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�شهر رم�ضان الطاقة الإميانية املتجددة.....
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حدث يف رم�ضان

ربط اإلسالم أتباعه بمواسم عظيمة يعرض هللا فيه
نفحاته الكريمة ،ويسعهم برحمته العميمة ،وعادة
ما تتغير شكليات حياة اإلنسان المسلم أوان حلول
هذه المواسم ،وكأن الشارع الحكيم يقول لهؤالء
المؤمنين :فكما تتغير حياتكم الشكلية فليكن فيكم
تغير موضوعي ،التغير الموضوعي الذي يتمحور
حول رقي اإلنسان وسموه وخالصه من ربقة الشهوة
وأسْر النفس األمارة بالسوء ،وكبح األطماع التي
تسكن النفوس البشرية.
هذه المواسم محطات وقود إيمانية تزود اإلنسان بما
يسمو بروحه ويعلو بهمته عن أوطار الشهوة وأوحال
الهوى وأقذاء الحياة وحضيض األمل واإلندهاش
بالراهن من الحياة الدنيا ،فالصلوات الخمس والجمع
والجماعات والزكاة وصيام شهر رمضان والحج
ونوافلها تجعل صاحبها في حراك دائم مع عقله وقلبه،
وتفتح له أبواب الطمأنينة والسعادة واإليمان ،وتسمو
بحاله من االنغماس في تعقيدات الحياة وشهواتها إلى
رحاب اآلخرة ونعيمها.
إن شهر رمضان لمن أعظم المواسم والمحطات
التي يخوضها المسلم بصدد طهارة نفسه وإعادة
تأهيلها وبرمجتها بما يتسق وفطرتها التي فطر هللا
الناس عليها ،هو بمثابة دورة تدريبية محسوسة فيها
صر أطماعه ،وتبدد غيوم
تَق َمع شهوة اإلنسان وتُحا َ
جهاالته ،ويزكو قلبه وتصفى نفسه ،وتحلّق روحه
عالية في سماء الفضيلة واإليمان بعد أن ظلت عمرا

متسخة بالوحل البهيمي ،ومنشغلة بالصراع الدنيوي،
ومحاصرة بالتلويثات المتتالية التي تك ّدر األفئدة
وتعمي البصائر؛ وحينما يحل شهر رمضان تتن ّزل
ألطافُ َم ْن له الخلق واألمر َم ْن خلق الخلق عالما
بما يصلحهم فتتعلق بها أنياط قلوب المؤمنين وترتقي
بها أفئدة المستبصرين لتتمرد على الطباع الكريهة
وتتحرر عن تأثير الشياطين.
إنه حالة من الفيض اإللهي الذي يعطيه هللا لعباده
ليكسبوا مزيدا من التحرر عن العبودية لغيره من
الشياطين والنفس والهوى والدنيا والشهوات ،فيخلص
إيمانهم ،وتستقيم طريقتهم ،وتزكو أعمالهم ،يجوعون
لترقى أنفسهم عن شهوة البطن فال تضطرهم ألخذ
أموال الناس بالباطل للتوسع في المأكل والمشرب،
لترتفع أنفسهم عن ذواتها وتخرج من دوائرها األنانية
فيشعروا بجوع الماليين من بني البشر وعطشهم
وفقرهم وحاجتهم من يعانون الجوع ،ويضاجعون
الخوف ،ويأنسون إلى أعدى أعاديهم ،فتتحرك فيهم
نخوة الجود والعطاء والبذل والتضحية والفداء.
فيه يمتنعون عن المنكرات ويتمرنون على ذلك شهرا
من الزمن فتكتسب حياتهم نسيم الصفاء اإليماني
الفواح حيث ال منكر فيها وال فحشاء ،وفيه يمتنعون
عن قول الزور فتصدق ظواهرهم وبواطنهم،
ويقتربون من الحقيقة فيكرهون الزيف في كل
أمورهم ،وفيه يتعودون على االنضباط فيتعلمون
معنى االلتزام وأهمية التوقيت ،فال تجد عند تلميذ
مدرسة رمضان خلفا في وعد ،وال نقضا لعهد ،وفيه

في رمضان سنة  1للبعثة  610م بدأ نزول الوحي على نبينا محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم .
في رمضان سنة  10للبعثة 620م وفاة أبو طالب عم النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم ((مواسيه وحاميه)) .
في رمضان سنة  10للبعثة  620م وفاة خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم .
في رمضان سنة  1للهجرة 623م بعث النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم سرية حمزة إلى سيف البحر .
في رمضان سنة  2للهجرة  624م شرعت صالة العيد .
في رمضان سنة  2للهجرة  624م فرضت زكاة الفطر على املسلمني .
في رمضان سنة  2للهجرة  624م وقعت غزوة بدر الكبرى أروع غزوات اإلسالم.
في رمضان سنة  9للهجرة 631م قدم وفد ثقيف إلى النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم إلعالن إسالمهم .
في رمضان سنة  10للهجرة 632م بعث النبي االمام علي بن أبي طالب إلى اليمن إلى قبيلة همدان
في رمضان سنة  11للهجرة 633م توفيت فاطمة الزهراء بنت النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم .
في رمضان سنة  40للهجرة 661م استشهاد امير املؤمنني االمام علي بن أبي طالب عليه السالم .
في رمضان سنة  40للهجرة 661م بويع االمام احلسن باخلالفة بعد استشهاد أبيه عليهما السالم.
في  6رمضان سنة  1429هـ وفاة االمام اجملدد للدين السيد العالمة مجد الدين بن محمد بن منصور املؤيدي ( عليه السالم )
((كل رم�ضان وامل�سلمني بخري منت�صرين ومتوحدين وموحدين.....اللهم �أمني))
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الصالة والقيام والنوافل التي تورثهم قوة االتصال
باهلل عز وجل طوال اليوم والليلة ،وحينئذ تنفتح
أنفسهم على بارئها فال سلطان عليها غير سلطانه،
وفيه االمتناع عن الشهوات فيقوى سلطان العقل
لتتع ّزز قوة الحجة وسلطان الضمير وقوة التحكم في
الجوارح واألفعال واألقوال.
إن شهر رمضان بظالله الوارفة ،ومعانيه الندية
المخضلّة ،وجالله العظيم ،وخيره العميم يغطّي
مساحات واسعة من المسلمين ،ويعطيهم أعظم
معنى هم أحوج ما يكونون إليه اليوم ،أال وهو
شعورهم بالوحدة اإليمانية والوحدة الشعائرية،
والوحدة التعبدية ،والوحدة المصيرية ،شعور قوي
فعال ينبلج متج ّددا مع فجر كل يوم وغروبه ،ويبين
أنها أمة واحدة ذات نهج واحد ورسالة واحدة ودين
واحد وشعائر واحدة ،فيحزن المسلم لمصاب قومه
المسلمين ،ويفرح لسعادتهم ونجاتهم في دينهم
ودنياهم ،حينئذ تحيى فيهم المشاعر الميتة المجدبة
بغيث االنتماء الصادق.
هذا الشهر المنحة الربانية والنفحة اإللهية يجب
أن يأخذ حظّه من حياتنا ،وأن يكون منطلقنا إلى
ترتيب أفكارنا وأوضاعنا ومعامالتنا وأولوياتنا
على النحو الذي يريده هللا منا ،حتى نعود إلى حياتنا
الحياة الرحبة باإليمان ،المفعمة بالرحمة واإلحسان،
المحفوفة بالسعادة ،والمحشودة بالكرامة ،سبحان
ربك رب العزة عما يصفون ،وسالم على المرسلين،
والحمدهلل رب العالمين.

�أهداف امللتقى الإ�سالمي
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إعداد الكوادر املؤهله علميا ً في شتى الفنون الشرعية...
العمل على اإلرتقاء بالوعي الفكري والديني و الثقافي بني أبناء
اجملتمع...
بناء مجتمع إسالمي تتجسد فيه تعاليم و مبادئ الدين اإلسالمي...
ربط جيل األمة الصاعد برواد وأعالم الفكر اإلسالمي وعلى رأسهم
سيد األولني واآلخرين ومعلم البشرية األول الرسول األعظم
صلى اهلل عليه وآله وسلم...
ربط طالب العلوم الدينية وحاملي الفكر اإلسالمي بواقع األمه التي
تعيشه لترتقي بالوعي الديني والفكري...
توجيه أعضاء وناشطوا احلركة العلمية نحو اإلستفادة من الطرق
واألساليب احلديثة...
توحيد كلمة أبناء اليمن خاصة واملسلمني عامة جتاه ثوابت األمة...
ترسيخ مبدأ الوحدة والوالء الوطني والعيش املشترك مبا يكفل
إحترام الفكر وحرية العقيدة التي كفلها ديننا اإلسالمي احلنيف
اإلسهام في حل املشاكل اإلجتماعية وترسيخ روح التصالح
والتسامح واإلخاء بني جميع شرائح اجملتمع...
جمع وتنظيم وتطوير طاقات اجلماعات واألفراد وتوجيهها فيما
يرضي اهلل عز وجل ويخدم مصالح األمة...
اإلهتمام بشريحة الشباب ومتابعة همومهم ومشاكلهم والعمل
على حلها...
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مواعظ بالغة

أكثر الصيام ،تسلم من اآلثام  ,أقل من الطعام تسبق
إلى القيام.
من شبع من الطعام غلبه املنام  ،ومن غلبه املنام  ،قعد
عن القيام ،الشب ُع يظلم الروح ،ويترك القلب مقروح،
اجلائع عفيف خفيف ،والشابع عاكف على الكنيف،
من كان شابعا ،كان للشيطان متابعا ،الشبع يكسب
الوجع ،ويذهب الورع ،ويكثر الطمع.
أال إن الصوم ُجنَّة من النار ،ورضى للجبار ،من أطاع
ضرسه ،أضاع نفسه،
جوع في الفؤاد نور ،وفي املعاد سرور ،من استعمل
التَّ ُّ
القصد ،استغنى عن الفصد،
من قنع شبع ،ومن شبع طمع ،من أشفق على نفسه،
لم يتبع شهوة ضرسه ،من أطاع أسنانه ،هدم أركانه،
كم من طاعة ،نبعت من مجاعة ،وكم من قناعة ،أتت
بخير بضاعة،
ال مجاعة مع القناعة................

الصوم و الصحة

كتب الطبيب السويسري بارسيلوس ان فائدة الصوم
في العالج تفوق مرات ومرات استخدام االدوية اخملتلفة
اما فينيامني االستاذ في جامعة مسكو فقدكتب
يقول إن اإلنسان تعاف نفسه الطعام وترفضه في
بعض األحيان وكأنها بذلك تفرض الصيام اإلجباري
كي تستريح املعدة و ترتاح كما أكد البروفيسور بيلوي
في كتابه اجلوع من اجل الصحة أن على كل إنسان
وخاصة سكان املدن الكبرى أن ميارسوا الصوم باالمتناع

*

الصيام و األمراض الباطنية :

ق�صة وعربة......
حكي عن الواقدي أنه قال :أضقت إضاقة شديدة
وهجم شهر رمضان وأنا بغير نفقة فضاق
ذرعي لذلك ،فكتبت إلى صديق لي علوي أسأله
ي بها في كيس
أن يقرضني ألف درهم ،فبعث إل َّ
مختوم ،فتركتها عندي ،فلما كان عشي ذلك اليوم
و َر َدت علي رقعةُ صديق لي يسألني إسعافه لنفقة
شهر رمضان بألف درهم ،فوجهت إليه بالكيس
بِخاتَمه ،فلما كان في الغد جائني صديقي الذي
اقترض مني والعلوي الذي اقترضت منه ،فسألني
العلوي عن خبر الدراهم فقلت صرفتها في مهم.
فأخرج الكيس بختمه وضحك وقال :وهللا لقد
قرب هذا الشهر وما عندي إال هذه الدراهم ،فلما
كتبت إل ّي وجهت بها إليك وكتبت إلى صديقي هذا

عن الطعام ملدة  4-3أسابيع كل سنة كي يتمتعوا
بالصحة الكاملة طيلة حياتهم  »....وأيضا ً أكتشف
العلم احلديث أن للصيام فوائد صحية مدهشه  ،بخالف
ما كان يعتقد في املاضي أن هذه الفوائد مقصورة على
اجلوانب الروحية ( من األجر والثواب ) فقط .....
منها على سبيل املثال.......... :

*

الصيام والسُمنة :

يؤدي اإلفراط في تناول الطعام والشراب ـ غالبا ً ـ إلى

أقترض منه ألف درهم فوجَّه إل ّي بالكيس فسألته
عن القصة فشرحها وقد جئناك لنقتسمها وإلى أن
ننفقها يأتي هللا تعالى بالفرج .قال الواقدي فقلت
لهما :لست أدري أينا أكرم فقسمناها ودخل شهر
رمضان فأنفقت أكثر ما حصل منها وضاق
صدري وجعلت أفكر في أمري فبينما أنا كذلك
إذ بعث إلي يحيى بن خالد البرمكي في سحرة يوم
فصرت إليه فقال :يا واقدي رأيتك البارحة فيما
يرى النائم وأنت على حال دلتني على أنك في غم
شديد وأذى فاشرح لي أمرك فشرحته إلى أن بلغت
حديث العلوي وصديقي واأللف درهم فقال :ما
أدري أيكم أكرم وأمر لي بثالثين ألف درهم ولهما
بعشرين وقلدني القضا.

زيادة الوزن ،وينتج عن ذلك مضاعفات خطيرة مثل:
ارتفاع ضغط الدم ،تصلب الشرايني ،أمراض الكبد،
أمراض املفاصل ،السكر ...إلخ .وينصح األطباء كل من
عينا ً في الغذاء،
يرغب في إنقاص وزنه أن ي ًتبع نظاما ً ٌم ً
خالصته  :االمتناع عن الطعام والشراب فترة من الزمن،
حتى يتسنى للجسم حرق اخملزونات الزائدة ،للقضاء
على السمنة  .وهذا هو ما يحققه الصوم :فهو الشافي
لكل هذه األمراض بإذن اهلل عز و جل.

يفيد الصوم في عالج االضطرابات املزمنة لألمعاء وذلك وهذا بدوره يعطي لألمعاء فرصة للتخلص من السموم الوسائل لتطهير األمعاء  ..اهلل أكبر !!!!!.
نظرا ً الستراحة اجلهاز الهضمي أثناء ساعات النهار  ،والفضالت املتراكمة فيها  ،فالصيام يعتبر من أفضل
كان رسول اللهّ صلى اللهّ عليه وآله وسلم إذا

*

الصوم مفيد حتى ملدمين املخدرات والتدخني

من املعلوم أن الصوم يدمر اخلاليا املريضة واملدمنة في
اجلسم والدم  ،ويولد خاليا سليمة وقوية  ....وبالنسبة
ملدمني اخملدرات والتدخني  ،فهم يتخلصون من اخلاليا
املدمنة  ،ليعوض اجلسم مكانها خاليا سليمة غير
مدمنة  ،وبالتالي يتماثلون للشفاء بسرعة مذهلة ،
فالصوم يعمل في اجلسم على املستوى  :الهدم والبناء
 ...تبارك اهلل !!!.

*
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الصوم شفاء من آالم املفاصل :

من األشياء املدهشة في الصوم أنه يساعد على شفاء
آالم الظهر  ،والعمود الفقري  ،والرقبة  ...وقد أوضحت
دراسة نرويجية  :أن الصوم عالج ناجع اللتهاب املفاصل ،
بشرط أن يستمر الصوم ملدة أربعة أسابيع  ...يا سبحان
اهلل !!!!!

*

من ه

الصيام وفوائده على باقي األجهزة:

ثبت علميا ً ـ أيضا ً ـ أن للصيام فوائد مذهلة على :
جهاز املناعة  ،واجلهاز الدوري  ،واجلهاز الهضمي  ،واجلهاز
التناسلي  ،واجلهاز البولي  ،والقلب  ،السكر  ،والسرطان

والحمد هلل !!!!.

كان ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�أله و�سلم
�إذا �أفطر قال(( :احلمد هلل الذي �أعانني
ف�صمت ،ورزقني فافطرت ،اللهم لك �صمت،
وعلى رزقك �أفطرت ،وبك �آمنت ،وعليك
توكلت ،فاغفر يل ماقدمت ،وما �أخرت ،وما
�أ�رسرت ،وما �أعلنت ،وما �أنت �أعلم به
مني ،انت املقدم ،و�أنت امل�ؤخر ،ال�إله �إال
�أنت ،ياوا�سع املغفرة اغفر يل ،ثالث مرات،
ف�إنه من قالها عند فطره غفر له)).

جاء شهر رمضان ،أعطى كل سائل وأطلق كل
وسلَّم
صلَّى اهلل عَ ل َْيه وآله َ
أسير كان رسول اهلل َ
((اللهم أهله علينا باألمن
إذا رأى الهالل قال:
َّ
واإلميان والسالمة ،ربّنا وربّك اهلل عز وجل)).
كَا َن ر َ ُسولُ اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
ي َ ْفطِر ُ قَبْلَ
الصال ِة عَ لَى ر ُ َط َبا ٍ
َّ
َم يَكُنْ
ت ،فَإ ْن ل ْ
ت
َم يَكُنْ ِمنْ َهاتَينْ ِ َح َسا َح َس َوا ٍ
ف ََعلَى مَتَرَا ٍ
ت فَإ ْن ل ْ
ِمنْ َما ٍء) .كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله
وسلم إذا أفطر قال(( :اللهم لك صمنا ،وعلى
رزقك أفطرنا ،فتقبله منا)).

احذر �أخي ال�صائم!!!

*
*
*

قال ر�سول هّالل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم (( :رب �صائم لي�س له من �صومه
�إال اجلوع والعط�ش  ،ورب قائم لي�س له
من قيامه �إال ال�سهر )).
�أخي ال�صائم انت يف عبادة عظيمة فال
جترحها باملعا�صي واملن.
�أخي ال�صائم كن ح�سن اخللق
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�آله
و�سلم�(( :إن العبد ليدرك بح�سن
اخللق درجة ال�صائم القائم)).
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* يوم ال�شك! ....

�إختلف العلماء يف �صوم يوم ال�شك والذي عند �أهل البيت عليهم يوما مثله ،ويوم من �شهر رم�ضان �أهل �أن يحتاط له ويطلب بكل
ال�سالم �أنه ي�ستحب �صومه بنية م�شروطة �إن كان من رم�ضان و�إال �سبب �صومه ،و�إن كان يوما من �شعبان مل يرز�أه �صيام يوم وكان له
فنافلة ،قال �إمام الزيدية يف اليمن الإمام الهادي �إىل احلق يحيى بن تطوعا و�أجرا،
احل�سني عليه ال�سالم :الذي ر�أينا عليه �أ�شياخنا ،ومن �سمعنا عنه
ف�أما ما يزخرفه كثري من النا�س يف ترك �صيامه فذلك ما ال ي�صح
من �أ�سالفنا �أنهم كانوا ي�صومون يوم ال�شك ويف ذلك ما حدثني �أبي
وال يجوز القول به لبعده من االحتياط وال�صواب ،وقربه من
عن �أبيه عن علي �أمري امل�ؤمنني رحمة اهلل عليه �أنه قال :لأن �أ�صوم
يوما من �شعبان �أحب ايل من �أن �أفطر يوما من رم�ضان .قال يحيى بن التفريط يف ال�صوم واالرتياب،
احل�سني ر�ضي اهلل عنه :وينبغي ملن �صام يوم ال�شك �أن ينوي �إن كان بل ال�صحيح يف ذلك ما ال ي�شك فيه من �أن�صف من �أن �صوم يوم
هذا اليوم من �شهر رم�ضان ف�صيامي من رم�ضان و�إن كان من �شعبان ال�شك واالحتياط فيه �أف�ضل و�أقرب �إىل اهلل و�أ�سلم .حدثني �أبى
فهو تطوع ،ف�إنه �إذا فعل ذلك وكان ذلك اليوم من �شهر رم�ضان فقد عن �أبيه �أنه �سئل عن �صوم يوم ال�شك فقال ح�سن ال ب�أ�س ب�صومه
((وقد بلغنا عن علي عليه ال�سالم �أنه قال :الن �أ�صوم يوما
�أدى �صومه مبا �أعتقد من نيته
و�إن مل يكن من رم�ضان كتب له من تطوعه .قال :وال ينبغي لأحد من �شعبان �أحب ايل من �أن �أفطر يوما من رم�ضان)).
يفهم �أن يفطره ،النه �إن كان من �شهر رم�ضان مل ي�ستخلفه ومل ُي ْلحق

مسائل هتم الصائمني

نية ال�صوم  :يجِ ُب تجَ ْ ِدي ُد ال ِّن َّي ِة ِل ُك ِّل َي ْوم
االم�ساك عن االفطار  :على ال�صائم �أن مي�سك من �أول
دخول الفجر ومن االخطاء ال�شائعة �أن ي�سمع امل�ؤذن ي�ؤذن ل�صالة
الفجر ويوا�صل الأكل �أو ال�شرب فهذا يجب علية الق�ضاء لأن امل�ؤذن
ال ي�ؤذن �إال وقد دخل الوقت فينبغي لل�صائم �أن مي�سك من قبل الأذان
بقليل ,ف�إذا �سمع الأذان َو ُه َو خُمَا ِل ٌط َلِ أ ْه ِل ِه �أو يِف َف ِم ِه َط َعا ٌم َ�أ ْو �شَ َر ٌاب
َف َع َل ْي ِه َ�أ ْن َي َتن ََّحىَ ،و ُي ْل ِق َي َما يِف َف ِم ِه واالف�سد �صومه.
كذلك يجب على ال�صائم التحري يف الإفطار فال يفطر �إال �إذا تيقن
الغروب
الِ ْف َطا ِر فيكره له ان ينام مع
ل�صا ِئ ِم َ :ت َو ِّقي َم َظا ِّن ْ إ
ندب ِل َّ
ُي َ
زوجت ِه يِف ال َّن َها ِر َو ُم َق َّد َماتُ الجِْ َم ِاع َولاَ �سِ َّي َما ِلل�شَّ ِّاب َولاَ َك َرا َه َة لمِ َ ْن لاَ
َت َت َح َّر ُك �شَ ْه َو ُتهُ .كما ُي ْند ََب َل ُه َ�أ ْن َي َت َح َّر َز ِع ْن َد مَ َت ْ�ض ُم�ضِ ِه َو ْا�س ِت ْن�شَ ا ِق ِه
يم ِه ؛ َلِ أ َّن المْ ُ َبا َل َغ َة ِفي ِه َما
ِم ْن ُد ُخولِ المْ َا ِء � ىَإل َح ْل ِق ِه َو ُو ُ�صو ِل ِه � ىَإل َخ َيا�شِ ِ
ل�صا ِئ ِم ت ُْك َر ُه.
ِل َّ
ال�س َو ُاك ِم ْن
كذلك �إ َذا ْا�س َت َاك َن َها ًرا َت َو َّقى َ�أ ْن َي ْد ُخ َل َح ْل َق ُه مِمَّا َج َم َع ُه ِّ
َغ رِْي رِي ِق ِه ؛ لِ َأ َّن َذ ِل َك ُي�ؤَ ِّدي � ىَإل َف َ�سا ِد َ�ص ْو ِم ِه.
َو ُي ْك َره َ :م ْ�ض ُغ َما َل ُه َط ْع ٌم َكالخْ ُ ْب ِز َو َغ رِْي ِه ِم ْن َغ رِْي ُع ْذ ٍرَ ،و َك َذا َذ ْوقُ
المْ َ َرقِ َوالخْ َ ِّل َو َغ رِْي َها َف�إِ ْن َم�ضَ َغ َ�أ ْو َذاقَ َو مَ ْل َي ْن ِز ْل � ىَإل َج ْو ِف ِه �شَ ْي ٌء ِم ْن ُه مَ ْل
ُي ْف ِط ْر َف�إِ ْن ْاح َت َاج � ىَإل َم ْ�ض ِغ ِه ِل َو َل ِد ِه َ�أ ْو َغ رِْي ِهَ ،و مَ ْل َي ْح ُ�ص ُل الاِ ْ�س ِتغْ نَا ُء َع ْن
َم ْ�ض ِغ ِه مَ ْل ُي ْك َر ْه ؛ لِ َأ َّن ُه َم ْو�ضِ ُع �ضَ ُرو َر ٍة.
ما يف�سد ال�صوم ُ :ي ْف ِ�س ُدهُ �أُ ُمو ٌر ثَلاَ َث ٌة
ال َّو ُل  :ا ْل َو ْط ُء
ْ َأ

*
*

*

*
*

الثاين � :إ ْن َزا ُل المْ َ ِن ِّي ( ِل�شَ ْه َو ٍة ) َو َل ْو مَ ْل َي ُك ْن ِبجِ َم ٍاع �إ َذا َو َق َع َذ ِل َك ( يِف
َي َق َظ ٍة ) لاَ َل ْو �أَ ْمنَى ِم ْن َغ رِْي �شَ ْه َو ٍة �أَ ْو لَِ أ ْج ِل ْاحتِلاَ ٍم فَلاَ َي ْف ُ�سدُ.
ال َّثا ِل ُ
ال�ص ْو ُم ُه َو ( َما َو َ�ص َل الجْ َ ْو َف ) ِم ْن ُثغْ َر ِة الن َّْح ِر
ث  :مِمَّا َي ْف ُ�س ُد َّ
� ىَإل ُم ْ�س َت َق ِّر َط َعا ِم ِه َو�شَ َرا ِب ِه َ�س َوا ٌء َكا َن مِمَّا ُي�ؤْ َك ُل �أَ ْم لاَ َك حْ َ
ال َ�صا ِة َوال ِّد ْر َه ِم
َون َْحو ِِه َما.
من �أفطر نا�سيا!!!
اختلف الفقهاء فيمن افطر نا�سيا واالحوط انه يوا�صل �صيامه
ويق�ضي
من يجوز لهم الإفطار
-2املكره  -3من يخ�شى على نف�سه ال�ضرر
-1امل�سافر
ويجب على احلامل واملر�ضع اذا خ�شيتا على اجلنني �ضررا َولاَ ُي ْجزِي
حْ َ
الا ِئ ُ�ض َوال ُّن َف َ�سا ُء َف َي ْق�ضِ َيا ِن
ال�س َن ِة َح َّتى
من َفا َت ُه ِم ْن َر َم�ضَ ا َن �شَ ْي ٌء ُث َّم مَ ْل َي ْق ضِ� ِه يِف َب ِق َّي ِة َّ
َحا َل َع َل ْي ِه َر َم�ضَ ا ُن المْ ُ ْ�س َت ْق َب ُل َل ِز َم ْت ُه ِف ْد َي ٌة
ِن ْ�ص ُف َ�ص ٍاع(نفرين تقريبا) او قيمة ذلك َم َع ا ْل َق�ضَ ا ِء َ�س َوا ٌء َت َر َك
ا ْل َق�ضَ ا َء ِل ُع ْذ ٍر �أَ ْم ِلغ رَِْي ُع ْذ ٍرَ ،و َ�س َوا ٌء َ�أ ْف َط َر ِل ُع ْذ ٍر �أَ ْو ِلغ رَِْي ُع ْذ ٍر
من �أفطر لعذر م�أيو�س
من افطر لعذر ميئو�س من �شفائه �أو كان ال ي�ستطيع ال�صوم �أبدا
كال�شيخ الكبري ان يك ِّفر ن�صف �صاع( -نفرين تقريبا) �أو قيمة
ذلك -عن كل يوم وال يجزيه التقدمي فال يكفر �إال بعد �أن يفطر
�أ�شياء ال تفطر ال�صائم
احلقنة  ،بخاخ الربو ،احلجامة ،القيء اذا مل يرجع منه �شيئ ،الريق.

*
*
*
*
*

َص َع َد َر ُس ْو ُل ّهَِ
ال:
ْب َر َف َق َ
الل صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم الْ ِمنَ
الَ :يا ُم َح َّم ُد،
اس َت ْقَبَل ِني َو َق َ
اسِ ،إ َّن ِجْب ِر َ
((ياَأُّي َها ال َّن ُ
يل َأ َتا ِني َف ْ
َ
ار،
ك َش ْه َر َر َم َض َ
َم ْن َأ ْد َر َ
َهَ ،ف َم َ
َم ُي ْغ َف ْر ل ُ
ان َفل ْ
ات َف َد َخ َل ال َّن َ
َبع َد ُه ّهَُ
ك
ت :آ ِمينُ ،ث َّم َق َ
ُل :آ ِمينَ ،ف ُق ْل ُ
الل ق ْ
الَ :م ْن َأ ْد َر َ
َفأ ْ
َع َن ُه ّهَُ
ِإ َمامًا َع ِ
ت :آ ِمين،
اللَ ،ق ْل :آ ِمينَ ،ف ُق ْل ُ
َم يغفر ل ُ
َه َفل َ
ادالً َفل ْ
َع َن ُه ّهَُ
ُل :آ ِمين،
ُث َّم َق َ
الل ،ق ْ
َم ُي ْغ َف ْر ل ُ
َه َفل َ
َح َق َوالِ َد ْي ِه َفل ْ
الَ :م ْن ل َ
ت :آ ِمين)).
َف ُق ْل ُ

قال النبي �صلى اهلل عليه و�آله و�سلم
يوما وقد ح�رض �شهر رم�ضان� :أتى �شهر
رم�ضان �شهر بركة وخري يغ�شيكم
اهلل فيه الرحمة ويحط فيه اخلطايا
وي�ستحب فيه الدعاء ،ينظر اهلل فيه
�إىل تناف�سكم وتباهيكم ف�أروا اهلل من
�أنف�سكم خريا ف�إن ال�شقي كل ال�شقي
من حرم فيه رحمة اهلل عز وجل

الفساد اإلعالمي يف شهر رمضان

أقبل شهر رمضان ،شهر اخليرات ،شهر يتزيّن الكون
الستقباله وتنبض القلوب فرحا ً وشوقا ً للقائه ُ ،فتِّحت أبواب
اجلنة ،وغلِّقت أبواب النار ،وصفدت الشياطني ومردة اجلان،
ينادي املنادي يا باغي اخلير أقبل ,ويا باغي الشر أقصر،وهلل
ي
عتقاء من النار  ،وذلك في كل ليلة  .ومع هذه البركات اب ُت ِل َ
العبد املسلم مبا يعكر عليه نهار رمضان وليله ،فلم يعد
شهر رمضان شهر العبادة وإمنا أصبح رمضان يرتبط في
األذهان بأشياء أخرى في مقدمتها الفوازير واملسلسالت
وخيام اللهو واللعب .
ففي زمن كثرت فيه وسائل اإلعالم  ،أغفل القائمون عليها
الدور احلقيقي لها وهو تثقيف وتوعية اجملتمع ،وقاموا بدور
متاما مع القيم واملبادئ اإلسالمية  ،وأصبح
آخر يتنافى ً
همها وشغلها الشاغل عرض األفالم واملسلسالت والفوازير
واألغاني الهابطة وذلك جلذب املشاهدين أطول فترة ممكنة
ولم يقف األمر عند هذا احلد ،فقد استغلوا شهر رمضان
املبارك لعرض هذه املواد التي تسيء إلى كل مسلم ،وتؤدي
إلى فساد اجملتمع وتضيع األجور ،قاموا بتحويل هذا الشهر
الكرمي من شهر للتوبة واإلستغفار والرجوع إلى اهلل عز وجل
إلى شهر تعرض فيه الفوازير اخلليعة واملسلسالت وغيرها
من البرامج الفاشلة التي تساهم في إفساد الشباب
وإشغالهم عن عبادة اهلل عز وجل وصدهم عن ذكر اهلل
وعن الصالة وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات .ونتكلم
هنا عن اإلعالم العربي في رمضان الذي يُعد فُحش املشهد
وبذاءة العرض إال من رحم اهلل ،فإن شهر رمضان يعد
لكثير من املؤسسات اإلعالمية في الوطن العربي ،وبخاصة
القنوات التلفزيونية ،موسما للتنافس في جذب اجلماهير
وإشباع حاجاتهم ،مثله مثل موسم جني األرباح للمضاربني
في السوق املالية.املضاربون في األسهم يتحيَّنون أوقات
ِّ
ت
الهبوط املالي للشركات ،حتَّى إذا ارتفع
املؤشر أقبلوا زرافا ٍ
ووحدانا ً على البيع؛ فمنهم املقلُّ  ،ومنهم املستكثر.رمضان
موسم جلني األرباح املتمث ِّل في تقدمي كلِّ ما سبق إعداده
والتخطيط له جلذب أكبر شريحة من اجلماهير ،وإذا أقبل
املعلن ،طوعا ً
اجلمهور على الوسيلة اإلعالمية ،أقبل معه ُ
أو كرهاً ،للتعريف بسلعته ،أو الترويج لها ،أو في أقلِّ
األحوال تسجيل احلضور االجتماعي في ذاكرة املشاهد.
وتزايد اإلعالن في هذه الوسيلة أو تلك يعني زيادة في إيرادات
الوسيلة ،وارتفاع املؤشر املالي لوضعها االقتصادي .كلُّ
ذلك عمل احترافي ومهني مشروع إذا كان ما يقدمه للناس
مباحاً ،في أقلِّ أحواله.
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القر�آن يف رم�ضان

ال�شك انه لي�س من قبيل امل�صادفات �أن ين َّزل �أقد�س كتاب على �أقد�س قلب يف
ليلة �أال وهي ليلة القدر وهذا ما �أ�شار �إليه القران الكرمي يف مطلع �سورة
� ِ
أقد�س ٍ
َ
القدر  ,ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ((�إِنَّا �أ ْن َز ْلنَا ُه يِف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ رِ)) وكذلك �أ�شار �إليه
القر�آن يف مطلع �سورة الدخان  ,قال تعايل ((حم (َ )1وا ْل ِك َت ِاب المْ ُ ِب ِني (� )2إِنَّا �أَ ْن َز ْلنَا ُه
ِين (ِ )3في َها ُي ْف َرقُ ُك ُّل �أَ ْم ٍر َح ِك ٍيم)) فالليلة املباركة
يِف َل ْي َل ٍة ُم َبا َر َك ٍة �إِنَّا ُكنَّا ُمن ِْذر َ
يف ليلة القدر والقرءان نزل فيها وعليه ف�إن �شهر رم�ضان هو �شهر القرءان و�صدق
َات ِم َن ا ْل ُهدَى
القائل ((�شَ ْه ُر َر َم�ضَ ا َن ا َّل ِذي �أُ ْن ِز َل ِفي ِه ا ْل ُق ْر�آَ ُن هُدً ى ِللن ِ
َّا�س َو َب ِّين ٍ
َوا ْل ُف ْرقَانِ))  .فهذه الآية املباركة يف �سورة البقرة قد بينت بو�ضوح ال لب�س فيه ان
القران انزل ليكون م�صدر ًا للهداية وليكون فارق ًا مابني احلق والباطل والهدى
والظالل واخلري وال�شر ولي�س ملجرد القراءة والتربك فقط ; فالقران الكرمي فيه
الهدى وفيه النور وفيه احلق وفيه الع�صمة من كل زيغ وباطل وهذا ما ينبغي

على كل م�ؤمن ان ي�ستوعبه وان يفهمه وان يتعقله فالقرءان انزل ليكون كتاب ًا
((ك َت ٌاب �أَ ْن َز ْلنَا ُه �إِ َل ْي َك ُم َبا َر ٌك ِل َي َّد َّب ُروا
للتدبر والت�أمل وليعمل به  ,قال تعاىل ِ
ال ْل َب ِاب )) فجدير بكل م�ؤمن �أن يقراء كتاب اهلل يف �شهر
�آَ َيا ِت ِه َو ِل َي َت َذ َّك َر �أُو ُلو َْ أ
رم�ضان وان يركز يف قراءته على جانب الفهم والتدبر والوعي والتعقل وال يكن
هم�سه كرثة القراءة وكم من �أنا�س يتباهون �أنهم قرا�ؤ امل�صحف ال�شريف وختموه
عدة مرات ثم يخرج �شهر رم�ضان ويعودون ملا كانوا عليه من طباع وعادات �سيئة
لأنهم تعاملوا مع القرءان على انه كتاب للقراءة فقط ولو �أمعنوا النظر وت�أملوا
لعرفوا �أن القرءان كتاب عمل وكتاب تطبيق كتاب انزله اهلل ليخرج النا�س
من الظلمات �إىل النور واىل نور العلم واىل نور املعرفة واىل نور احلياة واىل نور
الإن�سانية واىل مافيه �صالح الإن�سان يف الدنيا والآخرة .

* ف�ضل الع�رش الأواخر من رم�ضان....

احلمد هلل الذي �أراد بنا الي�سر ,وجعل رم�ضان �شهر ال�صرب
,واختار منه ليايل الع�شر وف�ضلها بليلة القدر جعلها خري
من �ألف �شهر
ينبغي �أن نغتنم احلياة بالعمل ال�صالح والقول الرابح
واغتنام احلياة باغتنام موا�سم اخلريات ,واغتنام موا�سم
اخلريات باغتنام ال�صاحلات ,وان من الأيام الرابحة يف حياة
امل�سلم �أيام رم�ضان �إذ هي �أيام غالية يف نهارها وغالية يف

رم�ضان �شهر التقوى

لياليها وغالية يف �أعمالها ومن �أعظم الأيام يف هذا ال�شهر
املبارك �أيام الع�شر الأواخر حيث كان نبينا �صلى اهلل عليه
واله و�سلم يخ�ص الع�شر ب�أعمال لي�ست يف غريها وكان يجتهد
فيها ما ال يجتهد يف غريها وكان يتحرى ليلة القدر فيها وكان
�إذا دخلت الع�شر �شد املئزر و�أيقظ �أهله واعتكف يف امل�سجد
وهذا كله يدل على ف�ضل وعظم هذه الليايل املباركة فيجب
على ال�صائم ان يختم هذا ال�شهر املبارك بالإكثار من الطاعة

درو�س رم�ضان ال تنق�ضي وعربه التن�سى كل در�س وعربة هي متفرعة عن
التقوى التي هي العدة يف ال�شدائد والعون يف امللمات بعد اهلل وهي خري زاد
وخري لبا�س وهي احلكمة البالغة اجلامعة من ال�صيام .
قال �أحد العلماء  :ال�صيام من �أكرب �أ�سباب التقوى الن فيه امتثال �أمر
اهلل ونهيه .
فمن �شمائل ال�صيام:
ان ال�صائم يرتك نهار ًا الأكل وال�شرب واجلماع ونحوها مما متيل اليه
النف�س امتثالأ لأمر اهلل وتقرب ًا اليه راجي ًا الثواب يف الرتك فيح�صل على
التقوى ...
التعود على مراقبة اهلل فيرتك ما تهوى نف�سه مع قدرته عليه لعلمه
باطالع اهلل ...
ال�صيام ي�ضيق جماري ال�شيطان في�ضعف نفوذه وتقل فيه املعا�صي
فيح�صل التقوى ...
فيه موا�ساة للفقراء واملعدومني وهذا من خ�صال التقوى .

*
*
*

والتقرب اىل اهلل عزوجل ،وقد جعل اهلل الأعمال باخلواتيم
يقول �صلى اهلل عليه واله و�سلم (�إمنا الأعمال بخواتيمها )
ومن كان �آخر عمله ح�سنا فخامتته ح�سنة ،و�أيام الع�شر هي
خامتة �شهر رم�ضان ،وهي �أف�ضل �أيام �شهر رم�ضان املبارك فهي
خيار من خيار وهي ربح الأبرار وخ�سارة الفجار ،لها من
اخل�صائ�ص ما لي�س لغريها والواجب على امل�سلم �أن يعرف
ف�ضلها وان يقدرها حق قدرها و�أن يربح �أيامها ولياليها ،و�أن

و�سلَّم وقد �أهل �شهر رم�ضان:
قال ر�سول اهلل َ�صلَّى اهلل َع َل ْيه و�آله َ
((�إن اجلنَّة لتزين ل�شهر رم�ضان من ر�أ�س احلول �إىل ر�أ�س
احلول ،حتى �إذا كان �أول ليلة هبت ريح من حتت العر�ش
ف�صفقت ورق �شجر اجلنَّة فنظر احلور العني �إىل
رب اجعل لنا من عبادك يف
ذلك فقلن :يا ّ
هذا ال�شهر �أزواجاً تقر �أعيننا بهم وتقر
�أعينهم بنا ،وما من عبد �صام رم�ضان
�إال ز ّوجه اهلل ،تعاىل ،زوجة يف كل
يوم من احلور العني يف خيمة من
ُدرة جم ّوفة مما نعت اهلل به احلور
املق�صورات يف اخل��ي��ام ،على كل
�إمر�أة منهن �سبعون حلة لي�س منها حلة على لون
الأخرى ،ويعطى �سبعني لوناً من الطيب لي�س

يعمل باحل�سنة فيها ،وما تف�ضيلها �إال رحمة من اهلل تعاىل
بنا لنع ِّو�ض بها ما فات ون�ستدرك بها ما م�ضى ،فهل من �آذان
م�صغية ل�سماع ف�ضلها؟ وهل من قلوب واعية تعي �شرفها؟
وهل من �أج�ساد عاملة تعمل ال�صاحلات فيها؟ وهل من فطر
�سليمة ت�سلم من املعا�صي فيها؟ فن�سال اهلل تعاىل �أن يتقبل
منا جميع طاعتنا يف هذا ال�شهر الف�ضيل .

منه لون ي�شبه الآخر ،وكل امر�أة منهن على �رسير من ياقوت مو�شح
بالدر على �سبعني فرا�شاً بطائنها من �إ�ستربق ،وفوق ال�سبعني
فرا�شاً �سب ُعون �أريكة ،ولكل �إمر�أة منه ّن �سبعون و�صيفة خلدمتها
و�سبعون و�صيفة للقياء زوجها ،مع كل و�صيفة �صحنة من
ذهب فيها لون من الطعام يجد لآخره من اللذة مثل ما يجد
لأوله ،ويعطى زوجها مثل ذلك على �رسير من ياقوتة حمراء
عليها �سوار من ذهب مو�شح بالياقوت الأحمر)) ،هذا
لكل يوم �صامه من رم�ضان �سوى ما عمل
من احل�سنات ،وكفى بوعد اهلل ،تعاىل،
و�إخباره عن �رسور �أهل اجلنَّة
اب الجْ َ َّن ِة ا ْل َي ْو َم
حيث قال تعاىل�ِ } :إ َّن �أَ ْ�ص َح َ
يِف �شُ غُلٍ فَا ِك ُهو َن({)55

الل َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة �أَنْبَتَ ْت
ِيل هَّ ِ
ين يُ ْن ِفقُونَ �أَ ْم َوالَ ُه ْم يِف َ�سب ِ
قال تعاىلَ } :مثَ ُل الَّ ِذ َ
َ�س ْب َع َ�سنَاب َِل يِف ُك ِّل ُ�س ْنبُ َل ٍة ِمائَ ُة َحبَّ ٍة َو هَّ
اللُ يُ َ�ض ِاع ُف مِل َ ْن يَ َ�شا ُء{
حتت �شعار( :رم�ضان �شهر املوا�ساة)
تنظم جمعية بيت معياد الإجتماعية اخلريية
م�رشوع �إفطار ال�صائم  -م�رشوع ك�سوة العيد
وذلك خالل �شهر رم�ضان املبارك
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