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كت����اب اليوم من تأليف صالح الدين مقبول وهو من 16
إصدار جلنة الدعوة واالرشاد في املعهد الشرعي بجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي تناول فيه الكاتب موضوع املرأة 
ضمن مواضيع تصحيح املفاهيم نحو اإلسالم، والكتاب 
يبرز نواحي إنصاف اإلس����الم للمرأة ومراعاته وظائفها 
الفطرية وخصائصها اجلسدية والعقلية والنفسية في 
تشريعاته العادلة احلكيمة مع عرض كل موضوع في ضوء 

الكتاب والسنة الصحيحة مع األبحاث العلمية والدراسات 
احلديثة وشهادات الواقع، ويتكون الكتاب من 360 صفحة 
من احلجم املتوسط تناول فيه الكاتب كل ما يخص املرأة 
وكيف رد اإلسالم أنوثتها وساوى بينها وبني الرجل في 
احلق����وق وعرج الكاتب الى حيثي����ات املرأة في املجتمع 
اإلسالمي مستش����هدا بالكتاب والسنة. الكتاب ذو قيمة 

كبيرة خاصة في رده على مفاهيم الغرب للمرأة.

المرأة بين هداية اإلسالم وغواية اإلعالم
اللهم ان���ي أعوذ بك من الهم 
واحلزن، وأع���وذ بك من العجز 
والكس���ل، وأعوذ بك من اجلنب 
والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال، اللهم اني أعوذ بك 
أن أقول زورا أو أغش فجورا أو 

أكون بك مغرورا.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

غش تجاري
رج��ل تاجر يبيع صنف��ا من البضاعة مكتوب��ا عليه صنع 
في بل��د أجنبي معني، وه��و في احلقيقة صنع ف��ي بلد آخر، 
والزبون يش��تري على اعتبار املكتوب على البضاعة، ولو علم 
احلقيقة ما اش��ترى البضاعة، فهل يجب عل��ى البائع ان يبني 

هذا املوضوع؟
مادام األمر كما قال الس����ائل من ان املشتري لن يشتري 
البضاعة إذا علم حقيقة بلد الصنع، فهذا يعني ان بلد الصنع 
غرض اساسي ووصف مرغوب فيه بالنسبة لهذه البضاعة، 
فيج����ب حينئذ ان يبني البائع حقيقة بلد الصنع، وإال كان 
غاشا آثما حلديث عقبة بن عامر ÿ قال: قال رسول اهلل 
ژ: »ال يحل ملسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إال بينه له« 

)ابن ماجة 755/2 واحلاكم 10/2 وصحيحه(.
وملا روى حكيم بن حزام ÿ عن رسول اهلل ژ انه قال: 
»البيعان باخليار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما« )البخاري 
328/4 ومس����لم 1164/3( وقال ژ: »من غشنا فليس منا« 

)مسلم 99/1(.

التسبيح في السجود
ه��ل يجوز أن أقول في الس��جود س��بحان رب��ي األعلى 

وبحمده، أم بدون وبحمده؟
األحاديث التي ورد فيها زيادة »وبحمده« ضعيفة، ولكن 
كثرتها يق����وي بعضها بعضا، ولذلك ف����ال بأس من قولك 
س����بحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وسبحان ربي 

األعلى وبحمده في السجود.

المسلم العاصي
شاب مس��لم إال أن أباه لألسف مس��لم باألوراق الرسمية 
فقط، فهو »ملحد« ال يؤمن بوجود اهلل، فهل يرث هذا الش��اب 
أباه، علما بأن هذا األب يس��تحل فوائ��د البنوك؟ وإذا كان هذا 

امليراث غير جائز فماذا يفعل به؟
اإلمي����ان والكفر قضية قلبية، ف����إذا كان هذا األب تاركا 
للواجبات � وأهمها الصالة  تكاس����ال ال جحودا، فإنه مازال 
مس����لما، لكنه عاص، وإن كان يتركها جحودا وعدم اعتبار 
لوجوبها، وإنكارا ملا جاء بشأنها من أدلة في الكتاب والسنة، 

ويصر على هذا فهو كافر والعياذ باهلل.
وهذا الرجل م����ادام يقول انه مس����لم، ولم يعلن كفره 
فمعاملت����ه على ظاهر حاله، فيرث ويورث، أما مال امليراث 
فكله حالل، إال ما ُعلم انه ربا فيتخلص من الفوائد الربوية 

فقط، ويحل ما عداها.

مصاريف الزوجة
الس��ام عليكم.. اتفقت مع زوجتي على السماح لها بالعمل 
وانتفاعه��ا م��ن راتبها مقابل عدم قيام��ي بالنفقة عليها وعدم 
أخذي ألي مبلغ م��ن راتبها إطاقا.. علما بأنني أحتمل وحدي 
جميع مصاريف البيت ودون أي مساعدة منها بذلك.. هل علي 

إثم بعدم الصرف عليها؟
اإلنفاق على الزوجة واجب على الزوج ولو كانت غنية 
أو موظفة. ولكن إن تنازلت عن النفقة فقد تنازلت عن حقها 
ورمبا تكون مكرهة فال يطيب املال للزوج. ومن جانب آخر 
ال يلي����ق بالزوج أن يطلب من الزوجة أن تتنازل عن حقها 
في النفقة. ولو اتفق معها على أن تس����اهم في نفقة البيت 

لكان أكرم وأفضل.

الحط من الّدين
أطالب ش��خصا مببلغ من املال )1000 دينار(، وموعده بعد 
س��نة، فاحتجت إلى املبلغ، فاتفقت معه على أن يعطيني اآلن � 

أي بعد أربعة أشهر � )800 دينار( .. فهل هذا جائز؟
الفقهاء متفقون على أنه يجوز أن يصالح الغرمي غرميه 
على أقل مما أخذ إذا حل األجل، فإذا لم يحل األجل لم يجز 
أن يحط عنه شيئا قبل أن يقبضه مكانه، وقالوا: إن صاحله 
بعد حلول األجل عن الدراهم بدنانير مثال جاز واش����ترط 

القبض، ألنه أصبح صرفا.
وال بأس أن يكون الصلح واجبا إجباريا إذا نزل بالبالد 
جائح����ة أو تضخم، وتغيرت قيمة العملة، فإذا أصدر ولي 
األمر ف����ي حالة التضخم أمرا بالصلح بني أصحاب الديون 

واملدينني، أصبح الصلح واجبا أو التحكيم.

مشتريات المساهمين
هل يجوز للمساهم في جمعية تعاونية ان يسجل مشترياته 
على صندوق خيري إلحدى اجلمعيات اخليرية، علما ان نظام 
اجلمعية التعاونية يعطي للمساهم ارباحا على قدر مشترياته؟

يجوز للمساهم ان يهب أرباح مشترياته للغير ألن من ملك 
شيئا ملك التصرف فيه، فهو ميلك التصرف باألرباح، ولكن ال 
ميلك ان يتصرف في الصندوق بحيث يكتبه للغير، ملخالفة 
ذلك لنظام اجلمعيات، فإذا وهب األرباح جلهة خيرية جاز، 
ويجوز ان يهب غيره من املساهمني ارباحه لهذا الصندوق 

بنية ان يستلمه صاحبه ليسلمه الى اللجنة.
ولكن ال يحق لغير املس����اهم في اجلمعية ان يس����جل 
مشترياته على هذا الصندوق أو غيره، ألن النظام ال مينحه 
ربحا على مشترياته، بدليل انه ال يحق له ان يطالب اجلمعية 
بأرباح املشتريات، فربح املشتريات يكون لعموم املساهمني، 
وإذا س����جل مش����ترياته على هذا الصندوق أو غيره فإنه 
يتصرف فيما ال ميل����ك، وهذا ال يجوز، ولذا ينبغي تنبيه 

املتعاملني مع اجلمعية على ذلك، واهلل أعلم.

هدية بهدية
هل يجوز للمس��لم أن يهب صديقه هدية ويتفق وإياه على 
ان ي��رد له ه��ذه الهدية بهدية اخرى، او أن الهدية ال يش��ترط 

لها مقابل؟
األصل أن الهدية وهي الهبة أال تكون مبقابل، بل من باب 
البر والتبرع، فإن متت على شرط دفع هدية مقابلها، فهي 
املسماة بهبة الثواب وهي جائزة، ويعتبر ذلك التصرف بيعا 

ال هبة، وتنطبق عليه أحكام البيع ال أحكام الهبة.

الخيانة الزوجية حرمها اهلل وجّرمها المجتمع
عدوانية متيل الى االنحراف او انه بطبعه 

عدواني جتاه زوجته واسرته.

المواجهة

ويضيف د.البارون موجها كالمه للمرأة 
التي تشك في خيانة زوجها اذا استشعرت 
الزوجة ان زوجه����ا يخونها فالبد من ان 
تض����ع يدها على الدليل القاطع، من دون 
االعتماد فقط على االقاويل واالش����اعات، 
وال داعي للتسرع واتهام الزوج من غير 
دليل، اما اذا اثبتت اخليانة بالدليل القاطع 
فعلى الزوجة ان تلجأ الى املواجهة اللينة 
ومعاجلة السبب، فإذا شعرت بأنها مهملة 
جتاه زوجها فعليها ان تعالج هذا اخلطأ 
وان تكون امينة مع نفس����ها وان حتاول 
اكتشاف الدافع وراء خيانة الزوج مبنتهى 
الصراحة وحت����اول ان تقضي على هذا 
الدافع، وان تلفت نظر زوجها باحلسنى 
الى اآلالم التي تسببها خيانته ملشاعرها 
وانسانيتها واذا اتبعت الزوجة هذا االسلوب 
مع زوجها ولم يأت بنتيجة واستمر في 
غيه، فعلى الزوجة ان تواجهه بعنف فإذا 
لم جتد اس����تجابة ايض����ا فالبد عليها ان 
تشكو لكبار افراد االسرة وتطلب منهم ان 
يتدخلوا الصالحه بشكل حاسم. وينهي 
د.البارون كالمه قائال: وبالطبع انا ال اميل 
الى ان تلجأ الزوجة الى طلب الطالق من 
البداية، فعليها اوال ان تس����عى الصالح 
االوضاع بكل السبل وبكل أمانة فإذا فشلت 
في اصالح زوجها فيكون الطالق في هذه 

احلالة هو انسب احللول.

صفة مرفوضة

وتضيف د.سهام مال اهلل بكلية التربية 
� جامعة الكويت: اخليانة صفة مرفوضة 
دينيا واجتماعيا واخالقيا لكن بعض الرجال 
يرتكبون اخليانة ببس����اطة، واعتقد ان 
هذا النوع من الرج����ال اخلائنني هم في 
احلقيقة مرضى بح����ب التملك واالنانية 
املفرطة، وهم في الوقت نفسه يفتقدون 
النضج االجتماعي الالزم ملواجهة مشاكلهم 
الش����خصية والعائلية فيختارون احلل 
االسهل بالتوجه الى جانب جديد يتخلصون 
فيه من مشاكلهم الشخصية او يهربون 
منها لبعض الوقت. واكدت ان اخليانة صفة 
غير قابلة للتجزئة وهي ليست ذكورية او 
نسائية بل ان اخليانة صفة انسانية عامة 
وشاملة االشخاص واالشياء، فاالنسان قد 
يخون نفسه، مبادئه، افكاره، عمله، وطنه، 
وزوجته، والزوجة ايضا قد تخون زوجها 
وان كان هذا قليال في املجتمع الشرقي النه 
تعود ان يغفر للرجل خيانته ويجلد املرأة 
خليانتها وكأن الش����رف والطهارة صفة 
نس����ائية فقط، والشخص اخلائن سواء 
رجل او امرأة شخص دائم التشكك وفاقد 
الثقة في اآلخرين وكأمنا يقوم بعمل اسقاط 
نفسي على اآلخرين ليخفف من احساسه 

غير الواعي باخلطيئة والذنب.

الزوجية تدخل اطراف خارجية في اسرار 
احلياة الزوجية مما يجعل الزوج يشعر 
بأنه ال ينتمي لزوجته بالشكل الذي يريده، 
وهناك امور اخرى تتعلق بالزوج وحده 
اهمها ان تكون شخصيته ضعيفة وتابعة 
بحيث ميكن الي امرأة اخرى ان تسيطر 
عليه بسهولة شديدة وقد تكون شخصيته 

مظلوم، وبالتالي يلجأ الى اخليانة وفي 
احيان اخرى يلجأ الزوج للخيانة السباب 
اخرى مثل احساسه بامللل او الضجر من 
رتابة احلياة وعدم بذله الي جهد يتقرب 
به الى زوجته وهو في هذه احلالة يعاني 
من عدم جتديد نش����اط احلياة الزوجية 
بالفكر واحلوار، وقد يكون سبب اخليانة 

تصل الى بر األمان، اخليانة ال تأتي من 
فراغ قد يكون هناك قصور في العالقة بني 
الزوج والزوجة، وقد تكون الزوجة مهملة 
في احساسها مبشاعر زوجها وفي القيام 
بواجباتها نحوه او قد تبالغ في سيطرتها 
عليه، وبناء على كل هذا فان هناك شعورا 
باالنتقام يتولد داخل الزوج الحساسه بانه 

مـــال اللــه: 
غيـر  صفـة  الخيانـة 
وليست  للتجزئة  قابلة 
نسـائية أو  ذكـوريـة 

خيانـة  البـارون: 
الــــزوج تحطــم 
المــرأة  مشـاعــر 
بالمهانـة وتشـعرها 

السلطــــان: 
كبيــرة ومـن أكبـر 
وشــدد  المحرمات 
الشـرع على مرتكبها

اخليان����ة الزوجية حرمها اهلل تعالى 
وتص����دى لها املجتمع اال ان����ه غير قادر 
على كبح جماحها، وذلك ألن آثارها متتد 
الى ابعاد كثيرة، فما الدوافع التي جتعل 
الزوج يخون زوجته او املرأة تخون زوجها 
وهل للثقافة دور في اخليانة، وما عقاب 
اخلائن ش����رعا؟ هذا ما نتعرف عليه من 

خالل هذه السطور:
عن رأي الشرع في هذا السلوك املشني 
الس����لطان: اخليانة  الداعية خالد  يقول 
الزوجية ه����ي كبيرة من اكبر احملرمات، 
ومن اهم االم����ور املنهي عنها ان يرتكب 
الرجل او املرأة هذه الفاحشة، وحتى لو 
كان الشخص غير متزوج فجرم اخليانة 
اش����د على النفس من ان يرتكبه انسان، 
ويزيد فظاعت����ه ان يكون املرء متزوجا، 
ولذلك فقد شدد الشرع على مرتكب جرمية 
الزنا باعتبارها الفاحشة العظمى اذا كان 
محصنا »متزوجا« فيرجم باحلجارة حتى 
امل����وت، واذا كان غير متزوج فيتم جلده 

مائة جلدة.
واضاف: واخليانة درجات فاذا اقام احد 
الزوجني عالقة عاطفية فقط، فهذه جرمية 
وتعد فاحشة الن مقدمات الزنا حرمتها 
كحرمة الزنا اذ قال اهلل تعالى: )وال تقربوا 
الزنا انه كان فاحشة وساء سبيال( وعلى 
ذلك تعد مقدمات الزنا فاحشة محرمة ايضا، 
فمن اقام عالقة خالف عالقته بزوجته فهو 
مرتكب لفاحش����ة الزنا التي حرمها اهلل، 
وتزيد حرمة هذه اجلرمية النه يرتكبها 
ولديه من يشبع غريزته بأسلوب مشروع 
ومحلل، ولذلك نصح الرسول ژ امثال 
هؤالء قائال: »من اعجبه حسن امرأة فليأت 
امرأته فإنه عندها ما عندها«، فإذا توفرت 
للرجل من يقضي معها مقصده وتركها 
ليرضي عاطفته او يطفئ شهوته بعيدا 
فهو آثم، والزوجة التي تفعل نفس الشيء 
ايضا ه����ي آثمة ومن يفعل او تفعل ذلك 
ف����إن اهلل عز وجل يفضح كال منهما وان 
طال الزمن، اما اذا كان بينهما خالف فإن 
االسالم منع هذا اخلالف وطالبهما بحسن 
العش����رة، فإن اهلل أمر الرجل مبعاشرة 
زوجته باملعروف حتى وان كان يكرهها، 
والعكس فليأمل بها خيرا فرمبا يأتي يوم 
يرى فيه من محاسنها ما ال يراه غيره، قال 
تعالى: )فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا 

شيئا ويجعل اهلل فيه خيرا كثيرا(.
لذا فقد امر اهلل تعالى الزوج بالصبر 
على زوجته والزوجة بالصبر على زوجها 
وباملش����اركة في مكابدة احلياة جنبا الى 
جنب عسرا او يسرا، سرا او جهرا منعا 

السباب النشوز او اخليانة.

سبب الخيانة

د.خضر البارون يحلل في بداية حديثه 
اسباب اخليانة منذ بدايتها حتى نهايتها ثم 
يقدم »روشتة« نفسية تستطيع املرأة من 
خاللها ان تواجه املشكلة بالتدريج حتى 

»تراث« الجهراء
القرآن  اس���تأنفت حلق���ات 
التراث  الكرمي بجمعي���ة إحياء 
الدراسة  االسالمي فرع اجلهراء 
بعد أن توقفت خالل عطلة إجازة 

الربيع.

بيت الزكاة
خصص بيت الزكاة مبلغ 50 
ألف دينار مساعدة من بيت الزكاة 
الطلبة احملتاجني ماديا  لتعليم 
والدارس���ني في مدارس التربية 
اخلاصة والتعليم العام التابعة 

لوزارة التربية.

السيمنار
اقام املركز اإلصالحي ملسلمي 
كي���رال بالكويت »الس���يمنار« 
االس���المي الثاني حتت ش���عار 
اإلسالم صراط البشرية املستقيم 
في حديقة الفروانية ملدة 4 أيام 
متتالية شارك فيه دعاة من داخل 

الكويت ومن الهند.

»الصحة العالمية«
زار وف���د من منظمة الصحة 
العاملية الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملي���ة والتقى املدي���ر العام 
ابراهيم حسب اهلل واشرفت على 
الزي���ارة جمعية صندوق إعانة 
املرضى وكانت تلك الزيارة في 
اطار التعرف على انشطة الهيئة 

وتبادل اخلبرات.

نسائية »اإلصالح«
أقامت اللجنة النسائية في 
جمعية اإلص���الح االجتماعي 
ح���ول  تدريبي���ا   برنامج���ا 
الصعوبات واملشاكل التي تواجه 
الزوجني للمحاض���ر د.ايوب 
البرنامج ملدة  األيوب، استمر 
يومني متتاليني على مس���رح 

اللجنة بالشامية.

جانب من املشاركات

د.شبيب الزعبي وناصر املرد يتوسطان الوفد

طفلة تركية ترتدي الزي الوطني الشطي مكرما العيسى

»أسرة تقرأ« في معرض الكتاب اإلسالمي
وفد طاجيكستان ضيفًا على مبرة العمل الخيري

مركز  الهمم يعرض المنتجات التركية »التعريف باإلسالم« كّرمت مدير المشاريع

استقبلت جائزة الش���يخ فهد األحمد الدولية للعمل اخليري وفدا من دولة 
طاجيكستان يتكون من جمعية الرحمة اخليرية ومنظمة اإلخالص االنسانية 
وحزب النهضة االسالمي وكان في اس���تقبالهم األمني العام للجائزة د.شبيب 
الزعبي ورئيس العالقات العامة ناصر املرد وتكون هذه الزيارة في ظل التنسيق 
والتكامل الذي تنش���ده اجلائزة بني املؤسس���ات اخليرية وقد دار احلديث بني 
الوفد  واجلائزة عن أهمية العمل اخليري واإلنس���اني وأهمية دراسته وتقييم 
واقعه وما س���بل النهوض بالعمل اخليري وما الصعوبات التي تواجه العمل 

االسالمي في الدول الغربية في ظل اتهام العمل اخليري باإلرهاب.

ش���ارك مركز الهمم للمعاقني بالنادي الرياضي ف���ي املخيم الربيعي الثاني 
)وجعلناكم ش���عوبا وقبائل لتعارفوا( والذي أقامه مركز اجلنان للصم التابع 
الدارة الدراس���ات اإلس���المية بوزارة األوقاف وحضرته الشيخة أوراد األحمد 
والنائبة د.سلوى اجلسار والوكيل املساعد لشؤون القران الكرمي عبداهلل براك 

وقدم مركز الهمم املنتجات التركية وجتهيز العروس.

قام نائب املدير العام بلجنة التعريف باإلس���الم جمال الش���طي بزيارة إلى 
مقر األمانة العامة لألوقاف يرافقه املدير التسويقي للمشاريع اخليرية باللجنة 
حمود اإلبراهيم لتقدمي درع تكرميية ملدير إدارة املش���اريع والوقفيات باألمانة 
محمد العيس���ى امتنانا وعرفانا بالدور البارز والفعال الذي يقوم به في نشر 

رسالة اإلسالم وتفعيل دور العمل اخليري.

أسبوع حدث في

د.سهام مال اهلل د.خضر البارون الداعية خالد السلطان

تواصلت أنشطة معرض الكتاب اإلسالمي بإقبال كبير من طالبات املدارس، 
حيث شهد اليوم األول حضور 61 مدرسة وافاد مدير املعرض عبداملنعم الفيلكاوي 
بأن هذا املعرض ال� 35 الذي تنظمه جمعية االصالح االجتماعي ويعتبر من اهم 
انشطة اجلمعية املوجهة للمجتمع الكويتي حيث اقبلت الطالبات على الكتب 

االسالمية واالشرطة املسموعة واملرئية وغيرها.


