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إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

حج اإلفراد والقران
ما صفة حج املفرد والقارن اذا أردت الدخول ملكة صباح 
يوم عرفة؟ وما س��ن وواجب��ات واركان هذين النوعني من 

احلج؟
أن تقول في اإلفراد لبيك اللهم حجا وفي القران لبيك 

اللهم حجا وعمرة، واألركان في احلج كلها واحدة.

األولى بالحج له
اذا اردت احل��ج عن والدي وعمت��ي )أخت والدي( فبمن 
اب��دأ باحلج عنه؟ علم��ا بان عمتي تعيش معن��ا قبل والدة 
جمي��ع اخوتي وقد قامت مع أم��ي بتربيتنا وندعوها )أمي( 

فهي مبثابة أمنا وهي أكبر سنا من أبي؟
والدك أولى باحلج له من عمتك فتبدأ به وان أردت أن 

جتعل احلجة لعمتك فيجوز وامليت أولى من احلي.

مجسمات كبيرة لتعليم مناسك الحج
نريد أن نقيم عرضا للطلبة عن مناسك احلج بحجم كبير، 

ليتعلم الطلبة أداء مناسك احلج عمليا، هل هذا جائز؟
اذا كانت املجسمات املذكورة صغيرة احلجم مثل وسائل 
االيضاح، ويشار للطلبة بأن هذا الشكل هو للكعبة مثال، 
وهنا احلجر األسود ومنه يبدأ الطواف، ثم ينتقل احلاج 
أو املعتمر الى الصالة خلف مقام ابراهيم، ويشار اليه... 

الخ، فهذا ال بأس به.
لكن ان كان البناء أو املجسم كبيرا بحيث تبنى الكعبة 
ويطوف حولها الطالب مثال فهذا تشبيه ال يليق بالكعبة، 
ورأيي عدم عمله واالكتفاء مبا يحقق الغرض منه وهو 
التعليم بوسائل االيضاح بطريق املجسمات، أو التسجيل 

املرئي للكعبة واملناسك مع الشرح، واهلل أعلم.

قطع الطواف لشرب الماء
ما احلكم الشرعي اذا قطعت الطواف لشرب املاء؟

اذا ش���ربت املاء ثم واصلت الطواف فال شيء عليك 
وطوافك صحيح ألن املدة التي يس���تغرقها ش���رب املاء 

قصيرة وألن شرب املاء حاجة ملحة للعطشان.

»بصيرة« تريد الحج
سيدة بصيرة )عمياء( ولم تؤد فريضة احلج، وهي اآلن 
جتاوزت اخلمس��ني، وتعاني من ضغ��ط، واخوانها في بلد 
آخر، وال تسمح ظروفهم بأن يصطحبوها معهم الى احلج، 
ولها أبناء أخواتها ولكنهم مش��غولون ف��ي أعمالهم، فماذا 

تفعل؟
ان كانت قادرة على احلج مبساعدة غيرها من احملارم، 
فيجب عليها احلج بنفسها ان تبرع لها من يحج معها، أو 
قدرت على أجرته ان طلب أجرة، ويظهر أنها ال تستطيع 
من جانبني، مرضها وهو الضغط، وكبر الس���ن، وعدم 
وجود محرم يحج معها، فلذا ال يجب عليها احلج بنفسها، 
ويظهر انها قادرة على أن تدفع أجرة من يحج عنها من 
محارمها أو من غيرهم، فيجب عليها حينئذ أن تنيب من 
يحج عنها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، واذا كان العمى 
طارئا عليها، وم���رت عليها أيام كانت قادرة على احلج 
وتوافرت سائر شروطه – ولم حتج فاحلج واجب عليها 

كذلك، وترسل من يؤدي عنها احلج.

الحج عن الغير
هل يجوز بعد أدائي للفريضة قيامي باحلج عن الوالدين 
بعد كبرهما في الس��ن وأدائهما لفريضة احلج؟ وهل يعتبر 
ذلك من أعمال البر بهما؟ وهل يكون لهما مثل أجر احلج في 
مغف��رة الذنوب كيوم ولدتهم��ا أماهما؟ وهل أثاب على ذلك 

مثل أجر احلج عن نفسي؟
يجوز وهو من البر واحلج يكون لواحد وتبدأ باألم 
ألنها أولى بالبر ثم حجة أخرى لألب ويذهب أجر احلج 

كامال ملن نويت ولك أجر ما بذلت من جهد.

استعمال الصابون للمحرم
اس��تعملت الصابون العادي، وأنا محرم فقالوا عليك أن 
تذب��ح خروفا، ولكني لم أذبح ألنه لم تكن عندي قيمته، فما 

الواجب علي؟
ال شيء عليك ألنه ليس من الطيب، فيستعمل للتنظيف 
وال يتطي���ب به، والطيب هو م���ا يتطيب به وخصص 

لذلك.

الطواف دون نية
دخلت احلرم ألداء العمرة وطفت بالبيت وليست عندي 
نية طواف العمرة أقصد أني لم أنو طواف العمرة، ثم أعدت 

الطواف فهل عملي هذا صحيح؟
طوافك األول صحيح ويقع عن طواف العمرة والطواف 
الثاني نافلة، لك فيها األجر ان ش���اء اهلل، ألن الطواف 
ال يحتاج ال���ى نية فنية العمرة وكذلك نية الطواف في 
احل���ج عند االحرام كافية عن نية الطواف دون تعيينه 
للفرض أو الوجوب أو السنة، وال تعيني كونه في احلج 

لالفاضة أو للصدر أو للقدوم ونحو ذلك.

حج المقعد
م��ا حكم الرج��ل الذي أصيب مبرض أقعده عن املش��ي 
وميكن��ه أن يحج ولكن بصعوبة ومش��قة، وعنده من املال 

اخلير الكثير هل يجب عليه أن يحج؟
مثل هذا الرج���ل املريض مرضا مزمنا ال يجب عليه 
احل���ج، وامنا يجب عليه أن يني���ب من يحج عنه، ألنه 
مستطيع فيجب عليه ذلك، هذا عند احلنفية واحلنابلة، 
وذهب املالكية وأبوحنيفة الى أن املريض مرضا مزمنا 
ال يجب عليه احلج، وال االنابة وان كان ميلك املال ووجد 
من يحج عن���ه، ألن احلج لم يجب عليه فال يجب عليه 

البدل وهو االنابة.

ليكون حجك مبرورًا اقتد بسنة الرسول ژ في أداء المناسك
واألغذية واألدوية وما حول ذلك فماله 
حالل، ألنه ربح من عمل حالل، أما إذا 
كان يتاجر في أسهم لشركات تتعامل 
في احلالل أحيانا وفي احلرام أحيانا 
أو بعضها يتعامل في احلالل وبعضها 
يتعامل في احلرام ففي ماله شبهات 
من احل���رام فال يجوز احلج منه قال 
ژ »احلالل بنينّ واحلرام بنينّ وبينهما 
أمور متشابهات فمن اتقى املشتبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 
في الشبهات وقع في احلرام«، فعلى 
املسلم في هذه احلالة ان يتحرى احلالل 
فال يتاجر إال في أسهم الشركات التي 

. تتعامل في املباح من احلالل البنينّ

ال شبهة فيه

وحول حكم احلج من املال املوهوب 
قال د.الطبطبائ���ي إذا برئ هذا املال 
املهدى من حرام أو أال يكون وراء هذا 
اإلهداء غرض خبيث أو غير مشروع 
أو مصلحة متبادلة فيجوز احلج أو 
العمرة من املال املوهوب من الغير، 
ومن رحمة اهلل سبحانه وتعالى انه لم 

يوجب احلج على غير املستطيع.

قمار

ال����ذي يحصل عليه  وحول املال 
بعض املسلمني من الكسب مبا يسمى 
»اليانصيب« ويريدون الذهاب للحج 
بهذا املال، أكد الداعية أحمد الكوس 
حرمة كل أشكال القمار بنص كتاب 
اهلل تعالى حيث قال سبحانه وتعالى 
)يأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر 
واألنص����اب واألزالم رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
إمنا يريد الش����يطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في اخلمر وامليسر 
ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصالة 
فهل أنتم منتهون( املائدة اآليتان 90 

و91.
ونبه الداعية الكوس الى ان هذا املال 
الذي يأتي من »اليانصيب« هو مال 
حرام ألنه مكتسب بطريق محرم وهو 
القمار أو امليسر حيث ان »اليانصيب« 
يعتمد عل����ى احلظ وينبغي فورا ان 
يتخلص املسلم من هذا املال احلرام وال 
يحل له ان ينتفع به هو وأهله وعياله 
وال يحل له ان يحتفظ بهذا املال ألنه 

اكتسبه عن طريق غير مشروع.

محظور

وأوض����ح الداعية الك����وس ما ال 
يجوز ومحظور في اإلحرام بالعمرة 
أو احل���ج وهو ان يقوم احلاج بحلق 
الشعر وتقليم االظافر ولبس املخيط 
أو تغطية ال���رأس، التطيب، الصيد، 
عقد النكاح أو اخلطبة أو الشهوة دون 

الفرج أو الوطء في الفرج.

احلج ان يحج من مال حالل خالص ال 
شبهة فيه.

الشبهة

وإذا كان���ت الش���ركات تتعامل في 
احلالل أحيانا وفي احلرام أحيانا فقد 
أكد د.الطبطبائي اذا كان املسلم يتاجر في 
البورصة في أسهم الشركات التي تتعامل 
فيما أحله اهلل من السيارات واملنسوجات 

وأرباحها حرام، قال تعالى: )فإذا قضيت 
الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا 

من فضل اهلل( اجلمعة: 15. 
واألصل في التجارة انها حالل مبا 
في ذلك التجارة في األسهم، وكان النبي 
ژ قبل البعثة تاجرا فعلى املسلم ان 
يتحرى احلالل في كل شيء خصوصا 
فيما يتقرب به الى اهلل ألن اهلل تعالى 
طيب ال يقب���ل إال طيبا وعلى من أراد 

وحفظ اللسان.

البورصة

وحول احلج من أرباح األس���هم في 
البورص���ة قال العميد الس���ابق لكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية د.محمد 
الطبطبائي، اذا كانت أسهمها في شركات 
تتعامل في املباح فأسهمها وأرباحها حالل 
وإذا كانت تتعامل في احلرام فأسهمها 

في هذه األيام يرتفع صوت ماليني 
املسلمني الذين أسعدهم اهلل تعالى بتأدية 
فريضة احلج أسوة بالرسول ژ وهناك 
مجموعة من التساؤالت حول احلج ومن 
بينها األشياء احملظورة مثل استعمال 
الطيب وقص الش���عر وصيد الطيور 
واحليوانات واقتالع األشجار والنباتات، 
وهناك من يتساءل هل يجوز احلج من 
أرباح البورصة؟ وما حكم املال املوهوب 
ألداء الفريضة؟ وه���ل مال اليانصيب 
املكتس���ب يجوز، وغيرها من األسئلة 

التي يجيب عنها علماء الشرع.
ف���ي البداية يبني لنا رئيس اللجنة 
االستشارية العليا للعمل على تطبيق 
أحكام الشريعة اإلسالمية د.خالد املذكور 
األشياء احملظور استعمالها أثناء فريضة 
احلج فيحذر من استعمال احملرم الطيب 
وهو محرم ولكن له ان يغتسل بالصابون 
الذي ليست له رائحة، كما يحظر على 
احملرم قص شعره أو حالقة ذقنه طوال 
فترة اإلحرام ف���إن كان »متمتعا« فله 
مبجرد الطواف والسعي ان يتحلل بعد 
ذلك من إحرامه، أما إذا كان »مفردا« أي 
نوى احلج فقط فال يتحلل من إحرامه إال 
بعد رمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة 
يوم العي���د، وإذا كان »قارنا« أي جمع 
احلج والعمرة في نية واحدة فال يتحلل 
أيضا من إحرام���ه إال بعد االنتهاء من 
رمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة يوم 
العيد، والتحلل معناه ان يعود احلاج 
الى ارتداء مالبس���ه التي كان يرتديها 

قبل اإلحرام.

الزوجة

واض���اف د.املذكور: كما يحرم على 
»احملرم« التمتع بزوجته وكذلك الزوجة 
يحرم عليه���ا ان تتمتع بزوجها خالل 
مناسك احلج لقوله تعالى : )فمن فرض 
فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال 

في احلج(.
كما يجب على احلاج ان يلتزم بعدم 
اخلوض في أي أمر غير أعمال احلج ماعدا 
ذكر اهلل وق���راءة القرآن الكرمي ويأتي 
العبادات التي تقرب���ه الى اهلل تعالى 
كم���ا ال يجوز للمحرم صيد الطيور أو 
احليوانات أو قطع شجرة أو اقتالعها 
كما ال يجوز للحاج االنصراف من عرفة 
قبل غروب الش���مس وال حتى بخمس 
دقائق مما ي���دل على قيمة الوقت وان 
احلياة تقوم على النظام والدقة وهذا 

من أعظم مقاصد احلج.

النفقة الحالل

وأك���د د.املذكور ان احل���ج املبرور 
هو النفقة احل���الل والبعد عن اجلدال 
وترك الفس���وق وهجر الرفث وحسن 
اخللق وهو التوب���ة من الذنب والندم 
على املعصية والعزم على اإلقالع عنها 

 : ر ك������و لمذ ا
والبع�د  الح�ال  النفق�ة 
ع�ن الج�دال وت���رك 
الخلق وحس�ن  الفس�وق 

الطبطبائ�����ي: 
يج�وز الح�ج م�ن المال 
يكن  ل�م  م�ا  الموه�وب 
وراءه غرض غير مش�روع

الك�������وس: 
عن  يأتي  ال�ذي  الم�ال 
طريق الح�ظ مال حرام 
وه�و كالقمار والميس�ر

محاضرة
نظمت املبرة اخليرية لعلوم 
القرآن والسنة محاضرة بعنوان 
أمهات  »واجب املس���لمني جتاه 
املؤمنني« ألقاها مدير إدارة مساجد 
العاصمة الداعية داود العسعوسي 
في مسجد فاطمة الوقيان مبنطقة 

بيان.

مسابقة
افتتح نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل واألوقاف راش���د احلماد 
تصفيات مسابقة الكويت الكبرى 
للقرآن الكرمي في مسجد الدولة 

الكبير.

لجنة العمرية
العمرية  اس���تأنفت جلن���ة 
النسائية بجمعية إحياء التراث 
اإلسالمي أنشطتها اخلريفية التي 
تشمل حفظ القرآن الكرمي وحلقات 
آلل���ئ القرآن وحلق���ة الريحانة 
التجويد باالضافة  ودورات في 

الى نادي صحبة إلى اجلنان.

تكريم
أقامت جمعية الرقة التعاونية 
بالتعاون مع جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي احتفاال لتكرمي الفائزين 
واملش���اركني في مسابقة القرآن 
التي نظمت حتت شعار  الكرمي 

»شافع مشفع«.

»الزهراوان«
نظمت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي مشروع »الزهراوان« 
القرآني الذي بدأ بأسبوع ثقافي 
أعقبته دورة ألحكام جتويد القرآن 
وتالوته باإلضافة الى دورتني في 

التجويد.

الركن االثيوبي العجمي ومرسي أثناء احملاضرة

لهو وتسابق جانب من احملاضرة

»اإلسام يجمعنا« في ملتقى الجاليات »من كنوز السنة النبوية« بمسجد »الحمدان«

100 مهتد ومهتدية في رحلة إلى الوفرة محاضرة طبية للمهتديات الجدد

قدم الركن االثيوبي حتضير القهوة االثيوبية وكيفية صنع اخلبز واحللويات 
وذلك في ملتقى »االسالم يجمعنا« الذي نظمته نسائية جلنة التعريف باالسالم، 
حيث متت عروض اجلاليات وتضمني هذا الركن صور عن النجاشي ملك احلبشة 

واستقباله للمهاجرين.

نظم���ت املراقبة الثقافية في إدارة مس���اجد محافظة األحمدي مجموعة من 
احملاض���رات واخلواطر اإلميانية حتت عنوان »من كنوز الس���نة النبوية« في 
مس���جد »احلمدان« مبنطقة الفنطاس وذلك ف���ي اطار خطة البرامج التوعوية 
لقطاع املساجد بوزارة األوقاف والتي تهدف الى نشر الوعي اإلمياني والثقافي 

والتربوي شارك فيها الداعية علي العجمي وعاطف مرسي.

قام املركز الكويتي – الفلبيني الثقافي التابع للجنة التعريف باإلسالم بتنظيم 
رحلة دعوية ترفيهية للمهتدين اجلدد الى منطقة الوفرة شارك فيها 100 مهتد 
ومهتدية وذلك بهدف فتح قنوات التواصل والتعارف فيما بينهم وتأليف قلوبهم 

حيث شملت الرحلة فقرات مسلية ومحاضرات.

اقامت نسائية الساملية التابعة للجنة التعريف باالسالم محاضرة طبية حول 
رأي الفقه والدين في طهارة املرأة املسلمة، القت احملاضرة الطبيبة واالخصائية 
في امراض النساء والوالدة د.اماني مختار والتي كشفت للمشاركات كيفية حماية 

االسالم للمرأة للوقاية واالمان وجعلها كاللؤلؤة املوجودة في الصدفة.

أسبوع حدث في

الداعية أحمد الكوسد.محمد الطبطبائيد.خالد املذكور

كان عبداهلل بن املبارك، صاحب أبي حنيفة رضي اهلل عنهما، 
يحج سنة ويغزو أخرى، حدث عن نفسه قال: ملا كانت السنة التي 
أحج فيها، خرجت بخمس���مائة دينار الى موقف اجلمال بالكوفة 
ألشتري جمال، فرأيت امرأة على بعض الطريق تنتف ريش بطة، 
احسبها ميتة فقلت: لم تفعلني هذا؟ فقالت: يا عبداهلل، ال تسألني 
عما ال يعنيك. ثم قالت: يرحمك اهلل، أنا امرأة علوية، ولي أربع 
بنات مات أبوهن عن قريب، وهذا اليوم الرابع ما أكلن شيئا، وقد 
حلت لنا امليتة، فأخذت هذه البطة أصلحها واحملها الى بناتي، 

فقلت في نفسي، ويحك يا ابن املبارك، أين أنت من هذه؟ ابسطي 
حجرك، فصببت الدنانير في طرف ازارها وقلت لها: »عودي إلى 
بيتك فاستعيني بهذه الدنانير على اصالح شأنك« ونزع اهلل من 
قلبي شهوة احلج، فصار كل من أقول له: قبل اهلل حجتك وشكر 
ا قد اجتمعنا  سعيك، يقول لي: وأنت قبل اهلل حجتك وسعيك، إننّ
بك في مكان ك���ذا وكذا فبت متفكرا في ذلك فرأيت النبي ژ في 
املنام وهو يقول: »ي���ا عبداهلل ال تعجب فإنك أغثت ملهوفة من 

ولدي فسألت اهلل ان يخلق على صورتك ملكا يحج عنك!«.

أغاث ملهوفة فحج عنه ملك
اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبر وأعوذ بك من فتنة املسيح 
الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا 
واملمات، الله���م إني أعوذ بك 
من املأثم واملغرم، اللهم أعني 
على ذكرك وش���كرك وحسن 

عبادتك.

دعاء 


