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الدكتور اأحمد العواي�صة 

ردنية  �صالمي/ اجلامعة الأ مدير املركز الثقايف الإ

اأجمعني،  و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  �صيدنا  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وبعد:

�صالمي بعد اأن ارتاأت هيئة التحرير ت�صميتها  فياأتي اإ�صدار العدد الثالث ملجلة املركز الثقايف الإ

الكرمي،  ال�صهر  باآية من كتاب اهلل عز وجل »يف كل �صنبلة مائة حبة«، ويف هذا  تيمنًا  »ال�صنبلة« 

وقت  ونحن يف  العدد  اإ�صدار هذا  الزمان  �صرف  فيوافق  لهية،  الإ والتجليات  الربانية  املنح  حيث 

اأمن املجتمع الفكري والجتماعي نابعًا من ديننا احلنيف برت�صيخ قيم الت�صامح  اإىل  نحتاج فيه 

املعلومة،  واأمانة  الكلمة  �صدق  خالل  من  ذلك  يف  منطلقني  ردين  الأ املجتمع  اأفراد  بني  والتعاون 

و�صهولة التوجيه والن�صح للقراء الكرام بعيدًا عن الغلو والتطرف مو�صحًا ر�صالة املركز الثقايف 

الطلبة يف  اأبنائنا  والتوا�صل مع  الو�صطية والعتدال  القائمة على  ردنية،  الأ �صالمي/ اجلامعة  الإ

ردنية وغريها من اجلامعات من خالل تعليم كتاب اهلل عز وجل تالوة وحفظًا والتوا�صل  اجلامعة الأ

ردنية من غري الناطقني بغري اللغة العربية خ�صو�صًا، وطلبة  مع الطلبة الدار�صني يف اجلامعة الأ

ردنية عمومًا والتوا�صل مع اأبناء املجتمع املحلي من خالل حمالت اخلري التطوعية  اجلامعات الأ

�صالمية  وتقدمي امل�صاعدات العينية واملادية للطلبة املحتاجني من اأبناء الوطن واأبناء ال�صعوب الإ

ردنية. الدار�صني يف اجلامعة الأ

وها هي ت�صدر يف ثوب ق�صيب وحلٍة جميلة يف �صهر كرمي.

ويف اخلتام ن�صكر كل من اأ�صهم يف كتابة موا�صيع هذه املجلة من اأهل الخت�صا�س يف العلوم 

يف  الكتابة  يف  وغريهم  اخل�صو�س  وجه  على  ردنية  الأ اجلامعة  يف  ال�صريعة  كلية  من  ال�صرعية 

مو�صوعات املجلة املختلفة التي ناأمل اأن ت�صدر يف �صهر اخلري �صهر رم�صان املبارك، اأعاده اهلل 

والربكات  واليمن  باخلري  الرائدة  الها�صمية  وقيادتنا  العزيز  اأردننا  وعلى  �صالمية  الإ مة  الأ على 

وتقبل اهلل طاعتكم وغفر اهلل لكل من اأ�صهم يف هذه املجلة دعمًا وقراءًة ودعاًء اإنه �صميع جميب.

و�هلل ويل �لتوفيق   

�لفتتاحية 
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م�صاعد املدير ل�صوؤون اجلودة والتطوير 

ال�صيـــدة نــوال العـــدوان 

ردنية عام 1982م. ويقع املركز بجانب م�صجد  �صالمي باإرادة ملكية �صامية يف اجلامعة الأ اأن�صئ املركز الثقايف الإ

هداف التي اأن�صئ من اأجلها. وميثل مبوقعه املنَفِتح على املجتمع، اأحد  اجلامعة، وي�صّكل معه وحدة متكاملة يف خدمة الأ

اأبرز ر�صالت اجلامعة الجتماعية.

ويتميز امل�صجد مبوقعه وم�صاحته الكبرية، وكثافة رواده وتنوع ثقافاتهم، وكذلك تنوع اخلطب والدرو�س والندوات، 

�صالمية،  �صالة واملعا�صرة، ويتحدث فيها نخبة من علماء ال�صريعة وال�صخ�صيات الإ والتي متتاز بالعمق، واجلمع بني الأ

الذين يقوم املركز با�صتقطابهم من داخل اململكة وخارجها.

�صالمي وتنميته لدى اأفراد املجتمع على امل�صتويني املحلي،  ويقوم املركز بدور ريادي متميز يف ن�صر الوعي الثقايف الإ

والعاملي؛ للو�صول برباجمه، واأن�صطته اإىل م�صاف املراكز املتقدمة يف العامل.

�صالمية الر�صيدة، واإعداد جيل قادر على مواجهة التحديات الثقافية املعا�صرة،  ويهدف املركزاإىل تر�صيخ الثقافة الإ

�صهام يف دعم العملية التعليمية والبحثية، وخدمة املجتمع املحلي ؛ من اأجل مواكبة متطلبات الع�صر بفكر اإ�صالمي  والإ

متجدد قادر على اإيجاد احللول ال�صحيحة املنا�صبة باإذن اهلل تعاىل للم�صائل امل�صتجدة حمليًا، وتقدمي �صورة م�صرقة 

�صالم وثقافته، والعناية بالقراآن الكرمي تالوة وفهمًا وحفظًا، ومتكني طلبة اجلامعة من تنمية مواهبهم  حل�صارة الإ

�صالمية املهمة، كرعاية �صوؤون املراأة،  مور الإ �صالمية وت�صجيع بحوثهم، والتوا�صل مع املجتمع املحلي يف الأ ون�صاطاتهم الإ

�صري، وتقدمي امل�صاعدة لطلبة ال�صعوب  ر�صاد الأ �صالح والإ �صهام مع اجلهات املخت�صة يف مو�صوعات الإ وال�صباب، والإ

ردنية، حيث يقوم املركز بتنظيم رحالت العمرة لطلبة  ردنيني الفقراء الدار�صني يف اجلامعة الأ �صالمية، والطلبة الأ الإ

ردنية الها�صمية، واإقامة اإفطار جماعي يف �صهر  ماكن التاريخية والدينية يف اململكة الأ �صالمية، وزيارة الأ ال�صعوب الإ

رم�صان املبارك، واأيام ثقافية خا�صة بهم، وعقد دورات خا�صة بهم لتعليمهم اللغة العربية من خالل القراآن الكرمي.

نبذة عن المركز الثقافي اإلسالمي
في الجامعة األردنية
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ويقوم املركز بعقد ع�صرات الدورات املتخ�ص�صة يف جمالت علمية خمتلفة، يواظب على درا�صتها ع�صرات الطلبة 

القراآنية، ودورات يف علوم  القراءات  جازة يف  والتجويد، والإ التالوة  من داخل اجلامعة وخارجها ومنها: دورات يف 

�صالمي، هذا  �صالمي، وال�صرية النبوية ال�صريفة، والتاريخ الإ القراآن الكرمي، والتف�صري، واحلديث ال�صريف، والفقه الإ

اللغة  دورات يف  بعقد  اهتمامًا خا�صًا  املركز  ويويل  فكرية معتدلة،  متنوعة ذات �صبغة  ثقافية  دورات  اإىل  �صافة  بالإ

التوا�صل  �صالمية؛ بهدف تنمية مهارات  ال�صعوب الإ العربية، والنحو، واللغة الإجنليزية، وعقد دورات خا�صة بطلبة 

لديهم، وتلبية حاجاتهم الثقافية املختلفة.

هذا وقد ا�صتحدث املركز دورات يف التالوة والتجويد باللغة الإجنليزية واللغة الفرن�صية، وو�صع اإطار تعليمه بحيث 

�صمل التدري�س عن طريق و�صائل الت�صال عن بعد )ال�صكايب( يف عدد من دول العامل.

خمتلف  يف  العامة  الثقافية  والن�صاطات  واملوؤمترات،  الفكرية،  والندوات  املحا�صرات،  من  �صل�صلة  املركز  ويعقد 

ال�صريعة،  كلية  اأ�صاتذة  نخبة من  فيها  يحا�صر  التي  الدينية  املنا�صبات  ويويل عناية خا�صة يف خمتلف  املو�صوعات، 

�صافة اإىل حما�صرات وندوات تعقد باللغة الإجنليزية، ومنها  والعلماء، والدعاة من داخل اجلامعة وخارجها. هذا بالإ

�صالمي، وبازار خريي يكون ريعه  �صالم لغري امل�صلمني. ويقوم املركزباإقامة معر�س للكتاب الإ حما�صرات تعريفية بالإ

ردنيني الفقراء، واإقامة م�صابقات  �صالمية والطلبة الأ ردنية من طلبة ال�صعوب الإ ل�صالح الطلبة املحتاجني يف اجلامعة الأ

طفال؛ تقدم لهم فيه برامج نوعية من التثقيف  يف حفظ القراآن الكرمي، وم�صابقة ثقافية �صنوية،وتنظيم ناٍد �صيفي لالأ

�صالمي املتنوع الذي يجمع بني التعبد، والتعلم، والن�صاط الذهني والريا�صي، وا�صت�صافة الوفود الطالبية من املدار�س  الإ

يتام  طفال الأ خرى، وتنظيم حمالت اخلري للعائالت الفقرية والأ احلكومية واخلا�صة، وطلبة اجلامعات، واملوؤ�ص�صات الأ

و دور امل�صنني يف حمافظات اململكة وتقدمي امل�صاعدات املالية والعينية لهم.

�صالمية،   هذا وي�صم املركز مكتبة اإ�صالمية متخ�ص�صة حتتوي على العديد من الكتب، واملجالت، والن�صرات الإ

�صالمية، والعلماء امل�صلمني، والندوات،  فالم اخلا�صة ب�ِصرَي ال�صخ�صيات الإ اإ�صافة اإىل اأ�صرطة الفيديو الزاخرة بالأ

وخطب اجلمعة.



10

لكرتوين وموقعه على �صبكة التوا�صل الجتماع  لكرتونية العاملية من خالل موقعه الإ  ينفتح املركز على ال�صبكة الإ

الواقع  حتاكي  علمية  مبنهجية  �صالمية؛  الإ الثقافة  مو�صوعات  من  وا�صعة  لدائرة  بتناوله  يتمّيز  الذي  face book؛ 
املعا�س، وُيعر�س من خالله اأهم اإعالنات املركز، واأخباره، ون�صاطاته م�صورة على �صكل يوتيوب، وتقدم عن طريقه 

جابات على ا�صتف�صارات اجلمهور حول املركز وفعالياته، ويحوي املوقع العديد من الن�صخ ال�صوتية لتالوة القراآن  الإ

اأي�صًا  فادة من تنوعها. ويحوي  اإليها، والإ الكرمي وجتويده على قراءات متعددة؛ والتي متكن الراغبني من ال�صتماع 

حاديث  ت�صجيالت �صوتية جلميع خطب اجلمعة التي تلقى يف م�صجد اجلامعة، وي�صتمل على جمموعة مباركة من الأ

خرى. وقام املركز بتفعيل البث  �صافة اإىل العديد من املوا�صيع الثقافية الأ النبوية ال�صريفة، والفتاوى املتنوعة، هذا بالإ

.face book املبا�صر لدرو�صه وحما�صراته على موقع املركز يف

�صالمي«؛ والتي متتاز ب�صعة اإطار مو�صوعاتها الثقافية   وي�صدر املركزجملة ثقافية ت�صمى: »جملة املركز الثقايف الإ

مة املعا�صة. والتوعوية، وتهدف اإىل ن�صر ثقافة اإ�صالمية اأ�صيلة، تت�صف بال�صماحة، والو�صطية، وحماكاة م�صكالت الأ

وقاف ودائرة   كما و�صع املركز ات�صاله وتعاونه مع املوؤ�ص�صات الر�صمية يف اململكة كوزارة الرتبية والتعليم ووزاة الأ

فتاء العام. الإ

 واملركز حاليًا ب�صدد اإجناز م�صاريع جديدة هذا العام مثل م�صروع الطاقة ال�صم�صية للمركز وامل�صجد، وم�صروع 

مام وخادم امل�صجد، وغريها من امل�صاريع التطويرية التي تهدف اإىل الو�صول باملركز  جتديد فر�س امل�صجد وبناء �صكن لإ

اإىل م�صتويات عاملية متقدمة. 
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المساعدات المالية واألنشطة
في المركز الثقافي اإلسالمي

دارية واملالية م�صاعد املدير لل�صوؤون الإ

ال�صيدة لينا ملكاوي

ردنية اأن يكون رائدًا يف تقدمي خدمات امل�صاعدات املالية لطالب  �صالمي يف اجلامعة الأ ي�صعى املركز الثقايف الإ

ردنية. ردنيني وذوي الحتياجات اخلا�صة يف اجلامعة الأ �صالمية والطالب الأ ال�صعوب الإ

ردنيني  �صالمية والطلبة الأ ردنية خم�ص�صة جلمع التربعات لطلبة ال�صعوب الإ هناك �صناديق يف م�صجد اجلامعة الأ

وذوي الحتياجات اخلا�صة ونقوم من خالل جلنة معتمدة من رئا�صة اجلامعة بفتح هذه ال�صناديق وتقدمي امل�صاعدات 

املالية لهوؤلء الطالب لدفع ر�صوم الت�صجيل يف اجلامعة �صمن �صروط معينة.

الدار�صني يف  ردنيني  الأ الطلبة  ون�صبة من  �صالمية  الإ ال�صعوب  لطلبة  �صنة  كل  رحلة عمرة جمانية  املركز  ويقدم 

لهوؤلء الطالب، كما يقوم  ال�صرعية  والعلوم  والتجويد  التالوة  اإعطاء دورات يف  ويتم  اجلامعة �صمن �صروط معينة. 

ردنية الها�صمية. املركز برحلة علمية كل �صنة اإىل املواقع الدينية والتاريخية يف اململكة الأ

كما يقوم املركز عادة يف كل �صنة باإطالق امل�صابقة الثقافية وامتحان يف كتاب ويتم تقدمي جوائز مادية وعينية 

ورحالت عمرة للفائزين.

ويقوم املركز بحمالت اخلري اإىل جميع حمافظات اململكة واملخيمات وتقدمي امل�صاعدات املالية والعينية للعائالت 

املحتاجة �صمن قوائم معتمدة باأ�صماء العائالت الفقرية.

القراآين  �صيفي  النادي  باإقامة  وذلك  املتنوعة  اأن�صطته  خالل  من  الديني  باجلانب  الهتمام  اإىل  املركز  وي�صعى 
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وي�صمل  حمددة  عمرية  فئة  �صمن  والطالبات  للطالب 

هذا النادي بتحفيظ القراآن والعلوم ال�صرعية والهتمام 

بال�صلوكيات وزرع القيم احلميدة يف نفو�س اأبناءنا.

خدمة  مركز  مع  �صالمي  الإ الثقايف  املركز  ويتعاون 

ردنية من خالل بنك املالب�س  وتنمية املجتمع يف اجلامعة الأ

وتوزيعها على الطلبة واملحتاجني.

الثقايف  املركز  مدير  با�صم  املادية  التربعات  وتقبل 

طريق  عن  التربع  اأو  وظيفته  اإىل  �صافة  بالإ �صالمي  الإ

عمان  القاهرة  بنك   / التربعات  �صندوق  املركز  ح�صاب 

رقم )01526142355( 

وامل�صلمني  �صالم  الإ ملا فيه اخلري خلدمة  وفقكم اهلل 

وطلبة العلم والعلماء اإنه �صميع جميب.
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Dr. Alladein Mohammad Adawi
Associate Professor in Islamic Studies/ Hadith
Head of the Department of Foundations of Religion- School of Shari’ah.

In the Name of Allah the Most Gracious The Most Merciful, Peace and blessings be upon 
our beloved Prophet Muhammad and his family and companions and followers until the Day of 
Judgment

In this article, we will be talking about the meanings that Amman message carries and how to 
benefit from them, and how to apply them in the Ramadan.

In the eve of 27th of Ramadan known as laylat al-Qadr, of the Hijri year 1325, the 9th of 
November 2004, His Majesty King Abdullah ibn al-Husayn, the king of the Hashemite kingdom of 
Jordan has called the world to adopt the principles of Amman message, which is a document 
that calls for tolerance and unity between Muslims. This message is considered as a guidance 
and clarification of the true and real inter-Muslim relations and Muslims’ relations with followers of 
other faiths and cultures. 

His majesty King Abdulllah stated that the reason behind this initiation was, his majesty says 
“We felt that the Islamic Message of tolerance was being subjected to a fierce and unjust attack 
from some in the West who do not understand Islam’s essence, and others who claim to be 
associated with Islam and hide behind Islam to commit irresponsible deeds”.

This document is very important for all Muslims and for Jordanians in particular. Every year in 
the holy month of Ramadan, we here in Jordan, and all the world remembers the establishment 
of this royal efforts, which came as part of the continuous effort of his majesty in clarifying the 

A
mman

Message
in 

Ramadan
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real meanings of Islam and spreading peace, mutual understanding, and co-existence all around 
the world. It is a message that briefly summarizes the living situation of Muslim world and tries 
to give solutions to their modern problems. This message has three main points and principles, 
which are namely:

1-All adherents to one of the four Sunni schools (Mathahib) of Islamic jurisprudence, the 
two Shi’i schools of Islamic jurisprudence (Ja`fari and Zaydi), the Ibadi school of Islamic 
jurisprudence and the Thahiri school of Islamic jurisprudence, is a Muslim. Declaring that person 
an apostate is impossible and impermissible. Verily his (or her) blood, honour, and property 
are inviolable. Moreover, in accordance with the Shaykh Al-Azhar’s fatwa, it is neither possible 
nor permissible to declare whosoever subscribes to the Ash`ari creed or whoever practices 
real Tasawwuf (Sufism) an apostate. Likewise, it is neither possible nor permissible to declare 
whosoever subscribes to true Salafi thought an apostate.

Equally, it is neither possible nor permissible to declare as apostates any group of Muslims 
who believes in God, Glorified and Exalted be He, and His Messenger (may peace and blessings 
be upon him) and the pillars of faith, and acknowledges the five pillars of Islam, and does not 
deny any necessarily self-evident tenet of religion.

(2) There exists more in common between the various schools of Islamic jurisprudence than 
there is difference between them. The adherents to the eight schools of Islamic jurisprudence 
are in agreement as regards the basic principles of Islam. All believe in Allah (God), Glorified and 
Exalted be He, the One and the Unique; that the Noble Qur’an is the Revealed Word of God; and 
that our master Muhammad, may blessings and peace be upon him, is a Prophet and Messenger 
unto all mankind. All are in agreement about the five pillars of Islam: the two testaments of 
faith (shahadatayn); the ritual prayer (salat); almsgiving (zakat); fasting the month of Ramadan 
(sawm), and the Hajj to the sacred house of God (in Mecca). All are also in agreement about 
the foundations of belief: belief in Allah (God), His angels, His scriptures, His messengers, and 
in the Day of Judgment, in Divine Providence in good and in evil. Disagreements between 
the ‘ulama (scholars) of the eight schools of Islamic jurisprudence are only with respect to the 
ancillary branches of religion (furu`) and not as regards the principles and fundamentals (usul) 
[of the religion of Islam]. Disagreement with respect to the ancillary branches of religion (furu`) is 
a mercy. Long ago it was said that variance in opinion among the ‘ulama (scholars) “is a good 
affair”.

(3) Acknowledgement of the schools of Islamic jurisprudence (Mathahib) within Islam 
means adhering to a fundamental methodology in the issuance of fatwas: no one may issue 
a fatwa without the requisite personal qualifications which each school of Islamic jurisprudence 
determines [for its own adherents]. No one may issue a fatwa without adhering to the methodology 
of the schools of Islamic jurisprudence. No one may claim to do unlimited Ijtihad and create a 
new school of Islamic jurisprudence or to issue unacceptable fatwas that take Muslims out of the 
principles and certainties of the Shari`ah and what has been established in respect of its schools 
of jurisprudence(1).

 The Amman message was then translated into many of the world languages and spread 
all over the world on different occasions and events, it is also taught in schools, mosques, and 
universities here in Jordan, these principles really solve many of our current problems in the 
world, and they deserve to be remembered, adopted and followed by all Muslims.

May Allah make us of those who listen and follow 

(1) http://ammanmessage.com/the-amman-message-full/
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�سالمي  لقاء �سخ�سية �لعدد �لثالث من جملة �ملركز �لثقايف �لإ

»السنبلة«
�ستاذ �لدكتور ب�سام �لعمو�س مع معايل �لأ

ردنية ديان �ملقاِرنة يف كلية �ل�سريعة باجلامعة �لأ �أ�ستاذ �لعقيدة و�لأ

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

�صتاذ الدكتور ب�صام العمو�س، اأ�صتاذ العقيدة  ردنية مبعايل الأ �صالمي باجلامعة الأ التقت جملة املركز الثقايف الإ

ردنية. ديان املقارنة يف كلية ال�صريعة باجلامعة الأ والأ

فكان هذا احلوار:

�صالمي،  �صتاذ الدكتور ب�صام العمو�س �صيف هذا العدد من جملة املركز الثقايف الإ �لـمـجـلـــــة: نرحب مبعايل الأ

وبداية، نوّد من �صيفنا الكرمي اأن يعّرفنا من هو ب�صام العمو�س؟

 ب�سام علي �سالمه �لعمو�س مو�ليد �لزرقاء �1954/9/2 من قبيلة بني ح�سن و�أنا و�حد من �أ�سرة تتكون من 13 

إناث و�أربعة ذكور مات من �لبنات 4 ومن �لذكور و�حد. وتويف و�لدي عام 19�3 رحمه �هلل. ولد�ً و9 �

�لـمـجـلـــــة: كيف كانت الن�صاأة الدرا�صية ملعاليكم ؟

�أما �ملر�حل �لدر��سية فقد در�ست يف مد�ر�س �لزرقاء �حلكومية وبعد تخرجي يف �لفرع �لعلمي بتقدير جيد 

حــوارات
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ح�سلت على قبول �لتجارة و�لقت�ساد يف �جلامعة �لردنية عام 19�3 لكنني ف�سلت �ل�سفر �ىل �ملغرب لوجود منحة 

خرى  ن �جلامعات �لأ حيث كان �ل�سفري نذير ر�سيد �سديقا لعمي رحمه �هلل. ويف �ملغرب در�ست يف جامعة �لقرويني لأ

تدّر�س باللغة �لفرن�سية بينما تدر�س جامعة �لقرويني بالعربية. 

ردن وتزوجت �ل�سيدة �لفا�سلة �آمال بيرب�س �أم �أولدي  ثم ح�سلت على لي�سان�س �سريعة عام ��19 ثم عدت �إىل �لأ

�أخ�سائية  مرمي  إناث  � و3  �سفارة  يف  موظف  وعبد�لرحمن  حمام  وعلي  دكتور�ة  يح�سر  عبد�هلل  ذكور   3  ( �ل�ستة 

�لعلوم  جنليزي يف جامعة  �لإ دب  �لأ �أ�ستاذة  إ�سر�ق،  و� �لطبية  �أ�سنان ومروة �سيدلنية مقدم يف �خلدمات  تركيب 

�سالمية ( و�أكنى باأبي عبد �هلل.  �لإ

�لـمـجـلـــــة اين بداأ الدكتور ب�صام العمل ؟ 

عملت ل�سنة يف �لتعليم �خلا�س ثم ح�سلت على منحة در��سية يف �لريا�س/ �ل�سعودية عن طريق �ملرحوم يو�سف 

�لعظم و�أنهيت �ملاج�ستري عام 19�0ثم �لدكتور�ة عام 19�4 ثم قمت بالتدري�س لعامني يف جامعة �مللك �سعود ثم 

عدت �ىل كلية �ل�سريعة يف �جلامعة �لردنية عام ��19 وبقيت فيها حتى عام 1993.

�لـمـجـلـــــة: هل لك اأن حتدثنا عن جتربتكم ال�صيا�صية يف وقد كنتم يف ميادين خمتلفة واملنا�صب ال�صيا�صية والدارية 

التي عملت فيها ؟ 

د�رية يف حكومة   �لتحقت مبجل�س �لنو�ب حتى عام �199 ثم عدت �ىل �جلامعة ثم �سرت وزير�ً« للتنمية �لإ

�ل�سوؤون  �أخرى هي  �أ�ساف يل حقيبة  �لطر�ونة، حيث  فايز  �لدكتور  ثم يف حكومة  �ملجايل  عبد�ل�سالم  �لدكتور 

يف  ردن  لالأ �سفري�ً  ُعّينُت  ثم  �ملدنية.  �خلدمة  لديو�ن  رئي�ساً«  �لرو�بدة  �لرروؤوف  عبد  دولة  و�ختارين  �لربملانية. 

وما  ردنية،  �لأ ثم �جلامعة  �سالمية  �لإ �لعلوم  ثم جامعة  �لزرقاء  للعمل �جلامعي يف جامعة  وبعدها عدت  �إير�ن 

�لتقيت  �لثاين مر�ت عديدة و�مللك �حل�سني رحمه �هلل كما  �مللك عبد�هلل  �لزعماء:  إلتقيت بعدد من  � زلت فيها. 

بامللك �حل�سن �لثاين و�مللك عبد�هلل بن عبد �لعزيز و�لرئي�س �أردوغان و�لرئي�س عبد�هلل غول و�لرئي�س �لربتغايل 

وروؤ�ساء  وروؤ�ساء حكومات  و�لرئي�س مهاتري حممد  �لقذ�يف  بوتفليقة ومعمر  و�لرئي�س  و�لرئي�س حممد خامتي 

خو�ن �مل�سلمني عام 19�1، وبقيت يف  برملانات وحزبيني كثريين ويل كتاب )ذكريات �سيا�سية( �نخرطت يف جماعة �لإ

�جلماعة حتى عام �199، حيث �ختلفنا على مو�سوع �مل�ساركة يف �لنتخابات، فما كان منهم �إل �أن ف�سلوين ب�سبب 

يام �نتماء�ت حزبية �أو �سيا�سية، و�أمار�س �لعمل �ل�سيا�سي �لفردي عرب  مقايل ) ملاذ� قاطعو�؟(. ولي�س يل هذه �لأ

�ملقالت و�لندو�ت و�ملحا�سر�ت.

�صالمي؟ ردن ثم يف العامل العربي والإ �لـمـجـلـــــة: كيف يقيم معايل د. ب�صام العمو�س احلياة ال�صيا�صية اليوم يف الأ

�أمامها من  حز�ب غري قادرة على جتاوز ما يو�سع  �لعربية عمل م�سطرب؛ فالأ �لبالد  �ل�سيا�سي يف  �لعمل   

�سعاف �لعمل �حلزبي خوفا من و�سوله  عقبات ول متلك برناجما وتكتفي ببيان �لر�أي. بينما �ل�سلطات ت�سعى لإ

ننا ل نريد مغادرة �ملربع �لتقليدي ول نريد تد�ول �ل�سلطة  �ىل �ل�سلطة. وقد ر�أينا ثمار� مرة يف �لربيع �لعربي لأ

بل �لتفرد !! حتى �لقوى �ل�سيا�سية ل تز�ل يف خنادقها �لتقليدية.
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 �لـمـجـلـــــة:.يرى كثري من ال�صباب امللتزم اليوم يف ا. د ب�صام العمو�س القدوة واملثال فما هي املنهجية التي يعي�س 

ويعمل وفقها ب�صام العمو�س ؟ 

ردين ولدّي �آر�ء ووجهات نظر �أبديها عرب ما يتاح  حد ولكنني و�حد من �أبناء �ملجتمع �لأ منوذج لأ إنني ل�ست �لأ �

يل من و�سائل متنوعة ومن ذلك �ملنرب. 

 �لـمـجـلـــــة: يت�صوق امل�صلون ليوم اجلمعة لينهلوا من معني العامل الداعية ال�صيا�صي امل�صتنري فكريا فما هو ال�صر يف 

�صتاذ د. ب�صام العمو�س ؟؟  ردنية لالأ جناح خطبة اجلمعة عند ا�صتاذنا و�صيخنا و ماذا ميثل منرب م�صجد اجلامعة الأ

إد�رة �ملركز �ل�سالمي �أخطب يف م�سجد �جلامعة وهو منرب مهم  ل�ست خطيبا ر�سميا ولكن حني تتكرم علي �

حيث من رو�ده �أكادمييون و�سيا�سيون و�عالميون و�إ�سالميون، كما �نني حني تدعونني وز�رة �لوقاف للخطابة 

�ألبي �لند�ء ولكن لي�س يل م�سجد حمدد ول خطبة ر�تبة.

يام   �لـمـجـلـــــة: ومن وجهة نظر الدكتور ب�صام العمو�س ما هي ر�صالة املنرب التي حتب اأن تغر�صها يف اأجيال هذه الأ

وتوجهها للخطباء ؟

يهرب  �أن  للخطيب  ينبغي  ول  و�لدولة  مة  و�لأ �ل�سعب  ق�سايا  تتناول  �أن  يجب  �جلمعة  خطبة  �أن  منهجي   

غر��س  �ىل �ملو�سوعات �لب�سيطة و�ملكررة فاخلطبة من �خَلْطب �أي �حلدث �ملهم ول يعني هذ� ��ستغالل �ملنرب لأ

�أن يتحدث �خلطيب عن بر �لو�لدين مثال بينما دماء �مل�سلمني  إذ ل يعقل  � �سيا�سية بل لبيان �ملوقف �ل�سالمي 

�أن منثل �لر�سولr على �ملنرب فنقول كالمه فلو كان  �أي يجب   r إنه منرب ر�سول �هلل  � ت�سيل ومقد�ساتهم ُتنهب. 

إن�ساين ير�عى فيه �ملدة  إنني �أدعو كل خطيب �أن يعرف فن �خلطابة فهو علم � بيننا لتناول كل ما يهم �مل�سلمني. و�

�سار�ت و�لنظر و�ملو�سوع و��ستقطاب �لنا�س و�لتاأثري مع جو روحي وت�سرع �ىل رب �لعباد.  و�لإ

ردنية  ردنية فهل من توجيه لطالبكم وابنائكم يف اجلامعة الأ �لـمـجـلـــــة: وانتم ال�صتاذ بق�صم العقيدة يف اجلامعة الأ

وطالب كلية ال�صريعة ؟ 

�لنبوة  و�رثو  �أنهم قدوة فهم  خالق �حل�سنة ومر�عاة  بالأ للتحلي  �ل�سريعة من �جلن�سني  �أبنائي طلبة  �أدعو   

فليكونو� على قدر �مل�سوؤولية فف�سلهم عظيم فهم يف زمن لي�س فيه �أنبياء بل فيه علماء ودعاة �سادقون.

 �لـمـجـلـــــة: يلتقي ا. د. العمو�س بالنا�س من خالل و�صائل التوا�صل الجتماعي فهل يراها و�صيلة واأداة موؤثرة يف 

دنيا الإعالم و�صط ال�صخب الإعالمي املوجود اليوم ؟

حيث  مهمة  منابر  و�لف�سائيات  �لجتماعي  �لتو��سل  فو�سائل  �لدعوة  ي�سرت  قد  �ليوم  �لعلم  فتوحات  لعل 

ن�ستطيع خماطبة �لعامل ومبختلف �للغات.

 

�صئلة ونود اأن نطلع على اأكرب م�صاحة من احلياة ال�صخ�صية ملعايل ا. د الكرمي فما  �لـمـجـلـــــة: لدينا كم هائل من الأ

هو اأجمل بيت �صعر حتفظه ؟

إنني ل�ست �ساعر�ً ولكنني من ع�ساق �ل�سعر و يح�سرين بني يدي رم�سان قول �ل�ساعر:  �
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فاإن �ملوت ميقات �لعباد  تـــــزود للـــذي ل بــــد مــنـــــــــه   

لهم ز�د و�أنت بغيـــــر ز�د �أتر�سى �أن تكون رفيق قوم   

�لـمـجـلـــــة: ما هي اح�صن حكمة يف�صلها الدكتور ؟ 

ل حكمة �أعظم من خمافة �هلل.

�لـمـجـلـــــة: ما اأف�صل كتاب قراأته حتى الن ؟ 

لهية ( للمرحوم �لدكتور عبد�لكرمي زيد�ن. �نا من �ملعجبني بكتاب ) �ل�سنن �لإ

من  حتبه  كتاب  اكرث  فما  واملوؤلفات  الكتب  ن�صر  يف  ب�صمات  لهم  الذين  من  اأ�صتاذنا  اأن  املعلوم  من  �لـمـجـلـــــة: 

كتبك؟ 

�أ�سعر بالدفء لكتابي ) من نور �لنبوة (

 �لـمـجـلـــــة: ونحن يف �صهر القراآن فما هي ال�صورة التي تقراأها اأكرث وحتبها ؟ 

و�نا من ع�ساق �سورة مرمي و�سميت �بنتي �لبكر بها ) و�إين �سميتها مرمي (



19

 �لـمـجـلـــــة: من هو العامل امل�صلم وال�صخ�صية ال�صالمية التي يحبها �صيفنا الدكتور ب�صام العمو�س ؟ 

حمد بن حنبل جبل �ل�سنة، ومن �ملعا�سرين �أحب تو�سط و�إن�ساف وعلم   علماوؤنا كلهم على ر�أ�سي لكنني �أحن لأ

�أخي �لدكتور حممود �ل�سرطاوي.

�صدار فماذا يعني  �صالمي اأن يكون معاليكم �صخ�صية العدد يف هذا الإ �لـمـجـلـــــة: ت�صرفت جملة املركز الثقايف الإ

لكم؟

وله  و�لكرم،  و�لقر�ر  �ليد  �ساحب  �لعو�ي�سة  �أحمد  �لدكتور  �أخي  �لفا�سل  ومديره  �سالمي  �لإ �ملركز  �أ�سكر   

�ملركز �لذي يعمل ليل نهار  �ملح�سنني لدعم  �أدعو  �ملنا�سبة  إنني يف هذه  و� �ملركز و�لتو�سعة.  بناء  �لف�سل يف  ُيذكر 

�سالمية. كما �أ�سكر جملة �ملركز و�أخي �لدكتور نوح  للتعليم و�لرعاية، وبخا�سة للطلبة �لفقر�ء، وطلبة �ل�سعوب �لإ

�ستفادة من �سهر �خلري و�لربكات، و�أن ل ين�سونا  �لف�سول، وفقه �هلل على هذ� �للقاء �لطيب، د�عياً �مل�سلمني �إىل �لإ

�سالم و�مل�سلمني و�أن يحمي بلدنا برجاله �ل�سرفاء �ملخل�سني. من دعائهم. د�عياً �ملوىل جّلت قدرته �أن يعز �لإ

 �لـمـجـلـــــة: ن�صكر ملعاليكم هذه اللفتة الطيبة، ونرجو اهلل تعاىل لكم دوام التوفيق وال�صعادة يف خدمة دينه واأمة 

اجلامعة  م�صجد  منرب  يعتلون  وممن  دومًا،  له  الداعمني  من  تكونوا  باأن  �صالمي  الإ الثقايف  املركز  ويفخر  كما  نبيه، 

ردنية. الأ

 اأجرى احلوار

د. نوح الف�صول

اإمام م�صجد اجلامعة الردنية
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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد وعلى اآله واأ�صحابه اأجمعني.

اأظلنا �صهر ال�صيام �صهر اخلري والربكة، �صهر عظيم جعل اهلل تعاىل �صيام نهاره فري�صة وقيام ليله تطوعًا، �صهر يحمل 

خالق، وت�صفو فيه النفو�س فرتتفع  �صالم ون�صائم الإميان، وعبق املغفرة والعتق من النريان، ت�صمو فيه الأ بني طياته نفحات الإ

مور، ويقف املوؤمن ال�صائم القائم خماطبًا احلياة الدنيا و�صهواتها ومكائدها بل�صان حاله هاتفًا:  فوق ال�صهوات و�صفا�صف الأ

اأنا يا حياة علوت فوق عالك.

يريد اهلل بكم اليسر

�سماحة �ملفتي �لعام

�لدكتور حممد �خلاليلة

وال�صراب  الطعام  عن  امتناع  جمرد  ال�صوم  ولي�س 

�صالم جاء لتحقيق  وال�صهوات، ول تكليف مب�صقة زائدة، فالإ

قال  يطيق،  ل  ما  وتكليفه  �صقائه  لإ ياأت  ومل  ن�صان  الإ �صعادة 

 ،2-1 طه:  ِلَت�ْصَقى(  اْلُقْراآَن  َعَلْيَك  ْنَزْلَنا  اأَ َما  )طه.  تعاىل: 

وال�صرب  ح�صان  الإ ملوؤها  تعاىل  اهلل  مع  عالقة  هو  وال�صوم 

ال�صوم:  عن  احلديث  معر�س  يف  تعاىل  فقال  والتهذيب، 

ُ ِبُكُم اْلُي�ْصَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْصَر( البقرة: 185. )ُيِريُد اهللهَّ

وعندما راأى النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأحد ال�صحابة 

الكرام يف ال�صفر وقد بالغ يف حتمل امل�صاق يف ال�صيام وعدم 

خذ برخ�صة الفطر، �صاأل �صلى اهلل عليه و�صلم: ما هذا؟  الأ

اأن  الرب  )لي�س  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  فقال  �صائم،  قالوا: 

م�صلم، وعن عائ�صة ر�صي اهلل  ال�صفر( �صحيح  ت�صوموا يف 

�صلى  اهلل  ر�صول  �صاأل  �صلمي،  الأ عمرو  بن  حمزة  اأن  عنها، 

اهلل عليه و�صلم فقال: يا ر�صول اهلل، اإين رجل اأ�صرد ال�صوم، 

اإن �صئت(  اإن �صئت، واأفطر  اأفاأ�صوم يف ال�صفر؟ قال: )�صم 

�صحيح م�صلم.

�صلى  اهلل  ر�صول  كان  قال:  عنه  اهلل  ر�صي  اأن�س  وعن 

اهلل عليه و�صلم يف �صفر ف�صام بع�س واأفطر بع�س، فتحزم 

املفطرون وعملوا و�صعف ال�صوام عن بع�س العمل قال: فقال 

ْجِر( متفق عليه. يف ذلك: )َذَهَب املُْفِطُروَن الَيْوَم ِبالأَ

فمظاهر الي�صر يف ال�صوم كثرية، و�صبلها متنوعة، وقد 

184، هذه  البقرة:  َمْعُدوَداٍت(  اًما  يهَّ )اأَ فيها:  تعاىل  اهلل  قال 

ي�صرية  م�صقتها  ثوابها،  ويبقى  تنق�صي  املعدودات  يام  الأ

واأجورها عظيمة، يقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: )كل عمل 

ابن اآدم له اإل ال�صوم فاإنه يل واأنا اأجزي به( متفق عليه.

اأوجبه  تعاىل  اهلل  اأن  ال�صوم،  يف  التي�صري  مظاهر  ومن 

وامل�صافر  للمري�س  ورّخ�س  ال�صوم  على  القادر  املكلف  على 

عذار،  الأ هذه  زوال  بعد  والق�صاء  رم�صان  نهار  يف  الفطر 

ٌة ِمْن  َفِعدهَّ ْو َعَلى �َصَفٍر  اأَ ا  ِمْنُكْم َمِري�صً قال تعاىل: )َفَمْن َكاَن 

يام  الأ ي�صتطع ق�صاء هذه  184، ومن مل  البقرة:  اأَُخَر(  اٍم  يهَّ اأَ

لهَّ ُو�ْصَعَها( البقر: 286،  ُ َنْف�ًصا اإِ فاإن اهلل تعاىل )َل ُيَكلُِّف اهللهَّ

تعاىل:  قال  فيه،  اأفطر  يوم  كل  عن  فدية  امل�صلم  ويخرج 

َطَعاُم  ِفْدَيٌة  ُيِطيُقوَنُه  ِذيَن  الهَّ  )َوَعَلى 

ِم�ْصِكنٍي( البقرة: 184.

جتاوز  تعاىل  اهلل  اأن  ال�صوم  يف  التي�صري  مظاهر  ومن 

عّمن اأكل اأو �صرب نا�صيًا، وعّد �صيامه �صحيحًا مقبوًل عند 

عليه  تعاىل  اهلل  من  �صدقة  و�صربه  اأكله  وكان  تعاىل،  اهلل 

تخفيفًا عنه وت�صهياًل عليه، يقول النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 

 ُ ا اأَْطَعَمُه اهللهَّ َ نهَّ ْوَمُه، َفاإِ اِئٌم، َفْلُيِتمهَّ �صَ َكَل َنا�ِصًيا، َوُهَو �صَ )َمْن اأَ

و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  اأمر  كما  عليه،  متفق  َو�َصَقاُه( 

مر اهلل  لأ امتثاًل  الفطر،  وتعجيل  ال�صحور،  بتاأخري  امل�صلمني 

تعاىل ورحمة بامل�صلمني وتي�صريًا عليهم، كما نهى �صلى اهلل 

نه يرهق اجل�صد وي�صعف  عليه و�صلم عن الو�صال يف ال�صوم لأ

وتزكية  ن�صان  بالإ الرتقاء  هو  ال�صوم  من  واملق�صود  القوة، 

�صبحانه  اهلل  طاعة  على  نف�صه  تعويد  على  وتدريبه  نف�صه، 

�صلى  النبي  يقول  وج�صده،  نف�صه  واإتالف  اإرهاقه  ل  تعاىل، 

ُحوِر َبَرَكًة( متفق عليه،  نهَّ يِف ال�صهَّ ُروا َفاإِ اهلل عليه و�صلم: )َت�َصحهَّ

ُلوا  َما َعجهَّ ِبَخرْيٍ  ا�ُس  النهَّ َيَزاُل  وقال �صلى اهلل عليه و�صلم )َل 

الِفْطَر( متفق عليه.

يف  احلرج  ورفع  التي�صري  يراعي  واقعي  دين  �صالم  فالإ

تكاليفه وت�صريعاته. واحلمد هلل رب العاملني
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ن�سان بب�سرية كيانه �لتي تت�سم باحلاجة �ل�سارعة �إىل  �سعار �لإ �إن �ل�سوم عبادٌة روحيٌة خال�سٌة بني �لعبد وربِّه،�سرع لإ

لوهية، و�سوم رم�سان جهاٌد  ن�ساُن قدره فال ي�ستعلي على مقام �لأ �لطعام و�ل�سر�ب؛ و�أن م�سريه �إىل �لفناء،ليعرف �لإ

�سر �لغر�ئز  ل�سن؛ وقمع لأ نه هجٌر لل�سهو�ت �مل�ستولية على �لبطون و�لفروج و�لأ للنف�س �لتي هي م�سدُر �مللكات كلها لأ

غنياء و�لفقر�ء يف �أخ�سِّ �لفقر وهو  ح�سان و�لرّب و�لرحمة؛ و��سرت�ٌك مادي وروحي بني �لأ �حليو�نية وتروي�ٌس على �لإ

�جلوع؛ وجتويٌع جربٌي يذوق به �ملتنعُم طعم �خل�سونة فرتقى �لنف�س من كثافة �ملادة �إىل لطافة �لروح فال�سوم يقوي 

ر�دة. إذ� �َسُعفت فيه �لروح و�ُسِلبت منه �لإ ن�سان � ن�سان وما �أ�سد هز�ل �لإ �لروح يف �لإ

الفكر  العزائم؛ويغري  وي�صّد  الف�صائل  يغذي  وال�صوُم 

رادة على العزم والت�صميم.قال  �صابة؛ويرّبي الإ بال�صداد والإ

اجلوارح  جميع  جاعت  البطن  �صبعت  الف�صالء:»اإذا  بع�ُس 

واإذا جاعت البطن �صبعت جميع اجلوارح«.

وكذلك فاإن ال�صبَع نهٌر يف النف�س يرده ال�صيطان، واجلوع 

نهر يف الروح ترده املالئكة.

ن ال�صوَم  وال�صوم �صرٌب على الطاعة وهو ربع الإميان؛ لأ

ن�صُف ال�صرب وال�صرُب ن�صُف الإميان.

فل�صفة  وحكوا  رم�صان  العلماء  و�صف  الكلمات  بهذه 

ال�صوم،اأما ال�صوم فاإنه و�صيلٌة للتقوى »لعلكم تتقون« فالتقوى، 

هي الغاية الكربى من ال�صوم، وهي التي ت�صتيقظ يف القلوب 

حني توؤدى هذه الفري�صة طاعة هلل واإيثارًا لر�صاه،وهي التي 

غايُة  فالتقوى  باملع�صية  ال�صوم  اإف�صاد  من  القلوب  حتر�س 

املوؤمنني التي تتطلع اإليها اأرواحهم وال�صوُم اأداٌة من اأدواتها 

وال�صوُم  للم�صلم  هدف  فالتقوى  اإليها.اإذًا  مو�صٌل  وطريٌق 

و�صيلٌة لها.

من  الت�صلط  ويحدث  زواج؛  الأ بني  امل�صاحنات  حتدث 

اأفراد  وجوه  الكاآبة  وتعلو  �صرة؛  الأ اأفراد  �صائر  على  باء  الآ

�صرة بحجة ال�صوم؛ وما لهذا ُو�صع ال�صوم، فهل ُيعقل اأن  الأ

النا�س ويرهقهم  ُيتعب  �صالم  اأركان الإ يفر�س اهلل ركنًا من 

»طه ما اأنزلنا عليك القران لت�صقى«.

ما  غري  �صل  فالأ نف�س؛  وهدوء  �صكينة  ال�صوُم  دام  وما 

نراه، فال�صائم عندما ي�صت�صعر العبودية هلل يرفق مبن حوله 

ه اأحٌد  ويحنو عليهم ويراأف حلالهم ويتحمل اأذاهم »فاإن �صابهَّ

اأو قاتله فليقل: اإين �صائم«.

اآمنوا  الذين  اأيها  »يا  العزيز  كتابه  يف  اهلل  ذكر  وقد 

لعلكم  قبلكم  من  الذين  على  كتب  كما  ال�صيام  عليكم  كتب 

تتقون«.

ولذلك نرى انخفا�صًا ملمو�صًا يف حالت الطالق؛ وكذلك 

اأن  وا�صحة  دللة  يدل  مما  زواج؛  الأ بني  الدعاوى  اإقامة  يف 

فنجدهم  للم�صلمني  معلومة  ال�صوم  وحقيقة  رم�صان  معنى 

خر؛ وكذلك انخفا�س من�صوب  ي�صربون على اإيذاء الطرف الآ

يذاء وكذلك داأب ق�صاُة ال�صرع على تاأجيل حالت الطالق  الإ

نهم يدركون بخربتهم اأن من مل يفهم  اإىل ما بعد رم�صان؛ لأ

ب�صريك  تفريغه  فيحاوُل  فيه  غ�صبه  يزيد  رم�صان  معاين 

حياته، فرم�صان �صهر اخلري والربكة وعلينا اأن نبذل جهدنا 

فهام النا�س حقيقة ال�صوم ومعاين رم�صان حتى ل ي�صبح  لإ

�صري. رم�صان �صهرًا للتفكك الأ

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني

االستقرار األسري في رمضان

ف�سيلة �لقا�سي �لدكتور �سامـر مازن قبج

ع�سو �ملحكمة �لعليا �ل�سرعية
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احلمد هلل رب العاملني، حمدًا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، وال�صالة وال�صالم على املبعوث رحمة للعاملني �صيدنا حممد 

وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.

�ص�س  �صرة رعاية بالغة، وعناية فائقة، فو�صع الأ �صالم الأ �صا�صية التي ينه�س بها املجتمع، ولذلك اأوىل الإ �صرة اللبنة الأ الأ

�صرة وت�صمن تكاملها وا�صتمرارها، انطالقا من ثوابت متثلت باملودة والرحمة،  واملقومات التي تنظم العالقة بني مكونات الأ

والتعاون املتبادل بالرعاية، والعدالة يف احلقوق والواجبات.

وىل التي تقوم  ودعا اإىل احلفاظ عليها وحت�صينها وحماية حقوق اأفرادها، وجعلها �صورة م�صغرة للمجتمع ودعامته الأ

ول، منها تطلق م�صريته لبناء �صخ�صيته يف جميع مراحل عمره، يف ظل  �صا�س من البناء، ومهد الطفل ومرعاه الأ مقام الأ

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثهَّ ِمْنُهَما  ُكُم الهَّ ُقوا َربهَّ ا�ُس اتهَّ يَُّها النهَّ تربية وتن�صئة اإ�صالمية، لقوله تعاىل: )َيا اأَ

�صرة لي�صت جمرد كيان  َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا( ]الن�صاء:1[، فالأ نهَّ اهللهَّ ْرَحاَم اإِ َ الهَِّذي َت�َصاَءُلوَن ِبِه َواْلأَ ُقوا اهللهَّ ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َصاًء َواتهَّ

ال�صكن واملودة  اأ�صا�صه  اأي�صًا كيان معنوي،  تلبية احلاجات اجل�صدية واملادية فح�صب، بل هي  مادي وملتقى مكاين يتم فيه 

والرحمة، ووظيفته رعاية الن�سء، ونقل قيم الإميان ومبادئ الدين، لذلك اأحاطتها ال�صريعة الغراء ب�صياج متني وجعلت لها 

حكام، حددت مبوجبها  نظامًا متميزًا يقيها حر الفنت التي تت�صيدها بال�صبح والغل�س، وقيدها مبجموعة من ال�صوابط والأ

لبناء  والنف�صية،  وقدرته اجل�صمية  فرد  كل  وامل�صوؤوليات ح�صب خ�صو�صية  الوظائف  ووزعت  وواجباتهما  الزوجني  م�صوؤولية 

اأ�صرة قادرة على مواكبة الع�صر  مة واملحافظة على كيانها،  �صهام يف اإحياء الأ اأ�صرة قادرة على �صنع اأجيال امل�صتقبل، والإ

ومواجهة التحديات التي تواجهها.

األسرة المسلمة في رمضان
من المجاهدة إلى المشاهدة/ األسرة المسلمة نموذجًا

د. اآمنة ار�صيد العقيلي

ردنية اأ�صتاذ م�صارك ق�صم الفقه واأ�صوله/ اجلامعة الأ
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العامل  ي�صهدها  التي  الهائلة  التغريات  خ�صم  ويف 

التكنولوجيا  املعا�صر من مواثيق واتفاقيات دولية وتطور يف 

والت�صالت، وما ينتج عنها من روابط فكرية بعيدة كل البعد 

امل�صلمة  �صرة  الأ اأ�صبحت  �صالمية،  الإ وقيمنا  تعاليمنا  عن 

م�صتهدفة ومو�صوعًا للجدل الفكري والفل�صفي، مما انعك�س 

�صالمي، فجعلها عر�صة ملغريات  �صلبًا عليها وعلى املجتمع الإ

مادية ومعنوية كثرية قد توؤثر يف بنائها وتكوينها وانتمائها، 

�صهر  اغتنام  امل�صلمة  �صرة  الأ على  فالواجب  هذا  جل  لأ

�صالمية يف نفو�س  رم�صان الف�صيل لغر�س القيم واملبادئ الإ

فاإن  ولهذا  وتعاىل،  �صبحانه  اإىل اهلل  للعودة  اأبنائها وطريقًا 

الذنوب  فيه  وتغفر  الرحمات،  فيه  تنزل  �صهر  رم�صان  �صهر 

جور والدرجات، ويعتق اهلل فيه  وال�صيئات، وت�صاعف فيه الأ

ْنِزَل  اأُ الهَِّذي  اَن  َرَم�صَ عباده من النريان، لقوله تعاىل: )�َصْهُر 

َناٍت ِمَن اْلُهَدى، َواْلُفْرَقاِن، َفَمْن  ا�ِس َوَبيِّ ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى ِللنهَّ

�َصَفٍر  َعَلى  ْو  اأَ ا  َمِري�صً َكاَن  َوَمْن  ْمُه،  َفْلَي�صُ ْهَر  ال�صهَّ ِمْنُكُم  �َصِهَد 

ُ ِبُكُم اْلُي�ْصَر َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْصَر  اٍم اأَُخَر، ُيِريُد اهللهَّ يهَّ ٌة ِمْن اأَ َفِعدهَّ

َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلهَُّكْم َت�ْصُكُروَن(  وا اهللهَّ ُ َة َوِلُتَكربِّ َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدهَّ

َعْنُه قال:   ُ َي اهللهَّ َر�صِ ُهَرْيَرَة  اأََبي  وَعن  البقرة:185[،  ]�صورة 
اَن  َذا َدَخَل �َصْهُر َرَم�صَ قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإِ

َياِطنُي«  َم َو�ُصْل�ِصَلْت ال�صهَّ ْبَواُب َجَهنهَّ َماِء َوُغلَِّقْت اأَ ْبَواُب ال�صهَّ َحْت اأَ ُفتِّ

رواه البخاري.

فكيف نربي �أ�سرتنا �مل�سلمة على �غتنام بركة هذ� �ل�سهر 

عمال �ل�ساحلة و�لطاعات؟ وق�ساء �ساعاته بالأ

للخروج  �صرة  الأ اأفراد  جلميع  النية  ا�صتح�صار  اأوًل: 

اإىل اهلل من  والتوبة  الف�صيل  ال�صهر  باأق�صر زاد ممكن من 

�صغري الذنوب وكبريها، وتهيئة النف�س على التقوى والت�صامح 

خرين والتجاوز عن هفواتهم. مع الآ

الوقت  دارة  لإ مرن  واقعي  للعبادة  برنامج  و�صع  ثانيًا: 

واغتنامه يف التعبد وقراءة القراآن والتقرب اإىل اهلل، بحيث 

القت�صار  وعدم  �صرة  الأ اأفراد  جميع  الربنامج  هذا  ي�صمل 

على الوالدين لتحفيز اجلميع على التفاعل معه.

القراآن  لقراءة  اليوم  من  زمني  حّيز  تخ�صي�س  ثالثًا: 

الكرمي وتدبره، فاإن الذكر يحيي القلوب، كما جاء يف حديث 

اأبي مو�صى اأن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: )مثل الذي يذكر 

البخاري  رواه  وامليت(.  احلي  مثُل  ربه،  يذكر  ل  والذي  رَبّه 

َوَتْطَمِئُنّ  اآَمُنوْا  )اَلِّذيَن  تعاىل:  لقوله  القلب  يطمئن  وبالذكر 

]الرعد:  اْلُقُلوُب(  َتْطَمِئُنّ   ِ اهلَلّ ِبِذْكِر  َل  ِ اأَ اهلَلّ ِبِذْكِر  ُقُلوُبُهم 

وال�صتغفار  الكرمي  القراآن  اآيات  قراءة  ي�صمل  والذكر   ،]28

عمال يوؤديها كل  ذكار ونحو ذلك، وهذه الأ والدعاء وقراءة الأ

فرد كيفما ا�صتطاع، وعلى اأية حال منا�صب كان، وباأي مكان 

مالئم.

فهي  وقتها،  اأول  يف  ال�صالة  اأداء  على  املحافظة  رابعًا: 

عمال اإىل اهلل �صبحانه وتعاىل، وذلك كما جاء يف  من اأحب الأ

حديث عبداهلل بن م�صعود ر�صي اهلل عنه قال: )�صاألت النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم: اأي العمل اأحب اإىل اهلل عز وجل؟ قال: 

الوالدين«  بّر  »ثم  قال:  اأي؟  ثم  قلت:  وقتها«  على  »ال�صالة 

قلت: ثم اأي؟ قال: »ثم اجلهاد يف �صبيل اهلل«، قال: حدثني 

ب  الأ ي�صطحب  ان  اأجمل  وما  لزادين«(.  ا�صتزدته  ولو  بهن 

اأبناءه معه اإىل �صالة الرتاويح، وينتقي م�صجدًا ميتاز اإمامه 

يات، فيعينهم على اخل�صوع والتلذذ  بح�صن ال�صوت وتدبر الآ

بالعبادة.

�صرة من خالل  خام�صًا: غر�س ُخُلق التعاون بني اأفراد الأ

و�صع  يف  وامل�صاعدة  وال�صحور  فطار  الإ مائدة  على  الجتماع 

�صرة،  الأ ربة  عن  املنزلية  عباء  الأ وتخفيف  ورفعه،  الطعام 

من  ومتكينها  والزيارات،  »العزائم«  بكرثة  اإ�صغالها  وعدم 

ا�صتغالل وقتها وجهدها يف العبادة والتقرب اإىل اهلل تعاىل، 

ف�صهر رم�صان لي�س �صهر ماأكل وم�صرب واإنا هو �صهر تقرب 

وطاعة وعبادة.

واإدخال  واملحتاجني  الفقراء  مبعاناة  ال�صعور  �صاد�صًا: 

الحتياجات  بع�س  توزيع  خالل  من  قلوبهم  اإىل  ال�صرور 

الفطر  و�صدقة  موال  الأ وزكاة  ال�صدقات  واإخراج  عليهم، 

جر م�صاعف  والهتمام باأعمال اخلري الوا�صعة واملتنوعة، فالأ

�صرة يف  يف هذا ال�صهر الف�صيل، وكم هو جميل اإ�صراك اأهل الأ

اأعمال اخلري واإدخال ال�صرور اإىل قلوب املحتاجني من خالل 

تكوين فريق عمل منهم وتق�صيمه اإىل جمموعات، منهم من 

يكتب قائمة باأ�صماء امل�صتحقني، واآخرون يقومون بالتق�صيم، 

ي�صال اإىل امل�صتحقني. واآخرون يقومون بالإ

رم�صان  وغري  رم�صان  يف  �صرة  الأ تذكري  يجب  واأخريًا، 

فري�صة  تقع  واأل  الربامج،  من  الطيب  على  اإل  تقبل  ل  اأن 

اأوقاتها وت�صرق اأعمارها،  عالنات وامل�صل�صالت التي تهدر  الإ

التجارية  والعرو�س  عالنات  الإ فري�صة  تفع  األ  عليها  ويجب 

التي تهدف اإىل اإ�صاعة الوقت واملال يف �صراء ما حتتاج وما 

�صرة من التكاتف والتعاون على الرب  ل حتتاج اإليه، فال بد لالأ

الطاعة  يف  الف�صيل  ال�صهر  واأيام  �صاعات  واغتنام  واخلري 

والعبادة والتقرب اإىل اهلل �صبحانه وتعاىل.
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وظائف رمضانية

والذي ياأتيكم يف متام ال�صاعة الواحدة والن�صف يوميًا )ما عدا اجلمعة 

ردنية 94.9 وال�صبت(، عرب اأثري اإذاعة اجلامعة الأ

ويقدمه الدكتور نوح الف�صول

ردنية اإمام وخطيب م�صجد اجلامعة الأ

�سالمي ي�سر املركز الثقايف الإ

دعوتكم ملتابعة الربنامج الرم�صاين الإمياين
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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على �صيدنا حممد عليه اأف�صل ال�صالة والت�صليم، وعلى اآله و�صحبه   

ومن تبعه باإح�صان اإىل يوم الدين.

النفو�س،  وت�صكن  ال�صياطني،  وتت�صفد  الربكات،  وتتعاظم  الرحمات،  فيه  فتتنزل  عظيمة،  نفحة  رم�صان  ياأتي 

ربهم  اإىل  ويرجع  التائبون،  ويتوب  باأفعالهم،  ال�صاحلون  ويرتقي  باأعمالهم،  املح�صنون  فيح�صن  خالق،  الأ وت�صتقيم 

يام، وتت�صارع اللحظات، بعد اأن اغتنمها العاملون، و�صيعها املفرطون، فاذا بنا �صارفنا على وداعه،  الغافلون، وتطوى الأ

في�صعب الفراق، ولكن ل بد لل�صيف من الرحيل، ول بد اأن ندرك باأن العمر ق�صري، ويف وداع هذا ال�صيف الكرمي ل 

بد لنا من وقفات:

شهر رمضان من العناق إلى الفراق

دكتور عماد زيادات/ نائب عمبد كلية ال�صريعة 

درنية كلية ال�صريعة/ اجلامعة الأ

اأمرين؛  اإن امل�صلم يف رم�صان ل يخلو حاله من  اأوًل: 

اأو من املفرطني، فاإن كان من  اأن يكون من العاملني  اإما 

ول فعليه املداومة واملثابرة واأن يجاهد نف�صه  ال�صنف الأ

يغتنم كل  بل  الطاعات،  ينقلب عما كان عليه من  ل  باأن 

الثاين فعليه  واإن كان من ال�صنف  حلظة من اللحظات. 

فالرجوع  اخلريات،  فعل  من  ويكرث  فات،  ما  تدارك 

من  عليه  هو  مبا  التمادي  من  خري  اإليه  والتوبة  اهلل  اإىل 

املع�صية، ول يقنط من رحمة اهلل تعاىل، قال تعاىل: »ُقْل 

ْنُف�ِصِهْم ل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة  َيا ِعَباِدَي اَلِّذيَن اأَ�ْصَرُفوا َعَلى اأَ

ِحيُم«. ُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّ َنّ إِ ُنوَب َجِميًعا ا َ َيْغِفُر الُذّ َنّ اهلَلّ إِ ِ ا اهلَلّ

تعاىل  اهلل  اإىل  والبتهال  الدعاء  من  نكرث  اأن  ثانيًا: 

املبارك،  ال�صهر  هذا  يف  قدمناها  التي  اأعمالنا  بقبول 

اأ�صد من  اأن يحر�س على قبول العمل  فيجب على امل�صلم 

ن اهلل تعاىل يتقبل من املتقني، قال  حر�صه على العمل؛ لأ

ُ ِمَن امْلُتهَِّقنَي«. ُل اهللهَّ ا َيَتَقبهَّ َ تعاىل: »اإِنهَّ

من  به  يليق  مبا  الكرمي  ال�صهر  هذا  نودع  اأن  ثالثًا: 

يف  ذلك  ويكون  بالرحيل،  يوؤذن  وهو  واخلري  الرب  اأعمال 

يف  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  �صرع  حيث  منه،  وخر  الآ الع�صر 

يكون  اأن  ي�صلح  ما  واخلري  الرب  اأعمال  من  الع�صر  هذه 

و�صالح  خري  ومورد  الكرمي،  ال�صهر  لهذه  منا�صبا  وداعًا 

في وداع رمضان...
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واخر: عمال امل�صروعة يف الع�صر الآ لل�صائمني، ومن الأ

اأ: احياوؤه بالذكر وال�صالة وال�صبام والقيام اقتداء ب�صنة 

النبي �صلى اهلل وعليه و�صلم حيث ثبت عنه �صلى اهلل 

واخر من رم�صان  الأ الع�صر  اإذا دخل  اإنه  عليه و�صلم 

)�صد املئزر( وهو كناية عن اعتزال الن�صاء والت�صمري 

عمارته  الليل  باإحياء  واملراد   ) ليله  واأحيا   ( للعبادة 

بالذكر وال�صالة والقيام ) واأيقظ اأهله ( كي ي�صاركوه 

يف ال�صالة والذكر.

ب: العتكاف حيث اعتكف النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف 

ثم داوم على  وا�صط  الأ الع�صر  وائل ثم يف  الأ الع�صرة 

تنقية  العتكاف  ويف  واخر،  الآ الع�صر  يف  العتكاف 

للنف�س وقطع لها عن �صواغل الدنيا، وا�صت�صعار للذة 

القرب من اهلل تعاىل.

الع�صر  يف  داخلة  القدر  ليلة  اأن  مع  القدر  ليلة  اإحياء  ج: 

وخر اإل اأنها خم�صو�صة مبكانة عالية و�صرف رفيع،  الآ

وثمانني  ثالث  من  واأزيد  خري  فيها  العمل  اأن  حيث 

عام، كما دل على ذلك قوله تعاىل: »ليلة القدر خري 

من األف �صهر«.

د: اإخراج �صدقة الفطر كما اأرادها ر�صول اهلل �صلى اهلل 

من  لل�صائمني  وطهرة  للم�صاكني  طعمة  و�صلم  عليه 

اللغو والرفث، واأف�صل اأوقات اإخراجها قبل العيد بوم 

اأو يومني كي يتدبر الفقراء وامل�صاكني اأمرهم ويتمكنوا 

من �صراء حوائجهم وما هم حمتاجون اإليه.

واحد  يوم  مدته  الذي  العيد  ليوم  ال�صتعداد  رابعًا: 

من �صهر  الخري  ال�صم�س اليوم  بعد غروب  يبداأ  فقط، 

من  ول  الأ ال�صم�س اليوم  بـغروب  رم�صان، وينتهي 

واللتزام  وال�صرور  بالفرح  وا�صتقباله  �صهر �صوال، 

باأحكام ال�صرع فيه، حيث جعل اهلل تعاىل يف العيد بع�س 

للحياة  ا�صتمرارا  وتعد  بربه،  العبد  ت�صل  التي  العبادات 

رم�صان  اأيام  يف  امل�صلم  عا�صها  التي  ال�صامية  الروحية 

يوم  اآخر  العبادات بغروب �صم�س  تبداأ هذه  ولياليه حيث 

من رم�صان، حيث ي�صرع التكبري ليلة العيد، ويف التكبري 

اإليه فهو  ما فيه من تعظيم هلل �صبحانه وتعاىل والتقرب 

من اأرفع اأنواع الذكر واأجلها واأ�صرفها، ثم بعد ذلك تاأتي 

�صدقة الفطر حيث ي�صتمر وقت جواز اإخراجها اإىل �صالة 

ذلك �صالة  بعد  تاأتي  ثم  ال�صالة.  بعد  ت�صرع  ول  العيد، 

يف  هو  اإنا  احلقيقي  العيد  اأن  املوؤمن  تذكر  كي  العيد 

تقوى اهلل تعاىل وخمافته والتقرب اإليه، فلي�س العيد بلي�س 

اجلديد اأو تناول احللويات، واإنا العيد يف القرب من اهلل 

ملن  العيد  واإنا  اجلديد  لب�س  ملن  العيد  فلي�س  وجل،  عز 

رحام والتزاور  خاف يوم الوعيد، وي�صرع يف العيد �صلة الأ

حكام ال�صرعية. والتهئنة بالعيد دون التفلت من الأ

خام�صًا: كما يجب كذلك ال�صتمرار على الطاعة بعد 

هداف  لأ �صرعت  اإنا  العبادة  ن  لأ رم�صان؛  وبعد  العيد 

عقدية وتربوية وهي ل ت�صتنفد اأغرا�صها يف رم�صان فرب 

رم�صان هو رب �صائر ال�صهور، فينبغي للموؤمن اأن يوا�صب 

غزلها  نق�صت  كالتي  يكون  ول  رم�صان  بعد  العبادة  على 

من بعد قوة اأنكاثا، فمثل الذي يرتك العبادة بعد رم�صان 

وتن�صب  تتعب يف غزله  اأن  وبعد  الغزل  تغزل  التي  كمثل 

تعود اإليه فتنق�صه فيذهب تعبها ون�صبها �صدى.

يعقب  الذي  ال�صهر  وهو  �صوال  يف  وي�صن  �صاد�صًا: 

متتابعة،  تكون  اأن  ي�صرتط  ل  اأيام  �صتة  �صيام  رم�صان 

ويبداأ وقت �صيامها اعتبارا من اليوم الثاين من �صوال، ول 

نه يوم يظهر فيه الفرح وال�صرور  يجوز �صيام يوم العيد ؛ لأ

بطاعة اهلل عز وجل فيمتنع �صومه كما ميتنع �صيام عيد 

�صحى، وقد �صرع �صيام ال�صتة من �صوال كي يبقى املوؤمن  الأ

دائم ال�صلة باهلل عز وجل من خالل عبادة ال�صوم، وهذه 

يام ال�صتة ي�صتحتق �صائمها اأجر من اهلل تعاىل، فالذي  الأ

جر كمن �صام العام كله،  ي�صومها بعد رم�صان يكون يف الأ

كما دل على ذلك قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »من �صام 

رم�صان واأتبعه �صتًا من �صوال كان ك�صوم الدهر«.

�صابعًا: كما ينبغي التنبيه على اأن امل�صلم ل بد له من 

لفاظ ما  اأن يتاأدب باآداب ال�صوم فال ي�صدر عنه من الأ

ي �صعرية من �صعائر الدين ولو على �صبيل املزاح  ي�صيء لأ

النا�س  بع�س  اعتاد  التي  والنكات  الطرف  جتنب  فيجب 

من  ذلك  يف  ملا  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على  تبادلها 

خد�س حلرمة �صعرية ال�صوم اأو خد�س لل�صنن واملندوبات 

اهلِل  �َصعاِئَر  ْم  ُيَعظِّ »َوَمْن  تعاىل:  قال  العيد.  يف  املطلوبة 

ها ِمْن َتْقَوى الُقلوِب«. فاإنهَّ
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ردنية جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين بن �حل�سني حفظه �هلل، يتكرم بالتربع بفر�س م�سجد �جلامعة �لأ

جعل �هلل ذلك يف مو�زين ح�سناته

وقاف �لدكتور عبد�لنا�سر �أبو �لب�سل مندوباً عن جاللته معايل وزير �لأ
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The name Islam comes to mean 
surrender and submission, in this this name 
really carries and conveys the message 
of the religion, which is totally built on 
Muslims’ surrender and submission to the 
will of Allah, this is achieved by following 
his orders and abstaining from whatever he 
forbids and prohibits.

This submission is meant to be in a 
continuous way, to the extent that it covers 
all aspects of Muslims’ life. Therefore, a 
Muslim is the person who fully submits his 
will to that of Allah.

The name Islam means obedience 
and purity, this is because this religion is 
established by obeying Allah, worshipping 
him alone and purifying our deeds and 
actions from all kinds of sins and wrong-
doings, this is achieved by sincerity and 
right intention which is made is Islam as 
a requirement for the acceptance of people 
deeds.

The name also means peace and security; 
because through this religion, individuals 
reach the status of peace, whether peace 
with their lord by following his guidance, 
with themselves, with others and with the 
whole universe, it secures Muslims both in 
this life and in the hereafter from what does 
not please Allah. Islam safes individuals 
from any kind of disobedience of their lord, 
it is their safety and success in life and in 
the hereafter, this meaning tells us that this 
religion is the religion of peace by its very 

nature, and that it is a peaceful religion and 
that one of its principles is the peace of 
humanity.

Moreover, the greeting of Islam is the 
greeting of peace, from this greeting we 
learn peace, love, kindness, tolerance and 
goodness.

These different meanings of the name 
Islam can be seen in all devotions and ritual 
worships served by Muslims, in fasting 
for example, meanings of full surrender, 
submission, obedience and peace can 
be clearly seen, because all Muslims are 
fasting as response to Allah’s order, they 
will be in peace with Allah because they 
are obeying him and not violating his 
orders, they will be avoiding even what 
was originally lawful of food and drink and 
desires to them because Allah has made it 
prohibited for a temporary period of time 
while they are fasting from dawn to dusk, 
they will be obeying Allah in order to save 
themselves from His fire which is the place 
of disobedient Muslims. In fasting, Muslims 
will be in peace with whole universe which 
follows Allah’s rules and orders. It is a 
blessed and great opportunity that Muslims 
can be in peace with themselves as they 
are all establishing the same worship and 
observing fasting. It is an opportunity to 
spread love and mercy amongst Muslims 
by means of mutual compassion and mercy 
which is of the objectives of fasting the 
month of Ramadan. 

May Allah makes us of those who listen 
and follow His words.
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In the Name of Allah the Most Gracious The Most Merciful, Peace and blessings be 
upon our beloved Prophet Muhammad and his family and companions and followers until 
the Day of Judgment

In this article, we will write about the term (Islam) and its meanings, how beautiful this 
name is, and what distinguishes it from any other names, 

Allah says in the Qur’an that (Truly, the religion with Allah is Islam.) It is a name that 
has been chosen by Allah, it is a universal name, Allah says in the Qur’an: “O You who 
believe! Enter absolutely into peace (Islam). Do not follow in the footsteps of satan. He 
is an outright enemy to you.” (Holy Quran: 2, 208)

Islam and Ramadan

Dr. Alladein Mohammad Adawi
Associate Professor in Islamic Studies/ Hadith
Head of the Department of Foundations of Religion
School of Shari’ah
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اخلطاب،  بن  عمر  الفاروق  الرا�صد  واخلليفة  العادل  مام  الإ مع 

�صهيد املحراب....من �صهد له امل�صطفى اأن اهلل تعاىل جعل احلق على 

قلبه ول�صانه. 

- راأى عمر ر�صي اهلل عنه يف يد جابر بن عبداهلل حلمًا، قال:ما 

هذا ياجابر؟ قال:ا�صتهيت حلمًا فا�صرتيته، فقال عمر: اأكلما ا�صتهيت 

ية »اأذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا«.  ا�صرتيت؟ اأما تخاف هذه الآ

وقال لبنه عبداهلل:كفى باملرء �صرًا اأن ياأكل كل ما ي�صتهي. 

- ما اأحوجنا اإىل ن�صيحة الفاروق، ل �صيما يف �صهر رم�صان الذي 

قلبناه �صهر �صهوات.

- ويقول ر�صي اهلل عنه:يا مع�صر املهاجرين، ل تكرثوا الدخول على 

اأهل الدنيا، فاإنها م�صخطة للرزق. 

- هذا توؤكده الدعوة النبوية »ل تنظروا اإىل من فوقكم، فاإنه اأجدر 

اأن ل تزدروا نعمة اهلل«.

- ويقول: عليكم بذكر اهلل فاإنه �صفاء، واإياكم وذكر النا�س، فاإنه 

داء. )املق�صود ذكر النا�س بال�صوء من غيبة اأو �صخرية(.

ل  رجل  املوؤمنني،  اأمري  يا  عنه:  اهلل  ر�صي  عمر  اإىل  رجل  كتب   -

ي�صتهي املع�صية، ول يعمل بها، اأف�صل اأم رجل ي�صتهي املع�صية ول يعمل 

اأولئك  بها،  يعملون  ول  املع�صية  ي�صتهون  الذين  اإن  اإليه:  فكتب  بها؟ 

الذين امتحن اهلل قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة واأجر كرمي.

األ واإنه قد  - ويقول ر�صي اهلل عنه: �صرائركم بينكم وبني ربكم، 

اأتى عليهَّ حني واأنا اأرى اأنه من قراأ القراآن اإنا يريد اهلل وما عنده، وقد 

ل اإيلهَّ باآخرة -اأي يف زمان متاأخر -اأن رجاًل يقراأونه يريدون به ما  ُخيِّ

عند النا�س، فاأريدوا اهلل بقراءتكم واأعمالكم. 

مة ثلة من اأمثاله.  رحم اهلل الفاروق ور�صي عنه، ورزق الأ

أفــــكــــلــــمــــا
اشـــتـــهـــيـــت
ــــت! ــــري اشــــت

براهيم ا. د. حممد عقله الإ

ا�صتاذ الفقه واأ�صوله

جامعة الريموك

عميد كلية ال�صريعة �صابقًا.
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َياُم َكَما  ِذيَن َءاَمُنوْا ُكِتَب َعَليُكُم ال�صِّ يَُّها الهَّ فر�س اهلل تعاىل على امل�صلم البالغ �صيام �صهر رم�صان، قال تعاىل:” َياأَ

ِذيَن ِمن َقبِلُكم َلَعلهَُّكم َتتهَُّقوَن »البقرة 183«. ُكِتَب َعَلى الهَّ

واإقام  واأن حممدًا ر�صول اهلل،  اإل اهلل،  اإله  اأن ل  �صالم على خم�س: �صهادة  الإ »بني  و�صلم:  وقال �صلى اهلل عليه 

ال�صالة، واإيتاء الزكاة، وحج البيت، و�صوم رم�صان«  رواه البخاري وم�صلم .

بي�ُس ِمَن  َ َلُكُم اخَليُط الأَ �صالم كيفية ال�صيام ووقت بدايته وانتهاءه قال تعاىل: »َوُكُلوْا َوا�صَرُبوْا َحتهَّى َيَتَبنيهَّ وبني الإ

ىَل الهَّيل« البقرة 187. َياَم اإِ وْا ال�صِّ مِتُّ �صَوِد ِمَن الَفجِر ُثمهَّ اأَ اخَليِط الأَ

ومن الق�صايا التي يكرث ال�صوؤال عنها يف �صهر رم�صان املفطرات؛ فاملفطرات هي مف�صدات لل�صيام.

متعلقة  م�صتجدات  طراأت  وقد  �صيامه،  يف  يجتنبه  حتى  �صومه  يف�صد  ما  يعلم  اأن  امل�صلم  على  وجب  لهذا، 

بالنواحي الطبية لها عالقة مبو�صوع ال�صيام وحتتاج اإىل معرفة احلكم ال�صرعي فيها، فما هي هذه امل�صتجدات وما 

اأثرها على ال�صيام ؟

المفطرات ومستجداتها في رمضان

�ستاذ �لدكتور عبد�هلل �ل�سيفي  �لأ

ردنية �أ�ستاذ �لفقه و�أ�سوله/ كلية �ل�سريعة يف �جلامعة �لأ

اتفقوا  العلماء  اأن  نذكر  امل�صتجدات  عن  الكالم  قبل 

على هذه املفطرات 

كل اأو ال�صرب عامدا. الأ  -1

اجلماع.  -2

احلي�س و النفا�س   -3

مور الطبية املعا�صرة املتعلقة بال�صيام فتق�صم  واأما الأ

اإىل ق�صمني:

مور الطبية التي ل تعترب من املفطرات:   اأ- الأ

اأو  ذن،  الأ غ�صول  اأو  ذن،  الأ قطرة  اأو  العني،  قطرة   .1

نف، اإذا اجتنب ما نفذ اإىل  نف، اأو بخاخ الأ قطرة الأ

احللق.

لعالج  الل�صان  حتت  تو�صع  التي  العالجية  قرا�س  الأ  .2

الذبحة ال�صدرية، وغريها اإذا اجتنب ابتالع ما نفذ 

اإىل احللق.

3. ما يدخل املهبل من حتاميل، اأو غ�صول، اأو منظار.

4. اإدخال املنظار، اأو اللولب، ونحوهما اإىل الرحم.

للذكر  الظاهر  البول  جمرى  اأي  ؛  حليل  الإ يدخل  ما   .5

نثى، اأو منظار، اأو دواء، اأو حملول لغ�صل املثانة. والأ

اأو  �صنان،  الأ تنظيف  اأو  ال�صر�س،  قلع  اأو  ال�صن،  حفر   .6

اإذا اجتنب ابتالع ما نفذ  �صنان،  ال�صواك وفر�صاة الأ

اإىل احللق.

7. امل�صم�صة، والغرغرة، وبخاخ العالج املو�صعي للفم اإذا 

اجتنب ابتالع ما نفذ اإىل احللق.

ك�صجني. 8. غاز الأ

غازات التخدير، ما مل يعط املري�ُس �صوائَل مغذية.   .9

10. ما يدخل اجل�صم امت�صا�صًا من اجللد كالدهونات، 

واملراهم والل�صقات العالجية اجللدية املحملة باملواد 

الدوائية اأو الكميائية.
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اأو  لت�صويِر،  ال�صرايني  يف   ) دقيق  )اأنبوب  اإدخال   .11

ع�صاء. عالِج اأوعية القلب، اأ، غريه من الأ

لفح�س  البطن  جدار  خالل  من  منظار  اإدخال   .12

ح�صاء، اأو اإجراء عملية جراحية عليها. الأ

ع�صاء، مامل  اأو غريه من الأ اأخذ عينات من الكبد،   .13

تكن م�صحوبة باإعطاء حماليل.

14. دخول اأي اأداة اأو مواد عالجية اإىل الدماغ اأو النخاع 

ال�صوكي.

بر العالجية كامل�صادات احليوية واأبر احلديد و بي  15. الأ

بر امل�صكنة. 12 و الإ

�ملفطر�ت �مل�ستجدة

مور الطبية التي تعترب من املفطرات: ب- الأ

كل  الأ اجللوكوز واملحاليل املغذية فهي جتري جمرى   -1

وال�صرب.

حقن الدم ونقله للمري�س: فهذا يجري جمرى الطعام   -2

فاإدخال الدم اإىل ج�صم املري�س يعطيه القوة كالغذاء 

واملاء.

املقوية  املواد  بع�س  للدم  ي�صاف  نه  لأ الكلى:  غ�صيل   -3

للج�صم.
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فعال، ولهذا وجب على كل م�صلم  اإن هدي النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف رم�صان هو اأكمل الهدي وافعاله اأف�صل الأ

 َ ِ اأُ�ْصَوٌة َح�َصَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو اهللهَّ ان يقتدي بر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، قال تعاىل: )َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُصوِل اهللهَّ

ية  حزاب الآ َ َكِثرًيا( �صورة الأ ِخَر َوَذَكَر اهللهَّ َواْلَيْوَم اْلآ

تأمالت مع صحيح الهدي النبوي
في شهر رمضان

�صتاذ الدكتور با�صم في�صل اجلوابرة الأ

اأ�صتاذ احلديث ال�صريف وعلومه/ كلية ال�صريعة

ومن هديه يف �سهر رم�سان: 

ُر  ُيَب�صِّ َو�َصلهََّم  َعَلْيِه  اهلُل  لهَّى  �صَ  ِ اهللهَّ َر�ُصوُل  كان  اأوًل: 

اُن  َرَم�صَ »َجاَءُكْم  فَيُقوُل:  املبارك  ال�صهر  بقدوم  َحاَبُه  اأَ�صْ

ْبَواُب  اأَ ِفيِه  ُيْفَتُح  َياَمُه،  �صِ َعَلْيُكْم   ُ اهللهَّ َفَر�َس  ُمَباَرَك  �َصْهٌر 

َياِطنُي،  ال�صهَّ ِفيِه  َوُتَغلُّ  ِحيِم،  اجْلَ ْبَواُب  اأَ ِفيِه  َوُيْغَلُق  ِة،  نهَّ اجْلَ

َها َفَقْد ُحِرَم«  ْلِف �َصْهٍر، َمْن ُحِرَم َخرْيَ ِفيِه َلْيَلٌة َخرْيٌ ِمْن اأَ

رواه اأحمد وغريه.

الطعام  تناول  وهو  بال�صحور،  اأمته  ياأمر  كان  ثانيًا:   

وقت ال�صحر

لهَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم:  ِ �صَ َن�ٍس َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهللهَّ اأَ َعْن 

والربكة  عليه،  متفق  َبَرَكًة«  ُحوِر  ال�صُّ يِف  نهَّ  َفاإِ ُروا،  »َت�َصحهَّ

اأ�صلها الزيادة وكرثة اخلري، و�صبب الربكة يف ال�صحور اأنه 

�صافة  بالإ ال�صيام،  عليه  ويهّون  وين�ّصطه  ال�صائم  يقوي 

هل الكتاب. اإىل ما فيه من الثواب، وفيه خمالفة لأ

لهَّى اهلُل َعَلْيِه  ِ �صَ فَعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس، اأَنهَّ َر�ُصوَل اهللهَّ

اْلِكَتاِب  ْهِل  اأَ َياِم  َو�صِ َياِمَنا  �صِ َبنْيَ  َما  ُل  »َف�صْ َقاَل:  َو�َصلهََّم 

َزْيِد  ]رواه م�صلم[، وامل�صتحب تاأخريه، فَعْن  َحِر«  ال�صهَّ ْكَلُة  اأَ

لهَّى  �صَ ِبيِّ  النهَّ َمَع  ْرَنا  »َت�َصحهَّ َقاَل:  َعْنُه،   ُ اهللهَّ َي  َر�صِ َثاِبٍت  ْبِن 
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اَلِة«، ُقْلُت: َكْم َكاَن َبنْيَ  ىَل ال�صهَّ اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم، ُثمهَّ َقاَم اإِ

ُحوِر؟ َقاَل: »َقْدُر َخْم�ِصنَي اآَيًة« متفق عليه. َذاِن َوال�صهَّ الأَ

ثالثا: تعجيل �لفطر

ْبِن  �َصْهِل  َعْن  اأحاديث منها:  وقد ورد احلث عليه يف 

لى اهلل َعَليه َو�َصلم، َقاَل:  ِ �صَ ، اأَنهَّ َر�ُصوَل اهللهَّ اِعِديِّ �َصْعٍد ال�صهَّ

ُلوا اْلِفْطَر. متفق عليه ا�ُس ِبَخرْيٍ َما َعجهَّ ل َيَزاُل النهَّ

 وكان يبداأ بالفطر قبل ال�صالة، ويفطر على الي�صري. 

ْبِن  َن�ِس  اأَ حديث  يف  كما  املاء؛  اأو  التمر،  اأو  الرطب،  من 

لهَّى اهلُل َعَلْيِه َو�َصلهََّم ُيْفِطُر  ِ �صَ َماِلٍك؛ قال: )َكاَن َر�ُصوُل اهللهَّ

َفَعَلى  ُرَطَباٌت،  َتُكْن  مَلْ  ْن  َفاإِ لَِّي،  ُي�صَ ْن  اأَ َقْبَل  ُرَطَباٍت  َعَلى 

ْن مَلْ َتُكْن َح�َصا َح�َصَواٍت ِمْن َماٍء( رواه اأبو داود  َراٍت، َفاإِ مَتَ

والرتمذي.

عند  يقول  اأن  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  هديه  من  وكان 

الفطر ما ورد يف احلديث َعن اْبِن ُعَمر َقاَل: َكاَن َر�ُصوُل 

َماأُ  الظهَّ َذَهَب  َقاَل:  ْفَطَر  اأَ َذا  اإِ َو�َصلهَّم  َعَليه   ُ اهللهَّ لهَّى  �صَ  ِ اهللهَّ

داود  اأبو  رواه   . ُ اهللهَّ �َصاَء  ْن  اإِ ْجُر  الأَ َوَثَبَت  اْلُعُروُق  َواْبَتلهَِّت 

وغريه.

�مل�سلمني  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  ر�بعا:تعليمه، 

�آد�ب �ل�سيام 

اأحاديث  عدة  يف  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اأكد،  فقد 

الرتباط الوثيق بني ال�صيام، وح�صن اخللق، وال�صتقامة 

مور. يف كل الأ

َيَدْع  مَلْ  )َمْن  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  قوله،  فمنها 

َطَعاَمُه  َيَدَع  ْن  اأَ يِف  َحاَجٌة   ِ هلِلهَّ َفَلْي�َس  ِبِه  َوالَعَمَل  وِر  الزُّ َقْوَل 

َو�َصَراَبُه( رواه البخاري.

اِئٍم َلْي�َس َلُه ِمْن  وقوله، �صلى اهلل عليه و�صلم: )ُربهَّ �صَ

َهر(  لهَّ ال�صهَّ وُع، َوُربهَّ َقاِئٍم َلْي�َس َلُه ِمْن ِقَياِمِه اإِ لهَّ اجْلُ َياِمِه اإِ �صِ

رواه ابن ماجه وغريه.

ْوِم  �صَ َيْوُم  َكاَن  َذا  إِ )ا و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  وقوله، 

َقاَتَلُه  ْو  اأَ اأََحٌد،  ُه  �َصابهَّ ْن  َفاإِ َخْب،  َي�صْ َوَل  َيْرُفْث  َفاَل  اأََحِدُكْم 

اِئٌم(، متفق عليه.  َفْلَيُقْل: اإِينِّ اْمُروؤٌ �صَ

يثري  اأو  قبيح،  �صيء  اأي  يعمل  اأو  يقول،  اأن  الرفث 

ال�صهوة، وال�صخب رفع ال�صوت.

خام�سا: عبادة �لنبي يف رم�سان

مراجعته، �صلى اهلل عليه و�صلم، للقراآن: كان، �صلى 

اهلل عليه و�صلم، يراجع القراآن كاماًل مع جربيل كل عام، 

خري مرتني. كما جاء َعْن َفاِطَمَة  حتى راجعه يف عامه الأ

، �صلى اهلل عليه و�صلم:  ِبيُّ يَلهَّ النهَّ ر�صي اهلل عنها: )اأَ�َصرهَّ اإِ

ِني  ُه َعاَر�صَ نهَّ إِ ِني ِبالُقْراآِن ُكلهَّ �َصَنٍة، َوا يَل َكاَن ُيَعاِر�صُ »اأَنهَّ ِجرْبِ

َر اأََجِلي(. لهَّ َح�صَ َراُه اإِ ، َوَل اأُ َتنْيِ الَعاَم َمرهَّ

 �ساد�سا: كرمه، �سلى �هلل عليه و�سلم، يف رم�سان

كان، �صلى اهلل عليه و�صلم، اأكرم النا�س، واأجودهم، 

اأعظم  رم�صان  يف  نفقته  وكانت  يده،  يف  ملا  واأبذلهم 

َر�ُصوُل  )َكاَن  َقاَل:  ا�ٍس،  َعبهَّ اْبِن  َعِن  جاء  كما  النفقات؛ 

َوَكاَن   ، رْيِ ِباخْلَ ا�ِس  النهَّ ْجَوَد  اأَ و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  اهلِل، 

يُل َكاَن  َذا َلِقَيُه ِجرْبِ اَن... َفاإِ ْجَوَد َما َيُكوُن يِف �َصْهِر َرَم�صَ اأَ

يِح  رْيِ ِمَن الرِّ ْجَوَد ِباخْلَ َر�ُصوُل اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، اأَ

امْلُْر�َصَلِة(. 

خام�ًسا: قيامه لليل، �سلى �هلل عليه و�سلم

َخَرَج   ِ اهللهَّ َر�ُصوَل  )اأَنهَّ  عنها:  اهلل  ر�صي  َعاِئ�َصَة  فعن 

لهَّى يِف امَل�ْصِجِد،  َذاَت َلْيَلٍة ِمْن َجْوِف اللهَّْيِل )يف رم�صان( َف�صَ

ُثوا، َفاْجَتَمَع  ا�ُس، َفَتَحدهَّ َبَح النهَّ اَلِتِه، َفاأَ�صْ لهَّى ِرَجاٌل ِب�صَ َف�صَ

ُثوا، َفَكرُثَ  ا�ُس، َفَتَحدهَّ َبَح النهَّ لهَّْوا َمَعُه، َفاأَ�صْ ْكرَثُ ِمْنُهْم، َف�صَ اأَ

لهَّى اهلُل  ِ �صَ اِلَثِة، َفَخَرَج َر�ُصوُل اهللهَّ ْهُل امَل�ْصِجِد ِمَن اللهَّْيَلِة الثهَّ اأَ

اِبَعُة  الرهَّ اللهَّْيَلُة  َكاَنِت  ا  َفَلمهَّ اَلِتِه،  ِب�صَ لهَّْوا  َف�صَ َو�َصلهََّم،  َعَلْيِه 

ا  َفَلمهَّ ْبِح،  ال�صُّ اَلِة  ِل�صَ َخَرَج  َحتهَّى  ْهِلِه  اأَ َعْن  امَل�ْصِجُد  َعَجَز 

ا  »اأَمهَّ َقاَل:  ُثمهَّ  َد،  َفَت�َصههَّ ا�ِس،  النهَّ َعَلى  ْقَبَل  اأَ الَفْجَر  ى  َق�صَ

ْن ُتْفَر�َس  ي َخ�ِصيُت اأَ ُه مَلْ َيْخَف َعَليهَّ َمَكاُنُكْم، َلِكنِّ نهَّ َبْعُد، َفاإِ

َعَلْيُكْم، َفَتْعِجُزوا َعْنَها« متفق عليه.

فرتك ال�صالة بامل�صجد خ�صية اأن تفر�س عليهم كما 

يف احلديث.

وكان يطيل يف �صالة القيام جًدا، وكان يقراأ برت�صل، 

ي�صبح عند الت�صبيح، ويحمد عند التحميد، ويطلب اجلنة 

اإذا ذكرت، ويتعوذ من النار اإذا وردت، وكان ي�صلي اإحدى 

ُ َعْنَها:  َي اهللهَّ ع�صرة ركعة. كما يف احلديث عن َعاِئ�َصَة َر�صِ

َيِزيُد  َو�َصلهََّم  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى   ، ِ اهللهَّ َر�ُصوُل  َكاَن  )َما 

لِّي  ُي�صَ َرْكَعًة  َع�ْصَرَة  ْحَدى  اإِ َعَلى  ِه  َغرْيِ يِف  َوَل  اَن،  َرَم�صَ يِف 

ْرَبًعا،  اأَ لِّي  ُي�صَ ُثمهَّ   ، َوُطوِلِهنهَّ ُح�ْصِنِهنهَّ  َعْن  َت�َصْل  َفاَل  ْرَبًعا،  اأَ

لِّي َثاَلًثا(. ، ُثمهَّ ُي�صَ َفاَل َت�َصْل َعْن ُح�ْصِنِهنهَّ َوُطوِلِهنهَّ
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�سابعا:�لعمرة يف رم�سان 

لهَّى اهلُل  ِبيِّ �صَ ا�ٍس، َعِن النهَّ يف ال�صحيحني َعِن اْبِن َعبهَّ

ًة«. اَن َتْعِدُل َحجهَّ َعَلْيِه َو�َصلهََّم، َقاَل: »ُعْمَرٌة يِف َرَم�صَ

ثامناً: �عتكافه، �سلى �هلل عليه و�سلم، يف �لع�سر 

و�خر �لأ

اأ�صد الجتهادات النبوية يف  واإذا كان رم�صان ي�صهد 

وفر من تلك  خري هو �صاحب احلظ الأ الطاعة، فاإن ثلثه الأ

َي اهلُل  الجتهادات النبوية. كما يف احلديث َعْن َعاِئ�َصَة َر�صِ

َذا  َعْنَها، َقاَلْت: )َكاَن َر�ُصوُل اهلِل، �صلى اهلل عليه و�صلم، اإِ

ْهَلُه، َوَجدهَّ َو�َصدهَّ امْلِْئَزَر(،  ْيَقَظ اأَ ْحَيا اللهَّْيَل، َواأَ َدَخَل اْلَع�ْصُر، اأَ

متفق عليه.

لعظيم  القدر  لليلة  حترًيا  الجتهاد  ذلك  وكان 

ف�صلها.

كما قال، �صلى اهلل عليه و�صلم: )َمْن َقاَم َلْيَلَة الَقْدِر 

وَعْن  َذْنِبِه،..(.  ِمْن  َم  َتَقدهَّ َما  َلُه  ُغِفَر  َواْحِت�َصاًبا،  مَياًنا  اإِ

عليه  اهلل  )�صلى  ِبيهَّ  النهَّ )اأَنهَّ  َعْنَها:   ُ اهللهَّ َي  َر�صِ َعاِئ�َصَة 

اُه  اَن َحتهَّى َتَوفهَّ َواِخَر ِمْن َرَم�صَ و�صلم( َكاَن َيْعَتِكُف الَع�ْصَر الأَ

ْزَواُجُه ِمْن َبْعِدِه(، رواه البخاري. ، ُثمهَّ اْعَتَكَف اأَ ُ اهللهَّ

، �صلى   وعن اأَبي هريرَة ر�صَي اهلل عنُه قاَل:كاَن النبيُّ

ا  اٍم؛ فلمهَّ يهَّ اهلل عليه و�صلم، يعتكُف يف كلِّ رم�صان َع�َصَرَة اأَ

رواه  يومًا.  ع�صريَن  اْعتكَف  فيِه  ُقِب�َس  الذي  العاُم  كاَن 

البخاري.

الدعاء:  بهذا  الدعاء  من  كثار  الإ على  يح�س  وكان 

ي(. بُّ اْلَعْفَو، َفاْعُف َعنِّ َك َعُفّو حُتِ نهَّ )اللُهمهَّ اإِ
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احلمد هلل رب العاملني حمدا يليق بجالله وال�صالة وال�صالم على نبي الهدى والرحمة حممد عليه اأف�صل ال�صالة 

واأمت الت�صليم وبعد:

َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن( �صورة البقرة. َناٍت مِّ ا�ِس َوَبيِّ لنهَّ ِذَي اأُنِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى لِّ اَن الهَّ قال اهلل تعاىل: )�َصْهُر َرَم�صَ

اإن من رحمة اهلل عز وجل على عباده املوؤمنني اأن كتب عليهم عبادة يتقربون بها اإليه، عبادة يغ�صل فيها ذنوبهم، 

ويخرجهم من الظلمة التي غمرة حياتهم اإىل نور يهتدي بهم، ليكون بابا مفتوحا فيه اخلري الكثري لكل م�صلم يف دينه 

ودنياه.

م�صاك عن الطعام وقد �صمي رم�صان لرمتا�صهم فيه  اإن اأول ما يتبادر على الذهن عند ذكر لفظ رم�صان هو الإ

من حر اجلوع ومقا�صاة �صدته، فما كان رم�صان لتعذيب النف�س بل كان تهذيبا لها،وتربيتها على ال�صرب والتحمل وبث 

اخلري يف النفو�س، والمتناع عن ملذات الدنيا التي تلهيها عن ذكر اهلل وطاعته. 

الشفيعان
رمضان والقرآن

�ستاذة �لدكتورة جميلة �لرفاعي �لأ

�أ�ستاذ �لفقه و�أ�سوله

ردنية كلية �ل�سريعة/ �جلامعة �لأ
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فلم  م�صلم،  كل  على  عني  فر�س  رم�صان  يف  ال�صوم 

بل  وال�صراب  الطعام  عن  م�صاك  الإ على  ال�صوم  يقت�صر 

والنميمة،  والغيبة  والفح�س  الكذب  الل�صان عن  هو �صوم 

و�صوم العني عن النظر يف الغفلة والريبة، و�صوم ال�صمع 

عن ا�صتماع املناهي واملالهي، و�صوم النف�س عن التمني 

الدنيا  حب  عن  القلب  و�صوم  وال�صهوات،  واحلر�س 

فهو  ولذاتها،  خرة  الآ نعيم  عن  الروح  و�صوم  وزخارفها، 

�صهر اللجوء اإىل اهلل وعدم ع�صيانه يف �صيء،وهي فر�صة 

فقد  اأهملها  بالدارين،ومن  فاز  اغتنمها  فمن  للموؤمن 

خرة. خ�صر الدنيا والآ

ح�صان  والإ اخلري  �صهر  املبارك  ال�صهر  بهذا  اقرتن 

نزول كتاب اهلل )القراآن الكرمي( وهذا لعظم ف�صل هذا 

ال�صهر وعظم مكانته عند اهلل عز وجل،فالقراآن ماأخوذ 

خرين،  ولني والآ نه جممع علم الأ من القرء وهو اجلمع ؛ لأ

يات  الآ وفيه من  م�صتقيم  النا�س على �صراط  فيه هداية 

الوا�صحات مما يهدى اإىل احلق ويفرق بينه وبني الباطل 

حكام. مبا فيه من احلكم والأ

اإن العالقة بني رم�صان والقراآن عالقة متينة ووطيدة 

نهما من اأف�صل العبادات  ربطهما اهلل عز وجل ببع�صها؛ لأ

انه  ويعلم  املوؤمن  يتذكر  اهلل،ولكي  اإىل  قربا  واأكرثها 

ل يكتمل �صيامه دون قراءة ما تي�صر من القراآن، وعك�س 

دون  احلكيم  الذكر  من  اآيات  قراءة  ميكن  فال  ذلك 

لتهذيب نف�صه وتربيتها على  �صيامه،فالكمال هو �صيامه 

وتزيل  �صدره  بها  ت�صرح  اآيات  وقراءة  احلميدة  خالق  الأ

ما  بكل  اهلل  اأر�صاه  اهلل  ر�صا  اإىل  �صعى  فمن  همه،  بها 

وترك  اأوامره  بتنفيذ  اإليه  القرب  هو  الر�صى  يريد،ومن 

قلبه مما  ليطهر  وال�صراء؛  ال�صراء  ودعاءه يف  معا�صيه، 

علق به من حب الدنيا الزائل اإىل حب اهلل الباق.

؛  وعظيمة  كثرية  القراآن  وقراءة  ال�صيام  اأف�صال  اإن 

فقد قال ر�صول اهلل عن اأبي هريرة قال: »من قام رم�صان 

1

اإميانًا واحت�صابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه«

من  لينبع  منه  اإميانا  يكون  اأن  امل�صلم  �صيام  �صرط   

فالإميان  وجل،  عز  هلل  خال�صا  �صياما  يكون  وان  القلب 

لي�صتحق  امل�صلم،  �صيام  لقبول  عالمتان  هلل  والحت�صاب 

على ذلك الغفران على ذنوب ارتكبها يف حياته املا�صية، 

1- البخاري، كتاب الإميان، باب تطوع قيام رم�صان من الإميان، حديث 37.

الر�صول  قال  فقد  والغفران،  والإميان  التقى  �صهر  فهو 

اجلنة«،  اأبواب  فتحت  رم�صان  جاء  »اإذا  اآخر  حديث  يف 

ويقول  عباده  يخاطب  اهلل  فكاأن  مفتوحة،  اجلنة  فاأبواب 

به من �صيام  وتعبدوا  ال�صهر  يا عباد اهلل يف هذا  هلموا 

ذلك  ويف  لكم،  مفتوحة  اجلنة  فاأبواب  قران  وقراءة 

فاليتناف�س املتناف�صون.

واأما يف ف�صل القراآن فقد ذكرت اأحاديث كثرية منها 

قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »من قراأ حرفا من 

كتاب اهلل فله به ح�صنة، واحل�صنة بع�صر اأمثالها، ل اأقول 

، اإذا 
2

امل حرف، ولكن األف حرف ولم حرف وميم حرف«

جر العظيم يف غري رم�صان فكيف لو كان يف  كان هذا الأ

رم�صان ونعلم باأنه م�صاعفا، فال�صنن ي�صاعف اأجرها يف 

هذا ال�صهر العظيم فكيف مبا هو اأحب اإىل اهلل.

التقوى هي التي ت�صتيقظ يف القلوب وهي توؤدي هذه 

التي  هي  والتقوى  لر�صاه.  واإيثارًا  هلل،  طاعة  الفري�صة، 

حتر�س هذه القلوب من اإف�صاد ال�صوم باملع�صية، ولو تلك 

يعلمون  القراآن  بهذا  واملخاطبون  البال،  يف  تهج�س  التي 

مقام التقوى عند اهلل، ووزنها يف ميزانه، فهي غاية تتطلع 

اإليها اأرواحهم وهذا ال�صوم وقراءة القراآن اأدوات وطريق 

مو�صل اإليها. 

والتفاق  الوحدة  معاين  فيهما  والقراآن  رم�صان   

ب�صهر  بتوحيدهم جميعا  امل�صلمني،  واملحبة بني  والرحمة 

منهجهم  يكون  بال�صيام،وبكتاب  له  وتخ�صي�صهم  واحد 

ال�صليم يف حياتهم وطريقا يهتدون به يف �صالح اأعمالهم 

وعقيدة  فكرا  امل�صلمون  اختلف  خرة، فمهما  الآ الدنيا  يف 

وكتاب  واحد  �صهر  �صيام  يوحدهم  من  هناك  ومنهجا 

�صدتها  يف  مة  الأ تتحد  اأن  م�صلم  كل  اأمنية  وهذه  واحد، 

ورخاءها فوحدتها هي قوتها وح�صنها، وفيها من معاين 

اأن يكون  عداء لعدم تقبلهم  الرهبه واخلوف يف قلوب الأ

يف دين امل�صلمني ما يوحدهم �صهر واحد وكتاب واحد. 

ن�صال اهلل العلي العظيم اأن يبلغنا رم�صان يف كل عام 

وان يرزقنا تالوة القراآن لي�س يف رم�صان فح�صب بل اآناء 

واهلل  الدعوات،  يجيب  جميب  النهار،اإنه  واأطراف  الليل 

ويل التوفيق.

2- الرتمذي، �صنن الرتمذي، باب ما جاء فيمن قراأ حرفا من القراآن، حديث 2910، 

لباين. �صححه الأ
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اأ�صئلة  تكرث  رم�صان  �صهر  قدوم  ومع  �صومه،  �صحة  اإىل  يطمئن  حتى  ال�صوم  اأحكام  معرفة  من  لل�صائم  بد  ل 

حكام التي يكرث ال�صوؤال عنها على  حكام، ونقدم لكم يف هذه الزاوية بع�س الأ ال�صائمني يف هذا ال�صهر عن هذه الأ

�صكل �صوؤال وجواب.

ما ال يسع الصائم جهله في رمضان

�لدكتور فادي �جلبور/ �أ�ستاذ م�سارك

ردنية كلية ال�صريعة/ اجلامعة الأ

�س: كيف تكون �لنية ؟ وهل تكفيه �لنية �لو�حدة ل�سهر رم�سان باأكمله، �أم لبد لكل ليلة من نية ؟ 

اأمر عامة  اأي�صًا، وهذا فعل  اأن غدًا رم�صان وعزم على �صومه فهذه هي النية، ومن ت�صحر لل�صيام فهذه نية  ج: كل من علم 

امل�صلمني. 

و�صائم رم�صان ل يحتاج اإىل كل ليلة لنية بل تكفيه نية ال�صيام عند دخول ال�صهر، اإل اإذا قطع �صيامه مثل امل�صافر الذي افطر 

واملراأة التي جاءها احلي�س اأو املري�س الذي اأفطر، واإذا انتهى العذر جدد النية بال�صيام و�صام. 

نه ل فائدة من �سيامك ؟  �س: رجل تارك لل�سالة عمد�ً ي�سوم معنا رم�سان، هل نقول له: ل ت�سم، لأ

ن �سيامه ل يزيده �إل خري�ً وقرباً �إىل �لدين، ولعله يرجى من ور�ء �سومه �أن يعود �إىل فعل  ج: ل يوؤمر برتك �ل�سيام لأ

�ل�سالة و�لتوبة، ونقول له �سم ع�سى �هلل �أن يهديك.

إذ� �أفاق ماذ� يجب عليه �أن يفعل؟  �س: رجل �أغمي عليه عدة �أيام �أثناء �ل�سهر، كرجل �أ�سيب يف حادث �سيارة، و�

�أثناء  تكليف عليه  فاإنه ل  �لذي فقد عقله،  �ملجنون  نه مثل  فاإنه ل ق�ساء عليه ول كفارة لأ �أياماً  �لوعي  إذ� غاب عن  � ج: 

إذ� رجع عليه عقله �أثناء �لنهار بعد مدة ي�سرية فاإنه يق�سي هذ� �ليوم.  �لغيبوبة، و�أما �

�س: ما حكم �ل�سيام للمري�س ؟ 

ِبُكْم  َكاَن  �هلّلِ  إِنَّ  � �أَْنُف�َسُكْم  َتْقُتُلو�  َولَ  �أن �ل�سوم ي�سبب له �لهالك فال يجوز له �ل�سيام لقوله تعاىل:)  إذ� ثبت بالطب  � ج: 

�أو يوؤمله فامل�ستحب له �أن يفطر و  �أو يوؤخر �ل�سفاء  �أو يزيده  َرِحيماً()�لن�ساء:29( و�أما �إن ثبت �أن �ل�سوم يجلب له �ملر�س 

يق�سي، و�أما �إن كان يوؤدي �إىل �ملوت و�لهالك فال يجوز له �أن ي�سوم، و�أما �ل�سيء �خلفيف كال�سعال و�ل�سد�ع فال يجوز له 

�لفطر ب�سببه. 
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�س: هل مر�سى �لكلى �لذين يغ�سلون كالهم يفطرون ؟ 

إليه مو�د كيماوية وغذ�ئية  إذ� كان ُي�ساف � إليه �سيء ل يفطر. و�أما � إذ� كان �لدم �لذي يخرج ويدخل هو دمه ول ي�ساف � ج: �

مالح وغريها �إىل �لدم فاإنه يفّطر.  كال�سكريات و�لأ

�س: ما حكم �لعاجز عن �ل�سيام عجز�ً كلياً م�ستمر�ً ملر�س ل يرجى زو�له �أو لكرب �سنه ؟ 

ج: �لعجز عن �ل�سوم عجز�ً م�ستمر�ً ل يرجى زو�له كالكبري و�ل�سيخ �لفاين �لذي فنيت قوته، لكن عقله معه، و�ملري�س 

مر�ساً ل يرجى بروؤه ول �سفاوؤه منه وي�سق عليه �ل�سوم، كاملري�س بال�سرطان، فهذ� ل يجب عليه �ل�سيام، ولكن يجب عليه 

طعام بني �أمرين:  ّــر يف �لإ طعام عن كل يوم م�سكيناً،ويخيـ �لإ

يام �لتي �أفطرها.ولو جمع مثال �سبعة م�ساكني عن �سبعة �أيام، �أو جمع  إليه �مل�ساكني بقدر �لأ 1- �أن ي�سنع طعاماً ويدعو �

ّــرهم جاز ذلك.  ثالثني م�سكيناً يف �آخر �سهر رم�سان عن رم�سان باأكمله وفطـ

رز �أي = 1.5 كغ ( ولو  2- �أو �أن يطعم عن كل يوم م�سكيناً، ن�سف �ساع من قوت �لبلد، لو قّدرنا مثال )بكيلو ون�سف من �لأ

و�سع من عنده معه �سيء من �للحم �أو �لدجاج لكان كافياً. 

إذ� كان فقري�ً ل يجد ما يطعم به �مل�ساكني، ت�سقط عنه �لكفارة. * و�

�سياء �لتي لو ��ستعملها �ل�سائم ل تفطره ؟  دوية و�لأ �س: ما هي �لأ

ذن ل تفطر�ن، و�أي�ساً بخاخ �لربو وبلع �لريق و�ل�سو�ك و�لكحل و�لطيب و�أخذ �لدم للتحليل و�لرعاف )�أي  ج: قطرة �لعني و�لأ

ن�سان �أف�سل  نف( و�حلقنة �ل�سرجية وجميع �أنو�ع �حلقن ل تفطر ما عد� حقنة �لتغذية فاإنها تفطر، ولو تركها �لإ نزول �لدم من �لأ

 خروجاً من �خلالف، و�لغبار وتذوق �لطعام دون �أن يدخله جلوفه، ومن تو�ساأ ودخل �ملاء جلوفه رغماً عنه ل يفطر كل ذلك ل تفطر. 

مور �لتالية ل تفطر:  و�أي�ساً �لأ

�حللق.  �إىل  نفذ  ما  �بتالع  �جتنب  إذ�  � وغريها  �ل�سدرية  �لذبحة  لعالج  �لل�سان  حتت  تو�سع  �لتي  �لعالجية  قر��س  �لأ  - 

�لطبي.  للفح�س  �إ�سبع  �أو  مهبلي،  منظار  �أو  غ�سول،  �أو  )لبو�س(  حتاميل  من  �ملهبل  يدخل  وما   - 

- �إدخال �ملنظار �أو �للولب ونحوهما �إىل �لرحم. 

نثى، من ق�سطرة )�أنبوب دقيق( و منظار، �أو مادة ظليلة على  حليل، �أي جمرى �لبول �لظاهر للذكر �أو �لأ - ما يدخل �لإ

�سعة، �أو دو�ء، �أو حملول لغ�سل �ملثانة.  �لأ

إذ� �جتنب �بتالع ما نفذ �إىل �حللق.  �سنان، � �سنان، �أو �ل�سو�ك وفر�ساة �لأ - حفر �ل�سن، �أو قلع �ل�سر�س، �أو تنظيف �لأ

إذ� �جتنب �بتالع ما نفذ �إىل �حللق. - �مل�سم�سة، و�لغرغرة، وبخاخ �لعالج �ملو�سعي للفم �

- �حلقن �لعالجية �جللدية �أو �لع�سلية �أو �لوريدية، با�ستثناء �ل�سو�ئل و�حلقن �ملغذية. 

ك�سجني.وغاز�ت �لتخدير )�لبنج( �إن مل يعط �ملري�س �سو�ئل )حماليل( مغذية.- ما يدخل �جل�سم �مت�سا�ساً من  - غاز �لأ

�جللد كالدهونات و�ملر�هم و�لل�سقات �لعالجية �جللدية �ملحملة باملو�د �لدو�ئية �أو �لكيميائية.

ع�ساء. - �إدخال ق�سطرة ) �أنبوب دقيق ( ي �ل�سر�يني لت�سوير �أو عالج �أوعية �لقلب �أو غريه من �لأ

ح�ساء �أو �إجر�ء عملية جر�حية عليها.  - �إدخال منظار من خالل جد�ر �لبطن لفح�س �لأ

ع�ساء ما مل تكن م�سحوبة باإعطاء حماليل.  - �أخذ عينات ) خزعات ( من �لكبد �أو غريه من �لأ

إذ� مل ي�ساحبه �إدخال �سو�ئل )حماليل( ومو�د �أخرى.  - منظار �ملعدة �

- دخول �أي �أد�ة �أو مو�د عالجية �إىل �لدماغ �أو �لنخاع �ل�سوكي. 
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�س: هل يجوز للم�سافر �لفطر يف نهار رم�سان ؟ 

ج: يجوز للم�سافر �لفطر يف نهار رم�سان ب�سروط:  

إذ� قطع  إذ� �نف�سل عن �لبنيان و�سرع يف �ل�سفر وبد�أ يف طريق �ل�سفر، و� 1- �أن يكون �سائماً حتى يفارق �لبلد ويخرج منها و�

م�سافة �0 كم جاز له �أن يفطر. 

إذ� جل�س �أكرث فحكمه حكم �ملقيم فالبد من له من �ل�سيام من  إليه �أقل من �أربع لياٍل، و� 2- �أن يقيم يف �لبلد �لذي �سافر �

نه يف حكم �ملقيم.  �أول يوم يدخل فيه �لبلد ولي�س من بعد �أربع لياٍل، لأ

3- �أن ل يكون �سفره �سفر مع�سية )�أي �أن ل ي�سافر �إىل بلد لفعل �ملع�سية( و�إن كان كذلك فال يجوز له �لفطر.

�س: غربت �ل�سم�س و�أفطر �مل�سافر يف �ملطار �لذي خارج �لبلد، ثم �سافر و�أقلعت به �لطائرة و�رتفعت حتى ر�أى �ل�سم�س مرة 

�أخرى، فما حكم �سيامه، هل مي�سك �أم يكمل فطره ؟ 

إِذ� �أْقبَل �لليُل ِمن ها هنا، و�أْدبَر �لنهاُر ِمن ها هنا،  ن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم قال: )� ج: �سيامه �سحيح ول مي�سك، لأ

ب�سكل �سحيح  �ليوم  �سيام  �أمت  نه  لأ م�ساك  �لإ يلزمه  ل  ولذلك  وم�سلم(  )�لبخاري  �ل�سائُم(  �أفَطَر  فقد  �ل�سم�ُس،  وَغَرَبِت 

و�نتهى يف حقه هذ� �ليوم. 

�س: �مر�أة طهرت قبل �لفجر يف رم�سان ومل تغت�سل �إل بعد �لفجر، ورجل �أ�سبح جنباً ومل يغت�سل �إل بعد �لفجر، فما �حلكم 

؟ 

ج: �سيامهما �سحيح، حلديث عائ�سة زوج �لنبّي �سلى �هلل عليه و�سلم قالت: )�أنه كان يدركه �لفجر وهو جنب من �أهله ثم 

إذ� طهرت قبل �لفجر نوت �ل�سيام ولو �غت�سلت بعد �لفجر،  يغت�سل وي�سوم( رو�ه �لبخاري و�لرتمذي و�أحمد، و�حلائ�س �

ف�سيامها �سحيح. 

جل �أن ت�سوم �ل�سهر كله ؟  �س: هل يجوز للمر�أة ��ستعمال حبوب منع �حلي�س لأ

مناء ومن يف حكمهم �أن ذلك  طباء �لأ إذ� قرر �أهل �خلربة من �لأ ج: يجوز للمر�أة ��ستعمال حبوب منع �حلي�س يف رم�سان �

ن ن�ساء  إذ� جاءها �حلي�س وتق�سي بعد رم�سان، لأ ف�سل لها �أن ترتك �حلبوب وتر�سى بق�ساء �هلل وتفطر � ل ي�سرها. و�لأ

دوية ملنع �حلي�س و�إمنا ر�سو� بق�ساء �هلل و�أفطرو� ثم ق�سو� بعد رم�سان.  ع�ساب و�لأ �ل�سحابة مل ي�ستعملن �لأ

�سنان يف نهار رم�سان لل�سائم ؟  �س: ما حكم ��ستعمال معجون �لأ

ن�سان ل ي�سعر به. ولهذ� قال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم  ن له نفوذ�ً قوياً قد ينفذ �إىل �ملعدة و�لإ وىل عدم ��ستعماله؛ لأ ج: �لأ

ره  مر و��سع فاإذ� �أخَّ وىل �أل ي�ستعمل �ل�سائم �ملعجون، و�لأ للقيط بن �سربة: »باِلغ يف �ل�ستن�ساق �إل �أن تكون �سائماً« فالأ

حتى �أفطر فيكون قد توقى ما يخ�سى �أن يكون به ف�ساد �ل�سوم. 
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�س: هل �سم �لبخور و�لدخان مفطر ؟ 

إذ� مل يتعمد �سمه ف�سومه �سحيح.  نه ي�سل �إىل �جلوف، �أما � إذ� تعمد �سمه لأ ج: �لبخور و�لغبار و�لدخان مفطر �

ذ�ن( ؟  �س: ما حكم من �أكل �أو �سرب �ساكا �أو مرتدد� ً يف طلوع �لفجر )�أي وقت �لأ

ج: فاإذ� كان يغلب على ظنه �أن �لفجر مل يدخل بعد �أو كان مرتدد� هل �أذن �أم مل يوؤذن لطلوع �لفجر ف�سومه �سحيح، قالو� 

إِْن َن�ِسيَنا �أَْو �أَْخَطاأَْنا« )�لبقرة: ��2(.  �ِخْذَنا � �سل بقاء �لليل وهو معذور باخلطاأ، ولعموم قوله تعاىل: »َربََّنا لُتوؤَ ن �لأ لأ

�س: ماحكم من �أكل �أو �سرب �ساكا يف غروب �ل�سم�س؟ 

�سل بقاء �لنهار. و�أما �إن غلب على ظنه غروب  ن �ليقني ل يزل �إل مبثله، و�لأ ج: �إن كان �ساّكاً فقط فيجب عليه �لق�ساء لأ

إِْن َن�ِسيَنا �أَْو �أَْخَطاأَْنا« )�لبقرة:��2( �ِخْذَنا � نه خمطئ وقد قال تعاىل: »َربََّنا لُتوؤَ �ل�سم�س ف�سيامه �سحيح لأ

�س: هل يجوز للن�ساء ح�سور �سالة �لرت�ويح يف �مل�سجد ؟ 

إَِماَء �هلل َم�َساِجَد �هلل()متفق عليه(  َنُعو� � ج: يجوز للن�ساء ح�سور �جلماعة لقول ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: )َل مَتْ

إذ� �أر�دت �ل�سالة يف �مل�سجد فيجب عليها:  و�

1- �أن تكون مت�سرتة بالثياب و�حلجاب �لكامل.

2- �أن تخرج غري متطيبة.

3- �أل تخرج متزينة بالثياب و�حللي. 

طفال غري �ملميزين. 4- �أل ت�سحب �لأ

5- �أل تن�سغل يف �أثناء �ل�سالة �أو بعدها بالقيل و�لقال،و�أن ل يرتفع �سوتها يف �مل�سجد.

�- �أن حتر�س على ت�سوية �ل�سفوف و�سد �لفرج. 
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حداث، ومعرفة عجائب الق�ص�س، كال�صندباد وعلي  يقراأ النا�س يف كتاب األف ليلة وليلة، وي�صعرون برغبة �صديدة لتتمة الأ

جل هذا ُمثلت هذه الق�ص�س يف م�صل�صالت كارتونية، وغريها.. بابا؛ ولأ

نرتنت كالما كثريا عن ال�صهرات الغنائية يف ليايل دبي، وليايل جر�س وغريها.. ويتحدث  وجند يف ال�صحف وعلى الإ

ال�صعراء عن لياليهم، و�صهرهم... كما قال اإيليا: 

قال الليايل جرعتني علقما... قلت ابت�صم ولئن جرعت العلقما.

ويوؤلف الروائيون ق�ص�صًا عن الليايل، »كالليايل البي�صاء« للكاتب الرو�صي دو�صتويف�صكي.

ويبالغ الإعالم العاملي حول احلديث عن ليلة راأ�س ال�صنة عند امل�صيحيني.

ويكتب بع�س املوؤرخني كتبًا عن اأهم الليايل التاريخية، كليلة �صقوط بغداد.

ندية وبطولتهم.. ويتحدث الريا�صيون عن ليايل الأ

ويتحدث علماء النف�س والرتبية عن ليلة العمر.

ويتكلم املاجنون عن لياليهم احلمراء. ملاذا كل هذا الكالم عن الليايل ؟

ل اأظن اأن النا�س يجهلون اجلواب عن هذا ال�صوؤال، فالليايل اأبعد تاأثريًا يف النف�س من النهار، كما اأن النهار للج�صم، 

والليل للنف�س والروح.

اإن هناك طائفة من النا�س اإذا حتدثت لهم عن ليايل املغنني، وال�صعراء، واملوؤرخني، والق�صا�صني، طرب لهذا الكالم، 

واأ�صابته ن�صوة عارمة. ول اأكتم اأحدًا �صرًا اإن قلت: اإنني رمبا اأكون ممن ا�صتهوته ليايل ال�صعراء واملوؤرخني قدرا من العمر؛ 

اإل اأنني وجدت اأن القراآن له �صاأن اآخر حول الليايل، مما ميكن اأن ن�صميها: »ليايل ال�صالم«. وكما اأن هناك »دار ال�صالم«، 

و»�صبل ال�صالم«، فهناك »ليلة ال�صالم«.

لهية، علما اأن جميع الليايل  ر�صية، وي�صمئز عند ذكر الليايل الإ ن�صان فرحا بالليايل الأ اإن من اأكرب التعا�صة اأن يهتم الإ

ر�صية �صينتهي بريقها عندما يذهب وقتها، خالفا لليايل القراآنية. الأ

�صراء، »�صبحان الذي  اأبحث عن اهتمام القراآن بالليايل، وجدته قد ذكر عددًا من الليايل، كليلة الإ اأن  اأردت  وعندما 

ربعني مع مو�صى، عليه ال�صالم، وواعدنا مو�صى ثالثني ليلة واأمتمناها بع�صر فتم ميقات ربه  اأ�صرى بعبده ليال«، والليايل الأ

اإىل  الرفث  ال�صيام  ليلة  لكم  »اأحل  ال�صيام،  وليايل  �صويا«،  ليال  الثالثة »ثالث  ال�صالم،  وليايل زكريا، عليه  ليلة«،  اأربعني 

ن اهلل تعاىل خلق الليايل، وعلم قدرها فقد �صمى �صورة با�صم الليل، واأق�صم بها، واأق�صم بليال خم�صو�صة منها،  ن�صائكم«، ولأ

فقال: »وليال ع�صر«.

لكن اهلل عز وجل مل يتكلم عن �صرف ليلة من الليايل، كما تكلم عن ليلة القدر، يكفيها اأنه نزل فيها القراآن: »اإنا اأنزلناه 

ال�صغري  اجلامع  �صحيح  يف  جاء  كما  رم�صان،  من   24 ليلة  يف  النزول  وكان  القدر«،  ليلة  يف  اأنزلناه  »اإنا  مباركة«،  ليلة  يف 

لباين.  لالأ

ن�صاين...!  لذلك، ميكن اأن نعتربها اأعظم ليلة يف التاريخ الإ

ليلة العمر

د. حممد حمي�صن/ اأ�صتاذ الفقه امل�صاعد بجامعة احل�صني بن طالل
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 يف �صهر رم�صان املبارك تتجدد الهمم، وحتيا النفو�س للم�صابقة باخلريات، وللم�صارعة بال�صاحلات يف ميادين 

تعاىل:   قال  وال�صباق  للتناف�س  ميدانًا  لنا  وتعاىل  تبارك  املوىل  يفتح  الف�صيل  ال�صهر  اأيام  يوم من  كل  الطاعات، ويف 

يام الفا�صلة لتت�صاعف احل�صنات  عمال ال�صاحلة من هذه الأ )فا�صتبقوا اخلريات( �صورة البقرة اآية 148. وكما تتنوع الأ

مة،  فكار النريات وت�صتعل يف النفو�س الهمة لبعث الروح يف الأ وتكرب الفر�س لغفران الذنوب وال�صيئات، فكذلك تتولد الأ

فكار املباركة فالواجب اأن نهيئ لها ما يكون به دوامها ول يكون عائقا  وحتى ل ن�صيع هذه الفر�س العظيمة من ميالد الأ

نها مهددة بالقتل يف مهدها فالبد اأن نعرف  فكار النرية التي تبعث اجلدة ولأ يف ات�صالها. و�صهر رم�صان هو حا�صنة الأ

عدوها حق املعرفة لنتعامل معه بثاقب ب�صرية، واأن عدوها الذي يت�صيدها هو الوهن و الوهم.

همية  نها كانت من الأ ومن الوهن يتولد الوهم ولو مل يجد ال�صيطان يف الوهم اأداة حادة تقتل النف�س ملا ا�صتخدمها ولأ

مبكان وجدنا كتاب اهلل ين�س عليها وينبه اإليها قال تعاىل: )ال�صيطان �صول لهم واأملى لهم( �صورة حممد)4(.

اقتل أوهامك في رمضان

ميالد األفكار 

ردنية الدكتور نوح الف�صول/ اإمام م�صجد اجلامعة الأ
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العبادة  اإىل  وين�صط  الطاعة  يف  اجل�صد  يرتقي  وكما 

النابة  عن  وت�صده  العبادة  عن  تثقله  التي  الطني  بخفه 

فاإنه يف ال�صيام بقلة طعامه و�صرابه يرتقي فكيف اإذا خال 

الزور  قول  يدع  ويف احلديث )من مل  ال�صهوات  من  قلبه 

و�صرابه(،  يدع طعامه  اأن  فلي�س هلل حاجة يف  به  والعمل 

وقد  احلقيقي  ال�صيام  وهو  ال�صبهات  من  ذهنه  و�صفا 

فطاري ما عددت  قيل: )لو فكرت يف نهاري ما اأعددت لإ

نف�صي �صائما (ول يتم ذلك اإل بقتل الوهم والوهن املتمثل 

يف عجزك و�صدك عن اخلري وتخاذلك عن التفاعل مع 

توجيهات اهلل لك لتكون كيفما اأرد ل على ما يريد ال�صيطان 

واأعوانه )واهلل يريد اأن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون 

ال�صهوات اأن متيلوا مياًل عظيمًا(الن�صاء اآية 27.

يف مثل هذا ال�صهر العظيم فر�صة �صانحة ل�صتدعاء 

مة اأفرادًا  مل يف حياة الأ فكار التي تبعث على التفاوؤل والأ الأ

فكار التحدي  وجمتمعات، وجتدد لها همتها، ومن تلك الأ

نفو�صنا  لنا يف  يوؤكد  ما  اإىل  دائمة  بحاجة  فاإننا  والقدرة 

نقدر  اأننا  العمل  على  وال�صتطاعة  القدرة  فيها  ويعزز 

ون�صتطيع اأن نفعل ونغلب انف�صنا و�صهواتنا وال�صيطان، بل 

نتحدى للثبات والدميومة. وما بني التغري والتغيري نقطة، 

نف�صنا بهذه النقطة التي تبداأ من العزم على اإنتاج  فلنجد لأ

بقوله:  ن�صان ومينيه،  الإ يهددال�صيطان مب�صالكه  الفكرة. 

»من، عليك ليل طويل«، فاإذا ما ا�صتجاب امل�صلم له غلبه، 

وكان حظه كمن قال فيه ر�صولنا، �صلى اهلل عليه و�صلم، 

ع�صاء  ذاك رجل بال ال�صيطان يف اأذنيه«. واإذا ن�صطت الأ

كل  ومع  ال�صيطان،  عقد  انحلت  للعبادة  القلب  فيها  مبا 

عبادة تنحل عقدة وتزول. ويف احلديث »فاإذا �صلى انحلت 

عقده الثالث«. واأجلى ما تت�صح الفكرة يف �صهر رم�صان، 

ومبقارنة ب�صيطة جند امل�صلم قبل رم�صان يعجز وي�صعف 

اأن هذا  اإّل  عن القيام بواجبه املحتم عليه من الطاعات 

الوهم �صرعان ما يتبدد يف �صهر رم�صان املبارك فتجده 

وياأخذ  الليل  من  ويقوم  الرتاويح  وي�صلي  النهار  ي�صوم 

ذكار ون�صيبا من الورد القراآين اليومي وي�صل  حظًا من الأ

نفاق  اأرحامه ويتفقد جريانه، ثم هو بعد ذلك م�صتعد لالإ

يف �صبيل اهلل وللم�صارعة باخلريات، وما ذلك اإل ثمرة قتل 

الوهم والوهن واخلمول والك�صل. وقد تعوذ النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم من اأمرا�س الروح والنف�س والقلب واجل�صد يف 

اأعوذ بك  اإين  بليغ يكرره كل �صباح وم�صاء )اللهم  دعاء 

من العجر و الك�صل، ومن البخل والهرم(، فالذي ل يزكي 

ماله ال يف �صهر رم�صان جتده ينفق من ماله غري الزكاة 

وكذلك  الف�صيلة،  لزمن  ا�صتثمارًا  و�صلة  �صدقة  الواجبة 

احلال يف جميع العبادات ففي ال�صالة املفرو�صة مثاًل ل 

املحافظة عليها جماعة يف  واإنا  اأدائها  مر عند  الأ يقف 

وتزداد  بل  والرتوايح،  والقيام  النوافل  و�صهود  امل�صجد، 

على  كاحلر�س  املو�صم  اغتنام  يف  الهمة  وتعلو  امل�صابقة 

جر. حتري ليلة القدر. وحت�صيل الأ

مرحلة  لتجاوز  مدعوون  رم�صان  �صهر  يف  اإننا  كما   

العمل الواجب اإىل امل�صارعة وامل�صابقة بالف�صائل فكذلك 

فكار البحث فيها وا�صتمطارها والفادة منها والدعوة  الأ

اليها. 

 وكما هو احلال يف الن�صاط يف العبادة فكذلك ينبغي 

ال�صاحلة  الفكرة  وا�صتدراج  الوهن  بقتل  الذهن  تن�صيط 

معها،  والتفاعل  بثها  ثم  وتنقيتها  وا�صتثمارها  وتنميتها 

وهو ما دعا اليه القراآن الكرمي يف كل اآياته )اأفال يتدبرون 

القراآن اأم على قلوب اأقفالها(، �صورة حممد اآية )24(،

مة  اأراأيتم كيف يقتلنا الوهم يف غري رم�صان،بل اإن الأ

باأ�صرها لن جتد عالجها اإل باملبادرة واملثابرة يف الفكر 

مل. والعمل فاإن �صهر رم�صان �صهر للعمل والأ
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)1(

ِلْلَعامَلِنَي} َرْحَمًة  لهَّ  اإِ ْر�َصْلَناَك  اأَ للعاملني {َوَما  بعث اهلل تعاىل نبينا حممد، �صلى اهلل عليه و�صلم، هاديًا ورحمة 

ُبوَن)11(يِف  اِبُقوَن)10(اأُوَلِئَك امْلَُقرهَّ اِبُقوَن ال�صهَّ ولني كما اأخرب تعاىل يف كتابه العزيز: {َوال�صهَّ فاّتبعه باإح�صان ثلة من الأ

، فكان اأ�صحاب النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، هم خري 
)2(

ِخِريَن} ِلنَي)13( َوَقِليٌل ِمَن اْلآ وهَّ ِعيِم)12( ُثلهٌَّة ِمَن اْلأَ اِت النهَّ َجنهَّ

ُ َعْنُهَما َيُقوُل:  َي اهللهَّ نْيٍ َر�صِ نبياء كما اأخرب ال�صادق امل�صدوق.  وكما جاء يف البخاري عن »ِعْمَراَن ْبَن ُح�صَ الب�صر بعد الأ

. و�َصرُف ال�صحبِة َكاِن يف 
)3(

ِذيَن َيُلوَنُهْم« ِذيَن َيُلوَنُهْم ُثمهَّ الهَّ ِتي َقْريِن ُثمهَّ الهَّ ، �صلى اهلل عليه و�صلم، َخرْيُ اأُمهَّ ِ َقاَل َر�ُصوُل اهللهَّ

الِرجاِل والن�صاِء فكما برَز جنُم ال�صديِق والفاروِق و�صيُف اهلل برزت جنوم اأمهات املوؤمنني وال�صحابيات ال�صاحلات 

قنه وجاهدن باأموالهن واأنف�صهن يف �صبيل اهلل تعاىل ر�صي اهلل عنهن  ن مَع النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، و�صَدّ ممن اآمهَّ

َي اهلل عنها واأر�صاها فمن هي هذه ال�صحابية اجلليلة؟ وما  ُة ر�صِ اِريهَّ ْن�صَ جميعًا. ومن اأعالِم ال�صحابيات اأُمُّ �ُصَلْيٍم الأَ

ق�صة اإ�صالمها وما هو مهرها ؟ 

اُء ِبْنُت ِمْلَحاَن بِن َخاِلِد بِن َزْيِد بِن َحَراِم بِن ُجْنُدِب  َمْي�صَ ُة، َوُيَقاُل: الرُّ اِريهَّ ْن�صَ اُء ِبْنُت ِمْلَحاَن الأَ اأُمُّ �ُصَلْيٍم ِهَي الُغَمْي�صَ

َن�ِس بِن َماِلٍك.  ، �صلى اهلل عليه و�صلم، اأَ ِبيِّ ُة. اأُمُّ َخاِدِم النهَّ ُة، اخَلْزَرِجيهَّ اِريهَّ ْن�صَ اِر الأَ جهَّ بِن َعاِمِر بِن َغْنِم بِن َعِديِّ بِن النهَّ

، َوَعْبَد اهلِل. �َصِهَدْت  َبا ُعَمرْيٍ ، َفَوَلَدْت َلُه اأَ اِريُّ ْن�صَ ُبو َطْلَحَة َزْيُد بُن �َصْهٍل الأَ َجَها اأَ ِر، ُثمهَّ َتَزوهَّ �صْ َماَت َزْوُجَها َماِلُك بُن النهَّ

ُحَنْينًا َواأُُحدًا.

، �صلى اهلل عليه و�صلم، َيْوَم اأُُحٍد، َوَمَعَها ِخْنَجٌر.  ِبيِّ ْيَن: َكاَنْت اأُمُّ �ُصَلْيٍم َمَع النهَّ ُد بُن �ِصرْيِ مهَّ �َصاِء. َقاَل حُمَ ِل النِّ  ِمْن اأََفا�صِ

ُبو َطْلَحَة: َيا َر�ُصْوَل اهلِل! َهِذِه اأُمُّ �ُصَلْيٍم َمَعَها ِخْنَجٌر.  ، َفَقاَل اأَ َخَذْت ِخْنَجرًا َيْوَم ُحَننْيٍ َن�ٍس: اأَنهَّ اأُمهَّ �ُصَلْيٍم اتهَّ َعْن َثاِبٍت، َعْن اأَ

ي ُم�ْصِرٌك َبَقْرُت ِبِه َبْطَنُه. ْن َدَنا ِمنِّ إِ َفَقاَلْت: َيا َر�ُصْوَل اهلِل! ا

 r َها اآَمَنْت ِبَر�ُصْوِل اهلِل نهَّ ِتِه اأُمِّ �ُصَلْيٍم: اأَ �ْصَحاَق بِن َعْبِد اهلِل، َعْن َجدهَّ وجاء يف ق�صة ا�صالمها ر�صي اهلل عنها: َعْن اإِ

لهَّ  َلَه اإِ إِ َن�صًا: ُقْل: َل ا ُن اأَ ي اآَمْنُت. َوَجَعَلْت ُتَلقِّ َبْوُت، َوَلِكنِّ َبْوِت؟ َفَقاَلْت: َما �صَ َن�ٍس َوَكاَن َغاِئبًا، َفَقاَل: اأَ�صَ ُبو اأَ َقاَلْت: َفَجاَء اأَ

ُبْوُه: َل ُتْف�ِصِدي َعَليهَّ اْبِني. َفَتُقْوُل: اإِينِّ َل اأُْف�ِصُدُه. َفَخَرَج َماِلٌك،  دًا َر�ُصْوَل اهلِل، َفَفَعَل، َفَيُقْوُل َلَها اأَ مهَّ اهلُل، ُقْل: اأَ�ْصَهُد اأَنهَّ حُمَ

َن�ٌس.  ُمَريِن اأَ ُج َحتهَّى َياأْ َتَزوهَّ ْدَي، َوَل اأَ َن�صًا َحتهَّى َيَدَع الثهَّ ْفِطُم اأَ َفَلِقَيُه َعُدوٌّ َلُه، َفَقَتَلُه، َفَقاَلْت: َل َجَرَم، َل اأَ

ُة َرِضَي اهلُل َعنها الصحابية ُأمُّ ُسَلْيم اأَلْنَصاِريَّ

الدكتورة هال نايف عبداهلل امل�صاقبة

ردنية كلية ال�صريعة - ق�صم اأ�صول الدين/ اجلامعة الأ

نبياء: 107. )1( الأ

)2( الواقعة: 10- 14.

)3( البخاري، اأبو عبد اهلل حممد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم بن املغرية اجلعفي، اجلامع امل�صند ال�صحيح املخت�صر من اأمور ر�صول اهلل ، �صلى اهلل عليه و�صلم، 

وىل 1422هـ. و�صننه واأيامه، )9/ 180(، كتاب اجلمعة، باب الطيب للجمعة، حديث رقم )3650( حتقيق: حممد زهري بن نا�صر النا�صر، الطبعة: الأ

بيوت دخلها النبي، صلى اهلل عليه وسلم
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اِري وقد كان  ْن�صَ ُبو َطْلَحَة َزْيُد بُن �َصْهٍل الأَ ثم خطبها اأَ

َثَنا  ِة: »َحدهَّ على الكفر ويف ذلك ُرِوي عن �ُصَلْيَماُن بُن املُِغرْيَ

ُبو َطْلَحَة اأُمهَّ �ُصَلْيٍم، َفَقاَلْت:  َن�ٍس، َقاَل: َخَطَب اأَ َثاِبٌت، َعْن اأَ

اأَنهَّ  َطْلَحَة  َبا  اأَ َيا  َتْعَلُم  َما  اأَ ُم�ْصِركًا،  َج  َتَزوهَّ اأَ ْن  اأَ َيْنَبِغي  َل  ُه  نهَّ إِ ا

ُكْم َلو اأَ�ْصَعْلُتم ِفْيَها َنارًا  نهَّ اآِلَهَتُكْم َيْنَحُتَها َعْبُد اآِل ُفاَلٍن، َواأَ

َتاَها، َوَقاَل:  َرَف َويِف َقْلِبِه َذِلَك، ُثمهَّ اأَ َقْت. َقاَل: َفاْن�صَ لْحرَتَ

لهَّ  اإِ َمْهٌر  َلَها  َكاَن  َفَما  َقاَل:  َقِبْلُت.  َقْد  َعَليهَّ  ِت  َعَر�صْ الهَِّذي 

بفطنة  تعاىل  بعد هداية اهلل  اإ�صالمه  فكان   .
)4(

�ْصاَلُم« الإِ

وحنكة اأم �صليم ر�صي اهلل عنها.

باأم  و�صلم،  عليه  النبي، �صلى اهلل  ود   ومما جاء يف 

َن�ٍس،  �ْصَحاُق بُن َعْبِد اهلِل، َعْن اأَ �صليم ورفقه بها ما ذكره اإِ

َقاَل: مَلْ َيُكْن َر�ُصْوُل اهلِل، �صلى اهلل عليه و�صلم، َيْدُخُل َبْيتًا 

ُقِتَل  ْرَحُمَها،  اأَ اإِينِّ  َفَقاَل:  َلُه،  َفِقْيَل   ،ٍ
 )5(

�ُصَلْيم اأُمِّ  َبْيِت  َغرْيَ 

ِهْيُد،  ُخْوَها ُهَو َحَراُم بُن ِمْلَحاَن ال�صهَّ  ُقْلُت: اأَ
.)6(

ُخْوَها َمِعي اأَ

الهَِّذي َقاَل َيْوَم ِبْئِر َمُعْوَنَة: ُفْزُت َوَربِّ الَكْعَبِة، مَلهَّا ُطِعَن ِمْن 

َي اهلُل َعْنُه. َقاَلْت:  ْدِرِه، َر�صِ َوَراِئِه، َفَطَلَعِت احَلْرَبُة ِمْن �صَ

»َوَكاَن َيْقْيُل ِعْنِدي َعَلى ِنْطٍع، َوَكاَن ِمْعَراقًا، �صلى اهلل عليه 

و�صلم، َفَجَعْلُت اأَ�ْصِلُت الَعَرَق يِف َقاُرْوَرٍة، َفا�ْصَتْيَقَظ، َفَقاَل: 

.
)7(

ُدْوَف ِبَعَرِقَك ِطْيِبي« ْن اأَ ِرْيُد اأَ ؟. ُقْلُت: اأُ َعِلنْيَ َما جَتْ

هو  رواه  ما  اأن�س  ابنها  على  حر�صها  مظاهر  ومن 

َدَخَل  و�صلم،  عليه  ، �صلى اهلل  ِبيهَّ النهَّ اأَنهَّ  َن�ٍس:  اأَ »عن  نف�صه 

ُثمهَّ  اِئٌم.  اإِينِّ �صَ َفَقاَل:  ٍر،  َومَتْ ِب�َصْمٍن  َتْتُه  َفاأَ �ُصَلْيٍم،  اأُمِّ  َعَلى 

نهَّ يِل  ْهِل َبْيِتَها، َفَقاَلْت: اإِ مِّ �ُصَلْيٍم َولأَ لهَّى، َوَدَعا لأُ َقاَم، َف�صَ

َتَرَك  َفَما  َن�ٌس.  اأَ َخاِدُمَك  َقاَلْت:  ِهَي؟.  َما  َقاَل:  ٌة.  ُخَوْي�صهَّ

دعاء  بركة  فظهرت  ِبِه.  يِل  َدَعا  لهَّ  اإِ ُدْنَيا  َوَل  اآِخَرٍة  َخرْيَ 

ر�صي  واأمه  اأن�س  حياة  يف  و�صلم،  عليه  اهلل  �صلى  النبي، 

اهلل عنهما. 

هذه  حياة  من  نتعلمها  التي  ال�صرب  ق�ص�س  ومن 

وقدره  اهلل  بق�صاء  الإميان  وعظيم  الكرمية  ال�صحابية 

ُبو  اأَ َفَخَرَج  �ُصَلْيٍم،  مِّ  لأُ اْبٌن  َثُقَل  َن�ٌس:  اأَ َقاَل  ُحَمْيٌد:  رواه  ما 

ْمَرُه،  ْت اأُمُّ �ُصلهَّْيٍم اأَ اأَ َ الُغاَلُم، َفَهيهَّ ىَل امَل�ْصِجِد، َفُتُويفِّ َطْلَحَة اإِ

ى،  ْت َلُه َع�َصاءُه، َفَتَع�صهَّ َ ْوُه. َفَرَجَع، َوَقْد �َصريهَّ َوَقاَلْت: َل ُتْخرِبُ

َبا  ا َكاَن ِمْن اآِخِر اللهَّْيِل، َقاَلْت: َيا اأَ ْهِلِه، َفَلمهَّ اَب ِمْن اأَ ُثمهَّ اأَ�صَ

ًة، َفَمَنُعْوَها،  ىَل اآِل اأَِبي ُفاَلٍن ا�ْصَتَعاُروا َعاِريهَّ مَلْ َتَر اإِ َطْلَحَة! اأَ

نهَّ  ُفوا. َقاَلْت: َفاإِ َوُطِلَبْت ِمْنُهم، َف�َصقهَّ َعَلْيِهم؟ َفَقاَل: َما اأَْن�صَ

َجَع، َوَحِمَد اهلَل،  ُه. َفا�ْصرَتْ ًة ِمَن اهلِل، َفَقَب�صَ اْبَنَك َكاَن َعاِريهَّ

ا  ىَل َر�ُصْوِل اهلِل، �صلى اهلل عليه و�صلم، َفَلمهَّ َبَح َغَدا اإِ ا اأَ�صْ َفَلمهَّ

َراآُه، َقاَل: َباَرَك اهلُل َلُكَما يِف َلْيَلِتُكَما. َفَحَمَلْت ِبَعْبِد اهلِل بِن 

َراٍت  ْر�َصَلْت ِبِه َمِعي، َواأََخْذُت مَتَ اأَِبي َطْلَحَة، َفَوَلَدْت َلْياًل، َفاأَ

، �صلى اهلل عليه و�صلم، َوُهَو  ِبيِّ ىَل النهَّ َعْجَوٍة، َفاْنَتَهْيُت ِبِه اإِ

اأُمُّ  َوَلَدْت  اهلِل!  َر�ُصْوَل  َيا  َفُقْلُت:  َوَي�ِصُمَها،  َلُه،  َباِعَر  اأَ َيْهَناأُ 

اُه،  يهَّ إِ ا ْوَجَرُه  َفاأَ ِبِرْيِقِه،  َمَراِت  التهَّ َبْع�َس  َغ  َفَم�صَ اللهَّْيَلَة.  �ُصَلْيٍم 

ِه  �َصمِّ َفُقْلُت:  ْمُر.  التهَّ اِر  ْن�صَ الأَ َفَقاَل:ِحبُّ   ، ِبيُّ ال�صهَّ َظ  َفَتَلمهَّ

ْيُت  َراأَ َفَلَقْد  َيا َر�ُصْوَل اهلِل. َقاَل: ُهَو َعْبُد اهلِل. َقاَل َعَباَيُة: 

، ُكلُُّهْم َقْد َخَتَم الُقْراآَن.  ِلَذِلَك الُغاَلِم �َصْبَع َبِننْيَ

ما  عنها  اهلل  ر�صي  �صليم  اأُم  ف�صل  يف  جاء  ومما 

عليه  اهلل  �صلى   ، ِبيُّ النهَّ َقاَل  َقاَل:  َن�ٍس،  اأَ َعْن  َثاِبٌت  رواه 

َذا  َفاإِ  ، َيَديهَّ َبنْيَ 
 )3(

َخ�ْصَفًة َف�َصِمْعُت  َة،  اجَلنهَّ َدَخْلُت  و�صلم: 

اهلل  �صلى  النبي،  ب�صرها  ِمْلَحاَن.  ِبْنِت  اِء  ِبالُغَمْي�صَ َنا  اأَ

اأُوَلِئَك  اِبُقوَن)10(  ال�صهَّ اِبُقوَن  {َوال�صهَّ باجلنة  و�صلم،  عليه 

ِعيِم} فهنيئًا لها هذه ال�صهادة  اِت النهَّ ُبوَن )11( يِف َجنهَّ امْلَُقرهَّ

من �صيد اخللق. 

َفَق َلَها َعَلى َحِدْيٍث، َواْنَفَرَد  ْرَبَعَة َع�َصَر َحِدْيثًا، اتهَّ َرَوْت: اأَ

. رحمها اهلل رحمة 
)3(

ِبَحِدْيَثنْي َوُم�ْصِلٌم  ِبَحِدْيٍث،  الُبَخاِريُّ 

بها على خري  واأحلقنا  على  الأ الفردو�س  واأ�صكنها  وا�صعة 

وهدى واإميان وطاعة. 

رناوؤوط،  الأ باإ�صراف �صعيب  271(، حتقيق: جمموعة حمققني  �لنبالء، )3/  �أعالم  �سري  اأحمد،  اأبو عبد اهلل حممد بن  الدين  الَذَهبي، �صم�س   )4(

موؤ�ص�صة الر�صالة.

)5( قيل اأنها خالة اأمه، �صلى اهلل عليه و�صلم، بالر�صاعة، فما كان يدخل، �صلى اهلل عليه و�صلم، على اأحد من الن�صاء غري اأزواجه واأم �صليم لذلك.

البخاري، اجلامع ال�صحيح، ) 3/ 1046(. م�صلم، اأبو احل�صني م�صلم بن احلجاج بن م�صلم الق�صريي الني�صابوري، اجلامع ال�صحيح امل�صمى �صحيح   )6(

م�صلم، )7/ 145(، باب من ف�صائل اأم �صليم اأم اأن�س بن مالك، دار اجليل، بريوت.

ابن �صعد، حممد بن �صعد بن منيع اأبو عبداهلل الب�صري الزهري، الطبقات الكربى، )429/8(، حتقيق: اإح�صان عبا�س، دار �صادر، بريوت.  )7(

)8( واخل�صفة: احل�صن واحلركة، وقيل هو ال�صوت لي�س بال�صديد، ومعنى احلديث هنا: ما ي�صمع من ح�س وقع القدم.

وىل، 1412ه، حتقيق: علي  �صابة يف متييز ال�صحابة،) 7/ 655(، دار اجليل، بريوت، الطبعة الأ ابن حجر، اأبو الف�صل اأحمد بن علي الع�صقالين، الإ  )9(

حممد البجاوي.
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�لدكتور حممد عبد�هلل عبده

رئي�س �سعبة �لتدريب و�لتدري�س

وطرقها  ال�صعادة،  معرفة  على  قائمة  تكون  اأن  بد  ل  ن�صان يف حتقيقها  الإ يرغب  التي  ال�صعادة  اإن  بداية 

وو�صائلهاوقوانينها، واأثرها واأناطها، وطرق ن�صر ال�صعادة وم�صادرها واأهدافها.

ق�صر لل�صعادة هي اإ�صعاد الذات بالو�صائل امل�صروعة. الطريق الأ

ن�صان اإل ما �صعى«، �صورة النجم: 39-38. »األ تزر وازرة وزر اأخرى، واأن لي�س لالإ

الطريق الثانية لل�صعادة: وهي اأنك حري�س على النا�س ل على نف�صك.
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أثر السعادة
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بناء السعادة

كيف ميكن اأن نبني ال�صعادة عند الرجال والن�صاء، والزطفال وال�صباب وال�صيوخ؟
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ولد، مبقدار ما �صيحقق لهم وله  جل الزوجة والأ ومبقدار ما انحرف عن �صرع اهلل لأ

خرة. التعا�صة ول�صنك وامل�صقة يف الدنيا والآ

ية 85. »ول تعجبك اأموالهم واأولدهم، اإنا يريد اهلل اأن يعذبهم بها يف الدنيا وتزهق اأنف�صهم وهم كافرون« التوبة، الآ

ية 9. »ياأيها الذين اآمنوا ل تلهكم اأموالكم ول اأولدكم عن ذكر اهلل، ومن يفعل ذلك فاأولئك هم اخلا�صرون«، املنافقون، الآ

ية 14. »يااأيها الذين اآمنوا اإّن من اأزواجكم واأولدكم عدوًا لكم فاحذروهم، واإن تعفوا وتغفروا فاإن اهلل غفور رحيم«، التغابن، الآ

وتطمئّن
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األهداف التي تحققها الرساالت لإلنسان:

خر والق�صاء  التعريف باهلل �صبحانه وتعاىل لكي يرت�صخ مبداأ الإميان باهلل ومالئكته وكتبه ور�صله واليوم الآ   -

والقدر خريه و�صره.

ن�صان التي جتلب له ال�صعادة عند حتققها وهي: �صرورية الدين والنف�س  املحافظة على ال�صروريات اخلم�س لالإ   -

والعر�س واملال والعقل.

ولذلك  �صديدًا،  له �صررًا  ي�صبب  فقدانها  ن  لأ ن�صان،  الإ يحتاجها  التي  �صا�صية  الأ املحافظة على احلاجات    -

�صولية التالية: جاءت القواعد الأ

امل�صقة جتلب التي�صري.  .1

يريد اهلل بكم الي�صر ول يريد بكم الع�صر.  .2

ما يريد اهلل ليجعل عليكم يف الدين من حرج.  .3

ن�صان لكي يظهر يف اأبهى  توفري كافة جوانب التح�صينات اجلمالية والكمالية واجلاللية التي يحتاج اإليها الإ   -

�صورة واأكملها واأح�صنها.

على، كما ورد ن�صان اإىل الفردو�س الأ خرة، والبحث عن الر�صائل التي تو�صل الإ حتقيق الفوز يف الدنيا والآ   -

رقم احلديث: 469)حديث مرفوع(

يِن ُفَلْيٌح ،  َثِني اأَِبي ، ثنا َفَزاَرُة ْبُن َعْمٍرو ، اأَْخرَبَ ِ ْبُن اأَْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َحدهَّ ُبو َبْكِر ْبُن َماِلٍك، ثنا َعْبُد اهللهَّ َثَنا اأَ  َحدهَّ

ُ َعَلْيِه َواآِلِه  لهَّى اهللهَّ ِ �صَ ْحَمِن ْبِن اأَِبي َعِمرَيَة ، َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة ، َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل اهللهَّ َعْن ِهالِل ْبِن َعِليٍّ ، َعْن َعْبِد الرهَّ

ُر  ْحَمِن، َوِمْنُه ُيَفجهَّ ِة، َوَفْوَقُه َعْر�ُس الرهَّ نهَّ ْعَلى اجْلَ ِة، َواأَ نهَّ ْو�َصُط اجْلَ َها اأَ نهَّ ُلوُه اْلِفْرَدْو�َس، َفاإِ َ َفا�ْصاأَ ْلُتُم اهللهَّ َذا �َصاأَ َو�َصلهََّم: اإِ

ِة(. نهَّ ْنَهاُر اجْلَ اأَ

- واأخريًا �صمن اهلل لل�صاكر �صمانني واأعطاه اأمانني. 

ُ �َصاِكًرا  ْن �َصَكْرمُتْ َواآَمْنُتْم َوَكاَن اهللهَّ ُ ِبَعَذاِبُكْم اإِ - اأن اهلل �صبحانه وتعاىل ل يوقع عقوبة على �صاكر)َما َيْفَعُل اهللهَّ

َعِليًما )147((

ُكْم، َوَلِئن  ِزيَدنهَّ َن َربُُّكْم َلِئن �َصَكْرمُتْ َلأَ ذهَّ ْذ َتاأَ إِ - اأن اهلل �صبحانه وتعاىل منح ال�صاكر الزيادات املتعددة على �صكره )َوا

نهَّ َعَذاِبي َل�َصِديٌد)7(( َكَفْرمُتْ اإِ

خرة. خرين يف الدنيا ي�صعدك اهلل يف الدنيا والآ خرين. اأ�صعد الآ - اجعل مفتاح حياتك لل�صعادة، ول�صعادة الآ
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ْن اأَْدَرك �َصْهر  اِهَرة ِلْلِعَيان - اأَنهَّ َجَعلَنا مِمهَّ ْكَرام - الهَِّذي اأَ�ْصَبغ َعَلْيَنا َنَعمُه اْلَباِطَنة َو الظهَّ ل َواْلإ اَلَ ْمد هلل ِذي اجْلَ احْلَ

حبِه اْلِكَرام. َنام واآله َو�صَ د َخرْي اْلأَ مهَّ لى اهلل َعَلى َنِبّيَنا حُمَ َيام، َو�صَ ال�صِّ

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلهَُّكْم  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الهَّ َمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�صِّ ِذيَن اآَ يَُّها الهَّ مَيان: {َيا اأَ ُيَخاِطب اهلل َتَعاىَل اأْهل اْلإ

ان،  امْلَنهَّ اهلل  َتْقَوى  يل  �صِ َوحَتْ ِقيق  حَتْ ُهَو  َيام  ِلل�صِّ َفْر�صه  ِمْن  َبب  َوال�صهَّ اْلَغاَية  اأَنهَّ  �ُصْبَحاَنُه   َ َبنيهَّ  )183 )البقرة:  َتتهَُّقوَن} 

ى  َيام – ِلَيُفوز َوُيْحَظى ِبِر�صَ ْعَلى ِلل�صِّ د اْلأ ْن َي�ْصَعى ِبُكّل َطاَقته التهَّحلَي ِبَتْقَوى اهلل َتَعاىَل – امْلَْق�صِ ق اأَ يٌّ ِباْلَعْبد امْلَُوفهَّ َفُحرِّ

َواِمره َوَنَواِهيه ِب�َصْكل  َماَعة يِف اأَْحَكام اهلل َواأَ ة َواجْلَ نهَّ ىَل اأَنهَّ َعِقيَدة اأْهل ال�صُّ د يِف ِبَداَية َمَقاَلتي اإِ ْحَمِن، َواأَِحّب اأَنهَّ اأَُمهِّ الرهَّ

ِبري  َله اخْلَ اْلإ ِمْن  اِدَرة  َفِهي �صَ ْحَكام،  اْلأَ ِميَع  اأَْمر �َصاِمل جِلَ َهَذا  َوُدْنَياه،  ِدينه  اْلَعْبد يِف  َلَحة  َعَلى َم�صْ َها مبنّية  نهَّ اأَ َعام، 

َلَحة  ْحَكام َم�صْ ق يِف َهِذِه اْلأَ َتَتَحقهَّ – َمَع ُكلهَّ َما �َصْبق - َل  اّم، َفَكْيَف  َواْلِعْلم التهَّ ْكَمِة  ْحَمِن، ذي احْلِ ِحيم الرهَّ اللهَِّطيف الرهَّ

ْحَياِن َعْن  ر َوَيْعَجز يِف َبْع�س اْلأَ ْوَهام، َفِعْلم اْلَب�َصر َقْد َيق�صُ ْهل َو اْلأَ ْمر َواِقع ِباَل �َصّك يِف اجْلَ نهَّ امْلُْنِكر ِلَهَذا اْلأَ َنام؟! اإِ اْلأَ

د َواحِلْكم َل َيْعِني َعَدم ُوُجودَها  َنام، َفَجْهل الن�صان ِبَهِذِه امْلََقا�صِ عَها ِلاْلأَ ِتي َو�صْ ادراك ِحكَمِة اهلل َتَعاىَل يف اأحكامه الهَّ

ْيء َل َيْعِني َعَدم ُوُجوده، ْهل ِبال�صهَّ قَها، َفاجْلَ قُّ َوحَتَ

مقاصد وأسرار الصيام

�ل�سيخ و�سيم دعنا 

�سالمي �ملركز �لثقايف �لإ
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ة  التهَّامهَّ ْكَمة  احْلِ ِباأَنهَّ  ُنون  مِّ ُيوؤَ ُهْم  نهَّ اأَ مَيان  اْلإ اأْهل  َوَحال 

ْو ُنَهى َعْنُه �َصَواء َخِفَيت َهِذِه  يِف ُكّل َما اأَْمر اهلل َتَعاىَل ِبِه اأَ

�َصْطره  َما  َبْع�س  َو�َصاأَعِر�ُس  ِلْلِعَيان،  َظَهَرت  ْم  اأَ ْكَمة  احْلُ

م ُعَلَماء  َيام، ِمْن ِكاَلَ د ال�صِّ ْفَذاذ يِف َباب َمَقا�صِ علماوؤنا اْلأَ

ز  ِلُيَعزِّ بَدان،  اْلأ ِطّب  ُعَلَماء  م  ِكاَلَ َوَمْن  اْلِكَرام،  ِريَعة  ال�صهَّ

َعَلى  َفَواِئد  ِمْن  َيام  ال�صِّ يِف  َما  اْلَقاِرئ  َوِعْنَد  عندي  َهَذا 

مر اهلل  ْج�َصام، َوَيْنَعِك�س َهَذا َعَلْيَنا ِاْمِتَثال لأ ْوح َوَعَلى اْلأَ الرهَّ

خ ذلك يِف َقُلوبَنا، �َصَواء َعْرفَنا  �صِّ َيام، َوَلرُيَ َتَعاىَل َلَنا ِبال�صِّ

ْحَكام، َفِعْنَد  خبار واْلأَ ِحْكَمة اهلل اأَم َل. المتثال يِف �َصاِئر الأ

َذا َكاَن  إِ ا ا  َواأَمهَّ ْذَعان،  َواْلإِ ِديق  لهَّ التهَّ�صْ اإِ ا  رَب َل َيُكون َمنهَّ اخْلَ

ا  َفَيُكون ِمنهَّ َنْهَيًا  َذا َكاَن  إِ ا ْلِتَزام، و  اْلِ لهَّ  اإِ ا  َمنهَّ َيُكون  ْمَرًا َل  اأَ

وِدي َراِجيًا ِمْن اهلل َتَعاىَل  َن يِف َمْق�صُ ْحَجام، َواأَ�ْصَرع اْلآ اْلإِ

ُقول َواهلل  ان، َفاأَ ْن َيُكون َطْرِحي ِباَل ِبَتْطِويل َزاِئد َوَل ُنْق�صَ اأَ

امْلُ�ْصَتَعان:

د  ِذيَن ُيَدْنِدُنون َحْوَل َمَقا�صِ م اْلُعَلَماء الهَّ ل ِلَكاَلَ نهَّ امْلَُتاأَمِّ اإِ

ْق�َصام:  ىَل َثاَلَثة اأَ ُمونَها اإِ ُهْم ُيَق�صِّ نهَّ َيام َيِجد اأَ ال�صِّ

َوَي�ْصُمل   « اْلَفْرد  َعَلى  َيام  ال�صِّ د  َمَقا�صِ ل:  وهَّ اْلأَ اْلِق�ْصم 

بَدان » ة اْلأ حهَّ ْزِكَية َو�صِ َهَذا َجاِنب التهَّ

ا َعلَى ُم�ْسَتَوى �ْلَفْرد يِف َجاِنب �لتَّْزِكَية:  َفاأَمَّ

ْوم  نهَّ يِف ال�صهَّ يهَّات، ِلأَ ِقيق َتْقَوى اهلل َتَعاىَل َربِّ اْلرَبِّ 1- حَتْ

نهَّ  ّر َواْلَعِلن، َوِلأَ ْف�س َعَلى ُمَراِقَبة اهلل َتَعاىَل يِف ال�صِّ َتْرِبَيًة ِللنهَّ

َو�َصْهَوات،  َو�َصَراب  َطَعام  ِمْن  ِلْلُمَباَحات  َتْرك  ْوم  ال�صهَّ يِف 

باملعا�صي  اهلل  َتَباُرز  ُثمهَّ  امْلَُباَحات  َهِذِه  َعْن  َتِنع  مَتْ َفَكْيَف 

وُم  »ال�صهَّ َو�َصلهَّم:  َعَلْيُه  اهلل  لهَّى  �صَ ِبّي  النهَّ َقال  َئات،  يِّ َوال�صهَّ

نَيا َو ِمَن  َماِت يِف الدُّ  اأي: ِوَقاَية للم�صلم ِمَن املَُحرهَّ
)1(

ٌة« ُجنهَّ

ِخَرِة.  اِر يِف الآ النهَّ

ْهَوة  ال�صهَّ ة  ُقوهَّ َيْكَبح  ْوم  ال�صهَّ نهَّ  َفاإِ ْهَوات:  ال�صهَّ َتْرك   -2

ْوِجيه  التهَّ َهَذا  َوَفَرجه،  ره  َب�صَ ِحْفظ  َعَلى  امل�صلم  َفُيِعنُي 

َواج حيث جاء يف  َبِوّي مِلَْن َغلهََّبتُه �َصْهَوتُه َومَلْ َي�ْصَتِطع الزهَّ النهَّ

حديث النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: »وَمن مَلْ َي�ْصَتِطْع َفعليه 

)2(

ه له ِوَجاٌء« ْوِم فاإنهَّ بال�صهَّ

ْوم  ال�صهَّ يِف  نهَّ  ِلأَ َمات:  امْلَُحرهَّ َعْن  اللِّ�َصان  ِحْفظ   -3

َرام َوَما  م احْلَ ْدن، َفُيِعني امْلَْرء َعَلى َتْرك اْلَكاَلَ اإ�صعافًا ِلَلبهَّ

َعام  الطهَّ َعْن  َيام  ال�صِّ ِمْن  َتَعاىَل  اهلل  رَنا  َوَحذهَّ ِفيُه.  َنْفع  َل 

َو�َصلهَّم:  َعَلْيُه  اهلل  لهَّى  �صَ َقال  اللِّ�َصان  ِحْفظ  ُدوَن  َراب  َوال�صهَّ

ِ َحاَجٌة يف اأْن  وِر والَعَمَل به، فلي�َس هلِلهَّ »َمن مَلْ َيَدْع َقْوَل الزُّ

 .
)3(

َيَدَع َطَعاَمُه و�َصَراَبُه«

اَعات: َحْيُث �َصّهل اهلل َعَلْيَنا  ْف�س َعَلى الطهَّ ة النهَّ 4- ُتْرِبيهَّ

َفُفتَِّحت  َعَلْيِه،  ْقَبال  اْلإ يِف  بَنا  َوَرغهَّ ان،  َرَم�صَ يِف  اَعة  الطهَّ

َياِطني،  ال�صهَّ َدت  فِّ َو�صُ ار  النهَّ ْبَواب  اأَ َوُغلَِّقت  ة  نهَّ اجْلَ ْبَواب  اأَ

ْقَبال  اْلإ َيْجَعل  ا  مِمهَّ َجَماَعة  يِف  اِويح  َ الرتهَّ ة  اَلَ �صَ َلَنا  َو�ُصِرَع 

ْف�س، َمَع َما ذْكر النبي �صلى اهلل عليه  َعَلْيَها �َصْهاًل َعَلى النهَّ

اَن اإمَياًنا واْحِت�َصاًبا، ُغِفَر  و�صلم ِمْن اأَْجرَها: »َمن َقاَم َرَم�صَ

.
)4(

َم ِمن َذْنِبِه« له ما َتَقدهَّ

اأَنهَّ  ْمر يِف امْلُ�ْصِلم  اْلأَ َفَيْغِر�س َهَذا  اْلِعَباَدات:  َتْنِويع   -5

اْلِقَيام  ْعَدا  ِمْنَها،َ  َفَيَتَخريهَّ  َكِثرَية،  اَبا  َبوهَّ اأَ ة  نهَّ اجْلَ ِلُدُخول 

ْو  اأَ ْوم  �صَ ِمْن  َعَلْيِه  اإْقَباَل  َنْف�ِصِه  يِف  َيِجد  َما  ِباْلَفَراِئ�س، 

َلة  �صِ ْو  اأَ َخْلق  ُح�ْصن  ْو  اأَ ْدَقة  �صِ ْو  اأَ ِلْلُقْراآن  ِقَراءة  اأو  ة  اَلَ �صَ

رحام. ِلاْلأ

ة �ْلَبَدِنيَّة: حَّ ا َجاِنب �ل�سِّ َو�أَمَّ

امْلُْعَتَمَدة  ة  اْلِعْلِميهَّ امْلََواِقع  اأَحد  يِف  ِدَرا�َصة  ْثَبت  اأَ َفَقْد 

ة  َبَدِنيهَّ َفَواِئد  ىَل  اإِ ي  دِّ ُيوؤَ َيام  ال�صِّ اأَنهَّ  ة  يهَّ بِّ الطِّ َرا�َصات  ِللدِّ

:
)5(

َكِثرَية ِمْنَها

�ْصم. 1- َتْقِوَية امْلََناَعة يِف اجْلِ

2- َتْقليل التوتر الع�صبي.

ِلْلجُلوُكوِز  الطبيعية  امْلُ�ْصَتَوَيات  َعَلى  امْلَُحاَفَظة   -3

)LDL( م ْهِنيهَّات يِف الدهَّ َوالدُّ

م. ْغط الدهَّ ة ِل�صَ ِبيِعيهَّ َفاظ َعَلى امْلُ�ْصَتَوَيات الطهَّ 4- احْلِ

 )HDL( م ِميَدة يِف الدهَّ ْهِنيهَّات احْلَ 5- ِزَياَدة ِن�ْصَبة الدُّ

ل  ُيو�صَ َقْد  َيام  ال�صِّ اأَنهَّ   ،
)6(

اأُْخَرى ِدَرا�َصة  َنَقَلت  َكَما 

ِميَدة من 30 % اإىل %40.  ْهِنيهَّات احْلَ ِاْرِتَفاع الدُّ

ة،  يهَّ ْخ�صِ ال�صهَّ َظاَفة  َوالنهَّ َهاَرة  الطهَّ َعَلى  امْلَُحاَفَظة   -6

ِقَراءة  َوِعْنَد  ة  اَلَ �صَ ُكلهَّ  ِعْنَد  ال�صواك  ا�صتخدام  َفُي�َصّن 

َواك َنَتاِئج  ، اأَنهَّ ِلل�صِّ
)7(

ة َحديَثة يهَّ ْثَبَتت ِدَرا�َصة ِطبِّ اْلُقْراآن، َوَقْد اأَ

َرا�َصة( يف  ة« )َكَما ُعربِّ َعْنَها يِف الدِّ يهَّ َحة َو»ُقوِّ ة َوا�صِ يَجاِبيهَّ اإِ

َناف ِمْن اْلَبْكِترِيَيا يِف التهَّْجِويف اْلَفَمِويِّ ِمْنَها: اَرَبة اأَ�صْ حُمَ

 Streptococcus mutans، Lactobacillus acidophilus،

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans،
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 Porphyromonas gingivalis، and Haemophilus

ل  َت�َصكُّ ُيَحاِرب  َواك  ال�صِّ اأَنهَّ  ىَل  اإِ اَفة  اإ�صَ  ،influenzae

اللَِّثة  ِاْلِتَهاب  ِمْن  َوَيْقِلل  �ْصَنان،  اْلأ يِف   )plaque( اجلري 

 .)gingivitis(

واخر الغت�صال يِف ُكّل َلْيَلة َمَع  َكَما ُي�َصّن يِف اْلَع�صِر الأ

َدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم  ل َو التهََّطيُّب، قال تعاىل: {َيا َبِني اآَ التهََّجمُّ

ُيِحبُّ  َل  ُه  نهَّ إِ ا ُت�ْصِرُفوا  َوَل  َوا�ْصَرُبوا  َوُكُلوا  َم�ْصِجٍد  ُكلِّ  ِعْنَد 

عراف: 31(  امْلُ�ْصِرِفنَي} )الأ

�ْسَرة: ُ َيام َعلَى �ْلأ د �ل�سِّ �ْلِق�ْسم �لثاين: َمَقا�سِ

�ْصَرة اْلَواِحَدة َحْيُث َيْجَتِمع  1- َتْعِزيَز اْلَعاَلَقات يِف اْلأُ

ا  ْفَطار و ال�صحور، مِمهَّ اْلإِ َماِئَدة  �ْصَرة َعَلى  اْلأُ ْفَراد  اأَ َجِميع 

ْفَراد  اأَ ِلُدَعاء  اأَنهَّ  َكَما  َوُيْقِويَها،  ة  �َصِريهَّ اْلأُ َواِبط  الرهَّ ز  ُيَعزِّ

َوَقات  اأَ اْلَواِلِدان،  ا  و�صَ ُخ�صُ ِلَبْع�س،  َبْع�صِهْم  �ْصَرة  اْلأُ

ة يِف اْلَقُلوب. ثٌر َباِلٌغ يِف َغْر�س امْلََحبهَّ َعاء اأَ ِا�ْصِتَجاَبة الدُّ

ِمْن  ِحم  ِللرهَّ مَلهَّا  ان،  َرَم�صَ يِف  ْرَحام  اْلأَ َلة  �صِ َتْعِزيَز   -2

ديث  ِحم يِف احْلَ َرع، َقال اهلل َتَعاىَل ِللرهَّ ة َباِلَغة يِف ال�صهَّ يهَّ اأَهمِّ

َمن  ْقَطَع  واأَ َلِك،  و�صَ َمن  َل  اأ�صِ اأْن  نْيَ  َتْر�صَ »اأما   : اْلُقْد�ِصيِّ

.
)8(

» َقَطَعِك؟ قاَلْت: َبَلى يا َربِّ

ا  ِبامْلَُعوَنات امْلَاِليهَّة، مِمهَّ قارب  3- تقفد اْلُفَقَراء ِمْن الأ

َوِغّل  َح�َصد  ِمْن  ة  ْجِتَماِعيهَّ اْلِ ْمَرا�س  اْلأَ التقليل  يف  ي�صهم 

�صر. َبِقيهَّة بني الأ ف ِمْن الطهَّ َوِحْقد، َوُيَخفِّ

َيام َعَلى امْلُْجَتَمع. د ال�صِّ اِلث: َمَقا�صِ اْلِق�ْصم الثهَّ

الجتماع  ِخاَلَل  ِمْن  جتماعية:  الإ ر  َوا�صِ اْلأَ َتْوِثيق   -1

َلَوات، ِلَذا ُح�ْصن امْلَُعاَمَلة يِف امْلَ�ْصِجد  يِف ُبُيوت اهلل يِف ال�صهَّ

د، َفاَل َتَكّن َفّظًا غليظًا �ِصيء  ز َهَذا امْلَْق�صَ َمَع اإخوانك ُيَعزِّ

لهَّ  اإِ امْلَ�ْصِجد  ىَل  اإِ ِتي  َياأْ َل  ا�س  النهَّ َفَبْع�س  اأَِخيَك،  َمَع  ْلق  اخْلُ

�ْصِتْمَراره يِف َذِلَك َمْن ِخاَلَل  َلُه ِلِ ان، َفُكن َداِعيا  يِف َرَم�صَ

ل  َي�صِ َل  اأَ على  َواحر�س  َمَعُه،  ُخُلِقَك  َوُح�ْصن  ِبِه  َتْرِحيبَك 

َلْيُه ِمْنَك اأَّي اأذى. إِ ا

ْفَطار  اْلإِ َمْن ِخاَلَل  ِبَبْع�س  امْلُ�ْصِلِمنَي  َقة  ِلَعاَلهَّ َتْقِوَيًة   -2

ة  ة َو �ِصنهَّ يهَّ رْيِ ِة اخْلَ اِنيهَّ َم�صَ َيم الرهَّ َماِعيِّ يِف امْلَ�َصاِجد َواخْلِ اجْلَ

ان. واخر ِمْن َرَم�صَ ْعِتَكاف يف اْلَع�صر الأ اْلِ

َوَغرْي  امْلُ�ْصِلِمنَي  َقُلوب  ان  َرَم�صَ اأَْجَواء  َتاأْ�ِصر   -3

ة  يَجاِبيهَّ اإِ َفَكاَرًا  اأَ ُيْعِطي  ا  اْلَواِحد ! مِمهَّ امْلُْجَتَمع  امْلُ�ْصِلِمنَي يِف 

التعرف  ة  الِذمهَّ ْهل  لأ ُيتيح  َو  َوامْلُ�ْصِلِمنَي،  �ْصاَلم  اْلإِ َعْن 

ة  يِنيهَّ الدِّ اْلَب�َصر  اِلح  مِلَ�صَ َوُمَراَعاته  �ْصاَلم  اْلإِ �َصَماَحة  َعَلى 

ة  َدَعِويهَّ َوَو�ِصيَلة  َقْنَطَرة  بذلك  ان  َرَم�صَ َفَيُكون  ة،  ْنَيِويهَّ َوالدُّ

َرة يِف امْلُْجَتَمع ِباأَ�ْصره. ثِّ ُموؤَ

ْمد  َيام َفاحْلَ د ال�صِّ َهَذا َبْع�س َما َوَقفت َعليِه ِمْن َمَقا�صِ

َعاَنته يِل َعَلى التهََّمام، �ُصْبَحاَنُه اْلَعِلّي  هلل َحِمَدا َكِثرَيا َعَلى اإِ

د  مهَّ حُمَ َنِبّيَنا  َعَلى  اهلل  لى  َو�صَ ْحَمَن،  الرهَّ ِحيم  الرهَّ اْلَعِظيم 

ْحبِه َوَمْن ِاْتَبعُهْم باإح�صان. اْلَعْدَناِن، َواآله َو�صَ

�صالمية  )1( الن�صائي اأبو عبد الرحمن اأحمد، ال�صنن ال�صغرى للن�صائي، حتقيق: عبد الفتاح اأبو غدة، ط 3، ج 4 / �س 166، مكتب املطبوعات الإ

هـ.  1406 – حلب، 
)2( البخاري حممد بن اإ�صماعيل، �صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري النا�صر، ط 1، ج 3 / �س 26 / رقم احلديث 1905، النا�صر: دار طوق 

النجاة، 1422هـ.

)3( املرجع ال�صابق، ج 3 / �س 26 / حديث رقم 1903. 

املرجع ال�صابق، ج 1 / �س 16 / حديث رقم 37.  )4(

)5( Meo SA, Hassan A. Physiological changes during fasting in Ramadan. J Pak Med Assoc. 2015;65 
Suppl 1):S6–S14. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov

)6( Salim I, Al Suwaidi J, Ghadban W, Alkilani H, Salam AM. Impact of religious Ramadan fasting on 
cardiovascular disease: a systematic review of the literature. Curr Med Res Opin. 2013;29(4):343–
354. doi:10.1185/03007995.2013.774270.

)7( Khatak M, Khatak S, Siddqui AA, Vasudeva N, Aggarwal A, Aggarwal P. Salvadora persica. 

Pharmacogn Rev. 2010;4)8(:209–214. doi:10.4103/0973-7847.70920
)8( �صحيح البخاري ج 6 / �س 134 / حديث رقم 4830.
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ية الكرمية  )يا اأيها الذين اآمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون( عند التدبر يف الآ

�صالم ومبانيه العظام فقد  تتبني لنا احلكم اجلليلة ال�صامية من فر�س ال�صيام العبادة التي جعلت ركنا من اأركان الإ

مم، واإنا كان ذلك ليزكي النفو�س ويطهرها  مم التي قبلنا فهو �صريعة عامة يف الأ فر�س علينا وكتب كما كتب على الأ

من كل ما ي�صوبها ويدن�صها ويهيئها لكل بر وخري واإح�صان، وهو ثمرة من ثمرات التقوى التي تعمر بها القلوب فال�صوم 

يحفظ على القلب واجلوارح �صحتها ويعيد اإليها ما ا�صتلبته منها اأيدي ال�صهوات، ومعلوم اأن التقوى ل يت�صف بها اإل 

من امتحن اهلل قلوبهم، واعدها للقيام مبا امروا به من العبادة احلقة، وحتمل احلق والقول به واجلهر مبا يقت�صيه 

فراد او املجتمعات ام يف  �صل يف �صالح ما نراه يف واقعنا �صواء يف الأ احلق فهي جماع كل بر ي�صدر عن امل�صلم وهي الأ

الدول والمم، وهذه التقوى ثمرة يانعة من ثمرات ال�صيام احلق ومق�صد من مقا�صده اأي�صا، ول تتم هذه التقوى اإل 

باأمرين اولهما الفقه والتفقه يف دين اهلل عز وجل ومعرفة ما فيه من اأحكام تنري قلب العبد حتى يكون على ب�صرية 

رادة والعزمية والت�صميم الباعثة على القيام بالتكاليف ال�صرعية املناطة به.  من دينه وثانيهما قوة الإ

وقفة مع آية الصيام
بين العبادة والعادة

�صتاذ الدكتور عبدالرزاق ابو الب�صل الأ

اأ�صتاذ احلديث ال�صريف وعلومه بجامعة الريموك
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واحتمال  ال�صرب  ويعودها  رادة  الإ يقوي  وال�صيام 

العادة  �صلطان  ي�صعف  رادة  الإ تتقوى  ما  وبقدر  امل�صاق، 

ن�صان، ول يخفى كم اأهلكت العادات من عبادات  عند الإ

بل اإننا نعاين من حتول العبادات اإىل عادات وخا�صة يف 

ال�صهوات  اأبواب  وفتحت  فيه  املادية  غلبت  حيث  زماننا 

والرغبات وامللهيات على م�صراعيها فكان من رحمة اهلل 

عليهم  فيفي�س  موا�صم  جعل  اأن  عليهم  وتف�صله  بعباده 

كل  فيها  واألطاف  ونفحات  ومغامن  منح  من  هلل  فكم  بها 

التو�صعة على اأرواحهم التي اجدبت يف عاملهم هذا املادي 

ال�صيق املخنوق ولو اأن ب�صائرنا ترى األطاف اهلل عز وجل 

وا�صتقباله  الكرمي  ال�صهر  ال�صماء يف هذا  تنزل من  التي 

لراأت عجبا واأدركت ما بالرواح املوؤمنة من لهفة لقدوم 

ال�صهر الكرمي.

ورعوناتها  رغباتها  عن  للنف�س  فطم  من  فيه  وكم 

وماألوفاتها وكل ذلك فيه �صعادة املرء والرتقاء مب�صاعره 

حيث يوؤدي هذه ال�صعائر ويعظمها قال تعاىل ) ومن يعظم 

�صعائر اهلل فاإنها من تقوى القلوب(�صورة احلج، اآية 32. 

والعبد بحاجة اإىل حمية للقلب واجلوارح عن الف�صول يف 

املطعم وامل�صرب واللغو وما ل يعني، وحمية عن املحرمات 

ول  التقوى  القلب  يف  ت�صتقر  فلن  وال  يكره  وعما  ثام  والآ

همية  الأ من  احلمية  وهذه  �صاحبها  على  ثمارها  تظهر 

ْرَداِء،  مبكان حتى يحيى القلب وي�صح ويقوى وعن اأَِبي الدهَّ

َيِعيُبوَن  َكْيَف  ْفَطاُرُهْم  إِ َوا ْكَيا�ِس  الأَ َنْوُم  َذا  َحبهَّ »َيا  َقاَل:  ُه  نهَّ اأَ

اِحِب َتْقَوى  ٍة ِمْن ِبرِّ �صَ َياَمُهْم ؟ َوِمْثَقاُل َذرهَّ ْمَقى َو�صِ �َصَهَر احْلَ

َباِل ِمْن ِعَباَدِة  ْمَثاِل اجْلِ ْرَجُح ِمْن اأَ ُل َواأَ َوَيِقنٍي اأَْعَظُم َواأَْف�صَ

يَن« والعبد ي�صري اإىل اهلل تعاىل بقلبه وهمته ل ببدنه  امْلُْغرَتِّ

فح�صب، والتقوى تقوى القلوب ل تقوى اجلوارح وحدها، 

دروب  يف  املرء  م�صرية  �صبط  عادة  لإ ال�صيام  ياأتي  ولذا 

احلياة كي ل يبقى منغم�صًا يف الدنيا وملذاتها واأحوالها 

وا�صتقرت  التقوى  حلت  واإذا  واآخرته،  دنياه  عليه  فتف�صد 

فال ت�صاأل عن ال�صالح للحال واملاآل، اأمت اهلل علينا النعمة 

خرة.  مبا ير�صي الرب وي�صعد العبد يف الدنيا والآ
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خمتلف  يف  العامة  الثقافية  والن�صاطات  واملوؤمترات،  الفكرية،  والندوات  املحا�صرات،  من  �صل�صلة  املركز  يعقد 

ال�صريف،  النبوي  املولد  وذكرى  الهجرية،  ال�صنة  راأ�س  مثل:  الدينية  باملنا�صبات  خا�صة  عناية  ويويل  املو�صوعات، 

وائل من ذي احلجة وغريها، ويحا�صر فيها نخبة من اأ�صاتذة  �صراء واملعراج، و�صهر رم�صان املبارك، والع�صر الأ والإ

باللغة  تعقد  وندوات  اإىل حما�صرات  �صافة  بالإ والدعاة من داخل اجلامعة وخارجها، هذا  والعلماء،  ال�صريعة،  كلية 

�صالم لغري امل�صلمني. الإجنليزية، ومنها حما�صرات تعريفية بالإ

اجلامعة  يف  املحتاجني  الطلبة  ل�صالح  ريعه  يكون  خريي  وبازار  �صالمي،  الإ للكتاب  معر�س  اإقامة   •
العامة الثقافية  املعلومات  ويف  الكرمي،  القراآن  حفظ  يف  م�صابقات  اإقامة   •

بني  يجمع  الذي  املتنوع  �صالمي  الإ التثقيف  من  نوعية  برامج  فيه  لهم  تقدم  طفال؛  لالأ ال�صيفي  النادي  •  تنظيم 
التعبد، وقراءة القراآن والتعلم، والن�صاط الذهني والريا�صي

خرى الأ واملوؤ�ص�صات  اجلامعات،  وطلبة  واخلا�صة،  احلكومية  املدار�س  من  الطالبية  الوفود  اإ�صت�صافة   •
الفقراء بالطلبة  خا�س  �صندوق  خالل  من  ردنية  الأ اجلامعة  يف  املحتاجني  للطلبة  مالية  م�صاعدات  �صرف   •

خا�س  �صندوق  خالل  من  ردنية  الأ اجلامعة  يف  املحتاجني  �صالمية  الإ ال�صعوب  بناء  لأ مالية  م�صاعدات  �صرف   •
بهم.

نبذه عن نشاطات
وفعاليات

وإنجازات المركز

�سارة �حلجاحجة 

�سالمي �ملركز �لثقايف �لإ
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طفال  والأ الفقرية  للعائالت  اخلري  حمالت  •  تنظيم 
والقرى  اململكة  حمافظات  يف  امل�صنني  ودور  يتام  الأ

لهم.  والعينية  املالية  امل�صاعدات  وتقدمي  واملخيمات 

عن  التربعات  بتقدمي  امل�صاركة  يرغب  ملن  )ميكن 

يداع يف ح�صاب املركز(. طريق الإ

املبارك رم�صان  �صهر  يف  جماعي  اإفطار  تنظيم   •
�صالمية  تنظيم رحلة عمرة كل عام لطلبة ال�صعوب الإ  •

ردنيني. ون�صبة حمددة من الطلبة الأ

ماكن  الأ لزيارة  عام  كل  علمية خا�صة  رحلة  •  تنظيم 
ردن الدينية والتاريخية يف الأ

والتوا�صل  والتوعوي  الإعالمي  الدور  تفعيل   •
جتماعي داخل املركز وخارجه من دوائر حكومية  الإ

ردنية  ووزارات وموؤ�ص�صات ودواوين كليات اجلامعة الأ

وم�صت�صفى اجلامعة وامل�صت�صفيات اخلارجية والتوا�صل 

جتماعية املعروفة مع املواقع الإ

جتماعي والديني عن طريق  ن�صر الوعي والتثقيف الإ  •
امليدانية  والزيارات  جتماعي  الإ التوا�صل  و�صائل 

للمحيط الداخلي واخلارجي للجامعة

والدرو�س  اجلامعة  م�صجد  يف  اجلمعة  خطب  تنزيل   •
اخلا�صة  اليوتيوب   Youtube قناة  على  والندوات 

به.

باملركز  لتعريفهم  املحلي  املجتمع  مع  التوا�صل   •
ون�صاطاته املختلفة.

�صالمي  الإ الثقايف  املركز  جملة  على  �صراف  الأ  •
التي  والن�صرات  املطويات  ومتابعة  وورقيًا  الكرتونيًا 

تخ�س املركز 

مواقع التوا�صل اللكرتونية الر�صمية املعتمدة للمركز   •
�صالمي: الثقايف الإ

Facebook الفي�صبوك   

Youtube اليوتيوب   

WhatsApp الوات�س اب  

ردنية  )ju.edu.jo@( بريد اجلامعة الأ  

الثقايف  املركز  ل�صفحة  الر�صمي  لكرتوين  الإ املوقع 

�صالمي  الإ

الثقايف  املركز  مبنجزات  التعريف  على  العمل   ·
من  املركز  خمرجات  ن�صر  خالل  من  �صالمي  الإ

ن�صاطات وفعاليات ونتاجات على كافة و�صائل املركز 

الإعالمية.

التي  اجلامعة  الر�صائل  ملناق�صات  قاعات  حجز   ·
والكليات  ال�صريعة  كلية  من  املركز  ي�صت�صيفها 

ردنية. املختلفة يف اجلامعة الأ

وفعالياته  املركز  على  ال�صوء  ت�صـليط  على  العمل   ·
واإجنازاته وطموحاته وخططه يف الو�صائل الإعالمية 

املجتمع  مع  والتوا�صل  التفاعل  ومتتني  كافة، 

املجتمع  و  واملوؤ�ص�صات  داري  والإ كادميي  والأ الطالبي 

اخلارجي. 

املركز  بني  الفعال  الت�صال  حتقيق  على  العمل   ·
واملوؤ�ص�صات  املحلي  واملجتمع  �صالمي  الإ الثقايف 

الر�صمية املختلفة يف اململكة.

العمل على توثيق العالقة مع و�صائل الإعالم  املختلفة   ·
امل�صتوى  على  املركز  ر�صالة  ي�صال  لإ معها  والتوا�صل 

املحلي.

املتعلقة  الفعاليات  كافة  ومتابعة  وتن�صيق  تنظيم   ·
واحتفالته  �صالمي  الإ الثقايف  املركز  بن�صاطات 

ب�صكل عام.

الرد على ال�صتف�صارات العامة من قبل اجلمهور عن   ·
لكرتوين  الإ املوقع  طريق  عن  اأو  املركز  هاتف  طريق 

.Facebook جتماعي على ومواقع التوا�صل الإ
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�هلل:  رحمه  �لغز�يل  مام  �لإ يقول  �لقلب  • ��ستفتاء 

»وا�صتفتاء القلب اإنا هو حيث اأباح املفتي، اأما حيث حرم 

مو�صو�س  قلب  فُرّب  قلب  كل  على  نقول  ل  ثم  المتناع.  فيجب 

فال  �صيء،  كل  اإىل  يطري  مت�صاهل  قلب  وُربهَّ  �صيء،  كل  ينفي 

اعتبار بهذين القلبني، واإنا العتبار بقلب العامل املوفق لدقائق 

اأعّز  وما  مور،  الأ حقائق  به  ميتحن  الذي  املحك  فهو  حوال،  الأ

هذا القلب«.

 482/3 رفع احلاجب.

فيك  • �أ�سعارنا 
 يا ذا الذي ما كفاه الذنب يف رجب 

حتى ع�صى ربه يف �صهر �صعبان

لقد اأظلك �صهر ال�صوم بعدهما

فال ت�صريه اأي�صًا �صهر ع�صيان

ورتل القراآن، �صبح فيه جمتهدًا 

فاإنه �صهر ت�صبيح وقراآن

واحمل على ج�صد ترجو النجاة له 

ف�صوف ت�صرم اأج�صاد بنريان

كم كنت تعرف ممن �صام يف �صلف 

من بني اأهل وجريان واإخوان

قـــــــطـــــــــــــــوف
ــــــــة ـــــــــ ــــــــي دان
)من كل الثمرات( 

ين�سر؟  علم  كل  • هل 
قال العالمة ال�صاطبي رحمه اهلل:

ا،  ْن َكاَن َحقًّ إِ »َلْي�َس ُكلُّ ِعْلٍم ُيَبثُّ َوُيْن�َصر َوا

َث ِبَها ! َوَقْد اأَْخرَبَ َماِلٌك َعْن َنْف�ِصِه اأَنهَّ ِعْنَدُه اأََحاِديَث َوِعْلًما َما َتَكلهََّم ِفيَها َوَل َحدهَّ

ُهْم َكاُنوا َيْكَرُهوَن َذِلك، نهَّ َمُه اأَ ْن َتَقدهَّ َتُه َعَمل، َواأَْخرَب َعمهَّ  َوَكاَن َيْكَرُه اْلَكاَلَم ِفيَما َلْي�َس حَتْ

ْه ِلَهَذا امْلَْعَنى.  َفَتَنبهَّ

ِريَعِة؛  َلَتَك َعَلى ال�صهَّ َك َتْعِر�ُس َم�ْصاأَ نهَّ اِبُطُه اأَ َو�صَ

َمْف�َصَدٍة؛  ىَل  اإِ ِذْكرَها  دِّ  ُيوؤَ مَلْ  ْن  َفاإِ ْهِلِه؛  َواأَ َماِن  الزهَّ َحاِل  ىَل  اإِ �ْصَبِة  ِبالنِّ َماآِلَها  يِف  َفاْنُظْر  ِميَزاِنَها؛  يِف  ْت  حهَّ �صَ ْن  َفاإِ

ا َتْقَبُلَها اْلُعُقوُل َعَلى  ْن َكاَنْت مِمهَّ إِ ا َعَلى اْلُعُموِم ا مهَّ ْن َتَتَكلهََّم ِفيَها اإِ ْن َقِبَلْتَها َفَلَك اأَ َها يِف ِذْهِنَك َعَلى اْلُعُقوِل؛ َفاإِ َفاْعِر�صْ

ْن َكاَنْت َغرْيَ َلِئَقٍة ِباْلُعُموِم. و�ِس اإِ �صُ ا َعَلى اخْلُ مهَّ اْلُعُموِم، َواإِ

ة«. ِة َواْلَعْقِليهَّ ْرِعيهَّ َلَحِة ال�صهَّ اِري َعَلى َوْفِق امْلَ�صْ ُكوُت َعْنَها ُهَو اجْلَ َلِتَك َهَذا امْلَ�َصاُغ؛ َفال�صُّ ْن مَلْ َيُكْن مِلَ�ْصاأَ  َواإِ

- ال�صاطبي، املوافقات )5/171(. 

�إعد�د: �سعبة �مل�سجد
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• و�سيَّة 
براهيمي رحمه اهلل: يخ الب�صري الإ قال ال�صهَّ

نهَّ لهم من دينهم حافًزا  ة؛ لأ خذ باأ�صباب القوهَّ ْبِق اإىل احلياة، والأ مم بال�صهَّ دي اأحقُّ �صباب الأ باب املحمهَّ »وال�صهَّ

اإىل ذلك، ولهم يف دينهم على كلِّ َمْكُرَمٍة دليٌل، ولهم يف تاريخهم على كلِّ دعوى يف الفخار �صاهٌد.

ئات اأو يف الفتخار مبا عملوه من  ه من �صيِّ دي اأن ُي�ْصِغَل وقَته يف ِتْعَداد ما اقرتفه اآباوؤُ باب املحمهَّ اأعيُذ ال�صهَّ

ح�صنات، بل يبني فوق ما َبَنى املح�صنون وْلَيتهَِّق عرثات امل�صيئني.

ون من منازل احلياة. ، اأو ير�صى بالدُّ هر جادٌّ مان اليقظان، اأو َيْهَزَل والدهَّ واأُعيذه اأن ينام يف الزهَّ

�صالم عماًل، وبتاريخ اأجدادكم  باًعا، وبالإ ُكْم اتِّ �صالم! و�صيهَّتي اإليكم اأن تتهَّ�صلوا باهلل تديًُّنا، وبنبيِّ يا �صباب الإ

اعتناًء  بيبة  ال�صهَّ وِلَداِتكم يف  �صالم  الإ وباإخوانكم يف  ا�صتعماًل،  لغتكم  وباآداب  تخلًُّقا،  دينكم  وباآداب  الًعا،  اطِّ

نيا بظلِّها  جَر اجلزيَل، وفاءت عليكم الدُّ واهتماًما، فاإْن فعلتم ُحْزمُتْ مَن احلياة احلظهَّ اجلليَل، ومن ثواب اهلل الأ

ليِل«.  الظهَّ

•ما هو �صعارك يف �صهر رم�صان ؟
 ليكن �صعارك يف رم�صان لن ي�صبقني اإىل اهلل اأحد، و�صابقوا 

اإىل مغفرة من ربكم، ليكن من �صربك عط�س ال�صيام يف اأيام احلر من �صهر 

بدر يف  اهل  قدم  فقد  تر�صى،  ارياقنا حتى  اللهم خذ من جفاف  دعائك  رم�صان 

الطاعة  �صهر  لك  لرت�صى،وليكن  رب  اإليك  وعجلت  حالهم  ول�صان  دمائهم  رم�صان 

مغنما ومربحا وخذه اإىل اهلل تعاىل طريقا و�صلما ول تياأ�س بطول بعدك وكرثة 

ذنبك فاإن حلظة من رحمته وعطفه وحنانه يف رم�صان متحو دهرا من 

عذابه وعقابه، �صبحانه �صبقت رحمته غ�صبه. 

ردنية )و�جعلنا للمتقني �إماماً( ومن و�حة م�سجد �جلامعة �لأ

ردنية ف�صيلة ال�صيخ الدكتور حممد جربيل املقرئ املعروف من جمهورية م�صر  000اأول اإمام مل�صجد اجلامعة الأ

العربية وهو اليوم مدير مركز القراءات القرانية يف القاهرة، ثم الدكتور حممد جمّلي الربابعة، وهو اليوم اأ�صتاذ 

ردنية. ثم كان ف�صيلة ال�صيخ الدكتور فادي اجلبور اإمامًا ملدة ع�صرة اأعوام  التف�صري يف كلية ال�صريعة يف اجلامعة الأ

ردنية، وقد زار ال�صيخ الدكتور عائ�س القرين يف  ن اأ�صتاذ القراءات القراآنية يف كلية ال�صريعة باجلامعة الأ وهو الآ

عام 2013 م�صجد اجلامعة واألقى خطبة اجلمعة، ويف عام 2014 زار ال�صيخ الدكتور حممد اللحيدان يف رم�صان 

م�صجد اجلامعة و�صلى بالنا�س اإمامًا للرتاويح، ويف عام 2014 األقى ال�صيخ �صليمان اجلبيالن حما�صرة يف م�صجد 

اجلامعة، ويف عام 2015 زار الدكتور حممد راتب النابل�صي م�صجد اجلامعة واألقى حما�صرة يف رم�صان. وقد مت 

�صالمي باجلامعة  �صالمي برعاية د. اأحمد العواي�صه مدير املركز الثقايف الإ تكرميهم من قبل املركز الثقايف الإ

ردنية. الأ
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كتاب �لرد �ل�سوي على حممد �ملقد�سي

�ستاذ �لدكتور ب�سام �لعمو�س لالأ

كتاب  العمو�س  ب�صام  الدكتور  �صتاذ  لالأ  2018 �صدر عام 

خراج هذا  الرد ال�صوي على اقاويل املقد�صي وقد كان الدافع لإ

الكتاب حماربة الفكر التكفريي عرب �صخ�س يدعى اأبا حممد 

املقد�صي وقد تبجح املقد�صي بكتابه املو�صوم بـ »ملة اإبراهيم« 

حيث ذكر قائاًل )... انتظر اأن ي�صلني ن�صح اأو تنبيه واأحترى 

اأن اأقع على ملحوظات اأو وقفات(. وقال: )ورغم طول املدة 

التي ن�صر فيها الكتاب ورغم كرثة اخل�صوم واحل�صاد ووفرة 

الطاعنني وال�صانئني مل ي�صلني طول هذه املدة رد اأو نقد اأو 

�صق�صقات  و�صلني  الذي  وكل  الكتاب  حول  جادة  ملحوظات 

عامة...(. لقد كان كالم املقد�صي هذا هو الذي ا�صتنه�س همة الدكتور العمو�س لريد عليه ردا علميا لعله يقبل الن�صح 

قل اأن يك�صر غروره باأنه مل يرد عليه اأحد. اأو على الأ

الرد ال�صوي فيه نقا�صات معمقة لفكر التكفري اخلارجي وفيه ردود علمية حت�صن اجليل من النزلق وراء هذا 

ال�صخ�س واأمثاله ممن مل ياأخذوا العلم على اأ�صوله، ومل يتتلمذوا على العلماء.

ولقد رد الدكتور العمو�س على فكرة تكفري احلكام مو�صحًا اأنهم م�صلمون ولهم اأعمال مقدرة يف �صريعة اهلل، واأن 

املخالفات املوجودة يف بالد امل�صلمني تتطلب من علماء امل�صلمني الن�صح للحكام ل تكفريهم.

منية مو�صحًا اأنهم اأبناء وطن ومنهم  جهزة الأ كما رد الدكتور العمو�س على مكفري املنت�صبني للقوات امل�صلحة والأ

ال�صهداء على اأر�س فل�صطني يف معارك البطولة وال�صرف.

كما بني العمو�س اأن دخول الربملانات اأمر م�صروع، بل يرى وجوب ذلك يف حق مْن يجد يف نف�صه الكفاءة والقدرة 

مني«، مفندًا فكر الرواف�س ال�صيا�صيني واملعتزلني الذين يلعنون الظالم  على قاعدة »اإن خري من ا�صتاأجرت القوي الأ

دون اأن ي�صعلوا �صمعة فيه.

الدماء  وا�صتباحوا  والعباد  بالبالد  فتكوا  الذين  اجلدد  اخلوارج  ملواجهة  وا�صحة  م�صاهمة  هو  الكتاب  هذا  اإن 

ح�صان اإىل كل النا�س قال تعاىل: )وقولوا  عرا�س واعتدوا على اأهل الذمة وكنائ�صهم مبينًا اأن اهلل تعاىل اأمرنا بالإ والأ

للنا�س ح�صنًا( ويف هذا م�صاهمة يف ر�س ال�صفوف داخل كل بلد.

مر واأن كل حمل لل�صالح دون  كما رد العمو�س على فهم التكفرييني للجهاد مو�صحا اأن اجلهاد يحتاج اإىل اإذن ويل الأ

اإذنه غري م�صروع، اإل يف حالة الحتالل كما ذكر الفقهاء ذلك.

كتب صدرت ألساتذة كلية الشريعة

في الجامعة األردنية 2019_2018م
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كتاب مدخل �إىل جتديد �خلطاب �لديني 

يف �ل�سيا�سة �ل�سرعية

�ستاذ �لدكتور عبد�هلل �لكيالين  لالأ

هذا الكتاب كتاب متخ�ص�س يف ميدان ال�صيا�صة باعتبارها فقها 

حكام على نحو م�صلحي، ا�صتوعب ومتثل جممل الرتاث  لتطبيق الأ

الفكري يف مو�صوعه، ا�صافة اىل كونه يحمل خلفية وا�صحة عن 

الفكر ال�صيا�صي الغربي وتاريخ املوؤ�ص�صات الدميوقراطية يحاور 

الكتاب فقهاء ال�صيا�صة ال�صرعية يف مناهجهم وخرباتهم لو�صع 

حكام ال�صرعية. �صوابط لتطبيق الأ

وال�صاطبي  اجلويني  قرره  ما  على  موؤ�صال  منهجا  الكتاب  ر�صم 

يف مواجهة امل�صتجدات با�صتثارة الكليات واإعمال الوحدة الت�صريعية 

ممثلة بالعمومات املعنوية والكليات مبينا اأثرها فهما وتطبيقا فيما 

ورد فيه ن�س جزئي وفيما ل ن�س فيه.

ويبني الكتاب اأهمية العالقة بني ال�صنن الجتماعية واملقا�صد ال�صرعية وامتازت هذه الطبعة اجلديدة من الكتاب 

جمالت  يف  واملعا�صرة  الرتاثية  تطبيقاتها  وبيان  ب�صياغتها  الباحث  اعتنى  التي  الفقهية  وال�صوابط  القواعد  ببيان 

دارية والقانون الدويل. والكتاب  حوال ال�صخ�صية والنظم الد�صتورية والإ ال�صيا�صات على تنوعها و�صعتها:يف ق�صايا الأ

�صالمي   بهذه ال�صياغة التي ت�صتوعب نطني من الكتابة الرتاثية املعا�صرة اأقام ج�صرًا للقاء بني مكونات الطيف الإ

�صالمية ومل يح�صره مبذهب اأو اجتاه. مة الإ حيث عر�س تطبيقات القواعد ال�صيا�صية من الرتاث الفقهي الوا�صع لالأ

�صالمي املعا�صر من خالل  �صئلة التي تثار يف مواجهة الفكر ال�صيا�صي الإ ويجيب الكتاب على اأغلب ال�صكالت والأ

عر�س ال�صوابط والقواعد الفقهية. ويفتح هذا الكتاب الباب ملزيد من اجلهود العلمية التي توا�صل امل�صرية يف �صبيل 

التنمية  القادر على حتقيق  امل�صلم  العقل  وبناء  ال�صارع منها،  حكام موافقًا ملق�صود  الأ لتطبيق  اإ�صالمية  بناء نظرية 

والنه�صة.

و اأخذ هذا الكتاب فر�صته من التطبيق العلمي عرب التدري�س اجلامعي يف مرحلة

ردنية الدكتوراة ملدة تزيد عن ع�صر �صنوات يف عدد من اجلامعات الأ

كما حظي الكتاب مبناق�صته مبدار�صة علمية يف مدينة الرباط مع جمموعة م�صكورة من اخلرباء والباحثني بالتعاون 

بحاث الرتبوية يف فندق املجل�س يف 15 -دي�صمرب عام  �صالمي واملركز املغربي للدرا�صات والأ مع املعهد العاملي للفكر الإ

2015

ومن ثم جاء الكتاب ثمرة لهذا اجلهد العلمي. اأ�صال اهلل تعاىل اأن يتقبله وينفع به ويجعله يف ميزان ح�صنات كل ما 

�صاهم فيه تاأليفا ومراجعة وتدقيقا وحتريرا
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كتاب �لتدبر من �لتلقي �إىل �لتنفيذ

�ستاذ �لدكتور �سليمان �لدقور  لالأ

خري الذي وفقني اهلل تعاىل لكتابته  هذا عنوان الكتاب الأ

ن املنطلق الذي نبداأ منه واإ�صداره، ولأ

جهد  كل  فاإن  الكرمي،  القراآن  هو  الوجود  عن  ت�صورنا 

الوجود،  هذا  جتلية  يف  اأ�صا�صا  يعد  الكرمي  القراآن  يخدم 

�صئلة الكربى التي ت�صعى الب�صرية  جابة على الأ واأ�صا�صا يف الإ

جابة عليها... لالإ

�صئلة؟ ومن غري القراآن ميكنه اأن يجيب على تلك الأ

والتدبر هو طريقنا لفهم خطاب القراآن وتطبيقه يف واقع 

تتلقى  اأن  على  يعينك  الكتاب  هذا  فاإن  ذلك  جل  لأ حياتنا، 

�صلوكا  حياتك  يف  القراآن  تنفذ  واأن  تكليف...  وحي  القراآن 

وعمال..

يف هذا الكتاب �صنجيبك ونحاول اأن ندلك !

�صنجيب على اأ�صئلة لطاملا دارت يف عقولنا و�صعينا بحثا عن اإجابات لها..

�صنجيبك على اأ�صئلة لطاملا �صمعناها، �صمعنا من ي�صاأل عنها، ولعلنا اأي�صا ن�صاأل عنها.. وقد

�صئلنا عنها كثريا

ماهو التدبر ؟ وماذا يعني لنا ؟

ملاذا نتدبر؟ وما اأهداف التدبر واآثاره يف حياتنا ؟

كيف نتدبر؟ وماذا نحتاج لنتدبر؟

هل ميكن اأن نتعلم التدبر ؟ وكيف ميكننا ذلك؟ وهل نحن موؤهلون لذلك ؟

ما الذي مينعنا اأن نتدبر؟ اأو ما الذي يقف حاجزا بيننا وبني اأن نتدبر القراآن ؟

وهنا نحاول اأن ندلك كيف ُتفعل دوافعك ؟

ندلك كيف ُتثِور قدراتك واإمكاناتك.. ندلك على اآليات منهجية واأدوات عملية وحمددات

من�صبطة، تعلمك فهم ماحتتاجه لتتدبر..

ندلك على و�صائل واأ�صاليب عملية تعينك وت�صاعدك على تنفيذ مافهمته، فتحقق التدبر..

اإن ما نريده لك هو اأن تكت�صب املهارات التي حتقق بها عمليا القدرة على فهم كالم اهلل تعاىل

وحتويل حقائق هذا الفهم اإىل عمل وتنفيذ وتطبيق..
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اأَتقلهَّـــُب  وؤى  ــــرُّ ال َخْيــــــــِط  على  ُمقيـــــــــــــــٌم   -

ُيركـــــــُب لــيــ�ــَس  مــا  مــعــنــاَي  ـــن  ِم واأركــــــــــــُب 

�صاعــــٌر  ـــيهَّ  ــــ ن اأَ ـــــــــــــــــرُي  الــطهَّ ـــــيهَّ  ـــ ـــ اإلـــ وُيوِحــــــــــي 

وخمــَلــــــــُب نــــاٌب  ـــَوحـــِي  ال ــاِد  ا�ــصــطــي يف  لــــــــــــُه 

َيقـــــوُدُه  حـــنَي  الــ�ــصــوفـــــيِّ  �َصْطحـــــــــــــُة  وبــــي 

ُب ُمـــدرهَّ َحــْد�ــٌس  الِعرفـــــــــــاِن  �صــــــــــــدرِة  اإىل 

َحقـيقـــًة  �ِصــــــــواَي  اأَ�صَهـــــــــْد  ولــْم  َفِنـيـــــــُت 

ُب ُتغـيهَّ ـــاَي  ــــ َن اأَ الُعـليــــــا  احَل�صـــــــــــــــــرِة  ويف 

نــَثــــــــــــــنــي  واأ املــهــيـــــــــــِب  و�ـــسِ  الـــرهَّ علــــى  اأُطــــــــــــــــــــــــــلُّ 

ــــــــب اأتــرقهَّ ـــَدى  الـــنهَّ ميقـــــــــــاَت  ــــُت  ِزل ومــــــــــــا 

َخوَفـــها  الَق�صيــــــــــــــــدِة  يف  ُتخفي  َبـــــــواديهَّ 

َخـــفـــايـــاَي ُتـــبـــدي مـــا الــَقــ�ــصــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُة حَتــُجــُب

مالــــٌئ  طيفــــَك  اأنهَّ  اأدري  كنـــــــــُت  ومــــــــا 

اأكــُتـــــــــــُب �ــصــاعــَة  الـــــروِح  ــحــاَف  �ــصِ علـــــــــــــــــيهَّ 

َيـــٌد  ول  وارتــعــــــــــــــــــــــــــا�ــٌس  ُم�صتهـــــــــــــاٌة  روؤًى 

اأُب ول  ــعــــــــــــــــــــــــــٌر  و�ــصِ بحــــــــــــــــٌر،  ول  ُدواٌر 

باآيـــــٍة  َفُلــــــــــــْذُت  نــــــــــــــــــــورًا  يل  ْلـــــــــــَت  مَتثهَّ

ُمرِعُب بــعــَدَك  ـــــــــــــــوِر  النُّ انح�صــــــــــــــــــاَر  نهَّ  لأ

مًا  جُم�صهَّ اأَراَك  ْن  اأَ احِتمـــــــــايل  وفـــــــــــــــــــــــوَق 

واأَرَحــــــــــــــُب راأيـــُت  ــْن  َم اأَبهـــــــــــــــــــــــى  ـــَك  نهَّ لأ

َهــا  مــاوؤُ ــِح  ــداِئ امل �ِصـــــــــرُّ  ـــــــــــــــــــــــدى:  النهَّ نبيهَّ 

ْعــــَذُب اأَ ــِح  ــَدائ امل مــــــــــــــاِء  ِمـــْن  َك  ومـــــــــــــــــاوؤُ

ُخــطــَوتــي  َتــ�ــصــِبــُق  ــِر  اخُلــ�ــصْ الَعَتبـــــــــــــــــاِت  اإىل 

ُب ُتـــــــــــــــــذوهَّ اخلـــيـــاِل  باأَحمــــــــا�ِس  َقــــــــــــواٍف 

العجــــوِز  اللغــــــــــِة  يف  حــــــــِر  ال�صِّ انثيــــــــاُل  واأنــَت 

ـــُب ـــِط ْخ اأَ الف�صاحــــــــِة  ُودهَّ  جئُتهـــــــــــا  لـــو 

ـــًة  َودوَل مــــــــــــــــاِل  الرِّ يف  َوردًا  ْحــــــــــــــــــَت  َتفتهَّ

�َصُين�َصـــــــــــــــُب الَقرَيتنِي(  )َعظيُم  اإليَهــــــــــــــا 

وَدمعــــــــًة  وُخــبــزًا  �َصيفـــــــــــــــًا  لها  وكنــــــــــــــــــَت 

ـــــُب َوتغ�صَ ـــــــــــــــــــــى  َتر�صَ هلِل  بها  وكنــــــــــــــَت 

َفمـــــي  اإىل  ــــالَة  ال�صهَّ ُتـــــْدين  اأْن  ـــــــــــــــــــــــــــَة  ملكهَّ

ُمطيهَُّب بالنبيِّ  بــيــٌت  ْعــــِب  ال�صِّ فِفـــــــــــــــــــــــي 

وِرعـــَدٌة  �صهَقــــــَتاَن  ُجـــوٌع  البيــــــــــــِت  وفـــــــــي 

ُب ُمثقهَّ ــقــٌف  و�ــصَ َوِم�صكـــــــــــــــاٌة  َح�صــــــــــــــــرٌي 

َخديــــجٌة:  َقــالــْت  َعيناَك  قــــــــــــــــــــــــَدت  اتهَّ اإذا 

ــُب ــَك ــ�ــصْ ُي ر�ـــــــسِ  الأ عــلــى  �ـــصـــمـــاويٌّ  رحيـــــــــــــٌق 

مًا  ُمنجهَّ َوحــيــًا  الَكـــــوِن  كتــــــــــــــاَب  اإليُكــــــــــــْم 

ُب ُتــوؤوِّ واجلبـــــــــاُل  َيتلـــــــــو  الغـــــــــــــــاِر  َفــــــــــــــــُم 

ــزْل  َي لـْم  ِمــْنــَك  الــذي  ــــــــوِء  بال�صهَّ ــــــــــــاأُت  َتو�صهَّ

َكوكـــــُب ِة  املــجـــــــــــــــــرهَّ َعتـــــــَم  بــــِه  ُي�صـــــــيُء 

وِهجـــــَرٌة  ُعــــــــــروٌج  نيـــــــــــا،  الدُّ ل  اهلِل،  اإلـــــــى 

ُب املـُـــوؤلهَّ الُوجــــــــوُد  ــقــاَد  لْن �ِصْئـــــــــــــــَت  ولــــو 

ِسدرُة النََّدى
�ل�ساعر: لوؤي �أحمد

ردنية إذ�عة �جلامعة �لأ مدير �

تطييب وترطيب بمدح الحبيب، صلى اهلل عليه وسلم
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َيثـــــــــرٍب  َثنّيـــــــــَِة  ِمـــــــن  َعليِهـــــــْم  َطَلعـــــَت 

ـــرْثُب َي ْفـــــِق  الأُ يف  الــَبــدِر  ُطلـــــــــــوَع  ـــــــــــْت  َفغنهَّ

َغيمــــــٌة  َفوقـــــــــــــَك  بــالــظــــــــــــــلِّ  ــًة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــلـــ ُمــوكهَّ

ــُب ــههَّ ــل َت الـــَفـــ�ـــصـــاِء  يف  اأَ�ــــصــــَحــــْت  ــُس  ــ� ــم ــصهَّ ــ� ال اإذا 

ــــــٍة  ــفهَّ ِل�صُ املرَتفيــــــــــــــَن  َرغيــــــَف  َحملـْـــــــــــــــَت 

ُب َتوثهَّ اجِلـــــــــيـــــــــــاِع  اأَ�صاميـــــــــــــــُم  َعليهـــــــــــــــــا 

َعبــــــــــاَءًة  ارتــديــَت  ُيــْتــُم..(  )َيــا  قيـــــــــــَل:  اإذا 

ُب ُيطبهَّ اليتيـــــِم  ُجــــــــــــــرُح  بــــــــــــاأكَماِمَهـــــــــــــا 

بـــــــــــًا  ُمَهذهَّ ِمنُه  الَقلَب  اأَرْدَت  لِهــــــــــــــــــــــــــــي:  اإِ

ُب؟ دِّ ــوؤَ ـــ ـــ املـــ ــــَت  واأن َي�صَقــى  بـــــــــــِه  فكيـــــــــــَف 

ـــــــــٌة  ب�صــــــــــــــــريهَّ فكــــــــرٌة  اإل  هــــــَو  ومــــــا 

وُيعِقُب ميــــــوُت  وي�صتغـــــــــني  ُيحـــــــــــــــــــــبُّ 

ـــــــها  لربِّ َتــــــــــــــِذلُّ  ل  حيــــــــاًة  وَيــــــــــــــــــاأَبى 

ــرغــُب َي غـــائـــِب  الـــرهَّ يف  �ــصــيٍء  كـــــــــلِّ  وعـــــــــْن 

َزهـــــــــــــُوَها:  الّتـــــــَراِئـــــــِب  بيـــــــَن  ِلفاطمــــــــــــــٍة 

�َصُتعَجُب؟ فتـــــاٌة  َبعــــــــــــــدي  اأٍب  بـــــــــــــــاأيِّ 

ِبلحظــــــٍة  املْعِتمنَي  ـــــــــــــــــدوَر  �صُ اأَ�صـــــــــــــــاَء 

ــُب ُمــذنهَّ ــالِم  ــظهَّ ال ُقم�صــــــاَن  �صـــــــــــقهَّ  َكمــــــــــا 

ر�صاَلًة  ُيتمهَّ  كـــــــــــــــي  َتـــــــــــــــوىلهَّ  َب�صـــــــــــــــو�ٌس 

�َصنغِلُب ال�صــــــاِنئنَي:  لكــــــــــــــــــــلِّ  َتقــــــــــــــــوُل 

ُروِحَنا  واحـــــــــــــــــــــُة  الَبي�صــــــاُء  تــــــُـــــــــُه  حَمجهَّ

وَزيَنُب ريحاَنتـــــــاُه  ــــــــــــــــــــَذى:  هَـّ ال�صـ وفينــــــــــــــا 

�صاِئاًل:  ِجْئُتــــــــــِك  نــ�ــصــاِن  الإ َخيمـــــــــــــَة  فيــــــا 

ُب؟ ُنــعــذهَّ فينا  ن�َصـــــاِن  الإ َعــــــــــلى  ملــــــــــــــــــــاذا 

ُمعِتٌم  ِن�صفَي  اخلـــوِف  ُكهـــــــــوِف  ابــــــــُن  نـــا  اأَ

ُب ُي�صبهَّ ــيــاِء  الــ�ــصِّ َحــــــــدِّ  علـــــــــى  وِن�صفــــــــــــــي 

خـــــــــــالـــــــــٌد  يّنَ  كـــــــــاأَ امـــــي  يهَّ اأَ اأُقّلــــــــُب 

ُب اأَتعقهَّ الــــــــــــذي  َمـــــوتـــــي  وُيخطِئــــــــــــــــــني 

َغابٌة  وُح  والــرُّ يـــــــــَح  الرِّ اأَ�صـــــــــــاَب  َعَمـــــــــــــــــاٌء 

حَتــِطــُب بالَعتــــِم  الَبغي  فـــــــــــوؤو�ُس  وفيهـــــــــا 

ــــــــــــــــوَءَها  �صَ الـماآذِن  ــــــــــــــــاُن  ُكههَّ واأَطفـــــــــــــــــــاأَ 

ُب ْذوؤُ اأَ ِة  الَق�صيهَّ ـــــــاِة  ال�صهَّ علــــــــــى  لَتعــــــــــــُدو 

َقلبَها  َنــ�ــصــكــُن  ر�ـــــسِ  الأ فــــــــــــــــوَق  اأر�ـــــسَ  فــال 

ــــراأَُب ُي ــدُع  الــ�ــصهَّ ول  َمق�صـــــــيٌّ  الـــــــــــــوتُر  ول 

ٌة  وِردهَّ ُحـــروٌب  الــُكــربى:  الِفْتنـــــــــــــــــُة  هـــــــــــــــَي 

وَمْذهــــــُب ــو�ــٌس  َعــ�ــصُ ُمــْلــٌك  وراياُتَهـــــــــــــــا: 

ِطْحُنها  فولِة  الطُّ حلـــــــــــــــُم  حى  الرهَّ َتــــــــــــــــدوُر 

ـــــــــــــــُب الَتع�صُّ اإل  �ـــصـــيَء  ل  حـــى  الـــرهَّ وحتــــَت 

ــٌة  ُجــثهَّ ـــــــــــــوارِع  ال�صهَّ يف  بـــاٍب  كــلِّ  علـــــــــــــــــــــى 

ــُب َثــيِّ املدينــــــــــــــــِة  يف  بــيــٍت  كــــــــــــــــــــلِّ  ويف 

َم�صاِحٌف  مــــــــاِح  الرِّ فـــوَق  املـــَدى  َت�ُصــــــــــــــــدُّ 

ُب ُنكـــذِّ وحيــــــــــــــنًا  حيـــــــــــــــنًا  قهــــــــــــــــا  ُن�صدِّ

ُتــرى  اأْن  ِب�َصيفــــــــــــَك  لُذوا  مَبـــــــــْن  اأَعـــــــوُذ 

ُمـــرَتُب ووجُهـــــــَك  َمك�صــــــوٌر  ـــــــر�ُصَك  و�صِ

ـــاِحـــٌب  ــــوُت الــَقــ�ــصــيــدِة �ـــصَ ـــدى: �ــــصَ ـــ�ـــصهَّ ـــقـــوُل ال ي

ـــــاأرُب ــُة َم ـــ ـــ ــفــاعـــ َيــــــــــــــــــــــــــردُّ املــــــَدى: فــيــهــــــــــــــا الــ�ــصهَّ

َتْبتغي  هــَي  ــذي  ال غــــــرَي  ُحّمــــــــــــــلْت  لِئــــــــــــْن 

ُمَغـــــــــلهَُّب املــُــــــريــــــَد  اأنهَّ  َفِعـــــــــــذرُتهــــــــا 

ــــتي  زلهَّ َغــــــافــــــُر  اهلَل  بــــــــــــــــــــاأَنهَّ  َيقيـــــــــني 

اأَطـــــُلـــــُب لـــ�ـــصـــُت  مــــا  ـــــاَي  ـــــي ُدن مـــــْن  ُحـــــــزُت  اإذا 

تي  ولذهَّ احلـــــــالِل  الِع�صــــــــــِق  يف  فــــــــــــــُت  تطرهَّ

اأَداأَُب ــــــــــــــــــــة  املحبهَّ فــــــي  يّن  اإِ قيــــــــــَل  اإذا 

�صاِعٍر  ــــــــــــَة  ِذلهَّ الَعفـــــــــــــــِو  اإلـــــَه  ـــــــل  تقبهَّ

ــــُب اأُوؤنهَّ النــــــــبيِّ  بــــــاَب  بهـــــــــــــــا  وقفــــــــُت 
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به  ما  ال�صاحلات  باملوا�صم  عباده  على  مينُّ  هلل  احلمد 

اخلطيئات  وتكفر  احل�صنات  وتت�صاعف  الدرجات  ترفع 

الربيات  رب  له،  �صريك  ل  وحده  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  واأ�صهد 

واأف�صل  ال�صلوات  �صاحب  ور�صوله  عبده  حممدًا  اأن  واأ�صهد 

 املخلوقات �صلى اهلل عليه وعلى اله و�صحبه اأوىل املكرمات.

اأيها امل�صلمون: 

يطل علينا مو�صٌم كرمي، و�صهر عظيم، ويفد علينا وافٌد 

حبيب و�صيف عزيز، يهل علينا �صهر رم�صان املبارك باأجوائه 

لئة،  املتالأ الغر  ولياليه  الو�صاءة،  املباركة  واأيامه  العبقة، 

ونظامه الفريد املتميز، واأحكامه وِحَكمه ال�صامية.

اأبواب  واأغلقت  اجلنة  اأبواب  فتحت  رم�صان  جاء  »اإذا 

النار و�صفدت ال�صياطني«.

يومًا  الثالثني  مدر�صة  ب�صدق   ورم�صان 

فيها  ت�صفو  كرمية،  ومنا�صبة  عظيمة،  فر�صة  من  لها  فيا 

رواح، وتكرث فيها دواعي اخلري، تفتح  النفو�س، وتهفو اإليها الأ

اجلنات، وتتنزل الرحمات، وترفع الدرجات، وتغفر الزلت، 

وزار واخلطيئات، يجزل اهلل فيها العطايا واملواهب،  وحتط الأ

التوفيق لكل  اأ�صباب  اأبواب اخلري لكل راغب، ويعظم  ويفتح 

طالب، فلله احلمد وال�صكر على جزيل نعمائه، وترادف مننه 

واآلئه..

 ومما ينبغي للم�صلم اأن يتعلم خالل هذه املدر�صة باأيامها 

الثالثني كل يوم در�صًا وحكمة، فال يفوت يومًا واحدًا منها اإل 

بقيمة اإميانية �صادقة تزيده اإميانًا وتقربًا من املوىل اجلليل 

ومن اأوىل هذه القيم التي نتعلمها من مدر�صة �صهر رم�صان 

القيم الثالثني فقد اجتهدت اأن اأجعل لكل يوم قيمة نتحدث 

الثالثني  مدر�صة  اىل  فهيا  رم�صان  �صهر  لنا  يحدثها  عنها 

يوم.

وما  لها  ما  مبعرفة  النف�س  حما�صبة  وىل:  �لأ �لقيمة   

اأن  �صهرها  ت�صتقبل  وهي  �صالمية  الإ مة  الأ اأجدر  فما  عليها 

وتعيد  ح�صاباتها!  وتراجع  نف�صها!  وحتا�صب  بدورها!  تقوم 

النظر يف مواقفها.

�لقيمة �لثانية: ا�صتلهام حكم ال�صيام، وال�صتفادة من 

اأن  معطياته، والنهل من معني ثمراته ونري خرياته، وذلك 

لل�صيام حكمًا واأ�صرارًا ل تتهياأ للعبد اإل بال�صيام، فال بد من 

ا�صتثمار �صهر رم�صان وحلظات ال�صيام للك�صف عن مقا�صد 

حقيقة  اأهمها  ومن  ذواتنا  يف  وحتقيقها  ال�صيام  واأ�صرار 

التقوى )كتب عليكم ال�صيام كما كتب على الذين من قبلكم 

لعلكم تتقون(.

�لقيمة �لثالثة: اأنه �صهر جود بالبذل والعطاء ل حرماٍن 

ل كما يراه املثقلون جوًعا ل تتحمله البطون، وعط�ًصا ل تقوى 

عليه العرق. وقد كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأجود 

باخلري من الريح املر�صلة واأجود ما يكون يف رم�صان. 

و�لقيمة �لر�بعة: اأن فيه مو�صًما �صنويًّا، وفر�صة �صانحة 

للقيام من الليل والتهجد بطول ال�صالة من الليل، بل اإىل بزوغ 

الفجر ل يتحقق اإل يف رم�صان، فالقراآن اأنزل يف رم�صان وهو 

اأخف على ال�صائمني والقائمني؛ اإذ يجتمع �صرف الزمان مع 

اأريحية تالوة القراآن.

وا�صتثمار  ون�صاط  جد  �صهر  اأنه  اخلام�صة:  القيمة 

وال�صمر  نهاًرا،  العميق  النوٍم  يف  ا�صتغراق  ل  لل�صاحلات 

وال�صهر لياًل بال طائل من عبادة اأو طاعة اأو عمل نبيل.

القيمة ال�صاد�صة: جتديد معاٍن عظيمة يف النفو�س، من 

تتح�صن  مل  اإن  خالق  فالأ القومي،  واخللق  العميق،  الإميان 

يف مدر�صة رم�صان وتكون اأح�صن منها يف غريه، فال يرجى 

اأنف�صنا  نوقف  بال�صيام  ننا  منها.لأ نفعًا  ول  بعده  تقوميًا  لها 

ونحب�صها عن �صهوات املاأكل وامل�صرب والفرج، فكذلك الل�صان 

نموذج خطبة الجمعة

مدرسة الثالثين يومًا
�إعد�د: �سعبة �مل�سجد
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واإل  موات  والأ حياء  الأ اأعرا�س  الفري يف  بالرباءة من  اأوىل 

فال فما فائدة ال�صيام ويف احلديث )من مل يدع قول الزور 

والعمل به فلي�س هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�صرابه(.

�لقيمة �ل�سابعة: يعلمنا ال�صيام ن�صف الإميان؛ اإنه خلق 

ال�صرب الكرمي، وهو ال�صعار النبيل، الذي يتخده ال�صائمون 

بالحت�صاب يف معامالتهم مع من ت�صووؤهم اأخالقهم بالتحلي 

بال�صرب عليهم ومدافعتهم بالتي هي اأح�صن، فال�صيام ُيخرج 

وال�صرب  خالق،  الأ اأجّل ما يف  النفو�س ويظهر  اأح�صن ما يف 

اأعظم  من  فال�صيام  ولذلك  التاج،  يف  كالدرة  خالق  لالأ

اأ�صراره حتقيق معنى ال�صرب والثبات.

البليغ،  والتهذيب  اجلليل،  يثار  الإ �لثامنة:  �لقيمة   

�صهر  يحدثه  الذي  واملجتمعات  فراد  لالأ العام  �صالح  والإ

يف  فامل�صلم  �صمائرهم؛  ويف  ال�صائمني  نفو�س  يف  رم�صان 

ن  نه وعى معنى الثواب ولأ رم�صان يوؤثر اإخوانه على نف�صه لأ

نف�صه ارتقت يف مدارج ال�صمو الروحي، فال تراه يتهافت على 

�صواق بتح�صيل الفتات، بل هو يوؤثر اإخوانه على �صهوته حتى  الأ

يف اإفطاره تراه يقدم اأخاه على خا�صة نف�صه باخلريات.

�لقيمة �لتا�سعة: احلمد وال�صكر هلل، جل وعال، والفرح 

َوِبَرْحَمِتِه   ِ اهللهَّ ِل  ِبَف�صْ العظيم: )ُقْل  املو�صم  بهذا  والغتباط 

ا َيْجَمُعوَن( ]يون�س: 58[. فاهلل  َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ مِمهَّ

واإن  له،  واحلمد  به  الفرح  عبده  من  يحب  وتعاىل  �صبحانه 

فال�صكر عنوان  ال�صائلني.  يعطي  ما ل  ال�صاكرين  يعطي  اهلل 

الر�صا والت�صال  والطماأنينة وعالمة  مان  الأ ال�صعادة وباب 

باهلل جل وعال.

 

الذنوب  جميع  من  نابة  والإ التوبة  �لعا�سرة:  �لقيمة 

املظامل،  من  باخلروج  وحتقيقًا  عماًل  وذلك  واملعا�صي، 

عباد  بني  الت�صامح  باب  وفتح  اأ�صحابها،  اإىل  احلقوق  واأداء 

ولعل  عباده.  عن  و�صاحمت  عفوت  اإْن  منك  اهلل  ليقبل  اهلل 

اأولويات رم�صان التي جاء ليحققها لنا هي هذه القيمة  من 

وهي قيمة التوية، األ ترى فرح اهلل عز وجل كافيًا، وهل يفرح 

عنه  ويقطع  عبده  �صرور  يدمي  عظيم  ب�صيء  اإل  لعبده  الرب 

تعبه، نعم اإن اهلل يفرح بتوبة العبد ويفرح بنجاته من النار، 

ويف احلديث )هلل اأ�صّد فرحًا بتوبة اأحدكم(.

من  لال�صتفادة  بالعمل  عليكم  �ل�سائمون:  �أّيها  فيا 

واأنفا�صه �صالًحا  ولياليه، وحلظاته  الكرمي  ال�صهر  اأيام هذا 

مل  الأ يتحقق  ح�صا�س  والإ ال�صعور  بهذا  فاإنه  واإ�صالًحا، 

فراد واملجتمعات باإذن اهلل. املن�صود، وت�صعد الأ

الثالثني  مدر�صة  قيم  من  كاملة«  ع�صرة  »تلك 

القيام  اإىل  فيها  ويدفعنا  ال�صيام،  يف  يبعثها  يومًا 

وال�صكر،  وال�صرب  والعطاء  والبذل  القراآن   وتالوة 

موروًثا،  تقليًدا  النا�س  بع�س  ويراه  رم�صان  ياأتي  اأن  واأما 

ثر �صعيفة العطاء، بل لعل بع�صهم  واأعماًل �صورية حمدودة الأ

اأن يزداد �صوًءا وانحراًفا والعياذ باهلل، فذلك انهزام نف�صي، 

واملجتمع،  الفرد  على  الوخيمة  عواقبه  له  �صيطاين،  وعبٌث 

البخاري  اأخرجه  فيما  و�صلم-  عليه  اهلل  -�صلى  قال  وقد 

وم�صلم عن اأبي هريرة -ر�صي اهلل عنه-: »من �صام رم�صان 

مة  اإمياًنا واحت�صاًبا غفر له ما تقدم من ذنبه«. األ فلتهناأ الأ

�صالمية جميًعا بحلول هذا ال�صهر العظيم، وليهناأ امل�صلمون  الإ

قاطبة بهذا الوافد الكرمي.

ل�صيامه،  ا�صتثقاٍل  دون  والت�صمري  باجلد  وعليكم 

يامه، وحذار حذار من الوقوع  وا�صتطالة لقيامه، وا�صتبطاٍء لأ

يف نواق�صه ونواق�صه، اأو تعاطي مفطراته احل�صية واملعنوية، 

اأنه،  عنه:  اهلل  ر�صي  هريرة،  اأبي  عن  البخاري  اأخرج  وقد 

�صلى اهلل عليه و�صلم، قال: »من مل يدع قول الزور والعمل به 

واجلهل، فلي�س هلل حاجة يف اأن يدع طعامه و�صرابه«.

فينـزل  فيه  اهلل  يغ�صاكم  بركة،  �صهر  رم�صان،  »اأتاكم 

الرحمة، ويحط اخلطايا، وي�صتجيب فيه الدعاء، ينظر اهلل 

تعاىل اإىل تناف�صكم فيه ويباهي بكم مالئكته، فاأروا اهلل من 

اأنف�صكم خرًيا، فاإن ال�صقي من ُحرم فيه رحمة اهلل، عز وجل«. 

رواه الطرباين وغريه. ويف حديث اأبي هريرة، ر�صي اهلل عنه، 

قال: قال ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا دخل رم�صان 

فتحت اأبواب اجلنة فلم يغلق منها باب، وُغلِّقت اأبواب النار 

فلم يفتح منها باب، وينادي مناٍد: يا باغي اخلري: اأقبل، ويا 

ليلة«. كل  وذلك  النار،  من  عتقاء  اأق�صر، وهلل  ال�صر:   باغي 

فيا اأيها امل�صلمون: اأروا اهلل من اأنف�صكم خرًيا، افتحوا �صفحة 

والتقوى  والرب  باأحرف اخلري  رة  ُم�صطهَّ جديدة من حياتكم، 

والعمل ال�صالح.

اأتى رم�صان مزرعة العباد 

 لتطهري القلوب من الف�صاِد
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العمل على  االعتماد  عالمة  من 
الزلل ــود  وج عند  الــرجــاء  نقصان 

من هو �ل�سحابي �لذي دعا له �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم بقوله )�للهم �جعله فوق كثري 

من خلقك يوم �لقيامة( ؟
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