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د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

الحج أم مساعدة الجار؟
الس��ام عليكم ورحم��ة اهلل وبركاته، فضيلة الش��يخ 
د.عجيل النش��مي بارك اهلل في علمك ونفع بك اإلس��ام 
واملس��لمني س��ؤالي هو: لقد ادخرت ماال للحج هذا العام 
1431 ه� بإذن اهلل ونويت احلج وهذه هي احلجة األولى لي 
ولكن لي جارا ليس لديه عمل ولديه أطفال وال ميلك نقودا 
لاحتياجات األساسية له من مأكل ومشرب وإيجار السكن 
وهو في أزمة ش��ديدة فهل أؤجل احلج هذا العام وأقرضه 
مال احلج وانتظر حتى يرد لي املال أو أتصدق مبال احلج 

عليه وأدخر غيره مما يرزقني اهلل؟ وجزاكم اهلل خيرا.
ما دام هذا ه���و حج الفريضة فعليك احلج لرمبا ال 
تس���تطيع بعد ذلك وعليك أن تسعى لسد حاجته ولك 

األجر على النية احلسنة والسعي.

الصبي المحرم
ام��رأة تريد أداء احلج، وهي حج��ة الفريضة ولكنها ال 
جتد معها محرما غير ابنها وهو لم يبلغ احللم بعد وعمره 
في حدود إحدى عش��رة سنة، فتس��أل هل يعتبر محرما 

لها؟
اشترط جمهور الفقهاء في احملرم أن يكون رجال بالغا 
عاقال ويكون محرما مبعنى أنه محرم عليها الزواج منه 
على التأبيد سواء أكانت احلرمة بسبب القرابة او الرضاعة 
او املصاهرة، لكن املالكية ال يش���ترطون في احملرم أن 
يك���ون بالغا بل يكفي عندهم أن يكون مميزا، وهو من 

كان في سن بعد العاشرة ومييز بني األمور فطنا.
وعل���ى هذا نقول لالخ���ت ان االحوط هو األخذ مبا 
ذهب إليه جمهور الفقهاء في اشتراط ان يكون احملرم 
بالغ���ا، فال يجب عليها احلج في هذه احلال حتى يبلغ 
هذا احمل���رم ان لم يكن لها محرم غي���ره. وال بأس ان 
تأخذ برأي املالكية فيكون احملرم في الس���ن املذكورة 
خاصة ان هذه حجة الفريضة، واذا كانوا مع جمع من 
النس���وة كما هو املعتاد فهذا جائز على رأي الشافعية 
واملالكية. وباملناسبة فإن نفقة احملرم جتب على املرأة 
إذا كان احمل���رم ال يرافقها بحج���ة أن احملرم يريد منها 

نفقة أو أجرة.

السعي
هل السعي بني الصفا واملروة من أركان احلج؟

نعم السعي بني الصفا واملروة من أركان احلج عند 
جمهور الفقهاء عدا احلنفية، وبقية االركان هي: اإلحرام 

والوقوف بعرفة، وطواف اإلفاضة.
ويزاد على ذلك عند الش���افعي: احللق والتقصير، 

وترتيب معظم األركان.

في العدة وتريد الحج
امرأة ال تزال في عدة وفاة زوجها وموسم احلج سيأتي 
وهي في العدة، وترغب ان حتج حجة الفرض ومعها محرم، 

فهل يجوز لها ذلك؟
إن جمه���ور الفقهاء من احلنفية واحلنابلة يقولون 
انها ال تخرج الى احلج ما دامت في عدة الوفاة وقد روى 
س���عيد بن املسيب انه »توفي أزواج نساؤهن حاجات 
أو معتمرات، فرده���ن عمر ÿ من ذي احلليفة حتى 
يعتددن في بيوتهن«. وهذا احلكم حتى لو خرجت املرأة 
إلى احلج ثم توفي زوجها وهي قريبة لم تتجاوز مسافة 
قصر الصالة، فإنه يلزمها أن ترجع لتقضي العدة في 
بيت زوجها، أما إذا جتاوزت مس���افة قصر الصالة فال 

ترجع ألن في ذلك مشقة.

الحج ببطاقة ائتمان
هل يجوز للمس��لم أن يحج باستخدام بطاقة االئتمان، 
والتي تعتبر من الديون املؤجلة وتستحق في العشرين من 

كل شهر ميادي؟
يجوز أن يحج ويس���تخدم البطاق���ة إذا لم تترتب 
عليه فوائد ربوية، ولو كان السداد متأخرا، ما دام نظام 
البطاقة يسمح بذلك دون فوائد ربوية، وهذا في بطاقة 
الس���حب اآللي، أما بطاقة االئتمان فإن البنك يعتبر ما 
يسحب بواسطتها قرضا ويرتب عليه فائدة فعليك أال 
تستخدمها اال للضرورة، وينبغي أن تكون نفقة احلج 
من طيب الكسب ال يخالطها ما هو محرم، فإن اهلل طيب 

ال يقبل إال طيبا.

ارتداء الجوارب في الطواف
ه��ل يجب على املرأة عند الطواف ح��ول الكعبة ارتداء 
اجل��وارب، وم��ا احلك��م إذا طافت حول الكعب��ة ولم تكن 

ترتدي اجلوارب؟
املرأة حترم في ثيابها العادية وجمهور الفقهاء على 
ان القدمني يجب س���ترهما حلديث أم سلمة رضي اهلل 
عنها حني سألت النبي ژ: »أتصلي املرأة في درع وخمار 
وعليها إزار؟ فقال ژ: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور 
قدميها« )أخرجه أبو داود واحلاكم والبيهقي، املستدرك 
333/2( وقال أبو حنيفة: إن القدمني ليسا من العورة.

حلق الشعر بسبب مرض
ذهبت إلى العمرة وف��ي الطريق مرضت، وأحرمت من 
امليقات، ولكن اضطررت حللق جزء من شعر رأسي لعاج 

ما أصابني في الرأس، فهل علي شيء؟
يقول اهلل تعالى: »ال حتلقوا رؤوس���كم حتى يبلغ 
الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نس���ك( البقرة: 196، وملا 
ش���كا كعب بن عجرة هوام رأسه لرسول اهلل ژ قال 
له: »أيؤذيك هوام رأسك« قال: نعم. قال: »فاحلق، صم 
ثالثة أيام، أو أطعم ستة مساكني أو أنسك نسيكة« متفق 
عليه، ومن هذا فاملتفق عليه بني الفقهاء أن املريض الذي 
حمله املرض على فعل محظور بس���بب املرض معذور 
وعليه أن يتخير من الفدية إما أن يذبح هديا، أو يتصدق 

بإطعام ستة مساكني، أو يصوم ثالثة أيام.

أيهما أولى حج التطوع أم التصدق بالمال في أعمال البر والخير؟
وقال النوري: في احلديث القدسي الذي 
رواه البخاري: »ما تقرب الي عبدي بشيء 
أح���ب إلي مما افترضت���ه عليه وال يزال 
عبدي يتقرب ال���ي بالنوافل حتى أحبه، 
فاذا احببته كنت س���معه الذي يسمع به 

وبصره الذي يبصر به«.
واك���د الن���وري ان املتابعة بني احلج 
مع رصد املسلم جزءا من ماله للصدقات 
والعمال اخلير والدعوة الى االسالم ومعاونة 
املسلمني في كل مكان من عاملنا االسالمي 
او خارجه حيث توجد االقليات املسحوقة، 

فيستحب اجلمع بني ذلك كله.
وقال النوري ان التطوع بالنوافل مما 
يحب���ه اهلل تعالى ويق���رب الى رضوانه 
وتكرار احلج يزيد ث���واب اهلل عز وجل 
ويزكي النفس ويغفر الذنوب لقوله ژ 
»تابعوا بني احلج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث احلديد 

والذهب والفضة«.

أعمال البر نفعها أعم

بينما يرى د.يحيى اسماعيل ان اطعام 
الفقراء واعانة املرضى اعظم ثوابا واعم 
نفع���ا من تكرار احلج، وقال: ان كان حج 
النافلة له ثواب كبير عند اهلل فهو مقصور 
على تزكية النفس وغفران الذنوب، لكن 
كثيرا من املجتمعات املسلمة في حاجة ماسة 
العمال البر التي تتميز بنفعها االعم وثوابها 
الدائم حتى بعد موت املسلم مصداقا لقول 
الرسول ژ »اذا مات ابن آدم انقطع عمله 
اال من ثالث: صدقة جارية وعلم ينتفع به 
وولد صالح يدعو له« ولم يشر الرسول 
ژ الى حج النافل���ة ضمن االعمال التي 

يستمر ثوابها ويتجدد نفعها.
واشار د.اسماعيل الى ان حج النافلة 
ال يرق���ى لدرجة الوجوب وهذا ما يؤكده 
فقه االولويات في التشريع االسالمي الذي 
يدعو املسلمني لالخذ بأسباب القوة والعزة 
والقضاء على الفقر واملرض واجلهل لذلك 
كان تقدمي يد العون للمحتاج وصيانة ماء 
وجهه من السؤال اعظم وافضل عند اهلل 

من حج النافلة.

إطعام الفقراء

واكد د.اسماعيل على ان االولى بأثرياء 
املسلمني ان يوجهوا فائض أموالهم العانة 
املرضى واطعام الفقراء وكسوتهم ومساعدة 
طالب العلم الفقراء خاصة ان املجتمعات 
االسالمية بها الكثير من املرضى ال يجدون 
نفق���ة العالج وفق���راء ال يجدون الطعام 
ومنهم طالب علم ال يستطيعون مواصلة 
دراس���اتهم بسبب احلاجة الى املال، ولنا 
في العالم عبداهلل بن املبارك اسوة حسنة 
حيث اعطى أما ترع���ى يتامى ال يجدون 
قوت يومه���م نفقات حجه وعاد الى داره 
راجيا ثوابا اعظم بعد ان تخلف عن ركب 

اجلميع.

النية هلل وبادروا بأداء مناسك احلج.

االثنان معا

ويرى الداعية نادر النوري ان اجلمع 
بني تكرار احل���ج والصدقات امر محبب 
مادام اإلنس���ان قادرا، مؤكدا ان التطوع 
بالنوافل مما يحب���ه اهلل تعالى ويقرب 

الى رضوانه.

ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه«.
وأشار الداعية الرفاعي الى من ينادي 
باإلنفاق على املرضى وغيرهم من احملتاجني 
فذل����ك له وج����وه اخرى م����ن الصدقات 
والزكوات وغيرها من مش����اريع اخلير 
الكثيرة، أما تكرار احلج فال مثيل له أبدا 
فإنه يغس����ل املسلم ويطهره من الذنوب 
ويعود الى أهل����ه طاهرا نقيا، فأخلصوا 

الذين يس����افرون الى بالد الكفر في كل 
وق����ت وحني، فما ان حت����ني فرصة حتى 
يس����ارعوا الى هذه البالد التي ينفقون 
فيه����ا من األموال الكثي����ر، فأيهما أفضل 
رحلة تغفر فيها الذنوب واخلطايا أم رحلة 
تخسرون فيها أموالكم وتضيعون أوقاتكم 

وتزدادون ذنوبا؟!
قال رسول اهلل ژ »من حج ولم يرفث 

إسماعيل: تقديم 
للمحتاج  الع�ون  ي�د 
أعظ�م وأفض�ل عند 
النافلة ح�ج  من  اهلل 

الح�ج  الن�وري: 
والصدقات وأعمال البر 
مع�ًا البد م�ن تكرارها 
وباس�تم�رار دوم��ًا 

لم�اذا  الرفاع�ي: 
تنتقدون كث�رة الحج 
الزيارة  تك�ررت  فكلما 
ولهفة ش�وقًا  ازددن�ا 

جند كثيرا من املسلمني يحرصون على 
أداء مناس����ك احلج أكثر من مرة لينالوا 
ثواب احلج واملس����لم مستخلف في ماله 
الذي أعطاه اهلل، كما ان أوجه البر كثيرة 
فما هو رأي علماء الشرع في تكرار احلج؟ 

وهل هذا يزيد من ثواب املسلم؟
الداعية اإلسالمي سيد عبداهلل الرفاعي 
ينادي باإلكثار من احلج لقول الرس����ول 
ژ: »تابعوا بني احل����ج والعمرة فإنهما 
ينفي����ان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير 

خبث احلديد والذهب والفضة«.
وقال: وكان السلف يكثرون من احلج 
ملا فيه من تعب ومشقة وال يتأخرون عن 
حضور موسمه األعظم حتى ان املجاهدين 
منهم إذا جاء موسم احلج شهدوه وذلك 
ألن احلج يعادل اجلهاد في كثير من األمور 
كترك الوطن واألهل والولد واملال وحتمل 

املشاق.

الصحابة تابعوا بالحج

وأك����د الداعي����ة الرفاعي ان املس����لم 
املستطيع يجب ان يكثر من احلج والعمرة 
وال يطي����ل املدة، ومتر س����نوات دون ان 
يهفو قلبه الى املسجد احلرام فإن في هذا 
هجرا لبيت اهلل احلرام، فعن أبي سعيد 
اخل����دري قال: قال رس����ول اهلل ژ: »إن 
عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه 
في املعيشة متضي عليه خمسة أعوام ال 

يفد علّي إنه حملروم«.
وذكر الرفاعي بعض النماذج التي تثبت 
عند البعض ضرورة اإلكثار من احلج عن 
السلف رضوان اهلل عليهم، وبني ان في 
زمانهم كان احلج أكثر مشقة وأصعب مما 
هو عليه اآلن، ومنهم »األس����ود بن يزيد 
النخعي« الفقيه الزاهد العالم كونه حج 
ثمانني حج����ة وعمرة ولم يجمع بينهما، 
ومنهم »عطاء بن أبي رباح« مفتي أهل مكة 
وإمام أهل الكوفة حج أكثر من سبعني مرة، 
ومنهم »عمرو بن ميمون« كان عابدا ورعا 
كثير قي����ام الليل حج واعتمر مائة مرة، 
كما حج »سعيد بن املسيب« فقيه املدينة 
أربعني حجة وكذلك »سفيان بن عيينة« 
محدث احلرم الشريف حج سبعني حجة، 
كم����ا حج أحد األئمة األعالم »عبداهلل بن 
وهب« ستا وثالثني حجة وهناك الكثير 

أمثال هؤالء.
وتعجب الرفاعي ممن ينكرون اإلكثار 
من احلج والعمرة الذين يتعللون بالزحام 
وكثرة الناس وغيرها من األعذار الواهية، 
وأكد على وجوب ان تهفو القلوب الى بيت 
اهلل حبا وشوقا كلما اقترب موعد احلج 
وان يرجع الناس اليه كل عام كلما ازدادوا 

له زيارة ازدادوا اشتياقا اليه.
وقال الداعية الرفاعي ان احلج أفضل 
رحلة يرجع بعدها املسلم كما ولدته أمه 
وقد غفر اهلل له ذنوب����ه، فما بال الذين 
ينتقدون كثرة احل����ج وال ينظرون الى 

حقيبة مدرسية
الهالل األحمر  قدمت جمعية 
الكويتي 13 ألف حقيبة مدرسية 
باإلضافة الى القرطاسية لطالب 
املدارس في الضفة الغربية وفي 
محافظات الق���دس وفي كل من 

جنني والقباطني.

االرتقاء
نظم مركز االرتق���اء لرعاية 
الش���باب بجمعية إحياء التراث 
اإلس���المي � الس���املية مشروع 
عمرة االرتقاء للس���نة العاشرة 

على التوالي.

تبرعات
تبرعت الكويت للجنة الدولية 
للصليب األحمر مببلغ 3 ماليني 
دوالر، بهدف متكني اللجنة من أداء 
والياتها وأنشطتها وبرامجها وذلك 
لتعزيز الدعم للمنظمات الدولية 

في مجال الرعاية اإلنسانية.

تبرع
قدمت الكويت 34 مليون دوالر 

لدعم غزة.

مساهمة
ساهمت األمانة العامة لألوقاف 
مببلغ 900 ألف دينار في سبيل 
تأهيل السجناء قبل اإلفراج عنهم 
وتدريبهم ملا بعد اإلفراج ملواجهة 

متطلبات احلياة.

الماهر بالقرآن
التراث  قدمت جمعية إحياء 
االس���المي عدة إجن���ازات منها 
مشروع املاهر في القرآن وكذلك 
حصل���ت اجلمعية عل���ى الدرع 
الذهبية املتمثلة في املركز األول 
الكبرى حلفظ  الكويت  ملسابقة 
القرآن الك���رمي وجتويده ملدة 8 

سنوات.

مدير اللجنة يتوسط احملاضرين املشاركات في امللتقى

مدير اللجنة يتوسط املشاركني املهتديان أثناء النطق بالشهادة

حملة دعوية للتعريف بسيرة النبي ژ »إصالح« الرقة وهدية شاركت في ملتقى الدعاة

زكاة العثمان تحتفل بحفظة القرآن الكريم بوذيان يشهران إسالمهما في خيطان

حرصا منها على تعريف غير املسلمني بأخالق رسول رب العاملني ژ أقامت 
جلنة التعريف باإلسالم � الفروانية � حملة دعوية للتعريف بسيرة النبي ژ 
العطرة واستهدفت غير املسلمني واجلاليات املسلمة من أبناء اجلالية الكيرالوية 
املاالوية واستمرت أنشطتها ملدة شهر كامل، ومت توزيع أكثر من 10 آالف نشرة 

تعريفية مع مسابقة دينية ذات جوائز مختلفة.

قامت اللجنة النسائية في جلنة زكاة الرقة وهدية التابعة جلمعية اإلصالح 
االجتماعي حتت اشراف عضو فريق التنسيق ملصليات النساء مبحافظة األحمدي 
سوسن الشرف باملشاركة في ملتقى الدعاة األول حتت شعار: »ادع إلى سبيل 

ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة«.

احتفلت جلنة زكاة العثمان باألطفال املشاركني في دورات التحفيظ والتي 
تقيمها اللجنة على مدار العام للبن���ني والبنات وجلميع االعمار، وقدمت لهن 
الشهادات والهدايا التش���جيعية من قبل رئيس اللجنة ومديرها باإلضافة الى 

االستعداد لرحلة ترفيهية للنادي العلمي.

قام مدير فرع خيطان بلجنة التعريف باإلسالم بإشهار إسالم شخصني كانا يعتنقان 
البوذية وفور نطقهما بالشهادتني تعالت أصوات اجلموع الغفيرة التي حرصت على 
رؤية هذه اللحظات الثمينة التي ال تقدر بثمن »اهلل أكبر اهلل أكبر«، ويثّمن املهتدون 

اجلدد دور جلنة التعريف في احتضانهم ومتابعتهم بعد إشهار إسالمهم.

أسبوع حدث في

د.يحيى إسماعيل الداعية نادر النوري الداعية سيد الرفاعي

اللهم اني اصبحت 
وأش���هد  أش���هدك 
مالئكت���ك وحمل���ة 
عرشك وجميع خلقك 
انك انت اهلل ال إله إال 
أنت وان محمدا عبدك 

ورسولك.

دعاء
صدر كتيب من 47 صفحة صغير في حجمه كبير في 
معاني����ه، يوضح أمورا كثيرة، تغفل عن أذهان بعض من 
يتهاونون في الصالة ويفضلون أداءها على كرسي منتحلني 
األع����ذار الوهمية م����ن العجز الذي ال حقيق����ة له. الكتاب 
بعنوان »ارش����اد الغافل وتنبيه الناس الى حكم الصالة 
على الكراس����ي« ألفه د.ياسر املزروعي، ذكر فيها األحكام 
التي يجب مراعاتها للمصلني على الكراسي ملن ال يقدر على 

القيام، وبنّي كيفية صالة القاعد املعذور في الفريضة، كما 
أوضح كيفية اجللوس وهل يفرق بني القيام والقعود حال 
القعود، وماذا يفعل من صلى قاعدا ثم أراد القيام في أثناء 
الركعة، كما بني كيفية استخدام الكرسي لضمان استقامة 
الصف. واملؤلف كش����ف اللبس وأزال الغموض في بعض 
املسائل التي قد يلتبس حكمها على بعض الناس ويستحق 

هذا الكتيب ان يقرأه كل من يصلي على كرسي.

إرشاد الغافل وتنبيه الناس إلى حكم الصالة على الكراسي


