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احل��������ض��������ارة م���ن ت���ت���ف���اوت ت��ع��ري��ف��ات 
شخص إلى شخص ومن أمة إلى أخرى، وإن 
األقل  على  جلها  أو  التعريفات  هذه  كل  كانت 
بشري  ُجهد  احلضارة  أن  في  تكاد  أو  تلتقي 
م خلدمة بني البشر في كل نواحي احلياة،  ُيقدَّ

مبا في ذلك اجلانب النفسي.
وإذا كانت احلضارة اإلسالمية تنطلق من 
ال  املقابل  في  فإنها  وإنتاجه،  البشري  اجلهد 
تنطلق من التصور البشري للحياة، ولكن من 

تعاليم اإلسالم وتوجيهاته. 
ذلك أن اإلسالم رَسم معالم هذه احلضارة 
����ب  وأن�����ار س��ب��ي��ل��ه��ا، وح����دد م��ق��وم��ات��ه��ا، ورتَّ
وما  الوحي  من  ل  ُن��زِّ ما  خ��الل  من  أولوياتها، 
ُشرع فيه من شرائع خدمًة لإلنسان ألنها جاءت 

من خالق اإلنسان جل وعال.
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي رس��م فيه ه��ذه املعالم 
وحددها ترك للناس مجاالت واسعة لالستزادة 
وم��ع��اده، عن  ف��ي معاشه  اإلن��س��ان  يفيد  مم��ا 
طريق التنافس في عمارة األرض التي سخرها 
تلك  اإلنسان.  لهذا  السماوات  مع  تعالى  الله 
على  اع��ت��م��ادا  تتم  أن  ينبغي  ال��ت��ي  ال��ع��م��ارة 
توظيف العقل توظيفا سليما من خالل التفكر 
ِفي  َم��ا  َلُكْم  َر  الكون:﴿�َوَسخَّ ه��ذا  في  والتدبر 
َماَواِت َوَما ِفي االْرِض َجِميًعا ِمْنُه، ِإنَّ ِفي  السَّ

ُروَن�﴿ )اجلاثية: 12(. َذ﴿ِلَك َلَياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَّ
ومعنى هذا أن اإلسالم قد حبب للناس  بأن 
التقدم  أن��واع  إلى  املؤدية  السبل  يسلكوا  كل 
واالزده��ار احلضاريني، وأن يجتهدوا في ذلك 
بهم في ذلك ترغيبا، إال فيما  كل االجتهاد، ورغَّ
يتعلق باألمور التي يعجز فيها عن مباشرتها 
أو البت فيها، أو مما ميكن أن يجلب املضرة 
له بصورة فردية أو جماعية بجهله لعواقبها، 
فإن الله تعالى قد توالها بنفسه، بتوضيحها 
االبتالء  حِلكمة  حتقيًقا  فيها،  الشرائع  وبيان 
التي َيكُمن فيها سرُّ خلِق الله تعالى لإلنسان 
على  وُق����درة  وإرادة  عقل  ص��اح��ب  أن��ه  بحكم 
ِلَيْبُلَوُكْم  َياَة  َواحْلَ امْلَْوَت  َخَلَق  ﴿�الَِّذي  التنفيذ، 
َع��َم��ال�﴿ )امل��ل��ك: 2(، ومتحيصا  َأْح��َس��ُن  ��ُك��ْم  َأيُّ
في  اجل����زاء  ليلقى  احل���ي���اة،  ه���ذه  ف��ي  لعمله 
َعِمُلوا  ��ا  مِبَ َأَس���اُءوا  ��ِذي��َن  الَّ �ِلَيْجِزَي  األخ��رى: 
)النجم:  ْسَنى�﴿  ِباحْلُ َأْحَسُنوا  ِذيَن  الَّ َوَيْجِزَي 
30(. وبذلك ُتَتجنب كل أشكال الظلم والعدوان 
الشهوات واللذات، حتى يكون  والتكالب على 
التقدم احلضاري فضال ونعمة وليس خسرانا 

ونقمًة.

واملتتبع لتاريخ األمم يجد أنه تكاد ال 
تاريخ  في  أمة من وضع بصمات  تخلو 
احلضارة اإلنسانية، غير أن ما تتمايز 
به حضارة عن أخرى هو القوة الدافعة 
لها واألسس التي قامت عليها، ومدى 
بوصلة  توجيه  في  األسس  هذه  تأثير 
احل����ض����ارة، ل��ت��ك��ون ك��ل��ه��ا ف���ي ص��ال��ح 
اإلنسان وخدمته باعتبار أنه مستخلف 
ف��ي ه��ذا ال��ك��ون. وكلما ك��ان��ت احل��ض��ارة 
نزعتها،  في  إنسانية  رسالتها،  في  عاملية 
مبادئها،  في  واقعية  اجتاهاتها،  في  خلقية 
ك��ان ذل��ك أدع��ى ألن تكون خ��ال��دة ف��ي التاريخ 
وأبقى على الزمن وأجدر بالتكرمي، وأقدر على 

خدمة اإلنسان.
واحل����ض����ارة اإلس���الم���ي���ة ه���ي احل���ض���ارة 
الوحيدة  التي تتوفر فيها هذه الشروط العاملية 
واالجتماعية،  ال��ف��ردي��ة  واخللقية  اإلنسانية 
فهي  ث��م  وم��ن  للتطبيق،  القابلة  وال��واق��ع��ي��ة 
احلضارة املؤهلة لتحقيق هذه األهداف النبيلة 
ذاق��ت  جمعاء  اإلنسانية  أن  بحكم  ل��إلن��س��ان، 
األسس  بحكم  ثم  وثمارها،  عطائها  فضل  من 
أن  ميكن  أس��س  وه��ي  عليها.  القائمة  املتينة 

نبرز بعضها من خالل ما يلي:
1 – أنها تنطلق من الوحي:

 ذلك الوحي الذي يتجلى في القرآن الكرمي 
العطرة.  وال��س��ي��رة  املطهرة  النبوية  والسنة 
ومبا أن مصدر هذا الوحي إلهي فمن الطبيعي 
صاحلا  ويعتمده  منه  ينطلق  ما  كل  يكون  أن 
ال��ذي  تعالى  الله  ألن  اإلن��س��ان،  ك��ل  لإلنسان، 
فيه،  ما  وكل  الكون  وخلق  اإلنسان  هذا  خلق 
هو العارف مبصاحله، املدرك لكل ما يحتاجه 

نفسيا وجسديا، فردا وجماعة.
ذلك الوحي الذي نادى في العاملني منذ بدء 
نزوله أنه ِذكر للعاملني أجمعني، ملن شاء منهم 
أن يستقيم على النهج الذي أرسى أسسه هذا 
نَي مِلَن َشاء ِمنُكْم  ْلَعامَلِ الوحي: ِ﴿�إْن ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر لِّ

َأن َيْسَتِقيَم�﴿ )التكوير: 27 – 28(
ذلك الوحي الذي حرر االنسان من التبعية 
والتدبر  التفكر  إل��ى  ودع��اه  األعمى،  والتقليد 
ليستخلص  واألرض،  ال��س��م��وات  ملكوت  ف��ي 
فعال  يكون  حتى  ال���دروس،  ويستنبط  الِعبر، 
خليفة في األرض، ومؤهال حلمل األمانة التي 
َماَواِت  السَّ ِف��ي  َم��اَذا  اْن��ُظ��ُروا  ﴿�ُق��ِل  بها:  ُكلِّف 
اَل  َق��ْوٍم  َعْن  ُذُر  َوالنُّ اْلَي��اُت  ُتْغِني  َوَما  َواأْلَْرِض 

ُيوِمُنون�﴿)يونس : 101(. 
ى بني الناس عربيهم  ذلك الوحي الذي َسوَّ
وأع��ج��م��ي��ه��م، أح��م��ره��م وأس���وده���م، ودع��اه��م 
الظلم  عليهم  وأنكر  والتعاون،  التعارف  إل��ى 
اُس  َها النَّ واالضطهاد واستعباد الناس: ﴿�َيا َأيُّ
ُشُعوًبا  َوُأْنَثى﴿َوَجَعْلَناُكْم  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  ِإنَّ
َأْتَقاُكْم،  ِه  اللَّ ِعْنَد  َأْكَرَمُكْم  ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا،  َوَقَباِئَل 

َه َعِليٌم َخِبيٌر� ﴿)احلجرات: 13( ِإنَّ اللَّ
ذل��ك ال��وح��ي ال��ذي أم��ر -قبل ك��ل م��ا سبق 
وبعده- بعبادة الله الواحد األحد، واإلخالص 
أن  يعني  اإلس��الم  أن  مؤكدا  العبادة،  تلك  في 
ُي��ْس��ل��م امل��س��ل��م وج��ه��ه ل��ل��ه رب ال��ع��امل��ني، وه��و 
ر  يعتقد اعتقادا راسخا أن الله تعالى هو املدبِّ
له  لكل شيء، ال شريك  الفاعل  لكل شيء وهو 

عز وجل هو  وأن��ه  وتعالى،  امللك سبحانه  في 
ع وليس غيره، إلى غير ذلك مما يقتضيه  املشرِّ
اإلخالص في العبادة: ﴿�َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا 
اَلَة  يَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصَّ َه ُمْخِلِصنَي َلُه الدِّ اللَّ
 : )البينة  َمِة�﴿  اْلَقيِّ ِديُن  َوَذ﴿ِل��َك  َكاَة،  الزَّ َوُيْؤُتوا 

.)5
2 - أنها حضارة غير مادية:

أي أن منطلقها ليس ماديا، وليس القصد 
أنها ال تعنى باملاديات، وذلك انطالقا من قوله 
اَر الِخَرَة، َوال  ُه الدَّ تعالى: ﴿�َواْبَتِغ ِفيَما آَتاَك اللَّ
َأْحَسَن  َكَما  َوَأْحِسْن  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َنِصيَبَك  َتنَس 
َه ال  ُه ِإَلْيَك، َوال َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأَلْرِض، ِإنَّ اللَّ اللَّ
ُيِحبُّ امْلُْفِسِديَن�﴿ )القصص: 77(، أي أن املسلم 
يعيش في هذه احلياة الدنيا طلبًا لآلخرة، وكل 
الله  أوام���ر  وف��ق  يكون  فيها  سكون  أو  حركة 
تعالى ونواهيه، ومن ثم فإن الهدف من اجلانب 
االنتفاع  وليس  الشرعي  االنتفاع  هو  امل��ادي 
ولذلك  غ��اي��ة.  ول��ي��س  وسيلة  أن��ه  أي  امل����ادي، 
حتتل املبادئ اخللقية املرتبة األولى، تشريعا 
وتطبيقا، في كل نظم احلضارة اإلسالمية وفي 

كل مجاالتها ، مبا في ذلك املجال احلربي.
ومن باب عنايتها باجلانب اخللقي أنها لم 
تراع للجانب العرقي أي وزن على اإلطالق، بل 
كان املعياُر دائما هو اجلانب اخللقي، كما هو 
وكما  الذكر،  السابقة  احلجرات  آية  في  ظاهر 
في خطبة حجة الوداع: »يا أيها الناس! أال  إن 
ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعربي 
على أعجمي وال    لعجمي على عربي وال ألحمر 
بالتقوى«  إال  أحمر  أسود على  أسود وال  على 
)أخ��رج��ه اإلم���ام أح��م��د(. ول��ذل��ك ك��ان م��ن طابع 
تفاخر  أن  بإمكانها  أنها  اإلسالمية  احلضارة 
جميع  م��ن  صرحها  أق��ام��وا  ال��ذي��ن  بالعباقرة 
األمم والشعوب. فأبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد والبخاري واخلليل وسيبويه والكندي 
وال��غ��زال��ي وال��ف��اراب��ي واب���ن رش���د ومحمود 
قشغري وابن البناء املراكشي واحلسن اليوسي 
كثير  وأمثالهم  السوسي  واملختار  واألفغاني 
ممن سطروا وجه احلضارة اإلسالمية املضيء 
وأعراقهم،  أصولهم  اختلفت  قد  التاريخ،  عبر 
عباقرة  ولكنهم  وبلدانهم،  أوطانهم  وتباينت 
اإلسالمية  احلضارة  خاللهم  من  مت  قدَّ كبار، 
اإلنساني  الفكر  من��اذج  أروع  اإلنسانية  إل��ى 

السليم.
3 – أنها حضارة تنطلق من الفطرة :

إنها الفطرة التي تنطلق من فطرة اإلسالم 
َوْجَهَك  �َفَأِقْم  واملعامالت:  العبادات  في  سواء 
اَس  النَّ َف��َط��َر  ��ِت��ي  الَّ ��ِه  ال��لَّ ِف��ْط��َرَت  َحِنيًفا  يِن  ِللدِّ
ُم  اْلَقيِّ يُن  الدِّ َذ﴿ِل��كَ  ِه  اللَّ ْلِق  خِلَ َتْبِديَل  اَل  َعَلْيَها 
)29  : )ال��روم  َيْعَلُموَن�﴿  اَل  اِس  النَّ َأْكَثَر  َوَلِكنَّ 
عن  بعيدا  البساطة  على  القائمة  الفطرة  إنها 
كل تعقيد، إذ أن الدين يسر ال عسر، ومن هنا 
ك��ان اع��ت��ن��اق اإلس����الم، وم��ا يتلوه م��ن توجه 
املسلم إلى اخلالق في الصالة أو أثناء الدعاء، 
يأتي مباشرة دون وساطة أو وكالة، وهذا ما 
أكثر  اإلس��الم بشكل طبيعي في  انتشار  يفسر 
من منطقة في العالم، وإقبال الناس حاليا عليه 

في ديار الغرب.

4 - أنها قائمة على العدالة الكاملة : 
ذلك أن اإلسالم مصدر هذه احلضارة، جاء 
ولكل  ف��رد  لكل  تكفل  التي  العادلة  بالشرائع 
جماعة ولكل قوم حقوقهم، دون ميل مع الهوى 
أو زيغ عن احلق، ودون متييز بني قوي وضعيف 
أو بني حاكم ومحكوم، أو حتى بني مسلم وغير 
مسلم، مما هو واض��ح في العديد من الي��ات، 
ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا  َها الَّ منها قوله تعالى: �َيا َأيُّ
ُكْم َشَنآُن  ِه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوال َيْجِرَمنَّ اِمنَي ِللَّ َقوَّ
ْقَوى  ِللتَّ ُب  َأْق��رَ ُهَو  اْعِدُلوا  َتْعِدُلوا  َأالَّ  َعَلى  َقْوٍم 
ا َتْعَمُلوَن�﴿)املائدة:  َه َخِبيٌر مِبَ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َواتَّ
ِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا  َها الَّ 9(، وقوله عز وجل: ﴿�َياَأيُّ
ِه َوَلْو َعَلى َأنُفِسُكْم َأْو  اِمنَي ِباْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللَّ َقوَّ
ُه  ا َأْو َفِقيًرا َفاللَّ اْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبنَي ِإْن َيُكْن َغِنّيً
َوِإْن  َتْعِدُلوا  َأْن  اْلَهَوى  ِبُعوا  َتتَّ َفاَل  ِبِهَما  َأْوَلى 
َتْعَمُلوَن  ا  مِبَ َكاَن  َه  اللَّ َف��ِإنَّ  ُتْعِرُضوا  َأْو  َتْلُووا 
َخِبيًرا� ﴿)النساء: 134(. ومن باب العدل مبدأ 
تبدو أساسا في احلرية:  التي  اإلنسان  كرامة 
اْلَبرِّ  ِف��ي  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ ﴿�وَلَقْد 
ْلَناُهْم َعَلى  َباِت َوَفضَّ يِّ َن الطَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مِّ
ْن َخَلْقَنا َتْفِضياًل� ﴿ )اإلسراء: 70(. تلك  َّ َكِثيٍر ممِّ
احلرية التي عبر عنها عمر بن اخلطاب رضي 
وقد  الناس  استعبدمت  »متى  ق��ال:  حينما  الله 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟«،  ولذلك عاش في ظل 
يدينون  ال  أقوام عديدون  اإلسالمية  احلضارة 
باإلسالم، بل احتلوا فيها مراكز قيادية وفكرية 
وعلمية، فكان منهم الوزراء والكتاب والشعراء 

وغيرهم.
تبرز  وغيرها  امل��ب��ادئ  ه��ذه  م��ن  وانطالقا 
قيمة شعائر اإلسالم – ومنها الصوم– مترجمة 
اإلنساني  العاملي  احلضاري  الُبعد  ذلك  بحق 
لإلسالم، بحكم ما تتميز به من ُيسر وموافقة 
للفطرة وإمكانية للتطبيق على الواقع بسهولة 
ومتايزت  ال��واق��ع  ه��ذا  طبيعة  اختلفت  مهما 

بيئاته وأشكاله.
فلو نظرنا إلى فريضة الصوم جند أنه َبعد 
كونها أْمرا ربانيا، كتبها الله تعالى علينا، كما 

ُكتبت على الذين من قبلنا، جند أنها فطرة 
ك��ون��ي��ة. ذل����ك أن ال��ع��دي��د م���ن ال��ك��ائ��ن��ات 
ت��ص��وم ص��ي��ام��ا ي��ت��ف��اوت زم��ن��ه ووق��ت��ه حسب 
من  أنواعا  هناك  أن  إذ  الكائنات،  هذه  نوعية 
ال��ع��ن��اك��ب واحل���ش���رات وال��ط��ي��ور وال��ض��ف��ادع 
يعلمه  ال  ذالك مما  وغير  واحللزون  واألسماك 
يكون  ما  منها  مختلفة؛  أوقاتا  تصوم  الله  إال 
في الصيف ومنها ما يكون في الشتاء. وحتى 
فإنه  غريزيا  أمرا  الكائنات  هذه  كان صوم  إن 
مع ذلك ال يخرج على الفطرة العامة املوجودة 
إمساكا  باعتباره  الصوم  أن  أي  اخلليقة،  في 
الكون  هذا  في  الله  مخلوقات  عن  غريبا  ليس 
استجابة  آدم  ابن  صيام  فإن  َثم  ومن  الكبير، 
لألمر الرباني هو توافق مع هذه الفطرة، كما 
هو  طبي،  لتوجيه  استجابة  ِحْميًة  صْوَمه  أن 
تربية طبية جلسم اإلنسان على هذه الفطرة... 
مما يعني أن كل ما يرتبط باإلسالم من عبادات 
ومعامالت وتشريعات هي أسس نظرية فطرية 
إن��س��ان��ي��ة ل��ل��ح��ض��ارة اإلس��الم��ي��ة، األم���ر ال��ذي 
إنسانية  حضارة  فعال  احل��ض��ارة  ه��ذه  يجعل 

عاملية بامتياز.
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اْلُقْرَءاُن  ِفيِه  ُأْن��ِزَل  الَِّذي  َرَمَضاَن  �َشْهُر   
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن  اِس َوَبيِّ ُهًدى ِللنَّ
ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا  َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ
ُه ِبُكُم  اٍم ُأَخَر ُيِريُد اللَّ ٌة ِمْن َايَّ َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
َة  اْلِعدَّ َوِلُتْكِمُلوا  اْلُعْسَر  ِبُكُم  ُيِريُد  َوال  اْلُيْسَر 
ُكْم َتْشُكُروَن َه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَّ ُروا اللَّ َوِلُتَكبِّ

� )البقرة : 185(
َكْتِب  اآلية في سياق احلديث عن  وردت 
الصيام، للتنبيه على شرف زمن هذه العبادة 
املتفردة ومدتها وما ارتبط بشهرها من ذلك 

احَلَدث العظيم: حدث إنزال القرآن الكرمي.
ي��ق��ول ال��ش��ي��خ رش��ي��د رض���ا رح��م��ه الله 
تعالى: »هذه اآلية مستأنفة لبيان تلك األيام 
املعدودات التي ُكتبت علينا وأنها أيام شهر 
هذا  تخصيص  ف��ي  احلكمة  وأن  رم��ض��ان، 
الذي  الشهر  أن��ه  هي  العبادة  بهذه  الشهر 
فيه  البشر  على  وأفيضت  القرآن،  فيه  ُأن��زل 
النبيني  خامت  محمد  ببعثة  الرحمن،  هداية 
�، بالرسالة العامة لألنام، الدائمة إلى آخر 

الزمان.
بعد  وتعيينها  األي��ام  ذك��ر  في  واحلكمة 
ُف  ذلك أن ذلك اإلبهام الذي ُيْشِعر بالقلة ُيَخفِّ
النفوس  التكليف بالصيام الشاق على  وْقع 
التعيني والبيان  ه��ذا  إن  ثم  وه��و األص���ل... 
وذكِر  وفائدته  الصيام  حكمة  ذكر  بعد  جاء 
َخص ملن يُشقُّ عليه، وِذْكِر خيرية الصيام  الرُّ
في نفسه واستحباِب التطوع فيه، وكل ذلك 
مما يعد النفس ألن تتلقى بالقبول والرضى 

َجْعَل تلك األيام شهرا كامال«اه�.
من دالالت ومعاني اآلية

واآلية الكرمية مكتنزة باملعاني واملفاهيم 
والفوائد نقف عند بعضها كما يلي:

أوال-  التنبيه على شرف شهر رمضان؛ 
القرآن فيه، وفي  إن��زال  وأن ذلك هو بسبب 
الروايات ما يدل على أن هذا الشهر  بعض 
احلديث  ففي  عموما؛  الوحي  بنزول  ُخ��صَّ 
ليلٍة  أوَل  إبراهيَم  صُحُف  »ُأنِزَلت  الشريف: 
من رم��ض��اَن، وُأن��زَل��ت ال��ت��وراُة لِستٍّ َمَضني 
من رم��ض��اَن، وُأن���ِزَل اإلجن��ي��ُل لثالث عشرَة 
لثمان  بوُر  الزَّ وُأنزَل  ليلًة خَلْت من رمضاَن، 
عشرَة خَلْت من رمضاَن، وُأنِزَل القرآُن ألربٍع 
وعشرين خَلْت من رمضاَن«. والله أعلم مبا 
وراء ذلك من احلكمة وهو سبحانه يفعل ما 

يشاء ويختار، وله احلكمة البالغة.
في  بإنزاله  ُخّص  الكرمي  القرآن  أن  غير 
بركتها  من  التي  القدر،  ليلة  املباركة:  الليلة 
أنها خير من ألف شهر. �إنا أنزلناه في ليلة 
أمر  إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل  مباركة، 
َانَزْلَناُه  ِكَتاٌب  �َوَهَذا   )4-3 )الدخان  حكيم� 
ُتْرَحُمون�  ُكْم  َلَعلَّ ��ُق��وا  َواتَّ ِبُعوُه  َفاتَّ ُم��َب��اَرٌك 
املتنامية  ال��ب��رك��ات  ف��ه��ي   )155 )األن���ع���ام 
ال��س��م��وات  ف��ل��ل��ه احل��م��د رب   � امل��ت��س��ام��ي��ة 

واألرض و�تبارك الله رب العاملني�.
ي��ق��ول ال��ش��ي��خ رش��ي��د رض���ا رح��م��ه الله 
تعالى: »وأما معنى إنزال القرآن في رمضان 
م��ع أن امل���ع���روف ب��ال��ي��ق��ني أن ال���ق���رآن ن��زل 
أن  فهو  كلها  البعثة  مدة  في  متفرقا  منجما 
ابتداء نزوله كان في رمضان، وذلك في ليلة 

و«الليلة  الشرف،  أي  القدر  ليلة  منه سميت 
املعنى  وهذا  أخ��رى،  آيات  في  كما  املباركة« 
ظاهر ال إشكال فيه، على أن لفظ القرآن يطلق 
على هذا الكتاب كله، ويطلق على بعضه«اه�. 
ال��ك��رمي:  ال��ق��رآن  ش���رف  ع��ل��ى  التنبيه   -
َي��ْش��ُرف ال��زم��ان، وَي��ْش��ُرف  وأن بهذا ال��ق��رآن 
امل��ك��ان وَي���ْش���ُرف اإلن��س��ان. �وإن���ه ل��ذك��ر لك 
 ،)43 )ال��زخ��رف  تسألون�  وس��وف  ولقومك 
بنعوت  املنعوت  وه��و  كذلك  يكون  ال  وكيف 
اجلمال والكمال واجلالل: فهو كرمي، وحكيم، 
ون��ور...،  ومبارك،  وعزيز،  ومجيد،  وعظيم، 
في  متمثلة  ْلها  وتخيَّ النعوت  هذه  في  تأّمل 
النفس  في  ثمارها  تكون  كيف  الناس  حياة 

واملجتمع واحلياة.
أعظم  من  خاصية  على  التنبيه  ثانيا- 
خصائص منهج لسان اإلسالم وهي »البيان« 
والوضوح، »ومتى كان الشيُء َجِلّيًا واضحًا 
، حصل به الفرُق« كما قال ابن عادل رحمه 

الله تعالى. 
وي���ق���ول ال��زم��خ��ش��ري رح��م��ه ال��ل��ه 
��اِس  ت��ع��ال��ى: ق��ول��ه ت��ع��ال��ى �ُه����ًدى ّل��ل��نَّ
أنزل  أي  احل��ال،  وبينات� نصب على 
وه��و ه��داي��ة للناس إل��ى احل���ق، وهو 
يهدي  مكشوفات مما  واضحات  آي��ات 
إلى احلق ويفرق بني احلّق والباطل« 

اه�.
ْلَنا  قال الله جل جالله: �َوَلَقْد َوصَّ
ُرون� )القصص  َيَتَذكَّ ُهْم  َلَعلَّ اْلَقْوَل  َلُهُم 
ْف��َن��ا ِف��ي َه���َذا اْل��ُق��ْرآِن  51( �َوَل��َق��ْد َص��رَّ
ْنَساُن َأْكَثَر  اِس ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َوَكاَن ااْلِ ِللنَّ
�َوَأْنَزْلَنا   )18 )الكهف  َج��َداًل...�  َش��ْيٍء 
ِإَلْيِهْم  َل  ُنزِّ َما  اِس  ِللنَّ  َ ِلُتَبنيِّ ْكَر  ِإَلْيَك الذِّ

ُروَن..� )النحل 16(.  ُهْم َيَتَفكَّ َوَلَعلَّ
لدقائق  يخلو  كبيرا  مطارا  تَخّيْل 
مرشد،  أي  أو  عالمة  أي��ة  من  معدودة 
كيف سيكون حال املسافرين؟؟، وتَخّيْل 
طريقا سّيارا طويال على جنباته سبل 
ك��ث��ي��رة، ك��ي��ف ي��ك��ون ح���ال ال��س��ائ��ري��ن 

فيه؟؟. 
ف��م��ا أع��ظ��م رح��م��ة ال��رح��م��ن ال��ذي 
جعل آياته لصيقة بالناس في األنفس 

وممتدة في اآلفاق ومبثوثة في األرض 
وفي السماء، وال تزال اآليات الدقيقة تتكشف 
اآْلَف��اِق  ِفي  آَياِتَنا  �َسُنِريِهْم  يوم:  بعد  يوما 
 ۗ ��قُّ  احْلَ ��هُ  َأنَّ َلُهْم   َ َيَتَبنيَّ ىۗ  َحتَّ َأْنُفِسِهْم  َوِفي 
َشِهيٌد�  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلىۗ  ُه  َأنَّ َك  ِبَربِّ َيْكِف  َأَوَل��ْم 

)فصلت 41(
وقد أعجبني قول بعضهم في شرح لفظ 
« مبعنى أنها هي  »اآلية« بأنها مشتقة من »َأيٍّ

. ُ َأّيًا ِمْن َأيٍّ التي ُتَبنيِّ
ومن رحمة الله تعالى باإلنسان أن جعل 
ل��ه األش��ي��اء م��ت��م��اي��زة ف��ي ذات��ه��ا باختالف 
وأجناسها  وأنواعها  وأشكالها  أحجامها 
واالختالف  التمايز  فهذا  وآثارها،  وألوانها 
ال��ذي يتيح التجلي في كل واح��د منها.  هو 
ولذلك سماها الله تعالى »آيات« كما في قوله 
َماَواِت َوااْلَْرِض  تعالى: �َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السَّ
َواْخِتاَلُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت 
�ِإنَّ  وجل:  عز  وقوله   .)22 )الروم  نَي�  ِلْلَعامِلِ
ْيِل  َماَواِت َوااْلَْرِض َواْخِتاَلِف اللَّ ِفي َخْلِق السَّ
ا  مِبَ اْلَبْحِر  ِفي  ي  ��رِ َتْ الَِّتي  َواْلُفْلِك  َهاِر  َوالنَّ
َماِء ِمْن َماٍء  ُه ِمْن السَّ اَس َوَما َأنَزَل اللَّ َينَفُع النَّ
َفَأْحَيا ِبِه ااْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ 

ِر َبنْيَ  َحاِب امْلَُسخَّ َياِح َوالسَّ ٍة َوَتْصِريِف الرِّ َدابَّ
َماِء َوااْلَْرِض آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن� )البقرة  السَّ

 .)164
في  »ال��ش��ه��ود«  لفظ  استعمال  ف��ي  ولعل 
رؤية الهالل، تنبيها على ما حتيل إليه آيات 
القرآن الكرمي من اجلمع بني شهود األفئدة 
وشهود احلواس، ومن الربط بني العبادات 
الفجر  الهالل ورؤية  فرؤية  الكون:  ومظاهر 
والتدقيق في مشهد الغروب وغيرها كل ذلك 

َدْمٌج لإلنسان في قلب اآليات.
على  ي��دل  م��ا  ال��ش��ه��ود  لفظ  ف��ي  أن  كما 
علم،  الدين  هذا  وأن  بالعلم  اإلسالم  اهتمام 
يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: »يريد 
الشهر،  بدخول  منكم  علم  من  أعلم-  –والله 
أحدهما  ق��س��م��ني:  ينقسم  ذل���ك  ف��ي  وال��ع��ل��م 
فالضروري:  الظن،  غلبة  واآلخ��ر  ض���روري، 
في جماعة  أن يرى اإلنسان الهالل بعينه – 

كان أو وحده، أو يستفيض اخلبر عنده حتى 
شعبان  يتم  أو  العلم،  يوجب  حد  إل��ى  يبلغ 
ثالثني يوما، فهذا كله يقني يعلم ضرورة، وال 
وأما  نفسه.  ذل��ك  في  يشكك  أن  للمرء  ميكن 
غلبة الظن: فأن يشهد بذلك شاهدان عدالن« 

اه�.) التمهيد : 340/14 ( .
الله  سنن  من  سنة  على  التنبيه  ثالثا- 
تعالى في خلقه، وهي وجود احلق ووجود 
الباطل ووجود التدافع بينهما، واحلاجة إلى 
واضحة  اآلية  فإن  بينهما.  للتمييز  الفرقان 
في أن الله تعالى جعل القرآن الكرمي: �ُهًدى 
وهذا  َواْلُفْرَقان�،  اْلُهَدى  ِمَن  َناٍت  َوَبيِّ اِس  ِللنَّ
يعني أن كثيرا من الناس كانوا في ضالل، 
أن  يعني  كما  بالهدى،  تعالى  الله  فجاءهم 
الناس في حاجة دائمة إلى هذا الهدى، وذلك 

بسبب طبيعة االبتالء في هذه احلياة.
وقد تكرر لفظ الهدى في هذه اآلية ثالث 
الله  نعم  أعظم  م��ن  أن��ه  على  تنبيها  م��رات 

تعالى على اإلنسان.
القرآن  وتعالى  سبحانه  الله  جعل  وقد 
ال��ك��رمي، بسبب م��ا ف��ي��ه م��ن ال��ب��ي��ان، ه��دًى 

يهتدي به الناس في الظلمات، ومييزون به 
ب��ني ال��ص��واب واخل��ط��أ، وب��ني سبل السالم 
به  يفرقون  فرقانا  جعله  كما  الهالك،  وسبل 
بني احل��ق والباطل، وب��ني احل��الل واحل��رام 
وب����ني ال���ع���دل وال���ظ���ل���م. �أوم�����ن ك����ان ميتا 
في  ب��ه  ميشي  ن���ورا  ل��ه  وجعلنا  فأحييناه 
بخارج  ليس  الظلمات  في  مثله  كمن  الناس 
منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون� 
)األنعام 122( �يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا 
الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم� )األنفال 
الله وآمنوا  اتقوا  آمنوا  الذين  29( �ياأيها 
ويجعل  رحمته  م��ن  كفلني  يوتكم  ب��رس��ول��ه 
والله غفور  لكم  به ويغفر  لكم نورا متشون 

رحيم� )احلديد 28(.
مـسـتـفـادات

ومما ميكن أن يستفاد من اآلية التي هي 
موضوع املقال أيضا: 

- أن اإلق��ب��ال على ت��الوة ال��ق��رآن الكرمي 
قصد  يصحبه  أن  ينبغي  رمضان  شهر  في 

استخالص الهدى واكتساب الفرقان.
- أن الله تعالى جعل من مقاصد الصيام 
كتب  آمنوا  الذين  �ياأيها  التقوى  حتقيق 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون�. ثم إنه سبحانه وتعالى جعل 

القرآن الكرمي هدى للمتقني. 
من  يتحقق  ما  أنه مبقدار  الكالم  وثمرة 
التقوى بالصيام، فإن املؤمن يزداد ارتقاء في 
درجات الهدى بالقرآن الكرمي؛ فكأن الصيام 
م��درس��ة إلع����داد ق��ل��ب امل��ؤم��ن ح��ت��ى يتلقى 

هدايات القرآن الكرمي. 
ينقل اإلمام البقاعي رحمه الله تعالى في 
الله  رحمه  احلرالي  عن  اآلي��ة  لهذه  تفسيره 
–أي في اآلي��ة- أن في  »َأْش��َع��َر  تعالى قوله: 
الصوم حسن َتَلقٍّ ملعناه –أي للقرآن- ويسرًا 
النهار  ص��وم  بني  فيه  جمع  ولذلك  لتالوته، 

وتهجد الليل«اه�.
تعالى  الله  رحمه  ال��رازي  اإلم��ام  ويقول 
أنه تعالى ملا  »اعلم  اآلي��ة:  لهذه  في تفسيره 
العلة  َب��نيَّ  العبادة  بهذه  الشهر  ه��ذا  خ��ص 
لهذا التخصيص، وذلك هو أن الله سبحانه 
أنزل  أنه  الربوبية، وهو  آيات  خصه بأعظم 
فيه القرآن، فال يبعد أيضا تخصيصه بنوع 
الصوم، مما  العبودية وهو  آيات  من  عظيم 
متجلية  ال��ص��م��دي��ة  األن����وار  أن  ذل���ك  يحقق 
إال  واالحتجاب؛  اإلخفاء  عليها  أب��دا، ميتنع 
في  مانعة من ظهورها  البشرية  العالئق  أن 
األرواح البشرية، والصوم أقوى األسباب في 

إزالة العالئق البشرية«اه�. 
- جلب القلوب إلى محبة الله جل جالله، 
فإنه سبحانه أطلعهم على مراده بهم. يقول 
اإلمام القشيري رحمه الله تعالى : »أراد بك 
اليسر )وأنت تظن( أنه أراد بك العسر. ومن 
)أقامه(  أن��ه  اليسر  بعبده  أراد  أن��ه  أم���ارات 
بطلب اليسر؛ ولو لم ُيِرْد به اليسر مَلَا جعله 

راغبًا في اليسر، قال قائلهم:
لو لم ُتِرْد َنْيَل ما أرجو وأطلبُه

من فيِض جوِدك ما علمتني الطلبا
�����د ال��ط��م��ع وأوج����ب  ��ق ال���رج���اء وأكَّ ح��قَّ
الُعْسر�  ِبُكُم  ُيِريُد  �َواَل  قال:  التحقيق حيث 
م��ج��وزاِت  التخصيص  حقيقة  ع��ن  لينفَي 

الظنون« اه�. 

د. مصطفى فوضيل

الـقـرآن  ورمـضـان: هـدى وفـرقـان

اعلم أنه تعالى لما خص هذا 
الشهر بهذه العبادة بـين العلة 
لهذا التخصيص، وذلك هو أن اهلل 

سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية، 
وهو أنه أنزل فيه القرآن، فال يبعد 
أيضا تخصيصه بنوع عظيم من آيات 
العبودية وهو الصوم، مما يحقق 
ذلك أن األنوار الصمدية متجلية 

أبدا، يمتنع عليها اإلخفاء واالحتجاب؛ 
إال أن العالئق البشرية مانعة 

من ظهورها في األرواح البشرية، 
والصوم أقوى األسباب في إزالة 

العالئق البشرية
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عن أبي هريرة � قال: قال رسول الله 
واحتسابًا،  إميانًا  رمضان  »من صام   :�

ُغفر له ما تقدم من ذنبه« رواه الشيخان.
عليك -أيها الصائم- أن تصوم رمضان 
كما أراد الله لتحصل على الثمرة العظمى 
التي من أجلها شرع الصيام، وهي حتقيق 
إميانًا  رمضان  تصوم  بأن  وذل��ك  التقوى، 
واحتسابًا طاعة لله ورجاء مغفرة ذنوبك.

مفهوم اإلميان
اإلميان في اللغة: التصديق واالطمئنان. 

وله في لغة العرب معنيان:
-تارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمني 
وفي  أخفته،  ضد  وآمنته  األم��ان،  إعطاء  أي 
ُج��وٍع  ��ن  مِّ َأْط��َع��َم��ُه��م  ���ِذي  �الَّ العزيز:  الكتاب 

ْن َخْوٍف� )قريش : 4( َوآَمَنُهم مِّ
فيكون  الكالم  أو  بالباء  يتعدى  -وت���ارة 
َأن��َت  �َوَم���ا  التنزيل:  التصديق. وفى  معناه 
 ،)17: ا َصاِدِقنَي� )يوسف  ُكنَّ َوَلْو  لنا  وِمٍن  ِبُ
أي بصدق، آمنت بكذا، أي صدقت. واملؤمن 
مبطن من التصديق مثل ما يظهر.واألصل في 
اإلميان الدخول في صدق األمانة التي ائتمنه 
كما  بقلبه  التصديق  اعتقد  ف��إذا  عليها،  الله 
مؤمن،  وهو  األمانة،  أدى  فقد  بلسانه  صدق 
ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد 

لألمانة التي ائتمنه الله عليها، وهو منافق.
أم��ا ف��ي االص��ط��الح ال��ش��رع��ي: فقد عرفه 
�:اإلمي���ان  جبريل  ح��دي��ث  ف��ي   � النبي 
بكتبه،  واإلمي���ان  بالئكته،  واإلمي���ان  بالله، 
 ، اآلخ���ر  باليوم  واإلمي���ان  برسله،  واإلمي���ان 

واإلميان بالقدر خيره وشره .
فهذه األمور الستة هي التي عليها مدار 
ومستقبل  حاضرها  في  وتفكيرها،  النفس 
أمرها، في شؤون احلياة الدنيا، وما يصلح 
املنتظر حدوثه  املستقبل  وفي  فيها،  األموال 
بعد  م��ا يحصل  أو  الدنيا،  احل��ي��اة  ه��ذه  ف��ي 

املوت وعند البعث والنشور. 
واالنقياد  واخلضوع  اإلذع��ان  هو:  وقيل 

واالستسالم.
وامل���راد ب��اإلمي��ان ف��ي احل��دي��ث: االعتقاد 
الثواب  وباالحتساب: طلب  بفرضية صومه. 
قال اخلطابي: احتسابا أي:  الله تعالى.  من 
عزمية، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في 
ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه 
وال مستطيل ألي��ام��ه. اه���. وق��ال امل��ن��اوي في 
ف��ي��ض ال��ق��دي��ر: م��ن ص���ام رم��ض��ان إمي��ان��ًا: 
واحتسابًا  حق،  أنه  أو  الله  بثواب  تصديقًا 
الله  الله به، طالبًا األجر أو إرادة وجه  ألمر 
تعالى، ال لنحو رياء، فقد يفعل املكلف الشيء 
معتقدًا أنه صادق لكنه ال يفعله مخلصًا بل 
لنحو خ��وف أو ري��اء. وق��ال اإلم��ام النووي: 
مقتصد  ح��ق  ب��أن��ه  تصديقًا  إمي��ان��ًا:  معنى 
الله  يريد  أن��ه  احتسابًا،  ومعنى  فضيلته، 
تعالى ال يقصد رؤية الناس وال غير ذلك مما 

يخالف اإلخالص. اه�. 

مفهوم االحتساب
واإلح��ص��اء،  العد  ه��و  لغة:  واالح��ت��س��اب 
ويأتي  ع��د،  إذا  يحتسب  احتسب  الفعل  من 
أيضا بلفظ احلسبة إذا جاء من الفعل حسب 
يحسب. واحلساب - كما هو معروف - العد 
من  »حاسبته  اجل��وه��ري:  ق��ال  واإلح���ص���اء. 
أنكرته  إذا  ك��ذا  عليه  واحتسب  احمل��اس��ب��ة، 
أجرا  بكذا  واحتسبت  دري��د:  اب��ن  ق��ال  عليه. 
عند الله. واالسم احلسبة، وهي األجر. ولذا 
أنه احتسب أجره عند  له ولد  يقال ملن مات 

الله تعالى. 
واإلنسان الذي يقوم با يتعلق بهذا األمر 
يسمى )محتسبا( ألن األصل فيه أن يحتسب 
أجره عند الله تعالى. ويوضحه قول الرسول 
الكرمي �:»من قام رمضان إميانا واحتسابا 

غفر له ما تقدم من ذنبه«. متفق عليه.
أم���ا ت��ع��ري��ف االح��ت��س��اب ف��ي االص��ط��الح 
بالصبر  تعالى  الله  من  األج��ر  طلب  فهو:هو 
غير  احمل��ت��س��ب  ن��ف��س  ُمطمئنًة  ال��ب��الء  ع��ل��ى 

ك��اره��ٍة مل��ا ن��زل بها من 
البالء.

وق����ال اب���ن األث��ي��ر: 
األعمال  في  االحتساب 
ال������ص������احل������ة وع����ن����د 
إلى  ال��ِب��دار  املكروهات 
وحتصيله  األج��ر  طلب 
أو  والصبر،  بالتسليم 
البر  أن��واع  باستعمال 
والقيام بها على الوجه 
امل���رس���وم ف��ي��ه��ا ط��ل��ب��ًا 

للثواب املرجو منها.

مفهوم الصوم
وفي مفهوم الصوم: 
ق���ال ال���راغ���ب ، ال��ص��وم 
ف���ي األص�����ل اإلم���س���اك 
قيل  ولذلك  الفعل،  عن 
ل���ل���ف���رس امل���م���س���ك ع��ن 
ال��س��ي��ر ص���ائ���م، وف��ي 
إم��س��اك املكلف  ال��ش��رع 
بالنية عن تناول املطعم 
واالستمناء  وامل��ش��رب 

واالستقاء من الفجر إلى 
املغرب .  

وقوله �: »من صام« وفي رواية:»من قام 
رمضان« صيغة من صيغ العموم، فيعم كل من 

قام رمضان رجاًل أو امرأة.
قوله: »غفر له ما تقدم من ذنبه« هذا هو 
الوجه  على  قام رمضان  فمن  الشرط،  جواب 
الله  املطلوب شرعًا مؤمنًا بالله وبا فرضه 
للثواب  ومحتسبًا  القيام،  عبادة  ومنه  عليه 
واألجر من الله عز وجل، فإن املرجو من الله 

أن يغفر له ما تقدم من ذنوبه.

أهمية الصوم وفضله
وه���ذا احل��دي��ث دل��ي��ل ع��ل��ى ف��ض��ل ص��وم 
أسباب  من  كان  أث��ره، حيث  وعظيم  رمضان 

مغفرة الذنوب وتكفير السيئات .
 � ُهَرْيَرَة  َأِبي  َعْن  اآلخر  وفي احلديث 
��َل��َواُت  ��ِه � َك���اَن َي��ُق��وُل: »ال��صَّ َأنَّ َرُس���وَل ال��لَّ
ْمَعِة َوَرَمَضاُن ِإَلى  ْمَعُة ِإَلى اجْلُ ْمُس َواجْلُ اخْلَ
َراٌت َما َبْيَنُهنَّ ِإَذا اْجَتَنَب اْلَكَباِئَر«  َرَمَضاَن ُمَكفِّ

)رواه مسلم 233(
ال��ص��الة  وك�����ذا  ال���ص���ي���ام  أن  ورد  وق����د 
أهله وماله  الرجل في  لفتنة  كفارة  والصدقة 
� قال: قال  وج��اره فعن حذيفة بن اليمان 
الرجل في أهله وماله  »فتنة   :� الله  رسول 
والصدقة«  والصيام  الصالة  تكفرها  وج��اره 

)رواه البخاري ومسلم(.

طريق الـمغفرة وشروطها
وقد دلت النصوص على أن هذه املغفرة 

املوعود بها مشروطة بأمور ثالثة :
األول: أن يصوم رمضان إميانًا، أي إميانًا 
بالله ورسوله وتصديقًا بفرضية الصيام وما 

أعد الله تعالى للصائمني من جزيل األجر .
طلبًا  أي  احتسابًا،  يصومه  أن  الثاني: 
لألجر والثواب ، بأن يصومه إخالصًا لوجه 
الله تعالى، ال رياًء وال تقليدًا وال جتلدًا لئال 
بل  املقاصد.  من  ذلك  غير  أو  الناس،  يخالف 
لصيامه  ك��اره  غير  نفسه  ب��ه  طيبًة  يصومه 
بل  أليامه،  مستثقل  وال 
يغتنم طول أيامه لعظم 

الثواب.
يجتنب  أن  الثالث: 
ال��ك��ب��ائ��ر، وه����ي جمع 
ك�����ب�����ي�����رة، وه��������ي ك��ل 
ذن����ب رت����ب ع��ل��ي��ه حد 
أو وع��ي��د  ال��دن��ي��ا  ف���ي 
رت��ب  أو  اآلخ������رة  ف���ي 
ون��ح��وه،  غ��ض��ب  عليه 
بالله  ك��اإلش��راك  وذل���ك 
وأك���ل ال��رب��ا وأك���ل مال 
والسحر  والزنا  اليتيم 
وال������ق������ت������ل وع�����ق�����وق 
ال����وال����دي����ن وق��ط��ي��ع��ة 
ال��زور  وش��ه��ادة  الرحم 
وال���ي���م���ني ال���غ���م���وس، 
وال����غ����ش ف����ي ال��ب��ي��ع 
وس����ائ����ر امل���ع���ام���الت، 
تعالى:  قال  ذلك،  وغير 
�إن جتتنبوا كبائر ما 
عنكم  نكفر  عنه  تنهون 
س��ي��ئ��ات��ك��م ون��دخ��ل��ك��م 
)النساء  كرميا�.  مدخاًل 

)31
العبد رمضان كما ينبغي غفر  فإذا صام 
التي  واخلطيئات  الصغائر  بصيامه  له  الله 
الذنوب وتاب مما  إذا اجتنب كبائر  اقترفها 

وقع فيه منها .
َلَواُت  وقد أفاد حديث أبي هريرة � : »الصَّ
ِإَلى  َوَرَمَضاُن  ْمَعِة  ِإَلى اجْلُ ْمَعُة  ْمُس َواجْلُ اخْلَ
َراٌت َما َبْيَنُهنَّ ِإَذا اْجَتَنَب اْلَكَباِئَر«  َرَمَضاَن ُمَكفِّ
األعمال  بعض  تكفير  فيه  ج��اء  ن��ص  ك��ل  أن 
رمضان  كالوضوء وصيام  للذنوب  الصاحلة 
وصيام عرفة وعاشوراء وغيرها أن املراد به 
الصغائر، ألن هذه العبادات الثالث العظيمة 
ورمضان  واجلمعة  اخلمس  الصلوات  وهي 
إذا كانت ال ُتكفر بها الكبائر فكيف با دونها 

من األعمال الصاحلة ؟
ولهذا يرى جمهور العلماء أن الكبائر ال 
من  لها  بد  ال  بل  الصاحلة،  األعمال  تكفرها 
توبة أو إقامة احلد فيما يتعلق به حد والله 

تعالىأعلم.

هذا  ف��ي  بالتوبة  ي��ب��ادر  أن  املسلم  فعلى 
صغيرها  الذنوب  جميع  من  الفضيل  الشهر 
ويغفر  عليه  يتوب  أن  الله  عسى  وكبيرها 
ذنبه. ومن لوث حياته باملعاصي واآلثام في 
سمعه وبصره ولسانه وجوارحه فقد أضاع 
الذنوب،  ومغفرة  التطهير  فرصة  نفسه  على 
فلم يستحق املغفرة املوعودة بل ربا أصابه 
النبي  عليه  ���ن  وأمَّ  ،� جبريل  ب��ه  دع��ا  م��ا 
أبو  اجلليل  الصحابي  لنا  ي���روي  كما   ،�
هريرة � أن النبي � صعد املنبر فقال : 
»آمني آمني آمني«، قيل : يا رسول الله : إنك 
فقال  آم��ني«،  آمني  »آم��ني  فقلت  املنبر  صعدت 
أدرك  »م��ن   : ف��ق��ال  أت��ان��ي   � »إن جبريل   :
شهر رمضان فلم ُيغفر له فدخل النار فأبعده 
الله، قل آمني، فقلت : آمني« )رواه ابن خزمية 

وأحمد، وأصله عند مسلم(.
على  ي��ح��رص  أن  ال��ص��ائ��م  املسلم  فعلى 
أس��ب��اب امل��غ��ف��رة وال���رض���وان ب��احل��ف��اظ على 
الصيام والقيام وأداء الواجبات، وأن يبتعد 
ع��ن أس��ب��اب ال��ط��رد واحل��رم��ان م��ن املعاصي 
واآلث��ام في رمضان وبعد رمضان ليكون من 

الفائزين.
اإلنسان  أن يستغرق  ذلك  وإن من عالمة 
 ،� بنبيه  تأسيًا  بالطاعة  رم��ض��ان  أوق���ات 
قال ابن القيم رحمه الله: »وكان من هديه � 
في شهر رمضان اإلكثار من أنواع العبادات 
الناس، وأج��ود ما يكون في  ...، وكان أجود 
واإلح��س��ان  الصدقة  م��ن  فيه  يكثر  رم��ض��ان، 
وت����الوة ال���ق���رآن ال���ك���رمي، وال���ص���الة وال��ذك��ر 

واالعتكاف« .
وك���ان ي��خ��ص رم��ض��ان م��ن ال��ع��ب��ادة با 
ال يخص غ��ي��ره م��ن ال��ش��ه��ور، حتى إن��ه كان 
ل��ي��واص��ل ف��ي��ه أح��ي��ان��ًا ل��ي��وف��ر س��اع��ات ليله 
الوقت  أن يضيع  العبادة خوفا  على  ونهاره 
بال تقرب وطاعة، وطمعا في القرب من املولى 

عز وجل.

هـدايـات رمـضـانـيـة
- أكثر يا عبد الله في هذا الشهر من 

أنواع العبادات والطاعات، فقد كان جبريل 
� يدارس النبي � القرآن الكرمي في 
رمضان، وكان عليه الصالة والسالم -إذا 

لقيه جبريل- أجود باخلير من الريح 
املرسلة، وكان أجود الناس، وأجود ما يكون 
في رمضان، يكثر فيه من الصدقة واإلحسان 
وتالوة القرآن، والصالة والذكر واالعتكاف.

- حاول أن تتفرغ في هذا الشهر العظيم 
بالصحابة  وأس����وة  اق���ت���داء  اخل��ي��ر،  ل��ع��م��ل 

رضوان الله عليهم.
- وفر وقتا مهما للجلوس في بيوت الله 
تعالى في هذا الشهر الفضيل، لتأخذ فرصتك 

في قراءة القرآن الكرمي والذكر والدعاء...
- احفظ صومك من الغيبة والنميمة، ومن 

اجللوس في مجالس الشيطان.
صومك،  تطهير  على  بالصدقة  استعن   -

فالصدقة وعاء ذلك.
- قف مع نفسك كلما أحسست بوساوس 

الذنوب، وعاتبها عتابا شديدا.
- ح��ق��ق درج���ة ال��ت��ق��وى ف��ي ه���ذا الشهر 
تيأس  وال  الوحيد  همك  ذل��ك  وليكن  ال��ك��رمي، 

ألنك قادر عليه. 
والله املوفق للصواب

صـيـام  رمـضـان  طـريـق  الـمغـفـرة

فعلى املسلم أن يبادر بالتوبة في 
هذا الشهر الفضيل من جميع 

الذنوب صغيرها وكبيرها عسى 
الله أن يتوب عليه ويغفر ذنبه. 

ومن لوث حياته باملعاصي واآلثام 
في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه 

فقد أضاع على نفسه فرصة 
التطهير ومغفرة الذنوب، فلم 

يستحق املغفرة املوعودة بل رمبا 
أصابه ما دعا به جبريل �، وأمَّن 

عليه النبي  �

د. عـمــر آجــة
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الخطبة األولى :
لنستقبل  نعود  ال��ي��وم  إننا  املسلمون  أيها 
رمضان ككل سنة من عمرنا الفارط وكما قيل ما 
أشبه اليوم بالبارحة، نعد من أيامنا التي تترى 
وتطير بدون رجعة ما قدر لنا أن نعيش من العمر، 
والله جل وعال يجعل لنا محطات للذكرى والتذكر 
والتدبر، محطات من العبادة السنوية والشهرية 
هو  بل  عظيم  بال شك شهر  ورمضان  واليومية، 
الله ج��ل وع��ال من  فيما خلق  األش��ه��ر  أعظم  م��ن 
إبليس وتلبيسه على  الزمان، ومن أخطر مزالق 
املسلمني، أنه استدرجهم من أن يجعلوا رمضان 
كما جعله الله شهر عبادة بتميز، ليجعلوه شهر 

عادة بتميز.
والشرب  األكل  عادات  الناس من  ما ميارسه 
واللهو في عموم حياتهم مع األسف الشديد تدل 
في  مضاعفة  أضعافا  ذل��ك  مي��ارس��ون  أنهم  على 
الرحمن  تشريع  في  األص��ل  بينما  رمضان،  شهر 
مم��ا أن��زل��ه ف��ي ال��ق��رآن أن ي��ك��ون ش��ه��ر رم��ض��ان 
ف��رص��ة مل��ض��اع��ف��ة ال��ت��ع��ب��د وت��ع��م��ي��ق ال��ت��دب��ر في 
باالنقطاع  لله،  الكامل  والتفرغ  العظيم  ال��ق��رآن 
عن العادات ال بإتيانها أضعافا مضاعفة، يعني 
العكس متاما مما ميارسه الناس على غير قصد 
الشارع احلكيم، فالنصوص القرآنية القاطعة في 
مقصدها من أن هذا الشهر وجب على العبد بأن 
يجعله كامال لله، وأن ال يبقي فيه لنفسه شيئا، 
العادات  أعمال  والنوم وكل  والشرب  األكل  حتى 

يجب أن تصير كلها في رمضان لله.
رمضان،  من  األك��ل  توقيت  لذلك  مثال  وخير 
ال  فمثال  عليه،  ينبني  أن  وج��ب  ال���ذي  وق��ص��ده 
يجوز للمرء أن يؤخر إفطار املغرب إلى العشاء: 
يعني ما إن يؤذن املغرب إال ووجب عليه اإلفطار، 
ليس لديك احلق في أن تقول الزلت لم أشعر بعد 
باجلوع وتأخر اإلفطار إلى العشاء، هذا يجوز لك 
لغير قصد  األكل  تأخير  في غير رمضان، ميكنك 
جتد  ل��م  إذا  ال��ع��ب��ادة،  بنية  ليس  يعني  التعبد، 
حاجة إلى الطعام، ولكن في رمضان وجب عليك 
عذر  لك  يكون  أن  إال  إبانه  في  املغرب  تفطر  أن 
لديك  أو  تأكله  لم جتد شيئا  إذا  عدا  ما  شرعي، 

مشكل مينعك من األكل في وقتك.
فإذن األكل نفسه الذي هو عادة من العادات 
رم��ض��ان وص��ار  ف��ي  بشرية حت��ول  طبيعة  يعني 
عبادة من العبادات، ألنه حد بوقت وحد بقواعد 
وض��واب��ط، أي ل��ه آداب���ه وق��واع��ده، األك��ل وكذلك 
ليالي  يتخلل  ال��ن��وم وس��ائ��ر أص��ن��اف عملك مم��ا 
ويتغير  ال��ت��راوي��ح،  القيام وص���الة  م��ن  رم��ض��ان 
برنامج عادات اإلنسان من األكل والشرب والنوم 
وال��ع��م��ل، ك��ل ذل��ك يتغير ف��ي رم��ض��ان على وفق 
العبادة، يبنى على ميزان العبادة، فصار رمضان 
كله وما فيه من العبادات باألصالة أو التبع عبادة 
في رمضان، كل ذلك يجب أن يكون للواحد القهار.
وال أدري ما بال كثير من الناس كيف حتايل 
يجعلوا  أن  من  وأخرجهم  وأذلهم  عليهم  إبليس 
رمضان كله لله فجعلوه في غالب أحوالهم إال من 
عصمه الله وقليل ما هم مع األسف، جعلوه شهر 

العادات والشهوات بامتياز.
عباد الله:

على  فوجب  وع��ال  الله جل  ه��ذا شهر عظمه 
العباد أن يعظموه، ويفتى أن فيه عبرتني عظيمتني 
لتزلزل وجدانه والنهد كيانه،  لو تدبرهما مؤمن 
أول شيء حصل فيه للبشرية في شخص رسول 

الله �، أن شهر رمضان كان شهرا للتعرف إلى 
وض��الل، سيدنا  وحيرة  تيه  بعد  الكون  رب  الله 
في  ك��ان  ال��ق��رآن  عليه  يتنزل  أن  قبل   � محمد 
حيرة من أم��ره. ووج��د ع��ادات العرب في عبادة 
األصنام سفها في سفه، وجعل يبحث في حيرة 
باحثا عن  وامل���وت،  وأم��ر احلياة  الكون  أم��ر  من 
إبراهيم  األنبياء  قبله  بحث  كما  الكون  هذا  رب 
تاريخ  عبر  والصاحلون  والصديقون  وغيرهم، 
الوحي  نزول  أمر  كان من  ما  كان  أن  إلى  الدين، 
��َك  َرِبّ ِباْسِم  �اْق���َرْأ  أن  رمضان  ليالي  من  ليلة  في 
التي  القرآن  كلمات  أول  َخَلق�)العلق :1(،  ��ِذي  اَلّ
األول  كان مضمونها   � الله  رس��ول  على  نزلت 
عرف  م��ا  أول   � فعرف  ال��ك��ون،  ب��رب  التعريف 
من الدين، عرف الله جل وعال أوال، وتعرف إليه 
كان  أن رمضان  نسجل  ولذلك  رمضان  شهر  في 
الصلة  وجتديد  أوال،  الله  إل��ى  للتعرف  مناسبة 
به ملن كانت له به معرفة، ولم يزل سيدنا رسول 
الله � كل رمضان يتفرغ إلى الله متهجدا قائما 
الله ال يلتفت إلى شيء، إمنا  صائما سائرا إلى 
الصالح  القرآن ذكرا وتالوة وقياما، والعمل  هو 
املتفرغ لله، معارضة للقرآن مع جبريل وعرضا له 
اِء الصحابة خاصة، وعمال  على املسلمني على ُقرَّ
دؤوبا لله ومع الله وبالله،  كذلك كان شأن رسول 
الله �، ومن انحرف عن سنته وهديه فلن يلقى 

إال اخلسارة والعياذ بالله.
تصلي؟  ملن  أتعرف  املصلي،  العبد  أيها  فيا 
أم أن��ك مت��ارس ع��ادة وح��س��ب، رم��ض��ان فرصتك 
م��رة أخ��رى، كما  رب��ك فال تضيعها  إل��ى  للتعرف 
ضاع رمضان الذي قبله والذي قبله والذي قبله 
من عمرك هذا املتصرم من بني يديك قهرا، أعمارنا 
الذهبية،  الفرص  أيدينا ونضيع  تتصرم من بني 
الدقيقة  ألن  كله،  الذهب  من  أغلى  هي  التي  بل 
الواحدة يستحيل عليك أن تستردها، ال ميكن أن 

تعيش اللحظة الواحدة مرتني، مستحيل.
عمرك دقائق تعيشها فإذا مضت انقضت ولن 
تعود إلى يوم القيامة، عجب أمر الناس يهدرون 
السنة كلها في ال شيء، ثم يأتي شهر الله رمضان 
الصلة  وجتديد  للتوبة  ن��ادرة  فرصة  أه��م  يفتح 
بالله والبحث عن املعرفة اإلميانية، كل منا وجب 
أن يسأل نفسه : هل أنا فعال أعرف الله؟ ولكل قول 
حقيقة ولكل حقيقة مصداق، فإن أجبت بنعم، فما 
ْب أحدا إمنا أجب  دليلك لنفسك على نفسك، ال جُتِ
نفسك ماذا تعرف عن ربك؟ لو امتحنت نفسك حقا 
لوجدت أن بينك وبني الله سترا وحجبا، ولوجدت 
أن ما تعرفه أشكال األسماء والكلمات، هذا حال 
أغلبنا، وجب إذن أن نطرق باب املعرفة بالله جل 
وعال توحيدا وتفريدا له سبحانه وجتريدا له عن 
كل صفات النقص، عسى أن يورثنا ذلك اليقني في 
قلوبنا، ألن أحوالنا تدل حقيقة على أننا ال نعرف 
الله،  إل��ى  السير  في  التدبدب  أح��وال  حقا،  الله 
أحوال التردد في التعامل مع أحكام الله حتليال 
وحترميا وإيجابا ونبذا إلى غير ذلك من عالمات 

السير إلى الله من أحكام الشريعة.
وامل��ش��رب  امل��أك��ل  م��ن  احل���رام  على  التهافت 
والعادات واملوبقات كل ذلك يدل على أن العباد ال 

صلة لهم بالله بله أن يكونوا عارفني بالله.
 عباد الله:

العودة، العودة إلى الله تعالى فرمضان تفتح 
يغتنم رمضان  أن  أراد  السماء، ومن  أب��واب  فيه 
فليتجرد له اآلن، اإلقالع ال بد أن يقع اآلن، والعبد 
الذي يعرف األدب مع الله ال ينبغي أن يبقى حتى 
يستدرجه إبليس إلى اليوم والغد وبعد غد، يدخل 
رمضان فيقول لك إبليس ما هذه إال العشر األوائل 
اتركنا حتى النصف، وهذا يقع كثيرا، فإذا جاء 
منتصف رمضان قال لك ما هذا إال النصف دعك 
حتى العشر األواخر، ثم في العشر األواخر  يقول 
لك ابحث فقط عن الوتر، حتى ال يبقى لك شيء 
من رمضان وميضي كما مضى رمضان الذي قبله 

هباء منثورا، األشياء التي تسمى موانع تكبلك، 
اقطع حبالها وتفرغ بقلبك ملوالك.

في رمضان عرف محمد � ربه، وفي رمضان 
ليلة هي أعظم ليالي الزمان، ليلة القدر وما أدراك 
ما ليلة القدر، هذه الليلة أقول الرهيبة، لها جالل 
الرت��ع��دت  العبد حقيقتها  ت��دب��ر  ل��و  ج��م��ال  ول��ه��ا 
فرائسه ولوقع في قلبه اخلوف والوجل، ولسارع 

فارا إلى مواله الذي خلقه.
أليست هي الليلة املباركة؟ بلى وربي، أليست 
وأشد  شهر  أل��ف  من  أعظم  هي  التي  الليلة  هي 
أثرا؟ بلى، أليس فيها يفرق كل أمر عظيم؟ بلى، كل 
مقادير العباد من اخلير والشر من القضاء النازل 
ليلة  فهي  ال��ق��در،  ليلة  ف��ي  يتنزل  وبالعاملني  ب��ك 
القدر، وهي ليلة األمر والتقدير في شأن الكون، 
اللوح  في صحف  لك صحيفة  العبد  أيها  وأن��ت 
احملفوظ، ولك مادة تتعلق بالقدر مما يتعلق بك 
أنت، كل ينظر إلى نفسه، فالن، أنا فالن بن فالن، 
اللوح احملفوظ فيه  بن فالنة إسمي مسطور في 
كتابة،  سنة  ملائة  وال��ق��در  القضاء  من  وك��ذا  ك��ذا 
مي��رون  ال��ن��اس  أن  وعجيب  الليلة،  ه��ذه  سينزل 
عليها وهم معرضون، وجب على العبد أن يحيط  
ال عشرها األواخر، بل أن يحيط رمضان بنفسيه 
من اخلوف من الله جل وعال، بنفسية من الرهبة 
والتكبير واإلجالل لرب الكون، عسى أن يكون في 
الذين غفر  املرحومني، من  وق��دره من  الله  قضاء 
ال  اجتباهم واصطفاهم،  الذين  من  وأثابهم،  لهم 
من الذين سخط عليهم، ال من الذين غضب عليهم 
الله  �نسوا  نسيهم،  الذين  من  ال  بالله،  والعياذ 

فأنساهم أنفسهم�.
الخطبة الثانية :

عباد الله :
رمضان شهر وال كأي شهر، مختلف اختالفا 
كليا. شهر ال قبل للناس به إال فيه، ال يوجد شهر 
مثله، ومن ذا يضمن أن يعيش اآلخر الذي بعده، 
من ذا يتأنى على الله أن يحيه إلى غيره، ويعطيه 
ليس  أعطاك  لو  وحتى  لرمضان،  أخ��رى  فرصة 
ال��واح��دة،  الفرصة  كصاحب  الفرصتني  صاحب 
بتضييع  وتقوم  عمرك  من  ذهبية  ف��رص  أعطاك 
واخلامسة،  والرابعة  والثالثة  والثانية  األول��ى 
وكل عام وحدة زمنية كاملة من عمر العبد، يعني 
واحد واثنان وثالثة إلى ماشاء الله لك من العمر، 
العام  ألن  ع��ام��ا،  فيه  ق��د ضيعت  ك��ل شهر  يعني 
رمضان  فضياع  رم��ض��ان،  من  شهران  فيه  ليس 
يعني ضياع سنة، يعني ضياع وحدة من وحدات 
عمر العبد، أي عام كامل نقص من عمرك، وعجيب 
يضيعون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  فقط  ليس  حقا  وغ��ري��ب 
فرصة هذا الشهر، وإمنا أعجب منه وأغرب أولئك 
يتوبون،  وال  فيه  احل��رام  عن  ينقطعون  ال  الذين 
فالوزر فيه أعظم،  والذنب فيه أضخم، واجلرمية 
فالذنب  رهيب،  بشكل  ألنها مضاعفة  أخطر،  فيه 
فيه ذنب كسائر الذنب الذي وقع قبل رمضان ألنه 
ذنب، ثم يضاف إليه ذنب آخر، وهو انتهاك حرمة 

هذا الشهر.
شهر جعله الله له ال لغيره، قال الله عز وجل 
وأنا  لي  فإنه  الصوم  »إال  القدسي:  احلديث  في 

أجزي به« رواه البخاري ومسلم.
شهر ال��ل��ه ال���ذي فيه ي��ع��رف، وب��ه ج��ل وعال 
ي��ع��رف، واق����رأ إن ش��ئ��ت ق���ول احل���ق ج��ل وع��ال: 
ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة  ي َفِإنِّ �َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي  َعنِّ
اِعي ِإَذا َدَعاِني َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيوِمُنوا ِبي  الدَّ
ُهْم َيْرُشُدوَن� )البقرة 186( ، هذه اآلية وردت  َلَعلَّ
ف��ي س��ي��اق أح��ك��ام رم��ض��ان، ج���اءت ف��ي ال��وس��ط 
قوله  بني  ما  والحقة  سابقة  رمضان  أحكام  بني 
اْلُقْرآُن  ِفيِه  ُأن��ِزَل  َي  ��ذِ الَّ َرَمَضاَن  �َشْهُر  جل وعال: 
َفَمن  َواْل��ُف��ْرَق��اِن  اْلُهَدى  ��نَ  مِّ َناٍت  َوَبيِّ اِس  لنَّ لِّ ُه��ًدى 
َأْو  َمِريضًا  َكاَن  َوَمن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  الشَّ ِمنُكُم  َشِهَد 
اٍم ُأَخَر ُيِريُد الّلُه ِبُكُم اْلُيْسَر  ْن َايَّ ٌة مِّ َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
ُروْا  َوِلُتَكبِّ َة  اْلِعدَّ َوِلُتْكِمُلوْا  اْلُعْسَر  ِبُكُم  ُيِريُد  َواَل 

َوِإَذا   )185( َتْشُكُروَن  ُكْم  َوَلَعلَّ َهَداُكْم  َما  َعَلى  الّلَه 
اِع  ي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ ي َفِإنِّ َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّ
ُهْم  َلَعلَّ ِبي  َوْلُيوِمُنوْا  ِلي  َفْلَيْسَتِجيُبوْا  َدَع��اِن  ِإَذا 
َيْرُشُدوَن� )البقرة : 186(، ثم قال جل وعال بعد 
إنهاء   َعنِّي�، وبعد  ِعَباِدي  َسَأَلَك  �َوِإَذا  مباشرة 
ِإَلى  َفُث  الرَّ َياِم  الصِّ َلْيَلَة  َلُكْم  �ُأِحلَّ  اآلية مباشرة 
ِنَساِئُكْم� )البقرة : 187( ، »معنى أنه جاء بأحكام 
رخصة،  هذه  ممنوع،  هذا  واج��ب،  هذا  رمضان. 
هذه عزمية، ثم جاء أيضا برخص وأحكام إلحالل 
الرفث إلى النساء أي ِجماعهن ليلة رمضان، وفي 
الوسط، وبني هذه وهذه، بني آيات إيجاب رمضان 
وبيان بعض رخصه، وبني بعض أحكامه األخرى، 
َسَأَلَك  �َوِإَذا  وعال  عز  الله  قول  جاء  الوسط  في 
ِعَباِدي َعنِّي�، واإلنسان حني يلقي النظرة األولى 
بعدها،  وما  قبلها  اآلية مبا  هذه  عالقة  ما  يقول 
جاءت وسط أحكام التشريع من احلالل واحلرام 
والواجب وهي آية تتعلق مبعرفة الله، والتعرف 
ي َقِريٌب ُأِجيُب  ي َفِإنِّ إليه، �َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّ
َوْلُيوِمُنوْا  َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي  َدَعاِن  ِإَذا  اِع  الدَّ َدْعَوَة 
آية ذلك -عالمة ذلك- وكل  َيْرُشُدوَن�،  ُهْم  َلَعلَّ ِبي 
أبصره،  ملن  ه��دى  على  الله عالمة  كتاب  في  آي��ة 
التي  األحكام   أن  على  تخبر  اآلي��ة  ه��ذه  أن  على 
تصلك  أن  شأنها  رمضان  أحكام  من  اآلن  تتلى 
بالله تعالى مباشرة، املفسرون يتكلمون في هذه 
اآلية كالما عجيبا من قولهم أن بعد السؤال في 
واجل��واب  السؤال  جاء  أينما  واجل��واب،  القرآن 
ف��ي ال��ق��رآن ف��ي ال��غ��ال��ب أن ي��أت��ي فيه لفظ »ق��ل« 
ُهَو  ُقْل  يِض  ِ احمْلَ َعِن  �َوَيْسَأُلوَنَك  اجل��واب«  عند 
ُيْنِفُقوَن  َم��اَذا  �َوَيْسَأُلوَنَك   ،)222: َأًذى�)البقرة 
السؤال  ج��اء  أينما   ،)219  : اْلَعْفو�)البقرة  ُق��ِل 
قبل اجلواب يقول »قل« أي يبني  أن بيان األحكام  
يتعلق بهذا الذي أمر بقل، هو سيدنا محمد �، 
أي قل لهم يا محمد، أي بني لهم بسنتك العملية 

أحكام احلالل واحلرام من أمور الشريعة.
ه���ذه اآلي����ة ل��م ي���أت ف��ي��ه��ا »ق����ل« ألن ال��ن��اس 
م��ا س��أل��وا ع��ن العمل، ع��ن احل��الل واحل���رام، بل 
بنفسه  وعال  ال��رب جل  فتولى  الله،  عن  يسألون 
فقال   ،  � محمد  واسطة  دون  والبيان  اإلجابة 
�َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي�  ليس عن العفو ، ليس 
ي  َفِإنِّ ي  عن احمليض �َعنِّي� لم يقل قل، قال �َعنِّ

َقِريٌب�.
ي��ع��ن��ي إذا ق��ص��دت ال��ل��ه ب��وج��دان��ك وق��ل��ب��ك، 
فسيتولى هو بذاته جل وعال هدايتك واجتباءك 
واص��ط��ف��اءك إل��ي��ه ب��ن��ف��س��ه، وه����ذا ه��و رم��ض��ان 
بالذات، الله يقول: »كل عمل ابن آدم له إال الصوم 
فإنه لي وأنا أجزي به«  عبادة يتولى احلق جل 
وجمال  بجالله  يليق  كما  سبحانه  بنفسه  وعال 
وجهه التعامل فيها مع عباده مباشرة، أشكالها 
القلوب  في  حتسه  ما  أي  مقاصدها  لكن  تكتب، 
من عمران اإلميان والتقوى  �ُكِتَب َعَلى الِذيَن ِمْن 
ُقوَن� )البقرة : 183( هذا األمر  هو  ُكْم َتتَّ َقْبِلُكْم َلَعلَّ
يتواله، فيجعل في كل قلب على قدر صدق صاحبه 
من نور اإلميان، وال يدرك ذلك أحد إال هو، فيكون 
ف��ي ال��ص��ف ال��واح��د م��ن ال��ص��الة ق��وم غمر الله 
ملا أخلصوا  أحد  بهم  يدري  باإلميان وال  قلوبهم 

وملا تفرغوا وانقطعوا له وحده ال شريك له.
أال  املسلمني  ع��ل��ى  وع���ار  كبير  ع��ي��ب  ع��ي��ب، 
يلتفتوا في رمضان إال إلى األكل والشرب والنوم 

أو اللهو مع األسف.

رمضان  فرصتك  للتعرف  إلى  ربك  فال  تضيعها  مرة أخرى

فريد األنصاري رحمه اهلل تعالى
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أن��ا أص���وم رم��ض��ان ونيتي ختم    < 
القرآن الكرمي فيه، فهل يجوز لي االستمرار 
دم احليض؟  رغم وج��ود حائل  قراءته  في 
الذكر خالل هذا  أجر  أريد تضييع  ال  فأنا 

الشهر املبارك؟
احل��ي��ض  م���وان���ع  م���ن  أن  << ال ش���ك 
قراءة القرآن وأداء الصالة والطواف وما 
فهذه  املعروفة،  العبادات  من  ذل��ك،  أشبه 
قبل  لها  تيسر  ما  القرآن  تقرأ من  السيدة 
أن يأتيها احليض فإذا كانت حائضًا فإن 
وإمن��ا  ب��ال��ق��راءة  تكون  ال  حينئذ  ال��ع��ب��ادة 
أجل  من  توقفت  هي  فإن  بالتوقف،  تكون 
أنها  رغم  ذل��ك،  في  أجر  فلها  الغرض  هذا 
أن تصغي  فيمكنها  القرآن،  تقرأ  أن  حتب 
ليس  فهذا  األشرطة،  في  له  وتستمع  إليه 
القرآن  فهم  في  دروس��ا  حتضر  أو  حراما 
وما أشبه ذلك فكل ذلك جائز، وهناك حالة 
بتعلم  تشتغل  ال��ت��ي  أي  املتعلمة  امل����رأة 
أو حتفظ  ال��ق��رآن  أنها حتفظ  إم��ا  ال��ق��رآن 
مجال  في  تشتغل  التي  فاملعلمة  ال��ق��رآن، 
ر)1(  حتفيظ القرآن الكرمي ال ميكن أن ُيَصمَّ
ق��د حت��ي��ض، واحليض  عليها ألن��ه��ا رمب��ا 
نصف  األق��ص��ى  م��داه  الفقهاء  بعض  عند 
ولكن  ذل��ك  يبلغ  ال  ه��و  طبعا  الشهر)2(، 
الفقهاء يقولون ذلك ألن رسول الله � قال 
:»متكث إحداكن شطر دهرها ال تصوم« )3( 
والشطر هو النصف ونصف الشهر خمسة 
عشر يوما، قد ال يبلغ األمر ذلك ولكن هذا 
أقصى أمد للحيض، فلو كانت هذه املرأة 
معلمة في مدرسة مثال أو مكان تعلم فيه 
القرآن وفعلت ذلك وكانت تتوقف كل شهر 
عشرة أيام ملا استطاعت أن متارس عملها 
وملا استطاعت أن حتفظ القرآن، فهذه لها 
رخصة في أن تتنظف وتتطهر وأن متارس 
وهي  االستمرار  يقتضي  عمل  ألنه  عملها 
حائض واحليض عكس اجلنابة، احليض 
نفسها بخالف  عن  ترفعه  أن  للمرأة  ليس 
اجل��ن��اب��ة ال��ت��ي مي��ك��ن رف��ع��ه��ا ب��االغ��ت��س��ال 
وإزال��ت��ه��ا، أم��ا احليض فهو ش��يء م��الزم 

لهذه املرأة، 
ال  أن  امل��رأة احلائض  ه��ذه  على  فعلى 
تقرأ القرآن في الظروف العادية، ولكن إن 
وتتنظف  فتتطهر  متعلمة  أو  معلمة  كانت 
وال  وحتفيظه  ال��ق��رآن  حفظ  ف��ي  وتستمر 

شيء عليها في ذلك والله أعلم.
>  ما حكم الشرع في السباحة خالل 
ش��ه��ر  رم���ض���ان؟ وم���ا احل��ك��م إذا أح��س 
املرء بشيء من ماء البحر في حلقه أثناء 
إطار  األم��ر في  ه��ذا  : هل يدخل  السباحة 

اإلفطار العمد؟
في  السباحة  إلى  يعمدون  الذين   >>

سيدخل  امل���اء  أن  يعلمون  وه���م  رم��ض��ان 
أج��واف��ه��م ه��م م��ت��ع��م��دون ل��إف��ط��ار قطعا، 
الضرورات  من  ض��رورة  ليست  فالسباحة 
وليست شيئا يجب على اإلنسان فعله، فله 
أن يسبح في غير رمضان أو يسبح ليال، 
فحينما يعلم اإلنسان أنه بفعله ذلك سوف 
يدخل املاء إلى حلقه فهو متعمد بالتأكيد، 
في  غواصا  ليس  فهو  له  عمال  ليس  ألن��ه 
البحر يبحث عن اللؤلؤ فهذا إنسان يسبح 
متعة فقط فليحافظ على صومه وال يفسده 

بالسباحة.
>  أن���ا س��ي��دة ب��ل��غ��ت 68 م���ن ع��م��ري 
من  ال��س��ك��ري متنعني  مب���رض  إص��اب��ت��ي 
املالي  القدر  أعرف  أن  أريد  صيام رمضان 
الذي يجب علي إخراجه فدية إلفطاري عن 
كل يوم، وهل يجب أن أخرجه يوما بيوم 
خالل شهر رمضان أم مجموعا في نهايته؟
مريضة  أنها  تذكر  السيدة  ه��ذه   >>
بالسكري، وهذا املرض يستهني به البعض 
أن يغالب  أن��ه ميكن  ال��ن��اس  وي��رى بعض 
أنه  له األط��ب��اء  إذا ذك��ر  امل��رض خصوصا 
مينع عليه أن يصوم، فإذا قال األطباء عن 
حالة متقدمة من اإلصابة مبرض السكري 
أن  الناس  فعلى  معه  يتفق  ال  الصوم  بأن 
فقهية  فتوى  األط��ب��اء  يقوله  م��ا  يعتبروا 
مت��ام��ا، ألن امل���رض كما ه��و واض���ح ليس 
فقد يدخل  أث��ره ح��اال،  يكون  أن  ض��روري��ا 
اإلن��س��ان ف��ي ه��ب��وط نسبة ال��س��ك��ري وقد 
أو في حالة موت  يدخل في حالة غيبوبة 
كثيرا، واإلنسان  تقع  دماغي، فهذه أشياء 
أن  ال��ص��وم فعليه  م��ن  األط��ب��اء  إن ح���ذره 
ميتنع حتى وإن صام ولم يقع له شيء فما 
قال  الطبيب  دام  وما  قائما  االحتمال  دام 
ذلك فيجب دائما األخذ باألحوط وهو في 
الطبيب  ف��إذا حذر  أال يصوم،  احلالة  هذه 
ووقع  املريض  وص��ام  الصوم  من  املريض 
له شيء في جسده فال يعتبر أنه أطاع الله 

مبا فعل بل قد عصى الله مبا فعل.
واإلنسان الذي ال يصوم لسبب شرعي 
يؤدي فدية هي عبارة عن مد، وهي ليست 
وليست  يستطيعها  ال  مل��ن  ال��وج��وب  على 
كالكفارة ألن الكفارة عقوبة، فالفدية عبارة 
عن مشاركة اإلنسان مع الصائمني بإعطاء 

الفدية ملساكينهم.
وال��ف��دي��ة م��د ال ي��ت��ج��اوز م��ق��داره رب��ع 
ال��ص��اع، وال��ص��اع 12 دره��م��ا ورب��ع��ه��ا 3 
أن  فيها  مخير  واإلن��س��ان  تقريبا،  دراه���م 
تلك  يعطي  أن  فاملهم  ش��اء،  متى  يعطيها 

الفدية إذا كان ممن يجدها وعنده مالها.
>  أن��ا رج��ل ميسور احل��ال وأظ��ن أن 
سأنتفع  بل  الناس  به  ينتفع  لن  صيامي 
الشرع يقول  أن  بثوابه وحدي فقط، ومبا 
ي���وم مت  ب��إط��ع��ام س��ت��ني مسكينا ع��ن ك��ل 
 1800 إطعام  لي  يجوز  فهل  فيه،  اإلفطار 
شخص خالل شهر رمضان دون أن أتكبد 

عناء صيامه؟
السؤال كالمك في  أقول لصاحب   >>
ظاهره منطقي ومتماسك ولكن أول خطيئة 
حينما  فاسد  قياس  هي  الكون  في  وقعت 
قال الشيطان عن اإلنسان أنا خير منه وأن 
اإلنسان خلق من طني والطني أقل قيمة من 
النار، فهذا الكالم ليس منطقيا وسليما من 
حيث الشريعة اإلسالمية ألن فيه مغالطات، 
فالشرع لم يقل أنه ميكن لإنسان أن يفطر 
التعويض  حالة  باملال،  ذلك  عن  ويعوض 
اإلن��س��ان  أن  أي  ك��ف��ارة وه��ي عقوبة،  ه��ي 
يحس أنه أذنب وأنه أخطأ وأن عالقته مع 
الله غير جيدة، وحتى على فرض أنه أدى 
هذه الكفارة ماال فإنها قد ال تصلح ما بينه 
وبني الله، فاإلنسان الذي يتعمد إفطار يوم 
الدهر كله إن  لن يكفيه صيام  في رمضان 
صامه، لذلك فالكفارة نوع من جبر الضرر 
السلوك  هو  ليس  ولكنه  اخلطأ،  وت��ف��ادي 
ثم نتصالح معه  الله  أن نعصي  الطبيعي 
إال  تكون  لن  حينئذ  العبادة  إن  ثم  باملال، 
األغ��ن��ي��اء عن  األغ��ن��ي��اء وسيختلف  ع��ب��ادة 
الفقراء، فالفقراء يصومون ألنهم ال يجدون 
ما يكفرون واألغنياء سيعمدون إلى انتهاك 
ك��ل احل���رم���ات ب��دال��ة أن��ه��م ق�����ادرون على 

التعويض، فهذا اختالل في تدين الناس.
ثم قال السائل : )إن الناس ال ينتفعون 
ينتفعون  ينتفعون،  ه��م  ب��ل  صيامي(  م��ن 
ومن  روحك  نفسك ومن طهارة  من طهارة 
استوائك وتقواك أكثر بكثير مما ينتفعون 
وهذه  عليهم،  بها  تتفضل  التي  بالكفارة 
أمور ال ينوب فيها أحد عن أحد فال ميكنك 
ولكني  العلم  اتعلم  ال  غني  أن��ا  تقول  أن 
سأعمل على أن يتعلم اآلخرون، فلو أنفقت 
أنت  ستظل  اآلخ���رون  يتعلم  أن  أج��ل  م��ن 
العلم لتصير إنسانا بالعلم  مطالبًا بتعلم 
ألن العلم هو قيمة ذاتية في اإلنسان، أنت 
مطالب مثال مبمارسة الرياضة ألن غيرك ال 
ميكنه أن ينوب عنك في ذلك، ولن يستفيد 
اآلخرين  أن  بسبب  الرياضة  م��ن  جسمك 
فالصيام  عنك،  نيابة  الرياضة  ميارسون 

لها ِحكمها وأسرارها ولها  فريضة عينية 
آثارها تعود على اإلنسان ذاتيا.

فما ذكرته هو في ظاهره وجيه أنك تريد 
اإلحسان إلى الفقراء ولكنك ال حتسن إليهم 
بإفساد ما بينك وبني الله، فتصوم وحتسن 
إليهم فال تعارض في األمر، فتصوم وتعني 
ال��ف��ق��راء ع��ل��ى أن ي��ص��وم��وا ف��ت��ص��وم أن��ت 
الصيام  يصبح  ال  حتى  الفقراء  وي��ص��وم 
عبادة نخبوية فتكون هناك نخبة ال تصوم 
باجلوع  آخ��رون يصومون  وأن��اس  الشهر 
والعطش، فهذا منطق غير صحيح وسليم، 
والصيام يعود عليك أنت في خاصة نفسك 
فهو يصلحك  ويصلحك، وحينما يصلحك 

للمجتمع بأغنيائه وفقرائه.
عثمان  أمثال  أغنياء  املسلمني  في  كان 
بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهم ولكن ما قالوا ما قلت وصاموا كما 
صام الناس، يصوم الكبار ويصوم الصغار 

وتصوم امللوك كما تصوم العامة.
---------

1 – أي متنع ، جاء في القاموس احمليط ] َصَمَر 
ُر : املَُتَحبُِّس [ . َصْمرًا وُصُمورًا : بخل ومنع ، واملَُتَصمِّ

2 – اختلف الفقهاء في مدة احليض :
فاحلنفية قالوا : إن اقل مدة احليض ثالثة أيام 

وثالث ليال وأكثرها عشرة أيام ولياليها .
واملالكية قالوا : إن أقل مدة احليض يوم أو بعض 

يوم وأكثره خمسة عشر يوما .
احلديث ال أصل له بهذا اللفظ، والصحيح   – 3
في املسألة ما أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه كتاب 
وبيان  الطاعات  بنقص  اإلمي��ان  باب نقصان  اإلمي��ان 
النعمة  ككفر  بالله  الكفر  غير  على  الكفر  لفظ  إطالق 
واحلقوق عن  ابن عمر عن رسول الله � أنه قال :»يا 
فإني  االستغفار  من  وأكثرن  تصدقن  النساء  معشر 
رايتكن أكثر أهل النار« فقالت امرأة منهن جزلة : وما 
لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال : »تكثرن اللعن 
ودين  عقل  ناقصات  من  رأيت  وما  العشير.  وتكفرن 
أغلب لذي لب منكن« قالت يا رسول الله : وما نقصان 
فشهادة  العقل  نقصان  »أم��ا   : ق��ال  وال��دي��ن؟  العقل 
امرأتني تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل ومتكث 
نقصان  فهذا  رمضان  في  وتفطر  تصلي  ما  الليالي 

الدين«.
------------

أعدها للنشر األستاذ امحمد رحماني

أ. د. مصطفى بنحمزة

 مــن فـتـــاوى رمـضـــان
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رمـضـان ... شهـر  العـبـادة  والعـمـل
د. وصفي عاشور أبو زيد

ي��أت��ي ش��ه��ر ال��ص��وم ك��ل ع���ام وي��ش��ي��ع بني 
أن  وه��و  فاسد  ووه��م  مدعاة  شائعة  املسلمني 
حتى  والكسل،  والنوم  التراخي  شهر  رمضان 
يتنافى  ذلك  أن  رغم  املسلمات،  من  كاد يصبح 
مع قواعد العقل وأدلة الشرع، ومن ثم يتخففون 
من العمل، ليخلدوا إلى الراحة ويتفرغوا للهو 
واملسليات، والعمل القليل الذي يؤدونه يشوبه 
كثير من القصور والتفريط، ويصاب الصائمون 
بضيق الذرع وضيق الصدر مبن حولهم ومن 

يتعاملون معهم بحجة أنهم صائمون.
فريقان متطرفان :

من  يتفرغون  املسلمني  م��ن  ف��ري��ق  وه��ن��اك 
أعمالهم، ليتأهبوا ويستعدوا للعبادة فقط، وال 
فهو شهر  الشهر،  في هذا  للعمل  مكان عندهم 
تتضاعف  فرصة  فقط، وهو  والعبادة  العبادة، 
وي���زداد  ال��ه��م��م،  فيها  وتشحذ  األع��م��ال،  فيها 
فيها اإلميان، ويتزود فيها املسلم لباقي العام، 
)البقرة:  ْقَوى�.  التَّ اِد  ال��زَّ َخْيَر  َف��ِإنَّ  ُدوا  �َوَت���َزوَّ
له  197(. وم��ن ثم ينصرف عن عمله وال يلقي 

باال.
ال  الكسبي  عمله  من  يتخفف  آخ��ر  وفريق 
التلفاز  أم��ام  وقته  ليصرف  ولكن  الله  ليعبد 
وال��ل��ه��و وال���ن���وم وال��ع��ب��ث، ح��ت��ى مي��ر ال��وق��ت 
وينقضي الشهر دون أن يشعر بألم اجلوع أو 
مرارة العطش، بل إن بعضهم يفطر بحجة أن 
الكبير  داعيتنا  يقول  اإلنتاج،  الصيام يضعف 
الشيخ محمد الغزالي ساخًرا ومستنكًرا وقاحَة 
"ويفطر  اإلنتاج:  ضعف  بحجة  يفطرون  الذين 
أح��ده��م ف��ي رم��ض��ان وي��أم��ر اآلخ��ري��ن بالفطر، 
ويضع قدًما على أخرى في مكتبه، وهو يهتك 
لكن  وال��دخ��ان،  القهوة  ويشرب  الشهر،  حرمة 
َعَلْيُكُم  "ُك��ِت��َب  ال��ل��ه:  ق��ال  ذل��ك، وق��د  مل��اذا يفعل 
اإلنتاج،  يضعف  الصوم  هذا  إن  ال..  َياُم".  الصِّ
ونحن في عصر يتطلب املزيد منه". اإلسالم في 
وجه الزحف األحمر: 135، طبعة نهضة مصر.

المنهج الوسط :
وم��ا من شك في أن ه��ذا الفريق أو ذاك ال 
يحقق  وال  الصحيح،  اإلسالمي  املنهاج  ميثل 
أيٌّ منهما ما ُشرع له الصوم من مقاصد وحكم 
وغايات، وهما بعيدان كل البعد عن الوسطية 
واالع����ت����دال ال��ل��ذي��ن مت��ي��زت ب��ه��م��ا ال��ش��ري��ع��ة 
اإلسالمية واألمة اإلسالمية في غير طغيان وال 
ِلَتُكوُنوا  َوَسطًا  ًة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم  �َوَكَذِلَك  إخسار: 
َعَلْيُكْم  ُس��وُل  ال��رَّ َوَي��ُك��وَن  ��اِس  ال��نَّ َعَلى  ُش��َه��َداَء 

َشِهيدًا�. )البقرة: 143(.
فهو منهج يجمع بني العقل والروح، وبني 
العبادة والعمل، وبني الشمول والعمق، وميزج 
بني العلم والدعوة، وبني الثقافة واجلهاد، وبني 
الفرد  مصلحة  ب��ني  وي���وازن  واآلخ����رة،  الدنيا 
واجل��م��اع��ة، وب��ني ح��اج��ات األج��ي��ال املعاصرة 

ومتطلبات األجيال املستقبلة.
الدين ليس أفيون الشعوب :

ول��ي��س ال��دي��ن أف��ي��ون ال��ش��ع��وب � كما زعم 
إلى  ي��خ��ل��دون  ويجعلهم  ُي��ْس��ِك��ُره��م   � البعض 
ال��راح��ة وال��دع��ة وال��ك��س��ل، ب��ل ه��و ال���ذي خ��ّرج 
أكثر  عمرها  وصنع حضارة  أمة  وربى  أجياال 
 � قرنا، وشّرق وغرب، وسيبلغ  أربعة عشر  من 
� ما  كما أخبر املعصوم عليه الصالة والسالم 

بلغ الليل والنهار.
تدعو  أوام��ر  أو  فرائض  الدين  في  وليس 

للتراخي أو الكسل، يقول اإلمام األكبر الشيخ 
من  ال��دي��ن  يشرع  "ول��م  حسني:  اخلضر  محمد 
العبادات ما يضيق به وقت العمل للحياة مقدار 
أمنلة؛ فنحن نرى الذين هم عن اآلخرة غافلون 
يشغلون جانًبا من أوقاتهم في راحة ولهو، أفال 
يحق للمؤمن أن يقضي جزًءا من وقت راحته 
في الوقوف بني يدي اخلالق وابتغاء رضوانه، 
وهذا اجلزء ال يزيد على ساعة في اليوم والليلة 
ليفعل هذا وليقس حياته بحياة من  إذا شاء؟ 
انتقل عنه  املال، وإذا  أوقاته في جمع  يصرف 
فإلى راحة ولهو، فإنه يجد من طمأنينة القلب 
أهنأ وحياته  عيشه  يجعل  ما  النفس  وارتياح 
أطيب مصداَق قوله تعالى: �من عمل صاحًلا من 
ذكر أو أنثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة 

بأحسن  أج��ره��م  ولنجزينهم 
من  يعملون�.  ك��ان��وا  م��ا 
"املدينة   : بعنوان  له  مقال 
الفاضلة في اإلسالم". نشر 

في عام 1931ه�. 
للعمل  يدعو  القرآن 

والعبادة معا :
وال���ع���م���ل وال���ع���ب���ادة 
ال ي��ف��ت��رق��ان ف���ي ال��ت��ص��ور 
يتعارضان  وال  اإلس��الم��ي، 
اآلخر  بل كالهما يستدعي 
ال��ع��ب��ادة  ألن  وي��ت��ط��ل��ب��ه؛ 
عندنا  والعمل  عمل  عندنا 
ع���ب���ادة، ف��ال��ع��م��ل ف���ي لغة 
ال��ق��رآن م��ق��رون ب��اإلمي��ان، 
فال تكاد جتد آية فيها عمل 
ب���اإلمي���ان،  م��ص��ح��وب��ة  إال 
مصحوبا  إال  إمي���ان���ا  أو 
ب���ال���ع���م���ل، ف����ت����ارة ي��ق��رن 
اإلميان بكلمة العمل كقوله 
ِذيَن آَمُنوا  ْر الَّ تعالى: �َوَبشِّ

َلُهْم  َأنَّ  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا 
 : ااَلْن��َه��اُر�. )البقرة  ِتَها  ِم��ْن َتْ ��ِري  ��اٍت جَتْ َج��نَّ
25(. وقوله وهو يتحدث عن الشعراء: �َأَلْم َتَرى 
ُهْم َيُقوُلوَن َما ال  ُهْم ِفي ُكلِّ َواٍد َيِهيُموَن . َوَأنَّ َأنَّ
اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ِإالَّ   . َيْفَعُلوَن 
َه َكِثيرًا َوانَتَصُروا ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا  َوَذَكُروا اللَّ
َينَقِلُبوَن�.  ُمنَقَلٍب  َأيَّ  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ َوَسَيْعَلُم 

)آخر الشعراء(.
أو نهي وكالهما  بأمر  وتارة يتبع اإلميان 
ِذيَن آَمُنوا  َها الَّ عمل، فاألمر كقوله تعالى: �َيا َأيُّ
الِة�. )البقرة : 153(.  ْبِر َوالصَّ اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
ِذيَن آَمُنوا ال ُتْبِطُلوا  َها الَّ والنهي كقوله : �َيا َأيُّ

َصَدَقاِتُكْم ِبامْلَنِّ َوااَلَذى� )البقرة : 264(.
صريحا  أم��را  بالعمل  يأمر  أخ��رى  وت���ارة 
ُه  اللَّ َف��َس��َي��َرى  اْع��َم��ُل��وا  �َوُق���ْل  فيقول:  مباشرا 
وَن ِإَلى َعاِلِم  َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوامْلُوِمُنوَن َوَسُتَردُّ
َتْعَمُلوَن�.  ُكنُتْم  ا  مِبَ ُئُكْم  َفُيَنبِّ َهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيِب 

)التوبة : 105(.
وم���ن ه��ن��ا ف���اإلمي���ان وال��ع��ب��ادة م��ق��رون��ان 
بغير  عمل  وال  ع��م��ل،  ب��ال  إمي���ان  ف��ال  بالعمل، 
إميان، وإذا كان العمل عبادة فال تعارض بني 

العمل والعبادة.
الرسول يجمع بين العمل والعبادة :

وك����ان ال���رس���ول � ي��ج��م��ع ب��ني ال��ع��ب��ادة 
اإلسالمي،  التصور  هذا  من  انطالقا  والعمل 
فلم ُيْرَو عنه قول أو فعل أو تقرير يجعل العمل 
بل  متعارضني،  وال��ع��ب��ادة 
ال��ع��ك��س ه��و ال����ذي روي، 
وأح��ي��ان��ا ي��رف��ع ال��ع��ب��ادة 
ال����ت����ي مت���ت���ل���ئ ب��ال��ع��م��ل 
واحل���رك���ة ع��ل��ى ال��ع��ب��ادة 
التي يتمحض فيها معنى 
عليها،  ويقدمها  التعبد 
مثل م��ا ح��دث ح��ني خرج 
ع���ام ال��ف��ت��ح إل���ى م��ك��ة في 
بلغ  ف��ص��ام حتى  رم��ض��ان 
كراع الغميم فصام الناس 
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه 
ثم  إليه  الناس  نظر  حتى 
ش���رب ف��ق��ي��ل ل��ه ب��ع��د ذل��ك 
قد صام  الناس  بعض  إن 
ف���ق���ال: "أول���ئ���ك ال��ع��ص��اة، 

أولئك العصاة".
إلى  بل إن رجال ذهب 
ال��ن��ب��ي � ي��س��ت��أذن��ه في 
اجلهاد، فقال له النبي �: 
أحيٌّ والداك؟ قال نعم، قال 

ففيهما فجاهد.
الهجرة  ف��ي   � عليا   � النبي  ��ف  وخ��لَّ
اب��ن عباس  وك��ان  أهلها،  إل��ى  األم��ان��ات  ليرد 
الناس  اعتكافه من أجل قضاء مصالح  يقطع 
وحوائجهم، فلما سئل في ذلك قال: هكذا كان 

النبي �.
وهذا عبد الله بن املبارك الذي كان يفضل 
اجلهاد مع أداء الفرائض على االنقطاع الكامل 
للعبادة. كما كان الفضل بن عياض الذي أرسل 
يقول  شعرا  فيها  كتب  رسالة  املبارك  اب��ن  له 

فيه:
يا عابد احلرمني لو أبصرتنا

لعلمت أنك في العبادة تلعب     
من كان يخضب جيده بدموعه

فنحورنا بدمائنا تتخضب
أو كان يتعب خيله في باطل

فخيولنا يوم الصبيحة تتعب
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا

رهج السنابك والغبار األطيب     
ولقد أتانا من مقال نبينا

قول صحيح صادق ال يكذب     
ال يستوي وغبار خيل الله في

أنف امرئ ودخان نار تلهب
والتاريخ والواقع يشهدان

أن  على  شاهد  الطويل  املسلمني  وت��اري��خ 
وشهر  والعمل،  اإلن��ت��اج  شهر  هو  الشهر  ه��ذا 
اإلمي��ان،  ري��ح  تهب  حني  الكبرى،  االنتصارات 
ونسمات التقوى، وتتعالى صيحات »الله أكبر« 
الَعدد  قلة  على  تعالى،  الله  من  النصر  فيتنزل 
الُعدد، ابتداء من بدر، ومرورا بفتح مكة  وقلة 
العاشر  وحطني وعني جالوت، وانتهاء بحرب 
أطاللها  على  نحيا  التي  1393ه�  رمضان  من 

حتى اليوم. 
ف��ه��ل ش��ه��ر رم���ض���ان ب��ع��د ه���ذا ك��ل��ه شهر 
التراخي والكسل وعدم إتقان العمل، ونقول إن 

الدين أفيون الشعوب؟!
إن العمل واإلنتاج واألداء األفضل عبادة لله 
علي قدم املساواة مع عبادات الصالة والصيام 
والقيام، بل إن هذه العبادات مع العمل جتعل 
أجر العبادة أكبر وأفضل عند الله؛ ألن العمل 
فرض وتكليف والفرار منه فرار من أمر إسالمي 
وواجب ديني، وما أظن في ذلك شكا أو خالفا 

بني فقهاء.
الشهر  هذا  لوا  حوَّ الذين  هم  املسلمني  إن 
إلى شهر كسل وت��راٍخ مبا يسهرونه من الليل 
حق  ص��ام��وا  أنهم  ول��و  النهار،  م��ن  وينامونه 
وا الوصول إلى مقاصد الصيام  الصيام، وترَّ
العظيمة لتحقق لألمة في هذا الشهر من الكفاية 
أن  السنة.. صحيح  باقي  يكفيها  ما  اإلنتاجية 
ي العزم، ويشدُّ  الصوم يضعف البدن، لكنه يقوِّ
ي املؤمن على طول  د الصبر، ويربِّ الظهر، ويعوِّ

التحمل وقوة اإلرادة.
ال��ب��دن  يثقل  مم��ا  تخلو  امل��ع��دة  ألن  وذل���ك 
ويرهقه، فتنطلق الروح ويسعد القلب ويرقى؛ 
وف���ي ه���ذا اإلط����ار ن��ف��ه��م ح��دي��ث ال��ن��ب��ي � : 
»للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره 

وإذا لقي ربه فرح بصومه«.
وماذا بعد :

الفاسدة  األوه���ام  ل��ه��ذه  م��ن حجة  يبق  ل��م 
الصيام  بأجر  تذهب  التي  السيئة  وال��ع��ادات 
ال��ص��ي��ام ال يحقق م��ق��اص��ده م��ع هذه  وجت��ع��ل 
منهج  من  اتضح  أن  بعد  الفاسدة  السلوكيات 
والواقع  والتاريخ   � الرسول  ومنهج  القرآن 
ال  التي  الترهات  هذه  الذين صنعنا  نحن  أننا 

حقيقة لها، وال دليل عليها من عقل أو شرع.
دينه  خلالص  يعود  أن  املسلم  على  يبقى 
السامية  املعاني  تقيق  على  جاهدا  ويعمل 
للصيام حتى تعود على النفس والعقل والبدن 
الله،  أراد  كما  مقاصده  فيه  وتتحقق  ثمراته، 
� وال  � والوقت هو احلياة  فيحرص على وقته 
يصرف جزءا منه في غير فائدة، وينام مبكرا، 
وإن استطاع القيلولة فحسن، وليعلم أن العمل 
مع الصيام يزيد ثواب الصائم، ويرفع من قيمة 
وليحذر شياطني  يوم احلساب،  وأج��ره  العمل 
اجل���ن واإلن����س ح��ت��ى ال مي��ر ال��ش��ه��ر وينفض 

السوق ويخرج منه خائبا خاسرا.

إن العمل واإلنتاج واألداء 
األفضل عبادة لله علي قدم 
املساواة مع عبادات الصالة 

والصيام والقيام، بل إن هذه 
العبادات مع العمل جتعل 

أجر العبادة أكبر وأفضل عند 
الله؛ ألن العمل فرض وتكليف 

والفرار منه فرار من أمر 
إسالمي وواجب ديني

العدد 424/423
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رم���ض���ان  ش���ه���ر  ل���ص���ي���ام  إن 
ل��ن��س��م��ات ون���ف���ح���ات، ورح���م���ات 
لدرجات  للصائمني  وإن  وب��رك��ات، 
وإن  وجتليات،  وأن��وارا  ومقامات، 
لها  ي��ت��ع��رض  ون��ف��ح��ات  ملنحا  ل��ل��ه 
الله  الذاكرون  الوالهون باألسحار، 
وليس  واإلب���ك���ار.  بالعشي  ك��ث��ي��را 
فمنهم  س���واء.   هناك  الصائمون  
املقتصد،  ومنهم  لنفسه،  ال��ظ��ال��م 
وم��ن��ه��م ال��س��اب��ق ب��اخل��ي��رات ب��إذن 
ال����ل����ه. م��ن��ه��م اجل����اه����ل ب��ح��ق��ي��ق��ة 
مبقاصد  اجلاهل  ومنهم  الصيام، 
كله  بذلك  اجلاهل  ومنهم  الصيام، 
الفؤاد من ظلمات  ما غشي  بسبب 
وظلمات  التعبير  وظلمات  التفكير 
حقيقة  أدرك���وا  إذا  حتى  التدبير. 
العادة   أس��وار  وجت���اوزوا  الصيام 
تذوقوا  هنالك  العبادة،  مقام  إل��ى 
فضل  واستوعبوا  اإلمي��ان،  حالوة 
رم��ض��ان، وخ��رج��وا م��ن بطون تلك 
العادات والظلمات أحياء لهم أعني 
يسمعون  آذان  ولهم  بها  يبصرون 
بها ولهم قلوب يفقهون بها. فصح 
وقويت  نياتهم  وصدقت  صيامهم 
ه��م��ت��ه��م واس���ت���ق���ام���ت ط��ري��ق��ت��ه��م، 
فصاموا رمضان إميانا واحتسابا، 
واملغفرة  الرحمة  الله  م��ن  ون��ال��وا 

والعتق من النار.
في شهر  توقفت همته  من  أم��ا 
رم��ض��ان عند أس���وار ال��ع��ادات ولم 
ي��رت��ق إل���ى م��ق��ام ال���ع���ب���ادات فهو 
متثيال  حقيقة،  ال  ص���ورة  ي��ص��وم 
ب��دون  اع��ت��ق��ادا  ال  نفاقا  تدليال،  ال 
يوم  املصير  في  يفكر  أو  يهتم  أن 
ال��ق��ي��ام��ة!! وه��ك��ذا ت��الف��ي��ا مل��واق��ف 
اإلحراج وجتنبا ملواقف االفتضاح 
أمام العامة فما عليه إال أن يصوم 

رم��ض��ان ع���ادة ال ع��ب��ادة على هذه 
الكيفية التي تبدو في صيامه نهارا 
ومتضيته في لعب األوراق ترفيها، 
وفي دخول دور املالهي تسلية حتى 
يحني إبان اإلفطار حيث يسمح له 
ب��أن مي��أ بطنه مب��ا ل��ذ وط���اب من 
من  عليه  ح��رم  ما  ليعوض  الطعام 
أك��ل خ��الل ال��ن��ه��ار!، وش��ت��ان شتان 
بني من يصوم عن الطعام والشراب 
ف��ح��س��ب، وم���ن ي��ح��ق��ق ت��ق��وى الله 
ويبذل وسعه وجهده ويستغل وقته 
عن  بعيدا  الله  طاعة  في  ويجتهد 
فهناك  األوق��ات.  امللهيات ومضيعة 
م��ن يصوم  ب��ني  ف���رق كبير وك��ب��ي��ر 

عادة ومن يصوم عبادة. 
وإن تعجب فعجب مما يصنعه 
ال���ق���وم م���ن أج����ل اس��ت��ق��ب��ال شهر 
رمضان. ففي كل سنة تتعبأ وسائل 
كي  وأشكالها  ألوانها  بكل  اإلع��الم 
عن  وتخبرهم  الصائمني  تطمئن 
االستعدادات التي  يقوم بها الناس 
أو ينبغي أن يقوموا بها الستقبال 
القوم  حديث  حيث  رم��ض��ان.  شهر 
والطني،  البطن  مطالب  يتعدى  ال 
بتوفير  امل��س��ؤول��ني  م��ن  تطمينات 
وتهافت  غذائية  م��واد  من  يلزم  ما 
الناس على اقتناء متطلبات مائدة 
اإلفطار وجتديد األثاث املنزلي كال 
الزمن  م��ع  س��ب��اق  وف��ي  بعضا،  أو 
إلع��داد  األخ��ي��رة  اللمسات  ت��وض��ع 
مثلما  التلفزية،  الفكاهية  البرامج 
لتنظيم  البلدية  املجالس  تتنافس 
ملهرجانات  تتمة  غنائية  أمسيات 
اإلدارات  أم��ا  الصاخبة،  الصيف 
ف��ت��ق��ل��ص س���اع���ات ال��ع��م��ل »رح��م��ة 
ب���ال���ص���ائ���م���ني«... ه���ك���ذا ي��ت��ح��ول 
ثقيل على  ع��بء  إل��ى  شهر رمضان 
مبا  ال��دول��ة  على  ع���دة:  مستويات 
على  إض��اف��ي��ة،  م���ؤن  م��ن  يتطلبه 
األس�����ر مب���ا ي��ح��ت��اج��ه م���ن ن��ف��ق��ات 

خاصة، على الفرد مبا يقتضيه من 
طاقة يصبح معها الترفيه وتقليص 
العمل ض��رورة؛ في أجواء  ساعات 
رمضان؟  شهر  ربانية  أي��ن  ك��ه��ذه، 
وه���ل ب��ه��ذا ي��ن��ال ال���ث���واب وتعتق 

الرقاب وتتحقق مقاصد الصيام؟.
أع��ط��ي��ة  رم�����ض�����ان  ش���ه���ر  إن 
ل��أم��ة اإلس��الم��ي��ة تكرميا  رب��ان��ي��ة 
محطة  وه���و   ،� احل��ب��ي��ب  لنبيه 
للتزود تخفيفا مما كان من األوزار 
درجات اجلنان،  واستشرافا ألعلى 
أواص��ر  لنسج  وسيلة  ك��ذل��ك  وه��و 
بني  والتراحم  والتضامن  التآخي 
وجمعا  للصفوف  رص��ا  املسلمني 
ل��ل��ك��ل��م��ة حت��ق��ي��ق��ا مل��ع��ن��ى اجل��س��د 
الواحد الذي شبه به املعصوم � 
املسلمني ليكونوا يدا على أعدائهم.
إن شهر رمضان موسم للتدريب 
تعلما  اإلمي��ان��ي��ة  ال��رج��ول��ة  ع��ل��ى 
في  القصد  على  وت��دري��ب��ا  للصبر 
للتبذير واإلسراف  املؤونة وجتنبا 
متى  االنبعاث  ألس��ب��اب  واكتسابا 
ع���رض امل��س��ل��م��ون ن��ف��وس��ه��م على 
امل��ص��ح��ة ال��ن��ب��وي��ة ل��ي��ت��ع��اًف��وا من 
وشح  أنانية  النفسية:  أمراضهم 
وت���راخ وُف��رق��ة وت��ك��دي��س ال��ث��روات 

وصراع على زع�امات وهمية.
الشعائر  كل  إن  أق��ول:  وختاما 
املؤمن  بها  يتقرب  التي  التعبدية 
أنها   ال��ل��ه ج��ل ج��الل��ه، يلحظ  إل���ى 
تعبدية  ومقامات  تربوية،  وسائل 
اإلميانية  الترقية  حتقيق  ت��ه��دف 
وال��ت��زك��ي��ة ال��ن��ف��س��ي��ة، وال��ت��رب��ي��ة 
اخل��ل��ق��ي��ة. وك���ل ع��ب��ادة ع��اري��ة عن 
أشكال  فهي  والنيات  املقاصد  هذه 
معاني،  ب��ال  وم��ب��ان��ي  أرواح،  ب��ال 
وه��ي أق��رب إل��ى ال��ع��ادات منه إلى 
بها  تزكو  ال  عبادة  فكل  العبادات. 
نفس وال يحيى بها قلب وال تسمو 
بها روح، فهي عادة وليست عبادة. 

د. امحمد الينبعي

يقول الله تعالى في محكم كتابه املبني: �شهر رمضان الذي أنزل فيه 
الشهر  منكم  شهد  فمن  والفرقان  الهدى  من  وبينات  للناس  هدى  القرآن 
بكم  الله  يريد  ايام أخر  أو على سفر فعدة من  كان مريضا  فليصمه ومن 
هداكم  ما  على  الله  ولتكبروا  العدة  ولتكملوا  العسر  بكم  يريد  وال  اليسر 

ولعلكم تشكرون�
لقد ذكر الله سبحانه وتعالى شهر رمضان في هذه اآلية الكرمية بأربعة 

أمور لم يذكر بها شهرًا غيره، وهي:
ِذكره في القرآن والتعريف به، وهذا تكرمي لشهر رمضان.

إنزال القرآن فيه، فهو شهر قيام األمة.
فيه هدًى للناس ففيه يهتدي الناس.

فيه بينات وفرقان، فهو شهر احلق وزهوق الباطل.
فقد شّرف الله شهر رمضان بأن ذكره في كتابه الكرمي باسمه املعروف 
به أي رمضان، وذلك عند قوله تعالى: �شهر رمضان� وذكره بغير اسمه 
وإمنا بليلة من لياليه التي منها ليلة القدر عند قوله تعالى: �إنا أنزلناه في 
ليلة القدر�وذكره بصفة من صفاته، وهي صفة الصوم فقال تعالى: �كتب 
أياما معدودات�  �لعلكم تتقون  أياما فقال تعالى:  عليكم الصيام� وذكره 
وذكره شهرا فقال تعالى �فمن شهد منكم الشهر فليصمه� وهذا التنوع في 
ذكر رمضان إمنا هو تعريف برمضان وتنويه به وذلك بإخراجه ومتييزه 
عن بقية الشهور األخرى فكان هذا التعريف بشهر رمضان تشريفا له، ولو 
اكتفى الله سبحانه بذكر رمضان دون التعريف به وذكر صفاته لكان شرفا 
كافيا لرمضان، ولكنه سبحانه فعله تشريفا وتعريفا، فمن لم يعرف رمضان 
يعرفه  لم  ومن  بأيامه،  عرفه  بلياليه  يعرفه  لم  ومن  بلياليه  عرفه  باسمه 

بأيامه عرفه بهالله، وكلها معرفات لشهر الصيام.
وقد ذكر الله سبحانه كلمة شهر وأضاف رمضان إليها ليبني أن رمضان 
شهر من الشهور وليس عاما أو أكثر، والشهر جزء من اثني عشر جزءا من 
تقسيم السنة �إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم 
خلق السموات واالرض�، والشهر يبتدي من ظهور الهالل إلى محاقه ثم 
ظهوره مرة أخرى، وهو مشتق من الشهر ألن الهالل يظهر لهم فيشهرونه 
ليراه الناس فيثبت الشهر عندهم، فمن خاف من رمضان فإمنا هو شهر 
واحد فقط، ومن خاف اجلوع والعطش في رمضان فإمنا هو جوع وعطش 

شهر واحد فقط، وسبب إضافة رمضان للشهر أمرين:
تقوم وتنهض وإمنا  لكي  القرآن ال حتتاج لسنني  أمة  أن  للداللة على 
يكفيها شهر مثل شهر رمضان لكي تعود إلى القرآن وتنهض من بني األمم.
لكان  قال رمضان  لو  ألنه  بالصوم  أيامه  استيعاب جميع  على  للداللة 
من  أي��ام  أنها  السامعون  فيتوهم  �أياما�  قوله:  سيما  ال  نصا  ال  ظاهرا 

رمضان.
وشهر رم��ض��ان ه��و شهر ن��زول ال��ق��رآن ق��ال تعالى: �ال���ذي أن��زل فيه 
القرآن� وسبب ذكر ذلك حتى يعلم املخاطبون أن شهر رمضان هو الشهر 
الذي أنزل فيه القرآن وألن هذا مثل هذا احلدث الديني من شأنه أال يخفى 

على املسلمني فيكون ذكره في اآلية لدالالت منها:
على  القرآن  ينزل  أن  تعالى  الله  فلو شاء  العظيم  الفضل  بهذا  تذكير 
غير هذه األمة لكان ما أراد، ولذلك فاختياره لهذه األمة منة وفضل عظيم 
على أمة اإلسالم فيكون رمضان مذكرا للمسلمني بهذه املنة العظيمة وبأن 

يكونوا في مستواها العلمي والعملي.
ذلك  فقبل  القرآن  عليها  نزل  قامت حينما  العرب  أمة  أن  إلى  اإلش��ارة 
كانت أمة منسية بني األمم ال كلمة لها وال قرار وقد صار لها شأن عند نزول 
القرآن. ففيه إشارة إلى أن األمة اإلسالمية إذا أرادت أن يكون لها ذكر وقيمة 
بني األمم فعليها بإعادة تنزيل القرآن على واقعها وهذا ال يكون إال بالعودة 

إلى القرآن الكرمي حفظا وحتفيظا علما وتعليما.
دعوة الناس إلى قراءة القرآن في شهر رمضان ألنه شهر القرآن بامتياز 
ففيه يتنافس املتنافسون قراءة وتفسيرا وحفظا وفهما وعمال وتطبيقا فلو 
كان املسلمون كلما مر عليهم رمضان إال وسارعوا إلى حفظ القرآن الكرمي 

والتعلق به لكانت األمة حافظة للقرآن الكرمي بعد مرور سنني قليلة.
الكرمي ألن املسلمني قد  الشهر  بالقرآن في هذا  الناس لالرتباط  دعوة 
أو  تربكهم  قد  غيرهم  مع  أو  أنفسهم  مع  أحداثا  الشهر  هذا  في  يعيشون 
تفشلهم وتذهب ريحهم، فارتباطهم بالقرآن في هذا الشهر قد يغلبهم على 
تلك األحداث والصعاب، ولو عملت األمة مبا في القرآن الكرمي لشهر واحد 

فقط لكان كافيا في إصالح األمة ألعوام طويلة.

شـهـر   رمـضـان
 شـهـر  الـقـرآن

ذ. امحمد رحماني

الصيام بني أسوار العادة ومقامات العبادة

أم���ا وال��ل��ه ل��و ع����َمّ ه���ذا ال��ص��وم 
آلَل  ج��م��ي��ع��ًا  األرض  أه���ل  اإلس���الم���ي 
معناه أن يكون إجماعًا من اإلنسانية 
كاماًل  شهرًا  الثورة  إع��الن  على  كِلّها 
رذائله  من  العالم  لتطهير  السنة؛  في 
فيه،  والبخل  األث��رة  ومحق  وفساده، 
ليتدارسها  النفسية؛  املسألة  وط��رح 
هذا  م��دَة  علميًة  دراس���ة  األرض  أه��ل 
وكُلّ  رجل،  كُلّ  فيهبط  بطوله؛  الشهر 
ومكامنها؛  نفسه  أع��م��اق  إل��ى  ام���رأة 
ف���ك���ره معنى  ف���ي م��ص��ن��ع  ل��ي��خ��ت��ب��ر 
في  وليفهم  ال��ف��ق��ر،  ومعنى  احل��اج��ة 
معاني  الكتب  ف��ي  ال  جسمه  طبيعة 

وليبلغ  واإلرادة،  والثبات  الصبر 
من ذل��ك وذل��ك درج��ات اإلنسانية 
فيحقق  واإلح���س���ان؛  وامل���واس���اة 
ب���ه���ذه وت���ل���ك م���ع���ان���ي اإلخ������اء، 

واحلرية، واملساواة.
ة في الزمن،  شهٌر هو أيام قلبَيّ
متى أشرفت على الدنيا قال الزمن 
َأنفسكم ال  م��ن  أي���ام  أله��ل��ه: ه��ذه 
أي��ام��ي، وِم��ن طبيعتكم ال ِمن  ِم��ن 

طبيعتي، فيقبل العالم كُلّه على حالة 
فيها  ��د  َي��َت��ع��َهّ ال��س��م��و،  ب��ال��غ��ِة  نفسية 
النفس برياضتها على معالي األمور، 
على  احلياة  ويفهم  األخ��الق،  ومكارم 
وجه آخر غير وجهها الكالح، ويراها 
ا ُأجيعت من طعامها اليومي كما  كأمَنّ
جاع هو، وكأمنا أفرغت من خسائسها 
وشهواتها كما فرغ هو، وكأمنا ُألزمت 

معاني التقوى كما ألزمها هو.
وما أجمل وأبدع أن تظهَر احلياة 
��ه- ول��و ي��وم��ًا واح���دًا-  ف��ي العالم ك��ِلّ
بها  فكيف  بحة!  الُسّ يدها  في  حاملة 

على ذلك شهرًا من كِلّ سنة؟

لرسوخ  عملية  طريقة  والله  إنها 
ف���ك���رة اخل���ي���ر واحل�����ق ف���ي ال��ن��ف��س، 
وتطهير االجتماع من خسائس العقل 
الطبيعة احليوانية  ورد هذه  امل��ادي، 
احمل��ك��وم��ة ف��ي ظ��اه��ره��ا ب��ال��ق��وان��ني، 
واحمل����ررة م��ن ال��ق��وان��ني ف��ي باطنها 
ر  ُيطِهّ نفسه  باطنها  م��ن  ق��ان��ون  إل��ى 
م��ش��اع��ره��ا، وي��س��م��و ب��إح��س��اس��ه��ا، 
إنسانيتها،  معاني  إل��ى  وي��ْص��ِرُف��ه��ا 
كثيرًا  ويحذف  زياداتها،  من  ويهذب 
من فضولها، حتى يرجع بها إلى نحو 
صافيًة  فيجعلها  الطفولة،  ب��راءة  من 
معاني  من  إليها  يجتذب  مبا  مشرقًة 
اخلير والصفاء واإلشراق؛ إذ كان 
من عمل الفكرة الثابتة في النفس 
أن تدعَو إليها ما يالئمها، ويتصل 

بطبيعتها من الِفَكِر األخرى...
أال ما أعظمك يا شهر رمضان! 
ح����َقّ معرفتك  ال��ع��ال��م  ع��رف��ك  ل���و 

اَك: مدرسة الثالثني يومًا. لَسَمّ
 > )من وحي القلم(
ملصطفى صادق الرافعي

مـدرسـة  الـثـالثـيـن  يـومـًا
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احملطات  بعض  عند  املقالة  هذه  في  نقف 
ال��ن��ف��س��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة اخل���اص���ة مب��درس��ة 
الشهر  ه��ذا  عظمة  خاللها  من  نبني  الصيام، 
الكرمي، وعظمة مقاصد التشريع الرباني القومي 
في الرقي باإلنسان إلى مستوى الفاعلية التي 

حتقق له التنمية الذاتية احلقة..

معالم التنمية الذاتية في رمضان:
رمضان دورة العادات اإليجابية

َدثون أن أي تغيير  يرى علماء النفس احملحُ
21 مرة، أي أنك إذا  6 إلى  يجب أن يكرر من 
ما  جانب  في  حقيقيًا  تغييرا  أن حتدث  أردت 
تلك  أن تكرر جناحاتك في  بد  من حياتك، فال 
21 م���رة.. وشهر رمضان  إل��ى   6 ال��زاوي��ة م��ن 
29 إل��ى 30 ي��وم��ًا ه��ذا يعني االس��ت��م��رار في 
يومًا،   30 العظيمة  العبادة  ه��ذه  في  النجاح 
م��رة متسك في الصباح وإل��ى املغرب فال   30
تشرب وال تأكل وال جتامع وال تسب وال تفسق، 
هذه برمجة أكيدة، ولهذا ال جتد مسلمًا صام 
وقد  إال  حياته  من  واح��د  شهر  وبعد  رمضان 
تأثر في العبادة وإلى األبد فهذه صفة عظيمة 
بأكمله  واح��د  شهر  رم��ض��ان، صيام  شهر  في 
من رمضان أفضل نفسيًا وبرمجيًا من صيام 
متقطع غير مؤقت 60 يومًا أو حتى 600 يوم 
هذا ال يقلل من شأن الصيام املتقطع فصيام أي 

يوم له فوائد كثيرة.

قوة اتخاذ القرار.
تعليمه  الفضيل  الشهر  ه��ذا  م��ي��زات  م��ن 
عند  املشكالت  مشكلة  ال��ق��رار،  اتخاذ  للمسلم 
القوي  اإلنسان  ال��ق��رارات،  اتخاذ  عدم  الناس 
الضعيف  اإلن��س��ان  أم��ا  ق��رار،  إنسان صاحب 
ن��ف��وس��ًا ضعيفة  ينشئ  ال  وال���ت���ردد  ف��م��ت��ردد، 
وجسمية  نفسية  ب��أم��راض  يأتي  ب��ل  فحسب 
اتخاذ  في  صغيرًا  يبدأ  التردد  واجتماعية.. 
قرارات صغيرة ثم يكبر مع البرمجة والعادة، 
وأغلب أمور حياتنا تعتمد على قرارات بسيطة 
فيها  حياتنا  ف��ي  مت��ر  ثانية  فكل  وص��غ��ي��رة، 
مجموعة قرارات، كحركات يدك ورجلك ونبض 
ق��رارات يتخذها  ذلك  ذل��ك، كل  إلى غير  القلب 
العقل بوعي أو بغير وعي في الدقيقة والثانية 
بل واجلزء من الثانية.. تصور وقوع تردد في 
مثل هذه القرارات، إن ذلك بال شك يعني مشاكل 
كثيرة صحية ونفسية.. فمن املشاكل الصحية 
عدم انتظام دقات القلب وبالتالي أمراض قلبية 
وهضمية ودموية ذلك أن القلب يعني في ضخ 
في  التردد  يتسبب  وقد  كله،  اجلسم  إلى  الدم 
تردد اخلاليا الدفاعية من القيام مبهمتها على 
االلتهابات  مواجهة  في  فتتردد  صحيح  وجه 
وال��س��رط��ان��ات وال��ف��ي��روس��ات، وف��ي ذل��ك خطر 

عظيم.. الخ. 
إذًا رمضان بسبب أنه يعود اإلنسان على 
نية  وتبييت  الصيام،  في  نيته  على  احملافظة 
واتخاذ  ال��ق��رار،  اتخاذ  يعوده  فإنه  الصيام، 
القرار قوة ومعيار إرادة اإلنسان، فكلما جدد 
نيته ف��ي ال��ص��ي��ام وأس���رع ف��ي ات��خ��اذ ال��ق��رار 
وبالفطور  اإلمساك،  وقت  باإلمساك  ثم  بذلك، 
القرار  اتخاذ  نفسه  عود  كلما  الفطور..  وقت 
بسرعة وباستمرارية حتى يتعود على اتخاذ 

القرارات..

قوة اإلجناز..

ه���ذا ال��ش��ه��ر ال��ك��رمي ي��ع��ود اإلن��س��ان على 
عينا  يغمض  أن  يريد  الناس  أغلب  اإلجن���از، 
ويفتح أخرى فإذا هو في نعيم، اإلصالح يبدأ 
أن حتل  يريد  الناس  من  فالكثير  الداخل،  من 
أو إجن��از  ب��دون جهد  مشكلته خ��الل س��اع��ات 

فعلي.. 
في  الصحيحة  ب��داي��ت��ه  ت��ك��ون  واإلجن�����از 
علِّم  ال��ن��ف��س، وم��ن داخ���ل ال��ن��ف��س.. رم��ض��ان يحُ
اإلنسان اإلجناز؛ ففي فترة ثالثني يومًا مكثفة 
نهاية  ف��ي  فتشعر  ليله  وت��ق��وم  ن��ه��اره  تصوم 
عماًل  وأجن��زت  كثيرًا  ربحًا  أنك حققت  شهرك 
عظيمًا، والناس طبيعتها تبدأ متحمسة فتخف 
احلماسة مع األيام، أما رمضان فيعلم اإلنسان 
كيف ينجز ببداية قوية وبإرادة تزداد قوة مع 
ت أكثر على غير عادة  األيام، فإذا طالت املدة َتقوَّ
األواخر  العشر  وبدخول  واخلائبني،  الكسالى 
نشط الكسالى، حيث  تزداد وتيرة العبادات وتحُ
يطيل املسلم ليله في التعبد ونهاره في التالوة 
قربت  ف��إذا  معتكفًا...  ك��ان  إذا  خاصة  والذكر 
األكثر  الليالي  فدخلت  العمل  في  زيد  النهاية 
بركة حتى آخر يوم من هذا الشهر املبارك، ال 
وفي  كاملة..  األعمال  تتم  حتى  ندم  وال  عجلة 
آخر  ف��ي  لهم  الله  »ويغفر  ال��ب��خ��اري:  صحيح 
القدر؟  ليلة  أهي   ! الله  يا رس��ول   : قيل  ليلة«، 
قضى  إذا  أجره  يوّفى  العامل  ولكن  »ال!   قال: 

عمله«.. وهكذا يكون اإلجناز الصحيح..
من  قربت  إذا  ثم  أكثر  كّثف  ثم  عماًل  ِاب��دأ 
اإلجناز فشد أكثر حتى تتم العمل كله بإتقان 
ومت��ام.. وه��ذه من املهارات التي ك��ادت تغيب 
في حياة املسلم.. فلنعمل على استرجاعها من 

خالل دورة الصيام هذه..

التجديد واخلروج عن املألوف..
اإلنسان معتاد أن ينام في وقت ويستيقظ 
في وقت ويذهب للعمل في وقت ويعود ويأكل 
ويتسوق.. إلى غير ذلك من أمور دنياه، يقوم 
ولكن  ومحدد،  معني  وقت  في  الغالب  في  بها 
عندما يأتي شهر رمضان املبارك تتغير األمور 
امل��أل��وف وامل��ع��ت��اد وتتجدد عليه  وي��خ��رج ع��ن 
احلياة.. ويكاد يجمع الباحثون والعارفون في 
موضوع اإلبداع على أن »اإلبداع هو اخلروج 
عن املألوف«، وما أحوج اإلنسان في كل زمان 
وخاصة في هذا الزمان إلى اإلبداع والتجديد، 
املألوف  »الروتني« واخل��روج عن  أن كسر  كما 
القلق  على  للتغلب  ال��ض��روري��ة  األع��م��ال  أح��د 

وضغوط أحداث احلياة..
والتغيير البد أن يكون في جدولك اليومي 
التغيير  وال��س��ن��وي.  وال��ش��ه��ري  واألس��ب��وع��ي 
من  بل  الشهر  هذا  من سمات  والتجديد سمة 
س��م��ات ه��ذا ال��دي��ن العظيم، ورم��ض��ان م��ا أن 
ينتهي حتى يأتي العيد فما يلبث حتى يأتي 
احلج بشهوره احلرم وبعده العيد.. وهكذا كل 
عام حتى ال متل النفوس وحتى تتجدد وتنطلق 
من جديد.. والرسول � يشير إلى هذه املهارة 
ذر ! جدد  أبا  »يا   :� ذر  بقوله ألبي  الذاتية 
السفينة فإن البحر عميق، وخفف احلمل فإن 
العقبة طويلة،  فإن  الزاد  السفر بعيد، واحمل 
فلنعمل   ، الناقد بصير..«  فإن  العمل  وأخلص 
الصيام،  م��درس��ة  دخ���ول  ف��رص��ة  اغ��ت��ن��ام  على 
فكريا  واجتماعيا،  إميانيا  حياتنا  لتجديد 

وسلوكيا.. وغير ذلك..

قوة تنظيم الوقت..
اإلمساك،  يكون  ومعينة  محددة  في ساعة 
وف���ي س��اع��ة م��ع��ي��ن��ة وم���ح���ددة اإلف���ط���ار، دق��ة 

أهمية  يولي  ال  الناس  أغلب  وتنظيم،  والتزام 
أهمية  ي��ول��ي  ال  وب��ال��ت��ال��ي  وتنظيمه  ل��ل��وق��ت 
الوقت هو احلياة، فاحلياة عبارة  حلياته ألن 
احلسن  ق��ال  كما  فتمضي،  ميضي  وق��ت  ع��ن 
أنت  إمن��ا  آدم،  اب��ن  »ي��ا  ال��ل��ه:  رحمه  البصري 
وقد  بعضك !«..  ذه��ب  ي��وم،  ذه��ب  كلما  أي���ام، 
يحاول أناس– إذا كانوا من أهل التكاسل وقلة 
بالوقت، فيمسكوا  ِخّلوا  يحُ أن  الدقة واإلجن��از- 
قبل وقت اإلمساك، سواء بعدم تأخير السحور 
ك��م��ا ي��ف��ع��ل ال��ب��ع��ض ب��ت��ن��اول ال��ع��ش��اء وع���دم 
اإلفطار  بعدم  أو  الصبح..  لصالة  االستيقاظ 
وقت اإلعالن عن غروب الشمس بأذان املغرب.. 
وفي كل الصنيعني خلل في التعامل مع الوقت 
»ما  يقول:   � والرسول  الوقت..  تنظيم  ومع 
وأخ��روا  عجلواالفطور  ما  بخير  أمتي  زال��ت 
ِبَخْيٍر  اسحُ  النَّ َي��َزالحُ  » اَل  السحور«، وفي رواي��ة: 

لحُوا اْلِفْطَر« )أخرجه مالك(. َما َعجَّ
ف��ي ش��ه��ر رم��ض��ان دق���ة وال���ت���زام وتنظيم 
لألوقات؛ فترى األمة بكاملها جتلس على مائدة 
اإلفطار تنتظر اإلعالم بالفطور، واألمة بكاملها 
ساعة  واجل��م��اع  وال��ش��راب  الطعام  عن  متتنع 
اإلمساك، وترى األمة صافة في الصالة والقيام 
والتراويح، وشيء عجيب لو كان لك أن تنظر 
إليه من أعلى أو تشاهده من بعيد، أمة في غاية 

النظام والدقة والترتيب..

�لعكم تتقون� دليل إمكانية التغيير :
ِتَب  وا كحُ ِذيَن آَمنحُ َها اَلّ يقول الله تعالى: �َيا َأيحُّ
ْم  َقْبِلكحُ ِمْن  ِذيَن  اَلّ َعَلى  ِتَب  كحُ َكَما  َيامحُ  الِصّ ْم  َعَلْيكحُ
تعالى  فقوله  )البقرة:183(،  وَن�  قحُ َتَتّ ْم  كحُ َلَعَلّ
من  أن  التحقق.. مبعنى  تفيد  تتقون�  �لعلكم 
أخذ بشروط التنمية خالل هذا الشهر، حصل 
له التغيير، وحتول من احلسن إلى األحسن.. 
له  يحصل  لم  التقوى  تقتضيه  مبا  أخل  ومن 

التغيير املنشود..
وللتغيير شروط ثالثة :

> الرغبة: ونعني بها الرغبة احلقيقية في 
يريدون  إنهم  يقولون  كثيرون  فهناك  التغيير، 
أن يتغيروا لكن في قرارت أو أعماق أنفسهم 
)حتى  املعنى عميق  وهذا  ذلك،  يريدون  ال  هم 

يغيروا ما بأنفسهم(.
ب��ه��ا م��ع��رف��ة كيفية  امل��ع��رف��ة: ون��ق��ص��د   <
التغيير، فالتطبيق ينبغي أن يكون مبنيًا على 
رمضان  من  واالستفادة  صحيحة،  معلومات 
ال���واردة  باملعاني  والتخلق  التحقق  تتطلب 
عالم  في  والعيش  التمني  وليس  الصيام،  في 

األحالم الواهمة..
> ال��ت��ط��ب��ي��ق: ه��ن��اك أن����اس ي���ري���دون أن 
يتغيروا وهم يعرفون كيف يتغيرون لكنهم ال 
فالتطبيق  يتغيرون.  ال  فهم  وبالتالي  يطبقون 
أناس  وهناك  بالنتائج.  يأتي  ال��ذي  هو  فقط 
التطبيق،  يحسنون  ال  لكنهم  الكالم  يحسنون 
والتطبيق بإصرار وعزمية بعد معرفة الطريق 

الصحيح هو الذي يأتي بالنتائج املرجوة.

كيف جتعل من رمضان نقطة انطالقة للتغيير؟ 
)نقط عملية( :

أن  تريد  ال��ذي  ما  تريد: ح��دد  ملا  > خطط 
ضع  الفضيل،  الشهر  ه��ذا  خ��الل  م��ن  حتققه 
تريده،  الذي  بالضبط  وحدد  واضحة،  أهدافًا 
في  )إذا فشلت  ج���دًا  امل��س��أل��ة ض��روري��ة  ه���ذه 
تكن  ل��م  إذا  للفشل(..  خططت  فقد  التخطيط 
نتائج،  هناك  تكون  فلن  مكتوبة«  »خطة  هناك 
نفسك  أخبر  نفسك،  مع  احُص��دق  تريد،  ما  دّون 

من خالل الكتابة مبا تريد ثم ذّكر نفسك بقراءة 
إل��ى كتابة ما تريد ال ما ال  ِانتبه  ذل��ك دوري���ًا. 
تريد، ال تكتب »ال أريد أن تفوتني صالة الفجر 
في جماعة« أو »التخلص من املشاكل األسرية« 
الفجر«،  صالة  على  احملافظة  »أري��د  اكتب  بل 
و«أريد حتقيق حياة مستقرة نسبيًا«.. وهكذا، 
في  اجتهد  كثيرة،  ب��أه��داف  نفسك  ت��زاح��م  ال 

التركيز على أهداف معينة.
أن  تذكر  التغيير:  في  رغبتك  على  أّك��د   <
الرغبة هي أول شرط من شروط التغيير، بعد 
في  ِاج��ل��س  التخطيط،  جلسة  م��ن  تنتهي  أن 
وقت آخر للتأكيد فيها على الرغبة. حني تؤكد 
الرغبة أج��ب على س��ؤال: مل��اذا؟ مل��اذا تريد أن 
حتقق هذا الهدف؟ اكتب لكل هدف من أهدافك 
ذات  ليست  األه����داف  بعض  أك��ث��ر.  أو  سببًا 
أهمية بعد أن حتققت من دوافعها وأنك تريد 
أن تستغني عنها أو أن تعدلها أو أن تؤجلها، 
افعل ذلك. املهم أن تستمر على ما أنت متأكد 

من رغبتك جتاهه.
> ضع مقاييس خلطتك: بعد أن تؤكد على 
رغبتك وتذكر دوافعها، تأكد من وضع مقاييس 
لكل هدف، أجب على سؤال: متى أعرف أنني 

حققت الهدف؟ ِافعل ذلك مع كل هدف.
العقل  ت��ري��د:  م��ا  ال��ب��اط��ن  عقلك  ح��ّف��ظ   <
ال��ب��اط��ن ه���و ال��ع��ق��ل احمل�����رك مل��ع��ظ��م أم����ورك 
وتفكيرك وبالتالي هو الذي يصيغ شخصيتك. 
العقل الباطن يعمل وفق أمرين: األمور اجللية 
ال��واض��ح��ة، وال��روت��ني امل��ت��ك��رر. يعني ذل��ك أن 
فإن  وبوضوح  يريده  ما  يدرك  الذي  الشخص 
عقله يسير جتاه هدفه ويسّهل له األمور. فلكي 
تقود عقلك الباطن ملا تريد وحتى يحقق لك ما 
تريد قم بقراءة خطتك املكتوبة كل يوم وحبذا 

أن تكون في بداية يومك أو قبل يومك.
> طّبق كل يوم: علماء اإلدارة واالقتصاد 
يذكرون أن الناجحني بعد أن يرسموا أهدافهم 
الواضحة يبدؤون بتطبيق شيء يوميًا. كل يوم 
للوصول  تعينك  فقط  ولو مسألة واحدة  طبق 
إلى  للوصول  افعل شيئا  ي��وم  كل  هدفك،  إل��ى 
هدفك حتى ولو كان بسيطًا. أنصحك بكتابة ما 
تود حتقيقه في الغد لياًل قبل أن تخلد للنوم، 
أو كتابة ما تود حتقيقه اليوم في بداية اليوم، 

أنفق الوقت القليل لتوفير الوقت الكثير.
> استعن بالدعاء: استغل ساعات اإلجابة 
وأنك في صيام ومستجاب الدعوة، واطلب من 

الله تعالى أن يعينك على حتقيق أهدافك.
> ق��ّي��م ث��م »ان��ص��ب وإل���ى رب���ك ف��ارغ��ب«: 
وتطبيق  الفضيل  الشهر  م��ن  تنتهي  أن  بعد 
ما رسمته في اخلطة اجلس مع نفسك جلسة 
محاسبة وتقومي، احسب الذي حققته في خالل 

هذه الفترة، إذا حققت %50 فأقل.
فارسم خطة أقل وابدأ من جديد فال تيأس 
مع احلياة )استعن بالله وال تعجز(، قم وابدأ 
من جديد، فالذي يخطط وال يحقق كل ما خطط 
له، فقد حصلت له حصيلة معينة، وهو خير من 
الذي ال يخطط بتاتًا ألن الذي ال يخطط ال يصل 
فهذا   70% إل��ى   51% إذا حققت  أم��ا  أص���اًل.. 
ألهدافهم  واحملققني  املنجزين  من  وأن��ت  جيد 
لم تكن  وس��وف حتقق في سنوات بسيطة ما 
من  فأنت   70% من  أكثر  إذا حققت  ب��ه.  حتلم 
في  نفسك  وكافئ  بكثرة  واملنجزين  املتميزين 

اإلجناز دائمًا..
--------

)*( مستشار أسري وقائد اجتماعي، مدرب 
في التربية اآلسرية.

ذ. محمد بوهو)*(

رمـضـان  والتـنميـة  الذاتـيـة  لإلنـسـان  الـمسلم
كيف تجعل رمضان فرصة للتغيير؟
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القصد من هذا املوضوع استنهاض الهمم 
معسكرا  رمضان  من  لنتخذ  العزائم  وتقوية 
واحملاسبة،  واملراجعة  التعبئة  إلتقان  إميانيا 
رج���اء استشعار رق��اب��ة ال��ل��ه ع��ز وج��ل ف��ي كل 
األوقات واألحوال، ومن ثم االرتقاء في عبادتنا 

إلى ذرى التقوى واإلحسان. 
يتسلسل هذا املوضوع في نقط ثالث :

أولها : داللة املوسمية في رمضان.
ثانيها : مفهوم التعبئة ووسائلها. 

ثالثها : مفهوم املراجعة ومتعلقاتها.
أوال : بيان داللة املوسمية في رمضان :

ش��ه��ر رم���ض���ان م���وس���م ي���ج���يء ك���ل ع���ام، 
واملوسمية سجية وسنة كونية وضعها الله في 
ليس  ما  خصوصيات  لألماكن  فجعل  الكون،  
من  واألق��ص��ى وغيرهما  كمكة  أخ���رى؛  ألم��اك��ن 
خصوصيات،  للزمان  وجعل  املقدسة،  األماكن 
وخصه  رمضان،  الشهور  من  –مثال-  فاختار 
مبميزات، نتمثلها في مثل قوله تعالى عن هذا 
فيه  أنزل  الذي  }شهر رمضان  العظيم:  الشهر 
عن  وق��ال  للناس{)البقرة:184(،  ه��دى  القرآن 
فدل   .)183: معدودات{)البقرة  }أياما  أيامه: 

ذلك على ثالثة أمور:
رمضان  شهر  فضل  إل��ى  اإلش����ارة   : أولها 
وإنزال القرآن فيه: }أنزل فيه القرآن{ والقرآن 
ه���و أس�����اس ال��ت��ع��ب��ئ��ة وال��ت��ق��وي��ة ل��ل��ن��ه��وض 
في شهر  مدارسته  على  واإلق��ب��ال  احل��ض��اري، 
رمضان من أهم وسائل ازدياد اإلميان، الذي به 

يتجدد الفهم واملنهج والسلوك.
وفيه  )أي����ام(  لفظ  م��ن  نستوحيه  ثانيها: 
ال��وق��ت مع  أهمية  إل��ى  اإلن��س��ان  ان��ت��ب��اه  لفت 
الليل  واخ��ت��الف  الفلك،  ودورة  ال��ك��ون،  حركة 
واآلداب  اإلسالمية،  الفرائض  ولعل  والنهار... 
اإلسالمية تثبت هذا املعنى الكبير: قيمة الوقت 
واالهتمام لكل مرحلة منه، وكل جزء فيه، وأيام 
والساعات  ب��األي��ام  وقتها  يحسب  ال  رم��ض��ان 
رحمة  أولها  بأن  ذلك  والثواني؛  بالدقائق  بل 
ووسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، ولهذا 
العظيم ميزات أخرى بينتها األحاديث  الشهر 

الصحاح واحلسنة.
ثالثها: التنبيه إلى سر هذا التكليف، فليس 
� يدل على  هو فريضة العمر _كالصالة مثال 
يفيد  وهو  التنكير،  بصيغة  )أياما(  ورود  ذلك 
التقليل، وكل قليل يسير، ووصف )معدودات( 
يفيد أنها تعد على رؤوس األصابع، ومتر مر 
السحاب، وما مضى منها ال يعود وال يعوض 
إال في حالة الرخص، وهذا املعنى يتظاهر مع 
رمضان  شهر  أن  حقيقة  على  الثاني  املعنى 
أيام معدودات من عمر اإلنسان ووقته، سريعة 
أن  اإلن��س��ان  فعلى  األداء،  يسيرة  االن��ق��ض��اء، 
يستثمر هذا الوقت النفيس في إحسان التعبئة 

واملراجعة.
ثانيا : معنى التعبئة ووسائلها :

والتعبئة  بامتياز،  تعبئة  موسم  رمضان 
وعبأته-  اجل��ي��ش  »ع��ب��أت  قولهم:  م��ن  تهيئة، 
ونحن  هيأته«)1(   : وتخفيفها-  الباء  بتشديد 
إذا نظرنا إلى آيات الصيام في سورة البقرة، 
كتب  آم��ن��وا  ال��ذي��ن  أيها  }ي��ا  تعالى:  قوله  م��ن 
قبلكم  من  الذين  على  كتب  كما  الصيام  عليكم 

الله  ح��دود  }وتلك   : قوله   إلى  تتقون{  لعلكم 
فال تقربوها كذلك يبني الله آياته للناس لعلهم 
هذه  أن  جن��د  186(؛   -  182 يتقون{)البقرة: 
ذكر  حيث  جليلة؛  ع��ب��ادات  على  تركز  اآلي���ات 
الصيام{ عليكم  }كتب   : مرات  الصيام خمس 
الصيام  أمت��وا  }ثم  لكم{  خير  تصوموا  }وأن 
}فمن شهد منكم الشهر فليصمه{  الليل{  إلى 
في  الدعاء   ذكر  ثم   الصيام{  ليلة  لكم  }أح��ل 
فإني  عني  ع��ب��ادي  سألك  }وإذا  تعالى:  قوله 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان{، وفي ختام 
تعالى:  قوله  االعتكاف ضمن  ذكر  ورد  اآلي��ات 

}وال تباشروهن وأنتم عاكفون في املساجد{.
منزل  ساقها  سامية،  ع��ب��ادات  كلها  فهذه 
مقصود،  ترتيب  في  جالله،  جل  الله  ال��ق��رآن، 
في  وقيمتها  ميزانه،  في  أهميتها  على  ليدل 
إعداد اإلنسان، املهيأ للعبادة  ِخْلقة، وتعبئته 
الس��ت��ش��ع��ار عظمة ال��ل��ه، وت��ق��وي��ة ال��ص��ل��ة ب��ه، 
وأهمها  نعمه،  إزاء  الشكر  وتقدمي  ومراقبته، 

نعمة القرآن الذي أنزل في شهر رمضان.
ولنبدأ بعبادة الصيام، محور هذه اآليات، 
أصل  م��ن  نابعة  الفريضة  ه��ذه  أن  ولنالحظ 
وذلك  الفضائل،  ومنبع  اخلير  أساس  اإلميان، 
بوصف  ب��ال��ن��داء  التكليف  ه���ذا  اف��ت��ت��اح  س��ر 
اإلمي���ان: }ي��ا أيها ال��ذي��ن آم��ن��وا{،  ولنالحظ 
كذلك أن القرآن اجته أساسا إلى تقرير حقيقته 
في  العالية ضمن خالصات  وحكمته  السامية 
ختام اآلي��ات، ص��درت بحرف« لعل« دالل��ة على 
اجلزم والقطع واليقني)2(؛ حيث ذكر سبحانه 
ف��ي خ��ت��ام  اآلي���ة األول����ى واألخ���ي���رة: }لعلكم 
ختام  ف��ي  وأورد  ي��ت��ق��ون{.  }لعلهم  ت��ت��ق��ون{ 
بصالة  وصيامها  رم��ض��ان  أي��ام  ع��دد  اكتمال 
عيد الفطر: }ولعلكم تشكرون{، وجاء في ذيل 
احلديث عن الدعاء ومطالبة العبد باالستجابة: 
}لعلهم يرشدون{،  وال شك أن التقوى هي روح 
روح  ال تستيقظ  بغيرها  الفالح،  اإلميان وسر 
األعلى،  املأل  إلى  نفس  تترقى  وال  الغفلة،  من 
الهوى، وشكر  تتطهر حواس من شهوات  وال 
ال��ل��ه ص���ورة م��ن ص���ور ذك���ره واإلق���ب���ال عليه 
يكون  أن  بد  ال  والصائم  سبحانه،  ومناجاته 
ذاكرا شاكرا لله على إنعامه، حيث أعانه على 
صيام الشهر وقيامه، وكتب له األجر والثواب، 

والرشد تعقل ورزانة واتزان وقوة الشخصية 
وجديتها وعلو همتها، والصائم الداعي املقبل 
على الله، البد أن يكون راشدا متزنا جادا، ومن 
هنا، فإن الصوم الذي ُيِعد الصائم لتقوى الله، 
ليس هو مجرد اإلمساك عن املفطرات فحسب، 
بل هو إيقاٌظ للروح، وتهذيب للنفس، وتذكير 
للسلوك...  وت��ق��ومي  ل���إرادة  وتقوية  باملنعم، 
وهذا يعني أن من عبأ نفسه بالصيام، فسمت 
من  خوفا  قلبه  ورق  حواسه،  وتطهرت  نفسه، 
قدرة على  أكثر  الله وطمعا في رضاه، أصبح 
الناس  االلتزام بالصوم األبدي عن أكل أموال 
أن��واع األك��ل، دل على  بالباطل، كنوع آخر من 
ذلك اآلية التي جاءت بعد آيات أحكام الصيام: 
}وال تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
الناس  أم���وال  م��ن  فريقا  لتاكلوا  احل��ك��ام  إل��ى 
باالثم وأنتم تعلمون{)البقرة:187(. مبعنى أن 
من مترن على كسر الشهوات بالصيام، فضيق 
مجاري الشيطان إلى النفس، أتقن هذا النوع 
ن  الفريد من أنواع الصيام، واألمة مدعوة للتمرُّ
يكون  أن  ميكن  ما  كل  عن  بالصوم  والتعبئة 
ويوم  الفساد،  أو  الضعف  مداخل  من  مدخال 
أصبحت األمة أفرادا ومؤسسات تأكل أموالها 
شكل  على  احل��ك��ام  إل��ى  بها  وت��دل��ي  بالباطل، 
عليها  استعلى  ذل��ك،  غير  أو  هدية  أو  رش��وة 
اآلخ���ر، ول��م تعد تنتفع مب��وس��م رم��ض��ان، وال 
وقيام  وص��الة  من صوم  فيه  التعبئة  بوسائل 
ودعاء واعتكاف، وال هي تستطيع مواجهة من 

يريد أن يعتدي عليها، ويوقف حركة سيرها.
وتدربت  بالصيام،  األم��ة  تعبأت  أن  وي��وم 
وعبادة  وعمال  إميانا  اإلمي��ان��ي  معسكره  في 
في  ساحقا  نصرا  التعبئة  ثمار  جنت  وخلقا، 
بدر ومكة وعمورية وغيرها، ولهذا األمر فرض 
ف��رض اجل��ه��اد،  قبيل  امل��ؤم��ن��ني  ال��ص��ي��ام على 
العدوان في حلاق  القتال وصد  آيات  وج��اءت 

األمة    أن  على  للداللة  وذل��ك  أحكامه)3(؛  آي��ات 
االن��ت��ف��اع من  -أف����رادا وج��م��اع��ات- تكون بعد 
املباركة؛  اجلهادية  الرمضانية  األي��ام  تعبئة 
عليها  املعتدين  خصومها  مواجهة  على  أق��در 

وعلى حريتها بدينها ودعوتها...
جاء  الصيام،  عن  احلديث  ثنايا  وفي  هذا 
ذكر الدعاء، الوظيفة الفطرية األساس لإنسان. 
لذا  جند أن األمر به ورد متناسقا مع أساليب 
الترغيب في الصوم وتقرير يسره، ورحمة الله 
أقرب  الصائم  ألن  وذل��ك  ورخ��ص��ه،  فرضه  في 
ال��دع��اة اس��ت��ج��اب��ة، كما ج��اء ف��ي ح��دي��ث أبي 

هريرة، قال: قال رسول الله ]: »ثالثة ال ترد 
دعوتهم...، وذكر منهم الصائم حتى يفطر«)4(.
للشعور  اإلن��س��ان  يهيئ  إذن  ال��دع��اء  فهذا 
ف��ي جلب  إل���ى رب���ه  بضآلته وف��ق��ره وح��اج��ت��ه 
ك���ل ن��ف��ع وك���ش���ف ك���ل ض����ر، وذل�����ك غ���اي���ة من 
بعبادة  األحكام  آي��ات  وتتوج  الصيام،  غايات 
من  األخيرة  األي��ام  في  املستحبة  »االعتكاف«، 
رمضان، وكانت سنة رسول الله ] في العشر 
األواخر منه، وهي -مبا تعني من لزوم املسجد 
من  وال��ت��ف��رغ  لعبادته  واالن��ق��ط��اع  الله  لطاعة 
شواغل احلياة- فترة جترد لله تعالى، تتزود 
وتتخلص  ال��رب��ان��ي��ة  بالنفحات  النفس  فيها 
ثم منعت  الشهوات، ومن  احل��واس من آص��ار 
الكامل،  التجرد  لهذا  حتقيقا  املباشرة،  فيها 
الطني،  قبضة  م��ن  النفس  فيه  تتخلص  ال��ذي 
وحت��ل��ق ال���روح ش��وق��ا إل��ى ل��ق��اء رب العاملني، 
وال����ذي ي��زي��د ه���ذا امل��ع��ن��ى ال��س��ام��ي وض��وح��ا 
ورود لفظ املساجد، بدال من البيوت، واملساجد 
أفعال  أعظم  من  والسجود  السجود،  مواضع 
ال��ذل  بأعمق  النفس  م��ن  إق���رار  ال��ص��الة، ألن��ه 
وأقرب طريق  العبودية  واخلضوع، وهما سر 

للتحليق إلى مقام القرب من الله تعالى.
تضمنت  الصيام  آي���ات  أن  يتبني  وه��ك��ذا 
التي  واجل��س��دي��ة،  ال��روح��ي��ة  التعبئة  وس��ائ��ل 
يحقق  أن  االنتفاع  حق  بها  انتفع  ملن  تضمن 
غ��اي��ة ال��ص��ي��ام، والس��ي��م��ا إذا مت��ت ع��ب��ر ه��ذه 
التعبئة مراجعة قومية، تدفع في اجتاه العودة 
فما  منكر.  كل  وال��رج��وع عن  كل معروف،  إل��ى 

املراد باملراجعة؟ وما متعلقاتها؟
ثالثا : معنى املراجعة ومتعلقاتها :

املراجعة من »الرجع« أو »الرجوع«، ومدار 
ويأتي  و«ال��رد«،  »العود«  على  اللغة  في  مادته 
بداللة خاصة في االستعمال القرآني في معنى 
اآلخ��رة وم��ا تقتضيه من  الله في  إل��ى  العودة 
آخر  في  مجيئه  مع  ذل��ك  وينسجم  احملاسبة، 
اآليات، في مثل قوله تعالى: }وإلى الله ترجع 
مؤثر  إي��ح��اء  وفيه  عمران:109(.  األم����ور{)آل 
للمراجعة  الضمائر  ويوقظ  القلوب  يستجيش 
واحمل���اس���ب���ة، ق��ب��ل أن ت��س��اق األج���س���اد إل��ى 
احملشر أمام اجلمع األكبر، لتحاكم في احملكمة 
اإللهية... واملراجعة شيء مطلوب على الدوام 
من طرف املسلم. يقول الله عز وجل: }يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت 
تعملون{ مبا  خبير  الله  إن  الله  وات��ق��وا  لغد 

)احلشر:18(.
التوبة  أب���واب  تفتح  رم��ض��ان  وف��ي ظ��الل 
مشرعة  كانت  وإن  الصائمني،  أمام  واملراجعة 
في كل وقت، ففيه تصفد الشياطني، ويضاعف 
للقائمني  املالئكة  دع��اء  ويكثر  الطاعات،  أج��ر 
العابدين، بل تتنزل املالئكة والروح بإذن ربهم 
على أهل املساجد في ليلة مباركة هي خير من 

ألف شهر، وتبقى معهم حتى مطلع الفجر...
دافعة  التشجيعية  األم��ور  هذه  كانت  وإذا 
حلسن املراجعة في هذا املوسم اخلاص الذي 
أنزل فيه القرآن، فبماذا تتعلق هذه املراجعة؟ 
إلى  بالنسبة  والسيما  إي��ح��اءات��ه��ا؟  ه��ي  وم��ا 

املسلمني في عصرهم هذا؟
إن هذه املراجعة تشمل جميع أمور اإلنسان 
وأول  واجلماعية،  الفردية  والدنيوية،  الدينية 

ذلك:
> مراجعة الصلة بالله عز وجل:

إن أول م��ا ي��ج��ب م��راج��ع��ت��ه ف��ي رم��ض��ان 

د. جميلة زيان
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رمضـان  مـوسـم  تعبئة  ومـراجـعـة

تتمة ص :  11

يوم أن تعبأت األمة بالصيام، 
وتدربت في معسكره اإليماني 

إيمانا وعمال وعبادة وخلقا، جنت 
ثمار التعبئة نصرا ساحقا في بدر 

ومكة وعمورية وغيرها، ولهذا 
األمر فرض الصيام على المؤمنين 
قبيل فرض الجهاد، وجاءت آيات 

القتال وصد العدوان في لحاق آيات 
أحكامه؛ وذلك للداللة على أن 

األمة   -أفرادا وجماعات- تكون 
بعد االنتفاع من تعبئة األيام 

الرمضانية الجهادية المباركة؛ 
أقدر على مواجهة خصومها 

المعتدين عليها وعلى حريتها 
بدينها ودعوتها...

ال شك أن التقوى هي روح اإليمان 
وسر الفالح، بغيرها ال تستيقظ 

روح من الغفلة، وال تترقى نفس إلى 
المأل األعلى، وال تتطهر حواس 

من شهوات الهوى، وشكر اهلل 
صورة من صور ذكره واإلقبال عليه 

ومناجاته سبحانه، والصائم ال بد أن 
يكون ذاكرا شاكرا هلل على إنعامه، 

حيث أعانه على صيام الشهر 
وقيامه، وكتب له األجر والثواب، 
والرشد تعقل ورزانة واتزان وقوة 
الشخصية وجديتها وعلو همتها

العدد 424/423
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الصلة  ه��ذه  وم��دار   ، بالله  املسلم  هو صلة 
أم��روا  }وم��ا  تعالى:  لقوله  اإلخ���الص؛  على 
الدين حنفاء{ له  الله مخلصني  ليعبدوا  إال 
)البينة:5(، فاإلنسان مدعو إلى الرجوع إلى 
اإلخ��الص في كل وق��ت، وال سيما في شهر 
رمضان، فقد نغفل في السنة وخالل األشهر 
فيأتي  قليال  اإلخ����الص  ع��ن  ع��ش��ر  اإلح����دى 
اإلخ��الص  إل��ى  ارجعوا  لنا:  ليقول  رمضان 
في  ولنتمعن  ومحصوها،  النوايا  وج��ددوا 
الصوم  فيه  أضيف  ال��ذي  القدسي  احلديث 
»إال  العزة إضافة تشريف وتعظيم:  إلى رب 
فلماذا  به«)5(  أج��زي  وأن��ا  لي  فإنه  الصوم 
ج��ع��ل ال��ل��ه ع��ز وج���ل ال��ص��وم ل��ه م��ع أن كل 
ال��ع��ب��ادات َل���ُه ت��ع��ال��ى؟ ألن ال��ص��وم س��ر بني 

اإلنسان وبني ربه .
> مراجعة الصلة برسول الله ] :

لهذه  الهادي  القدوة  هو   [ وال��رس��ول 
األمة، لذا فعلى املسلم أن يراجع صلته به، 
آله،  وعلى  عليه  الصالة  من  باإلكثار  وذل��ك 
ومغازيه،  س��راي��اه  وحفظ  سيرته،  ودراس���ة 
أو  َدقَّ  أم��ر  كل  في  وأفعاله،  أقواله  واتباع 
ثبت في  رم��ض��ان، حيث  ، و خاصة في  َج��لَّ
األثر عن ابن عباس: »أن رسول الله ] كان 
من أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان 
القرآن،  يدارسه  ليلة  كل  جبريل  يلقاه  حني 
فكان رسول الله حني يلقاه أجود من الريح 
ومعنى  وبركتها،  سيرها  ف��ي  املرسلة«)6( 
واملدارسة  القرآن  يتدارس  كان   [ أنه  ذلك 
يكشف  مبا  إميانه،  فيزداد  املراجعة؛  تعني 
يزكو مع  و  العظيم،  ال��ق��رآن  أس���رار  م��ن  ل��ه 
إلى  وإحسانه  الله  على  إقباله  الزيادة  هذه 
اخللق،  فكان يحيي الليل ويوقظ أهله ويشد 

املئزر)7(.
> مراجعة الصلة بكتاب الله :

إن نزول القرآن الكرمي في شهر رمضان 
يعني أن هذا القرآن، الذي يتضمن الصحيح 
ل��ت��اري��خ  م���ن إْرث األن���ب���ي���اء، ه���و م��راج��ع��ة 
لألمة  املرجعية  وه��و  جميعها،  ال��رس��االت 
اإلسالمية، ومن ثم فإننا نشعر وكأن الله عز 
وجل يعيد ويكرر علينا: مرجعك أيتها األمة 
هو كتاب ربكم ليس لكم سواه، فارجعوا إلى 
القرآن، وراجعوا واقعكم وتاريخ أمتكم على 
ضوء مبادئه وأسسه وُمُثله، ففيه دواؤكم و 
فيه شفاؤكم وفيه نصركم وفيه عزكم  وفيه 

كل ما حتتاجوه في الدنيا واآلخرة.
واملراجعة  ال��رج��وع  ه��ذا  تفعيل  وألج��ل 
بإتقان، ينبغي للمؤمن الصائم أن يقبل على 
قراءة القرآن، و كأنه يتنزل عليه، وأن يتدبره 
جالسني  و صحابته  الرسول  وكأن  ويطبقه 
معه، وإن هذه املراجعة للقرآن تالوة وتدبرا 
من  نوعا  ستحقق  التي  هي  وعمال،  وفهما 
التصالح مع القرآن بعد هجران، وتوطد ما 
العظيم،  بكتابها  األمة  انقطع من صلة هذه 
وتلزمها باتباع هداياته في حياتها، وتردها 
التغيير  جهة  إل��ى  وتدفعها  ش��روده��ا  م��ن 

اإليجابي لواقعها.
> مراجعة أفعال اجلوارح :

لم  »م��ن   :[ الله  رس��ول  لقول  تصديقا 
لله حاجة  يدع قول الزور والعمل به فليس 

في أن يدع طعامه وشرابه«)8(.
رمضان موسم مراجعة بامتياز ملا فسد 
من أفعال جوارحنا، فكم من صائم اعتاد على 
إطالق لسانه ذات اليمني وذات الشمال في 
كل محرم من آفات الكالم؛ كالغيبة والنميمة 
واملراء  واجل��دال  والسباب  والشتم  والكذب 
التوجيه  فجاء  واالس��ت��ه��زاء...  والسخرية 

والشرب  من األكل  الصيام  »ليس  النبوي: 
لينبه  والرفث«)9(  اللغو  من  الصيام  وإمن��ا 
هذا الغافل الشارد إلى سبيل التوبة واملغفرة 
بإمساك لسانه عن كل محرم، وشغله بالذكر 

واالستغفار والقول احلسن...
وكم من صائم استلذ النظر إلى كل محرم 
أو  والسهرات  والفضائيات  املسلسالت  في 
في األسواق والطرقات، فجاء شهر رمضان 
ليدعوه إلى محاسبة هذه احلاسة، ومراجعة 
ال��ق��رآن  تعاليم  ض���وء  ف��ي  منها  ي��ص��در  م��ا 
البصر  غض  إل��ى  بتوجيهه  وذل��ك  والسنة، 
تالوة  الله  كتاب  في  والنظر  محرم،  كل  عن 
وتدبرا، وفي آالئه ونعمه تذكرا وتفكرا، وفي 

مصيره إلى ربه إشفاقا وتشوقا...
ال��ن��وم بقدوم  ب��دأ رحلة  م��ن صائم  وك��م 
وكيانه  وجوارحه  قلبه  فحرم  الصوم،  شهر 
الروحية؛ وكم من صائم  من أسرار الصيام 
وإلى  والطرب،  اللهو  آالت  إلى  سمعه  ألقى 
فإن  وك��ذب،  ومنيمة  غيبة  من  الله  ح��رم  ما 
وكل  ش��ري��ك��ان،  كالهما  كاملتحدث  ال��س��ام��ع 
منهما شيطان؛ فكان رمضان فرصة سانحة 
هذه  أس��ر  من  رقبته  ويحرر  نفسه  ليراجع 
كالمه  إلى  باالستماع  وذلك  السيئة،  العادة 

سبحانه، استماع تأثر وتدبر وخشوع.
فينبغي إذن، أن تراجع أفعالنا في ضوء 
وفي  الفطر  ف��ي  ال��ل��ه سبحانه  ب��ه  ي��أم��ر  م��ا 

الصوم من باب أولى وأحرى.
> مراجعة املعاملة مع اآلخرين :

الزمان،  في هذا  املراجعة ضرورية  هذه 
زمن املاديات، الذي نضبت فيه رشح الرحمة 
م��ن قلوب ال��ن��اس، وه��ي ض��روري��ة أكثر في 
الكرمي؛ فكم من األرحام تقطعت  هذا الشهر 
اإلسالم  بتعاليم  اجلهل  بسبب  األزواج  بني 
ومبادئ املعاملة بني الزوجني، وكم من األبناء 
أبناءهم،  أهملوا  اآلب��اء  ومن  آباءهم،  عقوا 
وكم من األمهات دأبن على الصراخ في وجه 
في  عنهم  أعينهن  وغفلت  الصغار،  أبنائهن 
نوم  أو سهر متواصل، أو انشغال فارغ، وكم 
متاع  بسبب  اه��ت��زت،  القرابات  أواص��ر  من 
زائل، أو نزاع عارض، أو ظرف طارئ، وكم 
من احملرومني واملنكوبني وامللهوفني منعوا 
اخلصومات  من  وكم  والصدقات،  املواساة 
املذهبية والفكرية، والنزاعات حول املكاسب 
كانوا  أن  بعد  املؤمنني،  بني  فرقت  الدنيوية 
ه��ذه  ف��ج��اءت  متقابلني؛  س���رر  ع��ل��ى  إخ����وة، 
صالتنا  ملراجعة  رم��ض��ان،  فرصة  الفرصة، 
وإخوتنا؛  وضعفائنا  وأق��رب��ائ��ن��ا  ب��أس��رن��ا، 
ال��ل��ه،  إل���ى  ال���رج���وع  ج����اءت لنسلك م��س��ل��ك 
وال��ت��ق��رب إل��ي��ه ب��ح��س��ن ال��ص��ي��ام وال��ق��ي��ام، 
وصلة األرح���ام اخل��اص��ة وال��ع��ام��ة، وك��ل ما 
يحقق هدايات القرآن والسنة، في مثل قوله 
باملعروف{ عليهن  الذي  مثل  )ولهن  تعالى: 
خيركم  »خيركم   :  [ وقوله  )البقرة:228(، 
زوجها  بيت  في  راعية  »وامل��رأة  ألهله«)10(، 
سبحانه  وقوله  رعيتها«)11(  عن  ومسؤولة 
جامعا بني املراجعة والصدقة: }ألم يعلموا 
ويأخذ  عباده  عن  التوبة  يقبل  هو  الله  أن 
الرحيم{ ال��ت��واب  ه��و  ال��ل��ه  وأن  ال��ص��دق��ات 
)التوبة:104(، وقوله سبحانه آمرا باإلصالح 
ب��ني إخ��وة اإلمي���ان: }إمن��ا امل��ؤم��ن��ون إخ��وة 

فأصلحوا بني أخويكم{)احلجرات:10(.
رابعا: مراجعة القيم والعادات السيئة :

ول��ع��ل م��ن أه���م ال��ق��ي��م وال���ع���ادات التي 
وأثرت  ارتباط  أشد  رمضان  بشهر  ارتبطت 
اإلنفاق  قيم  وعباداتنا  وعاداتنا  قيمنا  في 
واالستهالك، وعادات األكل والشرب والنوم 
واالستيقاظ. فاإلنفاق البذخي في رمضان ال 
يتسق قطعا مع روح الصيام، ومع وضعية 

أغلبها  ف��ي  ال��ت��ي  اإلس��الم��ي��ة  مجتمعاتنا 
كل  على  احملافظة  تتطلب  نامية  مجتمعات 
نصنعه  وما  الهدر،  من  إمكانية  وكل  جهد، 
إلمكانات  ه��در  تأكيد  بكل  ه��و  رم��ض��ان  ف��ي 
لقيم س��ام��ي��ة، وه���در لسلوك  م��ادي��ة، وه���در 

منزلة القناعة.
قيمنا  مل��راج��ع��ة  مناسبة  رم��ض��ان  شهر 
االستهالكية وتعديلها لتصبح قيما إنتاجية 
مواردنا  على  تعتمد  رشيدة،  استهالكية  أو 
وج��ه��ودن��ا ال��ذات��ي��ة، ب��دال م��ن االع��ت��م��اد على 
اآلخ��ري��ن، ل��ذا أه��ي��ب ب��امل��رأة ب��وج��ه خ��اص، 
باعتبارها تدبر مصروفات بيتها، أن جتعل 
كل مطالبها ونفقاتها في رمضان في حدود 
في  اإلن��ف��اق  همها  أكبر  جتعل  وال  الكفاية، 
األس��واق على املأكل وامللبس واألث��اث، فإن 
اآلية  اإلنفاق، بصريح  في  باالعتدال  العبرة 
الكرمية: }والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بني ذلك قواما{)الفرقان:67(...

وفي اخلتام، فإن مما يلزم لتحقيق هذه 
التعبئة واملراجعة في رمضان؛

رمضان  على صيام  نياتنا  أن جندد   >
على  العزم  بعقد  وذل��ك   واحتسابا،  إميانا 
إحكام الصلة بكتاب ربنا، ونفخ روحه فينا 
أول  أن��زل��ت  كما  معانيه  وتلقي  ج��دي��د،  م��ن 
مرة، لم يطرأ عليها تغيير، وأن نعود عودة 
صادقة إلى امتثال أوامر ربنا ونواهيه، وأن 
أثناء الصوم وبعد الصوم  نحاسب أنفسنا 
ينقص  أو  صومنا  يفسد  م��ا  ارت��ك��اب  على 

تقوانا.
< أن نصل أرحامنا وإخوتنا في اإلميان.
< أن نرتق ما انفتق من سلوكنا ونقلع 

عن فاسد عاداتنا.
< أن نراجع واقع أمتنا في ضوء القرآن.
عباداتنا  أن  ال��وع��ي  مت���ام  ن��ع��ي  أن   >
وعاداتنا التي سنكتسبها بالتعبئة واملراجعة 
ليست موسمية في رمضان، وإمنا املوسمية 
نحو  والتقومي  للتعبئة  حقيقية  فرصة  فيه 
األفضل، وذلك ألن املفهوم احلقيقي للعبادة 
االنقطاع،  وع��دم  االستمرارية  بطابع  يتسم 
حتى  رب��ك  }واع��ب��د  تعالى:  لقوله  مصداقا 

ياتيك اليقني{)احلجر:99(.
وذل��ك��م ه��و ال��س��ب��ي��ل إل���ى ص���وم أه��دى 

وأنفع.
------------

 1 - املفردات/عبأ، ص330.
 2 -  يعضد هذا املعنى تكرارها 4 مرات في 

سياق آيات الصيام من سورة البقرة
في سبيل  }وقاتلوا  تعالى:  قوله  -  من   3  
ما  ويرفد   .)189 يقاتلونكم{)البقرة:  الذين  الله 
الله  رس��ول  امل��روي عن  القرآن احلديث  في  جاء 
من  أحدكم  كجنة  ال��ن��ار،  من  جنة  »الصيام   :[
عن  األلباني،  ماجه،  ابن  سنن  )صحيح  القتال«: 

عثمان رضي الله عنه، رقم: 1336، 57/2(
 4 -  صحيح سنن ابن ماجه، األلباني، رقم: 

.86/2 ،1432
 5 -  البخاري)1805( ومسلم)1151(

 6 -  مسند أحمد بن حنبل: 180/5، عن عبد 
الله بن عباس.

7 -  كما ورد في الصحيح، واللفظ ملسلم   
العشر  إذا دخل  الله  رس��ول  كان   «  : رقم)1174( 

أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد املئزر«
 8 -  البخاري)1804( عن أبي هريرة [.

 9 -  صحيح اجل��ام��ع، األل��ب��ان��ي، ع��ن أبي 
هريرة رضي الله عنه)5376(

 10 -  سنن الترمذي، عن عائشة رضي الله 
عنها برقم)3895(

11 -  البخاري)893( عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما.

رمـضـان مـوسـم تعبئة ومـراجعـة )تتمة(

صيف العابدين تظل معه ثوابت اإلميان من 
صالة وأذكار وتدبر وقراءة القرآن، ويظل لباس 
التقوى معهم في كل مكان، وصيف العابثني غفلة 
فتخلو  الرحمن،  وانفالت ونسيان آليات  وقسوة 
احلقائب من املصاحف ومتتلئ بكل رخيص وغال 
من مالبس وأحذية و«اكسسوارات« مما يبلى قبل 

اإلنسان.  
صيف العابدين سياحة في األرض الستراحة 
فيزداد  الله  ملك  في  النظر  شواطئ  على  القلب 
اإلميان، وصيف العابثني تلويث للقلب باالرمتاء 
على شواطئ الفاسقني، فيزداد السعار والفسوق 

والعصيان.
ص��ي��ف ال��ع��اب��دي��ن ص��ل��ة ل��ألرح��ام ، وإدخ���ال 
العابثني  واإلخ��وان، وصيف  األهل  على  السرور 
هروب من األهل واألرحام واالرمتاء فى أحضان 
ال���ق���درات  ذوات  أو  ذوي  واخل�����الن  األص���ح���اب 
الفائقة في اخليانات والرقص واملجون والسكر 

والطغيان.
أراض  من  للشهادة  توسيع  العابدين  صيف 
اخل��ي��رات،  بفعل  ال��ق��ي��ام��ة  ي���وم  ل��إن��س��ان  تشهد 
على  الضد  لشهادات  تكثيف  العابثني  وصيف 
امل��خ��ازي واآلف���ات التي مت��أل ال��س��اح��ات، فتشهد 

عليهم يوم القيامة بهذه املنكرات.
وزي��ارة  إال  ب��أرض  ينزل  ال  العابدين  صيف 
وصيف  واملنكوبني،  واأليتام  واملساكني  الفقراء 
و«شلة  والسينما  امل��س��ارح  ع��ن  بحث  العابثني 

األنس« وعصبة املرح والعبث واملجون.
صيف العابدين جوالت في أرض الله تعالى 
واالك��ت��ش��اف��ات  العلمية  االخ��ت��راع��ات  ع��ن  بحثا 
العابثني  صيف  الفكرية،  واالب��ت��ك��ارات  الفلكية، 
بحث عن األفالم اجلنسية، واللقطات اخلسيسة، 

واأللعاب الرديئة.
صيف العابدين بحث عن اإلجنازات في أرض 
والصبر  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات  ذوي  ي��د  على  الله 
عن  بحث  العابثني  وص��ي��ف  وامل��ل��م��ات،  واجل��ل��د 
يدي  بني  وتذلل  املغنيات،  وراء  ولهث  املائعات، 

العاهرات.
اإلنفاق  في  حكمة  تصاحبه  العابدين  صيف 
وروية في االستهالك، وصيف العابثني سفه في 
امل��غ��ري��ات، وانسياق وراء  أم��ام  اإلن��ف��اق، وخ��ور 

اإلعالنات.
والفرح  املرح  أل��وان  من  فيه  العابدين  صيف 
وصيف  الكثير،  الله  أحله  مبا  والسرور  والهنا 
ال��ش��رور، وع��زوف عن  العابثني م��رح وف��رح بكل 
تافه  اختيار  ف��ي  ون��زق  ال��وق��ور،  الطيب  احل��الل 
يطول  بكاء  عن  غافلني  قليال  ليضحكوا  احلقير 

يوم النشور.
 صيف العابدين استمرار لرحلة السالكني إلى 
رضا الله تعالى واجلنة، وصيف العابثني اندفاع 

نحو سخط الله والنار.
}فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون{، 
و}أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟{ اليستوون.

د. صالح سلطان

 مفارقات بني 
صيف العابدين والعابثني
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بسم الله الرحمن الرحيم،
والصالة والسالم على سيد املرسلني، 

وعلى آله وصحبه امليامني، وبعد،
من فوائد رمضان كونه موسم مراجعة 
األمة  واق��ع  لتشخيص  مراجعة  بامتياز، 
ال���ق���رآن، وم��راج��ع��ة لتصويب  ف��ي ض���وء 
ومراجعة  القرآن،  منهج  على  األم��ة  حركة 
للنهوض باألمة إلى مستوى شرعة القرآن.
ف���إذا ل��م حت��س��ن األم���ة االس��ت��ف��ادة من 
رمضان،  موسم  مثل  وقدسي  ث��ري  موسم 
الذي شرفه الله بأن أنزل فيه القرآن، لتكون 
في مستوى ما هو مطلوب منها على هدي 
القرآن وسنة نبي القرآن، فلن تستطيع أن 
تستفيد من غيره من املواسم واأليام قطعا.
قواعد  له  استراتيجي،  أمر  واملراجعة 
ف��ي خ��ط��ط وم��ش��اري��ع  وض���واب���ط، يتجلى 
فن  ثالثة:  فنون  واالستراتيجية  وبرامج. 
تعبئة وفن مراجعة وفن مواجهة، فلننظر 
إل��ى رم��ض��ان ومحطاته وف��رص��ه م��ن هذه 

الزوايا االستراتيجية:
رمضان موسم تعبئة بامتياز :

في  الصيام  آي���ات  مواضيع  تتمحور 
الصيام  ثالثة:  أرك��ان  ح��ول  البقرة  س��ورة 

والدعاء واالعتكاف. وهي  ركائز املراجعة 
ال��ق��رآن،  م��ن��ّزل  الله  م��ع  للصلة  الشمولية 
والتزام شرعة القرآن، واتباع هدي رسول 

أمة القرآن محمد ].
وه���ي ك��ذل��ك ع���ب���ادات رئ��ي��س��ي��ة جتعل 
صلته  لتقوية  أكبر  بشكل  يتفرغ  امل��ؤم��ن 
بالله عز وجل، وتدفعه لالستزادة من النهل 
من هذا املعني الصافي واملورد النقي الذي 
هو القرآن الكرمي، وتشعره بالدفء واألمن 
النبوي  النهج  ال��ت��زام  عبر  يغمره  ال���ذي 

املمثل للتطبيق األمثل لهذا القرآن.
رمضان أفضل موسم للمراجعة :

واملراجعة شيء مطلوب من املسلم على 
ِذيَن  َها الَّ الدوام؛ يقول الله عز وجل: �َيا َأيُّ
َمْت  َقدَّ َما  َنْفٌس  َوْلَتْنُظْر  َه  اللَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا 
ا َتْعَمُلوَن َه َخِبيٌر ِبَ َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ِلَغٍد َواتَّ
� )احلشر:18(. وكما ورد في األثر عن عمر 
 : له  ق��ال في خطبة  أن��ه   ] بن اخلطاب 
فإنه  أن حتاسبوا،  قبل  أنفسكم  »حاسبوا 
أن  قبل  أنفسكم  وزن���وا  حلسابكم،  أه��ون 
�َيْوَمِئٍذ  األكبر  للعرض  وتزينوا  توزنوا، 
)احلاقة:  َخاِفَيٌة�  ِمْنُكْم  َتْخَفى  ال  ُتْعَرُضوَن 
17(، )ذكره ابن املبارك في الزهد، وابن أبي 

الدنيا في محاسبة النفس(. 
ففي رمضان يشّجع املسلم بشكل خاص 
على هذه املراجعة، ألن فيه تقّيد الشياطني، 
واألحاديث حول ذلك كثيرة، كما تضاعف 
فيه احلسنات عن غيره من األوقات، ويكثف 
تتنزل  املالئكة ألهل اإلمي��ان، بل  فيه دعاء 
املالئكة والروح بإذن ربهم لتحية املؤمنني 
في ليلة مباركة من لياليه هي خير من ألف 
شهر، من أع��ّد لها وف��از بأجرها كان ممن 
أحسنوا التعبئة واملراجعة، وأصبح أقوى 
كلها  هذه  املواجهة.  أن��واع  لكافة  وأصلب 
في  املراجعة  تدفع حلسن  أمور تشجيعية 
هذا املوسم اخلاص الذي أنزل فيه القرآن.

رمضان موسم إلتقان املواجهة :
رمضان موسم متميز للتمرن على إتقان 

املواجهة، ليس فقط با لدينا من الشواهد 
في  حتققت  التي  الكبرى  االنتصارات  عن 
رمضان، بل ألن اآليات البينات التي جاءت 
بعد آيات أحكام الصيام دلت داللة واضحة 
ال يحسن  املواجهة  َف��نِّ حسن  أرك��ان  على 
ووعى  الصيام،  أحسن  من  إال  استيعابها 
أهمية رمضان، وأدرك مقاصد وغايات ما 

تنزل فيه من الهدى والفرقان.
ال��دالالت القرآنية على  وهذه جملة من 
في  التعبئة  حسن  بني  العضوية  العالقة 
وب��نْي  واعتكافا،  ودع���اء  صياما  رم��ض��ان، 
إتقان املواجهة للدفاع عن حصاد رمضان 
وما يسمح به من التمكني والنصر والظفر، 

حددتها  كما  وضوابطها  شروطها  وبيان 
اآليات التي تّوجت بذكر الصيام، تخاطب 
وأكملوا  للصيام،  دع���وا  ال��ذي��ن  امل��ؤم��ن��ني 
يتأهبوا جلني  ب��أن  ال��ص��ي��ام،  وأح��س��ن��وا 
حصاد موسم الصيام، واحلرص على عدم 

ضياع زرعهم وجهدهم في رمضان:
الصوم األبدي عن أكل أموال الناس بالباطل :

يأتي على رأس هذه الدالالت ذلك الركن 
الصلب املتمثل في االلتزام بالصوم األبدي 
ن  الناس بالباطل. فمن مَترَّ عن أكل أموال 
على كسر الشهوات عبر الصيام، أتقن هذا 

النوع الفريد من أوجه الصيام، الواقي من 
الظلم والبغي وتنافر القلوب.

يقول الله عز وجل: �َوال َتاُكُلوا َأْمَواَلُكْم 
��اِم  ��كَّ احْلُ ِإَل��ى  ِبَها  َوُت��ْدُل��وا  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكْم 
اِس ِباالْثِم َوَأْنُتْم  ِلَتاُكُلوا َفِريقًا ِمن َاْمَواِل النَّ
َتْعَلُمون� )البقرة:187(؛ فلم تأت هذه اآلية 
عبثا في آخر آيات الصيام، ألن املنصوص 
عليه فيها هو العقد الذي إذا ما انفك اعتبر 
مدخال من مداخل النسف لألمة، تلك األمة 
ميكن  ما  كل  عن  بالصوم  للتمرن  املدعوة 
أن ي��ك��ون م��دخ��ال م��ن م��داخ��ل الضعف أو 

الفساد.
وامل��الح��ظ أن��ه م��ن ي��وم أصبحت األم��ة 
وانكسرت  هزلت  بالباطل،  أموالها  تأكل 
تعد  ولم  اآلخ��ر،  عليها  واستعلى  شوكتها 
تنتفع بوسم رمضان ال مراجعة وال تعبئة، 

ومن ثم فهي أعجز من أن تقوم بواجهة.
فاملواجهة تبدأ من كون جموع املؤمنني 
ال��ذي��ن اس��ت��ف��ادوا م��ن رم��ض��ان يستحيل 
بينهم  األم���وال  ليأكلوا  أيديهم  مي��دوا  أن 
بالباطل، وال أن يدلوا بها إلى احلكام على 
شكل رشوة أو قربان بغية مصلحة أو غير 

ذلك.
تتعلمه  مستمر  أب����دي  ص���وم  ف��ه��ن��اك 
وتتلقاه األمة أفرادا ومؤسسات من خالل 
تلك املراجعة القومية التي متت وتتم عبر 
فن التعبئة من عبادة وصالة وقيام ودعاء 
واعتكاف طيلة شهر رمضان، جتعل جسد 
متراحما  متكافال  متالحما  متماسكا  األمة 

قويا منيعا.
الوعي باملواقيت وزمن املواسم ملزيد من التعبئة 

واملراجعة :
فحتى ال تصاب األمة بالضعف والوهن، 
تدعوها  والكسل،  التراخي  إلى  تنحاز  أو 
بركن شديد متجسد  لاللتزام  التالية  اآلية 
أو  الزمنية،  الغفلة  األب��دي عن  الصوم  في 
االنشغال بأدوات الزمن عن االستفادة من 

املتاح من الزمن.
َع��ِن  �َيْسَألوَنَك  وج���ل:  ع��ز  ال��ل��ه  ي��ق��ول 
 � ��جِّ َواحْلَ اِس  ِللنَّ َمَواِقيُت  ِه��َي  ُق��ْل  ��ِة،  االِه��لَّ
)البقرة: 188(. فمن املخاطبني بالقرآن زمن 
اآليات  لكن  األهلة،  عن  يسأل  من  الرسالة 
على  تنبه  املواجهة   إتقان  لدروس  امللقنة 
ضرورة الوعي بأهمية الوقت دون الغوص 
تفاصيل  ومعرفة  قياسه  أدوات  شكل  في 
محطاته، مركزة على أهمية ما يشمله من 
املواسم األساسية حلركة األمة زادا وعطاء. 
ففي اآلية إشارات لطيفة للعناية باملستقبل 
اخلير  محطات  من  االستفادة  حسن  عبر 
التي  وامل��راج��ع��ة  التعبئة  وم��واس��م  ف��ي��ه، 
والتحديد  عليها  ال��دالل��ة  األهلة  مهام  من 

د. محمد بريش

رمضـان  ومـراجعة  واقـع  األمـة
فـي  ضـوء  الـقـرآن  الـكـريـم

تتمة ص : 13

الـمالحظ أنه من يوم أصبحت 
األمة تأكل أموالها بالباطل، 

هزلت وانكسرت شوكتها واستعلى 
عليها اآلخر، ولم تعد تنتفع 
مبوسم رمضان ال مراجعة وال 

تعبئة، ومن ثم فهي أعجز من أن 
تقوم مبواجهة

وتقلَّد  املدنية،  الهندسة  في  دكتور    -
العامة  األش��غ��ال  قطاع  ف��ي  مناصب  ع��دة 

باملغرب والشؤون اخلارجية
امل��ش��اري��ع ودراس���ة  ب����إدارة  -  خبير 
أبعادها احلضارية وجوانبها االقتصادية 

واالجتماعية والتقنية.
املستقبلية  ال���دراس���ات  ف��ي  خبير    -
منظمات  ل��دى  والتنمية  واإلستراتيجية 

إقليمية ودولية.
القضايا  تشخيص  ف��ي  م��خ��ت��ص    -

ودراسات بدائل احللول األنسب.
-  ل���ه ع��ض��وي��ات ك��ث��ي��رة ف���ي م��راك��ز 
وعلمية  اس��ت��ش��اري��ة  وج���ه���ات  وه��ي��ئ��ات 

وعملية.
)اإلس��ي��س��ك��و(  منظمة  ل���دى  خبير    -
بصياغة  املكلف  اخل��ب��راء  فريق  ومنسق 

استراتيجية الثقافة اإلسالمية. 
العاملي  باملعهد  أكادميي  مستشار    -

للفكر اإلسالمي بواشنطن. 
من  املكلفة  اخل��ب��راء  ع��ض��و جل��ن��ة    -
جانب املجموعة األوروبية )برنامج فاست 

لدراسة مستقبل العالم العربي(.
-  عضو اجلمعية الدولية للمستقبلية 
املستقبلية  للدراسات  اإلسالمي  واملركز 

بلندن
- رئيس حترير مجلة )الهدى( الثقافية 

الفكرية اإلسالمية التي تصدر في )فاس(
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ألزمنتها.
ولوج البيوت من أبوابها :

ركن آخر حصني إلتقان املواجهة يشير 
له متام اآلية السالفة، أال وهو احلرص على 
إتيان البيوت من أبوابها، �َوَلْيَس اْلِبرُّ ِبَأْن 
َمِن  اْلِبر  َوَلِكن  ُظُهوِرَها،  ِمْن  اْلُبُيوَت  َتاُتوا 
َه  ُقوا اللَّ َقى، َواُتوا اْلُبُيوَت ِمَن َاْبَواِبَها َواتَّ اتَّ

ُكْم ُتْفِلُحون� )البقرة : متم اآلية 188(. َلَعلَّ
وك��ل م��ن ل��ه س��اب��ق م��ش��ارك��ة ج���ادة في 
إجن����از امل��ش��اري��ع احل��ض��اري��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
من  البيوت  إت��ي��ان  معنى  يعرف  والفكرية 
أب��واب��ه��ا، فكل عمل ذي ش��أن ي��راد إجن��ازه 
من  أب��واب��ه  ي��أت��ي  أن  صاحبه  م��ن  يحتاج 
طريق أهل اختصاصه، أن يأتيها من خالل 
من  يأتيها  أن  فيها،  هى  النُّ ألول��ي  الرجوع 
أن يكون  م��ن ش��روط��ه��ا،  م��ا يستلزم  خ��الل 
في  متوفرين  امليزان  وش��رط  الفرقان  شرط 

كل عملية ومرحلة من مراحل اإلجناز.
والدخول من األبواب يعني جتنب حيل 
الدخول  كما مينع  االختباء،  ومكر  االلتواء 
النوافذ  أو خلسة من  خفية وراء اجل��دران 
فتدبير  عليهم،  واحتياال  للناس  استغفاال 
ش���أن ال��ن��اس ف��ي ك��ل امل��ي��ادي��ن، وعالقتهم 
ال��وض��وح   يعتريها  أن  ينبغي  ببعضهم 
للحقوق  إحقاقا  الغموض،  يكتنفها  ال  وأن 
وب��س��ط��ا إلق��ام��ة ال����وزن ب��ال��ق��س��ط واحل��ك��م 
أو  ال��ق��وان��ني  ف��وق  للقفز  ب��ال��ع��دل، وجتنبا 

العمد للغل واحملسوبية.

اجتناب  مع  العدو  ملواجهة  املستمر  التأهب 
العدوان :

من أركان فن إتقان املواجهة التي جاءت 
بالُعدة  املتعلق  ذلك  الصيام  بآيات  مرتبطة 
حركة  وج��ه  في  يقف  أن  يريد  من  ملواجهة 
األم���ة، ف��األم��ة م��دع��وة لكي حت��اف��ظ وت��ذود 
عن كل ما كسبته وعبأت نفسها من أجله، 
عليه،  احلفاظ  أو  لتحقيقه  ذاتها  وراجعت 
ودون  دونها  يحال  أن  من  قواها  وتستنفر 
جني ثمار ما عكفت أياما على زرعه وسقيه.
من  قتال  فن  وتتقن  تستعد  أن  فعليها 
ملتزمة  بحرماتها،  ومي��س  عليها  يعتدي 
الله  سبيل  بها  ي��راد  بأن  املواجهة  بحدود 
كّف  منها  فالقصد  اعتداء.  وال  تخاذل  دون 
بأس الذين كفروا، فإن انتهوا فال عدوان إال 

على من استمر في ظلمه وإساءته.
السياق:  نفس  في  وج��ل  عز  الله  يقول 
ُيَقاِتُلوَنُكْم  ِذيَن  الَّ ِه  اللَّ َسِبيِل  ِفي  �َوَقاِتُلوا 
امْلُْعَتِدين�  ُي��ِح��بُّ  ال  ��َه  ال��لَّ ِإنَّ  َت��ْع��َت��ُدوا  َوال 
)البقرة:189(، فاألمة الصائمة في رمضان، 
بأن  مطالبة  ال��ق��رآن،  ل���دروس  واملستوعبة 
ف��ي التعبئة  ال��ذي اجتهدت  ت��ذود ع��ن ه��ذا 
له، وقامت براجعة نفسها وحركة سيرها 
هو  من  هناك  ألن  عليه،  واحلفاظ  لتطويره 
موسمها  من  االستفادة  من  ملنعها  متأهب 
الرمضاني الذي لن يزيدها إال وحدة وقوة 

ومنعة.

فهي ُمْنَبأة بوحيها بعد أن وعت تداول 
الليل والنهار عبر اإلدراك  األيام واختالف 
العلمي واإلمياني لدور املواقيت واملواسم، 
أن تعلم أن في وجه طريق حركاتها عقبات 
يلزم أن تقتحم، وفي سير حياتها ُسَن ُسنن 
َدْفع وتدافع الناس بعضهم ببعض، جعلها 
الله قائمة دائمة متنع الفساد، وتفتح آفاق 

مراجعة كبرى لصالح العباد.
يقول جل وعال في نفس السورة لكن في 
اَس َبْعَضُهْم  ِه النَّ سياق آخر: �َوَلْوال دفاُع اللَّ
َه ُذو َفْضٍل  ِبَبْعٍض َلَفَسَدِت االْرُض، َوَلِكنَّ اللَّ
فضل  ذو  )البقرة:249(.  ي���َن�  اْلَعامَلِ َعَلى 

بأن مك�ّ�نهم من مواسم املعاودة واملراجعة، 
من  وبينات  الهدى  فيه  كتاب  من  ومكنهم 
ما  بكل  للقيام  تؤهلهم  وال��ف��رق��ان،  ال��ه��دى 
يسمح باإلصالح وإزالة املعوقات، واقتحام 
العقبات، بحيث يكون تدافع الناس السنني 

في جهتهم، وتداول األيام لصاحلهم.
كما أن على األم��ة أن تعي أن خوضها 
اجتنابه  سبل  عن  بحثها  من  خير  للقتال 
وهو  القتل،  من  أكبر  فالفتنة  للفتنة،  اتقاء 
لتدل عليه وحتذر  التالية  اآليات  ما جاءت 
َحْيُث  �َواْقُتُلوُهْم  عواقبه:  وش��ّر  سوء  من 
َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم، 
ِعْنَد  ُتَقاِتُلوُهْم  َوال  اْلَقْتِل،  ِمَن  َأَشدُّ  َواْلِفْتَنُة 
َف��ِإْن  ِفيِه،  ُيَقاِتُلوُكْم  ى  َحتَّ ���َراِم  احْلَ امْلَْسِجِد 
اْلَكاِفِرين،  َج��َزاُء  َكَذِلَك  َفاْقُتُلوُهْم،  َقاَتُلوُكْم 
َه َغُفوٌر َرِحيٌم. َوَقاِتُلوُهْم  َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ اللَّ
َفِإِن  ِه  ِللَّ يُن  الدِّ َوَيُكوَن  ِفْتَنٌة  َتُكوَن  ال  ى  َحتَّ
نَي� )البقرة:  امِلِ اْنَتَهْوا َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّ
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أن  لكماله  ي��ح��ت��اج  امل��واج��ه��ة  وإت��ق��ان 
فنون  ف��ي  أول���وي���ات  ب��ن��ظ��ام  األم����ة  تتميز 
جانب  ع��ل��ى  تعكف  ف��ال  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ت��ه��ا، 
للرفع  ث��ري  موسم  حضور  بحجة  التعبئة 
املواجهة  لوازم  عن  غافلة  ذاتها  تعبئة  من 
أو إرجاء عملياتها تعظيما ملواسم التعبئة 
األشهر احلرم، وال  املباركة مثل  واملراجعة 
وااللتزام  القصاص  بحسن  إال  لذلك  سبيل 

بالتقوى.
فقد يقتنص العدو الفرص ملباغتة األمة 
في مواسمها الدينية التي تتفرغ فيها ملزيد 
من الطاعة والتقوى، إال أن حسن التعامل 

سريعا  عليه  ال��رد  يقتضي  االستراتيجي 
اع��ت��داء،  أو  دون جت��اوز  لكن  ت���ردد،  ودون 
حتى يعطي الرد أكله، ألن املراد منه اإلشارة 
إلى عدم الغفلة عما يحاك من املكر والكيد، 
واستعدادها  ال���ذات  بقوة  للعدو  ورس��ال��ة 
ل��ل��ن��زال األك���ب���ر، وه����ذا م���ا ي��ف��ص��ل خ��ب��راء 
وأساتذة االستراتيجية احلربية في علومه 

ومناهجه ضمن ما يسمى »فن التكتيك«.
يقول البارئ سبحانه وتعالى مبينا ذلك 
ُرَماُت  َراِم َواحْلُ ْهِر احْلَ َراُم ِبالشَّ ْهُر احْلَ : �الشَّ
َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َفَمِن  ِقَصاٌص 
اآلية  من  )البقرة:  َعَلْيُكْم�  اْعَتَدى  َما  ْثِل  ِبِ
193(، ففي اآلية إشارة لطيفة إلى ضرورة 
اإلسراع بالرد، وفي حدود ما قام به العدو، 
التصور  ف��ي  ال����ردع  ج��ان��ب  ع��ل��ى  للحفاظ 
االستراتيجي، وهو أهم من خوض احلرب، 
دون  واس��ت��م��راره  بالنصر  أن��ه يسمح  ذل��ك 
ول��ن��ا في  أو ج��ه��ود ض��خ��م��ة،  ك��ب��ي��رة  كلفة 
غزوات الرسول ] خير الدروس الستيعاب 

ذلك الفن.
استصحاب التقوى في كل فعل وحركة :

ب��ق��ي��ة اآلي�����ة ال��س��اب��ق��ة ت���دع���و ج��م��ه��ور 
بإتقان  رم��ض��ان  اج��ت��ازوا  ال��ذي��ن  املسلمني 
حيث مترنوا على التقوى أن يستصحبوها 
ذل��ك إال  في كل فعل وح��رك��ة، ول��ن يتم لهم 
بأن  اليقني  تقوية  إل��ى  يقصد  علم  بعلم، 
الله  االنضمام حلزب  وأن  املتقني،  مع  الله 
يشترط توفر التقوى والبقاء على التقوى، 
ِقنَي�  امْلُتَّ َمَع  َه  اللَّ َأنَّ  َواْعَلُموا  َه  اللَّ ُقوا  �َواتَّ

)البقرة: من اآلية 193(

الرعاية الدائمة ملشاريع األمة باإلنفاق :
م���ن أرك�����ان إت���ق���ان امل��واج��ه��ة اإلن��ف��اق 
وال���ب���ذل وال��ع��ط��اء ف��ي س��ب��ي��ل ال��ل��ه. يقول 
املكتسب  عن  للدفاع  الدعوة  بعد  سبحانه 
َوال  ِه  اللَّ َسِبيِل  ِفي  �َوَأْنِفُقوا  العدوان:  ورد 
َه  ْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإنَّ اللَّ ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكم ِإَلى التَّ
أن  )البقرة:194(. بعنى  ِسِننَي�  ْ احمْلُ ُيِحبُّ 
في  ودورهما  املراجعة  وه��ذه  التعبئة  هذه 
على  مستمرا  إنفاقا  تقتضيان  امل��واج��ه��ة 
التي متكن من احملافظة في  املشاريع  كافة 

مستوى ما أوصت به املراجعة.
ب��ع��د ب��ي��ان ه���ذه األرك�����ان ال��ت��ي حتتاج 
مترين  اجتياز  إل��ى  بها  وال��ق��ي��ام  إلتقانها 
صيام رمضان بفالح، يفصل الكتاب الكرمي 

ف����������ي ف�����ض�����ائ�����ل 
وأرك���������ان م��وس��م 
أن ملح  آخ��ر سبق 
له حني الكالم عن 
من  وأن  األه���ل���ة، 
أهداف تلك األهلة 
وم��ه��ام��ه��ا ال��دالل��ة 
ع���ل���ى وق�����ت ه���ذا 
امل���وس���م ال��ع��ظ��ي��م 

ومواقيته.
م������������وس������������م 
ل��������ه م�����ق�����اص�����ده 
واستراتيجياته، 

أحسن  م��ن  إال  منها  االس��ت��ف��ادة  يحسن  ال 
ذكرنا  ال��ت��ي  الثالثة  االستراتيجية  ف��ن��ون 
ملوسم رم��ض��ان بدقة وإت��ق��ان داخ��ل دائ��رة 
وملحقة  احل��ج،  موسم  وهو  أال  املستطاع، 
به مواسم العمرة، والذي يتعامل مع املؤمن 
الدائم  وبذات احلرص  الدائرة  نفس  داخل 

على التزود بالتقوى.
ف����األول م��وس��م ع���ام م��ح��دود بواقيت 
مواسم  والثانية  اجلميع،  تشمل  مضبوطة 
متحركة عبر الزمن مقيدة بواقيت خاصة 
ال��ظ��روف،  ل��ه  تهيأت  متى  يحددها  بالفرد 
رمضان  موسم  بني  وترابطا  تالصقا  لنجد 
ال���ذي ه��و م��وس��م امل��راج��ع��ة وامل��دارس��ة في 
ضوء القرآن الكرمي، لنكون على مستوى ما 
يريده هذا الكتاب العزيز ويقصده، وموسم 
ف��ي بعض  ال���ذي يفصل  ال��ع��م��رة  أو  احل��ج 
أمة  عليها  تكون  أن  ينبغي  التي  اجلوانب 
القرآن عبر السير في األرض وقصد املسجد 
والرقي  املنافع  الله وحتصيل  لذكر  احلرام 

إلى مستوى ما يفرضه على األمة القرآن.
االستراتيجية  الفنون  تلك  ننزل  كيف 

على أرض الواقع؟
كالمكم  إن  القائل  يقول  وقد 
ع��ن ه��ذه األرك���ان ه��و ن��وع من 
االسرتاتيجية  وإن  العام،  الكالم 
نفس  يف  هي  فنونا  كونها  على 
ننزل  فكيف  عمل،  برامج  الوقت 

تلك الفنون على أرض الواقع؟
عرب  ذل��ك  يف  ال��ق��ول  نختصر 
الحديث عن بعض القواعد الهامة 
لبيان  وضرورية  الزمة  نراها  التي 
االسرتاتيجية  تلك  م��ح��ددات 
سلوكا  إنزالها  وكيفية  الرمضانية 
نعرضها  الواقع  أرض  على  ومنهجا 
من  ب��دءا  قاعدة  قاعدة  بتفصيل 
املوسم  بداية  مع  القادم  العدد 
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رمضان ومراجعة واقع األمة )تتمة(

األمة الصائمة في رمضان، 
واملستوعبة لدروس القرآن، 

مطالبة بأن تذود عن هذا الذي 
اجتهدت في التعبئة له، وقامت 
مبراجعة نفسها وحركة سيرها 
لتطويره واحلفاظ عليه، ألن 
هناك من هو متأهب ملنعها من 

االستفادة من موسمها الرمضاني

العدد 424/423
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الناس  في صيام  كبير  اختالف  > يالحظ 
وبالتالي  ذل��ك،  دون  هو  من  وب��ن  بن محسن 
ي��الح��ظ اخ��ت��الف كبير ف��ي أث���ر ال��ص��وم، فهل 
الختالف تصور حقيقة الصوم أثر في اختالف 

آثاره؟
والصالة  الرحيم  الرحمن  الله  بسم   >>
ومن  آله  وعلى  املرسلن  أش��رف  على  والسالم 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
الصيام  حقيقة  م��ع��رف��ة  م��ن  الب���د  بالفعل 
الصيام  يتخذه  ال��ذي  واملوقع  املعنى  ومعرفة 
ضمن العبادات الشرعية، فقد رتب الله تعالى 
ارتباطا  ومرتبط  متسلسل  بشكل  ال��ع��ب��ادات 
وثيقا، فجعل الصالة النموذج لسائر العبادات 
عليه  ي��ك��ون  أن  ينبغي  ال���ذي  ال��ن��م��وذج  وه��ي 
اإلح��رام  بتكبيرة  تبدأ  فهي  حياته،  في  املسلم 
كالم  فيها  للمسلم  يحل  وال  بالتسليم  وتنتهي 
ما  واملسلم  والفجور،  الفسوق  بله  شغل  وال 
دام في الصالة فهو في عبادة، ويكون ملتزما 
مبا شرع الله تعالى له ومبا علمنا رسول الله 
�، ويشترط أن يكون في أعلى درجات التأدب 
وهو  منها  ي��خ��رج  وأن  واخل��ش��وع  واخل��ش��ي��ة 
وعال  ج��ل  منه  واخل���وف  الله  ملعية  مصطحب 
أثر  للصالة  آن��ذاك  فيكون  مرضاته،  وملتمس 
في صحة النفس واستقامة السلوك. فانطالقا 
حقيقة  نفهم  أن  أيضا  النموذج ميكن  هذا  من 
الصيام فهو أيضا عبادة يطلب فيها من املسلم 
الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس، وهي وإن كانت تختلف عن 
العبادة وف��ي ج��واز أن  م��دة  الصالة في ط��ول 
من  بكثير  الصيام  عبادة  املسلم خالل  يشتغل 
املباحات من األعمال واألقوال فهي تشبه عبادة 
ال��ص��الة م��ن حيث وج��وب ال��ت��أدب مب��ا يتأدب 
االنتهاء عن  ربه في الصالة من  به املسلم مع 
الله  معية  واستصحاب  واملنكرات  الفواحش 
وعليه أن يعلم أنه في عبادة م��ادام في صيام 
في  منضبطن  نكون  أن  معنى  املعنى-  ه��ذا   .
الصيام مبا شرع الله لنا وفرض علينا االمتثال 
له في كل شأن من شؤوننا طيلة اليوم- عندما 
يكون  اإلس��الم  ع��ب��ادات  ف��إن  الفهم  نفهمه حق 
لها أثر في حياة الناس النفسية واالجتماعية، 
ما  وك��ل  والفسق  والفجور  الرفث  يقل  بحيث 
النفسية  صحته  ف��ي  وي��ؤث��ر  ب��اإلن��س��ان  يضر 

وطمأنينته وفي أمن مجتمعه.
ه����ذه احل��ق��ي��ق��ة ح��ي��ن��م��ا ي��ف��ه��م��ه��ا ال��ن��اس 
وي��ج��ت��ه��دون  سليما  ت��ص��ورا  وي��ت��ص��ورون��ه��ا 
حتصيل  هي  النتيجة  تكون  لها  االمتثال  في 
في  واالستقامة  النفسية  الصحة  من  قدر  أكبر 
النقص  وبقدر  والطمأنينة،  والرضى  السلوك 

يكون النقص.
> ي��الح��ظ أن ال��ش��رع ف���رض االس��ت��ع��داد 
ل��ل��ص��الة، اس��ت��ع��داد ل��ه م��ق��اص��ده وآث�����اره في 
لالستعداد  فهل  والسلوكي  النفسي  اجلانب 

لرمضان أثر في ذلك؟ وكيف ميكن حتقيقه؟
ما  عنه  يترتب  ألن��ه  مهم  س��ؤال  ه��ذا   >>
بعده، فاالستعداد لصيام رمضان مهم جدا في 
والرضا  الطمأنينة  وحتصيل  اإلمي��ان  تقوية 
ال��ن��ف��س��ي وي��ش��ت��رط ف��ي االس��ت��ع��داد أن يكون 
بشكل يجعل الصائمن يستفيدون من الصيام 
استفادة قصوى وعلى قدر االستعداد له تكون 

النتائج...
> فكيف يكون هذا االستعداد؟
<< يكون بأمور عديدة منها :

يكون  التي  للحالة  املسلم  تشخيص   : أوال 
عليها في شعبان من العبادات والطاعات: كيف 
الله  كتاب  مع  نفسه؟  مع  رب��ه؟  مع  هي عالقته 
تعالى؟ مع الغير، ومع األسرة واجليران؟ وما 

مواطن القوة في ذلك ومواطن النقص؟
إلص���الح  ع��م��ل��ي  ب���رن���ام���ج  وض����ع   : ثانيا 
االخ��ت��الالت وت��ق��وي��ة ج��وان��ب ال��ق��وة واخل��ي��ر، 

ويكون سهال قابال للتطبيق.
يكفي  ال  إذ  اإلرادة،  وق���وة  ال��ع��زم   : ثالثا 
أن يسطر األه���داف ب��ل الب��د م��ن ق��وة العزمية 

واإلرادة إلجناز ذلك وااللتزام به. 
املسلم  يلتزم  رم��ض��ان  شهر  خ��الل   : رابعا 
ال��ع��ادات  اك��ت��س��اب  ع��ل��ى  أوال  نفسه  ب��ت��دري��ب 
على  نفسه  يعود  وثانيا  واملشروعة  اإليجابية 
ترك كل ما هو سيئ من التصورات والتصرفات.
من  اآلف�����ات  ألص���ح���اب  ب��ال��ن��س��ب��ة   : خامسا 
التدخن واملخدرات، وملن عادتهم اللهو واملزاح 
يضعوا  أن  عليهم  ذل���ك  أش��ب��ه  وم���ا  وال��ل��غ��و 
التصرفات  ه��ذه  ع��ن  ل��إق��الع  خاصا  برنامجا 
بركات  من  االستفادة  فرص  من  تقلل  قد  التي 
هذا الشهر وتشوش على الطمأنينة والسكينة 

ويستعينوا في ذلك بالدعاء والعزم األكيد.
ذات��ه  لتقومي  زمني  برنامج  وض��ع   : سادسا 
واخ��ت��ب��ار إل��ى أي ح��د جن��ح ف��ي ذل��ك ويحسن 
أن يكون يوميا كما ميكن أن يكون في فترات 
الشهر  نهاية  ف��ي  يكون  أن  ويجب  متباعدة، 
ضرورة لينظر املسلم هل جنح في صيامه على 

األقل فيما سطره من أهداف لاللتزام بها.
فمن وجد غير ذلك فعليه بالتوبة وجتديد 
االستغفار وعقد النية والعزم على إصالح حاله 
واالستعداد ملناسبات أخرى في السنة ويسأل 
أخرى  فرصة  عمره ومينحه  في  يطيل  أن  الله 
لرمضان املقبل، ومن أحس في نفسه أنه ازداد 
الله  فليحمد  وط��اع��ة  وع��ب��ادة  وخشية  إمي��ان��ا 
كثيرا وليعقد العزم على استصحاب ذالك بقية 
ل��ه أن يفرح  ال��ع��ام، وه��ذا أيضا ه��و م��ن يحق 

بالعيد.
مهم  عنصر  لرمضان  فاالستعداد  وعموما 
هذا  لتكاليف  النفوس  وتهيئة  اإلميان  لتجديد 

الشهر واستقبال نفحاته.
> م��ع��ل��وم أن ال��ش��ه��وات وال��غ��رائ��ز أه��م 
ال��ع��ن��اص��ر احل��ي��وي��ة ال��ت��ي ق���ل م���ن ي��ف��ل��ح في 
تهذيبها والتحكم فيها بقوة اإلرادة، ومعلوم أن 
تكاليف هذا الشهر كلها تصب في تعويد املسلم 
التحكم في ذاته. فكيف ميكن أن يساعد هذا في 
اكتساب قوة اإلرادة والتحكم في الذات واتخاذ 

القرار وفي تكوين شخصية قوية ومتوازنة؟
<< ن��ع��م ه���ذا م��ه��م ج���دا، وه��ن��ا الب���د من 
فهذا  واحل��ي��وان  اإلنسان  بن  بالفرق  التذكير 
األخير خلقه الله منقادا لغرائزه بشكل حتمي 
يأكل  فهو  غ��رائ��زه  ف��ي  التحكم  يستطيع  وال 
عندما يجوع ويجامع أنثاه في موسم التكاثر، 
يتحكم  أن  وال  رغباته  يؤجل  أن  يستطيع  وال 
فيها، أما بالنسبة لإنسان فقد خلقه الله تعالى 
فهو  وتأجيلها،  غرائزه  في  التحكم  على  قادرا 
وإن جاع ميكن أن يصبر ويؤجل تلبية شهوته 
فيمتنع عن األكل ولو في حالة اجلوع بحسب ما 
يقتضيه النظام األخالقي والديني، ونفس األمر 

بالنسبة للغريزة اجلنسية ولسائر الغرائز.
وف��ع��ال ف���إن رم���ض���ان ي����درب امل��س��ل��م على 
التحكم في أقوى غرائزه وأكثرها حيوية فيه، 
إرادت���ه ووف��ق  أن يتصرف وف��ق  وي��درب��ه على 
والتحمل  الصبر  وي��ع��وده  اإلميانية،  قناعاته 
اخلضوع جلهة  على  نفسه  ي��درب  أن  ويعوده 
واح��دة هي جهة الله تعالى فيكون كل ما فيه 
ممتثال لله وحده في كل شيء، فإذا جنح املسلم 
قوة  اكتساب  في  قد جنح  فعال  يكون  ذل��ك  في 
اإلرادة والتحكم املنظم في شهواته وانفعاالته، 
وتدريب  للنفس  ناجع  ترويض  فعال  فالصيام 
اإٍلرادة وقوة الشخصية وصالبة  لتقوية  فعال 
امل��وق��ف وال���ق���رار ف��ي ك��ل امل���واط���ن واحل���االت 
ال���ذي يتميز بقوة  امل��ش��اب��ه��ة. وامل���رء  األخ���رى 
غاية  ف��ي  ش��خ��ص  اإلرادة  وق���وة  الشخصية 
التوازن النفسي والتوافق االجتماعي، وصيام 

رمضان من أحسن العبادات في هذا اجلانب.
> شرع املشرع في رمضان تكاليف زائدة 
وتالوة  التراويح  مثل صالة  وقربات  وطاعات 
ال��ك��رمي ون��واف��ل ع��دي��دة وكلها يشترط  ال��ق��رآن 
والتفرغ  والتفكر  اخلشوع  من  كبير  قدر  فيها 
لهذه  هل  ترى  الدنيوية،  واملتاعب  األعمال  من 
العبادات أثر في حتصيل الطمأنينة والسكينة 

والترويح عن النفس؟
الطاعات  هذه  إلى  ننظر  عندما  فعال   >>
وذكر  منها  احلكمة  بن  احلكيم  ال��ش��ارع  جند 
والطمأنينة،  والسكينة  ال��راح��ة  جتلب  أن��ه��ا 
القلوب«.  تطمئن  الله  بذكر  »أال  تعالى:  فقال 
معيته  واستحضار  الله  فذكر  حقيقة،  وه��ذا 
باألمن  ويشعره  إميانه  في  قوة  املؤمن  يكسب 
الله مادام  في كل مكان وزم��ان، فهو في والية 
في الذكر والطاعة، فكيف ملن كان هذا يقينه أال 
يكون مطمئنا ساكن القلب رابط اجلأش ال تنال 
منه العواصف والهزات. وفي شأن الصالة كان 
احلبيب � يقول : »أرحنا بها يا بالل«. وفي 
الذنب وفي  للنفس من عقدة  الصدقات تطهير 
التوبة تطهير للنفس أيضا من عقدة الكبرياء 
القرآن  ت��الوة  وف��ي  املعاصي،  على  واإلص���رار 
الله،  آي��ات  في  والتفكر  التدبر  يحصل  القرن 
وكل هذا كما نالحظ يجلب للنفس قدرا كبيرا 
من السكينة والطمأنينة مبا ال يتحقق بوسائل 

أخرى.
وامل��ط��ل��وب م��ن امل��س��ل��م ك��م��ا قلنا آن��ف��ا أن 
في  أن��ه  النهار  طيلة  الصيام  أث��ن��اء  يستشعر 
به جل وعال،  وأن��س  الله  قرب من  عبادة وفي 
وعليه أن يستحضر أن كل ما فرضه الله تعالى 
ون���دب إل��ي��ه م��ن ط��اع��ات وواظ���ب عليه رس��ول 
تهذيب  وم��ق��اص��د  حكم  م��ن  َيخلو  ال   � ال��ل��ه 
النفوس وجلب الرحمة والسكينة والطمأنينة، 

وتصفيتها من العلل واألمراض.
بعدها  إل��ى  باإلضافة  رمضان  ع��ب��ادات   <
الفردي وما حتققه من توازن نفسي، فيه أيضا 
بقصد  اجتماعي،  مظهر  ذات  أخ��رى  ع��ب��ادات 
ومساعدته  مجتمعه  في  املسلم  الفرد  إش��راك 
على االندماج فيه، فالصوم  فيه اإلحساس أوال 
بالفئات احملرومة، وفي زكاة الفطر إسهام عام 

إلدخال الفرحة عليهم.
احلنيف  فديننا  ج��دا  مهم  ه��ذا  نعم   >>
العبادات  فكل  األول��ى  بالدرجة  اجتماعي  دين 
�يا  باجلماعة  اخلطاب  فيها  ورد  والتكاليف 
أيها الذين آمنوا..�، �يا أيها الناس� وعندما 
فقال  اجلمع  بلفظ  خاطب  الصيام  الله  ف��رض 
ت��ع��ال��ى: �ي���ا أي��ه��ا ال��ذي��ن آم��ن��وا ك��ت��ب عليكم 
لعلكم  قبلكم  من  الذين  على  كتب  كما  الصيام 
مما  للفرد  وليس  للجماعة  فاخلطاب  تتقون� 
على  ومقاصد  اجتماعية  مصالح  فيه  أن  يفيد 
األمة أن حتققها، وقد أكدت كثير من الدراسات 
النفسية أهمية التوافق االجتماعي في حصول 
االستقرار النفسي والتوازن السلوكي، وحتدث 
الفرد  ف��ي  االجتماعية  الكفايات  ع��ن  العلماء 
وقدرته على التواصل، فكلما كان اإلنسان أكثر 
مبشاكلهم  اهتماما  وأكثر  الناس  مع  تواصال 
وأكثر تدخال في معاجلتها إال وحصل له قبول 
اطمئنان  أيضا  معه  اجلماعة وحصل  قبل  من 
الفرد على وضعه بل إن الله يحب العبد الذي 
ي��س��ي��ر ف��ي ق��ض��اء ح��اج��ات ال��ن��اس ق���ال � : 
يألف  ال  فيمن  خير  وال  ويؤلف،  يألف  »املؤمن 
وال يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس«، وقال 
عليه الصالة والسالم أيضا: »أحب الناس إلى 
الله أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى الله عز 
وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه 
كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، 

املسلم  أخ���ي  م��ع  أم��ش��ي  وألن 
في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في املسجد 
شهرًا، ومن كف غضبه، ستر الله عورته، ومن 
مأل  أمضاه،  ميضيه  أن  شاء  ولو  غيظًا،  كظم 
مع  مشى  وم��ن  القيامة،  ي��وم  رض��ى  قلبه  الله 
أخيه املسلم في حاجته حتى يثبتها له، أثبت 
وإن سوء  األق���دام،  ت��زل  ي��وم  قدمه  تعالى  الله 

اخللق ليفسد العمل، كما يفسد اخلل العسل«
ف��ي��ظ��ه��ر م���ن ه���ذا ت��ش��ج��ي��ع اإلس�����الم على 
وشرع  معه،  والتوافق  املجتمع  في  االن��دم��اج 
لذلك وسائل عديدة، وكل هذا ال يسهم في صحة 
يسهم  وإمنا  فحسب  واجتماعيا  نفسيا  الفرد 
أيضا في صحة املجتمع وقوته ومتاسكه »أال 

يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبير«.
مظاهر  م��ن  كثير  رم��ض��ان  ف��ي  ت��س��ود   <
السباب والفجور واخلصومات التي قد تزهق 
اآلخر اخللود  البعض  لدى  يكثر  كما  األرواح، 
الليل  وق��ض��اء  الصيام  نهار  طيلة  ال��ن��وم  إل��ى 
يحقق  هذا  هل  والسهرات،  والشرب  األكل  في 

الصحة النفسية؟ وكيف ميكن تفسيره؟ 
وآلداب  للشرع  مخالف  ه��ذا  حقيقة   >>
فيه من  الب��د  فالصيام  رم��ض��ان.  ف��ي  ال��ص��ي��ام 
اجلوع،  مشقة  باملشقة،  والشعور  اجلهد  بذل 
ومقاومة  الغريزية،  االندفاعات  على  والصبر 
العمل  ف��ي  املشقة  وب���ذل  واالن��ف��ع��ال،  الغضب 
إلى  اخللود  مظاهر  كل  فإن  لذلك  والتضحية، 
الليلية  السهرات  من  واإلكثار  والنوم  الراحة 
ف��ي ال��ل��ه��و وم��ت��اب��ع��ة األف����الم ك��ل ذل���ك مجاف 
ملقاصد الصيام التي ذكرنا سابقا، وفيه جهل 
ال  املغرب  إلى  الفجر  من  عبادة  وأنه  بحقيقته 

يحل فيها ما يصادمها أو يعارض مقصدها. 
أما عن ظاهرة السباب والفجور فإنها أيضا 
من الظواهر املخلة ولألسف الشديد فإنها تكثر 
في هذا الشهر رمبا أكثر من غيره، ولعل هذا 
ذكرناه من وج��وب استصحاب  ما  إل��ى  راج��ع 
حقيقة الصيام ومقاصده، وأغلب الناس الذين 
يصدر منهم مثل هذا جتدهم قليلي الفقه والعلم 
التحكم  يستطيعون  ال  وبالتالي  اجلانب  بهذا 
في اندفاعاتهم وانفعاالتهم، وقد علمنا رسول 
السالم:»قال  عليه  فقال  الصيام  آداب   � الله 
الله كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي، وأنا 
به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم  أجزي 
أحد  سابه  فإن  يصخب،  وال  يرفث  فال  أحدكم 
وال��ذي نفس  امرؤ صائم.  إني  فليقل  قاتله  أو 
محمد بيده خللوف فم الصائم أطيب عند الله 
إذا  يفرحهما  فرحتان  للصائم  املسك.  ريح  من 
أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه« )صحيح 

البخاري(.
كاف جلعل شوارعنا  اخللق  هذا  فالتزام   
وأسواقنا في غاية األمن بدل أن تكون جبهات 
مفتوحة لكل الشرور واملفاسد القولية والعملية، 
من  املجتمع  س��الم��ة  على  اإلس���الم  ح��رص  إذ 
 � فقال  الفواحش وفي رمضان باخلصوص 
ال��زور والعمل به فليس لله  :»م��ن لم يدع قول 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه«  )البخاري( 

> هل من كلمة أخيرة بهذه املناسبة؟ 
<< ن��ع��م، ن��رج��و ال��ل��ه ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر أن 
للتوبة  لألمة  فرصة  املبارك  الشهر  هذا  يجعل 
النصوح واألوبة إلى الله تعالى والتنعم بظالل 
هذا الدين احلنيف، فأمتنا هي اليوم في أسوأ 
األحوال، ورمضان مناسبة للتوبة واالستغفار 
الله  الكلمة، وتقبل  البن وجمع  وإصالح ذات 

من اجلميع صيامه وقيامه.
------

)*( أستاذ متخصص في علم النفس بكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز فاس

)*(الصحـة  النفسية  للصـائم  في  رمضان  مع  الدكتـور  عبد  الناصـر  السـبـاعـي
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شهر رمضان من أشرف األزمان، اجتمعت 
فيه كل مقومات البناء والتغيير، على املستويني 
الفردي واجلماعي. شهر يتخلص فيه اجلسم 
من ثقل األرض لترتقي األرواح، فتحول النوايا 
فيتحول  اإلن��س��ان،  تغير  أفعال  إل��ى  والعزائم 
ب��ه ال��ع��ال��م. فكيف ي��ح��دث ه��ذا ال��ت��ح��ول على 
مستوى اجلسد والنفس والسلوك؟ رؤية طبية 
الدكتورة  مع  »احمل��ج��ة«  ح��وار  في  للموضوع 

حنان اإلدريسي.
> دكتورة حنان اإلدريسي أهال بك ضيفة 

على جريدة احملجة.
<< مرحبا.

> ماذا يحقق رمضان لصحة اإلنسان؟
ي��ح��دث حت���والت  رم���ض���ان  ك���ان  إذا   >>
كونية كبرى في عاملي الغيب والشهادة، فتفتح 
وتصفد  النيران  أبواب  وتغلق  اجلنان  أبواب 
اإلنسان  ه��ذا  ف��إن  املالئكة،  وتنزل  الشياطني 
عن  م��ن��أى  ف��ي  يبقى  أن  يستحيل  الضعيف 
هذه األمور، وهو املقصود بكل هذه التحوالت 
له  حتصل  التي  والتحوالت  الكبرى،  الكونية 
والسلوكية  والنفسية  اجلسدية  الناحية  من 

كبيرة أيضا. 
التغيرات  ب��ع��ض  أخل���ص  أن  وس���أح���اول 
بالصيام؛  وأب��دأ  برمضان،  املرتبطة  الصحية 
ف��ي ق��ام��وس ال��ط��ب احل��دي��ث أص��ب��ح ال��ع��الج 
بالصوم متداوال ويخضع ملعايير علمية وطبية 
ال��دي��ن��ي، وي��ت��م اخلضوع  ع��ن اجل��ان��ب  بعيدة 
الوقت  يسعنا  ال  ق��د  طبية.  م��راق��ب��ة  ل��ه حت��ت 
الدقيق لطبيعة العالج، لكن  العلمي  للتفصيل 
الطبي  باملعنى  الصوم عالج  أن   الشاهد هنا 
حلاالت مرضية معينة. وهو أكثر من هذا وقاية 
من األمراض في كل األحوال، ألن الصوم قوة 
التهام  على  البيضاء  الدم  كرات  قدرة  وق��درة؛ 
عشرة  ت��زداد  أو  تتضاعف  الغريبة  األج��س��ام 
أضعاف في نهار الصائم، وقدرة اجلسد على 
بروتينات  ألن  ترتفع  السموم  مضادات  إنتاج 
املناعة تزداد خمسة أضعاف في فترة اإلمساك. 
والصيانة  للمراجعة  أيضا  فرصة  وال��ص��وم 
مت��ح��ي��ص ك���ل اخل���الي���ا ال��ض��ع��ي��ف��ة ف���ي جسم 
اإلنسان؛ ففي اليوم العادي متوت 150 مليون 
الصوم  حالة  وفي  وتتجدد،  الثانية  في  خلية 

متوت ماليير اخلاليا في الثانية وتتجدد.
> هذه التغيرات التي حتدث على مستوى 
منها  يستفيد  هل  رمضان  في  األع��ض��اء  عمل 

اجلانب النفسي للصائم؟ 
<< ب��ال��ت��أك��ي��د رم���ض���ان ش��ه��ر ال��ص��ح��ة 
النفسية بامتياز نتيجة للتغيرات التي حتدث 
في  العام  اإلمياني  وللجو  األعضاء  عمل  في 
مهمة؛  مسألة  أبني  دعيني  لكن  رمضان،  شهر 
ال��ص��ح��ة ال��ن��ف��س��ي��ة ال ت��ع��ن��ي ف��ق��ط اخل��ل��و من 
األم��راض النفسية، بل  تتمثل في قدرة الفرد 
على  وق��درت��ه  العادية،  األزم���ات  مجابهة  على 
السعادة  استشعار  وعلى  اإليجابي  الشعور 
حقيقة  فهم  ملن  يتحقق  هذا  وكل  االجتماعية، 

رمضان، فصامه مبنطق العبادة مع كل عاداته 
اإليجابية.  

جاء في السنة النبوية: » الصوم جنة فإذا 
ي��وم ص��وم أحدكم فال يرفث وال يصخب  ك��ان 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني 
ال��زور والعمل به  صائم« و »م��ن لم ي��دع ق��ول 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه«، 
من هنا قد نقول إن املرء ال يسمى صائما إال 
إذا صام عن سوء األدب وفحش اللسان وعن 
النفسية  الصراعات  وعن  الناس  مع  اخلصام 
أو اجلسدية«، وهذه األمور عندما يصوم عنها 
اإلنسان يتربى على املساملة وعلى التحكم في 
االنفعاالت، ويبتعد عن منطق الرد باملثل؛ وهذا 
بالسلم  يشعر  الصائم  يجعل  إيجابي  تصرف 

واملساملة. 
امل��ن��اخ اجل��م��اع��ي ل��رم��ض��ان أي��ض��ا ٌيشعر 
الصائم باالنتماء، الى مجتمع يتحد في عبادة 
واح���دة وف��ي زم��ن م��ح��دد وف��ي مصير واح��د،  
وهذا الشعور باالنتماء من أهم بواعث السلم 
ال��ف��ردي واجل��م��اع��ي. رم��ض��ان ب��ق��در ارتباطه 
والعطش  اجل��وع  نتيجة  اجلسدية  باملعاناة 
انتعاش  وم��ص��در  وف��رح��ة  بهجة  م��وط��ن  فهو 
ال��ع��ادة  على  اإلن��س��ان  ع��زم  بانتصار  للنفس 
نفسه  ي��درب  الصائم  ال��ض��رورة.  على  ووعيه 
فطر،  كل  عند  يفرح  ألن��ه  ي��وم،  كل  الفرح  على 
ويدرب نفسه على التفاؤل وانتظار اخلير ألنه 

يفرح بانتظاره األجر الكبير عند الله تعالى.
العام  اإلمياني  باملناخ  الصيام  يرتبط   <
ويرتبط أكثر بالقرآن، فما أثر ذلك على الصحة 

النفسية؟
ال��ذي يرتبط به شهر  الكرمي  القرآن   >> 
الطمأنينة  ع��ل��ى  ب��اع��ث  أك��ب��ر  ي��ع��د  رم���ض���ان، 
الشرعية  الناحية  من  ثابت  وه��ذا  والسكينة، 
وثبت من الناحية الطبية أيضا، وأسوق مثاال 
املتحدة  بالواليات  جتربة  أجريت  ذل��ك،  على 
من  مجموعات  ثالث  من  عينة  على  االمريكية 
العربية  اللغة  يتكلمون  ال  الذين  االمريكيني 
وال يفهمونها، ومت وصلهم باملقاييس الطبية 
القلب  ونبضات  ال��دم  ضغط  كقياس  الدقيقة 
وقياس  العضالت  وتخطيط  الدماغ  وتخطيط 
درجة التعرق. املجموعة األولى ُأسمعت آيات 

من القرآن الكرمي، وقرئ على املجموعة الثانية 
كالم عادي باللغة العربية، واملجموعة الثالثة 
استخدمت كمجموعة ضابطة وأخضعت حلالة 
الفسيولوجية،  املتغيرات  أن  فتبني  استرخاء، 
ك���ارت���ف���اع ض��غ��ط ال�����دم وت��ق��ل��ص ال��ع��ض��الت 
كثيرا  حتسنت  وال��ت��ع��رق،  الشعر  وان��ت��ص��اب 
بالنسبة للذين سمعوا القرآن الكرمي أكثر من 
وال  معناه  يفهمون  ال  كانوا  وإن  حتى  البقية 
لعلها  ق��ال:  التجربة  صاحب  الدكتور  مقامه. 
فحصلت  املجموعات  بتغيير  فقام  مصادفة 
نفس النتيجة. فسبحان الذي قال: �لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا 
للناس  االمثال نضربها  وتلك  الله،  من خشية 
شفاء  القرآن  وطبيا  علميا  يتفكرون�.  لعلهم 

وطمأنينة للروح.
> ع��ل��م��ي��ا وط��ب��ي��ا ك��ي��ف ي��س��اه��م ال��ق��رآن 
تقومي  في  عموما  رمضان  وأج���واء  والصيام 

الغرائز، ونأخذ مثال الغريزة اجلنسية؟
<< الغريزة اجلنسية كغيرها من الغرائز 
القوية،  واإلرادة  السليم  التصور  يضبطها 
والصوم تدريب للنفس على أن تكون محكومة

ال��ض��رورة  مبقتضى  ال  ال��وع��ي  مبقتضى 
الغريزة، من  العقل ال بحسب ضغط  وبحسب 
هنا عد الرسول � »الصوم ُجنة« مبعنى وقاية 
ف��إذا كانت  الغريزة،  ال��ض��رورة وقيد  أْس��ر  من 
غريزتي  مع  مختلفة  بطريقة  تتفاعل  األعضاء 
األمر  فنفس  اإلمساك  وقت  في  والشرب  األكل 
يتحقق مع هذه الغريزة. هناك فروق جوهرية 
بني شخص لم يتناول طعاما وال شرابا طوال 
لم  آخر  وبني شخص  معني،  لعائق  كامل  يوم 
يتناول طعاما وال شرابا ألنه صائم، إذ يتبني 
عند  تتواصل  الهضمي  اجل��ه��از  إف���رازات  أن 
املفطر  الشخص  مثل  مثله  األول  الشخص 
في حني أنها تتجه نحو الصفر عند اإلنسان 
الصائم، كما أن كمية السكر في الدم تقل عن 
للغذاء  املعتاد  الوقت  قبيل  العادي  مستواها 
مسيرتها  تواصل  بينما  األول  الشخص  عند 
)1غ في الدم  على نسق واحد ووتيرة واحدة 
عند اإلنسان السليم( إلى قبيل اإلفطار بالنسبة 

للشخص الثاني.
يثبط  الصيام  أن  ثبت  أخ��رى  ناحية  م��ن 

الرغبة اجلنسية ويكبحها، وتؤكد أبحاث طبية 
عديدة أن هرمون الذكورة يعرف هبوطا كبيرا 
أثناء الصيام املتواصل. وال يقف االمر عند هذا 
احلد بل بعد إعادة التغذية العادية بثالثة أيام 
يتجدد هذا الهرمون ويعرف ارتفاعا كبيرا عن 
املستوى األول. ومن خالل هذه احلقيقة الطبية 
أن الصيام يحفظ خزان  للشباب هي  رسالتنا 
الذكورة املرتبط بالغريزة اجلنسية إلى أن يتم 
من  يقيهم  السليمة. وهذا  بالطريقة  تصريفها 
مجموعة من االختالالت املرتبطة بهذا الهرمون 

ويزيد من مستوى اخلصوبة لديهم.  
مع  العلمية  املعطيات  هذه  نقابل  كيف   <
الشباب  »ي��ا معشر   :  � ال��ل��ه  ح��دي��ث رس���ول 
فإنه أغض  فليتزوج  الباءة  منكم  من استطاع 
لم يستطع فعليه  للفرج ومن  للبصر وأحصن 

بالصوم فإنه له وجاء«؟ 
فيه  الشريف  النبوي  احل��دي��ث  ه��ذا   >>
االكتشافات  هذه  لتطابق  كبير،  علمي  إعجاز 
ال��ع��ل��م��ي��ة م��ع��ه م���ن ج���ه���ة، والخ���ت���ي���ار كلمة 
ه��و »رض  فالوجاء  أخ���رى،  م��ن جهة  »ِوج���اء« 
فتذهب  تنفضخا،  ح��ت��ى  اخل��ص��ي��ت��ني  ع���روق 
أن  علميا  والثابت  اجلماع«،  شهوة  بذهابهما 
إنتاج  ف��ي  متخصصة  خاليا  اخلصيتني  ف��ي 
الهورمون  وه��و  التيستوستيرون،  ه��ورم��ون 
شبه  وهنا  اجلنسية.  للرغبة  واملثير  احمل��رك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كبح الصوم 
كون  على  نؤكد  لكن  اإلخصاء.  كفعل  للشهوة 
الصوم ال يقضي نهائيا على الرغبة اجلنسية 
آمنة  عالقة  في  تصرف  أن  إلى  يحفظها  لكنه 

ومسؤولة في إطار الزواج وبناء األسرة. 
> ح��س��ن ت��دب��ي��ر ال��غ��ري��زة اجل��ن��س��ي��ة هو 
تسهم  فكيف  للشباب  بالنسبة  العفة  أس��اس 
خلق  ترسيخ  في  عموما  الرمضانية  األج��واء 

العفة؟
رمضان  يوفره  الذي  اإلمياني  املناخ   >>
االن��زالق،  منافذ  ويغلق  القوية،  اإلرادة  يبني 
الشباب  ل���دى  ال��ش��ه��وة  ت��أج��ي��ج  م��ن��اف��ذ  فمثال 
من  والتحرر  ال��روح  بارتقاء  رمضان،  يغلقها 
النفس  وإش��غ��ال  البصر  وغ��ض  اجل��س��د،  ثقل 
يريد  ال��ذي  الشباب  رمضان  غير  في  باخلير. 
وكل  التيار  ضد  يصارع  نفسه  يجد  العفاف 
فيصبح  شهوته،  ت��ؤج��ج  ب��ه  احمليطة  األم���ور 
ضعيفا أمامها. لكن رمضان يدرب اإلنسان على 
ما يريده الله تعالى منه في باقي أيام عمره، 
فيجد في رمضان عونا على الطاعة وعونا على 
ترك املعصية، باإلضافة الى ما حتدثنا عنه في 
اجلواب عن السؤال السابق من كون الصيام 
حسن  على  ويساعد  اجلنسية  الرغبة  يكبح 

تدبيرها، ويساعد على تقومي السلوك عموما.
تقومي  على  رمضان  مناخ  يساعد  فهل   <
سلوك املدمن مثال؟ وهل تعينه البيئة الصحية 

في رمضان على اإلقالع؟ 
<< شكرا لوضعك هذا السؤال، ألن املدمن 
كغيره من املبتلني يحتاج منا الى نظرة رحمة 
إلى  منا  يحتاج  ال  امل��دم��ن  ال��رح��م��ة،  ف��ي شهر 
لله وح��ده ودورن��ا  أح��ك��ام أو وص��م��ة، احلكم 
نحن أن نساعد املبتلى وأن نأخذ بيده الى بر 
األمان. وقبل أن أجيب على سؤالك من صميم 

في حـوار  مـع  الـدكـتورة  حـنـان  االدريـسـي
نصائح  وإرشادات  نفسية  وصحية  للصائمني  والـمدمنني

الدكتورة حنان اإلدريسي طبيبة عامة  
حاصلة على  دبلوم  جامعي في طب 

اإلدمان والطب النفسي الكلينيكي والطب 
السلوكي

حاورتها : ذة. وفاء جبران
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س-1 هل لصوم الحامل مضاعفات سلبية 
على صحتها أو الجنين؟

إل���ى اإلج���اب���ة على  أت��ط��رق  ق��ب��ل أن   >>
االحتياجات  عن  أتكلم  أن  يجب  السؤال  هذا 
الغذائية للمرأة احلامل. بالفعل تغطي تغذية 
األم ع��ل��ى ن��ح��و واس����ع احل��اج��ة ال��ض��روري��ة 
ل��ن��م��و اجل���ن���ني. ف��ي��ج��ب أن ت���ك���ون ال��ت��غ��ذي��ة 
غنية  ال��ي��وم:  ف��ت��رات  على  وم��ج��زأة  متنوعة 
بالفواكه  غنية  األلبان(،  )اجل��ن،  بالكالسيوم 
واخلضر )فيتامينات(، ثم غنية بالبروتينات. 
السريعة  السكريات  تناول  من  احل��د  ويجب 
فْقر  ألن  إلى احلديد  األم حتتاج  االمتصاص. 
الدم الّناجم عن عوز احلديد يؤدي إلى  ارتفاع 

معدل اخِلداج.
ليس  بحوث  ع��دة  إل��ى  واستنادا  هنا  من 
هناك أي تأثير سلبي على صحة األم أو اجلنني 
البيوكيماوية  قياسات  تكونه،  اجلنني،  )منو 
لألم( شرط أن تكون صحة األم جيدة مبعنى أن 
تكون احلامل سليمة وال تعاني من أي مرض 

ويجب أن تلتزم حصصا غذائية مناسبة.
التي  واألع���راض  الحاالت  هي  ما  س-2 
الطرفين )  التخوف  على صحة  للطبيب  يترجح 

األم وجنينها(؟
احلامل  ح��ال��ة  على  ال��ت��خ��وف  ميكن   >>
في احلاالت  الصيام  بعدم  والنصح  واملرضع 

التالية:
- ف���ي ك���ل احل�����االت امل��رض��ي��ة: ك��ارت��ف��اع 

الضغط، والسكري بكل أنواعه الخ . 
- ع��ن��د أي ع��الم��ة ع���ن ج��ف��اف اجل��س��م: 
وشدة  البول  لون  قتامة  في  زي��ادة  كالعطش، 
رائحته، الدوار، نوبات من التعب، أو اإلغماء، 

الصداع. 
)أي  اجلنني  ح��رك��ات  رص��د  كذلك  يجب   -
الوزن  مراقبة  املعتاد(،  أقل من  يتحرك  عندما 
عضلة  تقلصات  ث��ب��ات(،  أو  نقصان  )زي���ادة، 
هذه  وف��ي  األوان(،  قبل  والدة  )ب���وادر  الرحم 
ملح  بشكل  الطبيب  اس��ت��ش��ارة  يجب  احل��ال��ة 

ومستعجل.
يمكن  التي  اإلرش����ادات  ه��ي  م��ا  س-3 

تقديمها للحامل واملرضع يف رمضان؟
سليما  غذائيا  نظاما  تتبع  أن  يجب   >>

وصحيا، وذلك على التفصيل اآلتي:
الوجبة األولى: اإلفطار 

املبدأ هو تهدئة مشاعر اجلوع والعطش.
أك����ل أط��ع��م��ة س��ك��ري��ة ل��ت��غ��ذي��ة اجل��س��م 

كتعويض سريع ملا فقده خالل اليوم.
 ت���ن���اول ال��ت��م��ر، اجل����وز ، وامل��ش��روب��ات 

الساخنة الالزمة لترطيب اجلسم.
ال ي��ج��ب اإلك���ث���ار م��ن األك���ل أث��ن��اء وجبة 
اإلفطار خصوصا أن املدة الفاصلة بينها وبني 

وجبة العشاء قصيرة.
  الوجبة الثانية: العشاء: الذي ُيتناول 

بعد وجبة اإلفطار بساعتني أو ثالث.
ال يجب اإلكثار من الكمية ألن األطعمة 
املتناولة خالل هذه الوجبة يتم تخزينها 

ولن تستهلك من طرف اجلسم.
الوجبة  كانت  إذا  ذل��ك،  على  وع��الوة 
ثقيلة جدا، سيؤدي ذلك إلى عدم الشعور 
ب���اجل���وع ف���ي ال��ص��ب��اح، وب��ال��ت��ال��ي ع��دم 
السحور، وهذا خطأ يجب جتنب الوقوع 

فيه.
سلطة مركبة. 

ال��ب��روت��ي��ن��ات م��ث��ل ال����دج����اج وال��ل��ح��وم 
واألسماك والعدس واحلمص والفاصوليا.

ال��ك��رب��وه��ي��درات امل��ع��ق��دة ف��ي ش��ك��ل األرز 
البني، معكرونة من  القمح، أو خبز.

الكثير من اخلضر، والكثير من املاء.
     الوجبة الثالثة: السحور

االستغناء  يجب  ال  ض��روري��ة،  وجبة  هي 
عنها متكن من تخزين الطاقة الضرورية خالل 

اليوم.
يسمح فيها بجميع أنواع األطعمة: اجلن، 
السريعة  ال��س��ك��ري��ات  ال��ن��ش��وي��ات،  ال��ل��ح��وم، 

الهضم واحلساء... 
كافية  كمية  ش��رب  اخلصوص  على  يجب 

من املاء لسد حاجيات اليوم.
قيلولة  تأخذ  أن  املرأة احلامل  يجب على 
ال��ب��ق��اء في  ال��ن��ه��ار، وأن حت��رص على  خ��الل 
اخل��روج  تقليل  مع  وال��ب��اردة  الرطبة  األماكن 
غير الضروري حتت أشعة الشمس وفي اجلو 

احلار.
احل���د م��ن امل��ج��ه��ود ال��ب��دن��ي مب��ا ف��ي ذل��ك 
إلى  السهر  وجتنب  املرهقة،  املنزلية  األعمال 

ساعات متأخرة من الليل.
في  ممكنة  تكون  قد  الرياضية  احل��رك��ات 
الفترة األولى من النهار ولكن شرط أن تكون 
ألن  مجهدة.  وغ��ي��ر  خفيفة  رياضية  ح��رك��ات 
فيه حرق سعرات  أي نشاط رياضي يفترض 
األك��ل  ط��ري��ق  ع��ن  تعويضها  ي��ج��ب  ح���راري���ة 
النهار  فترة  وال��ش��رب، وه��ذا مستحيل خ��الل 
أي فترة الصوم، لذا يستحسن جتنب ممارسة 

الرياضة خالل الصوم.
 س4– و ماذا عن المرضعة؟

<< أظهرت بعض الدراسات أنه ال يوجد 
فرق كبير أثناء وبعد رمضان في تكوين حليب 
، وبينت دراسات  البروتني....(  )الدهون،  األم 
وذلك  احلليب  إف���رازات  في  انخفاضا  أخ��رى 
ليس راجعا إلى الصوم في حد ذاته وإمنا هو 
الغذائية  املمارسات  طبيعة  عن  أساسًا  ناجت 

لألمهات املرضعات في شهر رمضان.
لم  إذا  اإلفطار  املرضعة  للمرأة  ميكن  إذًا 

تستطع الصوم.
�ض-5 هل جتدين يف عملك حاالت تتعار�ض 

فيها اأحكام ال�رشع ونتائج الطب؟

<< ال تتعارض أبدًا أحكام الطب والشرع 
الطب  ألن  احلامل  للمرأة  اإلفطار  رخصة  في 
حياة  تتعرض  بأن  يسمحان  ال  معا  والشرع 

املرأة احلامل واجلنني ألي خطر.

حاورها : د. الطيب الوزاني

صحة احلامل والـمرضع في رمضان 
مع الدكتورة شهرزاد بوشيخي

تخصصي في طب اإلدمان أود أن أسوق موقفا 
من حياة رسول الله � مع أحد املدمنني؛ فعن 
عهد  على  رج��ال  أن    :� اخل��ط��اب  ب��ن  عمر 
يلقب  وك���ان  ال��ل��ه  عبد  اس��م��ه  ك��ان   � النبي 
�، وكان  الله  ح��م��ارا، وك��ان يضحك رس��ول 
النبي � قد جلده في الشراب، فأتي به يوما 
اللهم  الق���وم:  م�ن  رجل  فق�ال  فجلد،  به  فأمر 
العنه، م��ا آكثر ما يؤتى به، فقال النبي � : 
»ال تلعنوه، فوالله ما علمت إال أنه يحب الله 
ورسوله« وأسوق هذا احلديث ألقول إن املدمن 
نصفه  ال��ذي  فهذا  خيريته،  من  ميؤوس  غير 
بأقبح النعوت قد يكون ممن يحبون الله جل 
وعال ورسوله �، وال يعني هذا تبرير عمله. 
أعود الى السؤال، رمضان فرصة حقيقية 
في  الرغبة  لديه  توفرت  إن  املدمن  حياة  في 
التحكم  بفقدان  يتصف  اإلدم���ان  ألن  اإلق���الع، 
أسيرا  يصبح  املدمن  ال��ذات،  على  والسيطرة 
)ت��دخ��ني،  نوعها  ك��ان  كيفما  التعاطي  مل���ادة 
خمر، حبوب، حشيش ...( باملقابل جند فلسفة 
ال���ذات،  ف��ي  التحكم  إرادة  ب��ن��اء  ه��ي  ال��ص��وم 
وكلما عاش املدمن حقيقة الصوم كلما تخلص 
بالتدريج  يكون  طبعا  وه��ذا  املخدر  أس��ر  من 
مثاال  وأس��وق  رمضان،  شهر  طيلة  واملكابدة 
النظرية من عادة مغربية معروفة،  يؤكد هذه 
ينقطع عن  امل��دم��ن على ش��رب اخلمر  أن  ه��ي 
قد  وال��ذي  رمضان،  قبل  يوما  أربعني  الشرب 
مرة  يأتي  االنقطاع  ه��ذا  أن  هو  غريبا  يظهر 
واحدة دون تدرج وال تصاحبه اآلثار املعروفة 
يحتاج جسمه  عندما  املدمن  لدى  تظهر  التي 
وارتعاشات  بهذيان  فيصاب  اإلدم���ان،  مل��ادة 
الناحية  من  املستشفى،  الى  أحيانا  به  تؤدي 
الطبية األمر ليس غريبا وتفسيره أن اإلرادة 
كانت قوية جدا لدى املدمن فتفاعل جسمه مع 
هذه اإلرادة وهذه العزمية فلم تظهر عليه آثار 
االنقطاع، ألن النية حتول العزم من املستوى 
النفسي الى املستوى العضوي الى املستوى 
اإلق��الع  ونية  التحقيق،  مسألة  ثم  السلوكي 
تبدأ بقرار »أريد« ثم »لدي الدافع واحلافز« ثم 

»أستطيع« ثم »لدي الثقة بأنني سأقدر«.
 م��ع ك��ام��ل األس���ف ه���ؤالء ي��ت��وق��ف��ون عن 
التعاطي ملدة أربعني يوما قبل رمضان مبنطق 
رمضان  بعد  التعاطي  ال��ى  ي��ع��ودون  ال��ع��ادة، 
أن كل  النهائي مع  اإلق��الع  لم تكن  نيتهم  ألن 
قبل  ي��وم��ا  فأربعني  ل��ذل��ك،  مناسبة  ال��ظ��روف 
كافية  م��دة  يشكالن  رم��ض��ان  وشهر  رم��ض��ان 
امل���ادة  م��ن  كبير  ج���زء  م��ن  اجل��س��م  ليتخلص 

املدمن عليها.
> م��ا ه��ي احل���االت ال��ت��ي ي��ك��ون رمضان 
دون  ال��ت��ام  ل��إق��الع  ف��رص��ة  للمدمن  بالنسبة 

عودة؟
<< املدمن في أحواله مع رمضان ثالثة 

أنواع:
باملشكل  ال��وع��ي  مرحلة  ف��ي  األول  ال��ن��وع 
ال��ق��درة  التغيير وي��ت��وف��ر  ف��ي  ال��رغ��ب��ة  ول��دي��ه 
النفسية واإلرادة القوية، فهذا لن يجد فرصة 
لإقالع أفضل من رمضان لسببني رئيسيني؛ 
تتطلب عزما  اإلق��الع هذه  أولهما كون عملية 
الصيام  يتكفل  أمر  وهو  قوية  وإرادة  جازما 
الشخص  بتسليح  عموما  رم��ض��ان  وأج���واء 
اليومية  املواجهة  فترة  اختصار  والثاني  به، 
ب��ني ع��زم اإلن��س��ان على اإلق���الع وب��ني دواع��ي 
املدمن  امل��ادة  لكمية  اخلضوع حلاجة اجلسم 
متتد  امل��واج��ه��ة  فترة  كانت  أن  فبعد  عليها، 
فإنها  اإلفطار  أي��ام  اإلنسان  يقظة  زمن  ط��وال 

تختزل أيام صومه إلى حدود الفترة الفاصلة 
بني الغروب وبني ذهاب الشخص إلى النوم، 
الثبات  ت��س��اع��ده على  ي��وم��ا  ث��الث��ني  وف��رص��ة 
وتقيه من النكسة )النكسة: معاودة التعاطي(.
ولديه  باملشكل  وع��ي  لديه  الثاني  النوع 
القدرة  لديه  ليست  لكنه  اإلق���الع  ف��ي  الرغبة 
يحتاج  هذا  بالنفس،  الكافية  والثقة  الدافعة 
الى مساعدة طبية بالتحفيز وأحيانا باألدوية، 
لتجاوز أعراض القلق واالضطرابات النفسية 

الناجتة عن نقص املادة املخدرة في اجلسم.
ال��ن��اس غالبا م��ن ه��ذه األدوي��ة  > يخاف 
بأن  البعض  يقول  وقد  اإلقالع  املساعدة على 
ليعوضها  اإلدم���ان  م��ادة  من  فقط  يفر  املدمن 
هذا  تشرحني  فكيف  االدوي���ة.  على  ب��اإلدم��ان 

األمر؟
تصحح،  أن  ينبغي  م��ف��اه��ي��م  ه���ذه   >>
وهذه األدوية تعطى من طرف الطبيب املعالج 
وبجرعات محددة ودقيقة تساعد املريض على 
جتاوز املرحلة االنتقالية من اإلدمان إلى الال 
اجلرعات  يخفض  الذي  هو  والطبيب  إدم��ان، 
بعد ذلك إلى أن يتخلص منها املريض، وهي 
كغيرها من األدوية التي تعطى بوصفة طبية. 
طبية  مواكبة  ال��ى  يحتاج  ال���ذي  ال��ن��وع  ه��ذا 
اإلق��الع، رمضان يعطيه حوافز  مساعدة على 
التغيير مبا مينحه  دواف��ع  لديه  ويقوي  أكثر 
من قوة روحية ومناخ إمياني جماعي. رمضان 
تعاطي  التي مينحها  الوهمية  املتعة  يعوض 

املادة املخدرة مبتعة روحية حقيقة ودائمة.
> نعود الى النوع الثالث من املدمنني في 

رمضان
ال��الوع��ي  مرحلة  ف��ي  الثالث  ال��ن��وع   >>
مبشكل اإلدمان ولديه غياب تام إلرادة اإلقالع، 
ولن  بالليل  ويتعاطى  نهارا  يصوم  قد  وه��ذا 
يغير رمضان شيئا من حاله، بل على العكس 
من ذلك قد يكون مياال أكثر الى العنف اللفظي 
ورمب���ا اجل��س��دي وال��ع��ن��ف ض��د ال����ذات، ألن��ه 
يعاني خالل الصيام من أعراض نقص املادة 
املخدرة في جسمه. وغياب اإلرادة يجعله في 

عذاب وتعاسة طيلة فترة اإلمساك.
> مب��اذا تنصحني األس��رة التي حتتضن 

شخصا مدمنا؟
الى  وحت��ت��اج  تعاني  امل��دم��ن  أس���رة   >>
ت��وج��ي��ه وق����د حت��ت��اج ال����ى م��واك��ب��ة نفسية 
وتربوية، ومعاناتها ترتفع في شهر رمضان، 
ل��ه��ذا ال ب��د ألف���راده���ا م��ن ت��واف��ق قبلي على 
ضوابط التعامل الستبعاد املشاكل، وللتعامل 
نهار  االن��ق��ط��اع خ��الل  أع���راض  م��ع  بإيجابية 
رمضان. أسرة املدمن حتتاج إلى صبر وتفهم 

واحتضان وإلى الكثير والكثير من الدعاء. 
ل��ق��راء  توجيهها  ت��ودي��ن  رس��ال��ة  آخ���ر   <
جريدة احملجة بخصوص الصحة في رمضان.
الفوائد  كل  أن  األخيرة هي  << رسالتي 
احلوار  هذا  في  عنها  حتدثنا  التي  الصحية 
مرتبطة بالصوم الذي شرعه الله تعالى والذي 
ترتفع  كي  اجلسد  ثقل  من  التخلص  أساسه 
مكتسبات  ع��ن  احل��دي��ث  ميكن  ال  إذ  ال����روح، 
والنفسي  اجل��س��دي  امل��س��ت��وى  ع��ل��ى  صحية 
ر فقط ساعته  والسلوكي بالنسبة لشخص غيَّ
األك��ل  ف��ي  وأف���رط  بالنهار  ف��ن��ام  البيولوجية 
التخفيف  هو  رمضان  من  املقصد  إذ  بالليل، 
من األكل وإعطاء راحة لألعضاء، مع االنخراط 

التام في املناخ اإلمياني العام.
> شكرا لك دكتورة حنان اإلدريسي

طبيبة أستاذة جامعية اختصاصية في أمراض النساء والتوليد .
املركز االستشفائي اجلامعي احلسن الثاني بفاس
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حوار مع دة. حنان االدريسي )تتمة(
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يعجب القارئ أن ال يجد للفظ رمضان ذكرا 
يكون  وقد  اإلسالم)1(،  في شعر شعراء صدر 
لدى  احلق  االنشغال  الغياب  ذلك  مبررات  من 
فيه،  بالعبادة  الناس عن احلديث عن رمضان 

وتفاعلهم الروحي معه.
رمضان  على  داللته  في  الصوم  لفظ  وأم��ا 
فلم نقف عليه لدى شعراء تلك املرحلة إال في ما 
نسب إلى أبي بكر الصديق في قصيدة فائية، 

وفيها يقول:
 دعا الناَس النبيُّ إلى َرَشاٍد     

َفَلْم َيَر فيه ِمّنا ِمن ِخالِف
أجْبناُه إلى ما شاَء ِمّنا    

فآوانا إلى ُحْسن ائِتالِف
إلى َتْوحيِد َخالِق الَبَرايا     

وُكْفٍر باحِلجارة واللَِّخاِف
على َخمِس الصالِة وَصْوم َشْهٍر    

وإيتاِء الزكاة ِبال اْقِتفاف
وإْدناء الَيتيم بُحْسن ِرْفق   

وِبرٍّ بالقراَبة والِقَفاِف)2(
ال��ن��س��ب��ُة-  ���ت  -إن ص���حَّ ق��ص��ي��دة  وه����ي 
تستعرض معالم ما دعا إليه النبي �، ومن 
ثم فاحلديث عن صوم رمضان فيها ال يتجاوز 

أن يكون ذكرا لشعيرة من شعائر اإلسالم.
واألمر بعد ذلك مختلف اختالفا كبيرا كما 
االختالف  ذل��ك  يهمنا هنا من  وال��ذي  ون��وع��ا، 
أن حديث الشعراء عن رمضان اتخذ عددا من 
على  املقالة  هذه  في  منها  املسارات سنقتصر 

أربعة:

أوال: المعصية في رمضان:
تغيرت نظرة كثير من الناس إلى رمضان 
جند  الصورة  وتلك  األموية،  الدولة  عهد  منذ 
صداها لدى الفرزدق همام بن غالب )ت110ه�( 

مثال، فهو يقول من أبيات:
إذا ما َمَضى ِعْشُروَن َيومًا َتّركْت 

            أراجيُف بالشهِر الذي أنا صائمْه)3(
وهي نظرة إلى رمضان جتمع بني نقيضني: 
الشهر شهر صيام والشاعر صائم  أن  أولهما 
من  مينعه  لم  الصوم  ذلك  أن  وثانيهما  لذلك، 

التفكير في األراجيف، والتحرك لها. 
وقد صار رمضان عند شاعر آخر مناسبة 
الشهور،  في غيره من  به  الفوز  عّز  للفوز مبا 
فعلي بن محمد ابن بسام البغدادي )ت302ه�( 

يقول:
  سقيا لشْهِر الصوِم ِمن َشهٍر

                 عندي لُه ما شاَء من ُشْكِر
   كْم ِمن عزيٍز فيِه ُفْزنا به

           أْنَهضُه الليُل ِمن الوكر
إلى أن يقول:

لوا     فانصرَف الناُس مبا أمَّ
         وُبؤُت باآلثام والوزر)4(
أنه  سبُبه  ال��ص��وم  شهر  ال��ش��اع��ر  وُش��ْك��ر 
فرصة لتلبية شهواته في الوقت الذي ينشغل 

فيه الناس بالصيام والقيام.
وال���ق���اس���م امل��ش��ت��رك ب���ني ه����ذه ال���ص���ورة 
الشاعر  أن  الفرزدق  شعر  في  التي  والصورة 
وإن ترك لآلثام أو ارتكبها ُمقرٌّ بأنه في وضع 

مرضية،  غير  بأعمال  يقوم  وأن��ه  سليم،  غير 
فمن ثم سّماها الفرزدق أراجيف، وسماها ابن 
بسام آثاما وأوزارا، والطريف في النصني معا 
حركة  حيث  من  الشهور  بني  يقارن  األول  أن 
الشهوة، فهو يرصد منوها في العشر األواخر 
ابن  يقارن  بينما  بْعُد،  وَتفجرها  رمضان،  من 
��َل��ه ال��ص��ائ��م��ون، وم��ا ب��اء هو  ب��س��ام ب��ني م��ا أمَّ
بني  اللفظ  على مستوى  بنيِّ حتى  والفرق  به، 

»أملوا« و»باء«. 

ثانيا: الشكوى من رمضان:
عن  مختلفة  رم��ض��ان  ش��ع��ي��رة  أن  ش��ك  ال 
ما  اختالفها  م��ن  ُي���درك  م��ا  أول  وأن  غ��ي��ره��ا، 
السيما  وع��ط��ش،  ج���وع  م��ن  ال��ص��ائ��م  يعانيه 
ُروي  وق��د  إس��الم��ه،  أول  ف��ي  الصائم  ك��ان  إذا 
فجاع  رمضان  شهر  فأدركه  أسَلم  أعرابيا  أن 

وعطش، فقال:
وجدنا دينكم سهاًل علينا

            شرائعُه سوى َشهِر الصياِم)5(
حديثي  على  يقتصر  لم  بذلك  واإلحساس 

العهد بالصيام )لبلوٍغ أو حداثِة إسالم...( فقط؛ 
بل جتاوزهم لدى عدد من الشعراء إلى غيرهم، 
قصيدة  من  أب��رع  لذلك  تصوير  على  نقف  ولم 
الرومي  اب��ن  العباس  ب��ن  علي  للشاعر  رائ��ي��ة 
شهر  في  اجل��وع  على  تركيز  فيها  )ت283ه�( 
البراعة  ولكن  ينقضي،  ال  ويكاد  بسرعة  يأتي 
كل البراعة في هذه القصيدة هي في التصوير 
إحساسها  في  للشاعر  النفسية  للحالة  الفني 
من  وحسبنا  وأث���ن���اءه،  رم��ض��ان  قبل  ب��ال��زم��ن 

القصيدة ثالث صور)6(:
وبطئه  الشهر  لطول  تصوير  األول���ى  ف��ي 
على  ث��أر  ط��ال��ب  ك��أن��ه  مجيئه  بسرعة  مقارنة 

فرس:
مُت ُحْرمتُه شهُر الصيام وإْن عظَّ

            َشهٌر طويُل َثقيُل الظل واحَلَرَكْه
ا حني َيْطُلُبنا مَيشي الُهَوْينا وأمَّ

َلَكْه َلْيُك ُيدانيه وال السُّ           فال السُّ
كأنه طالٌب ثأرًا على َفرٍس

            أجدَّ في إثر مطلوٍب على َرَمَكْه
في  الشاعر  ملعاناة  تشبيه  الثانية  وف��ي 

رمضان بوقوع احلوت في الشبكة:
شهٌر كأّن وقوعي فيه ِمْن َقلقي  

بَكْه      وُسوِء حالي وقوُع احلوِت في الشَّ
وفي الثالثة تشبيه لرمضان مبولى بخيل:

لو كان مولًى وكنا كالعبيد له   
َئ املَلَكْه            لكان مولًى بخياًل َسيِّ

تصوير  فيها  ح��ال  كل  على  الصور  وتلك 

لعالقة شاعر برمضان مبا لديه من قلق وسوء 
حال، إضافة إلى اجلوع، ولكن كل ذلك لم مينع 

إقراره بحرمة هذا الشهر وعظمته. 

ثالثا: رمضان عنوان التقوى:
مم��ا َج��ّد ف��ي نظرة ال��ش��ع��راء إل��ى رمضان 
أنه صار عنوانا للتقوى، وِمن اللطائف أن ابن 
الرومي الذي رأينا أبياتا من قصيدته قبل قليل 

هو نفسه الذي قال في مدح شخص:
ما كان َليُلك ُمذ أهلَّ هالُله     

               إال ُسجودًا ُكلُّه وُرُكوعا
وطَوى نهاَرَك فيه َصوٌم طاهٌر     

ُنوعا                 َجَعل املآثَم َمْحرما مَمْ
َصوٌم َغدْت عنْيُ اخَلنا مطروَفةً   

            فيه، وراَح لساُنه َمْقُطوعا
 وَتساجلْت عيناَك في آنائه   

ُموعا)7(               ويداك صْوبًا ال يزاُل َهُ
فنحن أمام ممدوح جعل ليل رمضان للقيام 
وقد  الطاهر،  للصوم  ركوعا وسجودا، ونهاره 

ن���ّزه ص��وم��ه ع��ن اآلث����ام، وط��رف��ت ع��ني اخلنا، 
وُقِطع لسانه، واملمدوح بني هذا وذاك مجتهد 

في الدعاء، كثير البكاء. 
إذا  الرومي هنا  ابن  وصورة رمضان لدى 
ما قورنت بصورته في نصه السابق قد تبدو 
متناقضة، ولكن القليل من التأمل كاف ليجعل 
املرء يالحظ أن ابن الرومي في النص األول كان 
يتحدث عن صومه هو، وكيف يعيش رمضان 
وُيِحس به، أما في النص الثاني فهو يتحدث 
عن شخص آخر وحالة أخرى، وهو فيهما معا 
ملا  إميانه  ولكن  وحرمته؛  رمضان  بعظمة  ُمقر 
َرّق لرقة حاله وظروفه رّقت نظرته إلى رمضان، 
بخالف املمدوح الذي جمع بني تسن األحوال 
تربط  نظرة  أمام  فكأننا  واإلميانية،  املعيشية 

بني قوة اإلميان والبسطة في العيش. 
وال����ص����ورة ن��ف��س��ه��ا ت��ت��ك��رر ل����دى ش��ع��راء 
االختالف  بعض  م��ع  مي��دح��ون  عندما  آخ��ري��ن 
ومن  العام،  اإلط��ار  في  تؤثر  ال  التفاصيل  في 
القسطلي  دراج  اب��ن  األندلسي  الشاعر  ه��ؤالء 
الفطر  بعيد  وي��ه��ن��ئ  مي���دح  ف��ه��و  )ت421ه�( 

بالطريقة نفسها:
لَك الفوُز ِمن َصْوم َزِكي َوِمن ِفْطِر     

                 َوَصْلَتُهَما بالِبرِّ َشْهرا إلى َشْهر
َهى       ْدِق والنُّ فناِطُق ِصْدٍق عْنَك بالصِّ

               وشاِهُد عْدل فيَك بالعْدل والِبرِّ
دى        فهذا مِبا استقبلَت ِمن صاِئِب النَّ

ْخِر ْدَت ِمْن واِفر الذُّ               وهذا مِبا َزوَّ

بالصوم  بالفوز  للممدوح  يدعو  والشاعر 
وعدل  ص��دق  من  بالبر  وصلهما  ألن��ه  والفطر؛ 
يكاد  آخ��ر  بأمر  كله  ذل��ك  يقرن  وك����رم...، وه��و 
ينفرد به هو أن املمدوح يستحق الشكر لسبب 
املناسبة  ال��ظ��روف  للناس  وّف���ر  أن��ه  ه��و  آخ��ر 

للصيام والقيام:
َقى  ْوَم بالتُّ َك الصَّ فَكْم َشاِفٍع في ِظلِّ

ْكِر                 وَكْم واِصٍل في أْمِنَك الليَل بالذِّ
وكْم ساجٍد لله ِمّنا وراِكٍع 

           َيِبيُت على َشْفٍع وَيْغُدو على ِوْتِر )8(
و قد مّت ِصيام هؤالء وقيامهم في ظل أمن 
تام، مما جعل صومهم موصوال بالتقى، وليلهم 

موصوال بالذكر. 

رابعا: آداب رمضان
هذه هي الصورة الرابعة من صور رمضان 
في الشعر، وفيها التفات إلى ما ينبغي مراعاته 
حتى يكون الصوم حقيقيا ومقبوال، فأبو بكر 

سهل بن مالك الغرناطي )ت530ه�( يقول:
إذا لم يكْن في السْمع مّني َتصاوٌن 

      وفي َبصري َغٌض وفي منظري َصْمُت
فحّظي إذن ْمن صومي اجلوُع والظما

      وإن قْلُت: إّني صمُت يومًا فما ُصْمُت)9(
وله أيضا:

 ال جتَعَلْن رمضاَن شهر فكاهٍة
             ُتلهيَك فيه من القبيِح فنوُنه

   واعلْم بأّنك ال َتنال قبوَله
َم صوَمه وتصوُنه)10( ى تكرِّ                 حتَّ

يقدم الشاعر نصيحتني:
األول����ى ص��ي��ان��ة اجل�����وارح: األذن وال��ع��ني 
واللسان، أما األذن فبتجنيبها الغيبة والنميمة 
وأما  البصر،  فبغض  العني  وأما  والفحش...، 

اللسان فبالصمت. 
والثانية تنزيه شهر رمضان عن أن يكون 

شهر لْهو وفكاهة.
وصيانته،  الصوم  تكرمي  كله  ذلك  وجماع 
إال يفعل الصائم يحرم القبول، ويكن حظه من 

صومه اجلوع والظمأ.
------------

)1( – مت البحث بواسطة املوسوعة الشعرية، اإلصدار 
2003م.

73، حتيقي  الصديق، ص:  بكر  أب��ي  دي���وان   -  )2(
راجي األسمر، دار صادر، بيروت، ط: 2، 2003م. واللخام 
جمع اللخفة، وهي حجر أبيض رقيق وعريض. واالقتفاف: 

البخل، والقفاف: جمع القفة، وهو الضعيف.
)3( – ديوان املعاني: أبو هالل العسكري، 1052/2، 
حتقيق د. أحمد سليم غامن، الهيئة املصرية العامة للكتاب، 
ط: 2012م، والشعر ساقط من ديوان الفرزدق طبعة دار 

الكتاب العربي ببيروت.
)4( – ديوان املعاني، 1053/2.
)5( – ديوان املعاني، 1055/2.

الكتب  دار   ،1837/5 ال��روم��ي،  اب��ن  دي���وان   –  )6(
شاعر  وال��س��ل��ي��ك  1424ه�/2003م.   ،5 ط:  امل��ص��ري��ة، 
صعلوك عداء عارف بالطرق واملسالك، وهو ينسب إلى أمه 

السلكة. والرمكه: الفرس.
)7( – ديوان ابن الرومي، 1489/4.

ديوان ابن دراج القسطلي، ص: 188، حققه   – )8(
وعلق عليه وقدم له: د. محمود علي مكي، منشورات املكتب 

اإلسالمي بدمشق، ط: 1، 1381ه�/1961م.
األحاديث  من  الشعراء  عقده  فيما  االزده���ار   –  )9(
واآلثار، جالل الدين السيوطي، ص: 101-102، حتقيق د. 
علي حسن البواب، املكتب اإلسالمي ببيروت ودار اخلاني 

بالرياض، ط: 1، 1411ه�/1991م.
)10( - االزدهار، ص: 101.

د. الحسين زروق

حديـــث  الشـعــــراء  عـن  رمـضـــان

العدد 424/423
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ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر  ف���رص���ة      
تعالى،  الله  وح��دان��ي��ة  ع��ن 
بأسلوب حضاري لم يعرف 
الزمان البشري مثله خارج 
امل��ن��ه��ج ال���رب���ان���ي، ف��رص��ة 
للبرهنة على حقيقة اإلميان 

بالغيب . 
     ص��ي��ام ف���ي خ��ف��اء 
وج���ه���ار،  ص��ي��ام م��ن وراء 
األن��ظ��ار، ال ح��ول ألح��د في 

هذا الوجود وال قوة في مراقبة أحوال الصائم 
أم  الصيام  على  كان  إذا  فيما  وباطنا  ظاهرا 

هو الٍغ له ملجرد تغيير في نيته وقصده.
يتولى  وال���ل���ه  ب��ال��ظ��اه��ر  ن��ح��ك��م  ن��ح��ن   «
الصيام  يأتي  التي  السرائر  تلك   .  « السرائر 
إلعادة بنائها وتهييئها وشحذها في عالقتها 
املعيار  ه��ي  ال��ت��ي  ال��س��رائ��ر  ت��ل��ك   ’ بخالقها 
إن   « آدم��ي  كل  اعتبار  في  الوحيد   الشرعي 

أكرمكم عند الله أتقاكم » .
أي تكرمي لهذا املؤمن الذي اعتنى الله عز 
وجل بظاهره وباطنه ؟ أي تقدير لهذا املؤمن 
الذي جعل الله عز وجل شؤونه قرآنا يتلى ؟ 
أي تعظيم ملن  جعل الله تعالى ليله ونهاره 
عبادة مالها من مثيل ؟ أي تقدير لهذا العبد 
الضعيف بني مخلوقات األرض يتولى الله عز 
وجل تسطير منهج حياته ؟ ويخضع حركاته 

وسكناته ملعايير ربانية .
 ص��ي��ام ل��ي��س ف���ي غ��ي��ره م���ن ال��ع��ب��ادات 
يعلم  ال  دف��ني  اخ��الص  من  فيه  ما  السماوية 
درجته وال عمقه وال صفاءه إال الواهب له عز 

وجل، ومن هنا تظهر عظمة الصيام وجالله.
من  لها  وتصفية  للعقيدة  تصحيح  إن��ه 
السنة،  وم��دار  مسار  عبر  بها  علقت  شوائب 

إنه جتديد للعهد »ألست بربكم قالوا: بلى«
إن��ه إمي��ان بالغيب ال��ذي ان��ف��ردت به أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم ’ الغيب الذي هو 
األمل الوحيد الذي علق به كل مومن تتشوف 
روح���ه اإلمي��ان��ي��ة إل���ى ذل���ك اجل����زاء املكتوم 

واملوعود »تلك الدار االخرة 
ي��ري��دون  ال  ل��ل��ذي��ن  جنعلها 
علوا في االرض وال فسادا«.
ف��رح��ت��ان  ل��ل��ص��ائ��م   ...«
يفرحهما فرحة عند إفطاره 

وفرحة عند لقاء ربه ».
ع�����ب�����ادة ك���ل���ه���ا خ����رق 
البشرية  للعوائد  واختراق 

في الزمان واملكان ؟ 
س��ل��ط��ة  ذات  ع�����ب�����ادة 
ت��ق��دي��ري��ة وت��ن��ف��ي��ذي��ة ت��ك��ت��س��ح ك���ل ال��ع��الئ��ق 
إع��ادة  بهدف  اإلن��س��ان  وتصرفات  البشرية، 
ترتيب األوراق، وتقدمي نقد بناء لكل األعراف 

املتجذرة في سلوكات العباد.
عبادة سلوكية متخر جسم املجتمع املدني 
فتعري عن األمراض التي تهدم القيم الروحية 
التي غرسها الدين السمح منذ أجيال مضت، 
فتقيم مقامها سننا محمدية كادت تعصف بها 

البدع. 
» بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما 

بدأ فطوبى للغرباء ...«.
في  التفكير  إل��ى  الكثيرين  ت��دف��ع  ع��ب��ادة 
فتنعقد آصرة التوبة  عقد التصالح مع الله ’ 
م��اق��ب��ل��ه فتندمل  ال��ن��ص��وح وي��ج��ب االس����الم 

اجلراح وتستكني الروح إلى بارئها .
»قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
ال تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 

جميعا إن الله هو الغفور الرحيم«.
مع  التصالح  إل��ى  الكثيرين  تدفع  عبادة 
خلف  ويقفون  املصحف،  فيعانقون  الله  كالم 
آناء  القرآن  هذا  ومتدبرين  مستمعني،  اإلمام 

الليل وأطراف النهار، بعد هجر طويل.
العهد  جتديد  إلى  الكثيرين  تدفع  عبادة 
األول��ى،  الصفوف  فيعانقون  الله،  بيوت  مع 

وتعانقهم املالئكة وهم ساجدون راكعون.
»ملثل هذا فليعمل العاملون«. 

وصف  تبلغ  فلن  وصفتها  مهما  ع��ب��ادة 
الباري لها: »والصيام جنة«.

م��واس��م مباركة  ف��ي اإلس����الم  األع��ي��اد  إن 
سيما  ال  وت��ع��ال��ى،  سبحانه  ال��ل��ه  م��ن  للتقرب 
منطلق  م��ن  مشروعيتها  ف��ي  تنطلق  وأن��ه��ا 
على  ج��اءت  التي  املتميزة  اإلسالمية  الهوية 
لسان النبي صلى الله عليه وسلم في احلديث 
الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه أن 
أهل اجلاهلية كان لهم يومان كل سنة يلعبون 
»كان  ق��ال:  املدينة   [ النبي  قدم  فلما  فيهما، 
لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما 

خيرا منهما؛ يوم الفطر ويوم األضحى«)1(.
وم��ن امل��ق��اص��د وال����دالالت ال��ت��رب��وي��ة التي 
يتضمنها العيد في اإلسالم أشير إلى ما يلي:

1 - العيد تربية للمسلم على مبدأ التوحيد 
الذي يربط بينه وبني إخوانه املسلمني في كل 
مكان حينما يعيشون هذه املناسبة املباركة في 

زمان واحد وشعور واحد وفرحة واحدة.
هذه  إلح��ي��اء  للمسلمني  دع���وة  العيد   -  2
تكبيرا  وتعالى  سبحانه  الله  بذكر  املناسبة 
إمياني  جو  في  وحتميدا،  وتسبيحا  وتهليال 

مبارك حتفه املالئكة وتتنزل فيه الرحمة.
3 - العيد تربية للمسلم على البذل والعطاء 
والتوسعة على النفس واألهل والولد واألقارب 
وذوي احلاجة في املجتمع املسلم، امتثاال لقول 
عن  »أغ��ن��وه��م  وس��ل��م:  عليه  ال��ل��ه  النبي صلى 

طواف هذا اليوم«)2(.
املسلم  املجتمع  أف��راد  مواساة  العيد   -  4
األم��ر  وغنيهم،  فقيرهم  وصغيرهم،  كبيرهم 
التعاون  على  املجتمع  ه��ذا  أف��راد  يربي  ال��ذي 
والتراحم، ويقوي شعور الفرد باالنتماء لهذه 
األمة واالنضواء حتت لوائها ملا يشترك أبناء 
اإلسالم في كل مكان في سرائهم كما يشتركون 

في ضرائهم.
له مقاصد سامية  اإلس��الم  في  العيد   -  5
ودالالت عظيمة، تتمثل في كون فرحة املسلمني 
به تنطلق من شعورهم بتوفيق الله تعالى لهم 
ألداء ما فرضه الله تعالى عليهم واستبشارهم 
املسلم  وف��ق  ما  ف��إذا  الرحمن ورض��اه،  بقبول 

إلك��م��ال صيام شهر رم��ض��ان ك��ان م��ن حقه أن 
يفرح يوم عيد الفطر السعيد، وإذا وفق ألداء 
يفرح يوم عيد  أن  فريضة احلج كان من حقه 

األضحى املبارك.
امل���ودة بني  إش��اع��ة  تربية على  العيد   -  6
األرحام  املجتمع اإلسالمي، وذلك بصلة  أبناء 

وجتديد أواصر احملبة والتواد بينهم.
لبس  في  تتمثل  جمالية  تربية  العيد   -  7
أح��س��ن ال��ث��ي��اب وال��ت��ط��ي��ب ب���أج���ود ال��ط��ي��ب، 
والتزين املشروع إلظهار الفرحة والسرور في 
على  القدير  العلي  الله  وشكر  املناسبة  ه��ذه 
فضله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
»إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى 

أثر نعمته عليه«)3(.
8 - ال��ع��ي��د وق��ف��ة م��ع ال��ن��ف��س لتتفكر في 
املسلم  يتفكر  مل��ا  وذل���ك  احمل���ت���وم،  م��ص��ي��ره��ا 
األعياد  معه  صلى  فيمن  العيد  ي��وم  صبيحة 
امل��اض��ي��ة م���ن اآلب�����اء واألج������داد واألص���ح���اب 
واإلخوان، وأنهم قدموا على الله تعالى فمنهم 
ذاتية  تربية  فيه  وه��ذا  سعيد.  ومنهم  شقي 
احلني  ب��ني  النفس  حملاسبة  املسلم  لإلنسان 
واآلخر فتكون النتيجة أن يحمد الله سبحانه 
ملا  ويستغفره  وإحسان  خير  من  قدم  ما  على 

كان من غفلة ونسيان.
ه��ذه بعض م��ن امل��ق��اص��د وال����دالالت التي 
عظيمة  مقاصد  وهي  العيد،  مناسبة  حتملها 
ودالالت جميلة شرف الله بها املسلمني وميزهم 

بها عن غيرهم من األقوام السابقني.
-------------

1 - صحيح سنن النسائي، للشيخ محمد ناصر 
 .1555 رقم؛  العيدين.  كتاب صالة  األلباني.  الدين 
ط/ 1. 1419ه�/ 1998م. مكتبة املعارف- الرياض. 

ج/1. ص/ 505. 
حتقيق؛  البهقي.  ل��إلم��ام  الكبرى،  السنن   -  2
وقت  ال��زك��اة-ب��اب  كتاب  عطا.  ال��ق��ادر  عبد  محمد 
1424ه�/   .3 7739. ط/  الفطر. رق��م؛  إخ��راج زك��اة 
ص/   .4 ج/  العلمية-بيروت.  الكتب  دار  2003م. 

 .292
3 - السنن الكبرى، لإلمام البهقي. كتاب صالة 
اخلوف-باب الرخصة للرجال في لبس اخلز. رقم؛ 

6093. ج/ 3. ص/ 385. 

د.عبد الرحمن بوعلي

ذ.إبراهيم والعيز

العيد  فـي  اإلسـالم: شهـر  رمـضـان  الـمدرسة  الـربـانـيـة 
مقاصد  ودالالت  تربوية

االسم الكامل : ...........................................................
العنوان الكامل :............................................................

.............................................................................
االشتراك السنوي : 20 عددا

< داخل املغــــــرب : 60 درهم             
  < خارج املغــــــرب : 20 أورو أو ما يعادلها

ترسل االشتراكات باسم :
> جريدة احملجة عن طريق احلوالة البريدية

> أو جريدة احملجة على حساب وكالة البنك الشعبي 
 )املوحدين فاس( رقم : 2111113412900014

أما قسيمة االشتراك والوصل فيبعثان إلى مقر اجلريدة على 
العنوان التالي : 

جريدة احملجة حي عز الله، زنقة 2، رقم 3، 
الدكارات، فاس - املغرب

ق�شيمة  اال�شرتاك

أحـكـام  
الـصـيـام

شروطه :
ش�������روط وج�������وب ف��ق��ط 

وهي:
 1 - البلوغ.
2 - القدرة. 

3 - اإلقامة أي عدم السفر. 
وشروط صحة فقط وهي :

1 - اإلسالم. 
 2 - الزمن: القابل للصوم فيما ليس له 
زمن معني، فال يجوز صيام يوم عيد الفطر 

واألضحى.
وشروط وجوب وصحة معًا وهي:

 1 -  العقل.
2 - اخللو من احليض والنفاس.

 3 - دخول الوقت فيما له وقت 
معني كرمضان. 

أركـانـه :
»إمنا   : لقوله   ال��ّص��وم  على  العزم  وه��ي   : النية 

األعمال بالنّيات«، والنية يجب أن تكون بالليل، قبل الفجر، لقول رسول 
الله  : »من لم ُيبيت الصَيام قْبل الفجر فال صيام له«، والنية قبل ثبوت الشهر 

باطلة. وتكفي نية واحدة لصوم رمضان كله، ما لم ينقطع تتابعه. 
كاحليض  بُعذر  صومه  انقطع  وإذا  ليلة  كل  في  التبييت  ويستحب 

وجَب تبييت النية عند استئناف الصوم. 

مندوباته:
1 - تعجيل الفطر، بعد حتقق غروب الشمس.

2 - تأخير السحور، لقوله  : »ال تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطَر وأخروا 
السحور«.

3 - كون الفطر على ُرطب، فتمر فشيء حلٍو، فماٍء، ويستحب أن يكون وترًا.
4 -  الدعاء عند اإلفطار، وكان  يقول عند اإلفطار : »اللهم لك صمت وعلى 

رزقك أفطرت، فاغفرلي ماقدمت، وماأخرُت«.
 5 - السحور، وهو : األكل والشرب في آخر الليل، لقوله  

: »تسحروا فإن في السحور بركة«.
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ها هو شهر الرحمة واملغفرة يسابق األيام 
القلوب  ويصافح   ، املشتاقة  النفوس  ليعانق 
أمل  وكلها  اللقاء  لهذا  تهفو  التي  التواقة  
حياة  وتأسيس  تعالى  الله  برضى  الفوز  في 
جديدة تقطع الصلة مبا كان في تلك السنة من 

تقصير وبعد عن الله تعالى . 
شهر عظيم أصبغ عليه ربنا صبغة خاصة 
جعلته تاج الشهور مبا حباه الله من سطوة 
ْت في باقي األيام، شهر يستبشر به  إميانية عزَّ
املقتصد والسابق باخليرات والظالم لنفسه، 
كيف ال وهو منحة ربانية خاصة ال يظفر بها 

املرء إال مرة في السنة.
 لكن املثير لالنتباه هو طبيعة استعداداتنا 
الضيف  ه��ذا  الستقبال  كجماعات  أو  كأفراد 

تتباين بشكل سافر مع  والتي  الغالي 
مثيالتها عند سلفنا الصالح .
ف��س��ل��ف��ن��ا ال���ص���ال���ح ك���ان 

يحسن التدبير، ويشمر عن 
الفرص  لكل  اجلد  ساعد 

نها  بيَّ ال��ت��ي  ال��ث��م��ي��ن��ة 
ل��ن��ا ال���ش���ارع ال��ك��رمي، 
الزمن  يقدرون  كانوا 
وُيوُلوَن اعتبارا لكل 
فُيجيدون  األوقات، 
إن  ألنها  اغتنامها 
م��ض��ت ل���ن ت��ع��ود، 
ق������������ال احل�����س�����ن 
ال���ب���ص���ري رح��م��ه 
ال������ل������ه: »أدرك���������ت 
أق���وام���ا م���ا ك��ان��وا 
أشد  أوق��ات��ه��م  على 
م��ن��ك��م ح���رص���ا على 
دراهمكم ودنانيركم ».

أن���ه���م  ُروي  ف���ق���د 
رمضان  يستبقون  كانوا 

حتى  أشهر  بستة  بالدعاء 
دعوا  بلغوه  هم  فإن  يدركوه، 

أن يتقبل  املتبقية  الستة  الله في 
محور  رم��ض��ان  ش��ه��ر  .ف��ج��ع��ل��وا  منهم 

حياتهم، وعليه مدار أمورهم.
رمضان،  مع  الوجداني  حالهم  هذا  وقوم 
بالكثير  له  يستعدوا  أن  إال  منهم  تتوقع  لن 
من الطاعات، فكانوا قبله يتقلبون بني صائم 
وقارئ   ، نيام  والناس  بالليل  وقائم  بالنهار، 
يتلو ما تيسر من كتاب رب األنام، ومتصدق 

يرجو رحمة ممن ال أحد عنده ُيَضام.
عن ُأَساَمة ْبن َزْيٍد َقال: ُقلُت َيا َرُسول اللِه، 
ُهوِر َما َتُصوُم ِمْن  لْم َأَرَك َتُصوُم َشْهًرا ِمْن الشُّ
اُس َعْنُه َبنْيَ  َشْعَباَن، َقال: »َذلَك َشْهٌر َيْغُفل النَّ
اأَلْعَمال  ِفيِه  ُتْرَفُع  َشْهٌر  َوُهَو  َوَرَمَضاَن،  َرَجٍب 
َوَأَنا  عملي  ُيْرَفَع  َأْن  َفُأِحبُّ  الَعامِلنَي،  َربِّ  ِإلى 

جه اإلمام النسائي في سننه(. َصاِئٌم« )خرَّ
وي���ق���ول »اب����ن رج����ب« ف���ي ك��ت��اب لطائف 

املعارف:
إن صيامه  ف��ي ص��وم ش��ع��ب��ان:  قيل  وق��د 
كالتمرين على صيام رمضان؛ لئال يدخل في 
صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد 

واع��ت��اده، ووج��د بصيام  الصيام  على  مت��رن 
شعبان قبله حالوة الصيام ولذته، فيدخل في 

صيام رمضان بقوة ونشاط.
ويقول أنس بن مالك � صاحب رسول 
شعبان  دخ��ل  إذا  املسلمون  )ك��ان    :� الله 
وأخ��رج��وا  فقرؤوها  املصاحف  على  وا  انكبُّ
زكاة أموالهم تقويًة للضعيف واملسكني على 

صيام رمضان(.

أما نحن فنعيش األشهَر الستة قبل رمضاٍن 
الغفلَة بكل ألوانها، كل في فلك يسبحون، وما 
والقيام  الصيام  نتذكر  حتى  الشهر  يهل  إن 
يفارق  بعضنا  يكاد  ال  بل  والصدقة،  والقرآن 
معاصيه إال بعد أن يأذن شعبان باالنصرام .

من ذا الذي ما كفاه الذنُب في رجب
ه في شهِر شعبان حتى عصى ربَّ

لقد َأَظلََّك شْهر الصوِم بع��َدُهما
ره أيًضا شهر  فال تصيِّ
عصياِن

وال���ع���ج���ي���ب ال���غ���ري���ب 
العربي  إعالمنا  استعداد 
ل��ش��ه��ر رم����ض����ان، ف��ه��و 
أن  ودون  ح���ق���ي���ق���ة 
يستبق  حقه  نغمطه 
باالستعداد  رمضان 
مب����ج����رد خ����روج����ه، 
استطاع  ما  فيهيئ 
م�������ن م���س���ل���س���الت 
وأف�������الم وف����وازي����ر 
التي  امللهيات  وكل 
عرضها  ف��ي  يتفنن 
وزخ���رف���ت���ه���ا ح��ت��ى 
ت��ك��ون أك��ث��ر إغ����راء، 
من  مي���لُّ  وال  ي��ك��لُّ  ال 
ابتكار ما يلهي الصائم 
وي��ن��س��ي��ه أم�����ور دي��ن��ه، 
اختياره  للتقزز  وامل��ث��ي��ر 
ِس����َي����را ذات����ي����ة ل���راق���ص���ات 
وم��غ��ن��ي��ات ل��ع��رض��ه��ا ف��ي ه��ذا 
الشهر الكرمي، واستهتاره مبشاعر 
من خالل  بها  للعبث  والسعي  املسلمني 
التفنن في مشاهد العري واإلث��ارة دون وازع 

وال رادع.
فيه  م��لء  يضحك  إبليس  باللعني  لكأني 
وهو يرى أتباعه على ُسُبِله حريصني وِلِلَوائه 
حوا وصلوا، ِفنٌت َدْهَماء تفتك  رافعني وإْن َسبَّ
��ر ق��واف��ل إعالمنا،  ب��ن��ا، وق��ل��وب ع��رج��اء ُت��َس��يِّ
من  والتضليل  الضالل  على  مقيت  وإص���رار 

خالل تلفزتنا، وال حياة ملن تنادي
لقد أسمعت لو ناديت حيا 

ولكن ال حياة ملن تنادي
إلى متى سيظل شهر رمضان مظلال بفنت 

الفوزاير والدرامات العربية والتركية ؟
إلى متى سنظل نتجرع مرارته في صمت 

ونبتلع سخريته منا وعبثه بأذواقنا ؟
أسأل الله تعالى أن يلهم هذه األمة سبيل 
الرشاد، ويجعل إعالمها منارا للهدى والبناء 

ال معوال  للهدم.  

الزمن أحد  ها قد انصرم من كتاب 
في  النفس  تيه  فيها  ط��ال  شهرا  عشر 
م��ف��اوز ال��غ��ف��الت، وع��ان��ق ال��ق��ل��ب حب 
برقاده  لأللف؛ فضل  الالم  الدنيا عناق 
ف���ي م���ه���اوي ال���ف���نت، وت���ك���در ب��أوح��ال 
ناسيا  الفخ؛  بدفينة  مفتتنا  املعاصي 
خ��ن��ق ال��ش��رك، والق���ى ف��ي ق��ب��ر ال��ص��در 
احلرج لغوبا، ولو تفكر في يوم عبوس  

ملا حام حول جيف الهوى وربض.
وأظلنا شهر أبرك نتوسم ان نتالفى 
ما فرطنا فيه في سائر الشهور، ونصلح 
ما أفسدناه من األمور، ويتأوه املتردي 
فيه فتتصاعد صعداء أنفاس األنني إلى 
عنان السماء، ليبصر القلب ببركته نور 
اإلميان، فإن يعقوب � كان له...« أحد 
عشر ولدا ذك��ورا، وبني يديه حاضرين 
ينظر إليهم ويراهم ويطلع على أحوالهم 
وما يبدو من أفعالهم، ولم يرتد بصره 
بشيء من ثيابهم، وارتد بصره بقميص 
منيرا،  بصره  وص��ار  بصيرا،  يوسف 
بعد  بصيرا  الضعف  بعد  قويا  وص��ار 
إذا شم   العاصي  املذنب  فكذلك  العمى، 

روائح رمضان« 
بقلوبنا  ينزل  ضيف  املنيبني  شهر 
فال يؤمن من ال يكرم ضيفه، بتخليتها 
ب��ال��ق��رب��ات،  وحتليتها  ال��ش��ه��وات  م��ن 
االف��ع��ال،  م��غ��ارس  ف��ي  القلوب  فسرائر 
والتخلية والتحلية رحلة  الى مرضاة 
الله تطوى فيها املسافة بني القلب وبني 
النفس على رواحل الصدق ليصل العبد 
النجاة، ال ميسه نصب وال وصب  إلى 
ملا   � موسى  فهذا  ق��رب  رحلة  النها 
س��اف��ر »ال���ى اخل��ض��ر وج���د ف��ي طريقه 
»آتنا  لفتاه  فقال  والنصب  مس اجلوع 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا«، 
فإنه سفر إلى املخلوق، وملا واعده ربه 
ثالثني ليلة وأمتها بعشر فلم يأكل فيها 
ل��م يجد م��س اجل���وع و ال��ن��ص��ب، النه 
سفر الى ربه تعالى، وهكذا سفر القلب 
وسيره الى ربه، ال يجد فيه من الشقاء 
والنصب ما يجده من سفره الى بعض 

املخلوقني«
ال��ق��ل��ب ف��ي رم��ض��ان يلزمها  رح��ل��ة 
حقائب  وال��ع��ت��اد،  ال���زاد  جلمع  حقائب 
وسمتها بسمة املتوسمني املتأملني في 
بعظاتهم،  املعتبرين  الصاحلني  سير 

فماذا حمل املتوسمون في حقائبهم؟

 اغتنام االنفاس نجاة
اغ���ت���ن���ام االوق���������ات ع���ت���اد ن���اف���ع، 
واض���اع���ت���ه���ا » أش����د م���ن امل������وت، ألن 
وال��دار  الله  عن  تقطعك  الوقت  إضاعة 
اآلخ�����رة، وامل�����وت ي��ق��ط��ع��ك ع���ن ال��دن��ي��ا 
قيمة  املتوسمون  علم  فلما  وأه��ل��ه��ا«، 
النجاة  مطية  أنفاسهم  جعلوا  الوقت 
يلهج  والتسبيح،  بالذكر  رم��ض��ان  ف��ي 
بهما اللسان والقلب، فما انشغلوا عن 
اجلوهر بفاني العرض.ألن »الله تعالى 
ج��ع��ل ش��ه��ر رم��ض��ان م��ض��م��ارا خللقه 
اق��وام  فسبق  بطاعته  فيه  يستبقون 
ففازوا وتخلف أقوام فخابوا، فالعجب 

للضاحك الالعب في اليوم الذي فاز فيه 
املسارعون وخاب فيه البطالون« 

 نزع غطاء الغفلة
غ��ل��ف��ت ال��ب��ص��ي��رة ب��أغ��ط��ي��ة ال��ب��ع��د، 
اجل����وارح،  أغ��ط��ي��ة  مسميات  ف��ت��ع��ددت 
األذن  وغطيت  ب��األك��ن��ة،  القلب  فغطي 
العني باحلجاب،أغطية  بالوقر وغطيت 
وارت لذة الوصل، وحالوة الطاعة، فلما 
أعرض أهل الغفلة عن الذكر مصرحني 
للجفاء  وب��االن��ت��ص��اب  االك��ت��راث،  بقلة 
حال وصول التدبر الى قلبهم وسمعهم 
قوله  في  بحالهم  وصرحوا  وبصرهم، 
مما  أك��ن��ة  ف��ي  قلوبنا  تعالى:�وقالوا 
وبيننا  وق��ر  آذاننا  وف��ي  إليه  تدعوننا 

وبينك حجاب�. 
ول���ن���زع احل��ج��ب خ��اط��ب ال��ص��ائ��م 
للقوة  وجماما  عونا  جوارحه  املتوسم 
من  صائم  اليوم  إن��ك   : للسانه   « فقال 
والباطل  ال��زور  وقول  والنميمة  الكذب 
إنكما صائمتان عن  والغيبة، ولعينيه: 
ولألذنني:  لكما،  يحل  ال  ما  إالى  النظر 
االستماع  ع��ن  صائمتان  ال��ي��وم  إنكما 
ال���ى م��ا ي��ك��ره رب��ك��م��ا، ول��ل��ي��دي��ن إنكما 
حرم  فيما  البطش  من  اليوم صائمتان 
والشراء  البيع  في  الغش  من  عليكما 
صائمة  إنك  وللبطن  والعطاء،  واألخ��ذ 
عن املطعم فانظري على ماذا تفطرين؟ 
تدعني  ال��ذي  اخلبيث  املطعم  وجتنبي 
الطيب،  اال  يقبل  ال  الله طيب  فإن  إليه 
من  صائمتان  اليوم  إنكما   وللقدمني: 
وزره  عليكما  يكتب  م��ا  إل���ى  ال��س��ع��ي 

ويبقى قبلكما تباعته وإثمه«. 

همة الجوع 
 اجل����وع م���الك ال��س��الم��ة ف���ي ب��اب 
األديان واألبدان، وذلك من حكم الصيام 
ان  فعلموا  املتوسمون  تصيدها  التي 
عن  األع��ض��اء  رق��دت  امتألت  إذا  املعدة 
العبادة،  الطاعة، وقعدت اجل��وارح عن 
فما جتاوزوا الثلث مسترشدين بوصية 
وثلث  للطعام  �:«ث��ل��ث  اخل��ل��ق  خ��ي��ر 

للشراب وثلث للنفس«.
همة اجلوع أوقفت خداما باألسحار، 
واس��ت��غ��ف��اره��م  أن��ي��ن��ه��م  ري��ح��ه��ا  فحمل 
أو  فأعطيه  سائل  من  »ه��ل  بساط  على 

مستغفر فأغفر له«. 
ت��ل��ك��م ح��ق��ائ��ب امل��وت��س��م��ني ستظل 
االعتبار،  نسائم  هبت  كلما  مفتوحة، 
لتسقي القلب بغيث الوعظ املنسكب من 
اخلشية  فتنبت  والوعيد،  الوعد  غمام 
والرهبة وتورق الطاعة واحملبة. فأهال 
ال��زاد  خير  فيه  جنمع  ال��ش��ه��ور  بخير 

للعبور.

ذة. لطيفة أسير

حقائب المتوسمينرمضان بين السلف والخلف

ذة. رجاء عبيد

بق�لم :

قيل يف صوم شعبان: 
إن صيامه كالتمرين 

عىل صيام رمضان؛ لئال 
يدخل يف صوم رمضان 
عىل مشقة وكلفة، بل 
يكون قد تمرن عىل 

الصيام واعتاده، ووجد 
بصيام شعبان قبله 

حالوة الصيام ولذته، 
فيدخل يف صيام رمضان 

بقوة ونشاط.
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ش��ه��ر ج��دي��د ق���دمي م��ن ع���ام جديد 
رم��ض��ان،  شهر  سبحانه  فيه  يبلغنا 
ذن��وب��ن��ا عنان  تبلغ  ل��م  ال��ذي��ن  ون��ح��ن 
ال���س���م���اء ف��ح��س��ب م���ع خ��ش��ي��ت��ن��ا أن 
بني  ما  مألت  بل  الناس،  عليها  يطلع 
نستبدل  ونحن  واألرض،  السماوات 
اخل���ش���ي���ة ب���االس���ت���ع���ان امل��ت��ف��اخ��ر 
ب���إالجن���ازات ال��ط��ي��ن��ي��ة ال��ت��ي تنكص 
بنا درج��ات إلى ال��وراء في التصنيف 
القيمي لألمم املتحضرة،  وقد أجنزت 
بحثا  مؤخرا  واشنطن  جورج  جامعة 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ق��ي��م ال���ق���رآن ال��ك��رمي 
كمعامات وسلوكات حضارية فاحتلت 
دول كالتاياند والدامنارك وبريطانيا 
مراتب الصدارة في حني احتلت أكثر 
الدول العربية متثا لهذه القيم مراتب 
م��ت��أخ��رة ع��ن ال����دول ال��غ��رب��ي��ة، وعلى 
ماليزيا  اإلس��ام��ي��ة  ال���دول  ه��ذه  رأس 
األجساد  تنخر  جديد  ع��ام  والكويت. 
فيه معضلة شبح فيروس كورونا، كما 
املجزأ  جتزيء  مآسي  األرواح  تضني 
العربي،  العالم  م��ن  املقسم  وتقسيم 
أمرها  افتضح  التي  الله  كتاب  وغربة 
الواجهة  حتى لدى األغراب فتصدرت 
لتعلن عن ازدواجيتنا ونفاقنا، تتفاقم 
الغنائم  ي���رى  ع����ام، وم���ن  ب��ع��د  ع��ام��ا 
والطرائد من املسلمني بيد املسلمني ما 
ومشوهني  ومغتصبني  مذبوحني  بني 
سيدرك ال محالة أننا على مشارف زمن 
جديد ال ميثل تاريخنا وال شرعنا وال 
ثقافتنا الراقية الرقيقة املذهلة لكل من 
وعلى  الرسالية  مناراتها  عند  توقف 
املصطفى  احملجلني  الغر  إمام  رأسها 
�، الذي حرم حمل الساح وإشهاره 
امل��زاح،  ول��و على سبيل  اإلخ���وة  على 
انتصر  الربانية  ورحمته  حلنوه  ب��ل 
فراخها  في  تفجع  أن  ورف��ض  للقبرة 

ولو للتفكه فحسب..
 وهو الذي جعل اجلهاد في سبيل 
الله عز وجل محكم الشروط والقواعد 
ومستندا إلى شرط اإلخاص فاستحال 
ببرامج  أشبه  »جهاد«  إلى  زماننا  في 
املسابقات الفنية »آراب آيدل« و«إكس 
للرياء  م��ه��رج��ان��ات  م��ج��رد  ف��اك��ت��ور«.. 
األعداء  فيها اإلخوة  املركز يستعرض 
على  املفتولة  وعضاتهم  أسلحتهم 
الشبيهة  وأقنعتهم  »رام��ب��و«،  طريقة 
ب��أق��ن��ع��ة »س���ب���اي���درم���ان« ون��ظ��ارات��ه��م 
الشمسية األقرب إلى نظارات النجوم 
والغلبة  ك���روز«،  و«ت���وم  بيت«  »ك��ب��راد 
ملن تصطاد بندقيته  الشيوعية )وهو 
العدو اللذوذ للشيوعية( أكبر عدد من 

األرانب اآلدمية. 
ه���و ش��ه��ر ج���دي���د ق����دمي م���ن ع��ام 
فبالله  الله،  ب��إذن  فيه  سنصوم  جديد 
عليكم إخوتي عما سنصوم؟؟ والئحة 
ما  مت��ددت وضمت شهوة  ال��ش��ه��وات 
حواها كتاب وال تفتق عنها اجتهاد.. 
البطن  شهوة  بعد  ال��دم  شهوة  إنها 
وال���ف���رج.. وك��م��ا ف��ي ال��س��ن��ة املاضية 
إبان األحداث الدامية ببلدان اخلريف 

العربي، شهدنا  الربيع  أقصد  العربي 
اجلديد،  واإلم��س��اك  الصوم  من  نوعا 
ح��ي��ث ل���م مي��ن��ع ال���ص���ي���ام امل��س��ل��م��ني 
م��ن ال��ول��وغ ف��ي ال���دم مب��ص��ر ولبنان 
والعراق .. وشهدنا انفجار السيارات 
واحلرق باملساجد والسحل بالشوارع 

والتحرش باحلرائر ..
هو شهر جديد قدمي من عام جديد 
السياسية  األب��ح��اث  م��ؤش��رات  وك���ل 
امل��وض��وع��ي��ة ت��ؤك��د أن م��ا ي��ج��ري في 
باد املسلمني ليس وحما دمويا عابرا 
نتيجة طيش وفراغ حضاري مستدمي 
في روزنامة املسلمني، بل هو تخطيط 
محكم لقوى خفية هي  بصدد التفكيك 
اإلسامية  العربية  للبلدان  املتواصل 
من منطلقات طائفية وفئوية وجنسية، 
بحيث يقاتل الكل الكل، ويخاصم الكل 
الكل.  إب��ادة  إل��ى  الكل  ويسعى  الكل، 
وأث���ن���اء ك��ت��اب��ة ه���ذه ال��س��ط��ور توجد 
املنطقة العربية على مرمى خطر عظيم 
يهدد بانهيار الدولة في أكثر من دولة 

عربية.. 
على  املبني  التقسيم  وسيناريو 
إح���ي���اء ال��ن��ع��رة ال��ط��ائ��ف��ي��ة مي���ر إل��ى 
السرعة القصوى والسنة والشيعة لن 
يرضوا بغير اإلفناء لبعضهم البعض، 
واللحظة تشتعل معركة قبلية ضارية 
اإلن��س��ان  حطبها  الشقيقة  مصر  ف��ي 
ال��ذي اعتلى منصة  امل��ص��ري اخل��اق 
اإلبداع واإلبتكار لعقود .. وقبله فتتت 
العراق  شعب  املثقف،  الشعب  حلمة 
بأملعية  األم��ي��ة  محو  قافلة  ق��اد  ال���ذي 
علماء  م��ن  ثلة  وخ���رج  العالم  أب��ه��رت 
القوى  أبادتهم  الذين  األف���ذاذ   ال��ذرة 
إياها وال حول وال قوة إال بالله العلي 

العظيم ..
 وم��وازاة مع هذه النيران املتقدة 
تقودها  أخطر،  تأجيج  حمات  هناك 
التواصل  مواقع  عبر  اخلفية  القوى 
»الفايس  رأس��ه��ا  وع��ل��ى  االج��ت��م��اع��ي، 
بوك« الفتعال الشقاق وإذكاء الكراهية 
األم��ة  ش��ب��اب  وتهييج  املسلمني،  ب��ني 
وإخ���راج���ه���م ع���ن ال���ط���وق األس�����ري، 
معتبر  احتياطي  لتشكيل  وحتشيدهم 
بدءا  املسلمني  بلدان  زعزعة  قوى  من 
بالسياسة وانتهاء باملونديال الكروي 
املواقع  في  األم��ة  أبناء  واصطفافات 
من  ال��ب��ع��ض  بعضهم  لسحل  اخل��ط��أ 
أجل الفريق اإلسباني أو البرازيلي أو 
..وما يترتب عن هذا  إلخ  األرجنتيني 
االصطفاف من اكتئاب بالوكالة مع كل 

مغادرة لفريق منها من املونديال ..
ش��ه��ر ج��دي��د ق���دمي وع����ام ج��دي��د، 
بكرة  عن  نستأصل  إسامية  وشعوب 
أب��ي��ه��ا. وق����د رأي����ت م���ؤخ���را ش��ري��ط��ا 
مل���ع���زل ره���ي���ب ل��ش��ع��ب ال��روه��ي��ن��ج��ي��ا 
 ، بشاعاته  مسلسل  ع��ن  اللثام  أم��اط 
منفى  إل���ى  تسلل  أم��ري��ك��ي  ص��ح��اف��ي 
ال��روه��ي��ن��ج��ي��ني وح��ك��ى ع���ن ال��ق��س��وة 
يستعملهاالبوذيون  ال��ت��ي  امل��ف��رط��ة 
ب��ت��ح��ف��ي��ز م���ن احل���ك���وم���ة ال��ب��ورم��ي��ة 

الس��ت��ئ��ص��ال امل��س��ل��م��ني، وح��ك��ى فاعل 
اخلير األمريكي هذا عن مأساة املوت 
علماء  وإذالل  للروهنجيني  ال��ب��ط��يء 
ال���دي���ن ف���ي امل���ع���زل إي����اه وال��ت��ح��رش 
الروهينجيني  ومنع  املسلمني  بنساء 
من ال��زواج إال بعد شروط تعجيزية.. 
وسرقة  لتوالدهم،  الصارم  والتحديد 
للسخرة  واس��ت��خ��دام��ه��م  ممتلكاتهم 
وحرمانهم  ال��ب��ورم��ي،  العسكر  رف��ق��ة 
من  وك��ذا  واستكمالها،  ال��دراس��ة  م��ن 
ل��ت��م��وت نساؤهم  ال��ص��ح��ي��ة،  اإلع��ان��ة 
املخاض  آالم  من  املعزل  في  احلوامل 
وت���وات���ر ال��ن��زي��ف، ف����إذا م��ا متسكوا 
القريبة  البلدان  إل��ى  وف��روا  باحلياة 
التاياند..  املجاورة  البلدان  تلقفتهم 
ب���اجن���ادي���ش )ول�����إش�����ارة ت��اي��ان��د 
صنفتها جامعة جورج واشنطن ضمن 
القريبة  األخاقية  للقيم  املنزلة  الدول 
محركات  وع��ط��ل��ت  ال���ق���رآن(  روح  م��ن 
عرض  في  وتركتهم ميوتون  قواربهم 

األمواج العاتية..
ال����دول  زال احل���ص���ار ض���د  وم����ا 
اإلسامية مستحكما، والتهمة جاهزة: 
اإلرهاب واإلساءة إلى حقوق األقليات.. 
فمن أي كوكب هم الروهينجيون، ومن 
أية فصيلة ينحدرون حتى ال تكون لهم 

بواك؟؟؟
ق��دمي جديد وع��ام جديد  هو شهر 
وصيام با طعم وال لون وال رائحة ما 
دمنا نواصل نوبات االستغفار ونحن 
غ��اف��ل��ون ع���ن رس���ائ���ل ش��ه��ر رم��ض��ان 

املعظم.
م��ن  ه����و  أك���ب���ر االس���ت���غ���ف���ار  إن   
اس��ت��غ��ف��ارن��ا ال��رخ��ام��ي ال���ذي ل��م يعد 
يوجد لنا مخرجا من ضيقنا املتناسل 
بذلك  بشر  كما  ولزمناه  لزمناه  وإن 

املصطفى � ..
وال استغراب مما يعصف بنا من 
رجات مهانة وإذالل. ألم يقل  سبحانه 
وت��ذه��ب  ف��ت��ف��ش��ل��وا  ت���ن���ازع���وا  �وال 
ال��ص��اة  عليه  ي��ق��ل  أل���م  ث��م  ريحكم�، 
أن  يئس  قد  الشيطان  »إن   : والسام 
ي��ع��ب��ده امل��ص��ل��ون ف��ي ج��زي��رة ال��ع��رب 
الترمذي  بينهم«)سنن  التحريش  لكنه 
كتاب البر والصلة( وهو ما اختصره 
�وكذلك  سبحانه  لله  العظيم  ال��ق��ول 
نولي بعض الظاملني بعضا مبا كانوا 
يكسبون� وقوله تعالى �ومتت كلمات 
ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو 

السميع العليم� 
ب��ك م��ن ش��رور  ن��ع��وذ  إن���ا  فاللهم 
ولله  أعمالنا،  سيئات  وم��ن  أنفسنا 

احلمد. 

شهر الغفران لالئحة الذنوب الطويلة

 ذة. فوزية حجبـي

al.abira@hotmail.com

 أوراق 
شاهدة
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يصوم اإلنسان لصحة روحه وجسده وتنفيذا ألوامر الله تعالى، 
ولكن الصيام ليس مقصورا على اإلنسان فقد ألهم الله تعالى كثيرا 
متعددة  ألسباب  الصيام  إل��ى  واحل��ش��رات  والطيور  احليوانات  من 
أبرزها: اخلوف واملرض ووضع البيض واحلرارة... ومن هذه األنواع 

من احليوانات:
- الدببة: تدخل في بياتها الشتوي فتمتنع فيه عن األكل والشرب 
واحلركة حتى ال تستهلك كل طاقتها، وتستمر في هذا الوضع حتى 

يتحسن اجلو ثم تعود إلى طبيعتها. 
التي  الصحراوية؛  احل��ي��وان��ات  أشهر  م��ن  أنها  نعرف  اإلب��ل:   -
يستهلك  الفترة  هذه  أسابيع. خال  لعدة  والشرب  األكل  عن  تصوم 

اجلمل ببطء الطاقة املخزنة عنده في شكل شحوم ودهون. 
في  التزاوج  فترة  أثناء  بالصيام  احليوان  هذا  يقوم  الفقمة:   -
نهاية شهر غشت من كل عام. وبهذا يدخل في صيام خاص يسمى: 
فيها  الذكور  تظل  أسابيع  عدة  الصيام  هذا  التكاثر«. وميتد  »صيام 

ساهرة على حراسة اإلناث الشابة.
-  الكالب: يصوم الكلب إذا فقد صاحبه من شدة احلزن عليه  مدة 

من الزمن قد تصل إلى 20 يوما.
- العناكب: تصوم أثناء فترة وضع البيض وحضانته ثم تصنع 
خيمة ال تغادرها طوال الفترة التي تظل فيها صائمة، فتصبح فيها 

األم ضعيفة وهزيلة.
شاقة  ب��رح��ات  ت��ق��وم  بحرية  ك��ائ��ن��ات  ه��ي  السلمون:  أسماك   -
تستغرق عدة أشهر تكون خالها صائمة، حيث ال جتد وقتا للراحة 
واالسترخاء وأيضا لألكل فتبدو أكثر رشاقة بسبب استهاك الشحوم 

املتراكمة.   
- الحشرات: كاليرقات مثا فهي حينما تدخل في شرنقتها تصوم 
وميتد صيامها إلى نحو أسبوعني حيث تتغير لتصبح فراشة تخرج 

لتطير وتعيش حياة عادية.
- الحصان : عندما يصيبه أي ألم يعزف عن الطعام ويصوم إلى 

حني ذهاب ما به من ألم 
- العصافير أيضا تصوم عن األكل والشرب إذا وقعت في األسر 

تعبيرا عن حزنها.وكذلك طيور الزينة التي حتزن على فقدان بيتها.
- البط البري : عندما يندر الغذاء في اجلزء الشمالي من األرض، 
الغذاء  حيث  اجلنوب  نحو  صائمة  وهي  البري  البط  طيور  تهاجر 

والدفء.
- طائر البطريق الذي يعيش بني الثلوج في املناطق املتجمدة ال 
يضع بيضه فوق الثلوج ولكنه يضعه فوق قدميه ليحميه من برودة 

الثلج ويدفئه بجسمه ويظل على هذه احلالة وهو صائم.
- التمساح: ليس الشتاء فقط هو الذي يدفع احليوانات والطيور 
إل��ى ال��ص��وم وال��ه��ج��رة ولكن ش��دة احل���رارة واجل��ف��اف أي��ض��ا، ومن 

احليوانات التي تلجأ إلى الصيام الصيفي التماسيح. 
- القواقع وكذلك تصوم القواقع وتختفي في صدفتها حتى يتيسر 

لها الطعام 
- األفاعي: تصوم األفاعي وتختفي في مخابئها حتى ينتهي احلر 

الشديد. 
- الضفادع : في فصل الشتاء تختفي الضفادع في حفر عميقة من 

الوحل وهي صائمة حتى فصل الربيع. 
واحل��ي��وان  اإلن��س��ان  ع��ل��ى  ال��ص��ي��ام  يقتصر  ال  ال��ص��ب��ار:  نبات   -
واحلشرات ولكن النبات أيضا يصوم، فنبات الصبار يتحمل العطش 

ويعيش من دون ماء لفترات طويلة. 
األوراق  تساقط  ح��ني  وذل��ك  األش��ج��ار  بعض  تصوم  األش��ج��ار:   -
مثل  احل��ي��وان  عند  الشتوي  البيات  يشبه  ما  في  األش��ج��ار  وتدخل 

شجرة املشمش واحلوار والتوت والكرم...
فانظر أيها اإلنسان إلى عجيب حكمة الله في خلقه ، فالكل يصوم 
هل  وقيل:  باخلائق  إذا جيء  اإلنسان  أيها  تقول  فما  لربه  وميتثل 

صمت لربك؟ فتقول: نعم، ويكون جوابك: ال. 

إعداد : شيماء الوزاني

ليس اإلنسان وحده من يصوم
بل حتى الـمخلوقات األخرى
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شامخ  األرك��ان  متني  مجتمع  إقامة  وأحكامه  تشريعاته  خ��ال  من  اإلس��ام  يتوخى 
البنيان، تتجه سفينته بثبات وإحكام إلى شاطئ األمان،  والعمدة في ذلك حبك خيوط 
الشخصية املسلمة وإحكام بنائها بحيث متثل منوذج القوة والصفاء، واإليجابية وحسن 
الباء، فهي النواة الصلبة في كيان املجتمع املسلم، أو هي مبثابة القلب من اجلسد، إذا 

صلح صلح، وإذا فسد فسد، مصداقا للتصور النبوي الشريف.
وإذا كانت فريضة الصيام قد استحقت، جلال قدرها وشرف مقاصدها وعمق داللتها 
على صدق العبودية للواحد القهار، أن تكون ضمن األركان اخلمسة التي يقوم عليها بناء 
اإلسام، فإنه في غيابها، أو انعدام حضورها الصحيح، يظل ذلك البناء مخروما، بل وفي 
حالة تصدع ونقصان، تفقده جزءا هاما من معناه ومحتواه، إن على مستوى كمال البناء، 

أو على مستوى ما يناط به من مقاصد وأهداف.
لقد رصد اإلسام للشخصية املسلمة، ومن ثم للمجتمع، عبر فريضة الصيام، حتى 
القيم  املنشود على صعيدهما، جملة غنية من  السام  كل منهما، ويتحقق  أمر  يستقيم 
والغيرية  والصبر  كالتقوى  السامية،  اإليجابية  النفسية  العالية، واخلصائص  اخللقية 
واإليثار، والتواد والتراحم، واملشاركة والتعاون، مع األخذ بعني االعتبار، بأن لب املقاصد 
في كل ذلك إمنا هو التقوى، على اعتبار أنها الوازع اخللقي الرفيع الذي تنبثق منه سائر 
احملامد ومكارم األخاق، فما خالطت التقوى قلب امرئ مسلم إال وكان منبعا خلير كثير 
لعلكم  قبلكم  من  الذين  على  كتب  كما  الصيام  عليكم  يقول جل جاله:�كتب  وفير.  وزاد 
تتقون أياما معدودات� ويقول سبحانه وتعالى: �وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون 
وأفرادها  ربابنتها  أخطأ  إذا  املسلم  املجتمع  سفينة  أن  يعني  وهذا  االلباب�،  أولي  يا 
طريقهم نحو حتصيل صفة التقوى، فإنه سيفوتها مقوم أساس لضبط الوجهة وتصحيح 

املسار.
الصيام، وتقوميها في  املغربي مع شهر  نقوم بفحص جتربة مجتمعنا  إننا حينما 
ضوء معيار فقه روح الصيام، وفقه اإلسام بوجه عام، يرتد إلينا نظرنا حسيرا كسيرا، 
سفينة  مشهد  تعتري  التي  والنواقض  التجربة،  تلك  منها  تشكو  التي  اخل��وارم  بسبب 

املجتمع في ذلك الشهر الفضيل، وتعود على حصيلتها بالفقر والهزال.
إن انطاقنا في نظرتنا إلى جتربة الصيام الروحية من منطلق الشمول، يفرض علينا 
أن نضع في حسباننا املشهد العام الذي حتدث فيه، أو البيئة الواسعة التي حتتضنها، 
والتي إما أن تظهر رونقها وجمالها وبهجتها، إذا كانت مصقولة بروح اإلسام، منضبطة 
لقيمه وقواعده، متشحة بردائه السابغ الوضاء، وإما أن تخدش صورتها وحتجب جمالها 

وتعكر صفوها، إذا كانت مثخنة بالثقوب مليئة بالتشوهات.
وإننا وإن كنا ال نستطيع أن ننكر ما يضفيه شهر رمضان الفضيل على مجتمعات 
املسلمني من بهاء، وما يجلبه إليهم من خيرات، بفضل حتريك كثير من النفوس، وإحياء 
مواتها، بإزالة ما ران عليها من صدأ الغفلة والنسيان، وبفضل ما ينتشر فيه من نفحات 
الرحمن، وعبق اإلميان، ورواء القرآن،  فإننا ال نستطيع أن ننكر، أيضا، في مقابل ذلك، 
الفرص الغالية التي تفوتها على نفسها خال شهر القرآن، مجتمعات ابتليت بحرمانها 
من أن تعيش جتربة اإلس��ام كاملة غير منقوصة، بسبب اإلع��راض عن قسط كبير من 
شرائعه وأحكامه، فينطبق عليها حكم من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، فتعيش 
املفاهيم  واختال  الرؤية  ال��والء، بسبب ضبابية  على مستوى حترير  م��أزوم  في وضع 
واختاطها، الناجت عن تداخل التيارات، وجتاور الصالح والفاسد من املمارسات، ، وسط 

فضاء تطبعه ليبرالية القول والفعل.
إن أكبر خسارة على صعيد الفرص الضائعة أو املضيعة في رمضان، في مثل هذه 
املجتمعات الهجينة بسبب تذبذب الوالء لشريعة اإلسام وعدم إخاصه لرب العباد، هي 
تلك املتمثلة في عدم التقاط رسالة القرآن في شهر القرآن، فمن الغرابة مبكان أن متطر 
سفينة املجتمع بغيث القرآن لسنوات متواليات، ثم ال تنبت من كل زوج بهيج من مكارم 

األخاق وجائل األعمال إال قليا.
أليس من الغرابة مبكان، أن يتحجر الوقر في اآلذان، وتزداد رقعة »األجادب« اتساعا، 

فضا عن القيعان، التي ال متسك ماء وال تنبت كأل؟ 
إنه إذا كانت هناك نواقض تتربص بخلق كثير، فتصدهم عن أن يستثمروا االستثمار 
عقدية  واخ��ت��االت  معيقة،  نفسية  أم��راض  بسبب  والقيام،  الصيام  موسم  في  املربح 
وتصورية مستحكمة- وهؤالء فئات بعضها حتت بعض، بحسب درجة الهوة بينهم وبني 
اإلسام من حيث الفهم والتطبيق- فإن هناك نوعا آخر من النواقض الصادرة عن نية 
وسبق إصرار، إنها تلك املتعلقة مبمارسات الهية وال مسؤولة تعتبر انتهاكا سافرا حلرمة 
رمضان وقداسة الصيام، وذلك من قبيل ما تبثه وسائل اإلعام من مواد مسمومة، وما 
تعرضه من برامج مخجلة ينوب صانعوها ومشخصوها عمن يصفدون من مردة اجلان 

في شهر القرآن، أما داهية الدواهي، فعدم تسديد الوجهة، وتوسيد األمور لغير أهلها.
وم��واق��ع��ه��م  ش��رائ��ح��ه��م  بجميع  ورب��اب��ن��ة،  رك��اب��ا  امل��ج��ت��م��ع،  بسفينة  إن���ه خل��ل��ي��ق 
واختصاصاتهم، أن يجعلوا من شهر رمضان فرصة للتحرر وحتقيق القوة التي هي قرينة 
التقوى، ورهانا لتجسيد معنى احلرية في أبعادها السامية، وأن يكونوا في مندوحة عن 
التلبس بصفة نقض الغزل، التي حذر منها القرآن الكرمي، مصداقا لقول الله تعالى: �وال 

تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا�.

الشهر  يتزامن جزء من 
الفضيل مع نهائيات كأس 
املقامة  ال��ق��دم  لكرة  العالم 
في البرازيل، وهناك الكثير 
تستهويهم  املسلمني  م��ن 
الكرة، وتنسيهم واجباتهم 
يتقاعسون  حيث  الدينية، 
ع���ن ال���ص���اة ف���ي وق��ت��ه��ا، 
أم��ام  اجل��ل��وس  ويفضلون 
طويلة  ل��س��اع��ات  ال��ش��اش��ة 
ب����دل ال���ق���ي���ام ب��واج��ب��ت��ه��م 
أن  علمنا  وإذا  ال��دي��ن��ي��ة... 
هذا  في  التلفزية  البرامج 
في  تنشط  امل��ب��ارك  الشهر 
مت��ي��ي��ع ق��دس��ي��ة امل��ن��اس��ب��ة 
وإل����ه����اء ال���ص���ائ���م���ني ع��ن 
االس��ت��م��ت��اع ب��ل��ذة ال��ت��ق��رب 
إل���ى ال��ل��ه ع��ز و ج���ل، ف��إن 

ف��ئ��ة أخ�����رى م���ن ال��ش��ب��اب 
س��ت��ج��د ن��ف��س��ه��ا م��س��روق��ة 
من واجباتها الدينية نظرا 
املنقولة  امل��ب��اري��ات  لكثرة 
)أرب������ع م���ب���اري���ات ي��وم��ي��ا 
ابتداء من الساعة اخلامسة 
بعد  من  الثالثة  إلى  مساء 
الليل( وسيمضي  منتصف 
عليهم رمضان وهم في لهو 
سيحرمهم  بريئا  ك��ان  وإن 
من أجر شهر القيام، وكما 
أدرك  من  أن  األث��ر  في  ورد 
ل��ه فا  رم��ض��ان ول���م يغفر 
الشباب  أيها  ل��ه،  الله  غفر 
وأي���ت���ه���ا األم����ه����ات وأي��ه��ا 
املسلمون جميعا، احرصوا 
ه���ذه  ت��ض��ي��ع  ال  أن  ع���ل���ى 
لن  فلرمبا  منكم،  املناسبة 

ي��درك��ه��ا ال��ب��ع��ض م��ن��ا م��رة 
أخ�����رى وي���ك���ون ب���ذل���ك قد 
وخيط  عمره،  فرصة  أه��در 
جن���ات���ه م���ن ال����ن����ار...ه����ذا 
القرآن  شهر املغفرة وشهر 
وش��ه��ر ال��ط��ه��ر وال��ب��رك��ات 
أقبل عليكم، بخيره وأجره 
ف��ا جتعلوا  وروح��ان��ي��ت��ه، 
ن��ه��اره ل��ه��وا ول��ي��ل��ه سهرا 
في املقاهي وساعات متاهة 
الفضائيات...اجعلوا  بني 
قياما،  وليله  نهاره صياما 
للخيرات  مرتعا  ومناسبته 
وت��ن��ف��ي��س��ا ع���ن امل��ك��روب��ني 

واحملتاجني...
ال��ل��ه��م ب��ل��غ��ن��ا رم��ض��ان 
حجة  والقرآن  هو  واجعله 

لنا ال علينا...آمني.

خال شهر رمضان املبارك الذي نحن على 
شياطني  الشياطني...  تصفد  العطرة  عتباته 
اإلن��س  ش��ي��اط��ني  تبقى  بينما  ط��ب��ع��ا...  اجل���ن 
وت��روج  أنشطتها  وتوسع  تتمدد  طليقة  ح��رة 
بضاعتها الفاسدة وتتناسل موائدها املسمومة 
م��س��ت��ف��ي��دة م���ن اع��ت��ق��ال وت��ع��ال��ي��م ال��ش��ي��اط��ني 
السنة... فضاءات  باقي شهور  املصفدة  طيلة 
م��ت��ع��ددة ومتنوعة  ال��ش��ي��اط��ني  ه���ذه  اش��ت��غ��ال 
بحسب ق��ان��ون ال��ع��رض وال��ط��ل��ب. ول��ع��ل أكبر 
املرئي  الفضاءات، فضاء اإلعام  وأخطر  هذه 
على وجه اخلصوص والذي ال يجادل أحد حول 
أثره القوي واخلطير إيجابا أو سلبا )والسلبي 
وأذواق  وقلوب  عقول  على  وأخطر(  أكبر  منه 
االجتماعية  مستوياتهم  اختاف  على  الناس 
والثقافية والفكرية خاصة فئة الشباب منهم... 
الذي حتول  املبارك  في شهر رمضان  وخاصة 
لدى البعض -نتيجة مكر الليل والنهار لإلعام  
للهو  سانحة  فرصة  إل��ى  الفاسد-  والتوجيه 
والفجور وتزجية األوقات في اللعب واخلمول 
لذ وط��اب من األطعمة   ليا مبا  البطون  وم��لء 
واألشربة التي »حرموا« منها طيلة اليوم )كان 
الله في عونهم(... وغاب عن هؤالء أن رمضان 
لإلنابة  وفرصة  للنفوس  ومزكٍ�ّ  للذنوب  مطهر 
وال��ت��وب��ة وال��ت��ص��ال��ح م��ع ال��ل��ه وم��ي��اد حلياة 
إميانية جديدة مسعدة في الدنيا واآلخرة...لكن 
النفوس املريضة والفطر املشوهة تأبى إال أن  
الفاسدة  اإلع��ام  وسهراته  تقتات على موائد 
وأف��ام  رقيعة  مسلسات  من  اآلسنة  وأطباقه 
وضيعة وبرامج تافهة في معظمها... ومن أحيا 

ليله أو نصفه أو جله على هذه القاذورات، فأنى 
له أن يشتغل بحيوية وينتج ويقضي مصالح 
واملوظفات  املوظفني  على  لي  )وسلم  العباد؟؟؟ 
رم��ض��ان وموظفينا  وك���ل  رم��ض��ان  ف��ي ش��ه��ر 

النجباء  في سابع  نومة(.
...اإلع������ام ي��ا س����ادة أص��ب��ح  ف��ي زم��ان��ن��ا 
األغبر هذا -وأكثر من أي وقت مضى- مبثابة 
وتنميط   الناس  عقول  لتشكيل  ضخم   مصنع 
تريده  ما  وفق  قناعاتهم  وتغيير  سلوكياتهم  
خارطة طريق  االستكبار العاملي  بغية تخريج 
التفكير...فاقدة  مسطحة  ممسوخة...  أجيال 
الضمير ال هي في العير وال في النفير كل هدفها 
تلبية رغبات تافهة ومتع زائلة... واحلرص على  
الوصول دون بذل  أي مجهود  عن طريق الغش 
والعنف  واالحتيال  والنصب  االمتحانات  في 
إذا اقتضى احل��ال... فا تعجبوا يا سادة من 
العنف   ظ��اه��رة  واستفحال  اجل��رمي��ة  ان��ت��ش��ار 
داخل املدارس و حتى ضد الوالدين ناهيك عن 
وأشكالها...  أنواعها  بشتى  املخدرات  تعاطي 
كل ذلك -وما خفي أعظم- هو ثمرة خبيثة من 
كلمة  �ومثل  الفاسد...  والتوجيه  اإلعام  ثمار 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق االرض 

ما لها من قرار�. 
في  اإلع��ام  على  القائمون  أيها  الله  اتقوا 
فيه  �ترجعون  يوما  واذك���روا  املسلمني  ب��اد 
الى الله ثم توفى كل نفس مبا كسبت و هم ال 
يظلمون� صدق الله العظيم، وآخر دعوانا أن 

احلمد لله رب العاملني. 

رمضان و الـمونديال
)حتى ال تنسى األهم(

بنبض القلب

ذ: عبد القادر لوكيلي

ذ: أحمد األشهب 
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ف���ي إط����ار اجل���ه���ود ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة 
واإلداري������ة ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى إرس����اء وتطوير 
اجلديدة،  في صورته  باملغرب  األصيل  التعليم 
اخلاصة   2 املستقبل  م��دارس  مجموعة  نظمت 
جلمعية  اجلهوية  اللجنة  م��ع  بتعاون  ب��ف��اس 
التعليم  ش��ع��ار  دراس��ي��ا  حت��ت  ي��وم��ا  العلماء 
األصيل اجلديد دعامة للتعليم اخلاص  حضره 
الوطنية جلمعيات  للجنة  العام  املنسق  السيد 
العلماء. وذلك  يوم السبت 16 شعبان 1435ه� 
م��دارس  مبجموعة  2014م  يونيو   14 امل��واف��ق 

املستقبل 2 بفاس.
وبعد االفتتاح بتالوة آيات من الذكر احلكيم 
تقدم السيد رئيس اجللسة بكلمة ترحيبية بكل 
املشاركني : محضرين ومحاضرين وحاضرين، 
إلى  التعليم األصيل  املعنيني مبلف  ثم دعا كل 
بذل مزيد من اجلهد من أجل تطويره واالرتقاء 
املنسق  ال��س��ي��د  الكلمة  ت��ن��اول  ذل���ك   ب��ع��د  ب���ه، 
مللف  املتابعة  العلماء  للجنة جمعيات  اجلهوي 
التعليم األصيل الدكتور امحمد الينبوعي مؤكدا 
أن هذا النوع من التعليم يدخل ضمن أولويات 
ال��ت��وج��ي��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال������وزارة ال��وص��ي��ة، 
باعتباره يشكل دعامة أساسية في ترسيخ قيم 
ويحفظ  الرشيدة،  واملعاصرة  املفيدة  األصالة 

لألمة هويتهاالتاريخية وقيمها احلضارية. 
وبعد استراحة شاي تفضل السيد املنسق 
ال���ع���ام ل��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة جل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��اء 
الشاهد  الدكتور  األصيل  التعليم  مللف  املتابعة 
وآف��اق  واق���ع  ع��ن  مفصل  ب��ع��رض  البوشيخي 
انخراط  أهمية  مبينا  اجلديد،  األصيل  التعليم 
التعليم  وتطوير  ترسيخ  في  اخل��اص  التعليم 

األصيل اجلديد.    
بعد ذلك استمتع احلاضرون بعرض جتارب 
ناجحة في كل من مؤسسة العرفان، ومؤسسة 
طيبة اخلاصتني مبدينة الدار البيضاء. ومركب 
ال��ق��ل��م مب��دي��ن��ة أك���ادي���ر. وم��ؤس��س��ة االئ��ت��الف 
وقد  م���الل.  بني  االق��ت��ب��اس مبدينة  وم��ؤس��س��ة 
أج��م��ع أص���ح���اب ه���ذه ال��ت��ج��ارب ع��ل��ى جن��اح 
وعلى  مؤسساتهم  في  اجلديد  األصيل  التعليم 
اإلقبال الكبير على التسجيل الذي فاق الطاقة 

االستيعابية للمؤسسة.
املشاركون  خلص  واملداولة  املناقشة  وبعد 

إلى املقترحات والتوصيات التالية:
> امل��ط��ال��ب��ة ب��ت��ط��ب��ي��ق وت��ف��ع��ي��ل وحت��ي��ني 
املذكرات الصادرة عن اجلهات الرسمية وتفعيل 
الدراسية،  واألي��ام  الوطنية  اللقاءات  توصيات 

وخاصة املذكر الوزارية رقم 83 في شأن توسيع 
شبكة التعليم األصيل.

املتعلق  النظام  لتتميم  اجلهود  تكثيف   <
التأهيلي وإخراجه إلى حيز  الثانوي  بالتعليم 

الوجود.
من  الضائع  القدمي  باسترجاع  املطالبة   <

املدارس واألقسام استرجاعا عاجال غير آجل.
> التنسيق مع مصلحة اخلريطة املدرسية 
التعليمية  إلنشاء أقسام جديدة في املؤسسات 
التي تشهد كثافة في التسجيالت. وتخصيص 

املدارس اجلمعاتية لألصيل.
التي  ب��اجل��ه��ة  إع���دادي���ة  وج���دت  حيثما   <
بالقسم  يحتفظ  ح��اض��ن��ة  م��درس��ة  ب��ه��ا  ت��وج��د 

لينتقل كامال إلى اإلعدادي.
> وضع مخطط بكل نيابة لتوسيع التعليم 
جلان  عبر  تنفيذه  ومتابعة  وتنميته،  األصيل 

مشتركة.
واجلهوية  الوطنية  اللجان  عمل  تفعيل   <
والتفعيل،  والتقومي  املستمر  التتبع  أج��ل  من 
وعقد الشراكات مع مختلف املتدخلني، وإشراك 
ج��م��ع��ي��ات اآلب����اء واألم���ه���ات ف��ي اإلس���ه���ام في 
املكتسبات وتنمية اجلهة وتأمني  احلفاظ على 

مستقبل األبناء.
اآلباء وأولياء  أيام تواصلية مع  تنظيم   <
ضمن  تدخل  التي  النيابات  مبختلف  التالميذ 

نطاق التوسع والتوسيع.
وتنظيم  التالميذ،  من  املتفوقني  رعاية   <
وشاملة  مستمرة  ووطنية  جهوية  مسابقات 
وتكرمي  واألط��وار  والتخصصات  املواد  جلميع 

املتفوقني. 
املدرسني  لفائدة  تكوينية  أي��ام  تنظيم   <
ي��ؤط��ره��ا م��ت��خ��ص��ص��ون ف��ي امل��ج��ال ال��ش��رع��ي 
مواضيعها  وطبع  والديداكتيك،  والبيداغوجيا 

وتوزيعها على املعنيني.
بدليل  املتعلقة  املدرسية  الكتب  تأليف   <

األستاذ.
التنشيط  ف��ي  مستمرة  دورات  تنظيم   <
في  اإلع����الم  تكنولوجيا  وت��وظ��ي��ف  ال��ت��رب��وي، 
على  دروس  إل��ك��ت��رون��ي��ة،   )مكتبات  ال��ت��دري��س 

الشاشة العاكسة، أقراص مدمجة(.   
> إن���ش���اء م���وق���ع ع��ل��ى ال��ش��اب��ك��ة خ��اص 
التعليم  ه��ذا  بشؤون  يعنى  األصيل  بالتعليم 

تعريفا وتنسيقا وتواصال.

إعداد د.امحمد الينبوعي

القاعة  رح��اب  شهدت 
ال���ك���ب���رى ل��ل��م��ح��اض��رات 
س��اي��س  اآلداب  ب��ك��ل��ي��ة 
ف���اس  ي���وم اخل��م��ي��س 21 
ل  امل��واف��ق   1435 شعبان 
حفل   2014 ي��ون��ي��و   19
الدكتور  ب��ه  ُخ��ص  ت��ك��رمي 
إدري����س ال��ش��رق��ي،  نظمه 
احلضارات  ح��وار  مختبر 
بتنسيق  األدي��ان  ومقارنة 
م����ع م���اس���ت���ر ال����دراس����ات 
األدي��ان  ومقارنة  السامية 
الشريعة  مقاصد  وماستر 
اإلس���الم���ي���ة ع��ن��د م��ال��ك��ي��ة 

الغرب اإلسالمي.
وق��������د غ������ص احل���ف���ل 
ال��ت��ك��رمي��ي ب��ك��ل م��ن ع��رف 

من شعب  واألس��ات��ذة  واإلداري���ني  العميد،  السيد  رأسهم  على  إداري��ني  من  الشرقي  الدكتور 
ظهر  اآلداب  كلية  ومن  والتاريخ  والفرنسية  العربية  واللغة  اإلسالمية  الدراسات  ومسالك 
املهراز بفاس، وسائر الطلبة ومحبي األستاذ. وقد تزاحمت على املنصة الكلمات والشهادات 
معبرة عن عميق التقدير والعرفان للدكتور احملتفى به من أساتذة وطلبة، كما كثرت الطلبات 

والرغبات من جهات متعددة لم تكن مدرجة في برنامج احلفل.
وقد شارك في هذا احلفل التكرميي الذي  أدار جلساته الدكتور محمد زهير منسق ماستر 
حوار احلضارات ومقارنة األديان كل من السيد العميد ود.عمر جدية )منسق ماستر مقاصد 
الشريعة عند مالكية الغرب اإلسالمي(، ومن كلية اآلداب ظهر املهراز بفاس كل من د.إدريس 
حنفي، ود.عبد الله الهاللي، ود.عبد العزيز اليعقوبي، ومن كلية اآلداب سايس كل من د. عبد 
الله العماري ، ود.احلاج موسى العوني، ود.منصف الهواري،  ود. سعيد كفايتي، ود. جميلة 
، وطلبة  التي أسهم بها طلبة اإلج��ازة  زي��ان، ود. محمد الطاهري، فضال عن كلمات الطلبة 
من  اإلسالمية وغيرهم  الشريعة  مقاصد  األدي��ان وماستر  ومقارنة  ماستر حوار احلضارات 

محبي األستاذ احملتفى به. 
الشرقي  إدريس  األستاذ  اإلش��ادة مبناقب  املتدخلني وتضافرت على  كلمات  وقد أجمعت 
العلمية والتعليمية وعلو كعبه في األخالق الفاضلة والتفاني في خدمة اجلميع وحب اخلير 
تكرمي  أن  املتدخلون  األساتذة  اعتبر  فقد  وفعال  ذل��ك.  سبيل  في  والتضحية  واألم��ة  للوطن 
األستاذ تكرمي لألخالق الفاضلة التي بدأ مجتمعنا يفتقدها ، كما أن األستاذ احملتفى اعتبر 
تكرميه تكرميا للكلية إداريني وأساتذة وطلبة ودليال على حسن أخالق اجلميع، وأنه ليس 
إال جزءا صغيرا ضمن كل كبير، وقال إنه يهدي تاج هذا التكرمي للكلية وجلميع املسهمني في 
هذا التكرمي وشدد في كلمته على عنصر األخالق في العلو والرفعة وحاجة األمة إلى أن  تقدم 
اإلسالم حيا ميشي على األرض وما حياة اإلسالم في األمة إال بالتخلق بقيمه العليا وفضائله 

املثلى، وما حياة األمة إال بحياة اإلسالم فيها. 
وفي ختام احلفل قدمت هدايا تذكارية لألستاذ احملتفى من قبل طلته وزمالئه. 

واجلدير بالذكر أن الكلية سنت هذه السنة احلميدة وسبق لها أن كرمت العالمة الدكتور 
الغرب  التاويل وكان ذلك مببادرة من ماستر مقاصد الشريعة اإلسالمية عند مالكية  محمد 

اإلسالمي.

تكرمي الدكتور إدريس الشرقي 
تكرمي للقيم اخللقية الفاضلة

إصــــدارات
صدر للعالمة الدكتور محمد التاويل كتاب جديد حتت 
عنوان : »خصائص املذهب املالكي« عن مطبعة آنفوبرانت 
مبحثني  وتضمن  صفحة،   142 وف��ي  املتوسط  القطع  من 

األول ًأصولي والثاني فقهي. 
مستوى  على  املذهب  خصوصيات  في  األول  فاملبحث 
أصول الفقه )كتابا وسنة وإجماعا وقياسا(، بني فيه املؤلف 
خاصة  تتجلى  اجلانب  هذا  في  املذهب  اخلصوصيات  أن 
في وفرة املصادر وتنوع األصول والتوسع في استثمارها.

واملبحث الثاني في خصوصياته على الصعيد الفقهي، 
وقد توسع املؤلف في بيان خصوصيات املذهب وأوصلها 
إلى اثنتي عشرة خصيصة )رحابة الصدر، والقابلية للتطور 
والوسطية  والتيسير،  والسماحة  وامل��رون��ة،  والتجديد، 
واملعرفي،  العلمي  والبعد  املقصدي،  والبعد  واالع��ت��دال، 
والعقالنية،  واملنطقية  واملصلحي،  االجتماعي  والبعد 
وساق  امل���آل(،  وم��راع��اة  ال��ب��دع،  من  والسالمة  والواقعية، 

املؤلف مناذج عديدة وتطبيقات عن كل خصيصة.

 )2014 )مايو   400 األخير  العدد  ص��در 
م��ن مجلة االق��ت��ص��اد اإلس���الم���ي، وق���د أث��ار 
العدد ملفا ساخنا يتعلق مبسألة: كيف ننشر 
كما  مجتمعاتنا؟  ف��ي  اإلس��الم��ي  االق��ت��ص��اد 
موضوع  العاني  قتيبة  الدكتور  مقال  تناول 
»اآلثار السلبية التفاقية بازل على املصارف 
ف��داد  العياشي  ال��دك��ت��ور  اإلس��الم��ي��ة« وأث���ار 
مسألة فقهية تتعلق ب: »الصكوك اإلسالمية 
وت��أج��ي��ل األج���رة ف��ي إج���ارة امل��وص��وف في 
ال���ذم���ة«  وع��اجل��ه��ا م���ن خ���الل اس��ت��ع��راض 
مذاهب الفقهاء والفتاوى املعاصرة واملعايير 
الشرعية الضابطة لهذه القضايا. إضافة إلى 
االقتصاد«  في  اإلس��الم��ي  التضامن  »قضية 
دن��ي��ا وهي  ش��وق��ي  ال��دك��ت��ور  تناولها  ال��ت��ي 
حلقته  نشرت  ال��ذي  للمقال  الثانية  احللقة 

األولى في العدد السابق.  

مجلة االقتصاد اإلسالميخصائص المذهب المالكي

»التعليم األصيل اجلديد دعامة للتعليم اخلاص«
شعار  اليوم  الدراسي بجهة  فاس بولـمان
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تداولت املواقع اإلسالمية مقطع فيديو، يجمع بني ممثل اإلرسالية الدعوية التابعة لألكادميية البريطانية 
اإلسالمية للتعليم والبحث، وأحد املواطنني ويدعى »سيزار«، حيث 
كان ينطق الشهادتني معلًنا إسالمه كأحد املسلمني اجلدد الذين 
وقد  حالًيا.  املقامة  العالم  كأس  فعاليات  اإلسالم خالل  اعتنقوا 
املسلمون  بها  يقوم  التي  الدعوية  اجلهود  الفيديو  مقطع  عرض 
التعريف  أج��ل  م��ن  احل��ض��ور  بكثافة  منتفعني  »ال��ب��رازي��ل«،  ف��ي 
املفاهيم ونشر  الله وتصحيح  إلى دين  الناس  باإلسالم، ودع��وة 
التعاليم الصحيحة لإلسالم. وتأتي هذه األعمال الدعوية في إطار 
مشروع »سالم البرازيل«، الذي جمع جهود اجلمعية اإلسالمية 

ب�»البرازيل« واجلمعية البريطانية السابقة لنشر الدعوة خالل املونديال، من خالل املنشورات واملطويات 
ودليل املسلم وغيره من اجلهود.

باكستان: حظر موقع تويتر بسبب ازدرائه 
لتعاليم اإلسالم

أسرار اإلفطار على التمر الصيام يعزز جهاز املناعة في اجلسم

أظهرت البحوث احلديثة أنه بإمكاننا 
جت��دي��د ج��ه��ازن��ا امل��ن��اع��ي بعد ص��ي��ام 3 
أيام، فالصيام يحفز اجلسم على إنتاج 

إن   : العلماء  وق��ال  البيضاء.  ال��دم  خاليا 
فبسب  للنظر،  الف��ت  االك��ت��ش��اف  ه��ذا 

تكوين  في  اخلاليا  تبدأ  التجويع 
خ���الي���ا ال�����دم ال��ب��ي��ض��اء ال��ت��ي 
واألم��راض. االلتهابات  حتارب 
جنوب  »جامعة  علماء  ويقول 
كاليفورنيا« : إنه بإمكان من 

ت��ع��رض ج���ه���ازه امل��ن��اع��ي 
ل��ل��ت��ل��ف االس���ت���ف���ادة من 
ه���ذا االك��ت��ش��اف، كما 

َضعف  لديهم  الذين  املسنني  بإمكان  أن��ه 
االستفادة  أي��ًض��ا  املناعي  جهازهم  ف��ي 
اخلاليا  تبدأ  الصيام  وبسبب  ذل��ك.  م��ن 
ونتيجة  البيضاء،  ال��دم  خاليا  إن��ت��اج  ف��ي 
ل��ذل��ك ف��إن اجل��ه��از امل��ن��اع��ي للجسم 
كله يصبح أفضل بإعادة بناء 
البروفسور  ق��ال  كما  نفسه، 
ب�»جامعة  لونغومن«  »فالتر 
واخلبر  كاليفورنيا«.  جنوب 
أث��ن��اء  ال���س���ار أن اجل���س���م 
ال����ص����ي����ام ي���ت���خ���ل���ص م��ن 
األج����������زاء ال����ق����دمي����ة أو 
التالفة في نظام املناعة.

بها  أوصانا  مباركة  فاكهة  التمر 
ن��ب��دأ بها  رس���ول ال��ل��ه � أن 

فعن  رم��ض��ان،  ف��ي  فطورنا 
أن   ،� بن عامر  سلمان 
رس��ول الله � قال : »إذا 

أف��ط��ر أح���دك���م ف��ل��ي��ف��ط��ر على 
مت��ر، ف��إن��ه ب��رك��ة، ف��إن ل��م يجد 

متًرا فاملاء، فإنه طهور«. وعن أنس 
� أن »النبي كان يفطر قبل أن 
تكن  لم  فإن  يصلي على رطبات، 

رطبات فُتَميرات، فإن لم تكن متيرات 
حسا حسوات من املاء«. 

وال شك أن وراء هذه السنة النبوية املطهرة 
إرشاًدا طبًيّا وفوائد صحية وحكًما عظيمة، فقد 

اختار رسول الله � هذه األطعمة 
الصحية  لفوائدها  س��واه��ا  دون 
اجلمة، وليس لتوافرها في بيئته 
فعندما  ف��ق��ط.  ال��ص��ح��راوي��ة 
ي���ب���دأ ال���ص���ائ���م ف���ي ت��ن��اول 
األج��ه��زة،  تتنبه  إف���ط���اره 
الهضمي  اجلهاز  ويبدأ 
وخصوًصا  عمله،  في 
امل����ع����دة ال����ت����ي ت��ري��د 
التلطف بها، ومحاولة 
في  والصائم  باللني.  إيقاظها 
إلى مصدر سكري سريع،  تلك احلال بحاجة 
إلى  في حاجة  يكون  مثلما  اجل��وع،  عنه  يدفع 

املاء.

روسيا: الصيام 22 ساعة في مدينة يوجرا الروسية
َت حظر موقع التواصل االجتماعي »تويتر« في »باكستان«، 
بسبب تكرار نشر مواد مسيئة لتعاليم اإلسالم على حسابات 

الباكستانيون  املسؤولون  وك��ان  املستخدمني.  وتغريديات 
قد قرروا فرض قيود شديدة على موقع »تويتر« منذ 
الدينية،  للتعاليم  تسيء  التي  نتيجة حملتوياته  شهر، 
ح املوقع ذاته في بيان له أن اعتراض املسؤولني  وصرَّ

لزعمهم  كان  به  تنشر  التي  احملتويات  على  الباكستانيني 
أنها محتويات غير أخالقية.

ف���ي »س��ي��ب��ي��ري��ا 
ال����غ����رب����ي����ة« س���وف 
ي��ق��ض��ي امل��س��ل��م��ون 
أط��������������ول ف������ت������رات 
ال�����ص�����ي�����ام، ح��ي��ث 
ي���ص���وم امل��س��ل��م��ون 
س��اع��ة.   22 ه���ن���اك 
وق�������ال إم�������ام ب��ل��دة 
»بوكاتشي يوجرا« : 
إن أول أيام رمضان 

-ي���وم 28 ي��ون��ي��و- ي��ب��دأ ال��ص��ي��ام م��ن الساعة  
تكون  وب��ذل��ك   ،22:57 ال��س��اع��ة  وح��ت��ى   1:16
»يوجرا«  إم��ام  ويقول  ساعة.   22 الصيام  مدة 
وتفطر  تصوم  كانت  قبل  م��ن  »سيبيريا«  إن   :

مع مدينة أخرى، ولكن 
منعت  الروحية  اإلدارة 
هذا األمر، حيث قررت 
ص��ي��ام ك���ل ب��ل��دة على 
الفرد  وع��ل��ى  توقيتها، 
الصيام  توقيت  مراعاة 
كما علَّمنا ديننا. ويقول 
اإلم���ام : إن��ه ف��ي خالل 
س��اع��ت��ني ف��ق��ط أو أق��ل 
ي���ج���ب ع���ل���ى م��س��ل��م��ي 
املدينة اإلفطار وصالتي املغرب والعشاء وصالة 
مدينة  أن  بالذكر  واجلدير  والسحور.  التراويح 
»يوجرا« يعيش فيها 300 ألف مسلم، و7000 

مسلم مبدينة »بوكاتشيا« املجاورة.

إسكتلندا: مئذنة مسجد جالسكو 
ترفع أذان المغرب خالل شهر رمضان

غانا: بث مسابقة حفظ القرآن 
خالل رمضان على التلفزيون

»جالسكو«  مدينة  مجلس  ق��رر 
السماح ل�»مسجد جالسكو« الواقع 
أذان  برفع  الرياضية،  القرية  جوار 
املغرب خالل شهر رمضان، وتزامًنا 
الكومنولث،  دول  أل��ع��اب  دورة  م��ع 
والزائرين  الالعبني  لتعريف  وذل��ك 
املسلمني بدخول وقت اإلفطار. ومن 
بشكل  األذان  رفع  استمرار  املقرر 
املكبرات اخلارجية من  عمومي من 
املقبلني.  4 غ��ش��ت  إل���ى  ي��ول��ي��و   10
 50 لنحو  وط��ًن��ا  »إسكتلندا«  وتعد 
من   1.4% يشكلون  مسلم،  أل��ف 
السكان، حيث يعتبر اإلسالم ثاني 

أوسع املعتقدات انتشاًرا.

زامبيا: علماء املسلمني ينظمون فعاليات للتوعية العامة

البرازيل: اعتناق بعض املشجعني لإلسالم

م املجلس اإلسالمي ب�»زامبيا« -بالتعاون  نظَّ
م��ع ال��ع��ل��م��اء امل��س��ل��م��ني- ل��ق��اًء واس��ًع��ا لتوعية 
املسلمني وغير املسلمني، باألخطار التي تسببت 
فيها بعض أحداث العنف األخيرة التي شهدتها 
»نيجيريا«، حيث أكد املشاركون ضرورة بيان 
املفاهيم  وتصحيح  العنف  من  اإلس��الم  موقف 
املغلوطة. وقد أكد الشيخ »بادرو كيستاليتا« أن 
تعاليمه،  والتزام  لإلسالم  بالدعوة  اهتم  اللقاء 
باملجتمع  املنتشر  العنف اجلنسي  إلى  إضافة 
الفقر على  ُيخلِّفه  الذي  البالغ  واألثر  الزامبي، 

البالد وخطورة اإليدز. 
املسلمني  علماء  م��ن  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��أت��ي 

من  حالة سلمية  يعيش  ال��ذي  للمجتمع  حمايًة 
إلى معاجلة  التنازع، وإضافة  الوقوع في 

من  االجتماعية  املشكالت  من  العديد 
املنظور اإلسالمي.

م جمعية »صوت اإلسالم« اخليرية -العاملة في  تنظِّ
مجال التشجيع على حفظ القرآن وتفسيره بني األطفال 
املسلمني ب�»غانا«- مسابقة في حفظ القرآن الكرمي خالل 
ببيان  اإلس��الم  »نشر  بعنوان:  ي��وم،  كل  املقبل  رمضان 
شاشات  على  فعاليتها  بث  املقرر  من  والتي  ال��ق��رآن«، 
التلفزيون. وتأتي هذه الفعاليات لتجمع صفوة املتسابقني 
وأكد  اإلقليمي.  املستوى  على  للمسابقة  اجتيازهم  بعد 
القرآن  حفظ  لنشر  تهدف  أنها  املسابقة  على  القائمون 
األس��رة  واج��ب  ظل  في  وتعاليمه،  ب��اإلس��الم  والتعريف 
جتاه أطفالها بتعليمهم القرآن واألخالق اإلسالمية في 

سن مبكر ليرسخ في نفوسهم.

الخبر الصحي

وق���ع ال��ب��ن��ك اإلث��ي��وب��ي ع��ق��ًدا م��ع املجلس 
حسابات  لتوفير  اإلسالمية،  للشؤون  األعلى 
في  للراغبني  ربوية  فوائد  دون  ادخارية  بنكية 
احلسابات  مجموعة  على  أطلق  حيث  احل��ج. 
مبوجبه  تسمح  ح��ي��ث  »ل��ب��ي��ك«،  اس���م  البنكية 
الدخول في  باالدخار دون  للمسلمني  احلكومة 
العقد سيمنح  ربوية. ومبوجب  بنكية  معامالت 
»بنك أوروميا التعاوني« قروًضا غير ربوية، ملن 

لم تبلغ مدخراتهم القدر الالزم لرحلة احلج.
البنك يعد أول بنك  وجدير بالذكر أن هذا 
دون  معامالت  في  يدخل  اإلفريقي  القرن  في 

فوائد ربوية.

إثيوبيا: حسابات بنكية 
لرحالت احلج دون فوائد ربوية
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إلى أن نلتقـي

أيها العبد، اعلم أن هذا القرآن 
وتغفل  ل��ت��ردده احلناجر  أن��زل  م��ا 
عنه القلوب، وال لتغنى به املزامير 
من  أنزل  بل  النفوس،  عنه  وتذهل 
فيدرك  العبد  ب��ه  يتحقق  أن  أج��ل 
احل��ي��اة ب��ع��د امل����وت: �أوم����ن ك��ان 
ن��ورا  ل��ه  وجعلنا  فأحييناه  ميتا 
ميشي به في الناس كمن مثله في 
كذلك  منها،  ليس بخارج  الظلمات 
يعملون�  كانوا  ما  للكافرين  زّي��ن 

)األنعام 123(
تبني  كثيرة  آي���ات  ن��زل��ت  وق��د 
واملسلمون  إليهم،  ن��زل  ما  للناس 
ال���ي���وم ب���أش���د احل���اج���ة إل����ى أن 
ويتخلقوا  الكرمي،  القرآن  يتدبروا 
بأخالقه، في زمن ساد َمن ال خالق 

له. 
سبيل  على  تأمل  العبد،  أيها 
املثال صفات عباد الرحمن الواردة 
في سورة الفرقان، واجعل رمضان 
مناسبة لك لتتحقق بصفة واحدة 
ن��ح��م��ل��ك شططا  ال  ح��ت��ى  م��ن��ه��ا، 
ب��ه��ا  ت��ت��ص��ف  إل�����ى أن  ب���دع���وت���ك 
فإن خرجت  واح��دة،  مرة  جميعها 
م���ن رم���ض���ان وق����د حت��ق��ق��ت بتلك 

الصفة املفردة فزت فوزا عظيما.
يقول تعالى في سورة الفرقان:
ُشوَن  ِذيَن مَيْ ْحَمِن الَّ �َوِعَباُد الرَّ
َخاَطَبُهُم  َوِإَذا  َهْوًنا  ااْلْرِض  َعَلى 
َق���اُل���وا َس���اَلًم���ا )63(  ���اِه���ُل���وَن  اْلَ
��ًدا  ��ِه��ْم ُس��جَّ ���ِذي���َن َي��ِب��ي��ُت��وَن ِل��َربِّ َوالَّ
َي��ُق��وُل��وَن  ���ِذي���َن  َوالَّ  )64( َوِق��َي��اًم��ا 
ِإنَّ  َم  َجَهنَّ َع��َذاَب  ا  َعنَّ اْص��ِرْف  َنا  َربَّ
َها َساَءْت  َعَذاَبَها َكاَن َغَراًما )65( ِإنَّ
ِإَذا  ِذيَن  َوالَّ  )66( َوُمَقاًما  ا  ُمْسَتَقّرً
ُيْقتُروا  َوَل���ْم  ُي��ْس��ِرُف��وا  َل��ْم  َأْن��َف��ُق��وا 
ِذيَن  َوالَّ  )67( َقَواًما  َذِلَك  َبنْيَ  َوَكاَن 
��ِه ِإَل��ًه��ا َآَخ���َر َواَل  اَل َي��ْدُع��وَن َم��َع ال��لَّ
ِإالَّ  ُه  اللَّ َم  َحرَّ الَِّتي  ْفَس  النَّ َيْقُتُلوَن 
َذِلَك  َيْفَعْل  َوَمْن  َيْزُنوَن  َواَل  قِّ  ِباحْلَ
َيْلَق َأَثاًما )68( ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب 
ِف��ي��ِه ُمَهاًنا  َي���ْوَم اْل��ِق��َي��اَم��ِة َوَي��ْخ��ُل��ْد 
)69( ِإالَّ َمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَماًل 
َئاِتِهْم  ُه َسيِّ ُل اللَّ ا َفُأوَلِئَك ُيَبدِّ َصاحِلً
َرِحيًما  َغُفوًرا  ُه  اللَّ َوَك��اَن  َحَسَناٍت 
ُه  ا َفِإنَّ )70( َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصاحِلً
ِذيَن  ِه َمَتاًبا )71( َوالَّ ِإَلى اللَّ َيُتوُب 
ْغِو  وا ِباللَّ وَر َوِإَذا َمرُّ اَل َيْشَهُدوَن الزُّ
ُروا  ِذيَن ِإَذا ُذكِّ وا ِكَراًما )72( َوالَّ َمرُّ
ا  وا َعَلْيَها ُصّمً ِهْم َلْم َيِخرُّ ِبَآَياِت َربِّ
َنا  ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َوُعْمَياًنا )73( َوالَّ
َة  ُقرَّ اِتَنا  يَّ َوُذرِّ َأْزَواِجَنا  ِمْن  َلَنا  َهْب 
ِإَماًما )74(  ِقنَي  ِلْلُمتَّ َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا 
َصَبُروا  ا  ِبَ اْلُغْرَفَة  ُيْجَزْوَن  ُأوَلِئَك 
 )75( َوَساَلًما  ًة  يَّ حَتِ ِفيَها  ْوَن  َوُيَلقَّ
ا  ُم��ْس��َت��َق��ّرً َح��ُس��َن��ْت  ِفيَها  َخ��اِل��ِدي��َن 
ي  َربِّ ِبُكْم  َيْعَبُأ  َما  ُقْل  َوُمَقاًما )76( 
ْب��ُت��ْم َف��َس��ْوَف  َل���ْواَل ُدَع��اُؤُك��ْم َف��َق��ْد َك��ذَّ

َيُكوُن ِلَزاًما )77(�.
ف��ه��ذه اث��ن��ت��ا ع��ش��رة ص��ف��ة من 

صفات عباد الرحمن، وهم الصفوة 
عز  الله  اصطفاها  التي  املختارة 
جل وأضافها إلى اسم من أسمائه 
وهذه  الرحمن(.  )وعباد  احلسنى: 
بصلة  يتعلق  م��ا  منها  ال��ص��ف��ات 
العبد بربه، ومنها ما يتعلق بصلة 
اإلنسان بغيره من اخللق. ولنتأمل 
ت��رت��ي��ب ال���ص���ف���ات، ول���ي���س ذل��ك 
منزه  كله  فالقرآن  عبثا،  الترتيب 
عن العبث. وسنجد أن أول آية من 
الكرمية حت��دد عالقة  اآلي���ات  ه��ذه 
اإلنسان بغيره من الناس، با في 
ذلك الاهلون منهم. والهل يأتي 
يأتي  كما  ال��ع��ل��م،  ان��ع��دام  بعنى 
بعنى الظلم والنزق، مقابل احللم. 
الكرمي مثال  القرآن  يبدأ  لم  فلماذا 
العبد  عالقة  يحدد  عظيم،  بشيء 
الشرك؟ حيث  عن  نهيه  مثل  بربه، 
مع  يدعون  ال  �والذين  تعالى:  قل 
الله إلها آخر�. إن في ذلك لتنبيها 
على عظمة صفة اخُل��ُل��ق، والتعامل 
مع الناس، حيث قال سبحانه في 
آية أخرى : �وقولوا للناس حسنا 
الزكاة�  ال��ص��الة وآت���وا  وأق��ي��م��وا 
الله  )البقرة:82(. فهنا أيضا يقدم 
ع��ز وج���ل ح��ق ال��ع��ب��اد ع��ل��ى حقه 
 ��� ينبهنا  فكأنه سبحانه  سبحانه. 
عدم  أن  على   �� الفرقان  س��ورة  في 
ال��ش��رك ب��ال��ل��ه ال ي��ؤت��ي ث��م��رت��ه إال 
الناس، كما تنبهنا  إلى  باإلحسان 
اآلية التي في سورة البقرة على أن 
ثمرة الصالة والزكاة ال تتحقق إال 

باإلحسان إلى الناس.
  ف����إذا رج��ع��ن��ا إل���ى أول آي��ة 
م��ن آي����ات ص��ف��ات ع��ب��اد ال��رح��م��ن 
الرحمن  �وعباد  تقول:  وجدناها 
هونا  االرض  على  ميشون  ال��ذي��ن 
ق��ال��وا  ال��اه��ل��ون  خ��اط��ب��ه��م  وإذا 
متالزمتان،  صفتان  فهنا  سالما�. 
األولى هي التواضع، وعدم احتقار 
عليهم.  بالتكبر  وازدرائهم  الناس 
لهم،  الانب  يتطلب خفض  وهذا 
وي��ق��ت��رن ب��ذل��ك م��ق��اب��ل��ة إس��اءت��ه��م 
مطالبا  ليس  فاملؤمن  باحلسنى. 
بعدم اإلساءة إلى الناس فقط، بل 
هو مطالب بالعفو عنهم، والتجاوز 
عن أخطائهم في حقه. فبذلك يكون 
ق���د ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ش��ه��وات��ه، وق��م��ع 
أهواءه، وروض نفسه كي يطهرها 
م��ن ال��ع��ْج��ب وال���ري���اء، وذل���ك كما 
ق��ال تعالى ف��ي س���ورة )ل��ق��م��ان( : 
من  في مشيك واغضض  �واقصد 
االص��وات لصوت  أنكر  إن  صوتك 
عن  املنحرفني  وتشبيه  احلمير�، 
تقريع  فيه  باحلمير  التوجيه  هذا 
الكرمي يفسر  والقرآن  تقريع،  وأي 
بعضه بعضا، وعندما حدث القرآن 
الكتاب  أهل  من  طائفة  عن  العزيز 
التوراة  ُحملوا  الذين  �مثل  ق��ال: 
ث���م ل���م ي��ح��م��ل��وه��ا ك��م��ث��ل احل��م��ار 
ال��ق��وم  يحمل أس��ف��ارا ب��ي��س م��ث��ل 
ال��ذي��ن ك��ذب��وا ب��آي��ات الله وال��ل��ه ال 
يهدي القوم الظاملني� )المعة:5(، 
فجعل من مقتضيات ذلك التشبيه 

التكذيب بآيات الله عز وجل.

بلى!  مجاهدة؟  الصيام  أليس 
الله  إن  الصيام؟  من  الغرض  وما 
تعالى يقول: �يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على 
تتقون�  لعلكم  قبلكم  م��ن  ال��ذي��ن 
التحقق  ك��ان  وإذا  )البقرة:182(، 
قد  أفيكون  ال��غ��اي��ة،  ه��و  بالتقوى 
الله  عباد  يعامل  التقوى من  أدرك 
واستكبار؟  وع��ل��و  وج��ف��اء  بغلظة 
يقتدي في  أن  إل��ى  م��دع��وا  أل��ي��س 
فقد   �؟  الله  رس��ول  بخلق  خلقه 
ك����ان � ل���ني ال���ان���ب، رح��ي��م��ا 
ب���اخل���ل���ق ج��م��ي��ع��ا، ي���س���ت���وي ف��ي 
ذل���ك امل��وم��ن وال��ك��اف��ر، واإلن��س��ان 
واحليوان والماد، حتقيقا لقوله 
رحمة  إال  أرس��ل��ن��اك  �وم��ا  تعالى: 
وقد   .)106 )األن��ب��ي��اء:  للعاملني� 
الكرمي  رسوله  تعالى  الله  وص��ف 
ف��ق��ال: �فبما رح��م��ة م��ن ال��ل��ه لنت 
القلب  غليظ  ف��ظ��ا  ك��ن��ت  ول���و  ل��ه��م 
الن��ف��ض��وا م��ن ح��ول��ك ف��اع��ف منهم 
االمر  في  لهم وشاورهم  واستغفر 
فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 

يحب املتوكلني� )آل عمران:159(
إن��ن��ا إذا ن��ظ��رن��ا إل���ى أح���وال 
ص��اروا  م��ا  هالنا  ال��ي��وم  املسلمني 
والهجر  والفاء  الغلظة  من  إليه 
ف����ي ال����ق����ول وال���ف���ع���ل ح���ت���ى م��ع 
إخ���وان���ه���م امل��س��ل��م��ني، ف��ض��ال عن 
غ��ي��ره��م م���ن ال���ن���اس. ت��س��ل��م على 
ال���واح���د م��ن��ه��م ف��ال ي���رد ال��س��الم، 
فعلك،  بعضهم  استغرب  رب��ا  بل 
وتلني  أتعرفني؟  ل��ك:  يقول  وكأنه 
ل��ه ال��ق��ول ف��ي األس���واق فيظن بك 
ال��ض��ع��ف وي��ح��ت��ق��رك، وت��وس��ع له 
العمومي  النقل  في  معه  ركبت  إن 
ف��ي��ن��ظ��ر إل��ي��ك ش�����زرا، وت���ق���وم من 
به عاجزا أو ضعيفا  مقعدك تؤثر 
وقد  فعلك.  فيستهجن  ام���رأة  أو 
لها  فسح  ملن  يوما  إحداهن  قالت 

املكان: اتظنني أدنى منك؟! 
بعض  إل��ى  انتقلنا  إذا  أم��ا    
امل���ن���اط���ق ال��س��اخ��ن��ة م���ن ب��الدن��ا 
ال��ع��رب��ي��ة وم����ا ي���ج���ري ف��ي��ه��ا من 
اقتتال واحتراب فإن األمر يصيب 
ب���ال���ذه���ول، وي��ص��ي��ر أق�����رب إل��ى 
الالمعقول، رغم أن تصرفاتهم على 
اختالف طوائفهم تكون مصحوبة 
كما  ه��ؤالء،  نذّكر  ونحن  بالتكبير، 
نذّكر أنفسنا، بثل ابني آدم الذي 
القرآن،  في  لنا  تعالى  الله  ضربه 
مخرج  ال  ق��اع��دة،  منه  لنستخلص 
ل��ن��ا مم���ا ن��ح��ن ف��ي��ه م���ن ال��غ��م إال 
لسان  على  تعالى  قوله  وهو  بها، 
يدك  إل��ي  بسطت  �لئن  أح��ده��م��ا: 
إليك  ي��دي  بباسط  أن��ا  ما  لتقتلني 
ألقتلك إني أخاف الله رب العاملني� 

)املائدة:30(
 فهل توطن نفسك، أيها العبد، 
وأن��ت ف��ي شهر رم��ض��ان، على أن 
تتحقق وتتخلق بصفة من صفات 
عباد الرحمن، فتشيع األمن واألمان 

في نفسك وفيما حولك؟

د. حسن األمراني

قال لي صديقي: هل سمعت بأولئك األشخاص الذين تكتب عنهم الصحف كل 
سنة، الذين يفرون من بالدنا في شهر رمضان نحو البالد الباردة، ال هروبا من 
احلر، ولكن من أجل أن يأكلوا و يشربوا "على راحتهم" نهارًا جهارًا، ال تزعجهم 
االستنكار  ذلك  كان  ولو  حتى  الغيورين،  استنكار  يقلقهم  وال  الناظرين،  أعني 

بالقلب.
قلت: هم والشياطني سواء، فالثابت في احلديث النبوي أن الشياطني تصفد 
إذا جاء شهر رمضان، حتى ال يجدوا مسلكا إلى العائدين التائبني املستغفرين 
النادمني في هذا الشهر الكرمي، فهم بفرارهم من هذه األجواء فراٌر من رحمة الله 
ر ملا درج عليه املغاربة أبا عن جد في االجتهاد في هذا  أوال، وهو –ثانيا- تَنكُّ
الشهر الفضيل، واإلقبال على الله عز وجل صياما وصالة وابتهاال ودعاًء. وهم 
في ذلك كاملجاهرين، إال أن مجاهرتهم صامتة، بينما املجاهرون اآلخرون يبدون 
حقدهم ويرفضون عالنية كل ما هو أصيل في هذا البلد األمني حتى ولو كان 
األمر يتعلق بالعقيدة، ويحاربون ذلك بكل ما أوتوا من قوة، فالفارون من البالد 
شياطني ُخْرس، والقاعدون املجاهرون شياطني ماردة، تطبق ما أقسم به إبليس 
اللعني قائال أمام رب العزة : ﴿�َقاَل َفِبَما َأْغَوْيَتِني أَلْقُعَدنَّ َلُهْم ِصَراَطَك امْلُْسَتِقيَم 
ُد  َتِ َواَل  َشَمآِئِلِهْم  َوَعن  اِنِهْم  َأمْيَ َوَعْن  َخْلِفِهْم  َوِمْن  َأْيِديِهْم  َبنْيِ  ن  مِّ ُهم  آلِتَينَّ ُثمَّ 

َأْكَثَرُهْم َشاِكِريَن�﴿)األعراف: 16 – 17(
أقول إن فرَّ هؤالء، فإن عموم املغاربة ثابتون على مبادئهم، صامدون أمام 
غارات الشياطني، ليس في مجال القيم الدينية واخللقية اإلنسانية فقط، ولكن 

أيضا في مجال القيم الوطنية.
فمن مظاهر احملافظة على القيم الدينية في هذا الشهر الفضيل أنك مهما 
بت خالل أيام شهر رمضان لن تد مغربيا أصيال مفطرا، أو على  قت أو غرَّ شرَّ
األقل مجاهرا باإلفطار، بل على العكس من ذلك تد عامة الناس يتشددون في 
البعض يِصُلون   إنك ترى  أو املرض مثال، حتى  السفر  رخص اإلفطار كحاالت 
إلى حاالت اإلغماء أو الضعف الشديد ومع ذلك ال يفطرون، حرصا منهم على 
إمتام صوم يومهم رغبة في الثواب، ثم تقديرا منهم للصائمني اآلخرين وألجواء 

الشهر الفضيل.
أذان املغرب تتوقف احلركة  أنه عند  ومما يترجم ذلك أيضا بشكل واضح 
متاما في األزقة والدروب والطرقات في املدن والقرى على حد سواء. فال تد 

حركة إال ملضطر أو مسرع يريد اللحاق بكان ما قصد اإلفطار.
ومن مظاهر ذلك أيضا إعمار املساجد في الصلوات خالل الشهر كله، حتى 
إن جل املساجد متتلئ عن آخرها، وخاصة في صالة العشاء والتراويح حيث 
ر القرآن  يقصد الناس املساجد التي يؤم فيها من ُيظن أنه يساعدهم على تدبُّ
بالقراءة احلسنة وتطبيق قواعدها، حتى إن العديد من األزقة والدروب فضال عن 

الساحات احمليطة ببعض هذه املساجد متتلئ عن آخرها.
وتشجيعهم  الصوم،  على  الصغار  األطفال  تعويد  أيضا  ذلك  مظاهر  ومن 
على ذلك بختلف الصور والطرق، لعل أطرفها ما ُيعرف على ألسنة املغاربة ب� 

ْخياط" إلى غير ذلك من املظاهر... "التَّ
كل هذه املظاهر تعبر بشكل واضح عن إقبال عموم املغاربة على هذا الشهر 
الكرمي، ورغبتهم في رحمة الله وغفرانه. وأما ما خالف هذا من التصرفات، فرارا 
أو مجاهرة أو استهتارا، فإنه بكل تأكيد فرار من كل هذا الفضل العظيم، وحرب 

على مقدسات األمة، وابتغاء الفتنة في هذا البلد األمني.
صحيح أن جانبا من هذه املظاهر احلميدة يْعَتِوره ما يعتوره، حيث ميكن 
أن يقال إن بعضه يدخل في العادات أكثر مما يرتبط بالعبادات، فضال عن عودة 
شرائح معينة من املجتمع إلى مزاولة املنكرات بعد انقضاء هذا الشهر الكرمي،، 
ولكن أقول إن العادة خادمة للعبادة، خاصة إن وافقت الشرع، وليس هناك أمر 
يشجع على احملافظة على األمور الشرعية أكثر من العادة، فاحملافظة على الصالة 
د، والصيام  في وقتها تأتي نتيجة التعود على ذلك، واإلكثار من الصدقات تَعوُّ
والصبر عليه تعّود، واحملافظة على القيم اخُللقية عادة، واإلقبال على الصوم 
في هذا الشهر الكرمي عادة، واملجاهرة باإلفطار خروج عن هذه العادات احلميدة، 
وهكذا...وحينما أقول العادة، فإني أقصد الانب اإليجابي من مفهومها وليس 

الانب السلبي، أي حينما تكون مرتبطة باالقتناع.
أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، 
يجعل  وأن  األن��ام،  زم��رة خير  في  القيامة  يوم  يحشرنا  وأن 
س��واء،  كلمة  على  ومغاربها  األرض  م��ش��ارق  ف��ي  املسلمني 

واحلمد لله رب العاملني.

د. عبد الرحيم الرحموني
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