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من إعداد: ليلى الشافعي
اإلميـان

لنحيا بالقرآن

قال اهللا تعالى: (إن عدة الشهور عند اهللا 
اثنا عشر شهرا في كتاب اهللا يوم خلق السموات 
واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا 

فيهن أنفسكم... - التوبة: ٣٦)
ونحن نستقبل شهر رجب.. فما هو فضله؟ وهل 
الصيام فيه مستحب؟ وهل العمرة مستحبة في شهر 
رجب؟ وهل تخصيصه بالصدقة والزكاة أفضل من 
غيره من الشهور؟ وما األحاديث الدالة على ذلك؟
وضعنا هذه التساؤالت أمام عدد من علماء 

الشرع، وجاءت أقوالهم على النحو التالي:
فــي البداية، يوضح د.ســيد محمد 
الطبطبائي حول مــا يراه البعض في 
أفضلية شــهر رجــب على غيــره من 
الشــهور بقوله: قــال ابن حجر لم يرد 
فضل شــهر رجــب وال صيامه وال في 
صيام شيء منه معني وال في قيام ليلة 
مخصوصــة فيه، كما قــال ايضا: وأما 
األحاديث الواردة في فضل رجب أو في 
فضل صيامه او صيام شــيء منه فهي 

إما ضعيفة وإما موضوعة.
وحذر د.الطبطائي من البدع احملدثة 
في شهر رجب بقوله االبتداع في الدين 
مــن األمــور اخلطيــرة التــي تناقض 
نصوص الكتاب والســنة، فالنبي ژ 
لم ميت إال وقد اكتمل الدين، قال تعالى: 
(اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا) وجاء 
عن عائشــة رضي اهللا عنها قالت: قال 
رســول اهللا ژ: «مــن أحدث في أمرنا 
هــذا ما ليس منه فهــو رد» وقد ابتدع 
بعض النــاس في رجب امورا متعددة 
منها: صالة الرغائب وهي تقام في اول 
ليلة من رجب قال شــيخ اإلســالم ابن 
تيميــة رحمــه اهللا - «صالة الرغائب 
بدعة باتفاق أئمة الدين وال أصل لها بل 
هي محدثة فال تســتحب ال جماعة وال 
فرادى» وقال النووي: هي بدعة قبيحة 
منكرة أشد انكار مشتملة على منكرات 
فيتعني تركها واإلعراض عنها وإنكارها 
على فاعلها، وقــال ابن النحاس: وهي 
بدعة، واحلديــث الوارد فيها موضوع 

باتفاق احملدثني.
شهر حرام

وعن اختيار اهللا تعالى شهر رجب 
من األشــهر احلرم هل يــدل ذلك على 
أفضليتــه؟ أورد د.الطبطبائــي قوله 
تعالى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) 
ومن اختياره وتفضيله اختيار بعض 
األيام والشهور وتفضيلها على بعضها 
وقد اختار اهللا من بني الشــهور أربعة 
حرما، وإن لألشهر احلرم مكانة عظيمة 
ومنها شهر رجب ألنه احد هذه األشهر 
احلرم قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام) 
أي ال حتلــوا محرماته التي امركم اهللا 

بتعظيمهــا ونهاكم عن ارتكابها، وقال 
تعالى: (فــال تظلموا فيهن أنفســكم) 
فينبغي مراعاة حرمة هذه األشــهر ملا 
خصها اهللا باملنزلة واحلذر من الوقوع 
في املعاصــي واآلثام تقديرا ملا لها من 
حرمة وألن املعاصي تعظم بسبب شرف 

الزمان الذي حرمه اهللا.
أربعة حرم

وعن فضل شهر رجب يؤكد الشيخ 
د.عثمان اخلميس مكانة الشهر فيقول: 
شــهر رجب من األشهر احلرم قال اهللا 
عز وجــل: (إن عدة الشــهور عند اهللا 
اثنا عشر شهرا في كتاب اهللا يوم خلق 
السموات واألرض منها أربعة حرم ذلك 
الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفســكم 
وقاتلوا املشــركني كافة كما يقاتلونكم 
كافة واعلمــوا أن اهللا مع املتقني) كما 
يحرم القتال في شهر رجب واإلثم فيه 

اكثر من اإلثم في األشهر األخرى.
وحول تخصيص شهر رجب بعبادة 
خاصة قــال د. اخلميس: لم يثبت في 
رجب عبادة خاصة إال أنه من األشــهر 
األربعة: رجب، ذو القعدة، ذو احلجة، 
ومحرم. أما طقوس خاصة في رجب فلم 
يثبت فيه شــيء وإمنا هو من األشهر 
احلرم، وعن صيام شــهر رجب وضح 
د.اخلميــس ان افــراد رجــب بالصيام 
مكروه ألن شــهر رجــب كانت تعظمه 
اجلاهلية فما أراد النبي ژ أن يتشبه 
بأهل اجلاهليــة، ومن هذا الباب كانت 
كراهة صيام شــهر رجب وإن كان من 

األشهر احلرم.
وعن ســبب تسميته رجب فقد قال 
د.اخلميس: ان قبيلة مضر كانت تزيد 
مــن تعظيمه وتســميه «مضر» كانت 
ال تغيــره بل توقعــه في وقته بخالف 
باقي العرب الذيــن كانوا يغيرون في 
الشهور بحســب حالة احلرب عندهم 
وهو ما يسمى بالنســيء، قال تعالى: 
(إمنا النسيء زيادة في الفكر يضل به 
الذين كفروا يحلونه عامًا ويحرمونه 
عامًا ليواطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا 
ما حرم اهللا زين لهم سوء أعمالهم واهللا 
ال يهدي القوم الكافرين) وسمي رجب 
«األصم» ألن السيوف ال يسمع صوتها 
فيه وكانــت العرب تتــرك القتال فيه 
تعظيما ومهابة له، ولفت د. اخلميس 
إلى أن السيئة تعظم في األشهر احلرم 

من حيث الكم والكيف.
شهر يغفل عنه الناس

ويؤكد د. سعد العنزي انه لم يرد في 
فضل شهر رجب شيء صحيح وثابت في 
السنة اال انه من االشهر احلرم (رجب، 
ذو القعدة، ذو احلجة، ومحرم) وكل ما 

ورد من فضل خاص لشــهر رجب اما 
ضعيف أو موضوع أو ســنده ال يرقى 
الى الصحة، اال ما ورد عن النبي ژ في 
احلديث احلسن «إن النبي ژ كان يصوم 
اكثر ما يصوم في شــعبان، فلما سئل 
عن ذلك قال: إنه شهر يغفل الناس عنه 
بني رجب ورمضان» فحري باملسلمني 
اتباع ما صح عن النبي ژ من حديث 
وما تناقله علماء احلديث من احاديث 
صحيحة لسالمة دينهم واحلفاظ على 

منهج نبيهم ژ.
أحاديث موضوعة

من جهته، قال الشيخ رائد اخلزميي: 
شهر رجب هو الشهر السابع ترتيبا في 
السنة الهجرية ولم يأت حديث يخص 
هذا الشهر بفضل من الفضائل سوى انه 
من االشهر احلرم التي كان القتال فيها 
محرما عند العرب ألجل فتح باب العمرة 
للناس، وليكونوا آمنني فيه فال يعتدي 
بعضهم على بعض، وكانت األشهر احلرم 
الثالثة ثالثة اشهر متتاليات ذي القعدة 
وذي احلجة ومحرم وذلك ألجل متكن 
الناس من السفر ألداء احلج فيكونون 
آمنني ثالثة أشهر ولكي ال ينقطع الناس 
عن احلرم، وكان شهر رجب مبتعدا عن 
باقي االشــهر وسمي شهر رجب بركب 
مضر ألن قبيلة مضر لم تغير مكان هذا 
الشهر وبقيت محافظة على وقته بينما 
تالعبت باقي القبائل في اشــهر السنة 
وغيروا اماكنها ألجل القتال واحلروب 
وقد اســتدار الزمان كهيئته يوم خلق 
اهللا الســموات واألرض كمــا جاء ذلك 

ان النبي ژ.
وكل حديث في فضائل شهر رجب 
فإنه ال يصح عن النبي ژ فليس لشهر 
رجــب فضل في الصيام وال القيام وال 
العمرة وال يخصه احد بعبادة خاصة 
فيه معتقدا افضلية في هذا الشهر كمن 
يعتمر في شهر رجب ويسميه العمرة 
الرجبيــة فهذا ال يصح بل اننا جند ان 
كل عمر (جمع عمرة) رســول اهللا ژ 
األربع كانت في ذي القعدة ولم يعتمر 
في رجب ولم يأت دليل واحد صحيح 
يدل على االفضلية، ولم جند احدا من 
الصحابة او الســلف خص شهر رجب 
بفضل، واهللا هو الذي يشرع لنا العبادة 
وهو الذي خلق االزمان، وهو الذي يختار 
منهــا ويخص منها ما يشــاء بالفضل 
كمثل شــهر رمضان والعشــر الليالي 
اآلخرة منه وليلة القدر والعشر األوائل 
من شــهر ذي احلجــة وخص اجلمعة 
والعديد بالفضائل دون سائر األزمان 
واهللا يقول عن نفسه (وربك يخلق ما 
يشاء ويختار ما كان لهم اخليرة سبحان 

اهللا وتعالى عما يشركون).

نحن مازلنا بني يدي ســورة غافر، تلك الســورة 
العظيمة من أكثر سور القرآن الكرمي التي فيها دعاء، 
فقد ابتدأت بذكر صفتني من صفات رحمة اهللا ومغفرته 

(غافر الذنب وقابل التوب).
(خللق الســموات واألرض أكبر من خلق الناس 
ولكن أكثر الناس ال يعلمون) خللق اهللا الســموات 
واألرض أكبــر من خلق الناس وإعادتهم بعد موتهم 
ولكــن أكثر النــاس ال يعلمون أن خلــق جميع ذلك 

هّني على اهللا.
(وما يستوي األعمى والبصير.. اآلية) وما يستوي 
األعمى والبصير وكذلك ال يســتوي املؤمنون الذين 
يهتــدون بهــدى اهللا واجلاحدون الذيــن يغضبون 
وينكرون دالئله البينة، قليال ما تذكرون أيها الناس 
حجج اهللا فتعتبرون وتتعظون بها، إن الساعة آلتية 
ال شك فيها فأيقنوا مبجيئها كما أخبرت بذلك الرسل 
ولكن أكثر الناس ال يصدقون مبجيئها وال يعملون لها.

من عرف طريق الدعاء ال يخيب أبدًا

(وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.. اآلية) من كمال 
منتــه على خلقه بني اهللا عز وجل من فضله الدعاء 
هللا وحده املختص بالعبادة أســتجب لكم، إن الذين 
يتكبرون عن إفرادي بالعبودية واأللوهية سيدخلون 

جهنم صاغرين حقيرين.
دالئل عظيمة

(اهللا الذي جعل لكم الليل لتســكنوا فيه.. اآلية) 
اهللا وحــده هو الذي جعل لكم الليل لتســكنوا فيه 
وحتققوا راحتكم، وجعل النهار منيرا لتصرفوا فيه 
أمور معاشــكم، إن اهللا لذو فضل عظيم على الناس 
ولكن أكثرهم ال يشكرون له بالطاعة وإخالص العبادة، 
الذي أنعم عليكم بهذه النعم، إمنا هو ربكم الذي أوجد 
األشــياء كلها، ال إله يســتحق العبادة غيره، فكيف 
تعدلون عن اإلميــان به وتعبدون غيره من األوثان 

بعد أن تبينت لكم دالئله؟
(كذلــك يؤفك الذين كانوا بآيات اهللا يجحدون)، 
كمــا صرفتم عن احلق مع قيام الدليل عليه وكذبتم 
به، يصرف عن احلق واإلميان به الذين كانوا بآيات 

اهللا يجحدون.
(ذلكم اهللا ربكم فتبــارك اهللا رب العاملني) يبني 
اهللا انه هو وحده املستحق بعبادته الذي جعل لكم 
األرض لتستقروا فيها ويسر لكم اإلقامة عليها وجعل 
السماء سقفا لألرض وبث فيها من العالمات الهادية 
وخلقكم في أحسن صورة وأنعم عليكم بالرزق، ذلكم 
الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم فتكاثر خيره 

وفضله وبركته وهو رب اخلالئق أجمعني.
(هــو احلي ال إله إال هو.. اآليــة) الذي له احلياة 
األبدية ال تنقطع ليس قبله شيء وال بعده شيء وهو 
احلي القيوم ال إله إال هو، فاسألوه واصرفوا عبادتكم 

له وحده مخلصني له دينكم وطاعتكم.
(قــل إني نهيــت أن أعبد الذيــن تدعون من دون 
اهللا..) قــل يــا محمد ملشــركي قومك إنــي نهيت أن 
أعبد الذين تدعون من دون اهللا ملا جاءني من اآليات 
الواضحات مــن عند ربي وأمرني بالطاعة التامة له 

سبحانه رب العاملني.
(هــو الذي خلقكم من تــراب ثم من نطفة ثم من 
علقــة.. اآلية) يبني اهللا أطوار خلق البشــرية خلق 
آدم من تراب ثم أوجدكم من املني بقدرته، وبعد ذلك 
تنتقلون إلى طور الدم الغليظ ثم جترى عليكم أطوار 
متعددة فــي األرحام، إلى أن تولــدوا أطفاال صغارا 
ثم تقــوى بنيتكم إلى أن تصيروا شــيوخا، ومنكم 
مــن ميوت قبل ذلك ولتبلغوا بهــذه األطوار املقدرة 
أجال مســمى تنتهي عنده أعماركم ولعلكم تعقلون 
حجــج اهللا عليكم، وتتدبرون آياته وتعرفون أنه ال 
إله غيره يفعل ذلك، وهو ســبحانه املتفرد باإلحياء 
واإلماتة، فإذا قضى أمرا فإمنا يقول له: «كن» فيكون، 

ال راد لقضائه.
(ألــم تــرى الذيــن يجادلــون في آيــات اهللا أنى 
يصرفون) بعد هــذه الدالئل الواضحة أال تعجب - 
يا محمد - من هؤالء املكذبني بآيات اهللا يخاصمون 
فيها وهي دالئل واضحة على قدرة اهللا، كيف يعدلون 
عنها مع صحتها؟ هؤالء املشركون الذين كذبوا بالقرآن 
والكتب السماوية التي أنزلها اهللا على رسله لهداية 
الناس، فسوف يعلم هؤالء املكذبون عاقبة تكذيبهم 
حني جتعل األغالل في أعناقهم والسالسل في أرجلهم 
وتســحبهم زبانية العذاب في املاء احلار الذي اشتد 
غليانــه ثم في نار جهنم يوقد بهم. (فاصبر إن وعد 
اهللا حق) امــض يا محمد في طريق الدعوة إن وعد 
اهللا حق فإما نرينك في حياتك بعض الذي نعد لهم 
مــن العذاب أو نتوفينك قبل أن يحل بهم فمصيرهم 
يوم القيامة يذوقوا العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون.

الشيخ د.عثمان اخلميس الشيخ رائد احلزاميد.سيد محمد الطبطبائي د.سعد العنزي

الطبطبائي: صالة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الشرع وال أصل لها بل محدثة 
اخلميس: يكره إفراد شهر رجب بالصيام وإن كان من األشهر احلرم لتعظيم اجلاهلية له
العنزي: لم يرد في فضل شهر رجب شيء صحيح وثابت في السنة إال أنه من األشهر احلرم

احلزامي: ليس لشهر رجب فضل في الصيام وال العمرة وال يخصه أحد بعبادة خاصة

روائع التاريخ اإلسالمي قبس من سورة الكهففلذات األكباد

اختبار األجواد
متارى ثالثة في أجواد اإلسالم، فقال رجل: أسخى الناس في عصرنا هذا عبداهللا 
بن جعفر بن أبي طالب، وقال آخر: أسخى الناس عرابة األوسي، وقال ثالث: بل قيس 

بن سعد بن عبادة. وأكثروا في ذلك، وعال ضجيجهم وهم بفناء الكعبة.
فقال لهم رجل: قد أكثرمت اجلدال في ذلك، فما عليكم أن ميضي كل واحد منكم 

إلى صاحبه يسأله، حتى ننظر ما يعطيه، ونحكم على العيان؟
فقام صاحب عبداهللا إليه، فصادفة قد وضع رجله في غرز ناقته يريد ضيعة له، 
فقال: يا ابن عم رسول اهللا! قال: قل ما تشاء. قال: أنا ابن سبيل ومنقطع به، فأخرج 
رجله من غرز الناقة، وقال له: ضع رجلك، واستو على الراحلة، وخذ ما في احلقيبة، 

واحتفظ بالسيف، فإنه من سيوف علي بن أبي طالب ے.
فجاء الناقة، واحلقيبة فيها مطارف خز، وأربعة آالف دينار، وأعظمها وأجلها السيف.
ومضى صاحب قيس بن سعد بن عبادة، فصادفه نائما، فقالت اجلارية: هو نائم، 
فما حاجتك إليه؟ قال: ابن الســبيل ومنقطع به، قالت: حاجتك أهون من إيقاظه، هذا 
كيس فيه ســبعمائة دينار، واهللا أعلم أن ما فــي دار قيس غيره، خذه، وامض إلى 
معاطــن اإلبل، إلى أموال لنا بعالمتنا فخــذ راحلة من رواحله، وما يصلحها وعبدا، 

وامض لشأنك.
وملــا انتبه قيس من رقدته، أخبرته مبــا صنعت فأعتقها. ومضى صاحب عرابة 
األوســي إليه، فألقاه قد خرج من منزله يريد الصالة وهو ميشي على عبدين، وقد 
كف بصره، فقال: يا عرابة، ابن ســبيل ومنقطع به، فخلى العبدين، وصفق بيمناه 
على يســراه، وقال: أواه، أواه، ما تركت احلقوق لعرابة ماال، ولكن خذهما، قال: ما 
كنت بالذي أقص جناحيك، قال: إن لم تأخذهما فهما حران، فإن شــئت تأخذ، وإن 

شئت تعتق، وأقبل يلتمس احلائط، راجعا إلى منزله.
فأخذهما صاحبه، وجاء بهما الى رفاقه، فقالوا: ان هؤالء الثالثة أجود عصرهم، 

إال أن عرابة أكثرهم جودا ألنه أعطى جهده.

إن تعويد األطفال علــى أداء الفرائض 
والعبادات يجب أن يقتــرن باملفاهيم التي 
تدربهم على مكارم األخالق، ويعود الطفل 
على املراقبة الذاتية واألمانة في عالقاته بربه 
ومبن حوله وباملجتمع، وهو سلوك نحن في 
أمس احلاجة الى ترسيخه في نفوس النشء، 
فنقوي لدى الطفل قيمة االميان باهللا عز وجل، 
كذلك يجب اختيار االصدقاء احملافظني على 
الصلوات وان نصطحب ابناءنا الى املسجد 
ونشجعهم ونثني عليهم وان نصبر عليهم 
(وأْمر أهلك بالصالة واصطبر عليها)، ونذكرهم 
بالقدوات احلسنة وكيف كانت شدة حرصهم 
على أداء الفرائض، ونعلمهم ونربيهم على 

قولــه تعالى (ألم يعلم بأن اهللا يرى)، فنربطهم دائما باهللا تعالى، كما علينا أال 
نظهر اليأس من إصالح االبن، فذلك يجعله يتمرد، وإذا أهمل الطفل الصالة 
ولم جتد معه الوسائل فنهجره حتى يشعر بالذنب، كما أنه باحلب واالحتضان 
والتربيت على الكتف واملســح على الظهر مينح الطفل تشجيعا على الصالة 
واملواظبــة عليها، واذا الحظ األب أو األم أن الضرب يؤدي مع الطفل نتيجة 
عكســية فيلجأ األبوان الى فن وأسلوب مختلف عن هذا األسلوب، ونالطف 
االبن بالكالم، فنحن بحاجة دائمة ان نذكرهم مرارا وننبه الى اهمية الصالة 
ونضرب منوذجا في االهتمام بأمر الصالة ونحضر لهم الكتب املفيدة التي 
تتحدث عن الفرائض وثواب ادائها والكتب التي توضح خطورة ترك الصالة، 

ونعلمه أن السعي الى الصالة سعي الى اجلنة.

(وَكَذِلــَك أَْعثَْرنَا َعلَيِْهْم ِليَْعلَُموا 
اَعةَ َال َريَْب  ِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّ أَنَّ َوْعَد اهللاَّ
ِفيَها ِإْذ يَتَنَاَزُعوَن بَيْنَُهْم أَْمَرُهْم َفَقالُوا 
بُُّهْم أَْعلَُم ِبِهْم  ابْنُوا َعلَيِْهــم بُنْيَانًا رَّ
َِّذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِهْم لَنَتَِّخَذنَّ  َقاَل ال

َعلَيِْهم مَّْسِجًدا ).
هذه اآلية تقــرر انه مت العثور 
على اصحاب الكهف بعد اختفائهم 
ملدة طويلة وفي وقت ظهورهم قد 
تغيرت احوال املدينة، فقد زال الباطل 

وساد احلق.
وتقرر اآلية كذلك حقيقة البعث 
بعد املوت في تشابه قريب من قصة 

اصحاب الكهف، حيث قاموا بعد نومهم الطويل، وقد ساد خالف بني 
النصارى الذين يقولون ان اهللا يبعث الناس بعد املوت بأرواحهم دون 
ابدانهم، ولكن شريعة االسالم تقر بأن البعث يكون باألرواح واألبدان 

معا بعد العثور على أصحاب الكهف احياء.
فقد اماتهم اهللا عز وجل جميعا في وقت واحد، وتنازع اهل املدينة 
فيمــا بينهم حول تكرمي هؤالء االخيار، فمنهم من قال نبني لهم دارا 
للعبادة نذكرهم فيه، ولكــن كان األمر الغالب أن يبنوا على قبورهم 

مسجدا، حيث كان هذا األمر مباحا قبل االسالم.
قبس هذه اآلية: البعث بعد املوت حقيقة تتطلب االستعداد لها بالطاعة 
والعمل الصالح، ويكون شعار املؤمن الثابت على االميان الى يوم املمات.

د.عجيل النشمي

سورة غافر

كن مستعدًا ليوم البعثاألبناء وأداء الفرائض

تأجير العقار املستأجر
هل للشخص الذي يستأجر محال جتاريا مثال، 

أن يقوم بتأجيره لغيره نظرا لظروفه التي ال 
يتمكن فيها من استعمال احملل؟ 

٭ هــذا املســتأجر يعتبر مالــكا ملنفعة احملل 
املســتأجر وملك املنفعة كملك األعيان، فيجوز 
لــه أن يتصرف فــي املنفعة في املــدة احملددة 
لإلجارة فله أن يســتغلها بنفســه أو يؤجرها 
لغيره، أو يعطيها لغيره يستغلها بدون مقابل، 
وال قيود على هذا احلق ما دامت العني املستأجرة 
ال تتأثر باختالف املستعمل. فمثال من استأجر 
محال لبيع الكتب يؤجره من الغير ليعمل منه 
مخبزا. ويحكم العرف السائد في هذه األحوال 
كمــا يؤخذ باالعتبار ما يضعــه ولي األمر من 
قيود مشروعة حلسن التصرف، وعدم االعتداء 

على حقوق الغير. 
النجاسة أثناء الطواف

طفت حول الكعبة املشرفة في العمرة وأنا أحمل 
طفلي وعليه حفاظة ثم تبني بعد الطواف أن 

فيها جناسة وأحيانا يكون ذلك في الصالة، وما 
احلكم اذا وجدت جناسة الطفل قد اصابت ثوبي.

٭ إذا كنــت تعلمــني ان في احلفاظة جناســة 
لطفلــك فال حتمليــه، اما اذا كانــت نظيفة فال 
بــأس، فقد ثبت عنــه ژ انه صلى وهو حامل 
أمامــة بنــت زينب - بنت بنتــه - يصلي بها 
والناس ينظرون، فإذا ســجد وضعها وإذا قام 
حملها، وقد حمــل العلماء ذلك على انها كانت 
نظيفــة طاهــرة وعليك األخــذ باألحوط فقبل 
الصالة تتحسســني طفلــك ان كان طاهرا او ال 
وإذا حملتيه على انه طاهر ثم تبني انه جنس 
فإن شاء اهللا صالتك صحيحة وإن كنت علمت 
بالنجاسة اثناء الطواف فعليك ان تتوقفي حتى 
تزيلي النجاســة وإن اكملت الطواف فالطهارة 
من اخلبث شــرط في صحــة الطواف في قول 
جمهــور العلماء، وذهب ابوحنيفة ورواية عن 
احمد انها ليســت شرطا. ولعل الراجح هنا ان 
صالتــك صحيحة بعد علمك بالنجاســة اذا لم 

تتعد النجاسة الطفل الى ثيابك.
والدي ال يتذكر الصالة

والدنا يبلغ من العمر أكثر من ٩٠ عاما، وهو 
اآلن مقعد على الفراش وعندما نذكره بالصالة 

يحرك رأسه وال يعلم كم ركعة صلى ويتكلم 
وهو في الصالة، فهل جتب الصالة عليه وهو 

في مثل هذه احلالة؟
٭ حــال والدكــم تفيــد بأنه ال يعي مــا يفعل، 
فالتكليف بالصالة والصوم والعبادات ساقط 
عنــه، ألن اهللا ســلبه ما وجب، فيســقط عنه 
ما وجب، والعبــادات خطابها موجه ملن يعقل 

ويقدر على الفعل.

خليل الشطيد.أحمد الكوس

علماء الشرع: تقديس شهر رجب 
بدعة تخالف الكتاب والسنة

األشهر احلرم عظيمة ولكن!

(ألقيت هذه احملاضرة
في مسجد فاطمة اجلسار مبنطقة الشهداء)


