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   لقد احتفى رسول اهلل  بشهر رمضان ما مل  حيتِف بغريه، فكان  إذا دخل رجب 
دعا اهلل تعاىل أن يبلغه رمضان فيقول : » اللهم بارك لنا يف رجب وشعبان ، وبلغنا رمضان 
»وكان يقول« : ليلة اجلمعة ليلة غراء ، ويوم اجلمعة يوم أزهر « ) سنن البيهقي، يف شعب 

اإلميان(.

    وإن دل هذا على شيء فإمنا يدل على حبه  لشهر رمضان، ومن هديه  أن يستقبل 
كل شهر إذا رأى هالله بالدعاء والتوجه إىل اهلل، روى طلحة بن عبيد اهلل عن أبيه عن 
جده عن رسول اهلل  أنه كان إذا رأى اهلالل يقول: ) اللهم أهله علينا باألمن واإلميان 

واإلسالم ، ربي وربك اهلل ( ) أخرجه الذهيب يف ميزان االعتدال(.

    ومن دعائه كذلك  إذا رأى اهلالل قال: ) هالل خري ورشد ، آمنت بالذي خلقك ؛ 
ثالث مرات . ثم يقول احلمد هلل الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا ( ) أخرجه أبو 

داود(
    وعن أبي هريرة  قال: » إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة ، وغلقت أبواب النار، 

وصفدت الشياطني «) أخرجه مسلم ، املسند الصحيح(

   ويف احلديث الذي يرويه سلمان  قال: ) خطبنا رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم 

         هدي الرسول صلى الله عليه وسلم 
            يف استقبال شهر رمضان

 بقلم: الشيخ حممد حسني / املشرف العام

افتتاحية العدد ... افتتاحية العدد ... افتتاحية العدد 
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- يف آخر يوم من شعبان فقال : يا أيها الناس ! قد أظلكم شهر عظيم ، شهر مبارك ، 

شهر فيه ليلة خري من ألف شهر ، جعل اهلل صيامه فريضة ، وقيام ليله تطوعا ، من 

تقرب فيه خبصلة من اخلري ؛ كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فريضة 

فيه؛ كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصرب - والصرب ثوابه اجلنة، 

وشهر املواساة ، وشهر يزاد فيه رزق املؤمن ، من فطر فيه صائما ؛ كان له مغفرة لذنوبه، 

وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره من غري أن ينتقص من أجره شيء ، قلنا : يا 

رسول اهلل ! ليس كلنا جند ما نفطر به الصائم ؟ ! فقال رسول اهلل - صلى اهلل عليه 

وسلم - : يعطي اهلل هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لنب ، أو مترة ، أو شربة من 

ماء، ومن أشبع صائما ؛ سقاه اهلل من حوضي شربة ال يظمأ حتى يدخل اجلنة ؛ وهو شهر 

أوله رمحة ،  وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، ومن خفف عن مملوكه فيه؛ غفر 

اهلل له وأعتقه من النار ( ) أخرجه األلباني، مشكاة املصابيح(.

      إن شهر رمضان هو شهر اخلري واالقبال على اهلل تعاىل، وهو شهر اجلد واالجتهاد 
لََعلَُّكْم  الُْمْؤِمُنوَن  َُّها  َأي َجِميًعا  اللَِّه  إِلَى  يقول:}َوُتوُبوا  تعاىل  فاهلل  العباد،  لرب  التوبة  وإعالن 

ُتْفلُِحوَن{)النور:31(.

هدي الرسول  صلى اهلل عليه وسلم  في استقبال شهر رمضان
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   فهذا الوافد الكريم الذي حيل على املسلمني باخلري يف كل عام، فيصومون أيامه عبادة 
الصيام، وحييون لياليه بالصالة والذكر والدعاء طمعًا يف ثواب اهلل تعاىل الذي أعده 
للصائمني، فقد ورد عن رسول اهلل  أنه قال: » من صام رمضان إميانا واحتسابا، غفر 

له ما تقدم من ذنبه « )أخرجه البخاري يف اجلامع الصحيح(

  فشهر الصيام هو موسم اهلمم العالية والنفوس املؤمنة اليت تشمر عن ساعد اجلد 
واالجتهاد مستعينة بعزمية اإلميان ألداء عبادة الصيام.

  لقد غدا شهر رمضان سجاًل حافاًل بأجماد سلفنا الصاحل وأمتنا الكرمية، فما أحرانا أن 
ننظر يف صفحات هذا السجل لنقف على سر عظمة هذه األمة وكرامة هذا الشهر ، 
لنأخذ العربة والعظة للنهوض باألمة وفق هذا اهلدي وعلى غرار هذه السرية احلميدة، 
إىل  الفرقة  ومن  القوة،  إىل  اهلوان  ومن  النور،  إىل  الظلمات  من  أخرجت سلفنا  اليت 
الوحدة، ومن اهلزمية إىل النصر، ومن مؤخرة ركب األمم إىل ريادتها وقيادة العامل على 
َأْرَسلَْناَك إِلَّ َرْحَمًة  َوَما  أسس اإلميان والتقوى والرمحة العامة جلميع البشر، فاهلل يقول:} 

لَْعالَِمنَي { )األنبياء:107(
ِّ
ل

   إن هذا الشهر الفضيل يزهو على 
سائر الشهور بفضائله وخصائصه.

فهو شهر الصرب واملصابرة، واجلهاد 
واجملاهدة، ميحي الذنوب فال يبقي هلا 
العابدين  أعني  تكتحل  وفيه  أثرًا، 
للفوز  هلل  طاعة  لياليه  يف  بالسهر 
فأبواب  وقيامه،  أيامه  ثواب  جبزيل 
الشر  وأبواب  مفتوحة،  فيه  الرمحة 
مغلقة، والشياطني مصفدة، فالسعيد 
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من فاز بثوابه والشقي من حرم فضله فانسلخ رمضان ومل يغفر له.
  فلنقبل أيها املسلمون على هذا املوسم للطاعة نتزود من مدرسته الكربى بالتقوى 
وشحن النفوس باإلميان وصقلها بالقرآن، فشهر رمضان حمطة النفوس الكرمية ومرفأ 
اهلمم العظيمة، وهو مكفر للذنوب ، فالرسول  يقول: ) الصلوات اخلمس . واجلمعة 
إىل اجلمعة . ورمضان إىل رمضان . مكفرات ما بينهن . إذا اجتنب الكبائر ( )أخرجه 

مسلم يف املسند الصحيح، كتاب الطهارة، باب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة 
ورمضان إىل رمضان ( .

   ويكفي الصيام فخرًا وقدرًا أن اهلل اختاره لنفسه من بني عبادات العبد وتكفل باجلزاء 
عليه فقال  يف احلديث القدسي: ) كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي 

به( ) أخرجه البيهقي يف السنن الكربى(.

  اللهم اجعل هذا الشهر املبارك شهر خري وعز ونصر للمسلمني، ووحد كلمتهم، وارفع 
رايتهم، وامجع مشلهم، واقِض على ما بينهم من الشحناء والبغضاء وسفك الدماء، ومنَّ 
على أهل هذه الديار؛ ديار اإلسراء واملعراج باهلدى والتقى، ووحد صفنا وامجع كلمتنا 
على اخلري، واقض على ما بيننا من اخلالف والفرقة واجعلنا خري من يقتدي ويتأسى 

حممد  األسوة  برسولنا 
صلى اهلل عليه وعلى آله 
ومن  أمجعني  وأصحابه 
يوم  إىل  بإحسان  تبعهم 

الدين.

هدي الرسول  صلى اهلل عليه وسلم  في استقبال شهر رمضان
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ونتناحر.... على   ونتناحر...  نتناحر...  ذلك  ومع كل 
السيادة  على  نتناحر  هل  ندري،  ال  شيء؟!   أي 
املنقوصة؟! أم على نصيب من كعكة » الرضوخ«؟! 

ال ندري.
إن حالنا يف الوضع الطبيعي ميكن أن يدرج يف نطاق 
َن 

ِّ
َُّكْم بَِشْيٍء م االبتالء الذي قال اهلل تعاىل فيه: } َولََنْبُلَون

ِر 
ِّ
َن اأَلَمَواِل َواألنُفِس َوالثََّمَراِت َوبَش

ِّ
الَْخوْف َوالُْجوِع َونَْقٍص م

ابِِريَن{ )البقرة:155(. الصَّ
والعمل  واجللد  بالصرب  االبتالء  واجهنا  فلو 
الدؤوب على تغيري ما بنا من سوء، وإصالح ما بنا من خلل، لصدق فينا قول اهلل تعاىل: 
ا إِلَْيِه  َـّ َّا لِّلِه َوإِن ِصيَبٌة َقاُلواْ إِن َِّذيَن إَِذا َأَصابَْتُهم مُّ ابِِريَن{ )البقرة:155(  وقوله سبحانه}ال ِر الصَّ

ِّ
}َوبَش

َراِجعوَن{ )البقرة:156(. فابتالؤنا بذلك يكون ضارة نافعة بإذن اهلل.
  لكن وجه العجب والغرابة يكمن يف طريقة تعاطينا مع الظروف احمليطة بنا، فحني 
فتات  على  ونتناحر  وزمامه،  األمر  منلك  أصبحنا  أننا  ونتخيل  املرة،  احلقيقة  نتجاهل 
هزيل، والقتل والدمار مرتبصان بنا وبديارنا، فهنا نكون قد جلبنا ألنفسنا ووطننا وديننا 
الويالت، فإن مبادرتنا إىل املصاعب اليت تعرتض حياتنا والشدائد اليت نعانيها لنحملها 

أرضنا   ، عجيب  أمرنا  غريب   

حمتلة ، ومقدساتنا مهددة ، 

حتى  أسرى  اجململ  يف  وحنن 

وأبناؤنا  وإخوتنا  النخاع، 

السجان  يد  يف  رهن  وأبطالنا 

مكبل،  واقتصادنا  الغاصب، 

وكرامتنا  مفقودة،  وحريتنا 

يلفه  ومستقبلنا   ، منتهكة 

الغموض....إخل.

بقلم : الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل / رئيس التحرير 

كلمة العدد          على أي شيء نتناحر.. ؟؟!
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بأيدينا، ونسعى حنوها بأرجلنا؛ فتلك خدمة نقدمها ألعدائنا املرتبصني بنا على طبق من 
ذهب، وبساط من حرير.

يف  أنفسنا  نركس  فإننا  سبياًل؛  والنزاع  والشقاق  واخلصومة  التناحر  خنتار  فحني     
َوَل  َوَرُسولَُه  الّلَه  }َوَأِطيُعواْ  الردى، واهلل حذرنا من سلوك هذا الدرب فقال تعاىل:  خمازي 
ابِِريَن{ )األنفال:46(، فهو درب الفشل  َتَناَزُعواْ َفَتْفَشُلواْ َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُرواْ إِنَّ الّلَه َمَع الصَّ

واخلسران، وهو درب الفتنة اليت يبغيها األعداء لنا.
  ويف ظل اختيار التناحر دربًا رغم كل احملاذير احمليطة به، حيتار املرء يف احلكم على عقولنا، 
أهي واعية مبا يدور أم غافلة عما حوهلا؟! فإن كانت غافلة فتلك مصيبة، وإن كانت واعية 

فاملصيبة أعظم.
  وخنشى أن نصبح مثاًل يضرب يف الغفلة 
اخلطب  أمام  بالرتهات  واالنشغال  والتيه، 
حماصرة  كانت  اليت  القرية  كتلك  العظيم، 
خمتلفون  وأهلها  احملتوم،  مصريها  تواجه 
من  البيضة  أم  البيضة؟!  من  الدجاجة  هل 

الدجاجة؟! فذهب جدهلا مضربًا لألمثال.
  فإذا كانت نتيجة التناحر الفشل، وإذا كان 
ييسر  أو  أهدافهم  ألعدائنا  حيقق  التناحر 
سراب  عليه  نتاحر  ما  كان  وإذا  حتقيقها، 
إذن  فالتناحر  املخيالت،  يف  وأوهام  بقيعة، 
وديننا  نفوسنا  حبق  نقرتفها  نكراء،  جرمية 
شهدائنا  وحبق  وتارخينا،  وشعبنا  ووطننا 

وأسرانا واملرابطني فينا.

على أي شيء نتناحر ؟؟!!
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  فاتقوا اهلل فينا أيها املتنفذون، يا من متلكون زمام وأد الفتنة، على رسلكم أوئدوها، 
إنها ملعونة، وملعون من يوقد نارها أو يساهم بذلك ولو بكلمة أو رصاصة أو قرار 

أو موقف....إخل.
منها  احمللي  األصعدة؛  خمتلف  على  التناحر،  جراء  الكثري  شعبنا  قضية  لقد خسرت    
والسياسة  واالقتصادية  والعسكرية  النفسية  املستويات  وعلى  والعاملي،  واإلقليمي 
قضيتنا  من  بقي  ما  الزمن، وخنسر  تسبقنا عجلة  أن  قبل  نفيق  أن  لنا  فهل  والدينية، 

وشعبنا ونفوسنا ومقدساتنا وأرضنا ووجودنا؟؟!
  فأملنا باهلل كبري أن ييسر لنا سبيل اإلفاقة، ويزيح عن عقولنا الغفلة، ويصرف عن 
يقود النتصار كل ذي رأي  الذي  قلوبنا من علل اهلوى  الغشاوة، وأن يطهر  أبصارنا 
لرأيه، واهلل نسأل أن يأخذ بأيدينا ملا حيب ويرضى، فنكون مع احلق ، نسري حيث سار ، 

وجنانب الباطل وأهله بغض النظر عن أمسائه ومسمياته.
  وإن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف 
عون أخيه، فلنتوجه إىل اهلل بقلوب خاشعة وجلة، نعاهده أن نكون أوفياء ملبادئنا وقضايانا 
املشروعة، ودماء شهدائنا، وأنات جرحانا، وألسرانا البواسل، نعاهده أن نكون أذلة على 
املؤمنني، أعزة على الكافرين، كما أراد اهلل سبحانه لنا، ونعوذ باهلل من أن تستحوذ علينا 

األهواء، ومن أن يزين الشيطان لنا سوء العمل فنراه حسناً.
  اللهم ال تردنا على أعقابنا خاسرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واحشرنا اللهم 

مع الصديقني والنبيني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً.



�� 

     
   يبعث الشهر الفضيل، الذي حنتفي مبقدمه هذا العام ، نفحة روحانية خاصة يف نفوسنا 
حيث تغدو مظاهر العبادة وصورها يف أيامه العامرة باإلميان حياة نعيشها ، وسلوكًا عمليًا 

منارسه تقربًا إىل اهلل وطاعة له ، وطلبًا ملغفرته ورضوانه.
  من هنا يفرض رمضان وجوده على عامل املسلمني، ويف كل اجملاالت على الفرد واألسرة 
واجملتمع واإلعالم املسموع واملنظور، فهو شهر التغيري والتبديل يف كل شأن من شؤون 
احلياة، وهو شهر اإلرادة والتصميم على تغيري واقعنا املأساوي الذي تظلله صور شتى 
فيه  ينعم  واقع  إىل  والنكبات  الكوارث  من  متعددة  وصنوف   ، واملعاناة  املكابدة  من 

اإلنسان املسلم عامة والفلسطيين خاصة باخلري والعدل واحلب والسالم. 
  وإذا كان لشهر الرمحة واملغفرة دالالت إميانية عميقة تهفو إليها نفوس أبناء العروبة 
واإلسالم ، فإن له يف فلسطني عامة ويف بيت املقدس خاصة -زيادة على ذلك- معنى 
مميزًا ونكهة خاصة، فالقدس عنوان مرحلة وتاريخ أمة وثورة شعب، وهي عشق الروح 
عليه  اهلل  األكرم صلى  النيب  اهلل، وهي مسرى  أنبياء  الوحي على  ومهبط  إىل خالقها، 
وسلم ، وبوابة األرض إىل السماء اليت ما فتئت ميزانًا للعدل، وواجهة للعزة اإلسالمية 
مسائها  ويف  األنبياء  استشهد  الطهور  ثراها  فعلى  عليها،  ومن  األرض  اهلل  خلق  منذ 
تبادلت املالئكة التهاني بنصر اهلل، ويف رحاب مسجدها سجد أكرم خلق اهلل ، فحازت 
اخلري من جمامعه)1( ، ومجعت الربكة من أصوهلا، فأصبحت بال منازع األرض املقدسة، 

قدسنا في رمضان
رباط دائم وأمل 
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أرض احملشر واملنشر، وأرض الرباط اليت شرفها اهلل وباركها ومن حوهلا ، فأضحت على 
الدوام حمط األنظار ، ومهوى األفئدة وجامعة املؤمنني وقاهرة الغاصبني الظاملني.

لكنها   ، غالية  درة  وهي   ، أمجل  رمضان  شهر  يف  لكنها  مجيلة،  جوهرة  القدس  إن    
تارخيها وتراثها  املدينة حلة مجيلة حتتضن  ففيه تلبس   ، يف شهر رمضان أغلى وأبهى 
وحضارتها وهي تبهر الوافدين إليها جباللة مسجدها األقصى ، وروعة قبة الصخرة ، 
ومآذنها الشاخمة ، وعظمة سورها وأبوابها القدمية وشوارعها املسقوفة ، وأزقتها الضيقة 
وحاراتها وقناطرها وأقواسها اليت تزيد من تألقها ومجاهلا ، واليت تؤكد  عراقتها وأصالتها 

ومالحمها  العربية األصيلة )2( اليت تعبق بعطر الدين والتاريخ والبطولة.
  كانت أجواء رمضان يف املدينة املقدسة حتى عهد قريب تشكل واقعًا حياتيًا مجياًل يف 
البيوت املقدسية، فقد اعتاد املقدسيون على استقباله كل عام بتنظيف بيوتهم وتزيينها 
تنتشر يف  الذكر  العائلية وجلسات  السهرات  وكانت  الكهربائية،  واملصابيح  باألهلة 
ربوع املدينة)3( ، ومتتد حتى ساعات الفجر، وكان اآلالف  بل مئات اآلالف يتدفقون 
باحلياة  تعّج  وأسواقها  وأزقتها  فكانت شوارعها   ، وخارجها  فلسطني  من  املدينة  على 
وتتألق فيها األنوار، وتعلو يف أرجائها األهازيج الدينية ، وأناشيد الصمود وروحانيات 

الصائمني والتوجه لرضا رب العاملني 
   وكان أبناء القدس يستقبلون إخوانهم وأحبتهم ضيوف الرمحن يف  األقصى ، ويفتحون 
هلم قلوبهم وأذرعهم باحملبة واملودة والرتحاب مبا عهد فيهم من احللم والسماحة والكرم 
وحسن الضيافة ، واحلرص األكيد على مجال مدينتهم وقداستها وطهارتها حتى تبقى 
صورتها حّية نابضة يف ذاكرة كل من يفد إليها، ويشد الرحال إىل مسجدها الذي جيمع 
يف بقعته الطاهرة بني مجال املكان وطهر الزمان، وتصدر عن رحابه الشريفة نفحات 
روحانية تذكرنا بقول الرسول ، صلى اهلل عليه وسلم، ) من أراد أن ينظر إىل بقعة 

من اجلنة فلينظر إىل بيت املقدس ( )4(.

   ومن الظواهر الالفتة للنظر أن الفرحة اليت تعم سكان املدينة واملرابطني فيها بقدوم 
الشهر الفضيل  ليست قاصرة على املسلمني فحسب، بل إن أبناء العائالت املسيحية 
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املقدسية كانوا -وما زالوا- ينتظرون قدومه بلهفة، وكانوا يعدون أنفسهم ويتأهبون 
الستقبال الوافدين الصائمني إىل مدينتهم والرتحيب بهم حبفاوة بالغة، مما يؤكد عمق 
انتمائهم وحمبتهم ملدينتهم املقدسة، وحرصهم الشديد على تقوية أواصر املودة واحملبة 
والتمسك بالوحدة الوطنية مع من جياورهم ويشاركهم يف أحالمهم وتطلعاتهم لتحرير 

مدينتهم املغتصبة وبناء دولتهم املستقلة.
القدس  فإن  هذه،  أيامنا  أما يف  املاضية  العهود  يف  األنبياء  مدينة  حال  كان  هكذا     
وقد  احلزين  الشاحب  ووجهها  الكاحل،  بثوبها  علينا  تطلع  والسالم  احملبة  مدينة 

الفرتات  يف  تشهدها  كانت  اليت  الرمضانية  والطقوس  االحتفالية  املظاهر  عنها  غابت 

عنصرية  على  حيًا  شاهدًا  املدينة  حول  ينتصب  العنصري  التعذيب  فجدار  السابقة، 

وجنود  واإلسالمي،  العربي  حميطها  املدينة عن  عزل  على  وإصراره   ، وهمجيته  احملتل 
االحتالل املدججون بالسالح ينتشرون يف األزقة والطرقات يتعقبون املصلني، ويدققون 
يف هوياتهم، ويتعرضون هلم بالضرب واإلهانة ملنعهم من الصالة يف املسجد األقصى.

   وعلى الرغم من إدعاء سلطات االحتالل بتقديم بعض التسهيالت مع بداية شهر 
على  باحلفاظ  وتشدقها  املبارك،  رمضان 
الدميوقراطية وحرية العبادة، فإنها تصر 
على منع معظم أبناء شعبنا املرابط من 
وإىل  الشريف  القدس  إىل  الوصول 
املسجد األقصى لتأدية الصالة، وتقوم 
حصارها  بتشديد  مربجمة  خطة  ضمن 
مئات  فتنصب  املقدسة  املدينة  على 
أرجاء  يف  واملؤقتة  الدائمة  احلواجز 
الوطن ، وتغلق الطرق املؤدية إىل املدينة 
إغالقًا حمكمًا لتغدو القدس ومسجدها 
وعلى  أبنائهما  على  حمرَّمني  األقصى 

قدسنا في رمضان رباط دائم وأمل
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املسلمني كافة، يف حني تعمل هذه السلطات االحتاللية على توطني اليهود يف املدينة 
القدس  بزيارة  العامل  أحناء  مجيع  من  الفلسطينيني  لغري  والسماح  هلم،  املساكن  وبناء 
واإلقامة فيها حيث يسرحون وميرحون دومنا اعرتاض أو مضايقة، بل ترتك املستوطنني 
عن  اإلحجام  وتتعمد  ومحايتها،  وبصرها  مسعها  حتت  املدينة  أرجاء  يف  فسادًا  يعيثون 

الوقوف يف وجه طغيانهم ، أو التعرض هلم بأدنى قسط من األذى والعقاب.
منعوا  بل  املقدسة،  املدينة  إىل  الدخول  املصلني من  مبنع  االحتالل  يكتف جنود    ومل 
احلرم  إىل  الدخول  من  عامًا  األربعني  أعمارهم  تتجاوز  ال  الذين  املقدسيني  املواطنني 
القدسي الشريف ، وتواجدت حشود كبرية من الشرطة اإلسرائيلية على أبواب احلرم 
اليت حتولت إىل ما يشبه الثكنة العسكرية ،  مما اضطر املئات منهم إىل أداء الصلوات يف 

الشوارع ، فيما كانت باحات احلرم شبه خالية من املصلني.
املقدسة  للمدينة  احتالهلا  بدء  منذ  اإلسرائيلية  السلطات  أن  أحد  على  خيفى  وال    
وسيطرتها عليها ، وضعت نصب عينيها تهويد املدينة وتفريغها من أصحابها الشرعيني، 
ومؤسساتها الوطنية ، ولتحقيق هذه الغاية فقد ابتدعت أساليب شتى لتقويض البنية 
الشريف،   القدس  يف  املرابطني  ألهلنا  والنفسية  والرتبوية  واالقتصادية  االجتماعية 
وذلك بتشجيعها املستمر على تعاطي املخدرات ، وإشاعة الفاحشة واجلرمية يف أوساط 
الشباب املقدسي ليتحولوا إىل معاول هدم ملدينتهم وجمتمعهم ومستقبل وجودهم ، مما 
يسهل مهمتها اليت ختطط هلا يف االستيالء على البيوت واملمتلكات يف البلدة القدمية 
املقدسات  على  قبضتها  وإحكام  وتهويدها   ، األقصى  للمسجد  املالصقة  والعقارات 

اإلسالمية.
   وعلى الرغم من تداعيات هذا املخطط اإلجرامي ، ومن كل مظاهر املكابدة واملعاناة 
والتنكيد على احلواجز ونقاط التفتيش اليت يواجهها الفلسطينيون يوميًا يف رحلتهم 
التعبدية  للقدس الشريف، ويف غمرة سياسة التفريغ والعزل والعدوان اليت جعلها 
اختالف شرائحه  أبناء شعبنا على  فإن  العنصرية،  القمعية  منهجًا لسياسته  االحتالل 
وأماكن تواجده، وال سيما يف الداخل الفلسطيين مل تفرت هلم همة ومل تلن هلم عزمية، 
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فما إن أدركوا فداحة املخططات اإلسرائيلية، وإصرار القائمني عليها على عزل القدس 
يف  إخوتهم  مع  والنفسي  والثقايف  اجلغرايف  التواصل  من  أبنائها  وحرمان  وتهويدها 
الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى بادروا بشد الرحال إىل املدينة املقدسة،  والزحف عليها 
مؤسسة  عليها  تشرف  مباركة  مبادرة  وهي  البيارق،  مبسرية  يسمى  ما  ضمن  باآلالف 

القدس إلعمار املقدسات اإلسالمية، هادفة من ورائها إىل دعم صمود أهلنا املرابطني يف 

بيت املقدس وإعمار املسجد األقصى ، واحلفاظ عليه من األخطار اليت تتهدده ، فالقدس 
اهلل،  كتاب  آية يف  ، وهما  الروح للجسد  مبثابة  للمسلمني  بالنسبة  واملسجد األقصى 
وعقيدة يف قلوب املسلمني ، والتفريط فيهما تفريط بالعقيدة، يقول أحد املشاركني يف 
هذه املسرية الرائدة اليت نرجو أن تتواصل يف هذا العام واألعوام الالحقة، » املسجد 
األقصى بالنسبة لنا عقيدة، فلن يرحل أحد منا من هنا، هذه بالد مقدسة، فالرمحة تتجول 
املقدس كالعابد يف غريه، فمهما  املقدس، والنائم يف بيت  العامل وتستقر يف بيت  يف 
أكثروا من احلواجز واجلدران ونقاط التفتيش ، ومهما ضيَّقوا علينا يف الدخول واخلروج 
من املسجد األقصى، فلن يزيدنا ذلك إال ثباتًا واصرارًا وعزمًا على الرباط يف القدس 
ويف املسجد األقصى املبارك ممتثلني لوصية رسولنا الكريم، صلى اهلل عليه وسلم، الذي 
قال: » ال تزال طائفة من أميت على الدين ظاهرين ، لعدوهم قاهرين ، ال يضرهم 
من خالفهم ، إال ما أصابهم من ألواء ، حتى يأتي أمر اهلل وهم كذلك ، قالوا : يا 

رسول اهلل ، وأين هم ؟ قال :ببيت املقدس وأكناف بيت املقدس «)5(.

  ومع تقديرنا وإكبارنا لكل اجلهود الرامية إىل تكثيف الوجود العربي واإلسالمي يف 
مدينتنا اخلالدة ، وهي جهود مباركة كان هلا أثر ملموس يف احلد من املخاطر اليت يتعرض 
والتهوين  الستهدافه  اإلسرائيلية  احملاوالت  من  العديد  وجلم   ، األقصى  املسجد  هلا 
مباردات شعبية ورمسية  ة  اخلريرِّ اجلهود  إىل هذه  أن تضاف  مناص من  قدسيته، فال  من 
عربية وإسالمية تضغط بكل قدراتها يف املستويني اإلقليمي والدولي لوقف العدوانية 
وحماولة  الشريف  األقصى  من  للنيل  الرامية  خمططاتها  وتعرية  املستمرة،  اإلسرائيلية 

تقسيمه متهيدًا لتهويد القدس بكاملها والسيطرة عليها. 

قدسنا في رمضان رباط دائم وأمل
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نفوس  اإلسالمية ويف  العقيدة  األقصى يف  واملسجد  القدس  اليت حتتلها  املكانة  إن    
وتسخري   ، الصفوف  ، ورص  اجلهود  توحيد  تقتضي  قاطبة  العامل  أرجاء  املسلمني يف 
إمكانات األمة لتطهري املسجد األقصى ، وحترير األرض املقدسة من دنس االحتالل، 
به من  اهلل  ما وعدنا  لتحقيق  الوحيد  السبيل  إىل أصحابه)6( وهذا هو  احلق  وإعادة 

النصر والتمكني.
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   يطل علينا شهر رمضان املبارك خبرياته وبركاته، فهو أفضل شهر عرفته البشرية، شهر 
ليهذب  الصرب  بفارغ  ومغاربها  األرض  مشارق  يف  املسلمون  وينتظره  والربكة،  اخلري 
وكبت  السوء،  مقاومة  القدرة على  ومينحها  واهلدى  احلق  ويبصرها مبسالك  نفوسهم 

الشهوات واحلد من طغيان املادة ورجس الشيطان.
     وقد خطب رسول اهلل  الصحابة يف آخر يوم من شعبان فبشرهم بقدوم رمضان 
ورغبهم بالصيام والقيام فيه )1(، فيا له من شهر عظيم، إنه شهر الصرب على طاعة اهلل 
سبحانه وتعاىل واالستسالم ألمره، والبعد بالصوم عما حرمه ، وبرمضان يصبح الصائم 

قويًا يف دينه ودنياه.
  إن رمضان شهر اختص اهلل تعاىل به األمة اإلسالمية يف مجيع بقاع األرض تكرميًا 
الراحة  من  إىل فرتات  الطويلة  حياتها  كاألفراد حتتاج يف  واألمم  لشأنها،  وتعظيمًا  هلا 
واالطمئنان واهلدوء تصلح فيها ما فسد من أوضاعها وتعاجل ما ساء من شؤونها وخباصة 
يف مثل هذه األيام احلالكة السواد، فرمضان هو الفرتة الروحية اليت جتد فيها األمة فرصة 
إلصالح تارخيها، فهو » حمطة « لتعبئة القوى النفسية والروحية واخللقية اليت حتتاج إليها 

كل أمة من األمم وحيتاج إليها كل فرد يف اجملتمع أيضا.
   عن عبادة اهلل بن الصامت، رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، قال: 
وحيط  الرمحة  فينزل  فيه  اهلل  يغشاكم  بركة  شهر  رمضان  أتاكم   (
اخلطايا، ويستجيب الدعاء، ينظر اهلل تعاىل إىل تنافسكم فيه ويباهي بكم 

مرحبا بك يا رمضان
د. شفيق عياش / جامعة القدس
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مالئكته فأروا اهلل من أنفسكم خريًا، فإن الشقي من حرم فيه رمحة اهلل عز 

وجل ( )2(.

  فحق على املسلمني أن يستعدوا الستقبال رمضان وأن يستبشروا بقدومه خريًا وأن 
يغتنموا فرصة جميئه وال يضيعوها بني لعب وهلو وأن يوطدوا العزم على صيام أيامه 
وقيام لياليه، فمن وفق فيه لصاحل العمل وأخلص الصوم لرب العاملني فقد فاز باحلظ 
اهلل  رمحة  من  فقد خسر وحرم  املبارك  العظيم  الشهر  هذا  فرط يف حق  ومن  األوفى، 

سبحانه وتعاىل.
  فاملسلمون األوائل مع رسول اهلل، صلى اهلل عليه وسلم، صاموا يف رمضان وخاضوا 
سبحانه  اهلل  وصدق  أنفسهم  على  انتصروا  ذلك  قبل  ألنهم  فيها  وانتصروا  املعارك 
بَِأنُْفِسِهْم ( )3(، بهذا الفهم الدقيق لشهر  َما  ُرواْ 

ِّ
ُيَغي َحتَّى  بَِقْومٍ  َما  ُر 

ِّ
ُيَغي َل  الّلَه  إِنَّ  وتعاىل: ) 

رمضان وبهذا التخلق الكامل بالصيام وآدابه سجل التاريخ اإلسالمي من النصر يف 
معارك احلق آيات بينات وترك لإلنسانية من أبطال اإلصالح والفتوح والعلم والفتوى 

أعالما شاخمة.
  فها هم املسلمون األوائل يف معركة بدر وقد كانت صبيحة يوم اجلمعة يف السابع عشر 

من رمضان من السنة الثانية 
املعارك  خاضوا  للهجرة 
وهم  راسخة  وأقدام  بثبات 
فيها  وانتصروا  صائمون 
الغزوة  هذه  مؤزرا،  نصرا 
اإلسالم  تاريخ  يف  الفاصلة 
تاريخ  يف  بل  واملسلمني 
البشرية كلها إىل يوم الدين، 
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وقدر رب العاملني أن تكون فيصاًل بني احلق والباطل مهما طال عمره وقويت شوكته، 
ال بد من يوم خير فيه الباطل صريعًا أمام محاة احلق الذين يدافعون عن دينهم ووطنهم 
الذي هو جزء من عقيدتهم حيث يقول سبحانه وتعاىل: ) َكَذلَِك يَْضِرُب الّلُه الَْحقَّ َوالَْباِطَل 

ا َما يَنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأَلْرِض َكَذلَِك يَْضِرُب الّلُه اأَلْمَثاَل (. )4(. بَُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّ ا الزَّ َفَأمَّ
  وقد خلدها اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم آياته وفيها يقول : ) َولََقْد نََصَرُكُم الّلُه بَِبْدٍر َوَأنُتْم 

ٌَّة َفاتَُّقواْ الّلَه لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن  « )5( . َأِذل
نيام،  نهارهم وهم  فإنهم يصومون  إال من رحم ربك،  األيام  املسلمون يف هذه  أما    
ويقضون ليالي رمضان يف صخب وهلو وكأنهم مل يسمعوا قول رسول اهلل، صلى اهلل 

عليه وسلم، : ) لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثريًا ( )6(.
األعداء  من  حمتلة  فأوطانهم  جناحاً،  هلم  الصوم  حيقق  مل  الشديد  ولألسف  لذلك     
وأسرهم مشردة وأصبحوا اآلن يف انتظار عطف دول العامل لتخلصهم مما هم فيه من ذل 

وهوان ومصائب، رغم أن بالدهم بالد خري، وعددهم أصبح ال يستهان به.
  يا حسرتاه على حال هذه األمة اإلسالمية يف الوقت احلاضر، أمل تكن يف املاضي هي 
خري األمم، دستورها القرآن الكريم الذي استقامت به األرض فرتة من الزمن يوم أن 

كانت بعيدة كل البعد عن الدنايا وفحش القول وسوء العمل.
  وبعد : فإن شهر رمضان ضيف كريم وافد علينا بعد أيام إن شاء اهلل تعاىل فلنحسن 
استقباله فمن يستقبله على أنه موسم سنوي للموائد اليت حتتوي على ألوان الطعام 
ودور السينما ومشاهدة التلفاز وينام النوم العميق يف النهار حتى غروب الشمس لن 

يستفيد منه شيئاً.
أنه مدرسة لتجديد اإلميان وشحذ اهلمم وتهذيب اخللق،    وأما الذي يستقبله على 
تفتح هلم  الذين  منه بعون اهلل وتوفيقه هلم، وهم  الذين يستفيدون  فأمثال هؤالء هم 
أبواب اجلنة وتغلق عنهم أبواب النريان إن شاء اهلل، وهم الذين تصلح بهم األمور 

مرحبا بك يا رمضان
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وتكسب بهم املعارك وتسعد بهم األمة وما أحوجنا إليهم يف مثل أيامنا هذه، وحنن يف 
معركة مع الباطل والفساد واالحنالل وسوء اخللق، فإما أن نذل إىل األبد -ال قدر اهلل-

وإما أن حنيا حياة كرمية وعزة كما أراد اهلل سبحانه وتعاىل لنا .
   وإننا ندعو اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعل شهر رمضان شهر خري وبركة، ونصر للمسلمني 

وأن يوحد صفوفهم وأن جيمع على اخلري قلوبهم وأن يهديهم سواء السبيل
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

اهلوامش :
1. الرتغيب والرتهيب- للحافظ املنذري جزء2.

2. املصدر السابق.

3.سورة الرعد آية 11.

4. سورة الرعد آية 17.

5. سورة آل عمران آية 123.

6. صحيح مسلم جزء 2.
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رمضان حمراب العبادة وربيع املتقني 

كلما دنت أياُم رمضان؛ كلما اهتزت النفوس خشوعًا؛ لهذه الكلمة 
النورانية، وانتفضت القلوب؛ ُتَبْعِثر الراَن المركوم عليها، وتحّط أثقاَل 
حطام الدنيا الزائلة، تساقط الحجب الكثيفة التي أسدلتها مكاسب 

األيدي من اآلثام.
  إنه ِسرٌّ مكنون، وإهلام مبارك؛ ُتلهمه نفوس املؤمنني، وإشارٌة من عامل الغيب املستور؛ 
العابدين، وتستحي من شعريتها أعماُل  أفئدُة  إليها  ترسل عرب أطواء الكون؛ فتميل 
العصاة؛ فتنكمش املعصيُة املغرورة خجلى َكّزة؛ فهي تسمع نداء جلجَل يف اآلفاق، ورْجع 
صداه مأل األرض والسماوات: » يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الشر أقصر « )1(؛ 
فرتى الناس مجيعًا بّرهم، وفاجرهم، صاحلهم، وعاصيهم؛ يتساوق مع كلمة الّسر املباركة 
أْن  السماء:  عنان  السامقات يف  املآذن  وتصدح  املبارك،  هالله  يبزغ  فحينما  »رمضان«؛ 
دخلت أيام رمضان الرائعات؛ ترى حركًة تدّب يف األوصال؛ الرجال، والنساء، والكبار، 

والصغار؛ إنه رمضان »حمراب العبادة، وربيع املتقني األبرار«.
وتتزّين،  له،  اجلّنة  تتهيأ  مهيب؛  هائل  كونّي  باحتفال  اأَلجّل  املبارك  رمضان  حيظى    
وعظيم  بالطاعات،  يعّمرونه  العاملون؛  فاملؤمنون  االستقبال؛  أهُل  فهو  وتتزخرف؛ 
َغرو  فال  »إّن اجلنة لتزخرف لرمضان من رأس احلول إىل حول قابل«)2(؛  القربات، 
إْن تناغمت معه نفوُس املتقني، والعّباُد الذين اندرجوا يف سجل الصاحلني، وتاقت له 
نفوس التائبني، فهو املغتسُل من األوضار، وممحاُة الذنوب، واآلثام؛ فكل شيء يهتف 

لرمضان، ويستعّد لرمضان، ويستقبل رمضان. 
   أما األشرار البائسون، واملردة الطاغون الذين مَرَدت نفوُسهم على املوبقات، وجتّمدت 

الشيخ / عمار توفيق أمحد بدوي / مفيت حمافظة طولكرم

عضو جملس اإلفتاء األعلى
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دموُع التوبة يف حماجرهم، وقست قلوُبهم كجالميد الصخور اخُلرس؛ فليس هلم حظٌّ 
قال:    هريرة  أبي  فعن  األصفاد،  يف  مؤصدة  املقفرة؛  فقلوبهم  رمضان؛  خزائن  من 
»إذا دخل رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب جهنم،   : اهلل  قال رســول 
وسلسلت الشياطني«)3(. وعن أبي هريرة  قال: قال رســول اهلل  »إذا كان 

أول ليلة من شهر رمضان ُصفدت الشياطني، ومردة اجلن، وغلِّقت أبواب النار؛ 

حت أبواب اجلنة؛ فلم يغلق منها«)4(.   فلم يفتح منها باب، وفتِّ

   رمضان شهر الشرف، شرف الزمان؛ يتباهى بالوسام، ويعلوه الوشاح؛ وشاح التكريم 
التنزيل  وعاء  ليكون  األوقات؛  سائر  دون  املختار  فهو  األزمان؛  سائر  على  الرّباني، 
الروح األمني، وسّد  العاملني، وبه نزل  احلكيم، وبه رّتلت املالئكة األطهار كالم رّب 
َِّذَي ُأنِزَل ِفيِه الُْقْرآُن ()5(. واصطفت املالئكة الربرة أسراباً؛  جبناحيه الفضاء، )َشْهُر َرَمَضاَن ال
فالكون يف حبور  الدّيان؛  الواحد  للخالق  والتعظيم  بالتحميد  بالتسبيح، وجتهر  ترتّن 
 وسرور وزينٍة تسمو على الّزينات، إنها عروس الليالي، تزّف فيها األعمال الصاحلات،

ُل الَْمَلئَِكُة  ْن َألِْف َشْهٍر* َتَنزَّ
ِّ
َّا َأنَزلَْناُه ِفي لَْيَلِة الَْقْدِر* َوَما َأْدَراَك َما لَْيَلُة الَْقْدِر* لَْيَلُة الَْقْدِر َخْيٌر م ) إِن

 َأْمٍر* َسَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع الَْفْجِر ()6(.  
ِّ
ن ُكل

ِّ
ِهم م

ِّ
وُح ِفيَها بِِإْذِن َرب َوالرُّ

  شهر القرآن العظيم، تنّزل فيه جربيل األمني من السماوات الُعلى؛ ليتدارس القرآن 
عنهما  اهلل  رضي  عباس  ابن  فعن   ، حممد  الكريم  والرسول  املصطفى،  النيب  مع 
قال: »كان رسول اهلل  أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف رمضان؛ حني 
يلقاه جربيل وكان جربيل يلقاه يف كل ليلة من رمضان؛ فيدارسه القرآن، 

فلرسول اهلل  حني يلقاه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة«)7(. 

    هذه املشكاة املضيئة املتأللئة بالنور؛ أسرجت أنواَرها حروُف القرآن احلكيم؛ فأقمرْت 
برتتيله، وغدت ليالي رمضان قمراَء بقناديله، فهي ليالي النور من النور العظيم، ) اللَُّه ُنوُر 
يٌّ 

ِّ
ََّها َكْوَكٌب ُدر َجاَجُة َكَأن ْرِض َمَثُل ُنوِرهِ َكِمْشَكاةٍ ِفيَها ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزُّ َماَواِت َواأْلَ السَّ

َباَرَكٍة َزيُْتونٍِة لَّ َشْرِقيٍَّة َوَل َغْربِيٍَّة يََكاُد َزيُْتَها ُيِضيُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر  ُيوَقُد ِمن َشَجَرةٍ مُّ
 َشْيٍء َعلِيٌم ( )8(. 

ِّ
ْمَثاَل لِلنَّاِس َواللَُّه بُِكل يَْهِدي اللَُّه لُِنوِرهِ َمن يََشاُء َويَْضِرُب اللَُّه اأْلَ
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املموهة،  املبهرجة  الدنيا  زخارف  عن  املبني  اهلل  كالم  شغلهم  الصاحلون  والعّباد     
َكاةِ يََخاُفوَن يَْومًا َتَتَقلَُّب ِفيِه الُْقُلوُب  َلةِ َوإِيَتاء الزَّ ) ِرَجاٌل لَّ ُتلِْهيِهْم تَِجاَرٌة َوَل بَْيٌع َعن ِذْكِر اللَِّه َوإَِقاِم الصَّ

بَْصاُر ()9(.  َصِحَب رجٌل رجاًل شهرين؛ فلم يره نائمًا بليل، وال نهار فقال: » مالي  َواأْلَ
ال أراك تنام قال: إّن عجائب القرآن أطرن نومي ما أخرج من أعجوبة إال وقعت يف 

غريها«)10(.  

»إذا حضر رمضان أحضر املصاحف  اليامي من الصاحلني:    وقال سفيان: كان زبيد 
ومجع إليه أصحابه«)11(.

  حوى الشهر الكريم بني دّفتيه أسنى مراتب العبادة، واحتضن أكثرها ذخرًا للعّباد 
  ْهَر َفلَْيُصْمُه ()12(. عن أبي هريرة املتقني، أال وهي فريضة الصيام، ) َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
يقول: قال رسول اهلل : » قال اهلل: كّل عمل ابن آدم له إال الصيام؛ فإنه لي، وأنا 
أجزي به« )13(. فهذا جزاء الكريم اجلواد الغيّن؛ جزاء يفوق اخليال، والتصور؛ فأقصى ما 

يتصور من األجر أن تكون احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف)14(؛ ولكن الصيام 
 : فوق ذلك بكثري؛ إنه سلعة اهلل الغين مالك امللك، وواسع العطاء. قال رسول اهلل
» من صام رمضان إميانًا، واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه «)15(. والصيام درع 

ساتر، وحصن للصائم من النار قال رسول اهلل : »الصيام ُجنة«)16(.
  شهر أيامه فضائل، ولياليه ليالي أهل اهِلمم، والعزائم، سوقه سوق الّسلعة الغالية؛ 

»أال إّن سلعة اهلل غالية، أال إّن سلعة اهلل اجلّنة«)17(. 
  يتبّتل العّباد الليالي يف حمرابه؛ تنّورها الصالة اخلاشعة، قال رسول اهلل : »من قام 

رمضان إميانًا، واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه«)18(. 

    وتنال الروُح قسَطها من الغذاء يف تراويح القيام، وتأخذ حّظها من ابتهاالت املبتهلني، 
ودعاء الداعني، ورجاء الراجني، فهنا البّكاء يف الليل احَلرور، تنهمر دموعه الزاكيات؛ 
آللئ يف ليالي رمضان الّنريات؛ فراحة الليل مألى من مدامعه، ميأل بهما كّفيه؛ يناجي 
ول، واإلنعام. قال رسول اهلل : »عينان ال متّسهما النار؛  رّبه ذا اجلالل، واإلكرام، والطَّ

عني بكت من خشية اهلل، وعني باتت حترس يف سبيل اهلل«)19(. 

رمضان محراب العبادة وربيع املتقني
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  وهناك العبد اللحوح املِلحاح؛ ال تفارق لسانه »يا رّب، يا رّب«؛ يستصرخ السماء؛ فتذيب 
قلَبه لوعُة املكروب، من كثر الذنوب؛ فيرتك روَحه ترشف رحيَق التوبة، والقبول من 
أزاهري رمضان املنورِّرات، وتستنري من كواكب النور يف ليالي رمضان املضيئات، وتنهل 
من ينابيع خرياته؛ مناهل العذب الفرات، وهل من ساٍق يبلُّ الصدى كساقي العطاش 
يف رمضان؟ أليس هذا خرب احلبيب املصطفى  عن أحباء اهلل يف شهر الربكة، »رأيت 
الشياطني؛ فجاءه ذكر اهلل؛ فخلصه منهم. ورأيت  احتوشته  رجاًل من أميت قد 

رجاًل من أميت؛ يلهث عطشًا من العطش؛ فجاءه صيام رمضان؛ فسقاه«)20(. كيف 

ال، واجلّنة تفتح بابًا للصائمني املكرمني، والعطاش يف سبيل اهلل صادقني، ) من كان 
من أهل الصيام؛ دعي من باب الريان ( )21(. قال العلماء: »مسى باب الريان تنبيها 

على أّن العطشان بالصوم يف اهلواجر؛ سريوى، وعاقبته إليه«)22(. فاللهم اسقنا 

من ينابيع رمضان سقاية ال نظمأ بعدها أبدًا يا اهلل يا رمحن يا رحيم.
باملناكب يف صالة اجلماعة، حيتشدون    ورمضان شهر املساجد؛ يتزاحم املصلون فيها 
أفواجاً، ويصفون صفوفًا مرصوصة ترضي اهلل جّل يف عاله، يتحّنثون يف حماريبها. جيتمعون 

حتت ِقبابها يف حلقات الذرِّكر؛ جمالس احلالل واحلرام.   
سواُده  ويلتهم  الليل،  حيّل  وحينما    
صخَب احلياة؛ ترى جنبات املتقني تهجُر 
املضاجع،  عن  تتجافى  الدنيا،  خدوَر 
املتقني،  ربيع  فهذا  عليني،  إىل  تشرئبُّ 
اَر  الدَّ احلياة، )َوإِنَّ  فاتته  الربيع؛  فاته  فمن 
الَْحَيَواُن()23(. فهذا هو حمراب  لَِهَي  اْلِخَرَة 

العبادة، وربيع املتقني. 
  ورمضان شهر اجلود، واإلحسان، شهر 
الذين  واحملاويج  واملساكني،  الفقراء، 
شهر  فجاءهم  خضراءهم؛  الفاقة  أكلت 
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العطاء املمدود، يتقرب فيه العباد إىل بارئهم ، بالصدقة، وإنفاق املال يف مرضاة اهلل 
، ورائدهم يف ذلك الرسول حممد ؛ فكان  أجود الناس عطاًء، وسخاء، وبذاًل، 
وعن   شيئًا قط فقال ال«)24(.  »ما سئل رسول اهلل  قال:  اهلل  عبد  بن  جابر  فعن 
موسى بن أنس عن أبيه قال: »ما سئل رسول اهلل  على اإلسالم شيئًا إال أعطاه. 
قال: فجاءه رجل فأعطاه غنمًا بني جبلني، فرجع إىل قومه، فقال: يا قوم أسلموا؛ 

فإّن حممدًا يعطي عطاء ال خيشى الفاقة«)25(.     

  يدرك املتقون العّباد معاني بركات شهر الرضوان، وأّن الصاحلات تتضاعف أضعافًا 
كثرية كاثرة، تتالحق اخلطا على درب اخلري الطويل، وتتشعب بهم ُشعُب األجر والثواب؛ 
يف إطعام الطعام، وزيارة األرحام، وأداء الزكاة، وإخراج الصدقات، وتفريج الكربات، 
شعارهم فيه: » من تقرب فيه خبصلة من اخلري؛ كان كمن أدى فريضة فيما 
سواه، و من أدى فيه فريضة؛ كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه«)26(.  

اهلوامش : 
)1( جزء من حديث شريف صحيح. انظر: ابن حنبل، أمحد: مسند أمحد. القاهرة: مؤسسة قرطبة. ج4ص312. 
العربي.  الرتاث  إحياء  دار  أمحد شاكر وآخرون. بريوت:  الرتمذي. حتقيق  والرتمذي، حممد بن سورة: سنن 

ج3ص66. 
1415هـ.  احلرمني.  دار  القاهرة:  احلسيين.  طارق  حتقيق  األوسط.  املعجم  أمحد:  بن  الطرباني، سليمان   )2(

ج7ص44. 
والبيهقي، أمحد بن احلسني: شعب اإلميان. حتقيق حممد زغلول.  ط1. بريوت: دار الكتب العلمية. 1410هـ. 

ج3ص212. 
واهليثمي، نور الدين علي: جممع الزوائد ومنبع الفوائد. بريوت: دار الفكر. 1412هـ. ج3ص344.

)3( البخاري، حممد بن إمساعيل: صحيح البخاري. حتقيق د مصطفى ديب البغا. بريوت: دار اليمامة، ودار ابن 
كثري. ط3. 1407هـ/1987م. ج3ص1194.

مصطفى  حممد  د  حتقيق  خزمية.  ابن  صحيح  إسحاق:  بن  حممد  خزمية،  وابن  السابقة،  املراجع  انظر:   )4(
األعظمي. بريوت: املكتب اإلسالمي. 1390هـ/1970م. ج3ص188. وابن ماجه، حممد بن يزيد: سنن ابن 

ماجه. حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار الفكر. ج1ص526. 
)5( سورة البقرة: 185.
)6( سورة القدر: 1-5.

رمضان محراب العبادة وربيع املتقني
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)7( البخاري: صحيح البخاري. ج3ص1177.
)8( سورة النور: آية35.
)9( سور النور: آية37.

)10( القرشي، عبد اهلل بن حممد: التهجد وقيام الليل. حتقيق مصلح احلارثي. ط1. 1998م.الرياض: مكتبة 
الرشيد. ص169.

)11( ابن رجب احلنبلي، عبد الرمحن بن أمحد: لطائف املعارف فيما للمواسم من وظائف. حتقيق ياسني 
السواس. ط5. بريوت: دار ابن كثري. 1999م. ص183.

)12( سورة البقرة: آية185.
)13( البخاري: صحيح البخاري. ج2ص673.

)14( انظر: البخاري: صحيح البخاري. ج1ص24. قال رسول اهلل : »إذا أسلم العبد فحسن إسالمه يكفر 
اهلل عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف والسيئة مبثلها 

إال أن يتجاوز اهلل عنه«. 
)15( البخاري: صحيح البخاري. ج1ص22.

)16( البخاري: صحيح البخاري. ج2ص670.
)17( الرتمذي: سنن الرتمذي. ج4ص633. احلاكم، حممد بن عبد اهلل: املستدرك على الصحيحني. حتقيق 

مصطفى عبد القادر عطا. بريوت: دار الكتب العلمية. ط1. 1411هـ/1990م. ج4ص343. 
)18( البخاري: صحيح البخاري. ج2ص707.

)19( الرتمذي: سنن الرتمذي. ج4ص175. احلاكم: املستدرك على الصحيحني. ج2ص92.
)20( الطرباني، سليمان بن أمحد: األحاديث الطوال. حتقيق محدي السلفي. بغداد: مطبعة األمة. 1404هـ/

1983م. ص281.
)21( البخاري: صحيح البخاري. ج2ص671.

)22( النووي، حييى بن شرف: شرح النووي على صحيح مسلم. ط2. بريوت: دار إحياء الرتاث العربي. 
1392هـ. ج7ص116.

)23( سورة العنكبوت: آية64.
)24( النيسابوي، مسلم بن احلجاج: صحيح مسلم. حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث. 

ج4ص1805.
)25( النيسابوري: صحيح مسلم. ج4ص1806.

)26( ابن خزمية: صحيح ابن خزمية. ج3ص191. والبيهقي: شعب اإلميان. ج3ص305.  
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شهر رمضان المبارك على األبواب 

يا مسلمون أعدوا أنفسكم الستقباله
بقلم : الشيخ/حسن أمحد جابر / مفيت حمافظة رفـح / عضو جملس اإلفتاء  األعلى بفلسطني

والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 

الله عليه وسلم( خير من  المرسلين سيدنا محمد )صلى  على أشرف 

صام وقام وبشر بمغفرة الذنوب لمن صام وقام رمضان.

َياُم َكَما ُكتَِب 
ِّ
َِّذيَن آَمُنواْ ُكتَِب َعَلْيُكُم الص َُّها ال   يقول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه العزيز} يَا َأي

َِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن {) البقرة : 183 (  صدق اهلل العظيم . َعَلى ال
  أيها اإلخوة املؤمنون يهل علينا شهر عظيم مبارك ميأل بقدومه الكون نورًا، واألمة 
احملمدية بهجة وسرورًا، إن شهر رمضان هذا الضيف الكريم الذي مير علينا يف كل عام، 
جيدد فينا اإلميان ويطهر قلوبنا ويصفي نفوسنا ويصهر املسلمني مجيعًا يف مشارق األرض 
ومغاربها يف بوتقة واحدة، فيصبحون كاجلسد الواحد منظمني يف مطعمهم ومشربهم 
ويف كل أقواهلم وأفعاهلم وتصرفاتهم وارتباطهم خبالقهم، وينالون نفحات هذا الشهر 
الكريم وبركاته، فعلى املسلم عند استقباله لشهر رمضان أن يعد نفسه إعدادًا روحيًا 

ومادياً.
  فأما إعداد الروح فيتمثل يف تطهري قلبه وفؤاده من كل حقد وحسد حتى تكون عبادته 
صحيحة ومقبولة عند اهلل عز وجل،  فعبادة الصوم إذا أداها املسلم وقلبه مملوء حقد 
وحسد على اآلخرين، فال تكون مقبولة عند اهلل عز وجل، ألن هذه األمور تتنافى مع 
ذا  إنسانا  يكون  أن  استقباله رمضان  املسلم عند  العظيمة، كذلك على  الصوم  عبادة 
شفافية عالية بعيدًا عن ظلم الناس وأكل حقوقهم فال بد للمسلم عند استقباله هلذا 
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الضيف الكريم أن يطهر قلبه وفؤاده ومجيع جوارحه من كل ما يؤدي إىل فساد هذه 
أم معنوية حتى يدخل  مادية  أهلها سواء كانت  املظامل إىل  برد  فيقوم  الروحية،  العبادة 
وذلك  التوبة  جيدد  أن  عليه  كذلك  والتبعات،  الذنوب  من  خال  وهو  رمضان  عليه 
 بالندم على ما حصل منه، ملا جاء يف احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :
» الندم توبة « فيحل عليه رمضان وهو تائٌب منيٌب إىل اهلل عز وجل مستقباًل هلذا الشهر 
الكريم وهو خاٍل من كل ما يؤدي إىل فساد صومه فيتخرج من مدرسة رمضان وهو نقي 
القلب خاٍل من الغل واحلقد واحلسد فيحافظ على أداء الصالة يف اجلمع واجلماعات 
الشهر  قدوم هذا  ينتظرون  الذين  واملساكني  الفقراء  والعطف على  الرتاويح  وصالة 

بفارغ الصرب حتى يتزودوا من بركاته وتغمرهم نفحاته .   
  وأما إعداد املسلم نفسه ماديًا فيتمثل ذلك إن كان تاجرًا بأن يقوم جتارته وحيصي ما 
عنده من مال لكي يؤدي زكاته يف هذا الشهر املبارك، وذلك ألن اهلل عز وجل يف هذا 
الشهر الكريم يضاعف احلسنة بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعٍف، ملا جاء يف احلديث أن 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال يف فضل شهر رمضان » شهر من فعل فيه نافلة 
فريضة  فيه  فعل  من  وإن  سواه  فيما  فريضة  فعل  كأمنا  صالة  أو  كصدقة 

أدى سبعني فريضة فيما  فيه فريضة من صالة كمن  أدى  أو  مال  كزكاة 

سواه « فإذا أعد املسلم نفسه الستقبال هذا الشهر الكريم وابتعد بنفسه عن كل ما 

يغضب وجه اهلل، وألزم نفسه بكل ما أمر اهلل به، فإن اهلل عز وجل يتقبل منه صالته 
وصيامه وقيامه لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم » من صام رمضان إميانا واحتسابًا 

غفر له ما تقدم من ذنبه «. 

  فهيا إخوة اإلسالم نستقبل هذا الشهر الكريم لتغمرنا نفحاته وننهل من بركاته، 
أداء  الفطر، فإن يف هذه األمور إعانة للصائم على  ومنها أن نؤخر السحور ونعجل 
عبادة الصوم بكل سهولة ويسر وذلك ملا جاء يف احلديث أن رسول اهلل  قال ) ال تزال 
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األمة خبري ما عجلوا الفطر ( )صحيح البخاري،الصوم، تعجيل اإلفطار(، وقول النيب 

صلى اهلل عليه وسلم )تسحروا فإن يف السحور بركة() صحيح مسلم،الصيام،فضل 
السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخريه وتعجيل ( كما جيب على املسلم الصائم 
أن يرتك كل ما يؤدي إىل فساد صومه من غيبة ومنيمة وقول زور والكذب على الناس 
ملا  العبد وجتعله غري كامل  وحلف األميان بغري حق، ألن كل هذه األمور جتعل صوم 
جاء يف احلديث عن جابر بن عبد اهلل، رضي اهلل عنهما، قال: إن رسول، اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم قال ) مخسٌة يفطرن الصائم - أي جيعلن صومه غري كامل - وهي الغيبة 
والنميمة وقول الزور والكذب واليمني الغموس- أي الكاذبة - اليت تغمس صاحبها 
يف النار (  فإذا ترك الصائم هذه األمور وصام صوم اخلواص وهو الذي ال يدع جلوارحه 
أن تفكر يف احملرمات فال شك أن اهلل عز وجل يتقبل منه صيامه وقيامه ويثيبه على ذلك 

رمحته ورضوانه ويدخله من أبواب جنانه .
   وفى هذا الشهر الكريم نناشد اإلخوة التجار فى بقاع فلسطني أن يتقوا اهلل عز وجل 
فى أبناء شعبنا، وأن ال يقوموا برفع األسعار عند قدوم هذا الشهر املبارك، وأن يكتفوا 
بربح القليل، فإن اهلل عز وجل يبارك هلم فيه، وحيفظ به عياهلم من املرض، وحيصن به 
أمواهلم من املكروه، وأن  يكونوا رمحاء بأبناء شعبهم، وأن يبيعوا ما عندهم من بضائع 
مع  القيامة  يوم  وحيشرهم  والسماء  األرض  رب  عنهم  يرضى  وبذلك  يومها،  بسعر 

النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا .
   ويف اخلتام نسأل اهلل العلي القدير أن حيل علينا شهر رمضان العام القادم وقد وحد اهلل 
صفوفنا ومجع على اخلري كلمتنا ومكننا من استخالص حقوقنا كافة وبناء صرح دولتنا 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. 
 )إنه على كل شيء قدير وهو نعم املوىل ونعم النصري(

شهر رمضان املبارك على األبواب 
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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد : 
  فيعترب شهر رمضان مومسًا للخريات، ومضمارًا للحصاد اإلمياني، ونعم اهلل فيه زائدة 
على غريه من الشهور، وهلذا فإن للمؤمن فيه وظائف شرعية، بّينها رسول اهلل  بسنته 

القولية وسريته العملية .
  وإسهامًا مين يف إحياء هذا الشهر العظيم مبا يليق به، وهو شهر املغفرة والرضوان 
َن الُْهَدى 

ِّ
َناٍت م

ِّ
لنَّاِس َوبَي

ِّ
َِّذَي ُأنِزَل ِفيِه الُْقْرآُن ُهًدى ل الذي قال اهلل عز وجل فيه : } َشْهُر َرَمَضاَن ال

ْهَر َفلَْيُصْمُه { )البقرة:185(. فقد رأيت أن أضع هذه الرسالة وأن  َوالُْفْرَقاِن َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
طلبًا  والتزكية  واخلري  الرب  أبواب  واآلثار يف  واألحاديث  اآليات  من  أضمنها جمموعة 
لألجر والثواب ، عسى اهلل أن ينفع بها وأن تكون مرشدًا للخري ودلياًل للرب ، فذكر 
العمل مع بيان فضيلته يّولد يف النفس الرغبة والشوق إىل العمل ويبعث النشاط يف 

الروح والبدن وحيرك اجلوارح للطاعة والعبادة ويطرد العجز والكسل. 
  أواًل : فضل اإلخالص وحسن النية 

َكاَة  َلَة َوُيْؤُتوا الزَّ يَن ُحَنَفاء َوُيِقيُموا الصَّ
ِّ
1. قال اهلل تعاىل : }َوَما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا اللََّه ُمْخلِِصنَي لَُه الد

َمِة { )البينة: 5( . 
ِّ
َوَذلَِك ِديُن الَْقي

2. عن عمر بن اخلطاب، رضي اهلل عنه، أن رسول اهلل  قال : ) األعماُل بالنّية، وإمنا 
المرئ ما نوى، فمن كانت هجرُتُه إىل اهلل ورسوِله فهجرُتُه إىل اهلل ورسوِله، ومن كانت 

هجرُتُه ِلُدنيا ُيصيُبها أو امرأٍة يتزوُجها فهجرُتُه إىل ما هاجر إليه ( .) متفق عليه (
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�� 

3. عن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل  : ) إنَّ اهلل ال ينُظُر إىل ُصوِرُكم وأمواِلُكم، 
ولكْن ينُظُر إىل ُقلوبُكم وأعماِلُكم ( )أخرجه مسلم( . 

4 . عن ابن عباس رضي اهلل  عنهما عن رسول اهلل  فيما يروي عن ربه تبارك وتعاىل، 
قال : ) إنَّ اهلل َكَتَب احلسناِت والسيئاِت ثم بنّي ذلك، فمن هّم حبسنٍة فلْم يعملها كتبها 
اهلل ِعندُه حسنًة كاملًة، وإن هّم بها فعملها كتبها اهلل عز وجل عنده عشر حسناٍت إىل 
سبعمائة ضعٍف، إىل أضعاف كثريٍة، وإن هّم بسيئٍة فلم يعملها كتبها اهلل عنده حسنًة 

كاملًة وإن هم بها فعملها كتبها اهلل سيئًة واحدًة ( )متفق عليه( . 
 ثانيًا : فضل احلفاظ على صالة اجلماعة والسنن الراتبة والتطوع 

1. عن أبي هريرة  عن النيب  قال : ) صالُة اجلميع تزيُد على صالِتِه يف بيِتِه وصالِتِه 
يف ُسوِقِه مخسًا وعشرين درجًة، فإّن أحَدُكم إذا توّضأ فأحسن وأتى املسجد ال ُيريُد إال 
الصالة مل خيُط ُخطوة إال رفعُه اهلل بها درجًة، وحّط عنه خطيئًة حتى يدُخل املسجد، وإذا 
دخل املسجد كان يف صالٍة ما كانت حتبُسُه، وتصلي عليه املالئكة ما دام يف جملسه الذي 

يصلي فيه : اللهم اغفر له اللهم ارمحه ما مل حيدث فيه ( )متفق عليه(. 
2. عن أبي موسى األشعري  أن رسول اهلل  قال : ) من صّلى الرَبَْدْين دخل اجلنة( 

)متفق عليه(. 
3. عن أبي بصرة  قال : صلى بنا رسول اهلل  العصر باملخمَّص فقال : ) إن هذه 
الصالة ُعرضت على من كان قبلكم فضيَُّعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجُرُه مرتني..( 

)أخرجه مسلم( . 
4. عن عثمان بن عفان  قال : مسعت رسول اهلل  يقول : ) من صلََّى العشاء يف 
ُكّله (  الليل  الّليل، ومن صّلى الُصبح يف مجاعٍة فكأمنا صّلى  قام نصف  مجاعٍة فكأمنا 

)أخرجه مسلم (. 
5. عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال : ) أال أُدُلكم على ما ميحو اهلل به اخلطايا، 
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ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى يا رسول اهلل ، قال : إسباُغ الوضوء على املكاره، وكثرة 
اخُلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط ( )أخرجه مسلم (. 

6. عن أم حبيبة ، رضي اهلل عنها، أنها قالت : مسعت رسول اهلل  يقول : ) ما من عبد 
مسلم ُيصلي هلل كل يوم ِثنيت عشرة ركعة تطوعًا غري فريضة إال بنى اهلل له بيتا ً يف 
اجلنة، أو إال ُبين له بيٌت يف اجلنة ( قالت أم حبيبة : فما برحت أصّليهن بعد . )أخرجه 

مسلم(. 
7. عن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل  : ) أفضُل الصيام بعد رمضان شهر اهلل 

احملرَّم ، وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الّليل ( )أخرجه مسلم( . 
8. عن جابر  قال : قال رسول اهلل  : ) من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل ، فإن صالة آخر الليل مشهودة وذلك 

أفضل ()أخرجه مسلم(.
رُبنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل  ينزُل   ( :  قال  9. عن أبي هريرة  أن رسول اهلل 
مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول : من يدعوني فأستجب له ؟ من يسألين 

فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له ( )متفق عليه( .
10. عن جابر  قال : مسعت النيب  يقول : ) إن يف الليل لساعة ، ال يوافقها رجل 

مسلم يسأل اهلل خريًا من أمر الدنيا واآلخرة ، إال أعطاه إياه، وذلك كل ليلة ( )أخرجه 
مسلم(. 

11. عن أبي ذر  عن النيب  أنه قال : ) يصبح على كل ُسالمى من أحدكم صدقة، 

فكل تسبيحة صدقة ، وكل حتميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبرية صدقة ، 
وأمٌر باملعروف صدقة ، ونهٌي عن املنكر صدقة ، وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 

الضحى ( )أخرجه مسلم (. 
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ترمض  حني  األوابني  )صالُة   : قال    اهلل  رسول  أن    أرقم  بن  زيد  عن   .12

الِفصال()أخرجه مسلم(. 
13. عن ربيعة بن كعب األسلمي  قال : كنت أبيت مع رسول اهلل  فأتيته بوضوئه 

وحاجته فقال لي : ) سْل ( فقلت أسألك مرافقتك يف اجلنة قال : ) أو غري ذلك ( قلت: 
هو ذاك . قال : ) فأعين على نفسك بكثرة السجود ( )أخرجه مسلم( 

14. عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال : ) صالٌة يف مسجدي هذا خرٌي من ألف 

صالة فيما سواه إال املسجد احلرام ( )متفق عليه (.
15. عن جابر  أن رسول اهلل  قال : ) صالٌة يف مسجدي أفضل من ألف صالة 

فيما سواه إال املسجد احلرام ، وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما 
سواه( ) أخرجه أمحد وابن ماجة وصححه األلباني(. 

17. ) من صلى الفجر يف مجاعة ثم قعد يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتني 

كانت له كأجر حجة وعمرة ( قال رسول اهلل  : ) تامة تامة تامة ( )رواه الرتمذي 
وحسنه(. 

  ثالثًا : فضل أداء الزكاة والصدقات 

ن َزَكاةٍ 
ِّ
َيْرُبَو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفَل يَْرُبو ِعنَد اللَِّه َوَما آَتْيُتم م

ِّ
بًا ل

ِّ
ن ر

ِّ
1. قال اهلل تعاىل : }َوَما آَتْيُتم م

ُتِريُدوَن َوْجَه اللَِّه َفُأْولَئَِك ُهُم الُْمْضِعُفوَن { )الروم:39( . 
َُّهْم   َعَلْيِهْم إِنَّ َصَلَتَك َسَكٌن ل

ِّ
يِهم بَِها َوَصل

ِّ
ُرُهْم َوُتَزك

ِّ
2. قال اهلل تعاىل : } ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطه

َوالّلُه َسِميٌع َعلِيٌم { )التوبة:103( .
3. عن أبي هريرة  أن أعرابيًا أتى النيب  فقال : ُدلين على عمل إذا عملته دخلت 
الزكاة  وتؤدي   ، املكتوبة  الصالة  وتقيم   ،  ً شيئا  به  تشرك  اهلل ال  تعبد   (  : قال  اجلنة، 
املفروضة ، وتصوم  رمضان ( قال : والذي نفسي بيده ال أزيد على هذا ، فلما وىّل قال 

النيب  : ) من سّره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل هذا ()متفق عليه( 
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4 . عن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل   : ) من تصدق بعدل مترة من كسب طيب، 
وال يقبل اهلل إال الطيب ، وإن اهلل يتقبلها بيمينه ، ثم ُيربيها لصاحبه كما ُيربي أحدكم 

فلوَّه حتى تكون مثل اجلبل ()متفق عليه( 
5. قال رسول اهلل  : ) من فطر صائماً  كان له مثل أجره غري أنه ال ينقص من أجر 

الصائم شيئاً  ( )رواه الرتمذي وقال حسن صحيح (. 
رابعاً  : فضائل الصيام وأهله وشهر رمضان وليلة القدر

1. عن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل  : ) إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، 
وغّلقت أبواب جهنم ، وُسلسلت الشياطني ( ويف لفظ : ) ُفتحت أبواُب اجلنة ()متفق 

عليه( 
: ) قال اهلل :كل عمل ابن آدم له إال    قال رسول اهلل : 2. عن أبي هريرة  قال 
الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به ، والصيام ُجنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث وال 
يصخب، فإن ساّبه أحٌد أو قاتله فليقل إني امرٌؤ صائم، والذي نفس حممد بيده خَللوف 
فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك، للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، 

وإذا لقي ربه فرح بصومه ( )متفق عليه( .
3. عن سهل  عن النيب  قال : ) يف اجلنة مثانيُة أبواب ، فيها باٌب ُيسمى الرّيان ال 

يدخله إال الصائمون ( )متفق عليه( .
4. عن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل  : ) من صام رمضان إميانًا واحتسابًا غفر 

له ما تقدم من ذنبه ( )متفق عليه( .
5. عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال : ) من قام رمضان إميانًا واحتسابًا ُغفر له ما 

تقّدم من ذنبه ( )متفق عليه( .
6. عن أبي هريرة  عن النيب  قال : ) من قام ليلة القدر إميانًا واحتسابًا غفر له ما 

تقدم من ذنبه ( )متفق عليه(.



�� 

7. عن أبي أيوب األنصاري  قال : مسعت رسول اهلل  يقول : ) من صام رمضان ثم 
أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ( )أخرجه مسلم(.

8. عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما – وفيه – أن النيب  قال له : 
). . وُصم من الشهر ثالثة أيام ، فإن احلسنة بعشر أمثاهلا ، وذلك مثل صيام الدهر ( 

)متفق عليه(.
9. قال رسول اهلل  : ) تسحروا فإن يف السحور بركة ( . رواه البخاري ومسلم 

الفطر طهرة  زكاة    اهلل  10. عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال : ) فرض رسول 

للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكني ()رواه أبو داود واحلاكم وصححه(.
خامساً  : فضل الذكر

َِّذيَن آَمُنواْ َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوُبُهم بِِذْكِر الّلِه َأَل بِِذْكِر الّلِه َتْطَمئِنُّ الُْقُلوُب { )الرعد:28( .  1. قال تعاىل : }ال
2. عن أبي هريرة  قال : قال النيب  : ) يقول اهلل تعاىل : أنا عند ظن عبدي بي ، 
وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني يف نفسه ذكرته يف نفسي ، وإن ذكرني يف مأل ذكرته يف 
مأٍل خريٍ  منهم، وإن تقّرب إلّي بشرٍب تقربتُ  إليه ذراعًا ، وإن تقّرب إلّي ذراعًا تقربت 

إليه باعًا ، وإن أتاني ميشي أتيتهُ  هرولة ()متفق عليه(.
3. عن أبي موسى  قال : قال النيب  : ) مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه 

مثل احلي وامليت ( )أخرجه البخاري(.
4. عن عبد اهلل بن بسر  أن رجاًل قال : يا رسول اهلل إن شرائع اإلسالم قد كثرت علّي 
فأخربني بشيء أتشبُث به قال : ) ال يزال لسانك رطبًا من ذكر اهلل ( )أخرجه الرتمذي 

وابن ماجة وصححه األلباني( .
5. عن أبي الدرداء  قال : قال النيب  : ) أال ُأنبئكم خبري أعمالكم ، وأزكاها عند 
مليككم ، وأرفعها يف درجاتكم ، وخرٌي لكم من إنفاق الذهب والورق ، وخرٌي لكم من 
أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ، قالوا : بلى قال : ذكر اهلل تعاىل( 
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)أخرجه الرتمذي وابن ماجة وصححه األلباني (.  
سادسًا : فضل الدعاء

اِع إَِذا َدَعاِن َفلَْيْسَتِجيُبواْ  ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ِّ
ي َفِإن

ِّ
1. قال اهلل تعاىل : }َوإَِذا َسَألََك ِعَباِدي َعن

لِي َولُْيْؤِمُنواْ بِي لََعلَُّهْم يَْرُشُدوَن { )البقرة:186( .
َِّذيَن يَْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدتِي َسَيْدُخُلوَن  2. قال اهلل تعاىل : } َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعونِي َأْسَتِجْب لَُكْم إِنَّ ال

َجَهنََّم َداِخِريَن { )غافر:60( . 
3. عن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل  : ) إن اهلل يقول : أنا عند ظن عبدي بي، 

وأنا معه إذا دعاني ( )متفق عليه (.
سابعًا : فضل صلة الرحم 

1. عن أنس بن مالك  أن رسول اهلل  قال: ) من أحب أن ُيبسط له يف رزقه، وُينسأ 
له يف أثره ، فليصل رمحه ( )متفق عليه (.

2. عن أبي هريرة عن النيب  قال : ) إن الرحم شجنةٌ  من الرمحن فقال اهلل : من 
وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته ( )متفق عليه (.

3. عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما عن النيب  قال : ) ليس الواصل باملكافئ 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها ( )أخرجه البخاري( .

ثامنًا : فضل حسن معاشرة املسلم ، وقضاء حاجته ، وتفريج كربته ، وسرت ذلته 

1. عن عبد اهلل بن عمر ، رضي اهلل عنهما،  أن رسول  قال : ) املسلم أخو املسلم ال 
يظلمه وال ُيسلمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته ، ومن فّرج عن مسلم ُكربة 
فّرج اهلل عنه بها ُكربة من ُكرب يوم القيامة ، ومن سرت ُمسلمًا سرته اهلل يوم القيامة ( 

)متفق عليه(.
2. عن أبي سعيد اخلدري  قال : بينما حنن يف سفر مع النيب  إذ جاء رجل على 
راحلة له ، قال : فجعل يصرف بصره مييناً  ومشااًل ، فقال رسول اهلل  : ) من كان معه 



�� 

فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ، ومن كان له فضٌل من زاد فليعد به على من 
ال زاد له ، قال : فذكر من أصناف املال ما ذكر، حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل( 

)أخرجه مسلم (.
تاسعاً  : فضل اخللق احلسن 

ََّك لََعلى ُخُلٍق َعِظيٍم { )القلم:4( . 1. قال اهلل تعاىل مثنيًا على رسوله  : } َوإِن
2. عن عبد اهلل بن عمرو ، رضي اهلل عنهما ، قال : مل يكن النيب  فاحشًا ، وال متفحشاً، 

وكان يقول : ) إن من خياركم أحسنكم أخالقًا  ( . متفق عليه 
3. عن عائشة ، رضي اهلل عنها،  أن رسول اهلل  قال : ) يا عائشة إن اهلل رفيٌق حيب 
الرفق، وُيعطي على الرفق ماال ُيعطي على العنف ، وما ال يعطي على ما سواه( )متفق 

عليه( .
4. عن عائشة ، رضي اهلل عنها، عن النيب  قال : ) إن الرفق ال يكون يف شيء إال يف 

زانه، وال ينزع من شيء إال شانه ( )أخرجه مسلم( . 
5. عن أبي مسعود  قال : قال النيب  : ) إن مما أدرك الناس من كالمِ  النبوة إذا مل 

تستح فاصنع ما ِشئت ( )أخرجه البخاري (. 
6. عن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل  : ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل 

خريًا أو ليصمت ( )متفق عليه (.
7. عن أنس  أن النيب  قال : ) ثالٌث من ُكن فيه وجد حالوة اإلميان : أن يكون 
اهلل ورسوُله أحب إليه مما سواهما ، وأن حيبَّ املرء ال حيُبه إال هلل ، وأن يكره أن يعود يف 

الُكفر كما يكره أن ُيقذف يف النار ()متفق عليه (
عاشراًَ : فضل البكاء من خشية اهلل 

ا َعَرُفواْ ِمَن  ْمِع ِممَّ ُسوِل َتَرى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ 1. قال اهلل تعاىل : } َوإَِذا َسِمُعواْ َما ُأنِزَل إِلَى الرَّ
 َونَْطَمُع َأن 

ِّ
اِهِديَن * َوَما لََنا َل ُنْؤِمُن بِالّلِه َوَما َجاءنَا ِمَن الَْحق  يَُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ

ِّ
الَْحق

فضائل أعمال رمضان للصائم القائم 
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الِِحنيَ { )املائدة: 83، 84( . ُيْدِخَلَنا َربََّنا َمَع الَْقْوِم الصَّ
2. عن ابن عباس، رضي اهلل عنهما، قال : مسعت رسول اهلل  يقول : )عينان ال متُسهما 
النار ، عنٌي بكت من خشية اهلل ، وعنٌي باتت حتُرُس يف سبيل اهلل ()أخرجه الرتمذي(.

حادي عشر : فضائل القرآن 

َِّذيَن يَْخَشْوَن  َثانَِي َتْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد ال َتَشابِهًا مَّ َل َأْحَسَن الَْحِديِث ِكَتابًا مُّ 1. قال اهلل تعاىل : }اللَُّه نَزَّ
َربَُّهْم ُثمَّ َتلنِيُ ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم إِلَى ِذْكِر اللَِّه َذلَِك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمْن يََشاُء َوَمن ُيْضلِْل اللَُّه َفَما لَُه 

ِمْن َهاٍد { )الزمر: 23( .
الَِحاِت َأنَّ  َِّذيَن يَْعَمُلوَن الصَّ ُر الُْمْؤِمِننَي ال

ِّ
2. قال اهلل تعاىل : }إِنَّ َهـَذا الُْقْرآَن يِْهِدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبش

لَُهْم َأْجرًا َكِبريًا {)اإلسراء:9( .
3. عن أبي موسى  عن النيب  قال : ) املؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كاأُلتُرّجة، 
طعُمها طيٌب ورحُيها طيب ، واملؤمن الذي ال يقرأ الُقرآن ويعمل به كالتمرة ، طعمها 
طيُب وال ريح هلا ، ومثُل املنافق الذي يقرُأ القرآن كالرحيانة ، رحُيها طيب وطعمها ُمٌر، 
ومثُل امُلنافق الذي ال يقرُأ القرآن كاحلنظلة ، طعمها ُمٌر أو خبيٌث ورحُيها ُمٌر ( )متفق 

عليه(.
)أخرجه   ) الُقرآن وعّلمه  تعلم  : ) خريكم من  قال    النيب  4. عن عثمان  عن 

البخاري (.
5. عن عائشة رضي اهلل عنها قالت : قال رسول اهلل  : ) املاهر بالُقرآن مع الّسفرة 
الِكرام الرَبَرة ، والذي يقرُأ القرآن ويتتعتع فيه ، وهو عليه شاٌق ، له أجران ( )متفق 

عليه (.
6. عن أبي هريرة  قال : قال رسول اهلل  - وفيه - : ). . . وما اجتمع قوٌم يف 
بيٍت من بيوت اهلل ، يتلون كتاب اهلل ، ويتدارسونه بينهم ، إال نزلت عليهم السكينة ، 
وغشيتهم الرمحة ، وحّفتهم املالئكة، وذكرُهم اهلل فيمن عنده ومن أبطأ به عمله مل يسرع 
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به نسبه ( )أخرجه مسلم (. 
7. عن أبي سعيد بن املعلّى  ، قلت يا رسول اهلل إنك قلت : ) أال ُأعلمك أعظم 
سورة يف القرآن، قال: احلمد هلل رب العاملني هي السبع املثاني ، والقرآن العظيم الذي 

ُأوتيتُه ( )أخرجه البخاري(.
8. عن طلحة قال : سألت عبد اهلل بن أبي أوفى : آْوصى النيب  ؟ فقال : ال ، فقلت 
كيف ُكتب على الناس الوصية، ُأمروا بها ومل ُيوِص؟ قال: أوصى بكتاب اهلل )متفق 

عليه(.  
9. عن أبي أمامة الباهلي  قال : مسعت رسول اهلل  يقول : ) اقرؤوا القرآن، فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا ألصحابه ، اقرؤوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران ، فإنهما 
تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان ، أو كأنهما ِفرقان من طري صواف، 
وال  حسرٌة،  وتركها   ، بركٌة  أخذها  فإن  البقرة،  سورة  اقرؤوا   ، أصحابهما  عن  حتاجان 

يستطيعها البطلة ( )أخرجه مسلم (.
10. عن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال : قال رسول اهلل  : )ُيقال لصاحب 

القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ُترتل يف الدنيا فإن منزلك عند اهلل آخر آية تقرؤها( 
)أخرجه أبو داود والرتمذي(.

  ثاني عشر : فضل العمرة يف رمضان 

1. روى الشيخان عن النيب  أنه قال : ) عمرة يف رمضان تعدل حجة معي ( . 
  ثالث عشر : االعتكاف 

1. ) كان رسول اهلل  يعتكف يف العشر األواخر من رمضان ( )رواه البخاري( 
   نسأل اهلل سبحانه أن يوفقنا يف هذا الشهر للطاعة والعبادة وملا يرضيه . 

فضائل أعمال رمضان للصائم القائم 
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احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
الطيبني الطاهرين ، وعلى من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، وبعد :

   أوال ـ تاريخ تشريع الصيام : 
   كان الصوم معروفًا عند العرب قبل اإلسالم ، فقد روى البخاري بسنده عن عائشة 
ـ رضي اهلل عنها ـ أن قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء يف اجلاهلية - وهو اليوم الذي 
جّنى اهلل ـ تعاىل ـ فيه موسى ـ عليه السالم ـ من فرعون وجنوده - ،  ثم أمر الرسول 
ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ بصيامه حتى فرض الصيام، وقال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه 
وسلم ـ من شاء فليصمه ومن شاء أفطر )1( ، وقد اختار اهلل ـ تعاىل ـ للصيام شهر 
رمضان الذي كان يتحنث فيه ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ يف غار حراء.  وكانت قريش يف 
َياُم َكَما ُكتَِب 

ِّ
َِّذيَن آَمُنواْ ُكتَِب َعَلْيُكُم الص َُّها ال اجلاهلية تصومه وتتحنث فيه ، قال تعاىل : ) يَا َأي

َِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن ( )البقرة :183(. َعَلى ال
  وفرض الصوم يف السنة الثانية للهجرة ، وسن رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ 

صيام مجلة أيام من السنة غري رمضان )2( .
   ثانيا ـ الصيام طريق املؤمن إىل اجلنة :

   إن الصيام متجر رابح ، يقف فيه املسلم بني يدي مواله ، يؤدي الصالة يف ميقاتها ، 
ويصوم شهر رمضان الذي تغفر فيه الذنوب ، وتضاعف احلسنات ، وتفتح أبواب اجلنة، 
وتغلق أبواب النار ، وتصفد الشياطني ، وللمسلم يف كل يوم دعوة مستجابة ، وهلل  ـ 

يف ظالل شهر الصيام
األستاذ : كايد عودة براهمة/ أرحيا



4� 

تعاىل ـ يف كل ليلة منه عتقاء من النار .
   قال صلى اهلل عليه وسلم ) من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه ( )3(، وعن أبي أمامة ـ رضي اهلل عنه ــ عن النيب ـ صلى اهلل عليه وسلم ــ قال: 

) هلل عز وجل عند كل فطر عتقاء (  يعين من النار . 
   فهياـ  أخي املسلمـ  إىل رمحة اهلل الواسعة ، انتهز هذه األيام املباركات ، لتكون طريقك 

إىل اجلنة ، وذلك باالكثار من األعمال الصاحلة .
  فالصيام يشفع للعبد يوم القيامة، يقول : ) أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار 
فشفعين فيه ( )4(، ويف اجلنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون ال يدخل منه 

أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد )5(، وللصائم فرحتان : فرحة عند 
فطره وفرحة عند لقاء ربه، وخللوف فم  الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك )6( 
-اخللوف : تغري رائحة الفم-، ومن صام يومًا يف سبيل اهلل باعد بذلك اليوم وجهه 

عن النار سبعني خريفًا )7(.
  وعن أبي هريرة – رضي اهلل عنه -  قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) إذا 
صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها،  قيل هلا : 

أدخلي اجلنة من أي ابواب اجلنة شئت ( )8( 

  وعن طلحة بن عبيد اهلل أن رجال جاء إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم، ثائر الرأس، 
فقال : يا رسول اهلل، أخربني ماذا فرض اهلل علي من الصيام ؟ قال : شهر رمضان، قال : 

هل علي غريه ؟ قال : ال ، إال أن تطوع شيئًا .
   قال : فأخربني ماذا فرض اهلل علي من الزكاة ؟ قال فأخربه رسول اهلل – صلى اهلل عليه 
وسلم – بشرائع اإلسالم، قال : والذي أكرمك ال أتطوع شيئاً، وال انقص مما فرض اهلل 
علي شيئاً، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : أفلح إن صدق، أو دخل اجلنة إن صدق. 

.)9(

في ظالل شهر رمضان
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   هذا هو طريقنا إىل اجلنة باختصار، حدده لنا شرعنا بالتزام العمل الصاحل وخاصة 
الصيام، ومن خالف شرع اهلل، وتعدى حدوده فافطر يوما من رمضان بغري عذر فقد أتى 
كبرية عظيمة، قال صلى اهلل عليه وسلم _ ملا ذكر رؤيته لبعض أنواع عذاب العصاة: 
ما هذه األصوات؟   : قلت  بأصوات شديدة،  إذا  إذا كنت يف سواء اجلبل  )حتى 
قالوا هذا عواء أهل النار ، ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقني بعراقيبهم ، مشققة 

أشداقهم تسيل أشداقهم دماء . قال : قلت من هؤالء ؟ قال : الذين يفطرون قبل 

حتلة صومهم ( )10( . أي قبل وقت االفطار .

   رابعا - أسرار الصوم :

نصف  الصوم   (  : وسلم  عليه  اهلل  صلى  قوله  مبقتضى  اإلميان  ربع  الصوم  إن     
الصرب()11(، ومبقتضى قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) الصرب نصف اإلميان ( )12( .

َّاِم الَْخالَِيِة  ( )سورة احلاقة:24( ،هي  ي      يقول تعاىل : ) ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيئًا بَِما َأْسَلْفُتْم ِفي اأْلَ
ابُِروَن َأْجَرُهم بَِغْيِر  ََّما ُيَوفَّى الصَّ أيام الصيام إذ تركوا فيها األكل والشرب ، وقوله تعاىل : ) إِن
ِحَساٍب ( )الزمر:10( فيفرغ للصائم جزاؤه إفراغا، وجدير بأن يكون كذلك، ألن الصوم 
إمنا كان له ومشرفا بالنسبة إليه، والصوم ال يراه إال اهلل ـ عز وجل ـ فإنه عمل بالصرب 
اجملرد، كما أنه قهر لعدو اهلل، ولذلك قال صلى اهلل عليه وسلم : ) إن الشيطان جيري 
من ابن آدم جمرى الدم فضيقوا جماريه باجلوع ( )13( ، فكان الصوم قمعا للشيطان، 

وسدا ملسالكه ، وتضييقا جملاريه ، ونصرة هلل تعاىل .
   فالشهوات مرتع الشياطني ومرعاهم، فما دامت خمصبة مل ينقطع ترددهم عن العبد، 
لوال أن الشياطني   (  : اهلل عليه وسلم  قال صلى   ،)14( تعاىل  اهلل  وكان حمجوبًا عن 

حيومون على قلوب بين آدم لنظروا إىل ملكوت السماوات ( )15(.

   والصوم يزود النفس بالتقوى فتبعدها من الشبهات ، وما التبس باحلرام من األمور. 
قال احلسن البصري : ) ما زالت التقوى باملتقني ، حتى تركوا كثريا من احلالل 
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خمافة احلرام ( .

 وال تتحقق التقوى مبعانيها وال تؤتي مثارها، إال إذا توفر العلم بدين اهلل ـ تعاىل ـ لدى 
املسلم، ليعرف كيف يتق اهللـ  عز وجلـ  فحقيقة التقوى أنها كلمة جامعة مانعة، تشمل 
كل ما جاء به اإلسالم من عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق، وهي مجاع كل خري ووقاية من 
كل شر، وهي سبيل النجاة، وبها استحق املؤمنون التأييد واملعونة من اهلل تعاىل : ) إِنَّ الّلَه 
ْحِسُنوَن ( )النمل:128( ووعدهم عليها الرزق احلالل ، واخلالص  َِّذيَن ُهم مُّ ال َِّذيَن اتََّقواْ وَّ َمَع ال
ْل َعَلى  من الشدائد : ) َوَمن َيتَِّق اهللََّ جَيَْعل لَُّه خَمَْرجًا * َويَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل يَْحَتِسُب َوَمن يََتَوكَّ
 َشْيٍء َقْدرًا ( )الطالق :4،3( ، وبها حفظهم من 

ِّ
اللَِّه َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه بَالُِغ َأْمِرهِ َقْد َجَعَل اللَُّه لُِكل

ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئًا ( ) آل عمران:120(  . الشدائد : ) َوإِن َتْصِبُرواْ َوَتتَُّقواْ َل يَُضرُّ
، فاحرص بالنور واإلميان والتقوى الذي يبدد ظلمة املعصية      فالصيام ميأل القلب 
ـ  أخي املسلمـ  يف رمضان على هجران املسلسالت التلفزيونية واملسرحيات واألغاني، 
وكل ما من شأنه أن يفسد عقلك وقلبك وذوقك وطبعك، فالقلب والعقل إناءان ، 
وكل إناء مبا فيه ينضح، فامأل قلبك وعقلك بقول اهلل ـ سبحانه ـ وقول رسوله صلى 

اهلل عليه وسلم، وأقوال الصحابة الكرام .
 فاألغاني واملسلسالت املوجهة واملضللة تثري فينا اخلواطر املختلفة وهي مبثابة بذور 
الشيطان يبذرها يف القلوب فإن وجدت أرضا خصبة بقبولك هلا فيسقيها الشيطان لتنور 
وتتحول إىل رغبات وإرادات، ومن ثم إىل دوافع تدفعك إىل املعاصي ، وإعراضك عن 
هذه املالهي أيسر عليك من مقاومتها واإلعراض عنها بعد أن تكون إرادات وشهوات، 
واهلل خري حافظا وهو أرحم الرامحني، يقول صلى اهلل عليه وسلم : ) ال يكون الرجل 

من املتقني حتى يدع ما ال بأس به خمافة مما به بأس ( )16(. 

   ومن أسرار الصوم أنه يؤدي مبجمله إىل الوحدة واالئتالف ال الفرقة واالختالف، 
ألن الصائم يرتك اخلصومة والشحناء والغل ويكظم غيظه إبتغاء مرضاة اهلل تعاىل، وإن 

في ظالل شهر رمضان
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 جهل عليه أحد يقول إني صائم ، ويبدأ مبصافحة إخوانه ، قال صلى اهلل عليه وسلم :
) تصافحوا يذهب الغل ، وتهادوا حتابوا وتذهب الشحناء ()17(.

   فينبغي على املسلمني أن يغتنموا فرصة شهر رمضان حتى يكونوا قوة متماسكة أمام 
قوى الشر والبغي ، بدل أن ينشغلوا بأنفسهم عن عدوهم الذي يرتبص بهم الدوائر، 
رقاب  ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم   (  : وسلم  عليه  اهلل  صلى  قال 
بعض ( )18(. وإن من أهم األسباب اليت تفرق األمة وتشتت مشلها أن يفتح عليها 

باب اجلدل يف العلم واملراء يف الدين ، فتختلف يف األساس ، فتبعد الشقة يف املسالك 
والسبل )19(.

   خامسا ــ شروط الصوم : 

  شروط وجوب الصوم مخسة هي : اإلسالم عند احلنفية ، والقدرة ) أو الصحة من 
املرض ( واإلقامة ، والبلوغ والعقل .

  أما شروط صحة الصوم فهي النية، واخللو عما ينايف الصوم من حيض ونفاس، وعما 
يفسده، فإذا حاضت املرأة أفطرت وقضت، قال صلى اهلل عليه وسلم : ) ال صيام ملن مل 

يبيت الصيام من الليل ( )20(  .     

   سادساـ مفسدات الصوم : 
   1ـ اجلماع يف نهار رمضان عامدًا خمتارًا ، ويلزمه توبة والقضاء والكفارة املغلظة، ألن 
رجاًل جاء إىل النيب صلى عليه وسلم فقال هلكت . قال : ما لك ؟ قال : وقعت على 
إمرأتي وأنا صائم ، فقال صلى اهلل عليه وسلم : هل جتد رقبة تعتقها ؟ قال : ال . قال : 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني ؟ قال : ال . قال :فهل جتد إطعام ستني مسكينا؟ 
قال : ال .... احلديث )21(، هذا احلكم يف كل مجاع حتى لو كان زنى أو لواطا أو إتيان 

بهيمة، وال يعذر جبهله بوجوب الكفارة.
   2ـ إنزال املين بشهوة بفعل من الصائم : بسبب تقبيل أو ملس أو استمناء أو تكرار 
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نظر ، ولو نام الصائم نهارا فاحتلم فصومه صحيح، ألنه بغري اختياره، لكن جيب عليه 
االغتسال من اجلنابة )22( .

  3ـ األكل أو الشرب عمدا ، وإذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإمنا أطعمه اهلل 
وسقاه ، ويف رواية ) فال قضاء عليه وال كفارة ( .

  4ـ التقيؤ متعمدا ، لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ) من ذرعه القيء فليس عليه 
قضاء ، ومن استقاء عمدا ، فليقض ( )23( .

  5- غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم وتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى ، مع اضافة 
مواد كيماوية وغذائية كالسكريات واألمالح وغريها إىل الدم يعترب مفطرا. 

    سادسا ــ آداب الصيام وسننه : 
على التزام أداب الصيام وسننه يف شهر رمضان، اذكرك  أخي املسلم –    احرص – 

ببعض منها :
1. تعجيل الفطر وتأخري السحور، قال صلى اهلل عليه وسلم : ) ال تزال أميت خبري ما 

عجلوا الفطر وأخروا السحور ( )24(.

رزقك  , وعلى  إني لك صمت  اللهم  2. الدعاء عقب الفطر باملأثور، بأن يقول : ) 
أفطرت، وعليك توكلت، وبك آمنت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق وثبت األجر إن 
ورزقين  فصمت،  أعانين  الذي  هلل  احلمد  لي،  اغفر  الفضل  واسع  يا  تعاىل،  اهلل  شاء 

فافطرت ( ) 25( .
3. البعد عن الرفث لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ) إذا كان يوم صوم أحدكم فال 

يرفث .....«)26(.

4. اجتناب الغيبة والفحش والكذب، فرمبا ذهبت بأجر صيامه، قال صلى اهلل عليه وسلم: 
) رب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع ( )27(، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: ) من 

مل يدع قول الزور والعمل به، فليس هلل حاجة أن يدع طعامه وشرابه ( )28(. 

في ظالل شهر رمضان
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5. أن ال يشتم وال خياصم، لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ) وإن امرؤ قاتله أو شامته 
فليقل إني صائم، إني صائم ( )29(.

6. عدم اإلسراف يف الطعام، حلديث : ) ما مأل ابن آدم وعاء شر من بطنه ..... ( )30(
بالصدقة  والكرم  واجلود  األرحام،  إىل  واإلحسان  )األسرة(  العيال  على  التوسعة   .7
)وكان   : الناس  أجود   – وسلم  عليه  اهلل  صلى   – كان  وقد  للمحتاج،  واملساعدة 
أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان يلقاه يف كل ليلة من 

رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – أجود باخلري  من 

الريح املرسلة( )31( .

8. واجلمع بني الصيام واإلطعام من أسباب دخول اجلنة، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )إن 
يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها اهلل -تعاىل- 

ملن أطعم الطعام، وأالن الكالم وتابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام()32(، 

وقال صلى اهلل عليه وسلم : )من فطر صائما كان له مثل أجره ، غري أنه ال ينقص 
من أجر الصائم شيئا( )33(.

9. االشتغال بالعلم وتالوة القرآن ومدارسته، واألذكار والصالة على النيب صلى اهلل 
عليه وسلم، كلما تيسر ذلك لياًل أو نهارًا .

10. االغتسال عن اجلنابة واحليض والنفاس قبل الفجر، ليكون على طهر من أول صومه، 

ولو طهرت احلائض أو النفساء ليال صامت، ولو صام اجلنب بال غسل، صح الصوم، 
لقوله تعاىل : )َفالَن بَاِشُروُهنَّ َوابَْتُغواْ َما َكَتَب الّلُه لَُكْم( )البقرة:187( وخلرب الصحيحني: ) كان 
النيب – صلى اهلل عليه وسلم – يصبح جنبا من مجاع، غري احتالم ثم يغتسل، ويصوم( 
)34( وأما خرب  البخاري : ) من أصبح جنبا فال صوم له( فحملوه على من أصبح جمامعا 

واستدام اجلماع ملا بعد الفجر.
يف العشر األواخر من رمضان، لرجاء أن يصادف ليلة  ال سيما –  11. االعتكاف – 
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القدر إذ هي منحصرة فيه، وقالت عائشة رضي اهلل عنها : ) كان النيب – صلى اهلل عليه 
وسلم– إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل كله، وأيقظ أهله، وشد املئزر ( )35(.أي 

اعتزل النساء .
  ويستحب طلب ليلة القدر، ألنها ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة، ترجى إجابة 
َّا َأنَزلَْناُه ِفي لَْيَلِة الَْقْدِر ( ، أي قيامها والعمل فيها خري من العمل  الدعاء فيها، قال تعاىل : ) إِن
يف ألف شهر خالية منها , قال صلى اهلل عليه وسلم : ) من قام ليله إميانا واحتسابا، 

غفر له ما تقدم من ذنبه ( )36( .

  والسنة يف ليلة القدر أن يقول : ) اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنِى ( )37(.
12. إحياء ليالي رمضان بصالة الرتاويح لقوله صلى اهلل عليه وسلم : ) من قام رمضان 

اميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ( )38(، وقد كانت الرتاويح يف عهد النيب 

صلى اهلل عليه وسلم –وأبي بكر وعمر– رضي عنهما يصيلها الناس متفرقني، يصلي 
الرجل فيصلي بصالته نفر.

  وذكر البخاري يف الصحيح أن عبد الرمحن بن عبد القاري قال : خرجت مع عمر 
ابن اخلطاب – رضي اهلل عنه – ليلة يف رمضان إىل املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون، 
يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط، فقال عمر : إني أرى لو 
مجعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على ُأبي بن كعب، ثم 
البدعة هذه  : نعم  خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم، قال عمر 

. )39(
  وأقره من كان يف ذلك العهد من كبار أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وهم 
أئمة السلف وميزان الشريعة ومحلة السنة، ألنهم علموا أن هذا الذي فعله  عمر ال 
يناقض األصول وال يعارض القواعد، بل هو مندرج حتت كل ذلك إندراجا صحيحا، 

وليس املقصود به البدعة املذمومة . 

في ظالل شهر رمضان
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  فالبدعة أصلها ما أحدث على غري مثال سابق، وتطلق يف الشرع يف مقابل السنة، 
فهي  الشرع  مستحسن يف  تندرج حتت  مما  كانت  إن  أنها  والتحقيق  مذمومة،  فتكون 
حسنه، وإن كانت مما تندرج حتت مستقبح يف الشرع فهي مستقبحة، وإال فهي من قسم 

املباح)40(.
  سابعا ـ صدقة الفطر :

  شرعت زكاة الفطر يف السنة الثانية للهجرة، يؤديها من وجبت عليه عن نفسه وأوالده 
الصغار وعن مماليكه، واملعتوهني واجملانني والفقراء يف ذلك سواء، يقول ابن عباس : 
)فرض رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ زكاة الفطرطهرة للصائم من اللغو والرفث، 
وطعمة للمساكني، فمن أداها قبل الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة 
فهي  صدقة من الصدقات( ) الراوي: عبداهلل بن عباس احملدث: أبو داود - املصدر: سنن أبي داود - الصفحة 

أو الرقم: 1609( .

  ويقول عبد اهلل بن ثعلبة : خطب رسول اهلل صلى اهلل عبيه وسلم  - قبل يوم الفطر 
بيوم أو يومني، فقال : ) أدوا صاعًا من بر أو قمح أو صاعًا من متر أو شعري عن كل حر 

أو عبد صغري أو كبري ( )41( .
   وقال اجلمهور : جتب زكاة الفطر بغروب مشس ليلة عيد الفطر أي ليلة العيد ، وقال 

احلنفية : جتب بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر)42(.
   ثامناــ صالة العيد : 

  كان العرب يف اجلاهلية حيتفلون يف يومني من السنة، وهما : يوم النريوز، وهو أول يوم 
تتحول الشمس فيه إىل برج احلمل، وهو أول السنة الشمسية، ويوم املهرجان، ويكون 
يومان  أيامهم، ألنهما  للعيد يف  اختاروهما  قد  اجلاهلية  وكان حكماء  امليزان  يوم  أول 
معتدالن يف اهلواء ال حر فيهما وال برد، ويستوي فيهما الليل والنهار، وهو اختيار بشر، 

وليس من الوحي االهلي يف شيء.
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   فعندما قدم رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ وهم يلعبون ويلهون فيهما ، قال :  
) إن اهلل ـ  تبارك وتعاىل  ـ قد أبدلكما بهما خريا منهما  يوم الفطر ويوم األضحى ( 

.)43(
   ومسي العيد بهذا االسم، ألن هلل تعاىل فيه عوائد اإلحسان على عباده يف كل عام، منها 
الفطر بعد املنع من الطعام، وصدقة الفطر، وإمتام احلج بطواف الزيارة، وحلوم األضاحي 

وغريها، وألن العادة فيه الفرح والسرور والنشاط. 
  واملطلوب يوم العيد أن يكون هناك طعام وفرح وصلة ما بني الناس ، وحمبة وتودد 
َربََّنا  اللَُّهمَّ  َمْريََم  ابُْن  ِعيَسى  َقاَل   (  : قال تعاىل  البهجة والسرور،  القلوب، وإدخال  وصفاء 
اِزِقنَي (  نَك َواْرُزْقَنا َوَأنَت َخْيُر الرَّ

ِّ
لَِنا َوآِخِرنَا َوآيًَة م وَّ َماِء َتُكوُن لََنا ِعيدًا أَلَ َن السَّ

ِّ
َأنِزْل َعَلْيَنا َمآئَِدًة م
)املائدة:114(.  

  وشرعت صالة العيد يف السنة األوىل من اهلجرة ، وحكمها  الفقهي عند احلنابلة : 
فرض كفاية، وعند احلنفية واجبة، وقال املالكية والشافعية هي سنة مؤكدة. 

  وقال الشافعية واحلنابلة : ال بأس حبضور النساء مصلى العيد، فقد كان رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، خيرج العواتق1 واحليض2، وذوات اخلدور3 يف العيد، فأما احليض فكن 
يعتزلن الصالة، ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني )44(. ولقوله صلى اهلل عليه وسلم : 
) ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل، وليخرجن تفالت( )45( أي غري متطيبات، وألن 

املرأة إذا تطيبت ولبست الشهرة من الثياب، دعا ذلك إىل الفساد .   
  ووقت صالة العيد : هو بعد طلوع الشمس قدر رمح أو رحمني، أي بعد حوالي نصف 

�   العواتق : مجع عاتق، وهي املرأة الشابة أول ما تدرك . 

�    احليض مجع حائض وهي ذات العذر بالعادة  الشهرية .  

�   ذوات اخلدور : مجع خدر، وهو ناحية من البيت جيعل عليها سرت فيكون فيه البنت البكر، وهي املخدرة أي خدرات يف اخلدور. 
 

في ظالل شهر رمضان
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صالة  وقت  وهو  الظهر،  وقت  دخول  قبل  أي  الزوال،  قبيل  إىل  الطلوع،  من  ساعة 
الضحى.

  وصالة العيد ركعتان باالتفاق، وهي تشتمل بعد االحرام على تكبريات ثالث عند 
احلنفية، وست يف  األوىل وست يف الثانية عند املالكية واحلنابلة، وسبع يف األوىل ومخس 
يف الثانية عند الشافعية، ويندب عند اجلمهور بعد الفاحتة قراءة سورة األعلى يف الركعة 
الثانية، وتسن خطبة اجلمعة عند اجلمهور وتندب  الركعة  الغاشية يف  األوىل، وسورة 
عند املالكية واتفق الفقهاء على مشروعية التكبري يف العيد يف عيد الفطر عند اخلروج 
إىل املصلى والتكبري املقيد عقب الصالة ، والتكبري املطلق يكون يف املنازل واملساجد 

واألسواق والطرق .
  فصيغة التكبري : )اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل 

احلمد( )46(. وأخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .
املراجع :

1. نيل األوطار للشوكاني :4/241
االستقامة  ،1996،مطبعة  السابقة  الطبعة   ، اخلضري  حممد  الشيخ  اإلسالمي،  التشريع  تاريخ    .2

بالقاهرة.ص-43 48
3. رواه البخاري ومسلم وغريهما 

4. رواه أمحد باسناد ال بأس به .الرتغيب )1499(.
5. رواه أمحد .

6. رواه أبو داود وصححه األلباني يف اجلامع الصغري. 
7. رواه مسلم عن أبي هريرة، و)الرتغيب والرتهيب :2/81(

8. رواه مسلم .
9. رواه ابن حبان وصححه األلباني يف اجلامع الصغري 

10. متفق عليه بني البخاري ومسلم .
11. رواه ابن خزمية 

12. أخرجه الرتمذي وحسنه من حديث رجل من بيسليم وابن ماجه من حديث أبي هريرة .
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13. أخرجه أبو نعيم يف احللية واخلطيب يف التاريخ من حديث ابن مسعود بسند حسن(.
14.  متفق عليه .

15. إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد حممد بن حممد الغزالي، دار املعرفة، بريوت:1/230-231.
16. أخرجه أمحد من حديث أبي هريرة .

17. رواه الرتمذي.
18. موطأ مالك 

19.  رواه البخاري ومسلم 
20. الواقي يف شرح األربعني النووية، الطبعة الثانية، 1402هـ 1982-م، مؤسسة علوم القرآن :

ص70.
21. رواه أبو داود .

22. رواه البخاري والرتمذي 
23. الفقه اإلسالمي وأدلته، د.وهبة الزحيلي، الطبعة الثالثة، 1409هـ1989، دار الفكر بدمشق : 
2/617، وكتاب ) وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ( ، د. حممد بن عبد الرمحن العريفي ، دار 

احلديث الشريف، خميم شعفاط، بيت املقدس : ص82. 
24. رواه أمحد عن أبي – ) نيل االوطار :4/221(.

25. رواه أبو داود مرسال والدار قطين .
26. رواه البخاري .
27. رواه ابن ماجة .
28. رواه البخاري .
29. رواه ابن ماجة .
30. رواه البخاري .

31. رواه امحد .
32. رواه الرتمذي .

33.  متفق عليه .
34. متفق عليه )نيل األوطار :4/27(.

35. صحيح البخاري : ) 2/252(
36. صحيح البخاري: )2/252(

37. رواه اخلمسة غري أبي داود وصححه الرتمذي واحلاكم .

في ظالل شهر رمضان
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38. متفق عليه . 
39. صحيح البخاري )2/252(.

40. مفهوم البدعة، لألستاذ الدكتور السيد حممد علي املالكي املكي احلسين : ص43-41.
41. رواه أبو داود )نصب الراية 2/406(.

42. الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي :2/617
43. قطوف دانية للمؤمنني واملؤمنات، أمحد مسلم أبو زر، الطبعة الثالثة، 1428هـ/2007م مطبعة 

النرباس الفنية –بيت حلم : 1/89-90.
44. أخرجه أبو داود وصححه االلباني .

45. رواه اجلماعة .
46. رواه أبو داود .

47. الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي :2/382.
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  لقد كثرت يف هذه األيام حوادث القتل يف جمتمعنا بصورة غري طبيعية وغري معتادة، 
حبيث ال تكاد متر علينا بضعة أيام إال ونسمع فيها عن جرمية قتل هنا وهناك ويف هذا 
البلد وذاك، ويف الغالب تقع هذه اجلرائم ألسباب بسيطة، قد تكون مادية أو معنوية أو 
سياسية، ال تسلتزم اإلقدام على جرمية القتل، وما ذاك إال بسبب اجلهل وضعف الوازع 

الديين، وغياب التقوى والورع.
  ويف هذا املقال سأسلط الضوء على جرمية القتل، والتحذير منها، وبيان ما يرتتب 
عليها من نتائج سيئة وعواقب وخيمة يف الدنيا واآلخرة، آماًل أن يساهم ذلك يف التنفري 

منها واإلقالع عنها.
 أول جرمية قتل يف األرض:

 إن الطغيان والظلم والعدوان يرجع تارخيه إىل عهد بعيد يف الزمن الغابر، حني اعتدى 
واملصاحل  األطماع  حنو  واندفاًعا  وعدواًنا  ظلًما  دمه  وسفك  أخيه  على  آدم  ابين  أحد 
على  والندامة  وباخلزي  باخلسران  وباء  والطغيان،  للعدوان  سيئة  قدوة  فكان  الذاتية، 
القرآن  من  آيات  والعدوان يف  الطغيان  هذا  تعاىل خرب  اهلل  قّص  وقد  البشعة.  فعلته 
الكريم تتلى إىل األبد، إنذاًرا وحتذيًرا، ولئال تسلك البشرية سبيل املعتدين فيصيبها ما 
َل ِمْن َأَحِدِهَما َولَْم ُيَتَقبَّْل 

ِّ
بَا ُقْربَانًا َفُتُقب  إِْذ َقرَّ

ِّ
أصابها، قال اهلل تعاىل:  ) َواتُْل َعَلْيِهْم نََبَأ ابَْنْي آَدَم بِالَْحق

ََّما يََتَقبَُّل اللَُّه ِمْن الُْمتَِّقنيَ * لَئِْن بََسطَت إِلَيَّ يََدَك لَِتْقُتَلِني َما َأنَا بَِباِسٍط  ِمْن الَخِر َقاَل أَلْقُتَلنََّك َقاَل إِن

ال ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض

بقلم: د. إمساعيل نواهضة / خطيب املسجد األقصى املبارك / عضو جملس اإلفتاء األعلى 
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ي ُأِريُد َأْن َتُبوَء بِِإثِْمي َوإِثِْمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب 
ِّ
ي َأَخاُف اللََّه َربَّ الَْعالَِمنيَ * إِن

ِّ
يَِدي إِلَْيَك أَلْقُتَلَك إِن

َعْت لَُه نَْفُسُه َقْتَل َأِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمْن الَْخاِسِريَن * َفَبَعَث اللَُّه  الِِمنيَ  َفَطوَّ النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّ
ُغَراًبا يَْبَحُث ِفي اأَلْرِض لُِيِريَُه َكْيَف ُيَواِري َسْوَأَة َأِخيِه َقاَل يَا َويَْلَتا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َهَذا الُْغَراِب 

َفُأَواِرَي َسْوَأَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمْن النَّاِدِمنَي ( )2(.
   احلكمة من تعظيم جرمية القتل:

  وألن املوعظة والتحذير ال جيديان يف بعض اجِلباّلت املطبوعة على الشّر، وأن املساملة 
واملوادعة ال توقفان االعتداء حني يكون الشر عميق اجلذور يف النفس، من أجل ذلك 
جعل اهلل تعاىل جرمية قتل النفس الواحدة كبرية كبرية، تعدل جرمية قتل الناس مجيًعا، 
وجعل العمل على دفع القتل وإحياء نفس واحدة عماًل عظيًما يعدل إنقاذ الناس مجيًعا: 
ََّما َقَتَل  َُّه َمْن َقَتَل نَْفًسا بَِغْيِر نَْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأن ) ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبَنا َعَلى بَِني إِْسَرائِيَل َأن
َناِت ُثمَّ إِنَّ َكِثرًيا ِمْنُهْم 

ِّ
ََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َولََقْد َجاَءتُْهْم ُرُسُلَنا بِالَْبي النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأن

بَْعَد َذلَِك ِفي اأَلْرِض لَُمْسِرُفوَن ( )3(.
  إن سنة الطغيان واحدة يف كل زمان ومكان، إنها اندفاع حنو الشر، حتقيًقا لألغراض 
واألطماع لكل طاغية معتد، فيه من أوصاف من عناهم رب العزة بقوله:  ) ل يَْرُقُبوَن ِفي 
ًة َوُأْولَئَِك ُهْم الُْمْعَتُدوَن ()4(، أي: ال حيرتمون يف العباد حق قرابة، وال حيفظون  ُمْؤِمٍن إًِل َول ِذمَّ
عهًدا، وال يبقون على أحد لو ظهروا أو انتصروا، الكل يف شريعة الطغاة املعتدين أناس 

ال يستحقون احلياة.
   حرمة دم املسلم والتغليظ فيه:

  وإن شر الطغيان، وأفظع ألوان العدوان، سفك الدماء اليت حرم اهلل قتلها إال باحلق، 
واملسلم قد حقن اهلل دمه كما جاء يف احلديث الشريف: )كل املسلم على املسلم حرام: 
دمه وماله وعرضه()5( فمن اجرتأ على قتله دون جناية أو قصاص، فقد حاّد اهلل ورسوله، 
وارتكب كبرية من الكبائر؛ مما جيّر عليه الوبال والدمار، ويصطلي بها العذاب خالًدا 
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ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا ِفيَها َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِه 
ِّ
يف النار، كما قال تعاىل: ) َوَمْن يَْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعم

َولََعَنُه َوَأَعدَّ لَُه َعَذاًبا َعِظيًما(  )6(. وجاء يف احلديث الشريف: )لو اجتمع أهل السماوات 
واألرض على قتل رجل مسلم أَلَكّبهم اهلل يف النار()7( ويف حديث آخر:) من أعان على 

قتل مسلم ولو ِبَشْطِر كلمة جاء يوم القيامة مكتوًبا بني عينيه: آيس من رمحة اهلل( )8(.

ضرورة  أو  أكرب  ملفسدة  درًءا  وجعلها  املسلمة،  الدماء  إراقة  دائرة  اإلسالم  ضّيق  لقد 
إلقامة العدل واستتباب األمن يف اجملتمع، فقد صح عن رسول اهلل  أنه قال: ) ال حيل دم 
امرئ مسلم إال بإحدى ثالث: الثّيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق 

للجماعة ()9(.
   ال تزر وازرة وزر أخرى

  ولكي ينتشر األمن يف ربوع اجملتمعات ال بد من حصانة اإلنسان أّنى كان، وعدم جترميه 
إال بدليل قاطع، وهذا هو احلق املشروع لكل البشر. ومن السنن اإلهلية براءة البشر 
يؤخذ  ال  وأن  عليهم،  احلجة  إمتام  قبل  أخذهم  وعدم  اآلخرين،  بذنب  إدانتهم  وعدم 
الربيء جُبرم غريه، وهذا من جتليات العدل اإلهلي اليت ورد ذكرها يف القرآن وصحف 
ابراهيم وموسى قال اهلل تعاىل: ) َألَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى  َوَأْن لَْيَس لإِِلنَساِن إِلَّ َما َسَعى ( 

.)10(
  وعلى هذا فإن كل إنسان يتحّمل وحده مسؤولية أفعاله، وال يظلم أحد بتحميله وزر 
غريه، إال إذا كان قد صدر منه ما يستوجب تقصريه، فيتحّمل وزر نفسه بقدر تقصريه، 
فال جيوز العقاب اجلماعي املعمول يف األنظمة الظاملة، وال جيوز مالحقة ذوي القرابة 

بسبب اتهام قريبهم جبرمية.
   ال عصبية يف اإلسالم:

  إن الصفات السيئة ـ واليت منها رذيلة التعالي وفاحشة احلسد ـ قد متسي خطرية على 
أن يسعى  ينبغي  منها، كما  لتطهري نفسه  أن يسعى جاهًدا  املؤمن  البشر، وعلى  حياة 

ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
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يقتلع جذور  لكي  واألنانية؛  العصبية  رواسب  النفوس من  تزكية  املؤمن حنو  اجملتمع 
الفساد واجلرمية.

ترّبأ رسول اهلدى عليه الصالة والسالم من كل العصيبات كيفما كان لونها    لقد 
واجتاهها، ووضعها حتت قدميه، وترّبأ ممن ال ينتمي إليها، إذ يقول: )من ُقِتل حتت راية 
عمية يدعو إىل عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية()11(. وقال: )ليس منا من قاتل 
على عصبية()12( وما ذلك إال جلمع مشل املسلمني واالجتاه بهم إىل توحيد الصفوف 

وتوحيد الكلمة حتت شعار اإلسالم وكلمة: ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.
  إن حمور الرتبية السليمة هو التقوى، وإن التنافس والتسارع إىل اخلريات بالتقوى خري 

من الصراع والتنافس على حطام الدنيا.
  إن احلياة من احلقوق األساسية للبشر، وهي قيمة إميانية نابعة من احرتام اآلخرين 
واالعرتاف بكل حقوقهم، وهكذا كانت حرمتها من أعظم احلرمات يف القرآن الكريم، 
وليس القتل جرمية عادية؛ إذ إنه خمالف لفطرة البشر، كما أنه من مفردات الظلم؛ ألنه 

استالب حلق احلياة من صاحبها.
  عوامل احلد من انتشار جرمية القتل:

لولي  سلطاًنا  اهلل  جعل  احلياة  قيمة  واحرتام  الدماء  حرمة  على  احملافظة  أجل  ومن   
املقتول ظلًما بدون إسراف، وجعل ميثاق اجملتمع حرمة القتل، كما جعل القصاص حياة 

للمجتمع:  ) َولَُكْم ِفي الِْقَصاِص َحَياٌة يَا ُأْولِي اأَللَْباِب لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن ( )13(.
  ومن الصفات اليت وصف اهلل بها عباد الرمحن بأنهم ال يقتلون النفس اليت حرم اهلل 
قتلها إال باحلق، ويرتفعون عن كل جماالت اإلثم والعدوان يف خمتلف ألوانه، قال اهلل 
 َول يَْزُنوَن( )14(. 

ِّ
َم اللَُّه إِلَّ بِالَْحق َّتِي َحرَّ َِّذيَن ل يَْدُعوَن َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َول يَْقُتُلوَن النَّْفَس ال تعاىل: )َوال

ْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسلًما * َخالِِديَن ِفيَها َحُسَنْت  إىل أن قال:  ) ُأْولَئَِك ُيْجَزْوَن الُْغْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُيَلقَّ
ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاًما ()15(
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إزهاق  بأن  البيان  القتل ال بد من  احملافظة على احلياة ووقف جرائم  فإنه من أجل    
األرواح من كبائر الذنوب، وأن جزاء من يقتل مؤمًنا جهنم خالًدا فيها، وأنه ال بد أن 
يكون من ميثاق األمة منع القتل، ووضع قصاص عادل للجاني، وعدم تكتم الناس على 

القاتل.
  ويف ظل انتشار جرمية القتل واالعتداء على اآلخرين أذكر أموًرا وأحكاًما من شأنها 

منع هذه الظاهرة، أو على األقل التخفيف منها، وهي:

1. عدم جواز مبادرة اإلنسان إىل قتل اآلخرين أو إحلاق األذى بهم جملرد شعوره بأنهم 
ُيْضِمرون له شرًّا، فالكثري من اجلرائم تقع بسبب هذا اخلوف، وحبذا أن يلتزم الناس مبا 
قاله ابن آدم ألخيه: إنه لن يبسط إىل أخيه يده ليقتله. وال يعين ذلك بالطبع منع الدفاع 

عن النفس، أو االستسالم للجناة.
2. املبادرة إىل أعمال اخلري واالستباق فيها، كذلك جيب االمتناع عن املبادرة إىل الشر.

3. االستفادة من عزمنا وإرادتنا وكل طاقاتنا الروحية والعقلية يف املرحلة السابقة على 
الشيطان والنفس األمارة يف سعيهما إلضاللنا وتطويع وجداننا.

 ومن هنا ينبغي االهتمام مبا يلي :

 أ- نشر ثقافة قيمة احلياة اإلنسانية يف اجملتمعات بكل وسيلة ممكنة، ومواجهة وحماربة 
كل النعرات اجلاهلية اليت تستهني باحلياة البشرية.

 ب- التخويف من عاقبة القتل، وبيان مدى اخلسارة اليت ستلحق بالقاتل يف الدنيا 
واآلخرة، وبيان ندم القاتل على جرميته.

 ت - منع عرض أفالم القتل اليت جتعل القتل عماًل سهاًل، أو مقبواًل، كما وأنها ُتعّلم 
اليت متّجد  األغاني واألناشيد واألشعار والقصص  االمتناع عن مساع  وأيًضا  أساليبه، 

القتل اآلثم.
 واألهم من كل ذلك امتناع الناس عن أخذ القانون وتطبيقه بأيديهم.

ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
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 وأخرًيا أقول: إن قيمة احلياة عظيمة، وعلى املؤمنني أن حيافظوا عليها ما استطاعوا إىل 
ذلك سبياًل.

 وليتذكروا اآلخرة، يوم ال ينفع مال وال بنون، إال من أتى اهلل بقلب سليم.

اهلوامش:
1. سورة املائدة آية:32.

2. سورة املائدة اآليات: ) 27 - 31 (.
3. سورة املائدة آية: 32.
4. سورة التوبة آية: 10.

5. رواه مسلم عن أبي هريرة.
6. سورة النساء آية: 93.

7. صحيح الرتغيب رقم:2442، ومشكاة املصابيح: 3396 ، وصحيح الرتمذي رقم: 1398.
8. مستدرك الوسائل: 18/211.
9. رواه البخاري برقم: 6484.

10. سورة النجم اآليتان: 38، 39.
11. رواه مسلم عن أبي هريرة. املسند الصحيح رقم:1848.

12. رواه أبو داود مرفوعًا ص: 52.
13. سورة البقرة آية:179.
14. سورة الفرقان آية: 68.

15. سورة الفرقان اآليتان: 75، 76.  
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أخالقنا االجتماعية في العيد
الدكتور سعيد القيق / عميد كلييت الدعوة والقرآن/ جامعة القدس

عضو جملس اإلفتاء األعلى

 حنن اآلن على أبواب عيد كريم، حيتفل العامل اإلسالمي كله ببهجة العيد وسروره، 
ويتزاور األهل واألصدقاء، ويلبس الناس اجلديد واجلميل من الثياب، فما هو املغزى 

االجتماعي واإلنساني يف العيد ؟ وكيف ينبغي أن تكون أخالقنا االجتماعية فيه؟
من  النفوس  وعلى  أنس،  من  القلوب  على  يضيفه  ما  فهو  االجتماعي  مغزاه  أما    
بهجة، وهو ما يدعو إليه من جتديد أواصر احلب بني األصدقاء، والرتاحم بني األقرباء، 
والتعاون بني الناس مجيعاً، ففي العيد تتقارب القلوب على الود، وجتتمع على األلفة، 
ويف العيد يتناسى ذوو النفوس الطيبة أضغانهم، فيجتمعون بعد افرتاق، ويتصافون بعد 
كدر، ويتصافحون بعد انقباض ويف ذلك كله جتديد للصلة االجتماعية بني الناس على 

أقوى ما تكون حبًا ووفاًء وإخاًء.
  ويف العيد من املغزى االجتماعي تذكري اجملتمع حبق الضعفاء والعاجزين على اخوانهم، 
حتى تشتمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة، وإىل هذا املغزى االجتماعي 
العظيم يرمز تشريع صدقة الفطر يف عيد الفطر، فإن يف تقديم ذلك قبل العيد أو أيامه، 

إطالقا لأليدي اخلرية ، فال تشرق مشس العيد إال والبسمة تعلو شفاه الناس مجيعاً.
  أما املعنى اإلنساني يف العيد، فهو أن يشرتك أعداٌد ال حصر هلا من أبناء املسلمني 
بالفرح والسرور يف وقت واحد، فإذا باإلنسانية تلتقي على الشعور املشرتك بالغبطة، 
وإذا بأبناء األمة الواحدة على اختالف ديارهم يشرتكون يف السراء، كما يشرتكون يف 
الضراء، ففي العيد تقوية للروابط الفكرية والروحية اليت يعقدها الدين بني أبنائه يف 

خمتلف اللغات واألقوام، تلك هي بعض املعاني االجتماعية واإلنسانية يف العيد.
العيد إىل أرفع ذروة وميتد    واجملتمع السعيد هو الذي تسمو أخالقه االجتماعية يف 
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شعوره اإلنساني إىل أبعد مدى، وذلك حني يبدو يف العيد متماسكًا متعاونًا ومرتامحاً، 
هو  فما  والنكبات،  الكوارث  من  بهم  حل  وما  إخوانهم،  مصائب  أبناؤه  فيه  ويذكر 
نصيبنا   من هذه املعاني اإلنسانية يف أعيادنا احلاضرة ؟ وما هو واقع أخالقنا االجتماعية 

فيها؟
  هل نذكر يف األعياد ما يعاني الناس يف جمتمعنا من حصار وحرمان، وُيْتم لألطفال، 

وهدم للبيوت، وتشتيت لألسر ... اخل.
  وحنن عندما نذّكر بذلك ال نريد من الناس أن يلبسوا ثياب احلداد يف العيد، وال ذرف 
الدموع على شهداء احلق واحلرية، وال االعتكاف يف البيوت كما يعتكف املزروء بفقد 
حبيب أو قريب، وال االمتناع عن الطعام والشراب كما ميتنع الصائم، ولكن أن نظهر 
يف أعيادنا مبظهر األمة الواعية اليت ال حيول احتفاؤها بأعيادها دون الشعور مبصائبها اليت 
يرزح حتتها أبناؤها، أريد أن يقتصد األغنياء يف هلوهم وسرفهم، أريد أن ال ننسى عائالت 
الشهداء وأسر الفقراء ، وأن ال ننسى األخطار اليت تتهدد أمتنا يف شتى أقطارها من 

اهليمنة عليها، ونهب خرياتها، والقضاء على حريتها، وسلب حقوقها وأرضها...اخل.
   فإذا كنا نستعد للعيد ومستلزماته، فلنضف إىل استعدادًا آخر أكرم عند اهلل وأجدر يف 
نظر األخوة واملروءة، هو استعدادنا للتفريج عن كربة من حولنا من الفقراء واملعدمني، 
فلنفتش عن جرياننا وأقربائنا  وأبناء شعبنا، ونسأل عن حاجتهم ونعينهم يف إدخال 
السرور إىل قلوب أوالدهم ونسائهم. وليذكر أحدنا يف صبيحة العيد وهو يقبل أبناءه، 
أيتام املسلمني وأبناء األسرى الذين ال جيدون يف تلك الصبيحة ابتسامة األب، وأيامى 
ال جيدن حنان الزوج .  فما أعظمك يا رسول اهلل وما أعظم تعليمك الناس حب اخلري 
والتعاون حني تقول: ) من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس اهلل عنه كربة 

من كرب يوم القيامة، واهلل يف عون العبد مادام العبد يف عون أخيه (.
  اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك، وأن نقوم حبق األخوة علينا من عون ومساعدة، وأن 

نستجيب لندائك يف البذل واإلنفاق.
    وتقبل اهلل الطاعات وفرج الكربات وأعاده على األمة باليمن والربكات،،
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إليه،  نرجع  وكنزًا  به،  نعمل  ودستورًا  به،  نهتدي  نورًا  القرآن  أنزل  الذي  هلل  احلمد 
والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد؛

ومقوماتهم  املميزة،  بصفاتهم  الرمحن  عباد  الفرقان  سورة  يف  وجل  عز  اهلل  فيربز    
اخلاصة،وكأمنا هم خالصة البشرية يف نهاية املعركة الطويلة بني اهلدى والضالل، بني 
البشرية اجلاحدة املشاقة، والرسل الذين حيملون اهلدى هلذه البشرية، وكأمنا هم الثمرة 
اجلنية لذلك اجلهاد الشاق الطويل، والعزاء املريح حلملة اهلدى فيما القوه من جحود 

وإعراض .
   العبودية هلل نوعان؛ عبودية لربوبيته، فهذه يشرتك فيها سائر اخللق، مسلمهم وكافرهم، 
ْرِض إِلَّ  َماَواِت َواأْلَ برهم وفاجرهم. فكلهم عبيد هلل مربوبون مدبرون  } إِن ُكلُّ َمن ِفي السَّ

ْحَمِن َعْبدًا { )مريم:93(. آتِي الرَّ
  وعبودية أللوهيته، وعبادته، ورمحته، وهي: عبودية أنبيائه، وأوليائه، وهي املراد هنا، وهلذا 
أضافها إىل امسه ) الرمحن ( إشارة إىل أنهم إمنا وصلوا إىل هذه احلال، بسبب رمحته. فذكر 

أن صفاتهم أكمل الصفات، ونعوتهم أفضل النعوت.
    مسات عباد الرمحن    

   السمة األوىل : مشيهم وكالمهم

َسَلمًا{  َقاُلوا  الَْجاِهُلوَن  َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْونًا  ْرِض  اأْلَ َعَلى  يَْمُشوَن  َِّذيَن  ال ْحَمِن  الرَّ }َوِعَباُد   
)الفرقان:63(

عباد الرحمن
إعداد: صالح الدين أبو جزر / رفــح



��

العدد 80  رمضان - شوال  �4�9 هـ  وفق  أيلول - تشرين أول  �008م 

 

   بدأت اآليات بوصف عباد الرمحن؛ مشيهم وكالمهم، إنهم ميشون على األرض مشية 
سهلة هينة، ليس فيها تكلف، وال تصنع، وليس فيها خيالء، وال تصعري خد، وال ختلع، 
مشاعر،  من  فيها  يستكن  وعما  الشخصية،  عن  تعبري  حركة  ككل  فاملشية  ترهل،  أو 
والنفس السوية املطمئنة اجلادة القاصدة ختلع صفاتها هذه على مشية صاحبها، فيمشي 
مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة، فيها وقار وسكينة، وفيها جد وقوة ، وليس معنى ميشون 
على األرض هونًا أنهم ميشون متماوتني، منكسي الرؤوس، متداعي األركان، متهاوي 
البنيان، قال أبو هريرة : ) ما رأيت شيئا أحسن من رسول اهلل  ، كأن الشمس جتري يف 
وجهه، وما رأيت أحدًا أسرع يف مشيته من رسول اهلل  ، كأمنا األرض تطوي له، وإنا 

لنجهد أنفسنا وإنه لغري مكرتث () سنن الرتمذي(.
  هذه صفات عباد اهلّل املؤمنني }الذين ميشون على األرض هونا { أي بسكينة ووقار من غري 
جترب وال استكبار، كقوله تعاىل: }َوَل َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحًا{ )اإلسراء:37( وليس املراد 
أنهم ميشون كاملرضى تصنعًا ورياء، قال علي ابن أبي طالب رضي اهلل عنه: ) كان رسول 
اهلل  إذا مشى تكفأ تكفياً، كأمنا ينحط من صبب، وكأمنا األرض تطوى له (،  روي عن 
عمر- رضي اهلل عنه- أنه رأى شابًا ميشي رويدًا قال: ما بالك! أأنت مريض؟ قال: ال يا 
أمري املؤمنني، فعاله بالدرة وأمره أن ميشي بقوة، وإمنا املراد باهلون هنا السكينة والوقار، 
كما قال رسول اهلّل  : » إذا أتيتم الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم 

السكينة، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأمتوا «. 
 وقوله تعاىل: }َوإَِذا َخاَطَبُهُم الَْجاِهُلوَن َقاُلوا َسَلمًا{ ال عن ضعف، ولكن عن ترفع، وال عن 
عجز، إمنا عن استعالء، وعن صيانة للوقت واجلهد، أي إذا سفه عليهم اجلهال بالقول 
السيء مل يقابلوهم عليه مبثله، بل يعفون، ويصفحون، وال يقولون إال خريًا، كما كان 
اللَّْغَو  َسِمُعوا  رسول اهلّل ، ال تزيده شدة اجلاهل عليه إال حلماً، وكما قال تعاىل }َوإَِذا 

َأْعَرُضوا َعْنُه { )القصص:55 (.
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}قالوا سلما{: يعين قالوا سدادًا، وقال سعيد بن جبري: ردوا معروفًا من القول، وقال   
احلسن البصري: قالوا سالم عليكم، إن جهل عليهم حلموا.

  السمة الثانية : ليلهم وتهجدهم وادعاؤهم

َِّذيَن يَُقوُلوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم  دًا َوِقَيامًا* َوال ِهْم ُسجَّ
ِّ
َِّذيَن يَِبيُتوَن لَِرب   قال تعاىل : } َوال

ََّها َساءْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا { )الفرقان:64-66( إِنَّ َعَذابََها َكاَن َغَرامًا* إِن
دًا َوِقَياما{ أي يف طاعته وعبادته، كما قال تعاىل:}َكاُنوا  ِهْم ُسجَّ

ِّ
َِّذيَن يَِبيُتوَن لَِرب   فقوله تعاىل: }َوال

الَْمَضاِجِع{  َعِن  ُجُنوُبُهْم  }َتَتَجاَفى  وقوله:  )الذاريات:17(،   } يَْهَجُعوَن  َما  اللَّْيِل  من  َقلِيًل 
ْن ُهَو َقانٌِت آنَاء اللَّْيِل َساِجدًا َوَقائِمًا يَْحَذُر اْلِخَرَة َويَْرُجو َرْحَمَة  )السجدة:16( وقال تعاىل: }َأمَّ
َِّذيَن يَُقوُلوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذابََها َكاَن  ِه{ )الزمر:9(  وهلذا قال تعاىل: }َوال

ِّ
َرب

َغَرامًا { )الفرقان65( أي مالزمًا دائمًا كما قال الشاعر:      
إْن ُيعّذْب يكْن غرامًا وإن يعـ              ِط جزياًل فإنه ال يبالي

   وهلذا قال احلسن يف قوله }إِنَّ َعَذابََها َكاَن َغَرامًا {: كل شيء يصيب ابن آدم ويزول 
عنه فليس بغرام، وإمنا الغرام الالزم ما دامت األرض والسماوات. } إهنا ساءت مستقرا 
أي بئس املنزل منزاًل، وبئس املقيل مقاماً، وروى عبداهلل بن احلارث بن جزء  ومقاما{ 
الزبيدي قال: ) إن يف النار حيات كأمثال أعناق البخت، تلسع إحداهن اللسعة فيجد 
حرها سبعني خريفا، وإن يف النار عقارب كأمثال البغال املوكفة، تلسع إحداهن اللسعة 

فيجد محوتها أربعني سنة.( )أخرجه األلباني(.
  وروى اإلمام أمحد عن أنس بن مالك - رضي اهلّل عنه- عن النيب  قال: ) إن عبدًا يف 
جهنم لينادي ألف سنة: يا حنان يا منان، فيقول اهلّل عزَّ وجلَّ جلربيل اذهب فأتين بعبدي 
هذا، فينطلق جربيل، فيجد أهل النار مكبني يبكون، فريجع إىل ربه عزَّ وجلَّ فيخربه، 
: ائتين به فإنه يف مكان كذا وكذا، فيجيء به، فيوقفه على ربه عزَّ  فيقول اهلّل عزَّ وجلَّ
، فيقول له: يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ فيقول: يا رب شر مكان، وشر  وجلَّ

عباد الرحمن
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: ردوا عبدي، فيقول: يا رب ما كنت أرجو إذ أخرجتين منها أن  مقيل، فيقول اهلّل عزَّ وجلَّ
: دعوا عبدي ( )أخرجه اإلمام أمحد يف املسند(.  تردني فيها، فيقول اهلّل عزَّ وجلَّ

   هذا نهارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة اهلل والشعور جبالله واخلوف 
َجَهنََّم  َعنَّا َعَذاَب  َربََّنا اْصِرْف  يَُقوُلوَن  َِّذيَن  َوال َوِقَيامًا*  دًا  ِهْم ُسجَّ

ِّ
لَِرب يَِبيُتوَن  َِّذيَن  من عذابه } َوال

ََّها َساءْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا { )الفرقان:66-64( والتعبري يربز من  إِن إِنَّ َعَذابََها َكاَن َغَرامًا* 
الصالة السجود والقيام، لتصوير حركة عباد الرمحن يف جنح الليل والناس نيام، فهؤالء 
قوم يبيتون لربهم سجدًا وقياماً، يتوجهون لربهم وحده، ويقومون له وحده، ويسجدون 
له وحده، هؤالء قوم مشغولون عن النوم املريح اللذيذ مبا هو أروح منه وأمتع، مشغولون 
بالتوجه إىل ربهم وتعليق أرواحهم وجوارحهم به ، ينام الناس وهم قائمون ساجدون، 
وخيلد الناس إىل األرض وهم يتطلعون إىل عرش الرمحن ذي اجلالل واإلكرام، وهم 
يف قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم متتلئ قلوبهم بالتقوى واخلوف من عذاب 
ََّها َساءْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا(،    جهنم، ) يَُقوُلوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذابََها َكاَن َغَرامًا* إِن
وما رأوا جهنم، ولكنهم آمنوا بوجودها، ومتثلوا صورتها، مما جاءهم يف القرآن الكريم، 
وعلى لسان رسول اهلل الكريم، فهذا اخلوف النبيل إمنا هو مثرة اإلميان العميق، ومثرة 
التصديق، وهم يتوجهون إىل ربهم يف ضراعة وخشوع، ليصرف عنهم عذاب جهنم، ال 
يطمئنهم أنهم يبيتون لربهم سجدًا وقياماً، فهم ملا خياجل قلوبهم من التقوى يستقلون 
يتداركهم فضل اهلل  النار، إن مل  أمانًا من  عملهم وعبادتهم وال يرون فيه ضمانًا وال 

ومساحته وعفوه ورمحته، فيصرف عنهم عذاب جهنم. 
    السمة الثالثة : االقتصاد يف اإلنفاق

َِّذيَن إَِذا َأنَفُقوا لَْم ُيْسِرُفوا َولَْم يَْقُتُروا َوَكاَن بَْيَن َذلَِك َقَوامًا { )الفرقان:67(    قال تعاىل : }َوال
إنفاقهم  ليسوا مببذرين يف  أي  ؛  يقرتوا{  ومل  يسرفوا  مل  أنفقوا  إذا  }والذين  تعاىل:  فقوله     
النفقات الواجبة واملستحبة، فيصرفون فوق احلاجة، بأن يزيدوا على احلد، فيدخلوا يف 



�� 

قسم التبذير، وإهمال احلقوق الواجبة،  وال خبالء على أهليهم، فيقصرون يف حقهم، 
فال يكفونهم فيدخلوا يف باب البخل والشح ، بل عداًل خيارًا، وخري األمور أوسطها ال 
هذا وال هذا } َوَكاَن بَْيَن َذلَِك َقَوامًا {، يبذلون يف الواجبات من الزكاة، والكفارة، والنفقة 
من  وهذا  ضرار،  وال  ضرر  غري  من  ينبغي،  الذي  الوجه  على  ينبغي  وفيما  الواجبة، 
عدهلم واقتصادهم.كما قال تعاىل:  }َوَل َتْجَعْل يََدَك َمْغُلولًَة إِلَى ُعُنِقَك َوَل َتْبُسْطَها ُكلَّ الَْبْسِط{ 
)اإلسراء:29( ويف احلديث: » من فقه الرجل قصده يف معيشته « )أخرجه اإلمام أمحد أيضًا( 
وعن عبد اهلّل بن مسعود قال، قال رسول اهلّل  : »ما عال من اقتصد«، وقال احلسن 
البصري: »ليس يف النفقة يف سبيل اهلل سرف«، وقال إياس بن معاوية: ) ما جاوزت به 

. أمر اهلّل تعاىل فهو سرف (، وقال غريه: السرف النفقة يف معصية اهلّل عزَّ وجلَّ
الرتبية  يف  إليها  ويتجه  واجلماعات،  األفراد  حياة  يف  حيققها  اليت  اإلسالم  مسة  هذه    
والتشريع، يقيم بناءه كله على التوازن واالعتدال، واملسلم مع اعرتاف اإلسالم بامللكية 
النظام  أمواله اخلاصة كما يشاء، كما هو احلال يف  إنفاق  املقيدة ليس حرا يف  الفردية 
الرأمسالي وعند األمم اليت ال حيكم التشريع اإلهلي حياتها يف كل ميدان، إمنا هو مقيد 
واجملتمع،  واملال  للنفس  مفسدة  فاإلسراف  والتقتري،  اإلسراف  األمرين  يف  بالتوسط 
حوله،  من  اجلماعة  وانتفاع  به،  صاحبه  انتفاع  عن  للمال  حبس  فهو  مثله،  والتقتري 
فاملال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية، واإلسراف والتقتري حيدثان اختالاًل يف 
احمليط االجتماعي واجملال االقتصادي، وحبس األموال حيدث أزمات، ومثله إطالقها بغري 
حساب، ذلك فوق فساد القلوب واألخالق، واإلسالم، وهو ينظم هذا اجلانب من احلياة، 

يبدأ به من نفس الفرد فيجعل االعتدال مسة من مسات اإلميان، وكان بني ذلك قواما. 
   السمة الرابعة : ابتعادهم عن الذنوب وتوبتهم

 َوَل يَْزُنوَن 
ِّ
َم اللَُّه إِلَّ بِالَْحق َّتِي َحرَّ َِّذيَن َل يَْدُعوَن َمَع اللَِّه إِلَهًا آَخَر َوَل يَْقُتُلوَن النَّْفَس ال   قال تعاىل : } َوال

َوَمن يَْفَعْل َذلَِك يَلَْق َأَثامًا* ُيَضاَعْف لَُه الَْعَذاُب يَْوَم الِْقَياَمِة َويَْخُلْد ِفيِه ُمَهانًا* إِلَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل 

عباد الرحمن
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ِحيمًا* َوَمن َتاَب َوَعِمَل َصالِحًا  َئاتِِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفورًا رَّ
ِّ
ُل اللَُّه َسي

ِّ
َعَمًل َصالِحًا َفُأْولَئَِك ُيَبد

َُّه يَُتوُب إِلَى اللَِّه َمَتابًا { )الفرقان:68-71( َفِإن
  عن عبد اهلّل بن مسعود قال: سئل رسول اهلّل  أي الذنب أكرب؟ قال: » أن جتعل هلّل 
أندادًا وهو خلقك «، قال: ثم أي؟ قال: » أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك «، قال: 
َِّذيَن َل  ثم أي؟ قال: » أن تزاني حليلة جارك «، قال عبد اهلّل: وأنزل اهلّل تصديق ذلك }َوال
 َوَل يَْزُنوَن َوَمن يَْفَعْل َذلَِك يَلَْق َأَثامًا{ 

ِّ
َم اللَُّه إِلَّ بِالَْحق َّتِي َحرَّ يَْدُعوَن َمَع اللَِّه إِلَهًا آَخَر َوَل يَْقُتُلوَن النَّْفَس ال

)الفرقان:68( )أخرجه النسائي واإلمام أمحد ورواه البخاري ومسلم ولفظهما عن ابن 
مسعود قال: قلت يا رسول اهلّل أي الذنب أعظم عند اهلّل؟... احلديث( وعن سلمة ابن 
قيس قال: ) قال رسول اهلّل  يف حجة الوداع: ) أال إمنا هي أربع ( فما أنا بأشح عليهن 
منذ مسعتهن من رسول اهلّل  : » ال تشركوا باهلّل شيئاً، وال تقتلوا النفس اليت حرم اهلّل 

إال باحلق، وال تزنوا، وال تسرقوا«. 
  وأخرج األلباني عن املقداد بن األسود، رضي اهلّل عنه، قال، قال رسول اهلّل  ألصحابه: 
» ما تقولون يف الزنى؟ « قالوا : حرمه اهلّل ورسوله فهو حرام إىل يوم القيامة، فقال رسول 
اهلّل  ألصحابه: » ألن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره« قال: 
»فما تقولون يف السرقة؟« قالوا: حرمها اهلّل ورسوله فهي حرام، قال: »ألن يسرق الرجل 

من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره«. 
   وعن اهليثم بن مالك الطائي عن النيب  قال: » ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند 
اهلّل من نطفة وضعها رجل يف رحم ال حيل له «  أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا عن 
اهليثم بن مالك مرفوعًا ، وقال ابن عباس: إن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا 
فأكثروا، ثم أتوا حممدًا  فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه حلسن، لو ختربنا أن ملا 
 
ِّ
َم اللَُّه إِلَّ بِالَْحق َّتِي َحرَّ َِّذيَن َل يَْدُعوَن َمَع اللَِّه إِلَهًا آَخَر َوَل يَْقُتُلوَن النَّْفَس ال عملنا كفارة، فنزلت: }َوال

َوَل يَْزُنوَن َوَمن يَْفَعْل َذلَِك يَلَْق َأَثامًا { )الفرقان:68( 
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   وقوله تعاىل: }ومن يفعل ذلك يلق أثاما{، روي عن عبد اهلّل بن عمرو أنه قال: أثامًا : واد 
يف جهنم، وقال عكرمة }يلق أثاما{ أودية يف جهنم يعذب فيها الزناة، وقال قتادة }يلق أثاما{: 
نكااًل، كنا حندث أنه واد يف جهنم، وقال السدي }يلق أثاما{ جزاء، وهذا أشبه بظاهر اآلية 
وبهذا فسره مبا بعده مبداًل منه، وهو قوله تعاىل: }يضاعف له العذاب يوم القيامة{ أي يقرر 
عليه ويغلظ }وخيلد فيه مهانا{ أي حقريًا ذلياًل، وقوله تعاىل: }إل من تاب وآمن وعمل عمل 
صاحلا{ أي جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر }إل من تاب{ أي يف 
الدنيا إىل اهلّل عزَّ وجلَّ من مجيع ذلك، فإن اهلّل يتوب عليه، ويف ذلك داللة على صحة 
دًا َفَجَزآُؤُه َجَهنَُّم 

ِّ
َتَعم توبة القاتل، وال تعارض بني هذه وبني آية النساء }َوَمن يَْقُتْل ُمْؤِمنًا مُّ

َخالِدًا ِفيَها َوَغِضَب الّلُه َعَلْيِه َولََعَنُه َوَأَعدَّ لَُه َعَذابًا َعِظيمًا { )النساء:93(  فإن هذه وإن كانت 
مدنية، إال أنها مطلقة، فتحمل على من مل يتب.

ِحيمًا { )الفرقان:70(. يف  َئاتِِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفورًا رَّ
ِّ
ُل اللَُّه َسي

ِّ
   وقوله تعاىل: }َفُأْولَئَِك ُيَبد

معنى تبديل السيئات حسنات ، قوالن: أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل 
احلسنات، قال ابن عباس: هم املؤمنون كانوا قبل إميانهم على السيئات، فرغب اهلّل بهم 
عن السيئات فحوهلم إىل احلسنات، فأبدهلم مكان السيئات احلسنات. وقال سعيد ابن 
اهلّل بعبادة األوثان عبادة الرمحن، وأبدهلم بقتال املسلمني قتال املشركني،  جبري: أبدهلم 
بالعمل  اهلّل  أبدهلم  البصري:  احلسن  وقال  املؤمنات.  نكاح  املشركات  بنكاح  وأبدهلم 
بالفجور إحصاناً، وبالكفر  بالشرك إخالصاً، وأبدهلم  الصاحل، وأبدهلم  العمل  السيء 
إسالماً. روى الطرباني من حديث أبي املغرية عن صفوان بن عمر عن عبد الرمحن 
ابن جبري عن أبي فروة أنه أتى النيب  فقال: أرأيت رجاًل عمل الذنوب كلها ومل 
يرتك حاجة وال داجة، فهل له من توبة؟ فقال: أسلمت؟ فقال: نعم، قال: فافعل اخلريات 
واترك السيئات فيجعلها اهلل لك خريات كلها، قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: نعم، فما 

زال يكرب حتى توارى«.

عباد الرحمن
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َُّه يَُتوُب إِلَى اللَِّه َمَتابًا { )الفرقان:71(    ويضع قاعدة التوبة وشرطها  }َوَمن َتاَب َوَعِمَل َصالِحًا َفِإن
؛ فالتوبة تبدأ بالندم واإلقالع عن املعصية، وتنتهي بالعمل الصاحل الذي يثبت أن التوبة 
صحيحة وأنها جدية، وهو يف الوقت ذاته ينشئ التعويض اإلجيابي يف النفس لإلقالع 
عن املعصية، فاملعصية عمل وحركة جيب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة، وإال حنت 
النفس إىل اخلطيئة بتأثري الفراغ الذي حتسه بعد اإلقالع، وهذه حملة يف منهج الرتبية 
القرآني عجيبة، تقوم على خربة بالنفس اإلنسانية عميقة، ومن أخرب من اخلالق مبا خلق 
سبحانه تعاىل }ومن تاب وعمل صاحلا فإنه يتوب إىل الّله متابا{ أي فإن اهلّل يقبل توبته، كما قال 
تعاىل: }َألَْم يَْعَلُمواْ َأنَّ الّلَه ُهَو يَْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعَباِدهِ{ )التوبة:104( ، وقال تعاىل: }ُقْل يَا ِعَباِدَي 

ْحَمِة اللَِّه{ )الزمر:53(  َِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمن رَّ ال
    السمة اخلامسة : عدم شهادتهم للزور وال اشرتاكهم باللغو

وا ِكَرامًا { )الفرقان:72( وا بِاللَّْغِو َمرُّ وَر َوإَِذا َمرُّ َِّذيَن َل يَْشَهُدوَن الزُّ    قال تعاىل : }َوال
  ومن صفات عباد الرمحن أنهم ال يشهدون الزور، قيل: ال حيضرون الزور، أي: القول 
والفعل احملرم، فيجتنبون مجيع اجملالس، املشتملة على األقوال احملرمة، أو األفعال احملرمة، 

كاخلوض يف آيات اهلل، والشرك وعبادة األصنام.
   وقيل الكذب، والفسق، واللغو، والباطل، واجلدال الباطل، والغيبة، والنميمة، والسب، 
والقذف، واالستهزاء، والغناء احملرم، وشرب اخلمر، وفرش احلرير، والصور، وحنو ذلك. 
وإذا كانوا ال يشهدون الزور، فمن باب أوىل وأحرى، أن ال يقولوه وال يفعلوه. وشهادة 
الزور داخلة يف قول الزور، تدخل يف هذه اآلية باألولوية. وقيل: املراد بقوله تعاىل: }ل 
يشهدون الزور{ أي شهادة الزور، وهي الكذب متعمدًا على غريه كما يف الصحيحني: ) أال 
أنبئكم بأكرب الكبائر؟ ثالثاً، قلنا: بلى يا رسول اهلّل، قال: الشرك باهلّل وعقوق الوالدين، 
حتى  يكررها  زال  فما  الزور،  وشهادة  أال  الزور  وقول  أال  فقال:  فجلس،  متكئًا  وكان 
قلنا ليته سكت( )أخرجه الشيخان عن أبي بكر رضي اهلّل عنه مرفوعًا(، واألظهر من 
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وا بِاللَّْغِو{  السياق أن املراد ال يشهدون الزور أي ال حيضرونه، وهلذا قال تعاىل: } َوإَِذا َمرُّ
وهو الكالم الذي ال خري فيه، وال فيه فائدة دينية، وال دنيوية، ككالم السفهاء وحنوهم 
وا ِكَراًما{ أي: نزهوا أنفسهم، وأكرموها عن اخلوض فيه، ورأوا أن اخلوض فيه، وإن  }َمرُّ

كان ال إثم فيه، فإنه سفه ونقص لإلنسانية واملروءة، فربأوا بأنفسهم عنه. 
وا بِاللَّْغِو{ إشارة إىل أنهم ال يقصدون حضوره، وال مساعه. ولكن عند     ويف قوله }َوإَِذا َمرُّ
املصادفة، اليت من غري قصد، وروى ابن أبي حامت عن ميسرة، قال: بلغين أن ابن مسعود 
مّر بلهو معرضًا فلم يقف، فقال رسول اهلّل  : »لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كرميًا« 
ثم تال إبراهيم بن ميسرة: }وإذا مروا باللغو مروا كراما{ ومعناه القريب أنهم ال يؤدون 
شهادة زور، ملا يف ذلك من تضييع احلقوق، واإلعانة على الظلم، وقد يكون معناها الفرار 
من جمرد الوجود يف جملس أو جمال يقع فيه الزور بكل صنوفه وألوانه، ترفعًا منهم عن 
أنفسهم  يصونون  كذلك  وهم  وأوقع،  أبلغ  وهو  واجملاالت،  اجملالس  هذه  مثل  شهود 
واهتماماتهم عن اللغو واهلذر، }وإذا مروا باللغو مروا كراما{ ال يشغلون أنفسهم به، وال 
، إمنا يكرمونها عن مالبسته ورؤيته، بل املشاركة فيه، فللمؤمن ما  يلوثونها بسماعه 
يشغله عن اللغو واهلذر، وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إىل الشغل باللغو 
الفارغ، وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها يف نفسه ويف احلياة كلها يف شغل 

شاغل. 
    السمة السادسة : تفاعلهم مع آيات اهلل  

وا َعَلْيَها ُصّمًا َوُعْمَيانًا { )الفرقان:73( ِهْم لَْم يَِخرُّ
ِّ
َِّذيَن إَِذا ذكروا بِآيَاِت َرب    قال تعاىل : }َوال

وا َعَلْيَها ُصمًّا  ِهْم{ اليت أمرهم باستماعها، واالهتداء بها.} لَْم يَِخرُّ
ِّ
َِّذيَن إَِذا ذكروا بِآيَاِت َرب    }َوال

َوُعْمَيانًا{ أي مل يقابلوها باإلعراض عنها، والصم عن مساعها، وصرف النظر والقلوب 
قال  كما  فيها، وعند مساعها،  وإمنا حاهلم  به ومل يصدق.  يؤمن  مل  يفعله من  عنها، كما 
ِهْم َوُهْم َل يَْسَتْكِبُروَن{ 

ِّ
دًا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرب وا ُسجَّ َِّذيَن إَِذا ذكروا بَِها َخرُّ ََّما ُيْؤِمُن بِآيَاتَِنا ال تعاىل: }إِن

عباد الرحمن
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)السجدة:15(. يقابلونها بالقبول واالفتقار إليها، واالنقياد، والتسليم هلا.وجتد عندهم 
إيقانهم، وحتدث هلم نشاطاً،  بها,  إميانهم، ويتم  بها  فيزداد  آذانا سامعة، وقلوبًا واعية، 

ويفرحون بها سرورًا واغتباطاً.
َِّذيَن إَِذا ُذِكَر الّلُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم آيَاُتُه      وهذه أيضًا من صفات املؤمنني } ال
ُلوَن { )األنفال:2( خبالف الكافر، فإنه إذا مسع كالم اهلل ال يؤثر  ِهْم يََتَوكَّ

ِّ
َزاَدتُْهْم إمَِيانًا َوَعَلى َرب

فيه، وال يتغري عما كان عليه، بل يبقى مستمرًا على كفره وطيغانه، وجهله وضالله، 
َوُهْم َكاِفُروَن {  َرٌض َفَزاَدتُْهْم ِرْجسًا إِلَى ِرْجِسِهْم َوَماُتواْ  َِّذيَن ِفي ُقُلوبِِهم مَّ ا ال كما قال تعاىل: }َوَأمَّ
)التوبة:125 (، فقوله: }مل خيروا عليها صما وعميانا{ أي خبالف الكافر الذي إذا مسع آيات 
اهلل فال تؤثر فيه، فيستمر على حاله، كأن مل يسمعها أصم أعمى، قال جماهد قوله: }مل خيروا 
عليها صما وعميانا{ قال: مل يسمعوا ومل يبصروا ومل يفقهوا شيئاً، وقال احلسن البصري: 
كم من رجل يقرؤها وخير عليها أصم أعمى، وقال قتادة: مل يصموا عن احلق، ومل يعموا 
فيه، فهم واهلّل قوم عقلوا عن احلق، وانتفعوا مبا مسعوا من كتابه.ومن مساتهم أنهم سريعو 
يتلقونها  اهلل،  آليات  القلوب  مفتوحو  وعظوا  وإذا  االعتبار،  قريبو  ذكروا،  إذا  التذكر، 
التعبري  ويف  وعميانا{  عليها صما  خيروا  مل  رهبم  بآيات  ذكروا  إذا  }والذين  واالعتبار،  بالفهم 
تعريض باملشركني الذين ينكبون على آهلتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان ؛ 
ال يسمعون، وال يبصرون، وال يتطلعون إىل هدى أو نور، وحركة االنكباب على الوجوه 
بال مسع وال بصر وال تدبر حركة تصور الغفلة واالنطماس والتعصب األعمى، فأما 
عباد الرمحن فهم يدركون إدراكا واعيا بصريا ما يف عقيدتهم من حق، وما يف آيات اهلل 
فإذا  الوجوه،  انكبابًا على  أعمى، وال  واعيًا بصريًا ال تعصبًا  إميانًا  فيؤمنوا  من صدق 

حتمسوا لعقيدتهم فإمنا هي محاسة العارف املدرك البصري.  
    السمة السابعة : طلبهم الذرية الصاحلة   

َة َأْعُيٍن َواْجَعلَْنا لِلُْمتَِّقنَي إَِمامًا{  َّاتَِنا ُقرَّ ي
ِّ
َِّذيَن يَُقوُلوَن َربََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذر  قال تعاىل : }َوال
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)الفرقان:74(
  ومن صفات عباد الرمحن الذين يسألون اهلل أن خيرج من أصالبهم من ذرياتهم من 
يطيعه ويعبده وحده ال شريك له، قال ابن عباس : يعنون من يعمل بطاعة اهلل فتقر به 

أعينهم يف الدنيا واآلخرة. 
   قال عكرمة: مل يريدوا بذلك صباحة وال مجااًل، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعني. وسئل 
احلسن البصري عن هذه اآلية فقال: أن يرى اهلل العبد املسلم من زوجته ومن أخيه ومن 
محيمه طاعة اهلل، ال واهلل ال شيء أقر لعني املسلم من أن يرى ولدًا، أو ولد ولد، أو أخًا 
. وقال ابن أسلم: يعين يسألون اهلل تعاىل ألزواجهم وذرياتهم  أو محيمًا مطيعًا اهلل عزَّ وجلَّ
أن يهديهم لإلسالم، وإذا استقر حاهلم وصفاتهم، عرفنا من هممهم، وعلو مرتبتهم، أن 
دعاءهم لذرياتهم، يف صالحهم، فإنه دعاء ألنفسهم، ألن نفعه يعود عليهم، وهلذا جعلوا 
ذلك، هبة هلم فقالوا: ) َهْب لََنا ( بل دعاؤهم يعود إىل نفع عموم املسلمني، ألن صالح 

من ذكر، يكون سببًا لصالح كثري ممن يتعلق بهم، وينتفع بهم.
  وقوله تعاىل: }َواْجَعلَْنا لِلُْمتَِّقنَي إَِماًما{ أي: أوصلنا يا ربنا، إىل هذه الدرجة العالية، درجة 
الصديقني، والكمال من عباد اهلل الصاحلني، وهي درجة اإلمامة يف الدين، وأن يكونوا 
قدوة للمتقني، يف أقواهلم وأفعاهلم، يقتدى بأفعاهلم ويطمئن ألقواهلم، ويسري أهل اخلري 
خلفهم، فيهدون، ويهتدون. ومن املعلوم، أن الدعاء ببلوغ شيء، دعاء مبا ال يتم إال به. 

    وهذه الدرجة - درجة اإلمامة يف الدين - ال تتم إال بالصرب واليقني، كما قال تعاىل: 
ا َصَبُروا َوَكاُنوا بِآيَاتَِنا ُيوِقُنوَن { )السجدة:24(  قال ابن عباس  ًة يَْهُدوَن بَِأْمِرنَا لَمَّ }َوَجَعلَْنا ِمْنُهْم َأئِمَّ
واحلسن والسدي : أئمة يقتدي بنا يف اخلري، وقال غريهم: هداة مهتدين دعاة إىل اخلري، 
 :  ومتشيًا مع هذا ثبت يف صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال، قال رسول اهلل 

» إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: ولد صاحل يدعو له، أو علم ينتفع به 
من بعده، أو صدقه جارية «.

عباد الرحمن
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  إن عباد الرمحن ال يكفيهم أنهم يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا ، وأنهم يتسمون بتلك 
السمات العظيمة كلها، بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسري على نهجهم، وأن تكون هلم 
أزواج من نوعهم؛ فتقر بهم عيونهم، وتطمئن بهم قلوبهم، ويتضاعف بهم عدد عباد 
الرمحن، ويرجون أن جيعل اهلل منهم قدوة طيبة للذين يتقون اهلل وخيافونه، }والذين يقولون 
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما { وهذا هو الشعور الفطري 
اإلمياني العميق، شعور الرغبة يف مضاعفة السالكني يف الدرب إىل اهلل، ويف أوهلم الذرية 
واألزواج، فهم أقرب الناس تبعة، وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال، والرغبة كذلك 
يف أن حيس املؤمن أنه قدوة للخري، يأمت به الراغبون يف اهلل، وليس يف هذا من أثرة وال 

استعالء، فالركب كله يف الطريق إىل اهلل .
  السمة الثامنة : جزاء عباد اهلل 

ُمْسَتَقّرًا  َحُسَنْت  ِفيَها  َخالِِديَن  َوَسَلمًا*  َتِحيًَّة  ِفيَها  ْوَن  َوُيَلقَّ َصَبُروا  بَِما  الُْغْرَفَة  ُيْجَزْوَن  }ُأْولَئَِك    
َوُمَقامًا{ )الفرقان:75-76(

  }ُأولَئَِك ُيْجَزْوَن الُْغْرَفَة بَِما َصَبُروا{ أي: املنازل الرفيعة، واملساكن األنيقة اجلامعة لكل ما 
يشتهى، وتلذه األعني، وذلك بسبب صربهم، نالوا ما نالوا، كما قال تعاىل: }َوالَْمَلئَِكُة 

اِر { )الرعد:23-24(  بَاٍب َسَلٌم َعَلْيُكْم بَِما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الدَّ
ِّ
يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكل

ْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسَلًما{ من ربهم، ومن مالئكته الكرام، ومن بعضهم على بعض،    }َوُيَلقَّ
فإن املالئكة يدخلون عليهم من كل باب  املنغصات واملكدرات.  ويسلمون من مجيع 
}سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقبى الدار{، وقوله تعاىل: }خالدين فيها{ أي مقيمني ال 

يظعنون، وال حيولون وال ميوتون، وال يزلون عنها، وال يبغون عنها حوال، كما قال تعاىل: 
َماَواُت َواأَلْرُض { )هود:108(  }َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوْا َفِفي اجْلَنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ

وقوله تعاىل: }حسنت مستقرا ومقاما{ أي حسنت منظرا وطابت مقياًل ومنزال } ُأْولَئَِك ُيْجَزْوَن 
ْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسَلمًا* َخالِِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتَقّرًا َوُمَقامًا{ )الفرقان:75،74(،   الُْغْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُيَلقَّ
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والغرفة رمبا كان املقصود بها اجلنة، أو املكان اخلاص يف اجلنة، كما أن الغرفة أكرم من 
البهو، فيما اعتاد الناس يف البيوت يف هذه األرض، عندما يستقبلون الضيوف وأولئك 
بالتحية والسالم، جزاء  الغرفة  الذين سبقت صفاتهم ومساتهم يستقبلون يف  الكرام 
ما صربوا على تلك الصفات والسمات، وهو تعبري ذو داللة؛ فهذه العزائم حتتاج إىل 
الصرب على شهوات النفس ومغريات احلياة ودوافع السقوط واالستقامة، جهد ال يقدر 
عليه إال بالصرب، الصرب الذي يستحق أن يذكره اهلل يف هذا الفرقان، ويف مقابل جهنم 
اليت يتضرعون إىل ربهم أن يصرفها عنهم، ألنها ساءت مستقرًا ومقاماً، جيزيهم اهلل اجلنة 
خالدين فيها، حسنت مستقرًا ومقاماً، فال خمرج هلم إال أن يشاء اهلل، وهم فيها على خري 

حال من االستقرار واملقام. 
    السمة التاسعة  :  هوان الكفار على اهلل 

بُْتْم َفَسْوَف يَُكوُن لَِزامًا { )الفرقان:77( ي لَْوَل ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّ
ِّ
   } ُقْل َما يَْعَبُأ بُِكْم َرب

   وملا كان اهلل تعاىل، قد أضاف هؤالء العباد إىل رمحته، واختصهم بعبوديته، لشرفهم 
وفضلهم . ثم قال تعاىل: }قل ما يعبأ بكم ربي{ أي ال يبالي وال يكرتث بكم إذا مل تعبدوه، 

فإنه إمنا خلق اخللق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصياًل.
  فأخرب تعاىل، أنه ال يبالي، وال يعبأ بغري هؤالء، وأخرب تعاىل الكفار أنه ال حاجة له بهم 
إذ مل خيلقهم مؤمنني، ولو كان له بهم حاجة حلبب إليهم اإلميان كما حببه إىل املؤمنني 
وأنه لوال إميانكم ولوال دعاؤكم إياه، دعاء العبادة، ودعاء املسألة، ما عبأ بكم وال أحبكم 
بُْتْم َفَسْوَف يَُكوُن لَِزاًما{ أي: عذابا يلزمكم أيها  ي لَْوَل ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّ

ِّ
فقال:} ُقْل َما يَْعَبُأ بُِكْم َرب

الكافرون، لزوم الغريم لغرميه، وال يبالي وال يكرتث بكم إذا مل تعبدوه، فسوف يكون 
واآلخرة  الدنيا  يف  ودماركم  وهالككم  لعذابكم  مقتضيًا  يعين  لكم،  لزامًا  تكذيبكم 
ويوحدوه  ليعبدوه  اخللق  خلق  إمنا  فإنه  املؤمنني.  عباده  وبني  بينكم  اهلل  حيكم  وسوف 

ويسبحوه بكرة وأصياًل.

عباد الرحمن
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  ختام ويف تصوير عباد الرمحن بتلك اخلالصة الصافية للبشرية، خيتم السورة بهوان 
البشرية على اهلل لوال هؤالء الذين يتطلعون إىل السماء؛ فأما املكذبون، فالعذاب حتم 
بُْتْم َفَسْوَف يَُكوُن لَِزامًا { )الفرقان:77(  ي لَْوَل ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّ

ِّ
عليهم الزم }ُقْل َما يَْعَبُأ بُِكْم َرب

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها؛ ومساقها للتسرية عن رسول اهلل  وتعزيته 
عما يالقي من عناد قومه، وجحودهم وتطاوهلم عليه، وهم يعرفون مقامه؛ ولكنهم يف 
لوال  كلها  البشرية  هذه  وما  قومه  فما  ويصرون،  يعاندون  باطلهم  على  اإلبقاء  سبيل 
القلة املؤمنة اليت تدعو اهلل وتتضرع إليه، كما يدعو عباد الرمحن ويتضرعون، من هم 
واألرض اليت تضم البشر مجيعًا إن هي إال ذرة صغرية يف فضاء الكون، اهلائل والبشرية 
كلها، إن هي إال نوع من أنواع األحياء الكثرية على وجه هذه األرض، واألمة واحدة 
من أمم هذه األرض، واجليل الواحد من أمة إن هو إال صفحة من كتاب ضخم، ال يعلم 
عدد صفحاته إال اهلل، وإن اإلنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ وحيسب نفسه شيئا؛ ويتطاول 
ويتطاول حتى ليتطاول على خالقه سبحانه، وهو هني هني، ضعيف ضعيف، قاصر قاصر، 
إال أن يتصل باهلل فيستمد منه القوة والرشاد، وعندئذ فقط يكون شيئًا يف ميزان اهلل؛ وقد 
يرجح مالئكة الرمحن يف هذا امليزان فضاًل من اهلل الذي كرم هذا اإلنسان، وأسجد له 
املالئكة، ليعرفه ويتصل به، ويتعبد له، فيحفظ بذلك خصائصه اليت سجدت له معها 
املالئكة، وإال فهو ضائع لو وضع نوعه كله يف امليزان ما رجحت به كفة امليزان، ) ُقْل َما 
ي( فأنا 

ِّ
ي لَْوَل ُدَعاُؤُكْم (  ويف التعبري سند للرسول  وإعزاز، ) ُقْل َما يَْعَبُأ بُِكْم َرب

ِّ
يَْعَبُأ بُِكْم َرب

يف جواره ومحاه، هو ربي وأنا عبده، فما أنتم بغري اإلميان به واالنضمام إىل عباده، إنكم 
حصب جهنم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما .

   إن اهلل وصف عباد الرمحن بالوقار والسكينة، والتواضع له ولعباده، وحسن األدب، 
إساءتهم  ومقابلة  عنهم،  واإلعراض  اجلاهلني،  عن  والعفو  اخللق،  وسعة  واحللم، 
باإلحسان، وقيام الليل، واإلخالص فيه، واخلوف من النار، والتضرع لربهم، أن ينجيهم 
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منها، وإخراج الواجب واملستحب يف النفقات، واالقتصاد يف ذلك، وإذا كانوا مقتصدين 
يف  وتوسطهم  فاقتصادهم،  اإلفراط،  أو  فيه،  بالتفريط  العادة  جرت  الذي  اإلنفاق،  يف 
غريه، من باب أوىل، والسالمة من كبائر الذنوب واالتصاف باإلخالص هلل يف عبادته، 
والعفة عن الدماء واألعراض، والتوبة عند صدور شيء من ذلك، وأنهم ال حيضرون 
جمالس املنكر، والفسوق القولية والفعلية، وال يفعلونها بأنفسهم، وأنهم يتنزهون عن 
اللغو يف األفعال الردية، اليت ال خري فيها، وذلك يستلزم مروءتهم وإنسانيتهم، وكماهلم، 
ورفعة أنفسهم عن كل خسيس، بالقول والفعل . وأنهم يقابلون آيات اهلل بالقبول هلا، 
والتفهم ملعانيها، والعمل بها، واالجتهاد يف تنفيذ أحكامها. وأنهم يدعون اهلل تعاىل، 
بأكمل الدعاء، الذي ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم، وينتفع به املسلمون، من 
صالح أزواجهم، وذريتهم، ومن لوازم ذلك، سعيهم يف تعليمهم، ووعظهم، ونصحهم، 

ألن من حرص على شيء ودعا اهلل فيه، ال بد أن يكون متسببا فيه.
  وأنهم دعوا اهلل ببلوغ أعلى الدرجات املمكنة هلم، وهي : درجة اإلمامة والصديقية. 
فلله ما أعلى هذه الصفات، وأرفع هذه اهلمم، وأجل هذه املطالب، وأزكى تلك النفوس، 

وأطهر تلك القلوب، وأصفى هؤالء الصفوة، وأتقى هؤالء السادة !!. 
   فاللهم، لك احلمد، وإليك  املشتكى، وأنت املستعـان، وبك املستغـاث، وال حـــول 
وال قــوة إال بك. ال منلـك ألنفسنـــا نفعــا وال ضـــــرا، وال نقــدر على مثقــال ذرة 
مــن اخليــر، إن لــم تيســر ذلــك لنــا. فإنــا ضعفــاء، عاجــزون من كل وجــه. 
نشهـد أنـك إن وكلتنـــا إىل أنفسنا طرفة عني، كلتنا إىل ضعف، وعجز وخطية. فال 
نثق يا ربنا إال برمحتك اليت بها خلقتنا ورزقتنـا، وأنعمـت علينـا، مبا أنعمـت، من النعم 
الظـاهرة والباطنة، وصرفـت عنا من النقم. فارمحنا رمحة، تغنينا بها عن رمحة من سواك، 

فال خاب من سألك ورجاك.

عباد الرحمن
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بحفظ األسرار تعرف األقدار
 بقلم : كمال بواطنه / وزارة الرتبية والتعليم العالي

 من رائع أقوال عمر بن عبد العزيز-رمحه اهلل-: ) القلوب أوعية ،والشفاه أقفاهلا،واأللسنة 
مفاتيحها، فليحفظ كّل إنسان مفتاح سّره (. هذا القول على إجيازه يفتح األعني على 

صفة ال يّتصف بها إال أولو العزائم، وهي كتمان األسرار.
  والسّر هو ذلكم املكنون الذي ختفيه الضلوع، وحفظه ثقيل على النفس؛ ولذلك 
قيل: ) الصرب على قبض اجلمر أيسر من الصرب على كتمان السّر ( ، وعلى هذا فال 
يقوى على حفظ السّر إال ذو قلب كبري، وصدر واسع، وعزمية صادقة، ترّفع صاحبها عن 
حّب الذات والشهرة، وطول اللسان. وحسبنا دلياًل على منزلة هذه الصفة أّن اإلسالم 
حّث عليها، ففي هديه املشهور يقول – صّلى اهلل عليه وسّلم -: ) استعينوا على قضاء 

حوائجكم بالكتمان؛ فإّن كّل ذي نعمة حمسود ( )رواه الطربانّي (.
  والناس ميتدحون من حيفظ  األسرار، فمن كالم احلكمة قوهلم : ) كتمان األسرار يدّل 
على جوهر الرجال، وكما أّنه ال خري يف آنية ال متسك ما فيها، فال خري يف إنسان ال 
يكتم سّره ( ، وقد وزنوا عقل الرجل ومروءته مبدى حفظه السّر، وكتمانه له، وقد قال 
أحدهم، ويدعى أبا سعيد: ) إذا أردت أن تؤاخي رجاًل فأغضبه،ثّم دّس له من يسأله 
عنك وعن أسرارك، فإن قال خريًا،وكتم سّرك فاصحبه (. هذا ابن املعتّز يقول مفاخرًا 

حبفظه الّسر:
ومستودعي سّرًا تبّوأت كتمه            فـأودعته صدري فصار له قربا

فعارضه آخر فقال:
 وما الّسر يف صدري كثاٍر بقربه            ألّني أرى املقبور ينتظر النشرا
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ولكّنين أنساه حّتى كأّنين                    مبا كان منه مل أحط ساعة خربا
   وال ريب أّن الناس على حفظ األموال أقدر منهم على حفظ األسرار؛ فليس كّل 
أمني على املال حفيظًا على السّر، وكثريًا ما خيشى اإلنسان على  سّره أن يشاع أكثر مّما 
خياف على ماله أن يضيع ؛ ذلك أّن املال رائح وغاد، أّما السّر فقد يكون يف إفشائه إزهاق 

نفس، أو متزيق عرض، أو خراب بيت، أو تقطيع أرحام...
   لقد قيل: ) صدور األحرار قبور األسرار ( والعاقل يقرب سّره يف قلبه، وإذا كان املرء 
عاجزًا عن حفظ سّر نفسه فكيف يأمل من غريه أن حيفظ سّره ؟! إّن من يكشف سّره 

هو امللوم، وإن ألقى اللوم على من استأمنه، وقد عرّب عن هذا البسامي فقال:
تبيح بسّرك ضيقـــــًا به     وتبغي لسّرك من يكتم
وكتمانك السّر مّمن ختاف    ومن ال ختـــــافه أحزم
إذا ذاع ســــّرك من خمرب    فأنت وإن ملته ألـــــوم

   وها هو ذا واحد مّمن استودعوا األسرار، يدافع عن نفسه لو أّنه أذاع ما استؤمن 
عليه فقال:

إذا ضاق صدر املرء عن بعض سّره           فألقاه يف صدري فصدري أضيق
ومن المين يف أن أضيـع ســــــّره           وضّيعه قبلي فـــذو السّر أمحق

                                                                                        )الشافعي(
   من احملزن أنَّ جمتمع املسلمني، وهو الذي ينبغي أن يكون جمتمع سرت أضحى جمتمع 
فضيحة؛ فاألسرار على املستويات كاّفة مكشوفة، فال أبناء األسر حيافظون على األسرار 
أفشت سرَّ زوجها، فحدث  امرأة  أو  ّسر زوجه،  أفشى  العائلّية؛ وكم مسعنا عن رجل 
عن  مسعنا  وكم  األسرار؛  إفشاء  خطورة  يدركون  العسكريون  وال  والطالق!!  الفراق، 
عسكرّي كشف سّرًا، فرتّتب على كشفه بالء كبري !! وال موظفو الشركات حيافظون على 
أسرار شركاتهم؛ وكم خسرت شركات من وراء كشف أسرارها !!، وال من يعملون يف 

بحفظ األسرار تعرف األقدار
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االمتحانات حيافظون على السرّية التاّمة فيما يعرفون؛ وكم مسعنا عن حاالت تتسّرب 
فيها األسئلة والنتائج!! وال الصديق حيفظ سّر صديقه؛ وكم مسعنا عن أصدقاء كشف 
الواحد منهم سّر صديقه فحدثت اخلصومة والقطيعة! وال اجلار حيفظ سر جاره؛ وكم 

مسعنا عن جار سوء كشف أسرار جاره فحدث التدابر والتنافر !!
  النيّب – صّلى اهلل عليه وسّلم – وهو معّلم اإلنسانّية اخلري أخربنا فيما يروي مسلم 
يف صحيحه عن أبي سعيد اخلدرّي – رضي اهلل عنه – » أنَّ أشّر الناس عند اهلل منزلة 
يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرَّهًا «، وأخربنا – صّلى 
اهلل عليه وسّلم – يف احلديث الشريف فيما يروي ابن حزم » إمنا يتجالس املتجالسان 
باألمانة، وال حيلُّ ألحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره « )فتح الباري(. وقد تعّلمنا 
من سريته-صّلى اهلل عليه وسّلم- خطورة كشف األسرار العسكرّية؛ فكان يف غزواته 
يطلب من أصحابه أن يتجّهزوا للقتال، ومل يكن خيربهم بوجهته –يف األعّم األغلب– 
كي ال تصل األخبار إىل العدو، وتنبئنا كتب السرية أّنه كان يرقد يف إحدى غزواته يف 
النهار، ويسري يف الليل، وما ذاك إاّل حلرصه على مباغتة عدّوه، وخربه مع حاطب بن أبي 
بلتعة البدرّي يف فتح مّكة مشهور، فعندما عقد العزم على فتحها طلب إىل أصحابه 
حفظ هذا السّر، لكن حاطب بن أبي بلتعة – رضي اهلل عنه – كتب كتابًا إىل قريش 
خيربهم بالذي عزم عليه النيّب - عليه السالم – ثم أعطاه المرأة إليصاله، وأتى النيب 
اخلرب من السماء مبا صنع حاطب، فبعث بعض أصحابه  صّلى اهلل عليه وسّلم –   –

إلدراك املرأة، وإحضار الكتاب، ففعلوا، ولكنَّ النيبَّ – صّلى اهلل عليه وسّلم – صاحب 
القلب الكبري الذي مل يكن يتصّيد األخطاء إلنزال العقاب، وإمنا ليقّوم ويسّدد، سأل 
حاطبًا : ما محلك على هذا ؟ فقال : يا رسول اهلل، أما واهلل إّني ملؤمن باهلل ورسوله، ما 
غرّيت، وما بّدلت، ولكيّن امرئ ليس لي يف القوم من أصل وال عشرية، وكان لي بني 
أظهرهم ولٌد وأهل، فصانعتهم عليهم، فقال عمر - رضي اهلل عنه  : » دعين فألضرب 
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عنقه؛ فإّن الرجل قد نافق ( فقال رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم - : » وما يدريك يا 
عمر، لعلَّ اهلل قد اّطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم؟! ( )رواه البخارّي( 

تواصوا  املفيدة حني  الدروس  تلك  وفهموا  احلقائق،  هذه  الصاحل  لقد وعى سلفنا    
بكتمان األسرار، حتى قال عمرو بن العاص – رضي اهلل عنه - : » إّن سرَّك هو دمك 

يف عروقك، فال جتره يف عروق غريك، وإال تكن قد أرقته ( ، وأنشد بعضهم : 
كلُّ علم ليس يف القرطاس ضاع           كلُّ سّر جـــاوز االثنني شاع

   وقد علمنا من التاريخ القديم واحلديث كيف أنَّ عاقبة حفظ السّر كانت محيدة، فقد 
ذكر أنَّ  الظاهر بيربس كان يتنقل بني القاهرة ودمشق سّرًا، وهو يعّد العّدة للحرب.     
  إنَّ كثريًا من الناس ال جيد ما يقوله فرتاه يتباهى يف كشف األسرار وقد أعجبين مسؤول 
تلّبوا دعوة، وال جتيبوا وسيلة إعالم؛ ألّنكم ستتباهون بكشف  : ال  قال ملوظفيه  كبري 

األسرار.
   إنين أقول : إذا مل يكن لنا من ديننا وتارخينا واعظ، فليكن لنا من أعدائنا واعظ، 
فمن منا يعرف عن حجم أسلحة اليهود وأنواعها. كثريًا ما تنقل وسائل إعالمهم عن 
وسائل إعالم أجنبية فيما يتعّلق حبجم ترسانتهم النووية، وإىل اليوم مل نسمع تأكيدًا 

رمسّيًا منهم حول هذا األمر.
   لقد مسعنا عن يهود وصلوا إىل كرسّي البابوّية أكثر من مرَّة يف روما وهم يتظاهرون 
أمر  يكشف  ومل  مبشرين،  رئيس  كان  )زومير(  ويدعى  أحدهم  إنَّ  بل  نصارى،  أّنهم 
يهودّيته إاّل بعد أن طلب من كاهن يهودي أن يلقنه تلقني املوت عند احتضاره، وقد قيل: 
إّنهم وصلوا إىل كرسّي الوزارة يف الدولة البويهية أكثر من مرة، وخرب)كوهني( اليهودّي 
امسًا عربّياً، وتدّرج يف  انتحل  بعدما  لرئاسة اجلمهورية  الذي كان سيرتّشح يف سوريا 
حزب البعث إىل مواقع قيادّية- معروف. فمتى نعرف ما ينبغي أن يكشف، وما ينبغي 
أن يسرت. ورحم اهلل أبا بكر الصّديق – رضي اهلل عنه – الذي أوصى أحد قادته: » وال 

بحفظ األسرار تعرف األقدار
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جتعل سرَّك كعالنيتك فيختلط أمرك «.
   وننقل بإعزاز حرص الصغري والكبري يف جمتمع املسلمني الذين تربوا يف مدرسة 
النبّوة على حفظ السّر، فقد روى البخارّي يف صحيحه عن أنس بن مالك – رضي اهلل 
عنه – قال : أتي علّي رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم – وأنا ألعب مع الغلمان. قال: 
فسّلم علينا، فبعثين إىل حاجة، فأبطأت على أّمي، فلما جئت قالت : ما حبسك؟ قلت: 
بعثين رسول اهلل – صلى اهلل عليه وسلم – حلاجة. قالت : ما حاجته؟ قلت: إّنها سّر. 
قالت: ال حتدثّن بسرَّ رسول اهلل – صّلى اهلل عليه وسّلم – أحدًا «. فيا هناه من جمتمع 
حيافظ على الّسر فيه الصغري، ويشجعه على ذلك الكبري، فرحم اهلل هؤالء، ورحم اهلل 
رجاًل أراد أن يطّلق زوجه، فقيل له: ما يسؤوك منها ؟ قال: العاقل ال يهتك سرت زوجه. 

فلما طلقها قيل له: مل طلقتها؟ قال: مالي وللكالم فيمن صارت أجنبّية ؟!
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  استنادًا التفاقية جنيف لسنة 1949م ، فالقانون الدولي اإلنساني حدد أربع فئات على 
أطراف النزاع مراعاتها أثناء النزاع املسلح وتتمثل هذه الفئات يف :

1 . اجلرحى واملرضى من القوات املسلحة يف امليدان .
2 . الغرقى واجلرحى واملرضى من القوات املسلحة يف البحار .

3 . أسرى احلرب .
4 . املدنيني . 

   وما يهمنا يف دراستنا هذه هو معاملة أسرى احلرب . حيث إن مبدأ املعاملة اإلنسانية 
الذي يقوم عليه القانون الدولي اإلنساني، يهدف إىل صيانة العرض واملال والدم أثناء 
النزاعات املسلحة وعلى الدولة احلاجزة احرتام شخص األسري، معنويًا ومادياً، منذ حلظة 

وقوعه يف قبضتها، وحتى عودته إىل وطنه .
   وتستوجب املعاملة اإلنسانية على الدولة احلاجزة أال جترد األسري من األهلية القانونية، 
تراب  داخل  اليت تتالزم وحالة األسري، سواء  حتى ال حيول ذلك دون ممارسة احلقوق 
الدولة احلاجزة أم خارجه . وعليها تطبيق املساواة على مجيع أسراها، إال إذا اقتضى األمر 

منح معاملة خاصة بسبب السن، أو الرتبة العسكرية، أو اجلنس، أو الكفاءة املهنية.
  وعند استجواب األسري لإلدالء بهويته ورتبته، ال يكره على إعطاء معلومات إضافية 

كيف تتم معاملة أسرى
الحرب في النزاعات المسلحة

بقلم / الدكتور حنا عيسى / أستاذ يف القانون الدولي
الوكيل املساعد للشؤون الدينية / وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية 
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تتعلق بالوضع امليداني، وحتفظ األشياء اليت أخذت منه عند وقوعه يف األسر، وتعاد إليه 
عند عودته، ما عدا السالح فهو غنيمة حرب . وجيب نقل األسرى إىل أماكن بعيدة عن 
مسرح العمليات، واختاذ مجيع االحتياطات عند نقلهم، واالمتناع عن تعريض حياتهم 

للخطر، بوضعهم يف مواقع ومناطق حمصنة من العمليات احلربية. 
  وتوجب االتفاقية الثالثة على أطراف النزاع توفري ما حيتاجه األسرى من دواء وعالج 
ورياضة وخدمات روحية. وتتكفل الدولة احلاجزة بالقيام بشئون األسرى، دون مقابل، 
من مأوى وغذاء ولباس، ونظافة وصيانة، وتراعي يف ذلك احلاجة امللحة لألسري من 

الناحيتني األمنية والغذائية مثاًل ، إىل جانب احرتام عادات وتقاليد األسرى .
  أما واجبات األسرى، فإنهم خيضعون لقوانني ولوائح وأوامر الدولة احلاجزة، املطبقة 
على قواتها املسلحة ، وإذا ارتكب األسري ما خيالف ذلك فإنه يتعرض للتأديب ، أو 

اجلزاء،  وفقًا ألحكام االتفاقية .
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اإلسالم دين السعادة والحضارة
إعداد : الشيخ باسم تيسريالنعنع / داراإلفتاء الفلسطينية  نابلس

 العقيدة هي املنهاج القويم للحياة البشرية وهي اليت يقام عليها صرح الشريعة، تكفل 
سعادة اإلنسان يف الدارين، والعقيدة اليت جتمع بني الروح واجلسد يف نظام اإلنسان، 

واألرض والسماء يف نظام الكون، وبني العبادة والعمل يف نظام الدين.
  وحيث إن األعمال كلها والتصرفات مجيعها مبنية على العقيدة وهي انعكاسات هلا، 
ِهْم َأْعَماُلُهْم 

ِّ
بَِرب َِّذيَن َكَفُرواْ  َثُل ال وكل عمل ال يرتبط بالعقيدة فال وزن له لقوله تعاىل : } مَّ

َلُل الَْبِعيُد{  ا َكَسُبواْ َعَلى َشْيٍء َذلَِك ُهَو الضَّ يُح ِفي يَْومٍ َعاِصٍف لَّ يَْقِدُروَن ِممَّ
ِّ
ْت بِِه الر َكَرَماٍد اْشَتدَّ

)األنبياء:107(، فمن آمن بك   } لَْعالَِمنَي 
ِّ
ل َرْحَمًة  إِلَّ  َأْرَسلَْناَك  َوَما   { )إبراهيم:18( وقوله 

يارب سعد وجنا، ومن كفر خاب وخسر.
  فاإلسالم يتناول مظاهر احلياة مجيعا ، فهو دولة ووطن، أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة، 
أو رمحة وعدالة ، وهو ثقافة وقانون ، أو علم وقضاء ، وهو مادة وثروة ، أو كسب وغنى، 

وهو جهاد وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة، سواء بسواء.
  ومما يستجلب من طاعة العبد خلالقه ما هو من أعظم أسباب السعادة من استعاذته 
واستعانته به من شر نفسه وكيد عدوه، ومن أنواع الدعاء والتضرع واالبتهال، واإلنابة 
واحملبة والرجاء واخلوف، وأنواع من كماالت العبد، منها ما التدركه العبادة، وإمنا يدرك 
بوجوده، فيحصل للروح بذلك قرب خاص، مل يكن حيصل بدون هذه األسباب، وجيد 
العبد من نفسه كأنه ملقى على باب مواله، بعد أن كان نائيًا عنه، وهذا الذي أمثر له، 
ِريَن{)البقرة:222(  وهو 

ِّ
ابنَِي َوُيِحبُّ الُْمَتَطه أن اهلل حيب التوابني لقوله }.. إِنَّ الّلَه ُيِحبُّ التَّوَّ

مثرة كما أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة  أنه مسع رسول اهلل يقول ) إن عبدا 
أصاب ذنبًا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال له ربه : علم عبدي أن له ربا 
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يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له . ثم مكث ما شاء اهلل ثم أصاب ذنبا آخر، ورمبا قال: ثم 
أذنب ذنبًا آخر، فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي ، قال ربه : علم عبدي أن 
له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به، فغفر له، ثم مكث ما شاء اهلل ،ثم أصاب ذنبًا آخر، ورمبا 
قال: ثم أذنب ذنبًا آخر، فقال: يارب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه : علم عبدي 
أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به، فقال ربه : غفرت لعبدي، فليعمل ما شاء ( ودعاء 
احلبيب  ) اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها . أنت وليها وموالها(  

)مسلم: 2722(.
  مما سبق يتبني لنا أن القلب وعاء السعادة، ملا ورد عن أبي عبد اهلل النعمان بن بشري 
، وإن احلرام بني، وبينهما مشتبهات،  قال مسعت رسول اهلل  يقول: ) إن احلالل بنيرِّ
اتقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف  الناس، فمن  اليعلمهن كثري من 
الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى، يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل 
ملك مَحى، أال وإن محى اهلل حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغًة، إذا صلحت صلح اجلسد 
كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب( )أخرجه الشيخان؛ صحيح البخاري رقم 

52، اإلميان )1/126(، صحيح مسلم، رقم 1599، املساقاة )ص1219(( 

  ومبا أن القلب مصدر تدفق ماء احلياة –الدم- لسائر األعضاء، فالسعادة شعور يالمس 
ومواقف،  كلمات  فالسعادة  ولذا  اخلمس،  احلواس  عرب  تنتقل  أن   بعد  كافة،  اجلسد 
وتطلعات ونظرات يف احلياة، بواقعية وأمل وتطلع، كما قال أمري املؤمنني علي كرم اهلل 

وجهه :
دواؤك فيك وما تبصر   

وتزعـــم أنك جرم صغري      
             وداؤك منك وما تشعر

                                                وفيك انضوى العامل األكرب
  ولو سألنا جمموعة من األفراد عن السعادة لسمعنا: من قال: إنها احلب أوالزواج أو 
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الصحة واملال، أو السفر، لذا فال نقف على معنى واحد أمجل من شعور املسلم بكمال 
العبودية للواحد القهار، فرسالة اإلسالم رسالة عاملية  حتمل الرمحة والسعادة لإلنسانية 

}َوَما َأْرَسلَْناَك إِلَّ َرْحَمًة للعاملني {)األنبياء:107(.
   وما أمجل ما قاله مصطفى الرافعي يف وحي قلمه: ) سر السعادة أن تكون فيك القوى 

الداخلية، اليت جتعل األحسن أحسن مما يكون، ومتنع األسوأ أن يكون أسوأ مما هو( . 
   وبطبيعة احلال فإن اطمئنان القلب ينعكس على كل اجلسد، وما تبعه من تصرفات 
النفس،  براحة  والشعور  اخلالق،  طاعة  من  أمسى   فهو  بالعبادة  يتحقق  وما  جسدية، 
الراحة  النفس  يف  تقر  الصالة  وهذه  خبالقه،  العبد  صلة  ألنها  الصالة،  بأداء  وخاصة 
واهلدوء واالستقرار، فقد كان  إذا حزَّبه أمر أو أهمه قال: ) يا بالل أرحنا بالصالة( 
قرة عيين يف  ُجعلت   ( يقول:  ، كما    املصطفى  احلبيب  قرة عني  أمحد(، وهي  )رواه 
الصالة( )رواه أمحد وصححه األلباني(. فمن جعلت قرة عينه يف الصالة، كيف تقر 
عينه بدونها، وكيف يطيق الصرب عنها؟ فصالة هذا احلاضر بقلبه الذي عينه يف الصالة، 
هي اليت تصعد وهلا نور وبرهان، حتى يستقبل بها الرمحن ، فتقول: ) حفظك اهلل كما 
حفظتين(، وأما صالة املفرط املضيع حلقوقها وحدودها وخشوعها، فإنها تلفرِّ كما يلف 

الثوُب اخللق، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: ) ضيعك اهلل كما ضيعتين(
  فالصالة املقبولة، والعمل املقبول أن يصلي العبد صالة تليق بربه ، فإذا كانت 

صالة تصلح لربه تبارك وتعاىل وتليق به، كانت مقبولة. 
    املقبول من العمل قسمان :

  ذاكرًا هلل ، أحدهما : أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق باهلل   
  حتى تقف قبالته، فينظر اهلل  على الدوام، فأعمال هذا العبد ُتعرض على اهلل
إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية، وقد صدرت عن قلب سليم خملص 

حمب هلل  متقرب إليه، أحبها ورضيها وَقبلَها.

اإلسالم دين السعادة واحلضارة 
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الطاعة  بها  وينوي  والغفلة،  العادة  على  األعمال  العبد  يعمل  أن   : الثاني  القسم    
والتقرب إىل اهلل، فأركانه مشغولة بالطاعة، وقلبه اله عن ذكر اهلل، وكذلك سائر أعماله، 
فإذا رفعت أعمال هذا العبد إىل اهلل ، مل تقف جتاهه، وال يقع نظره عليها، ولكن 
توضع حيث توضع دواوين األعمال، حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على 
ما كان له منها، ويرد عليه ما مل يرد وجهه به منها. فهذا قبوله هلذا العمل: إثابته عليه 

مبخلوق من خملوقاته من القصور، واألكل والشرب واحلور العني.
    وإثابة األول رضى العمل لنفسه، ورضاه عن معاملة عامله، وتقريبه منه، وإعالء 

درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغري حساب، فأي سعادة هلذا وأي سعادة لذاك؟؟ !!. 
   والناس يف الصالة على مراتب مخس:

   أحدها: مرتبة الظامل لنفسه املفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها 
وأركانها.

  الثاني: من حيافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، لكنه قد ضيع 
جماهدة نفسه يف الوسوسة، فذهب مع الوساوس واألفكار.

  الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه يف دفع الوساوس واألفكار، 
فهو مشغول مبجاهدة عدوه لئال يسرق صالته، فهو يف صالة وجهاد. 

    الرابع: من إذا قام إىل الصالة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه مراعاة 
حدودها وحقوقها لئال يضيع شيئًا منها، بل همه كله مصروف إىل إقامتها كما ينبغي 

وإكماهلا وإمتامها، قد استغرق قلبه شأن الصالة وعبودية ربه تبارك وتعاىل فيها.
   اخلامس: من إذا قام إىل الصالة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه 
بني يدي ربه ، ناظرًا بقلبه إليه، مراقبًا له، ممتلئًا من حمبته وعظمته، كأنه يراه ويشاهده، 
وقد اضمحلت تلك الوساوس واخلطرات، وارتفعت حجبها بينه وبني ربه، فهذا بينه 
وبني غريه يف الصالة أفضل وأعظم مما بني السماء واألرض، وهذا يف صالته مشغول 
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بربه  قرير العني به.
   فالقسم األول معاقب، والثاني حماسب، والثالث مكفَّر عنه، والرابع مثاب، واخلامس 
مقرب من ربه، ألن له نصيبًا ممن جعلت قرة عينه يف الصالة، فمن قرت عينه بصالته 
يف الدنيا، قرت عينه بقربه من ربه  يف اآلخرة، وقرت عينه أيضًا به يف الدنيا، ومن 
قرت عينه باهلل قرت به كل عني، ومن مل تقر عينه باهلل تعاىل تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات. ) ذاق طعم اإلميان من رضي باهلل ربًا وباإلسالم دينًا ومبحمد رسوال(  )صحيح 
باب الدليل على أن من رضي اهلل رباً... حديث )34(( بذلك أخرب الصادق  مسلم: كتاب اإلميان – 

املصدوق  كما أخرب: ) أن ثالثًا من كن فيه وجد حالوة اإلميان: أن يكون اهلل ورسوله 
أحب إليه مما سواهما، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد 
إذ أنقذه اهلل منه، كما يكره أن يقذف يف النار ( )صحيح البخاري: كتاب اإلميان–باب 
حالوة اإلميان، حديث )16(، ومسلم : كتاب اإلميان–باب بيان خصال من اتصف بهن 

وجد حالوة اإلميان، حديث )43((. 
  حالوة اإلميان حالوة داخلية يف نفس رضية، وسكينة قلبية تسري سريان املاء يف العود، 
وجتري جريان الدماء يف العروق، ال أَرق وال قلق وال ضيق وال تضييق، بل سعة ورمحة، 
ورضًى ونعمة: } َذلَِك الَْفْضُل ِمَن الّلِه َوَكَفى بِالّلِه َعلِيمًا { )النساء:70( وقوله تعاىل: } َذلَِك 

َفْضُل ٱللَِّه ُيْؤتِيِه َمن يََشاء َوٱللَُّه ُذو ٱلَْفْضِل ٱلَْعِظيِم { )احلديد:12(
  اإلميان باهلل هو سكينة النفس، وهداية القلب، وهو منار السالكني وأمل اليائسني، 
إنه أمان اخلائفني ونصرة اجملاهدين. وهو بشرى املتقني ومنحة احملرومني. اإلميان هو أب 

األمل وأخ الشجاعة وقرين الرجاء. إنه ثقة النفس وجمد األمة وروح الشعوب.
  وأول منافذ الوصول إىل حالوة اإلميان وطعم السعادة الرضى باهلل  ربًا مدبرًا، فهو 
السماوات  قيوم  ورحيمهما،  واآلخرة  الدنيا  رمحان  مبا كسبت،  نفس  كل  على  القائم 
واألرضني، خالق املوت واحلياة واألكوان. مسبغ النعم، جميب املضطر إذا دعاه وكاشف 
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السوء. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سوَّى اإلنسان ونفخ فيه من روحه، أطعمه من 
جوع، وكساه من عري، وآمنه من خوف، وهداه من الضاللة، وعلمه من بعد جهالة.

لو اجتمع أهل األرض والسماوات على نفعه بغري ما كتب له فلن يستطيعوا، ولو 
اجتمعوا على منعه عما قدر له فلن يبلغوا. عن أبي العباس عبد اهلل بن عباس  قال: 
) كنت خلف النيب  يوما ، فقال :  يا غالم ، إني ُأعلمك كلمات : احفظ اهلل حيفظك، 
احفظ اهلل جتده جتاهك ، إذا سَألت فاسَأل اهلل ، وإذا استعنت فاستعن باهلل ، واعلم أن 
اأُلمة لو اجتمعت على َأن ينفعـوك بشيء ، مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك ، وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء ، مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم 
وجفت الصحف ( . )رواه الرتمذي وقال : حديث حسن صحيح (. ويف رواية اإلمام 
أمحد :  ) احفظ اهلل جتده َأمامك ، تعرف إىل اهلل يف الرخاء يعرفك فـي الشدة ، واعلم 
َأن ما َأخطَأك مل يكن ليصيبك ، وما َأصابك مل يكن ليخطئك ، واعلم َأن النصر مع 
الصرب ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسِر يسرا ( . ال يهلك نفسه حتسرًا، وال 
يستسلم للخيبة واخلذالن. معاذ اهلل أن يتلمس الطمأنينة يف القعود والذلة والتخاذل 
وميدان  وعدل،  وبالء، وخري  عنده عمل  ومسالكها  احلياة  مسارات  كل  بل  والكسل، 
شريف للمسابقات الشريفة. جهاد وجماهدة يف رباطة جأش، وتوكل وصرب. ظروف احلياة 
وابتالءاتها ال تكدر له صفاًء وال تزعزع له صربًا »عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري؛ 
إن أصابته سراء شكر، فكان خريًا له، وإن أصابته ضراء صرب، فكان خريًا له، وال يكون 
باب املؤمن أمره كله خري،  ذلك إال ملؤمن« )صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق – 

حديث )2999(.
َّن ُيِصيَبَنا إِلَّ َما  باإلميان الراسخ يتحرر املؤمن من اخلوف واجلنب واجلزع والضجر} ُقل ل
)التوبة:51(. إميان باهلل تستسلم معه   } الُْمْؤِمُنوَن  ِل  َفلَْيَتَوكَّ الّلِه  َوَعَلى  َمْوَلنَا  ُهَو  لََنا  الّلُه  َكَتَب 
النفس لربها، وتنزع إىل مرضاته، تتجرد عن أهوائها ورغباتها، تعبده سبحانه وترجوه، 
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ختافه وتتبتل إليه، بيده األمر كله، وإليه يرجع األمر كله، رضًى باهلل ويقني، يدفع العبد 
إىل أن ميد يديه متضرعًا خملصًا : ) اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من 
عقوبتك، وبك منك، ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ( )صحيح 
مسلم: كتاب الصالة – باب ما يقال يف الركوع والسجود، حديث )486( ، وعن عائشة 
قالت: فقدت رسول اهلل ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو 

يف املسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: )اللهم أعوذ...(.     
    من فقد اإلميان انفرط أمره واحنل عقده، يقول ويفعل من غري رقيب، ويسري يف دنياه 
من غري حسيب، سريته مطبوعة بطابع األثرة واألنانية. معدوم الثقة بنفسه وبالناس حيل 

التدابر عنده حمل الرتاحم، والتفرق حمل التعاون.
  بغري اإلميان وحالوة اإلميان يعود الناس وحوشًا ضارية، يقطعون حباهلم مع اهلل ومع 

الناس، انقادوا لنفوسهم األمارة بالسوء، واجتالتهم شياطني اجلن واإلنس.
  واحلضارة املعاصرة مبادياتها املغرقة وتقنياتها اجلافة خري شاهد على أن السعادة واحلالوة 
ال حتققها شهوات الدنيا وال مادياتها، ال ترى املرء فيهم إال منهومًا ال يشبع، شهواته 
مستعرة ورغباته متشعبة، جيره احلرص على اخلصام فيشقى ويشقي، ويغرس العداوة 

والعدوان حيثما حل وارحتل.
  لقد أورثتهم حياتهم هذه أمراضًا نفسية، واضطرابات اجتماعية، وتقلبات فكرية، كان 
مفزعهم إىل املخدرات واملهدئات والعيادات النفسية والعالجات العصبية }َوَمْن َأْعَرَض 
َعن ِذْكِري َفِإنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنكًا َونَْحُشُرُه يَْوَم الِْقَياَمِة َأْعَمى { )طه: 124( } َوَمن ُيِرْد َأن ُيِضلَُّه يَْجَعْل 

َماء { )األنعام:125(.  ُد ِفي السَّ عَّ ََّما يَصَّ قًا َحَرجًا َكَأن
ِّ
َصْدَرُه َضي

   اإلسالم كدين وحضارة يريد أن يكون العامل منتدى حضارات متعدد األطراف: } يَا 
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأتَْقاُكْم 

ِّ
َّا َخَلْقَناُكم م َُّها النَّاُس إِن َأي

{)احلجرات:13(، فاإلسالم دين السالم، ودين احلوار، ودين التسامح  إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبريٌ 

اإلسالم دين السعادة واحلضارة 
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واإلخاء اإلنساني.
واالستعالء  التمييزالعنصري،  على  للقضاء  فعالة  وسيلة  احلضارات  بني  احلوار     
العرقي، والتطرف الديين، وهو العنصر األكثر قوة يف إقرار مبادئ املساواة الكاملة بني 

الشعوب واألمم يف احلقوق والواجبات مجيعاً. 
مثل  بأمجعه،  العامل  تهدد  اليت  املشكالت  من  كثري  على  يقضي  احلضارات  حوار    
قضايا البيئة واملخدرات واإلرهاب الدولي، واجلرمية املنظمة، وأسلحة الدمار الشامل، 
وأمراض العصر، ولعل ذلك هو الذي شجع األمم املتحدة على اإلعداد لتنظيم منتدى 
للحوار بني احلضارات عقد عام 2001م، وستثبت األيام املقبلة أي الفريقني من أنصار 
الصراع، أو احلوار، أرسخ جذورًا، وأبقى تأثريًا، وأقوم سبياًل }ُقْل يَا َأْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْواْ إِلَى 
ن ُدوِن الّلِه 

ِّ
َكَلَمٍة َسَواء بَْيَنَنا َوبَْيَنُكْم َألَّ نَْعُبَد إِلَّ الّلَه َوَل ُنْشِرَك بِِه َشْيئًا َوَل يَتَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعضًا َأْربَابًا م

َّا ُمْسلُِموَن { )آل عمران:64( َّْواْ َفُقوُلواْ اْشَهُدواْ بَِأن َفِإن َتَول
   تعريف احلضارة

  كلمة احلضارة مشتقة من احلضر وقيل: إن احلضارة هي اإلقامة يف احلضر، ومل مييز الغربيون 
بني احلضارة واملدنية، لقد استخدمها )وول ديورانت( وهو مؤلف )قصةاحلضارة( مبعنى 

واحد.
  وعنى الغربيون باحلضارة التقدم العلمي والتقين، والرقي الذى وصلت إليه اجملتمعات، 
و االخرتاع والتفكري، والتنظيم والعمل على استغالل الطبيعة للوصول إىل مستوى 

أفضل للحياة، وهي حصيلة جهود األمم كلها.
    وميكن القول: إن احلضارة هي حماوالت اإلنسان االستكشافية واالخرتاع والتفكر 
والتنظيم والعمل على استغالل الطبيعة، للوصول إىل مستوى حياة أفضل، وهي حصيلة 

جهود األمم كلها.
    كما أنه ميكننا أن نطلق على احلضارة اإلسالمية اسم حضارة العلم فهي حضارة
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  إذ مل يقل الوحي للرسول   ،   ابتدأ بها خطاب الوحي للمصطفى  إقرأ اليت 
صِل، أو صّم، أو اسجد، أو أركع، بل قال له إقرأ ألن العقل هو مناط التكليف، 
وهكذا فهم  املسلمون حقيقة العلم الذي قامت به حضارتهم الشاخمة، حتى وصل األمر 
باملأمون أن يدفع للعلماء زنة ما يكتبون ذهباً، وحني تراجع املّد العلمي لألمة، تراخت 

حضارتها وترهلت، وصارت من ذكريات املاضي البعيد.   
   شروط قيام احلضارة

  ال توجد شروط عرقية لقيام احلضارة ، ويتم االتصال بني احلضارات وبالتالي انتقاهلا 
عن طريق اهلجرة و التجارة والسياحة واالطالع على احلضارات األخرى.

    مظاهر احلضارة
   للحضارة مظاهر تعرف بها، منها :

* املظهر السياسي: ويبحث يف هيكل احلكم، ونوع احلكومة، ملكية أم مجهورية، دستورية 
أم مطلقة.  

الزراعي والصناعي،  اإلنتاج  الثروة، ووسائل  االقتصادي: ويبحث يف موارد  املظهر   *
وتبادل املنتوجات.

املظهر االجتماعي:ويبحث يف تكون اجملتمع ونظمه وحياة األسرة، واملرأة، وطبقات   *
اجملتمع. 

* املظهر الفكري: ويبحث يف النتاج الفكري من فلسفة وعلم وأدب. 
الكون  ونظرية  اإلنسان  والعبادات،وعالقة  الدينية،  املعتقدات  يف  ويبحث  الديين:   *

واحلياة.
* الفين: ويبحث يف الفن املعماري، والرسم واملوسيقى، وغريها.

   

اإلسالم دين السعادة واحلضارة 
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مصادر احلضارة

  إن الوثائق املكتوبة، باإلضافة لآلثار املادية واملخلفات املادية تعترب من أهم مصادر 
احلضارة.

  والكتابة أهم وسيلة لتدوين حضارة اإلنسان، أصبحت اللغة املكتوبة وسيلة احلضارة 
والعلم والرتبية ألنها تعطي املعرفة البشرية صفة الدوام.

    ويزداد شأن اآلثار املادية كلما أوغلنا رجوعًا إىل الزمن، فمعظم احلضارات السالفة 
سجلت على آثارها ما تريد قوله بكتابات شتى. ومما ينبغي أن يعلمه املسلمون بعامة  
وأهل فلسطني خباصة، أن اآلثار اليت حياول احملتل من خالهلا الكشف عن وجود تارخيي  
له يف القدس باءت بالفشل، وأكدت اآلثار املكتشفة من رقوم حجرية أو كتابات ورقية 

وما إىل غري ذلك من احلقائق الدامغة على أحقية العرب املسلمني بهذه األرض.
  وعندما فك شامبريوف رموز الكتابة اهلريوغليفية أضاف للتاريخ ثالثة آالف سنة، 

فالكتابة تروي لنا التاريخ السياسي، االجتماعي، الفكري، االقتصادي.
   واحلضارة يف منو مستمر، إنها متواصلة العطاء، وقيمة أي أمة يف ميزان احلضارة يساوي 

ماقدمته، مطروح منه ما أخذته.
    اتصال احلضارات وانتقاهلا

    يتم االتصال بني احلضارات، وبالتالي انتقاهلا عن طريق: الغزو، أو الفتح، أو احلكم 
األجنيب، أو اهلجرة والسياحة والتجارة واجلوار...

    ينبين مفهوم احلضارة عند املفكر اإلسالمي ابن نيب على اعتقاده الراسخ بأن » مشكلة 
كل شعب هي يف جوهرها مشكلة حضارية، وال ميكن لشعب أن يفهم أو حيل مشكلته 
العوامل اليت تبين  ما مل يرتفع بفكرته إىل األحداث اإلنسانية، وما مل يتعمق يف فهم 

احلضارات أو تهدمها «. 
منذ  حركتها  »فقه«  وضرورة  احلضارة  بأهمية  الراسخ  االعتقاد  هذا  من  وانطالقا     
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انطالقتها األوىل إىل أفوهلا، حياول ابن نيب إعطاء تعريف واسع للحضارة، يتحدد عنده يف 
ضرورة »توفر جمموع الشروط األخالقية واملادية اليت تتيح جملتمع معني أن يقسم لكل فرد 
من أفراده يف كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إىل الشيخوخة املساعدة الضرورية 

له يف هذا الطور أو ذاك من أطوار منوه«.
»فاحلضارة« ال ميكن استريادها من بلد إىل آخر رغم استرياد كل منتوجاتها     وهلذا 
ومصنوعاتها؛ ألن »احلضارة« إبداع، وليست تقليدا أو استسالما وتبعية كما يظن الذين 
وال  تباع  ال  القيم  »فبعض  أخرى؛  حضارات  أنتجتها  اليت  األشياء  باسترياد  يكتفون 
تشرتى، وال تكون يف حوزة من يتمتع بها كثمرة جهد متواصل أو هبة تهبها السماء، 

كما يهب اخللد لألرواح الطاهرة، ويضع اخلري يف قلوب األبرار.
    مقومات وأسس احلضارة

اليت  املقومات  تلك  احلضارة،  مثل هذه  ليبعثوا  العرب  احتاجها  اليت  املقومات  أما     
جتلت يف اإلسالم وحده الذي كان وراء هذا البعث العربي واإلعجاز احلضاري الذي 
حققه العرب، حيث كان العرب يف هذا الوقت الذي نزلت فيه الرسالة احملمدية يف 
حاجة إىل عقيدة إهلية واحدة لتكون مصدر التجمع والتصور، ومنبع الفكر ومنهج احلياة 
مؤثرة يف املبادئ والشرائع واألنظمة اليت تنظم اجملتمع أفرادًا أو مجاعات مع نظام مؤثر 
يف األخالق واآلداب والتقاليد والعادات والقيم واملوازين، اليت تسود اجملتمع، وتؤلف 
والنظام  اإلسالمية  العقيدة  يف  اإلنسان  واستمالء  اإلنسانية  القيم  سيادة  على  مالحمه 

االجتماعي اإلسالمي. 
    إن احلضارة اإلسالمية قامت على أسس تتمثل يف تلك العقيدة اليت تنظم صورة 
عالقة اإلنسان باهلل تعاىل وتعطيه قيمًا معينة، وشريعة تنظم احلياة االجتماعية حسب 
هداية اهلل تعاىل، ومن ثم كانت هذه العقيدة القائمة على التوحيد هلا معطيات كانت 
وراء ما حققته احلضارة اإلسالمية من مسو وإعجاز أدهش العامل، ويأتي األساس الثاني 

اإلسالم دين السعادة واحلضارة 
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املتمثل يف النظام االجتماعي املتكامل الذي جاء به اإلسالم، وصنع به احلياة اإلسالمية، 
وهو نظام رباني اختاره اهلل تعاىل للبشرية لينظموا حياتهم عليه، ويقوم هذا النظام على 
املساواة بني البشر والعدالة املطلقة واحلرية يف االعتقاد والتفكري وكذلك يقوم هذا 

النظام االجتماعي على األخوة اإلنسانية واألخالق والفضائل.
    انتقلت احلضارة اإلسالمية بعلومها وآدابها ومصنوعاتها وحماصيلها الزراعية وبعض 
تقاليدها ومظاهرها إىل أوروبا بوسائط عديدة ومن خالل ميادين واسعة، مت عربها اللقاء 
امليدان  وامليادين:  الوسائط  تلك  أهم  ومن  واالقتباس،  النقل  فكان  االحتكاك،  وكثر 

االقتصادي.
    فقد كانت الزراعة من األمور االقتصادية اليت ازداد اهتمام العرب بها بعد اإلسالم، 
يتعلق  فيما    ولقوله  عامة،  بصفة  العمل  إىل    الرسول  لدعوة  نتيجة  وذلك 
يف  البخاري  )أخرجه   ) له  فهي  مواتًا  أرضا  أحيا  من   (  : الزراعي  والعمل  باألرض 

صحيحه 140/3( .
واستصالح  املستنقعات،  وجتفيف  واجلسور،  السدود  إقامة  مت  األموي،  العهد  ويف     

األراضي، واالهتمام بالري ومشروعاته ووسائله.
   ويف العهد العباسي، أنشئت إدارة حكومية ختتص بالري، عرفت باسم ديوان املاء، 
وعظم أمر هذه اإلدارة يف املناطق الزراعية مثل العراق ومصر. ولقد كان تقدم الزراعة 
بعض  أوروبا  منه  تتعلم  ميدانًا  وحقوهلا  حدائقها  صارت  حتى  األندلس،  يف  عظيمًا 

الطرق يف الزراعة والري.
   ومن ذلك ما أدخله العرب إىل األندلس من نظام املدرجات يف اجلبال واملرتفعات 
وال تزال آثارهم باقية إىل اليوم من جسور وقناطر أقامتها العرب . كما نقلوا كثريًا من 
نباتات الشرق إىل أوروبا، حتى إن اسم الرُّمان باللغة الفرجنية مأخوذ من اسم غرناطة، 
املدينة اليت زرع ألول مرة فيها بعد نقله من الشام. وكثري من النباتات دخلت أوروبا 
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عن طريق األندلسيني كاألرز وقصب السكر واملشمش.
   كما أن كثريًا من األمساء العربية املتعلقة بالزراعة اقتبسها الغرب من عرب األندلس 

كر واألرز. كالناعورة والسُّ
أمساء  والوادي  والساقية  والربكة واجلب  السد  يطلقون على  االسبانيون  يزال     وال 
حمرفة عن العربية. وتؤكد املستشرقة األملانيًة زيغريد هونكًه يف كتابها )مشس العرب 
تسطع على الغرب( بأن العرب أمدوا الغرب بأنواع من نباتاتهم املفيدة مثل اخليار 
وبعض  السكر،  وقصب  والكستناء،  واخلوخ،  والليمون،  والسبانخ،  والبطيخ  والقرع 
أنواع الورود، كما أمدوا الغرب بطرق الري املختلفة، وفنية استعمال املاء املتعددة اليت 

برع فيها العرب كل الرباعة.
    وقد أشارت كثري من املصادر التارخيية إىل أن العرب املسلمني قد برعوا باستعمال 
النواعري وغريها من الطرق لرفع املياه من األنهار واآلبار، إذ استعمل املسلمون دواليب 

املاء )النواعري( واآلالت املشابهة يف كل مكان لرفع املاء من األنهار.
فرتمجوا  النبات،  بعلم  اهتمامهم  بالزراعة ظهر  املسلمني  العرب  ونتيجة الهتمام     
الكتب النبطية وغريها من الكتب، واقتبسوا منها ما رأوه معقواًل مفيدًا، فحسنوا بذلك 

زراعة أراضيهم وأراضي األقاليم اليت فتحوها.
   كما أدخلوا يف الطب نباتات غري معروفة عند اليونان، وأنشأ عبد الرمحن األول ملك 
قرطبة حديقة نباتية مجع فيها أصناف النباتات املختلفة من مجيع البالد مشرقها ومغربها.

بل إن غرناطة كانت تشمل يف القرن العاشر امليالدي حديقة عظيمة للنباتات.
    ولقد آثرت يف هذا البحث أن أذكر الزراعة بإسهاب شديد، نظرًا ألهميتها يف حضارة 
الشعوب واألمم، ومل أغض الطرف عن حضارة املسلمني يف الطب واالخرتاعات املتعددة 
اليت أفرد هلا الباحثون جملدات تزين مكتبات العامل الغربي قبل اإلسالمي، وتدرس يف 
مساقات مهمة لطلبة التخصصات املتقدمة من فيزياء ابن اهليثم، إىل كيمياء ابن حيان، 

اإلسالم دين السعادة واحلضارة 
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إىل قانون ابن سينا يف الطب، إىل جغرافية األرض لإلدريسي،  إىل علم االجتماع البن 
خلدون، وفلسفة علماء املسلمني، وما احلرب الدائرة على اإلسالم اليوم إال حلضارتهم 
اليت بدأت تصحو من غفوتها بإذن اهلل ، وحسب زعمهم وافرتاءاتهم من أشد كراهية 
للمخلوقات بأصنافها كافة على األرض أهل اإلسالم أم أهل الكفر والنفاق ؟ واسألوا 

إن شئتم احلروب الدائرة اليوم وما سبق من العاملية األوىل إىل الثانية إىل .... !! 
حضارة  على  والزراعية  االقتصادية  جماالتها  يف  اإلسالمية  احلضارة  شعت  وهكذا     

الغرب، وأمدتها بكثري من اإلصالحات واخلربات واملعارف املتميزة.
    لذا ميكننا القول إن أهم أسس احلضارة اإلسالمية :

* التوحيد: فقد حتول العرب بالتوحيد من أشتات مبعثرين إىل جتمع متحد، حتت راية 
  وتلك العقيدة اليت أفرزت أجيااًل من األبطال ممن حققوا أروع  إله إال اهلل   ال 
االنتصارات،  حبيث دانت هلم األمم القدمية، أولئك الرعيل الذين  صنعت منهم عقيدة 

التوحيد رجااًل ال خيافون يف اهلل لومة الئم.
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم 

ِّ
َّا َخَلْقَناُكم م َُّها النَّاُس إِن * وحدة األمة: } يَا َأي

ِعنَد اللَِّه َأتَْقاُكْم إِنَّ اللََّه َعلِيٌم َخِبرٌي { )احلجرات:13(، إن تقرير القرآن لوحدة اجلنس البشري 
يبين جمتمعًا نظيفًا من التعالي والتكرب، ويضع مكانها فضيلة التواضع، والتقارب البشري، 

والتساند والتعاضد،وهي صفات حضارة بائنة وواضحة يف التشريعات اإلسالمية.
اِمنَي لِّلِه ُشَهَداء بِالِْقْسِط َوَل يَْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْومٍ َعَلى َألَّ َتْعِدُلواْ  َِّذيَن آَمُنواْ ُكوُنواْ َقوَّ َُّها ال * العدل: } يَا َأي

اْعِدُلواْ ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقواْ الّلَه إِنَّ الّلَه َخِبرٌي بَِما َتْعَمُلوَن { )املائدة:8(.    
  فقد اهتمت احلضارة اإلسالمية باإلنسان شكاًل ومضموناً، فدعته إىل االهتمام والعناية 
مبظهره، واختاذ أسباب الزينة احلالل والعناية بالبيئة وتكريس ما فيها خلدمته، وأقامت 
يكون  يكاد  اإلنساني  اجلوهر  حيث  املسافات،  فيه  تتقارب  جمتمعًا  اإلسالمية  احلضارة 

واحدًا.   
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  وإن دور الفتوحات اإلسالمية يف نشر احلضارة والثقافة يف بالد العامل ليس ببعيد . 
سائاًل املوىل العظيم أن يوفق هذه األمة لسعادتها، وإعادة حضارتها، وأن يعم هذا الدين 
بقاع العامل كافة، لتنعم معنا خبريي الدنيا واآلخرة، وأن يغمرنا املوىل بواسع رمحته، وينعم 
علينا بنعم األمن والسالم، يقول املصطفى  يف احلديث الصحيح: ) من أصبح آمنًا 
يف سربه، معافًى يف جسده، عنده قوت يومه، فكأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها ( )رواه 

الرتمذي وابن ماجه والبخاري يف األدب املفرد(.
َماَواُت  َفِفي الَْجنَِّة َخالِِديَن ِفيَها َما َداَمِت السَّ َِّذيَن ُسِعُدواْ  ا ال َوَأمَّ واحلق تبارك وتعاىل يقول: } 

َواأَلْرُض إِلَّ َما َشاء َربَُّك َعَطاء َغْيَر َمْجُذوٍذ { )هود:108( .
التعاون  على  يقوم  جديدًا  جمتمعًا  أنشأت  اإلسالم  حضارة  إن  القول  ميكننا  لذا     
والتسامح، واالنفتاح على اآلخرين، والتعايش السلمي مع اجلميع، سواء كانوا أفرادًا 
إنسانية  يؤكدون على  الباب، حيث  وللفقهاء كالم صريح يف هذا  دواًل،  أم  ومجاعات 
اإلسالم وعامليته، فالفرد يف نظرهم إما مسلم أو ذمي، وإما معاهد وإما حمارب، وينسحب 
هذا التقسيم على الدول أيضاً، يف معاملة الدولة اإلسالمية هلا، فيقال: دولة معاهدة أو 
حمايدة أو حماربة،ولقد وازنت احلضارة اإلسالمية بني اجلانب الروحي واجلانب املادي يف 

اعتدال، فال تفريط وال إفراط وال غلو.
 مراجع البحث

1. القرآن الكريم.

2. موسوعة احلديث النبوي الشريف.

3. العقيدة وأثرها يف بناء اجليل، د.عبد اهلل عزام.

4. مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، ابن قيم اجلوزية.

5. عقيدة املسلم، حممد الغزالي.

6. مباحث يف علوم القرآن،مناع القطان.

اإلسالم دين السعادة واحلضارة 
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7. الرتبية اإلميانية وأمن اجملتمع، الشيخ مجال حممد أمحد حسني.

8. الوابل الصيب ،ابن القيم اجلوزية.

internet9. الشيخ سلمان بن فهد العودة، شبكة املعلومات

10. قصة احلضارة،  وول ديورانت.

11. البداية والنهاية، احلافظ ابن كثري.

12. شروط النهضة، مالك بن نيب.

13. هذه حضارة اإلسالم، د. حممود إمبابي.

14. حضارة اإلسالم منارة حلضارة الغرب د. زيد بن حممد الرماني.

15. دور احلضارة العربية اإلسالمية يف النهضة األوروبية، د. شوقي أبو خليل واألستاذ هاني املبارك. 

16.  اإلنسان العربي واحلضارة ، أنور الرفاعي. 

17.  مقتطفات مكتوبة عرب صفحات  جملة اإلسراء الصادرة عن دار اإلفتاء الفلسطينية .  
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زاوية الفتاوى
  ََفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمون   : قال تعاىل

الشيخ : حممد أمحد حسني / املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية 
رئيس جملس اإلفتاء االعلى

)النحل:43(

  سؤال : ما احلاالت اليت جيوز فيها للمريض الفطر يف نهار رمضان؟

  اجلواب : احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد األمني، وعلى آله 

وصحبه أمجعني، وبعد : 
 فاملرض هو : العلة اليت خيرج بها اإلنسان عن حال الصحة.

والفطر رخصة للمريض وذلك للمشقة اليت تلحق به .
 واألدوية اليت حيتاجها املريض منها ما هو مفطر، ومنها غري مفطر، حسب املنفذ والنوعية، 

على النحو اآلتي : 
 الفم: اجلهاز الذي يستعمله املرضى للربو ) البخاخ ( ال يفطر إال إذا اشتمل على مواد 

منعشة مضافة إىل اهلواء تصل إىل اجلوف ) اجلهاز اهلضمي ( عرب الفم. 
 األنف: القطرة يف األنف مفطرة ألنها تصل إىل اجلوف، أما وضع املرهم يف منفذ األنف 

فال يفطر ألنه ال يصل إىل اجلوف .
 السواك و فرشاة األسنان : جيوز استخدام الصائم للسواك إىل وقت الظهرية، ورائحة 
فم الصائم أطيب عند اهلل من رائحة املسك ، أما بالنسبة لفرشاة األسنان ، فاألفضل أن 
تستخدم قبل أذان الفجر ، وإن استخدمت بعد ذلك فال بأس إن ضمن املستخدم عدم 

بلع شيء من بقايا املعجون أو املاء املستخدم .
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 العني : القطرة يف العني ال تفطر، ألن العني ليست منفذًا إىل اجلوف .
األذن : القطرة يف األذن غري مفطرة ، ألن األذن ليست منفذًا إىل اجلوف ، أما إذا كانت 

طبلة األذن مثقوبة فتعترب حينئذ منفذًا إىل اجلوف .
 جلدة الرأس : دهن الرأس بدواء يف نهار رمضان غري مفطر ألنه ال منفذ بني جلدة 

الرأس والباطن إال املسام ، وإن املسام ال تؤثر على الصيام .
 الدبر : احلقنة الشرجية مفطرة ألن الدبر يعترب منفذا للجهاز اهلضمي .

 القبل :إدخال أنبوب إىل املثانة لتيسري خروج البول غري مفطر، ألنه ال يوجد اتصال بني 
القبل واجلهاز اهلضمي ، وادخال جهاز للكشف عن رحم املرأة أو املهبل غري مفطر وإن 

طلي مبرهم لعدم وجود اتصال مع اجلهاز اهلضمي .  
 الفصد : غري مفطر إمجاعا ، وكذلك أخذ عينه من الدم لتحليلها ال يؤدي إىل اإلفطار. 

 االستقاء – أن يقيء املرء عمدًا-: يفطر ويرتتب عليه وجوب القضاء .
التخدير:  التخدير اجلزئي غري مؤثر يف الصيام .

 التخدير الكلي : يشمل استنشاق غازات مثل األثري وغريه ، كما يتم فيه عادة إعطاء 
حقنة يف الوريد من مادة  دوائية سريعة التأثري تنوم املريض بسرعة، ثم يدخل أنبوب 
خاص مباشرة إىل الرغامي عرب األنف أو الفم،  ويوصل هذا األنبوب إىل جهاز التنفس 
االصطناعي، ويتم عن طريقه إعطاء الغازات اليت تؤدي إىل ختدير املريض خالل فرتة 
العام يفسد الصوم، وهو سبب لإلفطار، ألن  . وعليه فإن التخدير  العملية اجلراحية 

الصائم يدخل يف حالة اإلغماء وفقدان الوعي. 
غري  العظام  مفاصل  عرب  أو  العضلة،  عرب  أو  اجللد،  احلقن حتت   : باحلقن  التداوي   

مفطر.
 احلقن عرب األوردة الدموية مبا ال يغذي اجلسم ال يفطر .

 احلقن عرب األوردة الدموية مبا يغذي اجلسم من احمللوالت يفطر وعليه القضاء . 
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إدخال سابور يسري وسط العرق ليصل إىل القلب ليفتح ما انسد من معابر الدم ال 
يفطر.

 الغسيل الكلوي : حيتاج املريض عادة حني الغسيل الكلوي إىل سوائل مغذية تعطى 
عن طريق الوريد ، وعليه فإن الغسيل الكلوي مفسد للصوم .

 باإلضافة إىل أن وضعه الصحي العام حني الغسيل الكلوي ال يساعد على الصوم .
الطب  يف  هذا  )ثبت  اهلضمي  باجلهاز  له  عالقة  ال  الدماغ  إن   : الدماغ  يدخل  ما    
احلديث( وبالتالي فإن ما يدخل إىل الدماغ من جرح وهو ما يسميه الفقهاء باملأمومة ال 
يصل شيء منه إىل البلعوم أو األنف مهما وضع فيه من دواء أو غريه . وبالتالي فاملأمومة 
ال تعترب سببا الفساد الصيام . وال يصل  ) السائل الدماغي الشوكي ( الذي يسري حول 
النخاع الشوكي إىل األنف والبلعوم الفمي إال يف حالة وجود كسر يف قاعدة اجلمجمة 
. وهذه احلالة باألصل خطرية حتتاج إىل دخول املشفى، وغالبا قسم الرعاية املركزة . وقد 
حيتاج املريض إىل إجراء عملية جراحية . كما يعطى عادة سوائل مغذية بالوريد . وبالتالي 

فهي حالة تستدعي اإلفطار أصال، كما تعترب سببا يف إفساد الصيام .
  هذا وال إثم على من يفطر بعذر شرعي ، ولكن يقضي  يومه الذي يفطر فيه بعد عيد 

الفطر السعيد ، وال كفارة عليه .
هذا وباهلل التوفيق

************************************************************
  سؤال: ما مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة املال هلذا العام 1429 هـ 

- 2008 م ؟

 اجلواب :  
   1. مقدار صدقة الفطر : 

   لقد أوضحت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل هي صاع   واحد بصاع 

زاوية الفتاوى
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املدينة املنورة ويرى مجهور الفقهاء أن مقدارها وزنا :
 ) 2176(غم أي )2كغم و 176غم ( على األقل من غالب قوت بلدنا كالقمح واخلبز 
والطحني .  وأجاز احلنفية اخراجها نقدا إذا كان ذلك أيسر للمعطي وأنفع لآلخذ ، وال 
يشرتط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب ، بل يشرتط أن تكون زائدة عن قوت 
املتصدق وقوت عياله يوما وليلة . فمن أراد إخراجها نقدا فإن قيمة صدقة الفطر هلذا 
العام 1429هـ - 2008 م تقدر: بـ) مثانية شواقل أو ما يعادهلا بالعمالت األخرى ( 

كحد أدنى، ومن شاء أن يزيد تطوعا فهو خري له ويف ذلك ومراعاة ملصلحة الفقري . 
 وجتب صدقة الفطر على الشخص املكلف وعمن تلزمه نفقته من املسلمني كبريًا 
أنه قال: ) فرض  ، فقد روى الصحابي عبد اهلل بن عمر، رضي اهلل عنهما،  وصغريًا 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من متر، أو 
صاعًا من شعري، على العبد احلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني ( 

)متفق عليه(.
 وجيوز تعجيل صدقة الفطر خالل شهر رمضان املبارك ليتسنى للفقراء واملساكني سد 
حاجاتهم الضرورية ، وال جيوز شرعا تأخريها إىل ما بعد أداء صالة عيد الفطر، فمن مل 
خيرجها يف هذا الوقت املشار إليه فإنها تبقى يف ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، وتعترب 
صدقة من الصدقات، وهو يأثم لتأخريها بال عذر إىل ما بعد صالة العيد. ومن حكم 

صدقة الفطر أنها طهرة للصائم، وإسعاٌد للفقراء يف يوم العيد . 
   2. مقدار فدية الصوم :

  يتوجب على املريض مرضًا مزمنًا ) ال يرجى برؤه ( أو الشخص الطاعن يف السن 
الذي ال يقوى على الصوم إال مبشقة إخراج فدية الصوم، ومقدارها :-

   )إطعام مسكني وجبتني( عن كل يوم يفطر فيه ، مع مراعاة مستوى النفقات ومصروفات 
الطعام للعائلة اليت خترج الفدية ، حبيث ال تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر يف 
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ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر  حدها األدنى، لقوله تعاىل : ) َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخرْيًا َفُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ 

َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن  ( ) البقرة : 184(.
   3. نصاب زكاة املال :

   يقدر نصاب زكاة املال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب هو عشرون مثقاال ، 
ونصاب الفضة هو مئتا درهم . فقد كان الصحابة رضوان اهلل عليهم يستعملون لفظ 
العمالت  كانت  وملا  للفضة،  الدرهم  لفظ  ويستعملون   ، للذهب  الدينار  أو  املثقال 
املتداولة يف العامل هذه األيام هي عمالت ورقية مدعمة بالذهب غالباً، فإن جملس اإلفتاء 
األعلى  يرى أن يعتمد نصاب الذهب، ومبا أن املثقال ) أي الدينار الذهيب ( الواحد 
يساوي أربعة غرامات وربع الغرام ) 4.25غم( على رأي مجهور الفقهاء أخذا مبثقال 
املدينة املنورة، فيكون نصاب الذهب مخسة ومثانني غراما أي ) 20 × 4.25 = 85غم(. 
   وبناء عليه ويف ضوء سعر الذهب يف األسواق احمللية عند صدور هذه الفتوى يكون 
مقدار نصاب الزكاة هلذا العام  )1429هـ / 2008م ( هو )1500( دينار أو ما يعادله 

من العمالت األخرى.
هذا وباهلل التوفيق ، وتقبل اهلل منا ومنكم الطاعات ، وكل عام وانتم خبري

زاوية الفتاوى
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  سيادة الرئيس حممود عباس »أبو مازن« حفظه اهلل 

يؤبن الشاعر الراحل حممود درويش فقيد فلسطني

واملفيت العام يؤم صالة اجلنازة على الراحل الكبري يف مقر الرئاسة

  رام اهلل : ألقى سيادة الرئيس حممود عباس )أبو مازن( كلمة يف مراسم التشييع اليت 
أقيمت للراحل الكبري حممود درويش »شاعر فلسطني«، وقد عدد سيادته مناقب الفقيد، 
وأدى سيادته وعدد كبري من الشخصيات الرمسية والوطنية والدينية صالة اجلنازة على 
الشاعر الراحل – رمحه اهلل – وذلك يف مقر الرئاسة، وقد أمَّ مساحة الشيخ حممد حسني 

– املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية – مجوع املصلني فيها .

من أخبار مكتب المفتي العام
ودور اإلفتاء الفلسطينية

إعداد: أ. مصطفى أعرج / مدير دائرة اإلعالم
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خالل استالم مركز مسقط الصحي يف الرام

املفيت العام يثين على الدعم الُعماني للشعب الفلسطيين

  القدس: أثنى مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
خطيب املسجد األقصى املبارك – على الدعم الُعماني للشعب الفلسطيين، جاء ذلك 
مساحته  جتول  وقد  الرام،  يف  الصحي  مسقط  مركز  استالم  يف  مساحته  مشاركة  خالل 
وقد  الفلسطيين،  للشعب  وقيادته  الُعماني  الشعب  دعم  مثمنني  املركز،  واحلضور يف 
قام مساحته بقص شريط افتتاح املركز، وحضر حفل االستالم عطوفة احملامي مجيل ناصر/
حمافظ القدس، وسعادة السيد حامت عبد القادر/ مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس 
وممثلو اهليئة الُعمانية لألعمال اخلريية السيد يوسف مسرين ورضا خضر والسيد سرحان 
السالمية/ رئيس جملس حملي الرام، باإلضافة إىل العديد من الشخصيات الرمسية واألهلية 

ووجهاء املناطق.

من أخبار مكتب املفتي العام ودور اإلفتاء الفلسطينية 
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خالل لقائه السفري املصري لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

املفيت العام يثمن الدعم املصري للقضية الفلسطينية

   رام اهلل: مثن مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/ 
رئيس جملس اإلفتاء األعلى – الدعم املصري املتواصل للقضية الفلسطينية، جاء ذلك 
خالل زيارة مساحته على رأس وفد رمسي من دار اإلفتاء الفلسطينية لسعادة السفري أشرف 
عقل/ سفري مجهورية مصر العربية لدى فلسطني، وذلك يف مقر السفارة املصرية يف رام 
اهلل، وحبث مساحته وسعادة السفري اجلهود اليت تبذل خلدمة قضية الشعب الفلسطيين 
ومساعدته، وقدم مساحته يف نهاية اللقاء درع دار اإلفتاء الفلسطينية إىل سعادة السفري 

املصري تعبريًا عن شكر مساحته وامتنانه للسفري وحكومة بالده الشقيقة .

خالل ترأسه جلسة جملس اإلفتاء األعلى

املفيت العام يدين املمارسات اإلسرائيلية ضد املقدسات الفلسطينية

  رام اهلل: ترأس مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
اإلفتاء األعلى، حيث  التاسعة والستني جمللس  اجللسة   – اإلفتاء األعلى  رئيس جملس 
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واحلضور  مساحته  فيها  وأدان  املواطنني،  تهم  اليت  الفقهية  القضايا  من  العديد  حبثت 
املمارسات اإلسرائيلية ضد املقدسات الفلسطينية .

 

وفد من الرئاسة واملفيت العام وجمموعة من أهالي أسرى القدس يقدمون

التهاني ألسري حمرر من اجلوالن

  جمدل مشس: قدم مساحة الشيخ حممد حسني – املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية/
الفلسطينية وأهالي  الرئاسة  ضمن وفد رمسي من   – املبارك  خطيب املسجد األقصى 
عنه  اإلفراج  مبناسبة  اجلوالن  من  الولي  احملرر سيطان  لألسري  التهاني  القدس  أسرى 
من سجون االحتالل، حيث استقبل الوفد استقبااًل حارًا، وأشاد مساحته يف كلمة ألقاها 
بأهالي اجلوالن وصمودهم وتضحياتهم وثباتهم، ووجه مساحته كلمة لألسرى يف سجون 
االحتالل، حياهم فيها على صمودهم، وأثنى على تضحياتهم، وقد ضم الوفد سعادة 
املهندس عدنان احلسيين / مستشار سيادة الرئيس لشؤون القدس، واملطران عطا اهلل حنا 

من أخبار مكتب املفتي العام ودور اإلفتاء الفلسطينية 
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ومجع غفري من فعاليات ومؤسسات مدينة القدس.

وفد من جملس اإلفتاء األعلى يشارك مبؤمتر العلماء املسلمني يف أندونيسيا

  جاكارتا: شارك وفد من جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف املؤمتر الدولي الثالث 
جاكارتا،  مدينة  األندونيسية يف  العلماء  نهضة  نظمته مجعية  والذي  املسلمني،  لعلماء 
حيث ناقش احلضور » دور اجلمعيات الدينية يف بناء السالم ومنع الصراعات«، وضم 
الوفد كاًل من : فضيلة الشيخ الدكتور إمساعيل نواهضة، وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد 
القيق / عضوي جملس اإلفتاء األعلى، وقد أكد مساحة الشيخ حممد حسني - املفيت العام 
على الدور الكبري الذي  للقدس والديار الفلسطينية/ رئيس جملس اإلفتاء األعلى – 
يضطلع به العلماء املسلمون يف محل الدعوة اإلسالمية، على املستويني احمللي والعاملي، 
مؤكدًا على أن دار اإلفتاء تشارك يف العديد من الندوات واملؤمترات احمللية والدولية، 

إسهامًا يف نشر الوعي الديين والثقافة اإلسالمية.
مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف اإلحتفال بذكرى اإلسراء واملعراج

 يف مسجد البرية الكبري

  البرية : شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل - الوكيل املساعد لدار اإلفتاء 
وزارة  أقامته  الذي  املركزي  االحتفال  يف   - والبرية  اهلل  رام  حمافظة  مفيت  الفلسطينية/ 
 ، البرية الكبري، مبناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج  الدينية يف مسجد  األوقاف والشؤون 
ألقيت فيها كلمات لكل من الوكيل املساعد لشؤون الدعوة يف وزارة األوقاف فضيلة 

الشيخ مخيس عابدة ، وكلمة لعطوفة حمافظ رام اهلل والبرية الدكتور سعيد أبو علي .
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مفيت حمافظة جنني يشيد جبهود قوى األمن الفلسطينية

 لفرض النظام والقانون

باجلهود اليت  مفيت حمافظة جنني –     جنني: أشاد فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح – 
تبذهلا األجهزة األمنية الفلسطينية يف احلفاظ على النظام والقانون، وشكر فضيلته كل 
من ساهم ويساهم يف احلملة األمنية ملا فيه مصلحة الوطن واملواطن، من ناحية أخرى 
اجلامعة  إليها  دعت  واليت  الطبية(  املهام  واحرتام  )محاية  ندوة حول  فضيلته يف  شارك 
العربية األمريكية، وألقى فضيلته عدة دروس دينية، وخطب اجلمعة يف عدد من مساجد 

حمافظة جنني، تناول فيها أحكام اللباس والزينة يف الشريعة اإلسالمية.

  مفيت حمافظة أرحيا يشارك يف ورشة عمل يف األكادميية األمنية بأرحيا
يف ورشة    أرحيا: شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب –مفيت حمافظة أرحيا واألغوار– 
حيث  والدين«  »األخالق  عنوان  حتت  بأرحيا  األمنية  األكادميية  يف  عقدت  اليت  العمل 
أكد على أن من مقاصد الشريعة التمسك باألخالق احلميدة، مقدمًا أمثلًة عديدة حول 
مكارم األخالق والتسامح الديين، داعيًا املشاركني إىل حسن التعامل مع املواطنني ملا فيه 
مصلحة اجملتمع وتقدمه، مثمنًا دور األجهزة األمنية يف احلفاظ على مصاحل الشعب وأمنه 

وسالمته، وقد فتح باب النقاش للحضور، وأجاب فضيلته على أسئلة املشاركني.

مفيت جنوب اخلليل يصدر نشرة حول » أحكام الطالق، تنبيه وإرشاد«

  جنوب اخلليل: أصدر فضيلة الشيخ إبراهيم أبو بداين – مفيت جنوب اخلليل – نشرة 
دينية حول »أحكام الطالق، تنبيه وإرشاد« حيث بني فضيلته األحكام األساسية للطالق، 
وألقى فضيلته عددًا من خطب اجلمعة يف مسجد الظاهرية الكبري، تناول فيها العديد 
من املواضيع اليت تعاجل قضايا اجملتمع. من ناحية أخرى شارك فضيلته يف احتفال اإلسراء 

واملعراج الذي أقيم يف مسجد احلرس يف اخلليل وألقى كلمة حول اإلسراء واملعراج.

من أخبار مكتب املفتي العام ودور اإلفتاء الفلسطينية 
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مفيت حمافظة طوباس يشارك يف حفل ختريج الفوج اخلامس 

من طلبة اجلامعة العربية األمريكية

  طوباس: شارك فضيلة الشيخ حسني عمر – مفيت حمافظة طوباس – يف حفل ختريج 
الفوج اخلامس من طلبة اجلامعة العربية األمريكية نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني/ 
أقامته  الذي  الزراعي  باملهرجان  شارك  كما  الفلسطينية،  والديار  للقدس  العام  املفيت 
مديرية الزراعة يف احملافظة يف موقع يرزه، وشارك يف زراعة أشتال الزيتون يف هذا املوقع 
االهتمام  من  مزيد  إىل  ودعا  الطيب،  اجلهد  هذا  فيها  مثن  كلمة  فضيلته  وألقى  اهلام، 
باألرض وإعمارها والثبات عليها، ألنها متثل اهلوية والعزة والكرامة بالنسبة لإلنسان 
الزراعي«واليت عقدت يف  »اإلقراض  الفلسطيين. وشارك كذلك يف ورشة عمل حول 
قاعة بلدية طوباس بدعوة من مجعية التنمية الزراعية » اإلغاثة الزراعية« وبني خالهلا 

الضوابط الشرعية يف أعمال مجعيات اإلقراض الزراعي.

مفيت حمافظة نابلس يشارك يف حفل ختريج طالب جامعة النجاح

يف حفل ختريج  نابلس–  –مفيت حمافظة  أمحد شوباش  الشيخ  نابلس: شارك فضيلة    
طالب جامعة النجاح الوطنية، وشارك كذلك يف مؤمتر الفقر الذي أقامته مجعية املستقبل، 

وذلك نيابة عن مساحة الشيخ حممد حسني /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية.
   من ناحية أخرى التقى فضيلته باملسؤول السياسي للممثلية الكندية، حيث شرح له 
األوضاع اليت مير بها شعبنا الفلسطيين، وخاصة مدينة نابلس، كما ألقى فضيلته كلمة 
يف االحتفال الذي أقامته مديرية أوقاف نابلس يف ساحة مسجد النصر احتفااًل بذكرى 
الرمحن يف خميم  عباد  اجلمعة يف مسجد  إلقائه خطب  إىل  باإلضافة  واملعراج،  اإلسراء 
برنامج  يقدم  فضيلته  بأن  علمًا  منطقة عسكر،  بن عمري يف  ومسجد مصعب  بالطة 

أسبوعي للفتاوى عرب إذاعة طريق احملبة.
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شروط املسابقة

 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :
 مسابقة اإلسراء ، العدد الثمانون

 جملة اإلسراء / مديرية اإلعالم والبحوث اإلسالمية
 دار اإلفتاء الفلسطينية 

 ص.ب : 20517  القدس الشريف
 ص.ب :  1862  رام اهلل

كتابة االسم الثالثي والعنوان الربيدي واضحني 
ورقم اهلاتف إن وجد وكتابة اإلجابات خبط واضح

جوائز املسابقة

اجلائزة األوىل: 250   شيكاًل .

اجلائزة الثانية: 200  شيكاًل.

اجلائزة الثالثة:  150 شيكاًل.

س1: ما اسم الباب الذي يدعى منه الصائم يوم القيامة ؟

س2: ما صفة املؤمن الذي شبهه الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالتمرة ؟

س3: الصوم نصف الصرب ، فكيف كان نصف اإلميان ؟

س4: ما الذي ال يكون يف شيء إال زانه ، وال ينزع من شيء إال شانه ؟ 

س5: إىل أي اتفاقية يرجع لزوم مراعاة حقوق أسرى احلرب ؟

س6: يف أي صفحة من هذا العدد ورد يف احلاشية ذكر نص احلديث “ إذا أسلم العبد 

فحسن إسالمه .. “ ؟

س7: ما مقدار نصاب الزكاة هلذا العام 1429 هـ ؟ 

س8: ما السورة اليت أخذها بركة ، وتركها حسرة ، وال يستطيعها البطلة ؟ 

س9: ما اسم السفري املصري احلالي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية ؟

س10: ما مقدار صدقة الفطر هلذا العام 1429 هـ ؟ 

أسئلة المسابقة :

مالحظة : يمكن استخراج إجابات المسابقة من محتويات هذا العدد :

 مسابقة العدد 80
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العدد 80  رمضان - شوال  �4�9 هـ  وفق  أيلول - تشرين أول  �008م 

 

َِّذيَن ِمن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن{ )البقرة:184( َياُم َكَما ُكتَِب َعَلى ال
ِّ
َِّذيَن آَمُنواْ ُكتَِب َعَلْيُكُم الص َُّها ال     قال تعاىل:} يَا َأي

  أهل علينا شهر رمضان املبارك خبرياته وبركاته وانتصاراته، شهر الصوم واأللفة واحملبة.  والصوم يف اللغة: 
اإلمساك والكف .

  ويف الشرع: االمتناع عن األكل والشرب واملعاشرة الزوجية من طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشمس 
احتسابًا وانقيادًا ألمر اهلل. 

  والصوم سر بني العبد الصائم وربه، وهو مرٍب مللكة املراقبة واإلرادة، وأقوم طريق للتقوى، والصوم جيعل 
الصائم رحيمًا بالفقراء، سخيًا بالصدقات، مؤديًا للزكاة، يتذكر اجلائع عندما جيوع، وهو تذكرة ومراقبة للنفس، 

حيث خياف أن يراه اهلل حيث نهاه.
  وعلى الصائم أن حيفظ جوارحه عن اآلثام، فال غيبة، وال منيمة، وال غضب، وال قول زور، وال نفاق، ومن 
راقب اهلل وصام إميانًا واحتسابًا ومل يقدم على غش الناس وخداعهم، ومل يأكل األموال بالباطل ومل يقرتف 

املنكرات سرًا وعالنيًة، نال سعادة الدنيا واآلخرة.
  إن على املسلم أن يتخذ من صوم رمضان زادًا للتقوى، والتقرب إىل اهلل حتى ال يكون صومه، جوعًا وعطشًا 
فقط، فقد حذرنا رسولنا الكريم  من ذلك، عن أبي هريرة  قال: ) كم من صائم ليس له من صيامه 
إال الظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه إال السهر ( ) سنن الدارمي، الرقاق، يف احملافظة على الصوم( ، 
فعلى الصائم أن يلتزم بالصوم املوصل إىل التقوى واللجوء إىل اهلل يف هذا الشهر املبارك، آماًل يف معونة 
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن  اهلل ألمة القرآن بالنصر املبني وهي خري أمة أخرجت للناس لقوله تعاىل: } ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّ
الَْفاِسُقون َ{ )آل  َوَأْكَثُرُهُم  الُْمْؤِمُنوَن  ْنُهُم 

ِّ
م َُّهم  ل لََكاَن َخْيًرا  الِْكَتاِب  َأْهُل  آَمَن  َولَْو  بِالّلِه  َوُتْؤِمُنوَن  الُْمنَكِر  َوَتْنَهْوَن َعِن  بِالَْمْعُروِف 

عمران:110(.
   كما أن شهر رمضان شهر اهلل، شهر العبادات والصلح مع اهلل تعاىل، والصلح مع اهلل يصلح النفوس ويغفر 
الذنوب، وااللتزام بطاعة اهلل، وهو شهر غفران الذنوب، ففيه تتغري العادات، ويقلع العباد عن اتباع األهواء، 

ويتغري حال األمة إىل األفضل، قال تعاىل:} إِنَّ الّلَه َل يغري َما بَِقْومٍ َحتَّى يغريوا َما بَِأنُْفِسِهْم { )الرعد:11(
   أخي الصائم ... عليك بإعداد نفسك لتقوى اهلل ورضوانه لتنال األجر والثواب، والصوم يدرب املسلم 
على كف نفسه عن املباح ومن فعل ذلك ملك زمامها وكان صابرًا، لقوله  : ).... والصوم نصف الصرب ( 
)سنن الدارمي، الطهارة، ما جاء يف الطهور(، وقوله : ) إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته ( ) أخرجه 

العراقي يف ختريج اإلحياء(.
تقبل اهلل الطاعات

بقلم : الشيخ رياض العيساويمدرسة الصوم

مستشار يف دار اإلفتاء الفلسطينية
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