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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

بيت التمويل
هل التعامل مع بي��ت التمويل الكويتي حالل أم حرام 
م��ن جميع اجلوانب خاصة التوظيف به، وأرباح الوديعة، 
وأرباح التوفير، حيث نس��مع أن بع��ض اإلجراءات التي 

يقوم بها مخالفة للشرع؟
كل معامالت بيت التمويل حتمل على الصحة ألن 

لديه هيئة شرعية.

الجمعيات التعاونية
هل أرب��اح اجلمعية التعاونية حالل أم حرام، حيث ان 
اجلمعية تتعامل في بعض املكروهات مثل بيع السجائر؟

ما يخص السجائر هو محل الكراهة أو احلرمة على 
اختالف الرأي وال إث���م عليك مادمت ال متلك التغيير 
وإذا أردت التنزه واس���تطعت أن تعرف مقدار الربح 

الذي يخص السجائر فلتتخلص منه.

إجبار البنت
هل يجوز إجبار البنت على الزواج من رجل تكرهه؟

عقد الزواج يخص املرأة وهي أحق بنفسها وتتخير 
زوجها مادام كفؤا لها، ويجب على وليها أن يستأذنها 
قب���ل الزواج بكرا كانت أو ثيبا، وال يجوز له إجبارها 
على من تكرهه، فإن عقد عليها دون رضاها فلها فسخ 

عقد الزواج، ويؤكد ذلك األحاديث اآلتية:
1- عن أبي هريرة ÿ ان النبي ژ قال: »ال ُتنكح 
األمي حتى ُتس���تأمر، وال ُتنكح البكر حتى ُتس���تأذن« 
قالوا: يا رس���ول اهلل وكيف إذنها؟ قال: »أن تسكت«، 

متفق عليه.
2- عن خنس���اء بنت خدام األنصارية رضي اهلل 
عنها، »ان أباه���ا زّوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت 

رسول اهلل ژ فرد نكاحه« أخرجه البخاري.
وج���اءت فتاة الى النبي ژ فقالت: ان أبي زوجني 
ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال: فجعل األمر إليها، 
فقالت ق���د أجزت ما صنع أبي ولك���ن أردت أن تعلم 
النساء ان ليس لآلباء من األمر شيء، وعند املالكية ان 
األب يجبر ابنته ولو كبيرة، وما ذكر أوال هو الراجح 

واألحاديث نص في املوضوع.

الفوز براتب
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، أخذت قرضا ربويا 
من احد البنوك الربوية لألسف وبعد فترة وجيزة ربحت 
بالس��حب من هذا البنك راتبا م��دى احلياة وأنا أعتقد ان 
ه��ذا املال حرام م��ع العلم ان القصد ه��و القرض وليس 
دخول السحب، والسؤال هو كيف أفيد املسلمني من هذا 
املال احلرام؟ هل أهديه للمحتاجني واللجان اخليرية بنية 
التخل��ص من املال احلرام؟ أو أرفض تس��لم هذا الراتب؟ 
وق��د أكون أعنت هذا البنك على احلرام، أنا في حيرة من 
أمري وسألت كل شيخ أعطاني فتوى تختلف عن األخرى 
م��ع العلم اني أعرف أس��را متعففة بحاجة وهي أولى من 

البنك بهذا املال، أفيدوني وجزاكم اهلل عنا كل خير؟
مالحظة املبلغ هو 500 دينار شهريا مدى احلياة. 
عليك ان تتوب الى اهلل وتستغفره وعليك ان تأخذ هذا 
املبلغ وتعني به األسر احملتاجة دون اعالمهم مبصدره 

اال اذا سألوا.

تتميز األسرة املسلمة في حياتها الزوجية بأن أحكام اإلسالم وآدابه 
هي التي تس����ود فيها دون غيرها واجلو الذي يس����ود احلياة الزوجية 
داخل األس����رة املسلمة يوجه الكل لصالح األبناء وإلعداد الولد الصالح 
الذي يدعو لوالديه بعد موتهما، ويكون من س����واد األمة املسلمة التي 
س����يفاخر بها النبي ژ األمم يوم القيامة، ولكن كيف تكون األسرة هي 
احملضن األول الذي سيكون أساس التربية الصاحلة؟ هذا ما يحدثنا به 

املستشار النفسي والتربوي د.مصطفى سعد.
بداية كيف يكون إجناب األبناء طريق اجلنة لألبوين؟

ب����أن تتولى األس����رة تربيتهم تربية صاحلة، فف����ي احلديث ان من 
رزقه اهلل 3 بنات فرباهن فأحس����ن تربيتهن ك����ن له حجابا من جهنم 
يوم القيامة، ومن أجنب أبناء وفقدهم فصبر كانوا له ججابا من النار، 
وهو مفلح وفائز في كلتا احلالتني، وامنا الش����رط عند الفقد ان يصبر 
ويحتس����ب. فعلى الزوجني ان يقيا نفسيهما من النار بإجنابهما األبناء 
وتربيتهم وأن يقيا أبناءهما النار كذلك كثير من املسلمني يغفلون عن 
هذا فنجدهم يفدون أبناءهم بكل ش����يء إلنقاذهم من املوت والفراق وال 
يبذلون شيئا إلنقاذهم من فراق االبن يوم القيامة وهم يعلمون انه في 
ذلك اليوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم قال تعالى 
)يا أيها الذين آمنوا قوا أنفس����كم وأهليكم ن����ارا( كما ان على الوالدين 
ضرورة العمل على ابراز امليل الفطري الذي يكون في اآلباء واألمهات، 
هذا امليل هو ان يكون أبناؤهم أفضل منهم فيعمل األبوان على ابراز هذه 
األفضلي����ة في مجاالت العلم والتقوى والصالح والفضل ال في مجاالت 

املال والدنيا فحسب.

الصبغة اإلسالمية

كيف يؤثر اجلو األسري على تكوين األطفال؟
اجلو األسري السوي يعتبر مكانا صاحلا لنشوء األبناء وتربيتهم، 
وهذا اجلوهر ما يعرف بالسلوك العام الذي يسود داخل البيت فاألسرة 
املسلمة يجب ان تتميز عن غيرها بالصبغة اإلسالمية في كل شيء وان 

تكون األحكام اإلسالمية سائدة في البيت.
وم��ا تلك األحكام اإلس��المية التي يجب ان تس��ود 

البيت املسلم؟
ان يس����ود احلجاب داخل البي����ت )عند احلاجة( 
وخارجه وه����ذا أصل عظيم تتفرع من أحكام كثيرة 
منها ان املرأة املسلمة ال تعمل إال لضرورة وفي عمل 
يناسبها، كما ان األصل فيها انها ال جتاهد وإن جاهدت 
كان����ت في مؤخرة الصفوف تقوم مبا يناس����بها من 
أعمال، كما ان األصل في املرأة انها ال تتولى ش����ؤون 
األس����رة اخلارجية إال لضرورة تقدر بقدرها وهناك 
أحكام أخرى كثيرة ويكفي ان نعلم قاعدة اإلسالم في 
مثل هذه األحكام فهو عندما يضع أصال من األصول 
الكبيرة من جانب ما، مينع كل ما يؤدي الى هذا، كما 
انه لو وضع أصال م����ن األصول يراعى عند وضعه 
األغلبية املتوس����طة وال يلتفت الى األقلية املتفوقة 

وهذا من واقعية تشريعاته.

الخالفات

كيف ميك��ن القضاء عل��ى اخلالف��ات الزوجية بني 
زوجني مسلمني؟

ميكن للزوجني ان يقلال هذه اخلالفات في حياتهما 
حتى تصل الى حد الندرة واالختفاء التام وذلك بأن 

يكون لهما تكوين إسالمي صالح قبل ان يقترنا وان يضعا لهما مجموعة 
من القواعد في التعامل يتفقان على االلتزام بها معا، وتس����توعب هذه 
القواع����د كل ما يؤدي الى اخلالف فتض����ع له قوانينه وطرق التصرف 
عند حدوثه، ويحدثنا التاريخ ان ش����ريحا القاضي قابل الشعبي يوما، 
فسأله الش����عبي عن حاله في بيته، فقال له: منذ عشرين عاما لم أر ما 
يغضبني من أهلي، قال له كيف ذلك؟ قال ش����ريح: من أول ليلة دخلت 
على امرأتي رأيت فيها حس����نا وجماال نادرا، قلت في نفس����ي فألتطهر 
وأصلي ركعتني ش����كرا هلل، فلما سلمت رأيت زوجتي تصلي بصالتي 
وتس����لم بس����المي، فلما خال البيت من األصحاب واألصدقاء قمت اليها 

فمددت يدي نحوها فقالت: على رس����لك يا أبا أمينة، كما أنت ثم قالت: 
احلمد هلل أحمده واستعينه وأصلي على محمد وآله، واني امرأة غريبة 
ال علم لي بأخالقك فبني لي ما حتب فآتيه وما تكره فأتركه وقالت: انه 
كان ل����ك في قومك من تتزوجه من نس����ائهم وفي قومي من الرجال من 
هو كفء لي، ولك����ن إذا قضى اهلل أمرا كان مفعوال، وقد ملكت فاصنع 
ما أمرك اهلل به »إمساك مبعروف أن تسريح بإحسان« أقول قولي هذا 

واستغفر اهلل لي ذلك.
قال شريح فأحوجتني واهلل يا شعبي الى اخلطبة في ذلك املوضع 
فقلت احلمد هلل أحمده واستعينه وأصلي على النبي وآله وسلم وبعد 
فان����ك قلت كالما إن ثب����ت عليه يكن لك حظ����ك وان تدعيه يكن حجة 
علي����ك، أحب كذا وكذا وما رأيت من حس����نه فانش����ريها وما رأيت من 

سيئة فاستريها.

القوامة

وكيف تتحقق قوامة الرجل؟
على الرجل القوامة واالشراف العام على البيت وان تكون املرأة املسؤولة 
داخل البيت وهذا أصل عظيم تتفرع منه أحكام تفصيلية )الرجال قوامون 
على النس����اء مبا أنفقوا( فالرجل مكلف باإلنفاق على زوجته وأوالده 

واالهتمام بأمورهم ومعاملتهم بالرفق واحلسنى والنصيحة واحلب.
ومتى يكون األبناء واألموال فتنة؟

يقول اهلل تعالى )إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة( ومن فتنة األوالد ان 
يدفعوا آباءهم الى ما ال يحتمل من النفقات فيضطر األب للسرقة أو الرشوة 
أو أي وجه من وجوه الكسب احلرام أو يضطر في سبيل كسب أكبر من 
احلالل الى تضييع الفرائض وقد أثر عن بعض نس����اء السلف الصالح 
انهن كن يودعن أزواجهن في الصباح قائالت: اتقوا اهلل وال تكسبوا إال 

حالال فإنا نصبر على اجلوع في الدنيا وال نصبر على النار.

ضرورة الصبر

وما نصيحتك لألسرة حتى حتافظ على متاسكها؟
ضرورة الصبر عند اخلالف وحتمل كل فرد لآلخر 
فاألسرة املسلمة ليست أسرة مثالية خالية من املشاكل 
لكنها تتميز عن غيرها من األس����ر بأن الزوج يصبر 
على ما يكره من زوجته كما ان الزوجة تصبر على ما 
تكره من زوجها فإنهما إن كرهما من نفسيهما شيئا 
رضيا أش����ياء. والتغلب على اخلالف داخل األسرة 
املسلمة أمر ضروري إلنقاذ عش الزوجية من التمزق 
والضياع واحلرص على سالمة األبناء وتنشئتهم في 
أحسن الظروف واألجواء، ولهذا ملا جاء أحد املسلمني 
الى سيدنا عمر بن اخلطاب ÿ يطلب منه االذن في 
تطليق زوجته وس����أله عن السبب قال اني ال احبها 
اجاب����ه الفاروق عمر: ويحك وهل ال تبنى البيوت اال 
على احلب؟ اين الرعاية واين التراحم؟ كما ان سيدنا 
عمر بن اخلطاب ÿ جاءه أحد املس����لمني يريد ان 
يشكو زوجته له فلما وقف سمع زوجة أمير املؤمنني 
ترفع صوتها عليه فقفل راجعا فأدركه عمر فسأله عن 
سبب مجيئه فما أخبره قال له: يا أخي اني حتملتها 
حلقوق لها علي انها طباخة لطعامي غسالة لثيابي 
مربية ألطفالي وتعفني عن احلرام، لذا فهذه اخلالفات 
هي قاعدة احلياة الزوجية وتنشب بني احلني واآلخر 

وعند نشوبها البد ان يتم التغلب عليها.

زيد بن صوحان العبدي
سبقته يده إلى الجنة

في ليلة من الليالي، أخذت رس���ول اهلل ژ سنة 
من النوم، ثم قام من نومه وهو يقول:
»زيد وما زيد، جندب وما جندب«.

فتعجب املسلمون وقالوا: يا رسول اهلل، ما خبر 
زيد، وجندب؟

فقال رس���ول اهلل ژ: »هما رجالن من أمتي، أما 
أحدهما فتس���بقه يده الى اجلنة، ثم يتبعها س���ائر 
جس���ده، وأما اآلخر فيضرب ضربة تفرق بني احلق 

والباطل«.
ثم مضت السنون، وكاد الناس ينسون خبر زيد 
وجندب، حتى كان اليوم الرابع من أيام القادس���ية، 
يومها احلاسم األخير، وهو يوم األحد السادس عشر 
من شعبان من العام اخلامس عشر للهجرة )22 من 
س���بتمبر 636م(، فارتفع ص���وت القعقاع بن عمرو 
ÿ ينادي املسلمني: يا معاشر املسلمني، إن الهزمية 
بعد ساعة ملن تتخاذل، فاصبروا ساعة وال تنخذلوا، 

واحملوا على عدوكم، فإن النصر مع الصبر.
وما ه���ي إال حلظات حت���ى كان أبطال اإلس���الم 
يتدافعون نحو عدوهم، واحتدم القتال على أش���د ما 
يكون القتال، وتطايرت الرؤوس من غير حس���اب، 
وتناثرت األش���الء فوق كل شبر على أرض املعركة، 
وبلغ عدد شهداء املسلمني في يوم القادسية احلاسم 

ستة آالف شهيد.
وفي احدي ساحات املعركة كان زيد بن صوحان 
ÿ يدك بعزماته املؤمنة صفوف الكافرين، ويثخن 
فيهم اجلراح، فتجمع عليه عدد من الفرس، فحاصروه 
فثب���ت لهم، وظل يقاتلهم وحيدا، حتى متكن أحدهم 
منه، فضربه بسيفه ضربة قطعت يده من أعلى الكتف، 
فوقعت على األرض، وحتامل زيد على جرحه، وظل 
يقاتل بي���ده األخرى، حتى متكن م���ن الوصول الى 
مواقع املسلمني لتتلقفه األيدي املؤمنة تضمد جراحه، 
وهو ال يفتأ يدعو اهلل عز وجل ان تتحقق فيه رؤيا 
رس���وله الكرمي صلوات اهلل وسالمه عليه، فيلحق 

جسده بيده الى اجلنة.

منحة
الكوي���ت 100 مليون  قدمت 
دوالر لدع���م برامج التنمية في 
موريتانيا حيث قدم الصندوق 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
العربية منذ ع���ام 1975 عدد 14 
قرض���ا بقيمة إجمالي���ة بلغت 
225 مليون دوالر اضافة الى 8 
مساعدات فنية بقيمة 14 قرضا 
بقيمة اجمالية بلغت 225 مليون 
دوالر اضافة الى 8 مساعدات فنية 
بقيمة 4.500 ماليني دوالر وأيضا 
قدمت الكويت 3 منح دراس���ية 

بقيمة 10.500 ماليني دوالر.

لجنة الفردوس
أطلقت جلنة زكاة الفردوس 
حملة التبرع بالدم األولى حتت 
شعار »ومن أحياها« حيث تسابق 
التبرع  األهالي واملقيمون على 

بدمائهم.

تبرع
تس���لم س���فير الكويت لدى 
األردن الش���يخ فيصل احلمود 
تبرعا من جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي جلمعية احملافظة على 

القرآن الكرمي في األردن.

الجيل اإلسالمي
اختتمت جلنة اجليل اإلسالمي 
التابعة جلمعي���ة إحياء التراث 
اإلسالمي – القرين – أولى دوراتها 
العلمية لهذا الصيف والتي جاءت 
القمة«  بعنوان »موعدن���ا على 
ألقاها رئيس مركز االرتقاء بفرع 

الساملية خالد السعيد.

مشروع مصحف
الفردوس  قدمت جلنة زكاة 
بجمعية إحياء التراث اإلسالمي 
� طباعة ونشر املصحف الشريف 
وسورة الكهف وتوزيعهما مجانا 
داخل الكويت وخارجها ليكون 

في كل بيت مصحف.

أحد الطلبة املكرمني األطفال أثناء دورة السباحة

املشاركون في الدورة املكرمون

فقيه األمة في مبرة التواصل ترفيهية وألعاب في »زكاة العثمان«

دورة توعوية لعمال نظافة المساجد مسابقة رياضية للمسلمين وغير المسلمين

نظمت مبرة التواصل اخليرية املس����ابقة األولى من نوعها »فقيه األمة« 
وذل����ك ملا للعلم م����ن أهمية بالغة في حياة األمة ف����ي كل زمان ومكان وألن 
العلماء هم ورثة األنبياء وقامت املبرة بتكرمي الفائزين باملسابقة في خطوة 

منها لنشر العلوم الشرعية.

ضمن دورتها الصيفية قدمت جلنة زكاة العثمان – مراكز حتفيظ القرآن 
الكرمي، لطالبها برنامجا ترفيهيا طوال فترة الصيف تضمن زيارة األماكن 
السياسية بالكويت وممارسة االلعاب وكرة القدم والسياحة وغيرها من 

الرياضات.

الش بالتعاون مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية نظمت جلنة التعريف 
باإلسالم � فرع خيطان � دورة شرعية سلوكية لعمال نظافة املساجد شارك 
فيها 46 مش���اركا من اجلنسية البنغالية وذلك لتقوية الوازع الديني لديهم، 
اش���تملت الدورة على جانب من األخالق اإلسالمية التي يجب ان يتحلى بها 

املسلم.

وفق منهج احلكمة واملوعظة احلسنة أقامت جلنة التعريف باإلسالم � 
فرع اجلهراء مسابقة رياضية للمسلمني وغير املسلمني من أبناء اجلالية 
الس���نهالية والتلغوية بهدف تفعيل دور الدعوة ونش���ر سماحة اإلسالم 
حيث مارسوا لعبة كرة الكركيت والتي القت إقباال كبيرا من قبل اجلالية 

اآلسيوية.

اهدى الينا الداعية راشد العليمي كتيبا 
من احلجم الصغير يتكون من 46 صفحة 
يقدم فيه موجزا لكيفية اداء العمرة عن 
طريق 362 سؤاال مع االيجابة التي تستند 
الى فتاوى العلماء وفي مقدمتهم العالمة 
ابن باز والعالم ابن عثيمني رحمهما اهلل 
مع اختصار من العليمي الجباتهم لتكون 

موجزة وميسرة للفهم والقراءة تشمل ما 
قبل الرحل���ة واثناء الطريق الى مكة ثم 
في الفندق وما يتعلق بالطواف والسعي 
واحللق أو التقصير ثم الى ما بعد العمرة 
والكتاب يرد على جميع االس���ئلة التي 
الرحلة املباركة ويستحق  تش���مل هذه 

االطالع عليه.

سؤال وجواب عن مناسك العمرة

أسبوعحدث في

سيرة األبطال

الله���م اني اعوذ بك 
من الهم واحلزن واعوذ 
العجز والكسل  بك من 
ب���ك من اجلنب  واعوذ 
والبخ���ل واع���وذ بك 
من غلب���ة الدين وقهر 

الرجال.

دعاء

د.مصطفى أبوسعد

تطبيق تعاليم اإلسالم يحقق الترابط األسري ويحمي 
األبناء من مخاطر الدنيا وعذاب اآلخرة

المستشار التربوي مصطفى أبوسعد لـ »اإليمان«:


