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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

النفاق بين الزوجين
هل يعتبر النفاق بني األزواج معصية؟

ال يستقيم الظل والعود أعوج، فال يبنى بيت زوجية 
على نفاق من أحد الطرفني، فالنفاق أن يظهر أحدهما لآلخر 
ما ال يصدق القول فيه، فقد يكذب في كلمة حب أو مودة، 
فتخرج من لسانه، والقلب ينكرها ومن كان فيه خصلة 
م����ن كذب كان فيه خصلة من نفاق، وهي آية وعالمة من 
عالماته، قال ژ: »آية املنافق ثالث إذا حّدث كذب وإذا وعد 
أخلف، وإذا اؤمتن خان«. وميكن حتمل الزوج املنافق الى 
فترة معينة، مع محاولة اإلصالح واملواجهة واحلوار ولعل 
احلال يصلح إذا كان م����ا يخفيه الزوج ويكتمه وينافق 
في����ه أمرا محتمال. ويكبر األم����ر إن كان الزوج مثال على 
معصية ومنكر، وهو ينكر ذلك ويظهر صالحه وتقواه، 
فهذا عيب في الدين، وهو أعظم إثما وذنبا، ويحتاج الى 
جهد في عالجه وصبر فإن انصلح احلال وإال فالش����رع 
يعط����ي للزوجة طلب الطالق للض����رر، ولكن الصبر قد 

ينفع في كثير من احلاالت.

التسليم من الصالة
 

كنت في إحدى الدول اإلسالمية، وذهبت لتشييع جنازة، 
م ميينا وش��ماال بعد  وعندما صلى اإلمام على املتوفى، س��لّ
التكبيرة الرابعة، علما بأنني لم أتبع اإلمام، بل س��لمت ميينا 

فقط. فما حكم ذلك؟  
إذا سلم اإلمام بتسليمتني في صالة اجلنازة فعليك أن 
تتبعه، ألن اإلمام إمنا جعل ليؤمت به، وفعل تس����ليمتني 
مذهب احلنفية، وعند الشافعية الثانية سنة، وهي جائزة 
عند احلنابلة، ولكن جمهور الفقهاء من املالكية والشافعية 
واحلنابلة على وجوب تسليمة واحدة، وهذا القول أقوى 
من قول احلنفية، لورود التس����ليم مرة واحدة عن ستة 

من أصحاب النبي ژ.

الجنازة عند الغروب
هل صحيح أن الصالة على اجلنازة مكروهة عند غروب 
الشمس؟ وهل يجوز الدفن بالليل، خاصة إذا خفنا أن تتأثر 

اجلثة باجلو؟  
صالة اجلن����ازة جتوز في أي وق����ت، إال وقت طلوع 
الشمس واستوائها في منتصف السماء، وعند الغروب، 
فتكون مكروهة في هذه األوقات، وقد ورد في هذا حديث 
عقبة بن عامر قال: »ثالث س����اعات كان النبي ژ ينهانا 
أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حني تطلع الشمس 
بازغة حتى ترتفع، وحني يقوم قائم الظهيرة حتى متيل 
الشمس، وحني تضيف الش����مس للغروب حتى تغرب« 
)مسلم 25/9( وفس����ر قوله نقبر موتانا مبعنى الصالة 
عليهم.  وبعض الفقهاء ال يرى كراهة الصالة على اجلنازة 
ف����ي أي وقت، لكن الرأي األول أقوى، لكن إن خيف تغير 

اجلثة فال كراهة حينئذ للضرورة.

التعزية قبل دفن الميت
 

يالحظ في املقبرة، أن كثيرا من املش��يعني يجلسون في 
مكان التعزية، وامليت لم يدفن، فهل هذا الفعل يجوز؟

يكره عند احلنفية واحلنابلة أن يجلس املش����يعون 
للجنازة قبل أن توضع اجلن����ازة في القبر، وقد ورد ما 
يؤيد ذلك من رواية أبي سعيد اخلدري مرفوعا: »إذا اتبعتم 
اجلنازة فال جتلسوا حتى توضع باألرض« )البخاري 178/2، 
ومس����لم 660/2(.  وأخذ احلنفية من هذا أن الكراهة هنا 
حترميية. ولم ير املالكية في هذا بأسا، إذا كان اجللوس 
قب����ل أن توضع اجلنازة عن األعناق. والش����افعية قالوا 
باخليار، فيستوي في ذلك القيام واجللوس. ولعل الراجح 
هنا: القول بالكراهة للحديث الصحيح، وال مينع احلديث 
الترخيص باجللوس لعذر كبر أو مرض، أو خوف تضرر 

من برودة أو حرارة.

أدت التغي���رات الثقافي���ة في املجتمع الى اخت���الل كثير من القيم 
واملفاهيم االجتماعية التي تسود الفرد واالسرة، فبعد ان كان الشباب 
يتشرب ثقافته من قنوات شرعية في االسرة واملدرسة اصبح يتشربها 
من قنوات غربية واقران الس���وء مما اوجد شرخا عميقا في العالقات 
االس���رية، وتزايد اعداد الش���باب املتعاطني للمواد املخدرة بأشكالها 

املختلفة.
وعن هذا الوباء الذي يصيب البعض يحدثنا استش���اري العالقات 

االسرية د.حمود القشعان.

مرحلة اإلنكار

يقول د.القشعان تفاجأ بعض الزوجات بأن تكتشف فجأة بأن زوجها 
مدمن على تعاطي املواد املخ���درة مما قد يترك آثارا عميقة بالنفوس 

وصدمات نفسية ومشاكل عائلية.
فعند مواجهة االسرة لالدمان يكون االنكار، فتنكر الزوجة وجود 
هذه املش���كلة وتكذب نفس���ها او تخفي اخلبر عن بقية افراد االسرة 
اعتقادا منها انها الوحيدة التي تعلم باملش���كلة وال تدرك ان هناك من 

يعلم بها ايضا ولكنه يتظاهر بعدم معرفتها.

مرحلة التعجب واالستغراب

ومن خطورة هذه املواجهة يوضح لنا د.القش���عان ان التعجب من 
مواجهة هذه املشكلة يجعل الزوجة تخفي اخلبر عن بقية املقربني عن 
االسرة وهي تظن ان اخفاء املشكلة قد يساعد في عالج وتوقف املدمن 
عن ادمانه وتشعر بالعار والدونية امام النفس وامام اآلخرين خشية 
من الفضيحة وخوفا على س���معة االهل من هذه املشكلة التي ظهرت 
باالس���رة، بل تبدأ الزوجة بالتثقيف ملعرف���ة معنى االدمان وعالماته 

وطرق التعامل معه.

مرحلة التحقق والتأكد

وعن خط���ورة مرحلة التحق���ق والتأكد يقول 
د.القشعان: هناك العالج املنزلي ويكون عن طريق 
محاولة ايقاف االدمان بالصراخ او التهديد والتودد 
والترغي���ب، ومحاولة عزل املدم���ن وعزل النفس 
اجتماعيا ومحاولة تنظيف املنزل من كل الوسائل 
باستمرار، وكذلك تقل املتعة االسرية ويختفي التفاعل 
االسري وتظهر مشاكل لالبناء نتيجة املشكلة االسرية 
ويتزايد اخلوف من اكتش���اف الفضيحة مما يؤدي 
بالزوج���ة الى زيادة االطالع والثقافة عن املخدرات 
وتبدأ باللوم لنفس���ها حلدوث هذه املشكلة وتلعب 
الزوجة دور حمالة األسية في تشرب النتائج مرحلة 

االحباط
وعما يحدث في االسرة من مرحلة االحباط يقول 
د.القشعان: الشعور بالفشل واالحباط في احتواء 
وعالج مشكلة املدمن شعور يتزايد في االسرة التي 
تفشل في عالج هذا املدمن وينتج عنه شعور باليأس 
والضغط النفس���ي واالجتماعي مما يسفر عنه من 
مشاكل نفسية ومالية وصحية ومن تضارب والء 
االطف���ال بني االب واألم وصراع والء األم بني املدمن 
كزوج واالبناء وبروز مشكلة العنف االسري بشتى 
انواع���ه ثم توقف العملية اجلنس���ية بني الزوجني 

ال تظلموا المدمن بتسميته مريضًااإلدمان قد ينتقل من اآلباء إلى األبناء

ويظهر الفراغ العاطفي.

التأقلم أو العالج

وملا كان عالج املدمن يعتمد على امور كثيرة هامة، يؤكد د.القشعان 
على اهمية معرفة الزوجة لذاتها وعلى درجة اعتماد الزوج على الزوجة 
وعلى درجة االرادة لدى املدمن وعلى درجة تغيير البيئة االجتماعية 

وعلى درجة التعزيز النفسي وعلى أهمية االلتزام الديني.

أبعاد أربعة

ويقترح د.القشعان ان العالج له اربعة ابعاد رئيسية وهي احلرص 

على زرع الثقة واالرادة باملدمن وقدرة على الس���يطرة على نفس���ه 
وعلى جتنب اخلمور والعالج الطبي الزالة الس���موم من اجلس���م، 
والعالج النفسي وذلك بتبصير املدمن بالطرق االيجابية لقيادة الذات 
واالسرة لالجتاه الصحيح ثم التغير االجتماعي، ففي دراسة جلامعة 
امللك س���عود أجراها د.الصحيان تقول ان 89% من اس���باب االدمان 
بالسعودية سببها رفاق الس���وء وعليه فتغيير البيئة االجتماعية 

لهم مهم للعالج.

سمات المدمن

ويرى د.القشعان ان هناك سمات اخرى شخصية للمدمن نفسه، 
منها االس���تعجال وعدم الصبر وتأجيل املش���كالت حتى تتراكم مع 
الوقت فيتجاهل مشكالته حتى يقع ضحية عدة مشاكل مالية واسرية 
وصحية وكذلك يحاول املدمن استجالب اللذة بشتى الطرق فقد يلجأ 
الى بيع منزله وش���رفه وكل ما ميلك م���ن اجل جرعة او كأس خمر 
وتكون لديه رغبة شديدة في حتمل االلم الستمرار املتعة والشعور 
بالنشوة ولديه مهارة عالية في االقناع والتهرب من املواجهة، ويكون 
ساحرا في كس���ب احمليطني فهو يغلب بلسانه فهو مع املتدين عالم 
ومع الفنان ش���اطر ومع الفقير مصلح ومع التاجر مخطط، وهكذا، 
وهذا يجعله دائما مرح���ا ويصعب كرهه رغم خطئه ويكون الكذب 
صفة مالزمة له، واحيانا يكون عاطفيا وحنونا وكرميا ويدعي القيم 

ويتجاوزها عند تعارضها مع املتعة الذاتية.

أسرة المدمن

وهناك س���مات عامة السرة املدمن يعرفون بها كما يوضح ويبني 
د.القشعان، ومن هذه السمات ان افراد االسرة لديهم قلة تقدير للذات 
وجند االعراف والقوانني قاس���ية رغم عدم االلتزام بها وظاهرها الال 
منطقية وان اكثر االساليب املستخدمة للتأقلم مع املشكلة تكون اللوم 
واالن���كار ويكونون في عزلة نفس���ية فيما بينهم 
وعزلة اجتماعيا مع احمليط���ني وخاصة اجليران 

واالصدقاء.

مشاعر مرفوضة

وعما يتعلق مبشاعر االسرة التي تكون حبيسة 
الصدر، يشير د.القشعان الى ان مشاعر االسرة تكون 
مرفوضة والثقة معدومة واحلديث مع اآلخرين ال 
فائدة له وتكون مزيجا من مشاعر األلم والغضب 

واحلزن واجلرح.
واشار د.القشعان الى ان االدوار بذلك تكون مقلوبة 
بني االبناء واالباء فيقوم االبناء بقيادة االسرة بعد 
اختالل توازن االب وتبرز االعراض النفسجسمانية 
كالغدد والقرحة والشيب الكثير وغيرها من االعراض 

التي اصلها نفسي وظاهرها طبي.
ويس���يطر املدمن على افراد اسرته االمر الذي 
يعطي للمدمن سلطة خوفا من تفاقم مشكالته بسبب 
صراخه الدائم، ويبرز حينئذ السلوك التعويضي 
لتجنب مواجهة املشكلة، فاالبناء يبحثون في مجاالت 
اخرى لتصريف طاقاتهم واألم قد تختلط مع االوالد 
بشكل اكبر ويستمر في اسرة املدمن االدمان وينتقل 

عبر االجيال.

رب نساء تزن إحداهن عشرات الرجال
من قال إن مواقف الرجولة وقف على الرجال من دون 
النس����اء؟ من هؤالء السميرا بنت قيس أسلمت فشمخت 
بإسالمها وشمخ بها اإلسالم، فإذا هي منوذج فريد متحرك 
ملا ينبغي ان تكون عليه املرأة املسلمة. وحني نفر املسلمون 
الى احد، وس����ارعت السميرا حترض ولديها النعمان بن 
عبد عمرو، وس����ليم بن احلارث، للنفرة مع رسول اهلل 
ژ ثم متضي من خلف الركب النبوي، مع نفر من نساء 
املسلمني تستطلع اخبار القتال. واحتدم القتال، وشرعت 
ابواب اجلنة تس����تقبل شهداء االس����الم، وشرعت ابواب 
جهنم تلتهم قتلى الكافرين، والس����ميرا ورهطها يراقنب 
ع����ن بعد مجرى املعركة حت����ى إذا الح لها فارس يقترب 
نهضت إليه تستوقفه، وتسأله عن اخبار املعركة فعرفها 
الفارس فنعى إليها ولديها النعمان وسليم، فما زادت على 
أن قالت: إنا هلل وإنا إليه راجعون، ثم قرأت لهما فاحتة 
الكتاب، وعادت الى الرجل تقول: يا اخا االسالم ما عنهما 
سألتك، اخبرني ما فعل رسول اهلل ژ؟ قال الرجل: خيرا 

ان شاء اهلل هو بحمد اهلل على خير ما حتبني.
قالت أرنيه، انظر إليه. فأشار إليه، فقالت: وقد تهلل 
وجهها، ونسيت مصيبتها بولديها: كل مصيبة بعدك جلل 
يا رسول اهلل )اي هّينة(. وما هي إال سويعات، حتى جيء 
لها بولديها الشهيدين، فقبلتهما، وحملتهما على ناقتها، 
ورجعت بهما الى املدينة. وفي الطريق قابلتها أم املؤمنني 
عائشة رضي اهلل عنها، فقالت: ما وراءك يا سميرا؟ قالت 
السميرا: اما رسول اهلل ژ فهو بحمد اهلل بخير لم ميت، 
وأما املسلمون فقد اتخذ اهلل منهم شهداء، وأما الكافرون 
فقرأت قوله تعال����ى: )ورد اهلل الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرا وكفى اهلل املؤمنني شر القتال � األحزاب: آية 
25(. قالت السيدة عائش����ة رضي اهلل عنها: فمن هؤالء 
الذين فوق الناقة يا س����ميرا؟ قالت: هما ولداي، النعمان 
وسليم، قد شرفني اهلل باستشهادهما، وإني ألرجو اهلل 

ان يلحقني بهما في اجلنة.

الحقيبة الدعوية
قامت جلنة الفردوس بجمعية 
إحياء التراث اإلس����المي بعمل 
حقائب دعوي����ة حتتوي على 
شريط وكتيب، ومطوية بأسعار 
رمزية 300 فلس وتوفير خدمة 

التوصيل مجانا.

»مفاز« النسائي
النادي  انطلق����ت أنش����طة 
الصيفي في جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي � الصباحية في النادي 
الصيفي ملركز مفاز النس����ائي، 
حيث يقدم املركز برامج عديدة 
ومتنوعة بني ثقافية وشرعية 

وترفيهية.

مركز الكويت
وافق مجل����س الوزراء على 
إنش����اء مركز الكوي����ت للقرآن 
الك����رمي وعلومه ومت رفعه إلى 

صاحب السمو األمير املفدى.

السراج المنير
حتت رعاي����ة نائب رئيس 
ال����وزراء للش����ؤون  مجل����س 
القانونية ووزير العدل واألوقاف 
والشؤون اإلسالمية املستشار 
راش����د احلماد، افتت����ح املخيم 
الربيعي السادس للسراج املنير. 
حضر االفتتاح عدد من سفراء 
الدول العربية والفلكي د.صالح 

العجيري.

»نسائية« الفردوس
تقيم اللجنة النسائية بجمعية 
إحياء التراث اإلسالمي بالفردوس 
كل أسبوع دروسا أسبوعية في 
مسجد محمد عباد العدواني وفي 
مس����جد الوطري باإلضافة إلى 

احملاضرات اليومية.

اجلويسر يتحاور مع احلاضرات اجلناح اإلثيوبي تعرضه حرم السفير اإلثيوبي

جانب من احلضور الرجال جناح الكويت

ندوة جماهيرية لـ »ركاز« في سوق شرق التعرف على عادات الشعوب في قرطبة
ضمن حش���د كبير نظمت حملة ركاز ندوة جماهيرية حاضر فيها د.موس���ى 
اجلويسر والداعية السعودي سليمان احلبيالن، حضر األمسية التي ألقيت في 
سوق شرق أكثر من 2000 شخص من النساء والرجال واألطفال والشيوخ حتاور 

فيها الدعاة مع احلضور وأمتعهم بهذا اللقاء.

نظمت اللجنة النسائية للتعريف باإلسالم يوم تعارف للجاليات األفريقية 
واآلسيوية حضرته زوجات سفراء الدول األفريقية واآلسيوية وذلك في صالة 
الشيخ سالم العلي بقرطبة حيث مت عرض املالبس واملأكوالت واألزياء اخلاصة 

بعادات كل بلد كما ضم جناح للكويت.

نظمت جمعية احياء التراث االسالمي باجلهراء في املنتزه الترفيهي 
باسطبالت اجلهراء ووس���ط حضور كبير محاضرة بعنوان »الشباب 
والفنت« ألقاها الداعية الس���عودي االس���تاذ في جامعة االمام محمد بن 
سعود د.عمر العيد، ادار الندوة الداعية عبدالرحمن صاهود، واكد فيها 
د.العيد اننا نعيش فتنا متنوعة تستهدف الشباب املسلم الذين هم عدة 
االمة واملها في قيادة املستقبل، مشيرا الى ان احلضارة توزن بشبابها 
ال بشيوخها لذلك تنهض الشعوب وتتقدم اذا كانت طموحات الشباب 

فيها تعلو وترتفع، وتضيع اذا كان ش���بابها في انحراف. ولهذا اعتنى 
االسالم باملرحلة التي يعيشها الشباب عامة، ونوع اخلطاب لهم واكد 
حديث النبي ژ ذلك بقوله »اغتنم خمس���ا قبل خمس« ومنها شبابك 
قبل هرمك، واوضح العيد ان االسالم في هذا احلديث ركز على مرحلة 
العمر املهمة في حياة االنس���ان وهي الش���باب. وانتقل العيد من فنت 
االفكار الغربية في االعالم الى فتنة الشهوات وشدد على مسألة الفراغ 

في حياة الشباب وهي من اعظم اسباب افسادهم.

»تراث الجهراء« استضافت العالم السعودي عمر العيد

أسبوعحدث في

سيرة األبطال

ي���ا قيوم  يا حي 
اس���تغيث  برحمتك 
أصلح لي شأني كله 
وال تكلني الى نفسي 
طرفة عني، يا مقلب 
القلوب واالبصار ثبت 

قلبي على دينك.

دعاء

د.حمود القشعان

استشاري العالقات األسرية د.حمود القشعان يصرح: 
زوجة المدمن تساعده على اإلدمان وهي ال تعلم


