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رمضان موسم للطاعة ال للعصيان
الشيخ حممد أمحد حسني  /املشرف العام

يف شهر رمضان املبارك ،يوجد الصائم القائم ،ويوجد صاحب املعاصي واآلثام ،فإذا عبد
املرء ربه كأنه يراه ،فهو احملسن ،وما دون ذلك درجات ،فمن صام عن الطعام والشراب
ً
عمال صاحلاً وآخر سيئاً ،ومن َّ
كف
ومل يصم عن الرفث والغيبة والنميمة ،فقد خلط

عن الصيام والصالة دون عذر فهو على صعيد آخر مناقض لإلميان والتقوى والصالح،
ويضم هذا الصعيد اجملاهرين باملعاصي ،واملفسدين يف األرض ،وإن ظنوا يف أنفسهم
الصالح واحلضارة ،وزعموا املدنية والتقدم ،واهلل تعاىل يؤكد حقيقة تصنيف الناس إىل
لأَْ
مصلحني ومفسدين ،فيقول سبحانهَّ :
ض َولاَ ُي ْصِل ُحو َن}(.)1
{ال ِذ َ
ين ُي ْف ِس ُدو َن فيِ ا ْر ِ
اللِ ِزْدَن ُاه ْم َع َذاباً
ين َك َفُرواْ َو َصدُّواْ َعن َسبِيل هّ
واهلل تعاىل توعدهم ،فقال سبحانهَّ :
{ال ِذ َ
ِ

َ ْ َ
اب مِبَا َكاُنواْ ُي ْف ِس ُدو َن}(.)2
َف ْوق ال َعذ ِ

وقد يغرت املفسدون حباهلم؛ فيظنون أن أعماهلم الضالة تصب يف معني الصالح ،لكن

اهلل يقرر أنهم مفسدون باحنرافهم ،وإن كانوا ال يدركون هذه احلقيقة ،فيقول تعاىلَ { :وإَِذا
َ
َ لهَُ َ
ـكن
ض َق ُالواْ إِمَّنَا نحَْ ُن ُم ْصِل ُحو َن* أَال إِن ُ
َّه ْم ُه ُم المُْْف ِس ُدو َن َوَل ِ
ِقيل ْم ال ُت ْف ِس ُدواْ فيِ األ ْر ِ
َّال يَ ْش ُعُرو َن}(.)3
وال تقتصر األعمال واألقوال اليت تتنافى مع روح الطاعة ومقتضاها ،على ما يصدر

من بعض الناس يف رمضان على مستوى السلوك اخلاص ،الذي ختتلط فيه أحياناً صالة
بعض الناس وصيامهم ببعض الشوائب ،وإمنا تسود بعض الظواهر السلبية يف رمضان
يف كثري من بالد املسلمني وجمتمعاتهم ،فتجد الرتويج ألعمال فنية خاصة برمضان قبل
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حلوله بشهور عدة ،ويظن املرء ألول وهلة أن ما جيري دليل على االهتمام برمضان
ويتعلق بالقرآن والسنة والطاعة والعبادة ،لكنه ال يلبث أن ُيصدم حني ّ
يطلع على مادة

االهتمام ونوعها وشكلها ،اليت تتناقض متاماً مع أهداف رمضان وروحه ،ويراد حملصلتها
أن تشغل الناس فيه عن مسار الطاعة إىل مسار العصيان ،وتبعدهم عن استشعار
خريات الصيام وفضائل القيام ،حبجة التسلية وقتل الوقت بوسائل ما أنزل بها من
سلطان ،حتى أضحت شرحية ال يستهان بعددها من الصائمني مشغولة باألعمال الفنية،
وبأنواع املسلسالت الدرامية والكوميدية على حساب أوقات الطاعة والسنن.
فمن غرائب األمور ومنكراتها أن يستقبل شهر رمضان مبا ميثله من روحانيات
وشعائر تعبدية ومدرسة تربوية لسلوك الناس ،بالتحضري له مبا يشغل الناس فيه
عن الطاعة والعبادة ،واستبداهلما باملعاصي واآلثام ،حيث تتبارى جهات فنية كثرية يف
إنتاج مسلسالت وطرح برامج للتسلية والدراما تستحوذ على كثري من ساعات الليل
والنهار ،وتبلغ ذروتها يف الساعات املخصصة لقيام الليل وذكر اهلل وتسبيحه ،حتى أن
ً
مر السحاب ،وباله
بعض الناس يرتك صالة الرتاويح أو يصليها
متثاقال ويتمناها متر َّ

مشغول باملسلسل الذي ُتعرض حلقاته متزامنة مع وقت الصالة أو قبلها أو على إثرها،

واهلل تعاىل حيذر من الرغبة بالشهوات عن الصالة ،فيقول سبحانهَ{ :ف َخَل َ
ف ِمن َب ْع ِد ِه ْم
َخْل ٌ
الصلاَ ةَ َو َّاتبَ ُعوا َّ
ات َف َس ْو َف يَْل َق ْو َن َغيّاً}(.)4
الش َه َو ِ
ف أَ َض ُاعوا َّ
ويتحمل املسؤولية عن هذا التداخل والتشاحن بني الطاعة والعبادة وأعمال التسلية

بأنواعها وأشكاهلا املختلفة جهات عدة ،فمنتجو تلك األعمال قد تطغى على أهدافهم
املقاصد النفعية واملادية اليت يسعون جلنيها ،إضافة إىل الفوز بالشهرة والتفوق على
اجلهات املنافسة ،وقد يذهب بعضهم إىل أبعد من ذلك حني يتجندون الستهداف
قيم الصائمني واملصلني ومعتقداتهم ،عن طريق إغوائهم بتزيني املنكرات ،واإليقاع
والعزف على أوتار الشهوات واألهواء ،لينتقلوا بهم من االجنذاب إىل اإلميان والصالح
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والتقوى وفق معايري الدين ،إىل حال االحنراف والغواية ،اليت تعهد إبليس بالعمل هلا،
َ
وحشد الناس إليها ،مصداقاً لقوله تعاىلَ{ :ق َ
ال إن َ
َّك ِم َن
ال أَ ِ
نظ ْرِني إِلىَ يَ ْو ِم ُيبْ َعُثو َن* َق ِ
َ
ال َفبِ َما أَ ْغ َويْتَن َألْق ُع َد َّن لهَُ ْم ِص َر َ
املُ َ
ين* َق َ
يه ْم
نظ ِر َ
اط َك المُْ ْستَ ِق َ
يم* ُث َّم آلِتيَنَّ ُهم ِّمن َبينْ ِ أيْ ِد ِ
يِ
ين}(.)5
َو ِم ْن َخْل ِف ِه ْم َو َع ْن أَيمَْاِن ِه ْم َو َعن شمََآِئِل ِه ْم َو َال جَِت ُد أَ ْكثَ َر ُه ْم َشا ِك ِر َ
وقد تعهد إبليس أن يزين لبين آدم طرق الغواية عن احلق واهلدى والصالح ،فقال سبحانه
َ
على لسانهَ{ :ق َ
ال َر ِّب مِبَا أَ ْغ َويْتَن ُأل َزيِّن َّ لهَُ
ج ِع َ
ني}(.)6
ض َو ُأل ْغ ِويَنَّ ُه ْم أَمَْ
َن ْم فيِ األ ْر ِ
يِ
وقد أقسم إبليس برب العزة على التزامه بإغواء الناس ،قال تعاىلَ{:ق َ
ال َفبِ ِع َّزِت َك
ج ِع َ
ني}(.)7
لأَُ ْغ ِويَنَّ ُه ْم أَمَْ
فمن عمل على إغواء الناس عن احلق واالستقامة والطهر ،وإشغاهلم عن الطاعة

بالعصيان ،ينطبق عليه ما قيل يف إبليس ،وذلك بغض النظر عن األمساء واملسميات،
فهو يف ركابه يسري ،وعلى منواله ينهج ،ويتكامل بالدور معه ،ويوم القيامة يتربأ إبليس

وزبانيته ممن انطلت عليهم حيل اإلغواء ،وقد أخربنا اهلل عن ذلك ،فقال جل شأنهَ{ :ق َ
ال
َاه ْم َك َما َغ َويْنَا َتبرَ َّأَْنا إَِليْ َك َما
ين َح َّق َعَليْ ِه ُم اْل َق ْو ُل َرَّبنَا َه ُؤلاَ ء َّال ِذ َ
َّال ِذ َ
ين أَ ْغ َويْنَا أَ ْغ َويْن ُ
َكاُنوا إِيَّاَنا يَ ْعُب ُدو َن}(.)8
ومما ال شك فيه أن احلكومات واجلهات املسؤولة عن ضبط األمور يف اجملتمعات،

تتحمل واجباً عظيماً ومسؤوليًة كبريةً جتاه حراسة أمن القيم والعقائد والعبادات اليت
شرعها اهلل ،فهي صاحبة األمر والنهي ،واإلذن واملنع ،فيما جيري يف ربوع سيطرتها

ونفوذها ،وقد خيرج علينا معرتض ،حمتجاً بأن احلفاظ على احلريات الشخصية للناس
ودب بأن يعرض وينشر،
هب َّ
أمر مقدس ،وأن منهج منح احلريات يقتضي السماح ملن َّ

كما حيصل يف الدول الغربية اليت نشرت الرسوم املسيئة للرسول صلى اهلل عليه وسلم،
واليت تذرعت باحلريات لفتح هذا الباب على مصراعيه ،دون حسيب أو رقيب ،ولو

سلمنا ً
جدال حبق احلريات على هذا النحو ،فإننا جند تناقضاً واضحاً وضوح الشمس ،إذ
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حترتم احلريات يف جماالت كانتهاك احلرمات بالنشر والعرض ،وُتكبل وُتعطل حني تتعلق
بآراء الناس وأفكارهم ،وأداء شعائر دينهم والعمل بأحكامه؛ يف لباسهم ومظاهرهم،
والدعوة لنشر القيم والدفاع عنها يف كثري من ربوع األرض وأصقاع الدنيا ،فكم من
فكرة أو قضية مينع احلديث عنها ،وال تنعم بنور النشر والعرض حبجة كذا وكذا ،ولكن
عند جتاوز حدود اللياقة مع القيم واآلداب يف اللباس واالختالط وفسوق التصرفات

سهل سبل الدعاية والرتويج.
يسر األمور ،وُتفتح اآلفاق ،وُت َّ
واألفعالُ ،ت َّ

فشتان بني من يعمل للطاعة يف رمضان ،وبني من يستهدفه بالعصيان وانتهاك

ولكل أتباع ،فمن تبع هدى اهلل فال يضل وال يشقى ،وال خوف عليهم وال
احلرمات،
ٍ

هم حيزنون ،ومن ضل فإمنا يضل على نفسه ،وقد غوى يف اجلحيم.

ونود التوضيح أن املوقف الشرعي من األعمال الفنية إمنا يتحدد يف ضوء مراعاة ضوابط
الشرع وقيمه وأحكامه ،فما توافق معها فهو املباح ،وما تعارض معها فهو املرفوض ،وإن
تلقته حشود من الناس بالقبول ،إذ العربة مبعروف الشرع ال معروف األهواء واألمزجة،
واهلل خلق الناس بأرواحهم وأجسادهم وعقوهلم وغرائزهم وعواطفهم وميوهلم ،ويف

الوقت نفسه شرع هلم ضوابط وأحكاماً وقيماً حتول دون االجنرار وراء الشهوات بال
كوابح ،وقد وصف اهلل جتاهل االنضباط يف التعامل مع األهواء والشهوات بالغواية
َ ُّ
َّن
َجيُبوا َل َك َفا ْعَل ْم أَمَّنَا يَتَّبِ ُعو َن أَ ْه َو ُ
والضالل ،فقال تعاىلَ{ :فإِن لمَّْ يَ ْست ِ
اءه ْم َو َم ْن أ َضل ممِ ِ
َّاتبَ َع َه َواُه ِب َغيرْ ُه ًدى ِّم َن اللهَِّ إِ َّن اللهََّ لاَ يَ ْه ِدي اْل َق ْو َم َّ
الظالمِِ َ
ني}(.)9
ِ
وحذر اهلل من االخنداع بإغواء أهل الشهوات ،فقال تعاىلَ { :و هُّ
الل ُي ِر ُ
ُوب َعَليْ ُك ْم
يد أَن يَت َ
ات أَن تمَِيُلواْ َميْ ً
َوُي ِر ُ
ين يَتَّبِ ُعو َن َّ
ال َع ِظيماً}(.)10
يد َّال ِذ َ
الش َه َو ِ
ووردت آيات كثرية حتذر من االنصهار يف بوتقة أصحاب األهواء ،ومن تلك اآليات،
اءهم َب ْع َد َّال ِذي َج َ
اءك ِم َن اْل ِعْلم َما َل َك ِم َن هّ
قوله تعاىلَ ... {:وَلئِ ِن َّاتبَ ْع َ
اللِ ِمن
ت أَ ْه َو
ُ
ِ
َ
ري}(.)11
َوِل ٍّي َوال َن ِص ٍ
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َهم مِبَا أَنز َ
اءه ْم َع َّما َج َ
َل هُّ
اءك ِم َن
الل َو َال َتتَّبِ ْع أَ ْه َو ُ
اح ُكم َبيْن ُ
وقوله سبحانهَ...{:ف ْ
الحْ َ ِّق.)12(}...
َهم مِبَا أَنز َ
اح َذ ْر ُه ْم أَن يَ ْفتِن َ
َل هُّ
ُوك
الل َو َال َتتَّبِ ْع أَ ْه َو ُ
اح ُكم َبيْن ُ
اءه ْم َو ْ
وقوله جل شأنهَ { :وأَ ِن ْ
َعن َب ْعض َما أَنز َ
َل هُّ
الل إَِليْ َك.)13(}...
ِ
اءهم َب ْع َد َما َج َ
وقوله عز وجلَ {:و َك َذِل َك أَن َزْلنَاُه ُح ْكماً َع َرِبيّاً َوَلئِ ِن َّاتبَ ْع َ
اءك ِم َن
ت أَ ْه َو ُ
اْل ِعْلم َما َل َك ِم َن هّ
اق }(.)14
اللِ ِمن َوِل ٍّي َو َال َو ٍ
ِ
وبالنسبة ملا يعلن عما ستعرضه بعض القنوات الفضائية واحملطات التلفازية يف
رمضان ،ال بد من القول إنه إذا كانت قنوات الناس وحكوماتهم ال تأبه بأحكام الشرع
وآدابه ،فإن قنوات املسلمني ينبغي أن تراعي خشية اهلل فيما يعرض على مسع الناس
وأبصارهم وعقوهلم وقلوبهم ،من برامج ومواد إعالمية من حيث األهداف واملضامني
والوسائل واألساليب واألوقات والظروف واألحوال ،وذلك إن أرادت أن تغرد يف

سرب عموم جمتمعاتها ،حيث يتطلع سوادهم للعيش يف ظل مرضاة اهلل ،سعياً لنيل
داري الدنيا واآلخرة.
حسن جزائه يف ْ

واملسؤولية عن املوقف مما يعرض عرب القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم ليست

حمصورة على أصحاب القرار واإلنتاج والعرض ،بل تشمل املشاهدين وأولياء األمور
ومؤسسات اجملتمع املدني ،إذ إن اهلل تعاىل وجههم لتحمل أمانة املسؤولية عما اسرتعاهم،
ين آ َمنُوا ُقوا أَنُف َس ُك ْم َوأَ ْهِل ُ
اس َوالحْ ِ َجا َرُة
فقال سبحانه{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
يك ْم َناراً َوُقوُد َها النَّ ُ

َعَليْ َها َملاَ ِئ َكٌة ِغلاَ ٌظ ِش َداٌد لاَ يَ ْع ُصو َن اللهََّ َما أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعُلو َن َما ُي ْؤ َمُرو َن}(.)15
فأولياء األمور يتحملون واجباً عظيماً يف تسهيل سبل الطاعة وتيسريها ألبنائهم
وبناتهم وأزواجهم وإخوانهم وأخواتهم ،ويف صرف الغواية عنهم ،وهذا الواجب لن
ً
سهال يف كثري من األحيان واألحوال ،فهو يتطلب مواجهة مع أهواء النفس ،ومع
يكون

التيار اجلارف حنو الغواية يف اجملتمع والبيئة احمليطة ،اليت مل تعد حمصورة يف حدود جغرافية


رمضان موسم للطاعة ال للعصيان

حمدودة ،إذ أصبح البعيد قريباً ومؤثراً بفضل الفضائيات ،ووسائل االتصال احلديثة،
فأصبحت املؤثرات خترتق ليل الناس ونهارهم وشوارعهم وأزقتهم وأسواقهم وعقر
بيوتهم ،وتأتيهم يف ساعات اخللوة واالجتماع ،ويف الصباح واملساء ،وبألوان جذابة
وأساليب مؤثرة ومنمقة ينساق جلذبها الصغار والكبار والرجال والنساء والذكور
واإلناث ،ومل تعد احلدود الزمانية واملكانية حتت السيطرة ،ومل يبق سوى التسلح باملبادئ
والقيم ،عرب الرتبية اهلادفة واملخططة والواعية.
وال يصح ألولياء األمور أن يتقاعسوا عن أداء ما أنيط بهم من دور ومسؤولية ،وما
ألقي على كواهلهم من واجب ،ولن يقبل اهلل منهم أن ينساقوا مع التيار اجلارف ،بغض
النظر عن املربرات املفتعلة ،فإما أن يكون املرء مع اهلل أو مع الشيطان.
هدانا اهلل لنكون ممن رضي عنهم ورضوا عنه ،وصرفنا عمن ضل وغوى.
 .1الشعراء.152:
 .2النحل.88:
 .3البقرة.11 - 10 :
 .4مريم.59:
 .5األعراف.17 - 14 :
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 .6احلجر.39:
 .7ص.82:
 .8القصص.63:
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الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل  /رئيس التحرير
ختتلف أحوال الناس يف رمضان ،فصاحلهم يرتقب حلولهَّ ،
ويتلهف لصيامه وقيام ليله،
وطاحلهم ال يلقي له ً
باال ،بل يضيق به ذرعاً ،ويتنكب دربه ،فال يصوم وال يقوم ،وبعض
الناس تصوم أفواههم عن ابتالع األكل والشراب ،ويصلون أعداداً من الركعات على
سبيل إسقاط الواجب ،والتخلص من عبئه ،دون أن يستشعروا روح الصيام والصالة.
واألصل يف حياة املسلم أن تكون موجهة حنو طاعة اهلل ،يف مجيع األوقات والظروف
واألحوال ،فهو يف طاعة أبدية ،وعبادة متواصلة ،ومما ال جدال فيه أن شهر رمضان يشكل
مومساً مميزاً للطاعة والعبادة ،فباإلضافة للعبادة اليومية اليت ميارسها املسلم يف نهاره
وس َّن لليله قيام خاص،
وليله ،ففي رمضان املزيد منها ،حيث ُفرض يف نهاره الصيامُ ،
وفيه فرضت على كل نفس مسلمة صدقة ،ويقوم كثري ممن جتب عليهم الزكاة بأدائها،
ويسارع املؤمنون للتزود حبسن الطاعة هلل ،مسارعني إىل املغفرة والرضوان ،ملبني نداء
ات
الس َما َو ُ
اهلل ،حيث قال عز وجلَ { :و َس ِار ُعواْ إِلىَ َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّرِّب ُك ْم َو َجنٍَّة َع ْر ُض َها َّ

َو َ
األ ْر ُ
َّت ِلْل ُمتَّ ِق َ
ني}(.)1
ض ُأ ِعد ْ

10
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ُ
لىَ
الس َماء
وقال سبحانه وتعاىلَ :
ض َّ
{س ِابُقوا إِ َم ْغ ِف َرةٍ ِّمن َّرِّبك ْم َو َجنٍَّة َع ْر ُض َها َك َع ْر ِ

لأَْ
ين آ َمنُوا ِباللهَِّ َوُر ُسِلِه َذِل َك َف ْض ُل اللهَِّ ُي ْؤِتيِه َمن يَ َشاُء َواللهَُّ ُذو اْل َف ْض ِل
ض ُأ ِعد ْ
َّت ِلَّل ِذ َ
َوا ْر ِ
اْل َع ِظيم}(.)2
ِ

فاملؤمنون الصائمون ُأشربوا طاعة اهلل يف قلوبهم ،وانطلقوا يصومون رمضان ،ويصلون

ساعات من أعمارهم ،وقد أثنى اهلل عليهم ملسارعتهم يف
ويتعبدون يف أقواهلم وأفعاهلم
ٍ
ُ
ات َو ُه ْم لهََا َس ِابُقو َن}(.)3
ذلك ،فقال
سبحانه{:أ ْوَلئِ َك ُي َس ِار ُعو َن فيِ الخْ َيرْ َ ِ
فأهل الصالح هم الذين يصومون نهار رمضان ،ويقومون ليله بالصالة والذكر والتالوة
ابتغاء وجه اهلل ومرضاته ،حمتسبني األجر والثواب الذي وعدهم اهلل إياه ،ف َع ْن  أَِبي
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم،َق َ
ْر إِميَاًنا
ب َ
ُه َريْ َرةَ َر ِض َي اللهَُّ َعنُْهَ :ع ْن النَّيِ ِّ
ال :« َم ْن َقا َم َليَْلَة اْل َقد ِ

احتِ َساًبا؛ ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم
احتِ َساًبا؛ ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِهَ ،و َم ْن َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
َو ْ
ِم ْن َذنْبِِه»(.)4
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَق َ
ال« :إِ َّن فيِ الجْ َنَِّة(َ)5باًبا،
ب َ
و َع ْن َ
س ْه ٍل َر ِض َي اللهَُّ َعنُْهَ ،ع ْن النَّيِ ِّ

الصاِئ ُمو َن يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ،لاَ يَد ُ
الريَّ ُان ،يَد ُ
ْخ ُل ِمنُْه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْمُ ،ي َق ُال :أَيْ َن
ْخ ُل ِمنُْه َّ
ُي َق ُال َلُه َّ
ْخ ُل ِمنُْه أَ َح ٌد َغيرُْ ُه ْمَ ،فإَِذا د َ
الصاِئ ُمو َن؟ َفيَُقوُمو َن ،لاَ يَد ُ
َخُلواُ ،أ ْغِل َقَ ،فَل ْم يَد ُ
ْخ ْل ِمنُْه
َّ

أَ َحدٌ»(.)6

 فرمضان شهر طاعة بامتياز ،ومن فضائله ما روي عن أبي ُه َريْ َرة َر ِض َي اللهَُّ َعنُْه ،قال:
َق َ
ال َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم« :إَِذا د َ
ت
اب الجْ َنَِّةَ ،و ُغِّل َق ْ
ِّح ْ
ول اللهَِّ َ
ت أَْب َو ُ
َخ َل َر َم َض ُان؛ ُفت َ
11
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ت َّ
اطنيُ»(.)7
اب َج َهنَّ َم، َو ُسْل ِسَل ْ
أَْب َو ُ
الشيَ ِ
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ومن اآلثار الصحيحة الواردة يف فضل مطلق الصيام ،« َع ْن أَِبي َسَل َمَة َق َ
الَ :سأَْل ُت
تَ :كا َن يَ ُصوُم
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم ، َف َق َال ْ
 َعاِئ َشَة  َر ِض َي اللهَُّ َعنْ َها َع ْن ِصيَ ِام َر ُسو ِل اللهَِّ َ
ول َق ْد َصا َمَ ،وُي ْف ِطُر َحتَّى َنُق َ
َحتَّى َنُق َ
ول َق ْد أَْف َط َرَ ،ولمَْ أَ َرُه َصاِئ ًما ِم ْن َش ْه ٍر َق ُّط أَ ْكثَ َر ِم ْن
ِصيَا ِمِه ِم ْن َش ْعبَا َنَ ،كا َن يَ ُصوُم َش ْعبَا َن ُكَّلُهَ ،كا َن يَ ُصوُم َش ْعبَا َن إِلاَّ َقِليلاً »)8( .

ع َم َر   َر ِض َي اللهَُّ َعنُْه ،َف َق َ
ويروي ُح َذيْ َفَة فيقولُ :
ال :أَيُّ ُك ْم يحَْ َف ُظ َق ْو َل
وسا ِعنْ َد  ُ
«كنَّا ُجُل ً

َ
َ َ
ال :إن َ
َر ُسو ِل اللهَِّ َ للهَُّ َ
َّك َعَليِْه أَ ْو
صَّلى ا َعليِْه َو َسَّل َمفيِ اْل ِفتْنَِة()9؟ ُقْل ُت :أَنا َك َما َقالُهَ ،ق ِ
الص ْوُم
الصلاَ ُة َو َّ
الر ُج ِل فيِ أَ ْهِلِه َو َماِلِه َو َوَل ِدهِ َو َج ِارهِ ُت َك ِّفُر َها َّ
َعَليْ َها لجََ ِريٌءُ ،قْل ُت: ِفتْنَُة َّ

الص َدَقُة َوالأَْ ْمُر َوالنَّ ْه ُيَ ،ق َ
س َه َذا ُأ ِر ُ
يمَُوج اْلبَ ْحُر،
َو َّ
وج َك َما ُ
يدَ ،وَل ِك ْن اْل ِفتْنَُة َّالتيِ تمَُ ُ
الَ :ليْ َ
َك َوَبيْنَ َها َباًبا ُم ْغَل ًقاَ ،ق َ
َق َ
ني ،إ َّن َبيْن َ
ال :أَُي ْك َسُر أَ ْم
س يَا أَ ِم َ
س َعَليْ َك ِمنْ َها َبأْ ٌ
الَ :ليْ َ
ري المُْ ْؤ ِمنِ َ ِ

اب؟ َق َ
الُ :ي ْك َسُرَ ،ق َ
َح؟ َق َ
الَ :ن َع ْمَ ،ك َما
ع َمُريَ ْعَل ُم اْلبَ َ
ال :إًِذا لاَ ُي ْغَل َق أََب ًداُ ،قْلنَا :أَ َكا َن ُ
ُي ْفت ُ
أَ َّن ُدو َن اْل َغ ِد َّ
ح َذيْ َفَة،
س ِبالأَْ َغاِل ِ
يط(َ ،)10ف ِهبْنَا أَ ْن َن ْسأَ َل ُ
الليَْلَة ،إِِّني َح َّدْثُتُه بحَِ ِد ٍ
يث َليْ َ

َفأََم ْرَنا َم ْسُروًقاَف َسأََلُهَ ،ف َق َ
ع َمُر»)11( .
اب ُ
ال:اْلبَ ُ

ومن خصوصيات الطاعة يف رمضان ،ما ورد يف قيام العشر األواخر منه ،فعن َعاِئ َشة
لأَْ
اخر َما لاَ
 َر ِض َي اللهَُّ َعنْ َهاَ « :كا َن َر ُس ُ
ْ
ول اللهَِّ َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َميجَْت ِ
َه ُد فيِ ال َع ْش ِر ا َو ِ ِ
َه ُد فيِ َغيرْ ِهِ».)12( .
يجَْت ِ

وليس كل الناس على الصيام والصالة حيافظون ،وهذا ديدنهم دوماً ،فمنهم املتقون،
12
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ومنهم الضالون ،ومنهم املنافقون...اخل ،واهلل تعاىل خيرب عن أهل الكتاب يف هذا السياق،
اص َط َفيْنَا ِم ْن ِعبَاِدَنا َف ِمنْ ُه ْم َظا ٌ ِّلنَ ْف ِسِه َو ِمنْ ُهم
فيقول سبحانهُ{ :ث َّم أَ ْو َرْثنَا اْل ِكت َ
َاب َّال ِذ َ
ين ْ
لمِ

ري}()13
َص ٌد َو ِمنْ ُه ْم َس ِاب ٌق ِبالخْ َيرْ َ ِ
ات ِبإِْذ ِن اللهَِّ َذِل َك ُه َو اْل َف ْض ُل اْل َكبِ ُ
ُّم ْقت ِ

ويف مقابل جماالت الطاعة اليت متأل نهار رمضان وليله ،تصدر من بعض الناس
أعمال وأقوال تتنافى مع روح الطاعة ومقتضاها ،فيصوم بعضهم عن الطعام والشراب
واجلماع فحسب ،وينتهك حرمة الشهر الفضيل بالكذب واللغو وفحش القول والغيبة
والنميمة واالختالس والتحايل وأكل احلرام ،والتعدي على حرمات الناس وأمواهلم،
والتقصري يف األعمال والوظائف والواجبات ،والرسول صلى اهلل عليه وسلم حيذر
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم  َق َ
ال:
ب َ
الصائمني من هذا االنتهاك ،ف َع ْن  أَِبي ُه َريْ َرةََ ،ع ْن النَّيِ ِّ
اجٌة ( )15أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه
س للِهَِّ َح َ
ُّور(َ )14واْل َع َم َل ِبِه َوالجْ َ ْه َل َفَليْ َ
« َم ْن لمَْ يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
َو َش َراَبُه»)16(.
 فالصائم ميسك عن الغيبة والنميمة ،والسب والشتم ،والقيل والقال ،واللغو والرفث،
باإلضافة إىل إمساكه عن الطعام والشراب ومفطرات الصيام ،ويوجه الرسول صلى اهلل
عليه وسلم الصائمني إىل مراعاة االنضباط العام يف سلوكهم ،فعن أَبي ُه َريْ َرةَ  َر ِض َي
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم :«َق َ
اللهَُّ َعنُْه قالَ :ق َ
ك ُّل َع َمل اْبنآَد َم َ
ال َر ُس ُ
لُه ،إِلاَّ
ال اللهَُّ: ُ
ول اللهَِّ َ
ِ ِ

جنٌَّة، َوإَِذا َكا َن يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْمَ ،فلاَ يَ ْرُف ْ
ث،
الصيَا َمَ ،فإَِّنُه ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،و ِّ
ِّ
الصيَاُم ُ
ِ

سمحَُ َّم ٍد
َولاَ يَ ْص َخ ْ
ب(َ ،)17فإِ ْن َس َّابُه أَ َحدٌ ،أَ ْو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إِِّني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌمَ ،و َّال ِذي َن ْف ُ
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بيَ ِدهِ؛لخَُ ُل ُ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إَِذا
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اللهَِّ ِم ْن ِريح المِْ ْس ِكِ ،ل
وفَفم
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
أَْف َط َر َف ِر َحَ ،وإَِذا َل ِق َي َرَّبُه َف ِر َح ِب َص ْو ِمِه»)18( .
واألخذ مبنهج اهلل يف كثري من النواحي ،ال يسوغ التخلي عنه يف بقيتها ،فإذا صام
الشخص ،وصلى ،وقرأ القرآن ،وأدى ما فرض اهلل من الصدقات والزكاة ،فذلك أم ٌر
يف منتهى الروعة واجلمال والقبول ،ولكن هذا اجلمال يشوبه البطالن ،حني يمُ زج به
استمراء املنكرات يف جماالت احلياة األخرى ،وسبق أن سقنا حتذير الرسول صلى اهلل عليه
وسلم للصائمني من أن يتداخل قوهلم للزور وعملهم به وجهلهم بصيامهم.
وحيذر اهلل تعاىل يف أكثر من جانب وجمال من أن حتبط األعمال ،ألسباب تتعلق أحياناً
ين آ َمنُوا لاَ َت ْرَف ُعوا
بهذا اخللط بني اخلري والشر فيها ،فيقول سبحانه وتعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ُ
أَ ْص َواَت ُك ْم َف ْو َق َص ْو ِت النَّ ِّ لاَ جَْ
َ ْ
ض أَن تحَْبَ َط
ب َو ت َهُروا لُه ِبال َق ْو ِل َك َج ْه ِر َب ْع ِضك ْم ِلبَ ْع ٍ
يِ
ُم لاَ َت ْش ُعُرو َن}()19
أَ ْع َم ُال ُك ْم َوأَنت ْ
ويف إعمار املساجد يقول تعاىلَ { :ما َكا َن ِلْل ُم ْشر ِك َ َ
ين
اج َد اهلل َشا ِه ِد َ
ني أن يَ ْع ُمُرواْ َم َس ِ
ِ

ت أَ ْع َمالهُُ ْم َوفيِ النَّ ِار ُه ْم َخاِل ُدو َن}()20
َعَلى أَنُف ِس ِه ْم ِباْل ُك ْف ِر ُأ ْوَلئِ َك َحبِ َط ْ
َّه ُم َّاتبَ ُعوا َما أَ ْس َخ َط اللهََّ َو َك ِر ُهوا ِر ْض َواَنُه َفأَ ْحبَ َط أَ ْع َمالهَُ ْم }()21
{َذِل َك ِبأَن ُ

وفقنا اهلل لصيام شهر رمضان على الوجه الذي يرضيه سبحانه ،وجعلنا من عتقائه.
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ِ
يحِة َوالبَِليَّة َوال َعذ ِ
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الشيخ عمار توفيق بدوي  /مفيت حمافظة طولكرم

ُ
فاحلفل
نسائم رمضان برحيها الطيبة؛ كلما غمرت الكو َن َحبوراً وسعادة،
كلما هبّت
ُ

ُ
ُ
تتدفق فيه العطايا ،واخلريات من بني
اخلالئق مجيعاً؛ فهو شه ٌر
الكوني املهيب؛ ترتقبه
ألقاب كثرية ،ومسّيت طلعتُه البهيُة أمساء عديدة؛ فهو شهُر
يديه؛ وهلذا ُأطلقت عليه
ٌ
الفقراء ،وشهر اإلحسان ،وشهر املساكني ،وشهر القرآن ،واملغفرة ،والرمحة ،والتوبة،

َ
والعتق من النار ،وصلة األرحام؛ والزكوات ،والصدقات؛ فحاز َّ
واشتمل
كل فضيلة،
بساط َ
أبواب الفضائل باباً باباً ،وم ّد َ
على ِّ
َ
الك َر ِم م ّداً م ّداً ،واتسعت
وطرق
كل خري،
َ
ِ
آفاُقه الرحبُة مطل َع املشارق ،ومدى املغارب.

ُ
فرمضان ٌ
طموحات
وتغرس
مزارع الربكات.
تنبت
َ
فيض من الفيوض الرمحانية ،اليت ُ
ِ
ُ
الشهر الكريم؛ ُ
حسنات عظاماً ،وأجوراً ِفخاماً؛ تتباهى بها مالئكُة
فتلد
رحم
العاملني يف
ٍ
ِ
ِِ
ُ
خالئق األرض ،وال يدري الكتبُة الربرُة كيف يكتبون أجورها؟
السماء ،وتسعد بها

فيستأثر الباري الكريم اجلواد املتعال بكتابتها؛ وهذا قوله ّ
جل يف عاله كما صح يف
«الص ْوُم ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِه»(.)1
احلديث القدسيَّ :
ومد
ومن
بس َط أكناَفهاَّ ،
فيوض الربكِة الرّبانية يف شهر رمضان؛ تلك املوائد اليت َ
ِ

َح
مشرع
أطراَفها؛ مائدة الفقراء ،ومأدبة املساكني ،وهما من مجلة اإلحسان
األبواب ،وَفت َ
ِ
ِ ِّ
16
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بابه احلمي ِد الزاهي بصاحل
اجلوُد ِم
ّ
أبوابه الشاسعة؛ ليِل َج الكراُم ،والفقراُء من ِ
صراعي ِ
ِ
َ ُ َلاَّ
العمل،
يل اللهَِّ
ومجيل اإلنفاق اخلالص لوجه الكريم الغينَّ { ،و َما لك ْم أ ُتن ِفُقوا فيِ َسبِ ِ
ِ
ات َوالأَْ ْرض لاَ يَ ْستَوي ِم ُ
ري ُ
نكم َّم ْن أَن َف َق ِمن َقبْ ِل اْل َفتْح َوَقاَت َل ُأ ْوَلئِ َك
الس َما َو ِ
َوللِهَِّ ِم َ
اث َّ
ِ
ِ
ِ
ين أَن َفُقوا ِمن َب ْع ُد َوَقاَتُلوا َو ُكلاّ ً َو َع َد اللهَُّ الحُْ ْسنَى َواللهَُّ مِبَا َت ْع َمُلو َن
أَ ْع َظ ُم َد َر َجًة ِّم َن َّال ِذ َ
ري}(.)2
َخبِ ٌ

الباب َم ْن ينادي بالكرام احملسنني ،قال « : َما ِم ْن يَ ْو ٍم ُي ْصبِ ُح اْل ِعبَاُد
ويقف على جانيبّ ِ
الل ُه َّم أَ ْع ِط ُمنْ ِف ًقا َخَل ًفاَ ،ويَُق ُ
ِفيِه إلاَّ َمَل َكا ِن يَنْزلاَ ِنَ ،فيَُق ُ
ول الآْ َخُرَّ :
ول أَ َح ُد ُه َماَّ :
الل ُه َّم أَ ْع ِط
ِ
ِ
ممُْس ًكا َتَل ًفا»(.)3
ِ

ويشمر احملسنون عن ساعد العمل ،ويبسطون أيديهم بالنفقة يف هذا الشهر الكريم،
ّ
مثال ُيقتدىُ ،
النيب ً 
وأمنوذجاً
ّات الضعفاءَ .
يتلمسون مواج َع الفقراِء ،وأن ِ
ّ
وض َر َب ُّ

يحُ تذى يف هذا الشهر الكريم ،فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قالَ « :كا َن َر ُس ُ
ول اللهَِّ
َََ
َّ َ
َ َّ للهَُّ َ
جبرْ ُ
ون َر َم َضا َن ِح َ ْ
ُ ُ
يل،
صلى ا َعليِْه َو َسل َمأ ْج َوَد النَّ ِ
ني يَل َقاُه ِ ِ
اسَ ،وكان أ ْج َوُد َما يَك فيِ
ار ُسُه اْلُق ْرآ َنَ ،فَل َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم
ول اللهَِّ َ
 َو َكا َن يَْل َقاُه فيِ ُك ِّل َليَْلٍة ِم ْن َر َم َضا َن َفُي َد ِ
فالريح مرسلٌة بالعطاء ،واجلود يسابق الريح يف
الريح المُْْر َسَلِة»(.)4
أَجود بالخْ َ من
ُ
ْ َ ُ ِ يرْ ِ ِ ْ ِّ ِ
البذل؛ ليستقر يف بري ِد الفقراء واملساكني.
قال اإلمام الشافعي « :أحب للرجل الزيادة باجلود يف شهر رمضان اقتداًء برسول

اهلل  ،وحلاجة الناس فيه إىل مصاحلهم ،ولتشاغل كثري منهم بالصوم ،والصالة عن
مكاسبهم»(.)5

ليفسح َ
الشرع إىل الصدقات مهما َّ
اجملال أمام الناس مجيعاً للولوج يف
قلت؛
ودعا
ُ
َ
أبوابها الطيبة ،قال رسول اهلل َّ « :
اتُقوا النَّا َر َوَل ْو ِب ِش ِّق تمََْرةٍ»( .)6وعن عقبة بن عامر
َ
ك ُّل ا ْمر ٍئ ِ ِّ
َ
قال :مسعت رسول اهلل  يقولُ « :
اس، أَ ْو
ظل َص َدقتِِه َحتَّى ُي ْف َصل َبينْ َ النَّ ِ
ِ فيِ
َق َ
ال يحُْ َك َم َبينْ َ النَّاس» َق َ
يد« : َو َكا َنأَُبو الخْ َيرْ لاَ يخُْ ِطُئُه يَ ْو ٌم إِلاَّ َت َصد َ
اليَ ِز ُ
َّق ِفيِه ِب َش ْيٍءَ ،وَل ْو
ِ
ِ
َك ْع َكًة ،أَ ْو َب َصَلًة ،أَ ْو َك َذا»(.)7
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فضل إطعام الطعام
ُ
القرآن الكريم أولئك الذين يصنعون
إطعاُم الطعام أم ٌر ندب الشرع إليه ،وم َدح
الط َعا َم َعَلى ُحبِِّه ِم ْس ِكيناً َويَتِيماً
الطعام للمحاويج ،فقال سبحانه وتعاىلَ {:وُي ْط ِع ُمو َن َّ

يد ِم ُ
اف ِمن َّرِّبنَا يَ ْوماً
نك ْم َجزَاء َولاَ ُش ُكوراً* إِنَّا نخََ ُ
َوأَ ِسرياً* إِمَّنَا ُن ْط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْجِه اللهَِّ لاَ ُن ِر ُ
َعُبوساً َق ْم َط ِريراً* َف َوَق ُاه ُم اللهَُّ َش َّر َذِل َك اْليَ ْو ِم َوَل َّق ُاه ْم َن ْض َرةً َو ُسُروراً}( .)8وهذا تعبري
قرآني رائق ذو بالغة ،وحالوة ،ومتيّ ٍز ،وريادة؛ قلما جتدها إال يف النص احلكيم املعجز؛
فحينما قالَ { :عَلى ُحبِِّه} أفاد معنى جديداً؛ وهو اإليثار ،وما فيه من إيثار احملاويج على

النفس ،وذكر الطعام بعد قولهَ { :وُي ْط ِع ُمو َن} يفيد تأكيداً مع استحضار هيئة اإلطعام،
حتى كأ ّن السامع يشاهد اهليئة( .)9وأوضح القرآن الكريم أ ّن طريق املرمحة؛ إمنا تتمثل
باإلطعام ،واإلنفاق يف سبيل اهلل ،وباإلطعام يف اجلوع؛ وهو املسغبة ،لليتيم الذي له
أقارب ،أو للمسكني الذي ليس له أحد ،فشبه حاله بامللتصق بالرتاب ،قال سبحانه
َح َم اْل َع َقبََة * َو َما أَْد َر َ
اك َما اْل َع َقبَُة* َف ُّك َرَقبٍَة * أَ ْو إِ ْط َعا ٌم فيِ يَ ْو ٍم ِذي
وتعاىلَ {:فلاَ اْقت َ
َم ْس َغبٍَة* يَتِيماً َذا َم ْق َرَبٍة* أَ ْو ِم ْس ِكيناً َذا َمترْ َ َبٍة * ُث َّم َكا َن ِم َن َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا َوَت َو َ
اص ْوا ِب َّ
الصبرْ ِ
اب المَْيْ َمنَِة}(.)10
َوَت َو َ
اص ْوا ِبالمَْْرحمََ ِة* ُأ ْوَلئِ َك أَ ْص َح ُ
وقال رس��ول اهلل « :يَا أَيُّ َها النَّ ُ َ
السلاَ َمَ ،وأَ ْط ِع ُموا َّ
الط َعا َمَ ،و َصُّلوا ِب َّ
الليْ ِل
اس، أْف ُش��وا َّ
اس ِنيَ��ا ٌمَ ،تد ُ
ْخُلوا الجْ َنََّة ِب َس�َل�اَ ٍم»( .)11فاإلطعام من مجلة أعمال مربورة؛ تس��عى
َوالنَّ ُ
بصاحبها إىل أبواب اجلنة؛ لريتقي يف درجاتها.

قال أبو سليمان الداراني« :لو أن الدنيا كلها لي فيها لقمة ،ثم جاءني أخ ألحببت أن

أضعها يف فيه»( .)12وقال رمحه اهلل« :إني أللقم اللقمة أخاً من إخواني؛ فأجد طعمها
يف حلقي»(.)13

إلي من
وعن علي  قال« :ألن أدعو عشرة من أصحابي؛ فأطعمهم طعاماًّ ،
أحب ّ
سوقكم هذا؛ فأشرتي رقبة؛ فأعتقها»(.)14
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اإلطعام فدية ّ
تسد مكان عبادة الصيام
الشرع له أحكاماً؛ تس ّد مسد
سن
ُ
ولرتسيخ مفهوم اإلطعام ،ودْف ِع اجملتمع إىل استيعابهّ ،

وعلو منزلته؛
العبادة ،وأي عبادة؟ إنها الصوم؛ فالصوم على جاللة قدره ،وعظيم أجرهِّ ،

إذا عجز املسلم عن أدائه ،وضعفت عزميته ،وتوانى جسده عن القيام بفريضة الصيام؛

فإ ّن الذي جيرب هذا الضعف ،ويس ّد ُ
اخللَة؛ هو اإلطعام؛ إطعام مسكني عن كل يوم يفطره،
َ
ني َف َمن
وعجز عن قضائه .قال سبحانه وتعاىلَ {:و َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ

َت َط َّو َع َخيرْ اً َف ُه َو َخيرٌْ َّلُه}( .)15فهذا ُ
جالل اإلطعام َّ
ليتعم َق
حل مكا َن جال ِل الصيام؛
ّ
فضل اإلطعام ،وجزيل مثوبته.
ُ
الناس يف ِ

اإلطعام كفارة ملن ارتكب بعض املخالفات الشرعية ،أو انتهك حرمة من احلرمات
طهر؛ جعل إطعا َم الفقراِء ،واملساكني،
وعلى طريق التشريع احلكيم؛ نرى أ ّن الش ْر َع املُ َّ

بعض اجلنايات ،واملخالفات ،أو انتهك بعض احلرماتُّ ،
ارتكب َ
وكل ذلك
ك ّفارةً ملن
َ
سياسٌة شرعية؛ ألن يكو َن اإلطعاُم أساساً ثابتاً ،وعموداً قائماً ،ترفع فوقه ألويُة اخلري،
والعطاء ،فدخل يف السياسة الشرعية ،والعقوبة أيضاً ،وهذا يد ّل على شيء عجيب؛

وهو اإلصرار على أ ْن يكون إطعاُم الفقراء أسلوباً ال غنى عنه ،وشعرية يتقرب بها العبد
إىل ربه سبحانه وتعاىل.

وبلغت الفديُة إطعا َم مسكني واحد ،وبلغت الكفارة إطعام عشرة مساكني ،ووصل

بعضها إىل ستني مسكيناً.

وع َر َ
ُ
القرآن الكريم مجلًة من األعمال اليت يك ّفر صاحبها بها عن سيئاته ،وجنايته
ض

باإلطعام ،وكان اإلطعاُم خياراً من اخليارات؛ منها إذا تعدّى املحُ ِرُم على الصيد يف سفره،
َلُه ِم ُ
ُم ُحُر ٌم َو َمن َقتَ
نكم
فقال سبحانه وتعاىل{:يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ َال َت ْقُتُلواْ َّ
الصيْ َد َوأَنت ْ

َل ِم َن النَّ َعم يحَْ ُك ُم ِبِه َذ َوا َع ْد ٍل ِّم ُ
ْل َما َقت َ
ُّمتَ َع ِّمداً َف َجزَاء ِّمث ُ
نك ْم َهدْياً َباِل َغ اْل َك ْعبَِة أَ ْو َك َّفا َرةٌ
ِ
وق َوَب َ
ني أَو َعد ُ
ْل َذِل َك ِصيَاماً ِّليَ ُذ َ
َط َعاُم َم َسا ِك َ
ال أَ ْم ِرهِ}(.)16
19

العدد  92رمضان  -شوال  1431هـ

وفق

أيلول  -تشرين األول  2010م

وكان اإلطعاُم كفارةً ملن حلف مييناً شرعياً ،وحنث يف ميينه ،قال سبحانه وتعاىلَ :
{ال
دت َ
اخ ُذ ُك ُم هُّ
الل ِب َّ
اخ ُذ ُكم مِبَا َع َّق مُُّ
األيمَْا َن َف َك َّفا َرُتُه إِ ْط َعاُم َع َش َرةِ
ـكن ُي َؤ ِ
الل ْغ ِو فيِ أَيمَْاِن ُك ْم َوَل ِ
ُي َؤ ِ
ني ِم ْن أَ ْو َس ِط َما ُت ْط ِع ُمو َن أَ ْهِل ُ
َم َسا ِك َ
يك ْم أَ ْو ِك ْس َوُت ُه ْم أَ ْو تحَْ ِريُر َرَقبٍَة َف َمن لمَّْ يجَِ ْد َف ِصيَاُم
اح َف ُظواْ أَيمَْاَن ُك ْم َك َذِل َك ُيبَينُِّ هُّ
َث َ
الل َل ُك ْم آيَاِتِه
ُم َو ْ
الَثِة أَيَّ ٍام َذِل َك َك َّفا َرُة أَيمَْاِن ُك ْم إَِذا َحَل ْفت ْ
َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}(.)17

وكذلك احلال يف كفارة الظهار؛ جند إطعام الفقراء ُس ّن شريعة ك ّفارة لتلك الكلمة
الفاحشة الزور يف ع ّد الزوجة كاألم ،قال سبحانه وتعاىلَ{:ف َمن لمَّْ يجَِ ْد َف ِصيَاُم َش ْه َريْ ِن
َط ْع َفإِ ْط َعاُم ِستِّ َ
اسا َف َمن لمَّْ يَ ْست ِ
ني ِم ْس ِكيناً َذِل َك ِلُت ْؤ ِمنُوا ِباللهَِّ
َاب َعينْ ِ ِمن َقبْ ِل أَن يَت َ
َم َّ
ُمتَت ِ
يم}(.)18
َو َر ُسوِلِه َوِتْل َك ُح ُدوُد اللهَِّ َوِلْل َكاِف ِر َ
ين َع َذ ٌ
اب أَِل ٌ
واألمر ذاته ُ
تنطق به السنّة الشريفة ،يف كفارة من جامع زوجته يف نهار رمضان ،فكان

وس ِعنْ َد
اإلطعاُم خياراً من خيارات الكفارة ،فعن أبي هريرة  قالَ« :بيْن َ
َما نحَْ ُن ُجُل ٌ
ال: َما َل َك؟ َق َ
ول اللهَِّ؛ َهَل ْك ُتَ ،ق َ
ال :يَا َر ُس َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم؛إْذ َجاَءُه َر ُج ٌل،َف َق َ
ال:
ب َ
النَّيِ ِّ
ِ
َوَق ْع ُت َعَلى ا ْم َرأَِتي َوأََنا َصاِئ ٌمَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم : َه ْل جَِت ُد َرَقبًَة
ول اللهَِّ  َ
َط ُ َ
ال :لاَ َ ،ف َق َ
َاب َعينْ ؟ َق َ
ال :لاَ َ ،ق َ
ُت ْعتُِق َهاَ ،ق َ
الَ :ف َه ْل جَِت ُد
الَ :ف َه ْل َت ْست ِ
يع أ ْن َت ُصو َم َش ْه َريْ ِن ُمتَت ِ ِ
ني ِم ْس ِكينًا؟ َق َ
إِ ْط َعا َم ِستِّ َ
ال :لاَ .)19(»...
االمتناع عن إطعام املساكني من التكذيب بالدين

فمن التكذيب بالدين ،أن يمُ تنع عن إطعام املساكني ،وعدم ِّ
احلض على إشباع جوعتهم،
ِ

الشرع إطعا َمهم من أصول الدين ،وتركه تكذيب به ،فأي
عد
وهذا ذروُة االعتناء بهم؛ إذ َّ
ُ
رعاية أغلى وأعلى من هذه الرعاية والعناية؟ قال سبحانه وتعاىل{:أَ َرأَيْ َ
ت َّال ِذي ُي َك ِّذ ُب

َ
يم * َولاَ يحَُ ُّ
ِب ِّ
ني}( .)20وقد أدان
ين* َف َذِل َك َّال ِذي يَ ُد ُّع اْليَتِ َ
ض َعَلى ط َع ِام المِْ ْس ِك ِ
الد ِ
القرآن الكريم بأسلوب التقريع على عادات اجلاهلية ،وأخالق الكفار ،وذكر يف معرض
الذم ،والتوبيخ تلك العادة القبيحة املستفظعة؛ يف ترك ِّ
احلض على طعام املسكني ،فقال
20
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َ
يم* َولاَ تحََ ُّ
ني}(.)21
سبحانه وتعاىل{ :كَلاَّ َبل لاَّ ُت ْك ِرُمو َن اْليَتِ َ
اضو َن َعَلى ط َع ِام المِْ ْس ِك ِ
االمتناع عن إطعام الطعام سبب يف العذاب يف الدنيا واآلخرة

ض َر َب القرآن الكريم ً
مثال ،بأولئك الضانني بلقمة اخلبز على احملتاج ،والذين ْ
رج
حتش َ
ُ
مثل هلم ما حدّث عنه القرآن الكريم يف سورة «القلم» من قصة
املال يف حلوقهم ،وأجلى ٍ
أصحاب اجلنة ،كيف كان أبوهم يطعم الفقراء ،واملساكني ،فورثها أبناء تعاهدت الشروُر
يف نفوسهم أ ّال يطعموا فقرياً ،أو مسكيناً ،فأصبح بستاُنهم مسوّداً ِب َف ْحم البخل ،وسوِء
ِ
َّ
الطوية ،والنية ،وكآبة املقصد؛ فأحرقها اهلل تعاىل بطائف من عنده؛ بعدما تعاهدوا ذلك
العهد املشؤوم{،أَن لاَّ يَد ُ
تسلب
ْخَلنَّ َها اْليَ ْو َم َعَليْ ُكم ِّم ْس ِكنيٌ}( ،)22فهذا عذاب الدنيا
ُ
فيه النعمُة املسداة من املُن ِعم اجلليل اهلل سبحانه وتعاىل ،فهو الو ّهاب عز وجل.
وأما يوم الدين ،يوم احلساب العظيم ،فالعذاب الشديد؛ ينتظر أولئك الذين ال
يطعمون الفقراء واحملتاجني ،فقال سبحانه وتعاىلُ :
يم َصُّلوُه* ُث َّم
{خ ُذوُه َف ُغُّلوُه* ُث َّم الجْ َ ِح َ

اسُل ُكوُه* إَِّنُه َكا َن لاَ ُي ْؤ ِم ُن ِباللهَِّ اْل َع ِظيم* َولاَ يحَُ ُّ
ض َعَلى
فيِ ِسْل ِسَلٍة َذ ْر ُع َها َسبْ ُعو َن ِذ َراعاً َف ْ
ِ
س َلُه اْليَ ْو َم َه ُاهنَا حمَ ِ ٌ لاَ َ
َ
ني}( .)23وقال ع ّز
ني* َفَليْ َ
يم* َو ط َعا ٌم إِلاَّ ِم ْن ِغ ْسِل ٍ
ط َع ِام المِْ ْس ِك ِ
وجل عن سبب دخوهلم النارَ {:ما َسَل َك ُك ْم َس َق َر* َق ُالوا لمَْ َن ُك ِم َن المُْ َصِّل َ
ني* َولمَْ َن ُك
فيِ
ُن ْط ِع ُم المِْ ْس ِك َ
ني}(.)24
العيش مع الفقراء واملساكني
كان النيب  يعيش مع الفقراء ،واملساكني ،ويكثر من جمالستهم ،وتف ّقد حاهلم ،وكان

نفر منهم ُي ُ
الص َّفة» ،وهي مكان اختصوا باجللوس عليه يف املسجد النبوي
عرف «بأهل ُّ

الشريف؛ جياورون فيه النيب  ،وكان  حيرص على إطعامهم .ونزل فيهم( )25قول

ْعو َن َرَّب ُهم ِباْل َغ َداةِ َواْل َع ِش ِّي ُي ِر ُ
يدو َن
ين يَد ُ
اصبرِ ْ َن ْف َس َك َم َع َّال ِذ َ
اهلل سبحانه وتعاىلَ { :و ْ
َو ْج َهُه َولاَ َت ْع ُد َعيْن َ
يد ِزينََة الحْ َيَاةِ ُّ
َاك َعنْ ُه ْم ُت ِر ُ
الدْنيَا َولاَ ُت ِط ْع َم ْن أَ ْغ َفْلنَا َقْلبَُه َعن ِذ ْك ِرَنا
َو َّاتبَ َع َه َواُه َو َكا َن أَ ْمُرُه ُفُرطاً}(.)26
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ولكم متنّى النيب  أن يعيش مع املساكني ،فعن أنس  أ ّن رسول اهلل  قالَّ « :
الل ُه َّم
َ
ني يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة»(.)27
أَ ْحيِيِن ِم ْس ِكينًاَ ،وأَ ِمتْيِن ِم ْس ِكينًاَ ،و ْ
اح ُش ْرِني فيِ ُز ْم َرةِالمْ َسا ِك ِ
تفطري الصائمني
عن زيد بن خالد اجلهين  قال :قال رسول اهلل َ « :م ْن َف َّط َر َصاِئ ًما َكا َن َلُه ِمث ُ
ْل
الصاِئم َشيْئًا»(.)28
أَ ْج ِرهِ َغيرْ َ أََّنُه لاَ ينُْقص من أَجر
َ ُ ِ ْ ْ ِ َّ ِ
وعن أبي سعيد اخلدري  أراه قد رفعه إىل النيب  قال« :أَيمَُّا ُم ْؤ ِم ٍن أَ ْط َع َم ُم ْؤ ِمنًا
َعَلى ُجوع ،أَ ْط َع َمُه اللهَُّ يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ِم ْن ثمَِ ِار الجْ َنَِّةَ ،وأَيمَُّا ُم ْؤ ِم ٍن َس َقى ُم ْؤ ِمنًا َعَلى َظ َمإٍَ ،س َقاُه
ٍ
َ
َ
َ
الر ِح ِ لمْ ْ
ُوم،  َوأيمَُّا ُم ْؤ ِم ٍن َك َسا ُم ْؤ ِمنًا َعلى ُع ْر ٍيَ ،ك َساُه اللهَُّ ِم ْن
اللهَُّ يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ِم ْن َّ
يق ا خت ِ
ُخ ْض ِر الجْ َنَِّة»(.)29
عن أبي مالك األشعري  قالَ :ق َ
ال َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم« :إِ َّن فيِ الجْ َنَِّة
ول اللهَِّ َ
اطُن َها ِم ْن َظا ِهر َها ،أَ َع َّد َها اللهَُّ لمَِ ْن أَ ْط َع َم َّ
الط َعا َمَ ،وأَلاَ َن
اطنِ َهاَ ،وَب ِ
ُغ ْرَفًة،ُي َرى َظا ِهُر َها ِم ْن َب ِ
ِ
اس ِنيَا ٌم»(.)30
اْل َكلاَ َمَ ،وَتاَب َع ِّ
الصيَا َمَ ،و َصَّلى َوالنَّ ُ

وعن سلمان  قال :قال رسول اهلل « :من فطر فيه [رمضان] صائماً كان مغفرة

لذنوبه ،وعتق رقبته من النار ،وكان له مثل أجره من غري أن ينتقص من أجره شيء

قالوا :ليس كلنا جند ما يفطر الصائم فقال :يعطي اهلل هذا الثواب من فطر صائماً على
مترة ،أو شربة ماء ،أو مذقة لنب»(.)31
اإلفطار مع املساكني
كان النيب  حيب إذا أكل ،أن يشاركه الصحابة يف أكله ،فإن مل جيد أحداً؛ حبث

عن مشارك له ،فعن أنس  قالَ« :ق َ
ال َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم ، َوَذِل َك ِعنْ َد
ول ،اللهَِّ َ
س :إِِّني ُأ ِر ُ
َم ٍرَ ،وإَِناٍء ِفيِه َماٌءَ ،وَذِل َك َب ْع َد
يد ِّ
الصيَا َم ،أَ ْط ِع ْميِن َشيْئًاَ ،فأََتيُْتُه ِبت ْ
ُّ
ور،يَاأََن ُ
الس ُح ِ
َ
ت،َف َجاَءَ ،ف َق َ
بلاَ ٌل،َف َق َ
س؛ان ُ
ال:
ْظ ْر َر ُجلاً يَأُْك ْل َم ِعيَ ،ف َد َع ْو ُت َزيْ َد ْب َن َث ِاب ٍ
ال :يَاأََن ُ
َما أَّذ َن ِ
الصيَا َمَ ،ف َق َ
ال َر ُس ُ
يق َوأََنا ُأ ِر ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم:
ول اللهَِّ َ
يد ِّ
إِِّني َق ْد َش ِرْب ُت َش ْرَبَة َ
س ِو ٍ
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 َوأََنا ُأ ِر ُ
الصلاَ ةِ» (.)32
يد ِّ
َس َّح َر َم َعُهُ ،ث َّم َقا َم َف َصَّلى َر ْك َعتَينْ ِ ُ ،ث َّم َخ َر َج إِلىَ َّ
الصيَا َمَ ،فت َ
الصفة» وهم فقراء املسلمني ،ويدعوهم على طعامه ،
وكان النيب  يأكل مع «أهل ُّ
عن أبي هريرة  قال« :د َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَف َو َج َد َلبَنًا فيِ َق َدح،
َخْل ُت َم َع َر ُسو ِل اللهَِّ َ
ٍ
الص َّفِة؛َفاْد ُع ُه ْم إَل َّيَ ،ق َ
َف َق َ
استَأَْذُنوا،
ال: أََبا ِه ٍّرالحْ َ ْقأَ ْه َل ُّ
الَ :فأََتيْت ُ
ُه ْمَ ،ف َد َع ْوُت ُه ْمَ ،فأَْقبَُلواَ ،ف ْ
ِ
َفأُِذ َن لهَُ ْمَ ،ف َد َخُلوا»(.)33
وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يصوم ،وال يفطر إال مع املساكني ،وكان إذا جاءه سائل؛

وهو على طعامه؛ أخذ نصيبه من الطعام ،وقام؛ فأعطاه للسائل؛ فريجع وقد أكل أهله ما

بقي يف اجلفنة؛ فيصبح صائماً؛ ومل يأكل شيئاً(.)34

بالس َّكر ،ويقول :مسعت اهلل يقولَ :
{لن َتن ُ
َالواْ
وكان ابن عمر رضي اهلل عنهما يتصدق ُّ

اْل َّ َحتَّى ُتن ِفُقواْ ممَِّا تحُ ِبُّو َن َو َما ُتن ِفُقواْ ِمن َش ْيٍء َفإِ َّن هّ
أحب
يم} واهلل يعلم أني ّ
اللَ ِبِه َعِل ٌ
برِ
الس َّكر»(.)35
ُّ
كان اإلمام احلافظ الزهري ،إذا دخل رمضان ،قال« :إمنا هو قراءة القرآن ،وإطعام

الطعام»(.)36

واشتهى بعض الصاحلني من السلف طعاماً وكان صائماً؛ فوضع بني يديه عند فطوره؛

ً
سائال يقول :من يقرض امللي الويف الغين؟ فقال :عب ٌد معد ٌم من احلسنات ،فقام
فسمع

وأخذ الصحفة؛ فخرج بها إليه؛ وبات طاوياً ( .)37وكان احلسن ُ يطعم إخوانه؛ وهو
صائم تطوعاً ،وجيلس ير ّوحهم؛ وهم يأكلون(.)38

وجاء سائل إىل اإلمام أمحد فدفع إليه رغيفني ،كان يعدهما لفطره ،ثم طوى ،وأصبح

صائماً(.)39

وصام  -مفيت البصرة -احلافظ داود بن أبي هند أربعني سنة ال يعلم به أهله ،كان
فيظن أهل السوق أنه قد أكل يف البيت،
يأخذ غداه إىل الدكان؛ فيتصدق به يف الطريق؛ ّ
ويظن أهله أنه قد أكل يف السوق(.)40
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قال أبو السوار العدوي :كان رجال من بين عدي يصلون يف هذا املسجد ما أفطر أحد
منهم على طعام قط وحده ،إن وجد من يأكل معه أكل ،وإال أخرج طعامه إىل املسجد،
فأكله مع الناس ،وأكل الناس معه(.)41

فهذا هو شهر اخلريات ،ومائدة الفقراء ،ومأدبة املساكني؛ فليجد كل حمسن مكاناً له

بني َم ْن أحب رسول اهلل  العيش معهم ،وأن يكون يف زمرتهم الكرمية.
اهلوامش

 .1صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قوله تعاىل« :يريدون أن يبدلوا كالم اهلل».
 .2احلديد.10:
 .3صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول اهلل تعاىل« :فأما من أعطى واتقى» ،وصحيح مسلم ،كتاب الزكاة،
باب يف املنفق واملمسك.
 .4صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهلل .
 .5املاوردي ،علي بن حممد :احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،وهو شرح خمتصر املزني .حتقيق :علي
معوض .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية1419 .هـ1999/م .ج3ص.479
 .6صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب اتقوا النار ولو بشق مترة.
 .7مسند أمحد ،مسند الشاميني ،حديث عقبة بن عامر اجلهين عن النيب صلى اهلل عليه ،وصحيح ابن خزمية،
كتاب الزكاة ،باب يف إظالل الصدقة صاحبها ،وصحيح ابن حبان ،كتاب الزكاة .باب صدقة التطوع.
 .8اإلنسان.11 - 8 :
 .9انظر :ابن عاشور ،الطاهر :التحرير والتنوير .تونس :دار سحنون1997 .م .ج29ص.384
 .10البلد.18 - 11:
 .11سنن ابن ماجه ،كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء يف قيام الليل .وسنن الرتمذي ،كتاب صفة
القيامة والرقائق.
 .12ابن أبي الدنيا ،عبد اهلل بن حممد :اإلخوان .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا .بريوت :دار الكتب العلمية.
1409هـ1988/م .ص.245
 .13الغزالي :إحياء علوم الدين .ج2ص.174
 .14ابن السري ،هناد :الزهد .حتقيق :عبد الرمحن الفريوائي .ط .1الكويت :دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي.
1406هـ .ج1ص.345
 .15البقرة.184:
 .16املائدة.95 :
 .17املائدة.89:
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 .18اجملادلة.4 :
 .19صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب إذا جامع يف رمضان.
 .20املاعون.3 - 1:
 .21الفجر.18 - 17:
 .22القلم.24 :
 .23احلاقة.36 - 30 :

 .24املدثر.44 - 42 :
 .25انظر :الشوكاني ،حممد بن علي :فتح القدير .ج3ص.401
 .26الكهف.28:
 .27سنن الرتمذي ،كتاب الزهد عن رسول اهلل ،باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم.
 .28سنن الرتمذي ،كتاب الصوم ،باب فضل من فطر صائماً.
 .29سنن الرتمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف صفة أواني احلوض.
 .30مسند أمحد  ،باقي مسند األنصار ،حديث أبي مالك األشعري رضي اهلل تعاىل عنه.
 .31ابن خزمية :صحيح ابن خزمية .رقم احلديث.1887ج3ص.191
 .32سنن النسائي ،كتاب الصيام ،باب السحور بالسويق والتمر.
 .33صحيح البخاري ،كتاب االستئذان ،باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن.
 .34ابن رجب :بغية اإلنسان يف وظائف رمضان .ص.30
 .35الغزالي ،أبو حامد حممد :إحياء علوم الدين .بريوت :دار املعرفة .ج1ص .226الزخمشري ،حممود بن عمر:
ربيع األبرار .ج1ص .161السيوطي ،عبد الرمحن :الشمائل الشريفة .حتقيق :حسن بن عبيد .دار طائر العلم
للنشر والتوزيع .ص.292
 .36ابن عبد الرب ،عمر يوسف بن عبد اهلل  :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد .حتقيق :مصطفى
بن أمحد العلوي ،حممد عبد الكبري البكري .املغرب :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية1387 .هـ.
ج6ص .111وابن رجب احلنبلي ،عبد الرمحن :بغية اإلنسان يف وظائف رمضان .ط .2بريوت :املكتب
اإلسالمي1398 .هـ1978/م .ص.35
 .37ابن رجب :بغية اإلنسان يف وظائف رمضان .ص.31
 .38ابن رجب :بغية اإلنسان يف وظائف رمضان .ص.31
 .39ابن رجب :بغية اإلنسان يف وظائف رمضان .ص.31
 .40ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي :املدهش .حتقيق :د .مروان قبان .بريوت :دار الكتب العلمية1405 .هـ/
1985م .ص.420
 .41الربجالني ،حممد بن احلسن :الكرم واجلود وسخاء النفوس .حتقيق :د .عامر صربي .ط .2بريوت :دار ابن
حزم1412 .هـ .ص.53
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الشيخ  /حسن أمحد جابر

مفيت حمافظة رفح  /عضو جملس اإلفتاء األعلى

احلمد هلل الذي أثاب على الصيام والقيام جنته دار الكرامة واإلنعام ،الذي وصفها
رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم بقوله« :إِ َّن فيِ الجْ َنَِّة ُغ َرًفا ُت َرى ُظ ُهوُر َها ِم ْن ُب ُطوِن َها
ول اللهَِّ َق َ
ال لمَِ ْن ِه َي يَا َر ُس َ
ور َها َف َقا َم أَ ْع َر ِاب ٌّي َف َق َ
اب  اْل َكلاَ َم
ال لمَِ ْن  أَ َط َ
َوُب ُطوُن َها ِم ْن ُظ ُه ِ
َوأَ ْط َع َم َّ
الصيَا َم َو َصَّلى للِهَِّ ِب َّ
اس ِنيَا ٌم»( )1والصالة والسالم على
الط َعا َم َوأَدَا َم ِّ
الليْ ِل َوالنَّ ُ
أشرف املرسلني ،سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ،بشر مبغفرة الذنوب ملن صام رمضان

وقامه.

الصيَاُم َك َما
يقول اهلل عز وجل يف حمكم كتابه العزيز{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ

ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}()2
ب َعَلى َّال ِذ َ
ُكتِ َ

أيها اإلخوة املؤمنون؛ يف هذه األيام املباركة ،يهل علينا شهر عظيم مبارك ،ميأل بقدومه

الكون نوراً ،واألمة احملمدية بهجًة وسروراً ،شهر رمضان هذا الضيف الكريم الذي مير
علينا يف كل عام ،فيجدد فينا اإلميان ،ويطهر قلوبنا ،ويصفي نفوسنا ،ويصهر املسلمني
مجيعاً يف مشارق األرض ومغاربها يف بوتقة واحدة ،فيصبحون كاجلسد الواحد ،منظمني يف
مطعمهم ومشربهم ،ويف كل أقواهلم وأفعاهلم وتصرفاتهم وارتباطهم خبالقهم ،فينالون
بذلك نفحات وبركات هذا الشهر الكريم ،ويقتضي هذا من املسلم عند استقباله
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لشهر رمضان أن يعد نفسه إعداداً روحياً ومادياً.
فأما إعداد الروح؛ فيتمثل يف تطهري قلبه وفؤاده من كل حقد وحسد حتى تكون العبادة
مقبولة عند اهلل عز وجل ،فإن عبادة الصوم إذا أداها املسلم وقلبه مملوء باحلقد واحلسد

على اآلخرين ،فإنها ال تكون عبادةً مقبولًة عند اهلل عز وجل ،ألن هذه األمور تتنافى مع

عبادة الصوم العظيمة ،كذلك جيب على املسلم عند استقباله رمضان أن يكون إنساناً

ذا شفافيٍة عاليٍة ،بعيداً عن ظلم الناس ،وأكل حقوقهم ،فال بد للمسلم عند استقباله
هلذا الضيف الكريم أن يطهر قلبه وفؤاده ومجيع جوارحه من كل ما يفسد هذه العبادة

الروحية ،فيقوم برد املظامل إىل أهلها ،سواء كانت مادية أم معنوية ،فيدخل عليه رمضان،
وهو خال من الذنوب والتبعات ،كذلك عليه أن جيدد التوبة ،وذلك بالندم على ما
حصل منه ،ملا جاء يف احلديث أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال «النَّ َدُم َت ْوَبٌة،)3(»...

فيحل عليه رمضان وهو تائب منيب إىل اهلل عز وجل ،مستقبل هلذا الشهر الكريم ،وهو
خا ٍل من كل ما يؤدي إىل فساد صومه.

وأما إعداد املسلم نفسه مادياً؛ فيتمثل ذلك بأن يقدم التاجر بضاعة ،ويؤدي زكاتها يف

هذا الشهر املبارك ،وذلك ألن اهلل عز وجل يف هذا الشهر الكريم يضاعف احلسنة بعشر

أمثاهلا إىل سبعني ضعفاً ،فإذا أعد املسلم نفسه الستقبال هذا الشهر الكريم ،وابتعد
بنفسه عن كل ما يغضب وجه اهلل ،وألزم نفسه بكل ما أمر اهلل به ،فإن اهلل عز وجل
يتقبل منه صالته وصيامه وقيامه ،لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم« : َم ْن َصا َم َر َم َضا َن

احتِ َساًبا، ُ
احتِ َساًبا، ُ
غ ِف َر َلُه
ْر إِميَاًنا َو ْ
إِميَاًنا َو ْ
غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِهَ ،و َم ْن َقا َم َليَْلَة اْل َقد ِ
َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه»(.)4

فهيا إخوة اإلسالم ،نستقبل هذا الشهر الكريم لتغمرنا نفحاته ،وننهل من بركاته اليت
الَ« :ق َ
أخرب عنها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الذي رواه أَِبو ُه َريْ َرةَ،َق َ
ال
َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم:أََت ُاك ْم َر َم َض ُانَ ،ش ْه ٌر ُمبَا َر ٌكَ ،ف َر َ
ض اللهَُّ َع َّز َو َج َّل َعَليْ ُك ْم
ول اللهَِّ َ
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اب الجْ َ ِحيم، َوُت َغ ُّلِفيِه َم َرَدُة َّ
الس َماِءَ ،وُت ْغَل ُق ِفيِه أَْب َو
اب
َح ِفيِه أَْب َو
ُ
ُ
الشيَ ِ
ني ،للِهَِّ
ِصيَا َمُهُ ،ت ْفت ُ
َّ
اط ِ
ِ
ف َش ْه ٍرَ ،م ْن ُح ِر َم َخيرْ َ َهاَ ،ف َق ْد ُح ِر َم» ()5
ِفيِه َليَْلٌة َخيرٌْ ِم ْن أَْل ِ
عن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه ،قال « :خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف
آخر يوم من شعبان ،فقال :أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك ،شهر فيه ليلة

خري من ألف شهر ،جعل اهلل صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً ،من تقرب فيه خبصلة من
اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه ،ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة
فيما سواه ،وهو شهر الصرب ،والصرب ثوابه اجلنة ،وشهر املواساة ،وشهر يزداد فيه رزق
املؤمن ،من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار ،وكان له مثل أجره
من غري أن ينتقص من أجره شيء ،قالوا ليس كلنا جند ما يفطر الصائم ،فقال :يعطي اهلل

هذا الثواب من فطر صائماً على مترة ،أو شربة ماء ،أو مذقة لنب ،وهو شهر أوله رمحة،
وأوسطه مغفرة ،وآخره عتق من النار ،من خفف عن مملوكه غفر اهلل له واعتقه من النار،
واستكثروا فيه من أربع خصال؛ خصلتني ترضون بهما ربكم ،وخصلتني ال غنى بكم
عنهما ،فأما اخلصلتان اللتان ترضون بهما ربكم ،فشهادة أن ال إله إال اهلل ،وتستغفرونه،
وأما اللتان الغنى بكم عنهما؛ فتسألون اهلل اجلنة ،وتعوذون به من النار ،ومن أشبع فيه

صائماً سقاه اهلل من حوضي شربة ال يظمأ حتى يدخل اجلنة»()6

هذه بعض ما يف هذا الشهر الكريم من نفحات وبركات ،فعلى املسلمني أن ينتهزوا
كل حلظة من حلظاته ،فيملؤوها بالذكر ،وقراءة القرآن ،وبالصيام والقيام ،وبصلة

األرحام ،والعطف على الفقراء واملساكني وذوي احلاجات ،وأيضاً من نفحات شهر
رمضان وبركاته أن نؤخر السحور ،ونعجل الفطر ،فإن يف هذه األمور إعانة للصائم
على أداء عبادة الصوم بكل سهولة ويسر ،وذلك ملا جاء يف احلديث أن رسول اهلل قال:

«لاَ يَز ُ
اس بخَِيرْ ٍ َما َع َّجُلوا اْل ِف ْط َر»( ،)7ولقول النيب صلى اهلل عليه وسلمَ« :ت َس َّحُروا
َال النَّ ُ
ور َب َر َكًة»( ،)8كما جيب على املسلم الصائم أن يرتك كل ما يؤدي إىل فساد
َفإِ َّن فيِ َّ
الس ُح ِ
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صومه؛ من غيبة ومنيمة وقول زور ،والكذب على الناس وحلف األميان بغري حق ،ألن

كل هذه األمور تفسد صوم العبد ،وجتعله صوماً غري كامل ،فإذا ترك الصائم هذه األمور
وصام صوم اخلواص الذي ال يدع جلوارحه أن تفكر يف احملرمات ،وال جمرد تفكري ،فال
شك أن اهلل عز وجل يتقبل منه صيامه وقيامه ،ويثيبه على ذلك رمحته ورضوانه ،ويدخله
من أبواب جنانه.
راجني املوىل جل يف عاله أن يعيننا على صيامه وقيامه ،والعمل فيه بكل ما يرضي
رب األرض والسماوات.
ويف اخلتام؛ نسأل اهلل العلي القدير أن حيل علينا شهر رمضان وحنن يف سالم
ووئام ،وقد وحد اهلل عز وجل صفوفنا ،ومجع على اخلري كلمتنا ،ومكننا من بناء دولتنا
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
إنه على ما يشاء قدير ،وهو نعم املوىل ونعم النصري.
اهلوامش
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الرب والصلة عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف قول املعروف.
 .2البقرة.183:
 .3سنن ابن ماجه ،كتاب الزهد ،باب ذكر التوبة.
 .4صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح.
 .5سنن النسائي ،كتاب الصيام ،باب ذكر االختالف على معمر فيه.
 .6صحيح ابن خزمية .191 / 3
 .7صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب تعجيل اإلفطار.
 .8صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب بركة السحور من غري إجياب.
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الشيخ حممد سعيد صالح
مدير عام اإلدارة العامة للبحوث والتخطيط
عضو جملس اإلفتاء األعلى

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ،وعلى آله وصحابته أمجعني،
وبعد؛

ب َعَليْ ُك ُم
فالصوم ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ
َات َف َمن َكا َن ِم ُ
نكم
ب َعَلى َّال ِذ َ
ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن* أَيَّاماً َّم ْع ُدود ٍ
َ
ني َف َمن
َّم ِريضاً أَ ْو َعَلى َ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 ٍ
ُم َت ْعَل ُمو َن َ
*ش ْهُر َر َم َضا َن َّال ِذ َي
َت َط َّو َع َخيرْ اً َف ُه َو َخيرٌْ َّلُه َوأَن َت ُصوُمواْ َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ
ُ
ِّ
َات ِّم َن الهُْ َدى َواْلُف ْرَقا ِن َف َمن َشه َد ِم ُ
نز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر
اس َوَبيِّن ٍ
ِ
أِ
آن ُه ًدى للنَّ ِ
يد هُّ
الل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
َفْليَ ُص ْمُه َو َمن َكا َن َم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ُي ِر ُ
يد
ٍ
ُك ِمُلواْ اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
اك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن* َوإَذا َسأََلكَ
ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر َوِلت ْ
ُكبرُِّ واْ هّ
ُ
اللَ َعَلى َما َه َد
ِ
َجيُبواْ ِلي َوْلُي ْؤ ِمنُواْ ِبي َل َعَّل ُه ْم
يب َد ْع َوةَ الد
ِعبَاِدي َعيِّن َفإِِّني َق ِر ٌ
يب ُأ ِج ُ
َّاع إَِذا َد َعا ِن َفْليَ ْست ِ
ِ
اس لهَُّ َّن
يَ ْر ُش ُدو َن* ُأ ِح َّل َل ُك ْم َليَْلَة ِّ
ُم ِلبَ ٌ
الرَف ُث إِلىَ ِن َسآِئ ُك ْم ُه َّن ِلبَ ٌ
اس َّل ُك ْم َوأَنت ْ
الصيَ ِام َّ
َاب َعَليْ ُك ْم َو َع َفا َع ُ
الل أَن ُ
َعِل َم هُّ
َغواْ
وه َّن َواْبت ُ
ُم تخَْتاُنو َن أَنُف َس ُك ْم َفت َ
اشُر ُ
نك ْم َفاآل َن َب ِ
َّك ْم ُكنت ْ
ض ِم َن الخْ َيْ ِط َ
اش َرُبواْ َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم الخْ َيْ ُط َ
َب هُّ
األْبيَ ُ
الل َل ُك ْم َو ُكُلواْ َو ْ
األ ْس َوِد ِم َن
َما َكت َ
اج ِد ِتْل َك ُح ُدوُد
اشُر ُ
اْل َف ْج ِر ُث َّم أَتمُِّواْ ِّ
الصيَا َم إِلىَ َّالليْ ِل َو َال ُتبَ ِ
وه َّن َوأَنت ْ
ُم َعا ِكُفو َن فيِ المَْ َس ِ
َ َ
هُّ
هّ َ َ
اس َل َعَّل ُه ْم يَتَُّقو َن}(.)1
اللِ فال َت ْق َرُبو َها َكذِلك ُيبَينُِّ الل آيَاِتِه ِللنَّ ِ
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ن الإِْ ْسلاَ ُم َعَلى مَ ْ
س؛ َش َهاَدةِ أَ ْن لاَ إَِلَه
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمُ« :بيِ َ
خٍ
إلاَّ اللهََُّ ،وأَ َّن  محَُ َّم ًدا َعبْ ُدُه َو َر ُس ُ
ت ، َو َص ْو ِم
الصلاَ ةَِ ،وإِيتَاِء َّ
الز َكاةَِ ،و َح ِّج  اْلبَيْ ِ
ولُه ،  َوإَِق ِام َّ
ِ
َر َم َضا َن»(.)2
وهو إمساك عن شهوتي الفرج والبطن ،ابتغاء الثواب اجلزيل واألجر العظيم من رب

العاملني ،ملا جاء يف احلديث القدسيعنأبي هريرةرضي اهلل عنه ،عن النيبصلى اهلل
ن آَد َم َ
الص ْو َمَ ،فإَِّنُه ِلي َوأََنا أَ ْج ِزي ِبِه، َولخَُ ُل ُ
عليه وسلم،قالُ :
وف َفم
«ك ُّل َع َم ِل اْب ِ
لُه ،إِلاَّ َّ
ِ
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اللهَِّ ِم ْن ِريح المِْ ْس ِك»(.)3
ِ
َّ ِ
والصوم قربة عظيمة من املسلم إىل اهلل تعاىل ،تطهر به نفسه ،وترفع شهواته وغرائزه

عن توافه األمور ،وهو يشتمل على جوانب متعددة ،منها :جانب روحاني تعبدي لرتسيخ
العقيدة اإلميانية ،ومتتني صلة املسلم خبالقه عز وجل ،ودوام طاعة اهلل العظيم ،وهنالك
جانب اجتماعي يعود باخلري والنفع على املسلم نفسه ،وعلى من حوله من األهل
والناس ،إذ حيمل يف طياته اخلري العميم ،فيكون للصائم السد املكني والسور احلصني.
أ ّما العبادات األخرى يف اإلسالم؛ فهي عبادات ظاهرة يف أدائها ،واضحة يف أركانها،

يراها غري مؤديها كمن يؤديها ،وقد حتتمل الرياء والسمعة خبالف الصوم.

فالصالة اليت هي صلة بني العبد وربه ،من أقامها أقام الدين ،ومن هدمها هدم الدين،
هي رمز وحدة األمة وقوتها يف السلم واحلرب ،وتدل على وحدة اخلالق ،ووحدة األمة،
وانتفاء الفوارق االجتماعية عند الوقوف ألداء الصالة ،فال فرق بني حاكم وحمكوم ،وال
غين وفقري ،والصغري وكبري.
أ ّما احلج فهو تأدية ركن ،استجابة لنداء إبراهيم اخلليل عليه السالمُ ،يؤدى يف زمن
حمدد ومكان حمدد ،فيه ُّجترد من امللذات ،وترّفع عن الشهوات ،خيرج املسلم فيه من
الذنوب كيوم ولدته أمه ،فيه حمبة وأمن وإميان ،وتعارف وتصاحل وتسامح.
والزكاة مطهرة لنفس املزكي ،وإطاعة ألوامر اهلل عز وجل ،بتقديم ما حنب ونسعى له،
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ونكد ليكون نوراً ،نزرع بها احملبة والتواصل والشعور اجلماعي التكاملي بني الغين
والفقري ابتغاء األجر العظيم.
ولكن الصوم ،وهو موضوعنا ،يظهر فيه اجلانب الروحاني التعبدي ،ألن الصوم سر
بني العبد وربه ،يظهر من خالله الرتفع عن ترهات األمور ،الصائم يسمو بسلوكه
وحياته اإلميانية ،فتهدأ نفسه ويطيب خاطره ،وال يفعل إال ما يرضي ربه ليحصل على

األجر العظيم ،والثواب اجلزيل ،يشعر يف حّله وترحاله أنه عبد اهلل ،خلق لطاعة اهلل عز
يد ِمنْ ُهم ِّمن ِّر ْز ٍق َو َما ُأ ِر ُ
نس إِلاَّ ِليَ ْعُب ُدو ِن* َما ُأ ِر ُ
يد
وجل ،قال تعاىلَ {:و َما َخَل ْق ُت الجْ ِ َّن َوالإِْ َ
َ
الر َّز ُ
اق ُذو اْلُق َّوةِ المَْتِنيُ}(.)4
أن ُي ْط ِع ُمون* إِ َّن اللهََّ ُه َو َّ
يسري يف طريقه ،فريى نفسه على باب اجلنة بعبادته ،ينتظره باب الريان ،يتمتع بعبادته،

فالشياطني مصفدة ،وأبواب جهنم مغلقة ،واجلنة تزينت ،تنتظره ،فرتنو نفسه إىل رضوان

اهلل ،ويسكن خاطره ،يصبح إنساناً جديداً وأمنوذجاً وقدوةً حيتذي بهما ،قال رسول اهلل
جنٌَّة ،َفلاَ يَ ْرُف ْ
ث ، َولاَ يجَْ َه ْلَ ،وإِ ْن ا ْمُر ٌؤ َقاَتَلُه أَ ْو َشاتمََُه،
صلى اهلل عليه وسلمِّ :
«الصيَاُم ُ
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اللهَِّ َت َعالىَ
َفْليَُق ْل :إِِّني َصاِئ ٌم َم َّرَتينْ ِ َ ،و َّال ِذي َن ْف ِسي ِبيَ ِدهِ،لخَُ ُل ُ
وفَفم
ِ َّ ِ
الصيَاُم ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِه،
من ر
يح المِْ ْس ِك ،يَترُْ ُك َط َعا َمُه َو َش َراَبُه َو َش ْه َوَتُه ِم ْن أَ ْجِليِّ ،
ِْ ِ ِ
َوالحْ َ َسنَُة ِب َع ْش ِر أَ ْمثَالهَِا»(.)5
فالصوم مدرسة اجتماعية شاملة ،إذ إن عبادة الصيام وأفعاهلا التعبدية ليست واضحة،
وإمنا هي ترك وكف وامتناع ،فال رياء إال من تضجر ،أو حتدث ،والعبادات األخرى،
كالصالة ،يفعلها املسلم أمام غريه ومع غريه ،والزكاة يطلع عليها املعطى الفقري ،واحلج
أمام اجلميع ،والصوم أمام اهلل فقط.

ْشأَ َر ُس ُ
والصوم ليس له مثل ،فعنأبي أمامةقال« :أَن َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم
ول اللهَِّ َ
الش َهاَدةَِ ،ف َق َ
 َغ ْز ًواَ ،فأََتيُْتُهَ ،فُقْل ُت :يَا َر ُس َ
ال: َّ
ول اللهَِّ؛ اْد ُع اللهََّ ِلي ِب َّ
ِّم ُه ْم،
الل ُه َّم َسِّل ْم ُه ْم َو َغن ْ
الَ :ف َغ َز ْوَناَ ،ف َسِل ْمنَا َو َغنِ ْمنَاَ ،ق َ
َق َ
ْشأَ َر ُس ُ
الُ :ث َّم أَن َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم َغ ْز ًوا َثاِنيًا،
ول اللهَِّ َ
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ِّم ُه ْمَ ،ق َ
الش َهادَةَ ِ،ق َ
َفأََتيُْتُهَ ،فُقْل ُت :يَا َر ُس َ
الَّ :
ول اللهَِّ؛ اْد ُع اللهََّ ِلي ِب َّ
ال:
الل ُه َّم َسِّل ْم ُه ْم َو َغن ْ
َف َغ َز ْوَناَ ،ف َسِل ْمنَا َو َغنِ ْمنَاَ ،ق َ
ْشأَ َر ُس ُ
الُ :ث َّم أَن َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم   َغ ْز ًوا َثاِلثًا،
ول اللهَِّ  َ
َفأََتيُْتُهَ ،فُقْل ُت :يَا َر ُس َ
ول اللهَِّ؛ َق ْد أََتيْت َ
ْع َو اللهََّ ِلي ِب َّ
الش َهاَدةِ،
ُك تَترْ َى َم َّرَتينْ ِ أَ ْسأَُل َك أَ ْن َتد ُ
الش َهاَدةَِ ،ف َق َ
ِّم ُه ْم ،يَا َر ُس َ
الَّ :
تَّ :
ول اللهَِّ؛ َفاْد ُع اللهََّ ِلي ِب َّ
َفُقْل َ
الل ُه َّم َسِّل ْم ُه ْم
الل ُه َّم َسِّل ْم ُه ْم َو َغن ْ

الَ :ف َغ َز ْوَناَ ،ف َسِل ْمنَا َو َغنِ ْمنَاُ ،ث َّم أََتيُْتُه َب ْع َد َذِل َكَ ،فُقْل ُت :يَا َر ُس َ
ِّم ُه ْمَ ،ق َ
ول اللهَُِّ ،م ْرِني
َو َغن ْ
ْل َلُه،َق َ
ُ ُ َ َ للهَُّ َ َ َ َ
الص ْومَ ،فإَِّنُه لاَ ِمث َ
الَ :ف َكا َنأَُبو ُأ َما َمَة
ِب َع َم ٍل آخذُه َعنْك يَنْف ُعيِن ا ِبِه ،قالَ :عليْك ِب َّ ِ
َ
َ
َ
َّه ْم
بالنَّ َه ِار فيِ َمنْ ِزلهِِ ْمَ ،ع َرُفوا أَن ُ
 َوا ْم َرأُتُه َو َخاِدُمُه لاَ ُيْل َف ْو َنإِلاَّ ِصيَا ًماَ ،فإَِذا َرأ ْوا َنا ًراأ ْو ُد َخاًنا ِ
الُ :ث َّم أََتيُْتُه َب ْع ُدَ ،فُقْل ُت :يَا َر ُس َ
ف ،َق َ
ول اللهَِّ ،إن َ
اه ْم َضيْ ٌ
َّك َق ْد أَ َم ْرَتن ِبأَْم ٍر َوأَ ْر ُجو
ا ْعترََ ُ
ِ
يِ
َّك لاَ
آخ َر يَنْ َف ُعن اللهَُّ ِبِهَ ،ق َ
ال :ا ْعَل ْم أَن َ
أَ ْن يَ ُكو َن اللهَُّ َع َّز َو َج َّل َق ْد َن َف َعن ِبِهَ ،ف ُم ْرِني ِبأَْم ٍر َ
يِ
يِ
َت ْس ُج ُد للِهَِّ َس ْج َدةً إلاَّ َرَف َع اللهَُّ َل َك ِب َها َد َر َجًة ،أَ ْو َح َّط -أَ ْو َق َ
ال َو َح َّط َش َّك َم ْه ِد ٌّي،- َعنْ َك
ِ
ِب َها َخ ِطيئًَة»(.)6

والصوم مدرسة حرب ضد الشهوات والشياطني ،فالعبادات األخرى تقهر الشيطان

أثناء فعلها ،ووقتها حمدد متفرق ،أما الصوم فهو شهر كامل متواصل ،فيه نعم ربانية،
وخصائص قرآنية ،ورياضة بدنية ،وصالت اجتماعية.

الص ْو َمَ ،فإَِّنُه
ذكر علماؤنا األجالء معاني متعددة لقوله تعاىل يف احلديث القدسي «أما َّ
ِلي َوأََنا أَ ْج ِزي ِبِه» منها :
 .1الصوم ال يعلم أجره إال اهلل ،بينما العبادات األخرى أجرها حمدد.
 .2الصوم مل ُيعبد به إال اهلل ،بينما العبادات األخرى ُيعبد بها غري اهلل.

 .3الصوم ليس بكفارة ذنوب ،مع أن باقي العبادات قد تكون كفارة ذنوب ،فاملسلم إذا
كان قد ارتكب معاصي ،وقصر يف حياته ،وكان للناس عليه حقوقاً ،وكان له حسنات من

صالة وجهاد وحج وصدقات ،فيؤخذ منها ،وتدفع ألصحاب حقوق ،فممكن للمسلم أن
يفقد سائر احلسنات إال الصوم.
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فالصيام مشتمل على سائر الفضائل ،اليت دعا إليها اإلسالم؛ من صلة مع اهلل،

وعالقات اجملتمع مع بعضه بعضاً ،وتهذيب النفس على املكارم والفضائل.

الذي أنزل فيه القرآن الكريم ،هدى وموعظة للمتقني ،والصوم
ورمضان شهر اهلل ّ

والقرآن شفيعان للمسلم ،ملا روى عن عبد اهلل عمر رضي اهلل عنه ،أن الرسول صلى
آن يَ ْش َف َعا ِن ِلْل َعبْ ِد يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة ،يَُق ُ
«الصيَاُم َواْلُق ْر ُ
الصيَاُم :أَ ْي
ول ِّ
اهلل عليه وسلم قالِّ :

ات ِبالنَّ َه ِارَ ،ف َش ِّف ْعن ِفيِهَ ،ويَُق ُ
َر ِّب؛ َمنَ ْعُتُه َّ
آنَ :منَ ْعُتُه النَّ ْو َم ِب َّ
ول اْلُق ْر ُ
الط َعا َم َو َّ
الليْ ِل،
الش َه َو ِ
يِ
َف َش ِّف ْعن ِفيِهَ ،ق َ
الَ :فُي َش َّف َعا ِن»(.)7
يِ
وهذا الشهر شهر اجلهاد والنصر والتحرر يف املاضي واحلاضر ،وهو جهاد نفس،
وجهاد عدو من شيطان وإنسان ،وأكرب من ذلك جهاد النفس األمارة ،اليت جبلت على
ِّساء َواْلبَنِ َ
ب َّ
ري
ني َواْل َقن ِ
اس ُح ُّ
الش َه َو ِ
ات ِم َن الن َ
حب الشهوات ،قال تعاىلُ{:زيِّ َن ِللنَّ ِ
َاط ِ
الذ َهب َواْل ِف َّضِة َوالخْ َيْل المُْ َس َّو َمِة َو َ
المَُْق َ
نط َرةِ ِم َن َّ
َاع الحْ َيَاةِ ُّ
الدْنيَا
األْن َع ِام َوالحْ َ ْر ِث َذِل َك َمت ُ
ِ
ِ
لمَْ
هُّ
آب}(.)8
َوالل ِعن َدُه ُح ْس ُن ا ِ
وجبهاد النفس يعد املرء ذاته لإلخالص يف أعماله وأقواله ،يف خلوته ،وحله وترحاله،

ورمضان موسم علم وعمل وعبادة ،وتنافس وتقرب إىل اهلل بإصالح بني الناس ،وتواصل
بني األرحام واجلريان ،وصدقات للمحتاجني من فقراء ومساكني ويتامى وأرامل.
وفيه تغلب الفطرة على الشهوة ،ويتأسى املسلم فيه بالقدوة واملعلم األول عليه
الصالة والسالم ،سيد البشرية واألنام ،سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم.
يف رمضان يقبل املسلمون على الصالة مع الصيام ،وقراءة القرآن يف احلل والرتحال،
ميتنعون فيه عن الغيبة والنميمة ،وقول الزور ،فلقد روي عن الرسول صلى اهلل عليه
اجٌة أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه
س للِهَِّ َح َ
ُّور َواْل َع َم َل ِبِه َوالجْ َ ْه َلَ ،فَليْ َ
وسلم أنه قالَ « :م ْن لمَْ يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
َو َش َراَبُه»(.)9
ومن مسات الصائم؛ أنه يعكف على كبح مجيع شهواته وغرائزه عن كل املباحات
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واحملرمات؛ كالغيبة والنميمة ،إذ إن بعض العلماء يرى أن الغيبة مفطرة للصائم ،وميتنع
عن التبذير واإلسراف ،لعدم التقتري على العيال.

وختاماً؛ فشهر رمضان ليس شهر شهوات وملذات وطعام وشراب ،بل شهر منع كل

امللذات واملباحات يف النهار ،واقتصاد النفقات يف اإلفطار والليل والسحور ،يتجلى
فيه زهد العابد يف الدنيا ،وحرص املؤمن على اآلخرة ،بصالة الليل والنهار والتصدق،
وحفظ األسرار ،وعدم هتك األستار.

َ
ْر* َو َما أَْد َر َ
اك َما
فيه ليلة هي خري من ألف شهر ،قال تعاىل{ :إِنَّا أن َزْلنَاُه فيِ َليَْلِة اْل َقد ِ
وح ِفي َها ِبإِْذ ِن َرِّب ِهم ِّمن
ف َش ْه ٍر* َتن َّ
ْر َخيرٌْ ِّم ْن أَْل ِ
الر ُ
َز ُل المَْلاَ ِئ َكُة َو ُّ
ْر* َليَْلُة اْل َقد ِ
َليَْلُة اْل َقد ِ
ُك ِّل أَ ْم ٍر* َسلاَ ٌم ِه َي َحتَّى َم ْطَل ِع اْل َف ْج ِر}( )10من وافقها ،كان كمن عبد اهلل عز وجل
بضعاً ومثانني عاماً.
اهلوامش
 .1البقرة.187 - 183:

 .2صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام.
 .3صحيح البخاري ،كتاب اللباس ،باب ما يذكر يف املسك.
 .4الذاريات .58 - 56

 .5البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.

 .6مسند أمحد ،باقي مسند األنصار ،باب حديث أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجالن بن عمرو.

 .7مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنهما.
 .8آل عمران.14:

 .9صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب قول اهلل تعاىل واجتنبوا قول الزور.

 .10سورة القدر.
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مضان كما كان ؟

هل يعود ر

األستاذ :كمال بواطنه  /وزارة الرتبية والتعليم العالي

لقد كان الصاحلون من هذه األ ّمة يدعون اهلل الدعوات الصادقة أن يبلغهم رمضان؛
ذلك أنّهم يعرفون أنّه شهر ترتعرع فيه شجرة التقوى ،ويعرفون جزاء الصائمني؛ فصيام
يوم يباعد وجه صاحبه عن النار سبعني خريفاً ،والصائم دعوته مستجابة ،وخلوف
فمه عند اهلل أطيب من ريح املسك ،والصائمون استح ّقوا أن يفرد هلم باب يف اجلنة
من أبوابها الثمانية ،هو باب الريّان ،يدخلون منه ،فإذا دخلوه فال يدخله أحد غريهم،
الري بعد العطش ،والراحة بعد النّصب...
وال خيفى أ ّن الريّان ض ّد العطشان ،فهناك ّ
ويعرفون رمضان دوحة ،تزكو فيها أرواحهم بتالوة القرآن والذكر ...ويعرفون أ ّن رمضان
شهر العتق من النار ،ففي ّ
كل يوم يعتق اهلل رقاب ستني ألفاً من النار ،ويف آخر يوم
والشقي من انقضى رمضان ومل يعتق رقبته من
يعتق ستني ألفاً مضروبة يف ثالثني،
ّ
النار ،ويعرفون أنّه شهر يزاد فيه يف رزق املؤمن ،وهو شهر اجلود اإلحسان ،ويعرفون أ ّن
ليلة القدر فيه خري من ألف شهر ،ويعرفون فضل القيام ،ويعرفون أن النافلة فيه بأجر
فريضة ،والفريضة بأجر سبعني فريضة فيما سواه ،ويعرفون أنّه شهر الرمحة والتكافل
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وصلة األرحام والتصاحل ودفن األحقاد ،ويعرفون ويعرفون...
ُيصاب املرء اليوم بالذهول والصدمة وهو يرى حال املسلمني يف رمضان الذي أضحى
فارغاً من كثري من املضامني اليت شرع من أجلها الصيام يف رمضان؛ من الناس من
حيس به ،وال يكاد يعرف بإنتهائه لوال حلول العيد!! من الناس من
يأتي رمضان فال ّ
يع ّد رمضان فرصة مللء البطون ،فال ّ
يفكر البتة يف غري املأكوالت واملشروبات ،ومل يغيرّ
رمضان إال مواعيد أكله!! من الناس من يرى يف رمضان فرصة للسهر والسمر ،وال خيطر
ّ
وتظل لياليه محراء حتى يصيح الديك!! من الناس من
بباله قيام ليل ،وال صالة تراويح،
يقضي نهاره نائماً؛ ليله نهار ونهاره ليل!! من الناس من ال يتلو آية من القرآن يف شهر
القرآن!! من الناس من يصوم عن الطعام والشراب ،ويصوم فرجه عن املعاشرة ،وال
يصوم لسانه عن الفحش وقول الزور والكذب ...وال يصون بصره عن النظر احملرم ،وال
يصوم قلبه عن الكره والنفاق واحلقد ...وال تصوم رجاله عن السري يف الطرق املؤدية
إىل احلرام ،وال تصوم يداه عن البطش ،واالمتداد إىل احلرام !!...من الناس من يصوم
وال يلني قلبه لفقري أو يتيم أو مسكني !!...من الناس من يصوم ويقطع رمحه ،فال يصل
عماً ،وال خالة ،وال ً
وربا رماهم
خاال ...بل قد يقطع والديه ،مّ
عمة وال ّ
أختاً ،وال أخاً ،وال ّ
يف ملجأ للعجزة ،فال يزورهم يوم عيد!! من الناس من أسقط ركن الزكاة من حياته،
فيصوم وال يز ّكي!! من الناس من حيرص ّ
كل عام يف رمضان أن يذهب ألداء العمرة ويده
رب!!
مقبوضة عن سائر ألوان ال ّ
من دواعي األسف أنّنا أصبحنا نرى يف رمضان من املظاهر ما ال حيصى ،وهو مما
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يصرف الناس عن املعاني السامية اليت فرض من أجلها صوم رمضان؛ تسري يف األسواق
قبل أن يبدأ رمضان فرتى تزاحم الناس على شراء أغراض كثريةُ ،تدخل املسلم يف
ودس البضاعة الفاسدة ،أو اليت تكاد
زمرة املسرفني ،وتغري التجار لزيادة األسعارّ ،
تنتهي مدّة صالحيتها؛ أل ّن األمر كما ص ّوره بعضهم «الطايح رايح» ،ووسائل اإلعالم
املقروءة واملسموعة واملرئية ترتك مساحات واسعة لطبخة اليوم ،وحلويات اليوم ،وبعض
يتشمم رائحة الطعام ،ويذهل قلبه عن
الصائمني ال يربح املطبخ قبل الغروب بساعاتّ ،
أن ميأل وقته مبا يزيد من أجره!!...
وخباصة الفضائيات متآمرة على الصائمّ ،
فتبث
يبدأ رمضان
فتحس أ ّن وسائل اإلعالمّ ،
ّ
ّ
وتبث مئات املقابالت مع
عشرات املسلسالت ومئات األغاني ،اليت أعدّت مسبقاً،
الفنانني والفنانات ،ومئات املسابقات ،اليت ال تستحق أن ّ
تبث ،وصوت علماء الدين
يكاد خيتفي وسط الكثرة الكاثرة من مندوبي الشيطان؛ الذين وكلهم إلحباط أجر
الصائم ،ومردة اجلن مصفدون يف رمضان.
ختالط الناس ،فرتى ما يسيطر عليهم من نزق وطيش ،وقل أن تسمع من أحد:
«إنّي صائم» إن ساّبه أحد أو شامته ،وكثرياً ما مسعنا عن طائفة -قسم كبري منهم من
ّ
نني-يكسر يف ساعة غضب حمتويات البيت ،وقد يضرب الزوجة واألوالد بسبب
املدخ
ّ
وبال سبب ،واملرأة املسكينة ّ
تسكت األوالد ،وتقول هلم :أبوكم صائم؛ خوفاً من أن يثور
الربكان ،وكان من األوىل أن يه ّذبه الصوم ،ويزيد من حلمه ،فريدعه عن ّ
كل ما يشني،
وجيعله يقلع عن العادات الضا ّرة ،ومنها التدخني!!...
38

هل يعود رمضان كما كان ؟

يف رمضان تكثر الوالئم اليت ال ينطبق عليها قول اهلل -ع ّز ّ
وجل{ -إِمَّنَا ُن ْط ِع ُم ُك ْم

يد ِم ُ
ِل َو ْجِه اللهَِّ لاَ ُن ِر ُ
نك ْم َجزَاء َولاَ ُش ُكوراً}(اإلنسان ،)9:يدعى إليها الغينّ ،ويرتك الفقري،
ً
خجال ،أو حلاجة يف نفس يعقوب ،ويضطر كثري منهم
ويقوم كثري من الناس بإعدادها

يقره الدين!!
إىل االستدانة ،والغرق يف الديون ،وهذا مما ال ّ
يف رمضان أصبحنا نسمع باخليمة الرمضانية ،اليت خيتلط فيها الرجال والنساء ،وتتعاطى
فيها النرجيلة والدّخان ،وقد يشرب فيها ما حيرم ،ويشاهد فيها امللهيات احملرمات ،اليت
يظن أ ّن روادها غري مسلمني!!
يكون للشيطان نصيب كبري فيها ،ومن يشاهدها ّ
ً
يف رمضان أصبحنا نرى ّ
هالال مضاء ،وأصبحنا نسمع يف الدعايات
كل بيت يعّلق
«هالل ّ
ظن قاصر النظر أ ّن هذا من الدين ،ويشعر أنّه بوضع هذا
لكل بيت» ،حتى لقد ّ
اهلالل املضيء أرضى رّبه ،وقدّم لإلسالم خدمة جليلة ،وأخشى أن يتح ّول الدين عندنا
متت للدين بصلة!!
إىل طقوس ومظاهر ،ال ّ
إنّها صور ومراسم كثرية ،يصعب عدّها ،تبعد املسلم عن أن يتز ّود من بركات رمضان
ما يشحنه شحنة إميانية ،متدّه بالنور طوال العام .فهل يعود رمضان -كما كان قدمياً-
متجراً للصاحلني ،يرحبون فيه اجلنة ،وحيزنون عند وداعه حزن امرأة قتل ابنها وهو يف
حجرها.
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الشيخ إحسان إبراهيم عاشور
مفيت حمافظة خانيونس  /عضو جملس اإلفتاء األعلى

الستَِّة ِمن َش َّوالَ ،
ب
قبل قضاِء َما َو َج َ
صيام األيَّ ِام ِّ
يسأل كثري من الناس عن حكم ِ
َق َضاؤه ِمن أيَّ ِام رمضـا َن  ،ولإلجابة عن هذا السؤال أقول وباهلل التوفيق :
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد :

َّ
فـإن صيـام ستة أيـام من شهر شوال ُسنَّة ثابتـة عن رسول اهلل ؛ فعن أبي أيوب

شـوال ،فذاك
األنصاري  أن رسول اهلل  قال « :من َصا َم رمضان ،ثم أْتبَ َعُه ِستَّاً ِمن َّ

صياُم الدَّهر» ( ،)1وعن ثوبان  أن رسول اهلل  قال « :صياُم شهر رمضان بعشرة
احلرص على
السنَّة
ُ
السنَة» ( )2؛ لذا ِ
فمن ُّ
أشهر ،وصياُم ِستَِّة أيَّ ٍام بشهرين ،فذلك ِصياُم َّ

صيام هذه األيام املباركة ،وعدُم تفويتها.

أما َم ْن كان عليه قضاُء أيام من رمضان ،وأراد أن يصوم هذه األيام الستة قبل القضاء،

َ
فحكمه عند الفقهـاء ُم َ
رتِّدٌد بني الـجواز و َع َد ِمه ،والذي يرتجح َل َد َّي َّ
األفضل يف َح ِّق
أن
ُ
يقضيَها ً
شوال ؛ ُمسارعة
َم ْن كان عليه قضاء أيام من رمضان ،أ ْن ِ
أوالُ ،ثم يصوُم ِس َّتـاً ِم ْن َّ

يف براءة ِّ
الذ َّمة ،وإسقاط الواجب؛ َّ
فإن املسلم ال يدري متىٰ سيموت .

أمـا َم ْن َف ُتـ َرت ِه َّم ُتـُه ،أو كان بحِ يث ال يستطيع أن يصوم القضـاء ،ومعه األيام الستة

من شوال ،أو أنه خيشىٰ إذا صام القضاء أن يتكاسل عن صيام األيـام الستة من شوال،
40

جواز تقديم صيام األيام الستة من شوال على قضاء رمضان

فيجوز له صيامها  ،ثم يقضي أيام رمضان بعد ذلك خالل أيـام العـام ؛ وذلك لألسباب
التالية :

موسعاً إىل رمضان القادم ،يف
 1ـ إن قضاء رمضان ال جيب على الفور؛ بل جيب وجوباً َّ

السنة؛ لقول اهلل تعاىلٰ َ . . ( :ف ِع َّدةٌ ِم ْن أيَّ ٍام ُأ َخر )3( ) . .؛ فاهلل تعاىلٰ
أي وقت من أيام َّ

أمر بالقضاء مطلقاً ِ ،من غري تقييد بوقت معني .

 2ـ وقد صح عند البخاري ومسلم أن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها كانت يكون
تقضيَه إال يف شعبان الذي يَِليه ،وال ُيعقل
عليها َّ
الصوُم ِم ْن رمضان ،فما تستطيع أ ْن ِ

أنـها كانت ترتك صيام األيام املسنونة؛ اليت كان رسول اهلل  يواظب عليها ،ويحَُ ُّ
ث
َّ
على صيامها  ،بسبب عدم تَـ َم ُّكنِها ِم ْن قضاء ما عليها ِم ْن رمضان ؛ كاأليام الستة ،وأيام
حل َّجِة وخاصة يوم عرفة ،ويوم عاشوراء ،وغريها ،ف َد َّل ذلك على جواز
ال َع ْش ِر ِم ْن ذي ا ِ

صيام النافلة قبل القضاء .

التطو ُع يف وقتها قبل ِف ْعِلها؛
موس ٍع ،جاز
ُّ
 3ـ وإذا كان القضاء عبادة تتعلق بوقت َّ
التطو ُع يف وقتها قبل فعلها؛ كما أنَّه مل يَُق ْل أح ٌد من الفقهاء
كصالة الفريضة ،فإنه جيوز
ُّ
َّن عليه َديْ ٌن قبل الوفاء ب َديْنِه ،فهكذا هنـا .
بعدم جواز الصدقة ممِ ْ

واهلل تعاىل أعلم ،وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه َّ
وسلم.
اهلوامش

( )1أخرجه مسلم.
( )2أخرجه ابن ماجة وغريه وصححه األلباني.
( )3البقرة .185 ، 184:
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الشيخ  /أمحد ذياب عطايا
قسم القرآن  /اوقاف رام اهلل

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛

ين
فعمدتنا يف هذا البحث؛ من القرآن الكريم قوله تعاىل يف آيات الصيام َ {:و َعَلى َّال ِذ َ
َ
ني}(.)1
ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
ومن السنة املطهرة ،حديث أنس بن مالك الكعيب الذي رواه أصحاب السنن« :إِ َّن
اللهََّ َع َّز َو َج َّل َو َض َع َع ْن المُْ َساِف ِر َ
الص ْو َمأَ ْو
الصلاَ ةَِ ،و َع ْن المُْ َساِف ِر َوالحْ َا ِم ِل َوالمُْْر ِض ِع َّ
ش ْط َر َّ
الصيَا َم»()2
ِّ
َ
ني}
وقد ذهب العلماء يف تفسري قوله تعاىلَ {:و َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ

مذاهب شتى ،على النحو اآلتي:

* فمنهم من قال :إن هناك حمذوفاً قبل الفعل(يطيقونه) تقديره (ال) ،والضمري يرجع

إىل الصوم ،أي :وعلى الذين ال يطيقونه ،وهذا من أساليب القرآن ،فقد قال تعاىلُ{:يبَينُِّ
هُّ
الل َل ُك ْم أَن َت ِضُّلواْ}( ،)3واملعنى :أن ال تضلوا.

* ومنهم من قال :يطيقونه :أي يط ّوقونه ،وهي قراءة ابن عباس ،حيث قرأ (وعلى

الذين يطوقونه) أي تكون هذه العبادة كالطوق اخلانق الشديد على العنق.
* ومنهم من قال :إن اآلية منسوخة بقوله تعاىلَ{:ف َمن َشه َد ِم ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه}(،)4
ِ
وهذا القول منسوب إىل ابن عمر –رضي اهلل عنهما – كما يف صحيح البخاري (.)4506
42

حكم إفطار احلامل واملرضع يف رمضان

* ومنهم من قال :ليست مبنسوخة ،وإمنا هو الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان
أن يصوما ،فليطعما مكان كل يوم مسكيناً ،ونسب هذا القول البن عباس ،كما يف سنن

الدارقطين (.)2356

* ومنهم من قال :إن اللغة العربية ال تستعمل كلمة اإلطاقة إال حيث يوجد بذل
وجهد واحتمال مشقة ،فال يقال يف األمر السهل اللني إن فالناً يطيق ،وإمنا يقال ذلك
يف الصعب العسري ،واملعنى :الذين يعانون صعوبة بالغة إذا صاموا ،ويقعون يف مشقة

تضمحل فيها قواهم من شدة الضعف ،كالشيخ الفاني ،والعجوز الكبرية ،أو املريض
مبرض دائم ،أو احلامل واملرضع.

* ومنهم من قال :إن الضمري املتصل يف قوله تعاىل (يطيقونه) ليس راجعاً للصيام،

وإمنا للفدية ،أي الذين يقدرون على إطعام املسكني ،فمن كان يف سعة على إطعام

املساكني ،فريخص له اإلفطار.

وما نطمئن إليه ،ما روي عن ابن عمر أن اآلية منسوخة ،وبالنسبة ملا روي عن ابن
عباس أنها غري منسوخة ،وقبل أن يظن أحد أن يف ذلك تناقضاً بني قولي الصحابيني
اجلليلني ،ينبغي أن نوضح معنى النسخ كما فهمه السلف ،فقد استعمل سلفنا من
الصحابة والتابعني وأتباعهم كلمة (النسخ) يف معا ٍن عدة ،منها:
 .1نسخ احلكم ،مبعنى إزالته كلياً ،وهذا املعنى الدارج عندنا.

 .2النسخ مبعنى رفع الداللة العامة بالتخصيص أو بالتقييد أو بالتوضيح ،وهذا

كثري يف الرتاث ،وهذا املعنى الذي قصده ابن عمر بقوله بالنسخ ،فعندما قال ابن

عمر بالنسخ ،فإنه يعين التخصيص والتدليل ،مبعنى :أن من يطيق الصيام ،فاحلكم يف
حقه منسوخ بقوله تعاىلَ{:ف َمن َشه َد ِم ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه}( ،)5وأما الذي ال يطيقه
ِ
إال بصعوبة بالغة ،فاحلكم يف حقه ثابت ،وعليه الفدية ،وهذا املعنى ذكره القرطيب يف

تفسريه(.)670/ 1
وتأييداً هلذا املعنى ،أورد السيوطي يف الدر املنثور ( )431/ 1قال :أخرج ابن أبي حامت
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ين
والنحاس يف ناسخه ،وابن مردويه عن ابن عباس قال :نزلت هذه اآلية { َو َعَلى َّال ِذ َ
َ
ني} ،فكان من شاء صام ،ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ،ثم
ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
نزلت هذه اآلية {َف َمن َشه َد ِم ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه} ،فنسخت األوىل ،إال الفاني إن شاء
ِ
أطعم عن كل يوم مسكيناً ،ويف رواية لسعيد بن منصور زاد :واحلبلى واملرضع إذا خافتا
أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً ،وال قضاء عليهما.

َ
يقول{:ال ُي َكِّل ُف هُّ
الل َن ْفساً إِ َّال
أقول :وهذا هو املوافق ليسر اإلسالم ،فاهلل تعاىل
ُو ْس َع َها}( ،)6ويقول عز وجلَ {:و َما َج َع َل َعَليْ ُك ْم فيِ ِّ
ين ِم ْن َح َرج}( ،)7وقال جل
الد ِ
ٍ
جاللهُ{:ير ُ هُّ َ
َ ُ
نس ُان َض ِعيفاً}( ،)8وليس معنى ذلك احلث
اإل َ
ِ
يد الل أن يخَُ ِّفف َعنك ْم َو ُخِل َق ِ

على التهاون يف عزائم الدين ،بل إن ذلك تقرير أن ديننا يتفق مع مصاحل الناس،
ويتماشى مع القدرة البشرية.

وفيما يتعلق مبا روى « َع ْنأََنس ْبن َماِل ٍك، َر ُج ٌل ِم ْنَبن َعبْ ِد اللهَِّ ْبن َك ْعب،َق َ
ال:
ِ ٍ
ِ ِ
يِ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم ، َفأََتيْ ُت َر ُس َ
صَّلى اللهَُّ
ول اللهَِّ  َ
أَ َغا َر ْت َعَليْنَا َخيْ ُل َر ُسو ِل اللهَِّ  َ

ال: اْد ُن َف ُك ْلَ ،فُقْل ُت :إِّني َصاِئ ٌمَ ،ف َق َ
َعَليِْه َو َسَّل َم ، َف َو َج ْدُتُه  يَتَ َغدَّىَ ،ف َق َ
ال :اْد ُن ُأ َح ِّدْث َك
ِ
الصلاَ ةَِ ،و َع ْن
الص ْو ِم، أَ ْو ِّ
الص ْو َم َو َش ْط َر َّ
الصيَ ِام ، إِ َّن اللهََّ َت َعالىَ َو َض َع َع ْن المُْ َساِف ِر َّ
َع ْن َّ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم 
ب َ
الص ْو َم  أَ ْو ِّ
الحْ َا ِم ِل أَ ْو المُْْر ِض ِع َّ
الصيَا َم ، َواللهَِّ َل َق ْد َقالهَُ َما النَّيِ ُّ
اه َماَ ،فيَا لهَْ َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه
 ِكْلتَيْ ِه َما أَ ْو إِ ْح َد ُ
ب َ
ف َن ْف ِسي أَ ْن لاَ أَ ُكو َن َط ِع ْم ُت ِم ْن َط َع ِام النَّيِ ِّ
َو َسَّل َم»()9
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم :احلامل واملرضع تفطران وتقضيان وتطعمان ،وبه يقول سفيان

ومالك والشافعي وأمحد.

وقال بعضهم :تفطران وتطعمان ،وال قضاء عليهما ،وإن شاءتا قضتا وال إطعام عليهما،

وبه يقول اسحق .انتهى كالم الرتمذي.

وهذا احلديث له أربع روايات ،مدارها كلها على أنس بن مالك الكعيب ،والراويان
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عنه هما ابن سوادة ،وأبو قالبة.

أما طريق ابن سوادة ،فأخرجها الرتمذي كما يف احلديث السابق ،وأبو داود (،)2408

وابن ماجه ( ،)1667وعبد اهلل بن أمحد يف زيادته على املسند ( ،)347/ 4وابن خزمية

( ،)2044ويف سنده أبو هالل الراسيب ،وهو حممد بن سليم الراسيب ،قال النسائي
يف الضعفاء واملرتوكني (ترمجة  :)516الراسيب ليس بالقوي ،وقال الذهيب يف ميزان
االعتدال ( :)574/ 3وثقه أبو داود ،وقال أبو حامت يف اجلرح والتعديل ( :)13026حمله
الصدق ،مل يكن بذلك املتني ،وقال البخاري يف الضعفاء الصغري (ت  )324كان حييى

بن سعيد ال يروي عنه ،وكان ابن مهدي يروي عنه ،وقال ابن حجر يف التقريب (ت

 )5923صدوق فيه لني.

أقول :مثل هذا الراوي ،ضعيف ُيعترب به عند املتابعة ،وقد توبع.

أما الطريق األخرى؛ فقد أخرجه النسائي (2276و ،)2277وعبد اهلل بن أمحد يف زيادته

على مسند أبيه( ،)29/ 5وابن خزمية ( ،)2042من طريق أبي قالبة عن أنس به.

وأبو قالبة هو عبد اهلل بن زيد اجلرمي البصري ،قال الذهيب يف امليزان (:)574/ 3
إمام شهري من علماء التابعني ،ثقة يف نفسه إال أنه ُمدّلس عمن حلقهم وعمن مل يلحق
بهم ،وكان له صحف حيدث بها ويدلس ،وقال ابن حجر يف التقريب (ت  :)5923ثقة

فاضل ،كثري اإلرسال.

واملعلوم أن حديث املدلس الثقة إمنا يقبل إذا صرح بالتحديث ،وقد عنعن أبو قالبة يف

هذا احلديث ومل يصرح بالتحديث ،وحديث املدلس إذا عنعن مردود ،لكن أخرج النسائي
( )190/ 4احلديث من طريق عبد اهلل بن سوادة عن أبيه عن أنس ،وهذه الرواية أصح

من رواية أبي هالل.

واملعروف أن احلديث إذا تعددت طرقه ،ومل يكن فيها كذاب أو متهم ،فإنه يؤيد بعضها
بعضاً ،فريتقي احلديث إىل درجة احلسن.
وهلذا قال اإلمام الرتمذي عن احلديث :هذا حديث حسن.
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من فقهيات احلديث:
قال ابن الرتكماني على هامش سنن البيهقي الكربى ( :)321/ 4ظاهر احلديث أنه
ال فدية عليهما ،ألنهما يرجى هلما القضاء فأشبهها املسافر ،وأيضاً فمتى وجبت الفدية

مل جيب القضاء،ألن الفدية ما يقوم مقام الشيء ،كقوله تعاىلَ{:ف ِف ْديٌَة ِم ْن ِصيَ ٍام أَ ْو َص َدَقٍة
أَ ْو ُن ُس ٍك}( )11وهلذا أوجب بعض السلف الفدية ومل يوجب القضاء.
وقال السندي يف تعليقه على سنن ابن ماجه ( :)310/ 2هل هو وض ٌع إىل قضاء أو

ال؟ وهذا احلديث ساكت عنه ،فكل من يقول بقضائهما ال بد له من دليل.

وقال ابن رشد يف بداية اجملتهد ( :)191/ 3حتت عنوان :احلامل واملرضع إذا أفطرتا ماذا

عليهما؟ هذه املسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب:

مروي عن ابن عمر وابن عباس.
أحدهما :أنهما يطعمان وال قضاء عليهما ،وهو ّ

الثاني :أنهما يقضيان وال إطعام عليهما ،وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ،وأبي عبيد

وأبي ثور.

الثالث :أنهما يقضيان ويطعمان ،وبه قال الشافعي.

الرابع :أن احلامل تقضي وال تطعم ،واملرضع تقضي وتطعم ،وسبب اختالفهم شبههما

بني الذي جيهده الصوم وبني املريض ،فمن شبَّههما باملريض ،قال :عليهما القضاء فقط،
ومن شبَّههما بالذي جيهده الصوم ،قال :عليهما اإلطعام فقط ،بدليل قراءة من قرأ
َ
ني} ...أ.هـ
{ َو َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
ومن آثار الصحابة والتابعني يف هذه املسألة ما أخرجه اإلمام الدار قطين وصححه،
واليت تفيد أن احلامل واملرضع تفطران إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ،وعليهما

الفدية ،وهي إطعام مسكني عن كل يوم أفطرتا فيه.

* أثر رقم ( )2357عن سعيد بن جبري أن ابن عباس قال ألم ولد له حبلى أو ترضع:

(أنت من الذين ال يطيقون الصيام ،عليك اجلزاء وليس عليك القضاء) قال الدارقطين:
إسناده صحيح أثر رقم (.)2363
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عن نافع عن ابن عمر أن امرأته سألته وهي حبلى ،فقال :أفطري وأطعمي عن كل
يوم مسكيناً وال تقضي ،وإسناده صحيح.
* أثر رقم ( )2364عن نافع قال :كانت بنت البن عمر حتت رجل من قريش ،وكانت
ً
حامال فأصابها عطش يف رمضان ،فأمرها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً ،وهذا
حسن.
إسناٌد ٌ

* أثر رقم ( )2360عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس أو ابن عمر قال :احلامل

واملرضع تفطر وال تقضي ،وهذا إسناده صحيح ،وأخرجه البيهقي ( )230/ 4عن ابن
عمر بنحوه.

* أثر رقم ( )2359عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أنه كانت له أمة ترضع،

فأجهدت ،فأمرها ابن عباس أن تفطر ،يعين وتطعم وال تقضي ،قال الدارقطين :هذا

صحيح.

أما اآلثار عن التابعني ،فقد أخرجها عبد الرزاق يف مصنفه يف باب :احلامل واملرضع.

• أثر رقم ()7585عن سعيد بن جبري قال :تفطر احلامل يف شهرها ،واملرضع اليت
ختاف على ولدها ،تفطران وتطعمان عن كل واحدة منهما مسكيناً كل يوم وال قضاء

عليهما.

قال معمر :وأخربني من مسع من القاسم بن حممد يقول :إن مل تستطيعا الصيام
فلتطعما.

• ( )7586عن قتادة قال :تفطر احلامل اليت ختاف على ولدها ،وتفطر املرضع اليت
ختاف على ولدها ،وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكيناً ،وال قضاء عليهما.
• ( )7587عن عطاء قال :تفطر احلامل واملرضع إذا خافتا على أوالدهما يف الصيف،

قال ويف الشتاء إذا خافتا على أوالدهما.

• ( )7592عن إبراهيم قال :تفطر وتطعم نصف صاع.

اخلالصة:
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املفطر يف رمضان بعذر على ضربني:
• إما أن يكون مفطراً بعذر مؤقت ،كاملسافر ،واملريض مرضاً عارضاً يرجى شفاؤه ،وهذا

عليه القضاء ،كما قال تعاىلَ { :و َم ْن َكا َن َم ِر ً
يضا أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخ َر}(.)10
• وإما أن يكون مفطراً بعذر دائم ،كالشيخ الفاني واملريض مرضاً مزمناً ال يرجى

ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة
شفاؤه ،فيضره الصيام ،وهذا تلزمه الفدية ،كما قال تعاىلَ { :و َعَلى َّال ِذ َ
َ
ني}(.)11
ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
فمن قال أن احلامل أو املرضع تفطر وعليها القضاء ،فقد أحلقها بالصنف األول ،ومن
قال أنها تفطر وعليها الفدية ،فقد أحلقها بالصنف الثاني.

ونرى وجاهة رأي من قال :عليهما الفدية ،إذا أفطرتا خشية على نفسيهما أو ولديهما،

فعن ابن عباس ،قال :رخص للشيخ الكبري والعجوز الكبرية يف ذلك ،وهما يطيقان
الصوم ،يفطران إن شاءا ويطعمان كل يوم مسكيناً وال قضاء عليهما ،ثم نسخ ذلك يف

هذه اآلية {َف َمن َشه َد ِم ُ
نك ُم َّ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه} ،وثبت للشيخ الكبري والعجوز الكبرية
ِ
إذا كانا ال يطيقان الصوم ،واحلبلى واملرضع إذا خافتا ،وأطعمتا كل يوم مسكيناً)12( ،
تفسري يتعلق بسبب نزول،
فهذا احلديث له حكم املرفوع باتفاق أهل العلم ،ألنه جاء يف
ٍ

وابن عباس شهد الوحي والتنزيل ،فأخرب عن هذه اآلية ،فهذا حديث مسند.
ً
فضال عن أن ابن عباس وابن عمر رضي اهلل عنهما ،أثبتا حكم اإلطعام للحامل
واملرضع ،وال يكون ذلك عن هوى ،إمنا عرفاه من السنة ،واتفاق ابن عمر وابن عباس،
وهما من فقهاء الصحابة على ذلك مل يأت من فراغ ،خاصة إذا علمنا أنه ال خمالف هلما

من الصحابة على ذلك.

لكن ينبغي أن نعلم أن هذا احلكم مقيد خبوف احلامل أو املرضع على نفسها أو

ولدها ،وعليه فكون احلامل أو املرضع من أصحاب األعذار الدائمة هو أقرب ،إذا علمنا

أن محل املرأة ورضاع الطفل يستغرق حنو ثالث سنوات ،ما إن تنتهي منها حتى تشرع
يف محل جديد ثم إرضاع ،وهكذا دواليك ،فمتى تسنح هلا الفرصة بالقضاء؟! مع العلم
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أن القضاء يلزم املريض واملسافر ،كما قال اهلل تعاىل ،واحلامل واملرضع ليستا من هذا
َ
ني}،وهذا
الصنف ،بل هما ممن تشملهما اآليةَ { :و َعَلى َّال ِذ َ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
هو الراجح ،واهلل تعاىل أعلم.

اهلوامش
 .1البقرة.184 :
 .2مسند أمحد ،أول مسند الكوفيني ،حديث أنس بن مالك رجل من بين عبد اهلل بن كعب.
 .3النساء.176 :
 .4البقرة.185 :
 .5اآلية السابقة.
 .6البقرة.286:
 .7احلج.78 :
 .8النساء.28 :
 .9سنن الرتمذي ،وحسنه كتاب الصوم عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف الرخصة يف اإلفطار للحبلى واملرضع.
 .10البقرة.196 :
 .11البقرة185 :
 .12البيهقي ( ،)230/ 4وهو صحيح.
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اجلمع بني نية صيام الثالثة البيض والقضاء من رمضان
السؤال :هل جيوز اجلمع يف نية صيام األيام الثالثة البيض مع صيام القضاء عن أيام
من رمضان؟
اجلواب :احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،سيدنا حممد
األمني ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد؛

ال ِبالنِّيَّات»(،)1
فكل عمل حيتاج إىل نية ،وال يقبل دونها ،قال رسول اهلل « إِمَّنَا الأَْ ْع َم ُ

ومن حكمة النية أنها متيز األعمال من بعضها؛ فهذا سنة وذاك فرض ،فالفجر ركعتا
فرض وركعتا سنة ،والذي مييز بينهما النية .وال يصح أن جيمع صيام الثالثة أيام البيض
مع القضاء؛ فاألول سنة والثاني فرض .واهلل أعلم.
الصيام قبل األربعني إذا انقطع الدم
السؤال :هل يصح للمرأة النفاس أن تصوم قبل األربعني ،وقد انقطع عنها الدم؟
اجلواب :النفاس هو نزول الدم بعد الوالدة ،وال ح ّد ألقله ،فإذا انقطع دم النفاس

وطهرت املرأة ،وجب حبقها الصيام؛ خللوها مما مينع الصوم .واهلل أعلم.
50
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صوم اجلنب دون اغتسال
السؤال :رجل جامع زوجته ً
ليال واستيقظ صباحاً وهو على جنابة ،فهل يؤثر ذلك على
صحة صيامه؟

اجلواب :من أصبح جنباً يف رمضان من اجلماع فصومه صحيح ،عن  َعاِئ َشَة  َر ِض َي اللهَُّ

صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم إِ ْن َكا َن َلُي ْصبِ ُح ُجُنبًا ِم ْن مِجَاع
َعنْ َها،َق َال ْ
ت« :أَ ْش َه ُد َعَلى َر ُسو ِل اللهَِّ َ
ٍ
احتِلاَ ٍم ُث َّم يَ ُصوُمُه»( .)2ويلزمه االغتسال للصالة .واهلل أعلم.
َغيرْ ِ ْ
خلع الضرس أو رقعه نهار رمضان
السؤال :ما حكم خلع الضرس أو السن ورقعهما يف نهار رمضان؟
وسنّه ،وأن يرقعهما ،وال يؤثر ذلك على الصوم؛
اجلواب :يباح للصائم أن خيلع ضرسهِ ،

ما مل يدخل شيء جوفه .واهلل أعلم.

السحور بعد طلوع الفجر
السؤال :ما حكم السحور بعد طلوع الفجر؟
اجلواب :معلوم أن للصوم وقت ابتداء ،ووقت انتهاء ،ووقت ابتدائه من طلوع الفجر،
اش َرُبواْ َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم الخْ َيْ ُط َ
األْبيَ ُ
ووقت انتهائه غروب الشمس ،قال َ { :و ُكُلواْ َو ْ
ض

ِم َن الخْ َيْ ِط َ
الصيَا َم إِلىَ َّالليْ ِل}( .)3فيمتنع الصائم عن األكل
األ ْس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر ُث َّم أَتمُِّواْ ِّ
والشرب بعد طلوع الفجر .ومن فعل ذلك؛ فإنه يفطر ،وجيب عليه إمساك بقية اليوم،

ويقضي يوماً مكانه بعد شهر رمضان .واهلل أعلم.

العمل يف مطعم نهار رمضان
السؤال :ما حكم العمل يف مطعم يبيع الطعام ويأكل الناس فيه خالل نهار رمضان؟
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اجلواب :العمل يف مطعم يبيع الطعام يف نهار رمضان ،ويأكل الناس فيه وقت النهار
حرام .فعلى املسلم أن حيافظ على حرمة الشهر ،وعلى حرمات اهلل ،لقوله َ { :و َمن

يَتَ َع َّد ُح ُدوَد اللهَِّ َف َق ْد َظَل َم َن ْف َسُه} ( .)4والفعل املذكور منكر ،على املسلم أن يسعى إىل
رب َوالتَّ ْق َوى َو َال َت َعا َوُنواْ َعَلى
تغيريه ،ال أن يعمل فيه ،قال اهلل َ { :وَت َعا َوُنواْ َعَلى اْل ِّ
اإلْثم َواْل ُع ْد َوا ِن} ( .)5وهذا الفعل فيه جماهرة باملعصية ،عن أبي هريرة  يقول :مسعت
ِِ
َ
رسول اهلل  يقولُ :
الر ُج ُل
«ك ُّل ُأ َّمتيِ ُم َعاًفى إِلاَّ المْجَُا ِه ِر َ
ينَ ،وإِ َّن ِم ْن المْجَُا َه َرةِ أ ْن يَ ْع َم َل َّ
الليْل َع َملاً ُث َّم ُي ْصبِ َح َوَق ْد َسترََُه اللهَُّ َعَليِْهَ ،فيَُق َ
َّ
ول يَا ُفلاَ ُن َع ِمْل ُت اْلبَ ِار َحَة َك َذا َو َك َذا َوَق ْد
ِب ِ
َب َ
ات يَ ْسترُُُه َرُّبُه َوُي ْصبِ ُح يَ ْك ِش ُف ِسترْ َ اللهَِّ َعنُْه»( .)6واهلل تعاىل أعلم.
استحباب صيام األيام البيض
السؤال :ما األيام البيض اليت يستحب صيامها؟

اجلواب :يستحب صيام ثالثة أيام من كل شهر ،فعن أبي هريرة  قال« :أَ ْو َصاِني
وتَ ،ص ْوم َثلاَ َثِة أَيَّام ِم ْن ُك ِّل َش ْه ٍرَ ،و َصلاَ ةِ ُّ
َع ُه َّن َحتَّى أَُم َ
الض َحى،
َخِليِلي ِبثَلاَ ٍث لاَ أَد ُ
ٍ
ِ
َوَن ْو ٍم َعَلى ِوْت ٍر»( .)7ويستحب أن تكون هذه الثالثة أيام البيض ،ومسيت أيام البيض
البيضاض ليلها كله بالقمر( ،)8وقد صح احلديث عن النيب « أنها ثالث عشرة وأربع

عشرة ومخس عشرة» ( .)9واهلل أعلم.
اإلفطار بعذر االمتحانات
السؤال :هل يصح اإلفطار يف نهار رمضان بعذر االمتحانات؟

اجلواب :االمتحانات ليست عذراً يرخص به للصائم بالفطر يف نهار رمضان ،فاإلنسان
ال خيلو من الشغل واالنشغال على مدار العام من دراسة وعمل ،ورمضان كسائر
الشهور من حيث انشغال العباد مبصاحلهم ،وال يعين الصيام أن ينقطع الصائم عن
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أسباب احلياة ومشاغلها ،وإن كان يستحسن أن تؤخر االمتحانات عن رمضان ،إال أنها

ال تصلح عذراً يبيح الرتخص بالفطر .واهلل أعلم.

ما يرتتب على املرأة لعدم قضاء أيام إفطارها حتى دخل رمضان الذي يليه
السؤال :أفطرت أياماً من شهر رمضان يف العام املاضي بعذر الدورة الشهرية ،ودخل
علي شيء غري القضاء؟
علي أيام مل أصمها ،فهل يرتتب ّ
رمضان هذا العام وبقي ّ

اجلواب :من كان عليه أيام صيام من رمضان ،فإنه يرتتب عليه القضاء فقط؛ لقوله :
يد هُّ
الل ِ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
ٍ
اْل ُع ْس َر}( .)10وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت« :إِ ْن َكا َن َليَ ُك ُ
الصيَاُم ِم ْن َش ْه ِر
ون َعَل َّي ِّ
َر َم َضا َنَ ،ف َما أَْق ِضيِه َحتَّى يجَِيَء َش ْعبَ ُان»( .)11ومل يصح عن النيب  ما يد ّل على غري
ذلك .واهلل أعلم.
صالة الرتاويح وأحكامها
السؤال :هل صالة الرتاويح من قيام رمضان؟ وملاذا مسيت بالرتاويح وكم عدد
ركعاتها؟
اجلواب :فإن صالة الرتاويح مسيت كذلك ألنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يسرتحيون
بني كل تسليمتني( ،)12وعن زيد بن وهب قال« :كان عمر بن اخلطاب  يروحنا يف
رمضان (يعين بني الرتوحيتني) قدر ما يذهب الرجل من املسجد إىل (سلع)  -اسم
جبل يف املدينة»( ،)13وتطلق صالة الرتاويح على قيام رمضان ،وهي من قيامه ،فعن أبي

احتِ َساًبا ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن
هريرة  قال :أن رسول اهلل  قالَ « :م ْن َقا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
َذنْبِِه»( .)14أما عدد ركعاتها فمن العلماء من عدها من مطلق النوافل اليت ال حد لعددها،
ومنهم من صالها مثاني ركعات أسوة بالنيب  لقول عائشة رضي اهلل عنها «.. َما َكا َن
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يَ ِز ُ
يد فيِ َر َم َضا َن َولاَ فيِ َغيرْ ِهِ َعَلى إِ ْح َدى َع ْش َرةَ َر ْك َعًة،ُي َصِّلي أَ ْرَب ًعاَ ،فلاَ َت َس ْل َع ْن ُح ْسنِ ِه َّن
َو ُطولهِِ َّنُ ،ث َّمُي َصِّلي أَ ْرَب ًعاَ ،فلاَ َت َس ْل َع ْن ُح ْسنِ ِه َّن َو ُطولهِِ َّنُ ،ث َّمُي َصِّلي َثلاَ ًثا .)15(»...ومن
الفقهاء من قال تصلى عشرين ركعة تأسياً برواية عن فعل عمر بن

اخلطاب (.)16

صدقة الفطر ومصارفها
السؤال :هل يصح دفع صدقة الفطر ألوالد االبن الفقراء؟
اجلواب :أوالد االبن ال يعطون من صدقة الفطر؛ ألنهم من الفروع ،وتلزم اجل ّد

نفقتهم( .)17أما إذا كان اجل ّد فقرياً ال يقدر على إعالة أوالد ابنه ،فيصح يف هذه احلالة

إعطاؤهم صدقة الفطر؛ كونه ال يقدر على النفقة ،وهذا ما يستفاد من احلديث الذي
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم،َف َق َ
ال :إِ َّن الأَْ ِخ َر َوَق َع
ب َ
رواه أبو هريرة  قالَ :
«جاَء َر ُج ٌلإِلىَ النَّيِ ِّ
ال :لاَ َ ،ق َ
ال:أَجَِت ُد َما تحَُ ِّرُر َرَقبًَة؟ َق َ
َعَلى ا ْم َرأَِتِه َر َم َضا َنَ ،ف َق َ
يع أَ ْن َت ُصو َم َش ْه َريْ ِن
َست ِ
َط ُ
الَ :فت ْ
فيِ
ال :لاَ َ ،ق َ َ
ال :لاَ َ ،ق َ
ني ِم ْس ِكينًا؟ َق َ
َاب َعينْ ؟ َق َ
َج ُد َما ُت ْط ِع ُم ِبِه ِستِّ َ
صَّلى
ب َ
الَ :فأُِت َي النَّيِ ُّ
ال :أَفت ِ
ُمتَت ِ ِ
ال :أَ ْط ِع ْم َه َذا َعنْ َكَ ،ق َ
يلَ ،ق َ
الزِب ُ
الَ :عَلى أَ ْح َو َج ِمنَّا،
ب َع َر ٍقِفيِه تمٌَْرَ ،و ُه َو َّ
اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم ِ
ت أَ ْح َو ُج ِمنَّاَ ،ق َ
الَ :فأَ ْط ِع ْمُه أَ ْهَل َ
ك»(.)18
َما َبينْ َ لاَ َبتَيْ َهاأَ ْه ُل َبيْ ٍ
عالمات ليلة القدر وخري ما يفعله املسلم فيها
السؤال :ما عالمات ليلة القدر؟ وما خري ما يفعله املسلم فيها؟

اجلواب :ليلة القدر خري الليالي ،وجم ّد اهلل تعاىل ذكرها يف القرآن الكريمّ ،
وعظم شأنها،
َ
ْر * َو َما أَْد َر َ
ْر َخيرٌْ ِّم ْن
ْر * َليَْلُة اْل َقد ِ
اك َما َليَْلُة اْل َقد ِ
فقال سبحانه { :إِنَّا أن َزْلنَاُه فيِ َليَْلِة اْل َقد ِ
وح ِفي َها ِبإِْذ ِن َرِّب ِهم ِّمن ُك ِّل أَ ْم ٍر * َسلاَ ٌم ِه َي َحتَّى َم ْطَل ِع
ف َش ْه ٍر * َتن َّ
أَْل ِ
الر ُ
َز ُل المَْلاَ ِئ َكُة َو ُّ
ين * ِفي َها ُي ْف َر ُق ُك ُّل أَ ْم ٍر
اْل َف ْج ِر}( ،)19وقال سبحانه{:إِنَّا أَن َزْلنَاُه فيِ َليَْلٍة ُّمبَا َر َكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمن ِذ ِر َ
َح ِكيم}( .)20وخري ما يفعله املسلم يف هذه الليلة إحياؤها بالصالة؛ فعن أبي هريرة 
ٍ
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ساًبا ُغ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه» (.)21
ْر إِميَاًنا َو ْ
احتِ َ
قال :قال رسول اهلل  « َم ْن َقا َم َليَْلَة اْل َقد ِ

وأفضل الدعاء سؤال اهلل تعاىل العفو والعافية؛ فعن عائشة رضي اهلل عنها ،قالتُ« :قْل ُت
َ ََ
َ
الل ُه َّم إن َ
ت إ ْن َعِل ْم ُت أَ ُّي َليَْلٍة َليَْلُة اْل َقد ِ َ ُ
َّك
ْر َما أُقول ِفي َها؟ َقال:ُقوِلي َّ ِ
 :يَا َر ُسول اللهَِّ؛ أ َرأيْ َ ِ
ب اْل َع ْف َوَ ،فا ْع ُف َعيِّن»( .)22ومن عالمات ليلة القدر «أَ ْن َت ْطُل َع َّ
س
يم ،تحُ ِ ُّ
ُعُف ٌّو َك ِر ٌ
الش ْم ُ
اع لهََا»( .)23وتكون «ليلة بلجة مسحة»( .)24وتكون «ليلة
يحِة يَ ْو ِم َها َبيْ َضاَء لاَ ُش َع َ
فيِ َصبِ َ
مسحة طلقة ،ال حارة ،وال باردة ،تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة محراء»( .)25وتكون ليلة

ْر ِعنْ َد َر ُسو ِل
القدر يف أواخر شهر رمضان ،فعن أبي هريرة  قالَ« :ت َذا َك ْرَنا َليَْلَة اْل َقد ِ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َمَف َق َ
ني َطَل َع اْل َق َمُرَ ،و ُه َو ِمث ُ
ال:أَيُّ ُك ْم يَ ْذ ُكُر ِح َ
ْل ِش ِّق َج ْفنٍَة»(،)26
اللهَِّ َ
(شق َج ْفنَة ،هو النصف ،ومنه إشارة إىل أنها إمنا تكون يف أواخر الشهر ،ألن
قال النووي ِ
القمر ال يكون كذلك عند طلوعه إال يف أواخر الشهر)( .)27واهلل أعلم.
اهلوامش
 .1صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب بدء الوحي.
 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب اغتسال الصائم.
 .3البقرة.187:
 .4الطالق.1:
 .5املائدة.2:
 .6صحيح البخاري ،كتاب األدب  ،باب سرت املؤمن على نفسه.
 .7صحيح البخاري ،كتاب اجلمعة ،باب صالة الضحى يف احلضر.
 .8املغين ،ج ،3ص.116
 .9سنن أبي داود ،ج ،2ص ،743سنن الرتمذي ،ج ،3ص ،134سنن النسائي ،ج ،4ص ،221سنن ابن ماجه،
ج ،1ص.544
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 .10البقرة.185:
 .11سنن ابن ماجه ،كتاب الصيام ،باب ما جاء يف قضاء رمضان.
 .12فتح الباري ،ج ،4ص.35
 .13سنن البيهقي ،ج ،2ص.497
 .14صحيح البخاري  ،كتاب صالة الرتاويح ،باب فضل من قام رمضان.
 .15صحيح البخاري ،كتاب صالة الرتاويح ،باب فضل من قام رمضان.
 .16للتوسع انظر :صالة الرتاويح عدد ركعات قيام شهر رمضان ،لعمار بدوي.
 .17انظر :األم للشافعي،ج،7ص.115
 .18صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب اجملامع يف رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا.
 .19سورة القدر.
 .20الدخان.4 - 3 :
 .21صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من صام رمضان إميانا واحتسابا ونية.
 .22سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات عن رسول اهلل ،وقال :هذا حديث حسن صحيح.
 .23صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح.
 .24رواه ابن أبي شيبة.
 .25رواه البيهقي يف شعب اإلميان ،وصححه األلباني ،انظر :صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزياداته ،ص
.961
 .26صحيح مسلم  ،كتاب الصيام ،باب فضل ليلة القدر واحلث على طلبها وبيان حملها وأرجى.
 .27انظر :شرح النووي صحيح مسلم ،ج ،8ص.66
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يف اإلسالم

الشيخ  /علي أمحد مصلح
مفيت حمافظة قلقيلية

إن اهلل تبارك وتعاىل ،قد خلق املخلوقات «جنّهم وإنسهم» وأوجد املوجودات لغاية

وحكمة يريدها ويعلمها ،وتتجلى هذه الغاية العظيمة ،واليت بها تتحقق سعادتهم يف
نس إِلاَّ ِليَ ْعُب ُدو ِن* َما ُأ ِر ُ
يد ِمنْ ُهم ِّمن ِّر ْز ٍق
الدارين يف قوله تعاىلَ {:و َما َخَل ْق ُت الجْ ِ َّن َوالإِْ َ
َو َما ُأر ُ َ
الر َّز ُ
اق ُذو اْلُق َّوةِ المَْتِنيُ}( ،)1فدلت هذه اآلية الكرمية
يد أن ُي ْط ِع ُمو ِن* إِ َّن اللهََّ ُه َو َّ
ِ

على أن الغاية واحلكمة من خلق الثقلني هي عبادته وحده ال شريك له ،هذه العبادة
اليت يبينّ شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل تعاىل -يف كتاب «العبودية» حقيقتها بياناً
شافياً ،فقال« :لكن العبادة املأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى احلب  ،فهي تتضمن

غاية الذل هلل بغاية احملبة له».

والعبادة :اسم جيمع كمال احلب هلل ونهايته ،وكمال الذل هلل ونهايته ،فاحلب اخللي

عن ذل والذل اخللي عن حب ال يكون عبادة ،وإمنا العبادة ما جيمع كمال األمرين ،وقال
أيضاً  -رمحه اهلل  -معرفاً العبادة« :هي طاعة اهلل بامتثال ما أمر اهلل به على ألسنة الرسل،
أو هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة» ،قال

العماد ابن كثري -رمحه اهلل  :-وعبادته هي طاعته بفعل املأمور وترك احملظور ،وذلك

هو حقيقة دين اإلسالم ألن معنى اإلسالم :االستسالم هلل تعاىل املتضمن غاية االنقياد
والذل واخلضوع ،وقال أيضاً مفسراً اآلية« :إن اهلل تعاىل خلق اخللق ليعبدوه وحده ال
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شريك له ،فمن أطاعه جازاه أمت اجلزاء ،ومن عصاه عذبه أشد العذاب ،وأخرب أنه غري

حمتاج إليهم ،بل هم الفقراء يف مجيع أحواهلم ،وهو خالقهم ورازقهم» ،وقال علي بن
أبي طالب  -رضي اهلل عنه  -يف معنى قوله تعاىل{ :إِلاَّ ِليَ ْعُب ُدو ِن} أي إال آلمرهم أن
يعبدوني ،وأدعوهم إىل عبادتي ،وقال جماهد« :إال آلمرهم وأنهاهم»( ،)2يقول اإلمام
النووي -رمحه اهلل -يف مقدمة كتابه «رياض الصاحلني» شارحاً هذه اآلية« :وهذا تصريح
بأنهم خلقوا للعبادة ،فحق عليهم االعتناء ملا خلقوا له ،واإلعراض عن حظوظ الدنيا

بالزهادة ،فإنها دار نفاد ال حمل إخالد ،ومركب عبور ال منزل حبورْ ،
ومشرع انفصام ال
موطن دوام ،فلهذا كان األيْقاظ من أهلها هم العباد ،وأعقل الناس فيها هم الزهاد ......
فإذا كان حاهلا ما وصفته ،وحالنا وما خلقنا له ما قدّمته ،فحق على املكلف أن يذهب

بنفسه مذهب األخيار ،ويسلك مسلك أولي النهى واألبصار»(.)3

وقد أرسل اهلل الرسل ،وأنزل الكتب لبيان هذا احلق والدعوة إليه ،كما أخربنا بذلك
َاب ِبالحْ َ ِّق َفا ْعُب ِد اللهََّ مخُِْلصاً َّلُه ِّ
ين}(،)4
رب العزة ،فقال سبحانه{ :إِنَّا أَن َزْلنَا إَِليْ َك اْل ِكت َ
الد َ

وحي إَِليِْه أََّنُه لاَ إَِلَه إِلاَّ أََنا َفا ْعُب ُدو ِن}
وقال تعاىلَ { :و َما أَ ْر َسْلنَا ِمن َقبِْل َك ِمن َّر ُسو ٍل إِلاَّ ُن ِ
( ،)5وقوله تعاىلَ { :وَل َق ْد َب َعثْنَا ُك ِّل ُأ َّمٍة َّر ُس ً
اجتَنُِبواْ َّ
وال أَ ِن ا ْعُب ُدواْ هّ
الط ُاغ َ
وت
اللَ َو ْ
فيِ
َ
الض َ
األ ْرض َف ُ
َف ِمنْ ُهم َّم ْن َه َدى هُّ
انظُرواْ َكيْ َ
اللُة َف ِس ُ ْ
ت َعَليِْه َّ
ف
الل َو ِمنْ ُهم َّم ْن َح َّق ْ
ِ
ريوا فيِ
َكا َن َعاِقبَُة المُْ َك ِّذِب َ
ني}(.)6

فهذه اآليات احملكمات ،وما جاء يف معناها من كتاب اهلل ،كلها تدل على وجوب إخالص

العبادة هلل وحده ،وأن ذلك هو أصل الدين وأساس َّ
امللة ،كما تدل على أن ذلك هو احلكمة
يف خلق اجلن واإلنس ،وإرسال الرسل ،وإنزال الكتب ،فالواجب على مجيع املكلفني

العناية بهذا األمر ،والفقه فيه ،واحلذر مما وقع فيه كثريون من املنتسبني إىل اإلسالم ،من

الغلو يف األنبياء والصاحلني ،والبناء على قبورهم ،واختاذ املساجد والقباب عليها ،وسؤاهلم
واإلستعانة بهم ،واللجوء إليهم ،وسؤاهلم قضاء احلاجات ،وتفريج الكربات ،وشفاء املرض،

والنصر على األعداء ،وغري ذلك من أنواع الشرك األكرب»(.)7
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وقد صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه كتاب اهلل عز وجل،
الَ« :ق َ
ففي صحيح مسلم َع ْنُم َعاِذ ْبن َجبَل،َق َ
ال َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم:يَاُم َعاُذ؛
ول اللهَِّ َ
ِ ٍ
َ
ولُه أَ ْعَل ُمَ ،ق َ
ْري َما َح ُّق اللهَِّ َعَلى اْل ِعبَاِد؟ َق َ
ال :اللهَُّ َو َر ُس ُ
ال :أَ ْن ُي ْعبَ َد اللهَُّ َولاَ ُي ْش َر َك ِبِه
أَتد ِ
َشيءَ ،ق َ َ
ال :أَ ْن لاَ
ولُه أَ ْعَل ُمَ ،ق َ
ْري َما َح ُّق ُه ْم َعَليِْه إَذا َف َعُلوا َذِل َك؟ َف َق َ
ال :اللهَُّ َو َر ُس ُ
ْ
ال :أَتد ِ
ِ

ُي َع ِّذَب ُه ْم»( ،)8وهذا هو العهد وامليثاق الذي أخذه اهلل تعاىل على عباده وأقروا به ،مصداقاً
َ
َه ْم َوأَ ْش َه َد ُه ْم َعَلى أَنُف ِس ِه ْم
ور ِه ْم ُذ ِّريَّت ُ
لقوله تعاىلَ { :وإِْذ أ َخ َذ َرُّب َك ِمن َبيِن آَد َم ِمن ُظ ُه ِ
أََل ْس ُت ِب َرِّب ُك ْم َق ُالواْ َبَلى َش ِه ْدَنا أَن َتُق ُ
ولواْ يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َه َذا َغاِفِل َ
ني}(.)9
ً
وهمال ،بل خلق اخلـــلق ليعبدوه
اعلم بأن اهلل جل وعال مل يرتك اخللق سدى
وبـاألالهـــية يفـــــردوه ،أخـــرج فيما مضى مــن ظــــهر آدم ذريته كالذر ،وأخذ
العهد عليهم أنه ال رب مـــــعبود حبق غريه ،واعلم يا عبد اهلل أن الغفلة عن الغاية

األصلية اليت من أجلها خلقت ،هي من طبيعة حياة من سفلت هممهم وتدنت ،أتدري
ملاذا؟ ألنهم إذا نزل بهم املوت اشتد قلقهم خلراب ذاتهم وذهاب ل ّذاتهم ،ال ملا سبق
من جناياتهم ،وسلف من تفريطهم ،حيث ال يقدمون حلياتهم(.)10

ملــا خلقوا ملا غفلوا وناموا

أما واهلل لو علم األنــام

عيون قلوبهم تاهوا وهاموا

لقد خلقوا ملا لو أْبصرته

وتوبيخ وأهــوال عـــظام

ممــــات ثم قرب ثم حشر

وهكذا جند أن العبادة -كما سبق ذكره من قول شيخ اإلسالم «ابن تيمية» -رمحه اهلل-

رحب ،وهي ليست مقصورة على الصالة والصيام والزكاة واحلج،
أفق ودائرة واسعة ٌ

بل تتعداها لكل ما حيبه اهلل تعاىل ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة فيها والباطنة،

ليكون الدين كله داخل يف العبادة ،وأن هذه العبادة تسع احلياة كلها ،فتشمل شؤون
اإلنسان ،وتستوعب حياته كلها( ،)11فتجعلها منقادة ملنهج اهلل وشرعه ،فيخرج املؤمن

بعبادته احلقة من عبوديته لنفسه وللمخلوقني إىل عبوديته لربه عز وجل.

وسع دائرة العبادة ،ومل حيصرها يف عمل معني ،فكل عمل نافع صاحل
إن اإلسالم قد ّ
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بنية خالصة لوجه اهلل تعاىل عبادة وقربة إىل اهلل تعاىل ،وهذا ما يشهد له حديث أَِبي
ُه َريْ َرةَ َر ِض َي اللهَُّ َعنُْه ، عن َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم ،أنه قال « ُ
سلاَ َمى  ِم ْن
ول اللهَِّ َ
ك ُّل ُ

س يَ ْع ِد ُل َبينْ َ الاِ ْثنَينْ ِ َص َدَقٌةَ ،وُي ِع ُ
اس َعَليِْه َص َدَقٌةُ ،ك َّل يَ ْوم َت ْطُل ُع ِفيِه َّ
الر ُج َل
الش ْم ُ
ني َّ
النَّ ِ
ٍ
َابتِِه َفيَ ْح ِم ُل َعَليْ َها أَ ْو يَ ْرَف ُع َعَليْ َها َمتَا َعُه َص َدَقةَ ٌ،واْل َكِل َمُة َّ
الطيِّبَُة َص َدَقٌةَ ،و ُك ُّل ُخ ْط َوةٍ
َعَلى د َّ
الصلاَ ةِ َص َدَقٌة، َويمُِ ُ
يطالأََْذى َع ْن َّ
يق َص َدَقٌة» (.)12
يخَْ ُطو َها إِلىَ َّ
الط ِر ِ
وأفق اخلري والنفع واألجر والثواب الذي يعيش املسلم يف دائرته ،ليس قاصراً على

اإلنسان وحده  ،وإمنا يتسع ليشمل كل كائن حي ،حتى الطري واحليوان ،فقال صلى اهلل
عليه وسلم « ...فيِ ُك ِّل َكبِ ٍد َر ْطبٍَة أَ ْج ٌر»(« ،)13أي كل ما فيه حياة» ،فعملك الشروع يا
عبد اهلل بإخالص ونية صادقة وإتقان عبادة تثاب عليها ،بل عدّها اإلسالم احلنيف على
لسان احلبيب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم ل ْوناً من ألوان اجلهاد يف سبيل اهلل« ،فعن
مر على النيب صلى اهلل عليه وسلم رجل ،فرأى أصحاب رسول
كعب بن عجرة قالّ :

اهلل صلى اهلل عليه وسلم من جلده ونشاطه ،فقالوا  :يا رسول اهلل لو كان هذا يف سبيل
اهلل  -أي يف اجلهاد إلعالء كلمة اهلل ،وكان اجلهاد أفضل العبادات عندهم  -فقال :إن
كان خرج يسعى على ولده صغاراً ،فهو يف سبيل اهلل وإن كان خرج يسعى على أب ْوين
شيخينْ كبرييْن فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى على نفسه يع ّفها فهو يف سبيل
اهلل ،وإن كان خرج رياًء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان»( .)14وحتى أعمال الغريزة

وقضاء الشهوة تدخل يف دائرة العبادة ،وهذا من كمال  -رمحه اهلل تعاىل  -على عباده،

وأوضح شاهد ،وخري دليل على ذلك ،قول النيب صلى اهلل عليه وسلم ألصحابهَ « :وفيِ
ُب ْضع أَ َح ِد ُك ْم َص َدَقٌة -أي اجلماع أو الفرج نفسهَ -ق ُالوا :يَا َر ُس َ
ول اللهَِّ؛ أَيَأِتي أَ َح ُدَنا
ون َلُه ِفي َها أَ ْج ٌر؟! َق َ
ال :أَ َرأَيْت ْ َ َ
َش ْه َوَتُهَ ،ويَ ُك ُ
ام ،أَ َكا َن َعَليِْه ِفي َها ِو ْز ٌر؟
ُم ل ْو َوض َع َها فيِ َح َر ٍ
َف َك َذِل َك إَِذا َو َض َع َها فيِ الحْ َلاَ ِل َكا َن َلُه أَ ْج ًرا»(.)15
فكما مشلت العبادة يف اإلسالم احلياة كلها ،كما سبق أن بينّا ذلك ،فإنها كذلك قد

فصل اإلمام ابن القيم يف كتابه «مدارج السالكني»
استوعبت كيان اإلنسان كله ،وقد ّ
60

مشول مفهوم العبادة يف اإلسالم

ً
تفصيال قيّماً ،فأفاد وأجاد ،فقال -رمحه اهلل« :-ورحى العبودية تدور على مخس عشرة
قاعدة ،من كملها كمل مراتب العبودية ،وبيانها أن العبودية منقسمة على القلب
واللسان واجلوارح ،وعلى كل منها عبودية ختصه ،ثم فصل عبودية كل منها على حدة،

وليس هنا مكانه»(.)16

فأي العبادات أفضل
وإذا كانت العبادة يف اإلسالم ،هلا ذلك الشمول الذي ذكرناهّ ،

وأحب وأحظى بالقبول عند اهلل تبارك وتعاىل؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،أنقل لك ما

نصه« :ثم أهل مقام «إياك نعبد» هلم يف أفضل
قاله اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل -وهذا ّ
العبادة ،وأنفعها ،وأحقها باإليثار والتخصيص ،أربع طرق ،فهم يف ذلك أربعة أصناف:

ولكل واحد منهم دليله:

األول :عندهم أنفع العبادات وأفضلها :أشقها على النفوس وأصعبها.

الثاني :قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد يف الدنيا والتقلل منها غاية اإلمكان.

الثالث :رأ ْوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعد ،فرأوه أفضل من ذي النفع

القاصر ،فرأ ْوا خدمة الفقراء ،واالشتغال مبصاحل الناس ،وقضاء حوائجهم ،ومساعدتهم

باملال واجلاه ،والنفع ،أفضل.

الرابع :قالوا أن أفضل العبادة :العمل على مرضاة الرب يف كل وقت مبا هو مقتضى

ذلك الوقت ووظيفته ،بأفضل العبادات يف وقت اجلهاد اجلهاد ،واألفضل يف وقت
حضور الضيف ً
مثال القيام حبقه،واألفضل يف أوقات الصلوات اخلمس اجلد والنصح

يف أدائها على أكمل وجه».

فاألفضل يف كل وقت وحال إيثار مرضاة اهلل يف ذلك الوقت واحلال ،واالشتغال بواجب

ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه ،وهذا الصنف هم أهل التعبد املطلق ،واألصناف الثالثة
السابقة هم أهل التعبد امل ّقيد ،ألنه متى خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من
العبادة وفارقه ،ترى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته ،فهو يعبد اهلل على وجه واحد،
وصاحب التعبد املطلق «الصنف الرابع» ليس له غرض يف تعبد بعينه يؤثره على غريه،
61

العدد  92رمضان  -شوال  1431هـ

وفق

أيلول  -تشرين األول  2010م

بل غرضه تتبع مرضاة اهلل تعاىل أينما كانت ،فمدار تعبده عليها ،فهو ال يزال متنقال يف

منازل العبودية ،كلما رفعت له منزلة ،عمل على سريه إليها ،واشتغل بها حتى تلوح له

منزلة أخرى ،فهذا دأبه يف السري حتى ينتهي سريه ،فإن رأيت العلماء رأيته معهم ،وإن
رأيت العبّاد رأيته معهم ،وإن رأيت اجملاهدين رأيته معهم ،وإن رأيت الذاكرين رأيته
اك َن ْعُب ُد وإيَّ َ
معهم ،وإن رأيت املتصدقني واحملسنني رأيته معهم ،فهذا هو املتمسك بـ{إيَّ َ
اك
ِ
ِ
َن ْستَ ِعنيُ} حقاً ،القائم بهما صدقاً ،ملبسه ما تهيأ مأكله ما تيسر ،واشتغاله مبا أمر اهلل به يف

كل وقت بوقته ،يأنس به كل حمق ،ويستوحش منه كل مبطل ،كالغيث حيث وقع نفع،
وكالنخلة ال يسقط ورقها ،وكلها منفعة حتى شوكها ،فهو هلل وباهلل ومع اهلل ،فواهاً له؟
ما أغربه بني الناس ،وما أشد وحشته منهم ،وما أعظم أنسه باهلل ،وفرحه له ،وطمأنينته،

وسكونه إليه»(.)17

عرفنا أحبيت يف اهلل فيما سبق ،أن الغاية من خلق اإلنسان هي إفراد اهلل تعاىل بالعبادة،

وهو حق اهلل تعاىل عباده ،وبقي أن نعرف ملاذا هذه العبادة ،وما الغاية من تكليفنا بهذه
العبادة؟ مع العلم أنه تعاىل هو الغين عنا؟ فال تنفعه عبادة عباده ،وال تزيد يف ملكه
شيئاً ،كما ال يضره إعراض من ص ّد عنه ،وال ينقص من ملكه شيئاً؟ أم أن النفع يعود

علينا؟ وما حقيقة هذا النفع؟ ولإلجابة عن ذلك أحبيت يف اهلل ،نقول :إن العبادة هي حق
واجب هلل تعاىل علينا ،استحقه مبقتضى ربوبيته وألوهيته وكماله ،ومن كمال اهلل تعاىل
أنه ما خلق شيئاً عبثاً ،وإمنا حلكمة بالغة ،ومصاحل راجحة ،علمها من علمها ،وجهلها من

ني* َل ْو أَ َرْدَنا أَن نَّتَّ ِخ َذ لهَْواً
الس َماء َوالأَْ ْر َ
َه َما لاَ ِعبِ َ
ض َو َما َبيْن ُ
جهلها ،قال تعاىلَ {:و َما َخَل ْقنَا َّ
لاَّتخََّ ْذَناُه ِمن َّل ُدنَّا إِن ُكنَّا َفا ِعِل َ
ني} (.)18
والواجب على املرء أن يعلم أن اخلالق املتفرد باخللق وحده ،له أن خيلق ما يشاء ملا
يشاء ،ال يسأل عما يفعل سبحانه ،فالعباد ال ينفعون اهلل وال يضرونه ،ألنه وحده النافع

الضار ،وال يزيد يف ملكه محد احلامدين وال ينقصه جحود اجلاحدين ،فهو الغين وحنن
ن الحْ َ ِم ُ
يد}
ُم اْلُف َق َراء إِلىَ اللهَِّ َواللهَُّ ُه َو اْل َغيِ ُّ
الفقراء إليه ،كما قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها النَّ ُ
اس أَنت ُ
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( ،)19يقول ابن كثري -رمحه اهلل  :-خيرب اهلل تعاىل بغناه عما سواه ،وبافتقار املخلوقات

كلها إليه ،وتذللها بني يديه ،فهم حمتاجون إليه يف مجيع احلركات والسكنات ،وهو تعاىل
ن الحْ َ ِم ُ
يد} أي هو املتفرد وحده ال
الغين عنهم بالذات ،وهلذا قال عز وجل { َواللهَُّ ُه َو اْل َغيِ ُّ
شريك له ،وهو احلميد يف مجيع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه(.)20
وهو الودود الكريم والرب الرحيم ،الذي ال يأمرنا إال مبا فيه خرينا وصالحنا ،حنن
ً
فضال عن حقه تعاىل يف أن يفرض علينا ما شاء ،يكلفنا ما يريد حبكم
املخلوقون

خلقه لنا وإنعامه علينا ...إذ كيف حيتاج اخلالق إىل من خلقه ( ،)21وقد أخربنا على
لسان نبيه سليمان  -عليه السالم -يف القرآنَ{:ق َ
ال َه َذا ِمن َف ْض ِل َرِّبي ِليَبُْل َوِني
يم}( ،)22قال
أَأَ ْش ُكُر أَ ْم أَ ْكُفُر َو َمن َش َك َر َفإِمَّنَا يَ ْش ُكُر ِلنَ ْف ِسِه َو َمن َك َف َر َفإِ َّن َرِّبي َغيِ ٌّ
ن َك ِر ٌ
تعاىلَ {:وَل َق ْد آَتيْنَا ُل ْق َما َن الحْ ِ ْك َمَة أَ ِن ْ
اش ُك ْر للِهَِّ َو َمن يَ ْش ُك ْر َفإِمَّنَا يَ ْش ُكُر ِلنَ ْف ِسِه َو َمن َك َف َر
است َ
هّ َ
اع إَِليِْه
َط َ
َفإِ َّن اللهََّ َغيِ ٌّ
اس ِح ُّج اْلبَيْ ِ
ت َم ِن ْ
ن حمَ ِيدٌ} ( ،)23وقال تعاىل{ :وَللِ ِ َعلى النَّ ِ
َسبِ ً
ن َع ِن اْل َعالمَِ َ
ني}( )24وقال عز وجل يف احلديث القدسي:
يال َو َمن َك َف َر َفإِ َّن اهلل َغيِ ٌّ
«يَا ِعبَاِدي؛ إن ُ
َّك ْم َل ْن َتبُْل ُغوا َض ِّري َفت ُ
َض ُّروِنيَ ،وَل ْن َتبُْل ُغوا َن ْف ِعي َفتَنْ َف ُعوِني ،يَا ِعبَاِدي؛
ِ
َ َ
ُ
آخ َر ُك ْم َوإن َ ُ
ْ
اح ٍد ِمنْ ُك ْمَ ،ما َزاَد
ب َر ُج ٍل َو ِ
َل ْو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
ِ
ْسك ْم َو ِجنَّك ْم َكاُنوا َعلى أْت َقى َقل ِ
ْس ُك ْم َو ِجنَّ ُك ْم َكاُنوا َعَلى أَْف َج ِر
َذِل َك فيِ ُمْل ِكي َشيْئًا ،يَا ِعبَاِدي؛ َل ْو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْم َو ِ
آخ َر ُك ْم َوإِن َ
ْ
ص َذِل َك ِم ْن ُمْل ِكي َشيْئًا.)25(»...
اح ٍدَ ،ما َن َق َ
ب َر ُج ٍل َو ِ
َقل ِ
ومن هذا كله يتبينّ أن النفع كل النفع يعود على اإلنسان يف عبادته لربه عز وجل
مصداقاً لقوله تعاىلَ { :م ْن َع ِم َل َصالحِ اً َفِلنَ ْف ِسِه َو َم ْن أَ َساء َف َعَليْ َها َو َما َرُّب َك ِب َظلاَّ ٍم ِّلْل َعبِي ِد}
(.)26
واعلم أخي احلبيب وفقين اهلل وإياك ملا حيبه ويرضاه ،أن عبادتنا هلل تعاىل طمعاً يف ثوابه،
وخوفاً من عقابه ،وإن شئت فقل :طلباً جلنته ،وهرباً من ناره.
فعبادة اهلل تعاىل خوفاً وطمعاً ورهباً ،هو حال األنبياء والرسل والصدّيقني والصاحلني
من بعدهم إىل يوم الدين ،والقرآن والسنّة مملوءان بالثناء على عباده سبحانه وتعاىل
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وأولياه بسؤال ا ّ
جلنة ودرجاتها ،واإلستعاذة واخلوف من النار ودركاتها .نذكر بعضاً

منها للداللة على صحة قولنا ،قال سبحانه يف خواص عباده الذين عبدهم املشركون،
وْدعوهم من دون اهلل ومع اهللُ ،
{أ َ
ْعو َن يَبْت ُ
َغو َن إِلىَ َرِّب ِه ُم اْل َو ِس َيلَة أَيُّ ُه ْم
ين يَد ُ
ولـئِ َك َّال ِذ َ
اب َرِّب َك َكا َن محَ ُ
ْذوراً} ( ،)27وقال عن خليله
أَْق َر ُب َويَ ْر ُجو َن َرحمَْتَُه َويخََاُفو َن َع َذاَبُه إِ َّن َع َذ َ
إبراهيم عليه السالم { َو َّال ِذي أَ ْط َم ُع أَن يَ ْغ ِف َر ِلي َخ ِطيئَ يَ ْو َم ِّ
ب ِلي
ين* َر ِّب َه ْ
الد ِ
تيِ
ْ
َ
الصالحِِ َ
اج َعلن ِمن َو َرثِة َجنَِّة
اج َعل ِّلي لسا َن صدْق الآْ خرين* و
ُح ْكماً َوأَلحْ ِ ْقيِن ِب َّ
ني* َو ْ
ِ َ ِ ٍ فيِ ِ ِ َ َ ْ يِ
الض ِّال َ
النَّ ِعيم* َوا ْغ ِف ْر لأَِِبي إَِّنُه َكا َن ِم َن َّ
ني* َولاَ تخُْ ِزِني يَ ْو َم ُيبْ َعُثو َن}(.)28
ِ
ويف الصحيح عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قالَ :ق َ
ال َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم:
ول اللهَِّ َ
َم ُسو َن أَ ْه َل ِّ
ُّ
َّ للِهَّ لاَ َ ً ُ ُ َ
الذ ْك ِرَ ،فإَِذا َو َج ُدوا َق ْو ًما يَ ْذ ُكُرو َن اللهََّ،
الطُر ِق ،يَْلت ِ
«إِن ِ َم ِئكة يَطوفون فيِ
َ
الدْنيَاَ ،ق َ
اجتِ ُك ْمَ ،ق َ
الس َماِء ُّ
الَ :فيَ ْسأَلهُُ ْم
َتنَاَد ْوا َهُل ُّموا إِلىَ َح َ
الَ :فيَ ُح ُّفوَن ُه ْم ِبأ ْجنِ َحتِ ِه ْم إِلىَ َّ
َرُّب ُه ْم َ -و ُه َو أَ ْعَل ُم ِمنْ ُه ْمَ -ما يَُق ُ
ول ِعبَاِدي؟ َق ُالوا :يَُق ُ
ولو َنُ :ي َسبِّ ُحوَن َكَ ،وُي َكبرُِّ وَن َك،
ولو َن :لاَ َواللهَِّ َما َرأَ ْو َكَ ،ق َ
ولَ :ه ْل َرأَ ْوِني؟ َق َ
يمَُج ُدوَن َكَ ،ق َ
الَ :فيَُق ُ
الَ :فيَُق ُ
ال:
َويحَْ َم ُدوَن َكَ ،و ِّ

ف َل ْو َرأَ ْوِني؟ َق َ
َفيَُق ُ
ال :يَُق ُ
ولَ :و َكيْ َ
ولو َنَ :ل ْو َرأَ ْو َك َكاُنوا أَ َش َّد َل َك ِعبَاَدةًَ ،وأَ َش َّد َل َك تمَْ ِجي ًدا
ال :يَ ْسأَُلوَن َك الجْ َنََّةَ ،ق َ
ولَ:ف َما يَ ْسأَُلوِني؟ َق َ
يحاَ ،ق َ
ال :يَُق ُ
ال :يَُق ُ
ول:
َوتحَْ ِمي ًداَ ،وأَ ْكثَ َر َل َك َت ْسبِ ً
ولو َن :لاَ َواللهَِّ يَا َر ِّبَ ،ما َرأَ ْو َهاَ ،ق َ
َو َه ْل َرأَ ْو َها؟ َق َ
ال :يَُق ُ
ال :يَُق ُ
ولَ :ف َكيْ َ
َّه ْم َرأَ ْو َها؟
ف َل ْو أَن ُ
َق َ
ال :يَُق ُ
َّه ْم َرأَ ْو َها؛ َكاُنوا أَ َش َّد َعَليْ َها ِح ْر ًصاَ ،وأَ َش َّد لهََا َطَلبًاَ ،وأَ ْع َظ َم ِفي َها َر ْغبًَة،
ولو َنَ :ل ْو أَن ُ

ولو َن :لاَ
ولَ :و َه ْل َرأَ ْو َها؟ َق َ
ولو َنِ :م ْن النَّ ِارَ ،ق َ
الَ :ف ِم َّم يَتَ َع َّوُذو َن؟ َق َ
َق َ
ال :يَُق ُ
ال :يَُق ُ
ال :يَُق ُ
ف َل ْو َرأَ ْو َها؟ َق َ
َواللهَِّ ،يَا َر ِّب َما َرأَ ْو َهاَ ،ق َ
ال :يَُق ُ
ال :يَُق ُ
ولَ :ف َكيْ َ
ولو َنَ :ل ْو َرأَ ْو َها َكاُنوا أَ َش َّد

ولَ :فأُ ْشه ُد ُك ْم أَِّني َق ْد َغ َف ْر ُت لهَُ ْمَ ،ق َ
ِمنْ َها ِف َرا ًراَ ،وأَ َش َّد لهََا مخََاَفًةَ ،ق َ
ال :يَُق ُ
الَ :فيَُق ُ
ول َمَل ٌك ِم ْن
ِ
َ َ
اجٍةَ ،ق َ
يس ُه ْم»
س ِمنْ ُه ْم ،إِمَّنَا َجاَء لحِ َ َ
يه ْم ُفلاَ ٌن َليْ َ
الُ :ه ْم الجُْ َل َساُء ،لاَ يَ ْش َقى ِب ِه ْم َجِل ُ
المْ لاَ ِئكِةِ :ف ِ
(.)29

نعم يا عباد اهلل ،كيف ال نسأل اهلل تعاىل جنته ونستعيذ من ناره ،وقد كان رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يعلم أصحابه رضوان اهلل عليهم وحيثهم أمجعني ً
قائالَ « :فإَِذا
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سَ ،فإَِّنُه أَ ْو َس ُط الجْ َنَِّةَ ،وأَ ْعَلى الجْ َنَِّة ُأ َراُه َف ْوَقُه َع ْر ُ
َن،
اسأَُلوُه اْل ِف ْرَد ْو َ
ُم اللهََّ َف ْ
َسأَْلت ُ
ش َّ
الرحمْ ِ
َو ِمنُْه َت َف َّجُر أَْن َهاُر الجْ َنَِّة»( )30وعن أبي هريرة قالَ« :ق َ
ال َر ُس ُ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم
ول اللهَِّ َ
للهَّ َ
َ ََ
َ
َ
لآْ
ْ
اب
اب َج َهنَّ َمَ ،و ِم ْن َعذ ِ
إِذا َف َرغ أ َح ُد ُك ْم ِم ْن التَّ َش ُّه ِد ا ِخ ِر َفليَتَ َع َّوْذ ِبا ِ ِم ْن أ ْرَب ٍع؛ ِم ْن َعذ ِ
اْل َق  ،ومن فتنة المْحَْيا والمَْمات ،ومن َش رالمَْس
َّجا ِل»( ،)31ويف هذا القدر كفاية ملن
يح الد َّ
برْ ِ َ ِ ْ َِِْ َ َ َ ِ َ ِ ْ ِّ ِ ِ
كان له قلب ،أو ألقى السمع وهو شهيد.
وأخرياً ،بقي علينا أن نعرف أخي احلبيب أن األعمال عند اهلل تعاىل ال تقبل حتى تتوافر
فيها أربعة شروط ،هي:

ت
ات َكاَن ْ
أو ًال :اإلميان باهلل تعاىل وتوحيده ،قال تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
ات اْل ِف ْرَد ْوس ُنز ً
ات إِنَّا
لهَُ ْم َجنَّ ُ
ُال} ( ،)32وقال سبحانه{ :إِ َّن َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا َّ
ِ
س ْفيَا َن ْبن َعبْ ِد اللهَِّ الثَّ َق ِف ِّي،َق َ
يع أَ ْج َر َم ْن أَ ْح َس َن َع َم ً
الُ« :قْل ُت:
لاَ ُن ِض ُ
ال } ( ) 33و َع ْن ُ
ِ
يَا َر ُس َ
ول اللهَِّ؛ ُق ْل ِلي فيِ الإِْ ْسلاَ ِم َق ْولاً لاَ أَ ْسأَ ُل َعنُْه أَ َح ًدا َب ْع َد َك؟ َقال: ُق ْل آ َمنْ ُت ِباللهَِّ،
استَ ِق ْم»(.)34
َف ْ

ثانيًا :اإلخالص هلل تعاىل يف العمل الذي ال رياء فيه وال مسعة ،قال احلق سبحانهَ { :و َما
ُأ ِمُروا إِلاَّ ِليَ ْعُب ُدوا اللهََّ مخُِْل ِص َ
ني َلُه ِّ
ين
الصلاَ ةَ َوُي ْؤُتوا َّ
الد َ
الز َكاةَ َوَذِل َك ِد ُ
يموا َّ
ين ُحنَ َفاء َوُي ِق ُ

ين}()36 َع ْنأَِبي ُه َريْ َرةَ
اْل َقيِّ َمِة}( )35وقال اهلل وتبارك وتعاىلَ{:فا ْعُب ِد اللهََّ مخُِْلصاً َّلُه ِّ
الد َ
صَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم : َق َ
الَ« :ق َ
 َق َ
ال َر ُس ُ
ال اللهَُّ َتبَا َر َك َوَت َعالىَ  :أََنا أَ ْغنَى ُّ
الش َر َكاِء
ول اللهَِّ َ
َع ْن ِّ
الش ْر ِكَ ،م ْن َع ِم َل َع َملاً أَ ْش َر َك ِفيِه َم ِعي َغيرْ ِي َت َر ْكُتُه َو ِش ْر َكُه» ( )37وقال رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم« :من قال ال إله إال اهلل خملصاً دخل اجلنة»(.)38
ثالثًا :املوافقة واملتابعة ملا جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،لقوله تعاىلَ {:و َما آَت ُاك ُم
الر ُس ُ
َهوا}( )39وقوله صلى اهلل عليه وسلم: « َم ْن َع ِم َل
ول َف ُخ ُذوُه َو َما َن َه ُاك ْم َعنُْه َفانت ُ
َّ

س َعَليِْه أَ ْمُرَنا َف ُه َو َردٌّ»( )40وقال الفضل بن عياض :يف قوله تعاىل َّ
{ال ِذي
َع َملاً َليْ َ
َخَل َق المَْْو َت َوالحْ َيَاةَ ِليَبُْل َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن َع َم ً
ال َو ُه َو اْل َع ِزيُز اْل َغُفوُر}( )41قال :أخلصه
وأصوبه ،قالوا :يا أبا علي؛ ما أخلصه وأصوبه؟ قال :العمل إذا كان خالصاً ومل يكن
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صواباً مل يقبل ،وإذا كان صواباً ومل يكن خالصاً مل يقبل ،حتى يكون خالصاً صواباً،
السنة(.)42
واخلالص أن يكون هلل ،والصواب أن يكون على ّ

رابعًا :أن ال ينقض صاحب العمل إميانه بكفر أو شرك ،بأن صرف شيئاً من العبادة لغري
ْع ِمن ُدو ِن
اهلل ،كدعاء األنبياء واألولياء واألموات واالستغاثة بهم ،قال تعاىلَ { :و َال َتد ُ

َ َ
هّ َ
َ
َ
ت َفإن َ
َّك إِذاً ِّم َن َّ
الظالمِِ َ
تعاىل{:لئِ ْن
ني} ( ،)43وقوله
اللِ َما ال يَن َف ُعك َوال يَ ُض ُّرك َفإِن َف َعْل َ ِ
ت َليَ ْحبَ َط َّن َع َمُل َك َوَلت ُ
أَ ْش َر ْك َ
ين} (.)44
اس ِر َ
َكوَن َّن ِم َن الخْ َ ِ
وفقنا اهلل حلسن عبادته واستودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه.
اهلوامش
 .1الذريات 56 :ـ .58

 .2كتاب فتح اجمليد وشرح كتاب التوحيد،عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ،ص  ،18 - 17ط ،3رياض
الصاحلني من كالم سيد املرسلني ،األمام النووي ،املكتبة العلمية ،ص  27ـ .28

 .3الزمر.3 - 2 :
 .4األنبياء.25 :
 .5النحل.36 :

 .6خمتارات من جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة ،الشيخ عبد العزيز بن باز ،مجعية أحياء الرتاث اإلسالمي.
 .7صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا.
 .8األعراف.173 - 172:
 .9سّلم الوصول إىل علم األصول يف توحيد اهلل واتباع الرسول ،حافظ بن أمحد احلكمي.
 .10صالح األمة يف علو اهلمة ،م ،7ص .280

 .11ومن أراد املزيد من الفوائد فلريجع إىل رسالة اإلمام ابن تيمية «العبودية» فهي حبق رسالة قيمة.
 .12صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من أخذ بالركاب وحنوه.

 .13صحيح البخاري ،كتاب املظامل والغصب ،باباآلبار على الطرق إذا مل يتأذ بها.
 .14رواه الطرباني ،ورجاله رجال الصحيح ،كتاب حسن األسوة.564/ 1 ،

 .15صحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة تبع على كل نوع من املعروف.

 .16مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،ابن القيم اجلوزية ،م ،1ص 109وما بعدها.

 .17مدارج السالكني ،ابن قيم اجلوزية ،م ،1ص  ،90 - 85حتقيق حممد حامد الفقي بقليل من التصرف.
 .18الدخان.39 - 38 :
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مشول مفهوم العبادة يف اإلسالم
 .19فاطر.15 :

 .20تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،م ،3ص ،551مكتبة دار الرتاث ،القاهرة.
 .21أنظر العبادة يف اإلسالم ،د .يوسف القرضاوي ،ص.96 - 92
 .22النحل.40 :
 .23لقمان.12 :

 .24آل عمران.97 :

 .25صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب حتريم الظلم.
 .26فصلت.46 :

 .27اإلسراء.57 :

 .28الشعراء.87 – 82:

 .29صحيح البخاري ،كتاب الدعوات ،باب فضل ذكر اهلل عز وجل.

 .30صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب درجات اجملاهدين يف سبيل اهلل.

 .31صحيح مسلم ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،باب ما يستعاذ منه يف الصالة.
 .32الكهف.107 :
 .33الكهف.30 :

 .34صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب جامع أوصاف اإلسالم.
 .35البيّنة.5 :

 .36الزمر.2 :

 .37صحيح مسلم ،كتاب الزهد والرقائق ،باب من أشرك يف عمله غري اهلل.

 .38رواه البزار وأمحد ،وقال اهليثمي :رجال أمحد رجال الصحيح ،جممع الزوائد.17/ 1 ،
 .39احلشر.7 :

 .40صحيح مسلم ،كتاب األقضية ،باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور.
 .41امللك.2 :

 .42راجع جمموعة رسائل التوجيهات اإلسالمية إلصالح الفرد واجملتمع ،حممد زينو ،ص،257ط.5
 .43يونس.106:
 .44الزمر.65:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وآله الطاهرين ،وبعد؛
فعلى الرغم من أن مهنة الطب مهنة إنسانية يف األساس ،فإنها من املهن املعقدة
واخلطرية ،وذلك حبسب ما يرتتب على اخلطأ فيها من كوارث متس حياة اإلنسان بشكل
مباشر ،وقد تفضي إىل الوفاة يف بعض األحيان ،ويف احلقيقة؛ إذا كانت جناحات األطباء
تسطع سطوع الشمس يف وسط النهار ،فإن أخطاءهم تتوارى كما تتوارى القطة السوداء
يف ظلمات الليل البهيم ،وخباصة يف هذا العصر ،ومع هذا التطور املذهل والسريع يف
جمال العلوم الطبية.

وإذا ألقينا نظرة عامة حول الطب عند العرب واملسلمني ،جند كثرياً مما يسر له العقل

والقلب ويفتخر به ،سواء دورهم يف االبتكارات الكشفية وتطوير األحباث الطبية ،أو
اهتمامهم باختيار األطباء وإعدادهم إعداداً جيداً ملزوالة مهنة الطب ،وأنهم أول من
أسس املستشفيات أو البيمارستانات كما كانوا يسمونها ،وال زالت صورة كل من
الرازي وابن سينا تزين املدخل الرئيس لكلية الطب يف جامعة باريس ،كما ُد ِّرست
كتبهم لعهود طويلة يف مدارس الطب يف الغرب ،حتى إن (كتاب الشفا) البن سينا كان
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يسمى إجنيل الطب عندهم لكثرة ما أخذوا عنه)1(.
وبالتوازي مع اهتمام املسلمني بالعلوم الطبية وبصحة اإلنسان ،فقد اهتم الفقهاء
املسلمون مبسؤولية الطبيب أثناء عمله ،وقد دفعين للكتابة يف هذا املوضوع أسباب؛
أهمها :إظهار عظمة الفقه اإلسالمي وروعته ،وسبقه يف تناوله للموضوع ،رغم تباعد
الزمان.
تعريف املسؤولية اجلنائية للطبيب يف الفقه اإلسالمي:
إذا أردنا أن ننطلق إىل تعريف املسؤولية يف الفقه اإلسالمي جند أن كتابات فقهاء
املسلمني تتحدث عن الضمان كمصطلح مواز للمسؤولية ،وذلك للداللة على مسؤولية
عرف الفقهاء املسلمون الضمان بأنه شغل الذمة
الشخص عن تصرفاته جتاه الغري ،وقد ّ
حبق أو بتعويض عن ضرر ،ويف اعتقادنا أن مصطلح الضمان بذلك املعنى يعين مصطلح

املسؤولية ،إذ ميكننا القول :إن املسؤولية اصطالحاً هي :التزام الشخص بضمان الضرر
الواقع على الغري نتيجة لتصرف قام به ،أو هي صالحية الشخص املكلف لتحمل
نتائج أفعاله)2(.
وبناء عليه ،فإن املسؤولية اجلنائية للطبيب ت ّعرف بأنها« :التبعية الشرعية -القانونية
أو اإللزامية -اليت يتحملها الطبيب نتيجة أفعاله اليت تستوجب عقوبة شرعية من حد
أو قصاص أو تعزير».
طبيعة املسؤولية الطبية عند فقهاء املسلمني:
املقصود بطبيعة املسؤولية الطبية ،نوع هذه املسؤولية ،وأساسها القانوني الذي تقوم
عليه ،فاملسؤولية القانونية –بوجه عام– هلا وجهان :أحدهما تقصريي ،واآلخر عقدي.
وت ّعرف املسؤولية التقصريية :بأنها إخالل بالتزام واحد ال يتغري ،يتمثل يف عدم
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اإلضراربالغري ،فهي مسؤولية يفرتض عدم وجود عالقة مسبقة بني طرفيها.
وبعض الفقهاء اعتربوا خطأ الطبيب من قبيل اخلطأ التقصريي ،ودليلهم القاعدة
الفقهية القاضية بأن ( ضمان اآلدمي باجلناية ال بالعقد) ،ومفاد هذه القاعدة؛ أن الطبيب
ال يضمن ما حيدث للنفس اإلنسانية ،وما دونها ،إال إذا أثبت املتضرر خطأه.
وت ّعرف املسؤولية العقدية :بأنها تقوم على اإلخالل بالتزام عقدي ،وخيتلف نطاقها
باختالف ما اشتمل عليه العقد من التزامات .وأخذ الفقهاء احلكم باعتبار خطأ الطبيب

من قبيل اخلطأ العقدي ،قياساً على احلكم يف تضمني الصنَّاع ،بافرتاض أن هؤالء
الصناع أتلفوا أموال الناس ،فلم يوجب الفقهاء على املدعني إثبات خطأ هؤالء الصناع
لعجزهم عن ذلك ،فإن األموال يف أيدي الصناع ال يدري أصحابها كيف تصرفوا
بها ،وأجاز الفقهاء للمدعى عليه دفع التهمة عن نفسه ،بإثبات حدود التلف بأمر ال
ميكن التحرز منه ،وقياساً على ذلك خطأ األطباء ،لتعلقه مبصلحة أوجبت يف االعتبار

الشرعي ،وهي حفظ دماء الناس وحياتهم)3(.
وتعد مسألة حتديد مسؤولية الطبيب ،من املسائل الشائكة يف فقه القانون ،كما أن
هلا من األهمية ما جيعلها ضمن املسائل اليت حيتدم فيها كل من القضاء والفقه ،على
حد سواء .ولذلك آثرت عدم الدخول يف مسؤولية الطبيب اجلاهل والطبيب احلاذق
وتعريف كل منهما ،ألن القاعدة الشرعية واضحة :أن من يزاول ً
عمال أو علماً ال يعرفه

ً
مسؤوال عن الضرر الذي يصيب الغري نتيجة هذه املزاولة ،ويف مسؤولية الطبيب
يكون
بَ ،ف ُه َو َضا ِم ٌن»( .)4وفضلت احلديث
ط ٌّ
اجلاهل حديث صريح« : َم ْنَت َطبَّ َ
ب، َولاَ ُي ْعَل ُم ِمنُْه ِ

عن حكم الشرع عند ثبوت خطأ الطبيب.
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حكم ثبوت خطأ الطبيب عند فقهاء الشريعة اإلسالمية:
إذا ما تقررت مسؤولية الطبيب وثبت اخلطأ منه ،وجبت عليه الدية .وقد اختلفت
اآلراء يف املال الذي جتب فيه الدية ،على النحو اآلتي:
أ) مرحلة عالج املريض إىل حني شفائه أو موته:
يف معرض بيانه هلذه املرحلة ،يقول القرشي أنه« :ينبغي إذا دخل الطبيب على املريض،
أن يسأله عن سبب مرضه ،وعما جيده من أمل ،ثم يرتب له قارورة من األشربة وغريها
من العقاقري ،ثم يكتب نسخة ألولياء املريض بشهادة من حضر معه عند املريض.
وإذا كان من الغد ،حضر ،ونظر إىل دائه .ونظر إىل قارورته ،وسأل املريض هل تناقص
به املرض أم ال .ثم يرتب له ما ينبغي على حسب مقتضى احلال .ويكتب له نسخة
ويسلمها ألهله .ويف اليوم الثالث كذلك ،ويف اليوم الرابع كذلك .وهكذا إىل أن يربأ
املريض أو ميوت .فإن برئ من مرضه أخذ الطبيب أجره ،وإن مات حضر أولياؤه عند
احلكيم املشهور ،وعرضوا عليه النسخ اليت كتبها هلم الطبيب .فإن رآها على مقتضى
احلكمة وصناعة الطب ،من غري تفريط وال تقصري من الطبيب ،قضى بفروغ أجل
املريض ،وإن رأى األمر خبالف ذلك ،قال :هلم خذوا دية صاحبكم من الطبيب ،فإنه
هو الذي قتله بسوء صناعته وتفريطه ،فكانوا حيتاطون على هذه السنة الشريفة إىل هذا
احلد .حتى ال يتهاون الطبيب»)5(.
ب) الدية الواجبة على الطبيب املسؤول واملال الذي جتب فيه:
إذا قصر الطبيب فنتج عن تقصريه تلف املريض أو موته ،وجبت عليه الدية ،والدية
ختتلف عن القصاص ،ونبني ذلك باآلتي:

 .1الدية والقصاص يف الشريعة اإلسالمية :الدية شرعاً هي املال الذي يدفع ً
بدال
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للنفس أو لطرف من األطراف ،وقد شرعت يف جرائم اإلعتداء على سالمة جسم
اإلنسان ،كالقتل وما دونه .سواء كانت متعمدة أو غري متعمدة .
أما القصاص؛ فالشرع اإلسالمي قرر القصاص يف اجلرائم إذا كانت عمدية،

نف ب َ
َ
األُذ َن ِب ُ
نف َو ُ
وح
األ ِ
الس ِّن َوالجُْ ُر َ
الس َّن ِب ِّ
األُذ ِن َو ِّ
{النَّ ْف َ
س َواْل َعينْ َ ِباْل َعينْ ِ َواأل َ ِ
س ِبالنَّ ْف ِ

اص}( ،)6ولكن أجاز فيها الدية ،وإذا رضي بها اجملين عليه أو ذووه سقط حقهم يف
ِق َص ٌ
القصاص .وللقاضي حق تعزير اجلاني ،وذلك حمافظة على صاحل اجملتمع وسالمته ،وهو
ما نسميه يف الوقت احلاضر احلق العام .
أما جرائم الدم غري العمدية ،فإن املشرع اكتفى بالدية فقط.
والدية كاملة :مئة من اإلبل أو ألف دينار ذهب ،ودية العني نصف دية ،واألصبع عشر
دية ،والسن واحد من عشرين من الدية.
وتدفع الدية من مال اجلاني يف اجلرائم املتعمدة ،ومن مال عاقلته يف اجلرائم غري
املتعمدة ،كما أن الصلح يسقط الدية .واألصل يف الصلح السنة واإلمجاع ،وهو ال جيوز
على أكثر ما جتب يف الدية .ألن ذلك يعترب ربا)7(.
 .2املال الذي جتب فيه الدية حمل الضمان :وخيتلف حسب احلالة:
أ -حالة عدم صدور اإلذن للطبيب بعالج املريض :وفيها ثالثة آراء:
* يكون الطبيب يف هذه احلالة مسؤول عن الضرر الذي ميكن أن حيدث ،على اعتبار
أن الضرر تولد من فعل غري مأذون فيه ،والضمان يكون بالدية على عاقلة الطبيب
سواء كان حاذقاً أو غري حاذق.

* ذهب ابن القيم إىل أنه ال مسؤولية على الطبيب احلاذق ،حصل اإلذن أو مل حيصل،
ألنه حمسن وما على احملسنني من سبيل .بل إن مناط الضمان هو كون الفعل قد جاء
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على وجه أو مل جييء كذلك .وما دام الطبيب حاذقاً ،وقد أتى بالفعل على وجهه ،أو بذل
فيه غاية جهده ،فال ضمان عليه وال على عاقلته)8(.
* وذهب رأي ثالث إىل أن الضمان يف هذه احلالة جيب أن يكون يف بيت مال املسلمني،

حتى ال يضيع دم مسلم خطأ ،طبقاً لصريح نص القرآن الكريم ،قال تعاىلَ {:و َما َكا َن
لمُِ ْؤ ِمن أَن يَ ْقت َ
ُل ُم ْؤ ِمناً إِ َّال َخ َطئاً}()9
ٍ

ب -حالة خطأ الطبيب يف االجتهاد :وفيه رأيان:
* األول :تكون دية املريض على عاقلة الطبيب إذا اجتهد ،وأخطأ ،وأدى اجتهاده إىل

قتل املريض ،وال يعين إلقاء التعويض على عاقلة الطبيب عند من يقول مبؤاخذته
واعتباره متعدياً بقدر ما يقصد إىل البحث عن مصدر لتعويض املتضرر عما حلق به،
تطبيقاً للقاعدة الشرعية :ال يبطل دم يف اإلسالم.

* الثاني :أن الدية أو واجب التعويض تقع على بيت املال ،نظراً ألن ما وقع منه ال يعد

خطأ باملعنى احلقيقي ،فقد اجتهد وهو مؤهل هلذا االجتهاد ،لكن أخطأ يف اجتهاده لتشابه
العالمات واألمارات ،وهذا هو املعنى الذي التفت إليه القائلون بإجياب التعويض على

بيت املال ،وقصدهم تشجيع االجتهاد ،وذلك أخذاً باحلديث الشريف «إَِذا َح َك َم الحْ َا ِك ُم
اجتَ َه َد ُث َّم أَ ْخ َطأَ َفَلُه أَ ْج ٌر»(.)10
اجتَ َه َد ُث َّم أَ َص َ
اب َفَلُه أَ ْج َرا ِنَ ،وإَِذا َح َك َم َف ْ
َف ْ
ج -حالة اخلطأ يف تطبيق العالج:

بداية ،جيب على الطبيب العناية مبريضه ،والتبصر والتحوط يف عالجه ،فلو أعطاه
دواء ال يناسبه دون إجراء اإلختبارات الالزمة ،فمات املريض منه ،وجب الضمان على
الطبيب ،وإذا أخطأ بالعالج ونال عضو من اجلسم بتلف ،رغم حذقه أو إذن املشرع
أو إذن املريض ،فإذا بلغ الضرر الثلث أو زاد ،فالدية تكون على عاقلة الطبيب .فإن مل
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تكن له عاقلة ،ففي مال الطبيب ،ويف رأي آخر أنها تكون يف بيت املال ،على اعتبار أن
خطأ الطبيب كخطأ القاضي واحلاكم ،ممن نصبهم ولي األمر للنفع العام ،أو على حد
التعبري الشرعي حلسبة املسلمني.
واآلن ،وبعد أن استعرضنا مسؤولية الطبيب اجلنائية وأحكامها يف الشريعة اإلسالمية،
فإننا نستنتج ما يأتي:
أو ًال :فرق فقهاء الشريعة اإلسالمية –يف نطاق املسؤولية الطبية– بني اخلطأ والتقصري،

كما أنهم كانوا ينفون اخلطأ عن الطبيب فيما هو من إطالقاته ،تشجيعاً له على
البحث ،وتوسيعاً آلفاق علم الطب.

ثانيًا :أن الفقهاء قد قسموا الضرر الذي يلحق املريض من الطبيب إىل أربعة أقسام:
 .1أن يكون موت املريض أو تلف عضو منه بسبب أمر مل يكن يف احلسبان ،ومل يكن
باستطاعة الطبيب ،مع حذقه وتقديره واإلحتياط له ،فالطبيب هنا مل يكن به تقصري
ً
مسؤوال على أي حال.
جيعله

 .2أن يكون التلف قد أصاب العضو أو اجلسم بسبب خطأ عملي وقع الطبيب به،
ويف هذا يكون الضمان بال ريب ،ويف مذهب ابن حنبل خالف :أيكون الضمان يف
بيت املال أم يف مال الطبيب؟
 .3تلف اجلسم بسبب خطأ يف وصف الدواء ،لكن الطبيب قد اجتهد وأعطى الصنعة

حقها ،ويف هذه احلالة يكون الضمان ثابتاً ،وهو بالدية على قتل كان خطأ ،وقد تكون
الدية على عاقلة الطبيب أو من بيت املال.
 .4يف األقسام الثالثة السابقة كان التطبيب بإذن املريض أو ولي أمره ،أما إذا كان
اخلطأ أو التقصري على أية صورة من الصور السابقة بغري إذن من املريض أو ولي أمره،
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فالفقهاء متفقون على أن الضمان يكون ثابتاً ،ألنه فعل أدى إىل هالك النفس ،أو عضو

ً
مسؤوال عنها ،والضمان على العاقلة.
فيها ،بغري إذن من وليها ،فيكون

ثالثًا :تبني أن موجبات املسؤولية الطبية تقع يف حاالت؛ منها :العمد ،واخلطأ ،وخمالفة
أصول املهنة الطبية ،واجلهل ،وعدم وجود إذن املريض أو ولي أمره ،وغرور الطبيب،
واملعاجلات احملرمة ،أضيف هلا إفشاء سر املريض إال يف الضرورة القصوى.
رابعًا :تنتفي املسؤولية عن الطبيب عند علماء الشرع يف أربعة أمور؛ إذن الشارع،
ورضاء املريض ،وقصد الشفاء ،وعدم وقوع خطأ عمد أو تقصري من الطبيب.
خامسًا :الشريعة اإلسالمية تبيح لألطباء االجتهاد يف عالج األمراض ،وكانت التجارب
الطبية تدون يف كتب خاصة ليقرأها مجهور األطباء.
سادسًا :سن فقهاء الشريعة اإلسالمية سنةُّ ،
تعد مبثابة مدرسة يف دقتها ومنهجها إلثبات
خطأ الطبيب ،ولو طبق مثلها اليوم حللت العدالة ،وارتفع مستوى الطب يف عصرنا
احلاضر ،وهذه السنة أن يلزم كل طبيب بتدوين كل خطوة يعملها للمريض كتابة
وبشهادة شهود ،حتى إذا وقع اخلطأ يكون بإمكان األطباء اخلرباء تقرير خطأ الطبيب من

عدمه ،ويف هذه احلالة يكون كل طبيب حريصاً أقصى احلرص على عدم التهاون وعدم
اإلهمال يف عالجه للمريض ،ويكون حريصاً على املطالعة لكل جديد ،وبهذا ترتقي

ً
مسؤوال أمام اهلل وزمالئه والقضاء.
مهنة الطب إىل أعلى مستوياتها .ألنه يكون

وبناء على ما تقدم نوصي بتطبيق قواعد الشريعة اإلسالمية على مهنة الطب بشكل
خاص ،لتعلقها املباشر حبياة اإلنسان ،وعلى جوانب احلياة األخرى لتحقيق العدالة
لإلنسان الذي خلقه اهلل وكرمه على سائر خملوقاته.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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اهلوامش
 .1حنا ،منري رياض ،املسؤولية املدنية لألطباء واجلراحني ،دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،ط،1
2007م،ص.16
 .2الركاض ،زامل شبيب ،الفقه اإلسالمي يفرض مسؤوليات على الطبيب املسلم ،جريدة الشرق األوسط،
القاهرة ،العدد  8782ديسمرب.2002
 .3د.سراج ،حممد أمحد ،ضمان العدوان يف الفقه اإلسالمي ،بند  ،450ص.577
 .4سنن أبي داود ،كتاب الديات ،باب فيمن تطبب بغري علم فأعنت.
 .5د .اجلوهري ،حممد فائق ،املسؤولية اجلنائية يف قانون العقوبات ،رسالة دكتوراة ،1952 ،ص.35
 .6املائدة45:
 .7راجع حبث االستاذ .مصطفى عبد العزيز اخلولي ،احملامي ،حتت عنوان (اخلطأ القاتل يف شرع من قبلنا
واإلسالم والقانون) – جملة احملاماة ،العددان السابع والثامن –سبتمرب واكتوبر 1985-القاهرة-ص132
 .133 .8أبو زهرة ،حممد :عن مقالة له (املسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية) جملة لواء اإلسالم ،العددان 11و12
لعام 1949م.
 .9النساء92:
 .10صحيح مسلم ،كتاب األقضية ،باب بيان أجر احلاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
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األستاذ  /يوسف خليفة
الشعب الفلسطيين شعب فيت ،حيث تزيد نسبة الشباب واألطفال عن ثلثي تعداد
السكان ،فمن هنا جيب االهتمام بهذه الفئة ،ومن مجيع اجلوانب الثقافية والتعليمية
واالجتماعية واملشاركة السياسية  ...اخل.
إن نظرة سريعة إىل الدعوات الناجحة ،تبني لنا أن جناح هذه الدعوات يعود إىل دور
الشباب الكبري واملتميز ،فدعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل اإلسالم جنحت ،وعم
نورها مشارق األرض ومغاربها ،ملشاركة الشباب يف هذه الدعوة والدفاع عنها ،فرسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان عمره أربعني سنة عند البعثة ،وأبو بكر رضي اهلل عنه كان
أصغر منه بثالث سنني ،وعمر رضي اهلل عنه كان عمره سبعاً وعشرين سنة ،وعثمان

رضي اهلل عنه كان أصغر من النيب  ،وعلي كان أصغر من اجلميع ،وهكذا كان عبد
اهلل بن مسعود ومصعب ابن عمري ومعاذ بن جبل وبالل بن رباح وعمار بن ياسر،

وعشرات غريهم ،بل املئات كلهم كانوا شباباً.

هؤالء الشباب هم الذين محلوا على عواتقهم أعباء الدعوة ،وهم الذين استعذبوا
يف سبيل جناحها أرفع آيات الصرب والعذاب والتضحية والفداء ،وهم الذين واصلوا
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الليل بالنهار حتى حققوا اهلدف األمسى حلياتهم وهو انتشار اإلسالم؛ إسالم التوحيد
والوحدة والتعاون والعدل والرمحة والعفو.
استطاع هؤالء الشباب بتضحياتهم اجلسام إقامة دولة اإلسالم حكومة وقيادة ،وقد

امتدت دولة اإلسالم إىل الصني شرقاً ،واملغرب غرباً ،ودخل الناس يف دين اهلل أفواجاً.

إن أجدادنا العظام هم الذين تربوا على اإلميان واإلسالم ،وخترجوا يف مساجد مكة
واملدينة والقدس ودمشق وقرطبة والقاهرة وبغداد والكوفة ...
هؤالء األبطال هم الذين هذبوا نفوسهم ،واتقوا اهلل عز وجل ،ونشروا العلم
والعدل ،بدل اجلهل والظلم ،وأعلنوا احلرية بدل العبودية ،بذلوا املال ،وصانوا األعراض
واحلرمات ،وعاشوا أعزاء ،جباههم مل ختضع إال هلل ،وعقوهلم متفتحة للحق ،ترفض كل
باطل.

ً
وعدال،
عملوا لآلخرة ومل ينسوا الدنيا ،حكموا الدنيا فملؤوها أمناً وسالماً ،ورمحًة

جيلهم فريد ال كاألجيال ،هم رجال وأي رجال ،وصدق اهلل يف احلديث عنهمُ :
ُم َخيرْ َ
{كنت ْ
وف َوَتنْ َه ْو َن َعن المُْ َ
نك ِر َوُت ْؤ ِمنُو َن ِباللهَِّ َوَل ْو آ َم َن أَ ْه ُل
ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس َتأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
ِ
ت ِللنَّ ِ
ْ
اسُقو َن}()1
َاب َل َكا َن َخيرْ ًا لهَُّم ِّمنْ ُه ُم المُْ ْؤ ِمنُو َن َوأَ ْكثَُر ُه ُم اْل َف ِ
ال ِكت ِ
اإلسالم مل يغفل عن أهمية فئة الشباب ،فهذا رسول اهلل  يولي قيادة جيش املسلمني

أسامة بن زيد مع أن أسامة بن زيد كان شاباً يف سن العشرين ،وكان حتت لوائه شيوخ
املهاجرين واألنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ،وهم من هم يف سبقهم إىل
اإلسالم ،وحسن بالئهم فيه ،وتقدمهم يف العمر واملكانة على أسامة يف هذه السنة
النبوية احلميدة ،إلغاء للفوارق بني الناس من جاه وسن وفضل ،وأنه تقديم للكفء
الصاحل مهما كان عمره ومكانته ،وهذا األمر ،وهو تولي أسامة قيادة اجليش مل يغضب
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كبار السن أو ممن سبق دخوله اإلسالم ،ومل يغضبهم أن يكونوا حتت إمرة أسامة الشاب،
وهذا يدل على مدى التهذيب النفسي واخللقي الذي وصلوا إليه بفضل تربية وتنشئة
رسول اهلل  هلم ،رضي اهلل عنهم.
إن يف تأمري أسامة بن زيد على أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سابقة عظيمة مل
تعهدها أمة من األمم ،فهي تدل على وجوب فتح اجملال ألصحاب الكفاءات من الشباب،
ومتكينهم من قيادة األمور حني يكونون صاحلني لذلك ،ومؤهلني عملياً وإدارياًّ ،وهذا

عظيم لنا ،لو عملنا به الختفت من تاريخ األمة مصائب وكوارث ،ومنح لشباب أمثال
أسامة بن زيد ،بثقة رسول اهلل  ،فأسامة هو خري قدوة لشبابنا املخلصني العاملني.
الشباب هم أمل األمة ،يتحلون بالفضائل ويتخلون عن الرذائل ،فجدير بالشاب
الذي يطمح للمعالي أن يتحلى بالفضائل والقيم النبيلة ،اليت أمرت بها الشريعة ،وأن
يلتزم باملبادئ اخللقية اليت دعا إليها القرآن الكريم ،وحض عليها الرسول  ،وبهذا
يكون الشاب املسلم قدوة صاحلة للناس ،فيتأثرون به ويأخذون عنه ،وال شك أن الدعوة
باحلال قبل املقال ،والرتبية بالقدوة من أكرب العوامل يف إصالح األفراد ،وهداية األمم،
وأن االلتزام باألعمال املطابقة لألقوال هو من أمجل الصفات اليت جيب أن يتحلى
بها املسلم ،وأما أولئك الذين ختالف أقواهلم أعماهلم ،فعليهم أن يفهموا قول اهلل عز

ولو َن َما ال َت ْف َعُلو َن * َكبرَُ َم ْقتًا ِعن َد اللهَِّ أَن َتُق ُ
ين آ َمنُوا َ َتُق ُ
ولوا َما ال
وجل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ
َ
لمِ
َت ْف َعُلو َن}()2
ُم
وعليهم أن يتأملوا قول اهلل عز وجل  { :أََتأُْمُرو َن النَّ َ
اس ِباْلبرِ ِّ َوَت َ
نس ْو َن أَنُف َس ُك ْم َوأَنت ْ
َاب أََف َ
ال َت ْع ِقُلو َن}()3
َتتُْلو َن اْل ِكت َ

79

العدد  92رمضان  -شوال  1431هـ

وفق

أيلول  -تشرين األول  2010م

وصدق من قال:
عار عليك إذا فعلت عظيم

ال تنه عن خلق وتأتي مثله

وكذلك على شبابنا بعد حتليهم باألخالق الفاضلة ،وختليهم عن الرذائل ،أن يكونوا
قدوة حسنة ،بالقيم واملثل الرفيعة اليت حيملونها ،ومتسكهم باإلسالم العظيم أن يعتنوا
مبظهرهم ،فاملسلم مميز بعقيدته ومظهره ولباسه ،فال جيوز للمسلم أن يقلد غريه يف زي
وال جياري أحداً يف مظهر ،ليكون له مكان الصدارة ومرتبة السيادة ،فاملسلم ال يقلد غريه
تقليداً أعمى ،ألن التقليد األعمى دليل اهلزمية الروحية والنفسية ،وفيه معنى ذوبان

الشخصية وفقدان الذاتية ،وهذا رسول اهلل  يوصينا أن نتبع سنن اإلسالم وطرائق

اخللفاء الراشدين ،فقال َ ...« :ف َعَليْ ُك ْم ِب ُسنَّ ، َو ُسنَِّة الخُْ َل َفاِءالمَْْه ِديِّ َ
ين ،تمََ َّس ُكوا
اش ِد َ
الر ِ
ني َّ
تيِ
ات الأُْ ُمورَ ِ،فإِ َّن ُك َّل محُْ َدَثٍة ِب ْد َعٌةَ ،و ُك َّل ِب ْد َعٍة
اج ِذ، َوإِيَّ ُاك ْم َومحُْ َدَث ِ
ِب َهاَ ،و َع ُّضوا َعَليْ َها ِبالنَّ َو ِ
َضلاَ َلٌة»(. )4

نهينا عن التقليد األعمى ،ألنه يفضي باألمم والشعوب إىل اهلالك احملقق والدمار
احملتوم ،فتفقد األمة كل مقومات وجودها وأسباب بقائها وعزتها ،ألنها تسلك طريق
الفسوق والعصيان ،وأن انتشار الرذيلة سبب انهيار الدول ،وهذا يؤكده قول الكاتب
الفرنسي (اندريا موروا) يف كتاب (أسباب انهيار فرنسا) «من أهم أسباب هزمية فرنسا
يف احلرب العاملية الثانية تفسخ الشعب الفرنسي نتيجة النتشار الرذيلة بني أفراده».

إن التقليد األعمى لألجانب يف حياتهم وأخالقهم يدفع كثرياً من الشباب ألن

يرتكوا واجباتهم الدينية ومسؤولياتهم اإلجتماعية ،مما يؤثر سلباً على عجلة البناء
االقتصادي واإلجتماعي واحلضاري ،ويؤخر تقدم أمتنا وبناء نهضتنا ،ويق ّوض صرح
كياننا اإلسالمي ،ويدك بنيانه من القواعد ،وهذا ما خيطط له األعداء ،فهم يستهدفون
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إفساد اجملتمعات اإلسالمية عن طريق اخلمر واجلنس واملخدرات.
إن احملتل الغاصب يسعى إىل زيادة وتسهيل انتشار املخدرات يف أوساط شعبنا
الفلسطيين ،حيث يستغل األوضاع االقتصادية واالجتماعية واألمنية لشعبنا ،ويدفعهم
هلذا مبحاوالته املتكررة لنشر الرذيلة والفساد بني صفوف شبابنا ،ليتخلوا عن خيار
املقاومة ،وهذا يدفعنا لالهتمام بفئة الشباب من حيث التوعية على املخاطر واملخدرات
وغريها من األشياء السيئة ،وأن نركز على دجمهم يف األنشطة املختلفة ،وأن يشاركوا
يف األعمال التطوعية ،وعلى أصحاب القرار أن يضعوا القوانني والتشريعات املناسبة
للحد من تعاطي املخدرات واملتاجرة بها وزراعتها ،وأن يكون هناك تنسيق مباشر
بني الوزارات املختلفة للتعامل مع هذه الظاهرة اخلطرية ،من حيث الوقاية والتوعية
والعالج .
وأما دور العلماء ورجال اإلسالم فدورهم كبري ومسؤوليتهم عظيمة ،فعليهم أن
حيضوا الشباب على القيم النبيلة واملثل الرفيعة ،وأن يبينوا احلكم الشرعي يف ظاهرة
املخدرات ،وأن يقوموا بدور التوعية واملعاجلة ملن سقط يف هذه اجلرمية ،حتى خيرج منها
ً
سليماً ،وأن يعود إىل الصراط املستقيم ،ليعود عنصراً نافعاً
وفاعال يف جمتمعه.

ال شك أن التاريخ اإلسالمي حافل بنماذج رائعة وعظيمة من الشباب األبطال الذين
قدموا لدينهم وأمتهم كل خري ،وضربوا أروع األمثلة يف البطولة والشجاعة ،ومن أمثلة
ذلك :مصعب بن عمري رضي اهلل عنه ،أول سفري يف اإلسالم ألهل يثرب ،فأسلم على
يديه سادات األنصار لصربه وحكمته وأدبه يف دعوتهم ،وكذلك نرى شجاعة علي بن
أبي طالب رضي اهلل عنه حني نام يف فراش النيب  ليلة اهلجرة ،ومل يبال باخلطر الذي
يتهدده.
81

العدد  92رمضان  -شوال  1431هـ

وفق

أيلول  -تشرين األول  2010م

وكذلك بطولة الشابني الصغريين عوف ومعوذ ابين العفراء حينما أصرا على
مالحقة أبي جهل يف معركة بدر ،وقتله ،يقول عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه :إني
لفي الصف يوم بدر إذ التفت ،فإذا عن مييين وعن يساري فتيان حديثا السن ،فقال لي
أحدهما سراً عن صاحبه :يا عم ! أرني أبا جهل ،فقلت :يا ابن أخي ،ما تصنع به؟ قال:
عاهدت اهلل إن رأيته أن اقتله أو أموت دونه.

وقال لي اآلخر سراً عن صاحبه مثله ،فأشرت هلما إليه ،فشدا عليه مثل الصقرين،

فضرباه حتى قتاله ،وقد استشهد هذان البطالن يف بدر ،وهما :عوف بن احلارث
األنصاري ومعوذ بن احلارث األنصاري .
فإذا كانت معنويات الفتيان األحدث بهذا املستوى الرفيع ،فكيف تكون معنويات

الرجال؟ وأخرياً :قوة كل أمة بقوة شبابها ،والشباب هم أمل كل أمة حية ،وهم عماد
نهضتها ،وعنوان رقيها ،فهم حراس حدودها ،وجنودها البواسل الذين حيمون الثغور،
ويدفعون األعداء بالصدور ،فال يسعنا إال أن حنيي شبابنا ،شادين على أيديهم ،ليمضوا
قدماً حنو احلرية واالستقالل ،وبناء دولتنا املستقلة ،وعاصمتها القدس الشريف.
اهلوامش
( )1آل عمران.110 :
( )2الصف.3 - 2 :
( )3البقرة.44 :
( )4سنن أبي داود ،كتاب السنة ،باب يف لزوم السنة.
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أقصد باخلطباء هنا ،خطباء املنابر الدينية أيام اجلمع خاصة.
فاملنابر الدينية قص ٌر على موظفني معينني من قبل السلطة السياسية ،وهلا براجمها

األسبوعية ،وكثرياً ما تتحدث عن مناسبات معينة متر بها األمة أو متر ذكراها.

وقد يكون فارس املنرب على قدر من النباهة والثقافة ،فيحسن القول ،وجييد التعبري،
وهناك من يلجأ إىل التهويل واملبالغة ،ويبدأ يف إظهار براعته يف سرد املعلومات اليت
كثرياً ما تكون مغلوطة أو غري دقيقة.
اخلطيب اجليد هو اخلطيب املتمكن من لغته ً
أوال؛ حبيث ال يلحن ،أو يقل اللحن
يف لغته على األقل .أما إذا كان ممن (يفكون احلرف) فهو (خيبص) إذا اعتمد احلديث
لم) ،وذلك لكي يتجنب سلق
بالفصحى ،ولكن منهم من يلجأ إىل قاعدةَ :
تس ْ
(س ِّك ْن ْ
األلسن له.
اخلطيب اجليد هو من يتمتع مبوهبة اخلطابة ،والقدرة على التأثري يف املستمعني ،وشد
انتباههم؛ حتى لو كانت أخطاؤه اللغوية كثرية ،ولكن يقدم معلومات يستفيد منها
السامعون.
أما عندما يكون اخلطيب غري متسلح بسالح اخلطابة األول ،وهو سالمة اللغة،
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والسالح الثاني ،وهو املعلومة الصحيحة ،ثم الركيزة األوىل يف فن اخلطابة ،وهي
املوهبة والقدرة على التعبري ،فتلك هي الطامة الكربى؛ ألن الناس ينفضون عنه إذا كان
االجتماع مفتوحاً ،وله (باب للهرب) ،أو يأخذ بعضهم (غفوة) إذا كان يف املسجد ،وال
يستيقظ إال عندما يسمع النداء إلقامة الصالة.
مناذج
اخلطيب الديين املبدع واملمتع يبحث الناس عنه ،ويتسابقون إىل مساع خطبه ،ويتساءلون
عن املسجد الذي يلقي فيه خطبته ،وخصوصاً بعد أن وضعت مديريات األوقاف برامج
توزيع (األدوار) حبيث ال يظل اإلمام يف مسجد معني .واعرتف بأني من هذا النوع من
املصلني ،الذين يبحثون عمن أتوسم فيه فائدة معرفية ،ومتعة يف السماع ،واالستمتاع
مبا حيرك العقل ،ويهواه الضمري من القول املستنري.
أنا أحبث عن اإلمام اجملدد يف موضوعاته اليت يطرحها ،والذي جيهد نفسه بتحضري
املوضوع الذي يتحدث فيه ،ويتصف بالشجاعة واجلرأة ،ولكن من غري تهويل وال
تهويش .وأهرب من صاحب اخلطاب املكرر و(املقرر).
كان معظم املثقفني يف جنني يؤمون (مسجد القاضي) لسماع خطب الشيخ خالد
سليمان قبل أن يدخل اجمللس التشريعي يف االنتخابات األخرية .وكان يكثر من التفاخر
بأني أستاذه ،وبأني الذي حببت اللغة العربية إليه ،فأنا أيضاً ال أخفي اعتزازي بأنه من
أكثر طالبي جنابة ونباهة.
وعندما أجرت وزارة الرتبية والتعليم سنة 1996م املسابقات يف امليادين األدبية،
كنت معلماً يف مدرسة عز الدين اإلعدادية ،فقمت بالتدريب املكثف ألحد طالبي
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املوهوبني يف األداء اخلطابي اجليد ،والصوت اجلهوري ،والتفوق يف حفظ النصوص،
واألداء املتميز يف التعبري ،والتناغم يف املواقف وتنسيقها اجليد ،فقد كان ترتيبه األول
على مجيع املتسابقني يف جناحي الوطن عن املرحلة اإلعدادية ،وذلك هو الشهيد كامل
خالد السيالوي ،رمحه اهلل ،الذي استشهد بتاريخ2002/ 9/ 6م مع رفيقه مسري قنديل.
وقد رعيت يف الفرتة نفسها الطالب مهند ناجح جرار وقمت بتدريبه ،فكان ترتيبه
الثاني يف املرحلة الثانوية على مستوى الوطن جبناحيه كذلك.
صليت اجلمعة يوماً يف مسجد خميم األمعري سنة 2006م ،حيث كنت أعمل يف جريدة
القدس الغراء ،فكان اخلطيب شاباً ذا هيئة مرتبة ،وصاحب صوت مجيل ،وأداء جيد ،وقوة
يف التعبري ومقدرة على التأثري يف السامعني .لكن األهم من ذلك كله ،هو الدقة يف
املعلومات ،والقدرة الفائقة يف إيصال ما يريد إىل قلوب السامعني بهدوء وروية وإقناع
وإمتاع كذلك ،حبيث ظل املصلون مشدودين إليه منذ اعتلى املنرب إىل أن نزل عنه.
بعد االنتهاء من أداء الصالة تقدمت منه مصافحاً حبرارة ،وشددت على يديه للداللة
على إعجابي الشديد بهذا اخلطيب املتفوق ً
فعال ،واملتميز بأسلوبه البالغي .سألت
الشيخ الفاضل الشاب عن امسه فذكر أنه ( ...القصراوي) حيث نسيت االسم األول،
وعرفت أنه من قرية رابا يف حمافظة جنني .هنأته وشددت على يديه مرة أخرى ،ومتنيت
له التوفيق ،ومتنيت أن يكثر أمثاله يف مساجدنا.
منوذج مغاير
بالرغم من التطور الواضح يف تعيني األئمة (اخلطباء) ،حيث صاروا أكثر وعياً
بأدوارهم ،وأكثر تسلحاً بالعلم ،إال أن هناك من يعمد إىل األسلوب القديم من الصراخ،
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وعنصر املبالغة يف إيراد األمثلة للتأثري يف السامعني.
اختفت كتب (اخلطب املنربية) اليت كانت تضم خطباً معروفة يقرأ اخلطيب واحدة
منها حسب الرتتيب الزمين لكل مجعة من شهور السنة اهلجرية .وصار اخلطباء يقفون
على املنابر ،فريجتلون خطبهم ،أو يتابعونها من خالل مالحظات على ورقة صغرية تضم
العناصر اليت يريد اخلطيب أن يتحدث فيها ،ومع ذلك جند بعضهم يقرأ خطبته (املقررة)
من ورقة مكتوبة ،وليس ذلك عيباً يف اخلطيب ،ولكن اخللل هو كثرة األخطاء؛ بالرغم
من أن املفروض أن تقل ألنه يكون قد راجع ما كتب وتدرب عليه.
ولكن اخلطأ األكرب هو اخلطأ يف املعلومة اليت يقدمها اخلطيب .قبل مدة غري بعيدة أديت
صالة اجلمعة يف مسجد (ما) ،كان اخلطيب شاباً صاحب هندام مرتب وصاحب صوت
فيه قوة ونربة خطابية مقبولة ،لكنه استعمل أسلوب املبالغة املفرطة يف الداللة على ما
كان يطرحه من معلومات ال أعرف من أين استقاها.
ذكر يف أحد املواقف للداللة على عظمة اإلسالم وقوة املسلمني ،وقدرتهم على درء
األخطار ،وهزمية األعداء ،بأن ملك فرنسا؛ لويس التاسع قاد محلة صليبية على بالد
املسلمني ،لكن السلطان سليمان القانوني قتله ،وقطع رأسه ،وأرسله إىل فرنسا.
يبدو أن الشيخ اخلطيب ال يعرف أن لويس التاسع هاجم مصر يف آخر عهد الدولة

األيوبية ،وذلك سنة 1250مُ ،
وأسر يف معركة املنصورة ،وافتدى نفسه ،وعاد إىل فرنسا
حياً ورأسه على جسده .وأن السلطان سليمان القانوني عاش من  1495إىل 1566م،
وحكم بعد والده السلطان سليم األول منذ 1520م ويفصل بينهما  316عاماً.
أما اخلطأ الثاني الذي وقع فيه اخلطيب ،فهو معلومة مغلوطة كذلك ،وهي عن احلروب
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الصليبية .فقد ذكر أن البيزنطيني استطاعوا دخول بيت املقدس ،فسفكوا الدماء ،وقتلوا
 70ألفاً يف يوم واحد .ويقصد الصليبيني طبعاً ،ويبدو أنه اختلط عليه الوضع ،فظن أن
الصليبيني هم البيزنطيون ،وذلك خطأ واضح ،ألن البيزنطيني قاوموا الصليبيني عندما
حاولوا عبور حدودهم يف احلملة الصليبية (البدائية) اليت سبقت احلملة الصليبية
األوىل ،ومسيت ب (محلة الفقراء) بقيادة بطرس الناسك ،وفشلت تلك احلملة يف
الوصول إىل البالد املقدسة.
لكي يكون اخلطيب مقنعاً ومؤثراً يف مجهوره ،فال بد له أن يكون دقيقاً يف سرد معلوماته
اليت يقدمها ،وال يتكئ على أسلوب املبالغة والتهويل يف تقديم األرقام حتى لو كانت
من مصادر معينة؛ ألن منها ما هو منقول من مصادر تعتمد املبالغة والتهويل ،كما ذكر
اخلطيب نفسه أن املغول قتلوا يف بغداد مليونني من البشر يف أقل من شهر.
أو كما قال خطيب آخر قبل مدة طويلة بأن املغولي كان يطلب من املسلم أن ينتظره
إذا التقاه يف الطريق يف بغداد حتى حيضر سيفه ،ليقتله به ،فيجده يف مكانه ينتظره ً
فعال.
فهل ميكن أن حيدث هذا إال مع أمحق؟ وإذا حدث مرة؛ فهل كان هذا منوذجاً سائداً؟ وهل
ميكن أن يسري جندي يف وسط معاٍد له من غري سالحه؟
صيغة املبالغة عند اخلطيب تفسد اخلطاب ،وجتعل السامعني غري مقتنعني ،حتى لو أورد
اخلطيب يف املرات التالية معلومات دقيقة وصادقة.
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األستاذ  :لبيب طه

مثلما أن اإلسالم متميز عن غريه من الديانات واألفكار ،فإن االقتصاد اإلسالمي بالضرورة
متميز عن غريه من االقتصادات ،على اختالف أمسائها ومسمياتها؛ وسنحاول يف هذه الدراسة

إلقاء نظرة على خصائص يتميز بها االقتصاد اإلسالمي عن غريه ،متاماً كما ميتاز منهاج اهلل عن
غريه من مناهج البشر وتصوراتهم.
خصائص االقتصاد اإلسالمي
يتميز االقتصاد اإلسالمي عن غريه من حيث إنه اقتصاد جاء بقواعد وأصول عامة وثابتة،
تصلح لكل زمان ومكان ،أما أهم خصائصه؛ فهي:
أو ًال :االقتصاد اإلسالمي اقتصاد إهلي؛ فاالقتصاد اإلسالمي قائم على شرع اهلل ،مما جيعل من
أصوله وتشريعاته ثابتة غري قابلة للتغيري أو التبديل.
ثانيًا :االقتصاد اإلسالمي اقتصاد عقائدي؛ فاالقتصاد اإلسالمي قائم على أسس عقائدية،
نذكر منها ما يأتي:

 )1اإلميان التام بأن اهلل سبحانه وتعاىل هو املالك احلقيقي واألصلي لعناصر اإلنتاج ،مصداقاً

الس َما َو ِ َ
الل عَ
األ ْرض َو هُّ
َل َى ُك ِّل َش ْيٍء َق ِدي ٌر}(.)1
لقوله{:وَللِهِّ ُمْل ُك َّ
ات َو ِ

 )2أن اهلل تعاىل خلق السماوات واألرض ،وسخرها خلدمة اإلنسان من أجل إشباع حاجاته،
ات َو َ
ض َوأَنز َ
قال تعاىل { :هُّ
األ ْر َ
ات
َّم َر ِ
الس َما َو ِ
الس َماِء َماًء َفأَ ْخ َر َج ِبِه ِم َن الث َ
َل ِم َن َّ
الل َّال ِذي َخَل َق َّ
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َجر َي اْلبَ ْحر بأَْمرهِ َو َس َّخ َر َل ُك ُم َ
ً َّ ُ
َّ َ ُ ْ ُ ْ َ
األْن َها َر * َو َس َّخر َل ُك ُم
ِ ِ ِ
ِر ْزقا لك ْم َو َسخ َر لك ُم الفلك ِلت ْ ِ فيِ
ني َو َس َّخ َر َل ُك ُم َّ
ُموُه َوإِن َت ُعدُّواْ
س َواْل َق َم َر دَآِئبَ َ
َّ
الليْ َل َوالنَّ َها َر * َوآَت ُاكم ِّمن ُك ِّل َما َسأَْلت ُ
الش ْم َ
ِن ْع َم َ هّ َ تحُْ
نسا َن َل َظُلو ٌم َك َّفا ٌر}(.)2
اإل َ
ت اللِ ال ُصو َها إِ َّن ِ
 )3اإلميان بأن الناس متفاوتون يف األرزاق ،وأن اهلل جعلهم درجات ،وذلك حلكم ال يعلمها

ُ َ
هُّ َ َ
ين ُف ِّضُلواْ ِب َرآدِّي ِر ْزِق ِه ْم
ض فيِ اْل ِّر ْز ِق َف َما َّال ِذ َ
إال اهلل ،قال تعاىلَ { :والل ف َّضل َب ْع َضك ْم عَلى َب ْع ٍ
عَ
ت أَيمَْاُن ُه ْم َف ُه ْم ِفيِه َس َواء أََفبِنِ ْع َمِة هّ
اللِ يجَْ َح ُدو َن}(.)3
َلى َما َمَل َك ْ
{ه َو َّال ِذي
 )4اإلميان بأن ممارسة النشاط االقتصادي املتمثل يف طلب الرزق عبادة ،قال تعاىلُ :

ض َذُل ً
َج َع َل َل ُك ُم الأَْ ْر َ
وال َفا ْم ُشوا فيِ َمنَا ِكبِ َها َو ُكُلوا ِمن ِّر ْزِقِه َوإَِليِْه الن ُ
ُّشوُر}(.)4
 )5اإلميان أن اهلل سبحانه سيحاسب الناس يوم القيامة على ما فعلوه يف احلياة الدنيا ،قال
ج ِعينْ َ * َع َّما َكاُنوا يَ ْع َمُلو َن}(.)5
َسأََلنَّ ُه ْم أَمَْ
تعاىلَ{ :ف َو َرِّب َك َلن ْ
 )6اإلميان بأن اهلل عز وجل ال ختفى عليه خافية ،ألنه الرقيب العتيد يراقب الفرد عن كل

الص ُدوُر }(.)7
تصرفاته( ،)6قال تعاىل { :يَ ْعَل ُم َخاِئنََة الأَْ ْعينُ ِ َو َما تخُْ ِفي ُّ

ثالثًا :االقتصاد اإلسالمي اقتصاد أخالقي؛ فالنظام االقتصادي اإلسالمي أخالقي من حيث

اعتماده على القوانني الربانية اليت تضمن العدالة لبين البشر ،أما االقتصاد الرأمسالي؛ فهو
يعتمد القوانني اليت يشرعها األقوياء واألثرياء من أصحاب رؤوس األموال الضخمة ،اليت
تزيد فقر الفقراء وغنى األغنياء ،كما يزيد الفجوة بني األقوياء والضعفاء؛ لذلك نشاهد اليوم
اختفاء الطبقة املتوسطة بعد انفراد الرأمسالية باهليمنة على العامل( ،)8ليصبح العامل مكوناً من

طبقتني ال ثالث هلما :فقراء وأغنياء.

السلوك االقتصادي اإلسالمي سلوك أخالقي ،ومن أهم الصفات ُ
اخلُلقية احلميدة اليت جيب

أن يتحلى بها املسلم ،ما يأتي:
الر ُس َ
ين آ َمنُواْ َال تخَُ وُنواْ هّ
ُم
 .1األمانة :قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ول َوتخَُ وُنواْ أَ َماَناِت ُك ْم َوأَنت ْ
اللَ َو َّ

الص ُد ُ
ني َم َع النَّبِيِّ َ
وق الأَْ ِم ُ
ني
اجُر َّ
َت ْعَل ُمو َن}( ،)9وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :التَّ ِ

الص ِّدي ِق َ
ني َو ُّ
الش َه َداِء» (.)10
َو ِّ
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ال َص َدُقوا َما عَا َه ُدوا اللهََّ عَ
ني ِر َج ٌ
 - 2الصدق  :قال تعاىلِ { :م َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َليِْه َف ِمنْ ُهم َّمن َق َضى نحَْبَُه
َظُر َو َما َبدُ
َّلوا َتبْ ِدي ً
ال}( ،)11وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم« :اْلبَيِّ َعا ِن ِبالخْ ِيَ ِار
َو ِمنْ ُهم َّمن يَنت ِ

َما،محُ ِ َقَب َر َكُة َبيْ ِع ِه َما»(.)12
ور َك لهَُ َما فيِ َبيْ ِع ِه َماَ ،وإِ ْن َك َذَبا َو َكت َ
َما لمَْ يَتَ َف َّرَقاَ ،فإِ ْن َص َدَقا َوَبيَّنَاُ ،ب ِ
ين آ َمنُواْ أَ ْوُفواْ ِباْل ُعُقوِد}(.)13
 - 3الوفاء بالوعد ،حيث قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
نت َف ّظاً َغِل َ
 - 4السماحة واملرونة ،حيث قال تعاىلَ{ :فبِ َما َرحمَْ ٍة ِّم َن هّ
نت لهَُ ْم َوَل ْو ُك َ
اللِ ِل َ
يظ
َ
ْْ
ب َالن َف ُّضواْ ِم ْن َح ْوِل َك َفا ْع ُف َعنْ ُه ْم َو ْ ْ لهَُ َ
األ ْم ِر َفإَِذا َع َز ْم َ
ت َفتَ َو َّك ْل
ال َقل ِ
استَغ ِف ْر ْم َوش ِاو ْر ُه ْم فيِ
عَ
اللِ إِ َّن هّ
َلى هّ
ب المُْتَ َو ِّكِل َ
ْحا
ني}( ،)14وقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم« : َر ِح َم اللهَُّ َر ُجلاً سمَ ً
اللَ يحُ ِ ُّ

اشترََىَ ،وإَِذا اْقت َ
اعَ ،وإَِذا ْ
َضى»(.)15
إَِذا َب َ

 - 5ممارسة النشاط االقتصادي املشروع ،واالبتعاد عن احلرام ،قال تعاىلَ { :وأَ َح َّل هُّ
الل اْلبَيْ َع

الرَبا }(.)16
َو َح َّر َم ِّ

 - 6االعتدال يف الربح والقناعة فيه ،حيث روي عن علي بن أبي طالب -كرم اهلل وجهه-

أنه قال« :معاشر التجار؛ خذوا احلق تسلموا ،ال تردوا قليل الربح فتحرموا كثريه».
ين إَِذا أَن َفُقوا لمَْ ُي ْس ِرُفوا َولمَْ يَ ْقترُُ وا
 - 7احملافظة على املال وعدم تبذيره ،حيث قال تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
َو َكا َن َبينْ َ َذِل َك َق َواماً}(.)17
ين آَ َمنُوا َه ْل أَُدُّل ُك ْم عَ
 - 8إنفاق املال يف سبيل اهلل( ،)18حيث قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َلى جَِتا َرةٍ
جَُ
نج ُ
يكم ِّم ْن ع َ
َ للهَّ
َ
يل اللهَِّ ِبأَْم َواِل ُك ْم َوأَنُف ِس ُك ْم
َذاب أَل
ُت ِ
يم* ُت ْؤ ِمنُون ِبا ِ َو َر ُسوِلِه َوتا ِه ُدون فيِ َسبِ ِ
ٍ ٍِ
ُم َت ْعَل ُمو َن}(.)19
َذِل ُك ْم َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ
رابعًا :االقتصاد اإلسالمي فريد من نوعه ومستقل عن غريه؛ فهو فريد من نوعه ألنه من

عند اهلل ،وهو يستمد مقوماته من الكتاب والسنة ،على العكس من االقتصادات األخرى اليت
تستمد أسسها من فكر البشر واجتهاداتهم.
خامسًا :االقتصاد اإلسالمي يعترب أن األرض تتسع لبين البشر من حيث الرزق على مدى

الزمان؛ فأرض اهلل واسعة حيث خلقها كذلك ،ورزق اهلل واسع كثري يتسع للجميع ،حيث قال
َ
َ
ٌّ
َّ َ هّ
ني}(.)20
تعاىلَ { :و َما ِمن د َّ
َاب ُّمبِ ٍ
ض إِال عَلى اللِ ِر ْزُق َها َويَ ْعل ُم ُم ْستَ َق َّر َها َوُم ْستَ ْوَد َع َها ُكل فيِ ِكت ٍ
َآبٍة فيِ األ ْر ِ
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سادسًا :االقتصاد اإلسالمي اقتصاد واقعي؛ فواقعية اإلسالم تنبع من أنه يستمد قواعده من
متطلبات الواقع الذي يكون عليه املسلم يف حياته الدنيا ،فهو ال يلتفت إىل فرضيات خيالية ال
ميكن حتقيقها ،وأن اإلسالم ال حيمله من التكاليف ما ال يطيق ،وال يفرض عليه ما ال يستطيع

أداءه( .)21قال تعاىلَ :
{ال ُي َكِّل ُف هُّ
الل َن ْفساً إِ َّال ُو ْس َع َها}(.)22

سابعًا :االقتصاد اإلسالمي ميتاز حبرية التعامل فيه؛ فاألصل أن اإلسالم ال يتدخل يف حرية

املسلم االقتصادية ،إال إذا كان هلذا التدخل ما يربره ،مثل حتقيق منفعة ،أو دفع ضرر ،ومنها:
يم َفلاَ َت ْق َه ْر}(.)23
 ما يتعلق باحملافظة على حقوق اليتامى ،كقوله تعاىلَ{ :فأََّما اْليَتِ ََ
اس
 ومنها ما يتعلق بالوفاء بالكيل وامليزان ،قال تعاىلَ { :وأَ ْوُفوا اْل َكيْ َل إِذا ِكْلت ُْم َو ِزُنواْ ِبال ِق ْسط ِ

المُْ ْستَ ِقيم َذِل َك َخيرٌْ َوأَ ْح َس ُن َتأْ ِو ً
يال}(.)24
ِ
َ
َ
ين آ َمنُواْ َال َتأُْكُلواْ أ ْم َو َال ُك ْم َبيْن ُ
َك ْم
 ومنها ما يتعلق بأموال الناس ،قال تعاىل { :يَا أيُّ َها َّال ِذ َاطل إ َّال أَن َت ُكو َن جَِتا َرةً عَن َت َراض ِّم ُ
نك ْم } (.) 25
ِباْلبَ ِ ِ ِ
ٍ
 ومنها ما يتعلق بالربا ،قال تعاىلَ { :وأَ َح َّل هُّالرَبا } (.)26
الل اْلبَيْ َع َو َح َّر َم ِّ

هَّ ْ ْ
اإل ْح َسا ِن َوإِيتَاء ِذي
 ومنها ما يتعلق بالعدالة املطلقة ،قال تعاىل{ :إِ َّن الل يَأُمُر ِبال َع ْد ِل َو ِاْلُق ْرَبى َويَنْ َهى عَن اْل َف ْح َشاء َوالمُْ َ
نك ِر َواْلبَ ْغي يَ ِع ُظ ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َت َذ َّكُرو َن}(.)27
ِ
ِ
اهلوامش
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 )2إبراهيم.34 - 32 :
 )3النحل.71 :
 )4امللك.15 :
 )5احلجر.93 - 92 :
 )6رضا صاحب أبو امحد ،اخلطوط الكربى يف االقتصاد اإلسالمي ،ط ،1عمان :دار جمدالوي ،2006 ،انظر
الصفحات .31 - 28
 )7غافر.19 :
91

العدد  92رمضان  -شوال  1431هـ

وفق

أيلول  -تشرين األول  2010م

 )8رفيق يونس املصري ،االقتصاد واألخالق ،ط ،1دمشق :دار القلم & بريوت :الدار الشامية،2007 ،
صفحة12
 )9األنفال.27 :
 )10سنن الرتمذي ،كتاب البيوع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،باب ما جاء يف التجار وتسمية النيب
صلى اهلل عليه وسلم إياهم.
 )11األحزاب.23:
 )12صحيح مسلم ،كتاب البيوع ،باب الصدق يف البيع والبيان.
 )13املائدة. 1:
 )14آل عمران. 159:
 )15صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ومن طلب حقا.
 )16البقرة.275 :
 )17الفرقان. 67:
 )18املرجع السابق ،اخلطوط الكربى يف االقتصاد اإلسالمي ،انظر الصفحات .34 - 31
 )19الصف.11 - 10 :
 )20هود.6 :
)21املرجع السابق ،اخلطوط الكربى يف االقتصاد اإلسالمي ،صفحة .38
 )22البقرة.286 :
 )23الضحى.9 :
 )24اإلسراء.35 :
 )25النساء. 29 :
 )26البقرة.275 :
 )27النحل.90 :

92

ا
ل
ز
و
ا
ج
ح
ك
م
ه
وحكمة

م
ش
ر
و
ع
ي
ت
ه
يف
ا
ل
ف
قه اإلسالمي
الدكتور شفيق عياش  /جامعة القدس

الزواج يف اللغة :االقرتان واالرتباط ،فإذا ارتبط الزوجان بعقد النكاح يطلق على كل
واحد منهما اسم الزوج(.)1

ضم أحد الزوجني
والنكاح يف اللغة :الضم واجلمع ،ومسي الزواج نكاحاً ملا فيه من ّ

إىل اآلخر حتى صارا فيه كمصراعي الباب(.)2

الشرعي؛ فقد تنوعت ألفاظ الفقهاء قدمياً وحديثاً يف تعريف عقد
أما يف االصطالح
ّ

الزواج أو النكاح ،إال أن مجيعها تتفق على أن عقد الزواج هو جمموع إجياب أحد
املتكلمني مع قبول اآلخر( ،)3فعقد الزواج يتكون من جمموع اإلجياب والقبول ،فال
يكون الزواج باإلجياب وحده من غري قبول ،وال بقبول من غري إجياب.

وميكن تعريف عقد الزواج شرعاً بأنه« :عقد الرجل على امرأة حتل له ،حبيث يفيد حل
استمتاع كل منهما باآلخر على الوجه املشروع»(.)4
أما يف قانون األحوال الشخصية؛ فقد نصت املادة الثانية على تعريف الزواج بأنه:

«عقد بني رجل وامرأة حتل له شرعاً ،لتكوين أسرة ،وإجياد نسل بينهما».

والعقد اتفاق يبنى عليه التزام وآثار قانونية ،أ ّما االتفاق الذي ال يرتتب عليه آثار

قانونية فال يسمى عقداً ،كاالتفاق على القيام برحلة ،والوعد باخلطبة ،وغري ذلك.
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نص عليهما يف التعريف.
وطرفا عقد الزواج هما الرجل واملرأة ،ولذا ّ
وقد أبان التعريف الغاية من عقد الزواج ،وهي تكوين األسرة ،وإجياد نسل بني
الزوجني.
وقد حث اإلسالم على الزواج ،وجاءت النصوص الكثرية تأمر بالزواج وترغب فيه،

نك ُحوا الأَْيَا َمى ِم ُ
الصالحِِ َ
ني ِم ْن ِعبَاِد ُك ْم َوإِ َماِئ ُك ْم إِن يَ ُكوُنوا
فقال اهلل تعاىلَ { :وأَ ِ
نك ْم َو َّ
اب َل ُكم
انك ُحواْ َما َط َ
ُف َق َراء ُي ْغنِ ِه ُم اللهَُّ ِمن َف ْضِلِه َواللهَُّ َو ِ
يم}( )5وقال أيضاًَ{ :ف ِ
اس ٌع َعِل ٌ

است َ
اع ِمنْ ُك ْم اْلبَاَءةَ
ِّساء}( ،)6وقال صلى اهلل عليه وسلم: «يَا َم ْع َش َر َّ
َط َ
اب؛ َم ْن ْ
ِّم َن الن َ
الشبَ ِ
ات
َو ْجَ ،و َم ْن لمَْ يَ ْست ِ
و َجاٌء»( ،)7وقال « :ان ِ
ْك ُحوا  ُأ َّم َه ِ
َط ْعَ ،ف َعَليِْه ِب َّ
َفْليَتَز َّ
الص ْو ِمَ ،فإَِّنُه َلُه ِ
الأَْ ْولاَ ِدَ ،فإِِّني ُأَبا ِهي ِب ِه ْم يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة»(.)8
حكم الزواج:
للزواج أحكام متعددة تبعاً حلال الشخص:

 .1يكون الزواج واجباً يف حال ما إذا كان الرجل شديد الرغبة يف النساء ،حبيث يتيقن

بأنه إذا مل يتزوج فسوف يقع يف الفاحشة ،وذلك مع كونه قادراً على أعباء الزواج
ونفقته.

 .2ويكون الزواج حراماً ،إذا تيقن أنه إذا تزوج فسوف يظلم املرأة ،كما لو كان ال شهوة

له بسبب املرض أو الكرب ،أو أنه لن يقدر على اإلنفاق عليها.

 .3يكون مندوباً يف حال كون الشخص معتدل الشهوة ،حبيث يقوى على ضبط نفسه،

وال خياف ارتكاب املعصية ،وهو مع ذلك يقدر على أعباء الزواج(.)9
ويالحظ أن الشريعة اإلسالمية ال تكثر من إجياد الدوافع اخلارجية لألشياء اليت هلا
دوافع من داخل النفس اإلنسانية؛ كالنكاح ،والطعام ،والشراب ،فبيان مشروعية النكاح
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الزواج حكمه وحكمة مشروعيته يف الفقه اإلسالمي

كاف يف دفع املكلفني إليه ،وردع الذين يدعون إىل العزوبة والتبتل والرتفع عن الزواج،
فإذا استقر يف النفوس أن النكاح مندوب وفضيلة ،فإن الغريزة اجلنسية تكفي لدفع
صاحبها إىل الزواج دون احلاجة إىل أوامر صارمة كي يستجيب املرء لنداء الفطرة.
وقد اعتاد املسلمون أن حييطوا عقد الزواج بهالة من القدسية ،فهم ال حيتفلون بعقد
البيع أو اإلجارة أو غريها من العقود احتفاهلم بعقد الزواج.
فعند الزواج يدعى األقارب واجلريان واألصدقاء حلضور العقد ،وختطب فيه خطبة تبدأ
بالتسمية ،والثناء حبمد اهلل ،والصالة على رسوله ،ويشار فيها إىل اآلداب واألخالق اليت
جيب أن يتحلى بها األزواج ،وحقوق كل منهما على اآلخر ،ثم جيري اإلجياب والقبول
حبضور الشهود ،وقد أمر رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،بإعالن النكاح ،كما شرعت
فيه الوليمة والدعاء للزوجني بالربكة واليمن(.)10
حكمة مشروعية الزواج:
للزواج أهمية عظيمة يف حياة األمم واألفراد ،وميكن تربير ذلك عرب النقاط اآلتية:

 .1إجياد السكن النفسي الذي أشار إليه اهلل تعاىل بقولهَ { :و ِم ْن آيَاِتِه أَ ْن َخَل َق َل ُكم

َس ُكنُوا إَليْ َها َو َج َع َل َبيْن ُ
ات ِّل َق ْو ٍم
َكم َّم َوَّدةً َو َرحمَْ ًة إِ َّن فيِ َذِل َك لآَ يَ ٍ
ِّم ْن أَنُف ِس ُك ْم أَ ْز َواجاً ِّلت ْ
ِ
يَتَ َف َّكُرو َن}(.)11
 .2بقاء النوع اإلنساني :فالزواج ينتج النسل القوي الصاحل ،ويؤدي لعمارة الكون،

وكثرة عدد األمة املسلمة ،اليت حتمل لواء احلق واجلهاد ما بقيت احلياة (.)12
 .3يف ظالل بيت الزوجية ترتبى األجيال ،وجتد األمن والرعاية والتوجيه.
 .4االستجابة لنداء الفطرة ،وتلبية احلاجة الغريزية بطريقة فكريّة ختتلف عن طريقة
التمييز الغريزي اليت يشبع بها احليوان غرائزه وحاجاته العضوية ،فاحليوان ال يهمه
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سوى جمرد اإلشباع ،أما اإلنسان ،فيفكر يف طريقة اإلشباع وكيفيته ،ال يف جمرد اإلشباع.
 .5تهذيب النفس ،وكبح مجاحها ،وغض البصر ،وحتصني الفرج ،فعن أنس أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :إذا تزوج العبد ،فقد استكمل نصف دينه ،فليتق اهلل يف
النصف الباقي»(.)13
اهلوامش
 .1لسان العرب .60/ 2 :
 .2مغين احملتاج .123/ 3 :
 .3حاشية ابن عابدين.614/ 2 :
 .4عبد الرمحن تاج ،أحكام األحوال الشخصية ،ص.13
 .5النور.32 :
 .6النساء .3:
 .7صحيح البخاري ،كتاب النكاح ،باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم من استطاع منكم الباءة.
 .8مسند أمحد ،مسند املكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل تعاىل عنهما.
 .9االختيار لتعليل املختار.82/ 2 :
 .10د .عمر األشقر ،الواضح :ص.26
 .11الروم .21:
 .12د .حممد عقلة ،نظام األسرة.115/ 1 :
 .13أخرجه الذهيب يف ميزان االعتدال.
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األستاذ  :إسالم حممد سليم أبو إهليل  /دور ا  -اخلليل

تتعرض احلياة الزوجة الحتمال النجاح والفشل ألسباب خمتلفة ،ونود هنا عرض فرص

ذهبية لنجاحها ،على النحو اآلتي:
أو ًال :الكلمة الطيبة صدقة :ال بد أن يكون هناك كلمات غزل وحمبة بني الزوجني ،وأن
يطلق الزوج لقباً لزوجتهً ،
مثال يا حبيبيت ،وأن يكثر من مدحها ،خصوصاً أمام أهلها ،وأن
اس لمَْ يَ ْش ُك ْر اللهََّ»( ،)1وإن اهلل حيب الشاكرين.
يكثر من ُشكرها ،ألن« َم ْن لمَْ يَ ْش ُك ْر النَّ َ
ثانيًا :العبادة اجلماعية :من حفظ القرآن واملنافسة على حفظ األحاديث ،وصالة

اجلماعة وعمل دروس دينية يف البيت ،واحلرص على تبادل املواعظ واحلكم وعمل

مسابقات دينية.
ثالثًا :عمارة البيت بالقرآن :احلرص على عدم هجر القرآن واملداومة على قراءة سورة
ول اللهَِّ َصَّلى اللهَُّ َعَليِْه َو َسَّل َم،َق َ
البقرة يف البيتَ ،أل َّن َر ُس َ
ال« :لاَ جَْت َعُلوا ُبُيوَت ُك ْم َم َق ِاب َر ،إِ َّن
َّ
ت َّال ِذي ُت ْق َرُأ ِفيِه ُسو َرُة  اْلبَ َق َرةِ»( )2والتمسك باألدعية كدعاء
الشيْ َطا َن يَنْ ِفُر ِم ْن اْلبَيْ ِ

اخلروج ،ودعاء الدخول والسالم على أهل البيت ،ودعاء اجلماع ،وعدم وضع الصور
والتماثيل يف البيت ،ألن املالئكة ال تدخل بيتاً به صور أو متاثيل.
رابعًا :الغيرّ ة :لوال الغيرّ ة ملا كان هناك ُحب ،وخري مثال قصة الرسول صلى اهلل عليه
وسلم يف بيت عائشة ،حيث قامت ُأم سلمة بعمل الطعام للرسول صلى اهلل عليه

وسلم ،وأحضرته إليه يف بيت عائشة ،ومن غيرّ ة عائشة رضي اهلل عنها قامت بإسقاط
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الطعام من يد ُأم سلمة ،ووقع على األرض ،فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم غارت
ُأمكم ،وقال :طعام مكان طعام ،وإناء مكان إناء.
خامسًا :لكل ُعمر مجالُهَ :ف ً
مثال مجال الزوجة يف ُعمر العشرين سنة خيتلف عنه يف ُعمر

األربعني ،وهذا يعين أن املرأة تبقى تتزين وتتجمل ،ولكن ُيراعى العمر الزمين ،وتبقى
ال ِعشرة وتدوم ،ألن أساس اجلمال احلقيقي هو التفاهم.
سادسًا :القوامة :الرجال ق ّوامون على النساء ،الرجل مثل قائد السفينة «ُربان السفينة»
وعندما أشار الرسول صلى اهلل عليه وسلم إىل أن املرأة ناقصة عقل ودين ،مل ينتقص

من قدر النساء وكرامتهن ،بل إىل أن املرأة ناقصة عقل ،أي أن شهادة املرأة نصف
شهادة الرجل ،وناقصة دين؛ أي أنه يأتيها أيام ال تصلي وال تصوم فيها بسبب احليض
والنفاس ،ومن مقومات القوامة أيضاً أن خيدم الرجل زوجته ،ويكون هناك تعاون

مشرتك يف أمور البيت ومساعدتها ومساندتها.
سابعًا :ال تنسوا الفضل -العهد -بينكم :ومن رزقُه اهلل امرأة صاحلة أعانُه اهلل على
شطر دينه ،ومسكني رجل ليس له امرأة ،وإن كان كثري املال ،ومسكنية امرأة ليس هلا

رجل ،وإن كانت كثرية املال.
ثامنًا :سريعاً أنهوا املشكلة :كما ُيقال العتاب صابون القلوب ،وال ُبد من أن يكون

هناك نقاش وحوار وصراحة واملبادرة باملصاحلة ،ويقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم
َو ُجوا اْل َوُدوَد اْل َوُلوَد َفإِِّني ُم َكاِث ٌر ِب ُك ْم الأُْ َم َم»( )3ونشري هنا إىل ُسرعة َح ّل املشكلة،
«َتز َّ

وليس فوراً ،ألن الغضب سيّد املوقف ،أي بعد حلظات تهدأ فيها األمور ،ويكون هناك
جو مالئم للعتاب والصراحة وملناقشتها وإنهاء املشكلة من أساسها.
اهلومش:
 .1سنن الرتمذي ،كتاب الربوالصلة عن رسول اهلل ،باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك.
 .2صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،باب استحباب صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد.
 .3سنن أبي داود ،كتاب النكاح ،باب النهي عن تزويج من مل يلد من النساء.
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من أخبار ونشاطات مكتب املفيت العام
ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :األستاذ مصطفى أعرج /

نائب املدير العام ملديرية العالقات العامة واإلعالم

يف كلمته بذكرى اإلسراء واملعراج
سيادة الرئيس  :على اسرائيل أن تزيل مجيع املستوطنات
املفيت العام  :معجزة اإلسراء واملعراج توثق ارتباطنا ببيت املقدس
رام اهلل  :أكد سيادة الرئيس حممود عباس (أبو مازن) حفظه اهلل على وجوب إزالة مجيع

املستوطنات ،جاء ذلك خالل رعاية ومشاركة سيادته يف االحتفال الذي أقيم بذكرى اإلسراء
واملعراج يف مقر قصر الثقافة برام اهلل ،وأكد سيادته أن شعبنا وسلطته الوطنية سوف

يواجهون ممارسات االحتالل القمعية يف القدس ،وأضاف أن القدس املباركة تتعرض هذه
األيام ألخطر االنتهاكات وأشد عدوان من قبل سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي.

ويف كلمته أكد مساحة الشيخ حممد حسني /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية ،أن

معجزة اإلسراء واملعراج توثق ارتباطنا ببيت املقدس ،وأضاف أن ثبات شعبنا وصربه
سيقوده إىل النصر املؤزر
وإىل الدولة الفلسطينية

املستقلة وعاصمتها القدس
الشريف بإذن اهلل تعاىل.
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املفيت العام يرتأس اجللسة احلادية والثمانني جمللس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

رئيس جملس اإلفتاء األعلى – اجللسة احلادية والثمانني جمللس اإلفتاء األعلى ،وقد
افتتح مساحته اجللسة مستعرضاً األوضاع اليت مير بها شعبنا الفلسطيين ،وشجب جرائم

االحتالل حبق املتضامنني الذين أحبروا لفك احلصار عن غزة ،وجلب املعونات اإلنسانية

هلا ،واحتسب اجمللس الذين سقطوا جراء العدوان اإلسرائيلي عليهم شهداء عند اهلل،
ومتنى الشفاء العاجل للجرحى ،ومثن املواقف التضامنية املشرفة لرتكيا حكومًة وشعباً
مع شعبنا الرازح حتت نري االحتالل.
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من أخبار ونشاطات مكتب املفيت العام ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

كما مثن مواقف مجيع احلكومات والشعوب اليت شاركت يف قافلة احلرية وأيدتها ،من
أجل فك احلصار عن أهلنا يف غزة ،وناقش اجمللس بعض املسائل الفقهية ،وشكل جلاناً
من أعضائه لصياغة القرارات الصادرة باخلصوص.

خالل مهرجان نظمه احتاد نقابات العمال
املفيت العام يدعو إىل عدم العمل يف املستوطنات
القدس :دعا مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية -

العمال الفلسطينيني إىل وقف العمل يف املستوطنات اإلسرائيلية ،أو التعامل مع بضائعها

ومنتجاتها ،جاء ذلك خالل مهرجان نظمه احتاد نقابات العمال يف القدس ،حيث مت تكريم
مساحته تقديراً جلهوده يف إجناح املهرجان ،والدفاع عن القدس واملقدسات ،واعترب مساحته

اختيار احتاد نقابات العمال القدس إلقامة االحتفال بأنه خطوة إجيابية ،وذلك للفت
األنظار ملا يعانيه عمال القدس يومياً جراء املمارسات العدوانية اإلسرائيلية ضدهم،
وفضح اخلروقات اإلسرائيلية ضد املسجد األقصى املبارك واملقدسات الفلسطينية.
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املفيت العام يشارك يف اجتماع ممثلي املؤسسات واملرجعيات املقدسية بالقدس
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -يف االجتماع التشاوري الذي عقده ممثلو املؤسسات

املقدسية يف القدس ،وذلك لبحث شؤون املدينة املقدسة ،وما ميكن تقدميه خلدمة املواطنني

فيها ،وحضره عدد من ممثلي اجلهات الرمسية الفلسطينية والنقابات والغرف التجارية
واجلمعيات والفنادق واملؤسسات اإلعالمية والشركات االستثمارية ،وأكد مساحته على

ضرورة دعم صمود املواطن املقدسي للوقوف أمام الغطرسة اإلسرائيلية اليت متارسها

هذه السلطات ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته.

خالل مشاركته يف إحياء ذكرى النكبة
املفيت العام يضع إكلي ً
ال من الزهور على ضريح اجلندي اجملهول
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك – أبناء الشعب الفلسطيين يف الوطن والشتات إحياء
ً
إكليال من الزهور على ضريح اجلندي اجملهول يف
ذكرى النكبة ،حيث وضع مساحته
القدس ،وقال مساحته :تتزامن الذكرى الثانية والستني للنكبة هذا العام مع تصعيد غري

مسبوق يف مدينة القدس ،وحماوالت تهويدها ،وطمس معاملها األثرية العربية واإلسالمية،
والتضييق على املواطنني عرب سياسات احلصار واخلنق االقتصادي والتطهري العرقي،
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وأضاف :إن وجودنا هنا بالقرب من ضريح شهداء الواجب ،هلو تأكيد على صمود

املقدسيني ،وعلى اهلوية العربية واإلسالمية للمدينة املقدسة.

خالل صالة اجلمعة يف خيمة االعتصام
املفيت العام :خيمة البستان رمز لصمود املقدسيني يف وجه خمططات االحتالل
القدس :ألقى مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك  -خطبة اجلمعة يف خيمة االعتصام حبي البستان ،واليت
يقيمها الفلسطينيون رداً على تهديدات سلطات االحتالل بهدم املباني يف هذا احلي،
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وأكد مساحته أن هذه اخليمة أصبحت عنواناً لكل أبناء فلسطني ،ورمزاً لصمود املقدسيني
الفلسطينيني ورباطهم عند أبواب املسجد األقصى املبارك والقدس ،مشرياً إىل أن الغاية

من الصالة يف خيمة البستان تتمثل يف املرابطة من أجل محاية هذا احلي ،وبالتالي محاية
القدس ،ألن سلوان هي البوابة اجلنوبية للمسجد األقصى املبارك ،وبالتالي فإن األجر
والثواب عند اهلل سبحانه وتعاىل كبريان جداً ،ثم أ ّم مساحته املصلني.
املفيت العام يستقبل القنصل الفرنسي العام
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك  -سعادة السيد فريدريك ديسا جينكيز /القنصل
الفرنسي العام ،حيث أطلع مساحته الضيف على األوضاع الصعبة اليت يعيشها أبناء
الشعب الفلسطيين ومقدساته ،وبني مساحته أن سلطات االحتالل ومستوطنيها صعدوا

اعتداءاتهم ضد املواطنني العزل األبرياء ،وضد أماكن العبادة واملقدسات الفلسطينية،
وطالب مساحته القنصل الفرنسي بنقل هذه الصورة إىل بالده ،مثنياً على الروابط

التارخيية بني الشعبني الفلسطيين والفرنسي ،شاكراً احلكومة الفرنسية واالحتاد األوروبي
على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيين ولقضيته العادلة.

املفيت العام يتفقد مسجد اللنب الشرقية
اللنب الشرقية :قام مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك  -على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بتفقد
مسجد اللنب الشرقية الذي أحرقه قطعان املستوطنني ،وبني مساحته أن االعتداء على

املساجد يأتي ضمن سياسة مربجمة تهدف إىل تأجيج الصراع ،وتظهر مدى االستهتار
بالقيم الدينية واإلنسانية لآلخرين ،مبيناً أن املساجد يف فلسطني تتعرض حلمالت من

قبل سلطات االحتالل ومستوطنيها ،ودعا املواطنني إىل اليقظة واحلرص من اعتداءات
املستوطنني ،ثم أ ّم مساحته املصلني يف صالة الظهر.
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املفيت العام يشارك يف اليوم العاملي للصحافة
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك – يف اليوم العاملي للصحافة ،الذي أقامه نادي الصحافة

املقدسي بالقدس ،وحضره عدد من الشخصيات الرمسية والشعبية ،وبني مساحته أهمية
الصحافة خاصة يف هذه األيام ،مشرياً إىل ما تعانيه من مضايقات سلطات االحتالل،
وناشد مساحته الصحفيني بنقل أخبار األوضاع الصعبة واملعاناة اليت يعيشها شعبنا إىل
العامل ،لفضح سياسات االحتالل وغطرسته.
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الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية يرتأس اجتماعًا ألسرة حترير جملة اإلسراء
القدس :باإلنابة عن مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار

الفلسطينية ،املشرف العام جمللة اإلسراء – ترأس فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل
 الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،رئيس حترير جملة اإلسراء  -اجتماعاً ألسرةالتحرير ،نوقشت فيه آلية العمل يف اجمللة ،واخلطوات املتبعة يف النشر ،كما مت حبث

ً
مقرتحات تتعلق بأرشفة اجمللة ،واالحتفاظ بها بطرق مناسبة كي تبقى مرجعاً
متناوال لدى

القراء والباحثني ،وحضر االجتماع الشيخ الدكتور إمساعيل نواهضة ،واألستاذ الدكتور

حسن السلوادي ،والشيخ الدكتور محزة ذيب ،والشيخ الدكتور سعيد القيق ،والشيخ
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الدكتور شفيق عياش /أعضاء هيئة التحرير ،والسيد مصطفى أعرج /نائب املدير العام
للعالقات العامة واإلعالم ،والسيد يوسف تيسري /سكرتري التحرير.
الوكيل املساعد يشارك يف ورشة عمل حول «كيف حنمي أبناءنا املعاقني»
رام اهلل :شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء

الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -يف ورشة عمل بعنوان «كيف حنمي أبناءنا
املعاقني» ،حيث بني فضيلته أن الدين اإلسالمي حيث على رعاية املعوقني من ناحية

أخالقية وإنسانية وعقائدية ،وإن االهتمام الكامل بذوي االحتياجات اخلاصة يقع على
األسرة واجملتمع ،وأن علينا أن حنمي أبناءنا ،وعدم حصر هذا الدور مبؤسسات الرتبية
اخلاصة فقط ،بل جيب دعوة اجملتمع أيضاً لالهتمام بشؤون املعاق ورعايته ،وعدم استغالله

لكونه إنساناً ضعيفاً ال يستطيع الدفاع عن نفسه.

مفيت اخلليل يشارك يف ورشيت عمل
اخلليل :شارك فضيلة الشيخ «حممد ماهر» مسودة –مفيت حمافظة

اخلليل  -يف ورشيت عمل عقدتا يف احملافظة ،حيث شارك يف ورشة

عمل بعنوان «حق املواطنة واهلوية» ،واليت عقدت يف إقليم وسط

اخلليل «فتح» ،بدعوة من طاقم شؤون املرأة ،ويف ورشة عمل أخرى حول

«مشروع تسجيل البلدة القدمية على قائمة الرتاث العاملي» ،واليت عقدت يف جممع إسعاد
الطفولة ،علماً بأن فضيلته يلقى العديد من الدروس الدينية ،ويساهم يف حل العديد
من النزاعات العائلية ،يف حمافظة اخلليل.

حماضرات دينية ملفيت طوباس
طوباس :ألقى فضيلة الشيخ حسني عمرو -مفيت حمافظة طوباس-
عدداً من احملاضرات الدينية ،منها حماضرة يف مجعية طوباس اخلريية،

حتدث فيها عن رعاية اليتيم وكفالته ،واالهتمام حبقوقه ،وبيان فضل
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ذلك وأهميته يف اجملتمع اإلسالمي ،الذي جيب أن يسوده التكافل والرتاحم واحملبة ،كما
ألقى حماضرة يف مديرية التوجيه السياسي يف احملافظة ،حضرها عدد من منتسيب األجهزة

األمنية ،حتدث فيها عن أهمية االلتزام الديين لرجل األمن ،كما ألقى حماضرة أخرى
حول «قدسية العمل وعمارة األرض» ،واليت نظمتها هيئة التوجيه السياسي والوطين يف

احملافظة ،حتدث خالهلا عن فن التعامل مع اجلمهور وأساليبه.

مفيت جنني السابق يشارك يف ندوة حول احلالل واحلرام
جنني :شارك فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح – مفيت حمافظة جنني

السابق – يف ندوة دينية بعنوان «احلالل واحلرام» ،اليت نظمتها دائرة
الفتوى والتشريع يف احملافظة ،وأكد فضيلته أهمية دور األسرة يف

رعاية األبناء وتوجيههم ،وحتدث عن األدوار يف احلياة التكاملية ،مبيناً

أن املسؤول قائد يف موقعه ،واملسؤولية األوىل تقع على عاتق األسرة ،كما شا ر ك

فضيلته يف إلقاء العديد من خطب اجلمعة والدروس الدينية ،باإلضافة إىل املساهمة يف
حل العديد من النزاعات العائلية والعشائرية يف احملافظة.

مفيت طولكرم يلقي حماضرات دينية
طولكرم :ألقى فضيلة الشيخ عمار بدوي -مفيت حمافظة طولكرم-

حماضرات دينية يف مقر زاوية الشيخ حسني القامسي يف اخلليل ،تطرق
فيها إىل العديد من املسائل الفقهية ،اليت تركزت حول املعامالت املالية

يف اإلسالم ،وحضرها العديد من األئمة والدعاة ،كما ألقى حماضرة

يف مقر دائرة أوقاف طولكرم عن الفرقة األمحدية ،بينّ فيها نشأة هذه الفرقة واألفكار
الضالة اليت حتملها ،كما بينّ حتريفها لآليات القرآنية ،وأشار إىل األحكام الشرعية

اليت صدرت عن جمامع الفقه اإلسالمية العاملية وعن جملس اإلفتاء األعلى يف فلسطني
خبصوص هذه الفرقة.
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مفيت بيت حلم يشارك يف الفعاليات االحتجاجية ضد جدار الفصل العنصري
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة

بيت حلم– يف الفعاليات االحتجاجية اليت أقامتها اللجنة الشعبية

ملقاومة اجلدار يف احملافظة ،حيث ألقى فضيلته خطبة اجلمعة جبوار جدار

الفصل العنصري يف قرية واد رحال ،كما شارك يف فعاليات اللجنة

الشعبية ملقاطعة منتجات املستوطنات ،واليت انطلقت من ساحة املهد يف احملافظة ،وشارك
كذلك يف افتتاح معرض الكتاب السنوي ،الذي نظتمه مدرسة هريمان مجايز ،وحضره

عدد من املسؤولني الرمسيني والشعبيني.

مفيت نابلس يلقي العديد من احملاضرات والدروس الدينية
نابلس :ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش –مفيت حمافظة نابلس– العديد

من احملاضرات والدروس الدينية ،فقد ألقى فضيلته حماضرة بعنوان:

«قيمة العمل وحقوق العمال» ،يف مقر املديرية العامة للعمل النسوي
يف وزارة األوقاف ،حضرها واعظات وحمفظات للقرآن يف احملافظة ،بينّ

فيها أهمية العمل وأحكامه الشرعية ،كما ألقى حماضرة جملموعتني من شرطة األمن
العام تناول فيها القيم األخالقية لعمل رجل األمن ،وألقى كذلك درساً دينياً جملموعة
كشفية يف خميم كشفي يف مدرسة ابن قتيبة ،حتدث فيها عن مرحلة الطفولة والشباب،

وكيف سلك النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم يف تربية الشباب ،وضرب أمثلة تبني
التزام الشباب املسلم ،وقامت هيئة التوجيه السياسي يف احملافظة بتكريم فضيلته تقديراً
جلهوده اليت يبذهلا يف نشر الدين وخدمة املواطنني.
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مسابقة العدد 92
أسئلة المسابقة:

 .1اكتب آية قرآنية تتضمن َق َسماً صرحياً إلبليس باهلل.
 .2متى يكون الزواج واجباً ؟

ف َش ْه ٍر»؟
ْر َخيرٌْ ِّم ْن أَْل ِ
 .3كم سنة تعدل ليلة القدر يف ضوء قوله تعاىل«َ :ليَْلُة اْل َقد ِ
 .4من  ...؟

أ -أم املؤمنني اليت أسقطت السيدة عائشة وعاء الطعام من يدها؟
ب -الصحابيان اللذان َقتَال أبا جهل؟
ج -صاحب مقال «أخطاء اخلطباء»؟
د -صاحب كتاب ِّ
«الشفا»؟

 .5ما  ...؟

أ -اسم باب اجلنة الذي يدخل منه الصائمون؟

ب -كفارة اجلماع من قبل الصائم يف نهار رمضان؟
الص َّفة؟
ج -املقصود بأهل ُّ

د -األيام البيض اليت يسن صومها شهريّاًَ؟
هـ -حكم خلع الضرس ورقعه للصائم يف شهر رمضان؟
السحور واإلفطار؟
و -السنة يف توقيت ُ

؟

تنبيه :يمكن استخراج إجابة أسئلة المسابقة من محتويات هذا العدد

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

ملحوظتان :

 يرجى كتابة االسم الثالثي حسب ما ورد يف البطاقةالشخصية (اهلوية) ،والعنوان الربيدي ،ورقم اهلاتف
واإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 92
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
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إجابة مسابقة العدد 90
ج1976 :1م
ج :2أ-ما زاد عمرها عن ستة أشهر من الضأن.
ب -أن يستوعب مجيع ما يف اإلناء ،مأخوذ من الشفافة وهي ما بقي يف اإلناء من الشراب.
ج -ال جيوز.
دـ -يسقطان.
هـ -مسجد بالل بن رباح -بيت حلم.
و-تقارب ألف آية.
ج:3أ -أبو بكر الصديق.
ب -ابن حجر العسقالني.
ج -اإلنسان.

الفائزون في مسابقة العدد 90

املرتبة

اإلسم

األوىل

موسى حممد هماش

العنوان

الثانية حممد عبد الكريم يونس
الثالثة إبراهيم مصطفى حبش
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قيمة اجلائزة بالشيكل

بيت حلم

250

طولكرم

200

نابلس

150

العدد  92رمضان  -شوال  1431هـ

وفق

أيلول  -تشرين األول  2010م

ضوابط جيب مراعاتها
عند الكتابة جمللة اإلسراء
حرصاً على التواصل بني جملة «اإلسراء» وقرائها الكرام ،فإننا نتوجه ألصحاب

األقالم من األدباء واملفكرين وأصحاب الفضيلة العلماء أن يثروا جملتهم بالكتابة فيها،
لالستفادة من عطائهم الكريم ،آملني أن تصلنا مشاركاتهم من خالل املقاالت واألحباث
والقصائد الشعرية ،اهلادفة النرية ،ومالحظاتهم السديدة ،علماً أن موضوعات اجمللة

متنوعة ،تشمل اجملاالت الدينية واإلنسانية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والرتاثية

والتارخيية ،وخيصص لكل موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

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

أو باليد.

 .2أال يزيد املقال عن  5صفحات حجم  ،A4والبحث من  12 - 10صفحة.
 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع التشكيل ،وتوثيق أرقامها.
 .4ختريج األحاديث ،وأن تكون مشكلة ،وصحيحة.

.5التوثيق عند االقتباس سواء من اإلنرتنت أو الكتب واملراجع واملصادر األخرى.
 .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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