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كت����اب م����ن تأليف وجم����ع واع����داد احمد بن 12
عبدالعزي����ز التويجري وقدمه الداعية عبداهلل بن 
ابراهيم القرعاوي ويتكون الكتاب من 80 صفحة، 
تناول فيه اآليات الشريفة واالحاديث املطهرة التي 
حتث على السمع والطاعة باملعروف ثم عرض فيه 
كالما عن العالمة الشيخ عبدالرحمن السعدي حول 
املنهج االسالمي في التعامل مع احلكام، ثم انتقل 

الى كيفية الدع����اء للحاكم وبيان اثر ذلك واكد ان 
ديننا االسالمي يرى الصالة خلف احلاكم برا كان 
او فاجرا، وع����رض ما قاله العالمة بن عثيمني في 
توضيح جالل املفهوم االسالمي للسمع والطاعة، 
كما عرض فتاوى كبار العلماء حول البيعة والوفاء 
بالعهود كما تناول رد الش����يخ ابن باز على سؤال 

بعض الذين ال يرون وجوب البيعة.

المنهج اإلسالمي في معاملة الحكام
الله����م اجعل في قلبي نورا وفي عيني 
نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن 
حتتي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري 
نورا وفي شعري نورا وفي بشرتي نورا 
وفي حلمي نورا وفي دمي نورا وفي عظامي 
نورا وفي عصبي نورا وفي دمعي نورا وفي 

لساني نورا وفي نفسي نورا.

دعاء

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

أرغب ف��ي ال��زواج وال اج��د املال 
الكاف��ي، فه��ل يجوز ان أش��تري 
سيارة جديدة باألقساط ثم أبيعها بالنقد وبهذه الطريقة أحصل 

على النقد وأسدد به التزاماتي؟
يجوز ان تشتري س����يارة باألجل ثم تبيعها نقدا حاال من 

اجل احلصول على النقد وهذا يسمى التورق.
والت����ورق أجازه جمهور الفقهاء عدا ابن تيمية وابن القيم 
ألن����ه عندهما من بيع املضطر، لك����ن املذاهب الفقهية على 
اباحته وادلتهم فيه قوية وهي عموم قوله تعالى: )وأحل 
اهلل البيع( وهذا بي����ع، ولقوله ژ لعامله على خيبر »بع 
اجلمع � الدقل نوع رديء من التمر � بالدرهم، ثم ابتع جنيبا 

� نوع جيد من التمر � )البخاري 399/4(.

بع��ض ش��ركات بي��ع 
غيره��ا  او  الس��يارات 
يبيعون باألجل، فإذا جاء العميل وس��دد قبل نهاية املدة فإنهم 

يخصمون من الدين نسبة معينة، فهل هذا العمل جائز؟
ه����ذا العقد باطل ال يجوز ألنه م����ن باب ضع وتعجل وهو 
محرم، فإذا كان ذلك في العقد بني الطرفني فهو عقد وشرط 
باط����ل، وكذلك اذا كان العقد خاليا من الش����رط ولكن هذا 

الشرط ملحوظ بني الطرفني.
اما اذا كان العقد خاليا من هذا الش����رط وغير ملحوظ بني 
الش����ركة والعميل، وس����دد العميل من ذاته قبل املدة، فإن 
للش����ركة ان تضع عنه من الدين ما تش����اء من غير التزام 
وعلى الشركة حينئذ ان تضع سعرا واحدا للبضاعة، وال 
يجوز ان تضع سعرين ملن تعجل وملن لم يتعجل، او سعرا 

ملن مياطل ويتأخر وملن يدفع في املوعد احملدد.

فضيلتك��م  ق��ول  م��ا 
فيما يطلب من املرشح 
للمجلس النيابي قبل أن يباشر عمله أن يقسم باهلل أنه يحترم 
الدس��تور ويحترم قوانني البالد وغير ذلك، فهل القسم جائز 

في الشرع؟
البد ملن يقس����م على ش����يء ان يعلم حقيقة ما يقسم عليه 
فالبد ان يطلع على الدستور وعلى القوانني بشكل عام فإن 
وجدها كلها ال تخالف الشريعة االسالمية، جاز له ان يقسم 
عليها ألنه يقسم على ما ال يعارض الشريعة االسالمية وفيه 
خير ومصالح للناس، وان وجد ما يتعارض مع الشريعة 
او ما يعطل حكما شرعيا ويستبدل به قوانني وضعية، فإن 
واجبه ان يقيد قس����مه في غير معصية اهلل، فيقول: اقسم 
باهلل العظيم ان احترم الدستور واحترم القوانني وفي آخر 
القسم يقول: في غير معصية اهلل فهذا القسم صحيح وتكون 
نيته تغيير املنكر واملعصية، ليكون احلكم للشريعة وهذه 

النية والعزم ضروريان والزمان.

في أثناء حترير الكويت 
ان��ا  كن��ت  العزي��زة 
وعائلتي في خوف شديد وذعر ال يعلمه اال اهلل وفي اثناء ذلك 
نذرت الصوم 90 يوما )لم احدد املدة( اذا اهلل س��بحانه جناني 
من هذه احلرب بس��الم مع العلم ان هناك كانت اش��اعة قوية 
باس��تخدام االس��لحة الكيماوية، وكنت في ذلك الوقت ال اعلم 
بأصول الدين جي��دا يعني نذرت حتت ضغط اخلوف واجلهل 
بأص��ول الدين وعواقب النذر، انا اآلن ارغب في حل مفيد هل 
استطيع دفع مبلغ بدل صيام 90 يوما )قادر على دفع اي مبلغ( 
او هل يجوز قضاء ال� 90 يوما )صيام الس��بت( فقط، انا اآلن 
اعمل لدى بنك مش��هور عربيا ومن الصعب العمل وانا صائم 
وكذلك انا من املدخنني لكني واحلمد هلل اصوم ش��هر رمضان 
واصلي يعني اقوم بواجباتي كمسلم يخاف اهلل وعلى فكرة انا 

من سكان الكويت احلبيبة حاليا افيدوني افادكم اهلل.
اذا كنت قادرا على اداء النذر فتصوم تس����عني يوما مفرقة 
حسب اختيارك لأليام خالل سنة او اكثر وان كنت عاجزا 
فعليك كفارة ميني عش����رة دنانير تعطيها لعشرة مساكني 

ويبدو من كالمك انك قادر.

هل يجوز لناظر وقف مس��جد ان 
يغي��ر او يبدل ف��ي صيغة الوقف 

بعد وفاة الواقف؟
ال يجوز اي تغيير في صيغة الوقف فمن غيره فعليه اثمه 

الى يوم القيامة.

القرآن الكريم كالم اهلل وفيه مواعظ وعبر وشفاء للصدور

قد مير بها، فأبطالها ش���خصيات عظيمة في تاريخ اإلنس���انية، 
وبعضهم خاض جتاربا ومحنا قاسية، ولكنهم مضوا في الطريق 
واكملوا مسيرتهم ولم ينهزموا نفسيا، فاإلميان زادهم قوة وثباتا 
ومنعة، اال ميكن ان نستفيد من قصص االنبياء ومرمي واهل الكهف 

والقصص األخرى التي وردت في القرآن الكرمي؟

إعجاز شفائي

هل ميكن ان يس��تفيد املعاجلون النفس��انيون واطباء النفس في 
عالج مراجعيهم بالقصص القرآني؟

نعم، بال ادنى ش���ك، فاحلديث عن مس���ألة التداوي بالقرآن 
مس���ألة مفروغ منها انه االعجاز الشفائي، وال يخضع للتجربة 
وال لدراسات إلثباته، فالقصص القرآني هو كالم اهلل، فيه العبرة 
التي يستفاد منها وبه يتحقق االطمئنان وهو الشفاء الفعال لكل 
االمراض وال خالف عليه، وما يثير اس���تغرابي هو عدم ادراجه 
ضمن العالجات الفعالة في العيادات النفسية واملراكز التأهيلية 
االجتماعي���ة في عاملنا العربي واالقتص���ار على بعض البرامج 
النفس���ية العالجية ونحن نعرف ان بعض االطباء النفسانيني 
يصف���ون ملرضاهم احلبوب املهدئة التي تزيل العوارض بصفة 
مؤقت���ة وتصل في بعض احلاالت ال���ى االدمان فبمجرد انقطاع 
املري���ض عن تناول ال���دواء يعاوده القل���ق واالكتئاب فلماذا ال 
يحيلونه���م الى كتاب اهلل عز وجل والى القصص القرآني الذي 

يداوي النفس ويريحها؟!
هن��اك من يعترض على هذه الطريقة في التداوي، ويرى ضرورة 
اللجوء الى الطرق احلديثة في العالج النفسي فبماذا تردين عليهم؟

سأطرح عليهم سؤاال مهما اقول فيه: أيهما اجدى نفعا كالم اهلل 
� ع���ز وجل � خالقنا وخالق الكون الذي يدرك تفاصيل تركيبتنا 
النفسية واجلسدية أم كالم البشر 
الذين هم من بني مخلوقاته؟ اظن ان 
االجابة معروفة ومحسومة وال جدل 
فيها، أنلجأ للبشر وبني ايدينا كتاب 
منزل من عند اهلل تبارك وتعالى 
خالقنا؟ وللعلم فقد اكتشف بعض 
الباحثني في ميدان العالج النفسي 
ان املرضى الذين يتمتعون بحس 
إمياني وبقناعة بكتبهم املقدس���ة 
مبن فيهم املسلمون يكونون اكثر 
قدرة على مقاومة املرض اجلسدي 
وليس النفسي فقط، لذا فإنه من 
سلم بالنظريات احلديثة وبالطرق 
العصرية في العالج النفسي عليه 
ان يلتفت لهذه األبحاث التي تؤكد 
القرآن كع���الج للنفس  فاعلي���ة 
والبدن، ثم اذا كانت الدراسات قد 
اثبتت فاعلي���ة كتابتنا للقصص 
واالس���تماع اليها في االستشفاء، 
فماذا ع���ن القصص القرآني الذي 
هو كالم اهلل عز وجل وليس من 
صنع البشر؟! ال يحتاج االمر الى 
الدخول في اش���كالية النقاش او 

اجلدل.

اثبتت الدراسات اهمية التداوي النفسي بالسرد القصصي وقد 
اكدتها من قبل الس���نة النبوية الش���ريفة، وفي دراسة قامت بها 
االستاذة في االدب والنقد احلديث وعضو هيئة التدريس بكلية 
اآلداب جامعة الكويت د.هيفاء السنعوسي وطبقت دراستها على 
شريحة عشوائية من طالبات وطالب جامعة الكويت في مراحلهم 
الدراس���ية املختلفة اثبتت في نتائجه���ا اهمية التداوي بالقصة 
وقدمت منوذجا للقصص القرآني في العالج النفسي، حول هذا 

املوضوع كان احلوار التالي:

أفضل عالج

كيف انطلقت الفكرة لديكم حول التداوي بالقصص القرآني؟
اخ���ذت منوذجا مثاليا جدا هو القصص القرآني ألنه من كالم 
اهلل، واي عالج افضل منه؟ وقد تولدت الفكرة من دراسة ميدانية 
ونظرية لدور الكتابة االبداعية والتعبيرية في العالج النفس���ي 
ورأيت ان اتوج الدراسة بنموذج قصصي مثالي يتمثل في القصص 
القرآني بكل فوائده العظيمة والتي ال ميكن حصرها، انه احسن 
القصص، وقد قال اهلل عز وجل في كتابه في سورة يوسف )نحن 
نقص عليك احسن القصص( وقد طبقت البرنامج على شريحة 
عشوائية من طالبات وطالب جامعة الكويت في مراحل دراسية 
مختلفة، وكانت النتائج مذهلة جدا، وال عجب في ذلك أليس هو 
كالم اهلل عز وجل؟ وقد اكدت السنة النبوية على ذلك في أحاديث 

أشرف خلق اهلل نبي االمة محمد ژ.

شفاء للنفس

هل توسع نطاق انتشار هذه الفكرة؟
نعم فقد حتدثت عن املوضوع ف���ي مؤمتر عقد في بريطانيا 

الباحثني واألكادمييني  مع بعض 
األوروبيني واألميركيني في إطار 
التداوي النفسي فهم يؤمنون بأهمية 
القصة في التداوي النفسي، والتي 
اثبتتها الدراسات العلمية واملخبرية 
ولكنهم يعجبون من تأثير القصص 
القرآني على النفوس، وال ادعي هنا 
أني اكتش���فت امرا ولكنني نبهت 
الى ضرورة االلتفات للقرآن بكل 
التي تطبب  قصصه االعجازي���ة 
النفس وتش���فيها م���ن امراضها 
ومتنح مناعة نفسية واستقرارا 

اجتماعيا.

قصص األنبياء

كيف يكون الت��داوي بالقصص 
القرآني؟

بقراءة القرآن بتركيز واالستماع 
اليه بخشوع، والتنبه الى مضمونه 
وباالستماع الى القصص القرآني 
وبقراءته وهناك اش���رطة دينية 
لدعاة دين ميلكون علما موثوقا 
به وبراعة ال تنافس في الس���رد 
القصصي، كل ما علينا ان نضغط 

ألقاب الصحابة
األسد في براثنه

نتناول لقب »األسد في براثنه« وصاحبه هو الصحابي 
اجلليل س���عد بن أبي وقاص وقد أطلق عليه هذا اللقب 
عبدالرحمن بن عوف وذلك في معركة اجلسر ضد الفرس 
عام 13 ه� التي استشهد فيها في يوم واحد 4 آالف شهيد، 
ومما زاد من قل���ق أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب وقرر 
الذهاب بنفسه ليقود جيوش املسلمني اال ان اصحابه رأوا 
ان يعود وينتدب واحدا غيره ولذلك مت اختيار سعد بن 
أبي وق���اص من قبل عبدالرحمن بن عوف وأطلق عليه 
األسد في براثنه ألنه كان يعد من أشجع فرسان العرب 
واملس���لمني وذلك خلوض معركة اجلسر ضد الفرس ملا 

له من يقني صلب وشجاعة خلوض املعارك.
ومن املأثور عن هذا الصحابي انه طلب من الرسول 
ژ ان يكون مس���تجاب الدعوة فقال له رسول اهلل ژ 
»يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة« مبعنى أن 
تكون حياته من حالل فكان كذلك وكان الناس يلجأون 
اليه للدعاء لهم فيستجيب اهلل لدعائهم وسبب ذلك ان 
الرس���ول ژ دعا له بهذه الدعوة املأثورة »اللهم س���دد 
رميته وأجب دعوته« وهكذا عرف بني اخوانه واصحابه 
بأن دعوته كالسيف القاطع فلم يكن يدعو على احد اال 
مفوضا ال���ى اهلل أمره، وكان ايضا مجاهدا في س���بيل 

نصرة اإلسالم مبا ليس له حدود بشرية.

مكتب البوسنة
بالتع���اون مع املش���يخة 
االسالمية في البوسنة نظمت 
جمعية إحياء التراث االسالمي 
الكرمي  القرآن  مس���ابقة حفظ 
واملعرفة االسالمية شارك فيها 
720 متسابقا واستمرت 3 أيام 
وحضرها 1500 ش���خص من 

أهالي املشاركني.

تكريم
نظم قس����م اجلالي����ات بلجنة 
جنوب شرق آسيا بجمعية إحياء 
التراث االسالمي حفل تكرمي للطلبة 
املتفوقني دراسيا في الكويت حضره 
رئيس قسم الدعوة محمد املسعود 

ونواف الدويسان.

احتفال
انش����أت الكوي����ت دار األيتام 
االسالمية في لبنان بكلفة بلغت 
مليون دوالر ضمن منحة الكويت 
وبإش����راف الصن����دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية ويخدم 
املشروع 1800 اسرة محتاجة وقد 
جرى احتفال في لبنان مبناسبة 

توسيع الدار.

مخيم طبي
عاد إلى الكويت موفد جلنة 
جنوب شرق آس���يا بجمعية 
احي���اء التراث االس���المي من 
كمبوديا د.املنذر احلس���اوي 
بعد مشاركته في االشراف على 
املخيم الطبي للوقاية والعالج 
من م���رض املالريا واألمراض 

األخرى.

رحلة عمرة
قام مرك����ز اجلاليات بجمعية 
احياء التراث االسالمي برحلة عمرة 
للمهتدين اجلدد وهي الرحلة األولى 
منذ انشاء املركز في 2009/6/30.

املهتدون واملهتديات املؤدون للعمرة الداعية املسباح يتوسط األيتام

تكرمي أحد املتميزين

تسابق باأللعاب

الفلبينيون في رحلة لألماكن المقدسة زيارة خيرية لجمعية أنصار السنة المحمدية

تكريم موظفي النجاة الخيرية
لعب ومرح ووناسة في مرح الند

ضمن أنشطتها اخليرية في جميع بقاع العالم قام رئيس جلنة بيان ومشرف 
بجمعية احياء التراث اإلس���المي الداعية ناظم املس���باح بزيارة تفقدية أليتام 
جمعية انصار السنة احملمدية بجمهورية مصر العربية، حيث قدمت املساعدات 

الالزمة لاليتام من مساعدات مادية وعينية.

أقامت جمعي���ة النجاة اخليرية حفل تكرمي حملاس���بي اجلمعية والعاملني 
مبشروع النجاة االلكترونية مبركز الوعي لتطوير العالقات العربية والغربية 
حضره املدير العام عبداهلل الناجم ومدير مشروع النجاة االلكترونية عبدالعزيز 

الدعيج ومدير جلنة التعريف باإلسالم محمد االنصاري.

في جو م���ن البهجة واملرح نظم النادي الصيف���ي »هدية« و»جابر العلي« 
للسراج املنير � بنات � رحلة الى مرح الند جتولت الفتيات في املدينة من خالل 
ركوب القطار واالستمتاع بااللعاب املسلية كسيارات السباق ولعبة البولينج 
والدودة املرحة ولعبة التس���لق وغيرها من االلعاب وقد عبرت الطالبات عن 

سعادتهن بهذه الرحلة ورسمن على وجوههن أشكاال جميلة.

الشراء باألجل

خصم مبلغ من المدين

القسم على الدستور

العجز عن الوفاء بالنذر

صيغة الوقف

السنعوسي:  القصص القرآني عالج فّعال لمداواة النفس وراحتها 
والدراسات أثبتت أهمية التداوي النفسي بالسرد القصصي

أسبوع حدث في

على زر املسجل ونستمع بتركيز في ظل جو هادئ ومريح، ستتراءى 
لنا في هذه القصص شخصيات مهمة عاشت جتارب قوية حتوي 
دروسا وعبر سوف متنحنا االستقرار واالطمئنان النفسي، فهي 
تخطو باالنسان فوق احملن واالزمات النفسية واالجتماعية التي 

د.هيفاء السنعوسي

حرصا من جلنة التعريف باإلسالم على تنمية الوازع الديني للمهتدين اجلدد 
وتثبيتا للعقيدة في قلوبهم نظم املركز الكويتي الفلبيني الثقافي بالفروانية 
رحلة العمر لهم وزيارة األماكن املقدسة وتشمل 50 مهتد ومهتدية من الفلبني 
ومدة الرحلة استمرت 10 أيام تنقلوا فيها بني مكة واملدينة املنورة وفق برامج 

ثقافية مدروسة.

إعداد: ليلى الشافعي


