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رمضانية

حدثنا عن أهمي��ة املوضوع الذي تناوله كتابكم 
وعن احلافز الذي دفعك لهذا التأليف؟

ان النفس البشرية جبلت على محبة شم الطيب 
والبخور والريحان والعطور ألنها من املفرحات 
للنفس، املقويات للبدن، وروائحها متنوعة، وما 
من أحد إال ويحب شم الطيب ويفرح به، وينفر 
من الروائح الكريهة وتش����ق عليه، قال تعالى 
)واحلب ذو العصف والريحان(، وقال سبحانه 
أيضا )فأم����ا إن كان من املقربني فروح وريحان 
وجنة نعيم(، وقال رسول اهلل ژ »من عرض 
عليه ريحان، فال يرده، فإنه خفيف احململ طيب 

الرائحة« رواه مسلم.
ولذا دعا اإلسالم إلى التزين والتطيب السيما 
في مجام����ع الناس، وحذر م����ن جتاهل األبدان 
باالغتسال والطيب، أو املجيء إلى مجامع الناس 
بروائح البصل والثوم، ومما يتأذى منه بنو آدم، 
وحسبك مدحا من املهن حامل املسك، وبائع الورد 
إن لم تشتر منه أصبت العطر الفواح، حتى قيل 
»إن أس����عد املهن مهنة العطار وأن السعداء هم 
العطارون«، وليس أطيب من رس����ول اهلل ژ 

أحد، وحسبك أن عرقه طيب.
وملا رأيت أن للعط����ر والطيب والبخور من 
األح����كام الكثي����رة التي يجهله����ا بعض الناس 
جمعت هذا الكتاب املختص����ر، فضمنته جملة 
من هذه األحكام الشرعية مدعمة باآليات القرآنية 
واألحادي����ث النبوية الصحيح����ة بعبارة جزلة 
واسلوب رفيع، وسميته »الدرر املنثور في أحكام 
الطيب والبخور«، والذي اطلع عليه مش����كورا 
العالمة الشيخ د.صالح بن غامن السدالن وأثنى 

عليه خيرا وأعجب به.

األطياب في العهد النبوي

ما هي األطياب املستعملة في عهد النبي ژ؟
املس����ك ويس����تخرج من الغزال وهو أطيب 
الطيب وأجود أنواعه، قال تعالى )يسقون من 
رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
املتنافسون(، وفي احلديث النبوي »أطيب الطيب 
املسك«، وكذلك العنبر ويستخرج من أمعاء حوت 
العنبر، وم����ن خصائصه أنه ال يدخله التغيير 

على طول الزمان، والكافور وهو نوع من الشجر، 
والورس وهو نبت، واخللوق والذريرة والريحان 

والزعفران والدهن والعود والعبير.

آداب

هل هناك من آداب في الطيب والتطيب يستحب 
للمسلم العمل بها؟

من هذه اآلداب قبول الطيب وعدم رده، وذهب 
بعض أهل العلم إلى عدم وضع الطيب في وجه 
الرجل، فالرجل يطيب رأسه وحليته وبدنه وثوبه، 
وكذلك من اآلداب تطيب املرأة زوجها، والتيامن 

في وضع الطيب.

حكمه

إذن م��ا حكم الطي��ب والتطيب في الش��ريعة 
اإلسالمية؟

األصل في الطيب والعطر والبخور االستحباب، 
ويختلف احلكم بحسب األحوال، فيستحب مثال 

ملن أراد شهود صالة اجلمعة أن يتطيب، وقد أكد 
ذلك رسول اهلل ژ، وحث عليه، وفي احلديث 
»اغتسلوا يوم اجلمعة واغسلوا رؤوسكم وان 

لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب«.

شبهة ورد

م��ا بال املرأة متنع من اخلروج متطيبة، ويؤذن 
للرجل وهو متعطر، أليس الطيب يثير املرأة أيضا 

ويحرك الشهوة عندها؟
األصل في املرأة القرار في البيت كما ان األصل 
في الرجل اخلروج وطلب الرزق، فهو الذي يخالط 
الناس ويسعى ويكدح فمن هنا جاء النهي للمرأة 
بعدم اخلروج متعطرة، والنها مرغوب فيها لذا 
منع����ت حفاظا عليها هذا م����ن جهة، ومن جهة 
اخرى أحكام الشريعة مبنية على العموم، فكل 
ما هو خير لألفراد حتله الش����ريعة، وكل ما هو 

شر حترمه.
وما هو عام للمرأة انها إذا خرجت متعطرة 
فإنها مثار للفتنة بصرف النظر أن بعض الرجال 
ق����د ال يغريهم ذلك، كذلك العك����س، أما إذا كان 
هن����اك بعض العطور تؤدي إل����ى فتنة، فهذا ال 
يجوز، والنهي ليس باعتب����ار املبدأ العام عدم 
جواز استعمال الطيب، ولكن باعتبار أن كل ما 
هو مثار للفتنة ويؤدي إلى فتنة ال يجوز، مينع 

منه الرجال والنساء على حد سواء.
أما الرجل فالعموم انه لي����س مثارا للفتنة 
عند عامة النس����اء، فلم مينع من التطيب، كما 
ان األص����ل فيه اخلروج، اما اذا اس����تعمل طيبا 
وعطرا يثير الفتن����ة وخرج فيه فانه مينع من 
ذلك بصرف النظر عن حالة شاذة قد تؤدي الى 

ذلك، واهلل اعلم.

العطر في رمضان

لكن ما حكم تطيب الصائم في نهار رمضان؟
اختلف في حكم اس����تعمال الروائح العطرة 
في نهار رمضان مثل البخور وغيره، فمن قائل 
بالفطر في شمه، ألن له جرما أي جسم يدخل إلى 
اجلوف، أما تعطير الثياب فال بأس به، ومن قائل 
بعدم الفطر في شم الدخان املتصاعد من البخور 

كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وكذا ذهب العالمة ابن 
عثيمني الى ان الطيب جائز للصائم في اول النهار 
وفي آخره، سواء كان بخورا أو دهنا أو غير ذلك 
إال أنه ال يستنشق البخور ألن البخور له أجزاء 
محسوسة مشاهدة، إذا استنشق تصاعدت إلى 
داخل أنفه ثم إلى معدته، لكننا نقول من ابتعد 
عنه باالستنشاق املباشر كان لدينه أحوط، وعما 
يحيك في صدره أبعد، ولكن مع ذلك ال نقول ملن 

تعطر أو تطيب أو تبخر أنه أفطر.

بدع الطيب

هل هناك عادات س��يئة ومعتقدات باطلة وبدع 
محدثة في التطيب بالطيب يجب على املسلم احلذر 

منها؟
نعم، منها على سبيل املثال اعتقاد أن »الشبة 
واحلرمل أو السويدة« تطرد اجلن والشياطني 
من البيت، وكل ذلك مم����ا ال أصل له في الدين، 
استخدام املشعوذين البخور عالمة على دجلهم، 
فإنه ليس من أساليب العالج وال من الطب النبوي 
للمصابني في العني أو السحر أو املس استخدام 
الطيب، ومن احملدثات عن����د العامة عدم وضع 
الطيب، أو البخور عند أذان املغرب يوم األربعاء، 
ومنها أيضا تطييب القبر ورشه مباء الورد أو 
جتميره أو وضع الطيب عليه، فإن ذلك من البدع 
احملدثة احملرمة التي لم يرد فيها نص ش����رعي، 
وأخيرا وضع الطيب والبخور للحامل لتسهيل 

عملية الوالدة.

مصنفات في الطيب

هل هناك مصنف��ات خاصة في الطيب وفضله 
وأحكامه؟

املصنفات في الطيب والبخور كثيرة، وهذه 
بعض ما وقفت عليه، أولها »حتفة احلبيب في 
فوائد الطيب« ألبي الفداء محمد عرب علي كمال، 
و»لباب األلقاب في ألقاب األطياب« للساوجي، 
و»لب����اب العقول في طهارة العطور« لعيس����ى 
املانع، و»ترويح األريب في آداب وأحكام وأنواع 
الطيب« إلس����حق بن بش����ر، و»املقامة الطيبة« 

للسيوطي.

حف�ظ كالم اهلل عز وجل في الصدور ال يقتص�ر على طلبة املعاهد 
الدينية أو الدارسني في الكليات الشرعية، إمنا هو شرف ووسام يحرص 
عليه كل مسلم يرجو ثواب اهلل، فال حرج من وجود طبيب أو مهندس أو 

تاجر يتردد على حلقات القرآن الكرمي ويحرص على حتسني تالوته.
هذا ما أكده القارئ أحمد جاسم القصار في لقائه مع »األنباء«، كما أرجع 
الفضل فيما وصل إليه في حفظه للقرآن إلى اهلل عز وجل ثم أنشطة مبرة 
املتميزين وحلقاتها في حتفيظ القرآن الكرمي وجتويده، معاتبا في الوقت 
نفسه وزارة اإلعالم على دورها السلبي في عدم تشجيع القراء واحلفاظ، 

مكتفية باالهتمام باملغنني واملغنيات، وفيما يلي نص اللقاء:

القصار: اهتمام اإلعالم يقتصر على المغنين دون القراء والحفاظ 
لكتاب اهلل.. وأنشطة حلقة المتميزين دفعتني إلتمام حفظ القرآن

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغف�ران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمني، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املس�لم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األي�ام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي ي�وم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكس�ل واخلمول، فيفوت�ه اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة »األنباء« بضرورة أن تكون بني يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اس�تغالل األوقات في قراءة كل م�ا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

الطيب والتطيب سنة نبوية كرمية وشعيرة إسالمية حميدة، قال ژ فيها »حبب 
لي من دنياكم النس�اء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصالة«، وفي حديث آخر 

حث فيه على قبول الطيب حيث قال »من عرض عليه الطيب فال يرده فإنه خفيف 
احململ طيب الرائحة«، فحري باملسلم ان يهتدي بهدي نبيه ژ ويسنت بسنن 

الفطرة الداعية إلى حب كل ما هو جميل. فكم من إنسان طاب ذكره بالطيب وأحبه 
الناس بعطره، وفي املقابل كم من إنس�ان نفر الناس من مجالسته بسبب شعث 

شعره أو ننت ثوبه أو خبث مأكله، فللطيب آثار حسنة نفسية كانت او عضوية، تفرح الناس 
وتنعش الروح، هذا ما أكده الداعية خالد اخلراز في لقائه مع »األنباء« حول الهدي النبوي 
الكرمي في الطيب والبخور. لكن ما هي األحكام الشرعية املتعلقة بالطيب والتطيب؟ وما 
هي آدابه؟ وهل يشرع التطيب للصائم في نهار رمضان؟ أسئلة عديدة يجيب عليها اخلراز 

في مؤلفه »الدرر املنثور في أحكام الطيب والبخور«، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

الخراز: اإلسالم دعا إلى التزّين والتطّيب  
ونهى عن خروج المرأة من بيتها 

متعطرة لما فيه من فتنة

متى بدأت بحفظ القرآن الكرمي ومتى 
أمتمته؟

بدأت بحفظ قصار السور من القرآن 
منذ املرحلة االبتدائية، وفي س����ن 8 
سنوات أمتمت جزأي عم وتبارك عبر 
حلقة املسجد، وكانت سورة اإلسراء من 
اوائل السور الطوال التي حفظتها وأنا 
في اولى متوسط لكونها مقرر احدى 
املسابقات املدرسية، وهكذا استمررت 
ولم انقطع، ففي كل س����نة أمت جزأين 
أو ثالثة اجزاء، وفي املرحلة الثانوية 
دخلت ال����ى مرحلة جديدة عبر حلقة 
املتميزين مبنطقة اليرموك في مسجد 
املشاري، وكان من أبرز نشاطاتها رحلة 
املدينة التي تقام في كل صيف، وكان 
أول صيف ش����اركت فيه عام 2004م، 
وكانت م����دة الرحلة 22 يوما، ومقرر 
الدورة حفظ خمسة أجزاء، ألختم بذلك 
نصف القرآن، واس����تمررت معهم من 
العام الذي بعده ألحفظ 5 أجزاء جديدة، 
وكذلك في العام الثالث 7 أجزاء، وفي 
2006 ختمت القرآن كله، وكان آخر حزب 

حفظته وسمعته في مكة املكرمة.
والشك أن لألسرة الدور االكبر في 
تشجيعي وحتفيزي على احلفظ حتى 
أمتمت القرآن كله، ويكفي تواصل دعمهم 
ومتابعتهم ودعاء الوالدين، لكن تبقى 
املشكلة التي يعاني منها الكثيرون وهي 
املراجعة، فيجب علينا معاهدة القرآن 
مصداقا للقول النبي صلى اهلل عليه 
وس����لم »تعاهدوا هذا القرآن فوالذي 
نفس محمد بيده لهو أش����د تفلتا من 
اإلبل في عقلها«، وليس هناك عذر ملن 
يهمل املراجعة، فعلى من ختم القرآن 
حفظا مراجعة جزء على أقل تقدير كل 

يوم، لكي ال مير عليه شهر إال ويكون 
قد مر على املصحف كله.

حلقة المتميزين

إذن أن��ت اس��تفدت جدا م��ن مبرة 
املتميزي��ن، فحدثن��ا عن س��ر جناحهم 

معك؟
التابع����ة ملبرة  املتميزين  حلق����ة 
له����ا بعنايتها  املتميزي����ن مش����هود 
بتحفيظ القرآن الكرمي وكفاءة مشايخها 
واملشرفني عليها، فتجد التدقيق على 
احلفظ واملراجعة، كما نرى جودة الطلبة 
امللتحق����ني في حلقاته����ا، وأكبر دليل 
على عظم مجهود القائمني عليها تلك 
املشاريع الصيفية الكبيرة في املدينة 
التي يقيمونها دون أن يدفع املشارك 

فيها سوى مبالغ رمزية جدا.
ه��ل حرصت عل��ى نيل س��ند في 

القرآن الكرمي؟
حاليا أنا في طور إمتام قراءة القرآن 
ألخذ السند واإلجازة فيه من الشيخني 
محمد حسام سبسبي وفواز الدومان، 

وأسأل اهلل التوفيق واإلعانة. 

ال تعارض

أنت حاف��ظ لكتاب اهلل تعالى مع ذلك 
اخترت كلية العل��وم اإلدارية تخصص 
متوي��ل ولم تختر املجال الش��رعي في 

دراستك، أال يوجد في ذلك تعارض؟
ال ارى في ذلك اي تعارض، دراستي 
اجلامعية القصد منها الوظيفة، بينما 
حفظي للقرآن القصد منه اخروي بإذن 
اهلل، كما أنه ليس هناك من مانع مينع 
الطبيب أو املهندس أو التاجر من حفظ 
كتاب اهلل عز وجل، فبه ترى البركة 

والفتوحات.

اهتمامهم بالمغنين

ما رأيك مبس��توى وزارتي األوقاف 
والش��ؤون اإلس��المية واإلع��الم ف��ي 
تش��جيع الش��باب حلفظ القرآن الكرمي 

واالهتمام بالقراء الكويتيني املتميزين؟
أجد أن وزارة األوقاف والش����ؤون 
اإلسالمية من اكبر الداعمني حلفظ القرآن 
الكرمي وتشجيع القراء واحلفاظ، وذلك 
عبر إقامتها للمس����ابقات وغيرها من 
األنشطة، وفي املقابل نرى التهميش من 
وزارة االعالم واإلعالم بشكل عام حيث 
يقتصر اهتمامه����م على املغنني فقط، 
فالكويتي الذي فاز في مس����ابقة دبي 
الدولية حلفظ القرآن الكرمي وجتويده 
ورفع اسم الكويت 
في ذلك احملفل لم 

نر له في الصحف سوى خبر في ربع 
صفحة وباألبيض واألسود.

إلى من توجه كلمة أخيرة أو 
نصيحة عبر »األنباء«؟
أوج����ه نصيحة 
ألولي����اء األمور أن 
يحثوا أبناءهم على 

القرآن،  حلقات 
ففيه����ا خي����را 
الدنيا واآلخرة، 
ويكفيهما أجرا 
وفضال أن االبن 

يلبس والديه تاج 
القيامة  الوقار يوم 

كم����ا ف����ي احلدي����ث 
النبوي، كما أحث الشباب 

على اغتنام هذه األيام من 
القرآن  شهر رمضان ش����هر 

القرآن  ت����الوة  باالنكباب على 
وتدبر معانيه، فهذه فرصة كون 

رمضان هذا الع������ام يأت���ي 
في اجازة.

الداعية خالد الخراز

القارئ أحمد جاسم القصار
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