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رئي�س جمل�س الإدارة

د .هيثم احلاج علي
حـديــث ال�صيـــــــام
�إعداد

د .حممـد خمتار جمعة

الطبعة األوىل

للهيئة املرصية العامة للكتاب.٢٠٢١ ،
ص.ب  ٢٣٥رمسيس
 ١١٩٤كورنيش النيل ـ رملة بوالق القاهرة
الرمز الربيدي١١٧٩٤ :
تليفون )٢٠٢( ٢٥٧٧٧٥١٠٩ :داخيل ١٤٩
فاكس)٢٠٢( ٢٥٧٦٤٢٧٦ :
الطباعة والتنفيذ
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب

اآلراء الواردة يف هذا الكتاب ال تعرب بالرضورة عن توجه
اهليئة ،بل تعرب عن رأي املؤلف وتوجهه يف املقام األول.
حقوق الطبع والنرش حمفوظة للهيئة املرصية العامة للكتاب.
حيظر إعادة النرش أو النسخ أو االقتباس بأية صورة إال بإذن
كتايب من اهليئة املرصية العامة للكتاب ،أو باإلشارة إىل املصدر.

﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾
[البقرة]183 :
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مقــدمــة
احلمــد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل خاتم
أنبيائه ورســله ســيدنا حممد بن عبد اهلل ،وعىل آله وصحبه
ومن تبع هداه إىل يوم الدين.

وبعــد،،،

فرمضان شهر اجلود والكرم ،والصدق والصرب ،والرمحة
واملغفرة ،والرب والتقــوى ،حيث يقول احلق ﴿ :ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾ [ســورة البقرة ،اآلية ،]183
وهو شهر القرآن الكريم ،حيث يقول ﴿ :ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾
[ســورة البقرة ،اآلية  ،]185وهو شــهر الدعاء واإلجابة،
5

الص ِائ ُم َحتَّى
حيث يقول نبينــا ﷺَ « :ث َل َث ٌة َل ت َُر ُّد َد ْع َو ُ ُت ْمَّ :
ِ
ُي ْفطِ َرَ ،و ِ
ــو ُة ا َمل ْظ ُلوم» ،ويقولﷺ« :إِ َّن
اإل َما ُم ال َعاد ُلَ ،و َد ْع َ
ِ
لص ِائ ِم ِعنْدَ فِ ْط ِر ِه َلدَ ْع َو ًة َما ت َُر ُّد».
ل َّ

ويف هــذا الكتــاب نتنــاول عــد ًدا مــن املوضوعات
واخلواطــر الدعوية ،وقد حرصت عــى توثيقها من جهة،
وإخراجها يف أســلوب ســهل ميرس من جهة أخرى ،كام
حرصت عــى تنوعها ،لتكون زا ًدا أو مفاتيح أساســية ملن
يتصدى للدروس الدعوية يف الشــهر الكريم ،أو من حيب
أن يتزود بالزاد العلمي والروحي خالل هذا الشهر املبارك
أو يف غريه من سائر األيام.
ً
ســائل اهلل العيل القدير أن يتقبل هذا العمل ،وأن جيعله
خالصا لوجهــه الكريم ،وأن يكتب له الســداد والتوفيق
ً
والقبول.
واهلل من وراء القصد وهو املوفق واملستعان

أ.د .حممد خمتار مجعة مربوك

وزير األوقاف
رئيس املجلس األعىل للشئون اإلسالمية
عضو جممع البحوث اإلسالمية
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عىل أبواب رمضان
عندما هيل علينا شهر شعبان ندرك وبال أدنى شك أننا
عىل أعتاب وأبواب شهر كريم هو شهر رمضان ،وقد كان
الصاحلــون يدركون فضل هذا الشــهر الكريم ،وجيعلونه
مقصدهم وحمور اهتاممهم ،فستة أشهر يسألون اهلل تعاىل أن
يبلغهم إياه ،وستة أشهر يسألونه  أن يتقبله منهم.

وكانوا يتخذون من شعبان توطئة وهتيئة الستقبال هذا
الشــهر الكريم ،ولنا وهلم يف رســول اهلل ﷺ أسوة حسنة،
َان َر ُس ُ
حيث تقول السيدة عائشة " :ك َ
ول اهلل ﷺ َي ُصو ُم
ول َل ُي ْفطِ ُرَ ،و ُي ْفطِ ُر َحتَّى َن ُق َ
َحتَّى َن ُق َ
ول َل َي ُصو ُمَ ،و َما َر َأ ْي ُت
ِ
َر ُس َ
ــه ٍر َق ُّط إِ َّل َر َم َض َ
انَ ،و َما
اس َتك َْم َل ص َيا َم َش ْ
ــول اهلل ﷺ ْ
َر َأ ْي ُت ُه ِف َش ْه ٍر َأ ْك َث َر ِص َيا ًما ِمنْ ُه ِف َش ْع َب َ
ان"(((.

اب َص ْو ِم َشــ ْع َب َ
ان ،حديث رقم  ،1969واملوطأ ،كتاب
((( صحيح البخاري،كتاب الصومَ ،ب ُ
جامع الصيام ،حديث رقم .1098
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وإذا كان أهل الدنيا يســتعدون كل االســتعداد ألمور
دنياهــم ،وحق هلم ،وهــو أمر حممود ملــن يعمل وخيطط
إلنجاح ما هو مقبل عليه مــن عمل ،وإذا كان من يريد أن
مؤمترا أعد له وهيأ ألســابيع أو لشهور عدة،
يعقد ندوة أو
ً
كريم بام فيه ليلة هي خري من ألف شهر جلدير أن
شهرا ً
فإن ً
مبكرا.
نعـد أنفسنا وأن هنيئها الستقباله ً

هو شــهر الصوم ،فلتكن التهيئة باحلرص عىل النوافل
واإلكثار من الصيام يف شــعبان ،وهو شــهر القيام ،فلتكن
التهيئة باحلــرص عىل قيام الليل ،وقبلــه احلرص عىل أداء
الفرائض ،وال ِســ َّيام صالة الفجر وأداؤها يف مجاعة طوال
شهر شــعبان ،وإذا كان رمضان شهر القرآن ،فلنبدأ رحلتنا
وتفقها ،وإذا كان رمضان
فهم ودراســ ًة
ً
مبكراً ،
مع القرآن ً
شــهر الرب واإلحســان واجلود والكرم ،فلنبــدأ من اآلن
يف إعداد أنفســنا إلخــراج زكاة أموالنــا يف رمضان رجاء
التعرض لنفحات اهلل  فيه بمضاعفة احلســنات ،ولنكثر
مــن الصدقــات ،ليس يف رمضان فحســب ،وإنــا قبيل
رمضان ،إلحداث التكافل اإلنســاين والتوازن املجتمعي
بإدخال الســعادة والبهجة والرسور عــى األرسة الفقرية
فقرا ،بحيث ال يكون بيننا يف هذا الشــهر الكريم
واألكثــر ً
8

ات
جائع وال حمروم ،حيث يقول نبينا ﷺَ « :ما آ َم َن ِب َم ْن َب َ
َش ْب َعانًا َو َج ُار ُه َج ِائ ٌع إِ َل َجنْبِ ِه َو ُه َو َي ْع َل ُم بِ ِه»((( ،ويقول ﷺ:
« َم ْن ك َ
َان َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْهــر َف ْل َي ُعدْ بِ ِه َع َل َم ْن َل َظ ْهر َل ُه َو َم ْن
َان َله َف ْض ُل ِمــن َز ٍ
اد َف ْل َي ُعدْ بِ ِه َع َل َم ْن َل َزا َد َل ُه» ،ف َق َال َأبو
ْ
ك َ ُ
الدْ ِري َ « :ف َذكَر ِمن َأصن ِ
ِ
َاف ا َْل ِ
ال ما َذك ََر َحتَّى
َ ْ ْ
َســعيد ْ ُ ّ
َر َأ ْينَا َأ َّن ُه َل َح َّق ِلَ َح ٍد ِمنَّا ِف َف ْض ٍل»(((.
وإذا كان اإلســام قد جعل جزاء مــن يطعمون الطعام

عظيم ،فقــال ســبحانه﴿:ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ثواهبــم ً
ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ﴾((( ،وقال سبحانه ﴿:ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ
((( املعجم الكبري للطرباين ،259/1 ،حديث رقم.751
((( صحيح مسلم ،كتاب اللقطة ،باب اســتحباب املؤاساة بفضول املال ،حديث رقم ،1728
وصحيح ابن حبان ،كتاب اللباس وآدابهِ ،ذكْر ا ْلبي ِ
ان بِ َأ َّن َأ َث َر النِّ ْع َم ِة َ ِ
ب َأ ْن ت َُرى ع ََل ا ُْلن ِْع ِم
ُ ََ
ي ُ
َع َل ْي ِه ِف َن ْف ِس ِه ،حديث رقم.5419
((( [سورة اإلنسان ،اآليات .]12- 8
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ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾(((.
فــإن هذا اجلزاء والثــواب العظيم يضاعــف أضعا ًفا

مضاعفة يف شــهر اخلري واجلود والكرم شهر رمضان ،وقد

كان نبينا ﷺ أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف رمضان،
ويقول ﷺ« :ما ِمن يو ٍم يصبِح ا ْل ِعباد فِ ِيه إِ َّل م َلك ِ
َان َين ِْز َل ِن،
َ ْ َْ ُ ْ ُ َ ُ
َ
ول َأحدُ ُهــا :اللهم َأ ْع ِ
ط ُمن ِْف ًقا َخ َل ًفــاَ ،و َي ُق ُ
ول ْال َخ ُر:
َّ
َف َي ُق ُ َ َ
اللهم َأ ْع ِ
ط ُم ْ ِسكًا َت َل ًفا»((( ،ويقول ﷺَ « :ث َ
ل َث ٌة ُأ ْق ِس ُم َع َل ْي ِه َّن
َّ
ِ
ٍ
ِ
ــص َم ُال َع ْبد م ْن
اح َف ُظو ُهَ ،ق َالَ :ما َن َق َ
ُــم َحدي ًثا َف ْ
َو ُأ َحدِّ ُثك ْ
ٍ
ِ
ب َع َل ْي َها إِ َّل َزا َد ُه اهلل ِع ًّزا،
َصدَ َقةَ ،و َل ُظل َم َع ْبدٌ َم ْظ َل َم ًة َف َص َ َ
ِ
و َل َفتَح َعبدٌ باب مس َ ٍ
اب َف ْق ٍر -أو
َــح اهلل َع َل ْيه َب َ
ــأ َلة إِ َّل َفت َ
َ
َ ْ َ َ َ ْ
كلمة نحوها»(((.

((( [سورة البلد ،اآليات .]17-11

((( صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب قول اهلل تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [سورة الليل،
اآليــات  ،]10 – 5اللهم أعط منفق مال خل ًفا ،حديث رقم ،1442وصحيح مســلم ،كتاب
الزكاة ،باب يف املنفق واملمسك ،حديث رقم.1010
((( سنن الرتمذي ،أبواب الزهد ،باب ما جاء يف مثل الدنيا مثل أربعة نفر ،حديث .2325
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عــى أن املــال إنام يزيــد وينمــو باإلنفــاق يف ُو ُجوه
اخلــر ،حيــث يقــول احلــق ﴿:ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ﴾((( ،وشــكر النعمة يكون من جنسها ،فشكر املال

إنفاقه يف ُو ُجــوه اخلري ومعرفة حق اهلل فيــه ،وبخاصة جتاه
الفقراء واملساكني واأليتام واملحتاجني ،فهلم يا باغي اخلري
أقبل ،ويا باغي الرش أقرص.
*

*

((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]7
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*

يا باغي اخلري أقبل
عزيزا أعد العدة الستقباله،
كريم أو ً
من كان ينتظر ضي ًفا ً
وهيأ نفســه وأهله حلضور ذلك الضيف ،والضيف الذي
نســتعد مجي ًعا الســتقباله هو ضيف جد كريم ،هو شــهر
رمضان املبارك ،حيث يمــن اهلل  عىل عباده فيه بالعطاء
العميم ،فمن صامه إيامنًا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه
كام أن من قامه إيامنًا واحتســا ًبا غفر هلا مــا تقدم من ذنبه،
يقول ﷺَ ":م ْن َقا َم َر َم َض َ
احتِ َســا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم
ان إِ َيمنًا َو ْ
ِ
ِ
ِ
احت َسا ًبا
م ْن َذنْبِه"((( ،ويقول ﷺَ « :م ْن َقا َم َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِر إِي َمنًا َو ْ
ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقــدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه»((( ،من فطــر فيه صائ ًم فله مثل
((( متفق عليــه :صحيح البخاري ،كتاب الصيام ،باب تطوع قيــام رمضان من اإليامن ،حديث
رقم ،37وصحيح مســلم ،كتاب صالة املســافرين ،باب الرتغيب يف قيام رمضان ،حديث
رقم .759
((( متفــق عليــه :صحيح البخاري ،كتــاب الصيام ،باب مــن صام رمضــان إيامنًا ،حديث
رقم ،1901وصحيح مســلم ،كتاب صالة املســافرين ،باب الرتغيــب يف قيام رمضان،
حديث رقم.760
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أجــره من غري أن ينقص من أجر الصائم شــي ًئا ،ومن أدى
فيه نافلــة كان كمن أدى فريضة فيام ســواه ،ومن أدى فيه
فريضة كان كمن أدى ســبعني فريضة فيام سواه ،وهلل يف كل
ليلة منه عتقاء من النار ،وهو شهر القرآن ،والصيام والقرآن
يشفعان لصاحبهام يوم القيامة.

عــى أن الضيف الكريم ال حيــب البخل وال البخالء،
فأخص صفات شــهر رمضان أنه شــهر اجلــود والكرم
والســخاء والتكافل ،ولنا ىف رســول اهلل ﷺ أسوة حسنة،
ُ
يقول ســيدنا عبد اهلل بن عباس َ :
ســول اهلل ﷺ
«كان َر
ِ
أج َو َد الن ِ
كــون يف َر َم َض َ
ُ
َ
ني َي ْل َقا ُه
أج َو ُد ما َي
َّاس،
ان ح َ
وكان ْ
ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِج ْب ُ
وكان َي ْل َقــا ُه يف ك ُِّل َل ْي َلة من َر َم َض َ
َ
ان ،ف ُيدَ ار ُســ ُه
يــل،
آنَ ،ف َل َر ُ
ال ُق ْر َ
أج َو ُد باخلَ ْ ِي ِم َن
سول اهلل ﷺ ِح َ
ني َي ْل َقا ُه ِج ْ ِب ُيل ْ
َ ِ (((
الر ِ
يح ا ُمل ْر َسلة» .
ِّ
بعضا حتى
وقد حثنــا رب العزة  أن يكــرم بعضنا ً
نكون أهال لكرمه ومزيد فضله ،يقول سبحانه﴿:ﭽ ﭾ

ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
((( صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ذكر املالئكة ،حديث رقم.3220
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ﮕ ﮖ﴾(((،ويقول سبحانه﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾(((.
ويقـول نبينـــا ﷺ« :ما ِمن يو ٍم يصبِـح ا ْل ِعبـاد فِ ِ
يـه إِ َّل
َ ْ َْ ُ ْ ُ َ ُ
ول َأحدُ ُها :اللهم َأ ْع ِ
َان ين ِ ِ
ِ
ــط ُمن ِْف ًقا َخ َل ًفا،
َم َلك َ
َّ
ْــز َلنَ ،ف َي ُق ُ َ َ
ول ْال َخر :اللهم َأ ْع ِ
َو َي ُق ُ
ط ُم ْ ِسكًا َت َل ًفا»(((.
َّ
ُ

وإذا كان نبينا ﷺ قد حثنا عىل إطعام الطعام يف كل حال
َ
الســا َمَ ،و َأ ْط ِع ُموا ال َّط َعا َم،
فقال
ﷺ":يأ ُّ َيا الن ُ
َّاس َأ ْفشــوا َّ
ِ
َّاس نيا ٌم ،ت ُ
َدخ ُلوا اجلَنَّ َة بِ َســا ٍم"((( ،فإن
َو َص ُّلوا بالليل َوالن ُ
((( [سورة البقرة ،اآلية .] 261
((( [سورة البقرة ،اآلية .]177
((( متفــق عليه :صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،بــاب قول اهلل تعاىل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ﴾ [ســورة الليل ،اآليات  ،] 7 -5حديث رقم،1442
وصحيح مسلم ،كتاب الزكاة ،باب يف املنفق واملمسك ،حديث رقم.1010
اب َما َجا َء ِف َف ْض ِل إِ ْط َعا ِم ال َّط َعامِ ،حديث رقم ،1855وسنن
((( سنن الرتمذي ،أبواب الطعمةَ ،ب ُ
ابن ماجه ،أبواب إقامة الصالة والسنة فيها ،باب ما جاء يف من أيقظ أهله ،حديث رقم.1334
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أجرا ،فمن فطر
إطعام الطعام يف هذا الشــهر ألزم وأعــى ً
فقريا قري ًبا أو صدي ًقا أو غري قريب وال صديق
ً
صائم غن ًّيا أو ً
فله مثل أجره ،وهذه دعوتنــا ألهل الفضل «يا باغي اخلري
أقبل» ،حتــى ال يكون بيننا يف رمضان جائع وال مســكني
وال حمتاج إال قضينا متكاتفني حوائجهم وأغنيناهم عن ذل
السؤال يف هذا الشهر الكريم.
*

*

16

*

رمضان شهر مجاع اخلري
رمضان شــهر الصفاء الروحي بال منازع ،فهو شــهر
اإليامن ،وشهر الربكات ،وشهر الرمحات ،وشهر النفحات،
من صامه إيامنًا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قامه
إيامنًا واحتســا ًبا غفر له ما تقدم مــن ذنبه ،فيه ليلة خري من
ألف شــهر هي ليلة القدر ،من قامها إيامنًا واحتسا ًبا غفر له
صائم فله مثل أجره من غري
ما تقدم من ذنبه ،ومن ف ّطر فيه ً
أن ُين َقص من الصائــم يشء ،ومن أدى فيه نافلة كان كمن
أدى فريضة فيام سواه ،ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى
سبعني فريضة فيام سواه.
وهو شهر الرب والصلة ،ال جمال فيه للخصام أو اخلالف
أو املشاحنة ،يسارع الناس فيه إىل اخلريات بصفة عامة ،وإىل
صلة الرحم والصلح بني الناس بصفة خاصة ،ويف احلديث
حنَ ،خ َل ْق ُت ِ
اس ًم ِم َن
الر ْ َ ُ
َّ
القديسَ « :أنَا َّ
الرح َمَ ،و َش َق ْق ُت َلَا ْ
17

اس ِ
ــميَ ،ف َم ْن َو َص َل َها َو َص ْل ُت ُهَ ،و َم ْن َق َط َع َها بتته»((( ،ويقول
ْ
نبينا ﷺ :اقرءوا إن شــئتم قول اهلل تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾((( (((.
وهو شهر اجلـود والسخـاء ،فقـد كان نبينـا ﷺ أجـود
الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان.

ويقول احلــق ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾(((.
وهو شــهر القرآن ،وشهر الذكر ،وشهر الدعاء ،وليس
ذلك كله باألمر اليسري ،إنام هو أمر لو تعلمون عظيم ،فأهل
القرآن هم أهــل اهلل وخاصته ،وبالذكــر تطمئن القلوب
((( سنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلة ،باب ما جاء يف قطيعة الرحم ،حديث رقم.1907
((( [سورة حممد ،اآليات .]24-22
((( صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها ،حديث رقم.2554
((( [سورة حممد ،اآلية .]38
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يقول ســبحانه﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ﴾(((.

حيي
ومــن ُرزق الدعــاء ُرزق اإلجابــة ،ألن اهلل ُّ 
صفرا خائبتني،
كريم يســتحي إذا رفع العبد يديه أن يردمها ً
وهو القائــل﴿:ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ﴾(((.

وهو شــهر العمل واإلنتاج ،إ ْذ ال ينبغي وال جيوز أن
تتعطل حركة احلياة يف هذا الشــهر الكريم ،بل ينبغي أن
حافزا ملزيد مــن العمل وأن تكون
تكون إرادة الصــوم
ً
مراقبة اهلل فيه باع ًثا ملزيد من املراقبة ومن صحوة الضمري
اإلنساين احلي.

ولعل أهم ما نطمح إليه ونرجو أن نصل إليه من خالل
كل ما ســبق هو الصفاء مع اهلل ومــع الناس ،ومع النفس،
ولن يكون ذلــك إال بالثقة الكاملة يف اهلل تعاىل ،وحســن
اللجوء إليه والتوكل عليه.
((( [سورة الرعد ،اآلية .] 28
((( [سورة البقرة ،اآلية .]186
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والصفــاء مع الناس إنام يكون بال ُب ْعد عن كل أســباب
العداوة والشقاق ،والفرقة واخلالف ،والبغضاء والشحناء،
واألحقاد الســوداء ،والقلوب املريضة ،والغيبة والنميمة،
والكيد واملكر ،والعمل عىل تعطيل اآلخرين ،واالنشــغال
عام يعنينا بام ال يعنينا.

والصفــاء مع النفس يكــون بصلحها مــع ذاهتا ومع
اآلخريــن ،واإليامن بأن مــا ُقدِّ ر كان ،وما كان لإلنســان
فهو آتيه ال حمالة ،ومــا أصابه مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل
يكن ليصيبه ،وأن األمة لو اجتمعوا عىل أن ينفعوا اإلنسان
بيشء مل ينفعوه إالَّ بيشء قد كتبــه اهلل له ولو اجتمعوا عىل
أن يــروه بيشء مل يرضوه إالَّ بيشء قــد كتبه اهلل عليه فقد
رفعت األقالم وجفت الصحف.

وال ُبدَّ أن يكون اإلنســان يف توازن بني معاشه ومعاده،
وبني أمــر دينه وأمر دنيــاه ،وأن يكف أذى لســـانه ويده
عن الناس ،فاملسلـم من ســـلم املسلمون من لسانه ويده،
واملهاجر من هجر ما هنى اهلل عنه.

وهو شهر الرمحة بال منازع ،رمحة اهلل  بعباده ،ورمحة
العبـــاد بعضهم ببعض ،فالرامحون يرمحهــم اهلل ،ومن ال
َيرحم ال ُيرحم.
20

وهــو ما يتطلــب أن نعمل عــى أن تعم هــذه الرمحة
اإلنسانية كلها :إنساهنا وحيواهنا وطائرها؛ لنؤكد للعامل كله
أن ديننا دين رمحة وسالم ال عنف فيه وال إرهاب ،وأن نبينا
حممدً ا ﷺ هو نبي الرمحة ورسالته هي رسالة الرمحة ،حيث
يقول احلق ﴿:ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾(((.

*

*

((( [سورة األنبياء ،اآلية .]107
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*

من فضائل رمضان يف السنة النبوية
شــهر رمضان شــهر اخلريات والنفحات والرمحات،
يقول نبينــا ﷺ" :إِ َّن لِربكُم ِ ف َأيــا ِم ده ِركُم َن َفح ٍ
ات،
َْ ْ َ
َّ
َ ِّ ْ
ِ
ِ
َف َت َع َّر ُضــوا َلَاَ ،ل َع َّل َأ َحدَ ك ُْم َأ ْن تُصي َب ُه من َْها َن ْف َح ٌة ال َي ْشــ َقى
َب ْعدَ َها َأ َبدً ا"((( ،وهو شهر املغفرة والرمحة.

عظيم حيث قال ﷺ:
وإذا كان اهلل  جعل ثواب احلج ً
ُ
رجع َك َيو ِم و َلد ْت ُه أ ُّم ُه»
حج َف َلم ْير ُف ْثَ ،و َل ي ْف ُس ْ
ــقَ ،
«م ْن َّ
نجد املعنى املســاوي له يف قوله ﷺَ « :مــ ْن َصا َم َر َم َض َ
ان
احتِ َســا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه» ،فمعنى ذلك أن
إِ َيمنًا َو ْ
اهلل جتاوز عام ســبق من ذنوب الصائم كام يتجاوز عام سبق
من ذنوب من حج.
(((

وما من ليلة من الليايل طوال هذا الشــهر العظيم إال
وهلل  فيها عتقاء مــن النار يقول نبينــا ﷺ« :إ َذا ك َ
َان

((( املعجم األوسط للطرباين ،180/3 ،حديث رقم.2856
((( سنن الرتمذي ،أبواب احلج ،باب ما جاء يف ثواب احلج والعمرة ،حديث رقم.811
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ان ص ِّفدَ ِ
ٍ ِ
ني َو َم َر َد ُة ِْ
ت َّ
ال ِّن،
الش َياطِ ُ
َأ َّو ُل َل ْي َلة م ْن َش ْه ِر َر َم َض َ ُ
ِ
اب
ابَ ،و ُفت َِّح ْت َأ ْب َو ُ
َــح من َْها َب ٌ
اب الن َِّار َف َل ْم ُي ْفت ْ
َو ُغ ِّل َق ْت َأ ْب َو ُ
َاد :يــا ب ِ
ٍ
ِ
ِ
ْ ِ
اغ َى ْ
الَ ْ ِي
ــابَ ،و ُينَادى ُمن َ َ
ــم ُي ْغ َل ْق من َْها َب ٌ
الَنَّة َف َل ْ
ِ
ِ
ص ،وهلل ُع َت َقا ُء ِم َن الن َِّار َو َذلِ َك ك َُّل
الش َأ ْق ْ
َأ ْقبِ ْلَ ،و َيــا َباغ َى َّ ِّ
َل ْي َل ٍة»((( ،فإذا ما صدق العبد ربه وأقدم عليه يف هذا الشــهر
بنية صادقة ســليمة يعرض نفســه عىل اهلل تعاىل يف كل ليلة
كان له من باب الرمحة والغفران ســبيل عظيم ،فمن صدق
اهلل صدقــه اهلل ،واهلل أعظم وأكرم من أن يرد إنســانًا وقف
عيل بابه تائ ًبا راج ًيا خمبتًا ثالثني ليلة خائ ًبا.

ثــم إن الفضل العميم يف هذا الشــهر بال حدود ،يقول
«ج َع َ
يض ًةَ ،و ِق َيــا َم َل ْي ِل ِه َت َط ُّو ًعا،
ــل اهلل ِص َيا َم ُه َف ِر َ
النبي ﷺَ :
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َم ْن َت َق َّر َب فِ ِيه بِ َخ ْص َلة مــ َن ْ
الَ ْي ك َ
يض ًة ف َيم
َان ك ََم ْن َأ َّدى َفر َ
ِ
يض ًة ك َ
يض ًة
ني َف ِر َ
َان ك ََم ْن َأ َّدى َس ْب ِع َ
ــوا ُهَ ،و َم ْن َأ َّدى فِ ِيه َف ِر َ
س َ
ِ ِ
ب َث َوا ُب ُه ْ
الَنَّ ُةَ ،و َش ْه ُر
الص ْ ِبَ ،و َّ
ــه ُر َّ
ــوا ُهَ ،و ُه َو َش ْ
ف َيم س َ
الص ْ ُ
ا ُْلواس ِ
ــاةَ ،و َش ْه ٌر ُي َزا ُد ِف ِر ْز ِق ا ُْل ْؤ ِم ِن فِ ِيهَ ،م ْن َف َّط َر فِ ِيه َص ِائ ًم
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َ
َان َل ُه َم ْغف َر ًة ل ُذنُوبه َوعت َْق َر َق َبته م َن النَّار وكان له مثل أجره
((( سنن الرتمذي ،أبواب الصوم ،باب ما جاء يف فضل شهر رمضان ،حديث رقم.682
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مــن غري أن ينقص من أجره يشء»((( ،ويقول النبي ﷺ فيام
الص َيا َم َفإِ َّن ُه ِل
يرويه عــن اهلل « :ك ُُّل َع َم ِل ا ْب ِن آ َد َم َل ُه إِال ِّ
َو َأنَا َأ ْج ِزي بِ ِه»(((؛ وذلك ألن الصيام ٌرس بني العبد وخالقه.

أيضا وقاية
والصــوم جنة ،أي وقاية من عذاب اهلل ،لكنه ً
من الوقوع يف األخطاء فمــن كان الصوم له جنة ووقاية من
الوقــوع يف املعايص يف الدنيــا كان بفضل اهلل شــفي ًعا له يف
ً
وحائل بينه وبني عــذاب اهلل تعاىل ،يقول نبينا ﷺ:
اآلخرة،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آن َي ْشــ َف َعان ل ْل َع ْبد َي ْو َم ا ْلق َيا َمةَ ،ي ُق ُ
«الص َيا ُم َوا ْل ُق ْر ُ
الص َيا ُم:
ول ِّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش َه َوات بالن ََّهار َف َش ِّف ْعني فيه َو َي ُق ُ
َأ ْي َر ِّب َمنَ ْع ُت ُه ال َّط َعا َم َو َّ
ول
آن :منَع ُته النَّوم بِال َّلي ِل َف َش ِّفعنِي فِ ِيه َق َالَ :في َش َّفع ِ
ان»(((.
ُ َ
ْ
ا ْل ُق ْر ُ َ ْ ُ ْ َ ْ
*

*

*

((( صحيح ابن خزيمة ،كتاب الصيام ،باب فضائل شهر رمضان ،حديث رقم.1887
((( صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب هل يقول إين صائم إذا شتم ،حديث رقم .1904
((( مسند أمحد ،199/11 ،حديث رقم .6626
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رمضان شهر القرآن
رمضان شــهر القرآن ،وكالم اهلل تعاىل كتاب رمحة
وشــفاء ،حيث يقــول احلق ســبحانه﴿:ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ﴾((( ،ويقول تعاىل﴿:ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷٍ﴾((( ،وكتــاب نــور ،حيث
يقــول ربنــا ﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ﴾((( ،وكتاب هدى
وهدايــة ،حيث يقــول ســبحانه﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]82
((( [سورة فصلت ،اآلية .]44
((( [سورة النساء ،اآلية .]174
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ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ﴾((( ،ويقــول احلق تعــاىل﴿ :ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾((( ،وكتــاب مبني ،يقول :

﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾(((،
وكتــاب مبارك ،يقول اهلل تعــاىل﴿:ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾((( ،وكتــاب فرقــان،
يقــول ســبحانه﴿:ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ﴾((( ،وكتاب عزيز ،يقول ﴿:ﮏ ﮐ
ﮑ﴾((( ،وهو أعذب الكالم ،وأفصحه ،وأبلغه ،فمن أحسن
من اهلل ً
قيل ،ومن أحسن من اهلل حدي ًثا ،يقول  ﴿ :ﭨ ﭩ
(((
ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﴾ .

وقد مجع احلق  يف آية واحدة بني شهر رمضان ونزول
القرآن ،وكونه هدى للنــاس وبينات من اهلدى والفرقان،

((( [سورة البقرة ،اآلية .]2
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]9
((( [سورة املائدة ،اآلية .]15
((( [سورة ص ،اآلية .] 29
((( [سورة الفرقان ،اآلية .]1
((( [سورة فصلت ،اآلية.] 41
((( [سورة الزمر ،اآلية .]23
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فقـال سبحانه﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾(((.

ولقــد مجع النبي ﷺ بني الصيام والقرآن يف شــفاعتهام
آن ي ْشــ َفع ِ
ان
للعبد يوم القيامة يقول نبينا
َ
ﷺ»:الص َيا ُم َوا ْل ُق ْر ُ َ
ِّ
ِ
َ
ــو َم ا ْل ِق َيا َم ِةَ ،ي ُق ُ
الص َيــا ُم :أ ْي َر ِّبَ ،منَ ْعتُه ُال َّط َعا َم
ول ِّ
ل ْل َع ْبد َي ْ
الش َه َوات ِبِالن ََّه ِ
ار َف َش ِّف ْعنِي فِ ِيهَ ،و َي ُقول ا ْل ُق ْر ُ
َو َّ
آنَ :منَ ْعتُه الن َّْوم
ِ
ِ
ِ
ِ (((
بال َّل ْي ِل َف َش ِّف ْعني فيهَ ،ق َالَ :ف ُي َش َّف َعان» .

وكان جربيل  يدارس القرآن للنبي ﷺ يف رمضان،
يقول ســيدنا عبد اهلل بن عباس « :ك َ
َان َر ُســول ُاهلل ﷺ
ِ
َأ ْج َو َد الن ِ
ُــون ِف َر َم َض َ
َان َأ ْج َو ُد َما َيك ُ
َّاسَ ،وك َ
ان حني ي ْل َقا ُه
ِ
ٍ
ِ
ِ
َان َي ْل َقاه ُف ك ُّل ِ َل ْي َلة م ْن َر َم َضان َف ُيدَ ار ُس ُه ال ُق ْر َ
ِج ْ ِب ُيلَ ،وك َ
آن،
ِ
َالر ِ
يح ا ُمل ْر َس َل ِة»(((.
َف َل َر ُسول ُاهلل ﷺ َأ ْج َو ُد باخلَ ْ ِي من ِّ
كام جعل النبــي ﷺ تعليم القــرآن وتعلمه من أفضل
األعامل ،وملا ســمع أعرايب قول اهلل تعاىل﴿:ﯪ ﯫ

((( [سورة البقرة ،اآلية .]185
((( املستدرك عىل الصحيحني ،كتاب فضائل القرآن ،باب َأ ْخبار ِف َف َض ِائ ِل ا ْل ُقر ِ
ج َل ًة ،حديث
آن ْ ُ
ْ
َ ٌ
يث ص ِحيح ع ََل َ ِ
ِ
ط مس ِ
ــلمٍَ ،و َل ْ ُي َِّر َجا ُه ،ومسند أمحد/11 ،
رقم ،2036وقالَ :ه َذا َحد ٌ َ ٌ
ش ُ ْ
ْ
 ،199حديث رقم.6626
الو ْح ِي إِل رس ِ
فك َ
ول اهلل ﷺ؟ ،حديث
((( صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب َك ْي َ
َان َبدْ ُء َ
َ َ ُ
ُون ِف َر َم َض َ
َان النَّبِ ُّي ﷺ َيك ُ
اب َأ ْج َو ُد َما ك َ
ان ،حديث رقم.1902
رقم ،6وكتاب الصومَ ،ب ٌ
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳُ﴾
قال :أشــهد أن هذا كالم رب العاملــن ،فمن يقدر أن يأمر
األرض أن تبلع ،والسامء أن تقلع إال رب العاملني؟

(((

وقــال األصمعي جلارية :مــا أفصحك! قالــت :وأية
فصاحة بعد قوله تعاىل﴿:ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﴾((( ،فقد مجع اهلل 

يف آية واحدة بني أمرين ،وهنيني ،وخربين ،وبشارتني ،كام أن
اجلن حينام سمعت القرآن ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾(((.

غري أن من أهم مــا يف القرآن الكريم أن عطاءه العلمي
والروحي واإليامين واإلنساين ال ينفد إىل يوم القيامة ،يعطي
كل قوم عىل قدر عطائهم هلل  ،وتعلقهم به ،وإخالصهم
وتعليم
وتعلم
هلل فيــه ،فعلينا أن نعتني بــه حف ًظا وتــاو ًة
ً
ً
((( [سورة هود ،اآلية .]44
((( [سورة القصص ،اآلية .] 7
((( [سورة اجلن ،اآليتان .]2 ،1
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وفقها ،مع إدراكنا أن أهــل القرآن هم أهل اهلل
ومدراســ ًة ً
ِ
ِ
ني مــ ْن الن ِ
َّاس»
وخاصتــه ،حيث يقول نبينــا« :إِ َّن هلل َأ ْهل َ
ول اهلل ،من ُهم؟ َق َالُ :هم َأ ْه ُل ا ْل ُقر ِ
َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
آنَ ،أ ْه ُل اهلل
ْ
ْ
َ ْ ْ
اص ُت ُه((( .وال شــك أننا حني نفقه القرآن ح ًّقا ينري اهلل به
َو َخ َّ
طريقنا ،وهيدينا سبل الرشاد.
*

*

*

اب َف ْض ِل َم ْن َت َع َّل َم ا ْل ُق ْر َ
آن َو َع َّل َم ُه ،حديث رقم .215ومسند
((( سنن ابن ماجه ،أبواب السنةَ ،ب ُ
أمحد ،296/19 ،حديث رقم.12279
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رمضان شهر مكارم األخالق
شــهر رمضان هو شــهر مكارم األخالق ،واألخالق
ركن أساس يف رسالة اإلسالم ،بل إن األخالق هي القاسم
املشرتك بني األديان مجي ًعا ،ويف الوصايا العرش التي جاءت
يف أواخر ســورة األنعام حيث يقول اهلل ﴿ :ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
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ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ﴾((( ،قال عنها
ســيدنا عبد اهلل بن عباس  :هذه من املشرتكات اإلنسانية
التي مل تنســخ يف أي ملة من امللل ،أو أي دين من األديان ،أو
أي رشيعــة من الرشائع ،إذ ال يوجــد دين أو رشيعة أباحت
الكــذب ،أو الغدر ،أو اخليانة ،أو عقــوق الوالدين ،أو أكل
مال اليتيم ،أو الظلم ،وكان رســول ﷺ يقولَّ :
«إن ِمَّا َأ ْد َر َك
ِ
َّاس ِم ْن ك ََل ِم النُّ ُب َّو ِة ْالُ َ
اصن َْع َما ش ْئت»(((،
ول إ َذا َل ْ ت َْس َتحِ َف ْ
الن ُ
فمن خرج عن األخالق والقيم مل خيرج عىل منهج اإلســام
فحســب؛ بل خرج عىل ســائر الرشائع الســاوية والتعاليم
اإلهلية واألخالق الفاضلة ،وانســلخ من القيم اإلنســانية،
ولقد مدح القرآن الكريم نبينا ﷺ بقوله﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﴾((( ،وملا ســئلت أم املؤمنني السيدة عائشة  عن
َان ُخ ُل ُق ُه ا ْل ُق ْر َ
أخالق رسول اهلل ﷺ قالت« :ك َ
آن»((( ،واهلدف
ــت ألُ َت ِّ َم َمك ِ
َار َم
األســمى لرســالة النبي ﷺ هي« :إِن ََّم ُب ِع ْث ُ
((( [سورة األنعام ،اآليات .]153-151
((( ســنن ابن ماجه ،كتاب الزهد ،باب احلياء ،حديث رقم ،4183ومسند أمحد،223 /18 ،
حديث رقم .17098
((( [سورة القلم ،اآلية .]4
((( مسند أمحد  ،148 /41حديث رقم .24601
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(((
ُــم إِ ََّل َو َأ ْق َر َبك ُْم ِمنِّي
األَ ْخــاق»  ،وقــال ﷺ «إِ َّن َأ َح َّبك ْ
َم ْ ِلسا يوم ا ْل ِقيام ِة َأح ِ
اسنُك ُْم َأ ْخال ًقا ،ا ُْل َو َّط ُئ َ
ون َأ ْكنَا ًفا ،ا َّل ِذي َن
ً َْ َ َ َ َ
ِ
ِ
ــون و ُي ْؤ َل ُف َ
َي ْأ َل ُف َ
ونَ ،وإِ َّن َأ ْب َغ َضك ُْم إِ َ َّل َو َأ ْب َعدَ ك ُْم منِّي َمْل ًســا
ون ،ا ُْل َت َف ْي ِه ُق َ
ون ،ا ُْلت ََشدِّ ُق َ
َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ال َّث ْر َث ُار َ
ون»((( ،وملا ُس ِئ َل
ِ
َر ُس ُ
النَّ َة؟ قال ﷺ:
ــول اهلل ﷺَ :ما َأ ْك َث ُر َما ُيدْ خ ُل الن َ
َّــاس ْ َ
« َت ْق َوى اهلل َو ُح ْس ُن ْ
الُ ُل ِق»(((.

واألمــم التــي ال تقوم عــى األخالق حتمــل عوامل
ســقوطها يف أصل بنائها ،واألخالق هــي الثمرة احلقيقية
للعبادة ،ووصية نقوهلا للناس مجيعا :حافظوا عىل صيامكم
باتبــاع مكارم األخــاق ،فقد كان ﷺ القــدوة واملثل يف
ذلك يقــول اهلل ﴿:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾(((.
((( مسند البزار ،364 /15 ،حديث رقم  ،8949والسنن الكربى للبيهقي ،كتاب الشهادات،
باب ب ِ
ِ
يان َم ِ
األخالق و َمعاليها ،حديث رقم.20782
كار ِم
ُ َ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
اب َما َجا َء ف َم َعال األخلَق ،حديث رقم.2018
((( سنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلةَ ،ب ُ
((( سنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلة ،باب ما جاء يف حسن اخللق ،حديث رقم .2004
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]159

35

ويقول اهلل تعــاىل﴿:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾((( ،ويقــولﷺَ « :أنا

َز ِعيم بب ٍ
َان ُ ِم ًّقا ،و ٍ
يت يف ر َب ِ
ض اجلن َِّة َلِ ْن ت ََر َك املِ َرا َء َوإِ ْن ك َ
ببيت
ٌ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
يف َو َسط اجلنَّة َل ْن ت ََر َك الكَذ َب وإن ك َ
َان ماز ًحاَ ،وببيت يف َ
أعل
جلن َِّة َلِن َح ُس َن ُخ ُل ُق ُه»(((.
ا َ
*

*

*

((( [سورة آل عمران ،اآليتان .]134 ،133
((( سنن أيب داود ،كتاب األدب ،باب يف حسن اخللق ،حديث رقم.4800
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رمضان شهر العتق من النار
لرمضــان فضائل عديدة مــن أمهها أنه شــهر الرمحة
واملغفرة والعتق من النار ،يقــول نبينا ﷺَّ :
«إن هلل ِعنْدَ ك ُِّل
فِ ْط ٍر ُع َت َقا َء»((( ،ويقول ﷺ« :إِ َّن هلل ُع َت َقا َء ِف ك ُِّل َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍة،
لِك ُِّل َع ْب ٍد ِمن ُْه ْم َد ْع َو ٌة ُم ْســت ََجا َب ٌة»((( ،وعن ابن مسعود 
أن النبي ﷺ قال« :هلل تعاىل عند كل فطر من شــهر رمضان
َّ
كل ليلة  -عتقا ُء من النار ســتون أل ًفا ،فإذا كان يو ُم الفطر
َأعت ََق مثل ما أعتق يف مجيع الشهر ثالثني مرة ستني أل ًفا»(((،
ان ص ِّفدَ ِ
ٍ ِ
وقــال ﷺ« :إ َذا ك َ
ت
ــه ِر َر َم َض َ ُ
َان َأ َّو ُل َل ْي َلة م ْن َش ْ
ني َو َم َر َد ُة ِْ
َّ
اب الن َِّار َف َل ْم ُي ْفت َْح ِمن َْها
الش َياطِ ُ
ال ِّنَ ،و ُغ ِّل َق ْت َأ ْب َو ُ
اب َما َجا َء ِف َف ْض ِل َش ْه ِر َر َم َض َ
ان ،حديث رقم ،1643
((( سنن ابن ماجه ،كتاب الصيام ،باب َب ُ
ومسند أمحد ،538/36،حديث رقم.22202
((( مسند أمحد ،420/12 :حديث رقم.7450
ِ
ِ
ون ِمن ُشــع ِ ِ ِ
الص َيا ِم َق َال اهللُ :
اب ِف ِّ
ب الْيمَن َو ُه َو َب ٌ
َ
ش َ ْ
((( شــعب اإليامن ،ال َّثال ُث َوا ْلع ُ ْ
﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ﴾ [سورة البقرة ،اآلية  ،190/5 ،]183حديث رقم.3334

37

ــق ِمنْها باب ،وين ِ
بــاب ،و ُفتِّح ْت َأبواب ْ ِ
َادى
النَّة َف َل ْم ُي ْغ َل ْ َ َ ٌ َ ُ
َ ٌ َ َ َْ ُ َ
ِ
ِ
َــاد :يا ب ِ
من ٍ
اغ َي ْ ِ
َ
َ
ْ
ص ،وهلل ُع َتقا ُء
َ َ
ُ
الش أق ْ
الَ ْي َأ ْقبِ ْلَ ،و َيا َباغ َي َّ ِّ
ِ
َّ َ َ ٍ (((
ِ
َ
َ
ِم َن النَّار َوذلك كُل ل ْيلة» .

وللعتق من النار أسباب أمهها وأعظمها هو فضل اهلل 

عىل عباده ورمحته هبم ،ثم إن هناك أســبا ًبا من أخذ هبا كانت
سبيله إىل العتق من النار:

منها :طاعة اهلل  ورسولهﷺ يقول تعاىل﴿ :ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ﴾(((،ويقــول نبينــا ﷺ« :ك ُُّل

النَّ َة إِ َّل َم ْن َأ َبىَ .قا ُلواَ :يا َر ُس َ
ُأ َّمتِي َيدْ ُخ ُل َ
ــول اهلل َو َم ْن
ــون ْ َ
ِ
النَّ َةَ ،و َم ْن َع َص ِان َف َقدْ َأ َبى»(((.
َي ْأ َبى؟ َق َالَ :م ْن َأ َطا َعني َد َخ َل ْ َ

يلج النَّــار َأحدٌ صىل ق ْب َل
ومنها :قول نبينــا ﷺَ ":ل ْن َ
ِ
(((
ُطلو ِع َّ
ــمس َو َق ْبل ُغ ُروهبــا"  ،وقوله ﷺَ « :ع ْينَان َال
الش ْ
((( سنن الرتمذي ،أبواب الصيام ،باب ما جاء يف فضل شهر رمضان ،حديث رقم .682
((( [سورة النساء ،اآلية .]13
((( صحيح البخاري ،كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ،باب االقتداء بسنن رسول اهلل ،حديث
رقم.7280
((( صحيح مســلم ،كتاب املســاجد ومواضع الصــاة ،باب فضل صــايت الصبح والعرص
واملحافظة عليهام حديث رقم.634
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ت ُر ُس
ي َبات ْ
ي َبك ْ
َت َ ْ
َت ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللَ ،و َع ْ ٌ
ــه َم الن َُّارَ :ع ْ ٌ
َت َ ُّس ُ
ِف َسبِ ِ
يل اهلل»(((.
اللهم
ني ُي ْصبِ ُح َأ ْو ُي ْم ِس:
ومنها :قولهﷺَ « :م ْن َق َال ِح َ
َّ
إِ ِّن َأ ْص َب ْح ُت ُأ ْش ِ
ح َل َة َع ْر ِش َ
ــك َو َم َل ِئ َكت ََك،
ــهدُ َك َو ُأ ْش ِهدُ َ َ
ِ
ْت َو َأ َّن ُم َ َّمدً ا َع ْبدُ َك
ْت اهلل َل إِ َل َه إِ َّل َأن َ
يع َخ ْل ِق َك َأن ََّك َأن َ
َو َج َ
ِ
الا َم َّرت ْ ِ
َي َأ ْعت ََق
َو َر ُســو ُل َكَ .أ ْعت ََق اهلل ُر ُب َع ُه م َن الن َِّارَ ،ف َم ْن َق َ َ
ِ
الــا َث َل ًثا َأ ْعت ََق اهلل َث َل َث َة َأرب ِ
اع ِهَ ،فإِ ْن َق َ
الَا
َْ
اهلل ن ْص َف ُهَ ،و َم ْن َق َ َ
َأ ْر َب ًعا َأ ْع َت َق ُه اهلل ِم َن الن َِّار»(((.
ومنها :قوله ﷺَ « :فإِ َّن اهلل َقدْ َح َّر َم َع َل الن َِّار َم ْن َق َال َل
إِ َل َه إِ َّل اهلل َي ْبت َِغي بِ َذلِ َك َو ْج َه اهلل»(((.
ِ
ســبيل اهلل
ب ْت قدَ ما َع ْب ٍد يف
ومنها:قوله ﷺ« :مــا ا ْغ َ َّ
َمسه الن َُّار»(((.
فت َّ
ومنها :قوله ﷺَ « :م ْن ك َ
ــهال َق ِري ًبا َح َّر َم ُه
َان َه ِّينًا َل ِّينًا َس ْ
اهلل َع َل الن َِّار» (((.

((( سنن الرتمذي ،فضائل اجلهاد ،باب فضل احلرس يف سبيل اهلل حديث رقم.1639
((( سنن أيب داود ،أبواب النوم ،باب ما يقول إذا أصبح ،حديث رقم.5069
((( صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد والسري ،باب من اغربت قدماه يف سبيل اهلل ،حديث رقم .2811
((( صحيح البخاري ،كتاب اجلهاد ،باب من اغربت قدماه يف سبيل اهلل ،حديث رقم.2811
((( سنن البيهقي ،كتاب اآلداب ،باب يف حسن اخللق وسالمة الصدر ،حديث رقم .160
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ومنها :قول سيدنا معاذ بن جبل  :كنت مع النبي ﷺ
يف سفر فأصبحت يو ًما قري ًبا منه ونحن نسري فقلت :يا رسول
اهلل أخربين بعمــل يدخلني اجلنة ويباعدين مــن النار .قال:
ليســر َ
يسه اهلل عليه،
ســألت عن عظي ٍم ،وإ َّن ُه
"لقد
َ
عل من َّ َ
ٌ
ِ
ِ
الزكاةَ،
تعبدُ اهلل وال ترش ُك به شــي ًئا،
الصــاةَ ،وتؤيت َّ
وتقيم َّ
ُ
ِ
ثم َ
َ
قال :أال أد ُّل َك َ
أبواب
عل
وتصو ُم
وحتج َ
رمضانُّ ،
البيتَّ ،
ِ
يطفئ املا ُء
تطفئ اخلطيئ َة ،كَام
والصدَ ق ُة
الصو ُم ُجنَّــ ٌةَّ ،
اخلري؟ َّ
ُ
ُ
ِ
جوف ال َّل ِ
الر ِ
ثم تال﴿ :ﮔ
جل يف
يــلَّ .
الن ََّار ،وصــا ُة َّ
(((
ﮕ ﮖ ﮗ ﴾ حتَّى َب َ
ثم قال:
لغ﴿ :ﮬ﴾ َّ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خبك بِ ِ
روة َسنامه؟ قلتَ :بل،
رأس
األمر ،وعموده ،وذ َ
أال ُأ ِ ُ
ِ
َ
الصالةُ،
رأس
يا
األمر اإلسالم ،وعمو ُده َّ
رســول اهلل ،قالُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ربك بمالك ذلك ك ِّله؟
ثم قال :أال أخ ُ
وذرو ُة َســنامه اجلها ُدَّ .
ِ
ِ
َ
َ
عليك هذا،
ُف
نبي اهلل،
فأخذ بلســانه ،وقال :ك َّ
ُ
قلتَ :بل ،يا َّ
ِ
ِ
ملؤاخ َ
نبي اهلل ،إنَّا َ
ذون بــا نتَك َّل ُم به؟ قالَ :ث َ
كلتك
ف ُق ُ
لــت :يا َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاس ف النَّار َع َل ُو ُجوهه ْم َأ ْو َع َل
ُب الن َ
أ ُّم َك يا معا ُذَ ،و َه ْل َيك ُّ
ِ
ِ
من ِ
(((
َاخ ِر ِه ْم إِ َّل َح َص ِائدُ َأ ْلسنَت ِه ْم» .
َ
((( [سورة السجدة اآليتان .]17 ،16
((( سنن الرتمذي ،أبواب اإليامن ،باب ما جاء يف حرمة الصالة ،حديث رقم .2616وسنن ابن
َف ال ِّلس ِ
ان ِف ا ْل ِف ْتن َِة ،حديث رقم .3973
ماجه ،كتاب الفتنَ ،ب ُ
اب ك ِّ َ
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رمضان شهر الرجاء
فتح رب العزة  باب الرجاء واســ ًعا ،وجعله أوسع
ما يكون يف رمضــان ،ونفحات اهلل  تعم اخلالئق يف كل
وقت وحني؛ ال ِســ َّيام يف شــهر رمضان ،فهو شهر املغفرة
والرمحــة والرجاء ،من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة
فيام سواه ،ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة
فيام سواه ،وهو شهر التهجد والقيام ،قال تعاىل﴿ :ﮔ

ﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾(((.
وملا ُسئل أحد أصحاب رســول اهلل ﷺ عن أرجى آية
يف القرآن؟ قال هي قوله تعاىل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
((( [سورة السجدة ،اآليتان .]17 ،16
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ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ﴾((( ،فــإذا كان رب العزة قال
لعبــاده الذين أرسفوا عىل أنفســهم ال تقنطوا من رمحة اهلل؛
فكيف بخطابه سبحانه لعباده املؤمنني ،الصائمني ،القائمني،
الراكعني ،الســاجدين ،الذاكرين ،املتصدقني ،األصفياء؟!
ويقول رب العزة يف احلديث القديسَ « :يــا ا ْب َن َآ َد َم إِن ََّك َما
د َعوتَنِي ورجوتَنِي َغ َفر ُت َل َك َع َل ما ك َ ِ
الَ ،يا
َ
َان من َْك َوال ُأ َب ِ ْ
َ
ْ ََ َ ْ ْ
ِ
ِ
ا ْب َن َآ َد َم َلو َب َل َغ ْت ُذنُو ُب َك َعن َ
ــاء ُث َّم اس َت ْغ َف ْرتَن ْي َغ َف ْر ُت
الس َ
َان َّ
ِ
ِ
اب األَ ْر ِ
ــر ِ
ــكَ ،يا ا ْب َن َآ َد َم إِن َ
َل َ
ض َخ َطا َيا ُث َّم
َّــك َلو َأ َت ْيتَن ْي بِق َ
ُشك ِب َشي ًَئا ألَ َتيت َُك بِ ِقر ِابا م ِ
ِ ِ
غف َرةً»(((.
ْ
لق ْيتَن ْي الَ ت ْ ِ ْ ْ
َ َ َ

فرمحة اهلل تعاىل واســعة ،وفضل اهلل عظيم ،فعن سيدنا
عمر بن اخلطاب  قال :قدم عىل رســول اهلل ﷺ بسبي،
فإذا امرأة من السبي تسعى ،إ ْذ وجدت صب ًّيا يف السبي أخذته
فألزقته ببطنها فأرضعته ،فقال رسول اهلل ﷺَ « :أت ََر ْو َن َه ِذ ِه
ا َْل ْر َأ َة َط ِ
ار َح ًة َو َلدَ َها ِف الن َِّار؟ ُق ْلنَاَ :لَ ،واهلل ِه َي َت ْق ِد ُر َع َل َأ ْن
َل َت ْطرحهَ ،ف َق َال :هلل َأرحم بِ ِعب ِ
اد ِه ِم ْن َه ِذ ِه بِ َو َل ِد َها»((( ،ولقد
ْ َ ُ َ
َ َ ُ
((( [سورة الزمر ،اآلية .]53
((( سنن الرتمذي ،أبواب الدعوات ،باب فضل التوبة واالستغفار وما ذكر من رمحة اهلل بعباده،
حديث رقم.3540
((( صحيح مسلم ،كتاب الرقاق ،باب سعة رمحة اهلل تعاىل وأهنا سبقت غضبه ،حديث رقم .2754
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ادخر اهلل  لذاته تسعة وتسعني جز ًء من الرمحة يرحم هبا
عباده يف اآلخرة ،وأنزل إىل األرض جز ًء واحدً ا ،فمن ذلك
اجلزء يرتاحم اخلالئق فيام بينهم.

إضافة إىل أن باب التوبة واملغفرة والقبول مفتوح حتى
ِ
ُوب
قيام الساعة ،قال النبي ﷺ« :إِ َّن اهلل َي ْب ُس ُط َيدَ ُه بِال َّل ْي ِل ل َيت َ
ار ،ويبس ُط يدَ ه بِالنَّه ِ ِ
ِ
ُوب ُم ِس ُء ال َّل ْي ِلَ ،حتَّى
ار ل َيت َ
ُمس ُء الن ََّه ِ َ َ ْ ُ َ ُ َ
َت ْط ُل َع َّ
الش ْم ُس ِم ْن َم ْغ ِر ِ َبا»(((.

َب ع ْبدٌ َذ ْن ًبا،
وفيام يرويه عن ر ِّبه  يقول نبينا ﷺ« :أ ْذن َ
ِ
َب َع ْبدي
فقال :اللهم ا ْغف ْر يل ذنبي ،فقال تبارك وتعاىل :أ ْذن َ
أن له ربا ِ
َذ ْنباِ ،
ويأخذ َّ
يغفــر َّ
فعل َم َّ
ْبُ ،
بالذنْب ،ثم عاد
الذن َ
ًّ
ً
ِ
َــب ،فقال :أي رب ،ا ْغف ْر يل َذنْبي ،فقال تبارك وتعاىل:
فأ ْذن َ
ِ
ِ
ــر َّ
ــم َّ
ْبُ ،
ويأخ ُذ
الذن َ
عبــدي أ ْذن َ
أن له ر ًّبا يغف ُ
َب َذ ْن ًبا ،فعل َ
ِ
َّ
َب ،فقال :أي رب ،ا ْغف ْر يل ذنبي ،فقال
بالذنْب ،ثم عاد فأ ْذن َ
أن له ر ًّبا ي ْغ ِف ُر َّ
َب عبدي َذ ْن ًبا ،ف َع ِل َم َّ
ْب،
الذن َ
تبارك وتعاىل :أ ْذن َ
ِ
(((
ويأخذ َّ
ُ
اعم ْل ما شــئ َت؛ فقــد غ َف ْر ُت َل َك» ؛ فام
بالذنْبَ ،
((( مسند أمحد ،396/32،حديث رقم .19619
((( صحيح مســلم ،كتاب التوبة ،باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة،
حديث رقم .2758
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أعظم أبــواب الرجاء وأبواب القبول يف رمضان ،فرمضان
شــهر النفحات اإلهلية ،والعطايا النورانية ،ورجاء املؤمنني
يف املوىل  كبري؛ ألنه تعاىل صاحب فضل عظيم.
*

*
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*

رمضان شهر قيام الليل
لعل مــن أهم خصائص الشــهر الفضيــل التي جتمع
النــاس يف زماننا هذا هو قيام الليل بــد ًءا بصالة الرتاويح
وانتهاء بالتهجد ،مع احلرص عىل أداء الفرائض يف أوقاهتا،
وهو أحد أهــم موجبات املغفرة يف هذا الشــهر الفضيل،
وقال ﷺَ « :من قام رمضان إيامنًا واحتســا ًبا ُغ ِفر له ما تقدَّ م
ذنبه»((( ،بل إن اهلل  جعل هذا الفضل كام ً
ل ملن قام ليلة
القدر إيامنًا واحتســا ًبا ،فقال ﷺَ « :م ْن َقا َم َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِر إِ َيمنًا
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه»(((.
َو ْ
ويف بيــان رشف الليل ،وقيامه ،والثناء عىل أهله ،وبيان
عظيم شــأهنم ورشف عملهم ،يقول احلق ﴿:ﯦ ﯧ

((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب الصيام ،باب تطوع قيام رمضان من اإليامن ،حديث رقم،37
وصحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب الرتغيب يف قيام رمضان ،حديث رقم.759
((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب الصيام ،باب من صام رمضان إيامنًا ،حديث رقم ،1901
وصحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب الرتغيب يف قيام رمضان ،حديث رقم .760
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ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ﴾(((.

ويقول سبحانه﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
ﮚ ﮛ﴾(((.

ويقــول ﴿:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ﴾(((.

ويقول ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ
((( [سورة الزمر ،اآلية .]9
((( [سورة الذاريات ،اآليات .]19 -15
((( [سورة السجدة ،اآليات .]18 -16
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ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ﴾(((.

ومن األحاديــث الواردة يف فضل قيــام الليل ما رواه أبو
الص َيــا ِم َب ْعدَ
هريرة  قــال :قال رســول اهلل ﷺَ « :أ ْف َض ُل ِّ
َر َم َض َ
يض ِة َص َل ُة
الص َل ِة َب ْعدَ ا ْل َف ِر َ
ــه ُر اهلل ا ُْل َح َّر ُمَ ،و َأ ْف َض ُل َّ
ان َش ْ
َّ ِ (((
الل ْيل»  ،وعن جابر  قال :ســمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
َّ
«إن يف ال َّل ْي ِل َل َســا َع ًة ال ُي َوافِ ُق َها َر ُج ٌل ُم ْس ِل ٌم َي ْس َأ ُل اهلل َخ ْ ًيا ِمن
ِ
ِ
َّ َ َ ٍ (((
َأ ْم ِر الدُّ ْن َيا َواآلخ َرة َّإل َأ ْع َطا ُه إ َّيا ُهَ ،و َ
ذلك كُل ل ْيلة» .

وعــن أيب هريرة  قال :قال رســول اهلل ﷺِ :
«رح َم
اهلل َر ُجال َقا َم ِم َن ال َّل ْي ِل فصىل وأ ْي َق َظ امر َأت ُهْ ،
َضح
فإن َأ َب ْت ن َ
وج ِه َها املــا َءَ ،ر ِح َم اهلل ا َم َر َأ ًة َقامت ِمــن ال َّل ْي ِل َفص َّل ْت،
يف ْ
ِ
(((
ِ
ِ
ِ
وجهه املا َء»  ،وعن
و َأ ْي َق َظ ْت َز ْو َج َها فــإن َأيب ن ََض َح ْت ف ْ
أيب أمامة الباهــي  قال :قال رســول اهلل ﷺَ « :ع َل ْيك ُْم
بِ ِقيــا ِم ال َّلي ِلَ ،فإِنَّــه د ْأب الص ِ
ــو ُق ْر َب ٌة إِ َل
ال َ
ني َق ْب َلك ُْمَ ،و ُه َ
ُ َ ُ َّ
ْ
َ

((( [سورة املزمل ،اآليات .]9 -1
((( صحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل صوم املحرم ،حديث رقم.1163
((( صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقرصها ،باب يف الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء،
حديث رقم .757
((( سنن أيب داود ،كتاب أبواب قيام الليل ،باب قيام الليل ،حديث رقم.1308
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ربكُم ،وم ْك َفر ٌة لِلســي َئ ِ
اتَ ،و َمن َْها ٌة لِ ِ
إل ْث ِم»((( ،وعن سامل بن
َ ِّ ْ َ َ َ َّ ِّ
عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  ،أن رســول اهلل ﷺ قال:
ِ
قال ِ
كان ُي َص ِّل ِم َن ال َّل ْي ِل َ
الر ُ
سالٌَ :فك َ
جل عبدُ اهلل َلو َ
َان
«ن ْع َم َّ
َع ْبدُ اهلل ب ْعدَ َ
ذلك الَ َينَا ُم ِم َن ال َّل ْي ِل إِالَّ َق ِل ًيل»(((.

وقال سعيد بن املسيبَّ :
«إن الرجل ليقوم الليل ،فيجعل
نورا ،حيبه ُّ
كل مســلم ،فرياه مــن مل يره قط،
اهلل يف وجهــه ً
(((
وســئل احلسن البرصي:
فيقول :إين ّ
أحب هذا الرجل» ُ ،
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ُ
َ
وها؟
قيل
تهجدي َن من أحسن الناس ُو ُج ً
للحســن :ما بال ا ُمل ِّ
محن َ فألبسهم ِمن ن ِ ِ
بالر ِ
َ
نورا(((.
ُوره ً
َ
ألنم َخ َلوا َّ
قالَّ :

وإذا كان قيــام الليل مســتح ًّبا يف كل حــال فهو أكثر
اســتحبا ًبا يف هذا الشهر الكريم ،ويزداد استحبا ًبا يف العرش
األواخر منه ،فقد كان نبينا ﷺ إذا دخل العرش األواخر من
رمضان أيقظ أهله ،وأحيا ليله ،وجدًّ  ،وشد مئزره ،اجتها ًدا
منه ﷺ يف العبادة يف هذا الشهر الكريم وتلك األيام املباركة.
((( ســنن الرتمذي ،أبواب الدعوات ،باب ِف َف ْض ِل التَّوب ِة و ِ
ال ْســتِ ْغ َف ِ
ح ِة اللَِّ
ار َو َما ُذ ِك َر ِم ْن َر َ ْ
َْ َ
َ
بِ ِعب ِ
اد ِه ،باب منه ،حديث رقم .3549
َ
((( صحيــح البخاري ،كتــاب التهجد ،باب فضل قيام الليل ،حديــث رقم ،1122وصحيح
مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل عبد اهلل بن عمر ،حديث رقم.2479
احلنفي املحــدِّ ث األ ْطرا ُب ُل ّيس األصل (ت564 :هـ)،
((( املعجم لعبد اخلالق بن أســد احلنفي
ّ
جرار ،ط دار البشائر اإلسالمية.
ص ،295 :حتقيق :نبيل سعد الدين َّ
((( إحياء علوم الدين للغزايل.412 /4 ،
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رمضان شهر اجلود واإليثار والتكافل
خلــق اهلل تعاىل الكــون بمقدار وحكمــة ،واقتضت
حكمته  أن يمتحن بعض الناس بالغنى ،ويبتيل بعضهم
بالفقر ،فقد ينعم اهلل بالبلوى وإن عظمت ،ويبتيل اهلل بعض
القوم بالنعم؛ ل ُيعلم مدى شكر الغني وصرب الفقري.

وشــهر رمضان هو شــهر اجلود بكل معانيه ،واإليثار
صائم
بكل ما حيتويــه والتكافل بكل مراميه  ،فمن فطر فيه ً
كان له مثل أجر الصائم من غري أن ينقص من أجره شــي ًئا،
وقد كان رسول اهلل ﷺ أجود الناس ،وأكرم الناس ،وخري
الناس للناس ،وكان ﷺ أجود ما يكون يف رمضان ،وكان
أجود باخلري من الريح املرسلة.

واملال مال اهلل ونحن مســتخلفون فيه ،فمن أحســن
االســتخالف بارك اهلل له يف ماله ،وال حســد إال يف اثنتني
رجل آتاه اهلل ً
مال فســلطه عىل هلكته يف احلق ،ورجل آتاه
اهلل احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمها ،ومن تصدق بعدل مترة
49

من كســب طيب فإن اهلل يتقبلها ويربيها ،وينميها له حتى
تكون مثل اجلبل ،واإلنســان ليس له مــن ماله إال ما أكل
فأفنى ،أو لبــس فأبىل ،أو أعطى فأقنى ،وما ســوى ذلك
فهو ذاهب ،وهلذا كانت الصدقة هي الباقية ،وكل نعمة هلا
شــكرها ،وأفضل الشكر ما كان من جنس النعمة ،وأفضل
الصدقة أن يتصدق اإلنســان وهو يف شبابه؛ حيتاج إىل املال
ومع هذا ال ينسى الفقري ،وال املحتاج.

وهلذا ندرك حقيقة اجلود والكرم يف اإلسالم كام يف إجابة
رسول اهلل ﷺ عن هذا الســؤالَ « :أ ُّي ْ ِ
ال ْس َل ِم َخ ْ ٌي؟ َق َال:
ِ
ف»(((.
الس َل َم َع َل َم ْن َع َر ْف َت َو َم ْن َل ْ َت ْع ِر ْ
ُت ْطع ُم ال َّط َعا َم َو َت ْق َر ُأ َّ

وكام افرتض اإلســام الصالة افرتض الــزكاة ،فمن
مل يــؤد زكاة ماله كان كالذي مل ُي َص ِّل ســوا ًء بســواء ،وقد
جاء الوعيد الشــديد يف القرآن الكريــم ملن مل خيرج صدقة
مالــه ،حيث توعدهم اهلل تعاىل بكــي جباههم ،وجنوهبم،
وظهورهم ،جزا ًء وفا ًقا ملا بخلوا به عىل الفقراء ،واملساكني،
واملحتاجني ،فجزاؤهم من جنس عملهم.

((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب اإليامن ،باب إطعام الطعام من اإلسالم ،حديث رقم ،12
وصحيح مسلم ،كتاب اإليامن ،باب بيان تفاضل اإلسالم ،حديث رقم .39
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واإلســام منهج يقوم عىل التكافــل والرتاحم ،يقول
عان وجاره ِ
جائ ٌع إِ َل
النبي ﷺَ « :مــا َءا َم َن ِب َم ْن َ
بات َشــ ْب َ َ ُ ُ
َجنْبِ ِه َو ُه َو َي ْع َل ُم بِ ِه»(((.

فاإلحسان إىل اجلار منهج ديني ،وإنساين ،وكان سيدنا
عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب  إذا ذبح شــا ًة قال :ابعثوا
ِ
ِ
ل َو ِائ ِج
جلارنا اليهودي منها ،وقالﷺ« :إِ َّن هلل ع َبا ًدا َخ َل َق ُه ْم َ
ِ
الن ِ
همُ ،أو َل ِئ َك ْال ِمن َ
ُون َي ْو َم
َّاس َي ْف َز ُع الن ُ
َّاس إِ َل ْي ِه ْم ِف َح َوائ َج ْ
ا ْل ِق َيا َم ِة»(((.

وقــال تعــاىل﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾((( ،وقال ﷺَ « :ما ِم ْن
يو ٍم يصبِــح ِ
ْــز ِ
العباد فِ ِيه إِ َّل م َلك ِ
َان َين ِ
النَ ،ف َي ُق ُ
ها:
ُ
ُ
َْ ُ
ول َأ َحدُ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللهم َأ ْعط ُمنْف ًقا َخ َل ًفاَ ،و َي ُق ُ
ول َ
اللهم َأ ْعط ُمْســكًا
اآلخ ُر:
َّ
َّ

((( املصنف البن أيب شيبة ،221/ 11،حديث رقم . 30359
((( مسند الشهاب القضاعي ،117 /2،حديث رقم.1007
((( [سورة حممد ،اآلية .]38
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َت َل ًفــا»((( ،فاهلل قادر عىل أن يبــدل األحوال فيجعل املعطي
آخذا واآلخذ معط ًيا.

كام بني القرآن الكريم أن عدم إطعام املسكني سبب يف
دخول سقر ،قال تعاىل﴿:ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅﰆ
ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ
ﰔﰕ ﰖ ﰗﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜﰝﰞ ﰟﰠ
((( متفــق عليه ،صحيح البخــاري ،كتاب الزكاةَ ،ب ُ ِ
ل﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
اب َق ْول اهلل َت َعــا َ
ِ
ْط من ِْف َق م ٍ
ال َخ َل ًفا ،حديث رقم،1442
ﮬ ﮭ﴾[سورة الليل ،اآليتان ]6 -5
َ
اللهم َأع ُ
َّ
اب ِف ا ُْلن ِْف ِق َوا ُْل ْم ِس ِك ،حديث رقم.57
وصحيح مسلم ،كتاب الزكاةَ ،ب ٌ
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ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ﴾((( ،فشتان بني هذا وبني من أخرج
من مالــه وتصدق ،وأطعم الطعام ،فلهم اجلزاء األوىف،
واألجــر األعظــم عند اهلل  ،قــال تعاىل﴿ :ﭡ

ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾((( ،كام أن الربكة حتل باملال إذا
أنفق وتصدق به ،فيبارك اهلل  يف مال املتصدق ويزيد.

وعــى املعطي أن يشــكر نعم اهلل تعاىل عليــه مصدا ًقا
لقوله ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ﴾((( ،ومــن شــكرها أن
نحســن العطاء ،قال تعــاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾(((،
وهنانــا ربنا عــن تقديم اخلبيث فقــال ﴿ :ﮓ ﮔ

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﴾(((.
((( [سورة املدثر ،اآليات .]44-24
((( [سورة اإلنسان ،اآليتان .]9-8
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]7
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]92
((( [سورة البقرة ،اآلية .]267
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ومــن هنا نــدرك أن اإلســام دين اجلــود واإليثار
والتكافل والشــعور باآلخرين ً
ً
وفعل ،وال ِســ َّيام يف
قول
شــهر رمضان الكريم ،وأن اخلري الذي يصنعه اإلنسان ال
يضيع ،بل جيده اإلنســان يف ماله ،وأحفاده ،ومن أنفق من
فضل اهلل أنفق اهلل عليه.
*

*
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*

رمضان شهر العمل ال البطالة وال الكسل
بعض الناس ينظرون إىل شهر رمضان نظرة خاطئة عىل
أنه شهر نسك فحسب ،فربام عطلوا أعامهلم أو قرصوا فيها،
وربام رأينا من يقول ســنتفرغ للعبادة يف هذا الشهر الكريم
لكن اإلسالم دين العبادة والعمل واإلتقان فيه ،ال يعرف
البطالة وال الكســل ال يف رمضان وال يف غريه من الشهور
خاصة أننا مطالبون بأن نكون أقويــاء يف جمتمعاتنا ودولنا
فقد قال الرســولﷺ« :ا ُْل ْؤ ِم ُن ا ْل َق ِ
ب إِ َل اهلل
ــو ُّي َخ ْ ٌي َو َأ َح ُّ
الض ِع ِ
يف»((( فلم حيدد الرسول ﷺ جان ًبا واحدً ا
ِم َن ا ُْل ْؤ ِم ِن َّ
من القوة ،بل أراده قو ًّيــا يف كل يشء وبام أن االقتصاد هو
أحد أهم املحركات للمجتمعات واألمم؛ فال بد من العمل
واإلبداع واإلنتاج.

واألنبيــاء كانوا يأكلــون من عمل أيدهيــم؛ فقد قال
الرسول ﷺَ « :ما َأك ََل َأ َحدٌ َط َعا ًما َق ُّط َخ ْ ًيا ِم ْن َأ ْن َي ْأك َُل ِم ْن
((( صحيح مسلم ،كتاب القدر ،باب يف األمر بالقوة وترك العجز ،حديث رقم.2664
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َع َم ِل َي ِد ِه َوإِ َّن نَبِ َّي اهلل َد ُاو َد  ك َ
َان َي ْأك ُُل ِم ْن َع َم ِل َي ِد ِه»(((،
وخص الرسول ﷺ نبي اهلل داود بالذكر دون سائر األنبياء؛
ألن اهلل مجع له بني امللك والنبوة وهذا يؤكد أنه مل يكن يعمل
للحاجة بل لرشف عمل اليد فالعمل يف حد ذاته رشف ويد
العامل حيبها اهلل ورســوله بل إن الكد يف العمل يكفر ذنو ًبا
ال يكفرها الصيام وال الصالة وهذا ال يتعارض مع العبادة
يف رمضان فديننا دين التوازن بــن العبادة والعمل ال دين
البطالة والكسل.

وعىل اإلنســان أن يبتعد عن األمــاين اخلادعة القائمة
عىل البطالة والكســل ،فاألمل حيتاج إىل عمل؛ ألن األمل
بال عمل كجسد بال ســاق ال يقوم له قوام مما جيعلنا ندعو
وبشدة إىل األمل املبني عىل العمل واألخذ باألسباب ،وإال
كان ً
أمل أجــوف ال طائل منه ،فقد كان ســيدنا عمر 
يقــول :ال يقعدن أحدكم عن طلب الــرزق ويقول :اللهم
ارزقني ،فقد علمتم أن السامء ال متطر ذه ًبا وال فضة.

ويقول احلق ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ﴾((( ،وقد مجع

((( صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده ،حديث رقم.2072
((( [سورة امللك ،اآلية .]15
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احلق  يف كتابــه الكريم بني الباحثني عن الرزق احلالل
واملجاهدين يف ســبيل اهلل ،فقال ســبحانه﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ﴾(((،

ــق ت ََوك ُِّل ِه
ُــم ت ََو َّك ْلت ُْم َع َل اهلل َح َّ
ويقول نبينــا ﷺَ « :ل ْو َأ َّنك ْ
اصــا َوت َُر ْو ُح بِ َطانًا»(((،
َــا َي ْر ُز ُق ال َّط ْ َيَ ،ت ْغدُ و ِ َ
خ ً
َل َر َز َقك ُْم ك َ
قــال أهل العلم :إن الطري هنا تأخذ باألســباب فهي تغدو
وتروح ،وال متكث كســاىل يف أعشاشها وأوكارها وتقول:
اللهــم ارزقني ،فام أحوجنا إىل األمــل والعمل م ًعا ،األمل
الذي يســتجلب اهلمة والنشــاط ،والعمل الذي نعمر به
الكون ،ونبني به احلضارة ،ونصلح به أمر ديننا ودنيانا.
((( [سورة املزمل ،اآلية .]20
((( سنن الرتمذي ،أبواب الزهد ،باب يف التوكل عىل اهلل ،حديث رقم.2344
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وهلــذا نؤكد أن اإلســام يأمرنا بتوســيع نظرتنا إىل
العمل الذي يمتد أثره ونفعه إىل اآلخرين وكذلك يأمرنا
بالعمل واإلتقان فيه وجتويده ومن َث َّم نريد أن يعود شعار
بــارزا قو ًّيا من جديــد؛ ألن ديننا دين
(صنــع يف مرص)
ً
اإلتقان وحضارتنا حضارة إتقان وإبداع وبالعمل ترقى
وتزدهر األمم.
*

*
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رمضان شهر الرب والصلة
فقد كان النبي ﷺ أجود الناس ،وكان أجود ما يكون ىف
رمضان ،كان أجود فيه باخلري من الريح املرسلة ،من فطر فيه
صائم فله مثل أجره من دون أن ينقص من أجر الصائم شي ًئا،
ً
ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيام ســواه ،ومن
أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيام سواه ،فهو
جمال واسع للرب وبخاصة إطعام الطعام الذي هو من سامت
هذا الشهر الكريم ،وسمة من ســات ديننا احلنيف ،يقول
سيدنا َع ْبد اهلل ْب ُن َسال ٍم  :ملا قدم النبي ﷺ املدينة انجفل
الناس ِقبل َه فقالوا :قدم رسول اهلل ،قدم رسول اهلل فجئت يف
الناس ألنظــر إىل وجهه ،فلام رأيت وجهه عرفت أن وجهه
ليس بوجه َّ
كذاب ،فكان أول يشء تكلم به أن قالَ « :يا َأ ُّ َيا
ِ
ِ
الســا َمَ ،و َأ ْطع ُموا ال َّط َعا َمَ ،وص ُلوا األَ ْر َحا َم،
الن ُ
َّاس َأ ْف ُشوا َّ
ِ
ٍ (((
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ
ُّ
النَّ َة ب َسالم» .
َو َصلوا بالل ْيل َوالن ُ
َّاس ن َيا ٌم ،تَدْ ُخلوا ْ َ
((( سنن الرتمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،حديث رقم ،2485وسنن ابن ماجه،
أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها ،باب ما جاء يف قيام الليل ،حديث رقم .1334
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فنالحظ أن احلديث اشــتمل عىل أربع خصال :ثالث
منهــا تتصل بالعالقات بني الناس ،وهــي :إطعام الطعام،
وإفشاء الســام ،وصلة األرحام ،والرابعة تتعلق بالعالقة
بني العبد وربه ،وهي :الصالة بالليل والناس نيام.

كام أن إطعام الطعام ال جيب أن نحرص فهمه عىل إطعام
الشــخص كفرد ،وإنام يتجاوز املعنى ذلك إىل إطعام الفرد
وأهل بيته أمجعني.

مبــارشا كالطعام املجهــز أم كان
ســواء أكان إطعا ًما
ً
إطعا ًمــا غري مبارش كتقديم ما يصلــح صنعه طعا ًما أم كان
بطريق دفع املال الذي يشرتى به الطعام مع التوسع يف سائر
أعامل الرب يف هذا الشهر الفضيل الكريم.

وهو مع ذلك شــهر الصلــة بني األهــل واألقارب،
فالصدقة عىل الفقري صدقة ،وعــى القريب صدقة وصلة،
وخري الناس خريهــم ألهله ،حيــث كان نبينا ﷺ يقول:
َ
«خ ْ ُيك ُْم َخ ْ ُيك ُْم ِلَ ْه ِل ِهَ ،و َأنَا َخ ْ ُيك ُْم ِلَ ْه ِل»(((.
وقد ســار أصحابه ﷺ عىل هذا الرب ،ومن ذلك ما كان
من ســيدنا عبد اهلل بن عمر  الذي خرج يف سفر ومعه
((( سنن الرتمذي ،أبواب املناقب ،باب ما جاء يف أزواج النبى ﷺ ،حديث رقم  ،3895وسنن
ابن ماجه ،كتاب النكاح ،باب حسن معارشة النساء ،حديث رقم .1977
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مالك بن دينــار ،فلقيه أعرايب ،فهش لــه ابن عمر وأكرمه
وأحســن لقاءه ،وخلع عاممته وأهداه إياها ،ثم أعطاه دابته
التي كان يركبها ،فقال له ابن دينار لقد أحســنت وزدت،
وإن هؤالء األعراب يرضون باليســر ،فقال ابن عمر :
إن أبا هذا كان و ًّدا لعمر ،وإين سمعت رسول اهلل ﷺ يقول:
ِ
الر ُج ُل َأ ْه َل ُو ِّد َأبِ ِيه»(((.
الب َأ ْن َيص َل َّ
«إِ َّن َأ َب ِّر ِ ِّ

ورمضان ال جمال فيه للتشــاحن وال للمتشاحنني ،وإذا
كان رمضان شهر الصلة ففي مقدمة هذه الصلة يأيت أمران:

األمــر األول :صلة الرحم ،حيث يبينهــا النبي ﷺ يف
احلديث القديس الذى يرويه عن رب العزة ســبحانهَ « :أنَا
حنَ ،خ َل ْق ُت ِ
ِ
اس ِميَ ،ف َم ْن
الر ْ َ ُ
َّ
َّ
اس ًم م َن ْ
الرح َمَ ،و َشــ َق ْق ُت َلَا ْ
(((
ْ
َ
َ
َ
َو َصل َهــا َو َصل ُت ُهَ ،و َمــ ْن قط َع َها َب َتتُّــ ُه»  ،ثم قال نبينا ﷺ:
اقرأوا إن شئتم قول اهلل تعاىل﴿:ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ

((( صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب صلة أصدقاء األب واألم ،حديث رقم.2552
((( ســنن أيب داود ،كتاب الزكاة ،باب يف صلة الرحم ،حديث رقم ،1694وســنن الرتمذي،
أبواب الرب والصلة ،باب ما جاء يف قطيعة الرحم ،حديث رقم.1907
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ﴾(((((( ،ويقــول نبينا ﷺ:
يس َوا ْثن ْ ِ
ــا ُل ِف ك ُِّل َي ْو ِم َخِ ٍ
َي َف َي ْغ ِف ُر اهلل ِ ف
« ُت ْع َر ُض األَ ْع َ
َذلِ َك ا ْل َي ْو ِم لِك ُِّل ا ْم ِر ٍئ الَ ُي ْ ِ
َت َب ْينَ ُه
ش ُك بِاهلل َش ْي ًئا إِالَّ ا ْم ًَرا كَان ْ
وب َ ِ ِ
ِ
اتركُوا
اتركُوا َه َذ ْي ِن َحتَّى َي ْص َطل َحا ْ
ي َأخيه َش ْحنَا ُء َف ُي َق ُال ْ
ََْ
ِ
(((
ِ
َه َذ ْين َحتَّى َي ْص َطل َحا» .

األمر الثاين :صلة كل من حولك فال تقطع أحدً ا ،يقول
«ل َ ِ
ــل ٍم َأ ْن يجر َأ َخاه َفــو َق َث َل ِ
ي ُّل ُلِس ِ
ث َل َي ٍ
نبينا ﷺَ :
ال
ُ ْ
ْ
َْ ُ َ
ي ْلت َِقي ِ
انَ ،ف ُي ْع ِر ُض َه َذاَ ،و ُي ْع ِ
ها ا َّل ِذي َي ْبدَ ُأ
َ َ
ــر ُض َه َذاَ ،و َخ ْ ُي ُ َ
الس َ
ــا ِم»((( ،وليس معنى ذلك أن يبدأ بالســام إذا لقيه
بِ َّ
ىف الطريق فحســب ،إنام يبدأ بالســام بكل ما تعنيه كلمة
السالم بمفهومها الشامل ،بأن يكون السالم سال ًما حقيق ًّيا
ال شكل ًّيا ليس جمرد سالم باللسان ونكران بالقلب ،إنام هو
((( [سورة حممد ،اآليات .]24-22
((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب تفســر القرآن ،باب وتقطعوا أرحامكم ،حديث رقم
 ،5987وصحيح مســلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب صلة الرحم وحتريم قطيعتها،
حديث رقم.2554
((( صحيح مســلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب النهي عن الشــحناء والتهاجر ،حديث
رقم.2565
((( متفق عليــه ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب اهلجــر ،حديث رقم ،6077وصحيح
مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حتريم اهلجر فوق ثالث بال عذر رشعي ،حديث
رقم.2560
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ســام مع النفس ،مع الصديق ،مــع األهل ،مع اجلار ،مع
الزميل ،مع اإلنسان ،مع احليوان ،مع اجلامد ،مع الكون كله،
حيث يقول احلق ﴿:ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ﴾(((.

*

*

((( [سورة البقرة ،اآلية .]208
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رمضان شهر الدعاء واإلجابة
رمضان شــهر الربكات والنفحــات ،يقول النبي ﷺ:
«إِ َّن لِربكُــم ِ ف َأيا ِم ده ِركُم َن َفح ٍ
اتَ ،ف َت َع َّر ُضوا َلَاَ ،ل َع َّل
َّ َ ْ ْ َ
َ ِّ ْ
ِ
ِ
(((
َ
َأ َحدَ ك ُْم َأ ْن تُصي َب ُه من َْها َن ْف َح ٌة ال َي ْش َقى َب ْعدَ َها أ َبدً ا»  ،فعلينا
أن نتعــرض لنفحات اهلل يف هذا الشــهر الكريم بالصيام،
والقيام ،والدعاء.
ومن أجل التعرض ملواطن اخلري والربكات جيب أن يترضع
خملصا مني ًبا ،قال سبحانه﴿ :ﯩ ﯪ
اإلنســان إىل ربه ً

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ﴾((( ،ويقول
تعاىل﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ﴾(((،
((( املعجم األوسط للطرباين ،180/3 ،حديث رقم.2856
((( [سورة البقرة ،اآلية .]186
((( [سورة غافر ،اآلية .]60
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فالدعاء عبادة هلل تعاىل ،واهلل ســبحانه ال يرد من دعاه ،وال
يرتك ضعي ًفا احتمى بحامه.

وهناك صلة بني الصيام والدعاء ،فكل صائم له نصيب من
قبول دعائه عند اهلل تعاىل ،وهذا ما بينه النبي ﷺ بقوله»:ثالثة
ِ
ال ت َُر ُّد َد ْع َو ُ ُت ْمِ :
ني ُي ْفطِ ُرَ ،و َد ْع َو ُة
الص ِائ ُم ِح َ
اإل َما ُم ا ْل َعــاد ُلَ ،و َّ
ــا ِءَ ،و َي ُق ُ
ول
ا َْل ْظ ُلو ِم َي ْر َف ُع َها َف ْو َق ا ْل َغ َم ِمَ ،و ُت َفت َُّح َلَا َأ ْب َو ُ
الس َ
اب َّ
الر ُّب وعزتى وجالىل ألنرصنك ولو بعد حني»(((.
َّ

وإذا كان احلديث ذكر أصنا ًفا دعوهتم مســتجابة ،فعىل
املســلم أن حيذر من الظلم واالعتداء عــى اآلخرين؛ ألن
النبــي ﷺ حذر من دعــوة املظلوم ،ألنــه يرتكن إىل قوي
عزيز ،واهلل  ال شــك نارصه ومعينهَ ،ق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ
ُلِع ِ
ني َب َع َث ُه إِ َل ا ْل َي َم ِن« :ات َِّق َد ْع َو َة ا َْل ْظ ُلو ِمَ ،فإِ َّن ُه
ــاذ ْب ِن َج َب ٍل ِح َ
َ
ِ
(((
اب» .
َل ْي َس َب ْينَها َو َب ْ َ
ي اهلل ح َج ٌ
والدعاء ســاح املؤمن وهو خلق مــن أخالق األنبياء
واألصفياء ،يقول أحد احلكــاء :عجبت ملن ابتيل باملرض

((( ســنن الرتمذي ،أبواب الدعوات ،باب يف العفو والعافية ،حديث رقم ،3598وســنن ابن
ماجه ،أبواب الصوم ،باب يف الصائم ال ترد دعوته ،حديث رقم.1752
((( صحيح البخاري ،كتاب الزكاة ،باب أخذ الصدقة من األغنياء ،حديث رقم.1496
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كيف يغفل عن دعوة أيوب﴿ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ﴾((( ،ومــن ابتــي
بالضيــق كيف يغفل عن دعــوة يونس ﴿ :ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢ ﮣ
ٍ
بخوف كيف يغفل
وعجبت ملن ابتُـــي
ﮤ﴾(((،
ُ
عــن قــول اهلل ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
ِ
بمكر الناس
وعجبــت ملن ابتُـــي
ﰅ ﰆ﴾(((،
ُ
كيف يغفل عن قوله تعاىل﴿:ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ﴾(((.
وهــذه دعوة إبراهيــم  لولده نــرى بركتها إىل يوم
القيامة ،حيث دعــا ربه  فقال﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ﴾((( وحيــث دعــا ربه ،

((( [سورة األنبياء ،اآلية .]83
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]87
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]173
((( [سورة غافر ،اآلية .]44
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]37
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فقــال﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ﴾(((،وقال ﴿ :ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ﴾((( ،فاستجاب له ربه فجعل البلد
آمنا واحلرم آمنا والقلوب هتوي إليه من كل حدب وصوب
إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.

وهذا نبي اهلل يوسف  يدعو ربه فيقول﴿ :ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ﴾((( ،فيســتجيب اهلل تعاىل له:
﴿ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦُ﴾(((.
وهذا نبي اهلل أيوب  يدعو ربه فيقـول﴿ :ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ﴾((( ،فتأتيــه اإلجابة﴿ :ﭫ
((( [سورة إبراهيم ،اآلية .]35
((( [سورة البقرة ،اآلية .]126
((( [سورة يوسف ،اآلية .]33
((( [سورة يوسف ،اآلية .]34
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]83
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ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾(((.

وهذا نبي اهلل زكريا  يدعو ربه فيقول﴿ :ﭮ ﭯ
ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ﴾((( ،فيســتجيب له ربه  فيقول﴿ :ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ﴾(((.

والدعاء ليس سالح الضعفاء كام يتوهم البعض الدعاء
ســاح األقوياء اآلخذين باألسباب املؤمنني بأن األسباب
ال تــؤدي إىل النتائــج بطبيعتها إنام برمحــة اهلل تعاىل وعونه
وســداده وإرادته وتوفيقه يقول نبينا ﷺ« :ما ِمن مس ِ
ــل ٍم
َ ْ ُ ْ
ِ
ٍ
َ
إثمَ ،و َل َقطِي َع ُة َر ِح ٍم إِ َّل أ ْع َطا ُه
َيدْ ُعو اهلل بِدَ ْع َوة َل ْي َس ف َيهــا ٌ
هبــا إِحدَ ى َث َل ٍ
ث :إِ َّما َأ ْن يعجل َل ُه َد ْع َو َت ُه ،وإ ّما أن َيدَّ ِخ َرها
ْ
ِ
ِ
ِ
َل ُه يف اآلخرة ،وإ ّما أن َي ْ ِ
الســوء م ْث َل َهاَ .قا ُلوا:
ص َ
ف َعنْ ُه م َن ُّ
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]84
((( [سورة مريم ،اآلية .]6-4
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]90
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إِ ًذا ُنكْثِ ُرَ .ق َال :اهلل َأ ْك َث ُر»((( ،فال يظنن أحد أن اإلنسان الذي
يلجأ إىل ربــه بالدعاء يرجع صفر اليدين ،بل ال شــك أن
نعمة اهلل عليه يف القبول واســعة ،إما بإجابة دعوته ،أو أن
يدفع عنه من الســوء مثلها ،أو أن يدخرها له يوم القيامة،
وليكن بدء الدعــاء بالصالة عىل النبــي ﷺ ،وخيتم بمثل
ذلك ،فإن اهلل  أكرم من أن يقبل الصالتني ويرد ما بينهام
واإلجابة من اهلل تعاىل.

فــا أحوجنا إىل الدعاء املصحــوب باألمل ال باليأس،
وال باإلحبــاط ،وال بالقنوط من رمحــة اهلل  ،وإذا أردنا
اســتجابة للدعاء فإن لذلــك رشو ًطا وآدا ًبــا ،من أمهها:
اإليامن ،وحســن الظن باهلل تعاىل ،وطيب املطعم واملرشب
وامللبس ،فلام سأل سيدنا سعد ْب ُن َأ ِب َو َّق ٍ
اص َر ُس َ
ول اهلل ﷺ
ــول اهلل ،ادع اهلل َأ ْن َيع َلنِي مستَجاب الدَّ ْعوةِ،
َف َق َالَ :يا َر ُس َ
َ
ُ ْ َ َ
َْ
ُْ
َق َال َلهﷺ« :يا سعدُ َأطِب م ْطعم َك َت ُكن مستَجاب الدَّ ْعوةِ،
َ
ْ ُ ْ َ َ
َ َ ْ
ُ
ْ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ال َرا َم فِ
ِ
ِ
َوا َّل ِذي َن ْف ُس ُم َ َّمد ب َيــده ،إ َّن ا ْل َع ْبدَ َل َي ْقذ ُ
ف ال ُّل ْق َم َة ْ َ
ٍ
ل ُم ُه
َج ْوفِ ِه َما ُي َت َق َّب ُل ِمنْــ ُه َع َم َل َأ ْر َب ِع َ
ني َي ْو ًماَ ،و َأ ُّي َم َع ْبد َن َب َت َ ْ
ِ
ِ
الر َبا َفالن َُّار َأ ْو َل بِه»(((.
الس ْحت َو ِّ
م َن ُّ
((( مسند أمحد ،213 /17 ،حديث رقم.11133
((( املعجم األوسط للطرباين ،311 /6 ،حديث رقم.6495
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رمضان شهر االنتصارات
رمضان شهر االنتصارات ال ريب ،ففيه كان االنتصار يف
يوم بدر ،وفيه كان الفتح األعظم فتح مكة ،وفيه كان انتصار
املســلمني يف عني جالوت ،وفيه أعظــم انتصارات عرصنا
احلديث نرص العارش من رمضان ،ولنا يف ذلك وقفات:

الوقفــة األوىل :مــع يــوم بــدر بعــد أن أذن اهلل 

للمســتضعفني املظلومني من أصحاب سيدنا حممد ﷺ أن
يدافعوا عن أنفسهم ،فقال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ﴾((( ،فنرصهم
من ضعف وقلة ،وأعزهم بعد أن كانوا أذلة مســتضعفني،
فقال سبحانه﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
((( [سورة احلج ،اآلية .]39

71

ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾((( ،فهو الذي أنزل املالئكة ،وهو
الذي ثبتهم ،وهو الذي ألقى يف قلوب الذين كفروا الرعب،
حيث يقول سبحانه﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ﴾(((.

فــا كان هلذه القلة من املســلمني أن تقتــل وهتزم هذه
الكثرة من املرشكني لوال تثبيت اهلل  للمسلمني ،ونرصه
إياهم عىل املرشكني لبغيهم وظلمهــم وطغياهنم ،ذلك أن
ربا ً
خمتال يريد
جيش املرشكني هو الذي خرج إىل املدينة متج ً
استئصال شأفة دعوته ﷺ وأصحابه ،وكان أهل املدينة قد
بايعوا رسول اهلل ﷺ عىل محايته داخل املدينة مما حيمون منه
أنفســهم وأزواجهم وأبناءهم ،والنبي ﷺ يقولَ »:أ ِش ُريوا
((( [سورة آل عمران ،اآليات .]126 -123
((( [سورة األنفال ،اآلية .]12
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َّاس فتكلم مجاعة من املهاجرين فأحسنوا ،وكلام
َع َ َّل َأ ُّ َيا الن ُ
تكلم واحد منهم يقول النبي ﷺ :أشــروا عيل أهيا الناس،
حتى َق َال ُ سعدُ ابن مع ٍ
اذَ :واهلل َلك ََأنّك ت ُِريدُ نَا َيا َر ُس َ
ول اهلل؟
َ ْ ْ ُ َُ
ِ
ِ
َ
َق َالَ :أ َج ْ
ــلَ ،ق َالَ :ف َقدْ آ َمنّا بك َو َصدّ ْقنَاكَ ،و َشــهدْ نَا أ ّن َما
ِج ْئ َت بِ ِه ُه َو ْ
ــقَ ،و َأ ْع َط ْينَاك َع َل َذلِ َك ُع ُهو َدنَا َو َم َواثِي َقنَا،
الَ ّ
ــم ِع َوال ّطا َع ِةَ ،فا ْم ِ
ض َيا َر ُس َ
ول اهلل َلِا َأ َر ْد َت َفن َْح ُن
الس ْ
َع َل ّ
ِ
َم َعكَ ،ف َو َا ّلذي َب َع َثك بِ ْ
اســ َت ْع َر ْض َت بِنَا َه َذا ا ْل َب ْح َر
الَ ّق َل ْو ْ
ف ِمنّا رج ٌل و ِ
خلضنَا ُه َم َعكَ ،ما َ َ
احدٌ َ ،و َما َنك َْر ُه
ت ّل َ
َف ُخ ْض َت ُه ْ
َ ُ َ
ب صدُ ٌق ِف ال ّل َقاءِ،
ب ِف ْ
الَ ْر ِ ُ
َأ ْن َت ْل َقى بِنَا عَدُ ّونَا َغدً ا ،إنّا َل ُص ُ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
س بِنَا َع َل َب َرك َِة اهلل.
َل َع ّل اهلل ُيريك منّا َما َت َق ّر بِه َع ْينُكَ ،ف ْ
ول اهلل ا ْم ِ
ُث ّم َقا َم ا ْلِ ْقدَ ا ُد ْب ُن َع ْم ٍرو َف َق َالَ « :يا َر ُس َ
ض َلِا َأ َراك
ِ ِ
اهلل َفن َْح ُن َم َعكَ ،واهلل َل َن ُق ُ
وسى:
إسائ َيل ُل َ
ول َلك ك ََم َقا َل ْت َبنُو ْ َ
(((
﴿ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾
ِ
ِ
ِ
ُــا ُم َقاتِ ُل َ
ونَ ،ف َو َا ّلذي
َو َلك ْن ا ْذ َه ْب َأن َْت َو َر ّبك َف َقات َل إنّا َم َعك َ
ِ ِ ِ
ِ
لا َلدْ نَا َم َعك ِم ْن ُدونِ ِه
َب َع َثــك بِ ْ َ
ست بِنَا َإل بِ ْرك ا ْلغ َمد َ َ
ال ّق َل ْو ْ
َحتّى َت ْب ُل َغ ُهَ ،ف َق َال َل ُه َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ َخ ْ ًياَ ،و َد َعا َل ُه»(((.
((( [سورة املائدة ،اآلية .]24
((( السرية النبوية البن هشام.188 /2،
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الوقفة الثانية :عندما اختــار النبي ﷺ ً
منزل ألصحابه
قال لــه احلباب ْبن ا ُْلن ِْذ ِرَ »:يا َر ُس َ
ــول اهلل َأ َر َأ ْي َت َه َذا ا َْلن ِْز َل
َأ َمن ِ
ــس َلنَا َأ ْن َن َت َقدّ َمــ ُه َو َل َنت ََأ ّخ َر َعنْ ُهَ ،أ ْم
ْــز ًل َأن َْز َل َك ُه اهلل َل ْي َ
ِ
ال ْر ُب
الر ْأ ُي َو ْ َ
ال ْر ُب َوا َْلكيــدَ ةُ؟ َق َالَ :ب ْل ُه َو ّ
الر ْأ ُي َو ْ َ
ُه َو ّ
َوا َْل ِكيدَ ُة َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ــول اهلل َفإِ ّن َه َذا َل ْي َس بِ َمن ِْز ٍل َف ْانَ ْض
ٍ ِ
ّاس َحتّى ن ْ
بِالن ِ
ــو ِمَ ،فنَن ِْز َل ُه ُث ّم ُن َغ ّو ُر َما
ت َأ ْدنَى َماء م ْن ا ْل َق ْ
َــأ ِ َ
َو َرا َء ُه ِم ْن ا ْل ُق ُل ِ
بُ ،ث ّم َن ْبنِي َع َل ْي ِه َح ْو ًضا َفن َْم َل ُؤ ُه َما ًءُ ،ث ّم ُن َقاتِ ُل
ونَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ش ُب َ
ــول اهلل ﷺَ « :ل َقدْ
َــر ُب َو َل َي ْ َ
ا ْل َق ْو َم َفن ْ َ
الر ْأ ِي»((( ،وذلك إعال ًء ملبدأ الشورى يف اإلسالم.
ش َت بِ ّ
َأ َ ْ

عىل أن ما حدث يف يوم بدر كان دفا ًعا ،حيث كان يدافع
املسلمون فيه عن أنفسهـم وأعراضهم وأمواهلم ومدينتهم،
فلم يكن خروجهم للقتال اعتدا ًء إنام كان لرد العدوان.

الوقفة الثالثــة :مع فتح مكة ،فقد جاء نتيجة لغدر قريش
وتبييتها مع حلفائها من بني بكر خلزاعة حلفاء رسول اهلل ﷺ،
وس َّجدً ا ،ومع ذلك ملا قال
حيث بيتوهم بليل وقتلوهم ُر ًّك ًعا ُ
ِ
أحد الناس يوم فتح مكة« :ال َي ْو َم َي ْو ُم ا َمل ْل َح َمة،ال َي ْو َم ت ُْســت ََح ُّل
ِ
ــم اللَُّ فِ ِيه ال َك ْع َب َة،
ال َك ْع َبــ ُة»َ ،ف َق َال ﷺَ :
«و َلك ْن َه َذا َي ْو ٌم ُي َع ِّظ ُ
((( املصدر السابق.192/2 ،
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َو َي ْو ٌم ُتك َْســى فِ ِيه ال َك ْع َب ُة»((( ،وقال ﷺ قولته املشهورة« :يا
أهل مكة ما تظنون أين فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم ،وابن أخ
كريم فقال ﷺ« :اذهبوا فأنتم الطلقاء»(((.

الوقفة الرابعة :يوم العارش مــن رمضان ،فقد كان يوم
الدفــاع عن األرض والعرض والكرامة ،أمل نقل :إن القتال
يف اإلسالم مل يكن يو ًما بغ ًيا أو عدوانًا ،إنام هو حرب دفاعية
عن األرض ،والعرض ،والوجود.

أمــا النرص األكرب واألعظم يف هذا الشــهر الكريم فهو
االنتصار عىل النفس وشــهواهتا وجربوهتــا وطغياهنا ،وقد
عدوا وعدوه الذي
قالوا :إن اإلنســان ال يستطيع أن يواجه ًّ
بني جنبيه قاهر له ،متحكم فيه ،متغلب عليه.
*

*

*

((( صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب أين ركز النبي الراية ،حديث رقم.4280
((( السرية النبوية البن هشام.412/2 ،
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رمضان شهر األمل
شهر رمضان شــهر عظيم مفعم باألمل ،فيه احلسنات
مضاعفة ،وفيه تفتح أبواب اجلنــة ،وتغلق أبواب النريان،
فحق لباغي اخلري أن يقبل ،ويشمر عن ساعد اجلد والعمل،
وحق لباغي الرش أن يقرص.

هذا وقد أمن سيدنا رسول اهلل ﷺ عىل دعاء جربيل 

إذ قال»:م ْن َأ ْد َر َك َش ْه َر َر َم َض َ
انَ ،ف َل ْم ُي ْغ َف ْر َل ُهَ ،ف َم َتَ ،فدَ َخ َل
ني»(((.
ني ،فقالِ :آم َ
الن ََّارَ ،ف َأ ْب َعدَ ُه اهللُ ،ق ْلِ :آم َ

وغرس اإلسالم األمل يف نفوس الناس ،من خالل قصص
القرآن الكريم ،فإبراهيم  جاءتــه املالئكة فبرشته بالولد،
بعد أن بلغ من الكرب عتيــا ،قال تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮ
((( صحيح ابن حبان ،باب األدعية ،ذكر رجاء دخول اجلنان ،حديث رقم .907
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ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ﴾(((،
وسيدنا زكريا  تقدم به الســن ،وضعفت قواه ،ووهن
عاقــرا ،فلم ييأس ودعا ربه﴿:ﭟ
عظمه ،وكانت امرأته
ً
ﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ﴾(((.

وهنــا لفتة بالغية يف قوله :فهناك فــرق بني التعبري بقوله
تعاىل كام جاء يف النص الرشيف ،وقوهلم :واشــتعل شــيب
الــرأس ،فعندما تقول اشــتعلت النار يف البيــت فقد تكون
نارا
اشــتعلت يف بعض أركانه أما حينام تقول اشــتعل البيت ً
فيكون قد أملت به النار من مجيع أركانه ،وجوانبه ونواحيه ،بام
مفعم باألمل يف فضل اهلل تعاىل.
يعني أن سيدنا زكريا  كان ً

ومن خالل قصة ســيدنا زكريــا  ندرك كيف عالج
القرآن أســبا ًبا يف ظاهرها تومئ إىل اليأس ،لكن يف باطنها
الفرج واألمل ،فقد ســمع ربه نداءه ،واســتجاب دعاءه،
وبرشه بيحيي  مل جيعل له من قبل سم ًّيا.
((( [سورة احلجر ،اآليتان .]55 - 54
((( [سورة هود ،اآلية .]71
((( [سورة مريم ،اآلية .]4
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فام أمجل األمل وما أصعب اليأس وما أشقه وما أخطره
اليأس مدمر للنفوس حمبط لآلمال مولد للكآبة مثبط للهمم؛
لذا هنى اإلســام عن اليأس والتأييس واإلحباط والتحبيط
وعدّ ه بعض أهل العلم من الكبائر.

يقول احلق  عىل لســان سيدنا يعقوب ﴿ :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ﴾(((.

فإذا كان اإلنسان يف ضيق أو فاقة فليعلم أن خزائن اهلل
مــأى ال تنفد أبدً ا وأن األيــام دول بني عرس ويرس ،فغني
اليوم قد يكون فقري الغــد وفقري اليوم قد يكون غني الغد،
قال الشاعر:
الفقـــر ُيرجى له ال ِغ َنــــى
تــر أنَّ
َ
ألــ ْم َ
وأنَّ الغنــى ُيخشــى َعلي ِه مِنَ الفقـــر
ويقول احلق سبحانه﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ﴾((( ،ويقول
((( [سورة يوسف ،اآلية .]87
((( [سورة الطالق ،اآليتان .]3 ،2
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سبحانه﴿ :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾((( ،ويقول
سبحانه﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﴾(((.
وإن قيل لكــم :إن الناس قد مجعوا لكم وتألبوا عليكم
فاخشوهم ،فلكم يف رسول اهلل ﷺ وأصحابه أسوة حسنة،
حيث يقول احلــق ســبحانه ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀﰁﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇﭑ ﭒﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ﴾(((.

وسئل أحد الصاحلني :أي آية يف القرآن الكريم أرجى،
ِ
ِ ِ
س ُفوا َع َل َأ ْن ُف ِس ِ
ــه ْم
فقال :قوله ُ ﴿ :ق ْل َياع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
ح ِة اللَِّ إِ َّن اللََّ َي ْغ ِف ُر ُّ
ُــوب َجِي ًعا إِ َّن ُه ُه َو
َل َت ْقنَ ُطوا ِمــ ْن َر ْ َ
الذن َ
ا ْل َغ ُفور ِ
يم﴾(((.
الرح ُ
ُ َّ

((( [سورة الطالق ،اآلية .]4
((( [سورة فاطر ،اآلية .]2
((( [سورة آل عمران ،اآليتان .]174 ،173
((( [سورة الزمر ،اآلية .]53
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فيجب أن نتحىل باألمل يف ٍ
غد أفضل ومستقبل مرشق
وفتــح من اهلل قريب ال نيأس وال نجزع وال نتشــاءم؛ ألن
عدونا يريد أن يصل بنا إىل اليأس واإلحباط وأنه ال جدوى
وال أمل لنخضع ونستســلم غري أن ديننا وثقافتنا ال يعرفان
لليأس طري ًقا فنحن ذوي أمل كبري يقول الشاعر:
ٌ
كئيبـــــة! وتج َّه َمـــا
السمـا ُء
قـــالَّ :
قلت :اب َتسِ ــ ْم ْ
السما
يكفِي ال َّتج ُّه ُم في َّ
جرعتنـــي َعل َقمـا
قــــــال :الل َيالـِــي َّ
الع ْل َق َما
قلت :اب َتسِ ـــ ْم ولئن ُج ِّر ْعـــتَ َ

ـــــر َك إن رآك ُمر ّنمـــا
ف َلعـَــــــل َّ َغ ْيـ َ

*

*
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رمضان شهر اإلخالص واملراقبة
وح ْســن املراقبة هلل تعاىل من أخص صفات
اإلخالص ُ
شهر رمضان املبارك ،واإلخالص مطلوب ىف كل األوقات،
خالصا لوجهه
فإن اهلل تعاىل ال يقبــل من العمل إال ما كان
ً
الكريم،قال اهلل تعاىل﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ﴾((( ،ال ِســ َّيام يف الصوم؛ حيث قــال اهلل تعاىل يف

الص َيا َمَ ،فإِ َّن ُه
احلديث القديس« :ك ُُّل َع َم ِل ا ْب ِن آ َد َم َلــ ُه ،إِ َّل ِّ
ِل َو َأنَا َأ ْج ِزي بِ ِه»(((.
ورســخ اإلســام مبدأ املراقبة يف نفوس املؤمنني من
خــال آيات كثرية يف القرآن الكريــم ،منها قوله تعاىل﴿ :

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
((( [سورة البينة ،اآلية.]5 :
((( صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب فضل الصوم ،حديث رقم.1904
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ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ﴾((( ،وقـــوله﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ﴾((( ،وقـــوله﴿ :ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾(((،فــأي ورقــة يف ٍّبر أو
ٍ
بحر ال تســقط يف أي زمن من األزمان ،وال يف أي مكان من
األمكنة إال هو يعلمها.

فاعلم أن اهلل تعاىل مراقب لك يف كل فعل أو قول ،يقول
تعــاىل﴿:ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ﴾((( ،وجعل
عىل اإلنسان مالئكة كرا ًما كاتبني يعلمون ما تفعلون ،وقد
قص القرآن الكريم كيف علم ســيدنا لقــان ابنه هذا
املبدأ العظيم ،فقال﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ﴾(((.
((( [سورة احلديد ،اآلية .]4
((( [سورة غافر ،اآلية .]19
((( [سورة األنعام ،اآلية .]59
((( [سورة ق ،اآلية .]18
((( [سورة لقامن ،اآلية .]16
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واملراقبة هلل تعاىل هي أعىل مقام للعابدين (اإلحســان)،
بأن تعبد اهلل تعاىل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك ،فعىل
العبد أن حيرص أن ال يفتقده اهلل حيث أمره ،وال يراه حيث
ِ
ــم اهلل يف ظِ ِّل ِه َي ْو َم ال ظِ َّل
«ســ ْب َع ٌة ُيظ ُّل ُه ُ
هناه ،يقول نبينا ﷺَ :
ِ
ِ
َّإل ظِ ُّله :إِمام ِ
وشــاب ن ََش َأ ِف ع َبا َدة اهلل تَعاىلَ ،و َر ُج ٌل
عاد ٌل،
ٌّ
ُ
ٌ
الن َ َتابا يف اهلل :اجتَمعا َع َليهِ،
ــاج ِد ،ورج ِ
ِ
َق ْل ُب ُه ُم َع َّل ٌق يف ا َمل َس
َّ
ََ ُ
َ
ِ
ٍ
ات َمنْص ٍ
جال َف َق َال:
و َت َف َّر َقا َع َل ِيهَ ،و َر ُج ٌل َد َع ْت ُه ا ْم َر َأ ٌة َذ ُ
بَ ،و َ َ
ور ُج ٌل ت ََصدَّ َق بِ َصدَ َق ٍة َفأ ْخ َفاها ،حتَّى ال َت ْع َل َم
إِ ِّن َأ ُ
خاف اهللَ ،
ِ ِ
ِ
اض ْت َع ْينَا ُه»(((.
ور ُج ٌل َذك ََر اهلل خالِ ًيا َف َف َ
شام ُل ُه َما ُتنْف ُق َيمين ُهَ ،

ويف حديث الثالثة الذين آووا إىل الغار فسدت الصخرة
عليهم مدخل الكهف وتوسلوا إىل اهلل بصالح أعامهلم قال
ان كَبِــر ِ
ان َشــي َخ ِ
َان ِل َأبو ِ
انَ ،و ُكن ُْت َل
أحدهم:
ْ
«اللهم ك َ َ َ
َّ
َ
ٍ
ِ
ــا َأ ْه ًل َو َل َم ًالَ ،فن َ
َــأى ِب ف َط َل ِ
شء َي ْو ًما،
َأ ْغبِ ُق َق ْب َل ُه َ
ب َ ْ
ــا َغ ُبو َق ُه َم َف َو َجدْ ُ ُت َم
َف َل ْم ُأ ِر ْح َع َل ْي ِه َم َحتَّى نَا َماَ ،ف َح َل ْب ُت َل ُ َ
ن َِائ َم ْ ِ
ــق َق ْب َل ُه َم َأ ْه ًل َأ ْو َم ً
ــالَ ،ف َلبِ ْث ُت
ــنَ ،وك َِر ْه ُت َأ ْن َأ ْغبِ َ
ِ
ِ
َوا ْل َقدَ ُح َع َ
ــر َق ا ْل َف ْج ُر،
اســتي َقا َظ ُه َم َحتَّى َب َ
ــى َيدَ َّي َأ ْنتَظ ُر ْ
((( صحيــح البخاري ،كتاب األذان ،باب من جلس يف املســجد ،حديث رقم ،660وصحيح
مسلم ،كتاب الزكاة ،باب فضل إخفاء الصدقة ،حديث رقم.1031
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اســ َت ْي َق َظا َف َ ِ
ْــت َف َع ْل ُت َذلِ َك
ــا،
اللهم إِ ْن ُكن ُ
َّ
ش َبا َغ ُبو َق ُه َ
َف ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
الص ْخ َر ِة،
ا ْبت َغــا َء َو ْج ِه َكَ ،ف َف ِّر ْج َعنَّا َما ن َْح ُن فيه مــ ْن َهذه َّ
وجَ ،ق َ
ون ْ
َفا ْن َف َر َج ْت َشــ ْي ًئا َل َي ْســتَطِي ُع َ
ــال النَّبِ ُّي ﷺ:
الُ ُر َ
ب الن ِ
َّاس
َو َق َال ْال َخ ُر:
ْــت َع ٍّم كَان ْ
َت ِل بِن ُ
اللهم كَان ْ
َت َأ َح َّ
َّ
ِ
ِ
ــهاَ ،فا ْم َتنَ َع ْت منِّي َحتَّى َأ ََّل ْت ِ َبا َســنَ ٌة
إِ َ َّلَ ،ف َأ َر ْد ُ َتا َع ْن َن ْفس َ
ِ
نيَ ،ف َجا َءتْنِي َف َأ ْع َط ْيت َُها ِع ْ ِ
شيــ َن َو ِما َئ َة ِدين ٍَارَ ،ع َل
الســنِ َ
م َن ِّ
َأ ْن ُت َِّل بينِي وب َ ِ
ــهاَ ،ف َف َع َل ْت َحتَّى إِ َذا َقدَ ْر ُت َع َل ْي َها،
ي َن ْفس َ
َ َْ ََْ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
ــتَ :ل ُأ ِح ُّل ل َك أ ْن َت ُف َّض ْ
َــم إل ب َح ِّقهَ ،فت ََح َّر ْج ُت
َقا َل ْ
الَات َ
ِ
ِ
ب الن ِ
َّاس إِ َ َّل
ــي َأ َح ُّ
ْص ْف ُت َعن َْها َوه َ
م َن ا ْل ُو ُقــو ِع َع َل ْي َها َفان َ َ
ْت َّ
اللهم إِ ْن ُكن ُْت َف َع ْل ُت ا ْبتِ َغا َء
ب ا َّل ِذي َأ ْع َط ْيت َُها،
َوت ََرك ُ
الذ َه َ
َّ
ِ
ِ
ِ
الص ْخ َر ُة َغ ْ َي َأ َّنُ ْم
َو ْج ِه َك َفا ْف ُر ْج َعنَّا َما ن َْح ُن فيهَ ،فا ْن َف َر َجت َّ
ون ْ
َل َي ْســتَطِي ُع َ
وج ِمن َْهاَ ،ق َال النَّبِ ُّي ﷺَ :و َق َال ال َّثالِ ُث:
الُ ُر َ
ــم َأ ْج َر ُه ْم َغ ْ َي َر ُج ٍل
اســت َْأ َج ْر ُت ُأ َج َرا َء َف َأ ْع َط ْيت ُُه ْ
اللهم إِ ِّن ْ
َّ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
ــر ُت أ ْج َر ُه َحتَّى كث َر ْت منْ ُه
َواحد ت ََرك الذي ل ُه َوذ َه َ
ب فث َّم ْ
ْالَ ْم َو ُالَ ،ف َجا َء ِن َب ْعدَ ِح ٍ
نيَ ،ف َق َالَ :يا َع ْبدَ اهللَ ،أ ِّد إِ َ َّل َأ ْج ِري،
َف ُق ْل ُت َل ُه :ك ُُّل َما ت ََرى ِم ْن َأ ْج ِر َك ِم َن ْ ِ
البِ ِلَ ،وا ْل َب َق ِرَ ،وا ْل َغنَ ِم،
الر ِق ِ
يــقَ ،ف َق َالَ :يا َع ْبدَ اهللَ ،ل ت َْســت َْه ِز ُئ ِبَ ،ف ُق ْل ُت :إِ ِّن َل
َو َّ
اللهم
ت ْك ِمنْ ُه َش ْي ًئا،
َّ
استَا َق ُه َف َل ْم َي ْ ُ
َأ ْست َْه ِز ُئ بِ َك َف َأ َخ َذ ُه ُك َّل ُهَ ،ف ْ
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َفإِ ْن ُكن ُْت َف َع ْل ُت َذلِ َك ا ْبتِ َغا َء َو ْج ِه َكَ ،فا ْف ُر ْج َعنَّا َما ن َْح ُن فِ ِيه،
ِ
الص ْخ َرةَُ ،ف َخ َر ُجوا َي ْم ُش َ
ون»(((.
َفا ْن َف َر َجت َّ

وقــال اهلل تعــاىل﴿:ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍ ﰎﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ﴾((( ،ويقول نبينا ﷺ« :ات َِّق اهلل َح ْي ُث َم ُكن َْت َو َأتْبِ ِع
ِ
َّاس بِ ُخ ُل ٍق َح َس ٍن»(((.
ال َسنَ َة َت ْ ُح َها َو َخال ِق الن َ
الس ِّي َئ َة ْ َ
َّ
*

*

*

أجريا ،حديث رقم ،2272
((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب اإلجارة ،باب من استأجر ً
وصحيح مسلم ،كتاب الرقاق ،باب قصة أصحاب الغار ،حديث رقم.2743
((( [سورة يونس ،اآلية .]61
((( سنن الرتمذي ،أبواب الرب والصلة ،باب ما جاء يف معارشة الناس ،حديث رقم.1987
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رمضان شهر الرمحة والتسامح
رمضان شــهر التســامح ،فمن كان بينه وبني أحد من
الناس قطيعة أو شــحناء فليعجل بإهنائها ،وخريمها الذي
يبدأ بالســام ،أما الفجور يف اخلصومــة واللدد فيها فمن
عالمــات النفاق واملنافقني ،فإذا خاصــم املنافق فجر ،أما
املؤمن فســهل قريب كريم هني لــن يألف ويؤلف ،ومن
كان كذلك حرم اهلل جســده عىل النار  ،وال ِســ َّيام يف شهر
الرمحة والتسامح واملغفرة والعتق من النار.

وال شك أن ديننا هو دين الرمحة دين التسامح دين العفو
دين الصفــح دين احللم دين مكارم األخــاق وقد ع ّلمنا
القرآن الكريم ودعانــا إىل أن نصفح الصفح اجلميل فقال
ســبحانه خماط ًبا نبينا ﷺ﴿ :ﯓ ﯔ ﯕ﴾(((،
وهو الصفح الذي ال م ّن وال عتاب وال تأنيب معه.

((( [سورة احلجر ،اآلية .]85
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ويقول ﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ﴾((( ،ويقول سبحانه﴿ :ﮱ ﯓ

ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ﴾(((،ويقول ســبحانه﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾((( ،ويف احلديــث النبوي الرشيف:
َأ َّن َر ُس َ
ــار َك َوتعاىل ك َُّل َل ْي َل ٍة
ــول اهلل ﷺ َقالَ « :ين ِْز ُل َر ُّبنَا َت َب َ
إِ َل الس ِ
ــل ِ
ني َي ْب َقى ُث ُل ُث ال َّل ْي ِ
اآلخ ُرَ ،ي ُق ُ
ولَ :م ْن
ــاء الدُّ ْن َيا ِح َ
َّ َ
ِ
ــأ ُلنِي َف ُأ ْعطِ َي ُهَ ،م ْن َي ْس َت ْغ ِف ُرنِ
َيدْ ُع ِ
يب َل ُهَ ،م ْن َي ْس َ
َ
ون َفأ ْستَج َ
َف َأ ْغ ِف َر َل ُه»(((.

وقد كان من عاداتنا وأعرافنا اجلميلة أنه إذا جاء رمضان
تصالح املتخاصمون وتزاور الناس وتواصلوا وأدركوا بل
أيقنوا أنه ال جمال للخصام أو الشقاق يف هذا الشهر الكريم.

((( [سورة األعراف ،اآلية .]199
((( [سورة الفرقان ،اآليتان .]64 ،63
((( [سورة النور ،اآلية .]22
((( صحيح البخاري ،كتاب التهجد ،باب الدعاء يف الصالة ،حديث رقم.1145
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وإذا كان نبينا حممد ﷺ يقول«:ال َ ِ
ي ُّل ُلِس ِ
ــل ٍم َأ ْن َ ْي ُج َر
ْ
ِ
ال ،ي ْلت َِقي ِ
ان َف ُي ْع ِر ُض َه َذاَ ،و ُي ْع ِر ُض َه َذا،
َأ َخا ُه َف ْو َق َثالث َل َي ٍ َ َ
ِ
السال ِم»(((.
َو َخ ْ ُي ُها ا َّلذي َي ْبدَ ُأ بِ َّ

فإن الناس يدركون أن صيامهم ال يمكن أن يكون تا ًّما
ً
كامل مع وجود الشحناء أو البغضاء فيام بينهم ومن َث َّم كانوا
بفطرهتم حيرصون كل احلرص عىل إهناء أي خصومات أو
شحناء قبل رمضان وقبل السفر إىل احلج ويعدون ذلك من
لوازم القبول.

ومل يكــن األمر يقف عند هذا احلد إنام كان يتجاوزه إىل
التزاور املتبادل يف ساحات كرم ومآدب إفطار وسحور هذا
الشهر يف أجواء عائلية وإنســانية تتسق وآداب هذا الشهر
الكريــم ال هتدف إال إىل تعميــق أوارص الرمحة واملودة بني
األهــل واجلريان واألصدقــاء يف أرحيية مرصية تســتحق
التشجيع والتقدير.
إن رمضان شهر اتســاع األخالق والنفوس ال ضيقها
يقول نبينا ﷺَ « :فإِ َذا ك َ
َان َي ْو ُم َص ْو ِم َأ َح ِدك ُْم َف َ
ال َي ْر ُف ْث َي ْو َم ِئ ٍذ

((( متفق عليــه ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب اهلجــر ،حديث رقم .6077وصحيح
مسلم ،الرب والصلة باب ،حتريم اهلجر ،حديث رقم.2560
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بَ ،فإِ ْن َسا َّب ُه َأ َحدٌ َأ ْو َقا َت َل ُه َف ْل َي ُق ْل :إين ا ْم ُر ٌؤ َص ِائ ٌم،
َوالَ َي ْص َخ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ب عنْدَ اهلل
والذي َن ْف ُس ُم َ َّمد بِ َيده َلُ ُل
ُ
الصائ ِم َأ ْط َي ُ
ــوف َف ِم َّ
يح ا ْلِس ِ
ِ ِ ِ
ــك ،ولِلص ِائــ ِم َفرحت ِ
َان َي ْف َر ُح ُه َم،
ْ َ
َ َّ
َي ْو َم ا ْلق َيا َمة م ْن ِر ِ ْ
ــر َح بِ ِف ْط ِر ِهَ ،وإِ َذا لقي َر َّب ُه َف ِ
إِ َذا َأ ْف َط َر َف ِ
ــر َح بِ َص ْو ِم ِه»((( ،أي
فليتحصــن بصيامه وليحافــظ عليه ،وأال ينســاق إىل ما
يتعرض له من اســتفزاز ،فالصائم احلــق هو الذي يملك
نفسه عند الغضب ،يقول نبينا ﷺَ «:ليس َّ ِ
الص َع ِة،
ْ َ
الشديدُ بِ ُّ ْ
الش ِ
ِ (((
إِن ََّم َّ
ــديدُ ا َّل ِذي َي ْم ِل ُك َن ْف َســ ُه ِعنْدَ ا ْل َغ َضب»  ،فام نراه
من ترصفات عنف شــاذة إنام هي غريبة عىل ديننا وثقافتنا
اســتنكارا إذا وقع هذا
وهويتنا احلضارية ،ويــزداد األمر
ً
العنف يف هذا الشهر الفضيل ،ويكون االستنكار أشد حدة
إذا كان من إنسان حمسوب ً
شكل عىل الصائمني والقائمني،
إذ ال ينبغــي أن نفهم الصيام أو نقــره عىل جمرد االمتناع
عــن الطعام والرشاب ،إنــا هو هتذيب للطبــاع ،وترقيق
للمشــاعر ،وتقويم للســلوك املعريف ،وتدريــب عىل قوة
((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب الصيام ،باب هل يقول إين صائم ،حديث رقم ،1904
وصحيح مسلم ،كتاب الصيام ،باب فضل الصيام ،حديث رقم.1151
((( متفــق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب احلذر من الغضب ،حديث رقم،6114
وصحيح مســلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب فضل من يملك نفســه عند الغضب،
حديث رقم.2609
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التحمل ،وصــوال إىل حتقيق أعىل األهــداف ،وهو حتقيق
التقوى واملراقبة التامني ،حيث يقول ﴿:ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ﴾(((.

وعىل اجلملة فقد دعا اإلســام إىل السامحة ،واليســـر،
ﷺ«:ر ِح َم اهلل َع ْبدً ا
والتيســر ،والرمحة ،والرفق ،فقال نبينا
َ
(((
َــى»  ،وقال ﷺ:
ــرى و إِ َذا ا ْقت َ
ــم ًحا إِ َذا َب َ
اع و إِ َذا ْاش َ َ
َس ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
« َد َخ َل َر ُج ٌل ْ
الَنَّ َة بِ َس َم َحته َقاض ًيا َو ُم َت َقاض ًيا»((( ،ويقول ﷺ:
ُون ِف َش ٍء إِالَّ َزانَــ ُه َوالَ ُين َْز ُع ِم ْن َش ٍء إِالَّ
ــق الَ َيك ُ
الر ْف َ
«إِ َّن ِّ
«اللهم َم ْن َو َ ِل ِم ْن َأ ْم ِر ُأ َّمتِي َش ْي ًئا َف َش َّق
َشا َن ُه»((( ،ويقول ﷺ:
َّ
َع َل ْي ِه ْم َف ْ
اشــ ُق ْق َع َل ْي ِه َو َم ْن َو ِ َل ِم ْن َأ ْم ِر ُأ َّمتِي َشــ ْي ًئا َف َر َف َق ِ ِب ْم
َف ْار ُف ْق بِ ِه»(((.
فام أحوجنا يف هذا الشــهر الكريم إىل مراجعة النفس،
إىل التســامح والتصالح مع أنفسنا ،مع أهلينا ،مع أزواجنا،

((( [سورة البقرة ،اآلية .]183
((( صحيح البخاري ،كتاب البيوع باب السهولة والسامحة ،حديث رقم.2816
((( مسند أمحد ،550 /11 ،حديث رقم.6963
((( صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب فضل الرفق ،حديث رقم.2594
((( صحيح مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،حديث رقم .1828
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مع أبنائنا ،مع أشــقائنا وشقيقاتنا ،مع أعاممنا وعامتنا ،وبني
أعاممنا ،وبني عامتنا ،وأخوالنا وخاالتنا ،وبني أخوالنا وبني
خاالتنا ،وجرياننا وأصدقائنا ،وزمالئنا وســائر املتعاملني
معنا لنفوز ونسعد يف عاجلنا وآجلنا بإذن اهلل تعاىل.
*

*
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*

أدب الوالئم يف رمضان
ال شك أن رمضان هو شــهر اجلود والكرم والسخاء،
فقد كان نبينا ﷺ أجود الناس ،كان أجود باخلري من الريح
املرسلة ،وكان أجود ما يكون يف رمضان.

وقد حثنا نبينــا ﷺ عىل إفطــار الصائمني ،فقال ﷺ:
ِ
«من َف َّطر ص ِائم ك َ ِ
ص ِم ْن َأ ْج ِر
َان َل ُه م ْث ُل َأ ْج ِره َغ ْ َي َأ َّن ُه ال َينْ ُق ُ
َ ْ َ َ ً
ِ
(((
شء» .
َّ
الصائ ِم َ ْ

وديننا دين الكرم والســخاء وإطعام الطعام بال شك،
فعن سيدنا عبد اهلل بن سالم  قال»:قدم النبي ﷺ املدينة
فانجفل الناس إليه وقالوا قدم رسول اهلل ،قدم رسول اهلل،
فأتيته فنظــرت يف وجهه فعرفت أنه ليــس بوجه َّ
كذاب،
الس َل َم،
فكان أول ما سمعت منه ﷺَ :يا َأ ُّ َيا الن ُ
َّاسَ ،أ ْف ُشوا َّ
((( سنن الرتمذي ،أبواب الصوم ،باب فضل من ف َّطر صائمً ،حديث رقم.87
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ِ
ِ
َّاس
َو َأ ْطع ُموا ال َّط َعا َمَ ،وص ُلوا ْالَ ْر َحا َمَ ،و َص ُّلوا بِال َّل ْي ِل َوالن ُ
ِ
النَّ َة بِ َس َل ٍم»(((.
ن َيا ٌم ،تَدْ ُخ ُلوا ْ َ

أيضا أن إطعام الطعام وإقامة موائد اإلفطار
وال شــك ً
إنام جتمع األهل واألحبة واألصدقاء ،وتزيد األلفة ،وتزيل
الوحشة ،وجتمع النافر ،وتؤلف بني القلوب.

غري أن بعضنــا قد يغفل عن آداب هــذه املوائد وتلك
الوالئم ،فيدعو إليها صفوة األغنياء ِ
وع ْلي َة القوم سواء من
األهل أم من غريهم ،وينسون أهل االستحقاق احلقيقي من
فقراء األهل وينسون األيتام واملساكني ومن ال حظ هلم من
جاه أو مال.

وقد هنانا ديننا ونبينا عن نســيان هؤالء أو جتاهلهم أو
إقامة الوالئم دون دعوهتــم ،فقالﷺ« :بِ ْئ َس ال َّط َعا ُم َط َعا ُم
ِ
ا ْلولِ ِ
ت ُك ال ُف َق َرا ُء»(((.
يمة ُيدْ َعى إِ َل ْي َها األَ ْغن َيا ُءَ ،و ُي ْ َ
َ َ

وقد نعــى القرآن الكريم عىل املرشكــن عدم إكرامهم
لليتيم وعدم حضهم عىل طعام املســكني ،فقال ســبحانه:
﴿ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

((( سنن الرتمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،حديث رقم.2485
((( صحيح مسلم ،كتاب النكاح ،باب األمر بإجابة الداعي ،حديث رقم.1432
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ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾((( ،ويقول  ﴿ :ﭦ ﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾(((.

ويقول ســبحانه يف شــأن أهل النار﴿:ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ
ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ﴾(((.

ويقول تعاىل﴿:ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ
ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ ﭑﭒﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ﴾(((.

وقد حثت السنة النبوية عىل إجابة الدعوة ما مل يكن هناك
إثم أو معصية ،فمن ُدعي فل ُيجب ،ثم عىل اجلميع أن يتأدب
بأدب اإلســام يف عدم املبالغة أو املفاخرة أو اإلرساف أو
اخلروج هبذه الوالئــم عن مقاصدها الرشعيــة إىل املباهاة
واملفاخرة ،فذلك كلــه من اإلرساف والتبذيــر املنهي عنه
((( [سورة الفجر  ،اآليات .]20- 17
((( [سورة املاعون ،اآليات .]3-1
((( [سورة املدثر ،اآليتان .]44 ،43
((( [سورة احلاقة ،اآليات .]37-30
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يف قوله تعــاىل﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾(((،

وقوله ســبحانه﴿:ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾(((.

*

*

((( [سورة األعراف ،اآلية .]31
((( [سورة اإلرساء ،اآليتان .]27 ،26
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*

املسابقة يف اخلريات
واغتنام العرش األواخر من رمضان
يا صاحب اجلد شــمر ،حان وقت احلصاد ،فقد دخل
العرش ،وآن وقت ترقب ليلة القدر ،ويوشــك الشــهر أن
يرحل ،فيا طوبى من اغتنم ،ويا خلســارة من ضيع ،فلم أر
كاجلنة نام طالبها ،وال كالنار نام هارهبا ،فمن أراد فليعجل،
قبل أن يبغته األجل ،فال ينفعه الندم.

يقول احلــق ســبحانه﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ﴾(((،ويقول سبحانه﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ﴾(((.
((( [سورة احلديد ،اآلية .]21
((( [سورة آل عمران ،اآلية .]133
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فرمضان شــهر االجتهاد واملســارعة يف اخلري ،ال ِس َّيام
العرش األواخر منه ،فقد كان رســول اهلل ﷺ خيص العرش
األواخــر من رمضــان بمزيد مــن االجتهــاد يف الطاعة
والعبادة ،فإذا دخلت العرش األواخر من رمضان أحيا ليله
 بالذكر وتالوة القرآن ،-وأيقظ أهله  -ليأخذ بأيدهيم إىلمرضاة اهلل  ،-وشــد املئزر -فرغ نفسه لعبادة اهلل تعاىل ،إذ
يف العرش األواخر من رمضان ليلة القــدر ،من قامها إيامنًا
واحتســا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبــه ،والعمل فيها خري من
العمل يف ألف شــهر غريها ،من وفقه اهلل لقيامها فتحت له
أبواب اخلري كلها.

وهنــاك نــاذج عظيمة للمســارعة يف اخلــر ،فعلها
الصاحلون ،فربيعة بن كعب األسلمي  سأل النبي ﷺ
أن يرافقه يف اجلنة ،فأجابه بقولهَ « :أ ِعنِّي َع َل َن ْف ِس َك بِ َك ْث َر ِة
السج ِ
ود»((( ،وعن أيب بن كعب ،قال« :ك َ
َان َر ُج ٌل ،لَ َأ ْع َل ُم
ُّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َر ُج ًل أ ْب َعدَ م َن ا َْل ْســجد منْ ُهَ ،وك َ
َان َل ُتْط ُئ ُه َص َلةٌَ ،ق َال:
ــريت ِحارا تَر َكبه ِف ال َّظ ْلمءِ،
ِ
َفق َيل َل ُهَ :أ ْو ُق ْل ُت َل ُهَ :ل ِو ْاش َ َ ْ َ َ ً ْ ُ ُ
َ
ِ
ْب ا َْلس ِ
ــج ِد،
س ِن َأ َّن َمن ِْز ِل إِ َل َجن ِ ْ
َو ِف َّ
الر ْم َضاء؟ َقالَ :ما َي ُ ُّ
((( املعجم الكبري للطرباين ،365 /20 ،حديث رقم.851
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ــج ِد ،ورج ِ
وعي ،إِ َذا
ــاي إِ َل ا َْل ْس ِ َ ُ ُ
َب ِل َم ْ َش َ
إِ ِّن ُأ ِريدُ َأ ْن ُي ْكت َ
َر َج ْع ُت إِ َل َأ ْه ِلَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ج َع اهلل َل َك َذلِ َك
ول اهلل ﷺَ :قدْ َ َ
ُك َّل ُه»(((.

ويقــول ســبحانه﴿ :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ﴾((( ،ويقول ســبحانه﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ﴾((( ،ويقول ﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱَ﴾((( ،ويقــول تعــاىل﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ﴾(((.
((( صحيح مســلم ،كتاب املســاجد ومواضع الصالة ،باب فضل كثرة ُ
اخلطا إىل املســاجد،
حديث رقم.663
((( [سورة البقرة ،اآلية .]148
((( [سورة فاطر ،اآلية .]32
((( [سورة األنبياء ،اآلية .]90
((( [سورة املطففني ،اآلية .]26
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ويقول نبيناﷺ« :ب ِ
اد ُروا بِ ْالَ ْع َم ِل َســ ْب ًعاَ ،ه ْل َتنْتَظِ ُر َ
ون
َ
ِ
ِ
إِ َّل َف ْق ًرا ُمن ِْســ ًيا َأ ْو ِغنًــى ُم ْطغ ًيا َأ ْو َم َر ًضا ُم ْفســدً ا َأ ْو َه َر ًما
ش َغ ِائ ٍ
ــب ُينْ َت َظ ُر َأ ْو
ُم َفنِّــدً اَ ،أ ْو َم ْوتًا ُم ْ ِه ً
ــزا َأ ْو الدَّ َّج َال؛ َف َ ُّ
السا َع ُة َأ ْد َهى َو َأ َم ُّر؟»(((.
السا َع َة؛ َف َّ
َّ
وعــن ابن عبــاس  أن النبي ﷺ قال لِ َر ُج ٍ
ــل َو ُه َو
ِ
ِ
خ ٍ
سَ :شــ َبا َب َك َق ْب َ
ــل َه َر ِم َك،
خ ًســا َق ْب َل َ ْ
ــم َ ْ
َيع ُظ ُه»:ا ْغتَن ْ
َو ِص َّحت ََك َق ْب َل َســ َق ِم َكَ ،و ِغن َ
َاك َق ْب َل َف ْق ِر َكَ ،و َف َرا َغ َك َق ْب َل
ُش ُغ ِل َكَ ،و َح َيات َ
َك َق ْب َل َم ْوتِ َك»(((.
و َع ْن َأ ِب ُهر ْيــر َة َ أ َّن ُف َقراء ا ُْل َه ِ
اج ِري َن َأت َْوا َر ُس َ
ــول
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ب َأ ْه ُ
ــل الدُّ ُثور بِالدَّ َر َجــات ا ْل ُع َل،
اهلل ﷺَ ،ف َقا ُلــواَ :ذ َه َ
ِ
ِ
»:و َما َذ َ
اك؟َ ،قا ُلواُ :ي َص ُّل َ
ون ك ََم ن َُص ِّل،
َوالنَّعي ِم ا ُْلقي ِمَ ،ف َق َال َ
ون َو َل َنت ََصدَّ ُقَ ،و ُي ْعتِ ُق َ
ون ك ََم ن َُصــو ُمَ ،و َيت ََصدَّ ُق َ
َو َي ُصو ُم َ
ون
َو َل ُن ْعتِ ُقَ ،ف َق َال َر ُسول اهلل ﷺَ :أ َف َل ُأ َع ِّل ُمك ُْم َش ْي ًئا تُدْ ِرك َ
ُون
ون بِ ِه َم ْن َب ْعدَ ك ُْم؟ َو َل َيك ُ
بِ ِه َم ْن َســ َب َقك ُْم َوت َْســبِ ُق َ
ُون َأ َحدٌ
ــل ِمنْكُم إِ َّل من صن ِ
َأ ْف َض َ
ُــم َقا ُلواَ :ب َلَ ،يا
َ ْ َ َ
َــع م ْث َل َما َصنَ ْعت ْ
ْ
((( سنن الرتمذي ،كتاب أبواب الزهد ،باب ما جاء يف املبادرة بالعمل ،حديث رقم .2306
((( سنن النسائي ،كتاب املواعظ ،حديث رقم.11832
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َر ُس ُ
ونَ ،و َ ْت َمدُ َ
َب َ
ول اهللَ ،ق َال :ت َُســ ِّب ُح َ
ونُ ،د ُب َر ك ُِّل
ونَ ،و ُتك ِّ ُ
ني َم َّرة»(((.
َص َل ٍة َث َل ًثا َو َث َلثِ َ

و َع ْن َأ ِب ُه َر ْي َر َة َ أ َّن َر ُس َ
ــول اهلل ﷺ َق َالَ « :ل ْو َي ْع َل ُم
ِ
ف األَ َّو ِل ُث َّم َل َ ِ
يدُ وا إِالَّ َأ ْن َي ْست َِه ُموا
الص ِّ
َّاس َما ِف النِّدَ اء َو َّ
الن ُ
ْ
ون ما يف التَّه ِج ِري الَس َتب ُقوا إِ َليهِ،
ِ
ْ
ْ َ
ْ
َع َل ْيه الَ ْســت ََه ُمواَ ،و َل ْو َي ْع َل ُم َ َ
ِ
َو َل ْو َي ْع َل ُم َ
ها َو َل ْو َح ْب ًوا»(((.
ون َما ِف ا ْل َعت ََمة َو ُّ
الص ْب ِح ألَت َْو ُ َ
و َع ْن َز ْي ِد ْب ِن َأ ْس َل َم َ ع ْن َأبِ ِيهَ ،ق َالَ :س ِم ْع ُت ُع َم َر ْب َن
اخلَ َّط ِ
ولَ :أ َم َرنَا َر ُس ُ
اب َ ي ُق ُ
ــول اهلل ﷺ َأ ْن َنت ََصدَّ َق َف َوا َف َق
َذلِ َك ِعن ِْدي َم ًالَ ،ف ُق ْل ُت :ال َي ْو َم َأ ْسبِ ُق َأ َبا َبك ٍْر إِ ْن َس َب ْق ُت ُه َي ْو ًما،
َق َالَ :ف ِج ْئ ُت بِنِص ِ
ف َم ِالَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ــول اهلل ﷺَ « :ما َأ ْب َق ْي َت
ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِلَ ْه ِل َك؟ُ ،ق ْل ُت :م ْث َل ُهَ ،و َأتَى َأ ُبــو َبكْر بك ُِّل َما عنْدَ ُهَ ،ف َق َال:
َيا َأ َبا َبك ٍْر َما َأ ْب َق ْي َت ِلَ ْه ِل َك؟ َق َالَ :أ ْب َق ْي ُت َل ُ ُم اهلل َو َر ُســو َل ُه،
ِ
ش ٍء َأ َبدً ا»(((.
ُق ْل ُتَ :ل َأ ْسبِ ُق ُه إ َل َ ْ
((( صحيح مســلم ،كتاب املســاجد ومواضع الصالة ،باب اســتحباب الذكر بعد الصالة،
حديث رقم.595
((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب األذان ،باب االســتهام يف األذان ،حديث رقم،615
وصحيح مسلم ،كتاب الصالة ،باب تسوية الصفوف ،حديث رقم .437
((( سنن الرتمذي ،أبواب املناقب ،باب من ِ
َاق ِ
ب َأ ِ
اس ُم ُه َع ْبدُ اللَِّ ْب ُن
الصدِّ ِيق َر َ ِ
ب َبك ٍْر ِّ
ض اللَُّ َعنْ ُه َو ْ
َ ُ َ
ُع ْث َم َن َو َل َق ُب ُه عَتِ ٌيق ،باب منه ،حديث رقم .3675
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وعن عمر بن اخلطاب  قالَ « :م َّر النَّبِ ُّي ﷺ َو َأنَا َم َع ُه
ٍ
ِ
است ََم َع لِ ِق َرا َءتِ ِه،
َو َأ ُبو َبك ٍْر بِ َع ْبد اهلل ْب ِن َم ْســ ُعود َو ُه َو َي ْق َر ُأَ ،ف ْ
َو َس َجدَ َع ْبدُ اهلل َوالنبي ﷺ َخ ْل َف ُهَ ،ف َق َالَ :س ْل ُت ْع َط ُه ُث َّم َم َض
س ُه َأ ْن َي ْق َر َأ ا ْل ُق ْر َ
آن َغ ًّضــا ك ََم ُأن ِْز َل
النَّبِ ُّ
ــي ﷺ َف َق َالَ :مــ ْن َ َّ
َف ْلي ْقر ْأه ِم ِن اب ِن ُأم َعب ٍد ،قالَ :ف َأد َل ُت إِ َل َعب ِد اهلل ب ِن مسعودٍ
ْ ِّ ْ
َ َ ُ
ْ َ ْ ُ
ْ
ْ ْ
ِ
ِ
اب ،أ ْوَ
ش ُه ب َم َق َال َر ُس ُ
ض ْب ُت ا ْل َب َ
ــول اهلل ﷺَ ،ق َالَ :ف َل َّم َ َ
لُ َب ِّ َ
ِ
ِِ
السا َع َة؟ ُق ْل ُت:
َق َالََّ :لا َســم َع َص ْو ِتَ ،ق َالَ :ما َجا َء بِ َك َهذه َّ
ِ
ِ
ش َك بِ َم َق َال َر ُس ُ
ــول اهلل ﷺَ ،ق َالَ :قدْ َســ َب َق َك َأ ُبو
ج ْئ ُت لُ َب ِّ َ
اق بِ ْ ِ
َبك ٍْرُ ،ق ْل ُت :إِ ْن َي ْف َع ْل َفإِ َّن ُه َســ َّب ٌ
اس َت َب ْقنَا َخ ْ ًيا
الَ ْ َياتَ ،ما ْ
َق ُّط إِ َّل َس َب َقنَا إِ َل ْي َها َأ ُبو َبك ٍْر»(((.

وقد سئل أحدهم عن حال أحد الصاحلني السابقني يف
اخلريات فقــال :لو قيل له :إن القيامة غــدً ا ،ما وجد مزيد
عمل يعمله.
*

*

((( مسند أمحد ،372 /1 ،حديث رقم.265

104

*

فهم أحاديث صدقة الفطر
عن ابن عمر  قــالَ « :ف َر َض َر ُس ُ
ــول اهلل ﷺ َزكَا َة
ِ
الف ْط ِر صا ًعا ِمن َت ٍرَ ،أو صا ًعا ِمن َش ِ
ِ
ــع ٍري َع َل ال َع ْبد َواحلُ ِّر،
ْ
ْ ْ ْ َ
َ
الذك َِر واألُ ْن َثى ،والص ِغ ِري والكَبِ ِري ِمن ا ُملس ِ
نيَ ،و َأ َم َر ِ َبا
ــل ِم َ
َ
َ َّ
َو َّ َ
َ ْ
ِ (((
وج الن ِ
َأ ْن ت َُؤ َّدى َق ْب َل ُخ ُر ِ
الصالَة» .
َّاس إِ َل َّ
ُخ ِرج َزكَا َة ِ
الف ْط ِر َصا ًعا
وعن أيب سعيد  قالُ « :كنَّا ن ْ ُ
ِ
ِمن َطعا ٍمَ ،أو صا ًعا ِمن َش ِ
ــع ٍريَ ،أ ْو َصا ًعا م ْن َت ْ ٍرَ ،أ ْو َصا ًعا
ْ
ْ َ
ْ َ
ِ
ٍ
ِ ٍ (((
ِم ْن َأ ِقطَ ،أ ْو َصا ًعا م ْن َزبيب» .
وعن عمرو بن شــعيب عن أبيه عن جدهَ :أ َّن النَّبِ َّي ﷺ
اج م َّك َةَ « :أالَ إِ َّن صدَ َق َة ِ
ِ
ِ
الف ْط ِر َو ِ
اج َب ٌة َع َل
َ
َب َع َث ُمنَاد ًيا ِف ف َج ِ َ
ض صدَ َق ِة ِ
ِ
ِ
الف ْط ِر،حديث رقم ،1503وصحيح
اب َف ْر ِ َ
َاب الزَّ كَاةَ ،ب ُ
((( متفق عليه ،صحيح البخاري ،كت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب زَ كَاة ا ْلف ْطر ع ََل ا ُْل ْسلمنيَ م َن الت َّْمر َو َّ
الشعري ،حديث رقم.984
مسلم ،كتَاب الزَّ كَاةَ ،ب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
اب ف ْرض َصدَ قــة الفطر صاعًا من طعام،
َاب الــزَّ كَاةَ ،ب ُ
((( متفــق عليه ،صحيح البخاري،كت ُ
َاة ،باب زَ ك ِ
ِ
ِ
َاة ا ْل ِف ْط ِر ع ََل ا ُْل ْس ِل ِمنيَ ِم َن الت َّْم ِر
حديث رقم ،1506وصحيح مسلم ،كتَاب الزَّ ك َ ُ
َو َّ
الش ِع ِري ،حديث رقم .985
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ــل ٍم َذك ٍَر َأو ُأ ْن َثى ،حر َأو َعب ٍد ،ص ِغ ٍري َأو كَبِ ٍري ،مدَّ ِ
ك ُِّل مس ِ
ان ِم ْن
ْ
ُ ٍّ ْ ْ َ
ْ
ُ
ُْ
ِ
ِ
ِ
(((
َ
اع م ْن َط َعا ٍم» ويف روايةُ « :مدّ ان من ال ُبـر» .
َق ْمحٍ  ،أ ْو س َوا ُه َص ٌ

وعن ابن عباس  قالَ »:ف َر َض َر ُس ُ
ــول اهلل ﷺ َزكَا َة
ِ
ِ
ا ْل ِف ْط ِر ُطهر ًة لِلص ِائ ِم ِمن ال َّل ْغ ِو والر َف ِ
ثَ ،و ُط ْع َم ًة ل ْل َم َساك ِ
ني،
ْ
َّ
َ َّ
َْ
ِ
ِ
َ
ــي َزكَا ٌة َم ْق ُبو َل ٌةَ ،و َم ْن أ َّد َاها َب ْعدَ
َف َم ْن َأ َّد َاها َق ْب َل َّ
الص َلةَ ،فه َ
الص َل ِةَ ،ف ِهي صدَ َق ٌة ِمن الصدَ َق ِ
ات»(((.
ْ َّ
َ َ
َّ
و َعــ ْن نَافِعٍَ ،ع ِن ا ْب ِن ُع َم َرَ ،ق َ
ــالَ « :ف َر َض النَّبِ ُّي ﷺ
صدَ َق َة ِ
الف ْط ِ
ــى َّ
ــر َ -أ ْو َق َالَ :ر َم َض َ
انَ -ع َ
الذك َِرَ ،واألُ ْن َثى،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ
َواحلُ ِّرَ ،وا َمل ْم ُلوك َصا ًعا م ْن َتْر ،أ ْو َصا ًعا م ْن َشــعريَ ،ف َعدَ َل
النَّاس بِ ِ
ف َصا ٍع ِم ْن ُب ٍّرَ ،فك َ
َان ا ْبــ ُن ُع َم َرُ ،ي ْعطِي
ــه نِ ْص َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
الت َّْم َرَ ،فأ ْع َو َز أ ْه ُل ا َملدينَة م َن الت َّْمرَ ،فأ ْع َطى َشــع ًرياَ ،فك َ
َان
ِ
الص ِغ ِريَ ،والكَبِ ِريَ ،حتَّى إِ ْن ك َ
َان لِ ُي ْعطِي
ا ْبــ ُن ُع َم َر ُي ْعطي َع ِن َّ
ِ
ِ
ِ
ــيَ ،وك َ
ونَـــا،
َان ا ْب ُن ُع َم َ
َع ْن َبن َّ
ــرُ ي ْعط َيها ا َّلذي َن َي ْق َبـ ُل َ
ــون َقـب َـل ِ
ــو ٍم َأ ْو َي ْو َم ْ ِ
الفـ ْط ِ
ي»(((.
ـر بِـ َي ْ
َوكَـانُــوا ُي ْع ُط َ ْ

((( سنن الرتمذي ،كتاب الزكاة ،باب ما جاء ِف صدَ َق ِة ِ
الف ْط ِر ،حديث رقم.674
َ ُ َ َ َ َ
اب
((( ســنن أيب داود ،كتاب الزكاة ،باب زكاة الفطر حديث رقم  ,1609وسنن ابن ماجهَ ،أ ْب َو ُ
ِ
اب َصدَ َق ِة ا ْل ِف ْط ِ ,ر حديث رقم.1827
الزَّ كَاةَ ،ب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َل ُ
احل ِّر َوا َمل ْم ُلوك ،حديث رقم.1511
َاب الزَّ كَاةَ ،ب ٌ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
اب َصدَ َق ُة الف ْط ِر ع َ
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ــع ٍ
و َعن َأ ِب س ِ
يد اخلدْ ِري َ ق َالُ « :كنَّا ُنعطِيها ِف َزم ِ
ان
ْ َ
ُ ِّ
ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ــي ﷺ َصا ًعا م ْن َط َعا ٍمَ ،أ ْو َصا ًعا مــ ْن َتْرَ ،أ ْو َصا ًعا م ْن
النَّبِ ِّ
ِ
يبَ ،ف َل َّم َجا َء ُم َع ِ
َش ِع ٍريَ ،أ ْو َصا ًعا ِم ْن َزبِ ٍ
الس ْم َرا ُء،
او َي ُة َو َجا َءت َّ
َق َالُ :أ َرى ُمدًّ ا ِم ْن َه َذا َي ْع ِد ُل ُمدَّ ْي ِن ،والسمراء احلنطة»(((.
َان فِينَا َر ُس ُ
ُخ ِر ُج إِ ْذ ك َ
وعن أيب سعيد َ ق َالُ « :كنَّا ن ْ
ول
اهلل ﷺ َزكَا َة ا ْل ِف ْط ِرَ ،عــن ك ُِّل ص ِغ ٍري ،وكَبِ ٍري ،حر َأو َم ُلوكٍ،
ُ ٍّ ْ ْ
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َصا ًعا ِم ْن َط َعا ٍمَ ،أ ْو َصا ًعا م ْن َأقطَ ،أ ْو َصا ًعا م ْن َشــع ٍريَ ،أ ْو
َصا ًعا ِم ْن َت ْ ٍرَ ،أ ْو َصا ًعا ِم ْن َزبِ ٍ
يــبَ ،ف َل ْم ن ََز ْل ن ْ
ُخ ِر ُج ُه َحتَّى
َق ِد َم َع َل ْينَا ُم َع ِ
او َي ُة ْب ُن َأ ِب ُســ ْف َي َ
اجــاَ ،أ ْو ُم ْعت َِم ًرا َف َك َّل َم
ان َح ًّ
ِ
النَّاس َع َل ا ْلِن ِْبَ ،فــك َ ِ
َّاس َأ ْن َق َال :إِ ِّن َأ َرى
َان ف َيم َك َّل َم بِه الن َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم َراء َّ
الشــا ِمَ ،ت ْعد ُل َصا ًعا مــ ْن َت ْ ٍرَ ،ف َأ َخ َذ
َأ َّن ُمدَّ ْي ِن م ْن َس ْ
َّاس بِ َذلِ َك»(((.
الن ُ
وعن معاذ بن جبــل  أنه قال ألهل اليمن« :ا ْئت ِ
ُون
ــاب َخِ
يــص َ -أ ْو َلبِ
ٍ
بِ َع ْر ٍ
ض ثِ َي ٍ
ٍ
الصدَ َق ِة َمك َ
َان
يــس ِ -ف َّ
ِ
ِ
يب حديث رقم .1508
اب َصا ٍع ِم ْن زَ بِ ٍ ,
َاب الزَّ كَاةَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري ،كت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ْ
َّ
َل ال ْســلم َني م َن الت َّْمر َوالشعري ،حديث
((( صحيح مســلم ،كتَاب الزَّ كَاةَ ،ب ُ
اب زَ كَاة الفطر ع َ
رقم ،985واملدان :تثنية مد ،وهو ربع الصاع ،فاملدان نصفه واملراد بالســمراء :احلنطة ،أي
أن نصف الصاع منها يعدل صاعًا من متر أي يساويه يف األجزاء.
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الش ِ
الذ َر ِة َأ ْه َو ُن َع َل ْيك ُْم َو َخ ْ ٌي ِلَ ْص َح ِ
ــع ِري َو ُّ
َّ
اب النَّبِ ِّي ﷺ
ِ
ِ
(((
بِا َْلدينَة»
.

واألصل يف الصدقة إغنــاء الفقري وحتقيق صاحله ،وإذا
كان أهل العلــم يؤكدون أنه حيث تكــون املصلحة فثمة
فقياســا عليه حيث تكون مصلحة الفقري يف صدقة
رشع هلل
ً
الفطر تكون األفضلية فلو كان حال اآلخذ وظروف الزمان
جتعل األولوية للطعام فذاك ،وإن كان حال الفقري وظروف
الزمان جتعل املصلحة يف القيمة أو النقد فذلك.

وهذا سيدنا معاوية بن أيب سفيان  جيعل نصف صاع
أساسا
( ُمدَّ ْين) من احلنطة عدل صاع من التمر فيجعل القيمة ً
يف إخراج الصدقة ،ولــو مل تكن القيمة معتربة عنده ملا جعل
ً
ومقابل له وكاف ًيا عنه.
نصف صاع احلنطة عدل صاع التمر
وهذا ســيدنا معاذ بن جبل  يراعي مصلحة املعطي
واآلخــذ معــا فيقبل من أهــل اليمن الثياب بــدل الذرة
والشــعري ويعقب بقوله :ذلك أيرس لكم وأنفع ألصحاب
رســول اهلل ﷺ باملدينة ،فراعى املصلحة املعتربة واملقصد

ض ِف الزَّ ك ِ
((( صحيح البخاريِ ،كتَاب الزَّ ك ِ
َاةَ ،باب ا ْل َع ْر ِ
َاة ،موقو ًفا من قول معاذ بن جبل.
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األســمى ،وهو من هو بــن الصحابة يف الــرأي والعلم
واالجتهاد والنظر.

وكان أبو يوســف((( صاحب أيب حنيفة يقول :الدقيق
أحــب إ ّيل من احلنطة ،والدرهـــم أحب إ ّيل من الدقيـــق
واحلنطة؛ ألن ذلك أقـرب إىل دفع حاجة الفقري(((.

نص الفقهــاء عىل إخــراج زكاة الفطر من غالب
وقد َّ
قوت البلد ،وقد يكون غالب قوت البلد من غري األصناف
املنصوص عليهــا يف احلديث فبعض البــاد غالب قوهتا
القمح ،وبعضها غالب قوهتــا الذرة ،وبعضها غالب قوهتا
األرز ،فإقــرار الفقهاء لغالب قوت البلد إنام هو للتيســر
عىل خمرج الزكاة ،ومراعاة مصلحة الفقري يف آن واحد ،عىل
نحو قول ســيدنا معاذ ألهل اليمن :ذلك أيرس لكم وأنفع
ألصحاب رسول اهلل ﷺ باملدينة.

((( هو :يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري الكويف البغدادي ،صاحب اإلمام أيب حنيفة،
ُولد بالكوفة سنة 113هـ ،كان فقيها عالمة ،من حفاظ احلديث ،وهو أول من نرش املذهب
احلنفــي ،وأول من ُدعي “قايض القضاة” ،وأول من وضع الكتب يف أصول الفقه ،من أهم
مؤلفاته :اخلراج ،واألمــايل يف الفقه عىل مذهب أيب حنيفة ،تويف ســنة 182هـ( .األعالم
للزركيل .)193 /8
((( االختيار لتعليل املختار ،كتاب الزكاة البن مودود احلنفي (ت 683هـ) ص ،16دار املعرفة
بدائــع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،أليب بكر بن مســعود بن أمحد الكاســاين (ت 587هـ)
 ،72/2ط دار الكتب العلمية1986،م.
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ومن يتأمل الواقع يف زماننــا ومكاننا وعرصنا يرى أن
إخــراج القيمة يف الغالب األعم هو األكثر نف ًعا للفقري؛ من
حيث ســعة الترصف يف النقد وهو أدرى الناس باحتياجه
أرزا أو ًّبراومتطلباتــه كام أن الزكاة إذا مجعها الفقــر َح ًّبا ً
شــعريا -غال ًبا ما يلجأ إىل بيع هذه السلع بنصف قيمتها
أو
ً
أو أقل أحيانًا وهو ما ينعكس ســل ًبا عــى مصلحة الفقري
ورؤيتنا أن القيمة أنفع للفقري يف زماننا هذا وعىل ذلك فإننا
ال ننكــر عىل من أخرج زكاة فطره من األصناف املنصوص
عليهــا يف حديث النبي ﷺ وعىل مــن أخرج أنوا ًعا أخرى
قياســا عىل فعل سيدنا معاوية بن أيب
من الطعام أو احلبوب ً
ســفيان  وإقرار مجهور الصحابة له ،وال عىل من أخرج
القيمة ،فاألمر عىل السعة فال إنكار يف املختلف فيه بني أهل
العلم املعتربين ،والقاعدة»:إنــا ينكر املتفق عليه وال ينكر
املختلف فيه».
*

*
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حماسبة النفس
حماســبة النفس من شــيم املؤمنني وخصــال الصاحلني
ِ
اسبوا و َيزنون
واملقربني الذين ُياســبون أنفســهم قبل أن ُي َ
أعامهلم قبل أن توزن عليهم ويســألون أنفســهم قبل أن يقال
هلــم﴿ :ﰆﰇ ﰈ ﰉ﴾((( ،مل تغب اآلخــرة وال ذكر
املوت عنهــم طرفة عني ،يعبــد أحدهــم اهلل  وكأنه يراه
وكأن املــوت يتبعــه وكأن اجلنة عن يمينه والنار عن شــاله،
ف َأ ْص َب ْح َت َيا
وقد قال نبينا ﷺ لســيدنا حارثة بن النعامن َك ْي َ
َح ِار َث ُة؟» َق َالَ :أ ْص َب ْح ُت ُم ْؤ ِمنًا َح ًّقاَ ،ق َالَ :ف َق َال َر ُس ُ
ول اهلل ﷺ:
ا ْن ُظ ْر َما َت ُق ُ
ــق َح ِقي َق ًةَ ،ف َم َح ِقي َق ُة إِ َيمنِ َك؟ َق َال:
ولَ ،فإِ َّن لِك ُِّل َح ٍّ
ِ
ِ
ِ
َف َق َالَ :ع َز َف ْت َن ْفس َع ِن الدُّ ْن َياَ ،ف َأ ْس َه ْر ُت ل َيل َو َأ ْظ َم ْأ ُت َنَ ِاري،
َوك ََأ ِّن َأ ْن ُظ ُر إِ َل َع ْر ِ
ف
الن َِّة َك ْي َ
ش َر ِّب َب ِار ًزاَ ،وك ََأ ِّن َأ ْن ُظ ُر إِ َل َأ ْه ِل ْ َ
َيت ََز َاو ُر َ
ف َي َت َعا َد ْو َن فِ َيها،
ون فِ َيهاَ ،وك ََأ ِّن َأ ْن ُظ ُر إِ َل َأ ْه ِل الن َِّار َك ْي َ
((( [سورة الصافات ،اآلية .]24
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َف َق َالَ :ف َق َال َل ُه النَّبِ ُّي ﷺَ :أ ْب َص َت َفا ْل َز ْمَ ،م َّرت ْ ِ
َيَ ،ع ْبدٌ ن ََّو َر اهلل
ْ
ِْ
ال َيم َن ِف َق ْلبِ ِه»(((.

مل تغرهم الدنيا وإن أقبلت ،ومل تشغلهم إن هي أدبرت:

﴿ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ﴾((( ،فقد اســتعدوا عىل كل حال
و ّطنوا أنفســهم عىل الصرب عند البالء والرضاء ،والشــكر
عند النعمة والرساء.

فمن الناس من حياســب نفســه كل حلظة ومنهم من
حياسبها كل يوم وليلة ومنهم من حياسبها كل عام ومنهم
من ال حياســب نفســه حتى جيدها موقوفة للحســاب
فالعاقل الســعيد من ُو ِع َ
ظ بغريه ،والشقي األمحق من ال
يوعظ إال بنفسه.

غري أن بعــض الناس قــد ال يفطن جلوهر املحاســبة
وكيفيتها فيظن أن حماســبة النفس تقف عند أداء الشــعائر
والعبادات من صالة وصيام وزكاة وحج فحسب أو حتى
ات دا َّل ٌة عَل َأ َّن َكم ََل ا ِلْيم َِن بِالصل َِة وس ِ
ــائ ِر
((( تعظيــم قدر الصالة ملحمد بن نرص املروزي :باب آ َي ٌ َ
َّ َ َ
َ
ال َّطاع ِ
َات.356/1 ،
((( [سورة فاطر ،اآلية .]5
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جمرد اجتناب الكبائر غري أن بعضهم قد يغفل عن حماســبة
نفسه عن مدى إتقانه للعمل أو إمهاله فيه وتفلته منه وقد ال
حياسبها عىل كل ما اكتسبه أو حصله من مال ومدى حله أو
حرمته وال ِس َّيام األمور املشتبهات.

وقد ال حياسب نفسه عىل جتربها أو تكربها أو استعالئها
أو جورها أو استقالهلا ،أو تقصريها يف حق اليتيم والضعيف
واملســكني واملحتاج وقد ال حياســبها عىل الوفــاء باحلقوق
اخلاصة والعامة وقد ال حياسبها عىل أداء واجباهتا املجتمعية
والوطنية وقد ال حياسبها عىل كل حلظة وكل َن َفس خرج أكان
يف خري أم رش ،وأن يدرك كامل اإلدراك أن من يعمل مثقال
رشا يره حيث يقول احلق
خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة ً
ذرة ً
ســبحانه﴿ :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾(((.
*

*

((( [سورة الزلزلة ،اآليتان .]8 -7
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*

ُح ْسن اخلامتة
كان رســول اهلل ﷺ مع مكانته العظيمة يســأل اهلل 
ُح ْســن اخلامتة ويعمل هلا ،فعن ســيدنا أنس بن مالك 

ِ
رسول اهلل ﷺ ُيكثِ ُر أن َ
ُ
َ
القلوب
ب
«كان
قال:
يقول :يا مق ِّل َ
ِ
جئت
فقلت :يا رسول اهلل آمنَّا بِ َك وبام َ
ث ِّبت قلبي عىل دينكُ ،
بني إص َب َع ِ
ختاف ع َلينا؟ َ
قال :ن َعم َّ
ني من
إن
بِ ِه َفهل
ُ
القلوب َ
َ
كيف يشا َء»(((.
أصاب ِع اهلل يق ِّل ُبها َ

فاألعامل بخواتيمهــا ،وخري الناس مــن طال عمره،
بح ْســن العاقبة ،يقول نبينا ﷺ:
وحســن عمله ،وختم له ُ
ِ ِ
ِ
ِ
الر ُج َل َل َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل الن َِّار َحتَّى
َ
«وا َّلذي َن ْفس بِ َيده إِ َّن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َمــا َيك ُ
َاب َف َي ْع َم ُل
ُون َب ْينَ ُه َو َب ْين ََها إال ذ َر ٌ
اع َف َي ْســب ُق َع َل ْيه ا ْلكت ُ
ِ
الر ُج َل َل َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل
النَّة َف َيدْ ُخ ُل َهــاَ ،وإِ َّن َّ
بِ َع َم ِل َأ ْه ِل ْ َ
ِ
ِ
ِ
الن َِّة َحتَّى َما َيك ُ
َاب
اع َف َي ْسبِ ُق َع َل ْيه ا ْلكت ُ
ُون َب ْينَ ُه َو َب ْين ََها إِال ذ َر ٌ
َْ
((( سنن الرتمذي ،أبواب القدر ،باب ما جاء يف أن القلوب بني أصبعي الرمحن ،حديث رقم.2140
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َف ُي ْخت َُم َل ُه بِ َع َم ِل َأ ْه ِل الن ِ
َّــار َف َيدْ ُخ ُل َها»((( ،ويقول نبينا ﷺ:
ِ
َان رج َل ِن ِف بنِي إِس ِائ َيل مت ِ
َآخ َي ْ ِ
يَ ،فك َ
ب
ها ُي ْذن ُ
َ
«ك َ َ ُ
َان َأ َحدُ ُ َ
ُ
َْ
ِ
ِ
َو ْال َخ ُر ُمْت َِهــدٌ ِف ا ْلع َبا َدة َفك َ
َان َل َي َز ُال ا ُْل ْجت َِهدُ َي َرى ْال َخ َر
ِ
ــر َف َو َجدَ ُه َي ْو ًما َع َل َذن ٍ
الذن ِ
ْب َف َي ُق ُ
َع َل َّ
ْب َف َق َال َل ُه:
ولَ :أ ْق ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــت َع َ َّل َرقي ًبا؟ َف َق َال :واهلل َل
ص َف َق َالَ :خ ِّلني َو َر ِّب َأ ُبع ْث َ
َأ ْق ْ
َي ْغ ِف ُر اهلل َل َك َأ ْو َل ُيدْ ِخ ُل َ
اح ُه َم
النَّ َةَ ،ف َق َب َض اهلل َأ ْر َو َ
ــك اهلل ْ َ
نيَ ،ف َق َال ِل َ َ
ــذا ا ُْل ْجت َِه ِدَ :أ ُكن َْت ِب
اجت ََم َعا ِعنْــدَ َر ِّب ا ْل َعا َلِ َ
َف ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الا؟ َأ ْو ُكن َْت َع َل َما ف َيدي َقاد ًرا؟ َو َق َال ل ْل ُم ْذن ِ
َع ً
ب
ب :ا ْذ َه ْ
ِ
ِ
ِ
حتيَ ،و َق َ
ــال ل ْل َخ ِر :ا ْذ َه ُبوا بِه إِ َل الن َِّار َق َال
النَّ َة بِ َر ْ َ
َفا ْد ُخ ْل ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــرةََ :وا َّلذي َن ْفس بِ َيده َل َت َك َّل َم بِكَل َمــة َأ ْو َب َق ْت ُد ْن َيا ُه
َأ ُبو ُه َر ْي َ
و ِ
آخ َر َت ُه»(((.
َ
وعن السيدة عائشة َ :أ َّن النبي ﷺ كَان ي ُقو ُم ِم َن ال َّل ْي ِل
ِ
َ
تصنع َه َذا َيا
رسول اهلل ،وقدْ
ُ
حتَّى تتَف َط َر َقد َما ُهَ ،ف ُق ْل ُت َل ُه ،ل َ
تأخر؟ َق َالَ « :أ َف َ ِ
ِ
ب
ال ُأح ُّ
غ َف َر اهلل َل َك َما تقدَّ َم مــ ْن َذنبِ َك َو َما َّ َ
ُورا»((( ،وكان الصحابة  يسريون عىل
َأ ْن أكُون ع ْبدً ا شك ً
منهج نبينا ﷺ يقول سيدنا أبو بكر الصديق « :اسألوا اهلل
((( سنن ابن ماجه ،باب يف القدر ،حديث رقم .76
((( سنن أيب داود ،كتاب األدب ،باب يف النهي عن البغي ،حديث رقم.4901
((( صجيج البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،باب ليغفر لك اهلل ،حديث رقم.4837
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ُح ْســن اخلامتة ،فإين ال آمن مكر اهلل ولو كانت إحدى قدمي
يف اجلنة».

حكم
إن ُح ْســن اخلامتة ليس ملكًا ألحد من البرش ،وال ً
يملكه أحد ،ومن هنا فاإلنســان ليس وص ًّيا عىل غريه ،وال
قاض ًيا حيكم عليه بيشء من أمور اآلخرة ،يقول اإلمام عيل
بن أيب طالــب  :ال تنزلوا املوحدين املطيعني اجلنة ،وال
املوحديــن املذنبني النار حتى يقــي اهلل تعاىل فيهم بأمره،
فاخلامتة يف علم اهلل تعاىل ،ولعــل اهلل تعاىل حيدث للمذنب
توبــة صادقة قبل املــوت ،أو يوفقه لعمــل صالح خيتم به
حياته ،فقــد أخفــى اهلل  رضاه يف طاعتــه؛ فال حتقرن
شــي ًئا من طاعته فربام وافق رضــاه وأنت ال تعلم ،وأخفى
سخطه يف معصيته ،فال تســتصغرن شي ًئا من معصيته فربام
وافق سخطه وأنت ال تعلم ،كام ينبغي أن ال يستصغر أحد
معصية ،وال حيتقر أحد طاعة ،فقد دخلت امرأة النار يف هرة
حبستها َ
ول تطعمها ،ودخل رجل اجلنة يف كلب سقاه ملا َرآه
يأكل الثرى من العطش ،فأبواب الرمحة مفتوحة ومن امتأل
قلبه بالرمحة وراقب ربه عىل الدوام حسنت خامتته.
وليحذر اإلنسان من ســوء اخلامتة ويستعيذ باهلل منها،
وقــد رضب القرآن الكريم ً
مثل لســوء العـاقبـــة فيقول
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تعــاىل﴿:ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ش ٍء
ﮑ﴾((( ،ويقــول نبينا ﷺَ « :م ْن َم َ
ــات َع َل ْ َ

َب َع َث ُه اهلل َع َل ْي ِه»((( ،فالشــهيد يأيت يوم القيامة وجرحه يثغب
حاجا
د ًما ،اللون لون الدم ،والريح ريح املسك ،ومن مات ًّ
ُب ِع َث يوم القيامة ُملب ًيا ،وهكذا يف سائر أعامل اخلري.

فلينظــر كل واحد منَّــا يف احلال التــي يرجو أن يبعث
عليهــا ،ولو فكر كل واحد منَّا يف ذلــك جيدً ا فيام حيب أن
يرى نفســه عليه ،وما ال حيب أن يرى نفسه عليه عند لقاء
اهلل تعاىل يوم القيامة ملا أقدم عىل عمل سوء أو منكر أو قبيح
قط ،والجتهد أن يكون عىل الصورة التي حيب أن يلقى اهلل
تعاىل عليها.

مقصــورا عىل أعامل
وليــس األمر يف ُح ْســن اخلامتــة
ً
العبــادات من صالة وصيــام وحج ودعــاء وذكر وقراءة

((( [سورة البقرة ،اآلية .]266
((( مسند أمحد ،326/ 6 ،حديث رقم .14373
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حمصورا يف هذه األمور فحسب ،إنام حسن اخلامتة
قرآن ،أو
ً
يتجاوز ذلك إىل كل عمل يقوم به اإلنسان.

يتيم فال ينبغــي أن يرتكه يف منتصف
فمن كان يكفــل ً
الطريق بال عذر ،إنام عليه أن يأخذ بيده إىل أن يبلغ رشــده
ويقوى عىل محل أمره.

وكذلك من يقوم عىل شــأن طالب عل ٍم ٍ
فقري ،فليجتهد
أن يواصل اخلري معــه إىل أن حيصل عــى أعىل الدرجات
ً
مؤهل لذلك.
العلمية ما دام هذا الطالب

وكذلك من يعمد إىل بناء مسجد أو مشفى أو دار سكن
إليواء غري القادرين أو أطفال الشــوارع أو ســكان بعض
العشوائيات.

كل هؤالء عليهم أال يتوقفوا يف منتصف الطريق وأال
يصابوا بالفتور ،إنام عليهم أن يواصلوا العمل ما وسعهم
ذلــك وكذلك حال من يعلــم العلم أو الفقــه أو القرآن
الكريم.

وليدرك اإلنســان أنه كلام دنا أجله كان أكثر حاجة أن
ٍ
لعمل
يبذل جهــدً ا أكرب يف اخلري ،نســأل اهلل  أن يوفقنا
119

ٍ
صالح ثم يقبضنا عليه غري ضالني وال مضلني ،وال مغريين
وال مبدلــن ،وال فاتنني وال مفتونــن ،وأن يتقبل صالتنا
وصيامنا وركوعنا وسجودنا ،وأن يرزقنا الدوام عىل طاعته
فخري األعامل ما داوم عليه صاحبه وإن ّ
قل.
*

*
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خواطــــر رم�ضــــانيــة

أوله رمحة فلنجعله رمحة للعاملني

يقولــون :أوله رمحة ،وهــذا صحيح ،لكــن علينا أن
نعلم وندرك أن من ال يرحــم ال يرحم ،وأن الرامحني هم
من يرمحهم اهلل  ،كــا أن علينا أن نرتاحم حتى ال يكون
بيننا وال فينا فقــر وال حمتاج إال عملنا متضامنني متكافلني
عىل قضاء حاجته وسد عوزه وتفريج كربه ،فمن َّفرج عن
إنســان كربة من كرب الدنيا َّفرج اهلل تعــاىل عنه كربة من
كرب يوم القيامة.

حاسب نفسك هل صمت ح ًّقا؟

ً
ســؤال عن حقيقة الصيام ،حاسب نفسك:
ستة عرش
هل صمت ح ًّقا؟ هــل صمت عن احلرام؟ هل صمت عن
الغيبة؟ هل صمت عن النميمة؟ هل صمت عن الغضب؟
هــل صمت عن الغــدر وخلف الوعد؟ هــل صمت عن
الكــذب وقول الزور؟ هل صمت عن اخليانة؟ هل صمت
عن اخلنا؟ هل صمت عن ِّ
الغش؟ هل صمت عن تطفيف
الكيل وامليزان؟ هل صمت عــن أذى الناس؟ هل صمت
عن املكر والكيد لآلخرين؟ هل صمت عن احلقد واحلسد؟
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هل صمت عن عقوق الوالدين؟ هل صمت عن النظر إىل
مــا حــرم اهلل؟ .إن كانت اإلجابة عن كل ذلــك بنعم فقد
ملتمســا له داع ًيا به ،وإن كانت
صمت وكن راج ًيا للقبول
ً
اإلجابة عىل أي من هذه األســئلة بال فقد أتعبت نفســك
ً
وعطشا ،وعليك أن تستدرك قبل فوات األوان.
جو ًعا

صائم
معنى من ف َّطر ً

َان َل ُه ِم ْث ُ
ــر َص ِائ ًم ك َ
ــل َأ ْج ِر ِه»
قول نبينا ﷺَ «:م ْن َف َّط َ
«صائم» وردت
مقصد عظيم يتسع لكثري من املعاين ،فكلمة
ً
نكرة لتفيد العموم والشمول ،فاألجر والثواب قائامن لكل
فقريا كان أو غن ًّيا ،حتى األهل واألصدقاء
من فطر صائمـًاً :
والزمــاء فإىل جانب إطعام الفقراء وســد حاجتهم هناك
مقصد آخر وهو تعميق أوارص الرتابط بني الناس يف شــهر
الرب والصلة ،باالجتامع عىل مائــدة األرسة ،مائدة العائلة،
مائدة األصدقاء ،مائدة الزمالء.
(((

صائــا حقيقة بأن دعاه
كام يتســع املعنى لكل من ف َّطر
ً
حكم بأن تصدق عليه أو
إىل اإلفطار أو وفره له طعا ًما ،أو ً
اب َما َجا َء ِف َف ْض ِل َم ْن َف َّط َر َص ِائمً ،حديث رقم.317
((( سنن الرتمذي ،أبواب الصومَ ،ب ُ
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أهداه مــا يفطر عليه أو ُي ِعدُّ له إفطاره ،والغاية من احلديث
أمــران :األول التكافل بأال يكون بيننا يف الشــهر الكريم
جائع وال حمتاج وال حمروم ،واآلخر حدوث األلفة وتقوية
الروابــط االجتامعية بــن الناس بصفة عامة ِ
وف الشــهر
الفضيل بصفة خاصة.

ال تسـرفــوا

اإلرساف أمــر خطري جــدًّ ا هنانا عنه القــرآن الكريم،
حيــث يقول احلق ســبحانه﴿ :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ﴾(((،ويقول ســبحانه﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾(((.

ومن أخطر أنــواع اإلرساف املنهي عنــه اإلرساف يف
الطعام والرشاب بأن نشرتي أو نصنع ما ال نأكل ،ثم نلقي
به يف سالت املهمالت ،فهو إضاعة للامل من جهة ،وللنعمة
من جهة أخرى.
((( [سورة األنعام ،اآلية.]141
((( [سورة اإلرساء ،اآلية .]27
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فليس من حق من يملك املال أن يؤدي إىل ارتفاع ثمن
السلع باإلرساف يف استهالكها ً
فضل عن إتالفها.

عــى أن كثرة الطعام عند اإلفطار تــؤدي إىل الفتور يف
العبادة أو التكاســل عنها أو عدم القدرة عليها ،وحســبنا
ِ ِ
شا ِم ْن َب ْط ٍن ،بِ َح ْس ِ
ب
حديث نبينا ﷺَ ":ما َم َل آ َدم ٌّي و َعا ًء َ ًّ
ا ْب ِ
ــن آ َد َم ُأك َُل ٌت ُي ِق ْم َن ُص ْل َبــ ُه؛ َفإِ ْن ك َ
َان َل َمَا َلــ َةَ :ف ُث ُل ٌث
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شابِهَ ،و ُث ُل ٌث لنَ َفسه"(((.
ل َط َعامهَ ،و ُث ُل ٌث ل َ َ

أيضا اإلرساف يف استخدام
ومن أخطر أنواع اإلرساف ً
املياه ،فقــد هنانا نبينــا ﷺ عن اإلرساف يف املــاء حتى يف
الوضوء.
ف َع ْن َع ْب ِد اهلل ا ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َع ِ
اص َ أ َّن النَّبِ َّي ﷺ َم َّر
ٍ
ف َيا َس ْعدُ ؟
الس ُ
بِ َس ْعد َو ُه َو َيت ََو َّض ُأ َف َق َالَ « :ما َه َذا َّ َ
ِ
َق َ ِ
ف؟ َق َالَ :ن َع ْمَ ،وإِ ْن ُكن َْت َع َل َنْ ٍر
س ٌ
ــالَ :أف ا ْل ُو ُضوء َ َ
َج ٍ
ار»((( ،وكذلــك اإلرساف يف الكهرباء أو أي خدمة من
اخلدمات.

((( سنن الرتمذي ،أبواب الزهد ،باب ما جاء يف كراهية كثرة األكل ،حديث رقم.2380
((( سنن ابن ماجه ،أبواب الطهارة وسننها ،باب ما جاء يف القصد يف الوضوء ،حديث رقم .425
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واجب كل منا يف رمضان

واجــب كل منا يف رمضــان أن يقوم بمســئوليته -أ ًّيا
كانت درجتها وعىل أي مســتوى  -عــى الوجه األكمل:
ً
مســئول كان أو ً
معلم ،كل يف
عامل أو صان ًعــا أو طبي ًبا أو ً
جمالــه وميدانه ،فالنهوض بالوطن جزء مــن عقيدتنا ،وفِ
مقدمة أولوياتنــا ،ذلك أن الدين ال يقام وال يمكن أن يقام
دون وطن قوي حيمله وحيميه ،كام أن مصالح األوطان من
أهم مقاصد األديان ال تنفــك عنها ،وكل ما يقوي الوطن
يقوي الدين ،وما يضعف الوطن يضعف الدين ،وال ِســ َّيام
أن مرصنا العزيزة هي القلب النابض للعروبة واإلســام،
مع تأكيدنا أن مفهوم العبادة ال ينحرص يف إقامة الشــعائر
التعبدية ،إنام يتســع ليشــمل عامرة الكون و بناء األوطان
وصناعة احلضارة.

عبوسا
وجه الصائم ليس
ً

اإليــان نور والعبادة نور والنــور والعبوس ال يلتقيان
فمــن ذاق حالوة العبادة ال يمكن أن يعرف إال الســاحة
واليــر فال يعبس يف ُو ُجوه خلق اهلل وال يســتطيل عليهم
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مدركًا أنه قــد ال يدخل اجلنة بعبادته غــر أنه قد يدخلها
وح ْسن معاملته للناس.
بأخالقه وسامحته ُ

الصائم احلق ال يكذب

الصائــم احلــق ال يكــذب؛ ألن الكــذب والصيام
متناقضان غاية التناقض ،فالصيام قائم عىل أعىل درجات
املراقبة هلل  يف الرس قبل العلن ،فهو رس بني العبد وربه،
والكــذب أبرز عالمات النفاق وأعالها يف ســلمه ،وهو
مــا يتناقض غاية التناقض مع حقيقــة الصيام؛ لذا فهام ال
جيتمعــان وال يلتقيان ،فإما صائم وإمــا َّ
كذاب ،ولذا قال
ِ
الز ِ
اج ٌة
نبينا ﷺَ « :م ْن َل ْ َيدَ ْع َق ْو َل ُّ
ور َوا ْل َع َم َل بِه َف َل ْي َس هلل َح َ
ِ
َوشا َب ُه»(((.
ف َأ ْن َيدَ َع َط َعا َم ُه َ َ

من أ َّم بالناس فليخفف

اإلسالم قائم عىل التيســر ورفع احلرج فالضعيف فينا
أمري الركب وملا سأل سيدنا عثامن بن أيب العاص  سيدنا
((( صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب من مل يدع قول الزور والعمل به ،حديث رقم .1903
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ْت
رســول اهلل ﷺ جيعله إمام قومه فقال لــه النبي ﷺَ « :أن َ
إِ َما ُم ُه ْمَ ،وا ْقت َِد بِ َأ ْض َع ِف ِه ْم»(((.
فالفقه هو التيسري بدليل ومن شدد شدد اهلل عليه يقول
ِ
يسين ومل تُبعثوا ُمعرسين»((( ويقول
نبينا ﷺ« :إنام ُبعثتم ُم ِّ
احلق سبحانه﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ﴾(((،ويقول ســبحانه﴿ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ﴾(((.

أبواب اجلنة

للجنة أبــواب ثامنية ،فمن كان من أهــل القرآن دخل
من باب القرآن ،ومــن كان من أهل الصالة دخل من باب
الصالة ،ومن كان من أهل الصدقة دخل من باب الصدقة.

ومن هذه األبواب باب يقال :لــه الريان ال يدخل منه
إال الصائمون ،فإذا دخلــوا أغلق دوهنم ،ومن متام الفضل

أجرا،
((( ســنن النســائي ،كتاب قيام الليل وتطوع النهار ،باب اختاذ املؤذن الــذي ال يأخذ عيل أذانه ً
حديث رقم .1648
((( سنن الرتمذي ،أبواب الطهارة ،باب ما جاء يف البول يصيب ،حديث رقم .147
((( [سورة البقرة ،اآلية .]185
((( [سورة احلج ،اآلية .]78
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والنعمــة أن يوفقنا اهلل تعاىل بعد نعمة صيام رمضان لصيام
ست من شوال ،حيث يقول نبينا ﷺَ « :م ْن َصا َم َر َم َ
ضان ُث َّم
كان ِ
َأ َت َب َع ُه ِستًّا ِم ْن َش َّو ٍ
ال َ
كص َيا ِم الدَّ ْه ِر»(((.

نقاء الرسيرة

رشا جربه وسرته،
خريا ذكره ،وإن رأى ًّ
املؤمن إذا رأى ً
ال حيقد ،وال يشمت ،وال يرتبص باآلخرين ،حيب للناس ما
حيب لنفسه ،ويكره هلم ما يكره لنفسه.
هؤالء هم أصحاب اليقني الناصع ،واإليامن الراســخ
الصايف والقلوب النقية ،هــؤالء هم املتوكلون ح ًّقا ،الذين
نزع اهلل ما يف قلوهبم من ٍّ
غل ،فال يعرف احلقد وال الغل إىل
قلوهبم ً
سبيل ،قال تعاىل﴿:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ﴾((( ،نســأل اهلل تعاىل أن
نكون منهم.

ِ
ِ ِ
ــو ٍ
استِ ْح َب ِ
ال إِ ْت َباعًا لِ َر َم َض َ
ان،
اب َص ْو ِم ستَّة َأ َّيا ٍم م ْن َش َّ
((( صحيح مســلم ،كتاب الصيامَ ،ب ُ
اب ْ
حديث رقم.204
((( [سورة فصلت ،اآلية .]35

130

من أخطر أنواع العجب واخليالء

العجب واخليالء من صفات إبليــس لعنه اهلل ،ويقول
َان ِف َق ْلبِ ِ
النَّ َة َم ْن ك َ
ــه ِم ْث َق ُال َذ َّر ٍة ِم ْن
نبينــا ﷺ« :ال َيدْ ُخ ُل ْ َ
ِك ْ ٍب»((( ،وســئل أحد العارفني عن السيئة التي ال تنفع معها
حسنة فقال :الكرب.

وإذا كان الكرب مذمو ًما عىل أية حال ِ
وف كل حال فإنه
اســتكبارا بالدِّ ين ،كاالستعالء
وخطرا إذا كان
أكثر ذ ًما
ً
ً
عىل الناس بالعلم أو بالعبادة ،فاألول مل يستفد من علمه
فقيها حلجزه علمه وفقهه ،فإن
وال فقهه ،إذ لو كان عا ًملا ً
وجدت عا ًملا مستعل ًيا عىل الناس بعلمه فاعلم أنه ال فقه
له وال بركة يف علمــه ،والثاين حمبط لعمله ،فإن وجدت
عابدً ا مستعل ًيا عىل الناس بعبادته فاعلم أنه جاهل مغرور
خمدوع بنفســه ،حمبط لعمله ،يقول احلق سبحانه﴿ :ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
(((
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ﴾
.
اب ْ َت ِري ِم ا ْل ِك ِ ْب َو َب َيانِ ِه ،حديث رقم.147
((( صحيح مسلم ،كتاب اإليامنَ ،ب ُ
((( [سورة لقامن ،اآلية .]18
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من أنزل حاجته باهلل كفاه

ومن اتكل عىل اخللق خاب مسعاه

من حلــت به فاقة أو أملت به جائحــة أو ضيق عليه يف
ب أبدً ا
أمر ،فأنزل حاجته بصدق مع اهلل كفاه وأرضاه ومل َي ْ
مسعاه ،ومن أنزهلا باخللق ذل وهان وضاقت عليه األرض
بام رحبت ،وتنكر له األخ والصديــق  ،وكانت عاقبة أمره
ــو ِ
دبره فلن تــرى غري الذي قدره،
عرساَ ،ف َف ِّ
ض األمر ملن َّ
ً
وتعرف عىل اهلل  يف الرخاء يعرفك يف الشدة ،وانزع عنك
لباس احلرص والطمع واجلشع يسلم لك دينك وعرضك
ومروءتك ،وإياك أن تعتمد عىل اخللق يف أمر مبدأه ومنتهاه
بيد اخلالــق وحده ،وثــق أن اهلل  ال يكلف باملحال وال
بغري املســتطاع ،واخللق غري ذلك ،فكن له ســبحانه يكن
لك ،وكن به يكن معك ،وإذا كان هو معك فال عليك بمن
عليك ومن معك ،واعلم أن األمر ليس يف كثرة العمل وال
نوعه إنام يف صدق النية فيه ،فال تغالط نفســك عند تداخل
النيات ،فاحلالل بني واحلرام بني ،واملشــتبهات إىل احلرام
أقرب ،واجلنة أقرب إىل أحدنا مــن رشاك نعله والنار مثل
ذلك ،فالنجاء النجاء ،النجاء النجاء ،انج ســعد فقد هلك
سعيد ،والسعيد من وعظ بغريه والشقي من وعظ بنفسه.
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من مفاتيح اإلجابة

بعد إخالص النية هلل  وطيــب املطعم بأكل احلالل
أمورا تســتمطر إجابة الدعاء منها أن
ذكر أهل الصلة باهلل ً
تبدأ الدعاء بالصالة عىل النبي ﷺ؛ ألن اهلل  أكرم من أن
يقبل الصالتني ويرد ما بينهام.

ومما تســتمطر به اإلجابة ما روي عن ســيدنا رســول
اهلل ﷺ أنه قــال« :إِ َّن هلل َم َلكًا ُم َوك ًَّل بِ َمــ ْن َي ُق ُ
ولَ :يا َأ ْر َح َم
الر ِ
ِ
ِ
نيَ ،ف َم ْن َق َ
ني َقدْ
احِ َ
الراح َ
َّ
الَا َث َل ًثــا َق َال ا َْل َل ُك :إِ َّن َأ ْر َح َم َّ
َ ْ (((
اسأل»  .صدق رسول اهلل ﷺ.
َأ ْق َب َل َع َل ْي َك َف ْ

من عالمات التوفيق

التوفيق أمر عظيم ال غنى للمرء عنه ،وال بركة له دونه
وهلل در الشاعر حني قال:
فإن لم يكن عون مـن هللا للفتـى

فـــأول ما يجني عليــه اجتهاده

وإن صح عون الخالق المرء لم يجد

عســيرا مــن اآلمال إال ميســرا
ً

((( املســتدرك عىل الصحيحني للحاكمِ ،كتَاب الدُّ ع ِ
َاءَ ،وال َّتكْبِ ِريَ ،والت َّْه ِل ِ
يح َو ِّ
يلَ ،والت َّْسبِ ِ
الذك ِْر،
ُ
حديث رقم .1996
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ٍ
عالمات وأســبا ًبا ومقدمات ،أبرزها
عــى أن للتوفيق
التوفيق إىل األســباب الصحيحــة ،فاملقدمات الصحيحة
تؤدي إىل نتائج صحيحة ،فإذا مل يوفق اإلنسان إىل األسباب
مل يصل إىل النتائج كالطالب؛ ما مل يوفق إىل املذاكرة مل يصل
ظاهرا ،لكن
إىل النجاح املرجو حتى لو حصل عىل الشهادة
ً
أمرا صعب املنال ،فتامم
تظل شــهادة احلياة والواقع العميل ً
التوفيق أن هيتــدي للمذاكرة ً
أول ،ثم يأتيــه الفضل بتامم
التوفيق وإزالة العوائق.

اغنوهم بغري سؤال

ْ
ُوه ْم يف َه َذا ا ْل َي ْو ِم»((( هو حديث ســيدنا رسول
«اغن ُ
اهلل ﷺ عــن الفقراء واملســاكني يف أيام العيــد واملعنى
اغنوهم بغري سؤال منهم عن السؤال فمن أدخل الرسور
عىل مسلم وال ِس َّيام يف هذه األيام املباركات كان ح ًّقا عىل
اهلل  أن يرضيه يوم القيامة.
وهذا اإلغناء يتطلب التوســعة عليهــم ليس يف ذات
يوم العيد فحســب إنام قبل دخوله حتى يتمكنوا من قضاء
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حوائجهم وحوائج أبنائهم وأرسهم يف متســع من الوقت
عجل.
فيا باغي اخلري ّ

طاعة عيد الفطر وعيد األضحى

حياة املســلم كلها طاعة وعبادة ،نطقــه ذكر ،وصمته
فكر ،صومه عبادة ،وفرحــه عبادة ،ما دام منضب ًطا يف ذلك
كله بضوابط الرشع.

غــر أن هــذه العبادة تتحقــق يف أعــى معانيها بصلة
األرحام ،وبر الفقراء واملســاكني وإغنائهم عن السؤال يف
تلك األيام املباركات.

وتتم النعمة يف عيد األضحى بشعرية األضحية إلطعام
البائس الفقري والقانع واملعرت.
ِ
وف صــك األضحية متســع لوصــول أضحيتك أو
احتياجا واألوىل بالرعاية ،واألعامل بنياهتا
صدقتك لألكثر
ً
ومقاصدها ،فيــا باغي اخلري أقبل ،وال تؤخر ،فســارعوا
وســابقوا يف اخلــرات ،يقول ســبحانه﴿:ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ﴾(((.
((( [سورة املطففني ،اآلية .]28
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