
بلع الريق للصائم
السؤال عن الريق بحيث لو بلعه اإلنسان مرة أخرى هل يكون 
الصائم مفطرا؟ فمن املعلوم أن اإلنسان عندما يتكلم قد يصل 
الرذاذ من الريق على الشفة اخلارجية، فهل له بلحس هذا الرذاذ؟ 
أم يصير الصائم مفطرا؟ كما أنه عند الصيام تكون الشفاه جافة، 

فهل للصائم بّل الشفاه باللسان؟
٭ ذكــر الفقهاء أنه ال يصــح للصائم ان يبلع ريقه بعد ان 
يصل الى ما بني الشفتني، ألنه اشبه ما لو بلع ريق غيره، 
لكن هذا القول ال يخلو من نظر ومناقشة، السيما إن حصل 
دومنا  قصد، وألن ريق اإلنسان لم يأت في النص ما مينع 
من بلعه، بل لم تأت السنة مبنع بلع ما يتبقى في الفم من 

ماء املضمضة عند الوضوء، وهو ابلغ وأكثر من الريق.
وأما بّل الشفاه بالريق فال حرج ابدا، وال يفطر وعلى املسلم 
اال يلتفت للوســاوس الشيطانية التي تضر وال تنفع، ولم 
تكن عند اتقى النــاس من الصحابة والتابعني ومن تبعهم 

بإحسان.
احلامل والصيام في رمضان

أنا أعاني من فقر شديد في الدم منذ فترة طويلة، وفي رمضان 
بالتعب واإلعياء  السكر عندي كثيرا، وأشعر  تنخفض نسبة 
الشديدين، وال اقوى على إكمال الصيام احيانا وعندما ينتهي 
رمضان، وحسب علمي انني ادفع ماال مقابل تلك األيام، ولكن 
هل يجب ان اعوض تلك االيام وأصوم أيضا؟ مع العلم انني 

اتعب في رمضان وفي غير رمضان.
٭ املريض على قســمني: مريض مرضــا مزمنا، فهذا يفطر 
ويطعم عن كل يوم مسكينا، إذا افطر او آخر الشهر، كالرجل 
الكبير في السن، واملرأة العجوز، قال تعالى: (وعلى الذين 

يطيقونه فدية طعام مسكني - البقرة - ١٨٤).
والقسم الثاني: مريض مرضا مؤقتا، فهذا يفطر ثم يقضي 
متى شفاه اهللا تعالى، قال سبحانه (أياما معدودات فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة: ١٨٤).

وبعض الناس اذا مرض، بادر الى االطعام، وقال: اذا شفاني 
اهللا قضيت، وهذا خطأ، فاإلطعام امنا يكون على من عجز 

عن الصوم عجزا دائما كما ذكرنا.

د. محمد احلمود النجدي

د.أحمد الكوس
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ينبغي على كل مسلم أن يراعي حرمة هذا الشهر الفضيل 
وجتنب كل ما يخدش صومه، لذلك على مسؤولي وسائل اإلعالم 
أن يتقوا اهللا تعالى في عباده الصائمني، فبينما يستقبل املسلمون 
شهر رمضان بقراءة القرآن والذكر والعبادة والقيام تستقبله 
وسائل اإلعالم وخاصة الفضائيات بفوازير ومسلسالت فاسدة 
تُبطل صيام املسلم، لكثرة ما يُعرض فيه من رقص وغناء وأفالم 
تتعارض مع خلق اإلسالم، وال شك أن الغناء والرقص والتبرج 
ُمحرم، واألخطر هو االستهزاء بدين اهللا تعالى وجرح مشاعر 
املسلمون من خالل األفالم واملسرحيات الساقطة وخطر التشبه 

بعادات الكفار على أبناء املسلمني.
وال شك أن هذه الفوازير واملسلسالت متثل مناقضة ومخالفة 
لديننا احلنيف، فنرجو من املسؤولني أن يتقوا اهللا تعالى ويكثفوا 
البرامج الدينية والدروس الفقهية والندوات والبرامج التربوية 
الهادفة بعيدا عن اإلسفاف. يقول الشيخ صالح بن فوزان (في 
كتابه الفتاوى ١٦٦ - ١٦٧): «املشروع للمسلم رجال كان أو امرأة 
احترام شهر رمضان وشغله بالطاعات وجتنب املعاصي والسيئات 

في كل وقت وفي رمضان اكد حلرمة الزمان».
والسهر ملشاهدة األفالم واملسلسالت التي تعرض في التلفاز 
أو الڤيديو أو بواســطة الدش أو استماع املالهي واألغاني كل 
ذلك محرم ومعصية في رمضان وفي غيره،  لكنه في رمضان 
أشــد إثما، وإذا أضيف إلى هذا السهر احملرم إضاعة الواجبات 
والنوم في النهار عن أداء الصلوات فهذه معاص أخرى، وهكذا 
املعاصي يجر بعضها بعضا. ومن املؤسف أن يعتكف الصائمون 
حول هذه البرامج واألفالم ليال ونهارا، في حني يتخلفون عن 
صالة اجلماعة وصالة القيام والتراويح، فاحذر أيها املسلم من 
فنت هذه املنكرات وراقب أبناءك وال تغفل عنهم حتى ال تتسلل 
سموم هذه األفالم ومنكراتها إلى أسرتك ويؤثر ذلك في أخالقهم 

ونفوسهم، فكيف ونحن في شهر الصيام شهر القرآن؟!

رمضان ومنكرات اإلعالم

فتاوى الصيام

٭ استحداث صالة تسمى صالة القدر بأن يصلوا ركعتني 
مع االمام وفي آخر الليل يصلون متام املائة.

وقد سئل شيخ االســالم ابن تيمية فأجاب قائال: احلمد 
هللا، بل املصيب هذا املمتنع من فعلها والذي تركها، فإن 
هذه الصالة لم يستحبها احد من أئمة املسلمني، بل هي 

بدعة مكروهة باتفاق االئمة.

٭ قولهم بعد الركعتني االوليني وقبل االخريني «الصالة 
والسالم عليك» والترضي عن الصحابة.

قال الشيخ علي محفوظ: ومن هنا يعلم كراهة ما احدث 
في صــالة التراويح من قولهم عقــب الركعتني االوليني 
منها «الصالة والســالم عليك يــا اول خلق اهللا» ونحو 
ذلــك قبل االخريــني، وبعضهم يترضى عــن الصحابة، 
فعقب االولى عن ابي بكر والثانية عن عمر والثالثة عن 
عثمان والرابعة عن علي وكل ذلك شــرع ملا لم يشــرعه 

اهللا على لسان نبيه ژ.

بدر النامي، عمره ١٠ سنوات، 
يقــول: بدأت صوم شــهر 
رمضــان كامــال وعمري ٦ 
ســنوات، ووجدت التشجيع 
من ابــي وامي وعندما اجوع 
تصبرني امي وتذكرني بأجر 
كبير يناله الصائمون، واحببت 
الصيام ألنه امر من اهللا تعالى 
اركان  جلميع املسلمني، ومن 
االسالم اخلمسة، واحلمد هللا 
اشعر بالســعادة وانا صائم 
وأدعو كل االطفال الن يصوموا 

وأال يتركوا الصيام ابدا.

تخلف ثالثة عن رســول اهللا ژ في غزوة تبوك وهم 
كعب بن مالك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيع، فأمر رسول 
اهللا الصحابــة أال يكلموا هؤالء الثالثة، وجرت ضد هؤالء 
الثالثة مقاطعة شديدة، وقاطعهم الناس، حتى تنكرت لهم 
االرض، وضاقت عليهم مبا رحبت، وضاقت عليهم انفسهم، 
وبلغت بهم الشدة انهم بعد ان قضوا اربعني ليلة من بداية 
املقاطعة أمروا ان يعتزلوا نســاءهم، حتى متت مقاطعتهم 
خمســني ليلة، ثم انزل اهللا توبتهم، أنزل اهللا تعالى (وعلى 
الثالثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أال ملجأ من اهللا إال إليه ثم 
تاب عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم ـ التوبة: ١١٨).

املتخلفون عن غزوة تبوك
شخصيات في آيات 

فضل العشر األواخر من رمضان

أطفالنا والصيام

بدع رمضان

مجالس رمضانية

إعداد: ليلى الشافعي

احتكار السلع واستغالل وباء «كورونا» 
لرفع األسعار ُمحّرم شرعًا

يعود لعــدم االســتقرار 
وأنها شــخصية جشعة 
وسيكوباتية تتلذذ بإيذاء 
اآلخرين، ولكن في النهاية 
هم مرضــى يصرفون ما 
يبتزونه من خالل اجلشع 
املرضــي علــى األبحــاث 

والدواء.
وبــني د.املشــعان أن 
من واجب الدولة تطبيق 
القوانــني الصارمــة التي 
تكافــح االحتــكار وفــي 
الوقت نفسه نشر الوعي 
الديني والضرب بيد من 
حديــد علــى احملتكرين 

الذين لعنهم اإلسالم.
وأكــد أن من يســتغل 
حاجة الناس ويغالي في 
األســعار ويحتكر السلع 
هو إنســان أنانــي يضر 
مبجتمعه ويرتكب بذلك 
جرمية شرعية واقتصادية 

ونفسية.

املرضية دون النظر إلى ما 
يصاحبها من آالم نفسية 
واكتئاب وعوارض نفسية 
وجسمانية، وهذه األنانية 
لهــذه الذات تكــون على 
النفس والبدن،  حســاب 
وجنــد العديــد مــن هذه 
احلاالت تشكو من أمراض 
التنفسي والقلب  اجلهاز 
واجلهاز الهضمي والسبب 

اإلنســانية  العالقــات 
يصاحبها األمان النفســي 
وعــدم تواجــد األمــراض 
التي  العضوية والنفسية 
تــؤذي النفــس والبــدن، 
بينما النفس غير السوية 
التطلعية هي التي ال تراعي 
ظروف األسرة واحمليطني 
واملجتمع وتسلك لتحقيق 
ذاتها املضللة األســاليب 

ليلى الشافعي

في ظل أزمة «كورونا»، 
التجــار  بعــض  جنــد 
يحتكرون السلع وخاصة 
السلع املطلوبة ويتحكم 
التاجــر في ســعرها كما 
أزمــة اختفاء  حدث مــع 
ظهــوره  ثــم  البصــل 
بأســعار خياليــة، إال أن 
املراقبني لألســعار كانوا 
لهم باملرصــاد، فما حكم 
االحتكار وما احلل للحد 

منه؟
جشع مرضي

النفــس  أســتاذ علــم 
د.عويــد املشــعان يقول: 
النفس البشرية املستقرة 
نفسيا التي لديها القدرة على 
العطاء والتجاوب النفسي 
والصحــي واالجتماعــي 
والنظــرة الســوية فــي 

د.عويد املشعاند.بسام الشطي

الشطي: حرام وفيه تضييق على الناس واإلضرار بهم
املشعان: شخصية تريد االستحواذ وتتلذذ بإيذاء اآلخرين

جمعية اإلغاثة اإلنسانية ُتطلق حملة 
حلفر ٢٠ بئرًا وإجراء ٥٠٠ عملية عيون

أطلقت جمعية اإلغاثة اإلنسانية 
مشروع ليلة ٢٧ رمضان واملتمثل 
في حفر اآلبار االرتوازية في كل من 
الصومال والنيجر وتشــاد، وقال 
رئيس جمعية اإلغاثة اإلنســانية 
خالــد الشــامري إن هــذه احلملة 
ســتكون إجنــازا جديــدا يســجل 
فــي جبــني الكويــت، مشــيرا إلى 
أن آالف املســتفيدين فــي القــارة 
السمراء ينتظرون دعم احملسنني 
ومساهمتهم في دعم وتوفير املياه 
النظيفة الصاحلة للشرب وتهدف 
احلملة إلى حفر ٢٠ بئرا ارتوازية 
لتروي ظمأ أكثر من ٥٠ ألف إنسان 

في ثالث دول أفريقية.
وبني الشامري أن املشروع يهدف 
إلى العمل على نشر أفضل الصدقات 
مصداقا حلديث النبي ژ «أفضل 
الصدقة سقي املاء» والقضاء على 
األمراض التي تسببها املياه امللوثة، 
مؤكدا أن جمعية اإلغاثة اإلنسانية 
حترص على توفير املياه حملتاجيها، 
انطالقا مــن وصية النبي ژ بأن 

أفضل الصدقة سقي املاء.

من خالل حماية الشريحة املستهدفة 
من شرب املياه امللوثة والتي كانت 
سببا رئيسيا في انتشار األمراض 

اخلطيرة.
وأشــاد الشــامري بتفاعل أهل 
الكويت من مواطنني ومقيمني مع 
احلملة التي أطلقتها اجلمعية ليلة 
٢٣ رمضان ملكافحة املياه البيضاء 
والتي أســفرت عن املســاهمة في 
إعادة البصر ألكثر من ٨٠٠ مستفيد، 
مؤكدا أنــه وبتبرعك بدينار واحد 
تكون قد ســاهمت في عالج مئات 
احلاالت من أمراض املياه البيضاء.
وأضــاف الشــامري أن جمعية 
اإلغاثة اإلنســانية مستمرة أيضا 
في مشروع مكافحة املياه البيضاء 
بعــد جناح احلملــة التي طرحتها 
على أهل اخلير، حيث القت احلملة 
تسابقا وتنافسا كبيرا من احملسنني 
للمساهمة في هذه احلملة اإلنسانية 
الطبية، لذا نســتهدف في املرحلة 
الثانيــة مــن احلملة فــي ليلة ٢٧ 
رمضان إعادة البصر إلى أكثر من 

٥٠٠ مستفيد.

الشامري: يستفيد منها أكثر من ٥٠ ألف إنسان في ثالث دول أفريقية

خالد الشامري

وأوضح الشامري أن اآلبار التي 
تقوم على تنفيذها جمعية اإلغاثة 
اإلنسانية تسهم بشكل فعال في دعم 
التعليم من خــالل إتاحة الفرصة 
للطالب لاللتحاق باملدارس بعد أن 
تركوا مقاعدهم الدراســية وكانوا 
يســيرون مســافات طويلة وسط 
طــرق وعرة مــن أجــل احلصول 
على شربة ماء، وكذلك تسهم هذه 
املشروعات في تعزيز اجلانب الطبي 

«التعريف باإلسالم» تهدف لكفالة ٧٣ داعية مبختلف اللغات
في ظل التوسع والزيادة 
الكبيرة التي تشهدها جلنة 
التعريف باإلســالم والتي 
إلــى تغطيــة كل  تطمــح 
مناطق الكويت من الوفرة 
إلى اجلهراء، تطرح اللجنة 
علــى أهل اخلير مشــروع 
كفالة الدعاة بهدف توفير 
٧٣ داعية مبختلف اللغات.

وفــي هذا الصــدد، قال 
العــام بلجنة  نائب املدير 
التعريف باإلسالم التابعة 
النجــاة اخليرية  جلمعية 
الثويني:  عثمان يعقــوب 
تتعامل اللجنة مع ما اكثر 
من املليون شخص من شتى 
اجلنسيات واجلاليات من 
ضيوف الكويت، ونحرص 
وفق خطتنا اجلديدة على 
أن ُنعــرف كل مــن يــزور 
الكويت بالدين اإلســالمي 
احلنيف، وذلــك من خالل 
دعاة وســطيني مــن ذوي 
اخلبرة واملهارة الكبيرة في 
التواصل البناء مع الشريحة 
ونحــرص  املســتهدفة، 
بدورنا على اختيار الدعاة 
مــن خريجــي اجلامعــات 
اإلســالمية وذوي اخلبرة 

والفطنة في التواصل الفعال 
والتعاون املميــز مع غير 

املسلمني.
وأضــاف: يســتفيد من 
الدعاة الـ ٧٣ الذين ترغب 
اللجنة في كفالتهم أكثر من 
٢٥٠ ألف إنســان من شتى 
اجلنسيات واجلاليات من 
ضيــوف الكويــت، حيــث 
يقوم دعاتنا بتعليم اللغة 
العربية وبإلقاء احملاضرات 
واللقــاءات التوعوية التي 
تضــم نخبة مــن املثقفني 
عبر األونالين حاليا بجانب 
التواصل االلكتروني املميز 
الشــريحة املستهدفة،  مع 
ودورنا هو التعريف بالدين 
احلنيف من خــالل احدث 
الطرق والوسائل احلديثة 
وفي أقصر وقت ممكن، الفتا 
الى أن كفالة الداعية سنويا 
تبلــغ ٣٠٠٠ دينار أي ٢٥٠ 
شهريا، كما أن السهم متاح 
للجميع بقيمة ٢٠ دينارا.

ولفــت الثويني الى ان 
هناك كفالء ومحسنني من 
األفراد والشركات يكفلون 
مجموعات من الدعاة، فهناك 
من يكفــل لدينــا أكثر من 

داعية وهناك من يكفل ٤ أو 
٥ دعاة من النساء والرجال، 
وهؤالء الدعاة ينوبون عنهم 
في الدعوة إلى اهللا مبتغني 
بذلــك وجــه اهللا تعالــى 
وانطالقا من حديث النبي 
ژ «من دعا إلى هدى كان 
له من األجر مثل أجور من 
دعاهم ال ينقــص ذلك من 
أجورهم شيئا» فهنيئا لهم 

األجر والثواب.
وختامــا، حث الثويني 
أهل اخلير على دعم مشروع 
كفالة الدعاة، مبينا أن دعاة 
اللجنة خالل أزمة كورونا 
قامــوا بجهــود توعويــة 
وتثقيفية رائدة ســاهمت 
في نشــر الوعــي الصحي 
بــني شــريحة اجلاليــات، 
فكان دعاة جلنة التعريف 
باإلسالم خالل هذه األزمة 
مناذج رائدة نفتخر ونعتز 
بدورهــا املميز الذي قامت 
بــه خــالل هــذه  وتقــوم 
اجلائحة. للتواصل ودعم 
املشــروع زيارة حسابات 
التواصــل  اللجنــة عبــر 
االجتماعي أو االتصال على 
اخلط الساخن ٩٧٦٠٠٠٧٤.

الثويني: يستفيد منهم أكثر من ٢٥٠ ألف شخص سنويًا

داعية يقوم بتوزيع وسائل دعوية في أماكن اجلالياتعثمان الثويني

داعية فلبيني يلقي كلمة

توا هذه الليالي  د.خالد املذكور: ال ُتفوِّ
وأكثروا من الذكر والدعاء وتالوة القرآن

عن عائشــة رضي اهللا عنها 
قالت: «كان رســول اهللا ژ 
العشــر األواخر  يجتهد في 
ما ال يجتهد في غيره»، وها 
هي الليالي العشــر بدأت مبا 
حتمله لنا من منح ربانية وعفو 
ومغفرة وعتق من النار، فكيف 

ندرك كل هذا اخلير؟
املذكور: قدوم  يقول د.خالد 
العشــر األخير من رمضان 
يشبه الظامئ الذي يشتاق الى 
شربة ماء وعندما يشرب كأسا 
من املاء يستلذ بآخر قطرة منه. 
ولذلك منحنا اهللا ســبحانه وتعالى في العشر األخير من رمضان 
منحاً كثيرة وجعلنا نتقرب اليه ســبحانه في العشر األواخر من 
رمضان بصالة التهجد بعد منتصف الليل الى قبل طلوع الفجر، 
ونحن في هذه الظروف الصحية التــي أجلأتنا الى البيوت نقوم 
الليل ونتهجد مع أوالدنا وأحفادنا ونسائنا في البيت وال نترك هذا 
األمر بإذن اهللا. وقال د.املذكور: ومن املنح التي يعطيها اهللا سبحانه 
في العشــر األواخر من رمضان ليلة من أكثر الليالي التي ذكرها 
اهللا تعالى ورفع قدرها وأعلــى مكانتها، وهي ليلة القدر، الصالة 
فيها والعبادة فيها لها أجر ألف شــهر من العبادة، قال تعالى: (إنا 
أنزلنــاه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 
ألف شهر تنزل املالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سالم 
هي حتى مطلــع الفجر)، فاحلرص إخواني على ان جنتهد في كل 
ليلة من ليالي العشر سواء أكانت الليلة وترا أم شفعا، والراجح عند 
العلماء أنها ليلة السابع والعشرين، وفي كل ليلة من ليالي العشر 
عليكم بالتهجد والذكر وقراءة القرآن والدعاء. ومن املنح التي تكون 
كذلك في العشــر األخير من رمضان هــي االعتكاف، ونحن اآلن 
نظــرا للظروف الصحية معتكفون في بيوتنا، وهذا من فضل اهللا 
تعالى حتى نتفــرغ للمزيد من النوافل في صالتنا وذكرنا هللا في 
هذه األيام  التي جعلها اهللا تعالى لنا رحمة ومنحة كبيرة. فعليكم 
بالتهجد، وال تفوتوا هذه الليالي الفاضلة بالسهر، وإمنا يكون بقراءة 

القرآن والصالة والدعاء وذكر اهللا.

د.خالد املذكور


