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اني أس����ألك اخلير كله 20 اللهم 
عاجله وآجل����ه ما علمت منه وما 
لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله 
عاجله وآجله ما علمت منه وما لم 
أعلم، اللهم اني أسألك من خير ما 
سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من 

شر ما استعاذ به عبدك ونبيك.

دعاء
كتاب قيم أهداه لنا مؤلفه خالد بن جمعة اخلراز، الكتاب من 504 
صفحات يتكون من 5 ابواب ويحتوي الباب االول على مقدمات وأسس 
مهمة في االخالق وكيف نحصّل االخالق احلسنة، وكيف نتخلص من 
االخالق السيئة واالساليب العملية لتزكية النفس، مستشهدا بالقصص 
القرآن����ي، ثم ينتقل في الباب الثاني الى االدب مع اهلل تعالى، مبينا 
أدب االنبياء والرسل جميعا، وكيف نتأدب مع القرآن الكرمي واألدب 
مع املالئكة الكرام ومع الرسول ژ، مشيرا الى مظاهر هذا االدب، وفي 

الباب الثالث تناول املؤلف االدب مع الناس وأدب العالم واملتعلم، ثم 
شرح آداب بر الوالدين واملعاملة الواجبة لهما، واالدب مع االرحام ومع 
االصحاب وبني الرئيس واملرؤوس وبني املوظف واملرؤوس، وايضا 
األدب مع اخلادم واالجير ومع غير املس����لم، وفي الباب الرابع شرح 
املؤلف كيفية االدب مع احليوان وحقوقه نحونا ثم تناول في الباب 
اخلامس االدب مع البيئة ومع الثروة النباتية. حقا إنها موس����وعة 

لألخالق لم يدع الكاتب شيئا في االخالق إال وذكره.

موسوعة األخالق

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

الوعد بالشراء
ابنت��ي تبل��غ من العم��ر 25 عام��ا، وكان لديها منزل 
باس��مها، وقد عقد والدها النية على بيع منزلها، وشراء 
عم��ارة بدال منه، ودفع الزيادة للعمارة، وقد توفي الوالد 
رحمه اهلل قبل ان يتم شراء العمارة، هل يجوز استرداد 
المبلغ قيمة المنزل من الثلث الموصى به للزوجة، أم ال؟ 
وهل يمكن ش��راء عمارة كما عقد المرحوم نيته، وهناك 

شهود على ذلك أكثر من 3؟
المبلغ المذكور – وهو قيمة بيت االبنة – ملك لها 
مادام مس���جال باس���مها في حياته. أما نية المرحوم 
 شراء عمارة، ودفع ما يزيد على قيمة البيت، فهذا وعد 
 ل���م يتحقق، وني���ة ل���م يصاحبها وصي���ة أو فعل 
تنفيذي بالشراء، ودفع الزائد على المبلغ من حسابه، 
 فال يؤخ���ذ من أص���ل الميراث وال من الثلث ش���يء 
ليعطى البنته، ووجود شهود على ان المرحوم عنده 
 نية، أو حتى انه قال البنته انه سيشتري لها عمارة 
ويدفع الزائد، ال يغير من الحكم ش���يئا، ألنها شهادة 
على أمر ربما يحدث أو ال يحدث، لكن لو كانت الشهادة 
على وصية فعلية بأن قال: ابنوا عمارة وادفعوا الزائد 
من حس���ابي، وتسجل باس���م ابنتي فالنة، لصحت 

الوصية.

الصالة في السيارة
هل يجوز ان أؤدي صالة الفرض وأنا في السيارة؟

ال يجوز أداء صالة الفرض وانت في السيارة اال اذا 
كان هناك عذر يتعذر معه أداء الصالة خارج السيارة 
كخ���وف من عدو أو حي���وان مفترس أو قطاع طرق، 
وكذا كثرة الطين والوحل بحيث ال يجد مكانا للصالة، 

وبعض الفقهاء يرى اعادة الصالة بعد ذلك.
وحكى اإلمام النووي اإلجماع على عدم جواز صالة 
الفريضة على دابة من غير ضرورة، واألصل في ذلك 
حديث لعلي بن مرة »ان النبي ژ انتهى الى مضيق 
هو وأصحابه والس���ماء من فوقهم والبلة من أسفل 
منهم، وحضرت الصالة فأمر الم���ؤذن فأقام، فتقدم 
الرس���ول ژ على راحلته، فصلى به���م يومئ ايماء 
يجعل السجود أخفض من الركوع«. )تحفة األحوزي 

حديث رقم 115(.

قراءة الحائض من اإلنترنت
ه��ل يجوز للم��رأة ان تكم��ل ختمتها ف��ي رمضان 
بواس��طة اإلنترنت حين يأتيه��ا الحيض. وهل يمكن ان 

تقرأ بعض اآليات التي تحفظها؟
المذاه���ب الفقهي���ة الثالثة الحنفية والش���افعية 
والحنابلة تمن���ع وتحرم على الحائض قراءة القرآن 
ولو من غير مس المصحف. واستندوا الى الحديث: 
»ال تقرأ الحائض وال الجنب شيئا من القرآن«، وذهب 
المالكية الى جواز ان تقرأ القرآن ألي غرض كان فيدخل 
فيه تأكيد حفظها أو إكمال ختمتها ونحو ذلك. ولعل 
الراج���ح هو قول المالكي���ة، ألن الحديث الذي رووه 

ضعيف أو باطل.
فالحديث رواه عبداهلل بن عمر المحدث: اإلمام أحمد 
– المصدر: المح���رر – الصفحة أو الرقم: 74 خصالة 
الدرجة: )ضعيف( وقال بضعفه كثير من المحدثين 
وقال ابن تيمية ضعيف باتفاق أهل المعروف بالحديث 
– المصدر: مجموع الفتاوى – الصفحة أو الرقم: 260/21 
ويرى ابن تيمية جواز ان تقرأ إذا خافت نس���يان ما 
تحفظ بل يجب ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، 
ويمكن تأكيد الجواز بأن القراءة على حكم األصل وهو 
الجواز حتى يرد المنع من طريق صحيح، وألن نص 
اآلي���ة في مس المصحف والقراءة من الحفظ أو دون 
مس المصحف ال يدخل في الحظر. وعليه يجوز لك 
القراءة من حفظك أو من اإلنترنت أو التلفون النقال 

أو أي وسيلة ال تسمى مصحفا.

المخدرات خطر يهدد األسرة المسلمة

الجيران: ضعف الوازع الديني وأصدقاء السوء والترف
الزائد والفراغ القاتل كلها من أسباب إدمان الشباب

يعتبر اإلدمان في العصر احلديث من أشد 
املشكالت إيالما ألسر املدمنني واملجتمع 
إذ يؤدي الى تدهور في ش�خصية املدمن 
تهتز معها القيم واملعايير فال يعود املدمن 
قادرا على التوافق السليم مع القانون واحلياة 
االجتماعية السوية. وملا كان الشباب عماد 
األمة فكان البد للبحث ع�ن طرق احلماية 
من اإلدمان وحول هذا املوضوع املهم كان 
ذلك احلوار مع رئيس قسم العقيدة والدعوة 

د.عبدالرحمن اجليران.
محّرم

م��ا مفه��وم اإلدم��ان؟ وم��ا حكمه في 
اإلسالم؟

اإلدمان عبارة عن عبودية لغير اهلل 
تعالى فهو عبودية لعادة سلبية في تعاطي 
العقار املخدر سواء كان مخدرا أو خمورا 
وكل هذا ح����رام لقوله تعالى )وال تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة( وقوله )وال تقتلوا 

أنفسكم إنه كان بكم رحيما(.

تدمير الشباب

كيف ت��رون خطورة اإلدمان واتس��اع 
انتشاره؟

امتد خطر اإلدمان ليشمل كل أبناء 
الطوائف فبع���د ان كان محصورا في 
املتدنية  أوس���اط األوباش والطبقات 
أخالقيا واجتماعيا امتد خطره ليشمل 
أبناء ال���ذوات والطبق���ات الراقية في 
املجتمع���ات كما امت���د خطر املخدرات 
لدرجة انها أصبحت تستخدم كوسيلة 
خفية ومستترة في احلروب بني الدول 
واملجتمع���ات وهي ش���بيهة بحروب 
االس���تنزاف، كما تهدف املخدرات الى 
حتويل طبقة الشباب في املجتمع من 
قوة وطنية فاعلة ومنتجة الى حطام 
وركام والى ق���وى مدمرة تقضي على 
الصحة اجلسمية والعقلية وعلى حياة 
الفرد وعلى ثروته ودوره في املجتمع 
وحتوله الى عال���ة على املجتمع والى 
إنسان عاجز كسيح ال يقوى على إعالة 
نفسه، والرسول ژ يقول )ال ضرر وال 
ضرار( وهنا نعني الضرر بقصد أو دون 

من الف����رد فهنا البد ان يقرر االقدام على 
العالج ويسلم نفس����ه لبرامج التأهيل، 
وهذا يتطلب معرفة طبيعة املواد املخدرة 
وتأثيرها، والعوامل الوراثية في االسرة، 
وطبيعة جسم االسنان، والبيئة الثقافية 
واالجتماعية التي نشأ فيها املدمن ومعرفة 
العوامل النفسية كالضغوط والصراعات 
النظرة الشمولية  وحاجات االنسان مع 
ملشكلة االدمان، وقد اثبتت التجارب ان 
العالج االمياني هو أجنح العالجات ملدمني 
املخدرات والدلي����ل على ذلك ما تقوم به 
جمعية بش����ائر اخلير ف����ي تطبيق هذه 

التجربة الفريدة والناجحة.

برامج

ما افضل برامج تأهيل املدمنني؟
تنوعت برام����ج تأهيل املدمنني وذلك 
تبعا للمدارس التي انبثقت منها، فهناك 
برامج عن طريق مدرسة التحليل النفسي 
وهناك منهج العالج السلوكي عن طريق 
املدرسة السلوكية وهناك العالج بالصدمات 
الكهربائية وصدمات االنسولني والعالج 
بالكراهي����ة والتق����زز والنف����ور وهناك 
العالج اجلماعي وهو ناجح اذا كان على 
يد متخصص وقرن����ه بالوعظ االمياني 
وايجاد البديل عن الفراغ وشعور الفرد 
االجتماعي مع عالج البيئة التي يعيش فيها 
املدمن، فهذا احسن انواع برامج التأهيل، 
علما ان العالج البد ان يسبقه التشخيص 
ثم معرفة نوع املرض ومقداره واسبابه 
والبد من تأهيل من يقوم بالعالج تأهيال 
علميا معتمدا على االساليب الصحيحة 

احلديثة.

طرق التعرف على المدمن

ضم����ن كت����اب »املخدرات ف����ي دولة 
الكويت« دراسة ميدانية طبقت على 211113 
مبحوثا موزعة على 4 عينات، هم الشباب 
واملسجونون، وعلى االحداث، ونزالء بيت 
التمويل فكانت طرق التعرف على املدمن 
من خالل 11 طريقة وهي: االنطواء وجتنب 
افراد االسرة وجتنب التقاء عينية بعيني 
والدي����ه، تقلب احلال����ة املزاجية، الكذب 
العينني والرغبة في  والهلوسة، احمرار 
تناول احللويات، كثرة النوم او اليقظة 
لس����اعات، يتسلل الى خارج املنزل ليال، 
التلعثم في الكالم، زيادة حاجة الشخص 
للنقود وبال مبرر واختفاء االشياء الثمينة 
والنقود من املنزل، االصابة بالتعب ألقل 

مجهود، الرغبة في الغثيان.

ففي البداية يتذك����ر املدمن كيف كان 
سعيدا عندما يبدأ في التعاطي مع جلساء 
الس����وء ولكنه ينس����ى كيف كان حزينا 
وكئيبا وقلقا بعد ذلك، وكيف اساء معاملة 
زوجته وابنائه، وينسى كيف كان يتألم 
من املرض عندما سحب منه العقار ولم 

يعد في متناول يده.

العالج اإليماني

ما العالج األمثل ملدمني املخدرات؟
اهم ما يجب ان يعرفه املدمن ان االنسان 
هو سيد قراره في هذا الصدد كما انه اختار 
في بداية االمر التعاطي وهذا اختيار ارادي 

او خالف مع االم او االب فتكون النتيجة 
تولد نزعة حب ايذاء الذات او ما يسمى 
بالعدوان املرتد على الذات وهذا تفسير 

مدرسة التحليل النفسي لالدمان.

جلساء السوء

وما الذي يساعد الشاب على االدمان؟
يساعد على االدمان ان اآلثار السلبية 
على االدمان تظهر بفترة بعيدة نس����بيا 
فال يشعر املدمن باخلطر في بداية االمر 
ولكن هذه اآلث����ار تتراكم يوما بعد يوم 
وتؤدي في النهاية الى االنهيار التام اذا 

لم يتم تدارك االمر.

قصد فكل ضرر يحصل على اإلنس���ان 
جند ان اإلسالم مينعه ويحرمه.

الحرمان العاطفي

ما أسباب االدمان؟
ترجع املدارس النفسية اسباب االدمان 
الى س����بب احلرمان العاطفي في مرحلة 
الطفول����ة او الى مجموعة م����ن الدوافع 
املتش����ابكة واملتفاعلة في نفسية املدمن 
ومن ذلك شعوره الدائم بالتهديد املستمر 
واحلزن واالكتئاب بسبب خبرات سابقة 
او جتارب مرت عليه، كما يشعر بالفشل 
واالحباط وهذا يرجع اما الى خالفات اسرية 

- خبيب بن ع���دي، صحابي جليل من أوس املدينة 
املنورة وأنصارها.

- كان عذب الروح ش���فاف النف���س، وثيق االميان، 
ريان الضمير.

- قتل في غزوة بدر مشركا يقال له »احلارث بن عامر 
بن نوفل« فكان املشركون يطلبونه للثأر.

- أرسله الرسول في عش���رة من الصحابة أميرهم 
»عاصم بن ثابت« ليتبينوا نوايا قريش العدوانية.

- تصيد لهم »بنو حيان« من قبيلة »هذيل« وخرجوا 
في 100 رجل وأس���روهم بعد قتل 8 ولم يبق إال خبيب 
وصحابي آخر وهو »زيد بن الدثنة« فباعوهم لقريش.

- كان املشركون يرونه في األسر يأكل عنبا في وقت 
لم يكن هناك عنب في مكة بأسرها!

- س���اوموه عل���ى النجاة عل���ى أن يكف���ر مبحمد 
فرفض.

- خرجوا به الى التنعيم حتى يقتلوه مصلوبا فصلى 
ركعتني ودعا دعاؤه الشهير: »اللهم احصهم عددا واقتلهم 

بددا وال تغادر منهم أحدا«.
- قبل صلبه قال له احد املشركني: »أحتب ان محمدا 
مكانك، وانت سليم معافى في أهلك؟« فأجابه »واهلل ما 
أحب أني في أهلي وولدي ومعي عافية الدنيا ونعيمها، 

ويصاب رسول اهلل بشوكة«.
- ارسل الرسول ژ املقداد بن عمر والزبير بن العوام 

.ÿ فوصال الى مكان الصلب وأنزال جثمانه ودفناه

خبيب بن عدي
الثبات حتى الممات

إشهار إسالم
 كش���فت احصائية صادرة 
م���ن وزارة الع���دل ان ع���دد 
 االجانب الذين أشهروا إسالمهم 
الع���ام الماض���ي ام���ام ادارة 
التوثيقات الشرعية بلغ 1751 

حالة.

تراث الفيحاء
أقامت لجنة الدعوة واالرشاد 
بإحياء التراث االسالمي ملتقى 
الفيحاء السنوي الثاني عشر 
تحت ش���عار »يهدون بأمرنا« 
لتوجيه الش���باب الى القدوة 
الصحيح���ة اعتق���ادا ومنهجا 

وسلوكا.

محاضرة
أقامت لجنة الدعوة واالرشاد 
بجمعية احياء التراث االسالمي 
بالفردوس محاضرة للداعية 
السعودي د.خالد الجبير بعنوان 
»قلبي يستيقظ ولكن« شهدت 
حض���ورا جماهيريا كبيرا من 
الرجال والنساء في مسجد عباد 

العدواني.

تبرع بالدم
ضمن أنش���طتها المتعددة 
نظمت لجنة الفردوس بإحياء 
التراث االسالمي حملة للتبرع 

بالدم في مقر اللجنة.

ختامها مسك
ألقى الداعية نبيل العوضي 
الش���ايع بالزهراء  في مسجد 
محاض���رة بعن���وان »ختامها 
 مس���ك« تح���دث فيه���ا ع���ن 
خواتي���م االعم���ال، وموضحا 
ان س���عادة االيمان تتجلى في 

خواتيمها.

الداعية عاطف مرسي متحدثا وبجانبه الداعية يحيى العازمي جانب من الوفد الزائر

جانب من النشاطجانب من احلضور

تجديد العهد مع اهلل بمساجد األحمدي وفد هولندي في ضيافة »التعريف باإلسالم«

المركز الكويتي � الفلبيني في رحلة إلى شاطئ العقيلةمحاضرة علمية بمركز األمل

أقامت املراقبة الثقافية بإدارة مس���اجد محافظ���ة األحمدي عدة محاضرات 
ودروس ش���ارك فيها عدد من العلماء والدعاة من بينهم إمام وخطيب مسجد 
احلمدان بالفنطاس عاطف مرس���ي حيث ألقى محاضرة دينية مبسجد الصقر 
قدمها كل من الداعية يحيى العازمي وأشرف على احملاضرات كريدي الدوسري 

ومرزوق احلربي.

زار جلنة التعريف باالس���الم وفد من هولندا تابع ملركز الفرقان االسالمي، 
وذلك لفتح العديد من العالقات الهادفة والواعية بني املراكز االسالمية واللجنة 
في الدول االوروبية، كان في استقبال الوفد رئيس قسم املوارد باللجنة جودة 
الفارس، وأفاد مدير مركز الفرقان عمرو جنار بأن الذين يدخلون في االس���الم 
في هولندا سنويا قرابة 1000 مهتد ومهتدية، وان هناك اقباال كبيرا على الدين 

االسالمي.

قام مركز األمل التابع إلدارة الدراسات االسالمية بوزارة االوقاف والشؤون 
االسالمية بتنظيم محاضرة علمية توعوية بعنوان »استخدم ذكاءك في التعامل« 
قدمه���ا عضو هيئة التدريس في الهيئة العام���ة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.عبدالعزيز النجار تناول فيها مفهوم الذكاء وأنواعه مستعينا بصور تفصيلية 

تلفزيونية تبني مكامن الذكاء في مخ االنسان.

أقام املركز الكويتي � الفلبيني رحلة ترفيهية دعوية الى شاطئ العقيلة 
ش���ارك فيها 35 من أبناء اجلالية الفلبينية وأفاد مدير املركز خالد السبع 
بأن الهدف من وراء هذه الرحالت هو بناء جسور تواصل مع أبناء اجلالية 
الفلبينية والفائزين باملركز األول في دورة كأس املركز لكرة الس���لة التي 

ينظمها املركز سنويا.

أسبوع حدث في

األبطال سيرة

د.عبدالرحمن اجليران

تعال�ى  اهلل  لغي��ر  عبودي��ة  اإلدم�ان 
فاعل�ة  وطني�ة  ق�وة  م�ن  الش�باب  يح�ّول 
مدم�رة وق�وى  وركام  حط�ام  إل�ى  ومنتج�ة 

اإليمان�ي  الع�الج  أن  التج�ارب  أثبت��ت 
ه�و أنج�ح العالج�ات لمدمن�ي المخ�درات

إعداد: ليلى الشافعي

النظرية اإليمانية في بشائر الخير
أثبتت جتربة جمعية بشائر اخلير لعالج اإلدمان 
ان العالج اإلمياني من أجنح العالجات حيث ان القرآن 
الكرمي قرن اإلميان بالعمل فال إميان دون عمل وال 
ق��ول من غير فعل فكان هّم اجلمعية األكبر تقوية 
اجلانب اإلمياني لكي يقلع مدمن عن املخدرات وذلك 
عن طريق عزل املدمن عن البيئة الفاسدة التي يتعاطى 

من خاللها املخدر الى بيئة بديلة صاحلة.
وقد بذلت اجلمعية منذ نش��أتها كل ما تستطيع 
من جهد مادي ومعنوي في سبيل ان يكون التائب 
عضوا صاحلا في املجتمع وفي أسرته وقد أصبحت 
جتربة العالج اإلمياني جتربة رائدة بلغت نس��بتها 
75% وه��ي تؤهل التائبني دينيا ونفس��يا وصحيا 

واجتماعيا.


