني 
القرآن« لدعم حلق���ات القرآن الكرمي والذي 

يهدف الى كفال���ة حلقة قرآن كاملة من قبل 
احملسنني من أهل الكويت تكون باسم والد 
أو أم أو مل���ن يحب صاحب احللقة ان تكون 

باسمه فتصبح صدقة جارية له.
وشكر الظفيري املتبرعني املساهمني في 
دعم حلقات القرآن الكرمي منذ تأسيس املركز 

حتى اللحظة.

»تراث الجهراء« يتبنى مشروع »عّلمني القرآن«
رب أعني وال تعن 
عل���ّي وانصرني وال 
تنصر علّي وامكر لي 
وال متكر علّي واهدني 
إلّي  اله���دى  ويّس���ر 
وانصرن���ي على من 

بغى عليّ.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

شروط العدة
هل يجوز للمرأة التي هي في العدة أن تخضب شعرها أو 

تلبس الذهب؟
املتوفى »عنها زوجها ال تلبس املعصفر من الثياب، وال 
املمش����وق، وال احللي، وال تختضب وال تكتحل« النسائي 
وأبو داود والذي نراه بالنسبة خلضاب الشعر في مثل حال 
السؤال للمرأة إذا عم شعرها الشيب وأصبح الفتا للنظر 
لو كش����فته أو ظهر منه شيء، أو يسبب لها ضيقا نفسيا 
وحرجا، فا أرى بأسا في خضابه باحلناء ال ملقصد التزين 
وعمل التسريحات والتجمل أمام زوارها، بل ملقصد ازالة 
الش����ني واحلرج فتخضبه لنفسها وزوارها، وتلبس عليه 
احلجاب أو تسرح شعرها مبا يحسن مظهرها ال أكثر منه، 

ويستأنس لذلك بثاثة أمور: 
� أنه خضاب لغير الزينة، فأشبه باالكتحال ملرض.

� أن جماعة من أهل العل����م لم يوجبوا اجتناب الزينة 
وامنا استحبوا ذلك ألنه من شأن احلزن على زوجها املتوفى 

عدم التزين.
� قول ابن قدامة احلنبلي: ال متنع املعتدة من جعل الصبر 
� وهو مادة تصفر الوجه � على غير وجهها من بدنها، ألنه 
امن����ا منع منه في الوجه، ألنه يصفره فيش����به اخلضاب، 
فوضع اخلضاب في اليد والرجل مينع ألنه زينة ظاهرة، 
وليس كذلك خضاب الش����عر وس����تره باخلمار ال لغرض 
الزينة، وامنا ستر الشني وازالة احلرج. بحيث ان لم يكن 
الشيب كثيرا وال يسبب حرجا لم يجز. ومثله وضع الطيب 
فهو محرم عليها، لكن لو وضعته الزالة رائحة كريهة تنفر 
جلساءها فا بأس بالقدر الذي يزيل هذه الرائحة، واذا جاز 
خضاب الشعر فاستثناء ملا ذكرناه فا يتوسع فيه بتزيينه 

بأنواع الصبغات والتسريحات ونحو ذلك.

المرأة والسجون
حكم عمل املرأة في السجون؟

يجوز أن تعمل املرأة في س����جون النساء، بل ال يجوز 
أن يعمل في شؤون النس����اء إال النساء اللهم إال االشراف 
العام واإلدارة العامة فا بأس أن تكون للرجال تبعا ملقدار 

احلاجة.

الدروس الخصوصية 
الس��ام عليكم يا ش��يخ انا اختي مدرسة وتريد ان تسأل 

عن حكم الدروس اخلصوصية هل هي حال ام حرام؟
وهي تريد وضع اس��مها ف��ي اجلرائد الت��ي يضع بها 
املدرس��ون أس��ماءهم ويتصل بهم الن��اس لطلب الدروس 

اخلصوصية، أفدني جزاك اهلل خيرا شكرا.
إذا كانت املدرس����ة تعمل حلسابها ولم مينعها القانون 
فيجوز وإذا كانت تعمل في احلكومة والنظام مينعها من 

إعطاء الدروس اخلصوصية فا يجوز وإال جاز.

تأديب المتحرش
ب��ارك اهلل بك��م ونفع بعلمك��م، أنا طالب ف��ي كلية الطب 
ومن��ى إل��ى علمي من مصدر ثق��ة أن أحد الطلب��ة في كليتنا 
الحق بسيارته إحدى الطالبات امللتزمات بقصد املضايقة، ولم 
أستطع احلصول على اسمه ألن املصدر يقول ان الطالبة تريد 
أن تس��تر عليه لعله يت��وب واحلقيقة أن ه��ذا األمر يؤرقني 
ويش��غل تفكيري كليا وأريد أن ألقن هذا الفاجر درس��ا حتى 
يرت��دع وأمثاله عن تكرار هذا األمر خصوصا أن هناك من بدأ 

يقلده في تقصد امللتزمات والتحرش بهن.
و أريد أن أعرف م��ن فضيلتكم واجبي وحدودي جتاه 
ه��ذا األمر، وهل يليق أن أتدخل فيه وما مدى هذا التدخل؟ 
وهل صحيح أن نس��تر على أمثال ه��ؤالء بناء على حديث 
»و من س��تر مس��لما س��تره اهلل يوم القيامة«؟ ش��اكرين 
لفضيلتكم اهتمامكم ونش��تاق لرؤيتك��م على منابر النور 

فإنا واهلل نحبكم في اهلل.
ينبغ����ي لك أن تنصحه وال يجوز لك أن متد يدك عليه 
ألن هذا ليس من اختصاص����ك وإمنا ميكنك أن تبلغ عنه 
املسؤولني أو السلطات ملا قد يسببه من مضايقات لبنات 

الناس وما يؤدي اليه من التسبب في احلوادث.

مسابقة
أس��أل عن حكم مس��ابقة في قناة لبنانية واالشتراك فيها 
مجاني عن طريق االنترنت وذلك مبلء بعض البيانات املطلوبة 
وبعد اختياري في املس��ابقة اشترك فيها وطريق املسابقة هي 
أن أفت��ح 22 صندوقا حتى يبق��ى الصندوق األخير وأربح ما 
يوج��د فيه فرمبا فيه دوالر واح��د ورمبا فيه 250000 دوالر 
ورمبا الش��يء فيه على االطاق وأس��تطيع أن أنسحب قبل 
نهاي��ة اللعبة وذل��ك بالقبول بعرض املصرف املش��رف على 
املسابقة وآخذ العرض وإما ان اكمل املسابقة حتى نهايتها وأنا 
وحظي. فاذا كانت فعا املش��اركة في هذه املس��ابقة أو اللعبة 
مجاني فهل يجوز لي أن أشارك فيها أم ال يجوز؟ علما بأنني 
في حرج ش��ديد وأحتاج الى أن أحصل على مبلغ لكي أمتكن 

من الزواج وأعف نفسي وأنا فقير جدا.
ونح��ن في زمن ال يؤدى فيه ح��ق اهلل عزوجل والحق 
الفقير واملس��كني في الزكاة وفي زمن عنوانه الشح املطاع 
والفقي��ر ال يلتفت اليه أحد. والس��ام عليك��م ورحمة اهلل 

وبركاته وجزاكم اهلل عنا كل خير.
اذا كان االشتراك مجانا يجوز لكن قد يكون مبقابل غير 
مباشر. وينبغي التأكد من ذلك.كما ينبغي ماحظة أال يكون 
القصد االستدراج الى أمور أخرى قد تكون غير أخاقية.

لبس البنطال
ه��ل يجوز للمرأة أن تظهر البس��ة البنطال، كاجلينز مثا 

أمام محرمها؟ 
يجوز أن يظهر من املرأة مع محارمها أطرافها، كالوجه 
والشعر والذراعني والقدمني، وعليه يجوز أن تظهر بالبنطال 
مع الكراهة، ملا فيه من جتزئة للجسم، وإظهار مفاتنه مبا 
يزيد عم����ا ذكرنا، وعلى كل حال ف����إذا كان مثيرا للفتنة، 

ويلفت النظر فينبغي أن تتجنبه.

»ال للمخدرات« شعار تتمناه كل أسرة

في هذا االبن »بنكا« متحركا ميول انشطتهم فيجذبونه معهم الى 
الدائرة القاتلة لكي يضمنوا اس����تمرار التمويل، وقد يكون تقليد 
األب املدم����ن دافعا لذلك، فاألب يفق����د عقله مع املخدرات وينتهك 
حرم����ة بيته ويراه ابناؤه يتعاطى هذه الس����موم فينهار احلاجز 
النفس����ي الذي يحميهم من هذه الكارثة ويتحولون بدورهم الى 
مدمنني، كما قد تكون الشدة في معاملة االبناء هي السبب اذ تأتي 
بأثر عكسي، وتكون املخدرات فرصة لكي يعبروا بها عن انفسهم 

خارج املنزل وتعويض هذا النقص.

محاور رئيسية

ويحدد د.املشعان ثاثة محاور اساسية من اجل حماية االبناء 
من السقوط في دائرة االدمان اول هذه احملاور هو اكتشاف هوايات 
االبناء والعمل بقدر املس����تطاع على شغل اوقات فراغهم بأشياء 
مفيدة تتفق م����ع ميول االبن او االبنة الش����خصية واحتياجاته 
النفس����ية ويجب بأي حال من االحوال اال تفرض عليه هواية او 

نشاطا معينا ال يريده، بل يجب ان يختار ما يتفق مع ميوله.
وعن احملور الثاني قال: يجب ان نكتس����ب صداقة اوالدنا منذ 
طفولتهم فإقامة عاقة قوية ومتينة بني االبوين وابنائهما شيء 
هام جدا حتى يعتادوا على الصراحة التامة معنا وميكنهم بالتالي 
ان يلجأوا الينا في مشاكلهم اخلاصة، ويجب ان نعطيهم الوقت 
الكافي لاستماع لهم لكي نحقق التواصل معهم وبالتالي ميكن ان 
نصل الى حل هذه املشاكل باملواجهة وليس بالهروب، وقد اثبتت 
االبح����اث العلمية في الواليات املتحدة ان من اهم عوامل املقاومة 
عند املراهقني شعورهم بأن هناك من يخشى عليهم ويحزن ألي 

ضرر يصيبهم ويعترض على كل تصرف خاطئ.

األصدقاء

اما احملور الثالث واالخير والذي يبرزه د.املشعان فهو االصدقاء 
باعتبارهم مصدرا هاما لتعليم املخدرات، لذلك ومنذ الطفولة يجب 
ان نك����ون على عاقة بأصدقاء اوالدنا وان يتعرف الصديق على 
االسرة لكي نتمكن من حماية ابنائنا من تأثير اصدقاء السوء، بل 
من االفضل ان حتاول االس����رة التعرف على اسر اصدقاء ابنائها 
حتى تضمن وجود بيئة صحية في هذه االسرة تشاركها االهتمام 
بأبنائها ويكون احلوار هو اساس التعامل باعتباره وسيلة التعرف 
على املشكات والتغلغل فيها دون عناد من جانب االسرة حتى ال 

يقابله حتد من جانب االبناء.

الوازع الديني

واكد د.املش����عان ان االس����رة حائط الدفاع االول ضد سقوط 
االبن����اء في هذه الهاوية وعليها دور كبير وأهم دور هو ان تزرع 
في ابنائها الوازع الديني وتدعمه وتهتم به ألنه من خال الصاة 
والعب����ادة والتقرب الى اهلل واالهتمام بالتعليم الديني الس����ليم 
تقوى شخصية االنس����ان وتتوازن ويصبح قادرا على ان يقول 

»ال للمخدرات«.

بسقوط األبناء في مستنقع االدمان والضياع تنهار اعمدة االسرة 
وال يبقى اال الدمار، فكيف تعمل االسرة على حماية ابنائها وحتمي 
فلذات اكبادها من طائر الليل االسود وتبعدهم عن هذا الطريق؟ 
وما دور التربية في مواجهة ظاهرة تعاطي املخدرات، وكيف حتمي 
ابناءها بطريقة سلسلة محببة يتقبلونها، نبحث معا عن االجابة 
النقاذ شباب اليوم، رجال املستقبل يحدثنا استاذ علم النفس في 

جامعة الكويت د.عويد املشعان عن هذا املوضوع املهم.

المشاكل األسرية

يرى د.املش����عان ان من اكثر العوام����ل التي تؤدي الى تعاطي 
املخدرات هي العوامل االجتماعية والنفسية والتي ترتبط برفقاء 
الس����وء وضعف الرقابة االسرية، وضعف الوازع الديني وايضا 
قضاء وقت الفراغ والتدخني وحب التجريب، والتفكك االس����ري 

والسفر الى اخلارج.
وقال املشعان: قد يرجع السبب في ادمان املخدرات من وجهة 
نظر املدمنني واملتعاطني الى اضطراب في عملية التنشئة االجتماعية 
وما يسودها من اساليب خاطئة تتسم باحلرمان العاطفي واالهمال 
والنبذ والقمع وعدم اش����باع احلاجة االساسية لدى االبناء، كما 
ان االسرة املفككة املضطربة بس����بب حاالت الطاق واالنفصال، 
او كثرة املشاكل املس����تمرة بني الزوجني وضعف الوازع الديني 
يجعل الفرد يش����عر بعدم االمن النفس����ي واالجتماعي مما يولد 
القلق والس����لوك العدواني الذي يؤدي الى االنحراف مما يجعله 

اكثر عرضة واستعدادا لتعاطي املخدرات.

العوامل المؤثرة

واش����ار د.املشعان الى ان معظم الدراسات اكدت ان غياب احد 
الوالدي����ن يعد من العوامل املؤثرة في تكوين ش����خصيته، وهذا 
ال ش����ك يؤثر سلبا في تطوره النفس����ي واالجتماعي والسلوكي 
مما يجعله اكثر عرضة للمش����اكل واملتاعب واالزمات النفس����ية 
واالجتماعي����ة، وهذا بالتالي يجعله اكثر اس����تعدادا لانحرافات 
الس����لوكية املؤدية الى تعاطي املخدرات، لذا يجب وقاية الصغار 
من ظهور االمراض االجتماعية والنفسية واالنحرافات السلوكية 

واللجوء الى املخدرات.

وعاظ غير مؤهلين

وحول املس����ؤولية امللقاة على عاتق الدعاة اكد د.املشعان ان 
ضعف الوازع الديني سببه الوعاظ الذين ال يستطيعون توصيل 
الرسالة الدينية الى عقول الشباب بطرق مرغوبة ومحببة، ويجب 
على رجال الدين ان يركزوا على الترغيب قبل الترهيب وااليات 
القرآنية عندما نزلت جاءت بطريقة تدريجية، وان املشكلة ان بعض 
رجال الدين غير مؤهلني وغير متخصصني في دراسة الفقه، ونحن 
نتس����اءل ملاذا يقبل الشباب اليوم على الداعية عمرو خالد؟ فأنا 
ارى انه استطاع ان يوصل الرسالة الدينية الى الشباب بطريقة 
محببة الى النفس وجناح الداعية عمرو خالد اتى النه يعرف جيدا 

تراث الجهراء
ألقى الداعية عثمان الخميس 
محاض���رة بعن���وان »الخوف 
من اهلل« في المخيم الربيعي 
الثامن عشر الذي نظمته جمعية 
� فرع  التراث اإلسامي  إحياء 

الجهراء.

السراج المنير
افتتح وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���امية د.عادل 
الفاح المخيم الربيعي السادس 
بإدارة السراج المنير في مدينة 
األكوابارك تحت شعار »دانات 

سراجنا في األكوابارك«.

زلزال هاييتي
تسلمت جمعية الهال األحمر 
الثانية من  الحمل���ة  الكويتي 
الى ضحايا زلزال  المساعدات 
هاييتي، حيث اش���تملت على 
30 طنا من الخيام، وقد أرسلت 
في المرحلة األولى 50 طنا من 

الخيام بكل محتوياتها.

بيت الزكاة
اجتاز بي���ت الزكاة بنجاح 
ال���دوري على نظام  التدقيق 
إدارة الجودة لمواصفة القياس 
)ISO9001 � 2008( والتي كان 
البي���ت حصدها في عام 2005 
المانحة  العالمية  من الشركة 

لها ساي جلوبل.

القدرات الذهنية
 نظم���ت اللجنة النس���ائية 
في جمعية اإلصاح االجتماعي 
ح���ول  تدريبي���ا   برنامج���ا 
»الق���درات الذهنية والمهارات 
العقلية« قدمها د.خال العقيل 
ود.بدر البصيري واس���تمر 3 

أيام.

حلظات استجمام املشاركون في الرحلة

أطفال الروضة يرتدون أزياء البلدان املختلفة املشاركات في الرحلة

مركز االستقامة في رحلة ترفيهية الملتقى األوروبي ـ الكويتي في الوفرة

روضة ثنائية اللغة تمثل حضارات العالم نسائية التعريف باإلسالم في الجزيرة الخضراء

استضاف رئيس قناة »اقرأ« الفضائية د.جاسم املطوع وفد امللتقى األوروبي 
� الكويتي مبزرعته مبنطقة الوفرة، معربا عن س���عادته بأقوال املهتدين بأنهم 
شاهدوا في الكويت العديد من املؤسسات الدينية التي توضح صورة اإلسام 
احلقيقية، تخلل اجلولة ورش���ة عمل ش���رح فيها املطوع خالها بعض آيات 

اخلالق جل وعا في الكون.

بحضور حرم سفير فرنسا وحرم سفير تايلند احتفل أطفال روضة ثنائية 
اللغة باألس���بوع العاملي، وقد قامت كل معلمة صف باختيار الدولة التي مثلها 
األطفال للتع���رف على احلضارات والعادات املختلفة لب���اد عدة، وقد ارتدى 
األطف���ال املابس اخلاصة بالدولة التي مثلوها ورددوا بعض املفردات من لغة 

البلد، وقد حتدثت زوجات السفراء مع األطفال في إثراء هذا اليوم.

نظمت اللجنة النسائية في التعريف باإلسام رحلة دعوية ثقافية الى 
اجلزيرة اخلضراء للمهتديات اجلديدات من اجلالية السيرالنكية وشاركهن 
في الرحلة العديد من اجلاليات األخ���رى، وذلك لتحقيق نوع من الترابط 
والتعارف واأللفة بني املهتديات واجلاليات األخرى وخلق روح من التواصل 

االجتماعي.

المشعان: التفكك األسري 
والمشـاكـل االجتماعيــة 
أبرز أسـباب انتشـار ظاهرة 
اإلدمــان لــدى الشـباب

الـديـنــي  الـــوازع 
اإلنسـان  شـخصية  يقــوي 
الدفاع  خـط  هما  واألبـوان 
األول ضـد سـقوط األبنـاء

أسبوع حدث في

كيف يصل الى شريحة الشباب رغم ان هناك من يحاربه.

األسرة هي السبب

واما كيف تدفع االس����رة االبن الى االدمان؟ فاشار املشعان الى 
ان غياب الوالد عن اس����رته وكثرة سفراته يجعانه يسرف على 
ابنه باملال تعويضا عن هذا الغياب وهو شاب صغير السن قليل 
التجربة غالبا ما ينتهي بأن يحيطه اصدقاء السوء الذين يجدون 

د.عويد املشعان

قام مركز االس���تقامة للعلوم الش���رعية والعاج من اإلدمان التابع إلدارة 
الدراسات اإلسامية بوزارة األوقاف والش���ؤون اإلسامية بتنظيم رحلة الى 
مخي���م الوزارة، حيث ضم���ت الرحلة عددا كبيرا من أبن���اء املركز وعائاتهم 
واشتملت الرحلة على أنشطة ثقافية ورياضية وألعاب في كرة الطائرة وبيبي 

فوت وتنس الطاولة.


