1

العدد  104رمضان وشوال  1433هـ  -آب وأيلول

 2012م

فهرس العدد
افتتاحية العدد
نفحات من مدرسة الصيام وشهره

الشيخ حممد أمحد حسني

4

كلمة العدد
شفافية مكافحة الفساد اإلداري واملالي

الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل

10

ملف العدد
ثبوت األهلة  :بني رؤية البصر وحساب الفلك

د .حممود أمحد أبو مسرة
أ.د .عماد أمحد الربغوثي
أ .عزيز حممود العصا

18

أثر الصيام يف تزكية النفس

د .خالد شريتح

27

تأمالت يف آية من آيات الصيام

د .شفيق عياش

32

احتساب األجر يف صوم شهر الصرب

الشيخ أمحد خالد شوباش

36

حمطات رمضانية

الشيخ حممد سعيد صالح

44

املسلم يف رمضان

الشيخ حممد أمحد أبو الرب

50

وقفات يف شهر الصيام

األستاذ كايد عودة براهمة

56

ما بني صدقة الفطر وفدية الصوم

د .ياسر محاد

61

2

فهرس العدد

زاوية الفتاوى
دار اإلفتاء الفلسطينية

أنت تسأل واملفيت جييب

68

فقه
إعالم املسلمني بأهم ما جتب معرفته من أحكام اليمني الشيخ إحسان إبراهيم عاشور
متى يبدأ املسافر قصر الصالة ومتى ينتهي قصره

الشيخ عمار توفيق بدوي

74
80

قيم ومواعظ
ولتنظر نفس ما قدمت لغد

د .إمساعيل نواهضة

86

أواه من غش التجار !!

األستاذ كمال بواطنه

91

أسرانا البواسل
املعتقلون الفلسطينيون أسرى حرب

د .حنا عيسى

96

نشاطات ...
مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء

األستاذ مصطفى أعرج

99

مسابقة العدد 104

أسرة التحرير

110

إجابة مسابقة العدد 102

أسرة التحرير

111

3

العدد  104رمضان وشوال  1433هـ  -آب وأيلول

الصيام وشهره

افتتاحية العدد

نفحات من مدرسة

 2012م

الشيخ  /حممد أمحد حسني  -املشرف العام

إىل جانب ما للصيام من مثار وخريات ،فإن له تبعات والتزامات ،تتطلب من الصائم
بذل اجلهد والوسع ألداء هذه العبادة على الوجه الذي شرعه اهلل ،فالصائم يعاني اجلوع
والعطش واإلجهاد البدني ،ويصرب على ذلك ابتغاء مرضاة اهلل .ويف شهر الصيام خريات
حتل بالبالد والعباد ،وبركات يلمس بعض آثارها أصحاب القلوب الوجلة ،والعيون
املبصرة ،والنفوس الزكية ،مما جيعله مدرسة تزخر بالدروس ،والرتبية ،والتوجيه ،والدربة
على لزوم الطاعة ،وجتنب املعصية ،وأداء ما يلزم ذلك بصرب وإباء وجلد ،يقوى على
املصاعب واملشاق ،وفيما يأتي عرض لبعض نفحات مدرسة الصيام وشهره الفضيل؛ شهر
رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
الصيام وشهره ميدان للصرب:
ال خيفى على أحد أن الصيام يقيد الصائم حبا ٍل من االنضباط اخلاص ،يشمل مواعيد

أكله وشربه ومعاشه ،وهذا االنضباط يتطلب جهداً ،وإرادة ،وصرباً؛ إذ املسموح مرغوب،
ميكن فعله أو تركه بسهولة ويسر ،خبالف املمنوع ،فاالنصياع له ترافقه بعض املصاعب
واملشاق على اختالف يف املستوى والقدر ،حسب احلال والشخص؛ من حيث احلاجة،
وقدرة التحمل ،ومستوى اإلرادة واإلميان ،فكم من صائم يصرب على شدة العطش يف ظل
حرارة اجلو املرتفعة ،ويصرب على اجلوع على الرغم من تناوله يف غري أيام الصيام العديد
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من وجبات الطعام وكمالياته ،خالل قضائه نهار عمله ،ويف سفره وساعات راحته ،فالصائم
الذي حيتسب رضا اهلل ومثوبته ،يستمتع فيما جيد من معاناة جراء احلرمان مقابل يقينه حبقيقة
ما وعده اهلل من خري اجلزاء ،الذي أعده لعباده الصابرين على عبادته ،وحسن طاعته ،كما
جاء يف احلديث القدسي الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول هَّ
اللِ ،صلى
الصالحِِ َ
ني ما ال َع نٌْ
ت،
س َع ْ
ي َرأَ ْت ،وال ُأُذ ٌن مَ ِ
اهلل عليه وسلم( :قال اهلل تعاىل :أَ ْع َدْد ُت ِل ِعبَاِدي َّ
َ
ُم {َفال َت ْعَل ُم َن ْف ٌ ُ
َ
ْ
ي})
ب َب َش ٍر ،فاقرؤوا إن ِشئْت ْ
س َما أ ْخ ِف َي هَُل ْم ِم ْن ُق َّرةِ أ ْع ٍ
وال َخط َر على َقل ِ

()1

خبالف الذين يظنون أن الصيام إلزام خانق ،تضيق به صدورهم ،وتتصعبه نفوسهم،

فرتاهم يعدون ساعات نهاره ودقائقه ،يتأففون من حر نهاره ،ويتضجرون من ثقل موانعه،
فينشغلون فيه بأهوائهم ،وما يليب رغباتهم ،من هنا وجد أصحاب املسلسالت والربامج
الرتفيهية ما يشجعهم على االجتهاد يف إعداد ما يلزم من بضائعهم لشرائح الالهني عن
عبادة ربهم ،الغافلني عن ذكره يف ليالي رمضان ونهاره؛ ألنهم جيدون لبضاعتهم رواجاً لدى

املتأففني من أعباء الصيام ،بعكس الذين ِّ
جيدون يف الذكر ،وجيتهدون يف التالوة والعمل
اجلاد ،وقيام الليل بالطاعة والصالة ،على أمل أن حيظوا مبا وعد اهلل ك ً
ال من الصائم والقائم

إمياناً واحتساباً ،من مغفرة تتقدم فوزاً جبنة عرضها السماوات واألرض ،ففي احلديث
النبوي الصحيح ،أَ َّن َر ُس َ
ول هَّ
احتِ َساًبا
اللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :من قام َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه)( ،)2وخص الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،قائم ليلة القدر إمياناً
واحتساباً بوعد املغفرة ملا تقدم من ذنبه ،إىل جانب صائم رمضان ،فعن النيب ،صلى اهلل عليه
احتِ َساًبا ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِهَ ،و َم ْن َصا َم َر َم َضا َن
ْر إِميَاًنا َو ْ
وسلم ،قال( :من قام َليَْلَة اْل َقد ِ

احتِ َساًبا ُغ ِف َر له ما َت َق َّد َم من َذنْبِِه).
إِميَاًنا َو ْ

()3

ومن طيب جزاء الصائم ،تيسري الفرح إىل نفسه عندما يفطر ،وحني يلقى ربه ،ملا سيلقى

 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ما جاء يف صفة اجلنة وأنها خملوقة.
 .2صحيح البخاري ،كتاب صالة الرتاويح ،باب فضل من قام رمضان.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
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الص ْوُم لي،
من جزاء وطيب مقام ،فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول( :يقول اهلل عز وجل َّ
ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن؛ َف ْر َحٌة
الص ْوُم ُجنٌَّةَ ،وِل َّ
وأنا أَ ْج ِزي ِبِه ،يَ َد ُع َش ْه َوَتُهَ ،وأَ ْكَلُهَ ،و ُش ْرَبُه من أَ ْجِليَ ،و َّ
لخَُ ُ ُ ِ
()1
الصاِئ ِم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد هَّ
اللِ من ِريح المِْ ْس ِك).
حني ُي ْف ِطُرَ ،وَف ْر َحٌة حني يَْل َقى َرَّبُهَ ،و ل
وف َفم َّ
ِ
فشهر رمضان ميدان واسع للصرب ،يتجلى فيه جلد الصائم على ما جيد من معاناة
التقيد بضوابط الصيام ،فال يشرب إذا عطش ،وال يأكل إذا جاع أو اشتهى ،إال يف ليل،
وميتنع عن ذلك يف النهار احلافل باحلركة والعمل ،سواء عند ارتفاع درجات حرارة اجلو
أم عند اخنفاضها ،وعند طول ساعات النهار أم قصرها ،فالصائم يودع الليل بإمساك عن
املفطرات ،ويبقى حمافظاً على هذا اإلمساك إىل أن حيني دخول ليل جديد بعد غروب مشس

النهار ،ويؤدي واجب اإلمساك هذا بصرب وجلد منقطع النظري ،حمتسباً رضوان ربه ،مبتغياً

حسن مثوبته ،فبورك مسعاه ،وهنيئاً له خري اجلزاء الذي حباه اهلل به ،ومنه دخوله اجلنة من

باب الريان ،فعن َس ْه ٍل ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِ َّن يف الجْ َنَِّة
الصاِئ ُمو َن يوم اْل ِقيَا َمِة ،ال يَد ُ
الريَّ ُان ،يَد ُ
ْخ ُل منه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْمُ ،ي َق ُال :أَيْ َن
ْخ ُل منه َّ
َباًبا ُي َق ُال له َّ
()2
ْخ ُل منه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْم ،فإذا د َ
الصاِئ ُمو َن؟ َفيَُقوُمو َن ال يَد ُ
َخُلوا ُأ ْغِل َق فلم يَد ُ
ْخ ْل منه أَ َحدٌ)
َّ
خوض املعارك يف رمضان:
إن من سعة صرب الصائم أنه مل يقتصر على اجللد اخلاص مبعاناة تبعات اإلمساك عن
املفطرات ،رغم احلاجة إليها ،بل إن الصائمني ال يتعطلون عن العمل املثمر يف حياتهم،
حتى إن ممارستهم اجلهاد مبا فيه من شدة مل تنقطع بسبب الصيام ،وُتثبِ ُت الوقائع التارخيية

أن شهر رمضان شهد أبرز الغزوات اليت خاضها املسلمون خالل حياة رسوهلم ،صلى اهلل
عليه وسلم ،بعد قيام دولة اإلسالم ،وكيانه السياسي يف املدينة املنورة على أثر اهلجرة
إليها من مكة املكرمة ،وفيه َم َّن اهلل على املؤمنني أن نصرهم يف أوىل لقاءاتهم اجلهادية

مع الكيان املعادي ،الذي أجلأهم إىل اهلجرة من ديارهم ،وعن أمواهلم وأهليهم وأوطانهم،
 .1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل {يريدون أن يبدلوا كالم اهلل}.

 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.
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فكانت غزوة بدر الكربى ،اليت أعز اهلل بها اإلسالم واملسلمني ،وقال اهلل تعاىل يف نتيجتها:
{ َوَل َق ْد َن َص َر ُك ُم ُ
ُم أَِذَّلٌة َف َّ
اتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}( .آل عمران)123:
ْر َوأَنت ْ
اهلل ِببَد ٍ
وأيد اهلل فيها عباده املصطفني جبند عونه ومدده ،الذين جاءوا بصور

عديدة ،منها:
اس أَ َمنًَة
النُّ َع َ

النعاس وماء السماء ،اللذان أخرب اهلل عنهما يف قوله تعاىل{ :إْذ ُي َغ ِّش ُ
يك ُم
ِ
ب َع ُ
ِّمنُْه َوُينَز ُ
نك ْم ِر ْج َز َّ
الشيْ َطا ِن َولِيرَ ْ ِب َط َعَلى
الس َماء َماء ِّلُي َط ِّه َر ُكم ِبِه َوُي ْذ ِه َ
ِّل َعَليْ ُكم ِّمن َّ

وب ُك ْم َوُيثَبِّ َ
ت ِبِه
ُقُل ِ

َ
األْق َدا َم}( .األنفال)11 :

كما أيدهم اهلل مبالئكته وجند مسائه ،وورد اإلخبار عن هذا املدد الرباني يف آيات قرآنية
الَثِة َ
ني أََلن يَ ْك ِف ُ
عدة ،فقال تعاىل{ :إْذ َتُق ُ
َّك ْم َرُّب ُكم ِبثَ َ
يك ْم أَن يمُِد ُ
ول ِلْل ُم ْؤ ِمنِ َ
آال ٍف ِّم َن المَْآلِئ َكِة
ِ
وكم ِّمن َف ْو ِر ِه ْم َه َ
ني * َبَلى إِن َت ْصبرُِ واْ َوَتتَُّقواْ َويَأُْت ُ
ُمن َزِل َ
آالف ِّم َن
ـذا يمُْ ِدْد ُك ْم َرُّب ُكم بخَِ ْم َسِة ٍ
المَْآلِئ َكِة

ُم َس ِّو ِم َ
ني}(آل عمران)125 - 124 :

اب َل ُك ْم أَِّني ممُِد ُ
ف ِّم َن المَْآلِئ َكِة
َج َ
است َ
ُّكم ِبأَْل ٍ
وقال سبحانه وتعاىل{ :إِْذ َت ْستَ ِغيُثو َن َرَّب ُك ْم َف ْ

ُم ْرِدِف َ
ني}(األنفال)9 :

حبر وال جوع؛
فالصائم الصابر ،خاض غمار احلروب ،حني مسع املنادي يهتف ،ومل يتعذر ٍّ

ألنه ال يعبد اهلل على َحرف ،خبالف املنافقني الذي كانوا خيتلقون األعذار تلو األعذار،
للتملص من إجابة داعي اهلل ،فقالوا بيوتنا عورة ،وال ننفر يف احلر ،فأنزل اهلل فيهم آيات

تفضح زيفهم ،وتصف نفاقهم ،فقال تعاىلَ{ :فر َح المُْ َخَّلُفو َن بمَِْق َع ِد ِه ْم ِخ َ
ال َف َر ُسو ِل اهللِ
ِ
ْ َ
َ َْ
َُ
يل اهللِ َوَق ُالواْ َال َتن ِفُرواْ فيِ الحْ َ ِّر ُق ْل َناُر َج َهنَّ َم
َوك ِر ُهوا أن يجَُا ِه ُدوا ِبأ ْم َوالهِِ ْم َوأنف ِس ِه ْم فيِ َسبِ ِ
أَ َش ُّد َح ّراً َّل ْو َكاُنوا يَ ْف َق ُهو َن}(التوبة ،)81 :ويف موضع آخر يذكر اهلل تعاىل بعض مواقفهم
َ َ
َ َّ
ْر َب ال ُم َقا َم
اليت واصلوا فيها اختالق األعذار ،فقال تعاىلَ { :وإِْذ َقالت طاِئ َفٌة ِّمنْ ُه ْم يَا أ ْهل يَث ِ
يق ِّمنْ ُه ُم النَّبيَِّ يَُق ُ
َل ُك ْم َفا ْر ِج ُعوا َويَ ْستَأِْذ ُن َف ِر ٌ
ولو َن إِ َّن ُبُيوَتنَا َع ْو َرةٌ َو َما ِه َي ِب َع ْو َرةٍ إِن ُي ِر ُ
يدو َن

إِال

ِف َراراً}(األحزاب)13 :

بينما عباد اهلل األخيار ،مل مينعهم الصيام ،وال عوامل الطقس واملناخ ،وال أي أسباب أو
7
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أعذار ،من أن ينتصروا لدينهم يف غزوة الفتح األعظم ،اليت متت يف شهر رمضان ،مثلما
كانت غزوة بدر الكربى يف شهر الصيام ،مع فارق يف تاريخ السنة ،فبدر وقعت يف رمضان
وسجل اهلل
السنة الثانية للهجرة ،والفتح األعظم كان يف رمضان السنة الثامنة للهجرةّ ،

فح ّطموا أصنام اجلاهليةَ ،
وط ّهروا بيت اهلل العظيم وكعبته
النصر فيه لإلسالم واملسلمنيَ ،
اط َل َكا َن َز ُهوقاً}
اط ُل إِ َّن اْلبَ ِ
املشرفة منها ،وهم يرددون قوله تعاىلَ { :وُق ْل َجاء الحْ َ ُّق َو َز َه َق اْلبَ ِ

(اإلسراء)81 :

ومن املعارك املميزة اليت خاضها املسلمون يف رمضان خالل تارخيهم الزاخر ،معركة عني
جالوت اليت وقعت يف  24رمضان عام  658هـ  ،وفق عام 1260م ،وانتصروا فيها بقيادة
السلطان قطز على التتار املغول بقيادة هوالكو.
نشاط وهمة وحسن أخالق يف رمضان:
يبعد شهر رمضان كل البعد عما يتصوره مسيئو الظن فيه ،من املتذرعني به للتثاقل
عن القيام بأعماهلم اليت يتقاضون أجورهم عليها ،وبعض الناس يرتاخى عن القيام
بواجباته احليوية واحلياتية ألنه صائم ،وإذا ما أفطر مأل بطنه وأمعاءه مبا هب وطاب من
خليط الطعام والشراب ،فيصاب بالتخمة والتلبك ،وما إىل ذلك من سلبيات هذا السلوك
املعوج املتعاطي مع الصيام وتداعياته على حنو مسيء ،وبعض الناس حيتد مزاجهم ،وتشتد
وترية غضبهم بسبب الصيام على حد تصورهم وأعذارهم ،فيفتحون للشر أبواباً مغلقة،

ويعينون الشيطان على االنفالت من أصفاده ،ليقوم بدوره النشط يف حرف مسار عبادة اهلل
عن اجتاهها الصحيح ،لتصبح ليس فقط دون مثار ونتائج طيبة ،بل تتعدى ذلك لتصبح
طريقاً لسلبيات ومشكالت أسرية واجتماعية وشخصية ،على خالف أهداف الصيام

وإجيابياته املنشودة .خبالف من فهم رسالة الصيام ،وجنح يف مدرسته ،فُيعرض عن مغضبه،
كما ورد يف احلديث عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
قال( :إذا أَ ْصبَ َح أحدكم يَ ْو ًما َصاِئ ًما ،فال يَ ْرُف ْ
ث ،وال يجَْ َه ْلَ ،فإِ ْن ا ْمُر ٌؤ َشاتمََُه ،أو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل
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إني َصاِئ ٌم ،إني َصاِئ ٌم)

()1

ومن حسن أخالق الصائم الذي يرتجم نفحات اخلري املستقاة من مثار الصيام ،أنه

يرتجم املعاني اليت تعلمها يف مدرسة الصيام إىل سلوك ميارسه يف واقعه؛ يف سرائه وضرائه،
فيجود باخلري ،ملتمساً أثر نبيه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومنهجه يف السخاء واجلود

يف رمضان ،ففي احلديث الصحيح ،عن ابن َعبَّاس ،قال( :كان رسول هَّ
اللِ ،صلى اهلل عليه
ٍ
ون يف َر َم َضا َن حني يَْل َقاُه ِجبرْ ُ
وسلم ،أَ ْج َوَد الناس ،وكان أَ ْج َوُد ما يَ ُك ُ
يل ،وكان يَْل َقاُه يف كل
ِ
ار ُسُه اْلُق ْرآ َنَ ،فَل َر ُس ُ
الريح
ول اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ،أَ ْج َوُد ِبالخْ َيرْ ِ من
َليَْلٍة من َر َم َضا َنَ ،فُي َد ِ
ِّ ِ
لمُْ َ ()2
ا ْر َسلِة).
فيفرتض مبن جيوع ويعطش حبكم الصيام ،من خالل ترّبيه على موائد مدرسة الصيام

وشهره ،أن يشعر حبال الذين جيوعون ويعطشون يف رمضان وغريه ،بسبب العوز والفاقة،
وإذا ما أراد الصائم جين املزيد من خريات مدرسة الصيام ،فإن هذا االستشعار يدفعه إىل
مزيد من البذل ،والعطاء ،والسخاء يف وجوه اخلري ،وعلى رأسها مساعدة أصحاب األمعاء

اخلاوية ،واألواني البيضاء ،اليت َّ
قل أن توضع على نار ،أو تتسخ باستعمال.

فهذه وقفة مع بعض النفحات اليت يرجى أن ينتفع بها الصائمون الذين يلتحقون

ال متواص ً
مبدرسة الصيام شهراً كام ً
ال ،عساهم أن خيرجوا يف نهاية خترجهم منها بشهادة فوز،
تنجيهم من النار ،وتلحقهم باملصطفني األخيار ،ممن رضي اهلل عنهم وأرضاهم ،سائلني
اهلل تعاىل أن يكرمنا لنكون معهم يف جنة عرضها السماوات واألرض ،ندخلها والصائمني
من باب الريَّان.

 .1صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب حفظ اللسان للصائم.
 .2صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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الفساد اإلداري واملالي

كلمة العدد

شفافية مكافحة
الشيخ  /إبراهيم خليل عوض اهلل  -رئيس التحرير

مكافحة الفساد اإلداري واملالي عملية متشعبة األبعاد ،جتري باجتاه تعزيز القيم اجلميلة،

وترسيخ األخالق النبيلة اليت يصبو إليها أصحاب األلباب على اختالف عصورهم

ولغاتهم وأماكن تواجدهم ،فالفساد عث ينخر قلب اجملتمعات املصابة به ،ويوهن قوة
أفرادها ،ويولد األحقاد بينهم ،ويساهم إىل حد كبري يف نشر الظلم ،واستفحال بشاعته يف

أوساطهم ،لذلك كانت مكافحته مطلباً يتغنى به طالبو الشعبية ،الطاحمون إىل نيل رضا
الناس وثقتهم ،إىل جانب من يبتغون رضوان اهلل من املؤمنني برقابة اهلل الدائمة على

أعماهلم وأقواهلم ،انطالقاً من عقيدتهم بأنهم ما يلفظون من قول إال لديهم رقيب عتيد،
وأنه سبحانه يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور.

وحيث إن رافعي شعار مكافحة الفساد متنوعون على هذا النحو ،وأوسع منه ،فكان

ال بد من مساندة هذا الشعار الفذ بضوابط تسري به يف اجتاه الفعل اإلجيابي ،عوضاً عن

حصره يف خانات التغين األجوف ،والزيف األخرق ،ومن تلك الضوابط أن تؤدى عملية
املكافحة هذه بشفافية؛ أي على وجه تتحقق فيه النزاهة والعدل واإلنصاف ،دون حماباة
لطويل ،وال إجحاف بقصري .فاملطلوب إذن ليس مكافحة الفساد فحسب ،بل أداء هذا

الدور املهم واحليوي بشفافية ،انطالقاً من هدي خامت النبيني ،حممد بن عبد اهلل ،عليه من
اهلل أفضل الصالة وأمت التسليم ،الذي أرسى مبدأ الشفافية املطلقة يف مكافحة الفساد،
10
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ومناهضة وجوده ،ومن ذلك اهلدي؛ ما جاء يف سياق رده صلى اهلل عليه وسلم احلاسم على
تَ ،ف َق ُالواَ ( :و َم ْن ُي َكِّل ُم فيها َر ُس َ
ول اهللِ،
ُق َريْش ،حني أَ َه َّم ُه ْم َشأْ ُن المَْْرأَةِ المَْ ْخزُو ِميَِّة اليت َس َرَق ْ
ب رسول اهللِ ،صلى
صلى اهلل عليه وسلم؟ َف َق ُالواَ :و َم ْن يجَْترَ ِ ُئ عليه إال ُأ َسا َمُة بن َزيْ ٍدِ ،ح ُّ
اهلل عليه وسلمَ ،ف َكَّل َمُه ُأ َسا َمُة ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :أََت ْش َف ُع يف َح ٍّد من
اخت َ
ُح ُدوِد اهللِ؟! ُث َّم قام َف ْ
َّه ْم َكاُنوا إذا َس َر َق فيم
بُ ،ث َّم قال :إمنا أَ ْهَل َك َّال ِذ َ
ين َقبَْل ُك ْم ،أَن ُ
َط َ

الض ِع ُ
الش ِر ُ
يه ْم َّ
َّ
اط َمَة ِبنْ َ
ت
يف أََقاُموا عليه الحْ َدَّ ،وأيم اهللِ لو أَ َّن َف ِ
يف َت َر ُكوُه ،وإذا َس َر َق ِف ِ
ت َل َق َط ْع ُت يَ َد َها).
محَُ َّم ٍد َس َرَق ْ

()1

فالعدالة يف اجتثاث الفساد ،واحملاسبة عليه ينبغي أن ال تخُ رم بوساطة األشراف ،وال

بشفاعة أصحاب النفوذ ،ألن هذا اخلرم -إن وقع -فهو اهلالك بعينهَ ،ف َر ُّب الشريف
والضعيف واحد ،ومجيعهم من آدم ،وآدم من تراب ،وهو وإياهم عائدون إىل الرتاب ،طالت

بهم األعمار أم قصرت.

والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،مل يقبل من الوالة واألمراء؛ -أي من كبار املوظفني،-

أن يستأثروا بالعطايا واهلبات ،اليت تأتيهم جراء استثمار مناصبهم العليا ،وصرامته مع أحد

عماله ،كانت شاهداً على اهتمامه مبراعاة الشفافية يف مساءلة أصحاب النفوذ وحماسبتهم،
من خالل تشكيكه يف شرعية تضخم الكم املالي لديهم ،على أثر قيامهم مبا أنيط بهم

(استَ ْع َم َل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه
من واجبات وظيفية ،فعن أبي مَُ
السا ِع ِد ِّي ،قالْ :
حيْ ٍد َّ
ال من َ
ات َب ُسَليْم؛ ُي ْد َعى بن ُ
وسلمَ ،ر ُج ً
اسبَُه ،قال:
األ ْزِد على ص َدَق
األتْبِيَِّة ،فلما جاء َح َ
َ ِ نيِ
ٍ
ت أَِب َ
هذا َم ُال ُك ْمَ ،و َه َذا َه ِديٌَّة ،فقال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :ف َهال َجَل ْس َ
يك
ت يف َبيْ ِ
َوُأ ِّم َك حتى َتأِْتيَ َك َه ِديَّت َ
ُك إن ُكنْ َ
ت َصاِدًقاُ ،ث َّم َخ َطبَنَاَ ،ف َح ِم َد اهللََ ،وأَْثنَى عليهُ ،ث َّم قال :أَ َّما

َ
الر ُج َل ِمنْ ُك ْم على اْل َع َم ِل ممَِّا َوالِني اهللَ ،فيَأِْتي فيقول :هذا َم ُال ُك ْمَ ،و َه َذا
َب ْع ُد؛ َفإِِّني أ ْستَ ْع ِم ُل َّ
ت أبيه َوُأ ِّمِه حتى َتأِْتيَُه َه ِديَُّتُه إن كان َصاِدًقا ،واهلل ال يَأْ ُخ ُذ
َه ِديٌَّة ُأ ْه ِديَ ْ
س يف َبيْ ِ
ت لي ،أََفال َجَل َ

أَ َح ٌد ِمنْ ُك ْم منها شيئاً ب َغيرْ َح ِّقِه إال َل ِق َي اهللَ َت َعالىَ يحَْ ِمُلُه يوم اْل ِقيَا َمِةَ ،ف َ
أل ْع ِرَف َّن أَ َح ًدا ِمنْ ُك ْم
ِ ِ
 .1صحيح البخاري ،كتاب األنبياء ،باب { أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم}.
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ريا له ُر َغاٌء( ،)1أو َب َق َرةً هلا ُخ َوا ٌر( ،)2أو َشاةً َتيْ َعُر(ُ ،)3ث َّم َرَف َع يَ َديِْه حتى رؤي
َل ِق َي اهللَ يحَْ ِم ُل َب ِع ً

َبيَ ُ
س َع ُأُذِني)
اض إِْب َطيِْهُ ،ث َّم قال :اللهم هل َبَّل ْغ ُت َب ُص َر َعيْنيِ َ ،ومَ ِ
مرتكزات مبدأ شفافية مكافحة الفساد:

()4

يرتكز مبدأ شفافية مكافحة الفساد يف اإلسالم إىل رصيد هائل من النصوص الشرعية،

من اآليات القرآنية الكرمية ،واألحاديث النبوية الشريفة القولية والعملية ،إضافة إىل تراث
ُ
شربت
يعبق مبواقف الصاحلني من سلف هذه األمة وأقواهلم ،قادة وعلماء ودعاة ،ممن أ ِ
قلوبهم حب دينهم ،ووعته عقوهلم ،فعملوا يف خمتلف مواقعهم على اتباع هدي ربهم،
واقتفاء سنة نبيهم ،صلى اهلل عليه وسلم ،فحاربوا الفساد أنى وجد ،وكافحوه بالوقاية قبل

وقوعه ،وإن وقع كانوا له خري جمتث ،فاهلل تعاىل يشن حرباً ضروساً على الفساد ،وينبه

سبحانه إىل املتمسحني مبظاهر اللياقة الزائفة يف القول ،واملنطق ،والشكل ،ليمرروا على
اس َمن ُي ْع ِجُب َك َق ْوُلُه فيِ الحْ َيَاةِ ُّ
الدْنيَا َوُي ْش ِه ُد
الناس أحابيل الفساد ،فيقول تعاىلَ { :و ِم َن النَّ ِ
َ
َ َ
ََ لخْ
َ
َْ
ض ِلُي ْف ِس َد ِفيِ َها َوُي ْهِل َك الحْ َ ْر َث
اهلل َعلى َما فيِ قلبِِه َو ُه َو أل ُّد ا ِ َص ِام* َوإِذا َت َولىَّ َس َعى فيِ األ ْر ِ
ِ
َوالنَّ ْس َل َو ُ
ب ال َف َسادَ* َوإَِذا ِق َ
يل َلُه ات ِ َ َ َ ْ
ْس
اهلل َال يحُ ِ ُّ
اإلْثم َف َح ْسُبُه َج َهنَّ ُم َوَلبِئ َ
َّق اهلل أ َخذْتُه ال ِع َّزُة ِب ِ
المَِْهاُد}( .البقرة)206 - 204 :

ويعلن رب العاملني عن كرهه الفساد جهاراً ،يف معرض نهيه عن الفساد يف األرض،
يما آَت َ
اك ُ
نس َن ِصيبَ َك ِم َن ُّ
الدْنيَا َوأَ ْح ِسن َك َما
اهلل الدَّا َر ِ
َغ ِف َ
اآلخ َرةَ َوال َت َ
فيقول تعاىلَ { :واْبت ِ
َ
لأَْ
ُ َ َ
َْ
ين}( .القصص)77:
ب المُْْف ِس ِد َ
ض إِ َّن اهللَ ال يحُ ِ ُّ
أ ْح َس َن اهلل إِليْك َوال َتبْ ِغ الف َساَد فيِ ا ْر ِ
والرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيذر من تسول له نفسه السرقة من املال العام ،وخيانة

األمانة ،فعن عبد هَّ
اللِ ابن َع ْم ٍرو ،قال( :كان على َث َق ِل النيب( ،)5صلى اهلل عليه وسلمَ ،ر ُج ٌل
ُ .1ر َغاٌء :صوت اإلبل.
ُ .2خ َوا ٌر :صوت البقرة.
ً
َ .3تيْ َعُر :تصيح وتصوت صوتا شديداً.
 .4صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب حتريم هدايا العمال.
 .5ثقل النيب :أي على رحله ،ومتاعه احملمول على الدابة ،فكان ذلك الرجل حيمل أمتعة رسول اهلل ،وينقلها من منزل
إىل منزل(مرقاة املفاتيح.)518/ 7 ،
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ات ،فقال رسول هَّ
ُي َق ُال له ِك ْر ِك َرُة َف َم َ
اللِ ،صلى اهلل عليه وسلم :هو يف النَّ ِارَ ،ف َذ َهُبوا يَنْ ُظُرو َن
إليهَ ،ف َو َج ُدوا َعبَاَءةً قد َغَّل َها).
وعن َخ ْوَلَة َ
ْص ِاريَِّة ،رضي اهلل عنها ،قالت( :مسعت النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقول:
األن َ
()1

إ َّن ِر َج ً
اال يَت َ
َخ َّو ُضو َن()2يف َما ِل اهللِ ِب َغيرْ ِ َح ٍّقَ ،فَل ُه ْم النَّاُر يوم اْل ِقيَا َمِة).
ِ

()3

منهج اخللفاء الراشدين يف اجتثاث الفساد:

إن الصحابة -وخباصة اخللفاء الراشدين منهم -سلكوا درب الشفافية يف اقتالع جذور
ً
أمثاال سطرها التاريخ على صفحات من نور ،حني محلوا معاول هدم
الفساد ،فضربوا
الفساد ،أمام األمراء وذراريهم ،بالتوازي التام مع محلها أمام عامة الناس ،فهذا خليفة رسول

اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،أبو بكر الصديق ،رضي اهلل عنه ،يقف يف املسلمني خطيباً ،ملقياً

على مسامعهم خطاب تولي إمارته عليهم ،فحدد معامل سياسته ،ونهجه القويم يف مكافحة
يت َعَليْ ُك ْم َوَل ْس ُت بخَِيرْ ِ ُك ْمَ ،فإِ ْن
اس؛ َفإِِّني َق ْد ُوِّل ُ
الفساد واجتثاثه من جذوره ،فقال(:أَيُّ َها النَّ ُ
يف ِف ُ
الصد ُ
الض ِع ُ
ْق أَ َماَنٌةَ ،واْل َك ِذ ُب ِخيَاَنٌةَ ،و َّ
يك ْم
أَ ْح َسنْ ُت َفأَ ِعينُوِني؛ َوإِ ْن أَ َسأْ ُت َف َق ِّوُموِني؛ َّ
اهللَ ،واْل َقو ُّي ِف ُ
يح َعَليِْه َح َّقُه إ ْن َشاَء ُ
يك ْم َض ِع ٌ
يف ِعنْ ِدي َحتَّى ُ
آخ َذ الحْ َ َّق
َق ِو ٌّي ِعنْ ِدي َحتَّى ُأ ِر َ
ِ
اهلل ِب ُّ
اهلل ،ال يَ َد ُع َق ْو ٌم الجْ ِ َهاَد َسبِيل اهللِ إال َض َرَب ُه ْم ُ
ِمنُْه إ ْن َشاَء ُ
اح َشُة
يع اْل َف ِ
الذ ِّلَ ،وال َت ِش ُ
ِ
فيِ
ولُهَ ،فإَذا َع َصيْ ُت اهللَ َو َر ُس َ
يعوِني َما أَ َط ْع ُت اهللَ َو َر ُس َ
َق ْوم َق ُّط إال َع َّم ُه ْم ُ
ولُه
اهلل ِباْلبَالِء؛ أَ ِط ُ
ِ
فيِ ٍ
()4
َفال َطا َعَة ِلي َعَليْ ُك ْم).
وهذا عمر الفاروق ،رضي اهلل عنه وأرضاه ،صاحب مقولة( :متى استعبدمت الناس وقد

ولدتهم أمهاتهم أحراراً) ،اليت جاءت يف سياق أثر ورد يف بعض كتب التاريخ والسري،
 .1صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب القليل من الغلول.
َخ َّو ُضو َن يف َما ِل هَّ
 .2يَت َ
اللِ ِب َغيرْ ِ َح ٍّق :أي يتصرفون يف مال املسلمني بالباطل ،وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغريها،
وميكن أن تؤخذ من قوله يتخوضون يف مال اهلل بغري حق أي بغري قسمة حق (فتح الباري.).219/ 6 ،

 .3صحيح البخاري ،كتاب اخلمس ،باب قول اهلل تعاىل {فأن هلل مخسه وللرسول}.
 .4السرية النبوية ،ابن هشام.82/ 6 ،
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ِّ
يوطد جذور مكافحة الفساد بني رعيته ،ويف أقطار سيادته( ،فقد جاء رجل من مصر إىل

عمر ،فقال :يا أمري املؤمنني؛ هذا مكان العائذ بك ،فقال :لقد عذت عياذاً ،فما شأنك؟ قال:
سابقت ولد عمرو بن العاص ،فسبقته ،فجعل يقنعين بسوطه ،ويقول :أنا ابن األكرمني،
وبلغ عمراً ،فحبسين خشية أن آتيك ،فانفلت ،فكتب عمر إىل عمرو :إذا أتاك كتابي هذا
فاشهد املوسم وابنك ،وقال للمصري :أقل حتى يقدم عمرو ويشهد احلج ،فلما كان رمى
إليه بالدرة ،فضرب ولد عمرو ،وعمر يقول :اضرب ولد األكرمني ،حتى قال :يا أمري
املؤمنني قد استغنيت ،قال :ضعها على صلعة عمرو ،فقال :يا أمري املؤمنني :ضربت الذي

ضربين ،قال :أما واهلل لو فعلت ما منعك أحد ،حتى تكون أنت الذي ينزع ،ثم قال :يا عمرو؛
متى تعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).

()1

ومن مواقف عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،يف ترسيخ مبدأ مكافحة الفساد ،والتشجيع

على ممارسة تداعياته ،ما روي عن اعرتاض أحد املسلمني عليه حني خطب يف املسلمني

طالباً حقه عليهم بالسمع والطاعة ،فعن العتيب ،قالُ( :ب ِع َ
ث إىل عمر حبلل ،فقسمها ،فأصاب

كل رجل ثوب ،فصعد املنرب وعليه حلة؛ واحللة ثوبان ،فقال :أيها الناس؛ أال تسمعون؟ فقال
سلمان :ال نسمع ،قالَ :و َ يا أبا عبد اهلل؟ قال :ألنك قسمت علينا ثوباً ثوباً وعليك حلة،
لمِ
قال :ال تعجل يا أبا عبد اهلل ،ثم نادى :يا عبد اهلل؛ فلم جيبه أحد ،فقال :يا عبد اهلل بن عمر،
قال :لبيك يا أمري املؤمنني ،قال :نشدتك باهلل ،الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك؟ قال :اللهم

نعم ،فقال سلمان ،رضي اهلل عنه :أما اآلن ،فقل نسمع)

()2

ويذكر ابن اجلوزي( :عن احلسن ،رمحه اهلل ،قال :كان بني عمر بن اخلطاب ،رضوان اهلل

عليه ،وبني رجل كالم يف شيء ،فقال له الرجل :اتق اهلل يا أمري املؤمنني ،فقال له رجل من

القوم :أتقول ألمري املؤمنني اتق اهلل؟! فقال له عمر ،رضوان اهلل عليه :دعه فليقلها ليِ ،ن ْع َم
 .1أوردها الزخمشري يف ربيع األبرار ،289/ 1 ،واألبشيهي يف املستطرف يف كل فن مستظرف ،ص.،239
 .2أوردها ابن قتيبة يف عيون األخبار ،ص ،23وابن دريد يف األمالي ،ص.22
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ما قال .ثم قال عمر :ال خري فيكم إذا مل تقولوها ،وال خري فينا إذا مل نقبلها منكم).

()1

وما أروع شفافية عمر بن اخلطاب يف مكافحة الفساد ،حني قرر مبدأ مساءلة املسؤولني،

مببدئه املتضمن يف خطابه املشهور للمفوضني من قبله بتولي الوالية على أمور املسلمني،

حيث كان يسأهلم عما مجعوا من مدخرات وثروات ،قائ ً
ال :أنى لك هذا؟! وهو املبدأ الذي
حياول متتبعو قضايا الفساد والعاملون على مكافحته أن يرتمسوا خطواته ويسريوا على
هديه ،لذلك جتدهم يلزمون متوليي الوظائف العمومية بتقديم إقرارات خطية بذممهم
املالية ،حتى يكون مناء ثرواتهم ،وتضخم أرصدتهم ،واتساع نطاق ممتلكاتهم حتت املراقبة

احلثيثة ،وجماهر الرصد واحملاسبة إذا ما حامت حوهلم شبهات ،أو اتهموا باالختالس أو تلقي
الرشاوى ،وما إىل ذلك من أشكال الفساد اإلداري واملالي وصورهما.

ومبدأ املساءلة بعبارة( :أنى لك هذا) ذكره القرآن الكريم ،على لسان زكريا ،عليه السالم

حني تفاجأ بوجود رزق جمهول املصدر بالنسبة إليه عند مريم ،عليها السالم ،فقال تعاىل:
{َفتَ َقبََّل َها َرُّب َها ِب َقُبو ٍل َح َس ٍن َوأَنبَتَ َها َنبَاتاً َح َسناً َو َك َّفَل َها َز َك ِريَّا ُكَّل َما د َ
اب
َخ َل َعَليْ َها َز َك ِريَّا المْحَِْر َ
َو َج َد ِعن َد َها ِر ْزقاً َق َ
ال يَا َم ْريَ ُم أَنَّى َل ِك َه َ
ت ُه َو ِم ْن ِعن ِد اهللِ َّ
إن اهللَ يَ ْرُز ُق َمن يَ َشاُء
ـذا َق َال ْ
ِب َغيرْ ِ
فرحم اهلل خلفاءنا األبرار الذي فقهوا إسالمهم ،وطبقوه يف واقعهم ،فكانوا خري ممثلني
اب}( .آل عمران)37 :
ِح َس ٍ

له ،وأوضح مرتمجني ملبادئه وقيمه ،فاستحقوا أن يوصفوا باهلداة املهدين بعد رسوهلم

الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم.
متييز املفسد من املصلح:

جيدر التنبيه يف سياق احلديث عن مكافحة الفساد على أنه ليس كل مسؤول حمط تهمة

بالفساد ،فاألصل براءة الذمم ،إال إذا ثبت ما خيرمها ويطعن بسالمتها ،والناس مطالبون

بالتفريق بني املصلح من املفسد ،حتى ال يقعوا يف أحابيل اتباع الظن الذي ال يغين من
احلق شيئاً ،واالتهام الظين يوقع باإلثم حني ال يالقي حمله ،ومن املفرتض يف املؤمنني أن

 .1ابن اجلوزي ،مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،ص .155
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َ
تعاىل{:ل ْوال إِْذ
يظنوا بأنفسهم خرياً؛ انصياعاً هلدي اهلل سبحانه ،إذ وجههم لذلك ،فقال
َات ِبأَنُف ِس ِه ْم َخيرْ اً َوَق ُالوا َه َذا إِْف ٌ
ك ُّمبِنيٌ} (النور)12 :
ُموُه َظ َّن المُْ ْؤ ِمنُو َن َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
مَ ِ
س ْعت ُ
ين
ووجه اهلل إىل التفريق بني املصلحني واملفسدين من الناس ،فقال تعاىل{ :أَ ْم نجَْ َع ُل َّال ِذ َ
َ
ض أَ ْم نجَْ َع ُل المُْتَّ ِق َ
ني
ات َكالمُْْف ِس ِد َ
الصالحِ َ ِ
آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
ين فيِ األ ْر ِ
ومكافحة الفساد ال تعين التمرتس وراءها إلطالق قذائف االتهامات على املذنب
ت
والربيء ،وال حتى على من فسد يف شأن ،وتاب منه وأناب ،ففي قصة املَْرأَة اليت َس َرَق ْ
ار} (ص)28 :
َكاْلُف َّج ِ

اللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأَ َم َر رسول هَّ
يف َع ْه ِد رسول هَّ
اللِ ،صلى اهلل عليه وسلم بقطع
ت َتأِْتي َب ْع َد ذلك
ت ،قالت َعاِئ َشُةَ( :ف َكاَن ْ
َو َج ْ
يَد َها ،فقد َح ُسن ْ
َت َت ْوَبُت َها َب ْع َد ذلكَ ،وَتز َّ
اجتَ َها إىل رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم)( ،)1فتهمة الفساد ينبغي أن ال تالصق
َفأَْرَف ُع َح َ
من حلقت به إىل نهاية التاريخ ،فالتوبة تجَُ ُب ما قبلها ،وحري بالناس أن يعينوا من قصد

الصالح على حتقيق مراده ،متاشياً مع التوجيه الرباني املتضمن يف قوله تعاىلَ ...{ :وَت َعا َوُنواْ
رب َوالتَّ ْق َوى َو َال َت َعا َوُنواْ َعَلى اإلْث ِم َواْل ُع ْد َوا ِن َو َّاتُقواْ اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِد ُ ْ
اب}
َعَلى اْل ِّ
يد ال ِع َق ِ
ِ
(املائدة)2 :
بعض ثمار الشفافية في مكافحة الفساد:
لو أن العمل مببدأ الشفافية يف مكافحة الفساد وجد طريقه للتطبيق احلقيقي ،واجلدية

العملية الصادقة ،لتغري حال الناس إىل أحسن بكثري مما هم عليه حال غيابه عنهم حقيقة،
َ
أجوف من غري أن تطبقه األيدي الفاعلة
أو مغيب عنهم حكماً ،حني تطرحه احلناجر

واملؤثرة ،فإن مما يتنافى مع شفافية مكافحة الفساد والصدق فيها ،أن يطرح شعارها نظرياً
دون تطبيق حقيقي ،فكثرياً ما تطلق شعارات الشفافية للمزايدات الفارغة ،والتدليس

اخلادع ،وينطبق على هذا االحنراف اإلنكار اإلهلي ،املذكور يف القرآن الكريم ،حيث يقول
ولو َن َما ال َت ْف َعُلو َن* َكبرَُ َم ْقتاً ِعن َد اهللِ أَن َتُق ُ
ين آَ َمنُوا َ َتُق ُ
ولوا َما ال
تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
لمِ
َت ْف َعُلو َن}(الصف)3 - 2 :
 .1صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب من شهد الفتح.
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وال يؤدي املسؤول عمله على الوجه املطلوب ،إذا مل ينأَ بنفسه عن غش رعيته ،ومل ينفح

عنهم الفساد ،وجيتثه من بينهم ،ما استطاع إىل ذلك سبي ً
ال.

ومن مثار تطبيق هذا املبدأ أنه يساهم يف تنشيط اليقظة لدى عامة الناس ،ويبث

الوعي مبعرفة احلقوق والواجبات ،ويساهم يف وجود العدل واحللم واحلكمة لدى األمراء

واملسؤولني عن تطبيق هذا املبدأ ،ويف تقبل الرأي اآلخر ،وتوجيه الناس حنو الصواب
وعني احلقيقة ،دون مواربة وال تزييف وال ختويف ،وإذا ما وجدت هذه املعاني مرتمجة بني

الناس ،فإن احملبة تسودهم ،والطمأنينة تعمهم ،واالستقرار يشملهم ،فال خياف الراعي من

غدر الرعية وثوراتها ،وال ختاف الرعية من بطش الراعي وظلمه واستبداده ،وجيد أي فرد
من الرعية يف نفسه كفاءة وقدرة وشجاعة على حماججة السلطان ،واجلهر باحلق الذي يقتنع

به أمامه ،دون وجل.

فمكافحة الفساد ضرورة شرعية ،وحاجة اجتماعية وسياسية ،ملبتغي االستقرار اجملتمعي

وأمنه وسالمته ،وال بد هلذه املكافحة حتى تؤتي مثارها الزكية ،ونتائجها املرجوة ،من
انتهاجها يف إطار من الشفافية والنزاهة ،حتى ال خيدع بعضنا بعضاً ،وال نسري يف نفق مظلم

حتفه املخاطر ،وتتهدده انفجارات االحتجاجات ،وثورات الغاضبني.

ومما جيدر التنبيه إليه يف هذا املقام أن الواجب الشرعي يقتضي مساندة مبادرات مكافحة

والشد على أيدي حاملي هذا اللواء باخلري والدعم واملساندة ،بل ينبغي بذل اجلهد
الفساد،
َّ
إلجناح كل مبادرة صادقة يف هذا السبيل ،وتقديم املساهمة املستطاعة يف حتقيق أهداف

اجتثاث الفساد ،باألساليب املشروعة ،والوسائل املناسبة ،اليت تتجنب معاجلة املنكر مبثله،
وإمنا تلتزم احلكمة يف انتقاء الوسائل واألساليب الناجعة لذلك.
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مناسبة العدد

ثبوت األهلة:
د .حممود أمحد أبو مسرة
أ.د .عماد أمحد الربغوثي
أ .عزيز حممود العصا

ال شك يف أن مسألة إثبات هالل الشهور القمرية أصبحت من املسائل اجلدلية؛ يظهر فيها
اخلالف واالختالف جلياً بني مجيع األطراف ذات العالقة .فالفقهاء هلم مفاهيمهم الفقهية،
وأدلتهم الشرعية اليت يرتكزون عليها يف ثبوت هالل الشهر القمري ،وبالتالي بداية السنة
القمرية ،وما يرتتب على ذلك من حتديد مواقيت بعض العبادات املتعلقة بتواريخ هجرية،
يف املقابل لعلماء الفلك حساباتهم املستندة إىل جمموعة من القوانني الرياضية املرتاكمة منذ
أرمخيدس ،وما قبله ،إىل يومنا هذا ،مروراً مبا أجنزه علماء املسلمني يف جمال علم الفلك.
وعندما يتعلق األمر بهالل شهر رمضان أو شوال أو ذي احلجة ،فإن لذلك معنى خمتلفاً؛ إذ
يرقب هذه األهلة كل شرائح اجملتمع املسلم؛ ابتداًء من الشيخ اهلرم ،وانتهاًء بالطفل املقبل
على احلياة ،كما ينتظره األمري والغفري ،بل كل فرد مسلم.
كل هؤالء ينتظرون اإلعالن عن والدة اهلالل ليؤدوا عباداتهم اليت قضى اهلل ،جل شأنه ،أن

ً
ب عَ
يؤدوها ،كالصوم مث ً
ب
ال،
امتثاال لقوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ

ً
عَ
امتثاال لقوله تعاىل{ :الحْ َ ُّج أَ ْش ُه ٌر
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} (البقرة ،)183 :واحلج،
َلى َّال ِذ َ
لحْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ات َف َمن َف َر َ
َّم ْعُلو َم ٌ
ض ِف ِ
يه َّن ا َّج فال َرفث َوال ف ُسوق َوال ِج َدال فيِ
18
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لذلك؛ فإنه من األهمية مبكان أن نتحرى ما يوحد األمة يف دينها ودنياها ،وما يعزز هيبتها
وحضورها بني األمم .ألن االختالف بني املسلمنيً ،
دوال أو مجاعات أو أفراداًُ ،يضعف األمة،

ويشتت مشلها ،وُيذهب هيبتها اليت حتميها من األعداء مهما كانوا ضعافاً .ففي العام 2006م
اختلفت دول العامل اإلسالمي يف حتديد بداية شهر رمضان املبارك ،فبدأت السعودية والكويت
وقطر والبحرين واإلمارات واليمن والعراق وفلسطني ولبنان وليبيا والسودان شهر رمضان
يف  23أيلول ،يف حني بدأت معظم دول العامل اإلسالمي صيامها يف  24أيلول ،منها :أندونيسيا
وعمان واألردن وسوريا ومصر وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا والصومال
وماليزيا وتركيا ُ
وغريها ،يف حني بدأت إيران وباكستان يف  25أيلول(.)1
وهنا نتساءل :أليس من املعيب أن حيصل هذا لدى أمة اقرأ؟ أليس يف األمة علماء قادرون
على رأب الصدع الفقهي أو العلمي؟ أليس من الواجب الشرعي على علماء األمة أن
يرفعوا أصواتهم عالياً يف وجه هذا االختالف الذي جيعل أمتهم حمل سخرية األمم األخرى
اليت ترتبص بها صباح مساء؟ كيف ميكن أن نفهم اختالفهم هذا يف رؤية هالل رمضان
وشوال ،وال نراه يف هالل ذي احلجة؟ كيف يكون لألمة اإلسالمية مواقيت هجرية واحدة،
تبدأ باألول من حمرم ،جلميع شعوبها ،يف ظل اختالف بدايات شهور السنة القمرية؟ أو ليس
املسلمون أمة واحدة ،ربهم واحد ،وكتابهم واحد ،ونبيهم واحد ،وقبلتهم واحدة ،وقمرهم
واحد ،وعامهم اهلجري واحد؟ أو ليس من مظاهر هيبة األمة اإلسالمية وقوتها أن تتوحد يف
صيامها وفطرها ،كما تتوحد يف حجهاً ،
بدال من أن تتمزق يف دينها كما هي ممزقة يف كياناتها
السياسية واجلغرافية؟
ويف حماولة منا ألن نأخذ دوراً -ولو بسيطاً -يف هذا اجملال ،كباحثني وكتاب ومتخصصني ،يف
ظل التفرق والتشرذم واالختالف الذي حيدث لألمة اإلسالمية مع بداية كل من شهر رمضان
 .1عودة ،حممد شوكت ( .)2006املشروع اإلسالمي لرصد األهلة.
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وشوال ،ارتأينا أن نكون ممن يقولون كلمة حق يف وجه واقع األمة املتشظي يف جمال التعامل مع
وعيدي الفطر
عبادتي الصوم واحلج،
ظاهرة األهلة ،وانعكاس ذلك على اإلعالن عن موعد
ْ
ْ

واألضحىَّ ،
لعل ذلك يساعد يف لمَّ مشل األمة حول عباداتها املرتبطة باألهلة.

فموضوع األهلة -مجع هالل ،-كظاهرة فلكية ،هو من املواضيع حمط التساؤل واالستفسار

َُ َ
َن األ ِهَّلِة ُق ْل
منذ ما قبل اإلسالم ،فقد خاطب اهلل ،جل يف عاله ،نبيه بقوله تعاىل{ :يَ ْسألوَنك ع ِ
اس َوالحْ َ ِّج (}...البقرة .)189 :إن يف هذه اآلية إجابة واضحة عن الدهشة اليت
ِه َي َم َواِق ُ
يت ِللنَّ ِ

تصيب املراقب لألهلة ،ذلك أن اخلالق سبحانه قد جعلها عالمات يعرف بها الناس أوقات
عباداتهم احملددة بوقت؛ مثل الصيام ،واحلج ومعامالتهم( .)1كما جعل تلك األهلة مواقيت
-مجع ميقات -للناس يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم و ِع َدد -مجع عدة -نسائهم وصيامهم

وإفطارهم (.)2
{ه َو َّال ِذي َج َع َل َّ
َاز َل ِلتَ ْعَل ُمواْ َع َدَد
ويف قوله تعاىلُ :
الش ْم َ
س ِضيَاء َواْل َق َم َر ُنوراً َوَق َّد َرُه َمن ِ
اب َما َخَل َق ُ
ات ِل َق ْوم يَ ْعَل ُمو َن}(يونسَ ،)5 :و ٌ
السنِ َ
صف
ني َوالحْ ِ َس َ
اهلل َذِل َك إِ َّال ِبالحْ َ ِّق ُي َف ِّص ُل اآليَ ِ
ِّ
ٍ

لدور الشمس والقمر ،وما جيري على حركتيهما من تغريات ،يف حياة الناس .كما أن فيه
تشخيصاً واضحاً لدور القمر ،بالضوء الذي يعكسه ومنازله ،يف احتساب األيام واألشهر
والسنني والعقود والقرون.
بهذه اآليات الكرمية وغريها؛ يكون قد صدر األمر للمسلمني بأن يتأملوا ويتدبروا يف حركة
الشمس والقمر ،ملا لذلك من دور واضح يف حياتهم املعيشية والدينية .فنشأ عندهم علم فلك
إسالمي ،له مالحمه ومساته القائمة على ما ورد يف كتاب اهلل سبحانه وسنة نبيه ،صلى اهلل عليه
وسلم ،من حث وضوابط .وبذلك مجعوا ،مبا ال جيعل ً
جماال لالنفصام ،بني علوم الفقه والعقيدة
 .1التفسري امليسر لسورة البقرة ،آية .189
 .2تفسري اجلاللني لسورة البقرة ،آية .189
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من جهة ،والعلوم الرياضية والطبيعية من جهة أخرى .وما ورثناه من ثروتهم العلمية يف هذا
اجملال يدلل على جهودهم اجلبارة اليت يعرتف بها العدو قبل الصديق ،بالرغم من ضياع اجلزء
األكرب من هذه الثروة ونهبه.
وقد شكلت مسألة والدة اهلالل موضوعاً مهماً لدى علماء الفلك املسلمني ،فمنذ القرن
التاسع وحتى نهاية القرن الثالث عشر امليالدي ،خصصت هلذه املسألة دراسات كثرية  ،وجاء
اهتمام املسلمني بهذه الظاهرة -والدة األهلة -الرتباطها ببعض عباداتهم ،فأخذت ُبعداً
خاصاً عند املسلمني ،ورغبة صادقة عند علمائهم املخلصني يف البحث عن الكيفيه املثلى اليت

تساعد يف التحقق من بدايات الشهور القمرية ،وإزالة ما يثار من إشكاالت واختالفات حول
هذا املوضوع كلما جاء أوانه.
ومتحورت مسألة حتديد بدايات الشهور القمرية -اهلجرية -حول موضوعني هما :الرؤية،
املتخصصون يف هذين اجملالني إىل إثبات حججهما وتوضيح
واحلسابات الفلكية .ويعمد
ِّ
أدلتها ،وحياول كل منهم إقناع اآلخر باعتماد ما يراه صواباً.
واملتتبع ملا كتب حول هذا املوضوع ،يالحظ أن منطلق حتديد بدايات الشهور القمرية
ينحصر يف ثالثة آراء :األول ،يرى اعتماد الرؤيه يف إثبات دخول الشهر القمري ،وال يقبل أية
وسيلة أخرى ،والثاني أسقط وسيلة الرؤية نهائياً ،واعتمد احلسابات الفلكية احملضة يف حتديد
بدايات الشهور القمرية ،والثالث يعمد إىل االستئناس باحلساب الفلكي يف حتديد بدايات
الشهور القمرية ،يف حاالت معينة وظروف معينة ،مع متسكه بالرؤية الشرعية كأصل.
وميكن توضيح ذلك بشيء من التفصيل:
الرأي األول :يرفض االعتماد على احلسابات الفلكية مطلقاً ،وأن األصل يف ذلك هو الرؤية
البصرية؛ هذا الرأي منقول عن أكثر العلماء املتقدمني ،بل يكاد يكون جممعاً عليه ،فهو قول
21
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للحنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة ( .)1واعتمد هؤالء على أدلة شرعية صرحية يف هذا
اجملال ،ربطت ربطاً صرحياً بني بدايات الشهور القمرية ورؤية اهلالل ،واعتربت رؤية اهلالل
دالة على دخول الشهر القمري .منها ما رواه مسلم يف صحيحه :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

ُم هْالِ َ
ُموُه َفأَْف ِطُرواَ ،فإِ ْن ُغ َّم َعَليْ ُك ْم َف ُصوُموا
ال َل َف ُصوُمواَ ،وإَِذا َرأَيْت ُ
وسلم( :إَِذا َرأَيْت ُ
َث َ
الِث َ
ني يَ ْو ًما)( .)2ويف لفظ عند مسلم أيضاً قال :قال أبو القاسم( :صوموا لرؤيته وأفطروا
لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدة) .إضافة إىل العديد من األدلة الشرعية ،اليت ال يتسع
اجملال حلصرها ،اليت اعتربها أصحاب هذا الرأي تدل داللة صرحية على أصول شرعية يف
أحكام الشهور وإثبات أوائلها ،وقالوا إن الشرع علق األحكام التعبدية الشهرية على األهلة
بطريقي يقني :الرؤية أو اإلكمال ،وأن الشرع جعل عالمة أول الشهر اهلالل ال غري ،وأن ليس
ألول الشهر حد عام ظاهر سواه .ومن األدلة ما يفيد مبنطوقه حتريم الصوم والفطر قبل الرؤية
واإلكمال .وأنه ليس يف شيء من األحاديث إناطة احلكم الشرعي باحلساب الفلكي ،وتسمية
الشهر به شهراً ،بل تعليق احلكم بأمر يقيين من رؤية أو إكمال ،يدل داللة واضحة على نفي
إناطة احلكم بأي سبب آخر .ففي هذا فطم عن االعتماد على احلساب يف هذا احلكم(.)3
الرأي الثاني :الذي يرى االعتماد على احلسابات الفلكية فقط ،ومل يلتفت إىل الرؤية ،بأي
حا ٍل من األحوال .فحسم أمره ،ومل يلتفت إىل أي دليل شرعي بهذا اخلصوص .فتحدد بدايات
الشهور القمرية للسنة القادمة ً
مثال ،بعد أن يفرغ احلاسبون من حساباتهم ،ويعلنوها على

 .1انظر:

ابن عابدين  ،حممد أمني (ت  1255هـ) ،رسائل ابن عابدين  ،دار الرتاث العربي  ،بريوت.
الباجي ،سليمان بن خلف (ت  474هـ) ،املنتقى شرح املوطأ ،دار الكتب العلمية ،بريوت .
احلطاب ،حممد بن حممد بن عبد اهلل (ت  954هـ) ،شرح احلطاب على خمتصر خليل ،دار الكتب العلمية ،بريوت .
النووي ،أبو زكريا حمي الدين (ت  676هـ) :اجملموع  ،شرح املهذب ،جملد ( ،)6مؤسسة الرسالة ،بريوت.

 .2سنن ابن ماجه ،كتاب الصيام ،باب ما جاء يف صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ،وصححه األلباني.

 .3الربغوثي ،عماد أمحد ،وأبو مسرة ،حممود أمحد ،وعفانة ،حسام الدين ،والنعيمي ،محيد ( .)2004األهلة بني الفلك
والفقه .جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة الدراسات الشرعية) اجمللد الثاني عشر-العدد الثاني ،ص.246 - 223 :
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املأل ،ففي شهر حمرم مث ً
ال ،ميكن اإلعالن عن األول من رمضان ،واألول من شوال ،والعاشر
من ذي احلجة ،وأي يوم من أيام السنة القمرية.
وهذا الرأي ليس رأياً فقهياً حتى يناقش باألدلة الشرعية ،وإمنا هو قول للفلكيني وليس
للفقهاء ،فلم يطرح أص ً
ال كرأي فقهي ،بل طرح للناس على اعتبار أنه رأي علمي حمض ،استند
إىل معادالت رياضية اكتشفت وطورت .فال ميكن الرد عليه سوى أنه رأي رمى األحاديث
النبوية املتعلقة برؤية اهلالل وثبوت الشهر وراء ظهره ،وأسقط هذا اجلانب ،وقدس األرقام
اليت توصل اليها ،واعتربها قطعية جازمة ال جمال للشك فيها .ونسي هؤالء أن املسلمني
األوائل الذي قادوا ثورة علمية يف علم الفلك ،أمثال البتاني ،وابن الشاطر ،واخلوارزمي،
وابن يونس وغريهم الكثري ،قاموا حبساباتهم الكثرية ،وأحياناً الدقيقة ،حول القمر واهلالل،
ومنها رؤية اهلالل وثبوت دخول الشهر ،ومل يتجرأ أحد منهم على القول بالتخلي عن الرؤية
الشرعية يف حتديد بدايات الشهور القمرية ،واالعتماد على احلسابات الفلكية فقط.
الرأي الثالث :الذي يقول إن األصل يف ثبوت دخول الشهر القمري هو الرؤية ،مع جواز
االستئناس باحلساب الفلكي .وكأن أصحاب هذا الرأي حاولوا التوفيق بني األمرين ،على
اعتبار أن بعض األدلة تشري إىل األمرين معاً ،كما فهموها ،إضافة إىل أنهم وضعوا شروطاً
وضوابط عند االستئناس باحلسابات الفلكية يف حتديد بدايات الشهور القمرية ،ومل يرتكوها
على إطالقها .فقد نقل هذا القول عن ابن سريج؛ الفقيه الشافعي املتوفى سنة  306هـ ،فقد
نقل عنه جواز االعتماد على احلساب الفلكي يف حق احلاسب خاصة ،إذا غم الشهر ،ومل يره
الراءون ،واإلمام تقي الدين السبكي ( ،)1والشيخ أمحد الغماري ،والشيخ أمحد حممد شاكر(،)2

 .1السبكي ،تقي الدين علي( ،ت  656هـ):العلم املنشور يف إثبات الشهور ،دار ابن حزم ،بريوت .
 .2منظمة املؤمتر اإلسالمي ،جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج  ، 2عدد  ، 3ص .824
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والشيخ مصطفى الزرقا ( ،)1والشيخ يوسف القرضاوي(.)2
لقد وضع هؤالء ،كما ذكرنا ،شروطاً -حال االستئناس باحلساب الفلكي -يف حتديد بدايات
الشهور القمرية .فقد ش ّرط الشيخ أمحد الغماري يف كتابه (توجيه األنظار لتوحيد املسلمني
يف الصوم واإلفطار) شرطني :أن يكون احلاسب(الفلكي) صدر عن مجاعة متعددة يؤمن معهم
اخلطأ ،ويتحصل العلم ،أو الظن القوي من اتفاقهم على عدم اخلطأ يف احلساب ،وأن يكون
ذلك يف حال الغيم ال يف حال الصحو( .)3وشرط الشيخ القرضاوي أن نأخذ باحلساب الفلكي
يف النفي ال يف اإلثبات ،مبعنى أن نظل على اثبات اهلالل بالرؤية وفقاً لرأي األكثرية من أهل
الفقه يف عصرنا ،ولكن اذا نفى احلساب إمكانية الرؤية ،وقال إنها غري ممكنة ،ألن اهلالل مل
يتولد يف أي مكان يف العامل اإلسالمي ،عندها نأخذ باحلساب الفلكي(.)4
واستدل هذا الفريق على رأيه هذا بقوله :إن (أقدروا له) الواردة يف احلديث؛ تعين قدَّروه

ُب وال نحَْ ُس ُب
حبساب املنازل ،وأن ما ورد يف احلديث النبوي الشريف (إِنَّا ُأ َّمٌة ُأ ِّميٌَّة لاَ َن ْكت ُ

َّ
الش ْهُر َه َك َذا َو َه َك َذا)( )5من أن األمة أمية هو علة العتماد الرؤية ،فإذا صارت األمة حتسب
وتكتب ،فال مانع من اعتماد احلساب الفلكي عندها.
اخلالصة:
إن ما نطقت به األدلة الشرعية الصرحية اخلاصة بتحديد بدايات الشهور القمرية يفيد
بأن الرؤية هي األصل يف إثبات دخول الشهور القمرية .وهذا ما تبناه فقهاء املسلمني قدمياً
مع وجود الفلكيني وعلم الفلك واحلسابات الفلكية املتعلقة باهلالل ،بغض النظر عن دقتها
 .1منظمة املؤمتر اإلسالمي ،مرجع سابق.
 .2القرضاوي ،يوسف عبداهلل ،فتاوى معاصرة ،دار القلم ،بريوت.
 .3املرجع السابق.
 .4الغماري ،أبو الفيض أمحد بن حممد بن الصدي  ،ت ( :1380توجيه األنظار لتوحيد املسلمني يف الصوم
واإلفطار) ،ط ، 1دار النفائس للنشر والتوزيع ،عمان.
 .5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( ،ال نكتب والحنسب).
24
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وتطور األجهزة املستخدمة يف احلصول عليها ،فلم تكن نقطة اخلالف بينهم يف مدى دقة
احلسابات الفلكية ،ومل يعرتض فقهاء املسلمني حينها على ما يقوم به الفلكيون ،ومل يعيبوا
عليهم ما يقومون به ،بل كان يعمل هؤالء وهؤالء خلدمة هذا الدين ،كل من وجهة نظره ،وجمال
علمه .وإمنا كانت نقطة اخلالف حمصورة يف واحدة فقط ،هي :هل يأخذ املسلمون باحلسابات
الفلكية عند حتديد بدايات الشهور القمرية ،أو يأخذون بالرؤية كما جاءت يف النصوص
الشرعية؟
ومع التقدم العلمي اهلائل لعلم الفلك ،ووضوح الفصل بني علم الفلك وبني التنجيم،
ميكن االستئناس بعلم الفلك يف هذه القضية املهمة ،وفق الشروط واألحوال اليت أشار إليها
الفقهاء قدمياً وحديثاً .وأهمها تعذر رؤية اهلالل ،وأن يكون أهل احلساب ممن يؤمن معهم
اخلطأ ،وحيصل العلم أو الظن القوي من اتفاقهم على عدم اخلطأ يف احلساب .فقد حدثت
عوامل كثرية تؤثر يف الرؤية البصرية يف العصر احلاضر ،وتستدعي االستئناس باحلسابات
الفلكية ،مثل :عدم صفاء اجلو بسبب التلوث الصناعي بالغازات اهلائلة من الصناعات،
والتلوث الضوئي ،وخبار املاء ،واألقمار الصناعية اليت متأل األجواء ليل نهار ،إضافة إىل عوامل
أخرى قد تؤثر على الرؤية منها :الوهم ،وحدة البصر.
نقطة أخرى ال بد من اإلشارة إليها يف هذا املقام ،نقول ما دامت حلظة والدة اهلالل واحدة
جلميع أقطار الكرة األرضية ،وما دامت مجيع الدول اليت تقع غرب الدولة اليت تشاهد اهلالل،
يظهر فيها اهلالل حتماً .وأقطار العامل متصلة مع بعضها بعضاً على سطح الكرة األرضية :ليبيا
غرب مصر ،واجلزائر غرب ليبيا ،واملغرب غرب اجلزائر ...وهكذا حتى تعود إىل مصر ،هلذا
ميكن القول :حتى يكون للحساب الوارد يف القرآن الكريم معناه الصحيح ،وتتحقق املواقيت،
ال أن يكون لكل ميقاته ولكل تقاوميه ،وحتى ال ختتلف الشهور العربية بني األقطار ،نقول إنه
25
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ال بد أن يكون اهلالل واحداً ،والشهر واحداً ،والعيد واحداً جلميع املسلمني ،ويف مجيع أقطار
العامل اإلسالمي .ويف هذا حتقيق لوحدة املسلمني يف عباداتهم ،وخاصة الصوم ،واحلج ،واألعياد
الشرعية .والغريب أن وحدة العبادة هذه يقبلها املسلمون يف عيد األضحى ،الذي يبنى على
األول من ذي احلجة ،وال يقبلونه يف رمضان وشوال والشهور العربية األخرى؟؟! فالقادم من
اندونيسيا إىل السعودية ،والقادم من املغرب ،واملقيم يف أندونيسيا ،واملقيم يف املغرب ،يلتزم
مبيقات السعودية وحتديدها لوالدة هالل ذي احلجة ،ويقفون بعرفات يف يوم واحد ،وال يرون
يف ذلك خمالفة أو ضرياً ،أما عيد الفطر فيختلفون على يومني أو ثالثة أيام.
إننا نتوجه إىل صانعي القرار يف أمتنا يف اجملاالت الفقهية و/أو السياسية املتعلقة باألهلة،
وخباصة هالل شهر رمضان املبارك ،أن يتقوا اهلل يف أبناء األمة بأن ال يدعوا خالفاتهم السياسية،
وانقسامهم بني الشرق والغرب ،جترف وحدة األمة يف دينها وعقيدتها ،وعبادتها هلل الواحد
األحد ،الفرد الصمد ،الذي ليس لنا معبود سواه .إننا نؤكد على وجوب االعتماد على الرؤية
البصرية؛ فهي األصل ،إال أنه لألسباب املذكورة أعاله ميكن االستعانة باحلساب الفلكي
واملراصد الفلكية اليت ال خيلو منها أي بلد إسالمي ،شريطة أن يديرها الثقات من العلماء من
أبناء األمة؛ الذين تعمر قلوبهم باإلميان ،مبا عليهم من أمانة يؤدونها إىل أمتهم ،إىل جانب ما
تعتمر بها عقوهلم وأدمغتهم من العلم واملعرفة ،املستندة إىل خشيتهم من اهلل ،جل يف عاله ،يف
ً
اب َوالأَْْن َعام مخُْتَِل ٌ
ف أَْل َواُنُه َك َذِل َك إِنمََّا يخَْ َشى
اس َو َّ
الد َو ِّ
قراراتهم ،مصداقا لقوله تعاىلَ { :و ِم َن النَّ ِ
ِ

اهللَ ِم ْن ِعبَاِدهِ اْل ُعَل َماء إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز َغُفو ٌر} (فاطر .)28:واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.
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أثر الصيام

يف تزكية النفس
د .خالد حممود شريتح

ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
َل َع َّل ُك ْم َتتَُّقو َن}( .البقرة)183 :
أخي القارئ الكريم؛ لقد ربانا اهلل تعاىل يف القرآن الكريم على أخالق االستقامة

يف املنهج والسلوك أفراداً ومجاعات ،ولذا كانت حياة املؤمنني وأتباع احلبيب املصطفى،
صلى اهلل عليه وسلم ،ممن تربوا يف مدرسة النبوة حياة متلؤها العزة والكرامة ،وتقوم
على النظام واإلحكام والدقة واإلخالص ،بفضل ذلك اإلميان الصحيح ،وااللتزام
ين آ َمنُوا َّاتُقوا
بالتقوى والصدق الذي دعانا إليه رب العزة يف قوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

اهللَ َو ُكوُنوا َم َع
ً
ووصوال إىل هذا املستوى من اإلميان ،طلب اهلل تعاىل من املؤمنني أن يلتزموا بربنامج
الصاِدِق َ
ني}( .التوبة)119 :
َّ

العبودية الشامل الذي وردت تفصيالته يف أقوال الفقهاء ،كااللتزام بأركان اإلسالم،
وعلى رأسها الصالة اليت يناجي فيها العبد ربه مخس مرات يف اليوم والليلة ،ويرتقي
فيها املؤمن بعقله وجوارحه يف معارج الرقي الروحي ،وجيد فيها املؤمن لذة ال تعادهلا
الص َ
الةِ).
لذة ،مصداقاً لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :و ُج ِعَل ْ
ت ُق َّرُة َعيْنيِ فيِ َّ
ويتبع الصالة األمر بالصيام ،وهو الركن الثاني بعد الصالة يف عملية تزكية النفس
()1

 .1مسند أمحد ،باقي مسند املكثرين ،مسند أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه.
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ً
وصوال إىل منزلة التقوى ،كما يف قوله تعاىل:
اإلنسانية واليت يرتبى فيها الفرد واجلماعة
ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
{يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ

َتتَُّقو َن}(البقرة ،)183 :وذلك يف شهر رمضان من كل عام ،وتنبيهاً هلذا اجملتمع املؤمن،

حني يلتزم بالصيام أنه ال بد لإلنسان كذلك من غذاء الروح ،وتزويدها خبري الزاد،
وهو التقوى ،فإن اإلنسان ليس جسماً مادياً فحسب ،بل هو خملوق مكرم وجسم وروح،
وكما أن اإلنسان يغذي جسمه بالطعام والشراب ،فال بد من غذاء روحه باإلميان
واخللق السليم ،كي ال يطغى عليه حب الدنيا والشهوات ،فأمرنا اهلل تعاىل باجتناب
الطعام والشراب ،وما متيل إليه النفس اإلنسانية من الشهوات يف نهار شهر رمضان
املبارك ،وحني جيتنب املرء تلك الشهوات واملفطرات ،جتد نفسه تهفو إىل القرب من
رضا اهلل تعاىل ،فرتتقي النفس اللوامة اليت حتاسب صاحبها على تقصريه يف الطاعات،
وتلومه على ما يقرتف من السيئات ،ثم ترتقي إىل مرتبة النفس الراضية عن ربها ،ثم
اضيًَة
س المُْ ْط َمئِنَُّة * ا ْر ِج ِعي إِلىَ َرِّب ِك َر ِ
النفس املرضية ،فالنفس الكاملة{ :يَا أَيَُّت َها النَّ ْف ُ
َم ْر ِضيًَّة* َفاْد ُخِلي فيِ ِعبَاِدي* َواْد ُخِلي َجنَّت}(الفجر ،)30 - 27 :ولوال هذا االرتقاء ،لكان
هذا اإلنسان يف أسفل سافلني؛ ألن نفسه حينذاك تكون مرتعاً للشيطان ،ومستجيبة
س َو َما َس َّوا َها * َفأَهْلَ َم َها
له ،فالصيام تزكية للنفس ،وصدق اهلل تعاىل حيث يقولَ { :وَن ْف ٍ
َسا َها}(.الشمس)10 - 7 :
ُف ُجو َر َها َوَت ْق َوا َها* َق ْد أَْفَل َح َم ْن َز َّكا َها * َوَق ْد َخ َ
اب َم ْن د َّ
ويف عبادة الصوم تستكمل النفس فضائلها ،وتتعلم عبادة اإلخالص واملراقبة هلل

تعاىل ،وهو مقام اإلحسان الذي أشار إليه املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قال:
َّك َت َراُهَ ،فإ ْن لمَْ َت ُك ْن َت َراُهَ ،فإَّنُه يَ َر َ
(اإل ْح َس ُان أَ ْن َت ْعُب َد اهللَ َكأَن َ
اك)( ،)1ومن تعود مراقبة اهلل
ِ
ِ
ِ
تعاىل وخشيته يف السر والعلن ،كان مؤمناً حقاً ،وذاكراً حقاً هلل تعاىل ،ويؤثر ما عند اهلل

تعاىل على ما يف هذه الدنيا الفانية ،ويكون الصائم حريصاً كل احلرص على االستفادة
 .1صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة آمل غلبت الروم.
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من وقته ،فهو منشغل بالذكر وبقراءة القرآن ،مقبل عليه ،حريص على صلوات اجلماعة،
معتكف يف بيوت اهلل ،شغوف بعمل اخلري ،والصدقة ،وصلة الرحم ،مشتاق إىل صالة
(الص ْوُم
الرتاويح ،جواد كريم ،وصدق صلى اهلل عليه وسلم ،حني وصف الصوم بقولهَّ :

ُجنٌَّة)()1؛ أي :وقاية وحفظ ،وقال صلى اهلل عليه وسلم ،يف حق هذا الصائمَ ( :م ْن َصا َم
َح َّف َظ ِفيِهَ ،ك َّف َر َما َقبَْلُه)( )2فاجتهد
َر َم َضا َنَ ،و َع َر َف ُح ُدوَدُهَ ،وتحََ َّف َظ ممَِّا َكا َن يَنْبَ ِغي َلُه أَ ْن يَت َ
أخي الصائم -وأنت يف رمضان -أن متتنع عن ارتكاب السيئات اليت نهى عنها
الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومن التخلق بأخالق الكذب ،والغش ،واخلداع ،والرياء،
والغيبة ،والنميمة ،وقول الزور ،وإيذاء املؤمنني ،وتذكر قول احلبيب ،صلى اهلل عليه
()3
اجٌة فيِ أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه)
س لهلِ ِ َح َ
ُّور َواْل َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
وسلمَ ( :م ْن لمَْ يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
وقوله عليه الصالة والسالمَ ( :وإَذا َكا َن يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْمَ ،ف َ
ال يَ ْرُف ْ
بَ ،فإِ ْن
ثَ ،و َال يَ ْص َخ ْ
ِ
ِ
َس َّابُه أَ َحدٌ ،أَ ْو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إِِّني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌم)(.)4
ويف مدرسة رمضان تهيأ أخي املؤمن ،لتلقي الفيض اإلهلي ،والعطاء الرباني ،وتلذذ
حبالوة اإلميان ،ففي مقابل اجلوع والعطش ،وما جيده الصائم يف باقي النهار ،هناك عطاء
إهلي يشدك إىل اجلنة وعبريها الطيب ،واجلزاء من جنس العمل ،يقول صلى اهلل عليه

الصيَ ِامَ ،فإِ َّن َمثَ َل َذِل َكَ ،ك َمثَ ِل َر ُج ٍل فيِ ِع َصاَبٍةَ ،م َعُه ُص َّرةٌِ ،في َها ِم ْس ٌك،
وسلمَ ...( :وآُمُر ُك ْم ِب ِّ
ِ
()5
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ ِم ْن ِريح المِْ ْس ِك).
َف ُكُّل ُه ْم يَ ْع َج ُب ،أَ ْو ُي ْع ِجُبُه ِر ُحي َهاَ ،وإِ َّن ِر َ
يح َّ
ِ
وإذا كان كثري من الناس يهتمون بتزيني موائد اإلفطار يف رمضان بشتى أنواع

األطعمة واحللوى ،فتذكر أخي الصائم مائدة الرمحن ،تذكر القرآن ،وتدبر آياته ،وأحسن
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم ،وصححه األلباني.

 .2مسند أمحد ،باقي مسند املكثرين ،مسند أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه.

 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.

 .5سنن الرتمذي ،كتاب األمثال ،باب ما جاء يف مثل الصالة والصيام والصدقة ،وصححه األلباني.
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التعامل مع هذا الكتاب اإلهلي العظيم ،وهذا ما يدعوك إليه احلبيب املصطفى ،صلى
است َ
ُم،
اهلل عليه وسلم ،يف قوله( :إِ َّن َه َذا اْلُق ْرآ َن َمأُْدَبُة اهللَِ ،فتَ َعَّل ُموا ِم ْن َمأُْدَبتِِه َما ْ
َط ْعت ْ
إِ َّن َه َذا اْلُق ْرآ َن َحبْ ُل اهللَِ ،والنُّوُر المُْبِنيَُ ،و ِّ
الش َفاُء النَّاِف ُعِ ،ع ْص َمٌة لمَِ ْن تمََ َّس َك ِبِهَ ،ونجََاةٌ لمَِ ْن
َّاتبَ َعُه ،ال يَ ِز ُ
الرِّد
يغ َفيَ ْستَ ْعتِ ُبَ ،وال يَ ْع َو ُّج َفُي َق َّوُمَ ،وال َتنْ َق ِضي َع َجاِئُبُهَ ،وال يخََْل ُق َع ْن َكثْ َرةِ َّ
َات ،أَ َما إِّني ال أَُق ُ
ول امل َوَل ِك ْن
َفاْتُلوُهَ ،فإِ َّن اهللَ يَأْ ُجُر ُك ْم َعَلى ِتال َوِتِه ِب ُك ِّل َح ْر ٍف َع ْش َر َح َسن ٍ
ِ
ي أَ َح َد ُك ْم يَ َض ُع إ ْح َدى ر ْجَليِْه َعَلى ُ
الم َو ِميم)( ،)1وقال( :وال ُأْل ِف نََّ
األ ْخ َرى يَتَ َغنَّى،
بأَلف و
ِ
ِ
ِِ ٍ َ ٍ ٍ
َويَ َد ُع أَ ْن يَ ْق َرأَ ُسو َرةَ اْلبَ َق َرةَِ ،فإِ َّن َّ
ت ُي ْق َرُأ ِفيِه ُسو َرُة اْلبَ َق َرةَِ ،وإِ َّن أَ ْص َف َر
الشيْ َطا َن يَ ِف ُّر ِم ْن اْلبَيْ ِ
()2
اْلُبُي ِ لجْ َ
َاب اهللِ)
وت ا ْو ُف ،يَ ْص َفُر ِم ْن ِكت ِ
وإن أمة اإلسالم سوف تتغري أحواهلا من التمزق والضعف والتفرق والتخلف ،يوم

تفهم رسالة القرآن ،ويوم تعيش أجواء رمضان ،ويوم حتيا مع احلبيب املصطفى ،صلى
اهلل عليه وسلم ،يف سريته وسنته الشريفة ،يومذاك سيكون رمضان مناسبة متجددة كل
عام ،تصنع فيها أمتنا اجمليدة األجماد واإلجنازات العظيمة ،يومذاك سوف تنتصر أمتنا
على عدوها ،وحترر أرضها ،وتعلو فوق األقصى ،وكل بالد اإلسالم رايات النصر
والتمكني هلذه األمة العظيمة ،أمة احلبيب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويف ذلك
اجملد الذي تنتظره أمتنا بفارغ الصرب ،سوف تزهر الشعوب اإلسالمية والعربية بزوال
الديكتاتوريات الظاملة ،تلك الديكتاتوريات اليت جعلت أمتنا خارج تصنيف الشعوب
بسبب ختلفها وعجزها.
فهلموا نستعد لرمضان؛ شهر القرآن ،وصلة األرحام ،وشهر الرمحة ،والقيام ،نستعد
ّ

له مبا كان أصحاب رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يستقبلون به رمضان ،بالتوبة
واالستغفار ،واجلد ،والعبادة ،والصرب ،واخلشوع ،واخللق احلسن ،فلو تعلم هذه األمة ما
 .1سنن الدرامي ،كتاب فضائل القرآن ،باب خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
 .2سنن الدرامي ،كتاب فضائل القرآن ،باب التغين بالقرآن.
30
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يف رمضان من اخلري ،لتمنت أن يكون العام كله رمضان ،يقول احلبيب ،صلى اهلل عليه

وسلم (أعطيت أميت يف شهر رمضان مخساً مل يعطهن نيب قبلي ،أما واحدة؛ فإنه إذا كان
أول ليلة من شهر رمضان ،نظر اهلل عز وجل إليه ،ومن نظر اهلل إليه مل يعذبه أبداً ،وأما
الثانية؛ فإن خلوف أفواههم حني ميسون أطيب عند اهلل من ريح املسك ،وأما الثالثة؛ فإن
املالئكة تستغفر هلم يف كل يوم وليلة ،وأما الرابعة؛ فإن اهلل عز وجل يأمر جنته ،فيقول
هلا :استعدي وتزيين لعبادي ،أوشك أن يسرتحيوا من تعب الدنيا إىل داري وكراميت ،وأما

اخلامسة؛ فإنه إذا كان آخر ليلة غفر اهلل هلم مجيعاً ،فقال رجل من القوم :أهي ليلة القدر؟
فقال :ال؛ أمل تر إىل العمال يعملون ،فإذا فرغوا من أعماهلم ،وفوا أجورهم)

()1

وقد أخرب املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن اجلنة تشتاق إىل الصائمني من
املؤمنني الصاحلني ،وتقول( :يا رب؛ ائتين بأهلي ،ومبا وعدتين ،فقد كثر غرسي وحريري
وسندسي وإستربقي وعبقريي ومرجاني وفضيت وذهيب وأكوابي وصحايف وأباريقي
وفواكهي وعسلي ومائي ولبين ومخري ،ائتين مبا وعدتين .قال :لك كل مسلم ومسلمة،

ومؤمن ومؤمنة ،ومن آمن بي وبرسلي ،وعمل صاحلاً ،ومل يشرك بي شيئاً ،ومل يتخذ من

علي كفيته،
دوني أنداداً فهو آمن ،ومن سألين أعطيته ،ومن أقرضين جزيته ،ومن توكل ّ
إني أنا اهلل ال إله إال أنا ،ال خلف مليعادي ،قد أفلح املؤمنون ،تبارك اهلل أحسن اخلالقني،

فقالت :قد رضيت).

()2

اللهم إنا نسألك اجلنة ،وما يقرب إليها من قول ،وعمل ،وخلق حسن ،واجعلنا ممن
يصوم هذا الشهر الكريم حق صيامه ،ويقوم لياليه ،واحشرنا يف زمرة املصطفى ،صلى
اهلل عليه وسلم ،يوم الدين ،وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

 .1رواه املنذري يف الرتغيب والرتهيب.56/ 2 ،

 .2رواه املنذري يف الرتغيب والرتهيب.247/ 4 ،
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من آيات الصيام

مناسبة العدد

تأمالت يف آية
د .شفيق عياش  /جامعة القدس

ب
قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ

ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
َعَلى َّال ِذ َ

َتتَُّقو َن}(.البقرة)183 :

لقد بني اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية الكرمية احلكمة من الصيام ،وذلك بكلمة
واحدة هي التقوى ،ومجع فيها ما ُيرجى من الصيام من ألوان اخلري ،واهلدى ،والرشاد.
فالتقوى هي الغاية اليت ينبغي أن ترجى من شهر الصيام ،فهي مع خفتها على اللسان،
ثقيلة يف امليزان؛ ألن معناها يرمي إىل تهذيب األنفس ،والسمو بها إىل ذروة الكمال،
ورفيع الصفات الكرمية اليت تدفع اإلنسان إىل فعل اخلري ،وتباعد بينه وبني اإلملام بالشر
وقبيح األعمال ،وآية ذلك ما جاء يف كتاب اهلل العزيز يف وصف املتقنيَّ :
ين ُي ْؤ ِمنُو َن
{ال ِذ َ
ُ
ين ُي ْؤ ِمنُو َن بمَِا ُأن َ َ َ
ْ
ْز َل
َاه ْم ُينْ ِفُقو َن* َو َّال ِذ َ
الصالةَ َوممَِّا َر َزْقن ُ
يمو َن َّ
ب َوُي ِق ُ
ْزل إِليْك َو َما أن ِ
ِ
ِبال َغيْ ِ
ِم ْن َقبِْل َك

اآلخ َرةِ ُه ْم ُيوِقنُو َن}( .البقرة)4 - 3 :
َوِب ِ

فإن املتأمل يف هاتني اآليتني جيد اإلميان -وهو عنوان العبادات القلبية -من صفات
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املتقني كما جيد إقامة الصالة ،وهي عنوان العبادات البدنية من صفاتهم كذلك ،ثم
إيتاء الزكاة وهي عنوان العبادات املالية ،من صفاتهم أيضاً ،وهي صفات كاشفة واصفة
ملعنى التقوى وحقيقة املتقني ،أما مثرتها؛ فتفهم من قوله سبحانه وتعاىل يف بيان أحوال
املتقني وعاقبة تقواهمُ :
ولئِ َك َعَلى ُه ًدى ِم ْن َرِّبه ْم َوُأ َ
{أ َ
ولئِ َك ُه ُم المُْْفِل ُحو َن}(لقمان،)5 :
ِ
فهم بتقواهم على هدى من ربهم ،فال يَ ّزلون وال يضلون ،وال شك يف أن اهلدى سبيل
الفوز ،ودليل الفالح.
نعم؛ إن الصوم يسلح اإلنسان بالتقوى ،ويبصره مبسالك احلق واهلدى ،ومينحه القدرة
على مقاومة نفسه األمارة بالسوء ،وكبت شهواتها وملذاتها ،واحلد من طغيان املادة
وتسلط األهواء.
وهذا ما توخاه اإلسالم احلنيف من صيام شهر رمضان املبارك ،وما هدف إليه من
منع اإلنسان الطعام والشراب لتزكية األنفس ،وإصالح األخالق ،وسد لذرائع الفتنة،
وتعويد على الرب ،والتقوى ،ومالزمة الصدق واهلدى.
وُيالحظ كذلك أن التقوى ُذ ِك َرت يف مواضع كثرية يف القرآن الكريم ،قرنت مبعان
يطول احلديث عنها يف هذا املقال ،فهي وقاية من عذاب النار ،كما يفهم من قوله تعاىل:
ين آ َمنُوا ُقوا أَْنُف َس ُك ْم َوأَ ْهِل ُ
اس َوالحْ ِ َجا َرُة} (التحريم،)6 :
{يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
يك ْم َنا ًرا َوُقوُد َها النَّ ُ
َوُدوا َفإِ َّن
وهي زاد ينتفع به اإلنسان يف الدنيا واآلخرة ،كما يفهم من قوله تعاىلَ { :وَتز َّ
الزاِد التَّ ْق َوى َو َّاتُقو ِن يَا ُأوِلي
َخيرْ َ َّ

َْ
اب}( .البقرة)197 :
األلبَ ِ

وهي خري لباس لإلنسان؛ يصونه ويزينه؛ كما يفهم من قوله جل شأنه{ :يَا َب آَد َم
نيِ
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اري َس ْوآِت ُك ْم َو ِر ً
اس التَّ ْق َوى َذِل َك
َق ْد أَْن َزْلنَا َعَليْ ُك ْم ِلبَ ً
يشا َوِلبَ ُ
اسا ُي َو ِ

َخيرٌْ}( .األعراف)26 :

وهي املقياس الذي يتفاضل به الناس عند اهلل تعاىل ،كما يفهم من قوله تعاىل{ :إِ َّن

ري} (احلجرات ،)13 :وقوله سبحانه{ :إِ َّن اهللَ َم َع
يم َخبِ ٌ
أَ ْك َر َم ُك ْم ِعنْ َد اهللِ أَْت َق ُاك ْم إِ َّن اهللَ َعِل ٌ
محُْسنُو َن} (النحل ،)128 :وحسب املتقني أن يكونوا عند اهلل،
ين َّات َق ْوا َو َّال ِذ َ
َّال ِذ َ
ين ُه ْم ِ
مصداقاً لقوله تعاىل{ :إِ ْن أَ ْوِليَ ُاؤُه إِال

المُْتَُّقو َن}( .األنفال)34 :

هذه املعاني ينبغي أن نتذكرها عندما نقرأ يف بيان حكمة الصومَ :
{ل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}

فإننا إذا ذكرناها ووعيناها؛ عظم يف شعورنا وتقديرنا أمر الصوم ،وأدركنا أي شهر هذا
الذي نصوم نهاره ،ونقوم ليله.
ومن هنا؛ مل يكن الصوم احلقيقي ،جمرد اجلوع والعطش ،كصيام أولئك الذين ميسكون
عن الطعام والشراب ،ويفطرون على اآلثام ،ومقارفة احلرام ،فال يتورعون عن كذب
وزور ،وغيبة ،وسعي بالفساد ،وترك الصالة ،ومنع للزكاة ،وقد َق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل
س َلُه ِم ْن ِصيَا ِمِه إال ُ
س َلُه ِم ْن ِقيَا ِمِه إِال
اجل ُ
وعَ ،وُر َّب َقاِئ ٍم َليْ َ
َعَليِْه َو َسَّل َمُ( :ر َّب َصاِئ ٍم َليْ َ
ِ

الس َهُر).
َّ

()1

إمنا الصيام هو عدة املسافر إىل اهلل تعاىل ،وزاد الراحل إىل اآلخرة ،وتذكر األغنياء
حبقوق احملرومني والفقراء ،وهو صحة نفسية وبدنية ،ورياضة على حتمل الشظف،
والتزام النظام ،وتربية اإلرادة القوية ،والضمري احلي.
قيل ألحد احلكماء ،إنك شيخ كبري ،وإن الصيام يضعفك ،فقال :إني أعده لسفر
 .1سنن ابن ماجة ،كتاب الصيام ،باب ما جاء يف الغيبة والرفث للصائم ،وقال األلباني :حسن صحيح.
34
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طويل ،والصرب على طاعة اهلل أهون من الصرب على عذابه.
وقيل ليوسف ،عليه السالم –وكان كثري الصيام واجلوع -مل جتع وأنت على خزائن
األرض؟ فقال :أخشى أن أشبع ،فأنسى اجلائع.
حقاً؛ إن الصوم ذو منزلة رفيعة عند اهلل عز وجل ،ألن الصائم قد أخلص فيه النية
هلل سبحانه وتعاىل ،وقصد به وجهه الكريم ،إذ مل يطلع عليه سواه ،ولذا؛ فإنه سبحانه
وتعاىل يباهي به مالئكتهَ ... ( ،ق َ
ال َرُّب ُك ْم َع َّز َو َج َّلَ :عبْ ِدي َت َر َك َش ْه َوَتُه َو َط َعا َمُه َو َش َراَبُه

الص ْوُم ِلي َوأََنا أَ ْج ِزي ِبِه).
اْبتِ َغاَء َم ْر َضاِتيَ ،و َّ

()1

وخنلص من ذلك ،بأن هلذا الشهر قيمة عظيمة ،مبا وقع فيه من خري عميم ،وذكريات
تارخيية عظيمة ،فعلى املسلمني أن يتقوا اهلل يف صيامهم ،وحيفظوه من كل ما يفسده،
وحيبط ثوابه ،فقد قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َصا َم َر َم َضا َنَ ،و َع َر َف ُح ُدوَدُهَ ،وتحََ َّف َظ
َح َّف َظ ِفيِهَ ،ك َّف َر َما َقبَْلُه).
ممَِّا َكا َن يَنْبَ ِغي َلُه أَ ْن يَت َ

()2

ثم اعلموا أن للصائم دعوة مستجابة ال ترد ،ودعاء إىل اهلل ال خييب ،قال عليه الصالة

ِ
لصاِئم ِعنْ َد ِف ْط ِرهِ َل َد ْع َوةً َما ُت َردُّ).
والسالم( :إِ َّن ِل َّ

()3

واهلل يقول احلق وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 .1مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،وصححه األرناؤوط.

 .2مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه ،وحسنه األرناؤوط.

 .3سنن ابن ماجة ،كتاب الصيام ،باب يف الصائم ال ترد دعوته ،قال اهليثمي يف جممع الزوائد :إسناده صحيح.
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صوم شهر الصرب

مناسبة العدد

احتساب األجر يف
الشيخ أمحد خالد شوباش  /مفيت حمافظة نابلس

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد؛

فيأتي شهر رمضان املبارك هذا العام يف أجواء من احلرارة املرتفعة نسبياً يف بالدنا،

مقارنة بسنوات ماضية ،كان فيها اجلو لطيفاً ،واحلرارة معقولة .ومع اقرتاب الشهر
ودخوله ،ترد إىل أهل العلم العديد من االستفسارات الشرعية ،واالستفتاءات الفقهية،

اليت تبحث عن الرتخص املشروع أحياناً ،وغري املشروع غالباً؛ إلعطاء الفتوى اليت جتيز
الفطر للصائم.
ويف هذا املقال أحببت تسليط الضوء على بعض املعاني املتعلقة مبوضوع شدة

احلرارة ،وأثر ذلك على الصائم من حيث احتسابه األجر ،واعتبار ذلك عذراً يبيح
اإلفطار أو ال.
ولعل الصلة تبدو واضحة يف لغة العرب بني كلميت الصوم والصرب ،ففي املعجم
(الصرب) الصاد والباء والراء ،أصول ثالثة؛ األول احلبس ،والثاني أعالي الشيء،
والثالث جنس من احلجارة.

()1

 .1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة صرب.
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وأما (صوم) الصاد والواو وامليم؛ فأصل يدل على إمساك ،وركود يف مكان ،ومنه صوم
الصائم ،وهو إمساكه عن مطعمه ومشربه وسائر ما منع منه( ،)1وال فرق بني احلبس
واإلمساك.
وقد يطلق الصرب على اإلمساك يف ضيق ،يقال صربت الدابة :حبستها بال علف،
والصرب حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع ،أو عما يقتضيان حبسها عنه،
فالصرب لفظ عام ،ورمبا خولف بني أمسائه حبسب اختالف مواقعه ،فإن كان حبس النفس
ملصيبة ،مسي صرباً ال غري ،ويضاده اجلزع .وإن كان يف حماربة ،مسي شجاعة ،ويضاده اجلنب.
وإن كان يف نائبة مضجرة ،مسي رحب الصدر ،ويضاده الضجر .وإن كان يف إمساك
الكالم ،مسي كتماناً ،ويضاده املذل ،ومسي الصوم صرباً؛ لكونه كالنوع له.

()2

ويف بعض املواضع من كتاب اهلل جل شأنه أتى الصرب مبعنى الصوم ،كما قال
الص َ
ريةٌ إِ َّال َعَلى
الةِ َوإَِّن َها َل َكبِ َ
استَ ِعينُواْ ِبالصَّبرْ ِ َو َّ
علماء التفسري ،يف حنو قوله تعاىلَ { :و ْ
اش ِع َ
استَ ِعينُواْ ِبالصَّبرْ ِ} أي استعينوا على الوفاء بعهدي
الخْ َ ِ
ني} (البقرة ،)45 :فقوله تعاىلَ { :و ْ
الذي عاهدمتوني يف كتابكم من طاعيت ،واتباع أمري ،وترك ما تهوونه من الرياسة،

وحب الدنيا ،إىل ما تكرهونه من التسليم ألمري ،واتباع رسولي حممد ،صلى اهلل عليه
وسلم ،بالصرب والصالة ،وقد قيل :إن معنى الصرب يف هذا املوضع :الصوم ،وهو قول
جماهد ،رمحه اهلل .والصوم بعض معاني الصرب ،وأصل الصرب منع النفس حماّبها وجلمها
عن هواها ،لذلك قيل لشهر رمضان شهر الصرب)3(.ومثله يقال يف تفسري قوله تعاىل:
 .1ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة صوم ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة صرب.
 .2الراغب األصفهاني ،املفردات يف غرائب القرآن ،مادة صرب ،ص.273

 .3الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،ط 1420 ،1هـ 2000م ،احملقق أمحد شاكر  ،11/ 1ابن عطية األندلسي ،احملرر
الوجيز ،دار الكتب العلمية ،ط ،1حتقيق عبد السالم حممد.119/ 1 ،
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الص َ
ين } (البقرة.)1()153 :
الص ِاب ِر َ
{يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
الةِ إِ َّن اهللَ َم َع َّ
استَ ِعينُواْ ِبالصَّبرْ ِ َو َّ
ين آ َمنُواْ ْ

ين أَ ْح َسنُوا فيِ َه ِذهِ ُّ
الدْنيَا
ين آ َمنُوا َّاتُقوا َرَّب ُك ْم ِلَّل ِذ َ
وجاء يف قوله تعاىلُ{ :ق ْل يَا ِعبَاِد َّال ِذ َ
َ
َح َسنٌَة َوأَ ْر ُ
اب}( الزمر.)10 :
ض اهللِ َو ِ
اس َعٌة إِنمََّا ُي َوَّفى َّ
الص ِابُرو َن أ ْج َر ُهم ِب َغيرْ ِ ِح َس ٍ
()2
اب} :أي ال حياسبون عليه،
قال النحاس :قيل :الصابرون :الصائمون  ،وقوله ِ
{ب َغيرْ ِ ِح َس ٍ

وقيل بغري مكيال وغري ميزان ،يغرف هلم غرفاً ،وهو متثيل للتكثري( ،)3ويراد بالصابرين

يصب عليهم األجر صباً ،كما يراد به الصائمون،
يف اآلية أهل البالء أيضاً ،الذين
ّ

ودليله قوله عليه الصالة والسالم ،خمرباً عن اهلل تعاىل فيما وردَ ( :ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ َع ْن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ال :يَُق ُ
ول ُ
النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
الص ْوُم ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِه ،يَ َد ُع
اهلل َع َّز َو َج َّلَّ :
لصاِئ ِم َف ْر َحتَا ِن؛ َف ْر َحٌة ِح َ
ني ُي ْف ِطُر،
الص ْوُم ُجنٌَّةَ ،وِل َّ
َش ْه َوَتُهَ ،وأَ ْكَلُهَ ،و ُش ْرَبُه ِم ْن أَ ْجِليَ ،و َّ
ِ
ني يَْل َقى َرَّبُهَ ،ولخَُ ُل ُ
َوَف ْر َحٌة ِح َ
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ ِم ْن ِريح المِْ ْس ِك)( ،)4قال أهل
وف َفم َّ
ِ
العلم :كل أجر يكال ً
كيال ،ويوزن وزناً إال الصوم ،فإنه يحُ ثا حثواً ،ويغرف غرفاً ،وحكي
ذلك عن علي ،رضي اهلل عنه.

()5

حتى إن تسمية شهر الصيام بشهر رمضان له ما يتعلق بشدة احلرارة ،وقرظ الصيف،
فرمضان من الرمض ،وهو شدة وقع الشمس ،يقال :أرمضته فرمض ،أي :أحرقته
الرمضاء ،وهي شدة حر الشمس.

()6

وبعض أهل املعرفة بلغة العرب ،زعم أن شهر رمضان مسي بذلك لشدة احلر ،الذي
 .1تفسري الطربي.213/ 3 ،

 .2النحاس ،معاني القرآن الكريم ،الطبعة  ،1409 ،1الناشر جامعة أم القرى ،حتقيق حممد علي الصابوني.368/ 1 ،
 .3الزخمشري ،الكشاف عن حقائق التنزيل ،دار إحياء الرتاث العربي ،حتقيق عبد الرزاق املهدي.119/ 4 ،

 .4صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قوله تعاىل{ :يريدون أن يبدلوا كالم اهلل}.

 .5القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،دار عامل الكتب ،ط ،2003/ 142 ،3احملقق هشام مسري البخاري.241/ 15 ،

 .6املفردات  ،203/ 1الكشاف .252/ 1
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يكون فيه ،أو من رمض الصائم يرمض إذا حر جوفه من شدة العطش ،والرمضاء
ممدودة شدة احلر ،وقيل إنهم ملا نقلوا أمساء الشهور عن اللغة القدمية مسّوها باألزمنة اليت
وقعت فيها ،فوافق هذا الشهر أيام رمض احلر ،فسمي بذلك ،وقيل إمنا مسي رمضان،
ألنه يرمض الذنوب ،أي حيرقها باألعمال الصاحلة.

()1

ولقد صرحت السنة النبوية الصحيحة بتسمية شهر رمضان بشهر الصرب ،فقد روى

ْما َنَ ،ق َ
الُ :
(كنَّا َم َع أَِبي ُه َريْ َرةَ فيِ َس َف ٍرَ ،ف َح َض َر
أبو داود الطيالسي بإسناده َع ْن أَِبي ُعث َ
َ
الر ُس ُ
ول َف َذ َك َر أََّنُه َصاِئ ٌمَ ،ف ُو ِض َع َّ
َّ
الط َعاُم
الط َعاُمَ ،فبَ َعثْنَا إِلىَ أِبي ُه َريْ َرةَ َو ُه َو ُي َصِّلي َ ،ف َجاَء َّ

ِلُي ْؤ َك َلَ ،و َجاَء أَُبو ُه َريْ َرةََ ،وَق ْد َكاُدوا يَ ْفُر ُغو َن ِمنُْهَ ،فتَنَا َو َل ِمنُْه َف َج َع َل يَأُْك ُلَ ،فن َ
َظُروا إِلىَ
الر ُجل َّال ِذي أَ ْر َسُلوُه إلىَ أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ف َق َ
الَ :ما َتنْ ُظُرو َن إَِل َّيَ ،ق ْد َواهللِ أَ ْخبرََ ِني أََّنُه َصاِئ ٌم،
ِ
َّ ِ
س ْع ُت َر ُس َ
الَ :ص َد َقُ ،ث َّم َق َ
َق َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم ،يَُق ُ
ولَ :ص ْوُم َش ْه ِر
ال أَُبو ُه َريْ َرةَ :مَ ِ
الصَّبرْ َوَث َ
ْ
الَثِة أَيَّ ٍام ِم ْن ُك ِّل َش ْه ٍر َص ْوُم َّ
الد ْه ِرَ ،فأََنا َصاِئ ٌم فيِ َت ْض ِع ِ
ِ
يف اهللَِ ،وُمف ِط ٌر فيِ
()2
تخَْ ِفي ِفِه).

َّه َّن َر ُس ُ
ول
كما جاء يف احلديث َع ْن ُج َر ٍّي النَّ ْه ِد ِّيَ ،ع ْن َر ُج ٍلِ ،م ْن َبنيِ ُسَليْمَ ،ق َالَ ( :عد ُ
ٍ

اهللَِ ،صَّلى ُ
يح ِن ْص ُف املِيزَا ِنَ ،والحْ َ ْم ُد لهلِ ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،فيِ يَ ِدي أَ ْو فيِ يَ ِدهِ ،التَّ ْسبِ ُ
لأَْ
الص ْوُم ِن ْص ُف الصَّبرْ َ ،و ُّ
ري تمَْلأَُ َما َب نْ َ
الط ُهوُر
ضَ ،و َّ
تمََْل ُؤُهَ ،والتَّ ْكبِ ُ
ي َّ
الس َماِء َوا ْر ِ
ِ
ِن ْص ُ
ف الإِْميَا ِن)

()3

 .1تفسري الطربي  ،444/ 3تفسري القرطيب .291/ 3
 .2مسند الطيالسي ،أحاديث أبي عثمان النهدي  ،315 / 1 ،2515وأمحد يف املسند بلفظ مقارب ،مسند
املكثرين من الصحابة ،مسند أبي هريرة رضي اهلل عنه ،وقد صححه شعيب األرناؤوط ،وذكره األلباني يف
السلسلة الصحيحة برقم .2623
 .3مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،أحاديث رجال من أصحاب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وقال شعيب األرناؤوط
صحيح لغريه.
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ولقد منحت نصوص السنة النبوية املطهرة الصائم احملتسب وخباصة ،مع شدة احلر

اهلل َعنْ ُه َما (أَ َّن َر ُس َ
فضال كبرياً وأجراً عظيماًَ ،ف َعن اْبن َعبَّاسَ ،ر ِض َي ُ
ً
ول اهللِ َب َع َ
ث أََبا
ِ ِ
ٍ

ْ
اع َليَْلٍة ُم ْظِل َمٍة ،إَِذا َهاِت ٌ
ََ َ َ َ
َ
ِّ
ف
ُم َ
وسى فيِ َس ِريٍَّة فيِ البَ ْح ِر ،فبَيْنَا ُه ْم كذِلك ق ْد َرف ُعوا الش َر َ فيِ
َ
اهلل َعَلى َن ْف ِسِهَ .ف َق َ
الس ِفينَِةِ :قُفوا ُأ ْخ ُ ُك ْم ِب َق َضاٍء َق َضاُه ُ
ال أَُبو
ِم ْن َف ْوِق ِه ْم يَ ْهتِ ُف ِبأ ْه ِل َّ
برِ
ُم َ َ
ت مخُْ ًاَ ،ق َ
ال :إِ َّن اهللَ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ َ ،ق َضى َعَلى َن ْف ِسِه :أََّنُه َم ْن أَ ْع َط َ
ش
وسى :أ ْخبرِ ْ إِ ْن ُكنْ َ برِ
()1
ف َس َقاُه ُ
اهلل يَ ْو َم اْل َع َطش).
َن ْف َسُه َلُه فيِ يَ ْو ٍم َصاِئ ٍ
َ
ْر ِّي،
ولئن وقع اخلالف يف صحة هذه الرواية ،فقد روى الشيخانَ ( :ع ْن أِبي َس ِعي ٍد الخُْ د ِ

اهلل َعنُْهَ ،ق َ
َّ ُ َ
ُ
َر ِض َي ُ
َّ
يل
ال :مَ ِ
س ْع ُت النَّبيََِّ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم ،يَُقولَ :م ْن َصا َم يَ ْو ًما فيِ َسبِ ِ
ني َخري ًفا)( ،)2ويف الصحيحنيَ ( :ع ْن َس ْهلَ ،ر ِض َي ُ
ُ
اهلل
اهللِ َب َّع َد اهلل َو ْج َهُه َع ْن النَّ ِار َسبْ ِع َ ِ
ٍ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
َعنُْهَ ،ع ْن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
الريَّ ُان يَد ُ
ْخ ُل ِمنُْه
ال :إِ َّن فيِ الجْ َنَِّة َباًبا ُي َق ُال َلُه َّ
الصاِئ ُمو َن يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ،ال يَد ُ
الصاِئ ُمو َن؟ َفيَُقوُمو َن ال
َّ
ْخ ُل ِمنُْه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْمُ ،ي َق ُال :أَيْ َن َّ

ْخ ُل ِمنُْه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْمَ ،فإَِذا د َ
يَد ُ
َخُلوا ُأ ْغِل َق َفَل ْم يَد ُ
ْخ ْل ِمنُْه أَ َحدٌ).

()3

والريان :مشتق من الري الكثري ،الذي هو ضد العطش ،ومسي بذلك؛ ألنه جزاء

الصائمني على عطشهم وجوعهم ،واكتفى بذكر الري عن الشبع؛ ألنه يدل عليه من
حيث إنه يستلزمه ،وأفرد هلم هذا الباب إكراماً هلم واختصاصاً؛ وليكون دخوهلم اجلنة
غري متزامحني؛ ألن الزحام قد يؤدي إىل العطش.

()4

وعندما جند أن الشريعة اإلسالمية راعت جانب التيسري والتخفيف عن أتباعها،

 .1رواه البزار  ،214 / 11وقال اهليثمي يف جممع الزوائد رواه البزار ورجاله موثقون .238 / 3
 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل الصوم يف سبيل اهلل.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.

 .4العيين ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،ملفات من موقع ملتقى أهل احلديث.244/ 16 ،
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ودفعت عنهم احلرج واملشقة ،فسمحت بتأخري صالة الظهر بسبب شدة احلرَ ،ف َع ْن أَِبي
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ُه َريْ َرةََ ،ع ْن النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
الصالةِ؛ َفإِ َّن ِش َّدةَ
ال( :إَِذا ْ
اشت َّ
َد الحْ َ ُّر َفأَْب ِرُدوا ِب َّ
َ
احل ِّر ِم ْن َفيْح َج َهنَّ َم)( ،)1إال أنها مل تعترب احلر وشدته عذراً مبيحاً لإلفطار مطلقاً ،وجند أن
ِ
األعذار اليت تبيح اإلفطار مشلت السفر ،واملرض ،واهلرم ،أو الكرب ،واحلمل ،واإلرضاع،

عدا عن األعذار اليت ال تسمح بالصيام كاحليض ،والنفاس ،واحلر وشدته ليسا منها.
كما شنعت نصوص القرآن على املتهربني من التكاليف الشرعية بسبب

احلر ،وحذرهم من حر النار ،قال تعاىلَ { :ف ِرحَ الْم َُخلَّ ُفونَ بِمَ ْقعَدِهِمْ خِالَفَ رَسُو ِل

اهللِ وكرهوا أن جياهدوا ب ِ َأمْوَالِ ِهمْ وَ َأ ُنفسِ ِهمْ فِي سَ ِبي ِل اهللِ وَ َقا ُلواْ َال َتنفِرُواْ فِي الْحَ ِّر ُق ْل نَارُ

جَهَنَّمَ َأشَدُّ حَرّ ًا لَّوْ َكا ُنوا يَ ْف َقهُونََ ،فلْي َْضح َُكواْ َقلِيالً وَلْيَب ُْكواْ َكثِري ًا جَزَاء بِمَا َكا ُنواْ ي َْكسِبُونَ}
(التوبة.)82 - 81 :

فقولهَ :
{ال َتن ِفُرواْ فيِ الحْ َ ِّر} كان ألن غزوة تبوك كانت يف وقت شدة احلر ،وطيب الثمار

والظالل ،كما ورد عن ابن عباس وكعب بن مالك ،فأقيمت عليهم احلجة بأن قيل هلم
إذا كنتم جتزعون من حر القيظ ،فنار جهنم اليت هي أشد ،أحرى أن جتزعوا منها.

()2

وبعض املسلمني اليوم ال يريد الصوم يف احلر ،مع أن الصوم فرض على املسلمني ،وهم
يف احلجاز خاصة يف املدينة املنورة ،اليت تفوق حرارتها بالد فلسطني بدرجات.
ومع أن الشريعة اإلسالمية راعت أصحاب األعذار ،وأذنت لبعضهم بالفطر ،ونفت
رب عن الصائم يف السفر إذا حلقته مشقة ،إال أن احلر إذا اجتمع مع
نصوص السنة ال ّ

عذر من األعذار يؤخذ به ،فقد ورد عن عثمان بن األسود ،قال :سألت جماهداً عن امرأة
 .1صحيح البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ،باب اإلبراد بالظهر من شدة احلر.
 .2احملرر الوجيز ،74/ 3 ،تفسري الطربي.399/ 14 ،
41

العدد  104رمضان وشوال  1433هـ  -آب وأيلول

 2012م

لي وافق تاسعها شهر رمضان ،ووافق حراً شديداً ،فأمرني أن تفطر وتطعم ،قال :وقال
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة
جماهد وتلك الرخصة يف املسافر واملريض ،فإن اهلل يقولَ { :و َعَلى َّال ِذ َ

َط َعاُم

ني}(.البقرة)184 :
ِم ْس ِك ٍ

()1

اهلل َعنُْهَ ،ق َ
(كنَّا َم َع النَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
َو َع ْن أََنسَ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْكثَُرَنا ِظ ً
الُ :
ال َّال ِذي
ٍ

اب،
الر َك َ
ين َصاُموا َفَل ْم يَ ْع َمُلوا َشيْئًاَ ،وأَ َّما َّال ِذ َ
َظ ُّل ِب ِك َساِئِهَ ،وأَ َّما َّال ِذ َ
يَ ْست ِ
ين أَْف َطُروا َفبَ َعُثوا ِّ
َوا ْمتَ َهنُوا َو َعالجَُ واَ ،ف َق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
ب المُْْف ِطُرو َن اْليَ ْو َم ِبالأَْ ْج ِر)(،)2
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :ذ َه َ
َّبيِ
الد ْرداِء ،رضي اهلل عنهَ ،ق َ
الَ :
ض
و َعن أَِبي َّ
(خ َر ْجنَا َم َع الن ِّ ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيِ َب ْع ِ
أَ ْس َف ِارهِ ،يَ ْوم َح ٍّارَ ،حتَّى َ
ائم ،إِ َّال
الر ُج ُل يَ َدُه َعَلى َرأْ ِسِه ِم ْن ِش َّدةِ الحْ َ ِّرَ ،و َما ِفينَا َص ٌ
يض َع َّ
فيِ ٍ
َّبيِ
احَة)(.)3
َما َكا َن ِم َن الن ِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،واْب ِن َر َو َ
فاحلديث يدل على أن اجتماع السفر مع احلر كان رخصة للفطر بسبب املشقة

الشديدة ،وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،بأن األخذ برخصة
الفطر يف السفر عند املشقة وشدة احلر من بني األخذ بالعزمية ،وهو الصوم.

()4

والتأمل احلاصل للصائم ال يتنافى مع طاعته ملواله إذا رضي بصومه ،فاجتماع الرضا
بالصوم مع التأمل منه ممكن ،بل يؤجر على تأمله ،فالصائم يف شهر رمضان يف شدة احلر
راض به ،كاملريض الشارب للدواء الكريه ،يتأمل به راض به.
متأمل بصومهٍ ،

()5

وقد أجاز العلماء والفقهاء للصائم االستحمام ،واالغتسال ،واملضمضة ،وصب املاء

 .1تفسري الطربي.432/ 3 ،

 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب فضل اخلدمة يف الغزو ،وصحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب أجر املفطر
يف السفر إذا توىل العمل.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر.

 .4فتاوى اإلسالم ،سؤال وجواب ،بإشراف حممد املنجد841/ 1 ،عن املكتبة الشاملة.

 .5ابن القيم ،مدارج السالكني ،دار الكتاب العربي ،ط ،1973 - 1393 ،3حتقيق حممد حامد الفقي.112/ 1 ،
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على رأسه يف حر الصيف ،وقد كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يصب على رأسه املاء

ال أَُبو َب ْكرَ :ق َ
من احلر أو من العطش وهو صائم ،فقد ورد يف سنن أبي داودَ( :ق َ
ال َّال ِذي
ٍ

َح َّدَث َل َق ْد َرأَيْ ُت َر ُس َ
ب َعَلى َرأْ ِسِه المَْاَء َو ُه َو
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،باْل َع ْر ِج يَ ُص ُّ
نيِ
ْ َ
ش أَ ْو ِم َن الحْ َ ِّر) ،)1(.وكان ابن عمر يبل ثوبه وهو صائم باملاء؛ لتخفيف
َصاِئ ٌم ِم َن ال َعط ِ
احلرارة أو العطش.

وال جيوز للمسلم التذرع بالعمل لإلفطار بسبب احلر ،أو االمتحانات ،هذا هو
األصل العام ،لكن أجاز بعض العلماء لعمال املناجم واألفران اإلفطار ،ومع ذلك؛
فالفتوى يف ذلك ختتص بكل فرد حسب ظروفه اليت يطرحها على املفيت ،لكن الشرع
ال يسمح إلنسان أن يصل إىل درجة قتل نفسه بسبب الصوم ،كما ال يسمح باإلفطار
بعذر احلر مع املشقة إال يف حاالت استثنائية.
فرمضان نعمة عظيمة حلت علينا ،فلنبق فيه بني الشكر هلل ،والصرب على طاعته
ألجل اجلزاء العظيم ،والثواب الكبري ،واللذة احلقيقية بطاعته سبحانه ،واألجر على
َصب.
قدر املشقة والن َ
واهلل اهلادي إىل سواء السبيل

 .1سنن أبي داود ،كتاب الصيام ،باب الصائم يصب عليه املاء من العطش ويبالغ يف االستنشاق ،وصححه األلباني.
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مناسبة العدد

حمطات رمضانية
الشيخ حممد سعيد صالح  /مدير عام البحوث والتخطيط

دار اإلفتاء الفلسطينية

احلمد هلل ،الذي هدانا هلذا الدين ،فجعلنا من عباده املسلمني ،وفرض علينا من
العبادات ،ما ترتفع لنا به الدرجات ،وجعل حياتنا حمطات وحمطات ،نقبل فيها على اهلل
عز وجل ،لنكون من أصحاب جنة النعيم ،وبعد؛
فيطل علينا شهر عظيم كريم ،هو شهر رمضان ،وما أدراك ما شهر رمضان! شهر

َّ ُ
الصيام ،والقيام ،وقراءة القرآن ،قال عنه احلق تبارك وتعاىلَ :
نز َل
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذ َي أ ِ

ال َدى َواْلُف ْرَقا ِن َف َمن َشه َد ِم ُ
َات ِّم َن هُْ
ِفيِه اْلُق ْر ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه
اس َوَبيِّن ٍ
ِ
آن ُه ًدى للنَّ ِ

يد ُ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
َو َمن َكا َن َم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ُي ِر ُ
يد ِب ُك ُم
ٍ
ُك ِمُلواْ اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
اْل ُع ْس َر َوِلت ْ
ُكبرُِّ واْ اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
اك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}(البقرة،)185 :
فهو شهر الرمحة والغفران ،والعتق من النار ،أحب احلبيب املصطفى ،صلى اهلل عليه

بَ ،ق َ
الَّ :
وسلم ،لقاءه ،فقد ورد أَ َّن النَّبيَِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،كا َن إَِذا د َ
(الل ُه َّم
َخ َل َر َج ٌ

َْ
ب َو َش ْعبَا َنَ ،وَبِّل ْغنَا َر َم َضا َن).
َب ِارك لنَا فيِ َر َج ٍ

()1

فالنيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،حين لشهر رمضان ،ويستعد للقائه ،كيف ال يستعد

 .1املعجم األوسط ،189/ 4 :مسند البزار ،117/ 13 :وضعفه األلباني يف ضعيف اجلامع ،حديث .4395
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له احلبيب؟! وهو شهر الصرب ،والطاعة ،والقربة ،واإلنابة ،واملغفرة ،واملواساة ،والذكر،
وصلة األرحام ،والصدقات ،والتواصل بني أبناء األمة.
لذلك ما من مسلم وال مؤمن ودع شهر رمضان إ ّال وقلبه حيرتق أملاً ويعتصر لفراقه،
وما انصرف شهر رمضان عن عب ٍد صاحل ،عارف ،ملتزم ،قام حبقه وقدره إ ّال كان يف قلبه
ٍ
حزن وشوق وحنني ال يعلمه إال اهلل عز وجل ،يأمل من اهلل املغفرة يرجوها ،وأن يدرك
رمضان القادم ملا فيه من خري عميم.
هذا الشهر ما دخله عاص وتاب إال غفر اهلل له ذنوبه ومعاصيه مجيعها ،فحط عنه
السيئات ،ورفع له الدرجات ،وما من حمروم أقبل على اهلل عز وجل يف رمضان إال أعطاه
اهلل عز وجل من غري حساب ،لذلك كان خيار سلف هذه األمة يتمنون لقاء شهر رمضان
املبارك ،ويدعون اهلل عز وجل أن يبلغهم إياه ،ليقينهم ،وعلمهم مبا حيمله من خري عميم،
وثواب جزيل ،وكيف ال يفعلون هذا؟! ،وهم العارفون أن اإلنسان عبد فقري ،ضعيف،
حمتاج إىل رمحة ربه ،ومغفرته ،وكرمه.
وملا هلذا الشهر العظيم من مكانة ،فال بد لنا أن نقف معه يف حمطات عدة:
احملطة األوىل :إذا بلغك اهلل عز وجل شهر رمضان املبارك ،وقدر لك وشرعت يف
صيامه ،فحري بك أيها املسلم أن ال تنسى نعمة اهلل اليت أسداها إليك ،ومنته اليت
أوالها إليك ،فبلغك شهر الصيام والقيام ،فمد يف عمرك لتدرك هذا الشهر ،الذي تاق
إليه غريك ،فما بلغوه ،وال أدركوه ،مع أنهم اشتاقوا إليه ،ورقصت أفئدتهم حنيناً مثلك
للوصول إليه ،ولكن ما أدركوه ،وما وصلوه ،وال بلغوه ،فحانت منيتهم ،وجاءت ساعتهم،
فرتكوا الدنيا ،ورحلوا ،فإذا بلغت شهر رمضان ،فتذكر فضل اهلل عليك ،وامحده على
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نعمة بلوغ هذا الشهر الكريم ،وقل اللهم لك احلمد على أن بلغتين شهر رمضان
ألتزود من خريه ،وأبتعد عن شر الدنيا وزينتها ،فإن شكرت اهلل عز وجل على آالئه،

ونعمائه ،كنت ممن قال عنهم احلق عز وجلَ { :وإْذ َتأََّذ َن َرُّب ُك ْم َلئِن َش َك ْرتمُْ َأل ِزي َدن ُ
َّك ْم
ِ
َوَلئِن َك َف ْرتمُْ إِ َّن َع َذ ِابي َل َش ِديدٌ}(إبراهيم ،)7 :فتتنزل عليك الربكات ،وتغشاك الرمحات،
وتكون من املقبولني عند الرمحن الرحيم ،مذكرك يا أخي أن ال تنسى أن غريك من

األحياء أدركوا شهر رمضان كما أدركته ،ولكن البالء الذي حل بهم من سقم ،وأمل،
وضعف صحة ،وقلة عافية ،مل يتمكنوا من صيامه كما تصوم أنت ،فأكثر من محد اهلل
عز وجل وشكره ،واسأله عز وجل أن يعينك على صيامه وقيامه وإمتامه ،طلباً لرمحة اهلل
ومغفرته ،وشكراً هلل على نعمه اليت قال عنها احلق عز وجلَ { :وإِن َت ُعدُّواْ ِن ْع َمَة اهللِ َال

تحُْ ُصو َها إِ َّن اهللَ َل َغُفو ٌر

يم}(.النحل)18 :
َّر ِح ٌ

احملطة الثانية :إخالص النية على التزام رضوان اهلل وطاعته ،قال رسول اهلل ،صلى

اهلل عليه وسلم( :إمنا َ
اتَ ،وإِنمََّا ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ ما َن َوى؛ َف َم ْن كانت ِه ْج َرُتُه إىل
األ ْع َم ُال ِبالنِّيَّ ِ

اج َر إليه)( ،)1فلتكن النية اخلالصة
ُدْنيَا ُي ِصيُب َها ،أو إىل ا ْم َرأَةٍ يَنْ ِك ُح َها؛ َف ِه ْج َرُتُه إىل ما َه َ
الصادقة من بداية هذا الشهر بينك وبني اهلل تعاىل على التقرب إىل اهلل بالطاعات،

والذكر ،وحسن العبادة.
فللصيام ركنان ،األول :النية ،وتكون من الليلة األوىل عند ثبوت رؤية هالل شهر
رمضان ،وجتدد يف كل ليلة ،بلفظ أو قيام لسحور ،من غري تردد ،وال تسويف ،والركن
الثاني :وهو اإلمساك عن املفطرات بأنواعها ،التزاماً بأوامر اهلل العظيم ،واجتناباً لنواهيه،
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
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مع ختري صاحل العمل والقربة.
فبالنية أخي املسلم ولو -ال مسح اهلل -مل تتمكن من صيامه ملنية أتت ،أو عارض وقع،
فإن لك األجر يف النية على الصيام.
احملطة الثالثة :مبا أنك شرعت يف الصيام والقيام ،جيب عليك أن ال تنسى وصية خري

األنام ،فعن أََبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلم( :قال

الصيَاُم ُجنٌَّة؛ وإذا كان يَ ْوُم
الصيَا َم؛ فإنه لي وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،و ِّ
اهللُ :ك ُّل َع َم ِل بن آَد َم له ،إال ِّ

َص ْوم أَ َح ِد ُك ْم ،فال يَ ْرُف ْ
بَ ،فإِ ْن َس َّابُه أَ َحدٌ ،أو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل إني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌم،
ث ،وال يَ ْص َخ ْ
ِ
ِ
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
لصاِئم
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ من ِر
وف َفم
س محَُ َّم ٍد بيده؛ ل
يح المِْ ْس ِكِ ،ل َّ
َّ
َو َّال ِذي َن ْف ُ
ِ
َف ْر َحتَا ِن يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إذا أَْف َط َر َف ِر َح ،وإذا َل ِق َي َرَّبُه َف ِر َح ِب َص ْو ِمِه)( ،)1فالصوم مع أنه امتناع
عن املفطرات إال أنه جامعة تربوية خللق املسلم وسلوكه ،ليشعر اآلخرين أن الصوم

خلق وسلوك وتهذيب.
وأذكر إخواني الصائمني مبا قد حيبط الصوم ،من قول ال يليق ،وهو (ابتعد عين فأنا
صائم) ،فصومك طاعة بينك وبني اهلل عز وجل ،ثوابها ال يعرفه إال اهلل عز وجل ،جاء

يف احلديث القدسي السابقُ :
الصيَا َم؛ فإنه لي وأنا أَ ْج ِزي
(ك ُّل َع َم ِل ابن آَد َم له ،إال ِّ

ِبِه) ،فالصيام يكبح اجلماح ،ويربط اجلأش ،ويهذب النفس ،ويرتقي باإلنسان إىل أعلى
مراتب الصرب والتحمل ،ال التأفف والتضجر ،مما قد حيبط العمل ،ويبطل األجر.
احملطة الرابعة :شهر رمضان هو شهر املغفرة ،والتوبة ،واإلنابة ،والرجوع إىل احلق،
فها هو سيد األولني واآلخرين ،سيدنا حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،حيثنا على ذلك ،فعن
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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وسى ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال( :إِ َّن اهللَ عز وجل يَبْ ُس ُط
أبي ُم َ

ُوب ُم ِسيُء َّ
يَ َدُه ِب َّ
الليْ ِل ،حتى َت ْطُل َع
ُوب ُم ِسيُء النَّ َه ِارَ ،ويَبْ ُس ُط يَ َدُه ِبالنَّ َه ِار ِليَت َ
الليْ ِل ِليَت َ
َّ
س من َم ْغ ِرِب َها)( ،)1اهلل اهلل يا مسلم يا عبد اهلل ،مغفرة بني الصلوات بالوضوء
الش ْم ُ
والصلوات ،ومغفرة متجددة أسبوعياً من اجلمعة إىل اجلمعة ،ومغفرة وكفارة أخرى
من رمضان إىل رمضان ،رب كريم ُيعبد ،جباه له تسجد ،أفئدة بالطاعة تتقرب ،نفوس

للرمحة تطلب ،مالئكة للحسنات تكتب ،ولن ننسى احلديث القدسي( :يا ِعبَاِدي؛ إن ُ
َّك ْم
ِ
الليْل َوالنَّ َه ِار ،وأنا أَ ْغ ِفُر ُّ
تخُْ َ َّ
وب مجيعاً ،فاستغفروني ،أَ ْغ ِف ْر َل ُك ْم)(.)2
الذُن َ
ِطئُون ِب ِ
فاعلم أخي املسلم أنك مهما أذنبت فاستغفرت ،وإىل ربك رجعت ،فإن لك رباً يغفر

ين أَ ْس َرُفوا َعَلى أَنُف ِس ِه ْم ال َت ْقن ُ
حِة
َطوا ِمن َّرمَْ
الذنوب مجيعاً ،قال تعاىلُ{ :ق ْل يَا ِعبَاِد َي َّال ِذ َ

اهللِ إ َّن اهللَ يَ ْغ ِفُر ُّ
وب جمَ ِيعاً إَِّنُه ُه َو اْل َغُفوُر
الذُن َ
ِ

يم}(.الزمر)53 :
الر ِح ُ
َّ

ت ُذُنوُب َك َعنَا َن
واقرأ قول احلق عز وجل يف احلديث القدسي( :يا ابن آَد َم؛ لو َبَل َغ ْ
استَ ْغ َف ْرَت َ ،غ َف ْر ُت لك وال ُأَباِلي)( ،)3فعليك أخي أن تستثمر شهر رمضان
الس َماِءُ ،ث َّم ْ
َّ
نيِ
بتجارة راحبة ،فتستغفر من سائر الذنوب ،وإىل اهلل تتوب ،قبل أن يأتي يوم ال بيع فيه
وال خالل.
احملطة اخلامسة :أمر شرعي جيب أن اليفوتك ،أال وهو التزود بالعلم الشرعي النافع،
من مدارسة ألحكام الصيام ومطالعتها ،من فرضية له ،وأركانه ،وشروطه وآدابه ،وسننه
ومستحباته ،ومفسداته وقضائه ،وصدق رسولنا ،صلى اهلل عليه وسلم ،القائلَ :ع ِن اْب ِن
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
الَ ( :م ْن ُيرْد ُ
َعبَّاس ،أَ َّن النَّبيََِّ ،صَّلى ُ
اهلل ِبِه َخيرْ ًا ُي َف ِّقُّه فيِ ِّ
ين)(،)4
ِ
الد ِ
ٍ
 .1صحيح مسلم ،كتاب التوبة ،باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة.
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.

 .3سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب يف فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة اهلل ،وصححه األلباني.

 .4صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من يرد اهلل به خرياً يفقه يف الدين.
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وإن كان أحد األشخاص ال جلد له على املطالعة ،فليتابع الربامج اإلميانية ،والدروس
الرمضانية من على شاشات التلفاز وأثري املذياع ملن حيسن السماع ،فيتقرب إىل اهلل
عز وجل بعبادة صحيحة ،فال يعذر مسلم بأرض املسلمني جبهل ،أو قلة معرفة بالدين.
احملطة السادسة :جيب علينا أن الننسى أن شهر رمضان شهر القرآن ،شهر فيه ليلة

القدر ،قال تعاىل{ :إنَّا أَن َزْلنَاُه َليَْلِة اْل َقدْر * َو َما أَْد َر َ
ْر َخيرٌْ
اك َما َليَْلُة اْل َقد ِ
ْر * َليَْلُة اْل َقد ِ
ِ
فيِ
وح ِفي َها ِبإِْذ ِن َرِّب ِهم ِّمن ُك ِّل أَ ْم ٍر * َسال ٌم ِه َي َحتَّى
ف َش ْه ٍر * َتن َّ
ِّم ْن أَْل ِ
الر ُ
َز ُل المَْالِئ َكُة َو ُّ
َم ْطَل ِع اْل َف ْج ِر}(القدر ،)5 - 1 :فهذه الليلة اليت هي يف العشر األواخر من رمضان ،علينا
أن نتحراها ،لعل اهلل عز وجل ،يكرمنا بها ،فنكون من أصحابها ،كمن َعبَ َد اهلل حنو ثالثة
ومثانني عاماً.

هذه بعض األمور الرمضانية ،فلنغتنم أيام هذا الشهر ،ولياليه ،وكل ما فيه ،لنتزود

ُ
َْ
اب}
َوُدواْ َفإِ َّن َخيرْ َ َّ
بالتقوى ،والطاعات ،قال تعاىلَ { :وَتز َّ
الزاِد التَّ ْق َوى َو َّاتُقو ِن يَا أ ْوِلي األلبَ ِ
(البقرة ،)197 :فال ندري أنبلغ إكمال رمضان أم ال ،أندرك القادم ،وحنن بصحة أم سقم،
فلنسارع إىل رمحات اهلل ومغفرته ،ولنقرأ قول الشاعر:
يا ذا الذي ما كفاه الذنب يف رجب *** حتى عصى ربه يف شهر شعبان

لقـد َّ
أظلك شـهر الصوم بع َد ُهما *** فال ُتصيرِّ ه شه َر تضييع وعصيان
ُ
واتــل الكتاب ورتــل فيه جمتهـداً *** فإنه شـهر تسبيـــــح وقـرآن
كم كنت تعرف ممن صام من سلف *** من بني أهل وجريا ٍن وإخوا ِن

أفناهـم املوت واستبقاك بعدهم *** َحيّاً فما أقرب القاصي إىل الداني
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،وبلغنا اللهم رمضان ،وتقبل منا
الصيام والقيام ،يا رمحن ،وصلى اهلل وسلم على املصطفى العدنان.
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الشيخ حممد أمحد أبو الرب  /مفيت حمافظة جنني
احلمد هلل الذي شرع لعباده مواسم للطاعات؛ ليعظم هلم األجر ،ويكفر عنهم السيئات،
ويضاعف هلم احلسنات ،ويرفع هلم الدرجات ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،القائلَ { :و َس ِار ُعوا

ات َو َ
األ ْر ُ
َّت ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}(آل عمران،)133 :
الس َما َو ُ
ض ُأ ِعد ْ
إِلىَ َم ْغ ِف َرةٍ ِم ْن َرِّب ُك ْم َو َجنٍَّة َع ْر ُض َها َّ
وأشهد أن حممداً رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،املخرب عن ربه سبحانهُ :
(ك ُّل َع َم ِل
الص ْو َمَ ،فإَِّنُه ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِه)( ،)1وبعد؛
اْب ِن آَد َم َلُه ،إِال َّ
ب
فيقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم{:يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُوا ُكتِ َ
َات َف َم ْن َكا َن ِمنْ ُك ْم َم ِر ً
يضا أَ ْو َعَلى
َعَلى َّال ِذ َ
ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن * أَيَّا ًما َم ْع ُدود ٍ
َ
ني َف َم ْن َت َط َّو َع َخيرْ ًا
َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخ َر َو َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
َّ ُ
َف ُه َو َخيرٌْ َلُه َوأَ ْن َت ُصوُموا َخيرٌْ َل ُك ْم إ ْن ُكنْت ْ َ
ْز َل ِفيِه
ِ
ُم َت ْعل ُمو َن * َش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذي أن ِ
َات ِم َن هُْ
اْلُق ْر ُ
ال َدى َواْلُف ْرَقا ِن َف َم ْن َش ِه َد ِمنْ ُك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه َو َم ْن
اس َوَبيِّن ٍ
آن ُه ًدى ِللنَّ ِ
يد ُ
َكا َن َم ِر ً
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َوال ُي ِر ُ
يضا أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ُي ِر ُ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر
ٍ
ُك ِمُلوا اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
َوِلت ْ
ُكبرُِّ وا اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
اك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْ
ش ُكُرو َن}( .البقرة)185 - 183 :
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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املسلم يف رمضان

فها هو موسم اخلريات قد ّ
أهل علينا ،باألمن ،واإلميان ،والسلم ،واإلسالم ،هذا شهر
رمضان؛ شهر الصيام ،شهر القرآن ،فأين املتسابقون واملتنافسون ؟
وبهذه املناسبة أوصي نفسي وإخواني ببعض الوصايا ،لعل اهلل تعاىل أن ينفعنا وإياهم
بها:

ً
مستغال فضل هذا
الوصية األوىل :بادر أخي املسلم بالتوبة ،واإلقالع عن املعاصي،

الشهر العظيم ،الذي هيأ اهلل تعاىل فيه األنفس لإلقبال على الطاعات ،فاستغل هذا

العطاء ،وهذا العون الرباني ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا د َ
َخ َل َش ْهُر
ت َّ
اطنيُ)( ،)1وقال
الس َماِءَ ،و ُغِّل َق ْ
ِّح ْ
ت أَْب َو ُ
ت أَْب َو ُ
َر َم َضا َن؛ ُفت َ
الشيَ ِ
اب َج َهنَّ َمَ ،و ُسْل ِسَل ِ
اب َّ

صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َكا َن أَ َّو ُل َليَْلٍة ِم ْن َش ْه ِر َر َم َضا َن؛ ُص ِّف َد ِت َّ
اطنيَُ ،و َم َرَدُة
الشيَ ِ
اب َ
اجلنَِّةَ ،فَل ْم ُي ْغَل ْق
ِّح ْ
اجل ِّنَ ،و ُغِّل َق ْ
َح ِمنْ َها َب ٌ
ت أَْب َو ُ
ت أَْب َو ُ
ابَ ،وُفت َ
اب النَّ ِارَ ،فَل ْم ُي ْفت ْ
ِ
ابَ ،وُينَاِدي ُمنَاٍد :يَا َبا ِغ َي َ
اخليرْ ِ أَْقبِ ْلَ ،ويَا َبا ِغ َي َّ
الش ِّر أَْق ِص ْر ،وَلهلِ ِ ُعتَ َقاُء ِم َن النَّ ِار،
ِمنْ َها َب ٌ
َوَذ َ
لك ُك ُّل َليَْلٍة)( ،)2فيفتح اهلل يف هذا الشهر لعباده من أبواب الطاعات؛ ليكون سبباً
من أسباب دخول اجلنة ،ويقل إغواء الشياطني ،فهم مكبلون عن أذى املؤمنني ،فاخلري
والرمحة والثواب يف هذا الشهر عظيم ،والنفس مهيأة هلذه الطاعات بعون اهلل تعاىل،

والسعيد من استغل هذه النفحات فأكثر من األعمال الصاحلة؛ تقرباً هلل تعاىل ،والتائب
من الذنب كمن ال ذنب له ،واهلل تعاىل حيب التائبني ،ويتودد لعباده ،فمن أمسائه الودود،

ين أَ ْس َرُفوا َعَلى أَْنُف ِس ِه ْم ال َت ْقن ُ
حِة اهللِ إِ َّن اهللَ يَ ْغ ِفُر
َطوا ِم ْن َرمَْ
قال تعاىلُ{ :ق ْل يَا ِعبَاِد َي َّال ِذ َ
ُّ
يم}(.الزمر)53 :
الذُن َ
الر ِح ُ
وب جمَ ِي ًعا إَِّنُه ُه َو اْل َغُفوُر َّ
الوصية الثانية :أن يكون للصيام تأثري يف السلوك ،فإياك أخي املسلم أن يكون الصوم

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ،ومن رأى كله واسعاً.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الصوم عن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،باب ما جاء يف فضل شهر رمضان ،وصححه األلباني.
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عندك جمرد امتناع عن الطعام والشراب فقط ،بل ليكن صيامك مناعاً لك من كل أذى
وفحش من األقوال واألعمال ،يقول القرطيب يف تفسريه عند تعريفه للصوم( :الصوم

شرعاً :اإلمساك عن املفطرات ،مع اقرتان النية به ،من طلوع الفجر إىل غروب الشمس،
وكماله باجتناب احملظورات ،وعدم الوقوع يف احملرمات).

()1

(الصيَاُم ُجنٌَّة؛ َفال يَ ْرُف ْ
ثَ ،وال يجَْ َه ْلَ ،وإِ ِن ا ْمُر ٌؤ َقاَتَلُه ،أَ ْو
قال صلى اهلل عليه وسلمِّ :
()2
ي)
َشاتمََُهَ ،فْليَُق ْل :إِِّني َصاِئ ٌم َم َّرَت نْ ِ
فالصوم سرت لك ،ووقاية من النار؛ ألنه مانع لك من االنسياق وراء الشهوات،

ُّور َواْل َع َم َل ِبِه،
والوقوع يف املوبقات ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن لمَْ يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
()3
اجٌة فيِ أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه).
س لهلِ ِ َح َ
َفَليْ َ
الوصية الثالثة :امأل فراغ يومك بالذكر ،واالستغفار ،وتالوة القرآن ،فهذا الشهر تتضاعف

َّ ُ
فيه األجور ،احلسنة بعشر أمثاهلا ،وفيه نزل القرآن ،قال تعاىلَ :
ْز َل ِفيِه
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذي أن ِ
اْلُق ْر ُ
آن(}...البقرة ،)185 :وتالوة القرآن من أعظم أعمال الرب اليت تؤجر عليها ،قال صلى

اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َق َرأَ َح ْرًفا ِم ْن ِكتَاب اهللِ؛ َفَلُه بِه َح َسنٌَةَ ،و َ
احل َسنَُة ِب َع ْشر أَ ْمثَ هِالَاَ ،ال أَُق ُ
ول
ِ
ِ
ِ
المْ َح ْر ٌفَ ،وَل ِك ْن أَِل ٌ
يم َح ْر ٌف)( ،)4وقال صلى اهلل عليه وسلم:
ف َح ْر ٌفَ ،و َال ٌم َح ْر ٌفَ ،و ِم ٌ

( َمثَ ُل المُْ ْؤ ِمن َّال ِذي يَ ْق َرُأ اْلُق ْرآ َن؛ َك َمثَل ُ
بَ ،و َمثَ ُل المُْ ْؤ ِم ِن
بَ ،و َط ْع ُم َها َطيِّ ٌ
األْتُر َّجِة؛ ِر ُحي َها َطيِّ ٌ
ِ
ِ
يح لهََاَ ،و َط ْع ُم َها ُحْل ٌوَ ،و َمثَ ُل المُْنَاِف ِق َّال ِذي يَ ْق َرُأ
َّال ِذي ال يَ ْق َرُأ اْلُق ْرآ َن؛ َك َمثَ ِل التَّ ْم َرةِ؛ ال ِر َ
بَ ،و َط ْع ُم َها ُم ٌّرَ ،و َمثَ ُل المُْنَاِف ِق َّال ِذي ال يَ ْق َرُأ اْلُق ْرآ َن؛ َك َمثَ ِل
اْلُق ْرآ َن؛ َمثَ ُل الرَّيحَْاَنِةِ ،ر ُحي َها َطيِّ ٌ
 .1القرطيب ،اجلامع األحكام القرآن.11/ 2 ،
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.

 .4سنن الرتمذي ،كتاب فضائل القرآن ،باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من األجر ،وصححه األلباني.
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يحَ ،و َط ْع ُم َها ُم ٌّر).
س لهََا ِر ٌ
الحْ َنْ َظَلِةَ ،ليْ َ

()1

الوصية الرابعة :احملافظة على الصلوات اخلمس ،وأداؤها مجاعة يف املسجد ،واحملافظة

على صالة الرتاويح ،وقيام الليل ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َقا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا

احتِ َساًبا؛ ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه)( ،)2وحتري ليلة القدر يف العشر األواخر من هذا
َو ْ
الشهر العظيم ،واإلكثار فيها من القيام ،وتالوة القرآن ،والذكر ،والدعاء ،واالستغفار،

احتِ َساًبا؛ ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن
ْر إِميَاًنا َو ْ
قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َقا َم َليَْلَة اْل َقد ِ
َذنْبِه)()3وقال صلى اهلل عليه وسلم( :تحََ َّر ْوا َليَْلَة اْل َقدْر اْلوْتر ِم َن اْل َع ْشر َ
اخ ِر ِم ْن
األ َو ِ
ِ
ِ
ِ فيِ ِ ِ
َ َ ()4
َر َمضان)
الوصية اخلامسة :اإلكثار من أعمال الرب ،واخلري ،واإلحسان ،وصلة األرحام ،والصدقة،
وإعانة الفقري ،واحملتاج ،واملسكني ،واألرملة ،واليتيم ،وحتسس أحوال الناس ،خالل أيام
هذا الشهر املبارك؛ اقتداًء برسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،عن ابن عباس ،رضي اهلل
لخْ َ َ َ َ
َّ َ
َّبيِ َّ ُ َ
ُ ُ
عنهما ،قالَ ( :كا َن الن َُّ ،صلى اهلل َعليِْه َو َسل َم ،أ ْج َوَد النَّ ِ
اس ِبا يرْ َِ ،وكان أ ْج َوُد َما يَكون فيِ
ني يَْل َقاُه ِجبرْ ُ
َر َم َضا َنِ ،ح َ
يل)( ،)5وصح عنه صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ما ِم ْن يَ ْو ٍم ُي ْصبِ ُح
ِ
الل ُه َّم أَ ْع ِط ُمنْ ِف ًقا َخَل ًفاَ ،ويَُق ُ
اْل ِعبَاُد ِفيِه إال َمَل َكا ِن يَنْزال ِنَ ،فيَُق ُ
اآلخُرَّ :
ول أَ َح ُد ُه َماَّ :
ول َ
الل ُه َّم
ِ
ِ

ممُْس ًكا َتَل ًفا)
أَ ْع ِط ِ

()6

تنس أخي املسلم صدقة الفطر ،عنك وعمن تعول ،فهي تطهري لصيامك ،جترب أي
وال َ
 .1صحيح البخاري ،كتاب األطعمة ،باب ذكر الطعام.
 .2صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب تطوع قيام رمضان من اإلميان.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
 .4صحيح البخاري ،كتاب صالة الرتاويح ،باب حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر األواخر.
 .5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب أجود ما كان النيب ،صلى اهلل عليه وسلم يكون يف رمضان.
 .6صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول اهلل تعاىلَ{ :فأََّما َم ْن أَ ْع َطى َو َّات َقى* َو َصد َ
َّق ِبالحُْ ْسنَى}.
53

العدد  104رمضان وشوال  1433هـ  -آب وأيلول

 2012م

نقص طرأ عليه ،وهي طعمة للمساكني ،عن ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،قالَ( :ف َر َ
ض
َر ُس ُ
لصاِئ ِم ِم َن َّ
ثَ ،و ُط ْع َمًة
الرَف ِ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ز َكاةَ اْل ِف ْط ِر؛ ُط ْه َرةً ِل َّ
الل ْغ ِوَ ،و َّ
الةَِ ،فهي َز َكاةٌ َم ْقُب َ
الص َ
الةَِ ،ف ِهي َص َدَقٌة
ولٌةَ ،و َم ْن أََّدا َها َب ْع َد َّ
نيَ ،م ْن أََّدا َها َقبْ َل َّ
الص َ ِ
ِلْل َم َسا ِك ِ
ات)
الص َدَق ِ
ِم َن َّ

()1

قال املازري( :وكان سبب هذه العبادات اليت تطول ،ويشق التحرز منها من أمور
تفوت كماهلا ،جعل الشرع منها كفارة مالية بدل النقص؛ كاهلدي يف احلج والعمرة ،وكذا
الفطرة ملا يكون يف الصوم من لغو وغريه)

()2

وإليك أخي املسلم بعضاً من سنن الصيام ،وآدابه ،ومكروهاته:

 .1السحور ولو على شيء بسيط ،مثل جرعة ماء مع تأخري وقتهَ ،
قال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
اهلل

ور َب َر َكًة)( ،)3ومن بركة السحور :أنه يتقوى به على
َعَليِْه َو َسَّل َمَ( :ت َس َّحُروا؛ َفإِ َّن فيِ َّ
الس ُح ِ
صيام النهار ،وجيعله يستعد لصالة الفجر ،واالستيقاظ يف وقت يستجاب فيه الدعاء،

(الس ُحوُر أَ ْكَلٌة َب َر َكٌةَ ،ف َ
ال َت َد ُعوُهَ ،وَل ْو أَ ْن
وفيه اتّباع للسنة ،قال صلى اهلل عليه وسلمُّ :

يجَْ َر َع أَ َح ُد ُك ْم َج ْر َعًة ِم ْن َماٍءَ ،فإِ َّن اهللَ َو َم َ
ين).
َس ِّح ِر َ
الِئ َكتَُه ُي َصُّلو َن َعَلى المُْت َ

()4

 .2تعجيل الفطر عند تيقن غروب الشمس ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :ال يَز ُ
اس
َال النَّ ُ
بخَِيرْ ٍ َما َع َّجُلوا ال ِف ْط َر)( ،)5فمن تعمد تأخري الفطر ،فقد خالف السنة.

 .3اإلكثار من الدعاء عند الفطر وبعده؛ فدعوة الصائم ال ترد.
 .4البعد عن فضول الكالم ،ولغوه وفحشه.

 .1سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر ،وحسنه األلباني.
 .2صحيح مسلم بشرح النووي ،شرح حديث رقم .984
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب بركة السحور من غري إجياب.
 .4مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه.
 .5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب تعجيل اإلفطار.
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 .5االغتسال من اجلنابة ،مع العلم أن اجلنابة ال تؤثر يف الصيام ،فعن أم املؤمنني عائشة،

رضي اهلل عنها ،قالت( :أَ ْش َه ُد َعَلى َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،إِ ْن َكا َن َلُي ْصبِ ُح ُجُنبًا

من
المُ ،ث َّم يَ ُصوُمُه).
َاع َغيرْ ِ ْ
احتِ ٍ
ِ ْ جمِ ٍ

()1

 .6إذا أكل ناسياً أو شرب ،فليتم صومه ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َن ِس َي َفأَ َك َل
()2
َو َشر َبَ ،فْلُيتِ َّم َص ْو َمُهَ ،فإِنمََّا أَ ْط َع َمُه ُ
اهلل َو َس َقاُه).
ِ
 .7يكره للصائم املبالغة يف املضمضة واالستنشاق ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ( :باِل ْغ فيِ
()3
اق إِ َّال أَ ْن َت ُكو َن َصاِئ ًما).
ْ
االستِنْ َش ِ

 .8القبلة وغريها ملن ال ميلك نفسه ،قال ابن حجر يف معرض تفسريه لقوله صلى اهلل
عليه وسلم( :ال يَ ْرُف ْ
ث) املراد بالرفث( :الكالم الفاحش ،ويطلق على اجلماع ،وعلى
مقدماته ،وعلى ذكره مع النساء أو مطلقاً)(.)4

أسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ،وجيعل ثواب قيامنا وصيامنا يف ميزان
حسناتنا يوم القيامة ،إنه مسيع جميب.

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب اغتسال الصائم.

 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً.

 .3سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب الصائم يصب عليه املاء من العطش ويبالغ يف االستنشاق ،وصححه األلباني.

 .4فتح الباري ،ابن حجر.150/ 4 ،
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األستاذ :كايد عودة براهمة /أرحيا
احلمد هلل رب الشهور والدهور ،يقلب الليل والنهار ،إن يف ذلك لعربة ألولي األبصار،
وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه ،وبعد؛
فضله اهلل سبحانه على باقي الشهور ،فقال تعاىلَ :
فيطل علينا شهر كريمّ ،
{ش ْهُر َر َم َضا َن

َّ ُ
َات ِم َن هُْ
ْز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
ال َدى َواْلُف ْرَقا ِن(}...البقرة ،)185 :وخصه اهلل
اس َوَبيِّن ٍ
ال ِذي أن ِ
آن ُه ًدى ِللنَّ ِ
سبحانه وتعاىل ببعض العبادات اخلاصة ،كصالة الرتاويح اليت ال تؤدى إال فيه ،كما جعل فيه
ليلة خري من ألف شهر؛ أال وهي ليلة القدر ،واألحرى باملسلم أن يستغل هذا الشهر يف طاعة
اهلل ،قبل أن يأتي عليه رمضان وهو حتت الرتاب.
شهر رمضان حيمل كثرياً من العرب والعظات ،وفيه العديد من احملطات والوقفات ،ومنها:
أو ًال ـ الصوم تزكية للنفس:
ين آ َمنُوا
إن املقصد األساس من الصوم هو الوصول إىل درجة التقوى ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ

ب عَ
ب عَ
ين ِم ْن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}(البقرة ،)183:والتقوى
َلى َّال ِذ َ
َليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ُكتِ َ
هي أن جتعل بينك وبني النار وقاية ،أي :أن يقي املسلم نفسه من عذاب النار؛ ولن يكون
ذلك إال بعمل الطاعات ،واجتناب احملرمات ،والصوم يهذب النفس ،ويضيق مسالك الشيطان
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است َ
والشهوات ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :يَا َم ْع َش َر َّ
َو ْج؛ َفإَِّنُه
َط َ
اع اْلبَاَءةَ َفْليَتَز َّ
اب؛ َم ْن ْ
الشبَ ِ
أَ َغ ُّ
الص ْو ِمَ ،فإَِّنُه َلُه ِو َجاٌء)(.)1
ض ِلْلبَ َص ِرَ ،وأَ ْح َص ُن ِلْل َف ْر ِجَ ،و َم ْن لمَْ يَ ْست ِ
َط ْعَ ،ف َعَليِْه ِب َّ
ثانيًا ـ تكريم اهلل للصائم:

فقد جعل اهلل تعاىل رائحة فم الصائم أطيب عنده من ريح املسك ،قال صلى اهلل عليه وسلم:

( َو َّال ِذي َن ْف ِسي ِبيَ ِدهِ؛ لخَُ ُل ُ
سك) ( ،)2وجعل
الصاِئم ،أَ ْطيب عن َد اهلل َتعالىَ من ر
يح املِ ِ
وف َفم َّ
َ ُ ِْ ِ َ ِ ْ ِ ِ
سبحانه الصوم تكفرياً للذنوب واخلطايا ،وشافعاً لصاحبه يوم القيامة ،وجعل باباً خاصاً يف
احتِ َساًبا ُغ ِف َر
اجلنة يدخل منه الصائمون ،فقال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ

(الصيَاُم َواْلُق ْر ُ
آن يَ ْش َف َعا ِن ِلْل َعبْ ِد يَ ْو َم
َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه)( ،)3وقال صلى اهلل عليه وسلمِّ :
()4
الريَّ ُان ،يَد ُ
الصاِئ ُمو َن
ْخ ُل ِمنُْه َّ
اْل ِقيَا َمِة)  ،وقال صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن فيِ الجْ َنَِّة َباًبا ُي َق ُال َلُه َّ
ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن
يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة)( )5كما أعد اهلل تعاىل للصائم فرحتني ،قال صلى اهلل عليه وسلمِ( :ل َّ

يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إَِذا أَْف َط َر َف ِر َحَ ،وإَِذا َل ِق َي َرَّبُهَ ،ف ِر َح ِب َص ْو ِمِه).

()6

ثالثاًـ العمل الصاحل يف رمضان:
من أعمال رمضان :تعجيل الفطر ،والدعاء ،واإلفطار على متر ،وتناول وجبة السحور ،وقراءة

القرآن ،واجلود والكرم ،وتفطري الصائم ،واإلكثار من الذكر ،والصالة على النيب ،صلى اهلل عليه
وسلم ،وإعمار املساجد ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :ال يَز ُ
َجُلوا ال ِف ْط َر)(،)7
اس بخَِيرْ ٍ َما ع َّ
َال النَّ ُ
 .1صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب من مل يستطع الباءة فليصم.

 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب صوم رمضان احتساباً من اإلميان.

 .4مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رضي اهلل عنهما.
 .5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الريان للصائمني.

 .6صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
 .7صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب تعجيل اإلفطار.
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ور َب َر َكًة)( ،)1وقال صلى اهلل عليه وسلم:
وقال صلى اهلل عليه وسلمَ( :ت َس َّحُروا؛ َفإِ َّن فيِ َّ
الس ُح ِ
ِ
( َم ْن َف َّط َر َصاِئ ًما َكا َن َلُه ِمث ُ
الصاِئم َشيْئًا)( ،)2وعن ابن
ْل أَ ْج ِرهَِ ،غيرْ َ أََّنُه َال يَنُْق ُ
ص ِم ْن أَ ْج ِر َّ
َّ َ
َّ ُ َ
ُ
اسَ ،و َكا َن أَ ْج َوَد َما يَ ُك ُ
ون فيِ َر َم َضا َن
عباس ،قالَ ( :كا َن َر ُسول اهللَِ ،صلى اهلل عَليِْه َو َسل َم ،أ ْج َوَد النَّ ِ
ُ ()3
ِح َ
ني يَْل َقاُه ِجبرْ ِيل).
رابعًا ـ رمضان شهر االنتصارات:
ففي رمضان انتصر املسلمون على الكفار يف غزوة بدر ،ويف رمضان كان فتح مكة ،وغزوة
تبوك ،وانتصر املسلمون يف رمضان على التتار والصليبني.
خامسًا ـ اإلفطار يف نهار رمضان:
اسيًا َو ُه َو َصاِئ ٌمَ ،فْلُيتِ َّم َص ْو َمُه،
 .1األكل والشرب ناسياً ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن أَ َك َل َن ِ

َفإِنمََّا أَ ْط َع َمُه ُ
اهلل َو َس َقاُه).

()4

 .2أصحاب األعذار :ذكر مجهور العلماء أن املرض املبيح للفطر هو املرض الشديد ،أو

خيشى منه تأخر الشفاء ،قال تعاىلَ { :وال َت ْقُتُلوا أَْنُف َس ُك ْم إِ َّن اهللَ َكا َن ِب ُك ْم َر ِحيماً} (النساء،)29 :
كما ذكروا أن السفر املبيح للفطر ،هو السفر الذي تقصر الصالة بسببه ،فللمريض واملسافر

الفطر يف رمضان ،على أن يقضيا ما فاتهما ،وأما الشيخ الكبري ،واملرأة العجوز ،واملريض
الذي ال يرجى برؤه ،فلهم الفطر يف رمضان ،وعليهم أن يطعموا مسكيناً عن كل يوم أفطروه،
واحلامل واملرضع إن خافتا على نفسيهما أو أوالدهما أفطرتا ،وعليهما الفدية ،أو القضاء،
على خالف بني العلماء ،أما احلائض والنفساء ،فيجب عليهما الفطر ،وحيرم عليهما الصيام،
يض عَ
وعليهما القضاء ،أما الصالة فال تقضى ،فعن عائشة ،قالتُ :
(كنَّا نحَِ ُ
َلى َع ْه ِد َر ُسو ِل اهللِ،

 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب بركة السحور من غري إجياب.
 .2سنن الرتمذي ،كتاب الصوم ،باب فضل من فطر صائماً ،وصححه األلباني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ذكر املالئكة.

 .4صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب إذا حنث ناسياً يف األميان.
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اهلل عَ
َصَّلى ُ
الص َ
الةِ)
َليِْه َو َسَّل َمُ ،ث َّم َن ْط ُهُرَ ،فيَأُْمُرَنا ِب َق َضاِء ِّ
الصيَ ِامَ ،و َال يَأُْمُرَنا ِب َق َضاِء َّ

()1

سادسًا ـ األيام األخرية يف رمضان:

كان رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،جيتهد يف العشر األواخر من رمضان؛ ألن فيها ليلة
القدر ،والعبادة فيها خري من ألف شهر ،وهي الليلة اليت أنزل فيها القرآن ،قال تعاىل{ :إِنَّا

َ
ْر* َو َما أَْد َر َ
َز ُل المَْالِئ َكُة
ف َش ْه ٍر* َتن َّ
ْر َخيرٌْ ِم ْن أَْل ِ
ْر* َليَْلُة اْل َقد ِ
اك َما َليَْلُة ال َقد ِ
أْن َزْلنَاُه فيِ َليَْلِة اْل َقد ِ
وح ِفي َها ِبإِْذ ِن َرِّب ِه ْم ِم ْن ُك ِّل أَ ْم ٍر* َسال ٌم ِه َي َحتَّى َم ْطَل ِع اْل َف ْج ِر} (القدر ،)5 - 1:وقال صلى
الر ُ
َو ُّ
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه)( ،)2وال ننسى يف
ْر إِميَاًنا َو ْ
اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َقا َم َليَْلَة اْل َقد ِ
األيام األخرية من رمضان أن خنرج زكاة الفطر ،خيرجها املسلم عن نفسه ،وعن كل َم ْن تلزمه
نفقته ،عن كل فرد منهم صاعاً من قمح ،أو متر ،أو شعري ،أو من غالب قوت البلد ،وجيوز
ض َر ُس ُ
إخراجها نقداً ،فعن ابن عباس قالَ( :ف َر َ
ول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،ز َكاةَ اْل ِف ْط ِر ُط ْه َرةً
الةِ َفهي َز َكاةٌ َم ْقُب َ
لصاِئ ِم ِم َن َّ
ولٌةَ ،و َم ْن
الرَف ِ
نيَ ،م ْن أََّدا َها َقبْ َل َّ
ِل َّ
الل ْغ ِو َو َّ
الص َ ِ
ثَ ،و ُط ْع َمًة ِلْل َم َسا ِك ِ
()3
الص َ
ات).
الص َدَق ِ
الةَِ ،ف ِهي َص َدَقٌة ِم َن َّ
أََّدا َها َب ْع َد َّ
سابعا ـ يوم العيد:
على املسلم حضور صالة العيد مع إخوانه من املسلمني ،ويلبس أمجل ما عنده من الثياب،
ويفطر يف عيد الفطر على متر قبل أن خيرج للصالة ،ويأمر أوالده وأهل بيته باخلروج للصالة

اهلل عَ
والتطيب ،فعن أم عطية ،قالت( :أَ َم َرَنا َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
َليِْه َو َسَّل َمِ ،بأَِبي َوُأ ِّمي ،أَ ْن نخُْ ِر َج

ورَ ،و ُ
احليَّ َ
ض يَ ْو َم اْل ِف ْط ِرَ ،ويَ ْو َم النَّ ْح ِرَ ،فأََّما الحُْ يَّ ُ
َزْل َن املُ َصَّلى،
اْل َع َواِت َقَ ،وَذ َو ِ
ات الخُْ ُد ِ
ض َفيَ ْعت ِ

 .1سنن الرتمذي ،كتاب الصوم ،باب قضاء احلائض الصيام دون الصالة ،وحسنه الرتمذي.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إمياناً واحتساباً ونية.
 .3سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب زكاة اْلفطر ،وحسنه األلباني.
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َويَ ْش َه ْد َن الخْ َيرْ ََ ،وَد ْع َوةَ المُْ ْسِل ِم َ
ني)( ،)1ويستحب الذهاب إىل صالة العيد من طريق ،والرجوع
من طريق آخر ،فعن جابر قالَ ( :كا َن النَّبيِ ُّ ،صلى اهلل عليه وسلـم ،إَِذا َكا َن يَ ْوُم ِعي ٍد َخ َال َ
ف
َّ
الط ِر َ
يق)( ،)2وقد واسى رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف يوم العيد الفقراء واأليتام،

وأطعمهم الطعام ،وأالن هلم الكالم ،وحث على التزاور ،وصلة األرحام واألقارب واجلريان،
واملرضى ،ونهى عن البخل ،والظلم ،واحلقد ،واحلسد ،والشقاق ،والنفاق ،وحذر من اإلسراف،
قال صلى اهلل عليه وسلمَّ :
(اتُقوا النَّا َر َوَل ْو ِب ِش ِّق تمََْرةٍَ ،فإِ ْن لمَْ تجَِ ْد َفبِ َكِل َمٍة َطيِّبٍَة)( ،)3ويكرب اإلمام
واملصلون من بعده يف الركعة األوىل من صالة العيد سبع تكبريات ،سوى تكبرية اإلحرام،

ويف الركعة الثانية مخساً سوى تكبرية القيام.
ثامنًا ـ خطبة عيد الفطر:
يبدؤها اخلطيب باحلمد ،والتكبري ،والتسبيح ،وشكر اهلل على نعمه ،والرجاء من اهلل تعاىل
قبول الصيام ،والقيام ،والعتق من النار ،وتهنئة املسلمني على صيامهم وطاعتهم هلل تعاىل ،قال
ُك ِمُلوا اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
ُكبرُِّ وا اهللَ عَ
سبحانهَ { :وِلت ْ
َلى َما َه َد ُ
اك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}(البقرة ،)185 :فيوم
العيد يوم فرح وسرور ،وهو يوم اجلائزة ،وتبادل التهاني بهذه املناسبة السعيدة ،قال صلى اهلل
ِ
()4
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إَِذا أَْف َط َر َف ِر َحَ ،وإَِذا َل ِق َي َرَّبُهَ ،ف ِر َح ِب َص ْو ِمِه).
عليه وسلمِ( :ل َّ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 .1مسند أمحد ،مسند البصريني ،حديث أم عطية ،وصححه األرناؤوط.

 .2صحيح البخاري ،كتاب العيدين ،باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب طيب الكالم.
 .4سبق خترجيه.
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ما بني صدقة الفطر
وفدية الصوم
د .ياسر محاد  /مدير دائرة البحوث /دار اإلفتاء الفلسطينية

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،سيدنا حممد،
وعلى آله ،وصحبه ،ومن تبعه بإحسا ٍن إىل يوم الدين ،وبعد؛
فإن من بركات شهر رمضان ،أن خصه اهلل تبارك وتعاىل ببعض األحكام ،كما خصه

َّ ُ
ْز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
باألفضلية والتكريم عن بقية الشهور ،فقال تعاىلَ :
آن
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذي أن ِ

َات ِم َن هُْ
ال َدى َواْلُف ْرَقا ِن}(البقرة ،)185 :ومن هذه األحكام ،صدقة الفطر
اس َوَبيِّن ٍ
ُه ًدى ِللنَّ ِ
وفدية الصيام ،فما أوجه التوافق واخلالف بني هاتني الشعريتني؟
املقصود بفدية الصوم وصدقة الفطر:
فدية الصوم :الفدية لغةَ ،
اغب( :ال ِف َدى وال ِفداُء ح ْف ُظ اإلنْسان عن الناِئبَة مبا
الر ُ
قال ّ

يَبْ ُ
استَنْ َق َذُه مبا ٍل ،وجمَْ ُع ال ِف ْديَةِ :ف ًدى وِفديات ،وَف َد ِت امل ْرأَة
ذله عنه( ،واْفتَ َدى به) ،ومنه بكذاْ :
ت ً
ت منه ّ
الق)()1؛ ويف االصطالح:
ماال حتى تخَ َّل َص ْ
َن ْف َسها من َز ْو ِجها واْفتَ َد ْت :أَ ْع َط ْ
بالط ِ

هي ما يبذل من مال اهلل تعاىل جزاء التقصري يف أداء الصوم يف وقته احملدد (.)2

زكاة الفطر :زكاة الفطر يف اللغة ،الطهارة والنماء والربكة واملدح ،فالزكاة طهرةٌ
 .1تاج العروس.223/ 39 ،

 .2أحكام العبادات يف التشريع اإلسالمي ،لفايق سليمان دلول.97/ 1 :
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لألموال ،وزكاة الفطر طهرةٌ لألبدان( ،)1ويف االصطالح :هي صدقة جتب بالفطر من
رمضان؛ طهرة للصائم من اللغو والرفث(.)2
احلكمة منهما:
{خ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالهِِ ْم َص َدَقًة ُت َط ِّهُر ُه ْم َوُتز ِّ
قال عز وجل يف كتابه الكريمُ :
يه ْم ِب َها َو َص ِّل
َك ِ

َعَليْ ِه ْم إ َّن َصالَت َك َس َك ٌن هَُل ْم َو ُ
يم}(التوبة ،)103 :فقد شرع اهلل سبحانه
اهلل مَ ِ
سي ٌع َعِل ٌ
ِ

وتعاىل صدقة الفطر ،حلكم عظيمة ،وغايات نبيلة ،تتمثل يف مساعدة الفقراء ،والرفق
بهم ،من خالل إغنائهم عن السؤال يوم العيد ،وإدخال الفرح والسرور عليهم ،كما

شرعها طهرة للصائم من اللغو والرفث ،لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :ز َكاةَ اْل ِف ْط ِر
الص َ
لصاِئ ِم ِم َن َّ
الةِ َف ِه َي َز َكاةٌ
الرَف ِ
نيَ ،م ْن أََّدا َها َقبْ َل َّ
ُط ْه َرةً ِل َّ
الل ْغ ِوَ ،و َّ
ثَ ،و ُط ْع َمًة ِلْل َم َسا ِك ِ

َم ْقُب َ
الص َ
ات)(.)3
الص َدَق ِ
الةِ َف ِه َي َص َدَقٌة ِم َن َّ
ولٌةَ ،و َم ْن أََّدا َها َب ْع َد َّ

أما فدية الصائم؛ فقد شرعت لرفع املشقة واحلرج؛ فرخص الشرع احلنيف للشيخ

الكبري ،واملرأة العجوز ،واملريض الذي ال يستطيع الصوم ،وال يرجى برؤه الفطر يف
رمضان ،إذا كان الصيام جيهدهم ،ويشق عليهم مشقة شديدة يف فصول السنة مجيعها،

َات َف َم ْن َكا َن ِمنْ ُك ْم َم ِر ً
يضا أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام
فقد قال اهلل تعاىل{ :أَيَّا ًما َم ْع ُدود ٍ
َ
ني َف َم ْن َت َط َّو َع َخيرْ ًا َف ُه َو َخيرٌْ َلُه َوأَ ْن َت ُصوُموا
ُأ َخ َر َو َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
ُم
َخيرٌْ َل ُك ْم إِ ْن ُكنْت ْ

َت ْعَل ُمو َن}(.البقرة)184 :

على من جتب كل من صدقة الفطر والفدية:
وعمن تلزمه نفقته من املسلمني ،كباراً ،وصغاراً،
جتب صدقة الفطر على كل مسلمَّ ،
 .1لسان العرب.46/ 7 ،

 .2كشاف القناع.246/ 2 ،

 .3سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر ،وحسنه األلباني.
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ذكوراً وإناثاً ،كالزوجة واألبناء وغريهم ،لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ( :ف َر َ
ض َز َكاةَ اْل ِف ْط ِر
تمَْ َ
َ
ريَ ،عَلى ُك ِّل ُح ٍّر ،أَ ْو َعبْ ٍد َذ َك ٍر ،أَ ْو
ِم ْن َر َم َضا َن َعلى النَّ ِ
اس َصا ًعا ِم ْن ٍر ،أ ْو َصا ًعا ِم ْن َش ِع ٍ

ُأْنثَى ِم َن المُْ ْسِل ِم َ
ني)(.)1

أما الفدية؛ فتجب على من أفطر يف شهر رمضان ،يف احلاالت اآلتية:

أو ًال -العجز؛ لكرب السن :فإذا اضطر الشيخ املسن إىل الفطر يف رمضان ،ومل يقدر على
الصيام حبال من األحوال ،فيجب عليه الفداء؛ بأن يتصدق كل يوم مبد من غالب قوت
البلد.
ثانيًا -العجز؛ بسبب املرض املزمن الذي ال يرجى شفاؤه :فإذا عجز عن الصيام بسبب
هذا املرض ،وجبت عليه الفدية.
ثالثًا -احلامل واملرضع :إذا خافتا على طفليهما :كأن ختاف احلامل من اإلسقاط إذا
صامت ،أو ختاف املرضع من أن يقل لبنها ،فيؤثر ذلك على الطفل ،وجبت عليهما
الفدية ،إضافة إىل القضاء عند مجهور الفقهاء ،وذهب احلنفية إىل أنه ال فدية عليهما،
فيجب عليهما القضاء فقط ،ألنه فطر أبيح لعذر ،فال جيب فيه فدية كالفطر بسبب
املرض .ورأي احلنفية هو األرجح ،واهلل أعلم.
مقدارهما:
ذهب مجهور الفقهاء إىل أن املقدار الواجب أداؤه يف زكاة الفطر هو صاع من طعام ،أو

متر ،أو قمح ،أو بر ،أو شعري ،أو زبيب ،أو أِق ٌط ،فقد روي عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما،

ض َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
أنه قالَ( :ف َر َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ز َكاةَ اْل ِف ْط ِر َصا ًعا ِم ْن تمٍَْر ،أَ ْو َصا ًعا ِم ْن
َْ
الذ َكرَ ،و ُ
لحُْ
َش ِع َ ْ
ري ِم ْن المُْ ْسِل ِم َ
نيَ ،وأَ َم َر ِب َها
األْنثَىَ ،و َّ
ريَ ،على ال َعبْ ِدَ ،وا ِّرَ ،و َّ ِ
ريَ ،والكبِ ِ
الص ِغ ِ
ٍ
 .1صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري.
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الصالةِ)( ،)1وروي عن أبي سعيد اخلدري ،رضي اهلل عنه
أَ ْن ُت َؤدى َقب َل ُخر
اس إِلىَ َّ
وج النَّ ِ
َّ ْ ُ ِ
َ َ
ْ ْ
أنه قال ُ :نخُْ
ري ،أَ ْو َصا ًعا ِم ْن تمٍَْر ،أَ ْو
(كنَّا ِر ُج َز َكاةَ ال ِفط ِر؛ َصا ًعا ِم ْن ط َع ٍام ،أ ْو َصا ًعا ِم ْن َش ِع ٍ
َ َ
يب)( ،)2والصاع يساوي أربعة أمداد ،ومن العلماء من
َصا ًعا ِم ْن أِق ٍط ،أ ْو َصا ًعا ِم ْن َزِب ٍ
قال بزكاة الفطر صاعاً من كل نوع ،ما عدا احلنطة ،ففيها نصف صاع؛ الرتفاع قيمتها.

أما الفدية؛ فقدرها بعضهم مبد من طعام ،قدره ملء اليدين املتوسطتني ال مقبوضتني ،وال
مبسوطتني ،وهذا املد هو رُبع الصاع النبوي ،وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة
الفطر بالكيل هي صاع واحد بصاع املدينة املنورة ،ويرى مجهور من العلماء املعاصرين َّ
أن

مقدارها وزناً)2176( :غم على األقل من غالب قوت البلد ،كالقمح واخلبز والطحني
عندنا؛ فهي عند املالكية والشافعية مد عن كل يوم يفطره ،أما احلنفية؛ فقالوا :املقدار
الواجب يف فدية الصائم صاع من متر ،أو صاع من شعري ،أو نصف صاع من احلنطة؛

يطعم به مسكيناً ،وعند احلنابلة الواجب مد بر ،أو نصف صاع من متر ،أو شعري(،)3

ومنهم من قال إن الوزن املتعارف للصاع هو 2 :كيلو و 35غرام ،واختار جملس اإلفتاء

األعلى يف فلسطني رأي اجلمهور وهو( ،)2176وقدرت اللجنة الدائمة لإلفتاء الفدية وزناً

بـ  750جراماً تقريباً؛ تخُ رج عن كل يوم من أيام الصيام ،وتفصيل ذلك عند الفقهاء.

وعلى هذا؛ فالفرق بني صدقة الفطر وفدية الصيام ،أن صدقة الفطر واجبة على كل
مسلم قبل عيد الفطر ،مقدارها صاع نبوي من متر ،أو قمح ،أو زبيب ،أو غريه ،أما
فدية الصيام؛ فهي تدفع ككفارة عن كل يوم يفطر فيه الصائم الذي ال يطيق الصوم،

أو من كان يف حكمه ،ومقدارها نصف صاع ،أو ُمدان من زبيب ،أو شعري ،أو أرز أو

 .1صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،أبواب صدقة الفطر ،باب فرض صدقة الفطر.

 .2صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،أبواب صدقة الفطر ،باب صدقة الفطر صاع من طعام.

 .3انظر :بدائع الصنائع ،97 - 92/ 2 :جواهر اإلكليل ،146/ 1 :اجملموع ،257/ 6 :املغين.141/ 3 :
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غريه ،ومنهم من قال إنها مد واحد ،وقد ذهب جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني يف قراره
( )60 /1بأن فدية الصائم؛ إطعام مسكني وجبتني عن كل يوم يفطر فيه ،مع مراعاة
مستوى النفقات ونفقة الطعام للعائلة اليت خترج الفدية ،حبيث ال تقل قيمة الفدية عن

قيمة صدقة الفطر يف حدها األدنى؛ لقوله تعاىلَ{ :ف َك َّفا َرُتُه إِ ْط َعاُم َع َش َرةِ َم َسا ِك َ
ني ِم ْن
أَ ْو َس ِط َما ُت ْط ِع ُمو َن أَ ْهِل ُ
يك ْم}( .املائدة)89 :
وقت أدائهما:
اختلف الفقهاء يف وقت أداء زكاة الفطر ،فذهب املالكية واحلنابلة إىل جواز تقديم

إخراج زكاة الفطر عن وقتها يوماً أو يومني ،ليتسنى للفقراء واملساكني سد حاجاتهم
الضرورية ،وال جيوز شرعاً تأخريها إىل ما بعد أداء صالة عيد الفطر ،فمن مل خيرجها

يف الوقت املشار إليه ،فإنها تبقى يف ذمته ،وعليه إخراجها بعد ذلكُّ ،
وتعد صدقة من
الصدقات ،والذي يؤخرها إىل ما بعد صالة العيد دون عذر يأثم ،وكان ابن عمر ،رضي
اهلل عنهما ،يؤديها قبل العيد بيومني ،وذهب الشافعية إىل أنه يسن إخراجها قبل صالة
العيد ،ويكره تأخريها عن الصالة ،وحيرم تأخريها عن يوم العيد بال عذر ،لفوات املعنى
املقصود؛ وهو إغناء الفقراء عن الطلب والسؤال يوم العيد ،وادخال السرور عليهم(.)1
أما احلنفية فقالوا جبواز تقدميها على شهر رمضان ،واتفقوا على أن زكاة الفطر ال تسقط
بالتأخري بعد الوجوب ،بل تصري ديناً يف ذمة من لزمته ،حتى ُتؤدى ،ولو يف آخر العمر(.)2
أما الفدية؛ فقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان جيوز للشيخ العاجز ،واملريض الذي ال
يرجى برؤه تعجيل الفدية ،فأجاز احلنفية دفع الفدية يف أول الشهر ،كما جوزوا دفعها يف
آخره( ،)3وقال النووي( :اتفق أصحابنا على أنه ال جيوز للشيخ العاجز ،واملريض الذي

 .1روضة الطالبني.292 /2 :
 .2شهر رمضان شهر اهلدى والفرقان ،مجع وإعداد ،علي بن نايف الشحود.39/ 1،
 .3حاشية ابن عابدين.119/ 2 :
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ال يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان ،وجيوز بعد طلوع فجر كل يوم .وهل
جيوز قبل الفجر يف رمضان؟ قطع الدارمي باجلواز ،وهو الصواب)( ،)1وعلى هذا ففي
جواز تعجيل الفدية لسائر األيام وجهان.
أداء القيمة:
اختلف العلماء يف حكم إخراج القيمة بدل العني الواجبة يف الزكاة ،فذهب اجلمهور
إىل عدم جواز ذلك؛ حلديث معاذ حني بعثه ،صلى اهلل عليه وسلم ،إىل اليمن وقال
ِ
لهُ :
بَ ،و َّ
ري من الإِِْب ِلَ ،واْلبَ َق َرةَ من اْلبَ َق ِر)(،)2
ب من الحْ َ ِّ
الشاةَ من اْل َغنَمَ ،واْلبَ ِع َ
(خ ْذ الحْ َ َّ
وقالوا إن هذا نص جيب الوقوف عنده ،وال جيوز جتاوزه إىل أخذ القيمة ،ألنه يف هذه

احلال سيأخذ من احلب شيئاً غري احلب ،ومن الغنم شيئاً غري الشاة ،وهو خالف ما أمر
به احلديث ،وذهب اإلمام أبو حنيفة والبخاري وأشهب وابن القاسم يف رواية عنه،
إىل جواز إخراج القيمة بدل العني ،حلديث ُم َعاذ ،رضي اهلل عنهَ ،أل ْه ِل اْليَ َم ِن حيث قال

هلم( :اْئتُوِني ِب َع ْرض ِثيَاب؛ خمَ ِيص أو َلبِيس يف َّ َ َ
الش ِعري َو ُّ
الذ َرةِ؛ أَ ْه َو ُن
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
الص َدقِةَ ،مكا َن َّ ِ
َ
َُ
اب النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،بالمَِْدينَِة)( ،)3وهنالك مذهب ثالث
َعليْك ْمَ ،و َخيرٌْ أل ْص َح ِ
وسط يراه شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وهو أن إخراج القيمة لغري حاجة وال مصلحة
راجحة ممنوع ،أما إن كان حلاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقري فال بأس به ،ومال
الشوكاني إىل هذا الرأي ،فقال( :احلق أن الزكاة واجبة من العني ،وال يعدل عنها إىل
القيمة إال لعذر)(.)4

وذهب جملس اإلفتاء األعلى إىل جواز إخراج صدقة الفطر نقداً ،وذلك يف قراره

 .1اجملموع.260/ 6 :

 .2سنن أبي داود ،كتاب الزكاة ،باب صدقة الزرع ،وضعفه األلباني.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب العرض يف الزكاة.
 .4نيل األوطار.216/ 4 :
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رقم( ،)60/ 1تيسرياً على الدافع واآلخذ ،ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خري له .وهذا
هو األيسر ،واألرجح ،واهلل تعاىل أعلم ،خاصة أن احلديث الذي استدل به اجلمهور يف
منع دفع القيمة ،مل يرق إىل درجة الصحة ،بل ضعفه األلباني.
مصرفهما:
اختلف العلماء يف مصارف زكاة الفطر ،وفدية الصائم ،على ثالثة أقوال:
 .1ذهب اجلمهور إىل جواز قسمتها على األصناف الثمانية اليت تصرف فيها زكاة املال،
َ
ني عَ
ني َواْل َعا ِمِل َ
اب
الص َدَق ُ
لقوله تعاىل{:إِنمََّا َّ
َليْ َها َوالمُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َوفيِ ِّ
ات ِلْلُف َق َراِء َوالمْ َسا ِك ِ
الرَق ِ
يضًة ِم َن اهللِ َو ُ
يل َف ِر َ
َواْل َغ ِار ِم َ
يم}( التوبة.)60 :
يم َح ِك ٌ
اهلل َعِل ٌ
يل اهللِ َواْب ِن َّ
السبِ ِ
ني َوفيِ َسبِ ِ

 .2وذهب بعض املالكية ،وهي رواية عن أمحد ،واختارها ابن تيمية ،إىل ختصيص صرفها
بالفقراء واملساكني .وذهب الشربيين إىل أن مصرف الفدية هم الفقراء واملساكني فقط،

فقال( :ومصرف الفدية؛ الفقراء واملساكني فقط ،دون بقية األصناف الثمانية اآلتية يف
قسم الصدقات ،والفقري أسوأ ً
حاال منه ،فإذا جاز صرفها إىل املسكني فالفقري أوىل).

()1

 .3وذهب الشافعية إىل وجوب قسمتها على األصناف الثمانية ،أو من وجد منهم.

نسأل اهلل سبحانه أن يعني املسلمني على أداء شعائر اهلل ،وتعظيم مناسكهَ{ ،ذِل َك َو َم ْن

ِّ
ُْ
وب} (احلج ،)32 :إنه ولي ذلك والقادر عليه ،وآخر
ُي َعظ ْم َش َعاِئ َر اهللِ َفإَِّن َها ِم ْن َت ْق َوى الُقل ِ
دعوانا أن احلمد هلل رب العالني.

 .1مغين احملتاج.442/ 1 :
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قال تعاىل:
(النحل)43:

أنت تسأل واملفيت جييب

زاوية الفتاوى

ه َل ِّ
الذ ْ
كرِ إِن ُ
اسأَلُواْ أَ ْ
َعلَ ُمونَ
َ ف ْ
كنت ْ
ُم الَ ت ْ

دار اإلفتاء الفلسطينية
 .1االختالف يف ثبوت هالل رمضان وشوال
السؤال :ما رأيكم فيما حيصل من اختالف بني الدول العربية واإلسالمية يف ثبوت هالل
رمضان وشوال ،وما نصيحتكم حيال ذلك؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف اخللق ،سيدنا حممد األمني،
وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛
فيثبت شهر رمضان املبارك برؤية اهلالل ،بعد غروب مشس يوم التاسع والعشرين من
شهر شعبان ،فإن مل ُير اهلالل فبإكمال شهر شعبان ثالثني يوماً ،ويثبت اخلروج من الشهر
برؤية هالل شوال من قبل شاهدين عدلني ،أو بإكمال عدته ثالثني يوماً ،وذلك لقول

(صوُموا ِلُر ْؤيَتِِهَ ،وأَْف ِطُروا ِلُر ْؤيَتِِهَ ،فإِ ْن ُغبيَِّ َعَليْ ُك ْمَ ،فأَ ْك ِمُلوا
النيب ،صلى اهلل عليه وسلمُ :

ِع َّدةَ َش ْعبَا َن َثالِث َ
ني).

()1

وللعلماء تفصيل فيما يتعلق باختالف مطالع اهلالل ،تباينت على أثره وجهات النظر
بشأنه بشكل جلي بني الدول ،وننصح األخوة املواطنني حسماً للخالف بأن يأخذوا مبا
ُيعلن عنه من قبل اجلهات الرمسية ،وتقوم بهذه املهمة عندنا دار اإلفتاء الفلسطينية.
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم( :إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا).
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 .2النية يف الصوم
السؤال :هل جتب النية يف الصوم لكل يوم ،أم تكفي يف أول ليلة من ثبوت شهر رمضان؟
اجلواب :يرى مجهور الفقهاء وجوب النية لكل يوم من أيام رمضان؛ ألن كل يوم ُّ
يعد
عبادة مستقلة عن اليوم اآلخر ،وجيب أن ينوي املسلم الصيام يف الليل قبل طلوع الفجر
الصيَا َم ِم ْن َّ
الليْ ِل؛ َفال ِصيَا َم َلُه)(،)1
الصادق؛ لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن لمَْ ُيبَيِّ ْ
ت ِّ

الصيَا َم َقبْ َل اْل َف ْجرَ ،ف َ
ال ِصيَا َم َلُه)(ُّ ،)2
ويعد السحور نية للصيام
ويف روايةَ ( :م ْن لمَْ يجُْ ِم ِع ِّ
ِ
حبد ذاته ،على اعتبار أن الذي يقوم للسحور ،فقد فعل ذلك استعداداً لصوم النهار التالي،

وذلك عني القصد والنية.
ويرى اإلمام مالك ،رمحه اهلل ،أن الشهر كله عبادة واحدة ،وتكفي فيه نية صيام الشهر
من أول ليلة عن الشهر كله ،وعليه؛ فلو نوى املسلم صيام الشهر من أول ليلة من باب
االحتياط كان ذلك حسناً .واملقصود بالنية هنا استحضار القصد يف القلب ،وال يشرتط
فيها التلفظ باللسان.
 .3العمل يف املهن الشاقة يف رمضان
السؤال :يكثر السؤال من قبل املواطنني عن الذين يعملون يف املهن الشاقة يف شهر
رمضان ،كعمال البناء يف شدة احلر ،ومن يعملون يف األفران وحنوهم ،هل جيوز هلم اإلفطار
هلذا العذر؟

اجلواب :الواجب يف حقهم الصيام؛ لقول اهلل تعاىلَ{ :ف َم ْن َش ِه َد ِمنْ ُك ُم َّ
الش ْه َر
َفْليَ ُص ْمُه}(البقرة ،)185 :فيجب عليهم أن ينووا من الليل الصيام ،ويشرعوا فيه ،فإن شق

على واحد منهم الصيام مشقة شديدة ،حبيث ال يقوى معها على مواصلة الصيام أفطر
 .1سنن النسائي ،كتاب الصيام ،باب ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة يف ذلك ،وصححه األلباني.
 .2سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب النية يف الصيام ،وصححه األلباني.
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وقضى يوماً آخر مكانه ،أو مكان األيام اليت أفطرها ،واألفضل للمسلم يف هذا الشهر أن

يتخذ الوسائل اليت متكنه من صيامه كام ً
ال ،وليحرص على الصيام يف رمضان ،حيث إن
الناس صائمون ،فيتشجع على الصيام ،أما القضاء؛ فقد تتثاقل النفس عن أدائه.
وعلى من يعمل يف هذه املهن أن يرتب أمور عمله مبا ييسر عليه الصيام ،فإن تعذر عليه

ذلك ،ومل يستطع التغيب عن العمل للتمكن من الصوم ،فيكون العذر هنا مبيحاً للفطر
دون جماهرة به .وهذه الفتوى ال تؤخذ على إطالقها وال تعمم ،وإمنا تدرس كل حالة على
حدة ،ويعنى بشأنها باملناسب ،واهلل تعاىل أعلم.
 .4خلع الضرس يف نهار رمضان
خلع الضرس يف نهار رمضان ،وهل جيوز استخدام السواك أو معجون
السؤال :هل جيوز ُ
األسنان أثناء الصيام؟
السن ،واستخدام السواك ومعجون األسنان يف نهار
اجلواب :نعم جيوز خلع الضرس أو ِّ
رمضان ،مع ضرورة االحرتاز من دخول شيء من املاء أو الدم إىل اجلوف ،فإن دخل منه شيء،
فقد فسد صومه ،ويلزم قضاء يوم آخر مكانه بعد رمضان ،وألجل ذلك استحب أن يؤخر
الصائم والصائمة خلع الضرس ،أو استخدام املعجون إىل ما بعد اإلفطار؛ احتياطاً للحفاظ
على صحة الصيام ،وأما السواك؛ فاألمر فيه سعة ،مع مراعاة عدم ِّ
بله باملاء.
 .5غسل الكلى للصائم
السؤال :ما حكم صيام الذين يغسلون الكلى؟
اجلواب :نسأل اهلل جل وعال أن يشفيهم ،وأن يشفي مرضانا ،ومرضى املسلمني أمجعني،

أما غسيل الكلى فُي َف ِّطر؛ ألن السوائل اليت تستخدم يف عملية الغسيل تقوم مقام األكل
والشرب ،وإن قدّر الطبيب أن الصوم فيه خطر على حياة املريض ،أو أن مرضه هذا ال

ُيرجى برؤه ،فإنه يوجهه لُيفطر ،لقول اهلل تعاىلَ { :وال َت ْقُتُلوا أَْنُف َس ُك ْم إِ َّن اهللَ َكا َن ِب ُك ْم
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يما}(النساء ،)29 :وقد أخذ بذلك جملس اإلفتاء األعلى يف قراره رقم ،5/ 2008/ 151
َر ِح ً
وجيب على املفطر يف هذه احلالة أن يخُ ِرج عن كل يوم يفطره فدية طعام مسكني ،إال إذا كان

هناك أمل بالشفاء ،فيجب القضاء حني يتيسر.

 .6األكل والشرب بعد الفجر يف رمضان
السؤال :إذا استيقظ املسلم يف الليل ،فأكل أو شرب ،ثم تبني له أنه أكل وشرب بعد
الفجر ،فما حكم صيامه؟ وماذا يفعل؟
اجلواب :إن تبني أنه أكل بعد دخول وقت الفجر الصادق ،كأن مسع اإلقامة للصالة ،أو
تأكد من خالل الساعة وحنوها ،فإنه قد أفسد صيامه ،وجيب عليه أن يقضي يوماً آخر مكانه
بعد رمضان ،وعليه أن حيتاط جيداً ،كي ال يقع يف مثل هذا اخلطأ مرة ثانية ،وإثم اخلطأ
مرفوع عنه ،لكن يبقى عليه القضاء كما ذكرنا ،أما إن بقي شاكاً يف طلوع الفجر ومل يتبني
له ،ومل يكن معه ساعة ،أو علم بالتوقيت ،وتعذر عليه الوقوف على حقيقة األمر ،فصيامه
صحيح؛ ألن األصل بقاء الليل ،واليقني ال يزول بالشك.
 .7مَن يرى شخصًا يأكل أو يشرب يف نهار رمضان
فيم ْن يرى شخصاً يأكل أو يشرب يف نهار رمضان ناسياً أو متعمداً،
السؤال :ما احلكم َ

هل ينبهه أم ال؟

اجلواب :األصل فيمن يرى صائماً يأكل أو يشرب ناسياً يف نهار رمضان أن ينبهه ،وأن

يذكره بأنه صائم؛ ألن املؤمن مرآة أخيه ،والدين النصيحة ،وهذا من التعاون على الرب

والتقوى ،الذي أمر اهلل تعاىل به ،فقال سبحانهَ { :وَت َعا َوُنوا َعَلى اْلبرِ ِّ َوالتَّ ْق َوى َوال َت َعا َوُنوا
ِ
َ
اإلْثم َواْل ُع ْد َوا ِن}(املائدة ،)2 :وأما من يظهر أنه متعمد يف فطره ،جماهر يف انتهاك
َعلى ِ
حرمة الشهر ،فاألصل أن تقوم اجلهات املعنية بدورها يف زجره وردعه بالعقوبة املناسبة،
درءاً للفتنة ،واحرتاماً ملشاعر الصائمني ،وتعظيماً حلرمات اهلل تعاىل ،وميكن نصح هؤالء
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باملوعظة احلسنة؛ وذلك من باب إنكار املنكر؛ لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َرأَى
َط ْع َفبِ َقْلبِِهَ ،وَذِل َك أَ ْض َع ُف
َط ْع َفبِِل َساِنِهَ ،فإِ ْن لمَْ يَ ْست ِ
ِمنْ ُك ْم ُمنْ َك ًرا؛ َفْلُي َغيرِّ ُْه ِبيَ ِدهَِ ،فإِ ْن لمَْ يَ ْست ِ
اإلميَا ِن)(.)1
ِ

 .8تذوق الطعام يف نهار رمضان
السؤال :ما حكم تذوق الطعام يف نهار رمضان؟
اجلواب :ال بأس بتذوق الطعام للصائم أثناء صيامه ذكراً كان أم أنثى؛ وليحرص على
عدم دخول شيء منه إىل اجلوف ،مما يتسبب يف إفساد الصيام ،وينبغي ملن اضطر لذلك ،أن
حيتاط ،ويتحرز من دخول شيء من الطعام إىل جوفه ،فيجعل التذوق على طرف اللسان،
ثم بعد ذلك ميجه.
 .9صوم الشخص عن سنوات سابقة مل يكن يصمها
السؤال :رجل مل يصم رمضان لسنوات عدة ماضية ،وقد ندم على ذلك ،وبدأ يصوم
رمضان ،فماذا يفعل بالنسبة إىل السنوات السابقة اليت مل يصم فيها؟
اجلواب :الصيام ركن من أركان اإلسالم ،جيب على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مقيم
صحيح ،ومن قصر يف ذلك ،فهو على خطر عظيم ،وبالنسبة إىل حال من ُذكر يف السؤال،
فإنه جيب عليه قضاء ما فاته من الصيام ،ويبقى ديناً يف ذمته حتى يقضيه ،فالنيب ،صلى اهلل
عليه وسلم ،يقولَ( :ف َديْ ُن اهللِ أَ َح ُّق أَ ْن ُي ْق َضى)( ،)2وأنصح من كان حاله كذلك باإلكثار من

التوبة ،واالستغفار ،والنوافل عموماً ،وأن حياول قضاء ما عليه من السنني املاضيات يف أيام
السنة اليت يكون صيامها أسهل عليه وأيسر ،كفصل الشتاء ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم:
ِّ
الشتَاِء)( ،)3ونسأل اهلل أن يتقبل منه ،وأن ُيعينه.
يمُة البَ ِارَدُة َّ
(ال َغنِ َ
الص ْوُم فيِ

 .1صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان وأن اإلميان يزيد وينقص.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مات وعليه صوم.
 .3سنن الرتمذي ،كتاب الصوم ،باب ما جاء يف الصوم يف الشتاء ،وصححه األلباني.
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 .10الواجب ملن مات وعليه صيام
السؤال :من مات وعليه صيام ،هل الواجب اإلطعام عنه أم الصيام؟

اجلواب :من الناس من يكون لديه عجز دائم عن الصيام كالشيخ اهلرم ،واملريض مرضاً

مر عليهم من أيام من
مزمناً ،فيموت خالل رمضان ،فهؤالء جيب اإلطعام عنهم بقدر ما َّ
رمضان ،ويكون اإلطعام من الرتكة ،وإن أراد أحد الورثة أو األقارب أن يؤديها من ماله

اخلاص براً بامليت ،فال حرج ،ويؤجر على ذلك ،إن شاء اهلل تعاىل ،ومنهم من ميرض يف
رمضان ،ثم يربأ من مرضه ،وكان مستطيعاً القضاء بعد رمضان ،فلم يقض حتى مات،

فهؤالء يخُيرّ الورثة بني اإلطعام عن كل يوم مسكيناً ،أو الصيام عنهم بقدر األيام اليت
أفطروها؛ لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َم َ
ات َو َعَليِْه ِصيَا ٌمَ ،صا َم َعنُْه َوِليُُّه)(.)1
 .11صالة الرتاويح للمرأة
السؤال :أيهما أفضل صالة املرأة للرتاويح يف املسجد أم يف البيت؟ وما حكم اصطحاب
األطفال إىل املسجد؟
اجلواب :األفضل للمرأة أن تصلي يف بيتها ،فهو أسرت هلا ،وأثوب ،ولكنها لو أحبت أن
تصلي يف املسجد ،وأذن هلا زوجها باخلروج ،فال بأس يف ذلك؛ لقول النيب ،صلى اهلل عليه
اج َد اهللِ)( ،)2بشرط التقيد باللباس الشرعي ،وعدم التعطر.
وسلم( :لاَ تمَْن ُ
َعوا إِ َماَء اهللِ َم َس ِ

وبالنسبة إىل اصطحاب األطفال الصغار إىل املسجد يف الرتاويح ،فينبغي على املصلني أن

ال يأخذوا األطفال الذين ُيسببون إزعاجاً وأذى للمصلني ،مما يعكر عليهم صالتهم ،وعلى

أولياء األمور أن يعّلموا أبناءهم آداب املسجد واحرتامه ،فإذا مل يبلغوا سناً وإدراكاً لتقدير
ذلك ،فينبغي الكف عن إحضارهم إىل صالة اجلماعة ،للضرر الذي يقع منهم على املصلني
يف خشوعهم .واهلل تعاىل أعلى وأعلم
 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مات وعليه صوم.

 .2صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب هل على من مل يشهد اجلمعة غسل من النساء والصبيان وغريهم.
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الشيخ إحسان إبراهيم عاشور ـ مفيت حمافظة خانيونس

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛
اليمني هو احللف ،وذملك يقع من الناس يف حاالت كثرية وخمتلفة ،ونود الوقوف هنا
عند مفهوم اليمني وشروط احلالف واحمللوف به وأنواع اليمني ،وقضايا أخرى تتعلق
به ،وذلك على النحو اآلتي:
تعريف اليمني :اليمني :هي توكيد الشيء ،بذكر اسم من أمساء اهلل ،أو صفة من

صفاته ،مقرتناً بلفظ ال َق َسم ،أو إحدى حروفه (واهلل ،باهلل ،تاهلل) ،واليمني واحللف
وال َق َس ُم مبعنى واحد.

رت ُط يف احلالف أن يكون بالغاًً ،
شروط احلالف الذي تنعقد ميينهُ :يش َ
عاقال ،قاصداً،

خمتاراً؛ فال تصح اليمني ،وال تنعقد من الصيب ،وال اجملنون ،وال الساهي ،وال املخطئ ،وال

الالغي به ،وال املُك َره ،وال املدهوش.

املحَ ُ
لوف به :وهو اهلل تعاىل؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َكا َن َحاِل َفاًَ ،فيَْل ْحِل ْ
ف

ت).
باهلل ،أو ِليَ ْص ِم ْ

()1

ُ
احللف باسم من أمسائه ،أو بصفة
لح ُق باحللف باهلل  -من حيث جوازُاحللف به -
وُي َ

 .1صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب كيف يستحلف.
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من صفاته ،مثل (وعزة اهلل وعظمته وجالله) ،أو بـما ال ُي َراُد به غريه؛ مثل (وُم َقِّلب

القلوب ،ووارث السماوات واألرض ،والذي نفسي بيده) ،أو بحِ ق اهلل ،أو باملصحف،

أو بالقرآن ،أو بآية منه ،أو بكالم اهلل ،أو ِب َع ْه ِدهِ وميثاِقِه.

علي كذا،
وكذا الـحلف بالـحرام ،أو بالتحريـم؛ كقوله:
(علي الـحرام ،أو يحِْ َرم َّ
َّ
يمَني ُمنعقدة ،جتب فيها الكفارة؛ لقوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّبيِ ُّ َ
علي كذا) ،فتلك ٌ
أو َّ
حمرم َّ
لمِ
اهلل َل َك َتبْتَ ِغي َمر َض َ َ
ض ُ
اج َك َو ُ
تحَُ ِّرُم َما أَ َح َّل ُ
يم* َق ْد َف َر َ
اهلل َل ُك ْم تحََِّلَة
اهلل َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
ْ
ات أ ْز َو ِ
أَيمَْاِن ُك ْم َو ُ
مََّى ُ
اهلل َم ْو ُ
تـحريم
اهلل تعاىل
يم} (التحريم)2 - 1 :؛ فقد س
َ
يم الحْ َ ِك ُ
الك ْم َو ُه َو اْل َعِل ُ
أح َّل ُ
اهلل يمَ يناً ،وأوجب فيها الكفارة.
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ما َ

ف لرجل( :واهلل العظيم إنك ما فعلت
و َم ْن ُع ِر َض ْ
ت عليه اليمني؛ كقول القاضي املحَُِّل ِ

كذا ،أو إن املستند الفالني مفقود) ،فقال الرجل :نعم ،فهو َحْل ٌ
ف ،تنعقد به اليمني،

ويأثم إن قال (نعم) كاذباً.

احللف بغري اهلل :أمجع العلماء على أن احللف بغري اهلل عز وجل حرام ،وفاعله آثم؛
كاحللف باملالئكة ،واألنبياء ،واآلباء ،واألبناء ،واألمانة ،والكعبة ،وحنو ذلك؛ ألن احللف

تعظيم له ،فمن حلف بغري اهلل ،فقد َع َّظ َمُه تعظيماً يشبه تعظيم اهلل عز وجل،
بالشيء
ٌ
ً
ً
ََ
بغري اهللِ َف َق ْد
وهلذا َع َّدُه النيب ،صلى اهلل عليه وسلمِ ،ش ْر َكا أو ُك ْف َرا؛ فقالَ ( :م ْن َحلف ِ

أش َر َك)( ،)1ولكنه ٌ
ْ
احبَُه من املَِّلِة.
شرك أصغُر ،أو كف ٌر ال يخُ ِر ُج َص ِ

االستثناء يف اليمني ،والتعليق على املشيئة َ :م ِن استثنى يف يمَ ينه ،أو َعَّل َق يمَِينَُه على

ينـه ،وال يلزمه الوفاء بها؛
غري
بكالم
مشيئة اهلل تعاىل،
منفصل ،فال تنعقد يمَ ُ
متصل ِ
ٍ
ٍ
ٍ
لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف االستثناءَ ( :م ْن َحَل َ
ف فاستثنى ،فإ ْن شاء َم َضى ،وإ ْن شاء

ث)( ،)2وقوله ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف تعليق اليمني على املشيئةَ ( :م ْن َحَل َ
ف
َت َر َك َغيرْ َ َحنِ ٍ
 .1سنن أبي داود ،كتاب األميان والنذور ،باب يف كراهية احللف باآلباء ،وصححه األلباني.
 .2سنن أبي داود ،كتاب األميان والنذور ،باب االستثْناء يف اْليمني ،وصححه األلباني.
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ميني ،فقال :إ ْن شاَء ُ
اهلل ،فهو باخليار ،إ ْن شاَء َم َضى ،وإ ْن شاَء َت َر َك َغيرْ َ َحنِ ٍث)(.)1
على ٍ

ومثال االستثناء ،قول احلالف لزوجته الناشز( :واهللِ َ
ألطْل ِقك إال إذا َغيرَّ ِت ُسلو ِك ْك

وص ْر ِت محُ رتمة).
ِ

ومثال التعليق على مشيئة اهلل ،قول احلال ( :واهللِ ألزو َرك الليلة إن شاء اهلل) ،أو قوله

لولده( :واهللِ ألض ْرَبك إن شاء اهلل).
أنواع احمللوف عليه ،من ُ
حيث لزو ُم الوفاء باليمني ،أو َع َدمُه ،وهي مخسة:

1ـ ٌ
حلنْ ُث فيها حمرماً.
ب ،أو َت ْر ِك محَُ َّر ٍم ،فهذه جيب الوفاء بها ،ويكون ا ِ
عل ِ
واج ٍ
يمَني على ِف ِ

ف أن ُي ِّ
ترك مكروهٍ ؛ َك َم ْن َحَل َ
صل َي
فعل
مندوب ،أو ِ
 2ـ يمَني على ُ
ٍ
قـرَبٍة وطاعٍة ،أو على ِ

ُّ
الـحنْ ُث فيها.
الضحى ،أو أن يتصدق مببلغ من املال ،فهذه ُينْ َد ُب الوفاُء بها ،وُيك َرُه ِ

فعل محُ َّرم؛ ُ
ٌ
كشرب الد َّ
ُّخان ،وقطيعة الرحم ،أو على ترك واجب؛ كالصالة،
 3ـ يمَني على ِ ٍ

تـ ِح ُّل حراماً ،وال تـمنع َ
حلنْ ُث فيها ُ
فعل الواجب.
فهذه يـجب ا ِ
ونقضها؛ ألن اليمني ال ُ

ترك مندوب؛ َك َم ْن َحَل َ
4ـ ٌ
ف أن يمَ نع زوجته من زيارة أختها،
فعل مكروهٍ ،أو ِ
ٍ
يمَني على ِ

ي ،أو أال يتصد َ
َّق على جاره الفقري ،فهذا ُين َد ُب له أن يحَ ن َ
َث
أو أال ُيصِل َح بني ُم ِ
تخاص َم نْ ِ

يمَني َ ،ف َرأى َغيرْ َ َها َخيرْ اً
يف يمَ ينِِه ،وينُق َضها؛ لقوله صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َحَل َ
ف َعَلى ٍ

ي)(.)2
ِمنْ َها َ ،فْلُي َك ِّف ْر َع ْن يمَِينِِهَ ،وْليَ ْف َع ِل َّال ِذي ُه َو َخ ٌ

5ـ ٌ
فعل ُمبَاح ،أو تر ِكِه؛ كاألكل ،أو الشرب ،أو ركوب السيارة ،فهو مخَُيرٌَّ بني
يمَني على
ِ ٍ
ِ
للم ْق َسم به؛ وهو اهلل تعاىل.
الفعل والرتك ،والبرِ ُّ باليمني أوىل؛ إكراماً ُ
و َم ْن َحن َ
أي من احلاالت املذكورة ،فعليه كفارة يـمني  ،كما سيأتي بيانه.
َث يف يمَِينِِه يف ٍّ

 .1سنن النسائي ،كتاب األميان والنذور ،باب من حلف فاستثنى ،وصححه األلباني.
 .2صحيح مسلم ،كتاب األميان ،باب ندب من حلف ميِينًا فرأَى غيرْ ها خيرًْا منْها أَ ْن يأْتي ال ِذي هو خيرْ
َ
عن ميينِه.
ويك ِّفر ْ
76

َعر َف ُت ُه ِم ْن َ
أحكاِم اليَمني
إعال ُم املسلمني ِب َأ َه ِّم مَا ُ
جتب م ِ

أنواع اليمني ،من حيث األثر املرتتب عليها ،وحكم كل نوع ،وهي أربعة على النحو
اآلتي:
ٌ -1
يمَني ُمن َع ِق َدةٌ :وهي اليت تصدر من احلالف على الوجه املشروع بقصد احللف

وال َق َسم.

ويكون الوفاء بها على الوجه املفصل يف البند السابق ،وإذا َحن َ
َث فيها احلاِل ُف؛ أي
ن َق َض َها ،ومل يعمل بمِ ِ َ
يمَني على ما سيأتي يف البند اآلتي.
َوجبِها ،ل ِز َمتُه كفارُة ٍ
ٌ -2
ري ُمن َع ِق َدةٍ :وهي نوعان:
يمَني غ ُ

يمَني احلالف بغري اهلل عز وجل؛ َك َم ْن َحَل َ
(أ) ُ
ف بأبيه ،أو أوالده ،أو الكعبة ،أو األمانة،

فهذه ليست يمَ يناً ،وال يلزُم احلاِل َ
ف بها شيٌء من الكفارة؛ بل هو آِث ٌم يف َحْل ِفِه.

(ب) يمَني االستثناء ،واليمني املعلقة على مشيئة اهلل تعاىل؛ ألن احلالف باخليار فيها بني

اإلمضاء والرتك ،وال ِحنْ َ
ث فيها ـ كما سبق بيانه يف البند (خامساً).
يمَني َّ
َ - 3ل ْغ ُو اليمني  ،أو ُ
الل ْغ ِو  ،وهي نوعان:

ري قاص ٍد لليمني؛ كقوله( :ال واهلل،
(أ) ما يصدر عن اإلنسان من حلف أثناء حديثه غ َ

وبلى واهلل) .

َ
قد َم املُ ِض ُ
ومثاله يف حياتنا :أن ُي ِّ
فيقول َّ
الضيْ ُف( :ال واهلل
يف ِل َضيْ ِفِه طعاماً أو شراباً،

ما أنا قادر).

(ب) احللف على شيء يَ ُظنُُّه كما َحَل َ
ُ
كم ْن يحَ ِل ُف َّ
أن زوجته
ف ،فإذا هو
خالف ما َظنَُّه؛ َ

ليست يف البيت ،وهو يَ ُظ ُّنـها كذلك ،فيظهُر أنها يف البيت ،وهذه اليم ُ
ني َل ْغ ٌو ال كفارة

اخ ُذ ُك ُم ُ
اهلل ِب َّ
اخ ُذ ُكم بمَِا َع َّقدتمُُّ
الل ْغ ِو فيِ أَيمَْاِن ُك ْم َوَل ِكن ُي َؤ ِ
فيها؛ لقوله تعاىلَ { :ال ُي َؤ ِ
َ
األيمَْا َن (}...املائدة.)89 :

 - 4اليم ُ
وس :وهي اليمني الكاذبة الفاجرة ،اليت يحَ ِلُفها صاحبها وهو يعلم
ني ال َغ ُم ُ
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يأخذ بها احلاِل ُف َم َ
أنـه كاذب؛ كاليت ُ
ال غريه ظلماً بدون وجه حق ،أو اليت يحَ لفها البا َعُة
َّ

يف األسواق كذباً ،كما قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
لسْل َعِة،
(احلِل ُف َمنْ َف َقٌة ِل ِّ

ْح َقٌة ِلْلبرََ َكة)( ،)1مُِّ
ثـ َّم يف
وسيَ ْ
ممَ َ
ت َغ ُموساً؛ ألنها ِ
تغم ُ
س صاحبها يف اإلثـم وغضب اهللُ ،
النار ،والعياذ باهلل ،كيف ال ،وهي من الكبائر؟! فقد روى عبد اهلل بن عمرو ،رضي اهلل
عنهما ،أن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ :
(الكبَاِئُر؛ اإل ْش َر ُ
اك ِباهللَِ ،و ُعُق ُ
وق ال َواِل َديْ ِن،
ِ

َُ
سَ ،واليَ ِم ُ
وس)( ،)2وعنه رضي اهلل عنهما ،أن النيب ،صلى اهلل عليه
ني ال َغ ُم ُ
َوقتْل النَّ ْف ِ
َط َع بها َم َ
وسلم ،قالَ ( :م ْن َحَل َ
رج ٍل ُمسِلم ،أو قال :أخيهَ ،ل ِق َي
يمَني كاذبٍة ِليَقت ِ
ال ُ
ف على ٍ
ٍ
اهللَ وهو عليه َغضبَان ،فأنزل ُ
ين يَ ْشترَُ و َن ِب َع ْه ِد اهللِ َوأَيمَْاِن ِه ْم ثمََناً
اهلل تصدي َقه{ :إِ َّن َّال ِذ َ

اآلخ َرةِ َوال ُي َكِّل ُم ُه ْم ُ
َقِل ً
يال ُأ ْوَلئِ َك ال َخ َ
اهلل َوال يَنْ ُظُر إَِليْ ِه ْم يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َوال
الق هَُل ْم فيِ ِ
ُيز ِّ
يم})(.)3
يه ْم َوهَُل ْم َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
َك ِ
ُ
الغموس ال َك َّفارةَ هلا؛ َّ
والراجح َّ
أن اليم َ
أعظم إثـماً من
احلالف
ألن الذي أتى به
ني
َ
ُ

أن تكون فيه كفارة؛ لكنا نرجو لمَِن أخطأ ووقع يف إثم اليمني الغموس املغفرةَ إذا َن ِد َم،

وصَّلى هلل ركعتني ِبنِيَِّة التوبة الصادقة؛ لمَِا روى أبو داود عن
و َع َز َم على عدم تكرار ذلكَ ،
أبي بكر ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ ( :ما ِم ْن َعبْ ٍد ُي ْذِن ُب َذْنبًا
ُّ
َيُ ،ث َّم يَ ْستَ ْغ ِفُر اهللَ ،إ َّال َغ َف َر ُ
اهلل َلُه)( ،)4وأنصحه
َفُي ْح ِس ُن الط ُهو َرُ ،ث َّم يَُقوُم َفُي َصِّلي َر ْك َعت نْ ِ
ِ
الصدقة؛ َّ
الرب َج َّل
فإن الصدقة تطفىء غضب ِّ
بالتقر َب إىل اهلل عز وجل بمِ ا تيَ َّسرَمن َّ
َّ

يف ُعاله ،فعليه لزوم اإلستغفار ،وأن يرجع احلقوق اليت ضاعت بسبب ميينه إىل أصحابها،
فذلك جزء مهم من توبته ،وعليه أن يعزم على أن ال يعود لذلك مرة أخرى.
 .1صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ،ومن طلب حقاً فليطلبه يف عفاف.

 .2صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب اليمني الغموس.
 .3صحيح البخاري ،كتاب األميان والنذور ،باب عهد اهلل عز وجل.
 .4سنن أبي داود ،كتاب الوتر ،باب يف االستغفار ،وصححه األلباني.
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َعر َف ُت ُه ِم ْن َ
أحكاِم اليَمني
إعال ُم املسلمني ِب َأ َه ِّم مَا ُ
جتب م ِ

ُ
حل ْن ِث بها:
ني املُن َعِق َدِة ؛ وهي ما جيب با ِ
كفارة اليم ِ

ف أن يفعل شيئاً ،فلم يف َعْلُه ،أو أال َ
َم ْن َحَل َ
يفعل شيئاً ،ف َف َعَلُه ،كان حاِنثاً يف يمَ ينِِه ،وتل َزُمُه
اخ ُذ ُكم َا َع َّقدتمُُّ َ
َ
الك َّفا َرُة؛ لقوله تعاىلَ :
اخ ُذ ُك ُم ُ
اهلل ِب َّ
األيمَْا َن
الل ْغ ِو فيِ أَيمَْاِن ُك ْم َوَل ِكن ُي َؤ ِ
{ال ُي َؤ ِ
بمِ
ني ِم ْن أَ ْو َس ِط َما ُت ْط ِع ُمو َن أَ ْهِل ُ
َف َك َّفا َرُتُه إِ ْط َعاُم َع َش َرةِ َم َسا ِك َ
يك ْم أَ ْو ِك ْس َوُت ُه ْم أَ ْو تحَْ ِريُر َرَقبٍَة

َف َمن لمَّْ يجَِ ْد َف ِصيَاُم َث َ
اح َف ُظواْ أَيمَْاَن ُك ْم َك َذِل َك ُيبَ نُِّ
ي
ُم َو ْ
الَثِة أَيَّ ٍام َذِل َك َك َّفا َرُة أَيمَْاِن ُك ْم إَِذا َحَل ْفت ْ
ُ
اهلل َل ُك ْم آيَاِتِه َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}( .املائدة)89 :
واحلاِن ُث يف يمَ ينه خُ َ
مرَّ ٌي يف الكفارة بني ثالثة أمور ،إذا فعل واحدة منها أجزأته ،وهي :
(أ) إطعاُم َع َش َرةِ مساكني ،من أوسط ما ُي ْط ِع ُم َ
أهله ،طعاماً بني الغالي والرخيص ،أو

األج َود.
ِم َن ْ

لفقري واح ٍد ،أو أسرة واحدة،
واملعتمد يف دار اإلفتاء عندنا ،أنه يـجوز أن يعطي الكفارة
ٍ

يد أو يَ ِق ُّل َع َدُد أفراِدها عن عشرة أشخاص؛ َّ
يَ ِز ُ
ألن املطلوب كفارةٌ تكفي عشرة مساكني،
دفع قيمة الكفارة
ويـجوز دفعها لألقارب؛ عدا األبوين ،والزوجة ،واألوالد ،كما يـجوز ُ
نقداً؛ َّ
عطي ،وأن َف ُع
للم ِ
ألن املقصوَد ُ
دفع حاجة املسكني ،وهو يحَ ُص ُل بدفع القيمة؛ ألنه أيْ َسُر ُ

للمسكني.

تـجزئ الصالة فيه من الثياب؛ فإذا َك َسا
وتـ َق َّدُر ِ
الك ْس َوُة بمِ ا ُ
(ب) ِك ْس َوُة َع َش َرةِ مساكنيُ ،

ورداٌء ،أو َجَّلبِيَّة ً
َر ُج ً
اب َساِت ٌر وخمِ َا ٌر.
مثال ،وإذا َك َسا امرأةً ،أجزأه ِجلبَ ٌ
ال أجزأُه إزا ٌر ِ

(ج) تـحريُر َرقبٍَة؛ أي ِعتْ ُق َعبْ ٍد ُمؤ ِمنً ،
رجال أو امرأة ،وهو اآلن متعذر؛ النتفاء املماليك.
ٍ

الك ْس َوةِ ،وال ال ِعتْ ِقَ ،صا َم ثالثَة
فإن كان َ
الـحاِن ُث يف يمَ ينِِه فقرياً ،ال يق ِدُر على اإلطعام ،وال ِ
قات ،وال يجُ ِز ُئ الصياُم عنه إذا كان قادراً على واحدة من الكفارات
تفر ٍ
أيامُ ،متَتاِليَ ٍ
ات أو ُم ِّ
الثالث املذكورة .لقوله تعاىلَ{ :ف َمن لمَّْ يجَِ ْد َف ِصيَاُم َث َ
الَثِة أَيَّ ٍام}.
بعض الناس يف زمانناِ ،م ْن َّ
وبهذا ندرك فساد ما تعارف عليه ُ
أن كفارة اليمني هي صيام

ثالثة أيام فقط.واهلل تعاىل أعلم ،وصلى اهلل على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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متى يبدأ املسافر
فقه

قصر الصالة؟
ومتى ينتهي قصره؟

الشيخ عمار توفيق أمحد بدوي /مفيت حمافظة طولكرم

الصالة فرض من فروض اإلسالم ،وركن من أركانه؛ فال ب ّد من معرفة أحكامها
مفصلة ،ومن ذلك أحكام قصر الصالة ،ومن فروع مسائلها :املوضع الذي يبدأ املسافر
ّ
منه قصر الصالة ،واملوضع الذي ينتهي قصره ،وهناك خلط يف أذهان الناس حول ذلك؛
فحررت هذه املسألة ،مبيناً أقوال الفقهاء ،وما أميل إليه منها ،راجياً اهلل تعاىل التوفيق.
دليل رخصة قصر الصالة:
َّ
إن قصر الصالة رخصة شرعية ،ثبتت بنص القرآن الكريم ،من قوله تعاىلَ { :وإَِذا

َ
ُم أَن يَ ْفتِن ُ
َك ُم
َاح أَن َت ْق ُصُرواْ ِم َن َّ
س َعَليْ ُك ْم ُجن ٌ
ض َفَليْ َ
الصالةِ إِ ْن ِخ ْفت ْ
َض َرْبت ْ
ُم فيِ األ ْر ِ
ين َك َفُرواْ إ َّن َ
ين َكاُنواْ َل ُك ْم َع ُد ًّوا ُّمبِينًا}( .النساء)101 :
الكاِف ِر َ
َّال ِذ َ
ِ
اهلل ِب َها عَ
َّق ُ
(ص َدَقٌة َت َصد َ
َليْ ُك ْمَ ،فاْقبَُلوا َص َدَقتَُه)(.)1
وقال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ :

بداية قصر الصالة ونهايته :هناك أقوال عدة ،منها:
القول األول :يبدأ القصر باخلروج من بيوت بلد املسافر.
 .1صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب صالة املسافرين وقصرها.
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ذهب مجهور الفقهاء؛ من احلنفية ،واملالكية ،والشافعية ،واحلنابلة ،إىل أ ّن املسافر يصح
له أن يقصر الصالة؛ بعد اخلروج من بيوت بلده (.)1
وقال ابن املنذر( :أمجع ُّ
كل من حنفظ من أهل العلم؛ أ ّن الذي يريد السفر :أن يقصر؛
إذا خرج من بيوت القرية اليت خيرج منها)(.)2
أدلتهم يف ذلك:
(صَّلى ُّ
َ .1ع ْن أََنس ْبن َماِل ٍكَ ،ر ِض َي ُ
الظ ْه َر
اهلل َعنُْه ،أَ َّن النَّبيَِّ ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
ِ ِ

َ َ
لحُْ
َي)(.)3
ِبامل ِدينَِة أ ْرَبعاًَ ،و َصَّلى ال َع ْص َر ِب ِذي ا َليْ َفِة َر ْك َعت نْ ِ

 .2اهلل تعاىل أباح القصر يف السفر ،والسفر مشتق من اإلسفار؛ وهو اخلروج من
الوطن(.)4
َ
س عَ
الصالةِ إِ ْن
َاح أَن َت ْق ُصُرواْ ِم َن َّ
َليْ ُك ْم ُجن ٌ
ض َفَليْ َ
 .3لقول اهلل تعاىلَ { :وإَِذا َض َرْبت ْ
ُم فيِ األ ْر ِ
ُم أَن يَ ْفتِن ُ
ين َكاُنواْ َل ُك ْم ع ُ
َد ًّوا ُّمبِيناً}(النساء ،)101 :وال يكون
ين َك َفُرواْ إِ َّن اْل َكاِف ِر َ
َك ُم َّال ِذ َ
ِخ ْفت ْ

ضارباً؛ حتى خيرج(.)5

 .4أل ّن (املسافر) وجب عليه اإلمتام؛ إذا دخل بنيان بلده عند قدومه من سفره إمجاعاً؛
وجب أنه ال جيوز له القصر يف ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده ِحجاجاً (.)6
 .1السرخسي ،املبسوط ،ج ،1ص ،236ابن أنس ،املدونة الكربى ،ج ،1ص .206ابن أنس ،املوطأ ،ج ،1ص .148الشافعي ،األم،
ج ،1ص ،209ابن قدامة ،املغين ،ج ،2ص.97
 .2ابن قدامة ،املغين ،ج ،2ص.97
 .3صحيح البخاري ،كتاب احلج ،باب من بات بذي احلليفة حتى أصبح.
 .4املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،2ص.368
 .5ابن قدامة ،املغين ،ج ،2ص.97
 .6املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،2ص.368
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 .5ملا روي أ ّن علياً ،رضي اهلل عنه( ،ملا خرج من البصرة؛ رأى ُخ ّصاً ،فقال :لوال هذا
ُ
ص؛ لصلينا ركعتني .فقلت :ما ُخصاً؟ قال :بيت من قصب)(.)1
اخل ُّ
ويف رواية( :أ ّن علياً ،رضي اهلل عنه ،خرج من البصرة؛ فصلى الظهر أربعاً .فقال :أما إنّا
إذا جاوزنا هذا ُ
ص؛ صلينا ركعتني)(.)2
اخل َّ
 .6عن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما( ،أنه كان يقصر الصالة؛ حني خيرج من بيوت املدينة،
ويقصر؛ إذا رجع؛ حتى يدخل بيوتها)(.)3
القول الثاني :يبدأ القصر يف بلد املسافر؛ ملن نوى السفر
ذهب إىل هذا من التابعني؛ عطاء بن أبي رباح ،وسليمان بن موسى ،واألسود ،واحلارث
ابن أبي ربيعة ( ،)4ورواه عبد الرزاق يف مصنفه عن عطاء (.)5
قال ابن املنذر( :ذهب بعض الكوفيني إىل أنه إذا أراد السفر؛ يصلي ركعتني؛ ولو كان
يف منزله ،ومنهم من قال :إذا ركب؛ قصر إن شاء) (.)6
وقال ابن حجر :قال بعض السلف( :يقصر ،ولو يف بيته)(.)7
األدلة:
استدل هذا الفريق لقوهلم( :إذا نوى السفر؛ جاز له القصر يف منزله ،مبجرد النية.
 .1ابن أنس ،املدونة الكربى ،ج ،1ص .210الصنعاني ،مصنف عبد الرزاق ،ج ،2ص.529
 .2ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حممد ،مصنف ابن أبي شيبة7 ،مج ،ط .1حتقيق كمال يوسف احلوت.
الرياض ،مكتبة الرشد1409 ،هـ ،ج ،2ص.204
 .3ابن أنس ،املدونة الكربى ،ج ،1ص .209الصنعاني ،مصنف عبد الرزاق ،ج ،2ص.530
 .4املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،2ص.368
 .5الصنعاني ،مصنف عبد الرزاق ،ج ،2ص.531
 .6ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2ص.569
 .7ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2ص.570
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ألنه ملا صار مقيماً مبجرد النية من غري فعل)(.)1
تعليق مجهور العلماء ،وترجيح قوهلم يف ابتداء قصر املسافر:
انتقد مجهور الفقهاء القول بالقصر مبجرد النية .فاإلمام الشافعي علق على حديث
أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،فقال( :هذا دليل أ ّن الرجل ال يقصر بنية السفر دون العمل
يف السفر ،فلو أ ّن ً
رجال نوى أن يسافر؛ فلم يثبت به سفر؛ مل يكن له أن يقصر)(.)2

وقال املاوردي( :فليس له أن يقصر يف بلده مبجرد النية قبل إنشاء السفر)(.)3
وقال الكاساني( :وأل ّن النية إمنا تظهر؛ إذا كانت مقارنة للفعل ،ومعنى السفر ال
يتحقق؛ إال بعد اخلروج من املِصر ،فما مل خيرج؛ ال يتحقق قران النية بالفعل؛ فال يصري
مسافراً)(.)4
ناو السفر؛ ال مسافر ،فإذا جاوز عمران
وقال السرخسي( :ألنه ما دام يف املصر؛ فهو ٍ

املصر؛ صار مسافراً)(.)5

وقال الشافعي( :وال تكون نية السفر سفراً؛ ألن النية تكون منفردة؛ وال سفر معها؛ إذا
كان مقيماً ،والنية ال يكون هلا حكم؛ إال بشيء معها)(.)6
قصر املسافر الصالة؛ إذا فارق بيوت بلده؛ ولو كان يراها ،وجيوز للمسافر القصر؛ وإن

 .1املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،2ص.368
 .2الشافعي ،األم ،ج ،1ص.209
 .3املاوردي ،احلاوي الكبري ،ج ،2ص.368
 .4الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،1ص.94
 .5السرخسي ،املبسوط ،ج ،1ص.236
 .6الشافعي ،األم ،ج ،1ص.209
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كان قريباً من البيوت (.)1
روى اإلمام مالك( :أ ّن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،كان إذا سافر قصر الصالة وهو يرى
البيوت) ( .)2وخرج علي ،رضي اهلل عنه ،فقصر وهو يرى البيوت (.)3
وعن علي بن ربيعة ،قال( :خرجنا مع علي ،رضي اهلل عنه ،فقصرنا وحنن نرى البيوت،
ثم رجعنا ،فقصرنا ،وحنن نرى البيوت) (.)4
بعد عرض أقوال الفريقني؛ فالراجح منهما واهلل أعلم هو قول مجهور العلماء؛ الذي
يقول جبواز القصر بعد اخلروج من بيوت بلد املسافر ،لقوة أدلتهم ،وصحة داللتها على
املسألة.
متى ينتهي قصر املسافر حال عودته من السفر؟
ينتهي قصر صالة املسافر بعودته إىل بلده ،فمتى دخل بلده؛ انتهى قصر الصالة حبقه.
يتمها حتى يدخل البيوت؛ فيجعل بعضها خلف ظهره ،فإذا دخلها،
قال أبو حنيفة( :وال ّ
أو دخل شيئاً منها؛ أمتَّ الصالة) (.)5
يتم حتى يدخل أول بيوت القرية ،أو يقارب ذلك) ( .)6وهذا
وقال اإلمام مالك( :ال ّ
مذهب احلنابلة (.)7
 .1ابن قدامة ،املغين ،ج ،2ص.97
 .2ابن أنس ،املدونة الكربى ،ج ،1ص.209
 .3صحيح البخاري ،كتاب تقصري الصالة ،باب يقصر الصالة إذا خرج من موضعه.
 .4البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،ج ،3ص.146
 .5الشيباني ،حممد بن احلسن ،احلجة4 ،مج ،ط ،3حتقيق مهدي حسن الكيالني القادري ،بريوت :عامل
الكتب1403 .هـ ،ج ،1ص.172
 .6ابن أنس ،املوطأ ،ج ،1ص.148
 .7ابن قدامة ،املغين ،ج ،2ص166
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متى يبدأ املسافر قصر الصالة ومتى ينتهي قصره

األدلة:
 .1روى اإلمام مالك( :أ ّن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما ،كان إذا سافر قصر الصالة وهو
يرى البيوت ،وإذا رجع قصر الصالة حتى يدخل البيوت)(.)1
 .2وخرج علي ،رضي اهلل عنه ،فقصر الصالة وهو يرى البيوت ،فلما رجع قيل له :هذه
الكوفة .قال :ال ،حتى ندخلها (.)2
واملراد بقوهلم( :هذه الكوفة)؛ أي فأمت الصالة ،فقال :ال حتى ندخلها؛ أي ال نزال نقصر
حتى ندخلها ،فإنّا ما مل ندخلها ،يف حكم املسافرين(.)3
وروى علي بن ربيعة ،قال :خرجنا مع علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،وحنن ننظر
إىل الكوفة ،فصلى ركعتني ،ثم رجع ،فصلى ركعتني ،وهو ينظر إىل القرية ،فقلنا له( :أال
تصلي أربعاً قال :حتى ندخلها) (.)4
 .3وقال عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه( :ركعتني ركعتني؛ حتى ترجع إىل أهلك)(.)5
 .4وعن ابن عمر ،رضي اهلل عنهما (أنه كان يقصر الصالة حني خيرج من بيوت القرية،
ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها) (.)6

 .1ابن أنس ،املدونة الكربى ،ج ،1ص.209
 .2صحيح البخاري ،كتاب تقصري الصالة ،باب يقصر الصالة إذا خرج من موضعه.
 .3ابن حجر ،فتح الباري ،ج ،2ص.570
 .4الصنعاني ،مصنف عبد الرزاق ،ج ،2ص .530البيهقي ،سنن البيهقي الكربى ،ج ،3ص.146
 .5ابن أبي شيبة ،مصنف ابن أبي شيبة ،ج ،2ص.204
 .6الصنعاني ،مصنف عبد الرزاق ،ج ،2ص.530
85

العدد  104رمضان وشوال  1433هـ  -آب وأيلول

قيم ومواعظ
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د .إمساعيل نواهضة  /جامعة القدس
ت ِل َغ ٍد َو َّاتُقوا اهللَ
س َما َق َّد َم ْ
قال اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا َّاتُقوا اهللَ َوْلتَنْ ُظ ْر َن ْف ٌ

ري بمَِا
إِ َّن اهللَ َخبِ ٌ

َت ْع َمُلو َن}( .احلشر)18 :

إن من أسباب جناة العبد من اخلسارة العظمى ،والنكبة الكربى ،تقوى اهلل تعاىل،

واإلميان به ،والعمل الصاحل ،والتواصي باحلق ،وهو ما أحقه اهلل تعاىل ،أي مما به صالح
الديّن ،أو صالح الدنيا املعني على صالح اآلخرة ،ثم التواصي بالصرب؛ الصرب على
الطاعة ،والبعد عن املعصية ،والصرب على قضاء اهلل وقدره ،قال اهلل تعاىلَ { :واْل َع ْص ِر*

اص ْوا
ْسا َن َل ِفي ُخ ْس ٍر* إِال َّال ِذ َ
اص ْوا ِبالحْ َ ِّق َوَت َو َ
ات َوَت َو َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
اإلن َ
إِ َّن ِ
َّبرْ ِ}(العصر)3 - 1 :
ِبالص

لقد كان من هدي الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،وصية أصحابه ،وهم خري الناس

وأفضلهم بعد األنبياء ،وأقرب األجيال إىل تقوى اهلل تعاىل ،رب األرض ،ورب السماء.
يقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَ :
ين
ين يَُلوَن ُه ْمُ ،ث َّم َّال ِذ َ
اس؛ َق ْرِنيُ ،ث َّم َّال ِذ َ
(خيرُْ النَّ ِ
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{و َْل َت ْن ُظ ْر َن ْف ٌس مَا َق َّدم ْ
َت ِل َغ ٍد}

يَُلوَن ُه ْمُ ،ث َّم يجَِيُء أَْق َوا ٌم َت ْسبِ ُق َش َهاَدُة أَ َح ِد ِه ْم يمَِينَُهَ ،ويمَِيُنُه َش َهاَدَتُه)( ،)1كان يوصيهم وصايا
عامة ،ووصايا خاصة.

اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ ْع َر ِابيَّا ِنَ ،ف َق َ
َع ْن َعبْ ِد اهللِ ْبن ُب ْسرَ ،ق َ
ال( :أََتى النَّبيََِّ ،صَّلى ُ
ال أَ َح ُد ُه َما:
ِ ٍ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ :م ْن َط َ
الر َجا ِل يَا محَُ َّم ُد؟ َق َ
ال النَّبيِ َُّ ،صَّلى ُ
ال ُع ْمُرُهَ ،و َح ُس َن َع َمُلُه،
َم ْن َخيرُْ ِّ

َم َّس ُك ِبِه َجا ِم ٌع؟ َق َ
َوَق َ
ال :ال يَز ُ
ال َ
َال
الم َق ْد َكُث َر ْت َعَليْنَاَ ،فبَ ٌ
اب َنت َ
اآلخُر :إِ َّن َش َراِئ َع ِ
اإل ْس ِ
ِل َساُن َك َر ْطبًا ِم ْن ِذ ْك ِر اهللِ).

()2

وأوصى أحد أصحابه يوماً بعدم الغضب ،ف َع ْن أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ر ِض َي ُ
اهلل َعنُْه( :أَ َّن َر ُج ً
ال
()3
بَ ،ف َرَّدَد ِم َرا ًراَ ،ق َ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم :أَ ْو ِص َ ،ق َ
َق َ
ال ِللنَّبيِ َِّ ،صَّلى ُ
ب).
الَ :ال َت ْغ َض ْ
الَ :ال َت ْغ َض ْ
نيِ
وحاجة املسلمني اليوم إىل التواصي باحلق ،والتواصي بالصرب أمر ضروري ،ألننا يف
زمن نسي فيه كثري من الناس حظاً مما ذكروا به ،ورضوا باحلياة الدنيا ،واطمأنوا بها،
فقست القلوب ،وجفت الدموع ،وال نكاد نرى فيمن نرى خمبتاً ،أو صاحب خشوع.
ولذا؛ فإنه يتوجب علينا التناصح ،فلينصح الزوج زوجه ،ولينصح األب أبناءه وبناته،
ولينصح األخ أخاه ،واجلار جاره ،واملدير واملسؤول من حتت يده ،فالكل راع ،والكل
مسؤول عن رعيته ،وليثق الناصح أنه متى كان القصد والنية إرضاء اهلل تعاىل ،ونفع
املخلوق ،فال بد أن ينفع اهلل بهذا النصح صاحبه ،نفعاً يشاهده يف الدنيا ،أو نفعاً يدّخر
له يف اآلخرة.
وإن من خري ما نتذكر به ،ما أوصى به الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،عبد اهلل ابن
 .1صحيح البخاري ،كتاب الشهادات ،باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
 .2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب.
 .3مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث عبد اهلل بن بسر املازني.
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عباس ،رضي اهلل عنهما ،يف أمور مخسة ،جعلها غنائم تغتنم ،ومكاسب تكتسب ،حيث
قال له( :ا ْغتَنِ ْم خمَ ْ ًسا َقبْ َل خمَ ْس؛ َحيَاَت َك َقبْ َل َم ْوِت َكَ ،وَف َرا َغ َك َقبْ َل ُش ُغِل َكَ ،و ِغن َ
َاك َقبْ َل
ٍ
َ َ ()1
َف ْقر َكَ ،و َشبَاَب َك َقبْ َل ِه َر ِم َكَ ،و ِص َّحت َ
َك َقبْ َل َسق ِمك).
ِ
فهذه مخسة مغامن ،إن فرطنا فيها ،فيوشك أن نفقدها ،فأوهلا :احلياة ،العمر الذي جعله

اهلل زمناً للعمل ،واإلنسان قبل هذا الزمن مل يكن شيئاً مذكوراً ،قال تعاىلَ { :ه ْل أََتى

ني ِم َن َّ لمَْ ُ
َ
َ
ْ
ْسا ِن ِح ٌ
ْسا َن ِم ْن ُن ْط َفٍة أَ ْم َشاج
اإلن َ
اإلن َ
الد ْه ِر يَك ْن َشيْئًا َمذ ُكو ًرا* إِنَّا َخل ْقنَا ِ
َعلى ِ
ٍ
السبِ َ
يل إِ َّما َ
شا ِك ًرا َوإِ َّما َكُفو ًرا}( .اإلنسان)3 - 1 :
َنبْتَِليِه َف َج َعْلنَاُه مَ ِ
سي ًعا َب ِص ً
ريا* إِنَّا َه َديْنَاُه َّ
فيا من بلغت العشرين ،أو الستني ،أو املائة ،فإنك مل تكن شيئاً مذكوراً ،ثم خلقت

ً
جمهوال قبل بدايتها،
ووجدت ،فابتدأ عمرك إىل مدة اهلل أعلم بنهايتها ،فهذه حياتك ،كنت
ثم مل حتط علماً مبقدار عدتها.

اس َّاتُقوا َرَّب ُك ْم َو ْ
اخ َش ْوا يَ ْو ًما ال يجَْ ِزي َواِل ٌد َع ْن َوَل ِدهِ َوال
قال اهلل تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ

الدْنيَا َوال يَ ُغ َّرن ُ
َم ْوُلوٌد ُه َو َج ٍاز َع ْن َواِل ِدهِ َشيْئًا إ َّن َو ْع َد اهللِ َح ٌّق َفال َت ُغ َّرن ُ
َّك ُم الحْ َيَاُة ُّ
َّك ْم ِباهللِ
ِ

َ
السا َعِة َوُينَز ُ
ِّل اْل َغيْ َ
س
ْري َن ْف ٌ
اْل َغُروُر * إِ َّن اهللَ ِعنْ َدُه ِعْل ُم َّ
ث َويَ ْعَل ُم َما فيِ األ ْر َح ِام َو َما َتد ِ
َماَذا َت ْك ِس ُب َغ ًدا َو َما َتدْري َن ْف ٌ َ َ
ري} (لقمان.)34 - 33 :
ض تمَُ ُ
يم َخبِ ٌ
وت إِ َّن اهللَ َعِل ٌ
ِ
س ِبأ ِّي أ ْر ٍ
فاغتنم أيها اإلنسان هذه احلياة يف عمل صاحل ينفعك بعد املمات ،فإن حلظة متر عليك،

مل تزدد فيها علماً نافعاً ،أو ً
عمال صاحلاً ،هي خسارة عليك ،وما من ميت ميوت إ ّال ندم،
فإن كان حمسناً ندم أ ّال يكون ازداد ،وإن كان مسيئاً ندم أ ّال يكون ترك ،وأقلع عما هو
عليه.
 .1رواه احلاكم والبيهقي وغريهما ،انظر حلية األولياء  ،148/ 4واآلداب للبيهقي .327/ 1
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{و َْل َت ْن ُظ ْر َن ْف ٌس مَا َق َّدم ْ
َت ِل َغ ٍد}

كيف؟ وأنت ترى السائرين إىل ربهم ،يف جنائز ترتى ،زرافات وأفراداً.
وهذا عبد اهلل بن مسعود ،رضي اهلل عنه ،يقول( :ما ندمت على شيء ندمي على يوم
غربت فيه مشسه ،نقص فيه أجلي ،ومل يزدد فيه عملي).

{حتَّى إَذا َجاَء أَ َح َد ُه ُم المَْْو ُت َق َ
ال
ولنستحضر يف أنفسنا وقلوبنا هذه اآليات البيناتِ َ :

يما َت َر ْك ُت َكال إَِّن َها َكِل َمٌة ُه َو َقاِئُل َها َو ِم ْن َو َراِئ ِه ْم
َر ِّب ا ْر ِج ُعو ِن * َل َعِّلي أَ ْع َم ُل َصالحِ ًا ِف َ

َساَءُلو َن *
ْس َ
َب ْر َز ٌخ إِلىَ يَ ْو ِم ُيبْ َعُثو َن * َفإَِذا ُن ِف َخ فيِ ُّ
اب َبيْن ُ
َه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ َوال يَت َ
ور َفال أَن َ
الص ِ
ازيُنُه َفأُ َ
ازيُنُه َفأُ َ
ين َخ ِسُروا
ولئِ َك ُه ُم المُْْفِل ُحو َن * َو َم ْن َخ َّف ْ
َف َم ْن َثُقَل ْ
ولئِ َك َّال ِذ َ
ت َم َو ِ
ت َم َو ِ
َُ
س ُه ْم َج َهنَّ َم َخاِل ُدو َن * َتْل َف ُح ُو ُجو َه ُه ُم النَّاُر َو ُه ْم ِفي َها َكالحُِ و َن}( .املؤمنون)104 - 99 :
أْنف َ فيِ
والذي يغتنم صحته قبل مرضه ،جيمع خرياً كثرياً ال يستطيع أن يفعله يف مرضه ،ألن
املرض مينع اإلنسان من أشياء كثرية كان يستطيع أن يعملها يف صحته ،كذلك العاقل،
يغتنم شبابه قبل هرمه ،فال ينبغي أن يكون الشاب ً
غافال عما يستطيع أن يفعله آلخرته،
قبل أن يدركه اهلرم ،وأن يغتنم غناه قبل فقره.
واملعنى أنه يعمل من الصاحلات يف غناه قبل أن يصيبه الفقر ،فالغين الذي عنده
املال يستطيع أن يعمل آلخرته الشيء الكثري ،يستطيع أن ينفق على الفقراء واملساكني

واحملتاجني ،وقد يبين مسجداً هلل تعاىل ،أو جامعة ،أو مدرسة ،أو مستشفى ،أو ملجأً وغري
ذلك ،فتكون هذه األشياء له صدقة جارية؛ أي دائمة ،ويستطيع أن يصلح بني الناس،
ويستطيع أن يأمر باملعروف ،وينهى عن املنكر ،ويستطيع أن يصل أرحامه باإلحسان
إليهم مما رزقهم اهلل ،أو بإعطائهم حقوقهم من املرياث وغريه ،وخباصة النساء منهم ،أما
إذا مل يفعل ذلك حتى أصابه الفقر ،فيندم ،ويقول :يا ليتين قدمت آلخرتي.
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ومع األسف؛ فإن أكثر الناس مضيعون هلذه النعم اخلمسة ،ثم منهم من ال ينتبه إ ّال

ملّا يصري من أهل القبور ،فقد ورد عن اإلمام علي ،رضي اهلل عنه ،قوله( :الناس نيام فإذا
ماتوا انتبهوا) واملعنى :إن أكثر الناس نيام ،أي غافلون عما ينفعهم ملا بعد املوت ،ثم
بعد املوت يعرفون ،فيندمون يف حال سكرات املوت ،ملا ييأسون من احلياة ،وبعدما يدفنون
حرم اهلل علينا.
يندمون ،ويقولون :يا ليتنا أّدينا ما فرض اهلل علينا ،واجتنبنا ما ّ
جاء يف احلديث الشريف الذي رواه اإلمام مسلمَ ،ع ْن أَِبي ُه َريْ َرةَ ،أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ق َ
ُ
ال( :إَِذا َم َ
ْس ُان اْن َق َط َع َعنُْه َع َمُلُه إِال ِم ْن َثالَثٍة؛ إِال ِم ْن َص َدَقٍة
اإلن َ
ات ِ
ْعو َلُه)
َج ِاريٍَة ،أَ ْو ِعْل ٍم ُينْتَ َف ُع ِبِه ،أَ ْو َوَل ٍد َصالحٍِ يَد ُ
ومن استغالل الفرص ،املبادرة يف أداء فريضة احلج ،فمن استطاع يف بدنه وماله بعد
()1

قضاء الواجبات والنفقات الشرعية ،واحلوائج األصلية فليبادر إىل أداء هذا الفرض
است َ
َ
اع إَِليِْه
َط َ
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
ت َم ِن ْ
العظيم ،ألن اهلل تعاىل يقول{ :وَلهلِ ِ َعلى النَّ ِ

َسبِ ً
يال}( .آل

عمران)97 :

والديْن مقدم على احلج إال َّديناً يقول صاحبه :إن ذهابي وعدمه ال يؤثر على احلج،
َّ

كالديون املقسطة ،ويأمل هلا اإلنسان سداداً من مرتب أو غريه ،فال متنع احلج ،وإمنا الدَّين
الذي يقدم على احلج هو الدَّين الذي يزاحم احلج ،فإما أن حيج أو يقضي دينه ،فيقال له:
اقض دينكّ ،
وأخر احلج حتى تستطيع.
ِ

واملرأة إذا مل يكن لديها مرافق شرعي ،من زوج أو حمرم من أب أو ابن أو أخ  ...إخل،
فال حج عليها حتى جتد احملرم ،لقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال ُت َساِف ِر المَْْرأَُة
()2
َثالَثاً؛ إِال َم َع ِذي محَْ َر ٍم)
 .1صحيح مسلم ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته.
 .2صحيح البخاري ،كتاب تقصري الصالة ،باب يف كم يقصر الصالة.
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أ ّواه من ّ
غش ّ
التجار!!
أ .كمال بواطنه
وزارة الرتبية والتعليم  -رام اهلل

ّ
لعل الباحث عن تاجر صدوق وسط مجهور التجار ،كمن يبحث عن إبرة يف
حبر؛ ذلك أ ّن التاجر الصدوق يكاد خيتفي بني الكثرة الكاثرة من التجار الك ّذابني،
ولقد غدت الثقة مفقودة بني املستهلك والتاجر؛ فالتاجر جيعل مطيته َ
األميان الكاذبة،
والتدليس ،واخلداع؛ ليوقع ال ّزبون يف مصيدته ،واملرء مهما أوتي من الكياسة ،وسعة
ظن أنّه جنا من الغنب؛ ألنّهم ميلكون
التجار املدلسني ،ويغنب ،وإن ّ
التجربة يقع يف شباك ّ
من وسائل ّ
الغش الشيطانية ما حتار يف كشفه العقول.
وليت األمر يقتصر على التجار ،فالشركات واملصانع اليت تو ّرد للتجار ،تشرتك يف
تغش التاجر ،والتاجر من حيث يدري أو ال يدري ّ
والغشّ ،
ّ
يغش ال ّزبون ،فقد
الغنب
تتالعب يف املواصفات ،أو يف العدد ،أو يف نوع املواّد املو ّردة ،أو يف الوزن ،أو مصدر
الصنع وتارخيه.
ولكن
التجار عند رّبهم!! فقلت:
ّ
قال لي أحد التجار ،وأحسبه من أهل الصالح :يا ويل ّ

وق َ
الص ُد ُ
الص ِّدي ِق َ
ني َم َع النَّبِيِّ َ
األ ِم ُ
ني،
نيَ ،و ِّ
اجُر َّ
الن ّ
يب ،صلى اهلل عليه وسّلم ،يقول( :التَّ ِ
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َو ُّ
الش َه َداِء)( !!)1فقال :هيهات أن جتد منهم من يسلم من احلرام!!

ولقد حدّثين أحد املغرتبني :أعرف تاجراً ميلك ً
حمال جتاريّاً كبرياً ،يضع مكنسة يدوية

يف مكان أخذ احلساب ،وكلما جاء زبون ليدفع ،أدخل املكنسة ضمن املواّد احملسوبة ،فإذا
اكتشف الزبون ذلك ،قال له :آسف ،ظننتها ضمن أغراضك ،وإن مل ينتبه؛ دفع مثنها،
وعلى هذه احلال ،قد يدخل مثن املكنسة يف حساب عشرات الزبائن يف اليوم الواحد،
دون أن ينتبهوا ودون أن يأخذوها!!
واحلقيقة أنّك لو رحت ُتسائل الناس عن ّ
غش التجار الفاسدين لسمعت ما ال
حيصى ،فمنهم من يتالعب يف امليزان ،ومنهم من يضع البضاعة اجليدة على السطح،
وخيفي الرديئة ،ومنهم من يأتي ببضاعة منتهية الصالحية ،ويز ّور تاريخ الصالحية،
ومنهم من ّ
يبل السلعة إن كانت خضراوات أو فواكه ليزيد من وزنها ،ومنهم من يضع
السلعة كاجلزارين يف أكياس ،فال يستطيع الزبون نّ
تبي حقيقتها إال يف البيت ،ومنهم من
اجملمدة على أنّها حلوم طازجة ،ومنهم من يصنع اللنب الرايب من احلليب
يبيع اللحوم ّ
اجمل ّفف ،ويزعم أنّه مصنع من حليب طازج ،ومنهم من يبيع احلليب ومشتقاته على أنّه
من أغنام أو من الضأن ،وهو يف حقيقة أمره من البقر ،ومنهم من ميأل املكسرات بامللح،
أو يضع فيها حصى صغرية بكميات قليلة ال تلفت النظر؛ ليزيد الوزن على املستهلك،
ومنهم من يطعم األنعام قبل وزنها شيئاً ماحلاً؛ لتشرب كميات كبرية من املاء؛ مما يزيد
وزنها ،ومنهم من خفق املوز ،وباعه على أنّه زبدة بلديّة ،ومنهم من خلط زيت الزيتون
صاف ،ومنهم من يعمد إىل
بزيوت نباتية أخرى رخيصة ،وباعه على أنّه زيت زيتون ٍ
 .1سنن الرتمذي ،كتاب البيوع ،باب ما جاء يف التجار وتسمية النيب ،صلى اهلل عليه وسلم إياهم ،وضعفه األلباني.
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شراء املالبس البالية ،اليت خزنت يف أماكن غري صاحلة للتخزين بأسعار رخيصة ج ّداً،
ثم بليت سريعاً ،ومنهم من باع
وباعها للناس على أنّها ثياب راقية ،وبأسعار خياليةّ ،
ثم نّ
تبي أنّها من مصدر آخر ال يوثق به،
السلعة على أنّها من مصدر كذا ،وأنّها أصليةّ ،

تضر وال تنفع ،وس ّوقها على أنّها
وأنّها مقّلدة ،ومنهم من حشا برشامة الدواء مبادة ال ّ
حتسن أو شفي ،ومنهم
نوع كذا الذي يوصف ملرض كذا اخلطري ،فشربها املريض فما ّ
من استعمل يف خمتربه مواّد غري مناسبة ،فأعطت نتائج فحص غري صحيحة ،وترتّب
عليها عالج غري مناسب ،فأوقعت ضرراً بالغاً ،وربمّ ا أودت حبياة كثري من املرضى ،ومنهم
جبلي ،وال
من صنّع العسل ،أو وضع لنحله السكر للتغذية ،وزعم أ ّن عسله من حنل ّ
يقدّم له أطعمة ،ومنهم من يشرتي أثاثاً من خشب ،فيكتشف أن الظاهر منه معمول من
الكهربائي،
واملخفي معمول من خشب رديء ،ومنهم من يبيعك اجلهاز
خشب جيّد،
ّ
ّ
ثم يظهر لك يف االستعمال أداؤه السيء،
ويشرح لك عن مواصفاته العاملية العاليةّ ،
نّ
ويتبي لك أنّه جمدّد ،وأ ّن مكوناته رديئة ،ومنهم من يكتب على السلعة اسم (ماركة)
عاملية ،ويكتبها باحلروف نفسها ،ويغيرِّ فيها حرفاً أو أكثر لينطلي ذلك على ال ّزبون،
الذي ال يدّقق يف العادة يف ّ
يتعمد عمل جتويف يف العلب من
كل حرف ،ومنهم من ّ
األسفل ،يقّلل من الكمية ،وقد ال يتنبّه إليه املستهلك ،ومنهم ،ومنهم ...

الغش ً
إىل وقت ليس بالبعيد كان ّ
قليال ،ولكنّه اليوم صار هو القاعدة ،وصارت األمانة

أي تاجر؛ فكّلهم
اشرت من ّ
هي الشيء الشاذ واملستهجن ،وكنت تدخل بلداً ،فيقال لكِ :
أمناء ،وبعد مرور وقت ،قيل لك :اشرت من اجلميع ما عدا فالناً وفالناً ،ومع مرور الزمن

أصبح يقال لك :يقولون :إ ّن فالناً أمني!! واليوم يقال لك :افتح عينيك وأذنيك ،وكن
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على حذر من الوقوع؛ ّ
فكل التجار ال يؤمن هلم جانب ،وإن بدا بعضهم أميناً صدوقاً،
ّ
خترب الذمم.
فكل شيء عرضة للتغيري ،والدراهم تغيرِّ األنفس ،وقد ّ

من اخلري أن نعلم أ ّن الصدق يف التجارة ينميها ،ويبارك فيها ،وما أملق تاجر صدوق،

الغشاش؛ فإ ّن جتارته إىل بوار يف الدنيا واآلخرة ،قد جيمع ً
وأ ّما التاجر ّ
ماال كثرياً من حرام،

ولكن ماله منزوع الربكة ،وقد يع ّذبه اهلل به يف دنياه قبل آخرته ،ويف اآلخرة تنصب
ّ
اإلهلي ،ويبدأ تسديد احلساب ،وجيد
املوازين ،ويكشف ما كان خمبوءاً ،ويتجّلى العدل
ّ

أ ّن خصومه كثريون ،فيسوّد وجهه ،وال يقبل اعتذاره ،وُيلقى يف النار ،واهلل تعاىل يقول:
س َشيْئًا َوإ ْن َكا َن ِمثْ َق َ
ال َحبٍَّة ِم ْن َخ ْرَد ٍل
از َ
ين اْل ِق ْس َط ِليَ ْو ِم اْل ِقيَا َمِة َفال ُت ْظَل ُم َن ْف ٌ
{ َوَن َض ُع المََْو ِ
ِ

اسبِ َ
ولكن آية
ني} (األنبياء ،)47:وحبّة اخلردل صغرية ج ّداً قد ترى،
أََتيْنَا ِب َها َو َك َفى ِبنَا َح ِ
ّ
اجملردة ،فيقول تعاىل:
أخرى بيّنت أ ّن ميزان اهلل تعاىل يزن الذ ّرة اليت ال تبصرها العني ّ
{َف َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
ال َذ َّرةٍ َخيرْ ًا يَ َرُه * َو َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْ َق َ
ال َذ َّرةٍ َش ًّرا يَ َرُه} (الزلزلة.)8 - 7:

ومما مسعت أ ّن أحد التجار -وكان من أهل الصالح -رئي يف املنام بعدما تويف،
متحسراً :أهلكتين غربة امليزان ،ويبدو أ ّن هذا كان يتهاون يف مسح
فسئل عن حاله ،فقال
ّ
يتعمد أن
الك ّفة اليت يضع فيها املوزون ،فكيف مبن خيسر امليزان عن قصد ،وكيف مبن ّ
يرتك شيئاً يف الك ّفة؛ ليوزن مع ّ
كل وزنه ،وحيسب على ال ّزبون ،ويل هلؤالء!! أمل يقرأوا

يموا اْل َو ْز َن ِباْل ِق ْس ِط َوال تخُْ ِسُروا المِْيزَا َن}( الرمحن)9:؟! أمل يقرأوا
قول اهلل ع ّز ثناؤهَ { :وأَِق ُ

ُ َ
ني * َّال ِذ َ َ
قول رّبهمَ { :ويْ ٌل ِلْل ُم َط ِّف ِف َ
وه ْم
اس يَ ْستَ ْوُفو َن * َوإَِذا َك ُال ُ
ين إِذا ا ْكتَالوا َعلى النَّ ِ

وه ْم يخُْ ِسُرو َن * أَال يَ ُظ ُّن ُأ َ
اس
َّه ْم َمبْ ُعوُثو َن * ليوم َعظ
أَ ْو َو َزُن ُ
ولئِ َك أَن ُ
يم * يَ ْو َم يَُقوُم النَّ ُ
َِ ْ ٍ ِ ٍ
ني} (املطففني)6 - 1:؟! أمل يعلموا ما ّ
ِل َر ِّب اْل َعالمَِ َ
حل بقوم شعيب ،عليه السالم ،بسبب
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ختسريهم امليزان ،فقد أخذتهم الصيحة ،فأصبحوا يف ديارهم جامثني؟!
وبر وصدق ،وال
أيّها التجار؛ إنّكم تبعثون يوم القيامةّ ،
فجاراً إال من اتّقى اهللّ ،
ّ
تضخم ثرواتكم ،فقد يذيقكم اهلل احلسرات
يغرنّكم حلم اهلل عليكم ،وال يغرنّكم
قبل املمات ،واحلقيقة أ ّن اإلنسان مغ ّفل؛ فقد جيمع من غري ّ
حل ما ال حيتاج إليه ،ولكنّه
حيمل وزره ،حياسب عليه مع أنّه مل يفد منه يف دنياه شيئاً ،ولكنّه الطمع ،الذي أهلك
الناس ،ويا هلما من فاجعتني يتلقاهما هؤالء وأمثاهلم عند املمات ،حني يرتكون املال كّله،
وحياسبون عليه كّله!!
إ ّن القليل يكفي يف كثري من األحيان ،وما يدخل إليك ،أخي التاجر ،إذا كان من
كسب حالل يبارك فيه ،ويكفيك راحة البال ،وطمأنينة النفس؛ فاحلالل طمأنينة وسكينة،
واحلرام قلق وأرق.
التجار ،وحنن على أبواب شهر رمضان ،شهر اخلري ،شهر التوبة
ونهمس يف آذان ّ
واإلنابة ،شهر غسل الذنوب ،أن يتقوا رّبهم ،وأن يك ّفوا عن ّ
الغش؛ فعني اهلل ال تنام،
ومن فرح يف الدنيا مبال حرام ،حزن يف اآلخرة حزناً ال ينفع ،وال ينتهي ،وهيهات أن تنفع

العربات بعد فوات األوقات!!
ونهمس يف آذان املسؤولني أن راقبوا السلع ،وخذوا شكاوى الناس جبديّة ،واتخّ ذوا

ً
الغشاشني ،ونريد نشاطاً
اإلجراءات الصارمة اليت تردع التجار ّ
فاعال جلمعيات محاية
املستهلك؟! وللجهات اليت حتدّد املواصفات واملقاييس؟! وللجهات اليت تراقب السلع
واألسعار؛ فإ ّن األمر ج ّد خطري.

95

العدد  104رمضان وشوال  1433هـ  -آب وأيلول

 2012م

أسرى حرب
د .حنا عيسى /أستاذ القانون الدولي
ُّ
تعد قضية األسرى الفلسطينيني القابعني يف املعتقالت اإلسرائيلية من أكثر القضايا
حساسية على الساحة الفلسطينية ،وستبقى هذه القضية مولدة للتوتر ،وقابلة لالنفجار
يف أي حلظة ،حتى ُيفرج عن األسرى الفلسطينيني مجيعهم.
وحتتجز السلطات اإلسرائيلية األسرى الفلسطينيني بعيداً عن مناطق سكناهم ،يف
معتقالت تقع خارج األراضي الفلسطينية احملتلة سنة 1967م ،خمالفة بذلك املادة 49
من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م ،اليت تنص على أنه( :حيظر النقل اجلربي
اجلماعي أو الفردي لألشخاص احملميني ،أو نفيهم من األراضي احملتلة إىل أراضي دولة
االحتالل ،)...واملادة  76اليت تنص على أنه( :حيتجز األشخاص احملميون املتهمون يف
البلد احملتل ،ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا).
وختالف سياسة تعذيب املعتقلني اليت تتبعها إسرائيل حبق األسرى الفلسطينيني
أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب ،وغريه من ضروب املعاملة ،أو العقوبة القاسية ،أو غري
اإلنسانية ،واملادة  32من اتفاقية جنيف الرابعة اليت متنع تعذيب األشخاص املدنيني
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يف زمن احلرب ،وختالف أيضاً املبدأ  21من جمموعة املبادئ اخلاصة حبماية األشخاص
اخلاضعني ألي شكل من أشكال االعتقال أو السجن ،واملادة  40من اتفاقية حقوق
الطفل اليت حتظر االستغالل غري املناسب لوضع املعتقلني؛ بغية إجبارهم على االعرتاف،
وتوريط أنفسهم يف تهم جنائية ،أو تقديم معلومات ضد أشخاص آخرين.
َّ
إن استمرار السلطات اإلسرائيلية يف احتجاز األسرى ،البالغ عددهم يف الوقت
احلاضر أكثر من  4500أسري وأسرية ،يف ظل ظروف صحية سيئة ،يشكل خرقاً سافراً
للمواد  91و 92من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م ،اليت تنص من بني أمور
أخرى على( :أن يتوافر لكل معتقل عيادة مناسبة ،يشرف عليها طبيب مؤهل ،وحيصل
فيها املعتقلون على ما حيتاجونه من رعاية طبية ،وكذلك على نظام غذائي مناسب،
وختصيص عنابر لعزل املصابني بأمراض معدية أو عقلية .) ...
وهناك انتهاكات أخرى حبق األسرى الفلسطينيني من قبل السلطات اإلسرائيلية ،منها:
 انتهاج سلطات االحتالل اعتقال الفلسطينيني إدارياً. مهامجة سلطات االحتالل لغرف املعتقلني ،واالعتداء عليهم بالضرب. تنوع أشكال اإلهمال وسوء الرعاية الصحية للمعتقلني يف سجون االحتالل. ممارسة سلطات االحتالل -من خالل إدارات السجون اإلسرائيلية ،وبتنسيق مسبقيف بعض احلاالت مع جهاز الشاباك ،-سياسة عزل العديد من األسرى الفلسطينيني.
 مواصلة إدارات السجون فرض القيود على أهالي املعتقلني الفلسطينيني لدى زيارةذويهم  ...إخل.
ويف ضوء ما ذكر أعاله؛ فإنه من األجدر تطبيق املواد القانونية الواردة يف االتفاقية
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الثالثة بشأن األسرى لسنة 1949م؛ ألن اجملتمع الدولي اعرتف سنة 1974م يف خمتلف
حمافله الدولية( :جامعة الدول العربية ،ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ،وحركة عدم االحنياز
واجلمعية العمومية هليئة األمم املتحدة) بأن منظمة التحرير الفلسطينية كحركة حترير
عاملية (شخص من أشخاص القانون الدولي) ،وأصبحت آنذاك (عضواً مراقباً) ،وعليه
اعرتف باحلقوق السياسية للشعب الفلسطيين.
وبتوقيع السلطات اإلسرائيلية سنة 1993م اتفاقاً مع منظمة التحرير الفلسطينية،
فإنها بذلك تعرتف بأن منظمة التحرير الفلسطينية شخص من أشخاص القانون
الدولي ،وأن عليها التزاماً قانونياً كقوة حمتلة لألراضي الفلسطينية ،يتمثل يف تطبيق
اتفاقية جنيف الرابعة ،تطبيقاً فعلياً ،حتى زوال االحتالل بشكل نهائي عن أرجاء قطاع
غزة والضفة الغربية كافة ،مبا فيها القدس الشرقية.
وبالتالي؛ يف ضوء هذه احلقائق والنصوص ،فإن بنود القانون الدولي اإلنساني،
وقوانني االحتالل احلربي ،ما تزال تنطبق على األراضي الفلسطينية ،وقاعدة اتفاقية
جنيف لسنة 1949م ،اليت تنص على استمرار تطبيق بنودها طوال مدة االحتالل ،ما
دامت السلطات احملتلة متارس وظائف احلكومة يف األراضي الواقعة حتت االحتالل.
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إعداد :أ .مصطفى أعرج  /نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

املفيت العام ووفد فلسطيين رمسي يلتقون عدداً من املسؤولني التونسيني
تونس :قام مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب
املسجد األقصى املبارك -مع وفد فلسطيين رفيع املستوى ،ضم ً
كال من السيد عباس

زكي -عضو اللجنة املركزية حلركة فتح ،ومعالي الوزير عيسى قراقع -وزير شؤون
األسرى واحملررين بزيارة رمسية إىل تونس ،التقوا خالهلا العديد من املسؤولني التونسيني،

أطلعوهم على أوضاع الشعب الفلسطيين ومقدساته ،ونقل الوفد حتيات سيادة الرئيس

الفلسطيين حممود عباس (أبو مازن) والشعب الفلسطيين إىل فخامة الرئيس التونسي
منصف املرزوقي والشعب التونسي ،كما التقى الوفد دولة السيد محادي اجلبالي رئيس

احلكومة التونسية ،وأطلعوه على آخر تطورات القضية الفلسطينية ،والتقوا كذلك السيّد
مصطفى بن جعفر رئيس اجمللس التأسيسي التونسي ،ومعالي السيد نور الدين اخلادمي
وزي��ر الشؤون الدينية

التونسي ،وفضيلة الشيخ

عثمان بطيخ مفيت الديار
التونسية.
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بدعوة من رابطة أندية القدس
املفيت العام يشارك يف االحتفال بتكريم الفرق املقدسية
القدس :بدعوة من رابطة أندية القدس ،شارك مساحة الشيخ حممد حسني –املفيت العام

للقدس والديار الفلسطينية ،خطيب املسجد األقصى املبارك -يف حفل تكريم الفرق
املقدسية ال�تي حققت

إجنازات كروية للموسم
الرياضي 2012 - 2011م،

وقد أكد مساحته على أن
أبناء الشعب الفلسطيين

يف رباط وصرب وجهاد،
داعياً إىل تنشيط احلركة
ال��ش��ب��اب��ي��ة ،ومم��ارس��ة

الرياضة ،حيث إنها تعود بالنفع على بناء العقل واجلسم.
خالل زيارة حملافظ حمافظة نابلس
املفيت العام يدعو إىل إنهاء االنقسام واملشاركة يف فعاليات دعم األسرى
نابلس :دعا مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -إىل املسارعة يف إنهاء االنقسام الفلسطيين ،جاء ذلك
خالل اجتماع مساحته بعطوفة السيد جربين البكري حمافظ حمافظة نابلس ،وأكد مساحته
على ضرورة دعم األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل،
داعياً إىل توسيع نطاق املشاركة يف فعاليات التضامن معهم ،وبارك مساحته توجه القيادة
الفلسطينية للهيئات الدولية لطرح قضية األسرى ،وتطرق االجتماع إىل جماالت تعاون

دار اإلفتاء الفلسطينية مع احملافظة يف توطيد عرى السلم اجملتمعي ،وترسيخ القيم
النبيلة ،وكان البكري قد رحب بسماحته والوفد املرافق ،مبيناً أن احملافظة تعمل على
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التعاون مع الدار يف اجملاالت والنشاطات املختلفة ،كما زار مساحته والوفد املرافق خيمة
التضامن مع األسرى الفلسطينيني ،املضربني عن الطعام يف سجون االحتالل ،حيث أكد

مساحته على ضرورة تأييد احلقوق املشروعة لألسرى.

كما زار مساحته بلدية نابلس ،والتقى السيّد عدلي يعيش رئيس البلدية ،وعدداً من

العاملني فيها ،واستمع مساحته والوفد املرافق إىل شرح عن إجنازات البلدية ،وأشاد مساحته

بهذه اإلجنازات وبالقائمني على البلدية ،وقام يعيش بتقديم درع البلدية لسماحته.
وكان مساحته قد ترأس اجتماعاً ملفيت احملافظات يف مقر دار اإلفتاء يف نابلس ،حبث
فيها العديد من املوضوعات ذات الصلة بعمل الدار وتطويره ،ورافق مساحته خالل هذه
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اجلولة فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية
وعدد من مديري دار اإلفتاء وأصحاب الفضيلة مفتو احملافظات.

خالل مشاركته يف االعتصام التضامين مع األسرى
املفيت العام :الشعب الفلسطيين يرفض االحتالل وسجانيه
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -يف االعتصام التضامين مع األسرى ،الذي نظمته
القوى الوطنية ،وجلنة أهالي األسرى املقدسيني ،ونادي األسري مبقر اللجنة الدولية

للصليب األمحر يف الشيخ جراح ،حيث أكد مساحته أن أبناء الشعب الفلسطيين يرفضون
االحتالل وسجانيه ،وأضاف( :كلنا مع األسرى إىل أن يتم حتريرهم) داعياً إىل توسيع
نطاق املشاركة يف فعاليات التضامن مع األسرى يف معركتهم للدفاع عن كرامتهم

وإنسانيتهم ،اليت حياول االحتالل امتهانها.
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املفيت العام يؤم املصلني يف خيمة االعتصام للتضامن مع األسرى
القدس :أ ّم مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -صالة اجلمعة يف حشود املصلني يف خيمة االعتصام،
أمام مقر الصليب األمحر بالقدس ،تضامناً مع األسرى الفلسطينيني املضربني عن الطعام

ً
نضاال
يف سجون االحتالل ،ودعا مساحته املواطنني إىل مساندة األسرى الذين خيوضون
مشروعاً لتحقيق مطالبهم العادلة ،ومثن مساحته وقفة القدس مبؤسساتها وفعالياتها ،مع
قضية األسرى من خالل املشاركة الفاعلة يف النشاطات املختلفة.
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جملس اإلف��ت��اء األعلى
يدين حماولة االحتالل
إضفاء الشرعية
على املستوطنات
القدس :ترأس مساحة

الشيخ حممد حسني-

املفيت ال��ع��ام للقدس
وال��دي��ار

الفلسطينية،

رئيس جملس اإلفتاء األعلى -اجللسة السابعة والتسعني من جلسات جملس اإلفتاء
األعلى ،حبضور أصحاب الفضيلة املفتني ،وأعضاء اجمللس من خمتلف حمافظات الوطن،

وأدان اجمللس قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي مبحاولة إضفاء صبغة الشرعية على

املستوطنات القائمة على األراضي الفلسطينية ،واليت كان آخرها مستوطنة (بروخني)
املقامة على أراضي قرية بروقني قضاء سلفيت ،و(سنسنة) املقامة على جنوب جبل
اخلليل وغريها ،ورفض اجمللس أشكال االستيطان مجيعها ،منتقداً الصمت الدولي جتاهه،

وحبث اجمللس العديد من املسائل الفقهية املطروحة على جدول أعماله.
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املفيت العام يطلع ممثلة هولندا على معاناة الشعب الفلسطيين من االحتالل

ال��ق��دس :التقى مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت ال���ع���ام ل��ل��ق��دس وال���دي���ار

الفلسطينية ،خطيب امل��س��ج��د األق��ص��ى امل���ب���ارك -يف مكتبه ،حبضور

فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية السيّدة
(برجييتا تازيلر) ممثلة هولندا لدى فلسطني ،حيث أطلعها مساحته على االنتهاكات اليت

تقوم بها سلطات االحتالل ومستوطنوه ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،اليت زادت

يف اآلونة األخرية ضد كل ما هو عربي وإسالمي يف األراضي الفلسطينية ،وبني مساحته
أن الشعب الفلسطيين
يتوق للحرية ،إىل جانب

حرصه على السالم العادل
وال��ش��ام��ل ال���ذي حيفظ
حقوقه املشروعة ،وحترير

مقدساته وأرض��ه ،مثمناً

موقف اململكة اهلولندية
لدعم الشعب الفلسطيين
وقضيته العادلة.

الوكيل املساعد يشارك يف مؤمتر نصرة املسجد األقصى املبارك
واملسجد اإلبراهيمي ويف عدد من النشاطات األخرى
اخلليل :شارك فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء

الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -يف مؤمتر نصرة املسجد األقصى املبارك واملسجد

اإلبراهيمي الذي عقد يف مقر حمافظة اخلليل ،بالتنسيق بني حمافظيت القدس واخلليل،

وحذر فضيلته يف الكلمة اليت ألقاها من خطورة استمرار اإلجراءات اإلسرائيلية املنتهكة

حلرية العبادة ،وشجب إغالق سلطات االحتالل املتكرر للمسجد اإلبراهيمي يف اخلليل،
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للمستوطنني

ب��االق��ت��ح��ام امل��ت��ك��رر

للمسجد األقصى املبارك
وساحاته.

وكان فضيلته قد شارك

يف حفل تكريم حفظة
القرآن الكريم واألوائل

يف التالوة والتجويد ،الذي أقامته وزارة األوقاف والشؤون الدينية يف قاعة بلدية البرية،

باإلضافة إىل حضوره قرعة حجاج بيت اهلل احلرام هلذا العام 1433هـ ،الذي أقامته وزارة

األوقاف والشؤون الدينية يف قاعة فندق البست إيسرتن يف رام اهلل.

مفيت حمافظة نابلس يلقي حماضرة حول مكانة القدس يف اإلسالم
نابلس :ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش -مفيت حمافظة نابلس-

حماضرة دينية جملموعة من الواعظات وحمفظات القرآن الكريم بعنوان:

(مكانة القدس يف اإلسالم) بني فيها املكانة اليت يتبوؤها املسجد األقصى املبارك،
والواجب الشرعي حنوه ،موضحاً الضوابط الشرعية لزيارة القدس؛ حسب فتوى مساحة
الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -باخلصوص.

كما ألقى حماضرة أخرى بعدد من قوات األمن الوطين عن الصدق واألمانة ،بني فيها

فضائل الصدق ،وحذر من الكذب وأنواعه وخطورته ،وبني أن الصدق أساس اإلميان،

وهو صفة األنبياء واملرسلني والصاحلني.

واستقبل فضيلته النائب اإلداري ملدرسة بكالوريا الرواد ،وأستاذ الرتبية اإلسالمية
فيها ،بصحبة طالب الصف السابع ،حيث قدم هلم شرحاً عن عمل الدار ،وشارك
كذلك يف افتتاح معرض الطائفة السامرية ،الذي جيسد تراثهم ،مبيناً طبيعة العالقة
والتعايش السلمي اآلمن بني أتباع الديانات يف نابلس وفلسطني ،وشارك فضيلته يف
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حفل تكريم األيتام ،برعاية معالي وزيرة الشؤون االجتماعية ماجدة املصري ،وألقى

كلمة َّ
حث فيها على رعاية األيتام واإلحسان إليهم ،وحذر من املساس حبقوقهم.
مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف حلقة نقاش بعنوان
(ارتفاع نسبة الطالق بني األزواج العاملني)

طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي  -مفيت حمافظة طولكرم -يف حلقة نقاش

بعنوان( :ارتفاع نسبة الطالق بني األزواج العاملني) نظمته مجعية املرأة العاملة الفلسطينية
للتنمية يف حمافظة طولكرم ،وبني فضيلته أسباب الطالق؛ وأهمها :وجود خلل يف مفاهيم:

الزواج بني الزوجني ،واالحنرافات السلوكية ،وتضخيم بعض األمور ،والرغبات املتناقضة

بني الزوجني ،واخلالفات املالية ،واألخطاء اليت يرتكبها الزوجان ،وترتاكم مع األيام ،وتؤدي
إىل الطالق ،مؤكداً على أن ارتفاع نسبة الطالق بني العاملني مشكلة حتتاج دراسة ،مشرياً إىل
أننا ال نستطيع إخراج هذه الفئة دون غريها من فئات اجملتمع ،فقد تشرتك املرأة العاملة وغري
العاملة يف كثري من العوامل اليت تؤدي بدورها إىل الطالق ،مبيناً أن نفقة الزوجة تكون من

مال زوجها.

وكان فضيلته قد شارك يف ندوة حول أسباب التأخري يف التحصيل الدراسي بدعوة من مدرسة

وكالة الغوث ،حيث تطرق يف الكلمة اليت ألقاها إىل األسباب اخلاصة بقدرة الطالب الذهنية،
واألسباب املتعلقة بالبيئة والظروف احمليطة بالطلبة ،إضافة إىل أصدقاء السوء واالنشغال

باملسلسالت

املدبلجة،

واملباريات ،واإلغ��راق يف

اللهو ،كما شارك فضيلته
يف ن��دوة أخ��رى بعنوان:
(ظ��اه��رة ال��ل��ج��وء إىل
القروض لسد االحتياجات

احل��ي��ات��ي��ة) ب��دع��وة من
كلية التنمية االجتماعية
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واألسرية جبامعة القدس املفتوحة ،حتدث فيها عن ظاهرة القروض وازديادها ،وتأثريها على

ضعضعة االستقرار األسري للعائلة ،وعلى احلالة النفسية للمقرتض ،وأوصى أن تكون نسبة

مئوية من املال ملساعدة الفقراء واحملتاجني ،وأن تساهم هذه املؤسسات املالية مبشاريع إنتاجية
تشغل األيدي العاملة ،وتساهم يف القضاء على البطالة.

مفيت حمافظة اخلليل يلقي حماضرة مبنتسيب الشرطة
اخلليل :ألقى فضيلة الشيخ حممد ماهر مسودة  -مفيت حمافظة اخلليل-

حماضرة دينية لعدد من منتسيب الشرطة الفلسطينية باحملافظة حول أهمية

املسجد األقصى املبارك عند املسلمني ،فهو أوىل القبلتني وثالث املساجد اليت تشد إليها
الرحال ،داعياً إىل ضرورة شد الرحال إليه ،وإعماره بالصالة فيه ،كما تطرق فضيلته إىل أهمية

اجلندية يف اإلسالم ،والتمسك باألخالق احلميدة اليت حيثنا عليها ديننا احلنيف ،ودعا إىل اتباع
التعاليم اإلسالمية ،واالقتداء برواد التاريخ اإلسالمي ،وعلى رأسهم الرسول الكريم حممد،

صلى اهلل عليه وسلم ،لصد كل املؤامرات ،وحفظ األمن واألمان للمواطنني ،مبا يصون
أعراضهم وممتلكاتهم.

مفيت حمافظة طوباس يلقي حماضرة دينية عن دور املرأة الريادي
طوباس :ألقى فضيلة الشيخ حسني عمر  -مفيت حمافظة طوباس -حماضرة
دينية عن دور املرأة الريادي يف اإلسالم ،حتدث فيها عن مكانة املرأة يف

اإلسالم ،ودورها يف احلياة اإلسالمية ،وذلك يف مقر املركز النسوي يف خميم الفارعة ،كما
شارك مساعد مفيت حمافظة طوباس السيد مصطفى حبش يف يوم الثقافة الوطين عن األديب

الفلسطيين الدكتور إسحاق موسى احلسيين ،الذي عقدته مديرية الثقافة باحملافظة ،إضافة إىل
مشاركته يف حفل تسليم أول رخصة بناء يف منطقة األغوار الشمالية (قرية العقبة) بدعوة من

حمافظة طوباس.

مفيت حمافظة سلفيت يشارك يف مهرجان األرض والرتاث ومحاية املقدسات
سلفيت :شارك فضيلة الشيخ مجيل مجعة -مفيت حمافظة سلفيت -يف

مهرجان األرض والرتاث ومحاية املقدسات ،وافتتاح معرض الرتاث الذي
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عقدته وزارتا األوقاف والشؤون الدينية ووزارة الثقافة ،وشارك فضيلته كذلك يف انطالق
احلملة اإلعالمية يف حمافظة سلفيت حتت عنوان( :حق املرأة يف املرياث) بدعوة من حمافظة

سلفيت ،إضافة إىل مشاركته يف حفل إطالق اخلطة التنموية اإلسرتاتيجية
ملدينة سلفيت ،اليت عقدت بدعوة من بلدية سلفيت.

مفيت حمافظة بيت حلم حيذر من ترويج البضائع الفاسدة
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت

حلم -يف اجلولة اليت قام بها عطوفة حمافظ بيت حلم ووزارة االقتصاد ومجعية محاية املستهلك

على أسواق بيت حلم ،وألقى فضيلته كلمة حذر فيها من ترويج البضائع الفاسدة ،وبني احلكم
الشرعي يف ذلك ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل حيرم اإلضرار بالناس لتلبية جشع بعض ضعاف

وأم املواطنني يف صالة الظهر على
اإلميان من التجار ،كما شارك يف جولة على الريف الشرقيَّ ،

األراضي املهددة باملصادرة يف منطقة الرشايدة يف بيت حلم ،بدعوة من حمافظة بيت حلم ومجعية
أمان ،وكان فضيلته قد ألقى العديد من احملاضرات الدينية يف منطقة التعامرة ،ويف جملس قروي

دار صالح ،ويف الشرطة الفلسطينية ،تناولت العديد من املوضوعات.
مفيت حمافظة جنني يشارك يف ندوة حول التسرب من املدارس

جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد أبو الرب -مفيت حمافظة جنني -يف

الندوة اليت عقدتها بلدية اليامون بعنوان( :التسرب من املدارس) دعا فيها إىل كسب الطالب،

وتهيئة الظروف جلعله طالباً ملتزماً ،مبيناً فضائل العلم ،الذي يعود بالنفع على اجملتمع أمجع،
كما شارك فضيلته يف حفل تكريم العشرة األوائل يف مدرسة جنني الثانوية ،إضافة إىل مشاركته
يف ندوة حول األحكام الشرعية املتعلقة باملعامالت املالية ،واألسس اليت يقوم عليها االقتصاد

يف اإلسالم ،وأهمها :حماربة الربا ،وإجياد البديل يف املعامالت اإلسالمية ،وذلك يف قاعة مدرسة
بنات اليامون الثانوية ،وشارك كذلك يف انطالق عمل مجعية (سوا) التعاونية االستهالكية،
اليت عقدت يف مقر الغرفة التجارية يف حمافظة جنني.
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السؤال األول :ما  .....؟
 .1اسم باب اجلنة اخلاص بالصائمني.
 .2معنى يتخوضون يف مال اهلل.
 .3معنى اإلحسان -حسب ما ورد يف احلديث الشريف.-
 .4جواب يوسف ،عليه السالم ،ملن سأله عن كثرة صيامه وهو على خزائن األرض.
 .5حكم من أفطرت يف رمضان بسبب احليض وانقطعت عن الصالة فرتته.
 .6دليل جواز الصيام عن الذي مات وعليه صيام.
 .7أركان الصيام.

السؤال الثاني :من  ....؟

 .1صاحب كتاب( :توجيه األنظار لتوحيد املسلمني يف الصوم واإلفطار).
 .2خري الرجال -حسب إجابة النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،األعرابي الذي سأله عنه.-

السؤال الثالث :متى  ....؟

 .1وقعت معركة عني جالوت
 .2تفطر كل من احلامل واملرضع
 .3يتم املسافر الصالة عند عودته من سفره
ُ .4ي َقدّم الدين على احلج

السؤال الرابع :ملاذا  ....؟

نشاطات

مسابقة العدد 104

؟

ِ .1كركرة يف النار  -حسب فهم بعض الصحابة من خرب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم عنه.-
 . 2مثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة ،بينما مثل املؤمن الذي ال يقرأه مثل التمرة.

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

جوائز املسابقة
اجلائزة األوىل 300 :شيكل
اجلائزة الثانية 250 :شيك ً
ال
اجلائزة الثالثة 200 :شيكل

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 104
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
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السؤال األول:

نشاطات

إجابة مسابقة العدد 102
أ .املتنيب.
ب .عبد الرحيم حممود.
ج .الفيلسوف الفرنسي الشهري (أرنست رينان).
د .عمر بن اخلطاب.

السؤال الثاني:

أ .عثمان بن طلحة.
ب .ابن تيمية.

ج .خضر عدنان.

السؤال الثالث:

أ 40 .سنة.
ً
مثقاال  85 /غراماً.
ب20 .
ج .تنويه:
ورد يف صفحة  80من العدد  102أن عدد اآليات القرآنية اليت ذكرت الفرح  ،23والصحيح أنها  ،22غري أن املواضع اليت
ذكر فيها هي  23على اعتبار أنه ذكر يف آية القصص مرتني ،وبالتالي ،فإن عدد اآليات اليت ذمت الفرح عددها  ،17وبينما
املواضع اليت ورد فيها الذم  ،18وقد أخذ هذا التنويه يف االعتبار عند تصحيح اإلجابات وفرزها.

السؤال الرابع:

أ - .رفض تكريس الوضع االحتاللي لألرض الفلسطينية والقدس واملسجد األقصى املبارك.
 جتنب اخلوض يف أي إجراء يصب يف مصلحة تطبيع عالقات املسلمني مع االحتالل. التنسيق مع اجلهات الفلسطينية املختصة.ً
 أن تكون الزيارة لألرض الفلسطينية تأكيدا هلويتها.ب( .إمنا نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل ،فيها ذكر اجلنة .)...
ج1897 .م.

الفائزون في مسابقة العدد 102

املرتبة

العنوان

االسم

قيمة اجلائزة بالشيكل

األوىل

رانيا عصام عزام

غزة

300

الثانية

سجى عادل ادريس

اخلليل

250

الثالثة

أروى عمر عبد الرمحن مفارجة

رام اهلل

200
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ضوابط ينبغي مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه إىل أصحاب

األقالم من األدباء واملفكرين وأصحاب الفضيلة العلماء أن يثروا جملتهم بالكتابة،
لالستفادة من عطائهم الكريم ،آملني أن تصل مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث
والقصائد الشعرية اهلادفة ،إضافة إىل مالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة

متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية وغريها ،وخيصص لكل

موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

ونلفت االنتباه إىل ضرورة مراعاة قواعد الكتابة وضوابطها ،ومنها :
1 .1طباعة املادة املراد نشرها على احلاسوب ،وترسل عن طريق الربيد اإللكرتوني،
أو باليد.

2 .2أال يزيد املقال عن  4صفحات حجم  A4مبا يقارب ( )1500كلمة ،والبحث
عن  10 - 8صفحات ،مبا يقارب ( )3000كلمة

3 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
4 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،وأن تكون مشكلة ،وصحيحة.

5 .5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
6 .6عمل هوامش ختامية ،تشمل املعاني والتوثيق  ...إخل.
نستقبل املراسالت على العنوان اآلتي :
القدس  :جملة اإلسراء  /فاكس  6262495 :ص.ب20517 :
الرام  :تلفاكس  2348603 :ص.ب 1862

E.mail : info@darifta.org - israa@darifta.org
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