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كتيب تعريفي أهدت���ه لنا ادارة العالقات 20
العامة واإلعالم باللجنة االستشارية يستعرض 
نشأة اللجنة وأهدافها واجنازاتها ومشاريعها 
وأعمالها وجلانها الفرعية وفرق العمل فيها 
وأيضا يستعرض دور األمانة العامة واإلدارات 
التابعة له���ا، والكتيب مدع���م بالصور منذ 
بداية نشأة اللجنة، ويتحدث بالتفصيل عن 

استراتيجية عمل اللجنة ورؤيتها في استكمال 
الكويت تطبيق احكام الش���ريعة االسالمية 
يراعي واقع الب���الد ومصاحلها، موضحا ان 
اللجان الفرعية املنبثقة من اللجنة هي اللجنة 
التشريعية، االقتصادية، اإلعالمية، التربوية 
واالجتماعية. الكتيب يتكون من 91 صفحة 

من احلجم املتوسط.

اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
رحمتك  الله���م 
أرجو فال تكلني إلى 
نفس���ي طرفة عني 
وأصلح لي ش���أني 
إل���ه إال أنت  كله ال 
إني كنت  سبحانك 

من الظاملني.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

رضاعة الزوج
هل يجوز أن يرضع الزوج من زوجته؟

إذا قبله ذوقهما فال مانع وال يترتب عليه حكم سوى أن 
الزوج أخذ حق املولود.

تشقير الحواجب
 هل يجوز قص احلواجب أو تشقيرها؟

يجوز ق����ص احلواجب إذا كانت غي����ر منتظمة وتلفت 
النظر مما يسبب حرجا للمرأة، أما التشقير فإن كان لتغطية 
الشعرات غير املنتظمة فيجوز، كما يجوز التشقير للحفالت 
النسائية وللبيت وللزوج، وهو بديل عن احلف الذي ورد 
التشديد في حكمه، ولكن ال يجوز إظهار الوجه مع تشقير 

احلواجب ألنه زينة ويلفت نظر الرجال األجانب.

إلزام الزوجة بكتب معينة
ش��اب تزوج فتاة وهما متدنيان، ولكن الش��اب يطلب من 
زوجته الش��اب أن تقرأ كتبا معينة، ومينعها من قراءة ما حتب 
أن تقرأه من الكتب اإلسالمية لبعض الدعاة إلى اإلسالم وبعض 
العلماء، كما أن��ه مينعها من رؤية التلفزيون بحجة أنه يريدها 
أن تكون داعية، والزوجة تطيعه وهي كارهة لئال تسوء العالقة 

بينهما، فبماذا تنصحون في هذه احلالة؟
إن تصرف الش����اب هنا تصرف خاطئ، ومن حقه ومن 
واجبه أن يوجهها ويرشدها ويبدي وجهة نظره فيما تقرأ، 
لك����ن ليس من حقه أن يحجر عليها أن تقرأ لعلماء آخرين 
هو ال يرغب فيهم خاصة أنها تقرأ كتبا إس����المية ولعلماء 
مسلمني بل يجوز لها أن تقرأ أي كتاب ولو ألعداء اإلسالم، 
ما دامت كما تق����ول متدينة، فهي عندها احلصانة العلمية 
التي تستطيع أن تعرف الصحيح من غير الصحيح، وهذا 
من ش����أنه أن يوسع مداركها ويجعلها قادرة على مواجهة 
من يحمل أفكارا وتصورات معادية لإلس����الم فترد عليهم. 
واملفترض أن يتناقش معها في كيفية مواجهة هذه األفكار، 
ال أن يك����ون التوجيه بعدم قراءة الكتب اإلس����المية إال إذا 
كانت تتفق مع توجه الزوج. أما رؤية التلفزيون فليس من 
احلكمة منعها من كل شيء، وإمنا تنظر فيما فيه مصلحة 
وال يتع����ارض وتعاليم ديننا احلنيف، وهذا قدر كبير مما 
يع����رض، وعليهما أن يبتعدا عن رؤية ما س����وى ذلك مما 
يتع����ارض وديننا وأعرافنا اإلس����المية. ونود التنبيه إلى 
أن للمرأة في اإلسالم ش����خصيتها املستقلة، ولها نظرتها 
للحياة واستقالليتها وكم من نساء قدمن للمجتمع املسلم 
ما لم يقدمه كثير من الرجال وال بأس من اختالف وجهات 
النظر، وال يجوز بأية حال أن يجبر الزوج زوجته على ما 
يريد واإلقناع واحلوار هو طريق التفاهم وقد يقنعها برأيه 
وق����د تقنعه، وال مانع من أن يرجع عن رأيه إلى رأيها، أما 
مسح شخصيتها وإلزامها برأيه فهذا من احلجر والتحجر 
وال يجوز أن يفرضه الزوج، وقد يكون هذا األسلوب سببا 
في اتس����اع اخلالف بني الزوجني وتباين وجهات النظر فال 

داعي لإللزام بوجهة نظر محددة.

صالة التوبة
ق��رأت في أحد الكتب أن هناك صالة اس��مها صالة التوبة 

فهل هذا صحيح؟ 
نعم هناك صالة ميكن أن نس����ميها صالة التوبة وهكذا 
سميت وهي مستحبة باتفاق املذاهب األربعة. ومسندها ما 
رواه أبو بكر ÿ قال: س����معت رسول اهلل ژ يقول: »ما 
من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر 
اهلل إال غف����ر اهلل له )أخرجه الترمذي 258/2 وقال: حديث 
حسن وكذا جود إسناده ابن حجر في التهذيب 268/1(. ثم 
قرأ هذه اآلية: )والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 

ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوبهم( آل عمران: 135. 

المسافر سفير لبالده وعليه التزام أخالقي
روح الس���عادة ف���ي نفوس 

ابنائها.

السفر عبادة

وأض��اف د.الشط���ي ان���ه 
ال ش���ك في ان وضع هدف 
لفرص السفر ينعكس ايجابا 
على املسافر نفسه فاإلنسان 
في ح���د ذات���ه دون اهداف 
يصب���ح عضوا غي���ر فعال 
وهامشا في املجتمع عكس 
غيره مم���ن يضعون نصب 
بالثقافات  أعينهم االحتكاك 
األخرى والتع���رف على عادات جديدة لها اثر 
جيد في أنفس���هم، مشيرا الى ان السفر يكون 
ايضا عبادة حني يزور املسافر األماكن واملرافق 
السياحية التي تتضمن معالم طبيعية بقصد 
التفكير في بديع صنع اهلل تعالى، وال ننسى 

قول الرسول ژ ان دعاء املسافر مستجاب.
وزاد قائال: ان البعض يختار ان تكون مدة 
السفر قصيرة او متتد لفترة اطول وما يهمنا 
هنا هو مدى االستفادة مما سبق ذكره فال ننسى 
أن املس���افر س���يعود الى بلده وان اي سلوك 
يصدر عنه قابل للتعميم س���واء كان محمودا 
او مذموما، كما ان الس���فر فرصة مناسبة للم 
شمل االسرة وااللتقاء باألبناء لفترات طويلة 
في زمن طغت عليه الس���رعة واالنشغال في 

األعمال التي اخذت معظم اوقاتنا.
واكد د.الشطي ضرورة السفر حسب امكانات 
الشخص وال نحمل النفس فوق طاقتها كما يفعل 
بعض الناس ممن يس���تدينون حتى يسافروا 
ومن ثم يفقدون حالوة سفرهم عندما يجدون ان 
الديون حاصرتهم وضيقت عليهم علما ان اعظم 

فائدة للسفر ان يرفه اإلنسان عن نفسه.

الى شكر، وهذا الشكر احرى ان يكون بالسلوك 
الواجبات  واخللق والتعامل واحملافظ���ة على 
والطاعات وان يتجنب املعاصي واحملرمات وان 
يعرف ان اهلل تعالى ُيعبد في كل مكان وفي كل 
ارض فإن املغبون من تس���اوى يومه مع امسه 
واالكثر خسرانا من زاد يومه عن غده، والسفر 
فيه فوائد جمة وكثيرة لو عرف املس���لم كيف 
يحصلها فالطبيعة بجمالها والناس بأنواعهم 
واحلياة باختالفها واجلديد الذي يفرض واقعه 
على املس���افر كل ذلك وغي���ره مجاالت للتزود 
باملعرفة والراحة والتقوى )وتزودوا فإن خير 

الزاد التقوى(.

حسن التخطيط

من جانبه، يقول استاذ علم النفس د.عدنان 
الشطي ان االنسان يستطيع حتقيق غاية السفر 
من الترويح عن النفس وذلك بالتخطيط السليم 
واملسبق للسفر ويكون ذلك على أساس البلد 
او الدول���ة التي اتخذها وجهة له وكذلك تقرير 
تكلفة السفر املالية حسب القدرات املمكنة بغرض 
حتقيق فرصة مناسبة للم شمل األسرة وإشاعة 

الداعية مندني ان رب االس���رة اعرف بإمكاناته 
املادية فهو ينفق في الس���فر حيث ال تقتير وال 
تبذير )ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها( ويختار 
من الس���فر ما هو اقل تكلف���ة فإمنا هو ترويح 

ومتعة ال تكليف للمسلم مبا ال يطيقه.
وطالب مندني املسلم بأن يختار من االسفار 
القصيرة والغريبة ما يجدد به نشاطه ويعود 
بعده اكثر همة وقدرة على العمل واإلجناز، كما 
أنه على املسلم ان يعرف ان قدرته على السفر 
والترويح للنفس امنا هي لفضل مال وس���عة 
في الرزق حباه اهلل بهما فال ينبغي ان يستغل 
هذه النعمة في معصية اهلل سبحانه وتعالى، 
وليمارس في أثناء مرحه ولعبه شكر اهلل وحمده 
على ما وس���ع به عليه واتاح له فرصة السفر 
ورؤية ب���الد اهلل وليتذكر انه في الوقت الذي 
هو في هذه السعة من الرزق والوقت هناك من 
هو في ضيق ذات اليد وازدحام الوقت باألعمال 
وطلب الرزق بل هن���اك من ال يجد قوت يومه 
وليحمد اهلل نعمة الرزق والصحة واألمن واحلرية 
فهناك من هم مبتل���ون في صحتهم وحريتهم 
وغير ذلك، وان ه���ذه النعمة العظيمة حتتاج 

ال نكاد نسمع كلمة الصيف 
إال تبادرت الى اذهاننا الرحالت 
السياحية وحجوزات الطيران 
الس���فر  وغير ذلك من اجواء 
فموسم الس���فر يجذب الكبير 
قب���ل الصغي���ر ومادامت هذه 
العادة حتمية ومنتشرة فإنه 
من الواجب ضبطها بالضوابط 
الشرعية واالجتماعية واملادية 
حتى توفر لنا الراحة التي نرجو 
وحتى نس���تثمر فرص السفر 
احسن اس���تثمارا فماذا يقول 

املتخصصون؟
يقول الداعية سلمان مندني ان املواطن املسافر 
ميثل بلده ودينه قبل كل شيء فهو محط انظار 
الناس في اخلارج ينظرون إليه كمواطن بتلك 
البالد قبل ان يكون س���ائحا او زائرا، وبالتالي 
عليه ان يعطي االنطباع الطيب في سلوكه وخلقه 
ومعاملته ويعبر م���ن خالل تعامله مع الناس 
عن مدى انتمائه لدينه ووطنه، فهو اذن سفير 
من غير س���فارة وليس انسانا غير معروف او 
مجهول، ومن جانب آخر فهو يجد فرصة طيبة 
إلشباع حاجات نفسه بالترويح واألنس والسعادة 
في إطار تلمس جوانب عديدة يشبع بها جانب 
اإلميان وال���روح فهو ميارس إميانه في متتعه 

مع افراد اسرته وادخال السرور عليهم.
واضاف مندني ان السفر فرصة للقاء وجمع 
شمل األسرة فتمر فيه مواقف يستطيع من خاللها 
رب األسرة التوجيه والتربية والتأديب والتعليم 
ومن خاللها تزيد املواقف مبا فيها من لهو ولعب 

االسرة ألفة ومعرفة ببعضها البعض.

حرمة اإلسراف

وحول التدابير ومراعاة الظروف املادية يقول 

سيرة األبطال
حبيب بن زيد

كذبَت يا »مسيلمة«
أسلم حبيب وهو اليزال فتى صغيرا يوم أن أسلم أبوه 
زيد، وأمه نسيبة بنت كعب »أم عمارة« وأخوه عبداهلل بن 
زيد، وحضر حبيب، وهو فتى، مع أبيه وأمه وأخيه، بيعة 
العقبة الثانية فيمن حضرها من قومه »بني النجار«. وحني 
اكتمل »حبيب« قوة وش����بابا، سارع ينتضي سيفه حتت 
لواء الرسول القائد صلوات اهلل وسالمه عليه، حتى قضى 

الرسول العظيم ژ الى رحاب اهلل ورضوانه.
وحني اشرأبت فتنة »مسيلمة الكذاب« احلنفي في اليمامة، 
انتدب املسلمون »حبيبا« يبلغه رسالة الهدى، ويستتيبه، 
وينذره. وينطلق »حبيب« إل����ى اليمامة، وتتعلق القلوب 
املؤمنة بهذا الش����اب اجلميل، ويتملكها الوجل ان يفتك به 
مس����يلمة الكذاب، وهو الذي لم يرع هلل جل شأنه حرمة، 
فكيف ينتظر منه أن يرعى »للرسل« حرمة؟ ويدخل حبيب 
»اليمامة«، فيثب عليه رجال »مسيلمة« ويقيدونه بالسالسل، 

ويحضرونه بني يدي نبيهم الكذاب.
يقول مسيلمة: يا حبيب، أتشهد أن محمدا رسول اهلل؟ 
فيجيب حبيب: بلى، أش����هد أن محمدا رسول اهلل، فيقول 
الكذاب: أفال تش����هد أني رس����ول اهلل؟ فيصمت حبيب وال 
يجيب. فيلكزه الكذاب بسيفه وهو يتفطر غضبا: أفال تشهد 
أني رسول اهلل يا حبيب؟ فال يزيد حبيب أن يقول: بل أشهد 
أن محمدا رسول اهلل. فيمسك الكذاب ذراع حبيب ويهوي 
عليها بسيفه فيقطعها، ثم يصرخ في حبيب: أفال تشهد أني 
رسول اهلل يا حبيب؟ فال يزيد حبيب وقد أجهده النزيف 

الغزير: بل أشهد أن محمدا رسول اهلل.
ويطير عقل »مسيلمة الكذاب« أمام ثبات »حبيب« وصبره، 
فيعمل س����يفه في أعضائه عضوا بعد عضو فيقطع أذنه، 
ويجدع أنفه، ويستل لسانه، ويفقأ عينيه، وحبيب مع كل 
ذلك يأبى أن يش����هد في الكذاب إال الشهادة التي يستحق، 
شهادة تخزيه، وتؤمله، وتزيد حنقه، فيوغل في أذيته، حتى 

.ÿ ،ال يبقى فيه رمق فيخر شهيدا في سبيل اهلل

استبدال الشرائط
قام���ت جلن���ة الف���ردوس 
بجمعية إحياء التراث اإلسالمي 
مبشروع اس���تبدال الشريط 
الغنائي بالشريط اإلسالمي وقد 
مت استبدال ما يقارب 50.000 

شريط غنائي بإسالمي.

وفد نسائي
زار وفد نس���ائي من جلنة 
التابعة جلمعية احياء  السرة 
التراث االسالمي اقليم »دارفور« 
الس���وداني وبع���ض املناطق 
السودانية األخرى للوقوف على 
أوضاع النازحني واملتضررين 
ومتابعة املشاريع اخليرية التي 

ترعاها اجلمعية هناك.

مشاركة
شاركت أكثر من 20 فتاة من 
مدارس الكويت في املعس���كر 
الربيعي الذي اقامه مش���روع 
الفن االسالمي بإدارة الدراسات 
االسالمية باألوقاف والذي أقيم 
حتت شعار »ثم ارجع البصر 

كرتني«.

نسائية هدية
اللجن���ة  ضم���ن أنش���طة 
النسائية فرع هدية في جمعية 
احي���اء التراث االس���المي في 
امللتق���ى الربيعي الثالث الذي 
يحم���ل ش���عار »ربيعنا مثمر 
باخلي���ر« متت دع���وة كل من 
الغامس،  الدعاة، عبداللطيف 
راش���د الزهران���ي، د.ط���ارق 
احل���واس وكلهم م���ن اململكة 

العربية السعودية.

زيارة
قامت جلنة التعريف باإلسالم 
بتصوير برنامج تلفزيوني عن 
املهتدين اجلدد الذين أسلموا في 
الكويت ف���ي مقر بنك الكويت 

الدولي.

جانب من األنشطة جانب من احملاضرين

مشاركة فّعالة جانب من إشهار اإلسالم

بر الوالدين الصيفي في »تراث بيان« »الحقوق« في مركز االستقامة لعالج اإلدمان

معرض دعوي بسوق السالمية »التعريف باإلسالم« النسائية في جولة بالجهراء

انطلق���ت أنش���ط���ة مركز بي���ان التابع جلمعي������ة احي����اء الت���راث 
االس���المي بني العديد م���ن االنشطة التي جت���ذب ابناء املنطقة ويج��دون 
فيه�����ا اجل���و املالئ���م للتمتع باالجازة الصيفية وس���ط صحبة صاحلة. 
ويق���دم املركز برامج ثقافية ومهني���ة واجتماعي���ة وترفيهي���ة وغيره���ا 

من األلع��اب.

نظم مركز االس���تقامة للعلوم الشرعية � مركز عالج اإلدمان ملتقى شرعيا، 
اجتماعي���ا، ثقافيا، بعنوان »احلقوق« وذل���ك على مدى أربعة أيام متتالية في 
مس���رح مركز بيت التمويل الكويتي لعالج اإلدمان، شارك في امللتقى عدد من 
الدعاة وذلك إلفادة الش���باب الكويتي املبتلى بآف���ة اإلدمان وتوعيتهم لألمور 

الشرعية واالجتماعية في تعامالتهم اليومية.

نظمت اللجنة النس���ائية بالتعريف باالسالم � الساملية � معرضا في سوق 
الس���املية لتوزيع احلقائب الدعوية التي تبني حقيقة االسالم البعيد عن الغلو 
والتطرف، وكذلك مت توزيع املجالت الدعوية والنش���رات التي تبني انش���طة 
اللجنة، جاء ذلك على لسان رئيسة فرع الساملية ليلى الصقر التي أكدت تفاعل 

مرتادي السوق مع املعرض.

س����عيا الى تفعيل دور الدعوة ونشر رس����الة اإلسالم قام وفد من فرع 
اجلهراء النس����ائي بلجنة التعريف باإلسالم بزيارة الى روضة الشموس 
لدعوة العامالت غير املس����لمات وعددهن 12 عامل����ة ومت توزيع احلقائب 
عليهن وعلى اثر هذه الزيارة اعتنقت عاملة اإلس����الم على يد مديرة الفرع 

شعاع الشمري.

أسبوع حدث في

مندن����ي: 
بالسل�����وك 
األخالق�ي يعطي 
المس�افر انطباعًا 
طيب�ًا ع�ن بالده 

الش�ط���ي: 
عبادة  يكون  الس�فر 
المسافر  يتفّكر  حين 
في  اهلل  صن�ع  بديع 
معال�م الطبيع��ة

د.عدنان الشطيالداعية سلمان مندني

أدعية السفرمن أراد أن يسافر
املستحب ان يخرج يوم اخلميس فإن النبي ژ كان يحب ان 

يخرج يوم اخلميس )البخاري(.
ويستحب ان يصلي ركعتني قبل اخلروج الى السفر.

وال يس���افر واحدا وال م���ع واحد بل يخرج م���ع اثنني او مع 
ثالثة، فإن النبي ژ قال: الراكب ش���يطان والراكبان شيطانان 

والثالثة ركب.
وخير الصحابة اربع، وخير السريا اربعمائة، وخير اجليوش 

أربعة آالف.
وليؤمروا أحدهم. )أبي داود(.

وال يأخذوا معهم كلبا وال جرسا، فإن النبي ژ قال: ال تصحب 
املالئكة رفقة فيها كلب وال جرس. )مسلم(.

وإذا نزلوا في آخر الليل فليتجنبوا الطريق فإنها طرق الدواب 
ومأوى الهوام بالليل )مسلم(.

وإذا أراد ان يسافر قال: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أسير.. 
التوديع بالدعاء والوصية عند السفر: عن أبي هريرة ÿ تعالى 
ان رجال قال يا رس���ول اهلل إني اريد ان اسافر فأوصني، قال: 
عليك بتقوى اهلل والتكبير على كل شرف، فلما ان ولى الرجل 

قال: اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر. 
وعن أنس رضي اهلل تعال����ى عنه قال: جاء رجل الى رسول 
اهلل ژ فقال: يا رسول اهلل إني اريد سفرا فزودني، قال: زودك 
اهلل التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنب���ك. قال: زدني بأبي أنت 

وأمي: قال: ويس���ر لك اخلير حيثما كنت. 
وكان ابن عم���ر رضي اهلل تعال����ى يقول للرج����ل إذا اراد 
س���ف����را: ان ادن مني اودع�����ك كم���ا كان رس���ول ال��له ژ 
يودعن����ا فيقول: است��ودع الل��ه دين��ك وامانت���ك وخ�واتي��م 

اعم��الك.


