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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

العورة أمام الطبيب
أن��ا فت��اة أعاني من مش��اكل جلدية وحتت��اج إلى عالج 
مس��تمر.. وأعالج اآلن عن��د طبيب استش��اري وأحتاج أن 
أكش��ف له عن يدي ورجلي إلى الركبة.. فما احلكم علما بأنه 

عند املراجعة تتواجد معي ممرضة وطبيبة مبتدئة؟ 
نفرق بني العورة املغلظة واملخففة، فالعورة املغلظة 
مابني السرة الى الركبة فال يجوز أن يطلع الطبيب على 
العورة املغلظة للمرأة، واحلرمة تشمل الطبيب واملريضة، 
هذا إذا كانت هناك طبيبة امرأة تستطيع القيام مبا يقوم 
به الطبيب، والتشخيص مما ميكن للطبيبة أن تشخصه، 
ورمب����ا كانت أق����در على ذلك ألنوثته����ا، وإمنا يجوز أن 
يطلع الطبيب في احلاالت املستعصية إذا لم توجد امرأة 
تس����تطيع القيام بعمله، كإج����راء عملية أو إنقاذ مولود 
متعسر الوالدة. ومن املؤسف أن بعض النساء يتساهلن 
ف����ي هذا األمر وهو أمر عند اهلل عظيم، فال يجوز للمرأة 

أن تنكشف على الرجل إال في الضرورة القصوى.
هذا بالنسبة للعورة املغلظة أما العورة املخففة كالنظر 
الى حدود الركبة فليس من العورة املغلظة فيجوز عند 

احلاجة وإن وجدت طبيبة كفاءة فهي أولى.

أكل الضبع 
هل صحيح أن اإلس��الم يجي��ز أكل الضبع وهو حيوان 
مفترس، وهل يجوز أكل حلم الكنغر، وهل الطيور املفترسة 

مثل الصقور يحرم أكلها؟ 
احليوانات التي لها ناب تفترس به محرم أكلها سواء 
كانت أليفة مثل الكلب، أو مفترس����ة مثل النمر والذئب 
وغيرها ومنها الضبع يحرم ألنه من فصيلة احليوانات 
املفترس����ة. وهذا عند جمهور الفقهاء لقوله ژ: »أكل كل 
ذي ناب من السباع حرام« مسلم 1534/3 واللفظ ملالك في 
املوطأ 496/2. وقال املالكية: في املشهور عندهم احليوانات 
املفترس����ة كلها مكروهة كراهة تنزي����ه وال يحرم حلمها 
مس����تندين الى قوله تعالى: )ق����ل ال أجد فيما أوحي إلي 
محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو حلم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اهلل به فمن 
اضطر غير باغ وال عاد ف����إن ربك غفور رحيم � االنعام 

145( وحملوا األحاديث احملرمة على الكراهية.
أما بخصوص الضبع فقد ورد فيه خالف، فإن جمهور 
الفقهاء يحرمون أكل حلمه، ويجيزه أبويوس����ف ومحمد 
من احلنفية، واملالكية يجوزون أكله على الكراهة حسب 
مذهبهم. ومس����تند من أجاز أكل الضب����ع خبر جابر بن 
عبداهلل من حديث ابن أبي عمار، قال: س����ألت جابر عن 
الضبع أآكلها؟ قال: نعم، قلت أصيد هي؟ قال: نعم، قلت 
أس����معت ذلك من نبي اهلل ژ؟ قال نعم الترمذي 25214 
وابن ماجة 1078/2 وصححه البخاري. ومذهب اجلمهور 
في حرمة كل حيوان ذي ناب مفترس أو غير مفترس أقوى 
دليال، واألحاديث الواردة في التحرمي مخصصة لعموم 
اآلية املذكورة. وعلى ذل����ك يدخل في حترمي أكل اللحم، 
احليوانات املفترسة وكل ذي ناب، الدب والقرد والسنجاب 
والفيل ونحوها. أما الطيور التي تفترس مبخالبها مثل 
الصقر واحلدأة ونحوهما فهي كذلك محرم أكل حلمها عند 
جمهور الفقهاء، وعند املالكية مباحة جائز أكلها. وحملوا 
حديث »نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي 

مخلب من الطير« مسلم 1534/3، على التنزيه.

سفر نساء بال محرم 
أنا سيدة متزوجة وأبلغ من العمر قرابة الثالثة واخلمسني، 
وارغب في السفر ملصر مع أخواتي وقريبات قريبني لي في 
العمر وذلك للترفيه املش��روع، لن يرافقنا في س��فرنا هذا 
أي م��ن الرج��ال البالغني الذين ميكن اعتباره��م محارم لنا، 
علما أننا قد س��افرنا عدة مرات س��ابقا الى مصر ونعف ان 
ندبر أمورنا بأنفسنا ان شاء اهلل. أرجو من فضيلتكم التكرم 

بإفادتي عن مدى جواز ذلك التصرف شرعا افادكم اهلل. 
من املتفق عليه أنه يحرم س����فر امل����رأة بدون محرم 
لقول النبي ژ »ال يحق المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر 
أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة« البخاري 
566/2. ولم يجيزوا الس����فر دون محرم إال السفر للحج 
الواجب، وهو حج الفريضة إذا كان مع املرأة رفقة مأمونة، 
وهذا عند املالكية والشافعية، وال يشترط في احملرم أن 
يكون بالغا عند املالكية فيجوز أن يكون مقاربا للبلوغ 

نبيها يعرف كيف يتصرف.

وّجهوا أبناءكم الستثمار عطلتهم الصيفية

كيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ وما األنشطة التي يستطيع 
كل أفراد العائلة االستفادة منها؟ 

سؤال طرحناه على أحد املهتمني باجلانب التعليمي والدعوي 
والترفيهي للتغلب على آفة الفراغ التي قد تصيب أفراد األسرة 

بأمراض اجتماعية خطيرة.
يوضح اخلبير التربوي د.محمد الثويني كيفية استفادة األبناء 
من عطلة الصيف فيقول: يعتبر فصل الصيف وما يصاحبه من 
فراغ كبير بالنسبة ألوالدنا وبناتنا حفرة واسعة مليئة بالكنوز 
الثمينة واألخطار اجلسيمة، واألبناء في العطلة يتعطشون الى 
االنطالق واحلرية بعيدا عن االلتزام، كما هو أثناء الدراسة ولكن 
البد ألولياء األمور ان يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات 
االهتمام باألوالد في العطلة، كما كان االهتمام بهم أثناء الدراسة 
واملذاكرة واالمتحانات، وبهذا ميكن ان يخرج األبناء من العطلة 
الصيفية وقد استفاد الولد أو البنت مبلء وقت فراغه وحصن كل 
منهما نفسه من االنحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، 

وكسبا فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت.

وسائل عدة

وحدد د.الثويني عدة وسائل لتحقيق ذلك منها ان يجلس اآلباء 
واألمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية وهذا األمر بذاته 

يعلمه���م التخطيط ويحملهم 
مسؤولية الوقت وكذلك يزيد 
من التآلف والتقارب بني أفراد 

األسرة الواحدة.
وزاد: وعن طريق هذا األسلوب 
يعلم ولي األمر توجهات أبنائه 
وتطلعاتهم وهواياتهم وعندها 
يبدأ مبتابعة األبناء كل حسب 
رغبته وهذا ال يعني األخذ برغبة 
األبناء كما هي، بل مناقشتهم 
بكل هدوء وود وإقناع، وعندها 
ميكن تقسيم الهوايات والرغبات 
الى نوعني، األول التعليم الفردي 
الى دورة مثال في  كاالنضمام 
الفترة الصباحية، أما األنشطة 
التي حتتوي على روح اجلماعة 

فمساء.
ويؤكد د.الثويني ان التشاور 
مع األبناء للتخطيط للبرنامج 
الصيفي املتكامل الذي يحتوي 
على التعليم واستغالل الفراغ 
والترويح في الوقت نفسه، له 
آثار ايجابية قليل من األس���ر 
تعلمها، كم���ا ان اجللوس مع 

األبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي األمر لهم لتصحيح 
املسار وتعديل البرنامج، سواء باإلضافة أو احلذف يكون وقعه 
راقيا ومثاليا يس���هم في تقومي النفس واعتدال طبعها وتقبلها 
للمتغيرات واملس���تجدات وزيادة احملبة والثقة بني جميع أفراد 

األسرة.

تجنب خمسًا

وينب���ه د.الثوين���ي أولياء األمور الى جتن���ب 5 أمور بقوله: 
حذار من الس���هر فهو يحرم األبناء من العبادات والطاعات، قال 
تعالى: )وجعلنا الليل لباس���ا وجعلنا النهار معاش���ا( فتنظيم 
وقت األبناء مهم، ويجب أال ينقلب الليل نهارا والنهار ليال وقال 

عن األمر الثاني، هو التحذير من كثرة تناول الوجبات السريعة 
خارج املنزل في املطاعم لثبوت عدم فائدتها الصحية بل ضررها، 
واألمر اآلخر هو مشاركة األبناء في إعداد الوجبات داخل املنزل 
كوسيلة خللق جو من التآلف األسري وإحساس األبناء بجهود 
األم ف���ي إعداد الوجبات، كما ينصح عند اخلروج الى املتنزهات 
والش���واطئ بأن حتمل األسرة وجباتها معها، اي ان يتم إعدادها 

باملنزل مبشاركة أفراد األسرة جميعا.

ضياع الوقت

أما عن األمر الثالث فقال د.الثويني، هو عدم اإلفراط في الذهاب 
الى األسواق واملقاهي ألن فيه مضيعة للوقت واملال، وان يقتصر 
الذهاب لألس���واق عند احلاجة وان يتم حتديد األشياء التي يتم 

شراؤها وفق ميزانية يتم االتفاق عليها مع الوالدين.
أما األمر الرابع الذي يغفل عنه الوالدان فهو التأكد من البرامج 
الترفيهية والثقافية التي يشترك االبن فيها فيجب عدم زج األبناء 
ف���ي النوادي إال بعد التأكد من تواف���ر األمانة واملعرفة واخلبرة 
من املشرفني على أبنائنا، كما ان األمانة وحدها ال تكفي بل يجب 
ان يتوافر معها العلم واخلبرة لدى املش���رف، كما اننا يجب ان 
نتأكد من برامج هذا النادي واألماكن التي س���يقضي الولد وقته 

فيها أو زيارتها.

المسجد

أما النصيح���ة األخيرة فهي 
تشجيع األبناء على الذهاب الى 
املساجد وقد الحظنا غياب الناشئة 
عن املساجد في العطلة الصيفية 
وذلك لعدم انتظام الوقت لديهم 
كأنهم في إجازة حتى عند الصالة 
باملس���جد، وهذا خطأ كبير ألن 
اإلجازة فرصة ألن يقضي األبناء 
وقتا أطول في املسجد وذلك حلفظ 
كتاب اهلل تعالى واالستماع الى 
الدرس واحللقات كما انه يجب أال 

تفوته فرصة من الفرص.

نصيحة

ويق���دم د.الثويني نصيحته 
قائال: أتوجه بنصيحة من القلب 
لآلباء وهي اختيار وقت مناسب 
لالعتكاف مع أبنائهم باملسجد ولو 
لساعة واحدة، وسيرون نتيجة 
هذا العمل كم ه���و نافع ومفيد 
وسيترسخ في أذهان األبناء طيلة 

حياتهم.

يا حجاج.. أنت أعظم سيئات أبيك
جيء للحجاج بن يوسف الثقفي بأسيرين، فقال 
ألحدهما: على دين من أنت أيها املارق؟ قال األسير: 
على دين إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني، فأمر 
احلجاج بضرب عنقه. ثم أقبل على األس���ير اآلخر 
فس���أله: على أي دين أنت أيها املارق؟ قال األسير: 
على دين أبيك يوس���ف، وهو يقصد بذلك اإلسالم. 
فتبس���م احلجاج وقال: ِنْعَم ما اخترت لنفسك، فقد 
كان أبي صّوام���ا قّواما، وأمر بفك قيده، وعفا عنه، 
ولكن الرجل األسير ظل واقفا مكانه، فتعجب احلجاج 
وقال له: قد عفونا عنك فاخرج إلى حيث حتب، قال 
األسير املؤمن: ال أخرج حتى أكلمك كلمات تسمعها: 
إنك سألت صاحبي عن دينه، فأجابك انه على دين 
ابراهيم حنيفا وما هو من املشركني، فقتلته، وسألتني 
عن ديني، فأجبتك بأنني على دين أبيك، فأطلقتني، 
فواهلل يا حجاج لو لم يكن ألبيك من سيئات إال ان 

له ولدا مثلك لكفاه.
هناك اشتط الغضب باحلجاج، فأحلقه بصاحبه، 
شهيدين في سبيل اهلل، تنتظرهما قافلة سيد الشهداء 

.ÿ حمزة بن عبداملطلب
روى عن رسول اهلل ژ انه قال: »سيد الشهداء 
حمزة، ورجل ق���ام أمام إمام جائ���ر، فأمره ونهاه 

فقتله«.

»فتية اإليمان«
حتت إش���راف جلنة الدعوة 
واالرشاد بجمعية إحياء التراث 
االس���المي � كيفان، يقدم نادي 
فتية االميان للش���باب املهارات 
االجتماعي���ة والتواص���ل م���ع 
البرامج  الى  اآلخرين باإلضافة 

الترفيهية.

»الجيل اإلسالمي«
بدأت جلنة اجليل اإلسالمي 
التابعة إلحياء التراث في محافظة 
الكبير نشاطها الصيفي  مبارك 

املتنوع.

مركز ابن تيمية
مرك���ز ابن تيمي���ة لتحفيظ 
الق���رآن الك���رمي باألندلس فتح 
باب التسجيل للدورة الصيفية 
السادسة ويهتم املركز بالصبية 
من سن 8 سنوات الى 14 سنة.

نادي »حروف«
يقوم نادي »حروف« لتثبت 
العربية بإحياء  اللجنة  مهارات 
التراث باتباع أساليب ترفيهية 
جتذب األطفال من سن 3 إلى 11 

سنة.

ورتل القرآن
الش���ريعة  أقام���ت جمعية 
مس���ابقة )ورتل القرآن ترتيال( 
وذلك على 3 مستويات املستوى 
األول تسميع ثالثة أجزاء، والثاني 
تسميع جزأين واملستوى الثالث 
تسميع جزء واحد وقدمت جوائز 

مالية بأكثر من 600 دينار.

محاضرة
أقامت جلنة الدعوة واالرشاد 
التابعة جلمعي���ة إحياء التراث 
اإلسالمي في الفردوس بالتعاون 
مع املراقب���ة الثقافية محاضرة 
للدكتور سليمان املاجد بعنوان 

»أفئدة الطير«.

العجمي يتوسط أطفال »اإلصالح« سليمان الرومي يتوسط املشاركني

الباللي يتوسط املعتمرين سعادة وترفيه

أطفال »اإلصالح« في زيارة »التعريف باإلسالم« افتتاح برامج نادي االرتقاء الصحافي

التائبون من اإلدمان أدوا مناسك العمرة طلبة »السراج« يتعرفون على السياحة في السعودية

قام وفد أطفال جمعية اإلصالح االجتماعي � الرقة بزيارة الى جلنة التعريف 
باإلسالم فرع املنقف، وأفاد مدير إدارة األفرع منيف العجمي بأنه ملس في البراعم 
الصغ���ار حبهم تفعيل دور العمل الدعوي واخليري وان هذه الزيارة تغرس في 
نفوس���هم هذا العمل التطوعي، مشيرا الى ان أهل الكويت سطروا شرف السبق 

في هذا املجال.

حتت ش���عار »بأخالقي ارتقي« نظم نادي االرتق���اء الصحافي التابع ملركز 
الشباب في جمعية اإلصالح االجتماعي أنشطة الصحافي املوهوب لصيف 2010 
حيث أقام دورة بعنوان فن التعامل مع اآلخرين للمش���اركني في نادي التميز 
التربوي التابع للجنة التواصل األس���ري في جمعية عبداهلل النوري اخليرية 

وقدم الدورة مدير النادي سليمان الرومي.

عاد وفد جمعية بش���ائر اخلير من رحلة العم���رة املباركة التي رافقهم 
فيها رئيس اجلمعية الداعية عبداحلميد الباللي وشارك فيها العائدون من 
االدمان والذين يتلقون العالج اإلمياني من جمعية البشائر رافق املعتمرين 
مس���ؤولو اللجنة، وقد عاد املعتمرون وهم مليئ���ون باجلرعات اإلميانية 

والسعادة الروحانية.

بهدف الترفيه والتثقيف قام نادي العاصمة الصيفي بإدارة الس���راج املنير 
ف���ي وزارة األوقاف برحلة ترفيهية الى س���ينما اآلي ماكس في املركز العلمي 
حيث استمتع الطلبة مبشاهدة العرض السينمائي عن شبه اجلزيرة العربية 
والذي يس���تعرض األماكن الس���ياحية والتراثية واحلضارة في أنحاء اململكة 

العربية السعودية.

التشــاور  الثوينــي: 
برنامجهم  فـي  األوالد  مـع 
الصيفـي لـه آثـار إيجابيـة 
قليـل مـن األسـر يعلمهـا

نصيحـة من القلـب لآلباء: 
اختـاروا الوقـت المناســب 
لالعتـكاف مـع أبنائكـم فـي 
واحدة لسـاعة  ولو  المسـاجد 

كتاب من تأليف دغش شبيب العجمي طبع منه 
أكثر من 2000 نسخة نفدت خالل شهرين وهو 
يعتبر تاريخ ديني للكويت، دّون فيه الكاتب تلك 
احلقبة املباركة والسيرة العطرة لبعض األمراء 
والعلماء والكتاب يتكون من 9 فصول يتناول 
فيها الكاتب حقيقة الدعوة السلفية وحال جزيرة 
العرب قبل قيام دعوة الشيخ املجدد محمد بن 

عبدالوهاب ويبني في الفصل الثالث ان الكويت 
دولة سنية سلفية مستشهدا فيها باألدلة على 
ذلك، وحتدث عن اعتن���اء علماء الكويت بكتب 
السلفيني وموقفهم من شيخ اإلسالم ابن تيميمة، 
كما تطرق الى ثناء علماء الكويت على اإلمام محمد 
بن عبدالوهاب، وتناول ارتباط علماء الكويت 

ومراسالتهم للسلفيني من أهل جند.

أمراء وعلماء من الكويت على عقيدة السلف

أسبوعحدث في

سيرة األبطال

اللهم أعنا على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك، 
اللهم اني اس���ألك إميانا 
ال يرتد ونعيما ال ينفد، 
وق���رة ع���ني ال تنقطع، 
ومرافق���ة محمد ژ في 

أعلى جنة اخللد.

دعاء

تنمية املهارات

د.محمد الثويني


