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اللهم ال تؤاخذني بالعثرات، واقلني من اخلطايا والهفوات، وال جتعلني غرضا للباليا 
واآلفات بعزتك يا عز املسلمني.

إدعوني .. أستجب لكم

إعداد: ليلى الشافعي  ٭

شدة العطش

امرأة تعيش في البادية، وهي تصوم، 
ولكن إذا اشتد عليها العطش وهي في 

البر تشرب من املاء، فما احلكم؟
٭ عليها أن تقضي األي���ام التي أفطرتها، 
وتطعم من كل يوم افطرته مس���كينا، مع 
القضاء، ومقدار االطعام نصف صاع من قوت 
أهل البلد عن كل يوم، اذا كانت تس���تطيع 
ذلك، وان كانت فقيرة وال تستطيع االطعام 
فال شيء عليها سوى الصيام وال مانع من أن 

يدفع االطعام الى مسكني واحد أو أكثر.

فرض باإلجماع

ما حكم الزكاة في االسالم؟
٭ الزكاة هي أحد أركان االس���الم اخلمسة 
وهي فرض باالجم���اع، فمن انكر وجوبها 
فقد كفر، اال ان يكون حديث عهد باالسالم، 
أو ناشئا في بادية بعيدة من العلم وأهله، 
فيعذر ولكنه يعلم فإن اصر بعد علمه فقد 
كفر مرتدا، واما من تركها بخال أو تكاسال 
فهناك اختالف بني العلماء في انه كافر أم 

مسلم، واهلل ورسوله اعلم.

المزاح

االخ ف.س من الكويت يقول في 
سؤاله: اننا جماعة جنتمع في ديوانية 
احد االصدقاء ونتمازح كثيرا الدخال 

السرور عليها، ونحن بحمد اهلل 
محافظون على صالتنا، اال اننا نسأل 

عن هذا املزاح هل يجوز ام ال؟
اخ���ي الفاضل: املزاح املنهي عنه كما يقول 
العلماء ه���و الذي فيه  افراط ويدوم عليه 
فيورث قسوة القلب ويشغل عن ذكر اهلل 
تعالى، والفكر في مهم���ات الدين وأحيانا 
يؤدي الى اإليذاء، ويسقط املهابة والوقار، 
اما اذا سلم املزاح من هذه األمور فهو املباح 
الذي كان رس���ول اهلل ژ يفعله في نادر 
أحواله لتطييب النفس ومؤانستها، فلتكن 
مجالس���نا وانديتنا فيه���ا ذكر اهلل تبارك 
وتعالى والتثقيف بش���تى املسائل املهمة 
واالهتمام بأحوال املس���لمني، ولتضع كل 
ديواني���ة برنامجها تكون فيه هذه املعاني 

ان شاء  اهلل.

نوع المرض

ما املرض الذي يجوز مع اإلفطار؟
املرض اذا كان يؤلم صاحبه ويؤذيه او يخاف 
زيادته، صح له الفطر مع���ه، اما الصداع 
واملرض اليسير الذي ال كلفة معه في الصوم، 

فال يجوز الفطر بسببه.

الكريم

هل الدهان املرطب للبشرة يضر 
بالصيام إذا كان من النوع غير العازل 

لوصول املاء الى البشرة؟
٭ ال بأس بدهن اجلس���م مع الصيام عند 
احلاجة، فإن الدهن امنا يبل ظاهر البشرة 
وال ينفذ الى داخل اجلسم ثم لو قدر دخول 

املسام لم يعد مفطرا.

حقن الرحم

هل يجوز حقن رحم املرأة مبني 
زوجها الشرعي اثناء الصيام؟

٭ حقن رحم املرأة مبني زوجها اثناء الصيام 
مفطر ومفسد لصومها وعليها القضاء دون 
الكفارة، لذا ينبغي تأخير ذلك الى الليل او 

في غير شهر رمضان.

المنظار

عندي منظار عن طريق الدبر فهل 
يفطر؟

٭ احلمد هلل، ونصلي ونس���لم على عبده 
ورسوله محمد وعلى آله، اما بعد، الذي اراه 
� واهلل اعلم � ان ادخ���ال املنظار من الدبر 
واحلقنة الش���رجية والتحاميل ولو فيها 
دهون أو دواء أو سوائل ال تفسد الصيام، 

النها ليست أكال وال شربا وال مبعناها.
وقال العالمة ابن حزم الظاهري في كتابه 
احمللي )4/348( »امنا نهانا اهلل تعالى في 
الصوم عن األكل والشرب واجلماع وتعمد 
القيء واملعاصي وما علمنا أكال وال ش���ربا 
يكون على دبر أو احليل أو اذن او عني أو 
انف او من جرح في البطن او الرأس، وما 
نهينا قط عن ان نوصل الى اجلوف بغير 
االكل والشرب، وما لم يحرم علينا ايصاله« 

انتهى كالمه.

العرس

سائلة تقول: هل الذهاب للعرس 
جائزة؟

الع���رس ان كان خاليا من املعاصي يجوز 
الذهاب إليه ألن تلبية الدعوة واجبة لقوله 
ژ »ومن لم يجب الدع���وة فقد خالف أبا 
القاسم«، اما ان اشتملت هذه االعراس على 
معاص ومخالفات شرعية كاالختالط وغيره 

فال يجوز الذهاب إليها.

على طريق اخلير

رئي����س جلن����ة الب����ر 
اللجنة  ف����ي  واالحس����ان 
النسائية بجمعية االصالح 
االجتماعي ابتسام املطوع 
تلخص بدايتها في العمل 
اخليري وتقول: بدأت العمل 
اخلي����ري ع����ام 1980 وقد 
جبلنا على العمل اخليري 
من����ذ الطفولة فكنا نرافق 
والدي لتفقد احوال األيتام 
واحملتاجني في اربطة بيت 
املقدس عام 1957 كما كنا 
نتفقد أربطة املدينة املنورة 
والدول األخرى التي قمنا 
بزيارتها م����ع الوالد الذي 
العمل  ربان����ا على ح����ب 
اخليري والسعي اليه، اما 
البالد التي قمنا مبساعدتها 
فكثي����رة لدع����م املراك����ز 
اإلسالمية دول في افريقيا 
وفي آسيا وفي أوروبا وفي 

الواليات املتحدة وكندا.
اما آخر م����ا قمت فهو 
زيارة مجتمعات الالجئني 
في األردن عدة مرات وقمنا 
بزيارة البوسنة ونفذنا فيها 
مشاريع، وكذلك متت زيارة 
مخيمات الالجئني السوريني 

واملرضى في تركيا.

مواقف كثيرة

وعن املواقف التي تأثرت 
بها، هن����اك مواقف كثيرة 
ج����دا ومؤملة منه����ا اثناء 
زيارتي للمستشفيات في 
غزة وتفقد املرضى وجدت 
مرضى الفشل الكلوي يأتون 

من قرى بعيدة يتناوبون 
على األجهزة منهم الشيوخ 
ومنه����م الش����باب وأيضا 
األطفال ووجوههم شاحبة 
ضعيفة وأملهم كبير باهلل 

تعالى بالشفاء.
وايض����ا عن����د احلدود 
الس����ورية � التركية زرت 

ورأي����ت  املستش����فيات 
اجلرحى الش����باب وكلهم 
أمل بالشفاء والعزمية على 
اجلهاد وغيرها من املواقف 

الكثيرة.
وال ننسى قوله تعالى 
ال����ذي يؤكد عل����ى أهمية 
العمل اخليري )أرأيت الذي 

يك����ذب بالدين فذلك الذي 
يدع اليتيم وال يحض على 
طعام املسكني( وقد جعل 
اإلسالم انفاق املال في اخلير 
اليه  ومساعدة احملتاجني 
وعدم اكتنازه واعتبره من 
الواجب االسالمي على كل 
مسلم، قال تعالى )والذين 
يكن����زون الذهب والفضة 
وال ينفقونها في س����بيل 
اهلل فبشرهم بعذاب أليم( 
ويقول النبي ژ: »ما من 
العباد فيه  يوم يصب����ح 
إال ملكان ين����زالن فيقول 
احدهم����ا اللهم اعط منفقا 
اللهم  خلفا، ويقول اآلخر 
اعط ممس����كا تلفا«، وقال 
رسول اهلل ژ: »انفق يابن 
آدم ينفق عليك«، ويقول ژ 
ايضا: »لئن ميشي احدكم 
في حاجة أخيه خير له من 
أن يعتكف في مس����جدي 
هذا«، وعملنا كمتطوعات 
خالص لوجه اهلل وابتغاء 
مرضات����ه ال ننتظر عائدا 
من البش����ر وال جزاء وال 
شكورا ويحركنا حب اخلير 
وحب الضعفاء واملساكني 

واحملتاجني.

انشاء مسجد نور الدين

ايتام تكفلهم اللجنة

خواطر رمضانية

الذين  كثي��رون ه��م 
ركبوا مراكب »س��وف«، 
فس��ار بهم ف��ي بحر ال 
س��احل له، فعاشوا على 
أمل الوص��ول، وهو في 
وهم التسويف والتمني، 
كل يوم مير يقولون غدا 
نصل، وغدا نتوب، وغدا 
نعود الى االستقامة، ورياح 
التمني تبحر بأشرعتهم 
عن جزي��رة النجاة، على 
الرغم من رؤيتهم اعالم 
اجلزي��رة، ولك��ن ام��ل 
الوصول لها بعيد، وهكذا 
عاشوا على امل »سوف« 
حت��ى مرت به��م االيام، 
ودارت بهم الس��نني في 
بحر التمني، فبينما هم في 
املهم يسّوفون فجاءهم 
املوت، وضرب اهلل سناهم 

فإذا هم ميتون.
تعال��ى: )ذرهم  ق��ال 
يأكلوا ويتمتعوا ويلههم 
األمل فس��وف يعلمون( 

»احلجر:3«.

قال الناظم:

واملرأ مرتهن بسوف 
وليتني

وهالكه في السوف 
والليت

من كانت االيام تسير به
فكأنه قد حل باملوت

هلل درُّ فتًى تدبر أمره
فغدا وراح مبادر الفوت

قال ابن فارس رحمه 
اهلل:

اذا كان يؤذيك حر 
املصيف ويبس اخلريف 

وبرد الشتا
ويلهيك حسن جمال 

الربيع فأخذك للعلم قل 
لي متى؟

وقال ابو احلارث خالد 
اخلراز، عفا اهلل عنه:

الناس تذكر بعد املوت 
بالعمل والبعض يوصف 

بالتسويف واألمل
فكن حريصا على خير 

جتود به واسع اليه قبيل 
الفوت بالعجل

وانظر الى اخللق كم 
ماتوا وما ذكروا اال 
القالئل هم للناس 

كالشعل

آفة التسويف
الداعية خالد اخلراز

في غزة وجدت مرضى الفشل الكلوي وجوههم شاحبة 
يأتون من قرى بعيدة يتناوبون على األجهزة

العفو هو الصفح عن الذنوب وترك مجازاة 
املسيء، وقال أبوحامد الغزالي: ان يستحق 
حقا فيس���قطه ويبري عنه من قصاص أو 

غرامه، وهو غير احللم وكظم الغيظ.
والعفو، من أس���ماء اهلل تعالى ومعناه 
كثير العفو.. قال ابن جرير في قوله تعالى: 
)إن اهلل كان عف���وا غفورا( إن اهلل لم يزل 
عفوا عن ذنوب عباده وترك العقوبة على 

كثير منها ما لم يشركوا به.
وقد ورد هذا االسم في القرآن 5 مرات، ومن 
آثار اإلميان به: ان اهلل س���بحانه هو العفو 
الذي له العفو الشامل السيما إذا أتى العباد 
مبا يوجب العفو عنهم من االستغفار والتوبة، 

ف���اهلل يقبل التوبة ويعفو عن الس���يئات، 
ولوال كمال عفوه وسعة حلمه سبحانه ما 
ترك على ظهر األرض من دابة تدب وال عني 
تطرف »ولو يؤاخذ اهلل الناس بظلمهم ما 
ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى أجل 

مسمى«.
وقد ق���ال النبي ژ: »ليس أحد أو ليس 
شيء أصبر على أذى سمعه من اهلل، إنهم 
ليّدعون له ولدا وانه ليعافيهم ويرزقهم«.

وقال ابن القيم:
وهو العفو فعفوه وس���ع الورى لواله 

غارت األرض بالسكان
انه تعالى عفو غفور مع قدرته على خلقه 

وقه���ره لهم، وقد نبه خلق���ه الى ذلك: )ان 
تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن س���وء 
ف���إن اهلل كان عفوا قديرا(، اي فاعفوا أنتم 
ايضا عن الناس، كم���ا ان اهلل يعفو عنكم 

ويغفر لكم.
وقد حث اهلل تعال���ى عباده على العفو 
والصفح وقبول األعذار فمن ذلك: )وليعفوا 
وليصفحوا أال حتبون ان يغفر اهلل لكم واهلل 
غفور رحيم«.. وقد خاطب اهلل نبيه بذلك 
وحثه على قبول العف���و فقال: )خذ العفو 

وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني(.
ومدح بذلك عباده املؤمنني )والكاظمني 

الغيظ والعافني عن الناس(.

العفو عند املقدرة

قيم

أخي الكرمي حاسب نفسك على ما مضى 
من أيام رمضان، وحاول أن تكتشف مواطن 
الضعف في عبادت���ك والعمل على تدارك 
النقص فيها، والعزم على اجلد واالجتهاد 

فيما بقي من هذا الشهر الفضيل.
وما أحسن ان يكون لرب البيت وقفات مع 
اهل بيته يذكرهم ويحثهم على جتديد النشاط 
للطاعات فيما تبقى من الش���هر، ويعينهم 

على التزود من خيراته وبركاته.
فإذا رأى من ول���ده فتورا عاجله برفق 

وحكمة، أو أح���س من ابنته بيأس لفوات 
الكثير دون عم���ل كبير أزال عنها تلبيس 
إبليس، أو ملس من زوجته انش���غاال زائدا 
عن احل���د باملائدة اليومية اعانها ومن في 
البيت حتى يتوزع اجلهد بينهم، فال يحرم 

احد من اخلير والتالوة والعبادة.
وإن في ذلك لتربية على مجاهدة النفس، 
وعدم االستحسار واالنقطاع عن األعمال، فإن 
ميدانها شهر عظيم حافل بأنواع الطاعات، 
وقلم���ا تتوافر فرصة مث���ل رمضان لهذه 

التربي���ة، التي ال يحس���نها إال من تعلقت 
قلوبهم باجلليل سبحانه، وعظمت رغبتهم 
فيما اعده جّل شأنه لعباده الصاحلني مما 
ال عني رأت وال أذن س���معت وال خطر على 

قلب بشر.
فإذا انتصف الش���هر ال حتزن، وجاهد 
نفسك، وانبذ يأسك وشمر انت وأهل بيتك 
لطاعة ربك وتزود مليعادك بحس���ن عملك 

وسعيك.
بقلم: عمر الشايجي  ٭

انتصف الشهر

دليلك في رمضان

يقوم الناس بالرحالت ألغراض عدة بعضهم إلجناز األعمال وعقد الصفقات ومعظمهم 
للس��ياحة والترفيه أو ملجرد اللهو واالستمتاع احلس��ي، ولكن ماذا عن الدعاة الذين آلوا 
على أنفسهم حمل رسالة سامية وإيصالها إلى غيرهم ممن ال يعلمون عن اإلسالم شيئا؟ 
أين ذهب هؤالء الدعاة في رحالتهم وماذا ش��اهدوا؟ وما انطباعاتهم خالل تلك الرحالت؟ 

كل يوم يحدثنا البعض عما رأى في رحالته.

ناظم املسباح

فتاوي




