
فتاوى الصيام

االحتياط
قمت بقضاء صيام رمضان، فنزلت علي الدورة الشهرية 
ولم أكن أعلم اني اذا كنت صائمة قضاء وأفطرت أقضيه 
يومني فأنا شاكة هل صمته يوما او يومني، فماذا علي مع 
العلم انه دخل رمضان هذا العام فماذا علي؟ وما حكم شم 

البخور دون وضعه على اجلمر؟
٭ احتاطــي فــي القضاء، وخذي باألكثــر، ألن املطلوب 

تبرئة ذمتك بيقني، واهللا املوفق.
الفوائت

او ٧  ايام  األيام ٦  أفطرت في رمضان قبل سنتني وعدد 
ايام، ال ادري كم بالتحديد، اما الظروف فكنت أستحيي أن 
يعرف أحد من اهلي اني حايضة، فأرجوكم ممكن تردوني 

خبر وبأسرع وقت.
٭ الواجب عليك قضاء هذه األيام، مع دفع كفارة عن كل 

يوم أهملت قضاءه دينار واحد، واهللا أعلم.
صيام شهرين متتابعني

الفاضل، سؤالي كما يلي: طهرت من  جزاكم اهللا شيخنا 
احليض في الليل وبيّت النية اني اصوم ديني وفعال نهضت 
قبل الفجر وتسحرت، لكن بعد صالة الفجر جامعني زوجي، 

فما الذي علّي فعله؟ 
٭ عليك وعليه الكفارة صيام شهرين متتابعني، وقضاء 
هــذا اليوم، والتوبة واالســتغفار للذنــب العظيم الذي 

ارتكبتماه.
صيامك صحيح

أنا كنت صائمة أقضي ما فاتني في رمضان وما صحيت 
وقت املغرب صحيت مع العشاء فهل أعتبر صامية او ارجع 

اصوم مرة ثانية وكل الشكر لك.
٭ صيامك صحيح، وتقبل اهللا منا ومنكم.

التصدق عن صوم القضاء
هل أستطيع أن أعوض دين الصيام بالتصدق؟

٭ ال يجوز، بل عليك قضاء هذه األيام اذا كنت مستطيعة، 
واهللا أعلم.

الطهارة من احليض
اليوم االخير بقع وهذا  الدورة الشهرية وبقت في  انتهت 
في وقت صالة الصبح فاختفت البقع، هل يجوز ان أغتسل 

وأكمل صيام باقي اليوم عادي؟
٭ يشــترط لصحة صيامك انقطاع الــدم، وعلى هذا ال 
يستحب لك صيام هذا اليوم، وتعيدين صومه، وتقبل 

اهللا منا ومنكم.
ال يجوز

الفجر في رمضان  أذان  املياه آلخر حلظة قبل  هل شرب 
خطأ، حيث طعم املياه يكون في الفم ام يجب التوقف عن 

شرب املياه بفترة؟
٭ يجوز شرب املاء قبل أذان الفجر، الى ان يبدأ باألذان 

فال يجوز الشرب، واهللا أعلم.

د.محمد عبدالغفار الشريف

د.أحمد الكوس

االحد ١٧ مايو ٢٠٢٠ نوافـذ 
رمضـانية
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االعتــكاف لغة: قــال ابن منظور (لســان العرب، 
٢/٨٥٣): عكف على الشيء يعكف عكفا وعكوفا: أقبل 

عليه مواظبا ال يصرف عنه وجهه.
وعكــف عكوفا: لزم املــكان، والعكوف اإلقامة في 

املسجد، واالعتكاف االحتباس.
وقال األزهري: عكفه: اي حبسه ووقفه، ومنه قوله 
تعالى (والهدي معكوفا ان يبلغ محله ـ الفتح: ٢٥).

وقال ابــن حجر في فتح الباري ٤/٢٧١: االعتكاف 
لغة: لزوم الشيء وحبس النفس عليه.

شــرعا: قال الراغب (غريب القرآن، ص٣٤٣): هو 
االحتباس في املســجد على سبيل القربة، وقال ابن 
حجر (الفتح ٤/٢٧١): املقام في املســجد من شــخص 

مخصوص على صفة مخصوصة.

أحكام االعتكاف

دعاء ختم القرآن في صالة التراويح
٭ قال الشــيخ بكر أبوزيد: «دعاء ختم القرآن داخل 
الصالة في التراويح، عمل ال أصل له من هدي النبي 
ژ، وال من هدي الصحابة رضي اهللا عنهم، ولم يرد 

فيه مروي أصال، ومن ادعى فعليه الدليل».

تعمد تخفيف الصالة بعد اخلتم
٭ قــال ابن احلاج: «وينبغي له أن يتجنب ما أحدثه 
بعضهم في اخلتم من أنهم يقومون في ليالي رمضان 
كلهــا في الغالب بحزبني فما فوقهما، فإذا كانت ليلة 
اخلتــم التي ينبغي أن يزاد فيها على القيام املعهود 
لفضيلتها، فيصلي بعضهم فيها بنصف حزب ليس 
إال، هو من سورة (والضحى) الى آخر اخلتمة، وكان 
السلف رضوان اهللا عليهم يقومون تلك الليلة كلها، 

فجاء هؤالء ففعلوا الضد من ذلك كما تقدم.

لولوة محمد الشــرهان: 
عمري ٨ سنوات، صمت 
املاضي نصفه  رمضــان 
تقريبا، وهذا العام سأصومه 
كامال بإذن اهللا وبتشجيع 
من أمي وجدتي. كما أنني 
القــرآن وانتهيت  أحفظ 
من جزء عم وســأواصل 
احلفظ. وجدتي تكافئني 
بهدايا قيمة وتُسّمع لي ما 
أحفظه وتصحح لي، وأنا 

أحبها كثيرا.

(لتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين 
أقربهم  أشركوا ولتجدن 
الذين  آمنوا  للذين  مودة 
قالوا إنا نصارى ذلك بأن 
منهم قسيسني ورهبانا 
وانهم ال يستكبرون وإذا 
سمعوا ما أنزل الى الرسول 
تــرى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من احلق 
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا 
مع الشــاهدين وما لنا ال 
نؤمن باهللا وما جاءنا من 
احلق ونطمع أن يدخلنا 
ربنا مع القوم الصاحلني) 
سورة املائدة، نزلت اآلية 
في النجاشي - ملك احلبشة 
أبجر)، وقد  (اصحمة بن 
أرسل ژ عمرو بن أمية 
الضمري وكتب معه كتابا 
النجاشي فقدم عليه  الى 
فقرأ كتاب رسول اهللا ژ 
ثم دعا جعفر بن أبي طالب 
واملهاجرين معه فأرسل 
الرهبان  الى  النجاشــي 
والقسيسني فجمعهم ثم 
أمر جعفر أن يقرأ عليهم 
القرآن فقرأ جعفر سورة 
مرمي فلما وصل الى قوله 
آتاني  (اني عبداهللا  تعالى 
نبيا  الكتــاب وجعلنــي 
وجعلني مباركا أينما كنت 
وأوصاني بالصالة والزكاة 
ما دمت حيا وبرا بوالدتي 
ولم يجعلني جارا شقيا 
والسالم علي يوم ولدت 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا 
ذلك عيسى ابن مرمي قول 
الذي فيه ميترون)  احلق 
فاضت أعينهم من الدمع.

أصحمة بن أبجر
شخصيات في آيات 

أطفالنا والصيام

بدع التراويح والوتر

مجالس رمضانية

إعداد: ليلى الشافعي

املذكور: يجوز الصالة باملالبس التي بها مادة الكحول
النشمي: الراجح أنها ال تنجس املالبس ويجوز الصالة بها

فجحان: املواد الكحولية على املالبس ليست جنسة
اجلميعة: األحوط اجتنابها وجتنب استعمالها في الصالة

هل تفَسد الصالة بوجود املواد الكحولية 
على اجلسد واملالبس للوقاية من «كورونا»؟

ومــع ذلــك قالــوا األحوط 
اجتنابها، ولهذا قال الشيخ 
ابن عثيمني - رحمه اهللا - 
وهو من يــرى أنها طاهرة، 
ولكن ال شــك أن االحتياط 
والــورع جتنب اســتعماله 
لعموم قولــه (فاجتنبوه) 
فنحــن نشــير علــى عموم 
املسلمني أال يســتعملوا ما 
فيه مادة الكحــول، خاصة 
اذا كانت النســبة كبيرة إال 
حلاجة كتعقيم اجلروح، وما 

أشبه ذلك.

العلمــاء مبن فيهــم األئمة 
األربعة الى أن اخلمر جنسة 
جناســة حســية كالبــول، 
واملعروف أن الكحول الذي 
يضاف الى العطور مسكر، 
فهو خمر ألن كل مسكر خمر، 
وعلــى هذا القــول ال تصح 
الصالة بالثيــاب التي فيها 
عطور محتوية على الكحول 
ألنها ثياب متنجســة، ومن 
شروط الصالة طهارة البدن 
والثوب من النجاسة، وهناك 
قول ان مادة الكحول طاهرة 

فهل يلحــق الكحول باخلمر 
في ذلك، حتى وإن كان شربه 
محرما، فاملخــدرات محرمة 
لتغطيتهــا العقــل مــع أنها 
طاهرة، فال تلزم بني احلرمة 
والطهارة، وبناء عليه يجوز 
استعمال املواد الكحولية على 
املالبس والصــالة فيها فهي 

ليست جنسة.
االحتياط واجب

ويوافق في الرأي د.جلوي 
اجلميعة بقوله: ذهب جمهور 

عن جــواز وضــع املواد 
الكحولية على املالبس للتطهر 
من الوباء وغيره يقول د.خالد 
املذكور: الراجح جواز الصالة 
باملالبس التي بها مادة الكحول 

مثل العطور وغيرها.
جناسة معنوية

ويوضح د.عجيل النشمي 
هذه القضية من وضع املواد 
الكحوليــة علــى املالبــس 
والصالة بها، فيقول: املذاهب 
األربعة ترى أن اخلمر وهي 
مادة جنسة، يجب التنزه منها 
إذا أصابت الثياب جنستها، 
وذهب بعض أهل العلم الى 
أنها ليســت جنســة جناسة 
بــل ان جناســتها  حســية، 
معنوية، ولعل هذا هو الراجح 
وبناء عليه فال تنجس املالبس 
ويجوز الصالة بها اذا أصابها 
كحول أو العطور التي فيها 
نسبة من الكحول، واهللا أعلم.
ويضيف د.سعد فجحان: 
هذا يتعلق مبسألتني، أوالهما، 
هي اخلمــر جنس أم طاهر؟ 
د.جلوي اجلميعةوإذا قلنــا بنجاســة اخلمــر  د.سعد فجحان

د.عجيل النشمي د.خالد املذكور

هــل يجــوز وضع املواد الكحوليــة أو إضافتها الى غيرها ووضعها على الثياب والبــدن للصالة فيها وذلك للتطهير 
والوقاية من العدوى الڤيروسية «كورونا» ونحوها؟ مع أن املعروف أن الكحول الذي يضاف الى هذه املواد مسكر، 

وعلى هذا هل ال تصح الصالة بالثياب التي مت فيها نثر هذه املواد؟ يجيبنا عن تساؤالتنا علماء الشريعة:

هل تالوة القرآن مرتبطة برمضان فقط؟
عز وجل: (شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان)، 
وقد أمر اهللا تعالى النبي ژ 
بترتيل القــرآن، واهللا يرفع 
قدر املؤمن بالقرآن في الدنيا 
واآلخرة وأن القرآن والصيام 
يشفعان للعبد، والتالوة لها 
أجر والفهم له أجر، لذلك يجب 
فهم كلمات اهللا تعالى والعمل 
بها حيــث إن من يقرأ القرآن 
يخاطبه اهللا سبحانه وتعالى، 
وكان جبريــل عليه الســالم 
يــدارس القرآن الكرمي للنبي 
ژ، فعن ابن عباس رضي اهللا 
عنهما قال: «كان رسول اهللا 
ژ أجود الناس وكان أجود ما 
يكون في رمضان، حني يلقاه 
جبريل وكان يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن، 
فالرســول ژ أجود باخلير 

من الريح املرسلة».
وأكــد الشــطي ضــرورة 
ان يكــون املســلم مســتمرا 
علــى طاعــة اهللا، ثابتا على 
أوامره، مســتقيما على دينه 
يعبد اهللا في كل شهور السنة 
وفي كل مــكان وزمان، يعلم 
ان رب رمضان هو رب بقية 
الشــهور واأليــام وأنــه رب 
األزمنة واألماكن كلها فيستقيم 
على شرع اهللا حتى يلقى ربه 
وهو عنــه راض، قال تعالى: 
أُِمــرت ومن  (فاســتقم كمــا 
تاب معك)، وقــال عز وجل: 
(فاستقيموا إليه واستغفروه)، 
وقال النبــي الكرمي ژ: «قل 

آمنت باهللا ثم استقم».

نضيع القرآن الذي وعد اهللا 
بحفظه؟

شهر القرآن
وأوضح الداعية الرفاعي 
واجبنا نحو كتاب اهللا عز 
وجل وأساس ديننا وعماد 
حياتنــا، فأكد ذلــك بقوله: 
لنتذكــر واجبنــا نحو هذا 
الكتاب اإللهي املجيد األخلد 
الذي لم تزده األيام إال تأييدا 
وتصديقــا، وال عجــب فهو 
كتاب من خلق اخللق وتدبر 
األمر وهو القائل: (سنريهم 
آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبني لهــم أنه احلق 
أولــم يكف بربــك أنه على 
كل شيء شهيد)، وعلينا ان 
نردده آنــاء الليل وأطراف 
النهــار وأن نواصل تالوته 
بعد رمضان وأن يكون لنا 
ورد نقرأه كل يوم وأن نقوي 
صلتنا بالقــرآن وأن يكون 
بيننا وبينه رابط ال ينقطع 

أبدا.
االستمرار على تالوته

يقول د.بسام الشطي: قال 
النبي ژ: «من قرأ حرفا كان 
له بكل حرف حسنة واحلسنة 
بعشر أمثالها»، وهذا ملا لتالوة 
القرآن من فضل وثواب عظيم 
ســواء في شــهر رمضان او 
غيــره، فالقــرآن الكرمي نزل 
علــى النبي ژ فــي ٢٣ عاما 
حســب األحداث، ولكنه نزل 
من اللوح احملفوظ الى الدنيا 
في شــهر رمضان، وقال اهللا 

القــرآن إال نــادرا وقد متر 
عليهــم الســنوات من دون 
ان يتلوه ولــوال الصلوات 

ما تلوا منه آية!
وتأسف الرفاعي، وقال: 
لقــد كدنــا ننســى القــرآن 
وننســى ســماعه، نعم هو 
يــذاع كل يوم فــي املذياع، 
ولكــن ما عدد األســر التي 
املذيــاع ليســتمع  تفتــح 
أفرادهــا الــى كتــاب اهللا؟ 
وما عدد املســتمعني الذين 
يصغون الى تالوته بالنسبة 
الــى الذين يســتمعون الى 
البرامــج التافهة التي تبث 
في الفضائيات املدمرة وفي 

وسائل االتصال؟
وقال: هجرنا أوامر القرآن 
ثم نسينا حفظه ثم أهملنا 
حتفيظه فما وراء ذلك؟ أنريد 
أن يصدق علينا حكم القرآن، 
قال تعالى: (وقال الرسول 
يا رب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا)؟ أنريد ان 

فجعلوا من طليعة واجباتهم 
العناية بالقرآن وحتفيظه 
ونشره بني اجلميع، وكان 
املسلمون جميعهم يتعاونون 
بــكل مــا اســتطاعوا على 
إجالل شأن القرآن وإحالله 
قمــة التكرمي والتقدير، وال 
عجب فقد عرفوا ان رسول 
اهللا ژ قــال: «خيركم من 
تعّلم القرآن وعلَّمه»، وكان 
حفاظ القرآن يعدون باآلالف 
وكان ژ يــرى من واجبه 
ان يبدأ نهاره بتالوة جانب 
من القــرآن، وكثيرا ما كان 
يختــم، ثــم دارت الدوائــر 
علــى املســلمني وأصابتهم 
نفوســهم  فــي  النكبــات 
فأخذوا يعرضون عن القرآن 
شــيئا فشــيئا، ويهملــون 
حفظه وحتفيظه، حتى ان 
بعضهــم ال يقــرأ القرآن إال 
في شــهر رمضان املبارك، 
وهــذا احلريــص منهم، أما 
البعــض فإنهــم ال يقرأون 

ليلى الشافعي

ما هي إال أيــام معدودة 
وينتهــي الشــهر الفضيل، 
وكلنــا نحــاول التقرب الى 
اهللا بالطاعــات، واالجتهاد 
العبــادة، ويأتــي ختم  في 
القرآن الكــرمي وتدبر آياته 
على رأس هذه الطاعات، فهل 
سنستمر على تالوته وختمه 

بعد رمضان؟
ســيد  الداعيــة  يقــول 
القــرآن  منزلــة  الرفاعــي: 
عظيمة، فالقــرآن املنزل من 
اهللا احلق ومن حول العرش 
الذي تكلم به قيوم السماوات 
واألرض وهبط به أكرم سفير 
للرحمن، وهو جبريل گ، 
وتلقتــه أطهــر أذن هي أذن 
محمــد ژ، واقتدت به خير 
أمة أخرجت للناس وهي أمة 
اليقني واإلميان، وانبثق في 
جوانب الدنيا نورا مبينا وماء 
معينا، انقشعت به ظلمات، 
وتفجرت منه ينابيع الهدى 
واحلكمة. القرآن الذي جعله 
اهللا عز وجل دستورا للحكم 
وقانونا وازعا للنفس، ومؤدبا 
يصف احلكمة ويقص األنباء، 
ويفصــل اآليــات، وديوانــا 
حافظا للغــة وبيانا معجزا 
بلفظه ومعناه وحكمه وعلمه.
وأضاف: لقد كان القرآن 
في املجتمع اإلسالمي السليم 
عماد احلياة وشعار البيت 
وأســاس التعليم وســمير 
الفرد، وشغل اجلماعة بأن 
رعــاه املســلمون وهداتهم 

فلنتزود بكالم اهللا في رمضان وبقية الشهور

د.بسام الشطي الداعية سيد الرفاعي

«النجاة»: أكثر من ٢٥٠٠ طالب يستفيدون من مشروع «القرآن والسنة النبوية»
قال املشرف العام حللقات حتفيظ 
القرآن الكرمي بإدارة القران الكرمي 
والُسنة النبوية التابعة جلمعية النجاة 
اخليرية جزاع صويلح إن اجلمعية 
حاليا تقــدم حلقات حتفيظ القرآن 
الكرمي عن بعد خالل الفترة احلالية 
منذ بداية أزمة كورونا، حرصا منها 
على متابعة أبنائها املشــاركني في 

هذه احللقات.
وأوضح الشيخ صويلح ان لدينا 
حاليا عدد ٢٦٥ معلما ومعلمة وعدد 
٣٠٣ حلقات يستفيد من هذه اجلهود 

٢٩٩٣ حافظا وحافظة يشاركون معنا حاليا في حلقات 
التعليم والتحفيظ عن بعد، حيث قام فريق العمل خالل 
هذه الفترة باستثمار وسائل التواصل احلديثة في فتح 
نوافذ جديدة لتوسيع حجم النشاط حتى نصل ألكبر 
قدر ممكن من أبنائنا احلفظة، واستمرارا لتشجيع الطلبة 
والطالبات على حفظ القرآن الكرمي وعلوم السنة النبوية. 
وأكد الصويلح أن هــذا العمل يعكس حرص النجاة 
اخليرية على ضرورة تعزيز التواصل مع املشاركني 

وحثهم على االســتمرار في حفظ 
القــرآن الكرمي، مبينا أنه قبل البدء 
في احللقات نحرص على تشجيع 
املشاركني على االهتمام باإلجراءات 
الوقائيــة وعدم اخلروج من املنزل 
واتباع التعليمات واإلرشادات التي 
تصدرهــا وزارة الصحة وهذا من 

منطلق واجبنا الوطني.
من جانب آخر، قال صويلح إن 
النجاة تطرح حاليا في العشر األواخر 
مشروع القرآن والسنة النبوية على 
أهل اخلير للمساهمة فيه، الفتا الهدف 
املطلوب ماليا يقدر بقيمة ٢٥ ألف دينار لدعم أنشطة 
وخدمة القرآن الكرمي فــي التحفيظ والتعلم، حيث 
يســتفيد من هذا املشروع أكثر من ٢٥٠٠ طالب في 
مختلف املراحل العمرية. حيث ميكن دعم املشروع 
عبر االتصال علي اخلط الساخن ١٨٠٠٠٨٢ أو التبرع 
عبر املوقع اإللكتروني alnajat.org.kw كما يســعدنا 
 @alnajatorg تواصلكم عبر حساب النجاة اخليرية

علي شبكات التواصل االجتماعي.

م التحفيظ عن ُبعد على أيدي ٢٦٥ معلمًا ومعلمة في ٣٠٣ حلقات يستفيد منها ٢٩٩٣ حافظًا وحافظة اجلمعية ُتنظِّ

جزاع صويلح


