
فتاوى الصيام

كرمي احلماية من الشمس

هل يجوز استخدام كرميات لترطيب البشرة، 
وكذلك دهان الفكس واألدوية التي تكون على 

شكل كرميات في نهار رمضان؟
٭ ال حرج في اســتعمال الكرميات او الزيت 
على البشرة أو الشعر، اذ ليس هو طعاما وال 
شــرابا، وال في معنى الطعام والشراب، ولم 
يأت في الشرع ما مينع الصائم من االدهان، 
ســواء كان في شــعره او على بدنه، وسواء 

كان له رائحة او لم يكن.
الزكاة في أول رمضان

الفطر في أول شهر  هل يجوز تعجيل زكاة 
رمضان؟

٭ الصحيح انه ال يجزئ اخراج زكاة الفطر 
في اول رمضان وال في وسطه، وإمنا املشروع 
اخراجها في آخره، وقبل صالة العيد، او قبل 
العيد بيوم او يومني او ثالثة، فعن ابن عمر 
رضي اهللا عنهما: أن النبي ژ أمر بزكاة الفطر 
قبل خروج الناس الى الصالة. رواه البخاري.

ويجزئ اخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم 
او يومني أو ثالثة، كما في األثر عن ابن عمر 
ے: «وكانــوا يعطون قبــل الفطر بيوم او 

يومني» (رواه البخاري).
ورواه مالك في املوطأ: عن نافع عنه: كان 
يبعث زكاة الفطر الى الذي يجمع عنده قبل 
الفطر بيومني او ثالثة، وأخرجه الشافعي عنه 
وقال: هذا حسن، وأنا أستحبه، قال احلافظ 

ابن حجر: يعني تعجيلها قبل يوم الفطر.
وقــال: ويــدل على ذلك ايضــا ما اخرجه 
البخاري في الوكالة وغيرها: عن ابي هريرة 
قــال: وكلنــي رســول اهللا ژ بحفــظ زكاة 
رمضان... احلديث، وفيه: أنه أمسك الشيطان 
ثــالث ليال، فدل على أنهــم كانوا يعجلونها 
فقوله «كانوا يعطون» هذا إشارة الى جميعهم، 

فيكون اجماعا.
وقــال أهل العلــم: وزكاة الفطــر متعلقة 
بالبدن، فتخرج في املكان الذي انت فيه، وال 
تنقل لبلــد آخر، وانظر ما قاله الشــيخ ابن 

عثيمني رحمه اهللا في الشرح املمتع.
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مــن نعم اهللا ســبحانه وتعالى على هذه 
األمة أن جعل لها مواسم يتضاعف فيها العمل، 
ومن أخص هذه األزمنة شهر رمضان، ألن فيه 
ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أي ما 
يزيد على ثالث وثمانني سنة وأربعة أشهر.

وصفها اهللا بأنها ليلة مباركة وشرفها على 
سائر الليالي وأخبر الرسول ژ أن قيامها سبب 
ملغفرة ذنوب العبد، فعن أبي هريرة ے قال: 
قال رسول اهللا ژ: «من قام ليلة القدر إميانا 
واحتســابا غفر له ما تقدم من ذنبه». (رواه 
البخــاري ٢٥٥/٤ ومســلم ٧٥٩) وقال تعالى: 
(إنا أنزلناه فــي ليلة مباركة إنا كنا منذرين 

فيها يفرق كل أمر حكيم - الدخان: ٣-٤).
فوصف اهللا تعالى هذه الليلة بأنها مباركة 
لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن 
هذا القرآن أنزل فيها، ووصفها سبحانه وتعالى 
بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من 
اللوح احملفوظ الى الكتب ما هو كائن من أمر 
اهللا سبحانه وتعالى في تلك السنة، فتقدر في 
تلك الليلة مقادير اخلالئق على العام، فيكتب 
فيها األحياء واألموات والناجون والهالكون، 
والسعداء واألشــقياء، وغير ذلك من كل أمر 

حكيم من اوامر اهللا احملكمة املتقنة.

فضائل ليلة القدر

بدعة حفظية رمضان (حفائظ) في آخر جمعة من رمضان

وهي كتابة أوراق يسمونها (حفائظ) في آخر جمعة في رمضان، 
ويسمون هذه اجلمعة باجلمعة اليتيمة، فيكتبون هذه األوراق 
حال اخلطبة، ومما يُكتب فيها: (ال آالء إال آالؤك كعسهلون....).
اجتماع الناس ليلة سبع وعشــرين لبيع احللوى، واالختالط 
احلاصل. قال اإلمام الطرطوشي: «ومن البدع اجتماع الناس بأرض 
األندلس على ابتياع احللوى ليلة سبع وعشرين من رمضان».

رفع الصوت في الدعاء 

ًعا  ُكْم َتَضُرّ قال اهللا تعالى في محكم كتابه العزيز: (اْدُعوا َرَبّ
ُه َال ُيِحُبّ اْملُْعَتِديَن) (األعراف: ٥٥). َوُخْفَيًة إَِنّ

دالل صهيب السميط (٩ سنوات) 
بدأت الصيام منذ ثالث سنوات، 
حيــث صامت ١٠ أيــام عندما 
كان عمرها ٧ سنوات، وكانت 
البدايــة صعبة، لكن احلمد هللا 
العام املاضي ُصمت الشهر كله، 
وأمي دائما تشجعني وتُصبرني 
على الصوم وتكافئني، كما أنني 
أصلــي وأحفظ القرآن الكرمي، 
وأحب جدتي كثيرا ألنها حتفظ 
القرآن الكرمي وتدعو إلى أخالق 

اإلسالم.

غفورا رحيما (١٠٦)  وال جتادل عن الذين 
يختانون أنفسهم إن اهللا ال يُحب من كان 
خوانا أثيما) إلى قوله تعالى: (ومن يكسب 
إثما فإمنا يكســبه على نفسه وكان اهللا 
عليما حكيما (١١١) ومن يكسب خطيئة أو 
إثما ثم يرم به بريئــا فقد احتمل بهتانا 

وإثما مبينا) (النساء ١٠٥ - ١١٢).
لقد اعتقد رسول اهللا ژ أن السارق هو 
اليهودي لوجود القرائن ضده، ولكن الوحي 
نزل بخالف ذلك، فلم يكتم ژ شــيئا - 
وحاشاه - بل قام وأعلن بوضوح وصراحة 

أن اليهودي بريء، وأن السارق مسلم!

أثــر الدقيق في داخل داره. فلما حلف 
تركوه، واتبعوا أثــر الدقيق الى منزل 
اليهودي، فوجــدوا الدرع عنده، فقال 

اليهودي: دفعها إليَّ طعمة بن أبيرق!
فجاء بنو ظفر - وهم قوم طعمة - إلى 
رسول اهللا ژ، وسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم، فهّم رسول اهللا ژ أن يعاقب 
اليهودي، فأنزل اهللا عز وجل هذه اآليات 

من سورة النساء:
(إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني 
الناس مبــا أراك اهللا وال تكن للخائنني 
خصيما (١٠٥) واستغفر اهللا إن اهللا كان 

كان هذا الرجل قد سرق درعا من جار 
له مســلم يقال له: «قتادة بن النعمان» 
وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل 
الدقيق ينتشر من خرق في اجلراب حتى 
انتهى إلى الدار، ثــم خبأها عند رجل 
من اليهود يُقال له: «زيد بن السمني»، 
فالتمست الدرع عند طعمة فحلف باهللا 
ما أخذها، فقال أصحاب الدرع: لقد رأينا 

طعمة بن أبيرق

بدع رمضانأطفالنا والصيامشخصيات في آيات 

مجالس رمضانية

إعداد: ليلى الشافعي

دور األب في احلجر املنزلي
وينموا قدراتهم في مواصلة 
التعليــم عــن بعــد. وكثير 
من الــدول محرومة من هذه 
التقنية لغالئها وعدم تيسر 
وجودها في بالدهم. ومازال 
في بعــض الدول التلفزيون 
وســيلة تعليمية لكثير من 
البرامــج التي تعــرض فيه 
ويختار لها أكفاء من املدرسني 
واملدرسات ســواء في املواد 
العلمية او املــواد النظرية، 
وتدرس عن طريق التلفزيون 
وهذه الوسيلة تكون عندنا 
هنا وفي الدول األخرى فرمبا 
تطول مدة احلظر فإذا طالت 
املدة بالنســبة للتعليم فهذا 
أمر خطر سوف ينقطع األبناء 
عن التعليم سواء عن قرب او 
عــن بعد، وال ندري هل هذه 
املدة تطول ام تقصر، ولعلها 
تقصر، وهناك تفاوت في املدة 
بني الدول وهذا خاضع لسير 
العــالج لهذا الوباء من دولة 

الى اخرى.
وزاد: فالشــاهد هنا اننا 
نريد ان نوجه نظر األب الى 
ان يقــوم بــدوره الى جانب 
األم، فــاألم تقوم بدور كبير 
جدا في هذه األزمة، وينبغي 
أال تنفرد األم بهذا الدور ألن 
فيه ضغوطا نفسية عليها، 
وأيضــا األب عليــه ضغوط 
ولكن التعــاون بني الطرفني 
ســيخفف من هذه الظروف، 
ونســتطيع ان جنتــاز هذه 
املرحلة دون ان يتأثر اجلانب 
التربوي والتعليمي بالنسبة 

ألبنائنا.

أقل بكثير، فاألب اآلن يختبر 
بهذا الشأن ليقوم بدوره وهذا 
دور تربوي يحتاج ملشاركة 

األب مع األم فيه.
التعليم عن ُبعد

وبــني ان التعليــم داخل 
األســرة انتقل مــن التعليم 
في الصف ومجالسة األقران 
والنشــاط املدرسي وغيره، 
وحتول اآلن الى التعليم عن 
بعــد عن طريــق الكمبيوتر 
ووسائل االتصال والنت وهذا 
بتوجيــه حتى من املنظمات 
العامليــة التربوية الثقافية، 
فال بد ان تدخل األســرة هذا 
امليدان لتعويض األبناء عما 
فاتهم من التواصل املدرسي 
والصفي، خاصة ان التواصل 
املدرســي ضروري جدا ألنه 
يعطي الطالــب تفاعال مهما 
بني الطلبة واألستاذ فالنشاط 
املوجود في املدرســة شيء 
مهم، ولكن هــذا اليترك كله 
ألن التعويض التعليمي من 
املمكن ان يكون عن بعد، وهذا 
يحتاج الــى ميزانية وقدرة 
شرائية لألجهزة املعنية من 
الكمبيوتر واآليباد، ونحن في 
الكويت، وهللا احلمد، حبانا 
اهللا بالقدرة على تغطية هذه 
األمــور، فيجب على األب ان 
يتعلم لكي يشــرف ويوجه 
أبنــاءه وبناتــه، وكذلك األم 
ضــروري ان تتعلــم هــذه 
التقنيات احلديثة مع األبناء 
ألن فاقد الشيء ال يعطيه لكي 
يستطيعوا أن يواكبوا أبناءهم 

وأســرية، مطلــوب منــه ان 
يراقب ســلوك األبناء داخل 
األســرة حيث أصبحوا أكثر 
توتــرا ألنهــم اعتــادوا على 
االنطالق والذهاب الى املدارس 
واجلامعــات وكل مراحــل 
التعليــم وأن يجلســوا في 
الصفوف وفقدانهم عالقتهم 
االجتماعيــة مــع األســاتذة 
والزمالء في اجلو الذي كانوا 
يعيشــونه وانقطع وحتول 
حبسهم في البيت وهذا يورث 
شيئا من التوتر والعصبية، 
ولذلك كثير من املختصني في 
علم النفس يقولون ستظهر 
مشاكل كثيرة عند الكثير من 
الناس وســيصابون باآلثار 
النفســية والعصبيــة فــي 
الشــعور ويحتاج الى وقت 

وعالج نتيجة لألزمة.
وقت الفراغ

ثم انطلق د.النشمي الى 
قضية مهمة أال وهي شــغل 
وقت الفــراغ، وقال: ال بد ان 
يساهم األب في شغل الفراغ 
مــع األم عــن طريــق وضع 
برنامــج متنــوع ويصبــح 
التواصــل بــني األم واألب 
حــول جتاربهما مبشــاركة 
األبنــاء والبنــات، وتقــدمي 
البرامج التي تشغلهم سواء 
ترفيهية أو ألعاب او غيرها 
مما يشغل الوقت وهذا يحتاج 
من األب الى ان يطوع نفسه 
علــى هذه األمور، وحتى في 
وقــت الدراســة جتلس األم 
معهــم ورمبا مســاهمة األب 

الــى املطاعــم والكافيهــات 
العادية  والدواوين واحلياة 

التي كنا منارسها.
فجــأة تغيــر البرنامــج 
الصباحي والبرنامج املسائي، 
وأصبح محصــورا في هذه 
األسرة وهناك حبس إجباري 
في املكان الــذي نعيش فيه 
سواء كان بيتا او شقة، وقد 
يكون اجللــوس االختياري 
أخف مــن اجللوس اإللزامي 
مدة طويلة، فأصبح احلجر 
املنزلي فرصة جيدة ونادرة 
خاصــة لــألب بــان يجلس 
بني أبنائــه ويغطي اجلانب 
التربوي  العاطفي واجلانب 
ويقتــرب من أبنائه بشــكل 
كبير، يقول رجل في احلجر 
تفرســت في وجوه أبنائي، 
أدقق فــي وجوههم وأجلس 
معهــم عــن قــرب، فاحلجر 
يعتبر فرصة استثنائية، مع 
ان واجب األب الطبيعي الذي 
ميكن ان يقوم به ان يقترب 
من أبنائه ينظر في مشاكلهم 

ويعمل على حلها.
ازدياد العصبية

ولفت د.النشــمي الى ان 
جلــوس األطفال والشــباب 
خاصــة فــي البيــت يورث 
شيئا من التوتر والعصبية 
وقد تظهر بعد ذلك األعراض 
املرضيــة من كثرة اجللوس 
في البيت فيجب على األب ان 
يتسامى على مشاعر أبنائه 
وعليــه ان يتأقلــم كناحية 
شرعية وكناحية اجتماعية 

وكما نــادت منظمة الصحة 
العاملية ورفعت شعار «الزموا 
بيوتكــم نحاصر بكورونا»، 
«اذا أردمت أن حتاصــروا هذا 
الوبــاء فالزموا بيوتكم لكي 
نحاصــر كورونــا. وحديث 
النبــي ژ والوقائع تشــير 
الى مسألة احلجر، وأهميته 
وأن محاصرة الوباء تكون في 
العزلة. وهذه العزلة أورثت 
مســؤولية كبيرة على األب 
واألم بالدرجــة األولى داخل 
البيت، األب لم يعتد اجللوس 
طوال اليوم فــي املنزل وإن 
كانت األم اعتادت ان تقضي 
وقتــا طويــال داخــل البيت 
أطول من وقت الزوج وكانا 
معتادين على احلياة العادية 
ان تخرج للوظائف صباحا 
ســواء وظائــف حكومية او 
خاصة او غيرهــا، ونقضي 
اجلــزء األول مــن النهار في 
األعمــال التي اعتــاد الناس 
ان يقوموا بها، وفي املســاء 
زيارات وصلة أرحام وذهاب 

ليلى الشافعي

يقول العميد السابق لكلية 
الشريعة والدراسات اإلسالمية 
النشــمي: مــازال  د.عجيــل 
ڤيروس كورونا يفرض نفسه 
على جهات رســمية وجهات 
شــعبية محليــة وخارجية، 
ومازال هو حديث الفضائيات 
وحديــث املجامع والصحافة 
ووســائل االتصال املتنوعة، 
يكاد يكون أربك اقتصاد العالم 
كلــه. وانطالقــا مــن حديث 
الرسول ژ: «كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته»، واملرأة 
راعية متكفلة ومسؤولة عما 
حتت يديها اي ستحاسب على 
هذه املسؤولية فهي مسؤولية 
شرعية وإلزامية، فاألب ليس 
أقل مسؤولية عن األم، فكالهما 
شريك في إدارة األسرة، ولذلك 
النبي ژ يحمل املســؤولية 
الشرعية على األب «كفى باملرء 
إثمــا أن يضيع مــن يعول»، 
وحديث آخر «وحتى يســأل 
الرجل عن أهل بيته»، وواجب 
األب ايضا واجب تربوي بأن 
يوجه أسرته وأبناءه ليكونوا 
أبناء صاحلني وذرية طيبة، 
كما قال زكريا گ: (رّب هب 
لــي من لدنك ذرية طيبة إنك 
الدعاء)، ومسؤولية  ســميع 
األب وواجبه ان يســعى الى 
حتقيق هذه الغاية الكبيرة.

احلجر الصحي

وأضاف د.النشــمي: اآلن 
ونحــن في احلجــر الصحي 

«النجاة اخليرية» تكفل قرابة ١٢ ألف يتيم حول العالم
صرح مدير إدارة األيتام بجمعية 
النجــاة اخليرية عبداهللا الرويشــد 
بأن مشروع كفالة األيتام يعد واحدا 
من أهم املشاريع التي توليها النجاة 
اخليرية اهتماما خاصا إذ ال يقتصر 

دور اجلمعيــة على إيصــال الكفالة 
لأليتام بــل حترص علــى أن جتعل 
من هذا اليتيم مشروع إنسان ناجح 
فهؤالء ليسوا أيتاما ونعتبرهم أبناء 

الكويت.

وبني الرويشد أن النجاة اخليرية 
تكفل أكثر من ١١ ألف يتيم في العديد من 
الدول واملجتمعات الفقيرة حول العالم، 
وحتــرص على زيارتهــم ورعايتهم، 
آملني أن يكونوا طاقات فاعلة تساهم 

في خدمة أسرهم ومجتمعاتهم.
وتابــع: نطمــح من خــالل طرح 
مشــروع كفالــة األيتــام هــذه األيام 
املباركــة الى كفالة ١٥٠ يتيما جديدا، 
حيث تبلغ قيمة الكفالة الشهرية خارج 

الكويت ١٥ دينارا والسنوية ١٨٠ دينارا 
تتم من خالل االســتقطاع الشــهري. 
وميكن التواصل ودعم املشروع زيارة 
حســابات اجلمعية alnajatorg أو من 
خالل االتصال على اخلط ١٨٠٠٠٨٢.

الرويشد: الكفالة الشهرية ١٥ دينارًا خارج الكويت

زكاة سلوى: ساعدنا ٤٧١ أسرة من مشروع «إحساس» لرعاية األسر املتعففة
مشــروع «إحساس» شريحة 
األيتام وحرص على أن يساهم 
في رسم البسمة على محياهم 
وذلك من خالل توزيع كسوة 
العيد لهم، مبينا أن املشــروع 
حقق العديد من االجنازات في 
عام ٢٠١٩، حيث متت مساعدة 
٤٧١ أسرة بواقع ٢٢٧١ شخصا 
وتنوعت املساعدات التي قدمها 
«إحســاس» ما بــني ايجارات 
ومساعدة شهرية ومقطوعة كما 
مت توزيع ٢٣٦ كوبون مشتريات 
مواد غذائية و٣٨٠ طردا غذائيا.

واختتم م.السحيب، موضحا 
أن باب املشاركة واملساهمة متاح 
للجميع بدءا من دينار، وميكن 
التبرع للمشروع من خالل زيارة 
حسابات زكاة سلوى مبنصات 
التواصل االجتماعي عبر حساب 

.@ZAKATSALWA

وتابــع: نقدم مــن خالل 
املشــروع كذلك املســاعدات 
الشهرية واملقطوعة لألسر ذات 
الدخل احملدود، والتي تتفاوت 
قيمتها تبعا لعدد أفراد األسرة 
وحالتهم املادية، واضاف: راعى 

دعا مدير زكاة سلوى التابعة 
جلمعية النجاة اخليرية م.ثامر 
السحيب أهل اخلير واحملسنني 
الى  دعم مشروع «إحساس» 
لرعاية األســر املتعففة والذي 
ينفذ داخل الكويت ويســاهم 
في توفير احلياة الكرمية ملئات 

األسر واأليتام.
وقال م.السحيب: من خالل 
املشروع نســاهم في تنفيذ 
العديد مــن أوجه اخلير، منها 
سداد اإليجارات حيث تشكل 
اإليجارات احد أكبر التحديات 
الفقيرة  العوائل  التي تواجــه 
الكويت ومن خالل هذا  داخل 
املشروع نقوم مبساعدة األسر 
وسداد االيجارات للمالك مباشرة 
وذلك بعد االطالع على األوراق 
الرســمية التي تثبت حاجتهم 

للدعم.

ثامر السحيب  

مشروع احساس لرعاية االسر الفقيرة

..وصورة ارشيفية جلانب من األيتام املستفيدين من الكفاالتعبداهللا الرويشد يتوسط األيتام في صورة ارشيفية

د.عجيل النشمي

د.عجيل النشمي: العزلة املنزلية ورثت مسؤولية كبيرة على األب واألم جتاه أبنائهما وهي فرصة استثنائية ليقترب األب أكثر من أبنائه


