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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

نذر الصوم أول يوم العيد
ش��خص نذر أن يصوم عيد الفطر هل يلزمه صيام هذا 

اليوم؟ وإذا لم يصمه فهل يلزمه القضاء؟
من نذر صوم ي���وم عيد الفطر أو يوم عيد األضحى 
فنذره باطل، وال يلزمه شيء ويحرم عليه أن يصوم يوم 
العيد الذي نذره، وال كف���ارة عليه في حنثه في ميينه 
عند جمهور الفقهاء، عدا اإلمام أحمد، فقد نهى النبي ژ 
عن صيام يوم���ن يوم الفطر ويوم النحر قال الترمذي 

حسن صحيح.

الصيام في العيدين
هل يجوز صيام الي��وم الثاني بعد عيد الفطر، أو اليوم 
الثان��ي والثال��ث بعد الي��وم األول لعيد األضح��ى، أم هذا 

محرم؟
ال يجوز صيام األيام الثالثة بعد يوم النحر أي يوم 
العيد وهي املسماة بأيام التشريق ملا ورد في حديث نبيشة 
الهذلي ÿ قال: قال رسول اهلل ژ »أيام التشريق أيام 
أكل وش���رب وذكر هلل«. وكذلك ال يجوز صوم يوم عيد 

الفطر، ويجوز صيام ما بعده.

عدد التكبيرات
ما ع��دد تكبيرات صالة العيد؟ وهل التكبير في اخلطبة 

مشروع أم هو بدعة؟
بالنسبة لعدد تكبيرات العيد فهي ست تكبيرات في 
الركعة األولى، وخمس في الثانية دون تكبيرة اإلحرام، 
أي مع تكبيرة اإلحرام تكون س���بع تكبيرات، وقد قال 

بعض الفقهاء غير هذا العدد.
أما التكبير فإنه مستحب في اخلطبة األولى ويكون تسع 
تكبيرات، وفي أول اخلطبة الثانية سبع تكبيرات وبعض 

الفقهاء كاإلمام مالك يرى أنه ال حد لعدد التكبيرات.
فما كان يفعله أئمة مساجد الكويت قدميا، هو الصحيح 

ومازال احلال كذلك حسبما نعرف.

خطبة العيد
كيف تفتتح خطبة العيد، هل تكون بالتكبير أم باحلمد؟

ذه���ب كثير من الفقهاء إل���ى أن خطبة العيد تفتتح 
بالتكبير، تس���ع تكبيرات في اخلطبة األولى، والثانية 
س���بع تكبيرات، وال حتديد للعدد عند املالكية، وذهب 
آخرون إلى أن افتتاحهما باحلمد، ألن النبي ژ قال: »كل 
أمر ذي بال ال يبدأ فيه بحمد اهلل فهو أجزم، وكان صلى 

اهلل عليه وسلم يفتتح خطبه كلها باحلمد هلل«.
ونقول: ال بأس أن يبدأ بالتكبير أو احلمد، ولو افتتحها 

باحلمد وأعقبه بالتكبير فهو جمع حسن.

حضور النساء للصالة
ه��ل من الس��نة أن حتضر النس��اء ص��الة العيد، وقد 
كان ه��ذا أمرا ش��ائعا في الكويت قدميا، فه��ل ما كنا عليه 

صحيح؟
إن ما كان عليه نساء الكويت في السابق هو الصحيح، 
وهو الواجب، فرسول اهلل ژ كان يأمر النساء باحلضور 
للمصلى يوم العيد، فروي أنه كان يخرج األبكار والعواتق 
وذوات اخلدور واحليض ف���ي العيدين. وكان احليض 
يعتزلن املصلى ويشهدن اخلير ودعوة املسلمن، وسألت 
أم عطية رضي اهلل عنها قالت: يا رس���ول اهلل إحدانا ال 
يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. فهذا 
يدل على أن حضور النساء مطلوب ومؤكد، ونحن بهذه 
املناسبة نوجه نساءنا إلى هذا املوضوع، وأقول لألخت 
الكرمية إننا في السنوات األخيرة نشاهد حضور النساء 

في العيدين بأعداد ال بأس بها.

إفراد الجمعة بالصيام
هل يجوز أن يصام يوم اجلمعة فقط من كل أسبوع؟

يكره أن يفرد يوم اجلمعة بالصوم ما لم يوافق عادة 
له وذلك حلدي���ث أبي هريرة ÿ ان النبي ژ قال: »ال 
يص���م أحدكم يوم اجلمعة إال ان يصوم قبله، أو بعده« 
قال الترمذي: حسن صحيح )فتح الباري 167/4 وحتفة 

األحوذي 54/2(.

اللعب بالنار يحرق فرحة األطفال
الرقابة عليه ومنعه من اللعب 
واخلروج، وعلينا توعية اطفالنا 
م����ن املخاط����ر للمحافظة على 

سالمة حياته.
ولفت العجم����ي النظر الى 
ان اس����تخدام بع����ض االطفال 
لبعض االلعاب كاملسدس����ات 
والبن����ادق الت����ي تطلق كرات 
بالستيكية صغيرة وتوجيهها 
نحو طفل آخر يؤدي الى اذى 
الطف����ل وخاص����ة العيون، ما 
يفس����د الفرحة بالعيد بوقوع 
حوادث وحروق سطحية كون 
اآلباء ضعافا امام مطالب االبناء 
وتشبثهم باأللعاب خصوصا 
اثناء  الرصيف  املوجودة على 
الس����ير، فيضطرون لشرائها 
مبنطق التدلي����ل، ونالحظ ان 
نفس����ية الطفل تتأثر باأللوان 
البراقة والالفتة للنظر والتي 
حترص عليها الشركات الصانعة 

لهذه االلعاب.
العجمي االهالي مما  وحذر 
يس����مى بالهدي����ة القاتلة التي 
يقدمه����ا االهل باالعي����اد فقد 
يه����دي االب هدية قاتلة لطفله 
مثل املفرقعات او مسدس اخلرز 
او دراجة هوائية يسير بها في 
الشوارع من دون مراعاة مخاطر 
االس����تخدام غير اآلمن والذي 
التعرض  قد يعرضه خلط����ر 
للح����وادث وقد يظ����ن االب ان 
الفرحة  الهدية س����تدخل  تلك 
والبهجة على قل����ب ابنه غير 
واع مبا في����ه الكفاية للجانب 
اآلخر من خطورتها، كما نصح 
العجمي االهالي بعدم السماح 
للطفل بشراء األلعاب النارية او 

التي تطلق اجساما مؤذية.
وشدد العجمي على ضرورة 
املمارسات  االبتعاد عن بعض 
اخلاطئة التي يلجأ اليها االطفال 
بهذه املناس����بات كما متنى ان 
يقضي اجلميع � وخاصة االطفال 
� عيدا سعيدا وان يكون العيد 
خاليا من اية حوادث، وقال: ان 
السالمة هي الغاية التي ننشدها 
دائما للمواطنن لقضاء اوقاتهم 
بعيدا عن كل م����ا يعكر صفو 
هذا العيد من ح����وادث ال قدر 
اهلل، واضاف، البد من ضرورة 
الوقاية  اتباع جميع وس����ائل 
وانتهاج السلوك الوقائي خالل 
ايام عطل����ة عيد الفطر املبارك 
جتنبا للحوادث التي قد تعكر 
صفو وفرحة هذه املناسبة في 

حال وقوعها.

واكد السويلم ان ائمة املساجد 
يقع عليهم دور مهم في التوعية 
من مخاطر األلعاب النارية للحد 
من جميع الظواهر السلبية عن 
طريق خطب اجلمعة ومن خالل 
الندوات وتوضيح موقف الشرع 

من ذلك.
وزاد، كما ان لوسائل االعالم 
املرئية واملس����موعة واملكتوبة 
دور في توعية املجتمع مبخاطر 
وسلبيات اس����تخدام االلعاب 
النارية خاصة من خالل برامج 
التلفاز عن طريق مادة ارشادية 
عن مخاطر وعواقب استخدام 
هذه األلعاب وعقد اللقاءات مع 
العالقة لتوعية املواطن  ذوي 

بذلك.

هدية قاتلة

الباح����ث منصور  وي����رى 
العجمي ان الواجب على االسرة 
ان تعل����م اطفالها ثقافة احلب 
والسالم والعلم بعيدا عن العنف 
واستخدام ألعاب التسلية التي 
تفتح عقل الطفل وليس العنف 
واالنتقام، ويرى العجمي ان احلل 
الوحيد للتخلص من هذه الكارثة 
هو منع بيعها وتداولها بقرار 
حكومي ومحاسبة املخالفن من 
أصحاب احملالت، واش����ار الى 
انه ال ميكن لنا حرمان الطفل 
من الفرحة باالعياد بتش����ديد 

الدراس����ية بتوعية  احلص����ة 
االطفال، كما البد من التنسيق 
والتعاون املس����تمر بن وزارة 
التربية والشرطة ملواجهة هذه 
الظاهرة ومنع تفاقمها والعمل 
املشترك للحد منها واستئصالها 

من املجتمع.

التربوين والطلب����ة وتوزيع 
النشرات التعريفية واالرشادية 
وعمل احملاضرات بهدف املساعدة 
في توصيل الرسالة حول مخاطر 
النارية، كما  استخدام االلعاب 
يجب على املدرسن ان يقوموا 
في الدقائق االول����ى من بداية 

عملي����ة للحد من هذه الظاهرة 
اولها دور االس����رة والتي تعي 
النارية على  مبخاطر األلعاب 
ابنائها وتق����وم بتوضيح ذلك 
لهم، وتوجيه االطفال باالبتعاد 
عن اس����تخدامها وعدم تداولها 
بينهم، كما انه يقع على االسرة 
دور متابع����ة ابنائهم وردعهم 
عن اس����تخدام ه����ذه األلعاب 
ومحاسبتهم على كيفية انفاق 
النقود التي تعطى لهم واملراقبة 
الدائمة على مشترياتهم، كما ان 
من واجب االسرة تبليغ اجلهات 
املعنية عن الذين يقومون ببيع 
وتروي����ج هذه امل����واد الضارة 

بالوطن واملواطن.

دور المدارس

وح����ول دور وزارة التربية 
والتعليم ف����ي توعية الطالب 
واولياء امورهم مبخاطر االلعاب 
النارية وما تش����كله من تهديد 
التربوي يوسف  لالطفال قال 
السويلم البد من تسليط الضوء 
الظاه����رة اخلطيرة  على هذه 
وابراز املخاطر واملآس����ي التي 
جنلبها الطفالن����ا وما لها من 
اضرار على االنفس واملمتلكات 
واالموال، ويتم ذلك عن طريق 
تثقيف الطلبة وتقدمي النصح 
واالرشاد لهم حول تلك املخاطر 
من خالل التفاعل بن املرشدين 

العجمـي: هدية 
 قاتلـة يقدمهـا األهل 
فـــي األعيــــاد 
أن  دون  ألطفالهــم 
مخاطرهـا يدركــوا 

 : يلـــم لسـو ا
تثقيـف  ضـــرورة 
خالل  مـن  األطفـال 
التوعوية  المحاضرات 
الجمعـة وخطــب 

الشـويـــت: 
األسـرة  علـى  يقـع 
دور متابعـة أبنائهـم 
وردعهم عن استخدام 
األلعــاب هـــذه 

عـالم: الضــوء 
والحرارة الناتجان من 
المفرقعات  استخدام 
رئيسيـان  سـببـان 
بالعيــن لإلضــرار 

نالحظ استهالك آالف االطنان 
من األلعاب النارية واملفرقعات 
خاصة في شهر رمضان املبارك 
وخالل االعياد واملناسبات تلك 
األلع����اب احملفوف����ة باملخاطر 
الصحية والبيئية والتي حتول 
فرحة العيد وبهجته الى دموع 
واحزان، ح����ول هذا املوضوع 

يحدثنا املختصون:
حذر د.عاطف عالم من خطورة 
الناري����ة واملفرقعات  االلعاب 
واعتبرها من الظواهر السلبية 
املنتش����رة في مجتمعنا رغم 
التحذيرات الصحية من خطورة 
هذه األلعاب، وقال ان الشرر او 
الضوء واحلرارة الناجمن عن 
استخدام املفرقعات يعدان سببا 
رئيسيا لالضرار باجلسم خاصة 
منطقة العن احلساسة والرماد 
الناجت عن عملية االحتراق يضر 
باجللد والع����ن اذا ما تعرض 
له الطفل بشكل مباشر، حيث 
تصاب العن بحروق في اجلفن 
وامللتحمة ومتزق في اجلفن، او 
دخول اجسام غريبة في العن او 
انفصال في الشبكية وقد يؤدي 
االمر الى فقدان كلي للعن، كما 
تعتبر األلعاب النارية من اسباب 
الكيميائي والفيزيائي  التلوث 
وكالهم����ا اخط����ر م����ن اآلخر، 
فالرائحة املنبعثة من احتراق 
هذه االلعاب تؤدي الى العديد من 
االضرار اجلسيمة، هذا باالضافة 
التي قد  الكارثية  الى االضرار 
تنتج عن انفجار االلعاب النارية 
اذا كانت مخزنة بطريقة خاطئة، 
واكد ان عل����ى االهل واملدارس 
ووسائل االعالم دورا كبيرا في 
التقلي����ل من هذه احلوادث من 

خالل زيادة الوعي.

دور األسرة

ويؤكد د.صالح الشويت ان 
استخدام األلعاب النارية عادة 
س����لوكية خاطئة وسيئة عند 
بع����ض االطفال تلح����ق االذى 
باآلخرين وتعكر حياتهم مما 
يقلل من راحة الناس وسكينتهم 
الرع����ب والفوضى في  ويثير 
الشوارع واالسواق، خاصة في 
االماكن املزدحمة، كما تؤدي الى 
ترهيب االطفال النائمن الذين 
يستيقظون على اصوات هذه 
املفرقعات التي تسبب لهم الهلع 
واخلوف واالنزعاج وبالتالي 

تترك اثارا نفسية عليهم.
واقترح د.الشويت مقترحات 

أبطال اإلسالم
زياد بن السكن

جعل من جسده سورًا 
يحمي رسوله القائد

ملا اش���تد القتال في أحد، وتكاثرت سيوف املشركن 
ورماحهم من حول رسول اهلل ژ وتزلزل املسلمون من 

حوله نادى ژ مبن بقي من حوله من املسلمن:
أال من يشترى لنا نفسه..؟

فهب اليه زياد بن الس���كن في خمس���ة من األنصار 
فجعلوا يقاتلون دون رسولهم القائد، فيستشهدون دونه 
رجال بعد آخر، وزياد بن الس���كن صامد كالطود األشم، 
يدفع عن رسوله القائد، حتى اثخنته اجلراح، فوقع على 

األرض ال يقوى على حراك.
واذ ذاك اقبلت فئة من صناديد املس���لمن يذبون عن 
رسولهم القائد فأزالوا املش���ركن من حوله، وفرقوهم 
فالتفت رس���ول اهلل صلوات اهلل وس���المه عليه نحو 
زياد بن السكن، فاذا به رمق من حياة، فقال: ادنوه مني، 
فادنوه فوسده الرسول ژ على فخذه، فما لبث ÿ ان 
مات وخده على فخذ رسول اهلل، والرسول ژ ال يفتر 

يدعو له، رضى اهلل عنه وارضاه.

حلقات القرآن
بدأت الدورة الصيفية لتحفيظ 
القرآن الكرمي بلجنة الفردوس 
بجمعية احياء التراث االسالمي 
حيث بلغ عدد املشاركن اكثر من 
100 طالب يدرسون حتت اشراف 

محفظن ذوي كفاءة عالية.

المفوضية الدولية
قدمت الكويت مساهمة طوعية 
استثنائية بقيمة مليون دوالر 
ملفوضية األمم املتحدة السامية 
لشؤون الالجئن لعام 2010 لدعم 

انشطتها االنسانية.

المنابر القرآنية
استأنفت جلنة املنابر القرآنية 
بجمعية النجاة اخليرية الدراسة 
للفصل الربيعي بحلقات الكتاب 

النموذجية »االتقان«.

خطيب المستقبل
احتفل���ت الهيئ���ة العام���ة 
للش���باب والرياضة بالتعاون 
مع وزارة االوقاف والش���ؤون 
االسالمية بالفائزين من خطباء 

املستقبل.

مركز إكسفورد
تبرع صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بعشرة 
مالين جنيه استرليني الى مركز 
اكسفورد للدراسات االسالمية 

في اململكة املتحدة.

دورات
قدم مركز التنوير في االسالم 
التابع للجنة النسائية بجمعية 
احياء التراث االسالمي دورة في 
التجويد ودورة في تعليم اللغة 

العربية لغير الناطقن بها.

املشاركات امام املسجد العجمي يسلم درع التكرمي

احدى املراجعات تختار شنطتها العشري أثناء احملاضرة

المهتديات في زيارة المسجد الكبير »التواصل« تكرم جمعية الرقة

»زكاة« النزهة وزعت هدايا رمضان فن الدعوة بـ »نسائية« السالمية

نظمت اللجنة النس���ائية بالتعريف باالسالم زيارة الى املسجد الكبير 
قامت بها مجموعة من املهتديات مع مشرفة املركز حيث تعرفن على اروقة 
املس���جد واقس���امه ونش���اطاته وجاء ذلك من خالل التواصل املستمر من 

اللجنة مع املهتديات.

قامت مبرة التواص���ل اخليرية بتكرمي عضو مجل���س ادارة جمعية الرقة 
التعاونية بريكان العجمي وذلك ملا قدمته اجلمعية وتقدمه من دعم مس���تمر 
للمبرة في مجال الدعوة الى اهلل عز وجل وخدمة اإلسالم واملسلمن وما تقدمه 

من خالل كتاب اهلل تعالى.

قام���ت مجموعة من متطوعات جلنة زكاة النزهة التابعة جلمعية االصالح 
االجتماعي بتوزيع ش���نطة رمضانية على الفقراء واحملتاجن ش���ملت جميع 
املواد التموينية الالزمة لهم واس���تفاد منها كثير من األسر املتعففة واملسجلة 

لدى اللجنة.

اقام فرع جلنة التعريف باالس���الم النسائي بالساملية محاضرة بعنوان 
»فن دعوة غير املسلمن إلى اإلسالم« القتها الداعية زينب العشري واستمرت 
الدورة 5 أس���ابيع متتالية وقد القت تفاعال كبيرا من اجلنس���يات العربية 

وغير العربية.

أسبوع حدث في

الباحث منصور العجمي الداعية يوسف السويلم د.صالح الشويت د.عاطف عالم

عن س���مرة بن جندب ÿ قال: قال عمر 
ÿ: الرجال ثالثة والنساء ثالث: فأما النساء، 
فامرأة عفيفة مسلمة لينة ودودة ولود، تعن 
أهلها على الدهر وال تعن الدهر على أهلها، 

قليال ما جتدها.
وامرأة وعاء ال تزيد على أن تلد األوالد، 
والثالثة غ���ل قمل يجعلها اهلل في عنق من 

يشاء، فإذا ش���اء أن ينزعه نزعه، والرجال 
ثالثة: رجل عفيف هن لن ذو رأي ومشورة، 
فإذا نزل به أمر ائتم���ر رأيه وصدر األمور 
مصادره���ا، ورجل ال رأي له، إذا نزل به أمر 
أتى ذا الرأي واملشورة فنزل عند رأيه، ورجل 
حائر بائر »أي ال يتجه لشيء«، ال يأمتر رشدا 

وال يطيع مرشدا.

ثالثة وثالث
الله���م ان���ي اعوذ 
بك م���ن الهم واحلزن 
العجز  وأعوذ بك من 
والكسل واعوذ بك من 
اجلنب والبخل واعوذ 
بك من غلبة الدين وقهر 

الرجال.

دعاء


