
فتاوى الصيام

أمي مريضة بالسكري ولم تصم، أريد أن أدفع لها كفارة 
الصوم وهي في قطر، هل أدفع لها في قطر ام السودان؟ 

أفيدوني.
٭ إذا كانت أمك ال تســتطيع الصوم حســب استشارة 
ر عن كل يوم طعام مسكني  الطبيب االخصائي، فإنها ُتكفِّ
صاعــا من طعام، وميكنــك ان تخرجيها في بلد إقامتها 

وهو األحسن، او في موطنها األصلي، واهللا أعلم.

أبلغ من السن ٣٠ وقدرتي على الصيام ضعيفة وأفطرت ٥ 
أيام، كيف أكفِّر عنها وإذا لم تكن هناك كفارة فما احلل مع 

العلم أني لست مريضا بأي مرض؟
٭ يجــب عليك قضاء هــذه األيام ما دمت مســتطيعا، 
ألنك قد صمت الـ ٢٥ يوما! نسأل اهللا لنا ولكم اإلعانة.

أنا كنت على جنابة وكنت خارج البيت ولم أستطع الوصول 
قبل أذان الفجر، وأذن الفجر وانا على جنابة وعندما رجعت 
البيت اغتسلت، أي اغتسلت بعد اذان الفجر في رمضان، 

هل أكمل صيامي أم اني مفطر؟
٭ صيامك صحيح، وتقبل اهللا منا ومنكم.

نزعت الغدة الدرقية وأشرب الدواء صباحا وأنا اآلن حامل في 
أول ايام رمضان نسيت شرب الدواء بعد السحور فشربته 
بعد اذان الفجر الثاني بـ ١٣ دقيقة بدون ماء علما انني فكرت 
في اجلنني وليس في نفسي، فهل انتهكت حرمة رمضان؟

٭ عليك قضاء يوم مكانه، وال إثم عليك للمرض، واهللا 
أعلم.

أنا فّوت صالة اجلمعة ٣ مرات متتالية غير متعمد وفي رمضان، 
السؤال ماذا أفعل حيال هذا؟ وهل صيامي مقبول ام ال؟ 

٭ نعم صومك مقبول ولكن استغفر ربك، لعلك كنت قد 
ارتكبت ذنبا أدى الى تفويتك صالة اجلمعة، واهللا املوفق.

تكلمت كلمة بذيئة ثم قلت اللهم اني صائم فهل يفسد او 
ينتهي صومي؟

٭ ال يفطر، ولكنه ينقص األجر، وقد يحبطه، قال سيدنا 
رســول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وســلم «كم من 
صائم ليس له من صيامه إال الظمأ، وكم من قائم ليس 

له من قيامه إال السهر».

أفطرته في رمضان بسبب  كنت صائمة صيام قضاء ما 
الدورة فنويت ان أفطر في الصباح ولكني تراجعت وأكملت 

صيامي فهل صيامي صحيح؟
٭ إذا لم تأكلي أو تشربي فصيامك صحيح إن شاء اهللا.

أنا مريض بالكلى وأفطرت اربعة ايام من رمضان املاضي 
بأني فقير  القضاء بسبب املرض ايضا علما  ولم استطع 
بالكاد يكفي طعام عائلتي  الكفارة فدخلي  وال استطيع 

وديوني كثيرة.
٭ «ديــن اهللا أحق بالقضاء» عليــك بقضاء هذه األيام 
متى استطعت وال يلزم أن تكون متتابعة، واهللا املوفق.

أستيقظت من النوم في شهر رمضان ولم اسمع أذان الفجر 
وذهبت للمطبخ وشربت ماء بني األذان واإلقامة علما بأن 
لدي ساعة وتقوميا بتوقيت األذان ولم أنظر فيها اال بعد ما 

شربت املاء، وتأكدت انه اذن له ما يقارب ربع ساعة.
٭ عليــك قضاء هذا اليوم، وأثمت ألنك لم تتحر، واهللا 

الغفور.

هل التدخني يبطل الصيام؟ انا سمعت فتوى ان ٣ سجائر 
في اليوم ال تفطر؟

٭ التدخني يبطل الصوم، وهذه الفتوى التي تذكرها ال 
يقول بها من يخاف اهللا واليوم اآلخر.

هل يكون اإلفطار عند األذان مباشرة ام بعد انتهاء األذان؟
٭ يكون اإلفطار عند األذان واهللا أعلم.

د.محمد عبدالغفار الشريف

د.أحمد الكوس
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قال تعالى: (وال تباشروهن وأنتم عاكفون في املساجد - 
البقرة: ١٨٧).

وعن أم املؤمنني عائشــة رضي اهللا عنها قالت: «ان النبي 
ژ كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه اهللا 
تعالى، ثم اعتكف أزواجه بعده». (رواه البخاري، الفتح- ٧١/٤).

٭ حكمه: أنه ســنة كما قال ابن املنذر وأجمعوا على أن 
االعتكاف ســنة ال يجب على الناس فرضا إال أن يوجبه 

املرء على نفسه نذرا فيجب عليه.
٭ فضل االعتكاف: قال الشــيخ حــاي احلاي في كتابه 
اإلحتاف (ص١٤-١٥) لم يرد دليل صريح في فضل االعتكاف 
لكن مشــروعيته في قوله تعالى (وال تباشروهن وأنتم 
عاكفون في املساجد - البقرة: ١٨٧) دليل على فضله عند 

اهللا عّز وجل.
ثم ان الناظر الى هذه العبادة بعني البصيرة يجد ان فيها 
جتتمع أكثر العبادات كالصيام وذكر اهللا من قراءة القرآن 
والصبر وعدم االشتغال بلهو الدنيا وقيام رمضان ومنها 
اغتنام القيام في ليلة القدر، ألن املعتكف ال شك أنه أقرب 
من غيره في هذه العبادات، ومن املعلوم أن هذه العبادات 

من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه جّل وعال.

مشروعية االعتكاف

امل العنــزي (٧ اعوام) 
تقــول: أول رمضــان 
أصومــه كنت أشــعر 
البداية من  باخلوف في 
العطش واجلــوع، لكن 
امي شجعتني وجعلتني 
اصوم وكل يوم حتكي لي 
عن ثواب االطفال الذين 
اوالد  وان  يصومــون 
الصحابة كانوا يصومون 
لذا  رمضان ويتحملون، 
احببت شــهر رمضان 
وسأصومه كل عام بإذن 
اهللا، وايضا أصلي وأحفظ 

القرآن الكرمي.

قال تعالى (إذ متشي أختك فتقول هل أدلكم على من 
يكفله فرجعناك إلى أمــك كي تقر عينها وال حتزن 
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت 
ســنني في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى)، 
(وحرمنا عليه املراضع من قبل فقال هل أدلكم على 

أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون).
ملا ألقت أم موســى ابنها موسى گ في نهر النيل 
إطاعة ألمر اهللا بعثت بأخته مرمي لتقتفي أثره، فتابعته 
حتــى تأكدت من التقاطه من املاء وإدخاله إلى قصر 
فرعون مصر، وبصورة من الصور متكنت مرمي من 
الوصول إلى بالط فرعون واالجتماع بآسية زوجة 
فرعون، وملا كان موســى الرضيع يرفض كل ثدي 
يريد إرضاعه اقترحت مرمي على آسية أن يستدعوا 
له مرضعة من بني اسرائيل عسى ان يقبل الرضاع 
منها، فجاءت مرمي بأمها وأم موســى گ لترضعه 
والبالط ال يعلم ان املرضعة اجلديدة هي أمه، فأقبل 
موســى على ثديها ففرحوا بذلك ودفعوا الطفل لها 
لتتولى إرضاعه فأصبحت األم موضع رعاية وعناية 

القصر الفرعوني.

جمع آيات سجدات القرآن في الركعة األخيرة من التراويح

قال السيوطي: وابتدع بعضهم بدعة أخرى، وجمع 
آيات ســجدات القرآن عقيب ختم القرآن في صالة 
التراويح في الركعة األخيرة فيسجد املأمومون جميعا.

جمع آيات الدعاء ويسمونها آيات احلرس

قال أبو شامة: وابتدع آخرون سرد جميع ما في القرآن 
من آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح بعد قراءة 
سورة «الناس»، فيطول الركعة الثانية على األولى نحوا 
من تطويله بقراءة «األنعام» مع اختراعه لهذه البدعة.
وكذلك الذيــن يجمعون آيات يخصونهــا بالقراءة 
ويســمونها آيات احلرس، وال اصل لشيء من ذلك، 
فيعلــم ان جميع ذلك بدعة، وليس شــيء منها من 
الشريعة، بل هو مما يوهم انه من الشرع وليس منه.

مرمي  أخت موسى گ

شخصيات في آيات 

بدع التراويح والوتر

أطفالنا والصيام

مجالس رمضانية

إعداد: ليلى الشافعي

العنزي: تارك الصالة عمدًا ولو كان مقّرًا بوجوبها ال يصح صومه
البرازي: التكفير شأن من شؤون القضاء الشرعي وليس من شؤون األفراد

الفضلي: َمن تركها كسًال اختلف فيه أهل العلم فمنهم من قال كافر ومنهم لم يكفره

العلماء عن الصائمني تاركي الصالة: مقترفون لذنب عظيم يقترب من مفارقة امللة
إذن اخلالف بني الفقهاء، احلنابلة 
يرون أن تارك الصالة كافر وجمهور 
العلمــاء يــرون انــه ليــس بكافر 

واملسألة اجتهادية.
ال يصح صومه

ويرى د.سعد العنزي ان الذي 
يصوم وال يصلي ارتكب اثما عظيما 
وجرما كبيرا، واخلالف في صحة 
صومــه اذا صــام دون صالة على 
قولني، األول: ان تارك الصالة عمدا 
يكفر بذلك كفرا اكبر فال يصح منه 
صيام وال غيره من العبادات حتى 
يســتغفر ويتــوب الــى اهللا توبة 
صادقة. وذهب فريق من اهل العلم 
الى ان تــارك الصالة ال يكفر كفرا 
اكبر وال يبطل صومه وال عبادته، 
اذا اقر بوجوب الصالة ولم يجحدها 
او ينكرها وإمنا تركها متساهال بها. 
والراجــح لدي واهللا أعلم ان تارك 
الصــالة عمدا يكفــر ولو كان مقرا 
بوجوبهــا فال تصــح منه عبادة ال 
صوم وال غيره بسبب اجلرم الذي 
ارتكبه، قال ژ: «بني الرجل وبني 
الكفر والشرك ترك الصالة»، وقال 
ايضا: «العهد الــذي بيننا وبينهم 
الصــالة فمــن تركهــا فقــد كفر»، 

والراجح عندي ال يصح صومه.
املتكاسل

ويقول الشــيخ فواز البرازي: 
يــرى مذهــب احلنابلــة ان فعــل 
الصالة ليس من شــروط الصيام 
وتــرك الصالة ليــس من مبطالت 
الصيام فمن ترك الصالة تكاســال 
وتهاونا صح صومه وأثم على تركه 
الصالة، على ان تارك الصالة تكاسال 
وتهاونا على خطر عظيم ألنه متهم 
عند احلنابلة، والتكفير ليس من 
شؤون االفراد بل من شؤون القضاء 
الشــرعي للتحقيق معه الحتمال 
انــه تركها لعــذر يتوهمه كمرض 
او غيره. ولفت البرازي الى تعليم 
وتأديــب تارك الصالة فــإن دعاه 
السلطان او نائبه او القاضي الى 
فعلها فأبى وفضل املوت على فعلها 
فهو مرتد عند احلنابلة بعد صدور 

احلكم القضائي عليه.

اشــد اثمــا من قول الــزور، اي ان 
االعمال في تركها اعظم من الوقوع 
في مثل هذه األعمال فاإلســالم لم 
يشــرع الصيام عبثا وإمنا حلكمة 

وهي حتصيل التقوى.

في ان يدع طعامه وشرابه»، فعمل 
الزور واجلهل من املعاصي ورمبا 
تكــون من الكبائر وبعضها تكون 
من الصغائر ان لم يدعها الصائم 
يفسد اجر صيامه، فتارك الصالة 

املفطرات من الطعام والظاهر صحة 
العمــل، ولكن صحة العمل ال تدل 
على قبولها عند اهللا تعالى، والدليل 
قولــه ژ: من لم يــدع قول الزور 
والعمل به واجلهل فليس هللا حاجة 

ليلى الشافعي

ردا على ما قاله مستشار مفتي 
جمهورية مصر العربية د.مجدي 
عاشــور ان الصالة ليست شرطا 
أو ركنــا فــي صحة الصــوم، أكد 
علماء الكويت أن من ترك الصالة 
أو الصــوم جاحــدا للفريضة كان 
كافرا باتفاق أهل العلم، ومن تركها 
كســال فقد اختلف فيه أهل العلم، 
والراجح أنــه كافر خارج عن ملة 
اإلسالم، وعند جماهير أهل العلم 
فــإن تارك الصالة كســال ال يكفر، 
وعليه من صلى وترك الصوم كان 
مقترفا لذنب عظيم ومن صام وترك 
الصــالة فإن صومه ال ينفعه على 

القول بكفر تارك الصالة.
كافر عند احلنابلة

يقــول د.دهــام الفضلــي: لــو 
افترضنا ان كالم مستشــار املفتي 
صحيح، أقول إن الصوم وغيره من 
األعمال ال تقبل عند اهللا عز وجل 
إال اذا كان االنســان محافظــا على 
صالته ويؤدي ما يجب عليه، قال 
النبي ژ: «إن أول ما يحاســب به 
العبد يوم القيامة من عمله.. صالته، 
فإن صلحت فقد أفلح وأجنح وإن 
فسدت فقد خاب وخسر.. احلديث».

ويرى بعــض الفقهاء أن تارك 
الصــالة كافر وعليه يقتضي عدم 
صحة اعماله كلهــا وال تقبل ألنه 
كافــر، وال نقول ان كل انســان ال 
يصلي كافر. وعند جمهور الفقهاء أن 
تارك الصالة كسال ال يكفر، ومن ترك 
الصالة جاحدا كان كافرا باتفاق اهل 
العلم او يقام عليه احلد ويحبس 
ويســتتاب فإن لم يتب يقام عليه 

حد القتل.
فالصالة هي عمود الدين وهي 
اول شيء يحاســب عنه االنسان، 
قال ژ: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصالة فمن تركها فقد كفر». وقوله 
ژ: «بني الرجل وبني الكفر والشرك 
ترك الصالة»، فدل على أن من تركها 

يوقع في الكفر والضالل.
وأضاف: فصيام اإلنســان عن 
الطعام والشراب ظاهره لم يقع في 

الشيخ فواز البرازي د.دهام الفضلي د.سعد العنزي

يقــول رئيس جمعية اإلصــالح االجتماعي د.خالــد املذكور ان رأي 
مستشار مفتي مصر كالمه موهم يأخذه القارئ العادي على عالته، فكان 
يجب أن يوضح فيقول إن للصيام واجبات وشروطا تختلف عن واجبات 
الصالة وشروطها وان الذي يصوم وال يصلي يعتبر عاصيا هللا وآثما 
ألن اهللا الذي فرض صيام رمضان وجعله ركنا من أركان اإلســالم هو 
الذي فرض الصالة وجعلها ركنا من أركان االسالم، بل هي عمود الدين 
فكيــف يطيع اهللا في الصوم وال يطيعه في الصالة؟! فالصائم الذي ال 
يصلــي يعتبر آثما وعاصيا هللا تعالــى ويعتبر صومه وإن حتقق في 
صومه الواجبات والشــروط  صيام عــادة وليس عبادة، والتي تصوم 
وهــي ال تلبــس اللباس الشــرعي أمام الرجال األجانــب عنها، صيامها 
صحيح، لكنها تعتبر عاصية هللا في سفورها، واملسلم يجب أن يؤدي 

ما افترض اهللا عليه من الواجبات وال يفرق بينها على حسب هواه.

املذكور: كيف يطيع اهللا في الصوم 
وال يطيعه في الصالة؟

د.خالد املذكور

«الدعوة اإللكترونية»: لدينا ٥٠ موقعًا دعويًا 
بـ ١٣ لغة تعمل على مدار الساعة

الســامية. وبني الدوسري في 
نهايــة تصريحه أن مشــروع 
تعليم املهتدين اجلدد يحتاج 
إلى دعم أهل الكويت وأصحاب 
األيــادي البيضــاء، مبينا أن 
الداعيــة املعلــم ١٥٠  كفالــة 
دينــارا شــهريا، أو التبرع أو 
االستقطاع الشهري بأي مبلغ 

يتاح للمتبرع الكرمي.

الواتســاب، حيث  مجموعات 
تقســم أعــداد الدارســني إلى 
مجموعــات كل مجموعــة ال 
تزيد على ٢٠ متعلما حســب 
اللغة والديانة السابقة، يقوم 
بتعليمها داعية معلم متخصص 
فــي مناهــج تعليــم املهتدين 
اجلــدد، ومت تدريبه وتأهيله 
للقيام بهذه املهمة التعليمية 

اإللكتروني عن بعد للمهتدين 
اجلدد واملسلمني غير الناطقني 
باللغة العربية حــول العالم 
الستمرار الدعوة االلكترونية 
والدور الذي تقوم به اللجنة.
وبني أن اللجنة تســتخدم 
الڤيديوهات القصيرة واجلداول 
البيانيــة وامللفــات الصوتية 
في التعليــم، والذي يتم عبر 

قــال مديــر جلنــة الدعوة 
التابعة جلمعية  اإللكترونية 
النجــاة اخليريــة عبــداهللا 
الدوســري: لدينــا ٥٠ موقعا 
إســالميا دعويا متخصصا بـ 
١٣ لغة عاملية تعمل خالل هذه 
الفترة على مدار الساعة وذلك 
الستثمارها االستثمار األمثل 
لتكون نوافذ مميزة في تعريف 

غير املسلمني باإلسالم.
الدوسري: يستفيد  وتابع 
من مشــروع تعليم املهتدين 
اجلــدد التابع للجنــة الدعوة 
اإللكترونية طوال شهر رمضان 
٢٥٠٠ دارس من املهتدين اجلدد 
من شــتى دول العالم، ونظرا 
ملرور شــهر رمضان الفضيل 
وأيامه املباركة حاليا، وبرغم 
الظروف التي جتتاح العالم، 
استدعت اللجنة توظيف كامل 
جهودهــا في خدمــة التعليم 

من ضمن مشاريع الدعوة اإللكترونية

ماكينات اخلياطة من املشاريع التنموية املنتجة لألسر الفقيرة من املشاريع التنموية للنجاة

عبداهللا الدوسري

«النجاة»: املشاريع التنموية 
حتول مئات األسر من االحتياج إلى اإلنتاج

من أهمها املزارع الوقفية ومناحل العسل واآلالت الزراعية واملاشية املنتجة وماكينات اخلياطة

النســائي  القطــاع  أكــدت رئيــس 
بالنجاة اخليرية وضحة البليس حرص 
اجلمعية على استثمار وحتويل الطاقات 
البشرية املعطلة من ذوي الدخل احملدود 
والالجئني في كثير من دول العالم إلى 
طاقات منتجة ومعاول بناء فاعلة تساهم 

في نهضة وتقدم أوطانهم.
وقالــت البليــس: في هذه العشــر 
املباركة نوجه أهل اخلير لدعم املشاريع 
املنتجة والتنموية التي تنفذها اجلمعية 
ومنها املزارع الوقفية ومناحل العسل 
واآلالت الزراعية واملاشية املنتجة، وكثير 

من املشاريع املهنية، مثل عربات النقل، 
الدواجن وماكينات اخلياطة،  ومزارع 
وغيرها من املشاريع التي تنقل األسر 
والعوائل من االحتياج واالنتظار الطويل 
في طابور املســاعدات إلى أياد منتجة 
تساهم في دفع عجلة االقتصاد، الفتة 
الى أن هذه املشــاريع تتفاوت قيمتها 
املالية حســب طبيعة الــدول وعادات 

وتقاليد شعوبها.
وبينــت البليــس أن هذا املشــروع 
يســاهم بشــكل جــذري وفعــال فــي 
حتقيق املقابل املادي واالكتفاء الذاتي 

لألسر، وبالتالي يسهم في اتساع دائرة 
مســتفيدي املســاعدات مــن غير هذه 
العوائل املنتجة، عالوة على حمايتهم 
من انتظار املساعدات التي تنتهي سريعا 
وال تلبي كافة احتياجاتهم، فمن خالل 
هذه احلرف والوسائل تنتقل هذه األسر 
إلى ميدان العطاء واإلنتاج والكف عن 
سؤال الناس، وميكن التواصل ودعم هذه 
املشاريع التنموية من خالل زيارة موقع 
النجاة اخليرية عبر منصات التواصل 
االجتماعي عبر حساب @alnajatorg أو 
االتصال على اخلط املباشر ١٨٠٠٠٨٢.

ردوا على ما قاله مستشار مفتي مصر وفصلوا في حكم من ال يؤديها وتطرقوا إلى رأي اجلمهور وأوردوا األدلة


