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اجلمعة ٧ اكتوبر ٢٠٢٢ صفحة أسبوعية تصدر كل يوم جمعة

Lailaelshafie١@hotmail.com  :ملقترحاتكم وآرائكم يرجى التواصل معنا عبر االمييل
يرجى مراعاة عدم إلقاء اجلريدة في سلة املهمالت ملا حتتويه من آيات قرآنية.

من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

في البداية.. ما فكرة مشروع كبار 
العلماء - الدعوة اإللكترونية؟

٭ منذ عشــر ســنوات بــدأت الفكرة 
بسيطة ثم أصبح املشروع عامليا لنشر 
دين اهللا تعالى في العالم عبر جميع 
وسائل التواصل االجتماعي واملواقع 
اإللكترونية، وقد بذلت جهود كبيرة من 
اجلمع والتوثيق والتصنيف والترتيب 
لنشــر العلوم الشــرعية املبنية على 
الكتاب والسنة وفهم سلف األمة للعلماء 
واملشايخ ومنهم السعدي، ابن باز، ابن 
عثيمــني، األلباني رحمهم اهللا، صالح 
الفوزان، صالح آل الشيخ، عبداهللا بن 
حميد، صالح اللحيدان - حفظهم اهللا، 
وبعض مشايخ من الكويت منهم الشيخ 
عبدالرحمن عبدالصمد، وليد العلي - 
رحمهم اهللا، عثمان اخلميس - حفظه 
اهللا وغيرهم من اهل العلم وإدارة هذا 

العمل من الكويت.

ما هدفكم من املشروع؟
٭ أن يتم جمع املواد العلمية اخلاصة 
بأهــل العلم مــن مصادرهــا املختلفة 
واملتنوعة ونقوم بتقطيعها وفهرستها، 
ليتم الوصول اليها بسهولة واالستفادة 
منها، ومت عمل رابط مستقل لكل شيخ 
مت جمــع كل مــواده العلمية في مكان 

واحد.

ما خطتكم لتنفيذ هذا العمل الكبير؟
٭ يتــم تنفيــذ العمل مــن قبل فريق 
مشروع كبار العلماء على عدة مراحل 
أولها يتم تعيني أشــخاص مختصني 
للقيــام باألعمــال الفنيــة وعنــد بدء 
العمل مع شيخ جديد يتم فتح حساب 
التواصل بنفس االسم ثم يقوم الفريق 
بجمع املــواد الصوتيــة والبحث في 
االنترنت عن أجود اصداراتها والبحث 
عن االشرطة من طلبة العلم ثم يقوم 
الفريق بتحويلها ثم نقلها الى املواقع 
اإللكترونية املختلفة، بعدها يتم إنتاج 
املادة الصوتية ومعاجلتها وحتســني 
صوتها بإزالة التشــويش والفراغات 
مع إضافة مقدمــات لها وكذلك ترقيم 
لكل الدروس ثم بناء فهرسة للدروس 
بتحديد اول ما قرئ من املنت في بداية 
الدرس وكذلك في آخره، كما يتم تصميم 
خلفية الدرس التي حتتوي على اسم 
الكتاب ومؤلفه ورقم الدرس او كتابة 
على التصميم او كتابة اآليات وغيرها 
من الفوائد. بعدها يتم إنتاج املادة إنتاجا 
مرئيا بدمج الصوت واخللفية، ومثال 
على ذلك قام فريق العمل بتسجيل كامل 

ليلى الشافعي

أكد املشرف العام على مشروع كبار العلماء ورئيس جمعية إحياء التراث 
- الرميثية - وليد الصالح ان املشروع علمي هدفه نشر دين اهللا تعالى 
تعليما وتبليغا ودعوة يستفيد منه املسلمون حول العالم من باب (وعلم 
ينتفع به) يتم فيه جمع املواد العلمية اخلاصة بأهل العلم من مصادرها 
املختلفة واملتنوعة ليتم الوصول اليها بسهولة واالستفادة منها. ولفت 
الصالح الى ان عدد املشاهدات بلغ اكثر من ٣٤٤ مليون مشاهدة وأن 
عدد املتابعني اكثر من ٥٫٥ ماليني متابع وبلغ عدد الڤيديوهات التي مت 
رفعها على قنوات اليوتيوب فقط اكثر من ١١٠ آالف مقطع غير املقاطع 
التي تنشر على تويتر وإنستغرام وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي 

وللتعرف على هذا املشروع الكبير فإلى نص احلوار:

لكتب الشيخ الســعدي وعمل مكتبة 
صوتية شاملة ثم رفعها على اليوتيوب 
واملواقع اإللكترونية، ثم يتم انشــاء 
موقع إلكتروني لكل شيخ مستقل مثال 
على ذلك مت العمل على أعمال الشيخ 
صالح الفوزان والشــيخ ابن عثيمني 
والشيخ السعدي، وقام الفريق بجمع 
كل املواد برابط واحد وإضافة مواقع 
التواصل االجتماعي والكتب اخلاصة 
بكل شــيخ وحفظها على السيرفرات 
mp٣ وملف word لسهولة الوصول الى 
املعلومة، واستخراج الفتاوى والفوائد 
من الــدروس وفهرســتها وتصنيفها 
تصنيفا تسلســليا علميا، ثم النشــر 
يكون بعنونة الدروس بذكر رقمها واسم 
الكتاب املشروح مع تصنيفه العلمي 
اضافة الى كتابة الوصف املختصر لكل 
درس ثم نشــرها في قنوات التواصل 
االجتماعي الذي وصل حتى اليوم اكثر 

من ٩٠٠٠٠ مقطع.

كم بلغ عدد املشاهدات وكم يستفيد 
من هذا املشروع؟

٭ عدد املشاهدات اكثر من ٣٤٤ مليون 
مشاهدة ويســتفيد من هذا املشروع 
املاليني من املسلمني حول العالم، كما 
بلغ عدد املتابعني اكثر من ٥٫٥ ماليني 
متابع وعدد الفيديوهات التي مت رفعها 
على اليوتيوب فقط اكثر من ١١٠ آالف 

مقطع.

ما رؤيتكم لهذا املشروع العاملي؟
٭ بدأنــا بالعمــل على إنشــاء منصة 
تعليمية باســم جامعة العلماء تضم 
منهجــا علــى اربــع ســنوات مبــواد 
مرتبة يتــم اختيار املواد العلمية من 
السنة األولى حتى آخر سنة دراسية 
تعليميــة ليتمكن اي طالب في انحاء 
العالم الدراسة عن بعد، دراسة مجانية 
مميزاتهــا ان يختار الــدارس األوقات 
املناسبة له في اليوم والليلة، وأن تكون 
هذه املنصة جامعة لكل مشايخ الدعوة 
السلفية الذين يحملون اإلرث السلفي 
في دول العالم وتكون بطريقة مرتبة 

وميسرة للكبار والصغار.

ما ردود الفعل التي وجدمتوها؟
٭ بحمد اهللا رأينا جناحا واضحا لهذا 
املشروع وانتشارا له في جميع وسائل 
التواصل االجتماعي وقد القى املشروع 
قبوال واسعا في اغلب دول العالم وقد 
ملسنا رغبة كبيرة من مواقع االتصاالت 
العديدة والتعليقات واالستفســارات 

التــي تصلنا بشــكل يومــي والثناء 
على القائمني والداعمني لهذا املشروع 
ويرغبون املواصلة فيه لكي تعم الفائدة 
وينتشر العلم الشرعي الصحيح النقي 

من البدعة واخلرافة والتطرف.

ما أبرز الصعوبات التي واجهتكم خالل 
عملكم في مشروع كبار العلماء؟

٭ كما تعلمــون ال يخلو أي عمل من 
عقبات وصعوبــات ومن الصعوبات 
التي واجهتنا احلاجة الى وقت طويل 
للحصول على املواد الكاملة الصافية 
ألهل العلم وصعوبة احلصول على أيد 
عاملة محترفة بالعمل لتصفية املواد 
ونقلهــا من صيغة الى اخرى، وكذلك 
ضعف التبرعات الداعمة للمشروع مما 

يجعلنا نتأخر برفع املواد العلمية.

كم تبلغ ميزانية املشروع؟
٭ ميزانية املشــروع الســنوية تزيد 
عن ٢٤٠٠٠ دينــار لتغطية مصاريف 
ملدة عام واحد وهذه التكلفة تغطي كل 
مصاريف املشروع التي تشمل جهود 
جمــع ومعاجلة املــواد العلمية لكبار 
العلمــاء وتهيئتها للنشــر واملونتاج 
للمــواد العلمية اجلديــدة وإخراجها 
وأيضا الترجمة إلى اللغة اإلجنليزية، 
ومصاريف إضافة لغة اإلشارة للصم 
ورفع املقاطع علــى يوتيوب ومواقع 
التواصــل وأيضــا صيانــة ومتابعة 
وجتديد اشتراكات السيرفرات للمواقع 
اإللكترونيــة اخلاصة بكبــار العلماء 
وغيرها من املصاريف املستمرة التي 
تبلــغ فــي مجموعهــا ٢٠٠٠ دينار او 
اكثر شهريا، وهذه التكلفة وان كانت 
بسيطة العداد املستفيدين حول العالم 
مــن املــواد العلمية املنشــورة الذين 
بلغوا مئات املاليني بفضل اهللا تعالى 
واملشــروع مســتمر وينمو ويتطور 
ويكثر املســتفيدون منه حول العالم 
وخيــر ما بذلت به األنفس هو نشــر 

دين اهللا تعالى.

كلمة أخيرة؟
٭ نأمــل أن تعــم االســتفادة من هذا 
املشروع لكل مسلم حول العالم وخير 
ما بذلت به األنفس طلب العلم ورفع 
اجلهــل ونشــكر الداعمني للمشــروع 
مــن أصحاب األيــادي البيضاء داخل 
وخــارج الكويــت حيث إن مشــروع 
كبار العلماء مدعوم من جمعية إحياء 
التراث اإلســالمي ومــن متبرعني لهم 

اليد البيضاء.

سورة «ص» سورة مكية، ابتدأت بالقسم بالقرآن 
الكرمي املعجز «والقرآن ذي الذكر»، اهللا عز وجل ينتصر 
لكتابه، والواو حرف من حروف القسم، والقرآن الذي 
يحتوي على الذكر، والذكر مبعنى الشرف والرفعة، 
ويأتي مبعنى التذكير (بل الذين كفروا في عزة وشقاق)، 
يقسم اهللا عز وجل بالقرآن الذي يذكر الناس مبا هم 
عنه غافلون، ولكن الكافرين مســتكبرون متكبرون 
عن احلق مخالفون له، يعجب اهللا عز وجل فيقول (كم 
أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا والت حني مناص)، اال 
يتعظون حني أهلك اهللا من قبلهم فاستغاثوا حني رأوا 
العذاب ونادوا (والت حني مناص) نادوا بالتوبة وليس 
الوقت وقت قبول توبتهم وليست الساعة ساعة ندم. 

عجب الكفار.

ثم يحكــي اهللا عز وجل عجب هــؤالء الكافرين 
(وعجبوا أن جاءهــم منذر منهم وقال الكافرون هذا 
ساحر كذاب)، انكروا محمدا ژ الذي كانوا يسمونه 
الصادق األمني، وعجب هؤالء الكفار من أن بعث اهللا 
اليهم بشرا منهم ليدعوهم الى اهللا ويخوفهم عذابه، 
وقالوا: انه ليس رســوال بل كاذب في قوله، ساحر 
لقومه، عندما يفلس االنسان الى احلجة يأتي باالدعاء 
الكاذب، فقالوا على رسول اهللا ژ ساحر وقالوا كذاب، 
ولزيادة عجبهم قالوا (أجعل اآللهة إلها واحدا إن هذا 
لشيء عجاب)، هذا ديدن أهل الكفر، وقالوا كيف يصير 
اآللهة الكثيرة إلها واحدا ان هذا شيء يدعو للعجب.

(وانطلق املأل منهم) يخبرنا اهللا تعالى ان القادة في 
هذا املجتمع أمروا بقية الضعفاء والتابعني ان يستمروا 
على دينهم ويحرضوهم على الشرك وعلى تعدد اآللهة 
(ما ســمعنا بهذا في امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق)، 
قالوا ما سمعنا مبا يدعو اليه ال في دين آبائنا وال في 

النصرانية إن هذا اال كذب وافتراء.
(أءُنزل عليه الذكر من بيننا)، وتساءلوا أخّص محمد 
بنزول القرآن عليه مــن دوننا (بل ملّا يذوقوا عذاب) 

ألنهم لم يذوقوا عذاب اهللا.
(أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب)، من 
اكبر النعم على االنسان الرسالة، وهؤالء املشركون 
هل عندهم خزائن فضل ربــك العزيز الوهاب الذي 
يهب من يشــاء من رزقه وفضله من خزائنه التي ال 

تنضب الذي يعطي عطاء بال حدود.
(أم لهم ملك السموات واألرض وما بينهما فليرتقوا 
في األســباب)، هؤالء من أي منطلق يتكلمون؟ هل 
عندهم خزائن رحمة اهللا؟ هل ميلكون شيئا فيعطوا 
ويعينوا؟ فليأخذوا باألسباب املوصلة لهم الى السماء.

(جند ما هنالك مهزوم من األحزاب) انظر الى تاريخ 
البشرية وشواهد تدل على هؤالء اجلند املكذبني هؤالء 
اجلند جند مهزومون كما هزم غيرهم من االحزاب قبلهم.

عاقبة التكذيب

السورة تتحدث عن ثالثة انبياء استسلموا هللا تعالى 
فقوم نوح وعاد وفرعون كذبوا رســلهم فاستحقوا 
عــذاب اهللا وحل بهم عقابه، فذكــر اهللا تعالى بعض 
املكذبني والكالم كان لقريش مع العزة التي كانوا فيها 
(كذبت قبلهم قوم نــوح وعاد وفرعون ذو األوتاد)، 
وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب األشجار والبساتني 
وهم قوم شــعيب، أولئك األمم الذين كذبوا الرسل 
وكفروا باحلق، فاســتحقوا عــذاب اهللا وعقابه (وما 
ينظر هؤالء إال صيحة واحدة ما لها من فواق)، نغمة 
واحدة ما لهم من رجوع فما ينتظر هؤالء املشركون 
حللول العذاب عليهم اذا استمروا على شركهم، ومن 
استهزائهم قالوا (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم 
احلساب)، قالوا: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في 

الدنيا قبل يوم القيامة.
ثم يخاطب اهللا عز وجل نبينا ژ فيقول (اصبر 
على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب)، 
يحكي اهللا عز وجل قصة نبيه داود ونبيه ســليمان 
وهي عنوان رحمــة اهللا واختصاص العزيز الوهاب 

يهدي برحمته من يشاء من عطاء ال ينضب.
تسلية الرسول ژ

(عبدنا) العبد هنا غاية التشريف قرن بنون العظمة 
فيمتدح اهللا تعالى عبــده داود ذا األيدي، دليل على 
القــوة في العبادة وامللك، والصبر على طاعة اهللا انه 

تواب كثير الرجوع الى اهللا.
ألقيت احملاضرة في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء

وليد الصالح

وجدنا انتشارًا واسعًا فـي دول العالـم للمشروع لنشره 
العلم الشرعي الصحيح النقي من البدعة واخلرافة والتطرف

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

حديث ومعنى

لنحيا بالقرآن

فتنة الضالل بعد اإلميان

فضيلة الصمت

آتاه اهللا عز وجل من العلم ما ال يحصى وال 
يعد، وهذا من فضل اهللا عليه ومن تلك اآليات 
التي أعطاها اهللا له أنه كان مجاب الدعوة، فأي 
دعوة كان يتوجه بها بلعام إلى أبواب السماء كان 
يحققها له اهللا سبحانه وتعالى، عاش في زمن 
موسى عليه السالم، ولكن بلعام كفر وضل عن 
طريق احلق بعد أن كان من املؤمنني (فانسلخ 
منها فأتبعه الشيطان)، قال اإلمام السعدي: أي 
انسلخ عن اإلنصاف احلقيقي بالعلم بآيات اهللا 
فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا مبكارم 
األخالق ومحاســن األعمال ويرقى إلى أعلى 

الدرجات، فتــرك هذا الكتاب وراء ظهره ونبذ 
األخالق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع 
الناس فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي: تسلط 
عليه حني خرج من احلصن احلصني فآزه إلى 
املعاصي آزا (فكان من الغاوين) بعد ان كان من 
الراشدين املرشدين وما جرى بلعام من إضالل 
اهللا إياه وإبعاده عن رحمته بسبب أنه استعمل 
نعمة اهللا عليه في تعليمه االســم األعظم الذي 
إذا ســئل به أعطى وإذا دعي به أجاب في غير 
طاعة ربه، بل دعا به على حزب الرحمن وشعب 

اإلميان وكليم اهللا موسى بن عمران.

عن عبداهللا بن عمــرو - رضي اهللا عنهما 
- قال: قال رسول اهللا ژ: «من صمت جنا».

يقصد الرسول ژ بالصمت هنا أي الصمت 
عن التكلم في الشر، فإن حفظ اللسان عن الكالم 
في الشــر ينجي املؤمن من ضرر قد يلحق به 
فــي الدنيا أو في اليوم اآلخر، وهذا ألن خطر 

اللسان عظيم، ففيه الكذب والرياء والنفاق والغيبة 
والنميمة واملراء واخلطأ واخلوض في الباطل 
وتضييع األوقات ومدح النفس، ومن هذه األشياء 
ما متيل النفس إليه مع معرفتها بسوئه لذا كانت 
السالمة في الصمت كما ان فيه وقارا وفرصة 

للدوام على الذكر والتفكر والعبادة.

عن أنس ے أن امرأة كان في عقلها شــيء، 
فقالت: يا رســول اهللا إن لي إليك حاجة فقال: يا 
أم فالن! انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك 
حاجتك فخال معها في بعض الطرق حتى فرغت 
من حاجتها وهذا من حلمه وتواضعه وصبره على 
قضاء حوائج ذوي االحتياجات اخلاصة. وهذا داللة 
شــرعية على وجوب تكفل احلاكم برعاية ذوي 
االحتياجات اخلاصة صحيا واجتماعيا واقتصاديا 

والعمل على قضاء حوائجهم وسد احتياجاتهم.
ولقد استجاب اخلليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز 
لهذا املنهج النبوي السمح فأصدر قرارا إلى الواليات: 
أن ارفعوا إلــى كل أعمى في الديوان أو مقعد أو 
من به فالج أو من به شيء يحول بينه وبني القيام 

إلى الصالة، فرفعوا إليــه، وأمر لكل كفيف مبوظف يقوده ويرعاه، وأمر لكل اثنني 
من ذوي االحتياجات اخلاصة بخادم يخدمهما ويرعاهما. وعلى الدرب نفســه سار 
اخلليفة األموي الوليد بن عبدامللك، فهو صاحب فكرة إنشاء معاهد أو مراكز رعاية 
لذوي االحتياجات اخلاصة فأنشأ مؤسسة متخصصة في رعايتهم، وظف فيها األطباء 
واخلدام وأجرى لهم الرواتب، ومنح راتبا دوريا لذوي االحتياجات اخلاصة، وقال لهم: 
«ال تســألوا الناس» وبذلك أغناهم عن سؤال الناس، وعّني موظفا خلدمة كل مقعد أو 
كســيح أو ضرير. وقد جتلت رحمة النبي ژ بذوي االحتياجات اخلاصة في عفوه 
عن جاهلهم وحلمه عن سفيههم، ففي معركة أحد ملا توجه الرسول ژ بجيشه صوب 
أحد وعزم على املرور مبزرعة لرجل منافق ضرير كان يســب النبي ژ وينال منه 
وأخذ في يده حفنة من تراب وقال للنبي ژ: واهللا لو أعلم أني ال أصيب بها غيرك 
لرميتك بها حتى هّم أصحاب النبي ژ بقتل هذا األعمى فأبى النبي ژ وقال: دعوه.

فكان املجتمع النبوي يتضافر في مواساة ذوي االحتياجات اخلاصة اقتداء مبنهج 
نبي الرحمة ژ مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

(احلمد هللا الذي أنزل 
على عبــده الكتاب ولم 

يجعل له عوجا).
ســورة الكهف من 
القصصية في  السور 
الكرمي، حتتوي  القرآن 
على خمــس قصص 
الكهــف ـ  (أصحــاب 
أصحاب اجلنتني ـ آدم 
وإبليس ـ ذي القرنني)، 
وجميعها تتمحور حول 
موضــوع تصحيــح 
العقيدة والفكر والقيم.

يقول ســيد قطب في ظالله: أمــا احملور املوضوعي 
للسورة التي ترتبط به موضوعاتها ويدور حوله سياقها، 
فهو تصحيح منهج النظر والفكر، وتصحيح القيم مبيزان 

العقيدة.
بدأت السورة باحلمد اجلميل وان اهللا سبحانه وتعالى 
هو املستحق للحمد على أنه أنزل القرآن الكرمي على عبده 
ورسوله محمد ژ، ولم يجعل فيه خلال وال ميال عن احلق 

والصواب وال اختالال في اللفظ واملعنى.
يقول الشــيخ محمد بن عبدالوهاب في تفسيره: وان 
إمتام االنــزال على عبده، فيه بطــالن مذهب النصارى 
واملشركني، وفيه نعمته عليهم حيث أنزل على رجل منهم.

قبس هذه اآلية: الثناء اجلميل على اهللا الذي أنزل القرآن 
على عبده محمد ژ ولم يجعل له ميال عن احلق والصواب.

الشيخ سعد الشمري

سورة «ص»

ثناء اهللا على عبده محمد ژرعاية الرسول ژ لذوي االحتياجات اخلاصة

سؤال امليت
هل امليت يُسأل أول ما ميوت أم بعد دخوله 

القبر؟
٭ جاء في احلديث الصحيح انه ّيسأل إذا وضع في 
قبره ودفن فيأتيانه ملكان منكر ونكير فيقعدانه 
ويسأالنه عن ربه ودينه ونبيه صلى اهللا عليه 
وآله وسلم، فاملؤمن يقول: ربي اهللا وديني االسالم 
ونبي محمد صلى اهللا عليه وآله وســلم، آمنت 
به وصدقته.. فهذه االسئلة الثالثة هي االصول 
الثالثــة التي يعجز عن اإلجابة عنها املنافق في 
قبره، واحلاصل ان املرء يعد لهذه االسئلة جوابا 
في قبره باإلميان والعمل الصالح ويطهر نفسه 

من أدران النفاق. واهللا املستعان.
الشك في الصالة

إذا صليت ثم شككت في عدد الركعات أهي 
األولى أم الثانية ونحو ذلك، فما احلكم؟

 ٭ إذا شــك أحدكم في عدد الركعات فلينب على 
ما استيقن، واليقني هو األقل، مبعنى: لو صلى 
ثم شــك في الركعة أهي الثالثة أم الرابعة مثال 
فليجعلها الثالثة ألنها مستيقنة ثم يكمل صالته 
ويسجد سجدتني للسهو كذلك لو شك أركع مرة 
أو مرتني او سجد سجدة واحدة ام سجدتني فإنه 
يبني على األقل بأنه ركع ركوعا واحدا وســجد 

سجدة واحدة. واهللا أعلم.
ألم الركبة

ركبتي تؤملني فأضعها على مخدة أثناء السجود، 
فما احلكم في ذلك؟

٭ ال بأس بذلك اذا مكنت ركبتك عليها بحيث ال 
يكون مجرد وضع بل البد من التمكني، ولكن لو 
لم تقدر على متكينها فليس عليك شــيء لقوله 

تعالى: (فاتقوا اهللا ما استطعتم) واهللا أعلم.
نسيت قراءة بعد الفاحتة

نسيت أن أقرأ سورة بعد الفاحتة، فهل علي 
شيء؟

٭ الصالة صحيحة حتى لو كان تركك للقراءة 
بعــد الفاحتة عمدا ألنك تركت ســنة، واألفضل 
عدم ترك القراءة بعد الفاحتة سورة أو آيات في 
الركعتــني األوليني أما الركعــة الثالثة والرابعة 

فيقتصر على الفاحتة. واهللا أعلم.
أكل اجليالتني

ما حكم اكل اجللي الذي يحتوي على اجليالتني؟
٭ إذا كان اجليالتني نباتيا او من حيوان يباح أكله 
وقد ذبح ذبحا شرعيا فال حرج فيه. واهللا أعلم.

ال شيء عليها
صديقتي عندها قطة احضرتها وعمرها شهر ثم 

رمتها في الشارع بعد أن كبرت ثم ماتت، فهل 
عليها شيء؟

٭ يظهر أنه ال شيء عليها. واهللا أعلم.

خليل الشطيسليمان الرومي

وليد الصالح: «إحياء التراث» تنفذ مشروع 
كبار العلماء لنشر الدين تعليمًا وتبليغًا ودعوة

املشرف العام أكد متابعة أكثر من ٥٫٥ ماليني وحيازته على أكثر من ٣٤٤ مليون مشاهدة


