
هل يجوز الفطر بسبب احلاجة والضرورة لشرب املاء كثيرا 
في نهار رمضان لالبتعاد عن جفاف احللق، وان ذلك سيؤدي 

الى اإلصابة بڤيروس كورونا؟.
٭ القول بأن ما يســببه الصوم من عدم شراب املاء 
نهارا، وبالتالي نشفان احللق، وهذا يكون سببا لإلصابة 
بڤيروس كورونا، وأن هذا يستدعي إصدار فتوى بالفطر 
في رمضان هذا العام وقضائه في األشــهر الالحقة. هذا 
القــول غير صحيــح على إطالقه، ألنــه مبني على ظن 
ضعيــف وبعيد، فكثيــر منا في أيام الفطر من يقلل من 
شرب املاء عادة أو نسيانا، وقد يجف احللق وما سمعنا 
أحدا أصيب بهذا الداء بسبب ذلك، فهذا ليس من أسباب 
املرض الذي ذكره املختصون، والســبب هو الذي يعلق 
به احلكم، وليس الظن الضعيف والبعيد، سببا يصلح 
احلكــم بالفطر بنــاء عليه، واملختصون ذكروا أســباب 
املرض وكيفية انتقاله، فذكروا أن ڤيروس كورونا يتسبب 
مبرض اجلهاز التنفسي، على غرار نزالت البرد، وتشمل 
أعراضه سيالن األنف، والسعال، والتهاب احللق، والصداع، 

واحلمى التي ميكن أن تستمر لبضعة أيام.
ولم يذكروا أن العطش من أســبابه، وإمنا قد يكون 
التهــاب احللق فعال، ويكون من آثــار الڤيروس وليس 

سببا فيه.
واهللا تعالى يقــول: (فمن كان منكم مريضا أو على 
ســفر فعدة من أيام أخر) فعلق رخصة الفطر للمريض 
فعال أو املســافر فعال، ثم بعد الفطر عليهما القضاء في 

أيام أخر بعد زوال املرض والسفر.
واملرض املبيح للفطر عند جمهور الفقهاء هو ما يؤدي 
الصــوم معه الى ضرر في النفس أو زيادة في العلة أو 
إبطاء في البرء، وإمنا أبيح الفطر للمرض دفعا للحرج 
واملشقة، واملشقة املقصودة هي العظيمة الفادحة كمشقة 
اخلوف على النفس واألبدان، وأما املشــقة اليسيرة فال 

أثر لها في الترخيص في الفطر.
ومعرفــة املرض املبيح للفطر يكون بقول طبيب أو 
باجتهاد املريض واالجتهاد غير مجرد الوهم والتخيل، 

بل البد من غلبة الظن عن ظواهر واضحة أو جتربة.
وعليه فمناط ومــدار رخصة الفطر متعلق باملرض 

حقيقة ال توهما.
هذا هــو احلكم العام وهو وجــوب الصوم، وهو ما 
يسميه الفقهاء العزمية، ويبقى حكم الرخصة ملن حتقق 
فيه ســبب الرخصة، مثل مــن أصيب بڤيروس كورونا 
فعــال، أو حجر عليه لالشــتباه بحمله هــذا الڤيروس، 
وقرر االطباء املختصون باحلاجة أو ضرورة شرب املاء 
نهارا، فهــؤالء املرضى فعال أو من هم في حكم املرضى 
يجــوز لهم الفطر، بل قد يجب بناء على قول أهل الذكر 

من األطباء املختصني، واهللا أعلم.

د. عجيل النشمي

د.أحمد الكوس

االحد ٢٦ ابريل ٢٠٢٠ نوافـذ 
رمضـانية
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لم يكن عمير بن سعد يؤثر على دينه أحدا 
وال شيئا، فقد سمع قريبا له - جالس بن 
سويد بن الصامت- يقول: «لئن كان الرجل 
صادقا، لنحن شر من احلمر» وكان يعني 
رسول اهللا ژ، وكان جالس دخل اإلسالم 
رهبا، ســمع عميــر هذه العبــارة فاغتاظ 
واحتــار، أينقل ما ســمع للرســول؟ كيف 
واملجالس باألمانة؟ أيسكت عما سمع؟ لكن 
حيرته لم تطل، وتصرف كمؤمن تقي، فقال 
جلالس: واهللا يا جالس إنك ملن أحب الناس 

إلي، وأحسنهم عندي يدا، وأعزهم علي أن 
يصيبه شيء يكرهه، ولقد قلت اآلن مقالة 
لــو أذعتها عنك آلذتك، ولــو صمت عليها 
ليهلكن ديني وإن حق الدين ألولى بالوفاء، 
وإني مبلغ رسول اهللا ما قلت. بيد أن جالس 
أخذتــه العزة باإلثم، وغادر عمير املجلس 
وهو يقول: ألبلغن رسول اهللا قبل أن ينزل 
وحي يشركني في إثمك، وبعث الرسول ژ 
في طلب جالس فأنكر وحلف باهللا كاذبا، 
فنزلــت آية تفصل بني احلق والباطل، قال 

تعالى: (يحلفون باهللا ما قالوا، ولقد قالوا 
كلمة الكفر، وكفروا بعد إســالمهم وهموا 
مبا لم ينالوا، وما نقموا إال أن أغناهم اهللا 
ورســوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا 
لهم، وإن يتولوا يعذبهم اهللا عذابا أليما في 
الدنيا واآلخرة، وما لهم في األرض من ولي 
وال نصير) التوبة ٧٤، فاعترف جالس مبا 
قاله واعتذر عن خطيئته، وأخذ النبي ژ  
بــأذن عمير، وقال له: يا غالم، وفت أذنك، 

وصدقَت ربك.

جالس بن سويد بن الصامت ے

٭ دعاء الفطر:

يسّن للصائم ان يدعو عند 
فطره بدعاء مخصوص، فعن 
عبداهللا بن عمر رضي اهللا 
عنهما قال «كان رسول اهللا 
ژ اذا أفطر قال: ذهب الظمأ 
وابتلت العروق وثبت األجر 
إن شاء اهللا» (رواه ابو داود 

وحسنه األلباني).

٭ تفطير الصائم:

يســتحب تفطير الصائم، 
ر صائمــا كان له  فمــن فطَّ
مثــل اجــره، فعــن زيد بن 
خالد اجلهني قال: قال رسول 
ر صائما  اهللا ژ «مــن فطَّ
كان له مثل اجره، غير انه 
ال ينقص مــن اجر الصائم 
شيئا» (رواه الترمذي وابن 
ماجــه وصححه االلباني)، 
وعنه ے قال: قال رسول 
ر صائما او  اهللا ژ «من فطَّ
جهز غازيا، فله مثل اجره» 
(رواه البيهقــي وصححــه 

االلباني).

٭ اإلكثار من فعل اخليرات:

ينبغــي علــى الصائــم ان 
يحرص على االكثار من اداء 
الطاعات وفعــل اخليرات، 
خصوصا في شهر رمضان، 
ومن هذه الطاعات: قيام الليل 
واالعتكاف وذكر اهللا وقراءة 
القرآن والتصــدق وجميع 
النوافــل، فعــن ابن عباس 
قــال: كان النبــي ژ اجود 
الناس باخلير، وكان اجود ما 
يكون في رمضان حني يلقاه 
جبريل، وكان جبريل گ 
يلقــاه كل ليلة في رمضان 
حتى ينسلخ، يعرض عليه 
النبي ژ القرآن، فإذا لقيه 
جبريــل كان اجود باخلير 
مــن الريح املرســلة (رواه 

البخاري ومسلم).

إعداد: ليلى الشافعي

من فضائل الصوم انه سبب املغفرة وتكفير السيئات، 
ومــن فضائله ايضا ان ثوابه ال يتقيــد بعدد معني بل 

يعطى الصائم اجره بغير حساب.
فلذلك على الصائم ان يدرك ان الصيام وقاية من النار 
وحاجــز عن ارتــكاب املعاصي واآلثام فيدرب نفســه 
ويؤدبها على الطاعة وقال العلماء هناك شبه بني الصيام 
والصبر كما قال تعالى: (إمنا يوفى الصابرون أجرهم 

بغير حساب - الزمر: ١٠).
ومن فضائل الصوم انه يشفع لصاحبه يوم القيامة فعن 
ابن عمرو رضي اهللا عنهما ان النبي ژ قال: «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: اي 
رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن 
منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان». رواه 

أحمد والطبراني في الكبير وصححه األلباني.

فضائل الصوم

ڤيروس كورونا والصيام

وليد ســعد العدواني يقول: عمري ســبع ســنوات 
بالصف الثاني االبتدائي. وأنا وتوأمي يوسف منذ 
كنا في الروضة بدأنا نتدرج في الصيام مبســاعدة 
أمــي وأبي، وكنا ســعيدين بالتجربــة رغم اجلوع 
والعطش، وكنا نقضي وقتنا في حفظ القرآن الكرمي 
مع احملفظ الشيخ بيومي مبسجد موضي الرشيدي، 
وقــد تعودنا على الصيــام والصالة وبذلك نقتدي 

بالرسول ژ.

سعادة األطفال ال ُتوصف في انتظار شهر رمضان، يستقبلونه بحب وسرور  
ويســارعون إلى صيامه رغم أنهم غير مكلفني به.  حول جتربة أطفال 
الكويت في هذا الشهر الكرمي يحدثنا كل يوم طفل عن جتربته في الصيام.

العليمي: ال حتزن وال تتباك لعدم الصالة في املسجد
العنزي: احلظر يعد من احلفاظ  على النفس ومن الكليات اخلمس

الشمري: كلنا متأملون.. فلنجعل بيوتنا مساجد منيرة

رغم تداعيات «كورونا».. ال حتزنوا.. واصبروا وتضّرعوا
دعاة لـ «األنباء»: لنلزم منازلنا رعاية لصحتنا وألنفسنا

رمضان إن أظلنا وهذا الوباء 
موجــودا متميزا عما ســلف 
مــن رمضانات مــن احلرص 
الشــديد علــى إقامة شــعائر 
رمضان في البيت من احترام 
الوقــت واســتثماره وصالة 
الليل جماعــة بترتيل القرآن 
واحلرص على حفظه ولو كان 
ال يحفظ فبإمكان القراءة من 
املصحف، ولعل انتشــار هذا 
الذكر وهذا اخلير في كل بيت 
سبب حلصول اخلير وانتفاء 
الشر، فاملقصود انه لو جاءنا 
رمضان، وهــذا احلظر مازال 
قائما أال يتغير شيء من اخلير 
أبدا وال يحصل هناك كسب في 
أداء اخليرات واملبشــرات وال 
ينبغي للمؤمن أن يتضجر أو 
يقول كالما يدخله في اليأس 
واحلــزن ويضيــق صدر من 
يســمعه من أوالده وغيرهم، 
بــل يكــون متفائــال متــوكال 
واثقا باهللا ويعلم أن اهللا هو 
الرازق ســبحانه  املدبر وهو 
هو ربنا ونحن عبيده ونحن 
حتت رعايته وعنايته. وأضاف 
الشمري: وكلنا متأملون لدعم 
صالتنــا في املســاجد، ولكن 
الواقع حتم علينا ذلك ولعل 
مــا أصابنــا خير، فــي عاقبة 
األمر ولنجعل بيوتنا مساجد 
ننورها بنور الصالة والذكر 
وشــهر رمضــان كغيــره من 
الشهور من حيث اتقاء الوباء 
والتحرز منه، وقد يكون هذا 
الشــهر سببا في االعتدال في 
املأكل واملشرب وفرصة عظيمة 
للمدخن أن يقلع عن التدخني، 
بل فرصة لكل عاص يســتعد 
لقدوم هذا الشــهر بأن يتوب 
الى اهللا ويعمل صاحلا، فزمن 
البالء يزيد املؤمن إميانا ويقينا 
وازديــادا من العمــل الصالح 
ويجعــل العاصــي يقلع عما 

هو عليه من السيئات.

ســعة، وال بــأس أن يصلــي 
اجلماعة والتراويح والتواصل 
في بيته مع أهله وباقي أسرته، 
وأخيرا فإن العالم بأسره مير 
مبرحلة استثنائية ونحن جزء 
من هــذا العالم، فالصبر على 
البالء من الدين والفرج قريب 

إن شاء اهللا.
لنجعل بيوتنا مساجد

الشيخ سعد الشمري يقول: 
شــهر رمضــان شــهر عظيم 
مبــارك نهــاره صيــام وليله 
قيام، واملسلم فيه ينتقل بني 
عبــادات عظيمــة مــن إطعام 
الطعــام والصدقــات والبذل 
واجلــود وبني قــراءة القرآن 
والدعاء واالستغفار واحلرص 
على قيام رمضان وحث أهله 
وإخوانه على نوافل العبادات 
الصــالة  علــى  واحملافظــة 
والصيام وفي ظل انتشار هذا 
املرض يكون املرء أشد طاعة 
هللا وبعدا عن معصيته فيكون 

والدعاء والذكر وصلة االرحام 
والبعد عن املعاصي واآلثام، 
وأيضــا ميتــاز هــذا الشــهر 
الفضيل بالصدقات والزكاة، 
حيــث يكثــر النــاس إخراج 
زكاة أموالهــم وصدقاتهم في 
هذا الشهر، فشهر رمضان له 
مكانة كبيرة  في السماء وفي 
األرض، حيث نزل فيه القرآن 
وفيه ليلة القدر وفي األرض 
صيامــه وقيامه واجلزاء فيه 
تكفــل به رب العزة واجلالل، 
وأيضــا االحاديــث واآلثــار 
الواردة في فضل هذا الشــهر 
كثيرة وعديدة، ولكن مما يجب 
ذكره ونحن في هذه الظروف 
يجب تطبيق هذه االرشادات 
وذلــك للحفــاظ علــى حياة 
االنســان ويعد احلفاظ على 
النفس من الكليات الشرعية 
اخلمس التي أمرنا اهللا تعالى 
احملافظــة عليها، وال بأس أن 
يحافــظ على صلة الرحم في 
أوقات السماح مادام في األمر 

وأنفسنا وواجب علينا الطاعة، 
وإذا فتحت املســاجد وسمح 
بقرار مــن الدولة ومن وزارة 
األوقاف أن تكــون في صالة 
اجلماعة فهذا أمر كرمي نشتاق 
له، واذا استمر األمر فال حتزن 
وال تتباكــى وال تقل العبادة 
ضاعــت فلم يكــن النبي ژ 
وال الصحابــة ال يصلون في 
املساجد بسبب مرض أو مطر 
ومن يصلي في بيته بســبب 
العذر فله أجر اجلماعة كامال.

ودعــا د.العليمــي أولياء 
األمور ألن يصلــوا بأوالدهم 
اجلماعة فــي البيوت ويكون 
األب إمامــا ألوالده. كمــا دعا 
الشباب وما تيسر من البنات 
لاللتزام مبواقــع التطوع كل 

يتناسب مع طبيعته.
تطبيق اإلرشادات

ويقــول د.ســعد العنزي: 
شــهر رمضان شــهر العبادة 
والطاعة، شهر الصالة والقيام 

أكد عدد مــن علماء الدين 
ان ما متــر به األمــة والعالم 
والكويت في القلب هو محنة 
وشــدة يجــب علينــا خاللها 
الصبــر والتضــرع والتزود 
بالطاعات، وشــددوا على ان 
حرماننا من املساجد يجب اال 
يفت في عضدنا، فنحن نتبع 
اوامــر الدولــة التــي تبتغي 
احلفاظ على االنفس والصحة. 
يقــول د.راشــد العليمي: 
عندمــا يفكر اإلنســان بقدوم 
شــهر رمضان وجب عليه أن 
يدعو اهللا تعالى أن يبلغه هذا 
الشهر وهو في صحة وفي يسر 
وفي أمن وأمان وفي كرمي حال 
مــع اهللا، هذه أمور واجب أن 
يهتم اإلنســان بها مع تناشد 
دخــول هذا الشــهر ثم يتذكر 
بعد ذلك ان وجوده في شــهر 
رمضان نعمة ومنحة عظيمة 
فال يكون في هذا الشهر وهو 
يؤدي الطاعة والعبادة والدعاء 
اال من وفقه اهللا تعالى للخير 
(فبذلك فليفرحــوا فهو خير 
مما يجمعــون)، إذن القضية 
ان االنسان يسعد ويفرح بهذا 
األمر ثم انه يبشر غيره ويبارك 
له بقدوم الشــهر «آتاكم شهر 
رمضان شهر مبارك فرض اهللا 

عز وجل عليكم 
 صيامــه تفتح فيه أبواب 
الســماء» ثم أيضا يسأل اهللا 
العون والسداد والتوفيق ألنه 
ال حول وال قوة إال باهللا ودائما 
يدعــو اهللا «اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
وطاعتك» ويسأل اهللا أن ييسر 
له أداء الطاعــات والعبادات. 
ثــم يتذكر بعد ذلك أن احملنة 
والشدة وهذا املرض ال مينعه 
من أداء العبــادات والطاعات 
فهو في رعاية من اهللا تعالى 
ثــم من الدولة التي أمرتنا أن 
نلــزم بيوتنا رعاية لصحتنا 
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علماء الكويت: ال جتوز الصالة خلف الشاشة أو املذياع
وأقيموا التراويح جماعة في بيوتكم وعّلموا أبناءكم

ألول مرة منذ زمن طويل 
تغلــق املســاجد ويبتعــد 
املســلمون عن الصالة فيها 
كإجراء احترازي بسبب وباء 
كورونــا، وقد ظهرت فتاوى 
للبعض بجواز الصالة سواء 
لألوقات اخلمسة او اجلمعة او 
التراويح خلف املذياع ووراء 
صوت اإلمام في املسجد الذي 
يصلى فيه منفردا مع بعض 
األشخاص، فهل لهذه الفتاوى 

أساس؟
في البداية، يؤكد الشيخ 
د.ناظم املسباح انه ال جتوز 
متابعة املساجد التي تصلى 
فيهــا التراويــح ونحــن في 
بيوتنــا نــأمت باالمــام وامنا 
يجوز االستماع للصالة التي 
تقام مثال في احلرمني وبعض 
املساجد، ولكن ان نأمت باالمام 

فال يحوز.
من جانبه، قال د.عبداهللا 
الشريكة: ال يجوز شرعا أن 
يصلي اإلنسان في بيته خلف 
الشاشات ويتابع أئمة احلرم 
أو غيرهــم فــي الصالة، ألن 
املتابعة هنا لم تتحقق، ولهذا 
أفتى علماء العصر مبنع هذه 
الصورة من الصالة واالقتداء 
باإلمــام عبر الشاشــات في 
أقطار متباعــدة، وقد ابدلنا 
اهللا ســبحانه وتعالى خيرا 
مــن هذه الطريقــة، وهي ان 
نقيم صالة التراويح من خالل 
اجلماعة في بيوتنا، نصلي في 
بيوتنا ما كتب اهللا لنا، ومن 
احب ان يستمع لتالوة امام 
احلرم او غيرهم فإنه يجلس 

خلف الصف، واملرء اآلن في 
مثل هذه األحوال أعني وقت 
احلظر يصلي الصالة جماعة 
مع أبنائــه أو إخوانه أو مع 
زوجته وبناته وإذا كن نساء 
فيصلني خلف اإلمام أو خلف 
صف الرجال، واألمر ســهل 
بحمد اهللا تعالى.. والواجب 
علــى أهل البيــت الواحد أن 
يتعاونوا على اخلير ويحض 
بعضهــم بعضا على الطاعة 
حتى حتل البركة ويتشجع 
الكبار ويتعلم الصغار ويدوم 

اخلير.
وقــال د.خالد الســلطان: 
صــالة التراويح من الســنن 

الثانــي، وخيرها ما كان في 
الثلث األخير من الليل، وادعو 
اجلميع لالتفاق مع اهل بيته 
واألخذ باالرفق لهم واعانتهم 
على الطاعة وترغيبهم فيها، 
ومــن كان حافظا فليقرأ من 
حفظــه واال فــال مانــع مــن 
القراءة من املصحف وعليه 

عمل السلف.
من ناحيته، قال الشــيخ 
عبدالرحمن السماوي: صالة 
التراويــح فــي هذا الشــهر 
املبارك ســتكون في بيوتنا، 
وهذه فرصة عظيمة ان نحيي 
بيوتنا بالقيام وقراءة القرآن 
مع أهلينا وأبنائنا، وذلك بأن 

نخصص مكانا للصالة وان 
كان فــي ابنائنا من يحســن 
القراءة والتالوة فرصة ندربه 
على الصالة وجنعله يؤم من 
في البيت، ونستطيع ان نختم 
في هذا الشــهر، وال حرج ان 
يقرأ من مصحف، وسيكون 
لهــا روحانيــة واإلخــالص 
ســيكون حاضرا، وال اعني 
ان اإلخالص منعــدم خارج 
البيــت وإمنا املقصد انه آكد 
في البيوت مع اهلنا، فلنغنم 
هذه الفرصة وجند وجنتهد 
ونشمر في احياء هذه الليالي 
املبــاركات ونقبــل على اهللا 
بالدعاء في سجودنا وقنوتنا 
ونرفع اكف الضراعة إلى اهللا 
ان يرفع الغمة عن هذه األمة 
فلــرب دعوة تزيــح عنا هذا 

الوباء.
وقــال د.محمــد ضــاوي 
العصيمي: الصواب في هذه 
املســألة عدم اجلــواز لعدة 
امور، االمر االول ان النبي ژ 
قال «امنا جعل االمام ليؤمت 
به»، وقــد اتفق الفقهاء على 
حال كون اإلمام واملأموم في 
مكان واحد وهذا غير موجود 
املذيــاع والتلفزيون،  عبــر 
االمر الثانــي عدم اصطفاف 
الصفــوف، واالمــر الثالــث 
الطوارئ التي قد حتدث من 
انقطــاع البــث او االنترنت 
وعدم ســماع الصوت وهذا 
فيه اشكال كبير، واالمر الرابع 
تقدم الصفــوف وهذا ينافي 
االمــر، ومثل هذا االمر يجب 

ان يغلق.

املؤكدة التــي كانت من قول 
وفعــل الرســول ژ، وهــي 
ليست مختصة بعمل املسجد 
فقد صالها رســول اهللا في 
املســجد، كما انه صالها في 
البيت وصالهــا جماعة كما 
انــه صالها مفــردا، ومبا ان 
املســاجد مغلقة فمن السنة 
ان نحييهــا فــي بيوتنا مع 
ان  واخلــدم  البيــت  اهــل 
كانوا مســلمني، وهذا معنى 
(واجعلــوا بيوتكــم قبلة)، 
وصــالة النوافل في البيوت 
ومنها القيام والتراويح اجرها 
اعظــم واكبر، وتبدأ من بعد 
صالة العشاء الى اذان الفجر 

لعدم حتقق شروط االئتمام من اتصال الصفوف والتأخر عن اإلمام

ويستمع للتالوة، ويستفيد 
ويتعظ بإذن اهللا تعالى، لكن 
من غير أن يكون في صالة، بل 
يصلي التراويح قبل أو بعد 
صــالة احلرم، ثم يتابع هذه 
الصالة واهللا تعالى املوفق.

بدوره، قال الشيخ سعد 
الشمري: هذه املسألة نوقشت 
كثيرا مــن قبل، وكان القول 
الــذي يرجحــه احملققــون 
من أهــل العلــم والفقه عدم 
صحــة االئتمــام مــن خالل 
البــث املباشــر وذلــك لعدم 
حتقق شــروط االئتمام من 
اتصــال الصفــوف والتأخر 
عــن اإلمــام وعــدم االنفراد 


