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صالتكم وصيامكم وصدقاتكم

افتتاحية العدد

ال مَ ُ
تُّنوا على اهلل
الشيخ  /حممد أمحد حسني  -املشرف العام

نبه القرآن الكريم يف خواتيم سورة احلجرات إىل رفض مبدأ املن على اهلل بسبب
االنتساب إىل اإلسالم ،إذ اإلسالم نعمة كبرية ،جديرة بأن يتوجه املهتدون بالشكر
واالمتنان إىل اهلل ،أن هداهم إليه ،وبهذا اخلصوص يقول تعاىل{ :يمَُنُّو َن َعَليْ َك أَ ْن أَ ْسَل ُموا

ُقل ال مَُتنُّوا َعَل َّي إ ْسلاَ َم ُكم َبل ُ
مَُن َعَليْ ُك ْم أَ ْن َه َد ُ
ُم َصاِدِق َ
ني} ()1
اهلل ي ُّ
لإلميَا ِن إِن ُكنت ْ
ِ
اك ْم ِ
ِ
ومن فروع نعمة اهلداية إىل اإلسالم ،تأتي نعمة االنصياع إىل أداء الشعائر والفرائض
والنوافل التعبدية ،اليت يفوز بسببها العابد جبنة عرضها السماوات واألرض ،وحيظى
برضا اهلل وتوفيقه ،عدا عن الفوائد واملنافع اليت يصعب حصرها وعدها من مجلة ما
جينيه العابد من خريات االنضباط بتأدية العبادات هلل رب العاملني ،الذي خلق الناس،
وهو أدرى مبا يصلح هلم ،ومبا جيلب هلم النجاة واخلري ،وهو سبحانه يف غنى عن
عباداتهم ،وال تضره معصيتهم ،وقد جاء يف احلديث الصحيح القدسي ،عن أبي َذ ٍّر،

رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فيما يرويه عن ربه سبحانه ،قال... ( :يا

ِعبَاِدي؛ إن ُ
َّك ْم َل ْن َتبُْل ُغوا َض ِّريَ ،فت ُ
َض ُّروِنيَ ،وَل ْن َتبُْل ُغوا َن ْف ِعيَ ،فتَنْ َف ُعوِني ،يا ِعبَاِدي؛ لو
ِ
َ
ُ
آخ َر ُك ْمَ ،وإن َ ُ
ْ
اح ٍد ِمنْ ُك ْم ،ما َزاَد
ب َر ُج ٍل َو ِ
أَ َّن أَ َّوَل ُك ْمَ ،و ِ
ِ
ْسك ْمَ ،و ِجنَّك ْمَ ،كاُنوا على أْت َقى َقل ِ
ْس ُك ْمَ ،و ِجنَّ ُك ْمَ ،كاُنوا على
ذلك يف ُمْل ِكي شيئاً ،يا ِعبَاِدي؛ لو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْمَ ،و ِ
آخ َر ُك ْمَ ،وإِن َ
َ
ْ
آخ َر ُك ْم،
اح ٍد ،ما َن َق َ
ص ذلك من ُمْل ِكي شيئاً ،يا ِعبَاِدي؛ لو أَ َّن أَ َّوَل ُك ْمَ ،و ِ
ب َر ُج ٍل َو ِ
أْف َج ِر َقل ِ
4
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ص
ْسا ٍن َم ْسأََلتَُه ،ما َن َق َ
ْس ُك ْمَ ،و ِجنَّ ُك ْمَ ،قاُموا يف َص ِعي ٍد َو ِ
اح ٍدَ ،ف َسأَُلوِنيَ ،فأَ ْع َطيْ ُت ُك َّل إِن َ
َوإِن َ
ص املِ ْخيَ ُط ،إذا ُأْد ِخ َل البَ ْح َر ،يا ِعبَاِدي؛ إمنا ِه َي أَ ْع َم ُال ُك ْم،
ذلك مِمَّا ِعنْ ِدي ،إال كما يَنُْق ُ

ُأ ْح ِصي َها َل ُك ْمُ ،ث َّم ُأ َوِّف ُ
يك ْم إِيَّا َهاَ ،ف َم ْن َو َج َد َخيرْ ًاَ ،فْليَ ْح َم ْد اهللََ ،و َم ْن َو َج َد غري ذلك ،فال
يس َ
اخل ْوالِن ُّي إذا َحد َ
َّث بهذا احلديثَ ،جثَا
يَُلو َم َّن إال َن ْف َسُه) .قال َس ِعيدٌ( :كان أبو إِْد ِر َ
على ُر ْكبَتَيِْه))2( .
وعلى الرغم من أن اهلل يف غنى عن عبادة اخللق ،إال أنه سبحانه جعل غاية

نس
اإل َ
خلق اإلنس واجلن متمثلة يف عبادته سبحانه ،فقال تعاىلَ { :و َما َخَل ْق ُت ِ
اجل َّن َو ِ

إِال ِليَ ْعُب ُدو ِن}( ،)3والعبادة هنا مطلقة ،تشمل الشعائر ،والطاعة يف األقوال واألعمال،
صغريها وكبريها.
وعبادة العباد لربهم ينحصر خريها فيهم ،إذ إن اهلل يف غنى عن أن ينتظر نفعاً من

{لن يَن َ
العابدين ،ويف هذا يقول سبحانهَ :
َال اهللَ لحُُ وُم َها َوال ِد َم ُاؤ َها َوَل ِكن يَن ُ
َالُه التَّ ْق َوى

نك ْم َك َذِل َك َس َّخ َر َها َل ُك ْم ِلت َ
ِم ُ
بوا اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
اك ْم َوَب ِّش ِر املحُْ ِسنِ َ
ني}( ،)4فحري
ُكرُِّ
يعبوا عن شكر ربهم على أن هداهم لعبادته ،بالتكبري ،واحلمد،
بالعابدين حقاً أن رّ
عمال بقوله تعاىلَ ...{ :وِلت َ
وحسن الطاعة هلل سبحانه ،ليكونوا من شاكري أنعمهً ،
بوا
ُكرُِّ

اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
اك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}(.)5

واملؤمن البصري يداوم على سؤال اهلل اهلداية ،والتوفيق يف أداء العبادة ،ألنه على دراية

حقيقية بقيمة نعمة اهلداية ،وقدر التوفيق ألداء العبادة ،وهو يوقن أن اخللق ينساقون

إىل عبادة الباري سبحانه ،طوعاً أو كرهاً ،وذلك بسبيل من سبل الطاعة ،أو شكل من

استَ َوى
أشكال العبادة الظاهرة أو الباطنة ،أو بهما معاً ،ويصدق يف هذا قوله تعاىلُ{ :ث َّم ْ
الس َماء َو ِه َي ُد َخ ٌ َ َ لهََ َ
ض اِْئتِيَا َط ْوعاً أَ ْو َك ْرهاً َق َالتَا أََتيْنَا َطاِئ ِع َ
ني} ()6
إِلىَ َّ
ان ف َقال ا َولأل ْر ِ
وملا حتدث القرآن الكريم عن الصيام ،وااللتزام به من الصائمني ،بني سبحانه أن
5
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حمصلة صوم الصائم تقود إىل حتصيل اخلري لذات الصائم ،وكذلك بالنسبة إىل املسافر
الذي يرخص له بالفطر ،فإن تطوعه بالزيادة يف الفدية هو خري له ،فيقول تعاىل يف سياق
َات َف َمن َكا َن ِم ُ
نكم َّم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر
احلديث عن الصيام وأحكامه{ :أَيَّاماً َّم ْع ُدود ٍ
َ
َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخ َر َو َعَلى َّال ِذ َ
ني َف َمن َت َط َّو َع َخيرْ اً َف ُه َو َخيرٌْ
ين ُي ِطيُقوَنُه ِف ْديٌَة ط َعاُم ِم ْس ِك ٍ
ُم َت ْعَل ُمو َن}(.)7
َّلُه َوأَن َت ُصوُمواْ َخيرٌْ َّل ُك ْم إِن ُكنت ْ
ويف الصالة ،يبني اهلل تعاىل الفضل الذي يحَُ ّصله املصلون من أدائها ،فيقول سبحانه:
الص َ
الز َكاةَ لهَُ ْم أَ ْجُر ُه ْم ِعن َد َرِّب ِه ْم
الةَ َوآَت ُواْ َّ
{إِ َّن َّال ِذ َ
الصالحِ َ ِ
ات َوأََقاُمواْ َّ
ين آ َمنُواْ َو َع ِمُلواْ َّ
َو َال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن}( ،)8فمن فضل العبادة على العابد ،أن يؤتيه اهلل
ثوابها وأجرها ،وأن يسبغ عليه أمنه وطمأنينته ،وأن ينجيه من حزنه ،وقلقه ،وبؤسه.

فالصائم القائم الذي يصوم النهار ،ويؤدي الصلوات املفروضة ،ويتطوع بالنوافل
يؤدي شعائر تعبدية هلل ،غري أن خري هذا األداء يعود على العابد نفسه يف اجلزاء

والثواب ،حيث أعد اهلل لعباده الذين أخلصوا عبادتهم هلل ،نعيماً مقيماً ،وجنات جتري
من حتتها األنهار ،يدخلها الصائمون من باب الريان ،فرحني مبا آتاهم اهلل ،ومبا وفقهم
إىل عبادته ،وهداهم إىل حسن طاعتهٌّ ،
فحق هلل عليهم أن حيمدوه آناء الليل وأطراف
النهار ،ويف صعودهم وهبوطهم ،وعند اليقظة من املنام ،والذهاب إليه ،ويف كل أحواهلم
وظروفهم أن هداهم لعبادته ،خبالف الذين يظنون أنهم يقدمون بصيامهم وصالتهم

ً
ً
وتفضال منهم أن أدوا بعض الشعائر ،دون أن يستشعروا فضل اهلل
فضال من جانبهم،
عليهم بها ،وحقه عليهم بأدائها ،فهم إىل اجلهل باحلقائق أقرب ،بل هم منحرفون عن
جادة اخلري واهلدى ،منقادون إىل ظالم التيه والضالل.
ومن دالئل الدربني ومؤشراتهما؛ درب من حيمد اهلل على فضل اهلداية إىل العبادة
والطاعة ،ودرب من مين على اهلل بها ،أن احلامد يؤدي العبادة يف خشوع وانضباط مبا
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شرع اهلل ،ويبلغ درجة تأثره مبؤثراتها ،وحرصه الدائم على حسن أدائها.
أما الذي مين على اهلل بها ،فهو يتفلت من عقاهلا ،ويتعاىل بها ،وال يستشعر مؤثراتها،
ُك ْم ب َ
ين أَ ْع َم ً
ً
اال*
فيكون كاألخسرين
األ ْخ َس ِر َ
أعماال ،الذين قال اهلل فيهمُ{ :ق ْل َه ْل ُننَبِّئ ُ ِ
َ
َّه ْم يحُْ ِسنُو َن ُصنْعاً* ُأ َ
َّال ِذ َ َ َّ
احليَاةِ ُّ
ين
ولئِ َك َّال ِذ َ
الدْنيَا َو ُه ْم يحَْ َسُبو َن أَن ُ
ين ضل َس ْعُي ُه ْم فيِ
يم لهَُ ْم يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َو ْزناً* َذِل َك
ات َرِّب ِه ْم َوِل َقاِئِه َف َحبِ َط ْ
َك َفُروا ِبآيَ ِ
ت أَ ْع َمالهُُ ْم َفال ُن ِق ُ
َاؤ ُه ْم َج َهنَّ ُم َا َك َفُروا َو خََّ
َجز ُ
ات ُذوا آيَاِتي َوُر ُسِلي ُهزُواً})9( .
بمِ

والذين يقومون بأداء الشعائر التعبدية ،ويمَُنُّون على اهلل بها ،تراهم يتثاقلون فيها،

وال يقومون إليها إال كساىل ،على طريقة املنافقني ومنهجهم ،الذين قال اهلل فيهم{ :إِ َّن
الص َ
الةِ َقاُمواْ ُك َسالىَ ُي َر ُ
املُنَاِف ِق َ
اس َو َال
آؤو َن النَّ َ
ني خَُياِد ُعو َن اهللَ َو ُه َو َخاِد ُع ُه ْم َوإَِذا َقاُمواْ إِلىَ َّ

يَ ْذ ُكُرو َن اهللَ إ َّال َقِل ً
َّه ْم
يال} ( ،)10ويقول تعاىلَ { :و َما َمنَ َع ُه ْم أَن ُت ْقبَ َل ِمنْ ُه ْم َن َف َقاُت ُه ْم إِ َّال أَن ُ
ِ
الص َ
الةَ إِ َّال َو ُه ْم ُك َسالىَ َو َال ُين ِفُقو َن إِ َّال َو ُه ْم َك ِار ُهو َن})11(.
َك َفُرواْ ِباهللِ َوِب َر ُسوِلِه َو َال يَأُْتو َن َّ
وهم يَسهون عن الصالة ،ويتغافلون عنها ،فال يضريهم تفويت بعضها ،أو أدائها

خارج وقتها ،أو تركها أياماً وأسابيع ،أو القيام بها دون خشوع ،واهلل تعاىل يتوعد
ت َّال ِذي ُي َك ِّذ ُب ِب ِّ
الساهني عن صالتهم ،فيقول تعاىل يف سورة املاعون{ :أَ َرأَيْ َ
ين *
الد ِ
َ
يم * َولاَ يحَُ ُّ
ني * َف َويْ ٌل ِّلْل ُم َصِّل َ
ين ُه ْم
ني * َّال ِذ َ
َف َذِل َك َّال ِذي يَ ُد ُّع اليَتِ َ
ض َعَلى ط َع ِام المِْ ْس ِك ِ

ين ُه ْم ُي َر ُ
َعو َن املَ ُاعو َن}(.)12
َعن َصلاَ ِت ِه ْم َس ُاهو َن * َّال ِذ َ
اؤو َن * َومَيْن ُ

والذين مينون على اهلل عبادتهم ،يعبدون اهلل على حرف ،فإن أصابهم خري ،فرحوا

به ،وإن حلق بهم شر ،يئسوا وقنطوا؛ ألن إميانهم مهزوز ،واهلل تعاىل يقول فيهمَ { :و ِم َن
النَّاس َمن يَ ْعُب ُد اهللَ َعَلى َح ْر ٍف َفإِ ْن أَ َصاَبُه َخيرٌْ ْ
ب َعَلى
اط َمأَ َّن ِبِه َوإِ ْن أَ َصاَبتُْه ِفتْنٌَة ان َقَل َ
ِ
اآلخ َرةَ َذِل َك ُه َو ُ
اخل ْس َر ُ
َو ْج ِهِه َخ ِس َر ُّ
ان املُبِنيُ}(.)13
الدْنيَا َو ِ
وليس من قبيل املصادفة أن تتحدث سورة الكهف عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات،
7
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ً
ين آ َمنُوا َو َع ِمُلوا
وجزائهم ،يف أعقاب حديثها عن األخسرين
أعماال ،فقال تعاىل{ :إِ َّن َّال ِذ َ

ات ال ِف ْرَد ْوس ُنز ً
ين ِفي َها ال يَبْ ُغو َن َعنْ َها ِح َو ًال}(.)14
ت لهَُ ْم َجنَّ ُ
ات َكاَن ْ
ُال * َخاِل ِد َ
الصالحِ َ ِ
َّ
ِ

فالذين حيمدون اهلل على نعمة اهلداية إىل اإلميان ،وعلى التوفيق إىل أداء الصالة والصيام
والصدقة والقيام ،هم الراكعون ،الساجدون ،احلامدون ،العابدون ،الذين هم يف صالتهم
خاشعون ،ويف صيامهم ال يرفثون ،ويف حجهم يربون ،ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم،
وال تعلم مشائلهم ما تنفق أميانهم ،ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة،
ويعتربون أنفسهم أمناء على ما بني أيديهم من نعم وخريات ،جيمعون املال من احلالل،

وينفقونه يف املباح ،وهم الذين إذا أنفقوا ،أو عملوا خرياً ألحد ،فإنهم يبتغون أجرهم

من اهلل ،وال يرقبون ممن تلقى مساعداتهم محداً وال شكوراً ،على منهج األخيار الذين

يد ِم ُ
ذكر اهلل وصفهم دوافع إنفاقهم ،فقال سبحانه{ :إِنمََّا ُن ْط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْجِه اهللِ ال ُن ِر ُ
نك ْم
َجزَاء َوال ُش ُكوراً} ()15
هذا باإلضافة إىل أن إنفاقهم وعونهم ال يكونان على سبيل رد املعروف ملن سلف

به ،وإمنا هم يبدأون به ،ويبادرون إليه ،فهم األتقياء ،الذين وعدهم اهلل أن يرضيهم،
وحيسن مقامهم ،فقال تعاىل يف أمثاهلمَ { :و َسُي َجنَُّب َها َ
األْت َقى * َّال ِذي ُي ْؤِتي َم َالُه يَتَز َّ
َكى *

َو َما َأل َح ٍد ِعن َدُه ِمن ِّن ْع َمٍة تجُْزَى * إال اْبتِ َغاء َو ْجِه َرِّبِه َ
األ ْعَلى * َوَل َس ْو َف يَ ْر َضى}(،)16
ِ
ً
وقليال ما يهجعون ،يقولون :حنن يف سعادة ،لو
وإن الذين يقومون الليل ،يصلون لربهم،

عرفها السالطني ،لقاتلونا عليها ،فهؤالء هم الذين ال يمَُنُّون على اهلل صالتهم وقيامهم،
مبتغني األجر والثواب ،وحسن اجلزاء من اهلل.
وبهذا تكون هاتان اجملموعتان من اآليات املتعاقبة ،قد بينتا وصف أهل الدربني،

ً
أعماال ،ومنهم الذين يمَُنُّون على اهلل إسالمهم وصيامهم وصالتهم
درب األخسرين
ونفقاتهم ،ودرب الذين آمنوا باهلل ،وعملوا الصاحلات ،اليت منها استشعار فضل اهلل
8

ال مَ ُ
تُّنوا على اهلل صالتكم وصيامكم وصدقاتكم

عليهم أن هداهم إىل اإلميان ،والصيام ،والصالة ،واإلنفاق يف سبيله ،على الوجه الذي
يرضيه سبحانه.
واملن ميقته اهلل حني يكون بني الناس ،فكيف إذا كان من املخلوق خلالقه؟! فسيكون

أشد مقتاً ،وأنكى نكراناً ،واعتربه اهلل لوناً من ألوان األذى الذي يلحقه منفق الصدقة
مبتلقيها ،فيبطل أجر الصدقة وثوابها ،فنهى اهلل املؤمنني عنه ،فقال سبحانه{ :يَا أَيُّ َها

َ
َ ُ َ
َ ُ
َ َّ
اس َو َال ُي ْؤ ِم ُن
َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ال ُتبْ ِطلواْ َص َدقاِتكم ِبامل ِّن َواألذى َكال ِذي ُين ِف ُق َمالُه ِرَئاء النَّ ِ
اب َفأَ َصاَبُه َو ِاب ٌل َفرََ
ت َكُه َصْلداً َّال يَ ْق ِدُرو َن
اآلخ ِر َف َمثَُلُه َك َمثَ ِل َص ْف َوا ٍن َعَليِْه ُت َر ٌ
ِباهللِ َواليَ ْو ِم ِ
اهلل َال يَ ْه ِدي ال َق ْو َم َ
َعَلى َش ْيٍء مِّمَّا َك َسُبواْ َو ُ
ين}(.)17
الكاِف ِر َ
وهذا النهي الرباني للمؤمنني عن إبطال صدقاتهم باملن واألذى ،جاء يف سياق احلديث

عن حال الذي ينفق ماله ابتغاء مرضاة اهلل ،وتشبيه مناء ثوابه ،بتكاثر السنابل النابتة من
حبة واحدة ،وهكذا حال من ال يتبع صدقته املن واألذى ،فيتنامى أجره ،ويتضاعف ثوابه،

ين ُين ِفُقو َن
{مثَ ُل َّال ِذ َ
ويتمتع باألمن والطمأنينة متجرداً من اخلوف واحلزن ،فقال تعاىلَّ :
َاب َل ُك ِّل ُسنُبَلٍة ِّمئَُة َحبٍَّة َو ُ
َ لهَُ
اهلل ُي َضا ِع ُف
يل اهللِ َك َمثَ ِل َحبٍَّة أَنبَت ْ
أ ْم َوا ْم فيِ َسبِ ِ
َت َسبْ َع َسن ِ فيِ
لمَِن يَ َشاُء َو ُ
َ َ لهَُ
يل اهللِ ُث َّم َال ُيتْبِ ُعو َن َما أَن َفُقوُا
يم * َّال ِذ َ
اهلل َو ِ
اس ٌع َعِل ٌ
ين ُين ِفُقون أ ْم َوا ْم فيِ َسبِ ِ
َمنّاً َو َال أًَذى لهَُّ ْم أَ ْجُر ُه ْم ِعن َد َرِّب ِه ْم َو َال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن * َق ْو ٌل َّم ْعُر ٌ
وف
َو َم ْغ ِف َرةٌ َخيرٌْ ِّمن َص َدَقٍة يَتْبَ ُع َها أًَذى َو ُ
يم}(.)18
اهلل َغيِ ٌّ
ن َحِل ٌ
ويف مقابل هذه الشرحية البشرية ،اليت تنطلق يف أعماهلا من عقيدة إميانية ،وإخالص
هلل يف الشأن كله ،والتذلل إليه سبحانه ،وشكره على آالئه وخريه ،يأتي احلديث القرآني
عن شرحية بشرية مغايرة ،تلك اليت يكون يف إنفاقها خلل يتمثل يف ناحية اإلخالص هلل،
ً
فبدال من أن يكون اإلنفاق هلل خالصاً ،فإن الشرحية املرائية تبطل أجرها باملن واألذى،
منطلقة من فراغ ،أو نقص يف اإلميان باهلل واليوم اآلخر ،فشبه اهلل إنفاقها بصفوان عليه
9
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تراب ،ثم جاءه املطر فأصبح صلداً بعد أن زال غطاؤه الرتابي بفعل وابل املطر ،خبالف
الذي ينفق ماله ابتغاء مرضاة اهلل ،فشبه اهلل نفقته جبنة بربوة أصابها وابل ،فلم تصبح
ين ُين ِفُقو َن أَ ْم َوالهَُ ُم
صلدة ،بل تضاعف مثرها وحصادها ضعفني ،فقال تعاىلَ { :و َمثَ ُل َّال ِذ َ

ت ُأ ُكَل َها
ات اهللِ َوَتثْبِيتاً ِّم ْن أَنُف ِس ِه ْم َك َمثَ ِل َجنٍَّة ِب َرْب َوةٍ أَ َصاَب َها َو ِاب ٌل َفآَت ْ
اْبتِ َغاء َم ْر َض ِ
ِض ْع َفينْ ِ َفإِن لمَّْ ُي ِصبْ َها َو ِاب ٌل َف َط ٌّل َو ُ
ري} ()19
اهلل بمَِا َت ْع َمُلو َن َب ِص ٌ
فحري باملؤمن أن ينطلق يف صيامه ،وصالته ،وزكاته ،وإنفاقه ،وصدقاته ،وكل أعماله،

من شعور بفضل اهلل عليه وإميانه وقناعته بذلك ،أن هداه ليكون من املؤمنني الصائمني
املصلني املتصدقني ،فتلك نعمة جديرة بالشكر والذكرً ،
عمال بالتوجيه الرباني الوارد
يف قوله تعاىلَ { :وأَ َّما ِبنِ ْع َمِة َرِّب َك َف َح ِّد ْث}( ،)20وورد اإلقرار بها يف قوله تعاىلَ { :وِتْل َك
دت َبن إِ ْس َراِئ َ
يل})21(.
نعمٌة مَُتنها عَلي أَ ْن عب
ِ ْ َ ُّ َ َ َّ َ َّ َّ يِ
اهلوامش
 .1احلجرات.17 :
 .2صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
 .3الذاريات.56 :
 .4احلج.37 :
 .5البقرة.185 :
 .6فصلت.11 :
 .7البقرة.184 :
 .8البقرة.277 :
 .9الكهف.106 - 103 :
 .10النساء.142 :
 .11التوبة.54 :
 .12املاعون.7 - 1 :
 .13احلج.11 :
 .14الكهف.108 - 107 :
 .15اإلنسان.9 :
 .16الليل.21 - 17 :
 .17البقرة.264 :
 .18البقرة.263 - 261 :
 .19البقرة.265 :
 .20الضحى.11 :
 .21الشعراء.22 :
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جتديد عزائم اخلري
واإلميان يف رمضان
الشيخ  /إبراهيم خليل عوض اهلل  -رئيس التحرير

ينتظر املؤمنون يف كل عام شهر رمضان بشغف ،متأهبني لصيام نهاره ،وقيام ليله،
وتالوة القرآن فيه ،والناظر يف املساجد ،وأسواق املسلمني ،ومواطن جتمعهم ،يلمس
بصمات هذا الشهر املبارك وآثاره فيها ،وال عجب يف ذلك ،فهو شهر يتميز بطاعة اهلل،
املتمثلة بشكل رئيس يف االمتناع عن األكل والشرب وبقية املفطرات من طلوع فجر
كل يوم فيه ،وحتى مغيب مشسه ،فإذا ما اقرتب موعد بدء الصيام ،الذي يكون مع بزوغ
الفجر ،الذي يعلن عنه املؤذنون ،فإن املسلمني املكلفني بالصيام ينهضون لتناول ما
تيسر من القوت والشراب ،فيما يعرف بالسحور ،وذلك قبيل أذان الفجر بقليل ،إذ من
سنة املصطفى ،صلى اهلل عليه وسلم ،تأخري السحور إىل ما قبل أذان الفجر بقليل ،فعن
َ
ت ،رضي اهلل عنه ،قالَ( :ت َس َّح ْرَنا مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم،
س ،عن َزيْ ِد بن َث ِاب ٍ
أَن ٍ
الصالةِ ،قلتَ :ك ْم كان بني َ
ور؟ قالَ :ق ْدُر مَ ْ
خ ِس َ
ني آيًَة))1( .
ُث َّم قام إىل َّ
األَذا ِن َو َّ
الس ُح ِ
ومع نهاية نهار الصيام ،يقوم املسلمون أفراداً وعائالت ،وأسراً وجمموعات ،بتناول

طعامهم الذي ُمنعوه يف النهار ،وذلك مع بدء الليل ،الذي يعلن عنه عند مغيب

الشمس ،ويقوم بهذا اإلعالن مؤذنو املساجد ،حني يصدحون باألذان لصالة املغرب،
فيصلونها ،ويتناولون طعام إفطارهم على وجه التعجيل دون تأخريً ،
عمال بسنة النيب،
11
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صلى اهلل عليه وسلم ،حيث قال( :ال يَز ُ
َال الناس بخَِيرْ ٍ ،ما َع َّجُلوا اْل ِف ْط َر) ،)2(.وعن ابن
أبي أَ ْوَفى ،رضي اهلل عنه ،قال( :كنت مع النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف َس َف ٍر َف َصا َم حتى
َ
َ
اج َد ْح لي،
ْز ْلَ ،ف ْ
ْز ْلَ ،ف ْ
اج َد ْح لي ،قال :لو اْنتَظ ْر َت حتى تمُْ ِس َي ،قال :ان ِ
أ ْم َسى ،قال ِل َر ُج ٍل :ان ِ
ت َّ
إذا َرأَيْ َ
الصاِئ ُم))3(.
الليْ َل قد أَْقبَ َل من َها ُهنَاَ ،ف َق ْد أَْف َط َر َّ
فتعجيل اإلفطار هو سنة نبينا األكرم ،حممد بن عبد اهلل ،عليه من اهلل أفضل الصالة

َخْل ُت أنا َو َم ْسُر ٌ
وأمت التسليم ،فعن أبي َع ِطيََّة ،قال( :د َ
وق على َعاِئ َشَةَ ،فُقْلنَا :يا ُأ َّم
َ
َ
ُ
المُْ ْؤ ِمنِ َ
اإلْف َطا َر،
اب محَُ َّم ٍد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أ َح ُد ُه َما؛ ُي َع ِّجل ِ
ني؛ َر ُجال ِن من أ ْص َح ِ
الصالةََ ،و َ
الصالةَ ،قالت :أَيُّ ُه َما الذي ُي َع ِّج ُل
اإلْف َطا َرَ ،وُي َؤ ِّخُر َّ
َوُي َع ِّج ُل َّ
اآلخُر؛ ُي َؤ ِّخُر ِ

َع
اإلْف َطا َر َوُي َع ِّج ُل َّ
الصالةَ؟ قالُ :قْلنَا :عبد اهللِ ،يَ ْعيِن ابن َم ْس ُعوٍد ،قالتَ :ك َذِل َك كان يَ ْصن ُ
ِ
بَ ،و َ
وسى))4( .
اآلخُر ،أبو ُم َ
رسول اهللِ ،صلى اهلل عليه وسلمَ ،زاَد أبو ُك َريْ ٍ
الصيام وجتديد عزائم اإلميان والصلة باهلل

ال يقتصر الصيام على مسألة اإلمساك عن املفطرات يف نهار الصيام ،وتناول املباح
منها بعد اإلفطار ،وإمنا للصيام مؤثرات إميانية ،جيدد من خالهلا الصائم بيعته مع اهلل،

على التزام طاعته ،وجتنب معاصيه ،فلم يكن عبثاً أن ختتم اآلية القرآنية اليت نصت
على فرض الصيام ،بذكر التقوى كغاية للصيام وهدف له وحمصلة ،فقال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}()5
ب َعَلى َّال ِذ َ
َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ

ويف التفسري الكبري يعدد الرازي وجوهاً ملناسبة ذكر َ
{ل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} يف هذا املوضع

القرآني؛ أحدها :أنه سبحانه بينّ بهذا الكالم ،أن الصوم يورث التقوى ملا فيه من
انكسار الشهوة ،وانقماع اهلوى ،فإنه يردع عن األشر ،والبطر ،والفواحش ،ويهون
لذات الدنيا ورياستها ،وذلك ألن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج ،وإمنا يسعى
الناس هلذين كما قيل يف املثل السائر ،املرء يسعى لعارية بطنه وفرجه ،فمن أكثر الصوم
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هان عليه أمر هذين ،وخفت عليه مؤنتهما ،فكان ذلك رادعاً له عن ارتكاب احملارم

والفواحش ،ومهوناً عليه أمر الرياسة يف الدنيا ،وذلك جامع ألسباب التقوى ،فيكون
معنى اآلية؛ (فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من املتقني ،الذين أثنيت عليهم يف
كتابي ،وأعلمت أن هذا الكتاب هدى هلم) ،وملا اختص الصوم بهذه اخلاصية حسن منه

تعاىل أن يقول عند إجيابها َ
{ل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} ،على وجه وجوبه؛ ألن ما مينع النفس عن

املعاصي ،ال بد أن يكون واجباً.

َ
ذكر{ل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن} يف موضع فرض الصيام؛ أن يفيد املعنى :بأنه ينبغي
وثاني وجوه

لكم بالصوم أن يقوى رجاؤكم يف التقوى ،وهذا معنى َ
{ل َع َّل}.

وثالثها؛ أن يفيد املعنى لعلكم تتقون اهلل بصومكم ،وترككم للشهوات ،فإن الشيء

كلما كانت الرغبة فيه أكثر ،كان االتقاء عنه أشق ،والرغبة يف املطعوم واملنكوح ،أشد

من الرغبة يف سائر األشياء ،فإذا سهل عليكم اتقاء اهلل برتك املطعوم واملنكوح ،كان اتقاء

اهلل برتك سائر األشياء أسهل وأخف.
ورابعها ،املراد ُ
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن }
ب َعَلى َّال ِذ َ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
{كتِ َ
ب َعَليْ ُك ُم ّ

أي لعلكم تتقون إهماهلا ،وترك احملافظة عليها ،بسبب عظم درجاتها وأصالتها.

وخامسها ،لعلكم تنتظمون بسبب هذه العبادة يف زمرة املتقني؛ ألن الصوم شعارهم.

واهلل أعلم)6(.

ومن هذه الوجوه التفسريية لربط رجاء التقوى بفرض الصيام ،يظهر مدى الصلة

العميقة اليت تربط التقوى بالصيام ،وتلك قضية عقائدية بامتياز ،فالصائم يوثق صلته

باهلل ،فهو يدع طعامه وشرابه هلل وحده ،كما ورد يف احلديث القدسي الصحيح ،عن أبي
ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،قال اهللَ ... ( :و َّال ِذي َن ْف ِسي
لخَُ ُ ُ ِ
الصاِئ ِم ،أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ َت َعالىَ من ِريح المِْ ْس ِك ،يَرُْ
ت ُك َط َعا َمُهَ ،و َش َراَبُه،
وف َفم
بيده؛ ل
َّ
ِ
الصيَاُم لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،والحْ َ َسنَُة ِب َع ْش ِر أَ ْمثَالهَِا))7( .
َو َش ْه َوَتُه ،من أَ ْجِليِّ ،
13
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فقد جعل اهلل الصوم له ،وهو جيزي به سبحانه ،كما ورد يف رواية أخرى للحديث

القدسي الصحيح ،عن أبي ُه َريْ َرةَ ،رضي اهلل عنه ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم،
قال اهللُ :
الصيَاُم ُجنٌَّة ،وإذا
الصيَا َم ،فإنه لي ،وأنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،و ِّ
(ك ُّل َع َم ِل ابن آَد َم له ،إال ِّ
كان يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْم ،فال يَ ْرُف ْ
بَ ،فإِ ْن َس َّابُه أَ َحدٌ ،أو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إني
ث ،وال يَ ْص َخ ْ
ِ
ِ
ِ
س محَُ َّم ٍد بيده؛ لخَُ ُل ُ
الصاِئم ،أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ من ِريح المِْ ْس ِك،
وف َفم َّ
ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌمَ ،و َّال ِذي َن ْف ُ
ِ
ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إذا أَْف َط َر َف ِر َح ،وإذا َل ِق َي َرَّبُهَ ،ف ِر َح ِب َص ْو ِمِه))8( .
ِل َّ
ومن وجوه توثيق صلة الصائم العقائدية باهلل ،حسب الذكر القرآني ،أن اهلل سبحانه

وتعاىل ،نص على فرض الصيام يف شهر رمضان ،وبيان بعض األحكام املتعلقة بالصيام،
ثم أتبع هذا النص مباشرة يف اآلية التالية باإلجابة عن سؤال عباد اهلل عن قرب اهلل أو

بعده ،ليجدوا أسلوبهم املناسب يف دعائه سبحانه ،فقال تعاىلَ { :وإَِذا َسأََل َك ِعبَاِدي َعيِّن

َجيُبواْ ِلي َوْلُي ْؤ ِمنُواْ ِبي َل َعَّل ُه ْم يَ ْر ُش ُدو َن}()9
يب َد ْع َوةَ الد
َفإِِّني َق ِر ٌ
يب ُأ ِج ُ
َّاع إَِذا َدعَا ِن َفْليَ ْست ِ
ِ

ومن خالل هذين الشاهدين على الربط العقائدي بعبادة الصيام ،يتبني أن الصيام

مدرسة للرتبية العقائدية ،اليت تنمو بها معززات اإلميان لدى الصائم وتزداد ،ويصبح به
ُ
وختتزن فيه طاقات
على مستوى إمياني أفضل ،وأقوى وأمنت ،فتتجدد فيه نفحات اإلميان،

إميانية تكمن يف خبايا الصائم ،ودوافع سلوكه وعبادته ومقويات إميانه.
الصيام وجتديد عزائم الثقة بنصر اهلل القريب
من العزائم اليت تتجدد بالصيام وتتقوى ،تلك املتعلقة بثقة الصائم بنصر اهلل
وعونه وتأييده ،فالذي يوثق صلته باهلل يقرأ األحداث بطريقة خمتلفة عن الذي يفتقر
إىل هذه الصلة ،أو تكون لديه ضعيفة ،فالذي يصوم جيد لنفسه سعة ومساحة للتأمل يف
األحداث وحتليلها ،وقراءتها على وجه صحيح ،يتناسب مع ما ورد يف القرآن الكريم

ب ُك َّل َخ َّوا ٍن
بشأنها ،مثل قوله تعاىل{ :إِ َّن اهللَ ُي َداِف ُع َع ِن َّال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ َّن اهللَ لاَ يحُ ِ ُّ
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ُم أَن َتد ُ
ين َخَل ْواْ ِمن
ْخُلواْ الجْ َنََّة َولمََّا يَأِْت ُكم َّمثَ ُل َّال ِذ َ
ور}( )10وقوله تعاىل{ :أَ ْم َح ِسبْت ْ
َكُف ٍ

الض َّراء َوُزْلزُلواْ َحتَّى يَُق َ
الر ُس ُ
َقبِْل ُكم َّم َّستْ ُه ُم اْلبَأْ َساء َو َّ
ين آ َمنُواْ َم َعُه َمتَى َن ْصُر
ول َو َّال ِذ َ
ول َّ
ِ
يب})11(.
اهلل أَال إِ َّن َن ْص َر اهللِ َق ِر ٌ
وقد ورد يف احلديث القدسي ربط واضح للعبادة بعون اهلل ونصره ومحايته ،عن

لي َوِليًّا،
أبي ُه َريْ َرةَ ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهلل قال :من َعادَى ّ
ت ْض ُت عليه ،وما يَز ُ
إلي مِمَّا اْفرََ
َال
إلي َعبْ ِدي ِب َش ْيٍء أَ َح َّ
ب ّ
َف َق ْد آَذْنُتُه ِبالحْ َ ْر ِب ،وما َت َق َّر َب ّ
س َعُه الذي يَ ْس َم ُع ِبِهَ ،وَب َص َرُه
إلي ِبالنَّ َواِف ِل حتى ُأ ِحبَُّه ،فإذا أَ ْحبَبُْتُه؛ كنت مَ ْ
َعبْ ِدي يَتَ َق َّر ُب ّ
الذي ُيبْ ِصُر ِبِهَ ،ويَ َدُه اليت يَبْ ِط ُ
مَْشي بهاَ ،وإِ ْن َسأََلن ُأل ْع ِطيَنَُّهَ ،وَلئِ ْن
ش بهاَ ،و ِر ْجَلُه اليت ي ِ
يِ
ْ َ ُ َ
َ ُ
س املُ ْؤ ِم ِن ،يَ ْك َرُه املَْو َت،
استَ َعاذِني أل ِعيذَّنُه ،وما َت َرَّدْد ُت عن َش ْيٍء أنا فا ِعلُه َت َرُّدِدي عن َن ْف ِ
وأنا أَ ْك َرُه َم َساَءَتُه))12( .
الصيام وجتديد عزائم البيعة مع اهلل على حسن طاعته
جيد املسلم يف شهر الصيام مومساً وفرصة مثينة للسعي حنو مزيد من طاعة اهلل سبحانه،

فالصائم الذي جيد نفسه منقاداً إىل اهلل يف االلتزام بأركان الصيام وشروطه وضوابطه،
ينساق طوعاً إىل التزام طاعة اهلل يف شأنه كله ،ألنه يؤمن بلزوم التوافق بني طاعة اهلل يف
الصيام وطاعته سبحانه يف باقي شأنه ،تهديه إىل ذلك التوجيهات القرآنية والنبوية ،اليت

اجٌة يف
س لهلِ َح َ
ُّور َوال َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
منها ،قوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :من مل يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه))13( .
فبرتك املفطرات طاعة هلل ،يتحقق الصيام ،الذي يقتضي من الصائم أن حيرص على

طاعة اهلل يف سلوكه اآلخر ،وإال فال يتحقق له خري الصيام ،وأجره املوعود ،وهذا يعين
أن الصائم مطالب بأن ينتهز موسم الصيام ملراجعة سلوكه ،لتعزيز الصاحل منه ،وتعديل
املنحرف عن الصراط املستقيم ،ويؤكد هذه املطالبة ما ورد عن الرسول ،صلى اهلل عليه
15
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وسلم ،من نعي الصائم القائم الذي فقد األجر والثواب لتجاوزاته السلوكية مع
الناس ،بل إن الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أطلق على هذا املتجاوز وصف املفلس،
س ِفينَا من ال ِد ْر َه َم له ،وال
س؟ قالوا :المُْْفِل ُ
فقال عليه الصالة والسالم( :أََت ْدُرو َن ما المُْْفِل ُ

َم
َمت َ
س من ُأ َّمتيِ  ،يَأِْتي يوم اْل ِقيَا َمِة ِب َصالةٍَ ،و ِصيَ ٍامَ ،و َز َكاةٍَ ،ويَأِْتي قد َشت َ
َاع ،فقال :إِ َّن املُْفِل َ
هذاَ ،وَق َذ َف هذاَ ،وأَ َك َل َم َ
ال هذاَ ،و َس َف َك َد َم هذاَ ،و َض َر َب هذاَ ،فُي ْع َطى هذا من َح َسنَاِتِه،

ت
ت َح َسنَاُتُه ،قبل أَ ْن ُي ْق َضى ما عليهُ ،أ ِخ َذ من َخ َطايَ ُاه ْمَ ،ف ُط ِر َح ْ
َو َه َذا من َح َسنَاِتِهَ ،فإِ ْن َفنِيَ ْ
عليهُ ،ث َّم ُط ِر َح يف النَّ ِار))14(.

فتجاوز احلق يف السلوك ،والتعدي على اآلخرين ،حسابه عسري ،حتى وإن صدر عن

صائم قائم ،إذ سيأتي يوم يدفع فيه اخللق املستحقات ألصحابها ،مصداقاً لقوله ،صلى
اهلل عليه وسلمَ :
ُّن الحُْ ُق َ
(لُت َؤد َّ
لشاةِ الجْ َ ْل َحاِء من َّ
وق إىل أَ ْهِل َها يوم اْل ِقيَا َمِة ،حتى ُي َقاَد ِل َّ
الشاةِ

اْل َق ْرَناِء))15(.

من هنا؛ تتوافر للصائم يف موسم الصوم الفرص والدوافع لتجديد بيعته مع اهلل على

السمع والطاعة املطلقة ،تلك البيعة اليت أخذها اهلل على عباده املتقني ،فوعدهم باجلنة
إن قدموا املطلوب الشرعي من طرفهم ،ولو بلغ الثمن مهجهم وأرواحهم ،حيث قال
َ لهَُ َ لهَُ َ َ ُ َ
اشرََ
تى ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ َ ُ
سبحانه{ :إِ َّن اهلل ْ
يل
ني أنف َس ُه ْم َوأ ْم َوا م ِبأ َّن ُم اجلنَّة ُي َقاِتلون فيِ َسبِ ِ
ً َ
ُ
ُ
ً
يل َواْلُق ْرآ ِن َو َم ْن أَ ْوَفى ِب َع ْه ِدهِ ِم َن
اهلل َفيَ ْقُتلو َن َوُي ْقتَلو َن َو ْعدا َعليِْه َح ّقا فيِ التَّ ْو َراةِ َو ِ
اإل ِجن ِ

يم})16(.
اهلل َف ْ
استَبْ ِشُرواْ ِببَيْ ِع ُك ُم َّال ِذي َبايَ ْعتُم ِبِه َوَذِل َك ُه َو اْل َف ْوُز اْل َع ِظ ُ

وعلى هذا املنوال؛ كانت بيعة النساء على مقتضيات الطاعة الربانية ،فقال تعاىل:
{يَا أَيُّ َها النَّبيِ ُّ إَذا َج َ
َات ُيبَايِ ْعن َ
َك َعَلى أَن ال ُي ْش ِر ْك َن ِباهللِ َشيْئاً َوال يَ ْس ِرْق َن َوال
اءك املُ ْؤ ِمن ُ
ِ
َ
يه َّن َوأَ ْر ُجِل ِه َّن َوال يَ ْع ِصين َ
َه َّن َوال يَأِْت َ
يَ ْزِن َ
َك
ني َوال يَ ْقُتْل َن أَ ْوالد ُ
ني ِبُب ْهتَا ٍن يَ ْفرَ ِ
تينَُه َبينْ َ أيْ ِد ِ
يم})17( .
فيِ َم ْعُر ٍ
وف َفبَايِ ْع ُه َّن َو ْ
استَ ْغ ِف ْر لهَُ َّن اهللَ إِ َّن اهللَ َغُفو ٌر َّر ِح ٌ
16
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الصيام وجتديد عزائم أداء العبادة على وجهها املشروع والصحيح
مما ال شك فيه أن معظم املسلمني جيتهدون يف شهر الصيام ألداء العبادات على الوجه

املشروع ،ما كان منها فرضاً أو سنة أو نافلة ،حتى إن بعض الذين ال يؤدون الصالة يف
األيام األخرى يتوجهون ألدائها يف شهر رمضان ،وتكثر أعداد الذين يرتادون املساجد
ألداء الصالة مجاعة فيها ،حتى صالة الفجر ،وعن صالة العشاء والرتاويح ال تسأل،
فاجملتمعون هلا يقاربون الذين جيتمعون إىل اجلمعة واألعياد ،وهذه الظاهرة هلا وجه إجيابي،
وآخر سليب ،فاإلجيابي يشري إىل وجود مرتكز إمياني يف قلوبهم ،واستعداد ألداء العبادات،

وهذا الوجه حباجة إىل تنمية واستثمار وتعزيز؛ حتى يصبح التزاماً دائماً ،وجزءاً مهماً من
اهتمامات املسلم الرئيسة يف حياته.
أما الوجه السليب ،فيتعلق باالنتقائية يف العبادة ،والتهاون بشأنها ،فاهلل الذي يعبده
الصائم يف رمضان ،هو نفسه سبحانه اخلالق املعبود يف كل أيام العام وأوقاته ،فالعبادة
تكثر بالصيام والقيام يف رمضان ،لكن الصلوات اخلمس تطلب يف كل أيام السنني
واألعوام ،وإذا تنبه من غفل عنها ألدائها يف رمضان ،فينبغي أن يشكل هذا التنبه

حافزاً للتواصل يف أدائها واالستمرار عليها ،وإال فالغافل عن صالته ،ذمه اهلل ،سواء
غفل عنها يف رمضان أم يف شعبان أم يف بقية العام ،حيث توعد اهلل الغافلني عن

ني َّ
الصالة بقوله تعاىلَ{ :ف َويْ ٌل ِّلْل ُم َصِّل َ
ين ُه ْم
ين ُه ْم َعن َصلاَ ِت ِه ْم َس ُاهو َن * َّال ِذ َ
*ال ِذ َ
ُي َر ُ
َعو َن المَْ ُاعو َن}()18
اؤو َن* َومَيْن ُ
ومعلوم أن أول ما يسأل عنه املرء يوم القيامة ،صالته ،ويرتتب على صالحها أو

فسادها ،نوع املصري الذي يلقاه صاحبها يوم القيامة.
الصيام وجتديد عزائم القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر
ً
أصال باألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وذلك مبوجب األوامر
املسلم مكلف
17
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َكن ِّم ُ
القرآنية والنبوية ،فاهلل كلف أمة اإلسالم بهذه املهمة ،فقال تعاىلَ { :وْلت ُ
نك ْم ُأ َّمٌة

وف َويَنْ َه ْو َن َعن المُْ َ
نك ِر َوُأ ْوَلـئِ َك ُه ُم المُْْفِل ُحو َن}()19
يَد ُ
ْعو َن إِلىَ الخْ َيرْ ِ َويَأُْمُرو َن ِبالمَْْعُر ِ
ِ
وأثنى اهلل على أمة اإلسالم بصفتها مؤمنة ،آمرة باملعروف ،ناهية عن املنكر ،فقال

وف َوَتنْ َه ْو َن َعن املُ َ
تعاىلُ :
ُم َخيرْ َ ُأ َّمٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
اس َتأُْمُرو َن ِباملَْعُر ِ
نك ِر َوُت ْؤ ِمنُو َن ِباهللِ
{كنت ْ
ِ
ت ِللنَّ ِ
َ
َ ُ ْ
اسُقو َن}()20
َاب َل َكا َن َخيرْ اً لهَُّم ِّمنْ ُه ُم المُْ ْؤ ِمنُو َن َوأَ ْكثَُر ُه ُم ال َف ِ
َول ْو آ َم َن أ ْهل ال ِكت ِ
ومن صفات الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف الكتب السابقة ،أنه يأمر باألمر
ول النَّبيِ َّ ُ
الر ُس َ
باملعروف ،وينهى عن املنكر ،ويف هذا يقول تعاىلَّ :
األ ِّم َّي
{ال ِذ َ
ين يَتَّبِ ُعو َن َّ
وف َويَنْ َه ُاه ْم َعن املُ َ
َّال ِذي يجَِ ُدوَنُه َم ْكتُوباً ِعن َد ُه ْم التَّ ْو َراةِ َو نجْ
نك ِر
يل يَأُْمُر ُهم ِباملَْعُر ِ
ِ
ِ
اإل ِ ِ
فيِ
ث َويَ َض ُع َعنْ ُه ْم إ ْص َر ُه ْم َو َ
األ ْغ َ
َويحُ ِ ُّل لهَُ ُم َّ
ات َويحَُ ِّرُم َعَليْ ِه ُم الخْ َبَآِئ َ
ت
ال َل َّالتيِ َكاَن ْ
الطيِّبَ ِ
ِ
َّ ُ
نز َل َم َعُه ُأ ْوَلـئِ َك ُه ُم
َعَليْ ِه ْم َف َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ِبِه َو َع َّزُروُه َوَن َصُروُه َو َّاتبَ ُعواْ النُّو َر ال ِذ َي أ ِ
املُْفِل ُحو َن}()21
وقد محل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أمته من بعده مسؤولية القيام بهذا الواجب
املقدس ،فخاطبهم ً
َط ْعَ ،فبِِل َساِنِه،
قائال( :من َرأَى ِمنْ ُك ْم ُمنْ َك ًراَ ،فْلُي َغيرِّ ُْه بيدهَ ،فإِ ْن مل يَ ْست ِ
ْ َ َ َ
اإلميَا ِن))22( .
َفإِ ْن مل يَ ْست ِ
َط ْعَ ،فبِ َقلبِِهَ ،وذِلك أ ْض َع ُف ِ
وحني يصوم املسلم ،يركز اهتمامه على تفاصيل املطلوب منه حنو دينه العظيم ،فيأخذ

موقعه يف ساحة العمل بإميان وعزمية وحب ،ومن أبرز الواجبات اليت جيدها تنتظره ،تلك
املتعلقة مبهمة إنقاذ نفسه ،واحمليطني به ،وجمتمعه ،والناس مجيعاً من االحنراف والضالل،
إىل االستقامة واهلدى ،وهي مهمة ال تقل أهميتها درجة عن مستوى أهمية الصالة
والصيام والصدقة ،فهي ختدم الدين والبشرية ،فال عجب إن قرنت بالذكر مع اإلميان،
وهو املنطلق األول لالنتماء هلذا الدين احلنيف.
فال يقبل من الصائم القائم أن يكتفي بصالح نفسه ،وضمان حسن توجهه إىل اهلل،
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وااللتزام بطاعته وعبادته ،بل عليه من منطلق حسه الديين ،واستشعاره بقدر الواجب
امللقى على عاتقه حنو دينه والناس ،أن حيرص على القيام بواجب األمر باملعروف الذي
أمر به الشرع ووجه إليه ،وينهى عن املنكر الذي نهى عنه الشرع ،ونفر من اإلقدام
عليه أو اقرتافه ،فاملسلم حيب اخلري لنفسه وغريه ،وحيب النجاة له وهلم ،فيعمل جهده
خبري األساليب وأجنعها ،على تبليغ رسالة اخلري اليت محلها عن نبيه املصطفى ،صلى اهلل
عليه وسلم ،للعاملني ،وهو جيد يف موسم الصيام فرصة لتكثيف عمله على هذا الصعيد،
وتاليف تقصريه جتاه هذا الواجب.
موسم الصيام وجتديد عزائم توثيق عرى العالقات اجملتمعية واألسرية
من أبرز ما مييز شهر رمضان ،باإلضافة إىل الصالة والصيام وتالوة القرآن ،مسارعة
املسلمني فيه إىل أداء ما وجب عليهم من زكاة أمواهلم ،إضافة إىل صدقة الفطر اليت
يدفعها الفقري والغين منهم عن الصغري والكبري ،الرجال والنساء ،بصفتها صدقة
واجبة ،إضافة إىل انتشار ظاهرة استضافة األرحام واألقارب واألصدقاء والفقراء على
موائد اإلفطار اليومية ،مع حرص معظم الصائمني على االجتماع على موائد السحور
واإلفطار ،لتناول وجبتيهما مجاعًة ،إضافة إىل اللقاءات اليومية يف املساجد ألداء الصلوات

فيها ،وخباصة صالة القيام اليت يؤديها املسلمون بعد أداء صالة العشاءً ،
عمال بسنة نبيهم
الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،ويكون ذلك على مدار أيام الشهر الثالثني أو التسعة
وعشرين ،وهذه األعمال يعرب مفردها وجمموعها عن تواصل جمتمعي وأسري فريد ،حيقق

لألسرة واجملتمع كثرياً من الدعم على صعيد توثيق العرى بني أفرادهم ،وإذابة جليد
اجلفاء والشقاق واخلالف من بينهم ،وبهذا يساهم شهر الصيام وما فيه من أعمال خرية،
وواجبات دينية على توثيق عرى العالقات اجملتمعية واألسرية على أساس من الرتاحم
والود وإغاثة امللهوف.
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فهذه وقفة عند بعض اجملاالت اليت يؤمل أن يتم فيها جتديد عزائم اخلري ،انتهازاً
لفرصة حلول شهر اخلري والربكات ،واليمن واخلريات ،سائلني اهلل العلي القدير أن
يلهمنا صواب القول والعمل ،وأن يوفقنا إىل حسن الصالة والصيام والقيام ،وأن حيسن
خواتيم أعمالنا ،لتكون على الوجه الذي يرضيه سبحانه ،إنه جل شأنه مسيع قريب
جميب الدعاء.
اهلوامش

1 .1صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب قدر كم بني السحور وصالة الفجر.
2 .2صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب تعجيل اإلفطار.
3 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب تعجيل اإلفطار.
4 .4صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخريه.
5 .5البقرة.183 :
6 .6التفسري الكبري ،ج ،5ص.61 - 60
7 .7صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
8 .8صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
9 .9البقرة.186 :
1010احلج.38 :
1111البقرة.214 :
1212صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع.
1313صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
1414صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
1515صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم الظلم.
1616التوبة.111 :
1717املمتحنة.12 :
1818املاعون.7 - 4 :
1919آل عمران.104 :
2020آل عمران.110 :
2121األعراف.157 :
 .22صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان.
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ملف العدد

تأمالت

الدكتور شفيق عياش  /جامعة القدس

يطل علينا شهر رمضان املبارك خبرياته وبركاته ،ويظلنا بأيامه ولياليه ،وينتظره
املسلمون يف مشارق األرض ومغاربها بفارغ الصرب؛ ليهذب نفوسهم ،ويسلحها
بالتقوى ،ويبصرها مبسالك احلق واهلدى ،ومينحها القدرة على مقاومة السوء ،وكبت
الشهوات ،واحلد من طغيان املادة ،ورجس الشيطان ،ويف شأن هذا الشهر الكريم
وفضله روى ابن خزمية يف صحيحه عن سلمان ،رضي اهلل عنه ،قال :خطبنا رسول اهلل،
يم،
صلى اهلل عليه وسلم ،يف آخر يوم من شعبان ،فقال( :أَيُّ َها النَّ ُ
اس؛ َق ْد أَ َظَّل ُك ْم َش ْه ٌر َع ِظ ٌ

ََ
ٌ
ف َش ْهرَ ،ج َع َل ُ
َْ
اهلل ِصيَا َمُه َف ِر َ
يضًةَ ،وِقيَا َم َليِْلِه َت َط ُّو ًعا،
َش ْه ٌر ُمبَا َركَ ،ش ْه ٌر ِفيِه ليْلٌة َخيرٌْ ِم ْن أل ِ ٍ
يما ِس َواُهَ ،و َم ْن أََّدى ِفيِه َف ِر َ
َم ْن َت َق َّر َب ِفيِه بخَِ ْصَلٍة ِم َن الخْ َيرْ َِ ،كا َن َك َم ْن أََّدى َف ِر َ
يضًة
يضًة ِف َ

ني َف ِر َ
َكا َن َك َم ْن أََّدى َسبْ ِع َ
ب َث َواُبُه الجْ َنَُّةَ ،و َش ْهُر
بَ ،و َّ
يما ِس َواُهَ ،و ُه َو َش ْهُر َّ
يضًة ِف َ
الصرُْ
الصرْ ِ
وبِه َو ِعتْ َق َرَقبَتِِه
المُْ َو َ
اساةَِ ،و َش ْه ٌر يَ ْزدَاُد ِفيِه ِر ْز ُق المُْ ْؤ ِم ِنَ ،م ْن َف َّط َر ِفيِه َصاِئ ًما َكا َن َم ْغ ِف َرةً ِل ُذُن ِ
ِم َن النَّ ِارَ ،و َكا َن َلُه ِمث ُ
ص ِم ْن أَ ْج ِرهِ َش ْيٌء)(.)1
ْل أَ ْج ِرهِ ِم ْن َغيرْ ِ أَ ْن يَنْتَ ِق َ

هذا حديث رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ألصحابه يف آخر يوم من شعبان تبشرياً
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هلم بقدوم رمضان ،وترغيباً يف صيامه وقيامه ،فيا له من شهر عظيم! إنه شهر الصرب
على طاعة اهلل تعاىل ،واالستسالم ألمر اهلل ،والبعد بالصوم عما حرم اهلل ،ومييل املسلم
فيه وبه إىل الصفاء والنقاء عن اللغو والرياء ،وذلك باعتبار أن الصوم عبادة لبين البشر
وتهذيب هلم ،وتعويد على الصرب ،وااللتزام بطاعة اهلل ،واالبتعاد عما حرم اهلل ،وبه
يصبح الصائم قوياً يف دينه ودنياه ،ومن هذا كانت تسمية الرسول ،صلى اهلل عليه
وسلم ،له (شهر الصرب ،والصرب ثوابه اجلنة).
إن رمضان شهر اختص اهلل به األمة اإلسالمية؛ تكرمياً هلا ،وتعظيماً لشأنها ،واألمم
كاألفراد حتتاج يف حياتها الطويلة إىل فرتات من الراحة واالطمئنان واهلدوء ،تصلح
فيها ما فسد من أوضاعها ،وتعاجل ما ساء من شؤونها ،وأيام رمضان هي الفرتة الروحية
اليت جتد فيها األمة فرصة إلصالح تارخيها ،فهو (حمطة) لتعبئة القوى النفسية والروحية
واخللقية اليت حتتاج إليها كل أمة من األمم ،وحيتاج إليها كل فرد يف اجملتمع أيضاً.
فاستعدوا معشر املسلمني الستقبال رمضان ،واستبشروا بقدومه ،واغتنموا فرصة
جميئه ،وال تضيعوها بني لعب وهلو ،ووطدوا العزم على صيام أيامه ،وقيام لياليه ،فمن
وفق فيه لصاحل العمل ،وأخلص الصوم لرب العاملني ،فقد فاز باحلظ األوفى ،ومن
وحرم من رمحة اهلل سبحانه ،فاملسلمون
فرط يف حق هذا الشهر العظيم ،فقد خسرُ ،
األوائل مع رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،صاموا يف رمضان ،وخاضوا معارك حربية،
وانتصروا فيها؛ ألنهم قبل ذلك انتصروا على أنفسهم ،وصدق اهلل العظيم ،حيث قال:
{إِ َّن اهللَ َال ُي َغيرُِّ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرُِّ واْ َما ِبأَْنُف ِس ِه ْم}( ،)2بهذا الفهم الدقيق لشهر رمضان
املبارك ،وبهذا التخلق الكامل بالصيام وآدابه ،سجل تارخينا اإلسالمي من النصر يف
22
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معارك احلق آيات بينات ،وترك لإلنسانية من أبطال اإلصالح والفتوح والعلم أعالماً
شاخمة.
فها هم املسلمون األوائل يف معركة بدر ،وقد كانت صبيحة يوم اجلمعة يف السابع عشر
من رمضان من السنة الثانية للهجرة ،خاضوا املعركة بثبات ،وهم صائمون ،وانتصروا
فيها نصراً مؤزراً على أعداء اهلل من املشركني ،خلدها القرآن يف حمكم آياته ،وفيها يقول
اهلل سبحانهَ { :وَل َق ْد َن َص َر ُك ُم ُ
ُم أَِذَّلٌة َف َّاتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}( ،)3أما
ْر َوأَنت ْ
اهلل ِببَد ٍ

املسلمون يف هذه األيام ،إال من رحم ربي ،فإنهم يصومون نهارهم وهم نيام ،ويقضون
ليالي رمضان يف صخب وهلو ،وكأنهم مل يسمعوا قول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم:
َ
ُم َقِل ً
ُم َكثِرياً)( ،)4لذلك ،ولألسف الشديد ،مل
يالَ ،وَلبَ َكيْت ْ
(ل ْو َت ْعَل ُمو َن َما أَ ْعَل ُمَ ،ل َض ِح ْكت ْ

حيقق الصوم هلم جناحاً ،فأوطانهم حمتلة من األعداء ،وأسرهم مشردة ،وأصبحوا اآلن يف
انتظار عطف دول الشرق والغرب؛ لتخلصهم مما هم فيه من حمن ومصائب ،رغم أن
بالدهم بالد خري وبركة ،وعددهم ال حيصى وال يعد.
يا حسرتا على حال هذه األمة يف الوقت احلاضر ،أمل تكن األمة اإلسالمية يف املاضي
هي خري األمم ،دستورها القرآن الكريم ،الذي استقامت به األرض فرتة من الزمن يوم
أن كانت بعيدة كل البعد عن الدنايا ،وفحش القول ،وسوء العمل.
وبعد؛ فإن رمضان وافد علينا إن شاء اهلل ،فالذين يتأملونه ويستقبلونه على أنه موسم سنوي
للموائد اليت حتتوي على ألوان متعددة من الطعام والشراب ،وفرصة طيبة للهو واللعب
طوال الليل يف املقاهي ودور السينما ،والسهر أمام الشاشات حلضور املسلسالت واألفالم
ومتابعتها ،والنوم العميق يف النهار حتى غروب الشمس لن يستفيدوا منه شيئاً.
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وأما الذين يستقبلونه على أنه مدرسة لتجديد اإلميان ،وشحذ اهلمم ،وتهذيب اخللق،
فهؤالء هم الذين يستفيدون منه بعون اهلل ،وهؤالء هم الذين تفتح هلم أبواب اجلنان،
وتغلق عنهم أبواب النريان .هؤالء هم الذين تصلح بهم األمور ،وتكسب بهم املعارك
وتسعد بهم أمتهم .وما أحوجنا إليهم يف هذه األيام ،وحنن يف معركة مع الباطل والفساد
واالحنالل ،فإما أن نذل إىل األبد ،والعياذ باهلل ،وإما أن حنيا بكرامة وعزة ،كما أراد اهلل
سبحانه وتعاىل لنا.
وقد يعلو الباطل يف معركة ،وقد ينتكس احلق يف مرحلة من املراحل ،ولكن كلها
صور للنصر املؤزر ،ختفى حكمته على البشر ،والغلبة يف النهاية تكون للحق وحده،
اط َل
اط ُل إِ َّن اْلبَ ِ
وال شيء سواه ،وصدق اهلل العظيم ،حيث قالَ { :وُق ْل َجاء الحْ َ ُّق َو َز َه َق اْلبَ ِ

َكا َن َز ُهوقاً}(.)5

وإننا ندعو اهلل سبحانه أن جيعل شهر رمضان شهر خري ونصر للمسلمني ،وأن يوحد

صفوفنا ،وأن جيمع على اخلري قلوبنا ،وأن يهدينا مجيعاً سواء السبيل.
اهلوامش
 .1صحيح ابن خزمية ،كتاب الصيام ،باب فضائل شهر رمضان إن صح اخلرب.
 .2الرعد.11 :
 .3آل عمران.123 :

 .4صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن -سورة البقرة ،-باب قوله تعاىلَ :
َن أَ ْشيَاء إِن ُتبْ َد َل ُك ْم َت ُسؤ ُ
ْك ْم}.
{ال َت ْسأَُلواْ ع ْ
 .5اإلسراء.81 :
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ش
هر
بقلم :يوسف عيسى خليفة

إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات
أعمالنا ،أما بعد؛
فصوم شهر رمضان ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،وهو فرض على كل مسلم
ين آ َمنُواْ
ومسلمة؛ استجابة ألمر اهلل عز وجل ،الذي قال يف كتابه العزيز{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن }(.)1
ب َعَلى َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ُكتِ َ
فوائد الصيام:
للصوم فوائد كثرية ،منها :أنه يع ّود الصائم على الصرب وقوة االحتمال ،ويعلمه العطف
والتعاون ،ويكسبه الصحة اجليدة واجلسم السليم ،ويف الصيام تربية للنفس املسلمة على
حتمل املشاق ،وعلى البذل والعطاء والتضحية بالنفس واملال يف سبيل اهلل ،ودفاعاً عن أراضي
املسلمني؛ ألن الصوم يربي يف املسلم قوة العزمية وقوة اإلرادة.
على مدى التاريخ اإلسالمي ،عاش املسلمون يف شهر رمضان أحداثاً مهمة ،كان هلا دور
25

العدد 98

رمضان وشوال

 1432هـ  -آب وأيلول  2011م

كبري يف حياة املسلمني ،حيث خاضت اجليوش اإلسالمية معارك كثرية ضد أعداء األمة ،وكان
النصر حليف املسلمني ،وذلك بتوفيق اهلل وعونه ،الذي يعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،وهو
على كل شيء قدير.

ومن أهم املعارك اليت حدثت يف شهر رمضان املبارك:
1ـ غزوة بدر الكربى ،وقعت معركة بدر يف السابع عشر من رمضان من السنة الثانية
للهجرة؛ انتصر فيها احلق على الباطل ،فقتل من املشركني سبعون ً
رجال ،وأسر سبعون ،وجرح
من املشركني سبعون ،وكان من بني القتلى عمرو بن هشام (أبو جهل) فرعون األمة آنذاك،
وقائد املشركني ،وعدد من زعماء قريش ،يقول اهلل عز وجلَ { :وَل َق ْد َن َص َر ُك ُم ُ
ُم
ْر َوأَنت ْ
اهلل ِببَد ٍ
أَِذَّلٌة َف َّاتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}( ،)2ولقد قاتل املسلمون ً
قتاال رائعاً ،وبكل صدق وإخالص،
وحرص على الشهادة يف سبيل اهلل.
2ـ فتح مكة املكرمة ،مت فتح مكة يف العشرين من رمضان من السنة الثامنة للهجرة ،هذا
الفتح الذي حتطمت فيه األصنام احلجرية والبشرية يف مكة وغريها ،حيث مت القضاء على
عبادة الشرك يف أقوى معقل من معاقلها يف شبه جزيرة العرب ،يقول اهلل عز وجلَ { :وُق ْل َجاء
اط َل َكا َن َز ُهوقاً}( .)3ويف يوم الفتح؛ جتلت رمحة الرسول ،صلى اهلل
اط ُل إِ َّن اْلبَ ِ
الحْ َ ُّق َو َز َه َق اْلبَ ِ
عليه وسلم ،حيث عفا عن مشركي مكة ،وقال هلم :ماذا ترون أني فاعل بكم؟ فقالوا :أخ كريم
وابن أخ كريم .فقال هلم ،صلى اهلل عليه وسلم :ال تثريب عليكم ،اذهبوا فأنتم الطلقاء)4(.
3ـ فتح جزيرة رودس ،استطاع املسلمون يف شهر رمضان من العام  53هـ فتح جزيرة رودس
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رمضان شهر االنتصارات اإلسالمية

الواقعة يف البحر األبيض املتوسط جنوب السواحل الرتكية.
4ـ فتح بالد األندلس يف شهر رمضان سنة  91هـ ،حيث بدأ املسلمون بالتوجه إىل جنوب
األندلس ،ويف رمضان سنة  92هـ ،استطاع املسلمون بقيادة طارق بن زياد ،ذلك القائد املسلم
من فتح بالد األندلس ،ويف رمضان سنة  93هـ ،عرب القائد املسلم موسى بن نصري من
املغرب إىل األندلس ،ومعه  18ألفاً من املقاتلني حتى وصل إىل طليطلة ،والتقى بطارق ابن
زياد ،واجتمع اجليشان.

5ـ فتح عمورية :يف رمضان من عام 223هـ املوافق 836م ،فتح املسلمون بقيادة
اخلليفة العباسي املعتصم مدينة عمورية ،هذا الفتح تسببت به امرأة مسلمة ،حينما
صرخت( :وامعتصماه) ،ألن ملك الروم أسرها ،وأسر معها عدداً من املسلمني ،فحركت
خنوة املعتصم ،فقاد جيشاً عظيماً من قصر اخلالفة إىل منطقة عمورية ،لتأديب ملك الروم،
وإلنقاذ تلك املرأة املسلمة وسائر األسرى ،ومت تأديب ذلك امللك الذي اعتدى على
تلك املرأة ،ومت الفتح املبني ،وملا عاد املعتصم إىل سامراء منتصراً ،استقبله املسلمون
ً
ً
حافال عظيماً ،وجاشت املشاعر الفياضة لدى الشاعر أبي متام ،ونظم قصيدته
استقباال
البائية الشهرية ،واليت مطلعها:
السيف أصدق إنباء من الكتب يف حـــده احلد بني اجلد واللعب
ويقول فيها مشرياً إىل فتح عمورية:
منك املنى حفــ ً
ال معسولة احللب

يا يوم وقعة عمورية انصــرفت
27
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خليفة اهلل جازى اهلل سعيك عن

جرثومة الدين واإلسالم واحلسب

فبني أيامك الالتي نصرت بــها

وبني أيــام بدر أقـــــــرب النسب

لكن أين من يسمع صرخات نساء فلسطني والعراق وأفغانستان؟ فهل من معتصم؟!
رب وامعتصمــاه انطلقت ملء أفــواه البنات اليتم
المست أمساعهم لكنها مل تالمس خنوة املعتصم
6ـ حترير سوريا من الصليبيني :يف رمضان سنة  584هـ ،بدأ القائد املظفر البطل صالح
الدين األيوبي هجومه على الفرجنة يف سوريا ،فطردهم منها ،وبعد ذلك؛ توجه لتحرير
بقية بالد الشام منهم ،واستطاع أن يهزمهم شر هزمية يف معركة حطني ،واستطاع أن
حيرر املسجد األقصى من الصليبيني يف يوم اجلمعة السابع والعشرين من شهر رجب
عام 583هـ ،وفق الثاني من شهر تشرين األول من عام 1187م.
7ـ معركة عني جالوت :يف شهر رمضان من عام  658هـ ،استطاع املسلمون هزمية
التتار يف موقعة عني جالوت على أرض فلسطني ،حيث متكنت اجليوش اإلسالمية
من وقف الزحف املغولي الكاسح واملدمر ،وأن تقف يف وجهه ،وأن تهزمه شر هزمية،
وكان اجليش اإلسالمي بقيادة املظفر قطز والظاهر بيربس ،أما جيش التتار ،فكان بقيادة
هوالكو.
8ـ حرب رمضان وعبور قناة السويس :يف شهر رمضان املبارك من عام 1393هـ املوافق
تشرين األول من عام 1973م ،متكن اجلندي العربي املسلم أن جيتاز قناة السويس ،وأن
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حيطم خط (بارليف) الدفاعي الذي بنته إسرائيل شرق القناة ،ملحقاً اهلزمية العسكرية
باجليش اإلسرائيلي ،وكان هتاف اجلنود البواسل (اهلل أكرب) ،وأثبت اجلندي العربي
املسلم أنه ما زال وفياً ألجداده األبطال ،وشارك يف عبور القناة قوات من جيوش مصر
والعراق واملغرب واجلزائر وجيش التحرير الفلسطيين .وهذا النصر كسر -بل حطم-
مقولة( :اجليش الذي ال يقهر) .فإذا أعد املسلمون ما أمرهم اهلل به من إعداد معنوي
است َ
َط ْعتُم ِّمن ُق َّوةٍ َو ِمن
ومادي ،استحقوا نصر اهلل ،يقول اهلل عز وجلَ { :وأَ ِعدُّواْ لهَُم َّما ْ
اط الخْ َيْ ِل}(.)5
ِّرَب ِ
9ـ صمود قوات الثورة الفلسطينية يف بريوت :إن الصمود البطولي لقوات الثورة
الفلسطينية عام 1982م أمام اجليش اإلسرائيلي ،خالل غزو لبنان الذي استمر 88يوماً،
كان منها أيام شهر رمضان ،فصمدت القوات صموداً رائعاً ،رغم احلرب املدمرة ،حيث
القصف الكثيف واملستمر على املواقع الفلسطينية ،من الرب والبحر واجلو ،إن هذا
الصمود يدل على شجاعة قادة تلك القوات وأفرادها.
رحم اهلل الشهيد أبا عمار قائد معركة بريوت ،وكل الشهداء الذين نالوا الشهادة
دفاعاً عن كرامة األمة ،لقد كان -املرحوم بإذن اهلل -أبو عمار يردد طوال أيام معارك
بريوت( :هبت رياح اجلنة).
وهكذا ،فإن شهر رمضان موسم عبادة وطاعة وجهاد؛ جهاد للنفس ولألعداء ،وعلى
األمة أن تعود إىل دينها ،وتلتزم أوامر ربها ،وتقتدي بالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم،
29
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يف شؤونها مجيعاً ،حتى تنال رضوان اهلل عز وجل ،فينصرها على األعداء الطامعني بها
وخبرياتها ،فالنصر من عند اهلل ،ينصر من يشاء ،ويعز من يشاء ،ويذل من يشاء ،ويؤتي
امللك من يشاء ،وينزع امللك ممن يشاء ،وهو على كل شيء قدير ،قال تعاىلُ{ :قل َّ
الل ُه َّم
ِ

لمُْ َ
َ لمُْ
نز ُع المُْْل َك مِمَّن َت َشاء َوُت ِع ُّز َمن َت َشاء َوُت ِذ ُّل َمن َت َشاء
َماِلك ا ْل ِك ُت ْؤِتي ا ْلك َمن َت َشاء َوَت ِ
ِبيَ ِد َك الخْ َيرُْ إن َ
َّك َعَل َى ُك ِّل َش ْيٍء َق ِدي ٌر}(.)6
ِ

ويف اخلتام؛ نسأل اهلل عز وجل أن جيعل أيام رمضان أيام نصر للمسلمني ،وعز للدين
اإلسالمي ،إنه هو السميع اجمليب.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،واملبعوث
رمحة للعاملني.
اهلوامش
1ـ البقرة.183 :
2ـ آل عمران.123 :
3ـ اإلسراء.81 :
4ـ السرية النبوية ،ابن هشام.74/ 5 ،
5ـ األنفال.60 :
6ـ آل عمران.26 :
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رمضان توبة
بقلم :أ .صالح قاسم سعيد الفرا  /خان يونس

احلمد هلل الذي أنار بشرائعه سبل الرشاد ،ودعا عباده إىل الوقاية من الزيغ والفساد،
وهدانا إىل طريق احلق ،وحظرنا من طريق الباطل والضالل واإلحلاد ،وبعث فينا رسوله
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،أكمل الرجال ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك له،
املتعالي عن املشاركة واملشاكلة ،شهادة أختلص بها من النزاعات ،وأعلو بها إىل أرقى
الدرجات ،وأشهد أن سيدنا حممداً عبده ورسوله ،الذي بعثه اهلل بالبيان ،فأظهر دينه
القويم على سائر األديان ،اللهم ِّ
صل وسلم وبارك على سيدنا حممد ،إمام األنبياء ،وتاج
األصفياء ،املبعوث رمحة للعاملني ،وبعد؛
فنشكر اهلل على ما كرمنا به من عبادة هلل تعاىل ،من شهادتني ،وصالة ،وزكاة ،وصيام،
وزيارة بيت اهلل احلرام.

ين ِمن َقبِْل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ

َل َعَّل ُك ْم َتتَُّقو َن}()1

يستقبل مئات املاليني من املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها بشوق وتلهف ،ضيفاً

كرمياً ،وشهراً عظيماً ،شهر الصوم والفتوحات ،واالنتصارات والكرامات ،شهر احملبة
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واملصاحلة ،شهر رمضان ،فالصوم يقوي اإلميان ،وتقوى النفوس ،وهو ليس االمتناع
عن األكل والشرب فحسب ،بل هو ترك للغو والكذب والدجل ،والنفاق والغيبة
والنميمة ،فالصوم يهذب النفس ،ويقوي اإلميان ،فعلى املسلمني أن جيددوا العهد مع
اهلل سبحانه وتعاىل بتأدية هذه الفريضة ،وأن حيافظوا عليها ،وعلى املسلمني يف هذه األيام
الصعبة احلرجة القاسية ،أن يراعوا حرمة هذا الشهر ،وأن يقتصدوا يف األكل والشرب،
وأن يقدموا األكل والشرب للمحرومني طوال هذا العام ،فشهر رمضان هو ضيف اهلل
يف األرض ،فعلى املسلمني أن حيسنوا استقبال هذا الضيف ،وأخص بالذات األمراء
والرؤساء وامللوك والوزراء جتاه شعوبهم املنكوبة ،فالصوم شرعاً هو اإلمساك عن
شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إىل مغيب الشمس ،والصوم شرعه
اهلل يف السنة الثانية للهجرة النبوية الشريفة ،إن اهلدف األكرب من الصوم ،هو امتثال
أمر اهلل عز وجل واحلصول على التقوى ،فمن صام هذا الشهر وقامه ،فقد نال بشرى
سيد املرسلني؛ سيدنا حممد ،عليه الصالة وأمت التسليم ،باملغفرة من ذنوبه ،ولعظمة
هذا الشهر ،فإن اهلل أنزل كتبه األربعة يف شهر رمضان ،وهو أفضل الشهور ،فقد كان
الصوم مفروضاً من قبل على األمم السابقة يف عقد آدم ،عليه السالم ،فالصوم فريضة
ً
عاقال ،بالغاً سن الرشد ،فالصوم له
مكتوبة على كل مسلم ومسلمة ،شرط أن يكون
فائدة عظيمة عند املسلمني ،وخاصة الشباب والشابات ،فإنه هلم وجاء ،قال ،عليه الصالة

است َ
ض ِلْلبَ َصرَ ،وأَ ْح َص ُن ِلْل َف ْرجَ ،و َم ْن مَلْ
َو ْجَ ،فإَِّنُه أَ َغ ُّ
َط َ
اع اْلبَاَءةََ ،فْليَتَز َّ
والسالمَ ( :م ْن ْ
ِ
ِ
ً
امتثاال ألمر اهلل،
الص ْو ِمَ ،فإَِّنُه َلُه ِو َجاٌء( ،)3())2فالصائم يرتك شهوته
يَ ْست ِ
َط ْعَ ،ف َعَليِْه ِب َّ
يعودها على الصرب واالحتمال ،فإن شهر رمضان املبارك مل يشرع للتعذيب والعقاب،
وإمنا شرع للتهذيب والثواب ،فهو فضل من اهلل على عباده ،وليس فيه فائدة تعود
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على اهلل فيه ،فاهلل غين عن العاملني ،فعلى املؤمنني أن يستقبلوه مبا جيب له من احرتام
وتكريم ،حتى يفوز بالنعيم املقيم ،فالصيام والقيام يربيان فيكم روح التقوى ،ويقويان
وجدانكم ،ويهذبان نفوسكم .نعم؛ إن رمضان شهر جهاد وصرب ،فيجب علينا أن نتعلم
منه الدروس والعرب ،والوحدة وعدم التفرق ،فإن الصوم يصهر املسلمني مجيعاً يف صف

ين ُي َقاِتُلو َن فيِ َسبِيِلِه
ب َّال ِذ َ
واحد ،وينظمهم يف إطار إمياني قويم ،لقوله تعاىل{ :إِ َّن اهللَ يحُ ِ ُّ
َّهم ُبنيَ ٌ
وص}(.)4
َص ّفاً َكأَن ُ
ان َّم ْر ُص ٌ
فرمضان يعلمنا دروس الصرب ،واإلصرار على حتقيق ما نصبو إليه ،ومن أهمها

َص ُمواْ بحَِبْ ِل اهللِ جمَ ِيعاً َو َال َت َف َّرُقواْ}(.)5
االعتصام باهلل وحده ال بغريه ،لقوله تعاىلَ { :وا ْعت ِ
وهذه اآلية نزلت يف كتاب اهلل ،تدعو املؤمنني مجيعاً إىل االعتصام حببل اهلل ،وليس

حببل األحزاب اهلالكة ،فليس هناك أعظم من حبل اهلل وأقوى ،فهذه أعظم مناسبة
رمضانية يف شهر مبارك ،أن نزرع احملبة بني كل املتخاصمني ،وأن يكونوا متحابني يف
اهلل ،فالصوم ركن من أركان اإلسالم ،شرعه اهلل حلكمة الصرب والتسامح بني املتنازعني
من أبناء املسلمني ،من أجل محاية األرض ،والدفاع عن األقصى األسري الذي ينزف

دماً ،وعن باقي املقدسات اإلسالمية ،ويقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم( :المُْ ْؤ ِمنُو َن َت َكاَفأُ

اه ْمَ ،ويَ ْس َعى ِب ِذ َّمتِ ِه ْم أَْدَن ُاه ْم ،أَال ال ُي ْقت ُ
َل ُم ْؤ ِم ٌن ِب َكاِف ٍر،
ِد َم ُاؤ ُه ْمَ ،و ُه ْم يَ ٌد َعَلى َم ْن ِس َو ُ
َوال ُذو َع ْه ٍد ِب َع ْه ِدهَِ ،م ْن أَ ْح َد َث َح َدًثا َف َعَلى َن ْف ِسِه ،أَ ْو آ َوى محُْ ِدًثا؛ َف َعَليِْه َل ْعنَُة اهللِ َوالمَْالِئ َكِة
اس أَجمَْ ِع َ
ني)(.)6
َوالنَّ ِ
فاألعداء يرتبصون باملسلمني ،وخاصة يف أرض فلسطني ،أرض احملشر واملنشر،

فعلينا أن نكون متحدين كما أسلفت اآلية السابقة ،فالصوم قول ،وفعل ،وكف األذى،
فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،هو القدوة ،واملثل األعلى يف مكارم األخالقً ،
قوال
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ً
وفعال ،كما قال( :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق)( ،)7وقد امتدحه اهلل تعاىل بقوله:
{ َوإن َ
َّك َل َعلى ُخُل ٍق َع ِظيم}(.)8
ِ
ٍ
وكان ،عليه السالم ،أجود باخلري من الريح املرسلة ،ومل يكن شهر رمضان بالنسبة
إىل األمة يف عهد الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،شهر صوم ونوم وخلود ،بل كان مليئاً
بالنشاطات املختلفة باألعمال املهمة املتعددة ،وهذا هو التأدب القرآني يف قوله تعاىل:
السيِّئَُة اْدَف ْع ِب َّال ِه َي أَ ْح َس ُن}(.)9
َوي الحْ َ َسنَُة َوال َّ
{ َوال َت ْست ِ
تيِ
حكمة الصوم

الصيام فيه معنى املساواة بني األغنياء والفقراء يف احلرمان ،وترك التمتع بالشهوات،
وهذا يرفع من شأن الفقري ،فعلى املسلمني يف شتى بقاع األرض ،أن يستعدوا للتكفري
عن سيئاتهم يف هذا الشهر املبارك العظيم ،وجيددوا توبتهم مع اهلل ليكونوا من الفائزين
باجلنة ،إن شاء اهلل ،فشهر رمضان نزل فيه القرآن ،وفيه حقق اهلل انتصارات املسلمني،
ولقد جاء رمضان بعد عام كامل ،مات يف هذا العام قوم ،وولد قوم ،واغتنى قوم ،وافتقر
قوم ،وسعد قوم ،وشقي قوم ،واهتدى قوم ،وضل قوم ،جئتنا بعد عام مألناه إما حسنات
وإما سيئات ،فليحاول املسلم أال خيرج من هذا الشهر إال وقد عتقه اهلل من النار ،ومن
غضبه سبحانه وتعاىل ،أيها الصائم؛ جع لتشبع عند اهلل ،ولتدخل من باب الريان ،فال
يدخله إال الصائمون ،ثم اظمأ أيها الصائم لتشرب من الكوثر ،من حوض حممد ،صلى
اهلل عليه وسلم ،فإن ماءه أحلى من العسل ،وأبرد من الثلج ،وأبيض من اللنب ،من
شرب منه شربة ال يظمأ بعدها أبداً ،فاسأل اهلل تعاىل أن تكون من الشاربني ،حاول أن
تصوم كل جوارحك ،قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :أعطيت أميت مخس خصال
يف رمضان ،مل تعطهن أمة قبلهم ،خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك،
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وتستغفر هلم احليتان حتى يفطروا ،ويزين اهلل عز وجل كل يوم جنته ،ثم يقول :يوشك
عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤنة ،ويصريوا إليك ،وتصفد فيه مردة الشياطني ،فال
خيلصوا فيه إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريه ،ويغفر هلم يف آخر ليلة ،قيل :يا رسول اهلل؛
أهي ليلة القدر؟ قال :ال؛ ولكن العامل إمنا يوفى أجره إذا قضى عمله)(.)10
أجماد إسالمية يف رمضان
 - 1غزوة بدر :وقعت يف  17رمضان سنة  2هـ.
 - 2فتح مكة :عام  8هـ ،وهو الفتح العظيم ،حتطمت فيه األصنام.
 - 3يف رمضان ،عام  9هـ العام التاسع :حضر إىل الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف
املدينة وفد من ثقيف ملبايعته ،صلى اهلل عليه وسلم.
 - 4يف رمضان سنة  15هـ :كانت موقعة القادسية ،وفيها قضى على اجملوسية بفارس.
 - 5يف رمضان سنة  53هـ :فتح املسلمون جزيرة رودس.
 - 6يف رمضان سنة  91هـ :غزا املسلمون جنوب األندلس.
 - 7يف رمضان سنة  92هـ :خرج املسلمون لفتح األندلس بقيادة القائد طارق بن زياد.
 - 8يف رمضان سنة  132هـ :سقطت الدولة األموية ،وقامت الدولة العباسية.
 - 9يف رمضان سنة  254هجرية :انفصلت مصر عن الدولة العباسية ،بقيادة أمحد
ابن طولون.
 - 10يف رمضان سنة 361هـ :مت يف مصر بناء اجلامع األزهر.
 - 11يف رمضان سنة  584هـ :بدأ القائد صالح الدين هجومه على الصليبيني يف
سوريا وطردهم منها.
 - 12يف رمضان سنة 658هـ :هزم املسلمون التتار يف موقعة عني جالوت.
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 - 13يف رمضان سنة 675هـ :هزم امللك الظاهر بيربس وجيشه الصليبيني نهائياً.
 - 14يف رمضان سنة 1393هـ :انتصر العرب على إسرائيل الصهيونية ،وعربت
القوات املصرية قناة السويس.
وهكذا فإن رمضان ،عبادة ،وعمل ،وخري ،وانتصار ،وهذا توفيق من اهلل تعاىل.
رمضان كله خري
 عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َجاَءاب النَّ ِارَ ،و ُص ِّف َد ْت َّ
اطنيُ))11(.
اب الجْ َنَِّةَ ،و ُغِّل َق ْ
ِّح ْ
ت أَْب َو ُ
ت أَْب َو ُ
َر َم َض ُان ُفت َ
الشيَ ِ

 -عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن مَلْ يَ َد ْع

اجٌة ،فيِ أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه))12(.
س لهلِ ِ َح َ
ُّورَ ،واْل َع َم َل ِبِه؛ َفَليْ َ
َق ْو َل الز ِ
 عن أنس بن مالك ،رضي اهلل عنه ،عن النيب ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َو َج َد مَتًْرا،َفْلُي ْف ِط ْر َعَليِْهَ ،و َم ْن الَ ،فْلُي ْف ِط ْر َعَلى َماٍءَ ،فإِ َّن المَْاَء َط ُهو ٌر))13(.

َ َّ
َ
 عن أنس ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :ت َس َّحُروا فإِن فيِور َب َر َكًة))14(.
ُّ
الس ُح ِ

 عن أبي هريرة ،رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم( :يَُق ُول ُ
اهلل

الص ْوُم ُجنٌَّة،
الص ْوُم ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِه ،يَ َد ُع َش ْه َوَتُه َوأَ ْكَلُه َو ُش ْرَبُه ِم ْن أَ ْجِليَ ،و َّ
َع َّز َو َج َّلَّ :
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
ني ُي ْف ِطُرَ ،وَف ْر َحٌة ِح َ
لصاِئ ِم َف ْر َحتَا ِن؛ َف ْر َحٌة ِح َ
الصاِئم أَ ْطيَ ُب
ني يَْل َقى َرَّبُهَ ،و ل
وف َفم َّ
َوِل َّ
ِعنْ َد اهللِ ِم ْن ِريح المِْ ْس ِك))15(.
ِ
ويف اخلتام؛ أسأل اهلل تعاىل أن يكون هذا الشهر املبارك عهداً جديداً للشعب
الفلسطيين ،فإن أبناء اإلسراء ،أبناء أرض الرباط ،حمتاجون إىل الوحدة والبناء لدولتهم
الفلسطينية املباركة ،حتى حنظى بالسعادة يف الدنيا واآلخرة وإياكم ،ملا فيه اخلري والربكة،
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أعاده اهلل علينا وعليكم باخلري ،والنصر ،والوحدة ،ورص الصف بني أبناء شعبنا املرابط
على أرض فلسطني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته.
اهلوامش
 .1البقرة.183 :
 .2وقاية.
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب الصوم ملن خاف على نفسه العزبة.
 .4الصف.4 :
 .5آل عمران.103 :
 .6سنن النسائي ،كتاب القسامة ،باب القود بني األحرار واملماليك يف النفس.
 .7أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد.
 .8القلم.4 :
 .9فصلت.34 :
 .10مسند أمحد ،باقي مسند املكثرين ،أعطيت أميت مخس خصال يف رمضان مل تعطها أمة قبلهم.
 .11صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل شهر رمضان.
 .12صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
 .13سنن الرتمذي ،كتاب الصوم عن رسول اهلل ،باب ما جاء ما يستحب عليه اإلفطار.
 .14صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل السحور وتأكيد استحبابه.
 .15صحيح البخاري ،كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعاىل{:يريدون أن يبدلوا كالم اهلل}.
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يف قلب العبد املؤمن

ملف العدد

األثر الذي يرتكه الصوم

الشيخ حسن أمحد جابر /مفيت حمافظة رفح
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد؛
الصيَاُم
فيقول 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}()1
ب َعَلى َّال ِذ َ
َك َما ُكتِ َ
إن للصوم أثراً كبرياً يف تغيري حياة املسلم ،فاملسلم إذا دخل يف عبادة الصوم ،فإنه
يرتقي إىل درجة املالئكة املقربني ،فاملالئكة ال يأكلون ،وال يشربون ،وال يعصون اهلل
ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون ،وكذلك العبد املسلم حني ميتنع عن شهوتي الفرج
والبطن ،وميتنع عن كل ما نهى اهلل عنه ،فإنه يصبح إنساناً روحانياً ،ذا شفافية عالية،
فالصوم يغري من سلوك العبد إىل ما فيه اخلري ،حيث ينظم العالقة بني العبد وخالقه،
وعالقة العبد بالناس ،أما بالنسبة إىل تنظيم عالقة العبد خبالقه ،فإنه ما إن حيل شهر
الصوم حتى ينكب املسلم على تالوة كتاب اهلل عز وجل آناء الليل وأطراف النهار،
ويصبح شغله الشاغل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري ،وعمارة املساجد حساً
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ومعنى ،وذلك حبضور اجلمع واجلماعات ،وقيام الليل بأداء صالة الرتاويح يف مجاعة،
ً
واالعتكاف يف املساجد ،ابتغاء األجر والثواب ،وترك الدنيا وزخارفها ،والتعلق باآلخرة،
ً
اشُر ُ
امتثاال لقول اهلل عز وجلَ { :و َال ُتبَ ِ
اج ِد ِتْل َك ُح ُدوُد اهللِ
وه َّن َوأَنت ْ
ُم َعا ِكُفو َن فيِ المَْ َس ِ

َ َ
ُ
ََ
اس َل َعَّل ُه ْم يَتَُّقو َن}( ،)2وأما التغري الذي حيصل
فال َت ْق َرُبو َها َكذِلك ُيبَينُِّ اهلل آيَاِتِه ِللنَّ ِ
للصائم بالنسبة إىل معاملته للناس؛ فإنه حيصل عنده تغيري جوهري يف املخرب واملظهر،
ٌ
وتعطيل هلا
فالصوم يف احلقيقة إيقاف لبعض الوظائف العضوية يف جسم اإلنسان،
إىل فرتة حمدودة ،فإذا كانت املعدة قد اعتادت أن تعمل ثالث مرات يف اليوم أو أربع؛
فإنها يف حال الصوم تعمل مرتني يف مواعيد خمتلفة ،وتشعر معه بالفراغ ،فينتاب املرء
ً
فمثال؛ إذا كان املرء قد اعتاد أن يشم
إحساس باجلوع والعطش طيلة أوقات النهار،
ٌ
دخاناً ،فإنه يف حا ِل الصوم ال يستطيع أن يلجأ إىل مشه ،وذلك بسبب التغيري الذي أحدثه
الصوم يف سلوك العبد املؤمن إىل ما هو أفضل ،وإذا كان اللسان قد اعتاد أن يتناول سري
الناس وأعراضهم بالتجريح واملشامتة ،فإن الصوم مبثابة اللجام الذي يلجمه ،وكذلك
شأن بقية اجلوارح؛ كالعني ،واألذن ،واليد ،والرجل ،وكما ميتنع الرجل عن شهوته اليت
أحلها اهلل له مع أسرته ،وكل ذلك ضبط ألجهزة البدن ،وتعطيل هلا عن وظائف اعتادت
عليها يف حا ِل اإلفطار.
وحسبنا من كف اجلوارح تأديب املرء عن كثري من الرذائل اليت ألفها ،وتعود الولوغ
فيها ،فال يكون الصائم صائماً حتى يكف عن النظر إىل العورات ،وحيفظ لسانه عن
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التحدث بالباطل ،فال يكذب ،وال يغتاب ،وال يسري بني الناس بالنميمة ،وال يشتم عرضاً،
ً
امتثاال لقول النيب ،صلى اهلل عليه وسلم:
وال يتعرض للغو ،وال يقول الزور ،وال يعمل به،

اجٌة فيِ أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه))3(.
س لهلِ ِ َح َ
ُّورَ ،واْل َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
( َم ْن مَلْ يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
فالصوم مدرسة؛ يدخلها العبد املؤمن يف كل عام لينهل منها مكارم األخالق ،اليت
جتعله إنساناً ذا شفافية عالية طيلة أوقات العام ،فإذا اجتاز الصائم هذا االمتحان ،وجنح
يف اكتساب التقوى ،اليت هي أهم مثرة من مثرات الصوم ،كانت له التقوى عوناً على
استمرار املقاومة ،وتقوية إلرادته يف مواجهة التحديات والشهوات والشدائد.
فإن الصوم الذي يغري من سلوك املؤمن هو الصوم الذي رسم صورته نيب األمة
حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف احلديث الذي رواه أبو هريرة عن النيب ،عليه الصالة
(الصيَاُم ُجنٌَّةَ ،فال يَ ْرُف ْ
ثَ ،وال يجَْ َه ْلَ ،وإِ ْن ا ْمُر ٌؤ َقاَتَلُه ،أَ ْو َشاتمََُهَ ،فْليَُق ْل:
والسالم ،قالِّ :
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
الصاِئم؛ أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ َت َعالىَ ِم ْن ِريح
وف َفم
إِِّني َصاِئ ٌم َم َّرَتينْ ِ َ ،و َّال ِذي َن ْف ِسي ِبيَ ِدهِ ل
َّ
ِ
المِْ ْس ِك ،يَرُْ
الصيَاُم ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِهَ ،والحْ َ َسنَُة
ت ُك َط َعا َمُه َو َش َراَبُه َو َش ْه َوَتُه ِم ْن أَ ْجِليِّ ،
ِب َع ْش ِر أَ ْمثَالهَِا)( ،)4فإذا تأدب املسلم بهذه اآلداب ،وكبح شهوته عن الوقوع يف احملرمات،
فإنه ال يرد االعتداء باالعتداء ،ولكن إذا اعتدى عليه أحد؛ فليقل :إني صائم ،أي إن
صومي مينعين أن أرد عليك االعتداء باعتداء مماثل ،والصائم حني ميسي تكون رائحة
فمه أطيب عند اهلل من ريح املسك ،فإن دم الشهيد يوم القيامة يكون لونه لون الدم،
ورحيه ريح املسك ،وأما فم الصائم؛ فيكون رحيه أطيب عند اهلل من ريح املسك ،وذلك
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ألن الصوم املطلوب فعله شرعاً له ثالث مراتب ،فأدنى مرتبة هي أن ميتنع عن األكل
والشرب والشهوة ،وهذا صوم العوام ،وأوسط مرتبة أن ميتنع عن األكل والشرب
والشهوة وفعل املنكرات ،وهذا صوم اخلواص ،وأعلى مرتبة من مراتب الصوم هي أن
ال يدع جلوارحه أن تفكر يف احملرمات ،ولو جمرد التفكري ،فهذا هو التغيري الذي حيدثه
الصوم يف قلب العبد املسلم وحياته.
ويف اخلتام؛ نسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا ملا فيه خري طاعته ،ويتقبل منا الصالة
والصيام والقيام ،وجيعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم ،وأن يوحد صفوفنا ،وجيمع على
اخلري كلمتنا ،وميكننا من استخالص حقوقنا ،وبناء صرح دولتنا الفلسطينية ،وعاصمتها
القدس الشريف ،وما ذلك على اهلل بعزيز.
اهلوامش
 .1البقرة.183 :
 .2البقرة.187 :
 .3صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم.
 .4صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم.
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مقاصد الصيام
األستاذ :كايد عوده براهمة /أرحيا

التمهيد
نزل فرض شهر رمضان بعدما حولت القبلة من املسجد األقصى إىل الكعبة املشرفة،
يف شعبان على رأس مثانية عشر شهراً من هجرة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأمر
رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف هذه السنة بزكاة الفطر ،وذلك قبل أن تفرض الزكاة
يف األموال ،وأن خترج عن الصغري والكبري ،واحلر والعبد ،والذكر واألنثى ،صاع من شعري،
أو صاع من زبيب ،أو مدّان من بر ،وكان خيطب ،صلى اهلل عليه وسلم ،قبل الفطر بيومني،
فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إىل املصلى (.)1
وقد فرض صيام شهر رمضان املبارك على كل من شهد الشهر ،والذي يعلن عنه يف
َّ ُ
ِّ
نز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
بالدنا املفيت العام ،واهلل تعاىل يقولَ :
اس
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذ َي أ ِ
آن ُه ًدى للنَّ ِ
َات ِّم َن الهُْ َدى َواْلُف ْرَقا ِن َف َمن َشه َد ِم ُ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه َو َمن َكا َن َم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر
نك ُم َّ
َوَبيِّن ٍ
ِ
ُك ِمُلواْ اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
بواْ اهللَ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر َوِلت ْ
يد ُ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ُي ِر ُ
ُكرُِّ
ٍ
َعَلى َما َه َد ُ
(صوُموا ِلُر ْؤيَتِِه،
اك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}( ،)2ولقوله ،صلى اهلل عليه وسلمُ :
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َوأَْف ِطُروا ِلُر ْؤيَتِِهَ ،فإِ ْن ُغبيَِّ َعَليْ ُك ْمَ ،فأَ ْك ِمُلوا ِع َّدةَ َش ْعبَا َن َثالِث َ
ني)( ،)3فمن رأى اهلالل بنفسه،
وهو خبري بأحوال األهلة ،وجب عليه الصيام؛ ولو أفطر الناس مجيعاً؛ لثبوت الرؤية يف

حقه بيقني ،أما إذا أفطر مع الناس ،ومل يصم ،فحكمه حكم من أفطر يوماً من رمضان ،وال
كفارة عليه يف حال أن اجلهة الرمسية املختصة بذلك قد ردت شهادته ،مما يوجد شبهة عدم
ثبوت الصيام(.)4
اختالف املطالع
حتدث العلماء عن اختالف املطالع نظراً لتباعد بعض البالد عن غريها ،وقد ذهب
مجهور العلماء إىل أنه ال عربة باختالف املطالع ،وذهب غريهم بأنه يعترب ألهل كل بلد
رؤيتهم ،وال يلزمهم رؤية غريهم ،وقد قال اإلمام الصنعاني ،رمحه اهلل ،عن هذه املسألة( :يف
هذه املسألة أقوال ،ليس على أحدهما دليل ناهض) ،ثم قال( :واألقرب لزوم أهل كل بلد
الرؤية ،وما يتصل بها من اجلهات اليت على مستها).
واالستعانة باملراصد واألجهزة احلديثة ال تغري يف احلكم شيئاً ،وواقع األهلة أنها ختتلف
يف وقت الظهور إذا تباعدت البلدان (.)5
االبتهاج بالشهر الفضيل
ومع إطاللة شهر رمضان املبارك ،جند السرور واالبتهاج والفرحة ترتسم على قلوب
املؤمنني ،فنراها نوراً يف وجوههم ،فهم يستقبلون شهر اخلريات والربكات ،والرمحة واملغفرة
والرضوان ،والعتق من النار ،وألسنتهم تلهج بالدعاءَ َّ :
َ ْ
اإلميَا ِن،
(الل ُه َّم أ ِهَّلُه َعليْنَا ِبالُي ْم ِنَ ،و ِ
السال َمِةَ ،واإل ْسالمَ ،رِّبي َو َرُّب َك ُ
اهلل)(.)6
َو َّ
ِ ِ

إنه شهر ميأل القلوب إمياناً وتقوى ،وإخوة وحمبة ،وعبودية هلل وحده ،يقول النيب ،صلى اهلل
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احتِ َساًباُ ،غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه) (.)7
عليه وسلمَ ( :م ْن َصا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا َو ْ
وجوهر الصيام ليس يف اإلمساك عن املفطرات من بزوغ الفجر إىل غروب الشمس،
إمنا يف املقدرة على التحكم برغبات النفس ونوازعها ،إخالصاً هلل تعاىل ،فالصائم يعيش
أجواء املراقبة واحملاسبة بينه وبني خالقه ،ويعيش أيضاً أجواء املودة والتواصل مع أسرته
وأهله وأقربائه وصلة أرحامه ،ويتفقد أحوال جريانه والناس من حوله ،ويواسي الفقراء
واملساكني ،مدخ ً
ال عليهم البهجة والفرح والسرور.
فهذه األجواء جتعل اجملتمع اإلسالمي متعاوناً متماسكاً ،فتشيع بني املسلمني نسمات
االبتهاج ،بقدوم هذا الضيف الكريم ،قال صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا َكا َن أَ َّو ُل َليَْلٍة ِم ْن

اط ُ
َش ْه ِر َر َم َضا َنُ ،ص ِّف َد ْت َّ
اب،
ني َو َم َرَدُة الجْ ِ ّنَ ِ،و ُغِّل َق ْ
َح ِمنْ َها َب ٌ
ت أَْب َو ُ
الشيَ ِ
اب النَّ ِارَ ،فَل ْم ُي ْفت ْ
ابَ ،وُينَاِدي ُمنَاٍد :يَا َبا ِغ َي َ
اب َ
اخليرْ ؛ِ أَْقبِ ْلَ ،ويَا َبا ِغ َي َّ
ِّح ْ
اجلنَِّةَ ،فَل ْم ُي ْغَل ْق ِمنْ َها َب ٌ
ت أَْب َو ُ
َوُفت َ
الش ّر؛ِ

أَْق ِص ْر ،وَلهلِ ِ ُعتَ َقاُء ِم ْن النَّ ِارَ ،وَذ َ
لك ُك ُّل َليَْلٍة)( ،)8وهو شهر يتجنب فيه املسلم البخل
والقسوة ،ويقدم اإلحسان واخلري؛ ليخفف عن املعسرين واحملرومني ،ولينال األجر ورفيع
الدرجات ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َف َّط َر َصاِئ ًما َكا َن َلُه ِمث ُ
ص
ْل أَ ْج ِرهَِ ،غيرْ َ أََّنُه ال يَنُْق ُ
ِ
الصاِئم َشيْئًا)(.)9
ِم ْن أَ ْج ِر َّ
نية صيام رمضان:
إن النية شرط لصحة الصيام ،وال بد من تبييت النية من الليل يف صيام الفريضة؛
الصيَا َم َقبْ َل ال َف ْجرَ ،فال ِصيا َم َلُه)(.)10
لقوله ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن مَلْ يجُْ ِم ْع ِّ
وأما صيام النافلة؛ فال يشرتط فيه تبييت النية ،بل جتوز من أول النهار إن مل يكن قد
تَ( :ق َ
ال ِلي َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
نيَ ،ر ِض َي ُ
أكل أو شربَ ،ع ْن َعاِئ َشَة ُأ ِّم المُْ ْؤ ِمنِ َ
اهلل
اهلل َعنْ َهاَ ،ق َال ْ
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تَ :فُقْل ُت يَا َر ُس َ
َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،ذ َ
ول اهللَِ :ما ِعنْ َدَنا
ات يَ ْو ٍم :يَا َعاِئ َشُة؛ َه ْل ِعنْ َد ُك ْم َش ْيٌء؟ َق َال ْ
َش ْيٌءَ ،ق َ
الَ :فإِِّني َصاِئ ٌم) (.)11
فال يصح الصوم إال بنية ،سواء أكان فرضاً أم تطوعاً ،ألنه عبادة حمضة ،قال تعاىلَ { :و َما

ين}( ،)12ولقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :إنمََّا َ
ُأ ِمُروا إِال ِليَ ْعُب ُدوا اهللَ مخُِْل ِص َ
ني َلُه ِّ
األ ْع َم ُال
الد َ
ِ
اتَ ،وإِنمََّا ِل ُك ِّل ا ْم ِر ٍئ َما َن َوى.)13()...
ِبالنِّيَّ ِ

وقد جعلت النية لتمييز العادات عن العبادات ،ولتمييز العبادات عن بعضها بعضاً،

والنية شرط لصحة العبادة ،وصيام رمضان كغريه من العبادات ،فإنه حيتاج إىل نية ،وتكون
النية عند ثبوت الشهر ،حبيث ينوي املسلم صيام شهر رمضان املبارك ،ويستحب له أن
جيدد النية يوماً بيوم ،وإن قيام املسلم لتناول السحور ُّ
يعد يف حد ذاته نية.
وال يشرتط التلفظ بالنية؛ ألن موضع النية هو القلب ،واستثنى العلماء نية احلج ،حيث
قالوا :ال بأس من التلفظ بها.
مقاصد الصيام:
إن املقاصد تعين املصلحة الدينية والدنيوية اليت حيققها النص الشرعي للفرد واجلماعة،
ومقاصد الصيام اليت حتقق السعادة يف الدارين للفرد واجلماعة كثرية ،منها:
ات َ
س،
(الصَل َو ِ
1ـ إنه يكفر الذنوب واخلطايا ،قال الرسول ،صلى اهلل عليه وسلمَّ :
اخل ْم ُ

ت َ
اجل ْم َعُة إلىَ ُ
َو ُ
الكبَاِئُر)(.)14
اجل ْم َعِةَ ،و َر َم َض ُان إِلىَ َر َم َضا َنُ ،م َك ِّف َر ٌ
اجُتنِبَ ْ
ات لمَِا َبيْن ُ
َه َّن إِذا ْ
ِ

2ـ حتقق األجر العظيم والفرحة التامة للصائمني ،قال صلى اهلل عليه وسلم ،يف احلديث
(ك ُّل َع َمل اْبن آَد َم ُي َضا َع ُف َ
احل َسنَُة َع ْشُر أَ ْمثَالهَِا إِلىَ
القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجلُ :
ِ ِ
فَ ،ق َ
ال ُ
الص ْو َمَ ،فإَِّنُه ِليَ ،وأََنا أَ ْج ِزي ِبِه ،يَ َد ُع َش ْه َوَتُه َو َط َعا َمُه
عماَئة ِض ْع ٍ
َسبْ ِ
اهلل َع َّز َو َج َّل :إِال َّ
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لصاِئ ِم َف ْر َحتَا ِن؛ َف ْر َحٌة ِعنْ َد ِف ْط ِرهَِ ،وَف ْر َحٌة ِعنْ َد ِل َقاِء َرِّبِهَ ،ولخَُ ُل ُ
وف ِفيِه أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد
ِم ْن أَ ْجِليِ ،ل َّ
اهللِ ِم ْن ِريح املِ ْس ِك)(.)15
ِ

 _3نشر األمن واألمان والطمأنينة بني الناس ،فأمر اإلسالم باالبتعاد عن شهادة الزور

س
ُّورَ ،وال َع َم َل ِبِهَ ،فَليْ َ
والبهتان ،فالرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،يقولَ ( :م ْن مَلْ يَ َد ْع َق ْو َل الز ِ
اجٌة أَ ْن يَ َد َع َط َعا َمُه َو َش َراَبُه)( ،)16وكذلك االبتعاد عن الشتيمة والسباب والفسوق،
لهلِ ِ َح َ

الصيَاُم ُجنٌَّةَ ،وإَِذا َكا َن يَ ْوُم َص ْوم أَ َح ِد ُك ْمَ ،فلاَ يَ ْرُف ْ
ث يَ ْو َمئِ ٍذ،
قال صلى اهلل عليه وسلمَ ... ( :و ِّ
ِ

س محَُ َّم ٍد
َولاَ يَ ْص َخ ْ
بَ ،فإِ ْن َشاتمََُه أَ َحدٌ ،أَ ْو َقاَتَلُهَ ،فْليَُق ْل :إِِّني ا ْمُر ٌؤ َصاِئ ٌم َم َّرَتينْ ِ َ ،و َّال ِذي َن ْف ُ
ِ
ِ
لخَُ ُ ُ ِ
لصاِئم َف ْر َحتَا ِن
الصاِئم أَ ْطيَ ُب ِعنْ َد اهللِ يَ ْو َم ال ِقيَا َمِة ِم ْن ِر
وف َفم
ِبيَ ِدهِ ،ل
يح املِ ْس ِكَ ،وِل َّ
َّ
ِ
يَ ْف َر ُح ُه َما؛ إَِذا أَْف َط َر َف ِر َح ِب ِف ْط ِرهَِ ،وإَِذا َل ِق َي َرَّبُه َع َّز َو َج َّل َف ِر َح ِب ِصيَا ِمِه)(.)17
4ـ اغتنام األوقات بالعمل الصاحل ،صوماً وصالةً وتالوةً وصدقًة وغريها يف النهار ،أما

يف الليل فقيام الرتاويح ،وتهجداً ودعاًء ،قال صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َقا َم َر َم َضا َن إِميَاًنا

اهلل َعنْ َهاَ ( :كا َن َر ُس ُ
احتِ َساًباُ ،غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه)( ،)18وتقول عائشةَ ،ر ِض َي ُ
ول اهللِ،
َو ْ
اهلل عَ
َصَّلى ُ
َخ َل اْل َع ْشُر أَ ْحيَا َّ
َليِْه َو َسَّل َم ،إَِذا د َ
الليْ َلَ ،وأَيْ َق َظ أَ ْهَلُهَ ،و َجدََّ ،و َش َّد المِْئْ َز َر)( ،)19وقال

احتِ َساًباُ ،غ ِف َر َلُه َما َت َق َّد َم ِم ْن َذنْبِِه) (،)20
ْر إِميَاًنا َو ْ
صلى اهلل عليه وسلم( :من َقا َم َليَْلَة ال َقد ِ

وقال صلى اهلل عليه وسلم ،أيضاً( :من تقرب إليه خبصلة من اخلري ،كان كمن أدى فريضة
فيما سواه ،ومن أدى فريضة؛ كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه)(.)21
5ـ االجتماع العائلي يف كل ليلة على مائدة اإلفطار والسحور ،مما يزيد من األلفة واحملبة بني
أفراد األسرةَ ،ق َ
اهلل عَ
ال َر ُس ُ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ور َب َر َكًة) ()22
َليِْه َو َسَّل َمَ( :ت َس َّحُروا؛ َفإِ َّن فيِ ُّ
الس ُح ِ

6ـ شفاء القلوب من داء القسوة بالعطف على األيتام والفقراء واملساكني واألرامل،
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وإخراج الزكاة ،وصدقة الفطر يف شهر رمضان ،عن اْبن َعبَّاس َق َ
ض َر ُس ُ
الَ( :ف َر َ
ول اهللِ،
ِ
ٍ
اهلل عَ
َصَّلى ُ
لصاِئ ِم ِم ْن َّ
نيَ ،م ْن
الرَف ِ
َليِْه َو َسَّل َمَ ،ز َكاةَ ال ِف ْط ِر ُط ْه َرةً ِل َّ
الل ْغ ِوَ ،و َّ
ثَ ،و ُط ْع َمًة ِلْل َم َسا ِك ِ

الصالةَِ ،فه َي َز َكاةٌ َم ْقُب َ
ات)()23
الص َدَق ِ
الصالةَِ ،ف ِه َي َص َدَقٌة ِم ْن َّ
ولٌةَ ،و َم ْن أََّدا َها َب ْع َد َّ
أََّدا َها َقبْ َل َّ
ِ

7ـ التعاون والتكافل والوحدة اجلامعة للقلوب ،واالعتصام حببل اهلل املتني ،وذهاب الشقاق
والنزاع واالنقسام والفرقة والضغينة واحلقد واحلسد ،وهذا يتمثل يف االجتماع على صيام
واحد ،وقيام واحد ،واحتفال بالعيد الذي يكون فيه طعام وفرح وصلة بني الناس ،وحمبة
وتودد وصفاء للقلوب ،وإدخال البهجة والسرور على مجيع أفراد اجملتمع اإلسالمي.
8ـ اإلعداد الروحي ،وتطهري القلوب ،ومجيع اجلوارح من كل ما يؤدي إىل فساد الصيام،
وذلك برتبية النفس على التقوى ،والعمل الصاحل ،وجتديد التوبة ،ورد املظامل إىل أهلها ،قال
ين ِمن َقبِْل ُك ْم َل َعَّل ُك ْم
ب َعَلى َّال ِذ َ
تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ب َعَليْ ُك ُم ِّ
الصيَاُم َك َما ُكتِ َ
ين آ َمنُواْ ُكتِ َ
َتتَُّقو َن}( ،)24فالصيام ميأل القلب بالنور واإلميان والتقوى ،وهو ما يبدد ظلمة املعاصي
والذنوب واآلثام.
9ـ زيادة اإلنتاج والتنمية االقتصادية ،فرمضان شهر العمل واجلد والنشاط واهلمة العالية؛
إلعمار الدنيا باخلري ،بعيداً عن الكسل والنوم واخلمول والرتاخي ،قال تعاىلَ { :وُق ِل
اهلل َع َمَل ُك ْم َو َر ُس ُ
ا ْع َمُلواْ َف َسيرََى ُ
ولُه َواملُ ْؤ ِمنُو َن}(.)25
10ـ راحة البدن والنفس ،فيكشف لنا التوجيه النبوي الشريف ،والطب احلديث عن
حكمة من ِحكم الصوم؛ وذلك يف أن أجهزة جسم اإلنسان تأخذ فرصة االسرتاحة ،كونها
معم ً
ال الستهالك الطعام والشراب ،يقول ماك فادن وغريه( :إن الصوم نافع للجسم ،يصفيه
من رواسب السموم اليت تشتمل عليها األغذية واألدوية)( ،)26لذلك قال صلى اهلل عليه
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وسلم( :صوموا تصحوا) (.)27
وقد أنشئت يف العامل مصحات عدة ،يقوم العالج فيها على الصوم كعالج رئيس ،ولعل
أشهرها :مصحة الدكتور (هيزج الهمان) يف (درسون) بسكسونيا)28(.
11ـ إحياء املساجد وإعمارها ،خاصة االعتكاف يف العشر األواخر من رمضان ،عن اْب ِن
َك ُف ال َع ْش َر َ
اهلل َعنْ ُه َما( :أَ َّن َر ُس َ
ول اهللَِ ،صَّلى ُ
ُع َمرَ َ،ر ِض َي ُ
اخ َر
األ َو ِ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمَ ،كا َن يَ ْعت ِ
ِم ْن َر َم َضا َن)(.)29
12ـ شد الرحال إىل املسجد احلرام ،واملسجد النبوي الشريف ،واملسجد األقصى ،قال
رسول اهللَ ،صَّلى ُ
(ع ْم َرةً فيِ َر َم َضا َن َت ْع ِد ُل َح َّجًة) (.)30
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َمُ :

إن شهر رمضان املبارك يبعث يف نفوس عشاق األقصى نفحة روحانية؛ لشد الرحال إىل

املدينة املقدسة ،والزحف إليها باآلالف؛ للحفاظ عليها من األخطار اليت تهددها ،فالقدس
واملسجد األقصى بالنسبة إىل املسلمني مبثابة الروح للجسد ،وهما آية يف كتاب اهلل ،وعقيدة
اج َد؛
يف قلوب املسلمني ،قال ،صلى اهلل عليه وسلم( :ال ُت َش ُّد ِّ
الر َح ُال إِال إِلىَ َثالَثِة َم َس ِ
احل َرامَ ،و َم ْسج ِد َ
َم ْس ِج ِدي َه َذاَ ،و َم ْس ِج ِد َ
األْق َصى)(.)31
ِ
ِ
فالقدس جوهرة مجيلة ،لكنها يف رمضان أمجل ،تبهر الزائرين والعابدين مبسجدها

األقصى وقبة الصخرة ،ومآذنها ،وسورها العظيم ،وأبوابها القدمية ،وشوارعها املسقوفة،
وأزقتها وحاراتها وأقواسها ،ولكنها اليوم تستغيث.
وأول من لبى نداء إغاثة القدس هو الشعب الفلسطيين ،الذي أعلن لكل العامل أنه لن
يرتك هذه البالد املقدسة أو يرحل عنها ،مهما أكثروا من احلواجز واجلدران ونقاط التفتيش،
ومهما ضيقوا املداخل واملخارج من املسجد األقصى وإليه ،فلن يزداد هذا الشعب إال
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ثباتاً وإصراراً على الرباط يف القدس ،ويف املسجد األقصى املبارك ،ممتثلني لوصية رسولنا
الكريم ،صلى اهلل عليه وسلم ،الذي قال( :ال َتز ُ
ين،
َال َطاِئ َفٌة ِم ْن ُأ َّم َعَلى
الدين َظا ِه ِر َ
ِ
تيِ
َل َع ُد ِّو ِه ْم َقا ِه ِر َ
ين ،ال يَ ُض ُّر ُه ْم َم ْن َخ َال َف ُه ْم ،إِال َما أَ َصاَب ُه ْم ِم ْن لأَْ َواَءَ ،حتَّى يَأِْتيَ ُه ْم أَ ْمُر اهللِ
ول اهللَِ ،وأَيْ َن ُه ْم؟ َق َ
َو ُه ْم َك َذِل َكَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
َاف َبيْ ِ لمَْ
الِ :ببَيْ ِ لمَْ
س)(.)32
س َوأَ ْكن ِ
ت ا ْق ِد ِ
ت ا ْق ِد ِ
فقدسنا يف رمضان رباط دائم ،وأمل يف حترير املسجد األقصى واألرض املباركة من دنس
االحتالل ،وإعادة احلق إىل أصحابه (.)33
13ـ اليقني بأن املعارك الفاصلة يكون النصر فيها للفئة املؤمنة ،وإن قل عددها وعتادها،
ففي معركة بدر كان عدد املسلمني (ثالث مئة وبضعة عشر ً
رجال) ،باملقارنة مع عدد املشركني
(ألف رجل تقريباً) ،إضافة إىل قلة املراكب من اجلمال واخليول ،وضعف التسليح ،ولكن
ً
فضال منه وكرماً ،وهذا يبني مدى أهمية اإلعداد
اهلل تعاىل أيّد جنده ،وحقق النصر لعباده،
اإلمياني والعقائدي ،ثم يأتي اإلعداد املادي والدنيوي بقدر االستطاعة ،ولكن هذا اإلعداد
حيتاج إىل الدعاء واالستغاثة ،وطلب العون والنصر واإلمداد والثبات من اهلل تعاىل القائل{ :إِْذ

ني* َو َما َج َعَلُه ُ
اب َل ُك ْم أَِّني مُمِد ُ
ف ِّم َن المَْآلِئ َكِة ُم ْرِدِف َ
اهلل إِ َّال ُب ْش َرى
َج َ
است َ
ُّكم ِبأَْل ٍ
َت ْستَ ِغيُثو َن َرَّب ُك ْم َف ْ
َوِلت ْ
َط َمئِ َّن ِبِه ُقُلوُب ُك ْم َو َما النَّ ْصُر إِ َّال ِم ْن ِعن ِد اهللِ إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز َح ِكيم} (.)34

ويف اخلتام؛ نسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا الشهر شهر خري ،وبركة ،ونصر لألمة ،وتغري
حاهلا إىل أحسن حال ،وأن يكتب لنا صيام رمضان وقيامه ،وأن جيعل دعاءنا فيه مستجاباً،
بواْ َو َص ِابُرواْ َو َر ِاب ُطواْ
بتحقيق غاياتنا وأهدافنا وآمالنا ،قال تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
ين آ َمنُواْ ْ
اصرُِ

َو َّاتُقواْ اهللَ َل َعَّل ُك ْم ُت ْفِل ُحو َن}(.)35

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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وعظ وإرشاد

الصحبة السيئة
واجلـليس السوء
الشيخ علي منر مصلح /مفيت حمافظة قلقيلية

لقد َّ
حث الشرع احلنيف على الصحبة الصاحلة ،واختيار الصاحب الصاحل والصديق
واجلليس ،واعتنى اإلسالم به غاية العناية ،وأواله بالغ الرعاية ،ألنه من أعظم ما
يعني املرء املسلم على حتقيق مصاحله وأهدافه ،وأمساها وأرفعها ،إعانته على طاعة اهلل
تعاىل وتقواه ،وخشيته يف السر والعلن ،فاملرء على دين خليله ،واإلنسان بطبعه وحكم
بشريته يتأثر بصفيه وجليسه ،ويكتسب من أخالقه وصفاته ،فقال صلى اهلل عليه وسلم:
َّ ُ َ
ين َخِليِلِهَ ،فْليَنْ ُظ ْر أَ َح ُد ُك ْم َم ْن خَُياِل ُل)(.)1
(الر ُجل َعلى ِد ِ

فال أنفع لإلنسان ،وال أضر عليه من البيئة والصحبة ،ومن هنا كان رسول اهلل ،صلى

اهلل عليه وسلم ،يوصي كل فرد من أفراد أمته أن خيتار لنفسه اجلليس الصاحل ،والرفيق

ب إِال ُم ْؤ ِمنًاَ ،وال يَأُْك ْل َط َعا َم َك إِال
التقي ،فقال ،عليه الصالة والسالم( :ال ُت َص ِ
اح ْ
َت ِق ٌّي)( ،)2ثم بني الرسول ،صلوات اهلل وسالمه عليه ،مسات اجلليس الصاحل واجلليس
السوء وصفاتهم ،ضارباً املثل بشيء ظاهر وحمسوس؛ ليدرك كل فرد من أفراد هذه األمة

أثره وعاقبته ،ومقدار نفعه أو ضره ،فقال صلى اهلل عليه وسلم( :إنمََّا َمثَ ُل َ
اجلليس الصا
ِ
ِ ِ َّ لحِِ
َ
الكريَ ِ،ف َحا ِم ُل املِ ْس ِك؛ إِ َّما أَ ْن يحُْ ِذيَ َكَ ،وإِ َّما أَ ْن
الس ْوِء؛ َك َحا ِم ِل املِ ْس ِكَ ،وَناِف ِخ ِ
يس َّ
َواجلِل ِ
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َ تجَ
ْ
َ ً
ري؛ إِ َّما أَ ْن يحُْ ِر َق ِثيَاَب َكَ ،وإِ َّما أَ ْن تجَِ َد ِر ًحيا
َتبْت َ
َاع ِمنُْهَ ،وإِ َّما أ ْن ِ َد ِمنُْه ِر ًحيا طيِّبَةَ ،وَناِف ُخ ال ِك ِ
َخبِيثًَة)(.)3

نعم أخي احلبيب؛ إن اإلنسان بطبيعته وفطرته ،ال يستغين عن الناس ،فهو مدني
بطبعه ،وال بد أن يكون له أخالء وأصحاب وجلساء ،ومن هنا؛ جاء النداء الرباني لعباده،
يأمرهم مبصاحبة الصاحلني األخيار ،وينهاهم عن جمالسة الطاحلني األشرار ،فقال تعاىل يف
يدو َن َو ْج َهُه َولاَ
ْعو َن َرَّب ُهم ِباْل َغ َداةِ َواْل َع ِش ِّي ُي ِر ُ
ين يَد ُ
ب َن ْف َس َك َم َع َّال ِذ َ
حمكم كتابهَ { :و ْ
اصرِ ْ
َ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}( ،)4قال اإلمام ابن كثري ،رمحه اهلل( :أي اجلس مع الذين يذكرون اهلل،
ويهللونه ،وحيمدونه ،ويسبحونه ،ويكربونه ،ويسألونه بكرة وعشياً من عباد اهلل ،سواء
كانوا فقراء أم أغنياء ،أقوياء أم ضعفاء ،يقال :إنها نزلت يف أشراف قريش ،حني طلبوا
من النيب ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن جيلس معهم وحده ،وال جيالسهم بضعفاء أصحابه
كبالل ،وعمار ،وصهيب ،وخباب ،وابن مسعود ،وليفرد أولئك مبجلس على حدة ،فنهاه
اهلل عن ذلك)(.)5
وإذا كان لصحبة األخيار فوائد ال تعد وال حتصى ،فإن من أعظم فوائدها ،أنها تنفع
صاحبها يف حياته ودنياه ،وعند مماته ،وبعد وفاته ،ويوم القيامة عند لقاء ربه عز وجل،
وأما منفعة مصاحبة اجلليس الصاحل يف احلياة الدنيا ،فألنها جتر إليه كل خري ،فهو
ويقوم اعوجاجك إذا اعوججت ،وإذا رآك
يذكرك باهلل إذا نسيت ،ويعينك إذا ذكرتِّ ،
على معصية أمرك باملعروف ،ونهاك عن املنكر ،وإذا دخل بيتك َّ
غض بصره ،وإذا أكل
عندك دعا لك ،وإذا خرج من عندك أثنى عليك ،وإذا جلس يف جملس ذكرك باخلري ،وإذا
53

العدد 98

رمضان وشوال

 1432هـ  -آب وأيلول  2011م

اغتابك أحد يف جملسه دافع عنك ،وذاَد عن عرضك ،فمثل هذا صحبته تنفعك ،وقد
أوجز ذلك علقمة العطاردي حينما حضرته الوفاة ،فقال يوصي ابنه( :يا بين؛ إذا عرضت
لك صحبة الرجال حاجة ،فاصحب من إذا خدمته صانك ،وإن صحبته زانك ،وإن قعدت بك
مؤونة مانك ،اصحب من إذا مددت يدك خبري مدها ،وإن رأى منك حسنة عدها ،وإن رأى سيئة
سدها ،اصحب من إذا سألته أعطاك ،وإن سكت ابتداك ،وإن نزلت بك نازلة واساك ،إصحب

من إذا قلت صدَّق قولك ،وإن حاولتما أمراً َّأمرك ،وإن تنازعتما شيئاً آثرك)( ،)6وإليك قصة
قصها علينا رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،فقال:
ذلك الرجل من األمم السابقة ،اليت ّ
َ َِ َ
َ
َ ََ
يم ْن َكا َن َقبَْل ُك ْم َر ُج ٌلَ ،قت َ
َل ِت ْس َعًة َوِت ْس ِع َ
ض؟
( َكا َن ِف َ
ني َن ْف ًسا ،ف َسأل َع ْن أ ْعلم أ ْه ِل األ ْر ِ
ني َن ْف ًساَ ،ف َه ْل َلُه ِم ْن َت ْوَبٍة؟ َف َق َ
َف ُد َّل َعَلى َرا ِهبَ ،فأََتاُهَ ،ف َق َ
ال :إَِّنُه َقت َ
َل ِت ْس َعًة َوِت ْس ِع َ
ال ،ال؛
ٍ

َلُهَ ،ف َك َّم َل بِه ِماَئًةُ ،ث َّم َسأَ َل َع ْن أَ ْعَل ِم أَ ْهل َ
األ ْرض؟ َف ُد َّل َعَلى َر ُجل َعالَ ،ف َق َ
َف َقتَ
ال :إَِّنُه
ِ
ِ
ِ
ٍ مٍِ

ول َبيْنَُه َوَبينْ َ التَّ ْوَبِة ،ان َ
َل ِماَئَة َن ْفسَ ،ف َه ْل َلُه ِم ْن َت ْوَبٍة؟ َف َق َ
الَ :ن َع ْم؛ َو َم ْن يحَُ ُ
َقت َ
ْطِل ْق إِلىَ
ٍ
َ
اسا يَ ْعُب ُدو َن اهللََ ،فا ْعُب ْد اهللَ َم َع ُه ْمَ ،وال َت ْر ِج ْع إِلىَ أَ ْر ِض َكَ ،فإَِّن َها
ض َك َذا َو َك َذاَ ،فإِ َّن ِب َها ُأَن ً
أ ْر ِ
ض َس ْوٍءَ ،فان َ
ف َّ
ْطَل َق َحتَّى إَِذا َن َص َ
أَ ْر ُ
الط ِر َ
يق ،أََتاُه املَْو ُتَ ،ف ْ
الرحمَْ ِة
َص َم ْ
اخت َ
ت ِفيِه َملاَ ِئ َكُة َّ
لاَ َ
َ
ت َملاَ ِئ َكُة
الرحمَْ ِةَ :جاَء َتاِئبًا ُم ْقبِلاً ِب َقْلبِِه إِلىَ اهللَِ ،وَق َال ْ
ابَ ،ف َق َال ْ
ت َملاَ ِئ َكُة َّ
َو َم ِئكُة ال َعذ ِ
َه ْمَ ،ف َق َ
َ
يسوا
اب :إَِّنُه مَلْ يَ ْع َم ْل َخيرْ ًا َق ُّطَ ،فأََت ُاه ْم َمَل ٌك فيِ ُصو َرةِ آَد ِم ٍّيَ ،ف َج َعُلوُه َبيْن ُ
الِ :ق ُ
ال َعذ ِ
اسوُهَ ،ف َو َج ُدوُه أَْدَنى إلىَ َ
َما َبينْ َ َ
ض َّال أَ َرادَ،
األر
األ ْر َضينْ ِ َ ،فإِلىَ أَيَّتِ ِه َما َكا َن أَْدَنى َف ُه َو َلُهَ ،ف َق ُ
ِ
ْ ِ تيِ
َ
َ َ
ال َقتَاَدُةَ :ف َق َ َ
الرحمَْ ِةَ ،ق َ
ْرهِ)(،)7
َف َقبَ َضتُْه َملاَ ِئ َكُة َّ
ال احل َس ُنُ :ذ ِك َر َلنَا أَّنُه لمََّا أَتاُه املَْو ُت َنأى ِب َصد ِ
ونستخلص من هذه القصة العرب والدروس اآلتية:
أوهلا :الفرق الشاسع ما بني العامل واجلاهل ،ففتوى اجلاهل مهلكة ،وفتوى العامل منجية،
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وهذا واضح من نص القصة يف احلديث ليبني الفرق بني (العابد والعامل).
ثانيها :ال تسأل إال مبن تثق بدينه وعلمه؛ ألن الدين أمانة ،فانظر عمن تأخذ دينك.
ثالثها :االنتقال من البيئة الفاسدة إىل البيئة الطيبة ،إعانًة للعبد على طاعة اهلل وتثبيته.
رابعها :تغيري الصحبة السيئة بصحبة صاحلة ،لنيل رضا اهلل عز وجل وقبوله.
وأما فائدة الصحبة الصاحلة اخليرِّ ة عند املوت؛ فإن أعظم نعمة من اهلل مينّها اهلل على

املرء يف تلك اللحظات العصيبة ،هي أن جيعل له صاحباً وجليساً صاحلاًِّ ،
يذكره بسعة
رمحة اهلل تعاىل ،فيجعله حيسن الظن باهلل عز وجل ،وهو يعاين خروج الروح من اجلسد،
وهو أفضل األعمال حينئذ ،ويعينه على ذكر اهلل تعاىل ،وأفضل الذكر وقتها (لاَ إَِلَه إِلاَّ
آخُر َكلاَ ِمِه لاَ إَلَه إلاَّ ُ
ُ
اهلل ،د َ
َخ َل
اهلل) ،لقول رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلمَ ( :م ْن َكا َن ِ
ِ ِ
الجْ َنََّة)(.)8
وأما فائدة الصحبة الطيبة والصاحلة ومثرتها بعد املوت ،فالصديق والصاحب املؤمن
التقي يدعو ألخيه ،وجيلس على قربه بعد دفنه مباشرة ،يسأل اهلل عز وجل له التثبيت ،داعياً
اهلل له باملغفرة والرمحة ،والفوز باجلنة ،والنجاة من النار ،وأن يعيذه اهلل من عذاب القرب ،ثم
ين
يستمر على هذا احلال بعدها داعياً ألخيه الذي مات بظهر الغيب ،كما قال تعاىلَ { :و َّال ِذ َ
َج ُاؤوا ِمن َب ْع ِد ِه ْم يَُق ُ
ين َسبَُقوَنا ِبالإِْميَا ِن .)9( }...
ولو َن َرَّبنَا ا ْغ ِف ْر َلنَا َولإِِ ْخ َواِننَا َّال ِذ َ

وأما فائدتها يوم القيامة عند لقاء ربه عز وجل :فالصاحبان األخوان املتحابان يف اهلل

هما معاً يف ظل اهلل ،يوم ال ظل إال ظله ،كما أخرب بذلك الصادق املصدوق ،صلى اهلل

اهلل ِظِّلِه يَ ْو َم ال ِظ َّل إال ِظُّلُه؛ الإْ َماُم اْل َعاِد ُلَ ،و َش ٌّ َ َ َ
ُ
عليه وسلمُّ ٌ َ :
ِ
ِ
اب نشأ فيِ
(سبْ َعة ُي ِظل ُه ْم فيِ
َم َعا َعَليِْهَ ،وَت َف َّرَقا َعَليِْه،
اج ِدَ ،و َر َُجال ِن تحََ َّابا فيِ اهللِْ ،
اجت َ
ِعبَاَدةِ َرِّبِهَ ،و َر ُج ٌل َقْلُبُه ُم َعَّل ٌق فيِ املَ َس ِ
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ات َمنْ ِصب َوجمََا ٍلَ ،ف َق َ
اف اهللََ ،و َر ُج ٌل َت َصد َ
ال :إِِّني أَ َخ ُ
َّق أَ ْخ َفى َحتَّى
َو َر ُج ٌل َطَلبَتُْه ا ْم َرأَةٌ َذ ُ
ٍ

ال َت ْعَل َم شمِ َ ُالُه َما ُتنْ ِف ُق مَيِيُنُهَ ،و َر ُج ٌل َذ َك َر اهللَ َخاِليًاَ ،ف َف َ
ت َعيْنَاُه) ( ،)10ويقول أيضاً:
اض ْ
اساَ ،ما ُه ْم بأَنْبيَاَء َو َال ُش َه َداَء ،يَ ْغب ُط ُه ُم َ
األنْبِيَاُء َو ُّ
الش َه َداُء يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة
(إِ َّن ِم ْن ِعبَاِد اهللِ ُألَن ً
ِ
ِ ِ

َ
بَنا َم ْن ُه ْم؟ َق َ
َكاِنه ْم ِم َن اهللِ َت َعالىَ َ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
ال :هم َقوم تحََابوا بر
وح اهللِ
ول اهللِ؛ خُْترُِ
بمِ ِ
ُ ْ ْ ٌ ُّ ِ ُ ِ
َه ْمَ ،و َال أَ ْم َوا ٍل يَتَ َع َ
ور،
اط ْوَن َهاَ ،ف َواهللِ إِ َّن ُو ُجو َه ُه ْم َلنُو ٌرَ ،وإِن ُ
َعَلى َغيرْ ِ أَ ْر َح ٍام َبيْن ُ
َّه ْم َعَلى ُن ٍ
َال خََياُفو َن إَِذا َخ َ
اسَ ،وَق َرأَ َه ِذهِ اآليََة {أَ َال إِ َّن أَ ْوِليَاَء
اسَ ،و َال يحَْ َزُنو َن إَِذا َح ِز َن النَّ ُ
اف النَّ ُ
اهللِ َال َخ ْو ٌف َعَليْ ِه ْم َو َال ُه ْم يحَْ َزُنو َن})( ،)11ويف املقابل فإن جمالسة األشرار وصحبتهم،
هلا آثارها السيئة ،وعواقبها الوخيمة على اجلليس؛ ألن جليس السوء وقرينه شؤم على

قرينه ،وجتلب له املضرة يف حياته ،وعند موته ،وبعد وفاته ،ويوم القيامة عند لقاء ربه
عز وجل.
وأما يف دنياك ويف حياتك ،فقرين السوء جيرك يا عبد اهلل إىل كل سوء ومعصية ،فكم
من ِّ
مصل ترك صالته بسبب قرينه! وكم من إنسان ما عرف اخلمر واحلشيش وشرب
الدخان واألفيون إال عن طريق قرين السوء! وكم من فتاة متحجبة رفعت جلبابها! وكم
من امرأة طاهرة أصبحت ـ والعياذ باهلل ـ عاهرة بسبب قرناء السوء ،ومصاحبة شياطني
ال َعَلى يَ َديِْه يَُق ُ
الظ ُ
ض َّ
اإلنس! وكم وكم وكم! يقول احلق سبحانهَ { :ويَ ْو َم يَ َع ُّ
ول يَا َليْتَن
يِ
مِ
خََّ
الر ُسو ِل َسبِيلاً * يَا َويَْلتَى َليْتَن مَلْ أَخَِّت ْذ ُفلاَ ًنا َخِليلاً * َل َق ْد أَ َضَّلن َعن ِّ
الذ ْك ِر
ات ْذ ُت َم َع َّ
يِ ِ
يِ
نسا ِن َخ ُذ ً
َب ْع َد إِْذ َجاءِني َو َكا َن َّ
وال} (.)12
الشيْ َط ُان ِللإْ ِ َ
وأما عند موتك ،فقرين السوء إذا جاءك وأنت على فراش موتك ،ذ ّكرك بدنياك

ومعاصيك ،وأنْساك ذكر ربك واآلخرة ،ودعاك إىل الكفر بعد اإلسالم ،وليس بأدل على
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ذلك ما كان من أبي طالب وهو على فراش موته ،وعنده جلساء السوء وقرناؤه أبو
جهل وزمرته ،فلما علم رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،حباله ،قال له :يا عم؛ قل :ال
إله إال اهلل ،كلمة أحاج لك بها عند اهلل يوم القيامة ،فقال له قرين السوء وجليسه أبو
ملة عبد املطلب ،حتى خرجت روحه ،وهو يقول :ال بل على َّ
جهل :أترغب عن َّ
ملة عبد
املطلب؟! فمات كافراً بسبب قرين السوء ،والعياذ باهلل.
وأما بعد املوت؛ فقرين السوء يا عبد اهلل ،إذا محل صاحبه على كتفه إىل املسجد لُيصلى
عليه ،وقف خارج املسجد ينتظر املصلني اخلروج من املسجد؛ ألنه ال يعرف الصالة ،وال
طريق املسجد!! فال صالة وال...فبئس الصاحب وبئس القرين.
وأما يوم القيامة :فهذه الصحبة تنقلب إىل عداوة ،كما قال اهلل تعاىل{ :الأَْ ِخلاَّ ء يَ ْو َمئِ ٍذ

ض َع ُد ٌّو إِلاَّ المُْتَّ ِق َ
{حتَّى إَِذا
ني }( ،)13ويقول القرين خماطباً قرينه يوم القيامة َ
َب ْع ُض ُه ْم ِلبَ ْع ٍ
َجاَءَنا َق َ
ت َبيْن َوَبيْن َ
ال يا َلي َ
ين}( ،)14ويقول تعاىل حكاية عن
ْس اْل َق ِر ُ
َك ُب ْع َد المَْ ْش ِرَقينْ ِ َفبِئ َ
َ ْ يِ
كالم القرين لقرينه أيضاًَ{ :ق َ
ال َق ِريُنُه َرَّبنَا َما أَ ْط َغيُْتُه َوَل ِكن َكا َن فيِ َضلاَ ٍل َب ِعي ٍد}(.)15
أحبيت يف اهلل؛ واهلل الذي ال إله إال هو ،وال معبود حبق سواه ،لو أن األمة املسلمة امتثلت

ألوامر ربها عز وجل ،ون ّفذت تعاليم نبيها ،صلى اهلل عليه وسلم ،يف شؤون حياتها
مجيعها ،ومن مجلتها؛ مصاحبة األخيار ،وجمانبة األشرار ،ألنعم اهلل عليها ،ومدّها باألمن
واألمان واإلميان ،من بعد معاناتها الطويلة واملريرة من الضيق والضنك والنسيان ،قال

يشًة َض ً
نكا َونحَْ ُشُرُه يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة أَ ْع َمى* َق َ
تعاىلَ { :و َم ْن أَ ْع َر َ
ض َعن ِذ ْك ِري َفإِ َّن َلُه َم ِع َ
ال
ريا* َق َ
َسيتَ َها َو َك َذِل َك اْليَ ْو َم
َر ِّب لَ َح َش ْرَتيِن أَ ْع َمى َوَق ْد ُك ُ
ال َك َذِل َك أََتتْ َك آيَاُتنَا َفن ِ
نت َب ِص ً
مِ
نسى}(.)16
ُت َ
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واعلم يا عبد اهلل؛ أن الرجل بال دين ،كذي الشمال بال ميني ،فاختذ ذوي اهلمم العالية
أعواناً ،واخلط نفسك مع األبرار ،وطهرها من الفجار ،واجتنب الصغار ،واألخطار،
واللئام األقذار ،فاملرء ُيعرف بقرينه ،ورحم اهلل من قال:
عن املرء ال تسأل ْ
وسل عن قرينه

فكل قرين باملقارن يقتدي

بلح ِظه قبل وعظه بلفظه ،فرؤية وجوه الصاحلني
واصحب أخي احلبيب ،من يعظك ْ
تشحذ اهلمم ،فكيف بكالمهم ونصحهم ،قال احلسن البصري ،رمحه اهلل( :إخواننا أحب
إلينا من أهلنا وأوالدنا؛ ألن أهلنا يذكروننا بالدنيا ،وإخواننا يذكروننا باآلخرة)(،)17
وهلل در أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،إذ يقول( :عليك بإخوان الصدق؛
فعش يف أكنافهم ،فإنهم زيْن يف الرخاء ،وعدة يف البالء) (.)18

ختي اجملالس على عينك،
وأخرياً؛ امسع قول لقمان احلكيم البنه ،وهو يعظه( :يا بين؛ رّ

فإن وجدت قوماً يذكرون اهلل-أي يعبدون اهلل -فاجلس معهم ،فإن كنت عاملاً نفعك
ً
جاهال علموك ،ولعل اهلل إن يطلع عليهم برمحة فتصبك معهم ،وإن
علمك ،وإن كنت
وجدت قوماً ال يذكرون اهلل ،فال جتلس معهم ،فإن كنت عاملاً مل ينفعك علمك ،وإن كنت
ً
جاهال زادوك غياً ،ولعل اهلل أن يطلع عليهم بنقمة؛ فتصيبك معهم)(.)19
ً
سائال املوىل عز وجل ،أن يوفقين وإياكم لصحبة األخيار ،وأن جينبنا مجيعاً صحبة
األشرار ،وأن يدخلنا برمحته يف عباده الصاحلني ،وحيشرنا مع زمرة من حنب من األنبياء
والصدّيقني والشهداء والصاحلني ،وحسن أولئك رفيقاً ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب
العاملني.
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وعظ وإرشاد

م
ن
ِّ
مل
ي
ص
ل
ع
ليكم
ال صالة له...
أ .كمال بواطنه
وزارة الرتبية والتعليم  -رام اهلل

حبب نبيّه ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،الذي نقلنا اهلل به من الظلمات إىل
يفخر املسلم ّ

النور ،ومن العماية إىل اهلداية ،وحنن حنبّه أكثر من النفس والولد والوالد والناس

حق اإلميان إال إذا كنا كذلك .عن أنس ،رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل،
أمجعني ،وال نؤمن ّ
ب إَِليِْه
صلى اهلل عليه وسلم ،قالَ( :ف َو َّال ِذي َن ْف ِسي ِبيَ ِدهِ؛ لاَ ُي ْؤ ِم ُن أَ َح ُد ُك ْم َحتَّى أَ ُكو َن أَ َح َّ
ِم ْن َواِل ِدهِ َو َوَل ِدهِ)(.)1
حنب آل بيته املطهرين األبرار ،الذين عاشوا معه ،وعاش معهم ،وعاشوا بعده،
وحنن ّ

واصطفاهم اهلل ع ّز شأنه ،وهو العليم بالقلوب من دون البشر؛ ليكونوا آل بيته ،فكانوا
أنصاره يف دعوته ،آمنوا به ،وجاهدوا معه ،واستشهدوا ،ومنهم من فتح اهلل عليه ،فأنار

اهلل به القلوب والعقول مبا فاض على لسانه من علم ،ومنهم من كان عنوان اجلود،

يأوي إليه الفقراء ،فيواسيهم ،وهم الذين لن ينقطع نسبهم إىل يوم القيامة ،ففي احلديث:
بيِ
اب يَ ْو َم اْل ِقيَا َمِة َتنْ َق ِط ُعَ ،غيرْ َ َن َس َو َسبَب)()2؛ وهلذا ال نعجب ،وحنن
ْس َ
(َ ...وإِ َّن الأَْن َ
الطرباني عن جابر بن عبد اهلل ،رضي اهلل عنهما ،أنه مسع عمر ابن
نسمع ما روى
ّ
علي بن أبي طالب،
اخلطاب ،رضي اهلل عنه ،يقول للناس حني تزوج أم كلثوم بنت ّ
رضي اهلل عنهما( :أال تهنئوني؟! مسعت رسول اهلل ،صّلى اهلل عليه وسّلم ،يقول :يَنْ َق ِط ُع
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بيِ
ْ
ب إال َسبَ َ َوَن َسب)( ،)3وهذا دليل بينّ على أ ّن سبب آل
ب وَن َس ٍ
يَ ْو َم ال ِقيَا َمِة ُكل َسبَ ٍ
البيت ونسبه وعطاءه موصول إىل يوم القيامة.

يب ،صلى اهلل
وكان الصحابة األجالء ،ومن تبعهم بإحسان ،يتواصون خرياً ببيت آل الن ّ

عليه وسلم ،فهذا الصدّيق ،رضي اهلل عنه ،يقول( :ا ْرُقُبوا محَُ َّم ًداَ ،صَّلى ُ
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم،
أَ ْهل َبيْتِِه)( ،)4وكان يقول أيضاًَ ( :واهللِ َل َق َراَبُة َر ُسو ِل اهللَِ ،صَّلى ُ
ب
اهلل َعَليِْه َو َسَّل َم ،أَ َح ُّ
فيِ ِ
إَِل َّي أَ ْن أَ ِص َل ِم ْن َق َراَبت)(.)5
وها هو حرب األ ّمة ابن عباس ،رضي اهلل عنهما ،وهو من آل البيت ،يعلمنا درساً يف
دابتِِه،
ريى زي َد َ
األدب والتواضع مع العلماء( ،ف َ
بن ٍ
ثابت ،رضي اهلل عنه ،قد َه َّم بركوب َّ

َفيَ ِق ُف ب َ
دابتِِه ،فقال له ُ
َع عنك يا
بن َثابت :د ْ
زيد ُ
ني يديه ،وي ِ
مام َّ
مُْس ُك له ِ
بركابِه ،ويأخذ ِ
بز ِ
ابن َعبَّاس :هكذا أ ِم ْرنا أن َن ْف َع َل بعلماِئنا ،فقال له زيد :أرني
َ
ابن َع ِّم رسو ِل اهللِ ،فقال ُ

ابن عباس يَ َده له ،فمال عليها زيدٌ ،وَقبَّلها ،وقال :هكذا أ ِم ْرنا أن َن ْف َع َل بآل
يَ َدك ،فأخرج ُ
ت َنبيِّنا) (.)6
َبيْ ِ

ولقد كان اإلمام أمحد ،إمام أهل السنة ،رمحه اهلل ،إذا جاء شيخ ،وحدّث من قريش ،أو

األشراف قدّمهم بني يديه ،وخرج وراءهم ،وملا صنّف مسنده بدأ فيه مبسانيد العشرة
علي ،رضي اهلل عنه ،وأهل
املبشرين باجلنة ،ثم مسانيد أهل البيت ،وكان إذا سئل عن ّ

بيته ،قال( :أهل بيت ال يقاس بهم أحد).

ومن ال يذكر تلك احلكاية اليت وقعت يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان يوم كان

علي
هشام بن عبد امللك يف ّ
حجه حياول أن يطوف بالبيت ،ومينعه كثرة الزحام ،وجاء ّ
علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنهم أمجعني ،فانشطرت
ابن زين العابدين بن احلسني بن ّ

ّ
ليتمكن من الوصول إىل احلجر األسود بسهولة ويسر؛ مما أثار
له الصفوف شطرين؛

حفيظة هشام ،وملا سأل :من هذا ؟! وكان ال يعرفه ،أجابه الفرزدق ،وقد كان حاضراً
يب ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومما
املوسم بقصيدة رائعة ،تعكس حمبة الناس آلل بيت الن ّ
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قال فيها:

ّ
واحلــل واحلرُم
والبيت يعـــــرفه

هـــذا الذي تعرف البطحاء وطأته

هــذا ابن خري عبــــاد اهلل ُك ِّ
هم
ـل ُ
هذا ابن فاطمٍة إ ْن كنت جــــاهله

العلم
النقي الطاهُر
ُ
التقي ّ
هــــذا ّ

جبــــدّه أنبيـــــاء اهلل قد ختمـــوا
والعجم
العرب تعرف من أنكرت
ُ

من هـذا بضائره
وليس قــــولكْ :

كلتا يديه ٌ
عــــــــم نفعهما
غياث
َّ

يستوكفان وال يعروهـــما عَــــدُم

إذا رأته قـــريش قــــال قـــائلها

إىل مكــــارم هــــذا ينتهي الكرم

لـــوال التش ّهد كـــانت الؤه نـعم

ما قـــال ال قــــــط إال يف تش ّهده

فــــــما َّ
يكلـم إال حــني يبتســم

ُيغضي حياًء ويغضي من مهــــابته

ولقد كان الفضيل بن عيّاض ،رمحه اهلل ،يقول ما معناه( :إذا نظرت إىل أحد من آل

يب ،كأنّي أنظر إىل رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسّلم) ،والشيخ حممد بن عبد
بيت الن ّ
الو ّهاب ،رمحه اهلل ،العامل اجملدّد ،الذي يبغضه الروافض ،وإذا أرادوا اإلشارة ببغض إىل
أهل السنة قالوا( :الو ّهابيون) ،هذا الشيخ مسّى ابنه األكرب علياً ،ومسّى ابنته فاطمة ،ومسّى

اثنني من أبنائه حسناً وحسيناً ،وهذا دليل حمبّة للسادة آل البيت ،وحنن -واهلل -أهل
ونتشرف حببّهم،
حنب آل البيت أكثر مما حيبهم هؤالء الروافض،
السنة واجلماعة مجيعاًّ ،
ّ
ّ
نسمي أبناءنا بأمسائهم.
والرتضي عليهم ،ونتباهى عندما ّ
يب ،صلى اهلل عليه وسلم ،فرض واجب ُنؤجر عليه ،ويف صحيح مسلم:
إ ّن حمبة آل الن ّ

( َوأَ ْه ُل َبيْتيِ ُ ،أَذ ِّكُر ُك ُم اهللَ فيِ أَ ْه ِل َبيْتيِ ُ ،أَذ ِّكُر ُك ُم اهللَ فيِ أَ ْه ِل َبيْتيِ ُ ،أَذ ِّكُر ُك ُم اهللَ فيِ َ ْه ِل َبيْت)(،)7
ت أَ َحدٌ ،إ َّال أَْد َخَلُه ُ
اهلل النَّا َر)( ،)8وإذا
ويف هدي آخرَ (:و َّال ِذي َن ْف ِسي ِبيَ ِدهَِ ،ال يَبْ َغ ُضنَا أَ ْه َل اْلبَيْ ِ
ِ
كان مبغضهم يدخل النار ،فإ ّن محُ بّهم يدخل اجلنّة ،ولقد جاء يف هدي ثالث (أَ ِحبُّوا اهللَ؛ لمَِا
يَ ْغ ُذ ُ
وك ْم ِم ْن ِن َع ِمِهَ ،وأَ ِحبُّوِني بحُِ
ب اهللَِ ،وأَ ِحبُّوا أَ ْه َل َبيْ لحُِ ب)( ،)9وال عجب؛ هم الذين
ِّ
تيِ
بع ُ
يد ُ
قال اهلل تعاىل فيهم{ :إِنمََّا ُي ِر ُ
س أَ ْه َل اْلبَيْ ِت َوُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْط ِهرياً}(،)10
اهلل ِلُي ْذ ِه َ
الر ْج َ
َنك ُم ِّ
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من مل يصل عليكم ال صالة له ...

والرجس اسم لكل مستقذر من عمل وغريه ،وهم الذين أمر اهلل رسوله أن يستوصي

املسلمني بهم خرياً يف قولهُ{ :قل لاَّ أَ ْسأَُل ُك ْم عَ
فسر
َليِْه أَ ْجراً إِلاَّ المََْوَّدةَ فيِ اْلُق ْرَبى}( ،)11وقد ّ

ابن عباس تلك املودة بقوله( :أن حتفظوني يف قرابيت)(.)12

وليس أد ّل على حبّنا هلم أنّنا نقول يف صالتنا ّ
كل يوم فيما يروي كعب بن عجرة،

رضي اهلل عنهَّ ... ( :
الل ُه َّم َص ِّل َعَلى محَُ َّم ٍدَ ،و َعَلى آ ِل محَُ َّم ٍدَ ،ك َما َصَّليْ َ
يم،
ت َعَلى إِْب َرا ِه َ
يم ،إن َ
َ
َّك حمَ ِي ٌد مجَِيدٌَّ ،
الل ُه َّم َب ِار ْك َعَلى محَُ َّم ٍدَ ،و َعَلى آ ِل محَُ َّم ٍدَ ،ك َما َبا َر ْك َ
ت
َو َعلى آ ِل إِْب َرا ِه َ ِ

يم ،إن َ
َعَلى إْب َرا ِه َ َ
الشافعي ملّا أنشد:
َّك حمَ ِي ٌد مجَِيدٌ)( ،)13وقد وّفق
ّ
يمَ ،و َعلى آ ِل إِْب َرا ِه َ ِ
ِ
فرض من اهلل يف القــرآن أنزله

يــا آل بيت رســول اهلل حبّكم

من مل ِّ
يصل عليكم ال صـالة له

يكفيكم من عظيم الفخر أنّكم
ُ

وحنن ال جند خطيباً أو داعية ،أو متكّلماً صاحب دين ،إال ويبدأ حديثه بعد محد اهلل
يب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله األطهار.
بالصالة على الن ّ

وحنن دوماً ّ
يب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى أ ّمهات املؤمنني دون
نرتضى على آل الن ّ

إحداهن فهو كافر.
عنهن ،ومن قذف
ّ
كن أزواجه ،ومات وهو راض ّ
استثناء ،فقد ّ

احلب
وحنب آله ،ولكنّنا ال نغالي يف هذا ّ
حنب نبيّنا ،صلى اهلل عليه وسلمّ ،
إنّنا وبفخرّ ،

يب وآله ،ولكنّهم خ ّونوا خرية أصحابه ،وسبّوهم،
كما فعل الروافض ،الذين مدحوا الن ّ
األشعري ،وعمرو ابن
من أمثال سيّدنا أبي بكر ،وعمر ،وعثمان ،ومعاوية ،وأبي موسى
ّ

يب ما مل ُينْ َس ُب لألنبياء ،ومنهم
العاص ،رضوان ربي عليهم أمجعني ،وهؤالء نسبوا آلل الن ّ

القحطاني الذي أنشد:
من خرج عن املّلة؛ إذ إنّهم ألهّ وا علياً ،رضي اهلل عنه ،ورحم اهلل
ّ
واحفظ ألهل البيت واجب ح ّقهم

واعــــرف عــلياً مَّأيـــا عــــرفا ِن

ال تنتقصه وال تــــزد يف قــــدره فعـليه تصلى الـنار طــــــــائفتا ِن
وتنصه األخــــــرى إهلـــــاً ثاني
إحداهــــما ال تـــرتضيه خــليفة
ُّ

ومن احملزن أ ّن قلوبهم املريضة ،جعلتهم يتخ ّوضون يف الربيئة املربأة ،الطاهرة العفيفة،
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برأها اهلل من
عائشة ،رضي اهلل عنهاّ ،
أحب نساء الن ّ
يب ،صلى اهلل عليه وسلم ،إليه ،واليت ّ

فوق سبع مساوات ،ووصفوها أوصافاً خيجل املرء من ذكرها ،بل وصفوا أسرة أبي بكر،

رضي اهلل عنه ،كّلها وصفاً يعكس السواد املوجود يف قلوبهم ،اليت مل تذق حالوة إميان

يب ،صلى اهلل عليه وسلم ،وآل
قط ،وما درى هؤالء أ ّن أبا بكر كان أش ّد الناس حبّاً للن ّ
يب ،صلى اهلل عليه وسلم.
بيته ،كما أنّه كان ّ
أحب الناس إىل قلب الن ّ

احملب
احلب؛ لنكون كحال ذلك ّ
نسأل اهلل هلم اهلداية ،ونسأل اهلل تعاىل أن يزيدنا من هذا ّ

الذي أنشد:

والناس حتسدنا على ذاك اجلوى

ذوبنا اهلوى
يف
ِّ
حــب آل البيت َّ

قد عاش ال يدري ومات كما ه َو

الغـــرام وحبَّه
طعم
من مل يذق َ
ِ

اهلوامش

 .1صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،باب حب الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،من اإلميان.
 .2مسند أمحد ،مسند الكوفيني ،حديث املسور بن خمرقة.
 .3املعجم األوسط للطرباني.376 /5 ،

 .4صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب مناقب قرابة رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم ،ومنقبة فاطمة بنت
النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.

 .5صحيح البخاريِ ،كتَاب المََْغ ِازي ،باب حديث بين النضري.
 .6الطبقات الكربى.360 /2 ،

 .7صحيح مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه.

 .8املستدرك على الصحيحني ،كتاب معرفة الصحابة ،باب ومن مناقب بيت رسول اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم.
 .9سنن الرتمذي ،كتاب املناقب ،باب مناقب النيب ،صلى اهلل عليه وسلم.

 .10األحزاب.33 :
 .11الشورى.23 :

 .12السنة البن أبي عاصم.634/ 2 ،

 .13صحيح البخاريِ ،كتَاب أحاديث الأَْنْبِيَاِء ،باب قول اهلل تعاىل{ :واختذ اهلل إبراهيم خلي ً
ال}.
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أنت تسأل واملفيت جييب

زاوية الفتاوى

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

(النحل)43:

الشيخ حممد حسني  /املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية

 .1الزوج الذي يكفر ،وال يصوم ،وجيرب امرأته على اجلماع يف نهار رمضان
السؤال :ما حكم الزوج الذي يكفر وال يصوم وجيرب امرأته على اجلماع يف نهار
رمضان؟
اجلواب :الكفر من الذنوب املهلكة وأكرب الكبائر ،لقول الرسول ،صلى اهلل عليه

ول اهللِ؛ َو َما ُه َّن؟ َق َ
اتَ ،ق ُالوا :يَا َر ُس َ
الِّ :
الس ْحُر،
وب َق ِ
وسلمْ :
الش ْر ُك ِباهللَِ ،و ِّ
(اجتَنُِبوا َّ
السبْ َع المُْ ِ
ِ
َوَقتْ ُل النَّ ْفس َّال َح َّر َم ُ
ف،
الرَبا َوأَ ْك ُل َما ِل اْليَتِيمَ ،والتَّ َوِّلي يَ ْو َم َّ
الز ْح ِ
اهلل إِ َّال ِبالحْ َ ِّقَ ،وأَ ْك ُل ِّ
ِ تيِ
الت)( ،)1وال جيوز ملسلمة البقاء على ذمة رجل كافر،
َات اْل َغاِف ِ
َات المُْ ْؤ ِمن ِ
َوَق ْذ ُف المْحُْ َصن ِ
ُوه َّن ُ
ين آ َمنُوا إَِذا َج ُ
اهلل أَ ْعَل ُم
اءك ُم المُْ ْؤ ِمن ُ
لقوله تعاىل{ :يَا أَيُّ َها َّال ِذ َ
َحن ُ
ات َفا ْمت ِ
اج َر ٍ
َات ُم َه ِ
وه َّن إِلىَ اْل ُك َّف ِار ال ُه َّن ِح ٌّل لهَُّ ْم َوال ُه ْم
َات َفال َت ْر ِج ُع ُ
ُم ُ
وه َّن ُم ْؤ ِمن ٍ
ِبإِميَاِن ِه َّن َفإِ ْن َعِل ْمت ُ
وه َّن ُأ ُجو َر ُه َّن
ُم ُ
نك ُح ُ
يحَُِّلو َن لهَُ َّن َوآُت ُ
َاح َعَليْ ُك ْم أَن َت ِ
وهم َّما أَن َفُقوا َوال ُجن َ
وه َّن إَِذا آَتيْت ُ
ِ
ُم َوْليَ ْسأَُلوا َما أَن َفُقوا َذِل ُك ْم ُح ْك ُم اهللِ
َوال تمُْ ِس ُكوا ِب ِع َصم اْل َك َواِف ِر َو ْ
اسأَُلوا َما أَن َف ْقت ْ
يحَْ ُك ُم َبيْن ُ
َك ْم َو ُ
يم}( ،)2وال جيوز التهاون يف مثل هذه األمور الكبرية ،لذلك
يم َح ِك ٌ
اهلل َعِل ٌ
على املرأة أن تستتيب زوجها ،وتدخل من الوساطات الشرعية -مثل األقارب ،وإمام

املسجد -ليبينوا له خطورة هذا األمر.
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وال جيوز للمرأة أن تطيع زوجها يف معصية اهلل باجلماع يف نهار رمضان ،لقوله ،صلى

اهلل عليه وسلمَ :
وق فيِ َم ْع ِصيَِة اهللِ َع َّز َو َج َّل)( ،)3فإن أكرهها فاإلثم عليه
(ال َطا َعَة لمَِ ْخُل ٍ
وحده ،وبالنسبة إليها فعليها القضاء ،لقوله ،صلى اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اهللَ تجََا َو َز َع ْن

است ْ
ُك ِر ُهوا َعَليِْه)( ،)4فإن بقي على هذا الكفر وهذه املعاصي،
ِّسيَا َنَ ،و َما ْ
ُأ َّمتيِ الخْ َ َطأََ ،والن ْ
فعليها أن ترفع أمرها إىل القاضي ،وتطلب فسخ العقد؛ ألن من شروط عقد الزواج
اإلسالم ،فإذا انتفى هذا الشرط بطل العقد.
 .2حكم دفع املرأة احلامل اليت عليها القضاء للفدية بد ًال من القضاء

السؤال :امرأة عليها قضاء ،ألنها أفطرت بسبب احلمل ،فهل جيوز هلا دفع فدية عوضاً
عن القضاء؟
اجلواب :إن اهلل عز وجل رخص للمريض واملسافر باإلفطار ،فقال تعاىلَ{ :ف َمن َكا َن

ِم ُ
نكم َّم ِريضاً أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّ ٍام ُأ َخ َر}( ،)5أما بالنسبة إىل املرضع واحلامل فإن
خشيت على ولدها أو نفسها جاز هلا الفطر ،خاصة إذا بنت هذه اخلشية على تقرير
طبيب حاذق خمتص ثقة ،وعلى املرضع أو احلامل اليت جاز هلا الفطر أن تقوم بقضاء
ما فاتها فور وضع احلمل وطهارتها ،أو فور إنهاء الرضاع ،أما دفع الفدية عوضاً عن
القضاء ،فتجب حال العجز الدائم عن القضاء ملرض مزمن ،أو لكرب ،أو خلرف.
 .3حكم أخذ أدوية تأخري العادة الشهرية لتجنب الفطر يف شهر رمضان
السؤال :أفرح بقدوم شهر رمضان ،وأريد صيامه ،وحيزنين اإلفطار فيه ،فهل جيوز لي
أن آخذ أدوية تؤجل العادة الشهرية إىل أن ينتهي شهر رمضان؟
اجلواب :إن لك أيتها السائلة األجر العظيم ،والثواب اجلزيل -إن شاء اهلل-؛ لتعلقك
بهذا الشهر الكريم ،وفرحك الشديد بقدومه ،وهذا الشعور جيب أن ينتاب كل مسلم
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ومسلمة ،فشهر رمضان شهر خري وبركة ،حيل على املسلمني ،فيغري حياتهم إىل ما هو
أفضل ،فهو شهر نزول القرآن ،وشهر النفحات والربكات ،فهنيئاً لك بهذا الشعور
الذي ينتابك عند قدوم هذا الشهر العظيم ،وأما بالنسبة إىل أخذ احلبوب واألدوية
لتأجيل العادة الشهرية حتى انقضاء شهر رمضان ،فنقول إذا أخربك طبيب عدل خمتص

بأن هذه احلبوب ال تلحق ضرراً بك ،وال تؤدي إىل خلل يف انتظام العادة الشهرية لديك،
فيجوز لك أخذ احلبوب لتأجيلها ،ملا ورد عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة تطاول بها

دم احليضة ،فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها ،فلم ير ابن عمر بأساً ،ونعت ماء
األراك )6(،وأما إن كانت هذه احلبوب تلحق بك ضرراً فال جيوز أن تأخذيها.
 .4كيفية الصيام يف البالد اليت يطول فيها النهار أو يقصر
السؤال :أعيش أنا وعائليت وثالثة آالف مسلم من مجيع اجلنسيات يف والية أالسكا

األمريكية ،اليت يصل عدد ساعات النهار فيها صيفاً بني عشرين وثالث وعشرين ساعة،
ويف الشتاء يكون النهار بني أربع إىل سبع ساعات ،ونريد أن نعرف كيف نصوم يف

رمضان صيفاً وشتاًء ،وكيف نعرف أوقات الصالة؟

اجلواب :ليس من قبيل املصادفة أن ينص القرآن الكريم على مسألة التيسري ،واستبعاد

َّ ُ
نز َل ِفيِه اْلُق ْر ُ
التعسري يف سياق األمر بالصيام ،فقال تعاىلَ :
آن ُه ًدى
{ش ْهُر َر َم َضا َن ال ِذ َي أ ِ

ِّ
َات ِّم َن الهُْ َدى َواْلُف ْرَقا ِن َف َمن َشه َد ِم ُ
الش ْه َر َفْليَ ُص ْمُه َو َمن َكا َن َمريضاً
نك ُم َّ
اس َوَبيِّن ٍ
ِ
ِ
للنَّ ِ

يد ُ
يد ِب ُك ُم اْل ُع ْس َر َوِلت ْ
ُك ِمُلواْ
اهلل ِب ُك ُم اْلُي ْس َر َو َال ُي ِر ُ
أَ ْو َعَلى َس َف ٍر َف ِع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام ُأ َخ َر ُي ِر ُ
ٍ
اْل ِع َّدةَ َوِلت َ
بواْ اهللَ َعَلى َما َه َد ُ
اك ْم َوَل َعَّل ُك ْم َت ْش ُكُرو َن}( ،)7وقد جاء ذكر التيسري يف
ُكرُِّ
اآلية الكرمية بعد الرتخيص بالفطر للمسافر واملريض ،ومعلوم أن احلد الزماني لصوم

أي يوم يبدأ من طلوع الفجر ،وينتهي مع غروب مشس ذلك اليوم ،لقوله تعاىلَ { :و ُكُلواْ
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ض ِم َن الخْ َيْ ِط َ
اش َرُبواْ َحتَّى يَتَبَينَّ َ َل ُك ُم الخْ َيْ ُط َ
األْبيَ ُ
َو ْ
الصيَا َم
األ ْس َوِد ِم َن اْل َف ْج ِر ُث َّم أَمِتُّواْ ِّ
إِلىَ َّالليْل}( ،)8ويقول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم( :إَِذا أَْقبَ َل َّ
الليْ ُل ِم ْن َها ُهنَاَ ،وأَْدَب َر
ِ
ت َّ
الصاِئ ُم)( ،)9ومن كان صاحب عذر
النَّ َهاُر ِم ْن َها ُهنَاَ ،و َغ َرَب ْ
سَ ،ف َق ْد أَْف َط َر َّ
الش ْم ُ
شرعي ،وأفطر يف نهار الصوم ،فعليه القضاء ،فمن مل يستطع فعليه الفدية.

وبناء على ما تقدم ،فإن الذي يعيش يف بالد يطول نهارها سواء يف الصيف أم الشتاء،
فعليه صوم كل يوم من الفجر حتى مغيب الشمس ،فإن مل يستطع ،وخاف أن يلحق به
األذى احملقق ،جاز له أن يفطر آخذاً بالرخصة ،ثم يقضي ما فاته يف األيام اليت يستطيع

الصوم فيها ،فإن مل جيد أياماً يستطيع الصوم فيها ،فإنه يفطر ،ويدفع فدية عن كل يوم
يفطره ،فاإلنسان مكلف يف حدود قدرته واستطاعته ،واهلل تعاىل يقولَ :
{ال ُي َكِّل ُف ُ
اهلل

ت})10(.
َسبَ ْ
َن ْفساً إِ َّال ُو ْس َع َها لهََا َما َك َسبَ ْ
ت َو َعَليْ َها َما ا ْكت َ

مشرياً إىل أن العلماء املعاصرين اختلفوا يف تقدير النهار والليل يف البالد اليت يكون

نهارها وليلها أكثر من أربع وعشرين ساعة ،فقال بعضهم :يقدر النهار بنصف فرتة
الليل والنهار ،وقال آخرون :يقدر حبسب مدته يف مكة املكرمة أو املدينة املنورة ،وقال
فريق ثالث :تقدر فرتته يف مثل تلك البالد حبسب مدتها يف أقرب بلد يكون فيه ليل
ونهار يتعاقبان يف أربع وعشرين ساعة.
ومنيل إىل قيام املسلم بصيام النهار احملدد يف البلد الذي يقيم فيه ،وإن طالت ساعاته،

إال إذا عجز عن ذلك فيلجأ إىل أن يقضي ما فاته الحقاً ،وإن تعذر عليه القضاء نهائياً
يدفع الفدية.

وينسحب هذا على األيام اليت يكون نهارها قصرياً ،فإن املسلم يصوم من الفجر حتى

غروب الشمس بغض النظر عن عدد ساعات النهار أو الليل ،فإن كانت ساعات نهار
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الصوم قصرية فال حرج على الصائم أن يقتصر على صومها فحسب ،ألنه غري مكلف
بأن يزيد عليها ،ألن الصيام املشروع يكون من الفجر إىل الغروب.
أما الصالة فتقدر هلا أوقاتها باالعتماد على أقرب بالد عليهم ،يتمايز فيها الليل من
النهار ،وتعرف فيها أوقات الصلوات اخلمس بعالماتها الشرعية يف كل أربع وعشرين
ساعة.
 .5إعطاء الزكاة لغري املسلم
السؤال :هل جيوز دفع الصدقة أو الزكاة لغري املسلم أو العكس؟
اجلواب :إن الصدقات تعطى من املسلمني للمسلمني وغري املسلمني ،أما الزكاة

فال جتوز إال للمسلم ،وغري املسلم ال جتب عليه الزكاة ،وال تعطى له ،قال تعاىل{ :إِنمََّا
َ
اب َواْل َغ ِار ِم َ
ني َواْل َعا ِمِل َ
ني
الص َدَق ُ
َّ
ني َعَليْ َها َوالمُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َوفيِ ِّ
ات ِلْلُف َق َراِء َوالمْ َسا ِك ِ
الرَق ِ
يضًة ِم َن اهللِ َو ُ
يل َف ِر َ
يم})11(.
يم َح ِك ٌ
اهلل َعِل ٌ
يل اهللِ َواْب ِن َّ
السبِ ِ
َوفيِ َسبِ ِ
 .6هل خترج اجلمعيات اخلريية الزكاة؟ وما حكم دفع الزكاة هلا؟

السؤال :مجعية خريية غري رحبية ،تتقاضى أجوراً رمزية من األهالي ،لقاء جلسات أو

فحوصات مقارنة مع أسعار املراكز اخلاصة أو مجعيات أخرى ،ويتوافر حالياً لدى اجلمعية
رصيد يف البنك ،فهل جيوز هلذه اجلمعية أخذ الزكاة لتصرفها على نفقات األطفال
العالجية؟

اجلواب :جيوز شرعاً تقديم الزكاة من أجل الرعاية الصحية وعالج املرضى ،خاصة من

ذوي االحتياجات اخلاصة ،شريطة أن يكون ذلك ضمن الضوابط الشرعية ،وأن يكون

ات
الص َدَق ُ
املستفيد من الرعاية أحد أفراد مصارف الزكاة املذكورة يف قوله تعاىل{ :إِنمََّا َّ
َ
اب َواْل َغ ِار ِم َ
ني َواْل َعا ِمِل َ
يل
ني َعَليْ َها َوالمُْ َؤَّل َفِة ُقُلوُب ُه ْم َوفيِ ِّ
ِلْلُف َق َراء َوالمْ َسا ِك ِ
الرَق ِ
ني َوفيِ َسبِ ِ
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يضًة ِّم َن اهللِ َو ُ
يل َف ِر َ
يم})12(.
يم َح ِك ٌ
اهلل َعِل ٌ
اهللِ َواْب ِن َّ
السبِ ِ

وينبغي على هذه اجلمعية أن ختصص صندوقاً تضع فيه ما يأتيها من مال الزكاة ،دون

خلطه بالصدقات ،وأن تنفق على الفئة املتصفة بالفقر أو املسكنة ،وأن تعجل يف إنفاق
مال الزكاة على احملتاجني والفقراء بأسرع وقت ممكن ،وال جيوز صرف الزكاة لعموم
املنتفعني من اجلمعية من األغنياء بأنفسهم أو بذويهم.
وبناء على ذلك ،فال جيوز أن يبقى من مال الزكاة ما حيول عليه احلول ،ومل يصرف
بعد؛ ألن إخراج الزكاة على الفور ،ويف حال بقي لديها شيء جيب دفعه إىل مستحقيه،
وإذا بقي لديها شيء من مال الصدقات ،فطاملا هو مرصود لرعاية الفقراء واحملتاجني فال
زكاة فيه.
اهلوامش
 .1صحيح البخاري ،كتاب احلدود ،باب رمي احملصنات.
 .2املمتحنة.10 :

 .3مسند أمحد ،مسند اخللفاء الراشدين ،مسند علي بن أبي طالب ،رضي اهلل عنه ،وقال شعيب األرناؤوط:
إسناده صحيح على شرط الشيخني.

 .4سنن ابن ماجة ،كتاب الطالق ،باب طالق املكره والناسي ،وصححه األلباني.
 .5البقرة.184 :

 .6مصنف عبد الرزاق ،كتاب احليض ،باب الدواء يقطع احليضة.
 .7البقرة.185 :
 .8البقرة.187 :

 .9صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب متى حيل فطر الصائم.

 .10البقرة.286 :
 .11التوبة.60 :
 .12التوبة.60 :
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الشعب املطالب باإلصالح

قضايا سياسية

سيعلـــو صــوت
األستاذ  /عودة عريقات

مع تزايد عدد السكان اليومي يف الوطن العربي ،وازدياد احلاجة إىل اخلدمات التشغيلية
املختلفة ،وتضخم احلاجة إىل الغذاء واملاء ،وازدياد الطلب على اخلدمات التعليمية
مبختلف درجاتها ،واخلدمات الصحية مبستوى معقول ،وازدياد طاليب العمل ،وزيادة نسبة
الفقر يف الوطن الكبري ،فإنه تلقى على عاتق األنظمة العربية والقادة مسئوليات جسام
كثرية ومتنوعة؛ لتوفري التنمية االقتصادية ،والبشرية ،والفكرية ،وتهيئة البيئة اجملتمعية
بأنظمة دميقراطية وقانونية ،تكرس مبدأ العدالة والشفافية ،وحماربة الفساد؛ لتخفيف
الغنب الواقع على شرحية كبرية من اجملتمعات العربية ،وإهمال بعض األنظمة العربية،
وإغالق عيونها ،وصم آذانها عن التغيري الطبيعي الذي يطرأ كل يوم على التعداد
العام للسكان (املواطنني) ،وازدياد الطلب على الوظائف ،واخلدمات ،والسلع نتيجة
لذلك ،وما يرافق ذلك من ارتفاع أسعار السلع األساسية ومشتقات النفط وغالئها،
مما جيعل األجور غري مالئمة ،باإلضافة إىل غياب نهج حكم الشفافية املطلوب ،وازدياد
حجم الفساد املرتاكم من سنوات سابقة ،مما يؤدي إىل اندحار الطبقة الوسطى ،ويدفع
إىل كارثة متحققة آتية ،ويفضي رمبا إىل مواجهة مؤجلة بني الشعوب وأنظمتها إلصالح
اخللل ،وما ينتج عن التغيري الطبيعي يف الزيادة السكانية من احتياجات متعددة ،تفرض
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نفسها بقوة بسبب املنافسة الشديدة واملزدمحة ،املتولدة عن زيادة الطلب ،وقلة العرض
املتوافر لسد احلاجة ،لذلك ال مفر من توفري البنية التحتية الالزمة ،املتولدة عن الزيادة،

وأيضاً إعداد املباني الكافية ،واألراضي الالزمة ،وتوفريها للمدارس ،واملشايف ،واملصانع،
واحلقول الزراعية وأطقمها من البشر املؤهلني لتقديم اخلدمات ،وأيضاً توفري األدوات
الالزمة للعمل ،واخلامات املختلفة ألداء عملها على أحسن وجه ،وتوفري الوظائف،
واحلد من البطالة من خالل جلب االستثمار اخلارجي والوطين وتشجيعهما يف احلقول
املتاحة يف اإلقليم الوطين العربي ،وتكريس دولة القانون والعدل؛ لكي ال يرتاكم اخللل
الناتج عن وباء الفساد بكل أنواعه وصوره ،ويزدهر الظلم ،وتتولد األحقاد والكراهية،
وملنع أي انفجار الحق متولد عن غياب العدالة االجتماعية ،فإن هذا األمر حباجة إىل
جهد خملص كبري ومضاعف من قبل مسئولي األنظمة ،وحباجة إىل انفتاح دميقراطي مع
الشعوب؛ لتفعيل املشاركة املتبادلة بني الطرفني؛ ألن أي نظام ال يستطيع تلبية احتياجات
الشعب كافة دون تكاتف من الشعب نفسه ومساعدته ،لذلك ال مفر من تكريس
تبادل السلطة السلمي ،من خالل انتهاج فكر يهيئ الشعب والنظام لذلك ،باإلضافة إىل

انتهاج األساليب الدميقراطية املتعارف عليها دولياً ،وتفعيل القانون واحرتامه ،وأيضاً
هناك حاجة إىل مدونة سلوك يقرها الشعب ،حتكم العالقة مع النظام احلاكم ،تلتزم بها
األطراف كافة ،حتول دون احنراف املسرية الوطنية املعتمدة واملتفق عليها ،لكي تستطيع

الدولة نظاماً وشعباً حتقيق التطور والتقدم يف اجملاالت كافة.

وما جرى من أحداث يف تونس ما هو إال وليد احتقان عشرات من سنني الكبت
والشعور بالظلم ،وغياب العدالة االجتماعية ،مع طموح الشعب لدولة القانون
والشفافية ،وتوزيع الثروة العادل يف إطار نظام قانوني ،يعتمد الشفافية يف العالقة
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بني النظام والشعب ،والتغيري ظاهرة صحيحة ،جتدد العالقات واألفكار ،وتفتح جمال
اإلبداع ،وتغري املعادالت ومظاهر النمط والصور القدمية؛ ألنه ال يعقل يف ضوء ما جيري
يف دول العامل اليوم اليت حتتكم إىل صناديق االنتخابات فرتات حمددة ،أن حيكم تونس
رئيسان فقط منذ إعالن االستقالل عام 1956م وحتى بداية عام 2011م ،عندما ارتفع
صوت الشعب التونسي.
جيب أن نعترب من األحداث اليت وقعت يف تونس ،لتكون عربة لآلخرين للبدء يف
عملية اإلصالح املطلوبة ،ولكي يتعظ املقصرون يف تنمية شعوبهم ورفاهيتها؛ ألن
احلقيقة واضحة مثل الشمس ،إذ ال جمال لتأليه أحد من البشر على البشر ،وهذا أمر
مرفوض مهما امتلك املسؤول من مواصفات السوبر بشر ،فالزعيم والغفري خيرجون
للحياة والدنيا من املوقع نفسه ،ويغادرونها إىل موقع متشابه حتت األرض ،واإلنسان له
حقوقه املتعددة يف احلياة مثل باقي البشر ،بغض النظر عن املسميات واأللقاب كلها،
وجيب أال نقصر اللوم على األنظمة فقط ،بل هناك لوم على الشعوب؛ ألن بيدها التغيري،
وهي املستهدفة من األحداث ،واملراقب هلا ،وهي بدائرة احلدث رغماً عنها ،وهي املتأثرة
بإجراءات النظام سواء أكانت إجيابية أم سلبية ،والسكوت عن اخلطأ لن يصلحه ،بل
سيتفاقم مع مرور األيام والسنوات ،ولذلك أضحت احلاجة ملحة إىل الشعب واجملتمع
العربي النتهاج ثقافة شاملة ،تضمن توازن العالقة بني الشعب والنظام ،وتزرع
أسس املشاركة ،والدميقراطية ،واحلكم الرشيد ،والنزاهة ،والعدالة ،والشفافية ،وحكم
القانون ،واملساواة ،وتبادل السلطة السلمي ،واالبتعاد عن االحتكار ،والنرجسية ،ومنع
التزوير يف االنتخابات البلدية والنيابية ،واالستفتاءات ،والقضاء على احملاباة ،والكف
عن تفضيل املصاحل الضيقة واخلاصة على املصاحل العامة ،ولو رجعنا بالذاكرة إىل مشهد
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ً
طويال قبل سنوات قليلة ،عندما سلم الرئيس الفرنسي السابق جاك
مجيل ،وقفت أتأمله
شرياك مقاليد احلكم والرئاسة إىل خلفه املنتخب ميشيل ساركوزي بكل حمبة وهدوء
وتقبل وأرحيية ،وخرج شرياك من قصر اإلليزيه بعد حفل التسليم يسري على قدميه
مع زوجه ،وهي متأبطة ذراعه كمواطن عادي ،وقتها سألت نفسي :هل هلم عقول ختتلف
عن عقول العرب؟ أم أن دماءهم اليت جتري يف عروقهم ختتلف عن الدماء اليت جتري يف
عروقنا؟ أم أن رؤيتهم وثقافتهم ختتلف عن رؤيتنا لألمور وعن ثقافتنا؟ وما الذي مينعنا
من تغيري رؤيتنا وجتديدها كشعوب وأنظمة عربية؟ وما الذي مينعنا من تغيري ما ننتهج
من ثقافة حتكم العالقة بني األنظمة والشعوب العربية إىل ثقافة مغايرة متطورة تضمن
احلقوق والرفاهية والعدالة واملساواة والسلم للجميع؟ واألمل معقود وكبري أن تتفهم
بعض األنظمة احلقيقة الدامغة أنه ال جمال لتأجيل عملية اإلصالح الشاملة ،الكفيلة
مبساعدة اإلنسان العربي ،ليعيش كرمياً معززاً آمناً على حياته ومستقبل أبنائه ،وإعطائه

هامش احلرية املقبول من اجلميع ،لتعزيز احلكم الرشيد والعدالة والقانون ،ملا فيه خري
الوطن والشعب ،وعلى األنظمة املستهدفة ألحداث مشابهة ملا جرى يف تونس أال
تنتظر حتى يعلو صوت الشعب اهلادر املطالب بالتغيري واإلصالح ،وال حاجة إىل إراقة
الدماء ،وتكريس الظلم ،وما دامت عملية إجناب البشر ووالدتهم مستمرة ،فلن يكون
هناك من هو السوبر األفضل ،أو األقوى ،أو األعلم ،أو األحسن ،وهي حقيقة دامغة
جيب أن يتذكرها املسؤولون بشكل خاص ،ويعلموا أن أقصر الطرق للسلم االجتماعي
هي الرجوع عن أخطاء املاضي ،وبدء عملية اإلصالح الشاملة ،ويف النهاية ال أحد خملد.

قال تعاىل{ :إِ َّن اهللَ َال ُي َغيرُِّ َما ِب َق ْو ٍم َحتَّى ُي َغيرُِّ واْ َما ِبأَْنُف ِس ِه ْم} (الرعد.)11:
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والتفكري
أ .يوسف عدوي  /جامعة بيت حلم – كلية الرتبية

متهيد
يعد موضوع اللغة والتفكري من أطرف املوضوعات وأصعبها ،وأقربها يف الوقت ذاته
إىل اإلنسان ،فالتفكري والفكر نعمة من اهلل سبحانه وتعاىل ،خص بها بين البشر دون
غريهم من خملوقاته ،وهو ميثل أعقد نوع من أشكال السلوك اإلنساني ،ويأتي يف أعلى
مرتبة من مراتب النشاط العقلي ،إذ إنه نتاج الدماغ بكل ما فيه من تعقيد ،هلذا تعددت
تعريفاته حبسب اجتاهات الناظرين إليه .فالسائد بني العلماء هو أن اللغة والتفكري
يعدَّان ظاهرة إنسانية بكل معاني الكلمة ،وأنه يف البدء كانت الكلمة ،وأن اهلل قد علم
اإلنسان اللغة .قال تعاىلَ { :و َعَّل َم آَد َم َ
األمْ َ
ساء ُكَّل َها}(.)1

وسيعرض هذا البحث العالقة بني اللغة والتفكري ،ومستويات التفكري ،وكيفية تنمية

مهارات التفكري يف اللغة العربية.
تعريف املهارة والتفكري واللغة:
املهارة لغة :إحكام الشيء ،وإجادته ،واحلذق فيه ،فيقال :مهر ميهر مهارة ،واملاهر هو
احلاذق الفاهم لكل ما يقوم به من عمل ،فهو :ماهر يف الصناعة ويف العلم ،مبعنى أجاد
فيه وأحكم.
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 املهارة اصطالحًا :قدرة توجد عند اإلنسان ،يستطيع بها القيام بأعمال حركية معقدةبسهولة ودقة وتكيّف مع الظروف.

 -املهارة اللغوية :أداء لغوي صوتي أو غري صوتي ،يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة

والفهم ،مع مراعاة القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة .أو هي أداء لغوي يتسم بالدقة

ً
فضال عن السرعة والفهم.
والكفاءة،

 -اللغة :أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم.

 -التفكري لغة :من فكر يف األمر فكراً :أعمل العقل فيه ،ورتب بعض ما يعلم؛

ليصل به إىل جمهول.
 فالتفكري لغة :إعمال العقل يف مشكلة للتوصل إىل حلها .والفكر :إعمال العقليف املعلوم للوصول إىل معرفة جمهول ،يقال :لي يف األمر فكر :نظر ورؤية .وما لي يف األمر
فكر :ما لي فيه حاجة وال مباالة .والفكرة :هي الصورة الذهنية ألمر ما.
 التفكري اصطالحًا :هو فيض من النشاط العقلي الذي يقوم به الدماغ ،استجابةملاليني أو باليني املثريات.
العالقة بني اللغة والتفكري:
وجود عالقة بني اللغة والتفكري ال حيتاج إىل عناء البحث والتحليل ،ولكن طبيعة

هذه العالقة هي اليت أثارت كثرياً من النقاش بني اللغويني وعلماء النفس على حد
سواء .فذهب بعضهم ،مثل واطسن ( )Watsonإىل حد التوحيد بينهما ،ورأى أن
التفكري ليس شيئاً أكثر من الكالم الذي بقي وراء الصوت ،وإننا عندما نفكر نتكلم

ً
فعال ،على الرغم من أن الكالم ال يكون مسرعاً ،وأن بعض الدراسات التجريبية يف
هذا اجملال ،أظهرت أن عملية التفكري تكون مصحوبة ببعض حركات اللسان وأجزاء
أخرى من اجلهاز الكالمي ،واعرتض علماء ،مثل كلينربج ( )Kleinbergبقوهلم( :إننا
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على الرغم من تفكرينا عادة باللغة ،فمن املمكن أن نفكر بصورة ذهنية من غري أن
نعرب عن التفكري بالكالم .وقد نفكر يف شيء ونقول غريه) .ورأى آخرون ،مثل كارول
( )Carrolأن اللغة والفكر يكونان ثنائياً متعدد العالقات ،وال ميكن الفصل بينهما،
وأن اللغة أحد األساليب األساسية للتفكري.
وعمليات التفكري هي عمليات شخصية ،حتدث يف نفس اإلنسان ،فحتى رسول اهلل،
صلى اهلل عليه وسلم ،مل يعط القدرة على هداية واحد من الناس ،وكانت مهمته كما
الذ ْك َر ِلُتبَينَِّ ِللنَّاس َما ُنز َ
حددها القرآن يف قوله تعاىلَ ... { :وأَن َزْلنَا إَليْ َك ِّ
ِّل إَِليْ ِه ْم َوَل َعَّل ُه ْم
ِ
ِ
يَتَ َف َّكُرو َن }( .)2هلذا فاللغة أداة وظائفها املختلفة حتتوي على مضمون فكري.
رمبا سائل يسأل األسئلة اآلتية :هل تسبق الفكرة الكلمة؟ هل تولد الفكرة والكلمة

معاً؟ هل اللغة هي عباءة الفكرة ووسيلتها للوصول إىل اآلخرين؟ هل اللغة والفكرة
وجهان لعملة واحدة؟ هل هناك فكر جمرد مستقل عن اللغة؟ وتتلخص اإلجابة عن هذه
األسئلة بالقول :إن الكالم والفكر متالزمان؛ فالكالم لباس الفكر وجوهره ،وكالهما
وحدة عضوية ال تنفصم عراها ،فهما الشيء نفسه ،ونستطيع أن نفرق بينهما عن طريق
تسمية أحدهما بأنه داخلي ،واآلخر بأنه خارجي ،فال فكر بدون لغة ،فالفكر هو كالم
مكبوت ،والفكرة كلمة يف حالة والدة حديثة.
االنعكاسات الرتبوية لعمليات التفكري يف الدماغ:
إن لعمليات التفكري يف الدماغ انعكاسات تربوية على عمل املعلم كجامع بيانات،
وكصانع قرارات أثناء تنظيم عمليات التعلم ،فهي متلي عليه ما يأتي:
-1تعليم الطالب التفكري على الرغم من أنه عملية طبيعية.
- 2اكتساب الطالب مهارات التفكري األساسية.
- 3إعداد صحيفة رصد يقوم بها املفكر اجليد من طلبته من خالل امتالكه للسمات
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اليت متيزه عن غريه من الطالب ،وللمفكر اجليد أربع مسات أساسية ،هي:
 حتمل الغموض (املفكر اجليد مستكشف). الرتحيب مبواجهة املواقف الصعبة (املفكر اجليد حمارب). الروية (املفكر اجليد متزن وغري متسرع). التأمل (املفكر اجليد متصور). - 4حفز الطالب من خالل العمل الدؤوب اهلادف على تبين طرائق التفكري املختلفة.
 - 5تطبيق طرائق التفكري على مواقف صفية وغري صفية ،ليتاح للطالب الشعور
باحلاجة إىل التفكري يف حياتهم اليومية.
تنمية بعض مهارات التفكري يف اللغة العربية:
( )1مهارة االستيعاب :عملية يقوم الفرد من خالهلا بتفسري املعلومات وربطها ودجمها
مبا لديه من معرفة سابقة يف بنائه املعريف ،وهذا يتطلب من املعلم تنظيم التعليم اجلديد،
حبيث يتوقع املتطلبات السابقة من املعارف أو املهارات األساسية اليت سبق للمتعلم أن
اكتسبها من تعلمه ،ثم اختيارها قبل البدء بعملية التعلم.
من اسرتاتيجيات تعليم مهارة االستيعاب:
 - 1التعليم التبادلي :حيث يتبادل الطلبة دور املعلم ،فيلخصون ،ويطرحون أسئلة،
ويشرحون ،ويتنبأون ،وهذا يعتمد بصورة كبرية على التعبري الشفوي ،ويتقاسم املعلم
والطالب مسؤولية التلخيص ،وتوليد األسئلة ،والشرح ،والتنبؤ.
 - 2اسرتاتيجية (أوجل) وتعتمد على:
 تدريب الطلبة على حتديد ما يعرفونه عن املوضوع. تدريب الطلبة على حتديد النتائج املتوقعة. تدريب الطلبة على حتديد ما تعلموه ،أي ماذا أضافوا إىل معرفتهم السابقة؟ وهذه78
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االسرتاتيجيات تقوم على :ما يعرفه الطلبة ،وما ينشدونه من معرفة ،وما حتقق من تعلم.
مثال :قواعد نائب الفاعل.
 -ما يعرفه الطلبة عن املوضوع :اسم ،مرفوع ،ذو عالقة باملرفوعات اليت درسها الطلبة

سابقاً.

 ما يريد الطلبة أن يعرفوه: مفعول به جمهول فاعله. يأتي بعد فعل مبين للمجهول. يستخدم عن عدم معرفة الفاعل ،أو اخلوف منه ،أو الرتفع عن ذكره.ويتم التعلم من خالل احلوار واملناقشة واملوازنة بني األمثلة ،وما الذي تعلمه الطلبة،
وكيفية توظيف نائب الفاعل وميزاته.
( )2مهارة االستقصاء أو االكتشاف:
هو منط من التعليم ،يستخدم فيه املتعلم مهارات واجتاهات لتوليد املعلومات
وتنظيمها وتقوميها ،أو هو عملية الوصول إىل إجابات عن أسئلة ،ومجع املعلومات
وتنظيمها ،واكتشاف عالقات بني هذه املعلومات ثم الوصول إىل استنتاج مبادئ
وتعميمات ،ومعاجلة فرضيات معينة وحتقيقها واختبار صدقها بعد ذلك.
ما الذي ينجح هذه املهارة؟
 عرض موقف حمري أمام الطلبة. حرية االكتشاف للطلبة. توافر خربات مناسبة وثقافة لدى الطلبة؛ لكي يقوموا باالستقصاء واالكتشاف. استخدام اسرتاتيجيات منطقية ،تساهم يف تعليم هذه املهارة ،وذلك ضمن اخلطواتاآلتية:
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 - 1حتديد املشكلة من خالل وعيها ،وجعلها ذات معنى قابلة للحل ،بغض النظر عن
مصدرها املعلم أو الطالب.
 - 2طرح الفرضيات وتطوير جترييب هلا ،من خالل فحص البيانات ،والبحث عن
العالقة بينها.
 - 3فحص احلل التجرييب ،واختبار الفرضيات من حيث مناسبة الرباهني واألدلة
ومجعها وتقوميها وتنظيمها ومتكينها.
 - 4تطوير الوصول إىل قرار ،بالنظر يف األدلة اليت مجعت وحللت ،ومدى قدرتها على
دعم الفرضية أم ال؟ وال تثبت إال بعد التأكد من صحتها وتطبيقها على بيانات جديدة.
 - 5تطبيق القرار على بيانات أو خربات جديدة.
مثال :اهلدف :أن يكمل الطلبة القصة بنهاية مناسبة.
املوقف :عرض قصة قصرية مكتوبة بدون نهاية.
( )3مهارة النقد:
يقصد بها إصدار األحكام يف ضوء قواعد معينة وشروط مناسبة ،وال يعين ذلك
إظهار األخطاء ،والرتكيز على جوانب الضعف والقصور وإبراز مساتهما ،ويكون اهلدف

تطوير العمل وحتسينه وتوسيع آفاقه وإغناَءه .وعند قراءة النص األدبي ونقده أدبياً ،فإننا

ننقده بناء على املعايري اآلتية:

 - 1فصاحة اللغة ،وجتنب الكلمات العامية.
 - 2شكل النص وبناؤه من حيث التفقري ،ومقدمته ،وخامتته ،واستخدام عالمات
الرتقيم.
 - 3سالمة األسلوب وخلوه من التعقيد اللفظي واحلشو.
 - 4تسلسل األفكار ووضوحها وترابطها.
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 - 5خيال الكاتب وما حيمل النص من تعابري مجيلة وصور إبداعية.
والنقد يقوم يف األصل على التفكري الناقد ،الذي هو نشاط عقلي وتأملي وعملي دقيق،
يقوم على مهارات عدة ،ويتكون من ثالث مراحل رئيسة ،هي:
 - 1مرحلة التعريف والتوضيح.
 - 2مرحلة احلكم على املعلومات.
 - 3مرحلة االستنتاج.
اخلامتة
يظهر مما سبق أن العالقة بني التفكري واللغة ليست عالقة أولية ،ولكنها تظهر خالل
منو التفكري والكالم عند الطفل ،وتنمو بنموه ،فمن اخلطأ النظر إىل التفكري واللغة
باعتبارهما عمليتني منفصلتني ،وغياب الرابطة األولية بينهما ،ال يعين أن هذه العالقة
ميكن أن تظهر بطريقة خارجية ،لذلك كان لزاماً علينا أن ننظر إىل التفكري يف كلمات،

باعتباره مكوناً من وحدات ،وليس من عناصر؛ ألن الوحدات تتميز عن العناصر
بكونها ال تفقد الصفات الكامنة يف الكل الذي تنتمي إليه ،فمعنى الكلمة ميثل الوحدة
الوثيقة بني التفكري واللغة أو الكالم ،حبيث يتعذر معرفة ما إذا كانت الظاهرة هي
ظاهرة لغة أم ظاهرة تفكري.
وهكذا يتبني أن الكلمة اخلالية من املعنى ليست كلمة ،بل صوت أجوف .فاملعنى

هو املعيار األساس للكلمة ،وهو الكلمة منظوراً إليها من الداخل ،وقد أورد أبو عثمان
اجلاحظ من كالم بشر بن املعتمر( :ومن أراد معنى كرمياً ،فليلتمس له لفظاً كرمياً ،فإن

من حق املعنى الشريف اللفظ الشريف) ،وتتطلب الصياغة السليمة للفكر أن يكون

الفكر نفسه واضحاً يف ذهن اإلنسان ،وأن ميلك اإلنسان ناصية اللغة اليت سيستخدمها
يف أداة التعبري ،فإذا اضطرب أحد هذين الشرطني كان الفكر غامضاً مشوشاً.
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العالقة بني اللغة والتفكري عملية حية ،فالفكر يولد يف كلمات ،والكلمة اخلالية

ً
ظالال .فالعالقة بني التفكري
من الفكر كلمة ميتة ،والفكر الذي مل يصب يف لغة يبقى
واللغة ليست عالقة أولية ،إمنا هي تنشأ وتتطور وتنمو خالل النمو ذاته.
املراجع
 - 1القرآن الكريم.
 - 2جالل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،ج ،1ط 1958 ،4م.
 - 3جامعة القدس املفتوحة ،اللغة العربية وطرائق تدريسها( ،)2فلسطني2000 ،م.
 - 4حسني يعقوب ،تطبيقات عملية على تنمية مهارات التفكري ،األونروا ،عمان2000 ،م.
 - 5سعيد عبد العزيز ،تعليم التفكري ومهاراته ،دار الثقافة ،عمان2006 ،م.
 - 6حممد احلاج خليل ،اللغة والتفكري ،ص ،79 - 72مقالة ،جملة املعلم ،العدد الثاني ،وكالة الغوث،
1988م.
 - 7حممود السعران ،اللغة واجملتمع ،رأي ومنهج ،ط ،2دار املعارف ،اإلسكندرية1963 ،م.
 - 8املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،القاهرة1960 ،م.
 - 9وصفي عصفور ،تنمية مـهـارات التفكيــر عنــد الطلبة ،تعيني دراسي  ،EP31معهد الرتبية ،األونروا،
عمان1998 ،م.

اهلوامش
 - 1البقرة.31 :

 - 2النحل.44 :
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إعداد :د .الصيدالنية :فاطمة شفيق عياش
بات الكورتيزون من األدوية سيئة السمعة ،فهناك كثريون ممن يستمعون للشائعات
املتعلقة بأعراضه اجلانبية غري املرغوبة ،متجاهلني التأثري العالجي القوي الذي يقدمه
الكورتيزون يف كثري من األمراض ،وليس هذا فحسب ،فإنهم ُيكثرون وُيسيئون
استخدامه دون الرجوع إىل طبيب خمتص ،أو صيدالني مسؤول ،اللذين بدورهما
يقدمان كل معلومة صحية صحيحة ومفيدة بشأن ماهيّته ،ودواعي استخدامه ،والنصائح
املتعلقة بشأنه.
نال العاملان الكبريان ِكندل و َهنش عام 1950م جائزة نوبل يف الطب؛ وذلك الكتشافهما
الكورتيزون ،والذي ُي ُّ
عد مبثابة واح ٍد من العالجات املعجزة لكثري من األمراض ،فأصبح
من غري الوارد االستغناء عنه يف أيامنا هذه.
تعريف الكورتيزون
الكورتيزون هو هرمون طبيعي ،تفرزه أجسامنا من غدة صغرية ،تقع فوق الكلية،
وتدعى الغدة الكظرية( ،)adrenal glandويصل إفرازه الذروة يف ساعات الصباح
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الباكر ،بينما يقل إفرازه يف ساعات املساء ،وخيضع إفرازه أيضاً لتأثري غدة موجودة
يف الدماغ ،وتدعى الغدة النخامية ،اليت ترسل إشارة إىل الغدة الكظرية بأن تفرز
الكورتيزون للقيام بعمليات حيوية ،تطلبها أجسامنا يف الظروف الطبيعية على مدار
الساعة ،وتفرز الغدة الكظرية نوعني من اهلرمونات ،باإلضافة إىل هرمون الدرينالني،
والنور أدرينالني ،واهلرمونات اجلنسية الذكرية واألنثوية ،وهما:
• اهلرمونات القشرية املعدنية)mineral corticosteroids( :ومن أمثلتها؛ هرمون
األلدستريون ،والذي حيبس امللح ،ويرفع الضغط.
• اهلرمونات القشرية السكرية ( :)gluococorticosteroidsومن أمثلتها؛
الكورتيزون ومشتقاته ،والذي يؤدي دوراً مهماً وحيوياً يف أجسامنا ،إذ إنه يقوم بتصنيع
السكريات من مصادرها الربوتينية وغريها ،كما أنه يقوم بتحطيم الليبيدات إىل أمحاض
دهنية ،وإعادة توزيعها إىل اخلاليا ،كما ُينقص استهالك اخلاليا للسكر ،وهذا ما يرفع
مستوى السكر يف الدم ،وهذا الدور تقوم به أجسامنا يف حاالت مرضية ،مثل :نقص
السكر يف الدم ،وحاالت اخلوف ،والربد ،وااللتهابات الشديدة ،كنوع من الدفاع.
دواعي استعمال الكورتيزون
يقوم الكورتيزون بتثبيط جهاز املناعة ،وهلذا استخدم لعالج كثري من احلاالت

اليت ُيعزى سببها إىل خلل يف جهاز املناعة ،ومن أمثلتها :الذئبة احلمامية احلمراء
( ،)Systemic lupus Erythematosusوااللتهابات املفصلية (rheumatoid
 ،)arthritisاليت من املمكن أن يكون سببها خلل مناعي ذاتي (auto-immune
 ،)diseaseوكذلك التهابات القولون املزمنة ،مثل :مرض كرونز ،وتكون املدة العالجية
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غالباً طويلة األمد ألسابيع أو لشهور.
• ُتوصف أدوية الكورتيزون يف حاالت االلتهاب احلاد لألذن الداخلية ،املرتافق مع
خروج سائل من األذن -أكثر ما يصيب األطفال ،-وتكون مدة العالج قصرية األمد
أسبوع أو عشرة أيام.
• يوصف يف حاالت الربو ( ،)asthmaاليت يرافقها التهاب يف القصبات اهلوائية،
وغالباً تكون على هيئة خباخات يف الفم ،وعالجها يكون طويل األمد.
• يعاجل امللتحمة احلساسة ،وتكون مدة العالج قصرية األمد.
• يستخدم الكورتيزون لعالج الزكام الناجم عن احلساسية ،وانسداد األنف ،واحلاالت
اليت تفشل العالجات األخرى يف عالجها ،وتكون لفرتة قصرية األمد ،وينصح بعدم
تكرارها؛ خوفاً من حصول خلل للمادة املخاطية األنفية(.)irritation
• كما يصفه أطباء األمراض اجللدية يف بعض اإلصابات اجللدية الناجتة عن احلساسية،
مثل األكزميا ،التعرض للسعة حنلة ،ويكون ملدة قصرية األمد.
• يستخدم يف بعض حاالت السرطان ،وخاصة اليت تصيب جهاز املناعة ،كما يف سرطان
الدم (اللوكيميا).
• يستخدم يف احلاالت املرضية اليت يقل فيها إفراز اهلرمون(.)Addison’s disease
األشكال الصيدالنية اليت تتواجد فيها مركبات الكورتيزون
أدوية الكورتيزون منها ما يعد ضعيف املفعول ،ومنها املتوسط ،ومنها القوي جداً،
ويتوافر عقار الكورتيزون على أشكال صيدالنية خمتلفة ،خُتتاُر بناًء على حالة املريض،
وطبيعة مرضه وشدته ،ففي حاالت االلتهابات الشديدة ،خيتار الطبيب األقراص ،أو
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الشراب ،أو احلقن الوريدية ،وتكون لفرتة زمنية حيددها الطبيب ،وهذه األشكال
الدوائية تدخل إىل الدم ( ،)systemic effectوبذلك حتدث آثاراً مسية غري مرغوبة،
إذا ما قورنت باملستخدمة خارجياً أو موضعياً.
وكما ُيستخدم الكورتيزون موضعياً يف صورة ُحقن يف املفصل(حقنة يف الركبة ميتد
مفعوهلا لستة أشهر) ،أو على شكل مراهم أو كرميات ،أو ُيعطى على شكل خباخات
للرئتني واألنف ،وهذه األشكال الدوائية ال تدخل إىل الدم ( ،)local effectإال أنه
قد متر كمية ضئيلة نسبياً إىل الدم عرب اجللد ،وبذلك من املمكن أن تحُ دث آثاراً جانبية،
ولكنها أقل من سابقتها.
بعض األدوية املتوافرة يف صيدلياتنا
األقراص والشراب ،اليت حتتوي على بردنيزون ،وموجود حتت اسم prednisone
 ،5,20 mgستريوكورت  ،sterocortوالذي حيتوي .triamcinolone
• ُ
احلقن وأمثلتها ( dexacortاليت حتتوي )dexamethasone
(  ®depo-medrolالذي حيتوي )methylprednisolone
• الكرميات والدهون (.)elocom betnovate,dermovate
• خباخات يف الفم ،تستخدم كأسلوب وقائي ملرضى األزمة ،ومن أمثلتها:
• (.)flixotide،symbicort
• قطرات العيون (.)FML ، Pred forte
• قطرات األذن ()dexotic
• خباخات يف األنف (.)flixonase ، Nasacort
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اآلثار اجلانبية ألدوية الكورتيزون
كما أن ألدوية الكورتيزون آثاراً عالجية ممتازة ،فإن هلا آثاراً جانبية ،قد تكون خطرية
أحياناً إن مل يلتزم املريض بالتعليمات الالزم اتباعها ،وأكثر ما تظهر عند استعمال
أدوية الكورتيزون عن طريق الفم ،أو احلقن ،أو جرعات عالية ،ملدة طويلة ،وإذا أخذ
املريض الكورتيزون بصفة منتظمة ملدة أطول من ثالثة أسابيع ،فال ميكن للمريض
إيقاف العالج مرة واحدة (فجأة) ،حيث يؤدي العالج بهذا العقار إىل توقف اجلسم عن
إفراز هرمون الكورتيزون الالزم له ،وقد حيتاج إىل أسابيع أو شهور ،حتى يعود إىل عمله
الطبيعي يف إفراز الكورتيزون بعد إيقافه ،وإذا أوقف الدواء مرة واحدة ،فإنه ُيسبب
مشكالت خطرية نتيجة عدم توافر هرمون الكورتيزون بكميات مناسبة ،وختتلف نوعية
اآلثار اجلانبية وشدتها بصفة عامة من مريض إىل آخر  ،ويصعب التكهن بنوعية اآلثار
اجلانبية املمكن حدوثها.
لذا ميكن تقسيم اآلثار اجلانبية لعقار الكورتيزون إىل قسمني:
األول :حيدث نتيجة استخدام العقار يف جرعات كبرية ،وملدة طويلة ،بينما العالج
بالكورتيزون لفرتة قصرية ،كما يف حاالت التهاب احلنجرة ،واألذن ،أو اجليوب األنفية،
وغريها ،اليت ال تتجاوز أسبوع أو عشرة أيام ،فهي ال تسبب آثاراً سلبية أو مشكالت.
أما الثاني :فقد حيدث يف أثناء سحب عقار ،ونقص جرعته فجأة.
أشهر اآلثار اجلانبية ،هي:
 )1الشعور باجلوع ،مما يسبب زيادة يف الوزن ،ويظهر ذلك يف صورة عالمات أو
خطوط على اجللد.
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 )2يظهر حب الشباب أو البثور على الوجه ،كما أن لالستخدام املوضعي لفرتات
طويلة ،وملساحات واسعة أيضاً مشكالت ،منها :تشققات جلدية صعبة أحياناً.
 )3تغري احلالة املزاجية للمريض عند استخدام الكورتيزون ملدة طويلة.
 )4يؤثر على منو الطفل.
 )5تتأثر مقاومة اجلسم لاللتهابات امليكروبية ،مسببة حدوث التهابات خمتلفة.
 )6هشاشة العظام ،هي واحدة من أهم اآلثار اجلانبية اخلفية ،اليت قد ال تظهر يف
مراحلها األوىل ،حيث يسبب الكورتيزون نقصان نسبة الكالسيوم املوجودة يف العظام،
مما جيعلها هشة ،وقابلة للكسر.
 )7يؤثر الكورتيزون على العني ،مسبباً املياه الزرقاء (ارتفاع ضغط العني) ،أو املياه
البيضاء(تعتيم عدسة العني).
النصائح اليت ميكن تقدميها للمريض الذي ُيعَاجل بالكورتيزون
يلجأ األطباء إىل عالج طويل األمد ،كما يف حاالت الروماتزم ،وأمراض الكلى،
واألمراض الناشئة عن االلتهابات أو عن حساسية جهاز املناعة ،وبعض السرطانات،
وميكن األخذ بالتدابري االحرتازية اليت يصفها الطبيب حبسب كل حالة ،وهذه بعض
التدابري:
 )1ختفيض تناول الدهون؛ ُبغية جتنب تراكمها يف منطقيت العنق والوجه ،وهذا من
املمكن أن يسبب (.)moon face
 )2اتباع محية غنية بالربوتينات من أجل تاليف ذوبان الكتلة العضلية خالل العالج.
 )3إنقاص السكر يف الطعام ،حيمي من مرض السكري ملتعاطي الكورتيزون؛ وذلك
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ألنه يعاكس عمل األنسولني ،ويعمل على زيادة السكر يف الدم ،من خالل تصنيعه من
األمحاض األمينية.
 )4حرص املريض على إنقاص امللح يف طعامه ،فإن ذلك يقيه من خطر ارتفاع ضغط
الدم.
 )5ميكن تشخيص هشاشة العظام عن طريق عمل أشعة خاصة لقياس كثافة العظام،
ولكي يقي املريض نفسه من هشاشة العظام ،جيب أن حيرص على أخذ كمية كافية من
الكالسيوم وفيتامني(د).
 )6احملافظة على تناول كميات كبرية من األلياف؛ حتى حيافظ على وزنه.
 )7تناول الدواء يف فرتة الصباح؛ لتجنب اإلصابة باألرق.
 )8عدم إهمال معاجلة أي جرح مهما كان بسيطاً؛ ألن االلتهابات متيل إىل التفاقم مع
تناول الكورتيزون.
 )9حينما تبدأ يف زيادة اجلرعة من تلقاء نفسك ،أو إيقافها بدون الرجوع إىل الطبيب،
أو تكرار الدواء مرة أخرى بعد إيقافه ،فهنا تبدأ املشكالت واآلثار اجلانبية اخلطرية،
وهلذا ُيرجى التقيد بإرشادات الطبيب املعاجل.
خامتة
عزيزي القارئ؛ الكورتيزون ككل األدوية األخرى ،عندما يُستخدم وفق وصفة
طبية ،ويؤخذ باجلرعة املناسبة والكمية املطلوبة ،يكون دوا ًء مفيداً ،وآثاره اإلجيابية
تفوق تأثرياته السلبية ،ومن املفرتض أن ال يستعمل الطبيب الكورتيزون إال عندما
يكون متأكداً أن منافعه لك أكثر من أضراره.
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شهر التوبة والغفران

شعر هادف

من قصيدة

الشاعر  :عبد اهلل فنون

والبكات
رَ

َ
باحلسنات
َوُمكفر ال��ذن��وب

والصيام فريضة
شهر العبادة
ّ

َوت���ط��� ّو ٌع أيّ����ا َم م��ع��دودات

م��ن ك��ان يف سفر عليه إع��ادة

أو كان يف مرض من احلاالت

فعليه حق الصوم بعد جناته

وعليه حكم اهلل يف اآلي��ات

ش��ه��ر ن��ب��اه اهلل إذ ّ
فضله

عن كل شهر حاز ُ
بالكُرمات

هو شهر ذكر واعتكاف صادق

وخشوع قلب بني كل صالة

أكثر م��ن التسبيح فيه فإنه

يقضي على األوهام والغفالت

هو شهر حب وائتالف دائب

وجت��ن��ب ع��ن ل��ذة الشهوات

فاقرأ من القرآن يف غسق الدجى

جتلي القلوب ت�لاوة اآلي��ات

واعطف على الفقراء واعلم أنهم

والصدقات

رمضان َشهر اخل�ْي�رْ

للمال
90

حيتاجون

من قصيدة  ...شهر التوبة والغفران

أب��ص��اره��م هلل تدلف دمعها

بوجوههم أث��ر من النكبات

وانظر إىل األيتام نظرة والد

هم يفرحون ألبسط احلاجات

وزي���ارة األرح���ام ح��ق واج��ب

وت���ق���رب هلل ب��ال��ط��اع��ات
ٌ

تتضاعف األعمال فيه وأجرها

م��ن حسنة ول��ع��ش��رة ملئات

شهر عظيم خ��ال��د وم��ب��ارك

وم��ت��وج بالنصر وال��غ��زوات

جنات عدن بالنعيم تفتحت

أب��واب��ه��ا ل��ل��م��ت��ق�ين ت��ق��اة

وتغلقت نار اجلحيم وسعرها

ع��ن صائمني لربهم ودع��اة

يتصاغر الشيطان فيه فال ترى

ش���راً إلب��ل��ي��س وج���ن طغاة

إال مالئكة ك��رام��اً شأنهم

ي��ت��ق��رب��ون مل��ؤم��ن حلقات

ول��ص��ائ��م ول��ق��ائ��م متعبد

ول��ذاك��ر م��واله يف الظلمات

وت��ن��زل ال��ق��رآن فيه هداية

وتعظماً يف ليلة ال�برك��ات

عرضها

عرض السماء عظيمة اخلريات

وأع��دّه��ا اهلل العظيم بفضله

للفائزين

احلسنات

جمل��اه��دي��ن مب��اهل��م ونفوسهم

هلم اخللود وأرف��ع الدرجات

س��ارع ملغفرة وجنة
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ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية
إعداد :األستاذ مصطفى أعرج /

نشاطات

من أخبار مكتب املفيت العام ونشاطاته

نائب املدير العام للعالقات العامة واإلعالم

قام مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية  -مؤخراً
بالعديد من النشاطات واملشاركات على أكثر من صعيد وجمال ،منها:
املشاركة يف مؤمتر (الوقف اإلسالمي :الواقع والتحديات والرؤيا املستقبلية)
رام اهلل :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -يف املؤمتر اإلسالمي األول ،الذي عقدته وزارة األوقاف

والشؤون الدينية يف قاعة اهلالل األمحر الفلسطيين مبحافظة رام اهلل والبرية ،حتت عنوان
(الوقف اإلسالمي :الواقع والتحديات والرؤيا املستقبلية) ،وقدم مساحته حبثاً بعنوان
(الوقف اإلسالمي رؤية فقهية قانونية) ،تعرض خالله إىل موضوع الوقف من النواحي

اللغوية والفقهية ،وبينّ دليل مشروعيته ،كما بينّ أركانه وشروطه وأنواعه ،وتعرض
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مساحته إىل التجديد يف أحكام الوقف ،وضرب على ذلك مناذج وتطبيقات معاصرة له
من املؤسسات احلكومية واملؤسسات العامة واخلاصة.

استقبال رئيس وزراء النرويج السابق
القدس :استقبل مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -يف مكتبه دولة السيد (كوري فيلك) رئيس وزراء
النرويج السابق ،وأطلع مساحته الضيف على االعتداءات اإلسرائيلية وممارساتها
العدوانية ضد املقدسات الفلسطينية ،وعلى رأسها املسجد األقصى املبارك ،وبينّ مساحته
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أن هذه السلطات أطلقت العنان لقطعان مستوطنيها ليعيثوا فساداً يف األرض ،حيث
زادوا من حماوالتهم املتكررة للمس باملسجد األقصى املبارك وتدنيسه ،كما أن هذه
السلطات ال تدخر جهداً لتهويد املقدسات الفلسطينية ،وتضيق اخلناق على املصلني
الذين يأتون ألداء الصالة يف املسجد األقصى املبارك؛ من خالل حتديد أعمارهم ،ومنع

املواطنني الفلسطينيني يف الضفة وقطاع غزة من الوصول إىل القدس ،وأكد مساحته
أن الشعب الفلسطيين حباجة إىل مؤازرة األصدقاء للحصول على حقوقه والتحرر من
االحتالل ،ثم اصطحب مساحته الضيف والوفد املرافق يف جولة يف باحات املسجد

األقصى املبارك ،من جانبه أبدى رئيس الوزراء النروجيي السابق تعاطفه مع القضية
الفلسطينية ،مؤكداً على ضرورة حصول الشعب الفلسطيين على حقوقه.
استقبال وفد من اهليئة اخلريية األردنية ومؤسسة (تكية أم علي)
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -يف استقبال وفد أردني ،ضم أعضاء من اهليئة اخلريية

األردنية ومؤسسة (تكية أم علي) ،الذين قاموا بزيارة للمسجد األقصى املبارك ،وتكية

خاصكي سلطان ،ومدرسة األيتام اإلسالمية بالقدس ،حيث أطلع مساحته الوفد على
آخر االنتهاكات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيين ومقدساته ،وقد أشاد مساحته بدعم
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اململكة األردنية اهلامشية حكومًة وشعباً إلخوانهم الفلسطينيني ،وقام الوفد جبولة يف
ساحات املسجد األقصى املبارك ،باإلضافة إىل العديد من األماكن الدينية والتارخيية.
زيارة رئيس املمثلية األردنية يف رام اهلل
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك– بزيارة إىل سعادة السيد عواد خالد السرحان /رئيس

ممثلية اململكة األردنية اهلامشية اجلديد لدى فلسطني ،حيث تناوال آخر املستجدات على
الساحة الفلسطينية وخباصة االنتهاكات املتكررة ضد املقدسات الفلسطينية وعلى

رأسها املسجد األقصى املبارك ،وحذر مساحته من تنفيذ خمططات هدم جسر طريق باب

املغاربة الذي جيري العمل على تنفيذه بإيعاز من أعلى املستويات السياسية اإلسرائيلية،
منتهكة بذلك القوانني واألعراف اليت أقرتها املواثيق الدولية خبصوص األراضي احملتلة،

والوضع القائم يف القدس.

كما استنكر مساحته استهداف سلطات االحتالل لألسرى الفلسطينيني واحلملة
املسعورة اليت تقوم بها ضدهم يف سجونها ،مطالباً اهليئات واملنظمات احمللية والدولية

ضرورة التدخل لوقف هذه االنتهاكات.

وأشاد مساحته بدعم اململكة األردنية اهلامشية ملكاً وحكومًة وشعباً للشعب الفلسطيين
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وقضيته ،وخباصة للقدس واملسجد األقصى املبارك ،وعدد مساحته بعض مآثر القيادة
اهلامشية يف األردن الشقيق يف إعمار املسجد األقصى املبارك ،وأحدثها فرش املسجد
األقصى املبارك بالسجاد يف األسبوع احلالي ،مبيناً أن هذه الوقفة ليست باجلديدة

على األخوة يف اململكة األردنية اهلامشية الذين ال يتوانون عن دعم الشعوب العربية
واإلسالمية ،وبدوره شكر السيد السرحان مساحته على هذه الزيارة ،مشيداً بالعالقات
األخوية اليت تربط بني الشعبني األردني والفلسطيين.

ورافق مساحته يف هذه الزيارة فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل – الوكيل

املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية /مفيت حمافظة رام اهلل والبرية – والسيد مصطفى أعرج،
نائب املدير العام ملديرية العالقات العامة واإلعالم.

املشاركة يف مؤمتر صحفي عقدته اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس
واملقدسات
رام اهلل :حذر مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -من قيام سلطات االحتالل بتغيري واقع مدينة القدس
ومقدساتها وأحيائها ونسيجها االجتماعي بالقوة ،مبيناً أن هذه السلطات تعمل على
ذلك من خالل هدم طريق بوابة املغاربة ،وعمليات االستيطان بالقدس ،واالستيالء على
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املساجد والبيوت إلقامة الكنس ،باإلضافة إىل تعريض ً 88
منزال يف حي سلوان خلطر

اهلدم ،والتهديد بتشريد  36عائلة يف حي الشيخ جراح ،واالعتداء على مقربة مأمن اهلل،
وغري ذلك من املمارسات واالعتداءات.

جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقدته اهليئة اإلسالمية املسيحية لنصرة القدس

واملقدسات لفضح االنتهاكات اإلسرائيلية ضد املقدسات الفلسطينية.

املشاركة يف ختريج طلبة التوجيهي مبدرسة األيتام اإلسالمية
القدس :شارك مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -يف حفل ختريج الفوج ( ،)91من طلبة مدرسة األيتام

اإلسالمية بالعيزرية وتكرميهم ،وأكد مساحته على أهمية رعاية اليتيم وكفالته ،مثمناً دور
وزارة األوقاف يف تلك الرعاية ،من خالل ما تقدمه من عناية لأليتام ،وما توفره هلم من

خدمات ،وبرامج تعليمية وتأهيلية خمتلفة ،تكفل هلم الراحة واالطمئنان املادي واملعنوي،
وتؤهلهم ملستقبل واعد ،وبني أن رعاية اليتيم من األمور اليت حث عليها الشرع احلنيف،

وأن كفالته ليست مادية فحسب ،بل الكفالة تقضي القيام بشؤون اليتيم الرتبوية
والتعليمية والتوجيهية ،وتوفري ما حيتاجه من حاجيات تتعلق حبياته الشخصية من مأكل
ومشرب وملبس وعالج ،ويف اخلتام متنى مساحته للخرجيني التوفيق والنجاح.
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املشاركة يف حفل ختريج مدرسة النخبة يف بيت حلم
بيت حلم :شارك مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -يف حفل اختتام العام الدراسي وختريج الطلبة ،الذي

أقامته مدرسة النخبة التابعة جلمعية رعاية اليتيم يف حمافظة بيت حلم ،وحضره لفيف من
الشخصيات الرمسية والشعبية.

وهنأ مساحته الطالب ،ومتنى هلم التوفيق والنجاح ،كما أشاد باجلهود اليت تبذهلا اجلمعية
واملدرسة يف خدمة أبناء حمافظة بيت حلم ،واأليتام منهم ،مشدداً على عظم األمانة اليت

تناط براعي اليتيم ،مردداً قول الرسول ،صلى اهلل عليه وسلم ،أن خري بيت يف املسلمني
بيت فيه يتيم حيسن إليه ،وقد أشاد مساحته باألداء الطيب واملتميز للجمعية ومدرسة

النخبة.

ورافق مساحته يف حضور هذا احلفل فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل

املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية.

زيارة وكالة األنباء الفلسطينية وفا وحبث سبل التعاون املشرتك
رام اهلل :حبث مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -مع سعادة السيد رياض احلسن -رئيس جملس إدارة
98
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وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية (وفا) -سبل التعاون املشرتك ،وأكد مساحته على

أهمية الدور الذي تقوم به الصحافة ووسائل اإلعالم املختلفة ،وعلى رأسها وكالة

(وفا) يف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيين ،واالضطهاد والظلم الذي
متارسه عليه سلطات االحتالل ،مثمناً دورها يف خدمة القضية الفلسطينية ،جاء ذلك
خالل زيارة قام بها مساحته إىل مقر وكالة (وفا) على رأس وفد ضم كل من فضيلة الشيخ

إبراهيم خليل عوض اهلل ،الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل
والبرية ،وفضيلة الشيخ حممد سعيد صالح ،مدير عام البحوث اإلسالمية ،وحممد جاد
اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،ومصطفى أعرج ،نائب املدير العام للعالقات

العامة واإلعالم ،من جانبه أبدى احلسن استعداد وكالة (وفا) لتقديم التسهيالت

الالزمة لدار اإلفتاء الفلسطينية على صعيد التغطية اإلعالمية لنشاطاتها وأخبارها،
داعياً إىل املزيد من التعاون بني املؤسستني.
زيارة عائلة أسرية مقدسية
القدس :قام مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -مع وفد من جلنة املرابطني ،بزيارة إىل عائلة األسرية

املقدسية (سناء شحادة) ،ومتنى مساحته خالل لقاء أهل األسرية اإلفراج عنها وعن مجيع
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األسرى واألسريات يف سجون االحتالل ،وحتدث مساحته عن واقع األسرى الفلسطينيني

يف سجون االحتالل والظروف الصعبة اليت يعانون
منها ،مؤكداً أنهم أومسة شرف على صدور الشعب
الفلسطيين ،ألنهم ضحوا حبريتهم من أجل أن نكون
أحراراً ،ويف ختام اللقاء سلم مساحته والوفد املرافق
درعاً تقديرياً لوالدي األسرية ،وسلسلة من إصدارات
دار اإلفتاء الفلسطينية ،متمنني اإلفراج القريب هلا
وإلخوانها وأخواتها األسرى.

إدانة التهديدات اإلسرائيلية هلدم مسجد بروقني
سلفيت :أ ّم مساحة الشيخ حممد حسني  -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

خطيب املسجد األقصى املبارك -املصلني يف مسجد علي بن أبي طالب املهدد باهلدم

يف قرية بروقني قضاء سلفيت ،وأكد مساحته خالل خطبة اجلمعة يف املسجد أن االحتالل
اإلسرائيلي الذي يهدم دور العبادة وحيرقها ويعتدي عليها بأساليب خمتلفة ،يرتكب عاراً
ومنكراً كبرياً ،داعياً العامل املتحضر واجملتمع الدولي أن يتدخل لوضع حد هلذه املمارسات
العنصرية اليت تهدد األمن واالستقرار يف املنطقة والعامل ،ودعا مساحته املواطنني يف هذه
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القرية إىل املواظبة على الصالة والعبادة يف هذا املسجد املهدد ،للحفاظ عليه ،والدفاع
عنه وعدم السماح هلذه السلطات بهدمه ،وشارك يف هذه الصالة العديد من املسؤولني

الرمسيني والشعبيني ،إضافة إىل أهالي قرية بروقني.

تفقد مسجد املغري بعد أن أحرقه املستوطنون
رام اهلل :قام مساحة الشيخ حممد حسني –املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية–

على رأس وفد من دار اإلفتاء الفلسطينية بتفقد مسجد املغري الكبري مشال رام اهلل ،على
إثر اعتداء جمموعة من املستوطنني عليه ،حيث قاموا بإحراقه وكتابة شعارات عنصرية

على جدرانه تشري إىل الرغبة يف االنتقام من العرب واملسلمني ،وذلك حتت محاية
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،اليت اقتحم جيشها القرية قبل اقرتاف جرمية إحراق

املسجد وبعدها ،ورافق مساحته فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل -الوكيل املساعد
لدار اإلفتاء الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -والشيخ حممد سعيد صالح ،مدير
عام البحوث ،وحممد جاد اهلل ،مدير عام الشؤون اإلدارية واملالية ،ومصطفى أعرج ،نائب

مدير عام العالقات العامة واإلعالم ،وصرح مساحته :إن 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 شرسة من قبل
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سلطات االحتالل ومستوطنيها ،وبني مساحته أن هذه اجلرائم تنذر حبرب دينية قد تطال

األخضر واليابس ،وأنها تأتي ضمن مسلسل متواصل تظهر فيه سلطات االحتالل مدى
استهتارها باملقدسات اإلسالمية ،وحقوق اآلخرين ،على الرغم من أن األديان السماوية

حترم املس بأماكن العبادة واالعتداء عليها ،وتنأى بها عن دائرة الصراع ،ودعا إىل وقفة
عاملية وإسالمية وعربية فاعلة لثين سلطات االحتالل عن سياستها املتغطرسة ،وإال
ً
حممال سلطات االحتالل عواقب هذه االستفزازات والتطاوالت
فالقادم صعب وخطري،
واالعتداءات الغامشة.

ترأس اجللستني الثامنة والثمانني والتاسعة والثمانني جللسات جملس اإلفتاء األعلى
القدس :ترأس مساحة الشيخ حممد حسني -املفيت العام للقدس والديار الفلسطينية،

رئيس جملس اإلفتاء األعلى -اجللستني الثامنة والثمانني والتاسعة والثمانني جللسات
اجمللس ،اليت نوقش فيها عدد من املسائل الفقهية والشرعية والدينية اليت تهم املواطنني

يف حياتهم اليومية ،واستضاف اجمللس يف اجللسة الثامنة والثمانني جلنة رفيعة املستوى
من األطباء ذوي االختصاص ملناقشة حكم رفع األجهزة الطبية عن املريض امليت دماغيّاً،
وضمت اللجنة اليت انتدبت من قبل نقابة األطباء ً
كال من الدكتور هاني عابدين،

عميد كلية الطب يف جامعة القدس ،أخصائي األمراض الباطنية والقلب ،والدكتور
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رشيد بكري ،مدير مستشفى رام اهلل احلكومي ،أخصائي جراحة الكلى واملسالك البولية،

والدكتور عبد اهلل اخلطيب ،استشاري أمراض الكلى يف املستشفى الوطين ومستشفى

رام اهلل احلكومي ،أما يف اجللسة التاسعة والثمانني؛ فقد أكد اجمللس على ضرورة مساندة

قضية األسرى الفلسطينيني داخل سجون االحتالل ،خاصة يف ظل اهلجمة الشرسة
اليت تقوم بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضدهم ،واملتمثلة مبنع الزيارات ،وفرض
التفتيش العاري واملهني عليهم ،مطالبني اهليئات واملؤسسات الدولية العمل لوضع حد

هلذه االستفزازات اإلسرائيلية ضد األسرى الفلسطينيني ،وناقش اجمللس مسائل فقهية،
صدر يف أعقابها ثالثة قرارات؛ تعلق أوهلا جبواز رفع األجهزة الطبية عن املتوفى دماغياً،
ضمن شروط وضوابط حمددة ،ومنع رفعها عن امليت سريرياً ،ألن املوت السريري ال يعين

موت الدماغ ،وهو اجلزء املسؤول عن أجهزة اجلسم كاملة .كما صدر قرار حبرمة حصول
املوظف على إجازة مرضية مبوجب تقرير طيب كاذب .وأقر اجمللس أن الدية الشرعية

للمقتول يف بلد أجنيب تدفع حسب قيمتها يف البلد الذي قتل فيه.
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مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يشارك يف حفل تكريم الفائزين
جبائزة األمري نايف العاملية

املدينة املنورة :شارك فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء

الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -يف فعاليات حفل تكريم الفائزين جبائزة األمري
نايف بن عبد العزيز آل سعود  -النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء ،وزير الداخلية

السعودي -للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة ،يف دورتها اخلامسة ،اليت

أقيمت يف املدينة املنورة باململكة العربية السعودية ،وأشاد فضيلته باجلائزة ،والقائمني
عليها ،وآثارها على صعيد نشر الوعي الديين والفكر اإلسالمي على املستوى العاملي،
وشارك يف هذا احلفل وفود إسالمية من معظم أحناء العامل ،وزار فضيلته مع الوفود
املشاركة يف احلفل اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،واطلعوا على املستوى املتقدم

الذي وصلت إليه ،كما زار العديد من املواقع الدينية والتارخيية يف املدينة املنورة ،وشكر
فضيلته اململكة العربية السعودية ومؤسساتها على ما تقدمه من رعاية حلفظ الشريعة

اإلسالمية يف مكة وخارجها.

104

من أخبار مكتب املفيت العام ونشاطاته ومراكز دار اإلفتاء الفلسطينية

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية يلقي حماضرتني حول االنضباط
مبفهومه الديين والقانوني واالجتماعي

رام اهلل :ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء

الفلسطينية ،مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -حماضرة يف قوات األمن الوطين يف حمافظة

رام اهلل والبرية ،وذلك يف مقر قيادة األمن الوطين يف احملافظة (احلرش) .نظمتها دائرة

العالقات العامة يف هيئة التوجيه السياسي والوطين بالتنسيق مع دائرة اإلرشاد الديين.
ً
وصوال للعقيدة والقيم
وتناول فضيلته مفهوم االنضباط ،ابتداًء من املواعيد اليومية
واملبادئ والقوانني العسكرية .مؤكداً على ضرورة االنسجام بني االلتزام العقائدي
وااللتزام بالقانون العسكري واالجتماعي لتكامل شخصية الفرد ،وحذر من التناقض

بني السلوك الديين والسلوك العسكري ودور الرقابة يف ترسيخ السلوك.

وعدد بواعث االنضباط الديين والقانون العسكري واالجتماعي والذاتي الذي جيب

أن يتجسد يف شخصية رجل األمن ،وأكد أن العمل يف السلك العسكري يف فلسطني

من املقتضيات اجلهادية املشروعة على طريق النصر والعزة واالستقالل.

كما ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم عوض اهلل -الوكيل املساعد لدار اإلفتاء الفلسطينية،

مفيت حمافظة رام اهلل والبرية -حماضرة دينية لشرطة ضواحي القدس ،تناول فيها قواعد
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املعامالت اليت يقوم عليها الدين اإلسالمي احلنيف ،واالنضباط ،وااللتزام بتعاليم

الدين ،وإتقان العمل ،اقتداء بالرسول األسوة حممد ،صلى اهلل عليه وسلم ،وأكد أن
تعد ً
العبادات ،وال سيما الصالةُّ ،
مثاال حيّاً عن االنضباط بسرعة فائقة ،مما جعل النظام

جزءاً من ديننا وكينونتنا ،مما يقربنا إىل اهلل زلفى ،ويف نهاية اللقاء أجاب فضيلته عن
العديد من االستفسارات املوجهة إليه من الضباط واحلضور.

مدير عام البحوث :اإلسالم مل يشرع القتل على خلفية شرف العائلة
رام اهلل :أكد فضيلة الشيخ حممد سعيد صالح -مدير عام البحوث يف دار اإلفتاء
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الفلسطينية -أن اإلسالم مل يشرع القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة ،مبيناً
التجاوزات الشرعية اليت يرتكبها القتلة يف هذا اجملال ،وأضاف أنه ال يؤذن للقاضي
أن حيكم بعلمه ،فكيف يؤذن لإلنسان العادي أن حيكم بعلمه أو مبجرد ظنه ،مؤكداً أن
اإلسالم محى املرأة ،وشدد على إعطائها حق احلياة ،ورفع مكانتها ،جاءت أقواله خالل

مشاركته يف مؤمتر صحفي نظمته وزارة اإلعالم الفلسطينية ،وشارك فيه العديد من

املسؤولني الرمسيني والشعبيني ،ومنهم وزير شؤون املرأة األخت ربيحة ذياب.
مفيت حمافظة طوباس يلقي حماضرات يف احملافظة
طوباس :ألقى فضيلة الشيخ حسني عمر -مفيت حمافظة طوباس-

حماضرة يف قرية العقبة ،بعنوان (جرائم الشرف والتحرش اجلنسي
من قبل األهل ،األسباب واحللول) ،وألقى عدداً آخر من احملاضرات يف

احملافظة ،منها (التمييز بني الذكر واألنثى ،وبني الطفل السليم واملعاق يف نطاق األسرة)،

وذلك بدعوة من مديرية الشؤون االجتماعية يف احملافظة.

مفيت حمافظة طولكرم يشارك يف عدد من الندوات والنشاطات
طولكرم :شارك فضيلة الشيخ عمار بدوي-مفيت حمافظة طولكرم-
باملؤمتر الدولي األول جملمع القامسي للغة العربية ،وقدم حبثاً بعنوان
(القطب الرباني -مصطفى الصديقي -حياته وآثاره) ،حتدث فيها عن

شخصية الصديقي وحمورها اإلنساني ،وعن إسهاماته الثقافية وأثره

على العلماء الفلسطينيني يف القرن الثاني عشر ،وعالقته بعلماء األمة يف

ذلك الزمن ،كما تطرق إىل شعره الذي اتسم بالروحانية ،والعاطفة اجلياشة ،والفصاحة،

وتعدد األغراض الشعرية.

من ناحية أخرى شارك فضيلته يف ندوة حول مرض الثالسيميا ،وشارك كذلك

يف الدورة الرابعة للقانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية للعلماء واألساتذة
الفلسطينيني اليت عقدت يف العاصمة األردنية – عمان ،بدعوة من اللجنة الدولية
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للصليب األمحر.

وألقى فضيلته حماضرة يف مؤسسة قنديل حتت عنوان (موقع الشرف ومحاية األعراض يف

الشريعة اإلسالمية) ،حتدث خالهلا عن رعاية اإلسالم لألعراض واإلجراءات االحرتازية
اليت نظمها اإلسالم يف هذا اجملال ،والتشريعات العقابية ،كحد القذف ،كما استقبل

فضيلته الربوفسور (صوفيا روالد) من جامعة ماملو ()Malmoالسويدية ،وحبث معها
قوانني األسرة والواقع التطبيقي يف اجملتمع الفلسطيين.

مفيت حمافظة اخلليل يدعو إىل إيقاع العقوبة املشددة على من يرتكب جرائم القتل
بدواعي شرف العائلة
اخلليل :شارك فضيلة الشيخ (حممد ماهر) مسودة -مفيت حمافظة

اخلليل -يف مؤمتر بعنوان (حق املرأة يف احلياة بني مفاهيم الشرف

وشرف املفاهيم) ،الذي نظمه جتمع التنوير الدميقراطي ،بالتعاون مع

األطر النسوية يف احملافظة ،وحضر املؤمتر العديد من الشخصيات الرمسية والشعبية،
وأكد فضيلته يف مشاركته على ضرورة إيقاع العقوبة املشددة على من يرتكب جرائم
القتل بدواعي شرف العائلة ،مبيناً احلكم الشرعي يف هذه املسألة ،باعتبار أن السلطة

التنفيذية هي صاحبة احلق يف تنفيذ العقوبة بعد صدور احلكم القضائي.

من ناحية أخرى؛ شارك فضيلته يف املؤمتر الرتبوي الثاني (املنهاج املدرسي الفلسطيين:

مفاهيم التيار وإشكاالت التطبيق) ،والذي عقد يف قاعة مركز إسعاد الطفولة يف اخلليل،

بدعوة من مديرية الرتبية والتعليم يف احملافظة.

مفيت حمافظة بيت حلم يشارك يف املؤمتر الفلسطيين الثاني لتنمية املوارد البشرية
بيت حلم :شارك فضيلة الشيخ عبد اجمليد العمارنة -مفيت حمافظة بيت

حلم -يف املؤمتر الفلسطيين الثاني لتنمية املوارد البشرية ،وذلك بدعوة
من جامعة فلسطني األهلية يف بيت حلم ،كما شارك يف حفل إعادة

افتتاح مديرية داخلية بيت حلم ،وألقى فضيلته حماضرة عن (حق املرأة
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يف املرياث) ،وذلك ألهالي قرييت أم سلمونة واملعصرة يف احملافظة.
مفيت حمافظة نابلس يلقي عدداً من احملاضرات
نابلس :ألقى فضيلة الشيخ أمحد شوباش-مفيت حمافظة نابلس-
عدداً من احملاضرات؛ منها حماضرة لبعض منتسيب األمن الوطين ،حث
فيها على األخالق ،وبني أنواعها ،حمذراً من األخالق السيئة ،كما ألقى
حماضرة حول أحكام الزواج ،والعنف األسري جملموعة من املشاركات يف دورة جلمعية
اللد اخلريية ،بني خالهلا مقومات استمرار عقد الزواج ودميومته.
مفيت حمافظة جنني يلقي حماضرات بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية
جنني :ضمن الفعاليات املشرتكة بني الشرطة الفلسطينية ودار اإلفتاء
الفلسطينية ،ألقى فضيلة الشيخ حممد أبو الرب ،مفيت حمافظة جنني،
حماضرات دينية عدة ألفراد الشرطة ،تناولت أهمية الصدق يف األقوال،
واإلخالص يف العمل ،وأن املؤمن يراقب نفسه يف كل قول أو عمل ،ألنه حماسب من
اهلل تعاىل ،وألقى حماضرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم.
من ناحية أخرى؛ زار فضيلته مديرية أوقاف جنني ،والتقى مدير أوقافها الشيخ حسن
شحادة ،وتناول اللقاء أهمية املساجد ودورها يف نشر الوعي الديين ،وشارك فضيلته
يف الدورة الرابعة للقانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية للعلماء واألساتذة
الفلسطينيني ،اليت عقدت يف العاصمة األردنية عمان ،حتت رعاية اللجنة الدولية
للصليب األمحر يف فلسطني.
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نشاطات

مسابقة العدد 98

؟

السؤال األول  :من  ...............؟

أ .املفلس من أمة حممد ،يف ضوء ما ورد يف احلديث الشريف؟
ب .حرب األمة ؟
ج .الرئيس احلالي جمللس إدارة وكالة األنباء الفلسطينية (وفا) ؟
د .العميد احلالي لكلية الطب يف جامعة القدس؟
هـ .املفيت الذي شارك يف مؤمتر ( حق املرأة يف احلياة بني مفاهيم الشرف ،وشرف املفاهيم )؟

السؤال الثاني  :متى  ..............؟
أ .وقعت غزوة بدر الكربى؟
ب .وقعت غزوة الفتح األعظم؟
ج .وقعت معركة عني جالوت ؟
د .وقعت معركة القادسية ؟
هـ .بين اجلامع األزهر يف مصر؟

السؤال الثالث ما  ..............؟

أ .مراتب الصوم ؟
ب .رأي اإلمام الصنعاني يف أدلة مسألة وحدة املطالع واختالفها بالنسبة إىل حتديد بداية شهر الصوم وانتهائه؟
ج .حكم تبييت النية يف صيام كل من الفريضة والنافلة؟
د .اسم الدولة اليت كان كوري فيلك رئيس وزرائها السابق؟
هـ .رقم الفوج الذي خرجته دار األيتام اإلسالمية بالعيزرية؟

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
وكتابة اإلجابات خبط واضح .
 ترسل اإلجابات على العنوان اآلتي :مسابقة اإلسراء ،العدد 98
جملة اإلسراء  /مديرية العالقات العامة واإلعالم
دار اإلفتاء الفلسطينية
ص.ب  20517 :القدس الشريف
ص.ب  1862 :رام اهلل
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إجابة السؤال األول:
1.1موسى عليه السالم.
2.2امرأة أبي سفيان.
3.3النائم والصغري واجملنون.
4.4املتوكل طه.
5.5أ .املنفلوطي  ،ب .احلافظ ابن رجب احلنبلي.
6.6عبد اهلل ناصر العامري.
إجابة السؤال الثاني:
1.1قباء.
2.2الكنز أعم؛ ألنه يعين ما دفنه املسلمون وأهل اجلاهلية.
3.3القرض احلسن.
4.4عند اجلمهور :القلب ،وعند الفالسفة :الدماغ.
5.5حي على الصالة ،حي على الفالح.
6.6حيرقون.

إجابة السؤال الثالث:
1917/ 11/ 21.1م.
2.2عندما شفع له عند السجان ليطلق سراحه.
3.3سنة  216هـ..

الفائزون في مسابقة العدد 96
االسم

العنوان

األوىل

شريف صربي الشايب

سلفيت

300

الثانية

بشار حسام الناجي

طولكرم

250

الثالثة

مطيع حممد هصيص

جنني

200

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

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

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

موضوع ينشر مكافأة مالية جيدة.

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

أو باليد.

 .2أال يزيد املقال عن  4صفحات حجم  ،A4والبحث عن  10 - 8صفحات.
 .3كتابة نصوص اآليات من املصحف الرقمي مع تشكيلها ،وتوثيق أرقامها.
 .4ختريج األحاديث من مظانها املعتربة ،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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