
فتاوى الصيام

والدي كبير في السّن وأصابه اخلرف وال يستطيع 
الصيام، فهل هناك كفارة أدفعها عنه؟

٭ أمر اهللا تعالى عباده املسلمني وكلفهم بالطاعة 
والعبادة ما توافر فيهم العقل، وال شك ان العقل 
مناط التكليف كما يقول الفقهاء، وبالنسبة لكبير 
الســن الذي أصاب عقله اخلرف فهذا غير مكلف 
وعــدمي األهلية، لذلك ال يجــب عليه الصالة وال 
الصــوم وال احلــج، وال جتب عليــه الكفارة، بل 

تسقط عنه.

سائلة تقول: هل يجوز لي أن أصلي التراويح من 
دون إكمالها كلها؟

٭ األصل قول اهللا تعالى: (فاتقوا اهللا ما استطعتم) 
واألفضل ان يصلي املســلم او املسلمة مع اإلمام 
حتــى يوتــر، لكن اذا كان هناك عذر بدراســة او 
مشــقة في الطاعة فال بأس بصالة ما تيســر مع 

اإلمام ثم اذا انصرفت بعدها فال حرج في ذلك.

مسافر يركب الطائرة وهو صائم وحان وقت اإلفطار 
في الدولة التي حتلق فوقها الطائرة لكن لالرتفاع 
الشاهق للطائرة فإن الشمس التزال ظاهرة، فهل له 

ان يفطر ام ينتظر مغيب الشمس؟
٭ العبرة بغروب الشمس عن املكان الذي حتلق 
الطائرة فوقه ألن الطائرة ليست مستقرا ملن هم 
عليها وال أصــال بذاتها، وإمنا هي تابعة لألرض 
وباخلصوص للمكان الذي فوقه وطبقات العلو 
تابعة ملا حتتهــا من األحكام الفقهية لكن اليزال 
املوضــوع يحتاج الى بحث لالســتناد الى دليل 
ظاهــر، واالحتياط هو البقــاء على الصوم حتى 
تغرب الشــمس عــن أعني الراكبني فــي الطائرة 

ليفطر بيقني.

هل الدهان املرطب للبشرة يضر بالصيام اذا كان من 
النوع غير العازل لوصول املاء الى البشرة؟

٭ ال بأس بدهن اجلسم مع الصيام عند احلاجة 
فــإن الدهن امنا يبل ظاهر البشــرة وال ينفذ الى 
داخل اجلسم ثم لو قدر دخول املسام لم يعد يفطر.

د.ناظم املسباح

د.أحمد الكوس

االربعاء ٦ مايو ٢٠٢٠ نوافـذ 
رمضـانية
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اللسان من أهم اجلوارح وأخطرها وهو اجلارحة 
التي تنطق بكلمة اإلميان او الكفر وتعمر او تدمر 

وتصلح او تفسد.
صيام خاص في رمضان وغيره ولكنه في رمضان 
يتأدب ويتهذب ويجب على املسلم ان يربي نفسه 

على الكالم الطيب ويجتنب سيئ الكالم.
وصدق رسولنا الكرمي ژ عندما قال ملعاذ: «كف 
عليك هذا، وأشــار إلى لســانه فقــال معاذ، أو إنا 
ملؤاخذون مبا نتكلم به يا رسول اهللا؟ فقال عليه 
الصالة والســالم: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب 
الناس في النار على وجوههم إال حصائد ألسنتهم».
فحــاول أيهــا الصائم فــي هذا الشــهر املبارك ان 
تربي نفســك على طيب الكالم فتحاسب ألفاظك 
وتؤدب منطقك وتوزن كالمك ألنك محاسب على 
كل كلمة تصدر منك ســواء أكان ذلك في رمضان 
أم فــي غيره، يقول تعالى (مــا يلفظ من قول إال 

لديه رقيب عتيد).
فاحرص أخي الصائم على اجتناب آفات وعيوب 
اللســان وهي الكذب والغيبة والنميمة والبذاءة 
والســب والفحش والــزور واللعن والســخرية 
واالســتهزاء وغيرها. واجعل لســانك طريقا إلى 
اخليــر بذكــر اهللا تعالــى وتســبيحه وحتميده 

واستغفاره وشكره.

كيف يصوم اللسان؟

التزام املصلني بأذكار وأوراد ليس لها أصل بعد كل 
ركعتني، وبصوت جماعي على وتيرة واحدة:

قال ابن احلاج املالكيـ  رحمه اهللاـ  في «املدخل» 
(٢/٢٩٣، ٢٩٤): «وينبغي له ان يتجنب ما أحدثوه 
من الذكر بعد كل تســليمتني من صالة التراويح، 
ومن رفع أصواتهم بذلك، واملشي على صوت واحد، 

فإن ذلك كله من البدع».
دعاء ختم القرآن

هل هناك مايطلق عليه دعاء ختم القرآن؟
قال اإلمام ابن عثيمنيـ  رحمه اهللاـ  بعد ان سئل 
عن هذه املسألة، ما نصه: «ال أعلم في ختمة القرآن 
في قيام الليل في شــهر رمضان ســنة عن النبي 
ژ، وال عن أصحابه أيضا، وغاية ما ورد في ذلك 
ان أنــس بن مالك ے: «كان اذا ختم القرآن جمع 

أهله ودعا»، وهذا في غير الصالة».

ساكت املهيني عمره ٩ سنوات، 
يقول: أصوم منذ ثالث سنوات 
وقد تعودت على صوم رمضان 
الذي فرضه اهللا على كل مسلم، 
وانتظر قدوم رمضان بكل شوق 
وانتظر الذهاب الى صالة التراويح 
مع والدي، وامتنى ان يتقبل اهللا 
صالتي وصومي ويجعلني من 

الرجال الصاحلني.

عبادة بن الصامت ے، صحابي جليل، من اخلزرج، 
كان من أوائل الذين أســلموا مــن األنصار، ارتبط 
برسول ژ ارتباطا وثيقا، وجتلت بطولته العسكرية 

في مواطن كثيرة.
ولد عبادة بن الصامت في املدينة قبل الهجرة بـ ٣٨ 
ســنة، نزل فيه آيات من القرآن الكرمي حتييه على 
موقفه ووالئه، قال تعالى: (ومن يتول اهللا ورسوله 
والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون)، (سورة 
املائدة: اآلية ٥٦)، يقول املفسرون: كانت عائلة عبادة 
بن الصامت ے مرتبطة مع يهود بني قينقاع بحلف 
قدمي، حتى كانت األيام التي تلت غزوة بدر وسبقت 
أحد، فشرع اليهود يتنمرون، وافتعلوا أسبابا للفتنة 
على املســلمني، فنبذ عبادة عهدهــم وحلفهم قائال: 
إمنا أتولى اهللا ورسوله واملؤمنني، وتبرأ من حلف 

اليهود، ورضي بوالية اهللا ورسوله واملؤمنني.

عبادة بن الصامت ے

سعادة األطفال ال ُتوصف في انتظار شهر رمضان، يستقبلونه بحب وسرور 
ويسارعون إلى صيامه رغم أنهم غير مكلفني به. حول جتربة أطفال الكويت 

في هذا الشهر الكرمي يحدثنا كل يوم طفل عن جتربته في الصيام.

شخصيات في آيات 

أطفالنا والصيام

مسائل في الصيام

مجالس رمضانية

إعداد: ليلى الشافعي

٢٥٠٠ أسرة مسجلة لدى بيت الزكاة تتسلم متوينها من ٤ جمعيات تعاونية

هل الدعاء والقنوت في الصالة يرفعان بالء ڤيروس كورونا؟
فعل اخلير واإلحسان والذكر 
والدعاء والتضــرع واالبتهال 

إلى اهللا والتوبة».
وأكــد أن هــذه األمــور لها 
التأثير في دفع العلل وحصول 
الشــفاء أعظــم مــن األدويــة 

الطبيعية.
عند وجود السبب

ويضيف د.جلوي اجلميعة 
إن القنوت مشروع عند وجود 
سببه (وهو النازلة باملسلمني)، 
فإذا زال الســبب ترك القنوت، 
ألن النبــي ژ ترك القنوت ملا 
زال سببه بقدوم من قنت لهم، 
قال ابن القيم في «زاد املعاد»: 
إمنا قنت عنــد النوازل للدعاء 
لقــوم، وللدعاء علــى آخرين، 
ثم تركــه ملا قدم مــن دعا لهم 
وتخلصوا من األسر وأسلم من 
دعا عليهم وجاءوا تائبني، فكان 
قنوتــه لعارض، فلما زال ترك 

القنوت.
وأكد د.اجلميعة أن القنوت 
والدعاء في الصلوات بســبب 
النوازل ســنة نبوية وهو في 
اصله طلــب من اهللا تعالى ان 
يفرج عن املســلمني ما هم فيه 
من نازلة وشدة، وفي ذلك تعلم 
وتربية نبوية للفرد واملجتمع 
واألمة على االلتجاء والتضرع 
الــى اهللا عــّز وجــّل وبخاصة 
في الشــدائد واالبتالءات التي 
تنزل باملســلمني فــي اي بلد، 
وهــو ليس قاصــرا على مكان 
دون مكان، ومن ثم ففي القنوت 
عند النوازل ايضا اظهار لوحدة 
األمة اإلسالمية وإعالن لألخوة 
والتناصر بني املسلمني جميعا، 
قال اهللا تعالى: (إمنا املؤمنون 
إخــوة - احلجــرات: ١٠) وفي 
احلديــث: «مثــل املؤمنــني في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر اجلسد 

بالسهر واحلمى».

بأســنا تضرعوا ولكن قســت 
قلوبهم وزين لهم الشيطان ما 

كانوا يعملون).
وقــال اإلمــام ابــن القيــم: 
«ومن أعظــم عالجات املرض 

الصدقة عند املخاوف الستدفاع 
البــالء احملــذور) وأمرنا اهللا 
في حال نزول الضر واملرض 
التضرع الى اهللا تعالى والدعاء، 
وقال تعالى: (فلوال إذ جاءهم 

ومســتحب والدليل قوله ژ 
في الكسوف: «فإذا رأيتم ذلك 
فادعــوا اهللا وكبــروا وصلوا 
وتصدقوا» قال ابن دقيق (وفي 
احلديث دليل على اســتحباب 

قــال اهللا تعالــى: (ُقــْل َمْن 
يُكْم ِمْن ُظلَُماِت الْبَرِّ َوالْبَْحِر  يُنَجِّ
تَْدُعونَهُ تََضرُّعاً َوُخْفيَةً لَِئْن أََجنانَا 
ــاِكِريَن  ِمْن َهِذِه لَنَُكونَنَّ ِمْن الشَّ
يُكْم ِمنَْها َوِمْن  ُ يُنَجِّ (٦٣) ُقــْل اهللاَّ

ُكلِّ َكْرٍب). 
والفزع إلى الصالة عند وقوع 
البالء من سنن األنبياء، وقد شرع 
للمسلمني الصالة والدعاء لرفع 
البالء والوبــاء فهل القنوت في 
الصالة يصرف ڤيروس كورونا؟ 
وهل التضــرع والدعاء يرفعان 
البالء؟ هذا ما يوضحه لنا العلماء.
يقول د.بسام الشطي: الدعاء 
ســبب مهم جدا ومؤثــر ويغير 
كثيرا وكان رسولنا ژ يلتجئ 
الــى ربه في كل شــيء حتى في 
الغزوات وفي األمراض واحلزن 
وحتى في تصليح شراك نعله. 
فهذا سبب مهم في احلياة، ومن 
الناس من إذا أقسم على اهللا أبره. 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. 
وقال الرســول ژ: «الدعاء هو 
العبادة» وقال ژ: اللهم اصرفه 

الى كذا وكذا وأجابه ربه.
وأكد د.الشطي ان هدي النبي 
ژ القنــوت فــي الصــالة عند 
النــوازل العارضــة التــي حتل 
بعموم املسلمني وذلك كانتشار 
األوبئــة واألمــراض وحــدوث 
املجاعات، قال اإلمــام النووي ـ 
رحمه اهللا: «الصحيح املشــهور 
انه إن نزلت نازلة كعدو وقحط 
ووباء وعطش وضرر ظاهر في 
املســلمني ونحو ذلــك قنتوا في 
جميع الصلوات املكتوبة» وقال 
ـ رحمــه اهللا ـ أيضا: «قوله ژ: 
«فإذا رأيتموها فافزعوا للصالة» 
وفي رواية «فصلوا حتى يفرج 
اهللا عنكــم» أي بادروا بالصالة 
وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم 

هذا العارض.
أمر مشروع

وأضــاف د.محمــد نايــف: 
القنوت في الصالة عمل مشروع 

صــرح الناطــق الرســمي 
لبيــت الزكاة مراقــب اإلعالم 
حمد املري بأن البيت ال يزال 
مســتمرا في تقدمي مساعداته 
املالية والعينية لألسر املسجلة 
لديه رغم أنه يعمل مبا يقارب 
١٥٪ من طاقته الفعلية من خالل 
جهــود تطوعيــة مــن بعض 
موظفيــه الذين حرصوا على 
أن ال تتوقف هذه املساعدات في 
هذه الظروف االستثنائية التي 
متر بها البالد بسبب جائحة 

ڤيروس كورونا املستجد.

وأضاف املري: ان البيت قام 
منذ بداية شهر رمضان املبارك 
بتوصيل التموين ملنازل األسر 
التي تتســلم منه مســاعدات 
شهرية وهم األرامل واملطلقات 
واأليتام والعجزة وكبار السن 
ممن ال دخل مالي لهم وعددهم 
٤٧١ اســرة موزعة في مناطق 
محافظات البالد الســت، كما 
أنه ســيقوم بعد االنتهاء من 
توصيل التموين على األســر 
التي تتسلم مساعدات شهرية 
بالعمل على توصيل التموين 

اجلمعيات التعاونية الستئناف 
توزيع احلصــص التموينية 
لألسر املسجلة لديه بعد إمتام 
اإلجراءات املالية املتمثلة في 
جتديد العقود بعد انتهاء السنة 
املالية (٢٠١٩-٢٠٢٠) في نهاية 
شــهر مارس املاضي والعمل 
وفــق ميزانية الســنة املالية 

اجلديدة (٢٠٢٠ - ٢٠٢١).
وفي نهاية تصريحه شكر 
املــري املتبرعني الكــرام على 
ثقتهم بالبيت حاثا الشركات 
التعاونية تقدمي  واجلمعيات 

تبرعاتهــم وزكواتهــم لبيت 
الــزكاة حتــى يتمكــن مــن 
االستمرار في تقدمي مساعداته 
ملا يقارب ٣٣ ألف أسرة تتسلم 
مســاعدتها ســنويا من بيت 
الزكاة مذكــرا أن البيت هيئة 
حكوميــة مســتقلة تخضــع 
أعماله ملراقبة اجلهات الرقابية 
في الدولة وجميع العاملني فيه 
موظفون حكوميون رواتبهم 
من الدولة ولهذا فإن أي تبرع 
يأتي للبيــت يصرف بالكامل 

على احملتاجني.

إلى منازل األسر التي تتسلم 
مســاعدات مقطوعة من بيت 
الــزكاة وعددهم يقارب ٣٣٥٠ 
اســرة طــوال شــهر رمضان 
املبارك. وأشــار املري إلى أن 
بيــت الــزكاة جــدد اتفاقيته 
الســنوية مــع ٤ جمعيــات 
تعاونية وهي (جليب الشيوخ، 
الصليبية، اجلهراء، االندلس) 
لتقدمي التموين ملا يقارب من 
٢٥٠٠ أسرة مسجلة لديه تقطن 
فــي هذه املناطق، موضحا أن 
البيت ينســق حاليا مع هذه 

املري: توصيل التموين إلى ٤٧١ أسرة في منازلها منذ بداية رمضان املبارك

حمد املري

د.جلوي اجلميعة د. محمد نايف د. بسام الشطي

املستشار عبداهللا الشهاب

عثمان الثويني

«النجاة اخليرية» وزعت ١٦٠ ألف وجبة على اجلاليات والعمالة املتضررة

«التعريف باإلسالم» ومركز «ضمان» يقدمان استشارات طبية بعدة لغات

على صحة اجلميع.
وأكد الشهاب أهمية تكاتف كل 
فئات املجتمع لعبور األزمة 
التعاون  احلالية، وأثنى على 
الكبير بني املؤسسات اخليرية 
واحلكومية والذي أثمر الكثير 
الشهر  من اإلجنازات خالل 

املاضيني.
وفي ختام تصريحه، تقدم 
الشهاب بالشكر إلى موظفي 
جمعية النجاة اخليرية الذين 
يواصلــون العمــل بالليل 
بالنهار خلدمة الكويت وأهلها، 
وكذلك جميع املتطوعني من 
الشباب الكويتي، ولكل من 
تبرع وســاهم من اجلهات 

واألفراد.

وحول مواعيــد العمل أجاب 
الثويني: هذه اخلدمة متوفرة 
من الســبت إلى اخلميس من 
خــالل االتصال علــى رقم 
العمل  ١٨٠٠٠١٩ ويعمل فريق 
على فترتني من الســاعة ١٠ 
صباحا وحتى الســاعة ٢:٣٠ 
ظهرا ومن الساعة ٧:٣٠ مساء 
وحتى ١٢ مساء، واختتم الثويني 
بشــكر مركز ضمان للرعاية 
الصحية، مشــيدا بتعاونهم 
وسعيهم احلثيث لتقدمي هذه 
املجانية  اخلدمات الصحيــة 
ألهل الكويــت وضيوفها من 
اجلاليات الوافدة. وحث اجلميع 
على املشاركة في هذه اخلدمة 

الصحية املجانية.

بتوزيع الوجبات على العمالة 
املتضررة واجلاليات.

وأوضــح الشــهاب ان هذه 
تأتــي بدعم كرمي  الوجبات 
من ثلث ناصر عبداحملســن 
السعيد وبالتعاون مع شركة 
«دايــت كيــر»، وكذلك عدة 
مطاعم تقدم الوجبات جلمعية 
النجاة اخليرية يوميا لتوزيعها 
على احملتاجني، باإلضافة إلى 

تبرعات احملسنني.
وأشار الشهاب إلى الدور املميز 
الذي تقوم به الفرق التطوعية 
في توزيــع الوجبات، مؤكدا 
حرص اجلمعية على مراعاة 
الضوابط الصحية، وتعليمات 
األمن والسالمة، وذلك حفاظا 

باعتبارها واحدة من اخلدمات 
الصحية التي يقدمها عن بعد، 
والتي تعــد في ظل الظروف 
احلالية من أحدث الوسائل التي 
تقدم في مجال الرعاية الصحية.
الثويني: نســعى من  وتابع 
خالل خدمة #تطمن إلى تقدمي 
الطبية وحث  االستشــارات 
اجلمهور بضرورة اتباع قرارات 
الدولة واحلرص على تفعيل 
التباعد االجتماعي وتشجيعهم 
على البقاء في املنازل ملواجهة 
تفشي ڤيروس كورونا، الفتا 
إلى أن املشروع يستهدف عدة 
لغات منها العربية واالجنليزية 
والهندي والبنغالية واالوردو 

والسريالنكية.

احتياجات احملاجر، واألطقم 
الغذائية  الوجبات  الطبية من 
يوميا. كما تقــوم اجلمعية 

التعريــف باإلســالم عثمان 
الثوينــي: يقدم مركز ضمان 
للرعاية الصحية هذه اخلدمة 

تواصل جمعية النجاة اخليرية 
تكثيف جهودها اإلنســانية 
الرائــدة التــي تبذلها داخل 
الكويت منذ بداية أزمة ڤيروس 
كورونا، حيث قامت اجلمعية 
بتوزيع ١٦٠ ألف وجبة غذائية 
منــذ البداية حتى اآلن، منها 
٥٥ ألف وجبة مت توزيعها في 
رمضان إلى اآلن على الطواقم 
الطبية، واحملاجــر والعمالة 

املتضررة.
إدارة األزمات  وقال مديــر 
النجاة  والكوارث بجمعيــة 
اخليرية املستشــار عبداهللا 
الشــهاب: حتــرص جمعية 
التعــاون مع  النجــاة على 
تلبية  اجلهات احلكومية في 

حتت شعار (#تطمن) وقعت 
جلنة التعريف باإلسالم اتفاقية 
تعاون مع مركز ضمان للرعاية 
الصحيــة األوليــة وتهدف 
االتفاقية إلى تقدمي االستشارات 
لغات،  املجانيــة بعدة  الطبية 
حيث يقدم هذه االستشارات 
مجموعة من األطباء املعتمدين 
من قبل وزارة الصحة في شتى 
التخصصات منها طب العائلة 
وطب األطفال، واخلدمة متوفرة 
من خالل االتصال بالهاتف أو 
الڤيديــو. وتأتي هذه اجلهود 
الشــراكة  ضمن مشــروع 
التعريف  املجتمعية بلجنــة 

باإلسالم.
وقال نائب املدير العام بلجنة 

الشطي: من هدي النبي ژ القنوت في الصالة عند النوازل
نايف: التضرع والذكر والدعاء تدفع العلل ومن أعظم األدوية الطبيعية

اجلميعة: مشروع عند وجود سببه فإذا زال السبب ترك القنوت


