الم َقدّ َمـة:
بينما الصحابة يصلون الفجر فوجئوا برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يكشف ستار حجرته،
فنظر إليهم وهم يف صفوف الصالة ،ثم تبسم يضحك .
( )1

وما هي إال لحظات حتى ُذهلت المدينة بأكملها وكأن صاعقة نزلت هبم حييي سييماوا بييأن
النبي صلى اهلل عليه وسلم قد مييات ،فصييار ميينهم مي ينكيير مييوت النبييي صييلى اهلل عليييه وسييلم،
ويشوقنا للابادة؟!
ومنهم م يتساءل :كيف مات النبي صلى اهلل عليه وسلم؟! وم سيص ِّلي بنا
ِّ
ومنهم م اضطرب حاله واختلط عليه ،ومنهم م اعتقل لسانه فلم يطق الكالم.
حتى وقف الصديق رضي اهلل عنه موقفه ،فب َّي الحقيقة التي ال بدَّ منها لكل مسلم" :أال م
كان يابد محمدا صلى اهلل عليه وسلم فإن محمدا قد مييات ،ومي كييان يابييد اهلل فييإن اهلل حييي ال
يموت" .
( )2

إذن؛ دوام الحال م المحال ،وللمؤم باهلل أحكامه وسلوكه مع كل حال.
ومييا أشييبه الليليية بالبارحيية! فقييد كييان المسييلمون يف كييل رمضييان يغييدون ويروحييون إلييى
المساجد ويامروهنا بالصالة وقراءة القرآن ووجوه الخير ،ولك تغير الحييال يف هي ه السيينة مييع
إغالق المساجد وإلزام الناس بالمكوث يف البيت ،ودخل علينييا شييهر رمضييان ،ويف هي ا الشييهر
سينكشف م كان يابد اهلل الحي القيوم مم كان يابد اهلل سبحانه وتاالى لحظوظه النفسية ،فأما
الحظوظ النفسية فهي زائلة ،واهلل تاييالى هييو الحييي األول اآلخيير الظيياهر البييا ، ،ال يحييول وال
يزول.
فماذا سيكون حالك يف ه ا االمتحان ال ي نايشه يف ه ا الشهر؟
تبسم حي رأى الصحابة
وهل
سيتبسم النبي صلى اهلل عليه وسلم ويفرح إن رأى حالنا كما َّ
َّ

قبل وفاته؟

وكيف نفال يف ه ا الشهر مع وباء كورونا؟
وكيف يمك للمرء المسلم استثمار شهر رمضان مع ظروف الوباء؟
يف ه ه الورقة سنتناول ه ه القضايا ،ونجيب ع ه ه األسئلة.
فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ،وأرنا البا،ل با،ال وارزقنا اجتنابه.

( )1رواه البخاري ( ،)680مسلم (.)419
( )2رواه البخاري (.)3670
1

لمن هذا الخطاب؟
م بدائع ديننا الحنيف أنه يجال لكل زمان عباداته وشاائره ،ولكل مكييان وحييال أحكامييه
وفروضه ،فما يجب يف السفر ليس بالضرورة أن يكون واجبا على المرء يف الحضر ،وما يجوز يف
حال الصحة والاافية قد يحرم يف حال المرض والوبيياء ،وهي ا مي صييور شييمول ديننييا الحنيييف
وصالحيته لكل ظرف وكل زمان ومكان.
وانطالقييا م ي ه ي ا المبييدأ فإننييا نحييدد المقصييود بييالكالم يف ه ي ه الورقيية ،وهييم األصييحاء
المتاافون الماكثون يف البيوت بسبب الحجر المنزلي ال ي فرضته السلطات يف أغلب الدول يف
الوقت الحالي.
ولسنا بحاجة إلى استثناء المرضى وغيرهم م أصحاب الظروف واألع ار ،وقد استثناهم
ِ
ِ
ِ
يب َع َلييى
الصي َيا ُم ك ََمييا كُتي َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
اهلل سبحانه وتاالى يف آية الصيام فقالَ { :يا َأ ُّي َها ا َّل ي َ آ َمنُوا كُت َ
ا َّل ِ ي َ مِ ْ َق ْبلِ ُك ْم َل َا َّل ُك ْم َتتَّ ُقو َن (َ )183أ َّياما َم ْادُ و َدات َف َم ْ كَا َن مِنْ ُك ْم َم ِريضا َأ ْو َع َلى َس َفر َف ِاييدَّ ة
مِ ْ َأ َّيام ُأ َخ َر َو َع َلى ا َّل ِ ي َ ُيطِي ُقونَ ُه فِدْ َية ََ ،اا ُم مِ ْسكِي َف َم ْ َت َط َّو َع َخيْرا َف ُه َو َخيْيير َلي ُه َو َأ ْن َت ُصييو ُموا
يم إِ ْن ُكنْ يت ُْم َت ْا َل ُمييو َن} [البقييرة ،]184 ،183 :بييل كييرر المييولى سييبحانه وتاييالى إع ي ار
َخ ْييير َل ُكي ْ
المرضى يف اآلية التالية لهي ه اآلييية فقييالَ { :شي ْه ُر َر َم َضييا َن ا َّلي ِ ي ُأنْي ِيز َل فِيي ِيه ا ْل ُقي ْيرآ ُن ُهييدى لِلنَّييا ِ
س
وبينَات مِ ا ْلهدَ ى وا ْل ُفر َق ِ
ان َف َم ْ َش ِهدَ مِنْ ُك ُم َّ
الش ْه َر َف ْليَ ُص ْم ُه َو َم ْ كَا َن َم ِريضا َأ ْو َع َلى َسي َفر َف ِاييدَّ ة
َ ُ
َ َ ِّ
َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اهلل َع َلى َما َهدَ اك ُْم
اهلل بِ ُك ُم ا ْل ُي ْس َر َو َال ُي ِريدُ بِ ُك ُم ا ْل ُا ْس َر َول ُت ْكم ُلوا ا ْلادَّ َة َول ُت َك ِّب ُروا َ
م ْ َأ َّيام ُأ َخ َر ُي ِريدُ ُ
َو َل َا َّل ُك ْم َت ْش ُك ُرو َن} [البقرة.]185 :
وكما تدلنا ه ه اآليات على عناييية الييدي اإلسييالمي بظييروف اإلنسييان وأحوالييه ،وتفصيييل
األحكام والشاائر على حسب ما تقتضيه مصلحة اإلنسان ويتناسب مع ظروفه ،فهو ك لك يدلنا
على جانب مهم يكون تحقيقه أهم وأولى ونح نايش ظروف وباء كورونييا ،وهييو مييا سيينبدأ بييه
الابادات يف الفقرة الالحقة.
كيف نستقبل رمضان مع وباء كورونا؟
رمضان سيدُ ُّ
الشهور ،فأيامييه شييامة يف جبييي الييدهور ،ولياليييه ُغي َّيرة يف الاصييور ،تتييوق إليييه
القلوب ويحل فيها بقدومه السرور ،وفيه تؤوب النفوس إلى رهبا وتحور ،وتشييدو فيييه أصييوات
القييائمي بييالزبور ،وبالصييوم يييزدان و ُأعْطيييات الخييير تييدور ،و ُيييدح الشيييطان وأهييل البا،ييل

والزور ،والناس يف رمضاننا بي خضوع وخشوع ودموع يف الخدور ،وعظييم ابييتالمهم بابيياد م
حيث غدت خلف الستور.

2

ويف رمضاننا حزنييت باي القلييوب علييى فراقهييا كثيييرا ممييا اعتادتييه يف سييابق عهييدها؛ مي
حضور الصلوات يف الجماعة ،وترداد أصوات القراءات ،واجتماع المسلمي على موائد الخييير
وال كر وتالوة القرآن ،وإفطار الصائمي وإ،اام الجائاي وغير ذلك.
وهنا ال بد م مارفة أن النفس البشرية ال تستقر على حال واحدة ،بل لها أحوال وصييفات
متاددة  ،كما ورد ذلك يف كتاب اهلل سبحانه وتاالى ،فاهلل سبحانه وتاالى ذكر النفس المطمئنيية
فقالَ { :يا َأ َّيتُ َها النَّ ْف ُس ا ْل ُم ْط َمئِنَّ ُة} [الفجر ،]27 :وأقسم سبحانه وتاييالى بييالنفس السييوية فقييال:
ِ
يم بِييالنَّ ْف ِ
س
{ َونَ ْفس َو َما َسي َّيو َاها} [الشييمس ،]7 :كي لك أقسييم بييالنفس اللواميية فقييالَ { :و َال ُأ ْقسي ُ
ال َّل َّوا َم ِة} [القيامة ،]2 :والمقصود هنا أن اإلنسان ال ي يأيت بالطاعة والابادات يف رمضييان وهييو
( )1

يكابد نفسه عليها ويجاهد نفسه عليها خاصة مع حرمانه م المساجد وأماك الابادة واالجتماع

مع الناس وحرمانه م كثير م حظوظ النفس هو خير م ال ي يأيت بالابادات لحظييوظ نفسييه،
وم هنا ينبغي أن يكون رمضان ه ا الاام أفضييل مي غيييره مي السيينوات األخييرى ،فهييو يظهيير
الابودية الحقيقية هلل وليس للرغبات النفسية ،ويتضح ذلك إذا عرفنا أن نفس اإلنسان مع الابادة
على مراتب:
م يأيت هبا لحظوظ نفسه وما يجده يف الابادة م الراحيية والطمأنينيية والسييكينة

أ-
نفسييه ،وهي ا أدنييى المراتييب ،وغالبييا مييا يحصييل للمييرء باجتماعييه مييع النيياس يف
التي ُتوايت َ
المساجد وحضوره إليها.
ب -م يأيت هبا وهو يكابد نفسه على فالها واإلتيان هبا على أكمل وجه ،وه ه مرتبة
أعلى م التي قبلها ،وه ا هو الحال ال ي تحدَّ ثنا عنه سابقا.
ت -وهناك مرتبة أفضل وأعلى ،وهي م كابد نفسه على اإلتيان بالابادة و،اعة اهلل
سييبحانه وتاييالى حتييى صييارت الابييادة سييجية لييه ،فيتل ي َّ ذ بالابييادة ،وه ي ا أعلييى المراتييب
الماضية كلها.
يقول الطاهر اب عاشور" :إذا كان المقصد الشرعي م الصوم ارتياض اليينفس علييى تييرك
الشهوات وإثارة الشاور بما يالقيه أهل الخصاصة م ألم الجوع ،واستشاار المساواة بي أهل
الجدة والرفاهية وأهل الشظف يف أصول المل ات بي الفييريقي مي الطاييام والشييراب واللهييو،
فلماذا اختلفت األديان اإللهية يف كيفية الصيام؟ ولماذا التزمت الديانة اإلسالمية يف كيفيته صورة
واحدة ،ولم تكل ذلك إلى المسلم يتخي إلراضيية نفسييه مييا يييراه الئقييا بييه يف تحصيييل المقاصييد
المرادة؟!

( )1ينظر :الروح البن القيم (ص.)175 :
3

قلت :شأن التاليم الصالح أن يضبط للمتالم قواعد وأساليب تبلغ به إلى الثمرة المطلوبيية
مي الماييارف التييي يزاولهييا ،فييإن مالييم الرياضيية البدنييية يضييبط للييتالم كيفيييات مي الحركييات
بأعضائه وتطور قامته انتصابا وركوعا وقرفصاء ،با ذلك يثميير قييوة عضييالته ،وباضييها يثميير
اعتدال الدورة الدموية ،وباضها يثمر وظائف شرايينه ،وهي كيفيات حددها أهل تلك المارفة،
وأدنوا هبا حصول الثمرة المطلوبة ،ولو وكل ذلك للطالبي ل هبت أوقات ،ويليية يف التجييارب،
اهلل
وتاددت الكيفيات بتادد أفهام الطالبي واختيارهم ،وه ا يدخل تحت قولييه تاييالىُ { :ي ِريييدُ ُ
بِ ُك ُم اليُ ْس َر َو َال ُي ِريدُ بِ ُك ُم ال ُا ْس َر} [البقرة ...]185 :فمشروعية الصيام وإن كانت تلوح يف صورة
المشقة والاسر ،فإن يف ،يها م المصالح ما يدل على أن اهلل أراد هبا اليسر ،أي :تيسير تحصيل
رياضة النفس بطريقة سليمة م إرهاق أصحاب با األديان األخرى أنفسهم" .
( )1

وحزن المسلمي وتأثرهم بإغالق المساجد وإن كان يبدي لنا قييوة محبييتهم لهي ه الشيياائر
الظاهرييية ،إال أن شيييوعه قييد يييؤثر علييى المسييلمي م ي الناحييية السييلبية ،فينييت عنييه التكاسييل
والتخاذل ع عمل الخير والتسابق إلى الخيرات يف شهر الخير والتقوى واإليمان ،ول ا سن كر
يف ه ه الورقة كثيرا م األمور التي يمك للمسلم التنافس فيها يف ه ا الشهر الفضيل ،وم أهم
ه ه األمور:
 -1تحقيق التقوى ،فالتقوى أساس الييدي  ،وال حييياة سييايدة إال هبييا ،بييل إن الحييياة
بغيرها ال ُتطاق ،فهي أدنى م حياة البهائم ،فليس صالح لإلنسييان إال بييالتقوى ،والمتأمييل
يف القرآن يجد أن كثيرا م الخير ُع ِّلق هبا ،وجملة م الثواب الجزيل منوط هبا ،وكم كبييير
ِ
م الساادة مضاف إليها ،قال القر،بييي عي التقييوى يف قولييه تاييالىَ { :و َل َقييدْ َو َّصي ْينَا ا َّلي ي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلل} [النسيياء" :]131 :األميير بييالتقوى كييان عامييا
ُأو ُتوا ا ْلكت َ
َاب م ْ َقبْل ُك ْم َوإِ َّياك ُْم َأن ا َّت ُقييوا َ
لجميع األمم"  ،وقال با أهل الالم :ه ه اآلية هي رحييى آي القييرآن كلييه؛ ألن جمياييه
يدور عليها ،فما م خير عاجل وال آجل ظاهر وال با ،إال وتقوى اهلل سبيل موصييل إليييه
ووسيلة مب ّلغة له ،وما م شر عاجل وال آجل وال ظاهر وال با ،إال وتقوى اهلل عز وجييل
( )2

حرز متي وحص حصي للسالمة منه والنجاة م ضييرره  ،ويف آييية الصييوم اآلنفيية الي كر
( )3

إشارة مهمة إلى عبادة عظيمة يستطيع المرء البلوغ إلى كماال ا مع ظروف الوباء وضرورة
ِ ِ
ِ
ِ
يب َع َلييى ا َّلي ي َ مي ْ
الصي َيا ُم ك ََمييا كُتي َ
ب َع َل ْي ُك ُم ِّ
المكوث يف البيوت ،وهو يف قوله تاالى{ :كُت َ
َقبْلِ ُك ْم َل َا َّل ُك ْم َتتَّ ُقو َن} [البقرة" ،]183 :وقولهَ { :ل َا َّل ُك ْم َتتَّ ُقي و َن} بيييان لحكميية الصيييام ومييا
( )1التحرير والتنوير ( 160 /2وما بعدها).
( )2تفسري القرطيب (.)408 /5
( )3ينظر :تفسري القرطيب (.)408 /5
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ألجله شرع" " ،وأصل التقوى أن يجال الابد بينه وبي ما يخافه ويح ره وقاية تقيه منه،
فتقوى الابد لربه أن يجال بينه وبي ما يخشاه م ربه م غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه
( )1

م ذلك ،وهو فال ،اعته واجتناب مااصيه"  ،فهي ه غاييية الصيييام ،وهييي غاييية كثييير مي
الابادات واألعمال الاظيمة ،فالصوم وخلوة اإلنسان وانصرافه ع الشييواغل والصييوارف
( )2

م أهم ما ياي اإلنسان على تحقيق ه ه الابادة الجليلة .
وإن كان مؤدى الصوم تقييوى اهلل سييبحانه وتاييالى ومخافتييه يف السيير والالي فهييو مي أهييم
( )3

الماينات على الوساوس والخطرات التي ترد على اإلنسان يف الخلييوات ،ومكييوث اإلنسييان يف
البيت وخلوته أحيانا لفرتات ،ويليية ،فيياهلل سييبحانه "جاييل الصيييام وسيييلة التقائهييا؛ ألنييه ياييدل
القوى الطبياية التي هي داعية تلك المااصييي ،ليرتقييي المسييلم بييه عي حضييي االنغميياس يف
المادة إلى أوج الاالم الروحاين ،فهو وسيلة لالرتياض بالصفات الملكييية واالنتفيياض مي غبييار
الكدرات الحيوانية ،ويف الحديث الصحيح« :الصوم جنة» " ؛ ول ا نجدها وصية النبييي صييلى
( )4

( )5

اهلل عليه وسلم لمااذ رضي اهلل عنه -وهو م أعلم علماء الصحابة -حيث قال له النبي صلى اهلل
عليه وسلم« :اتق اهلل حيثما كنت ،وأتبع السيئة الحسنة تمحها ،وخـالق النـا بخلـق حسـن» ،
وكون النبي صلى اهلل عليه وسلم يوصي هبا أعلم الصحابة مااذ بي جبييل يييدل علييى أهنييا وصييية
( )6

يحتاجها كل أحد ،خاصة يف أوقات الشدائد وتغير األحييوال ،فييالمرء محتيياج للتقييوى ولييو كييان
أعلييم الالميياء وأتقييى األتقييياء ،يحتيياج إلييى التقييوى ألن اإلنسييان تميير بييه حيياالت ،ويضيياف يف
حاالت ،يحتاج إلى التقوى للثبات عليها ،يحتاج إلى التقوى لالزدياد منهييا ،كيييف وهييي وصييية
النبي صلى اهلل عليه وسلم التي قال عنها أهل الالم" :ما أعلم وصية أنفع م وصية اهلل ورسوله
لم عقلها واتباها" .
( )7

 -2اليقين بأن اهلل سبحانه ال يضـيع أجـ مـن نـوى وعـمم ولكنـه لـ يسـتطع أن يييأيت
بالابادة م إعمار المساجد بالصلوات والابادات وأداء الامرة وغيرها م الابادات ،وه ا
ما أخربنا به النبي صلى اهلل عليه وسلم فيما يروي ع ربه تبارك وتاالى قال« :إن اهلل كتـ
الحسنات والسيئات ،ث بين ذلك ،فمن ه بحسنة فل يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة،
( )1التحرير والتنوير (.)158 /2
( )2جامع العلوم واحلكم (.)398 /1
( )3ينظر :تفسري ابن كثري (.)497 /1
( )4رواه البخاري (.)7492
( )5التحرير والتنوير (.)158 /2
( )6رواه الرتمذي ( ،)1987وأمحد ( ،)21354وقال الرتمذي" :هذا حديث حسن صحيح".
( )7ينظر :الزهد والورع والعبادة البن تيمية (ص.)85 :
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وإن ه بها فعملها كتبها اهلل عم وجل عنده عش حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف
كثي ة ،وإن ه بسيئة فل يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كاملة ،وإن ه بها فعملهـا كتبهـا اهلل
سيئة واحدة» .
وما يحصل مانا اليوم قد حصل للصحابة رضوان اهلل عليهم يف حييياة النبييي صييلى اهلل عليييه
)(1

وسلم ،فلم يستطع ،ائفة م الصحابة أن يشاركوا مع النبييي صييلى اهلل عليييه وسييلم ألعي ار لهييم
مناتهم م المشاركة يف الغزوة ،فأخرب النبي صلى اهلل عليه وسلم أن ألولئك ال ي كانت نيييتهم
صادقة يف المشاركة م األجر ما للغازي  ،فقد رج َع صلى اهلل عليه وسلم م غييزوة تبييوك ،فييدنا
واديا إال كانوا معك » ،قالوا :يا
أقواما ما ِس ُت مسي ً ا ،وال قطعتُ
م المدينة فقال« :إن بالمدينة ً
ً
ِ
حبسه العذر» .
رسول اهلل ،وهم بالمدينة؟ قال« :وه بالمدينة؛ َ
 -3التهيؤ واالستعداد للشه الفضيل ،ويكون ذلك بجملة م الوسائل ،منها:
كثرة االلتجاء إلى اهلل وسؤاله عز وجل أن يبلغ الابد رمضان ،وأن يبلغه
أ-
( )2

فضله ،ويجال له م ثوابه أوفر الحظ والنصيب كما كان السلف يفالون ،قييال مالييى
ب الفضل" :كانوا يدعون اهلل تاالى ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ،ويدعونه ستة أشهر
أن يتقبييل ميينهم" ،وقييال يحيييى بي أبييي كثييير" :كييان مي دعييائهم :اللهييم سييلمني إلييى
رمضان ،وسلم لي رمضان ،وتسلمه مني متقبال" .
اال،ييالع علييى فضييائل شييهر رمضييان وصيييامه وقيامييه وعظييم أجييره
ب-
( )3

وتدارسها يف األسرة قبل شهر رمضان ،وم وسائل ذلك اليوم القراءة فيه ،واالستماع
والمشاهدة للربام التي يب ِّي ذلك للمسلم وما أكثرها.
ت-

اال،الع على األحكام المتالقة برمضان وتدارسها يف األسرة قبل شهر

رمضييان ،وم ي وسييائل ذلييك حضييور الييدروس والييدورات التفاعلييية المباشييرة علييى
اإلنرتنت يف ه ا الموضوع ،وقراءة الكتب واال،الع على المحتوى الصويت والمرئي
والمكتوب ع ذلك على شبكة اإلنرتنت.
اإلكثار م الصيييام والقيييام وإ،اييام الطاييام والابييادات يف شييابان يئيية
ث-
لرمضان ،كما هي سنة النبي صلى اهلل عليه وسلم حيث تقول عائشة" :وما رأيته أكثيير
صياما منه يف شابان" .
( )4

( )1رواه البخاري ( ،)6491ومسلم (.)131
( )2رواه البخاري (.)4423
( )3ينظر :لطائف املعارف البن رجب (ص.)148 :
( )4رواه البخاري ( ،)1969ومسلم (.)1156
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 -4الصـد يف عبــادة اهلل يف هـذا الشــه  ،ففييي وقييت الييبالء وأزمييان الصييرب يميييز اهلل
الخبيييث مي الطيييب والحييق مي البا،ييل ،ويف وقتنييا هي ا ظهيير للايييان الفييرق بييي المسييلم
والكييافر ،وعييرف هي ا كثييير مي الكفييار ورأوه بييأعينهم يف بلييداهنم فيييم يايييش بييينهم م ي
المسييلمي  ،فقييد كييان المسييلمون يملكييون إيمانييا عميقييا وعقيييدة راسييخة وأخالقييا راقييية
يستطياون هبييا مسييايرة هي ا الوبيياء وأمثالييه والايييش مييع كييل األحييوال؛ ولي لك نجييدهم يف
الصييفوف األمامييية يف إنقيياذ المرضييى وعالجهييم بايييدا ع ي اليييأس أو الخييوف والهلييع أو
االكتئاب واالنازال فضال ع االنتحار؛ فالمؤم ال يحتار يف مثل ه ه الظروف؛ ألنه يالم
ِ
اهلل ا َّلي ِ ي َ آ َمنُييوا} [آل عمييران:
أنه قضاء م عند اهلل تاالى ،وأن اهلل يقييدر ذلييك {لييُ َم ِّح َ ُ
.]141
والمسل يف مثل هذه الظ وف يكث من العبادة والدعاء وااللتجاء إلييى اهلل واإلنابيية ،ويكثيير
الطرق على أبييواب الخييير مي بيير وإحسييان وصييدقة ودعيياء والتجيياء وصيييام وقيييام ،ويسييارع يف
الخيرات ويبادر إلى الصالحات ،خاصة عند تزام وقت الييبالء مييع وقييت الابييادة والتوبيية وهييو
شهر رمضان ،وه ا المؤ َّمل يف المسلم الحق ،وهو ما يميِّزه ع غيره مم ال يملكون دينا قويما
كييدي اإلسييالم يف عقيدتييه وشييرائاه وأحكامييه وأخالقييه ،وال يليييق بالمسييلم هنييا التكاسييل أو
التخاذل ،فضال ع االقتصار على الخوف والقلق ومتاباة ما قيل وقال.
 -5زمن الوباء زمن الصب ورمضان شه الصب  ،فالينا بالتحلي بالصرب ،فاهلل تاالى
اهلل
وصف الصابري بأوصاف
ّ
وخصهم بخصائ لم تك لغيرهم ،فأخرب أنييه ماهييم{ :إِ َّن َ
الصابِ ِري َ } [البقرة ،]153 :وجال اإلمامة يف الدي منو،ة بالصييرب واليقييي َ { :و َج َا ْلنَييا
َم َع َّ
مِنْ ُه ْم َأئِ َّمة َي ْهدُ و َن بِ َأ ْم ِرنَا َل َّما َصبَ ُروا} [السجدة ،]24 :وجال أجرهم بغييير حسيياب{ :إِن ََّمييا
الصابِ ُرو َن َأ ْج َر ُه ْم بِ َغيْ ِر ِح َساب} [الزمر ،]10 :وهك ا ذكر اهلل الصرب يف نحو تسيياي
ُي َو َّفى َّ
موضاا م الكتاب الكريم بأنواع الفضائل وأجزل الثواب ،وحري بالمؤم أن يتحلى به يف
ظروفنا ه ه التي نايشها والتي تتطلب م اإلنسان الصرب يف كثير م أحواله ،فالصييرب علييى
الصوم ،والصرب على القيام ،والصرب على فراق المساجد وبيييوت اهلل تاييالى ،والصييرب علييى
فراق اإلخوة وموائد اإل،اام ،والصرب على البالء والوباء ال ي حل بالناس ،والصييرب علييى
ضيق الايش ،وغيرها م أنواع الصرب.
 -6الخشية والخوف من ح مان العبادة ،وه ا مييا حي َّ رنا منييه النبييي صييلى اهلل عليييه
وسلم ،فقد ح َّ ر م أن يبلغ المييرء رمضييان ثييم ال يييدرك مييا فيييه مي الخيييرات والابييادات
يواب
وإجابة الدعوات ومغفرة ال نوب والاتق م النيييران ،فهي ا الشييهر الي ي ُتفيتَح فيييه أبي ُ
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سلسل فيييه الشيييا،ي  ،قييال رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه
الجنان ،و ُتغ َلق فيه أبواب النيران ،و ُت َ
وسلم« :إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة ،وغلقت أبواب النار ،وصفدت الشياطين» .
والشقي َمي كييان
وه ه منَّة م اهلل علينا ورحمة بنا ،والسايد ُم ُو ِّفق فيه لامل الخيرات،
ُّ
عليه يوم القيامة حسرات؛ فا أبي هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :رغ أنـف
( )1

رجل ذك ت عنده فل يصل علي ،ورغ أنف رجل دخل عليه رمضان ث انسلخ قبل أن يغف له،
ورغ أنف رجل أدرك عنده أبواه الكب فل يدخاله الجنة» .
( )2

 -7العنايــة بــأداء الصــالة يف أوقاتهــا جماعــة ،وال يخفييى فضييل الصييالة المفروضيية
وأهميتها أكثر م غيرها م كثييير مي الابييادات النوافييل ،وال يليييق بالمسييلم الحصيييف أن
يجتهد يف أداء النوافل ثم هو يقصر يف الفروض ،فأفضييل األعمييال باييد الشييهادتي الصييالة
أول وقتها كما أخرب النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،وإليه أشار المولى سبحانه وتاالى بقوله:
الص َال َة كَان َْت َع َلى ا ْل ُمؤْ مِنِي َ كِتَابا َم ْو ُقوتا} [النساء ،]103 :وقييد ورد الوعيييد الشييديد
{إِ َّن َّ
( )3

على م ينام ع الصالة المكتوبة ويؤخرها ع وقتها؛ ففي حديث سمرة ب جندب ال ي
رأى فيه النبي أنواع الما َّ بي يف المنام فقال« :إنه أتاين الليلة آتيان ،وإنهما ابتعثاين ،وإنهمـا

قاال لي :انطلق ،وإين انطلقت معهما ،وإنا أتينا علـى رجـل مضـطجع ،وإذا آخـ قـائ عليـه
بصخ ة ،وإذا هو يهوي بالصخ ة ل أسه فيثلغ رأسه ،فيتدهده الحج ها هنا ،فيتبـع الحجـ
فيأخذه ،فال ي جع إليه حتى يصح رأسه كما كان ،ث يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المـ ة
األولى» ،ثم أخرب عنه فقال« :أما الذي يثلغ رأسه بالحج فإنه يأخذ الق آن ،في فضه ،وينـام
عن الصالة المكتوبة» .
( )4

 -8تخصيص مصلى يف البيت وتجهيزه بالمصاحف والسجادات الخاصة بالصالة،
وتاطيره وتبخيره ،وه ا م األمور المهمة بحيث ياترب ذلك المكان مصلى البيت ،ويلتزم
فيه الجميع باألدب والتوقير كحالهم يف المسجد ،ويهيأ لم يرغييب بييالجلوس فيييه لقييراءة
القرآن الكريم ،أو صالة النافلة فيه أو أداء السن الرواتب أو غيرها م الصلوات.
 -9وضع ب نامج يتفق عليه جميع أف اد األس ة؛ فيحدد برنام إقامة الصالة وقراءة
القرآن والقيام واإلفطار وغيره م أعمال الخير يف الشهر الفضيل ،مثل جال وقت مناسب

( )1رواه البخاري ( )1898ومسلم (.)1079

خمتصرا
( )2أخرجه الرتمذي ( )3545وقال" :هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه" ،وأخرجه مسلم ()2551
ً
بنحوه.
( )3رواه البخاري ( )7534ومسلم (.)85
( )4أخرجه البخاري (.)7047
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ألوقات إقاميية الصييلوات وصييال ا يف أول وقتهييا ،وتحديييد أوقييات لقييراءة القييرآن سييويا يف
مكان واحد تشجياا للجميع ،وغيرها م األمور.
 -10اإلكثــار مــن خــت القـ آن وبـ روح التنــاف علــى ذلــك يف األسـ ة ،وقييد كييان
السلف يكثرون م قراءة القرآن يف رمضان ،وكيف ال ُيكثرون منه وهو الشييهر الي ي أنييزل

فيه؟! وكيف ال ُيكثرون منه وجربيل كان يدارس فيه النبي صلى اهلل عليييه وسييلم القييرآن يف
كل ليلة ؟! وكان الزهري رحمه اهلل إذا دخل رمضان يقول" :إنما هو قراءة القرآن وإ،اام
( )1

الطاام" ،وكان مالك والثوري رحمهما اهلل إذا دخل رمضان تركا جميع الابادة وأقبال على
قراءة القرآن  ،وكان منهم م يختم يف كل يوم كاثمان ب ع َّفان رضي اهلل عنه ،وسايد بي
( )2

عمي كييان يخييتم يف كييل يييومي أو
جبير واإلمام الشافاي رحمهمييا اهلل ،وغيرهمييا ،ناهيييك َّ
ثالث أو كل أسبوع .
 -11وليست قراءة القرآن لدى السلف مقتصييرة علييى النهييار كمييا يظي الييبا ! بييل
ل َّليل ح ُّظه ونصيبه ،فقد كانت مدارس ُة جربيل للنبي صلى اهلل عليييه وسييلم يف رمضييان ليل َّييية
ولم تك هنارية  ،ومنه وم قول اهلل تاالى{ :إِ َّن ن ِ
َاشئَ َة ال َّليْ ِل ِهي َيي َأ َشييدُّ َو ْ،ئييا َو َأ ْقي َيو ُم قِيييال}
َّ
[المزمل ]6 :أخ َ الالماء استحباب اإلكثار م التالوة يف رمضان ليال ،إذ الليل تنقطع فيييه
( )3

( )4

الشواغل ،وتجتمع فيه الهمم ،ويتوا،أ فيه القلب واللسان على التدبر  ،ويف شهرنا ه ا مع
إجراءات الوباء يمك وضع با الوسائل الماينيية علييى القييراءة ،وذلييك بتحديييد أوقييات
( )5

لقراءة القرآن يف مكان واحد ،و يئة ذلك المكان بالمصيياحف وأميياك الجلييوس ،ووضييع
مسابقة أو برنام وجوائز ونحوها لم يقرأ أكثر.
 -12اإلكثـار مـن الـدعاء وااللتجـاء إلـى اهلل سـبحانه وتعـالى أن يبلـغ المسـل فضــل
رمضان وخي ه ،واهلل سبحانه وتاالى حث عباده على الدعاء باد أن ذكيير فييرض الصيييام يف
ِ ِ
يب
سورة البقرة بألطف ما يكون م الحث فقالَ { :وإِ َذا َس َأ َل َك ع َبادي عَني َفييإِين َق ِريييب ُأ ِجيي ُ
( )1صحيح البخاري (.)6
( )2ينظر :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( ،)111 /6لطائف املعارف البن رجب (ص.)171 :
قائًل" :واالختيار أن ذلك خيتلف ابختًلف
( )3ينظر :التبيان يف آداب محلة القرآن (ص ،)61 :مث علَّق اإلمام النووي ً

األشخا ص؛ فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما حيصل له كمال فهم ما
مشغوال بنشر العلم أو غريه من مهمات الدين ومصاحل املسلمني العامة ،فليقتصر على قدر
يقرؤه ،وكذا من كان
ً
ال حيصل بسببه إخًلل مبا هو مرصد له ،وإن مل يكن من هؤالء املذكورين فليستكثر ما أمكنه من غري خروج إىل

حد امللل واهلذرمة".
( )4ينظر :صحيح البخاري (.)3220
( )5ينظر :لطائف املعارف البن رجب (ص.)169 :
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ِ
ِ
دعْو َة الدا ِع إِ َذا دع ِ
َان َف ْليَ ْست ِ
يم َي ْر ُشييدُ و َن} [البقييرة ،]186 :فييإن
َ
َ َ
َجيبُوا لييي َو ْليُؤْ منُييوا بِييي َل َال ُهي ْ
الملييك الكييريم سييبحانه «يســتحيي أن يبسـ العبــد إليــه يديــه يســأله فيهمــا خيـ ً ا في دهمــا
خـائبتين»  ،وكيييف ال يييدعى وهييو القائييل{ :ا ْد ُعييونِي َأ ْس يت ِ
يم} [غييافر]60 :؟! ويف
َج ْ
ب َل ُكي ْ
()1

الق آن الك ي أنواع من األدعية الطيبة المباركة ينبغي االهتمام بها.

واألوقييات المناسييبة للييدعاء كثيييرة يف ه ي ا الشييهر ،فقبييل الفطيير ويف السييحر ،وبييي األذان
واإلقامة ،وحال السجود ،وغيرها م األوقات التي يتحي المسلم الدعاء فيها.
 -13تعجيل الفط  ،وقد حث النبي صلى اهلل عليه وسلم على ذلييك فقييال« :إذا أقبـل
الليل من ههنا وأدب النهار من ههنـا وغ بـت الشـم فقـد أفطـ الصـائ مـنه »  ،وشييهد
عجل بالفطر فقال« :ال يمال النا بخي ما عجلوا الفط » .
بالخيرية لم
َّ
( )2

( )3

 -14رمضان شه الجود والك م ،ووقت البالء والوباء يظه فيه الك م الحقيقـي مـن
بـ وإحســان وصـدقة وإطعــام ،وقييد كييان السييلف يحرصييون علييى هي ه الابييادة الجليليية يف
رمضان ،وكان كثير منهم ال ُيفطر إال مع اليتامى والمحتاجي

 ،ومنهم م ُعرف عنه أنه ال

( )4

يفطر على ،اام قط وحده ،إن وجد م يأكل ماييه أكييل ،وإال أخييرج ،اامييه إلييى المسييجد
فأكله مع الناس وأكل الناس ماه  ،وكان ذوو الساة والخير منهم مي يطاييم ويجييود علييى
الناس يف رمضان خاصة ،فيف ِّطر المئات واأللوف م الناس؛ كحماد ب أبي سليمان ال ي
ورد أنه كان يف ِّطر يف شهر رمضان خمسمائة إنسان .
( )5

( )6

السلف يف رمضان ،ول ا كانوا يقولون" :إذا دخل رمضان إنما
فإ،اام الطاام له مكانة لدى َّ
هو قراءة القرآن وإ،اام الطاام" .
( )7

أجود
وكيف ال يكون لإل،اام مكانته وهو م الصدقة التي كان النبي صلى اهلل عليه وسلم َ
ما يكون هبا يف رمضان ؟!
( )8

( )1رواه أبو داود ( ،)1488والرتمذي ( )3556وقال" :هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم ومل يرفعه" ،وصححه
ابن حبان ( ،)880واحلاكم ( ،)1830ووافقه الذهيب.
( )2رواه البخاري ( ،)1954ومسلم (.)1100
( )3رواه البخاري ( ،)1957ومسلم (.)1098
( )4ينظر :لطائف املعارف (ص .)178
( )5ينظر :الكرم واجلود للربجًلين (ص.)53 :
( )6ينظر :سري أعًلم النبًلء للذهيب (.)530 /5
( )7ينظر :التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( ،)111 /6لطائف املعارف البن رجب (ص.)171 :
( )8صحيح البخاري (.)6
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وأما اإل،اام بالطرق السابقة فيصاب يف وقتنا ه ا ،ولكي اإلحسييان إلييى النيياس لييم يغلييق
بابه ،فالجهات المانية بإيصال الخير للمحتاجي ماروفة ميسورة ،ويمك إيصييال المسيياعدات
والماونات ع ،ريق شركات ومؤسسات التوصيل ك لك.
 -15قيام رمضان ،وقد بشر النبي صلى اهلل عليه وسلم القائمي يف رمضان كمييا بشيير
الصائمي فقال« :من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُف له ما تقدم من ذنبه»  ،وقد كييان خييير
قدوة و ُأسوة ،فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يطيييل القيييام يف الليييل ،وقييد صي َّلى ماييه ح يفيية
( )1

رضي اهلل عنه ليلة فوصف حاله ،فقال :صليت مييع النبييي صييلى اهلل عليييه وسييلم ذات ليليية،
فافتتح البقرة ،فقلت :يركييع عنييد المائيية ،ثييم مضييى ،فقلييت :يصييلي هبييا يف ركايية ،فمضييى،
فقلت :يركع هبا ،ثم افتتح النساء ،فقرأها ،ثم افتتح آل عمران ،فقرأها ،يقرأ مرتسال ،إذا ميير
بآية فيها تسبيح سبَّح ،وإذا مر بسييؤال سييأل ،وإذا ميير بتاي ُّيوذ تاي َّيوذ ،ثييم ركييع ،فجاييل يقييول:
«سبحان ربي العظي » ،فكان ركوعه نحوا م قيامه ،ثم قال« :سمع اهلل لمن حمده» ،ثم قام
،ويال قريبا مما ركع ،ثييم سييجد ،فقييال« :سـبحان ربـي األعلـى» ،فكييان سييجوده قريبييا مي
قيامه .
وكان الصحابة أحرص ما يكونون على قيام الليل واإل،الة فيه ،ففي إحدى ليييالي رمضييان
قام هبم النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى شطر الليل ،فقال الصحابة :يا رسول اهلل ،لييو ن َّف ْلتنييا قيييا َم
ه ه الليلة ،فقال« :إن ال ج َل إذا ص َّلى مع اإلمام حتى ي ِ
نص ِفَ ُح ِس َ له قيا ُم ليلة» .
َ
ُ
َ
( )2

( )3

ولم يك النبي صلى اهلل عليه وسلم يجتمع مع الصحابة على قيام رمضان دومييا خييوف أن
ُ
بي بي كاييب وتميمييا الييداري أن
تفرض على الناس ،وإنما أمر عمر ب الخطاب رضي اهلل عنه أ َّ
يقوما للناس بإحدى عشرة ركاة ،وكان القارئ يقرأ بالمئي حتى كييانوا ياتمييدون علييى الاصييي

م ،ول القيام ،وما كانوا ينصرفون إال يف فروع الفجر .
وم إ،التهم للقيام ال يكادون ينصرفون حتى يستاجل الخدم بالطاام مخافة الفجر  ،وقد
يقوم أحدهم بسورة البقرة يف اثنتي عشرة ركاة فيرى النيياس أنييه قييد خ ّفييف عيينهم  ،وكييان كثييير
( )4

( )5

( )6

( )1رواه البخاري (.)37
( )2رواه مسلم (.)772
( )3أخرجه أبو داود ( )1375واللفظ له ،والرتمذي ( ،)806والنسائي ( ،)1364وابن ماجه ( ،)1327وأمحد
( ،)21419وقال الرتمذي" :هذا حديث حسن صحيح" ،وصححه الطحاوي يف شرح معاين اآلاثر (/1
 ،)349وابن حبان (.)2547
( )4السنن الكربى للبيهقي ( )698 /2برقم (.)4287
( )5موطأ مالك ( )160 /2برقم (.)382
( )6السنن الكربى للبيهقي ( )701 /2برقم (.)4296
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منهم يصلي مع الناس الاشاء ،ثم يرجع إلى بيته فيصلي فيه القيام ،ثم يخرج إلى مسجد رسييول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم فال يغادره حتى يصلي فيه الصبح .
( )1

ويف ظرفنا الراه مييع لييزوم البيييت يحسي باألسييرة المسييلمة أن تحييدد مي سيصييلي هبييم،
ومقدار القراءة يف الصالة ،وتوزيع ذلك على األيام؛ ليستاد كل أحد بمراجاة مييا سيييقرمه ،ولييو
أضيف إلى ذلك تفسير اآليات المقروءة قبييل أو باييد القييراءة يف مجييالس تدبرييية لنالييت األسييرة
ب لك خيرا كبيرا.
يومي يف األس ة لتدار

 -16عقد مجل

أحادي الصيام فضـائله وأحكامـه يف أيييام

شهر رمضان ،وتحديد وقت ل لك ،وهو م األساليب الجميلة لتالم ما يتالق بالصيام م
أحكام وفضائل ،وهناك الكثير م الكتب المناسبة للمجالس الرمضانية وفضائل الصيام.
امتثاال لهدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل  ،وهييو
 -17الح ص على أكلة السحور
ً
تسح وا؛ فإن
الالئق باألسرة المسلمة فقد قال صلى اهلل عليه وسلم يح ُّ أصحابه عليهَّ « :
يف السحور ب كة» .
( )2

وخير السحور التمر كما روى أبو هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسييول اهلل صييلى اهلل عليييه
التسحر بالتمر م السنة المط َّهرة إال أ َّن السييحور
وسلم« :نع سحور المؤمن التم »  ،وإن كان
ُّ
( )3

السحور أكلـة ب كـة ،فـال تـدعوه
مشروع بأي ،اام مطلقا ،كما قال النبي صلى اهلل عليه وسلمّ « :
المتسح ِين» .
ولو أن يج ع أحدك ج عة من ماء ،فإن ال ّله ومالئِكته يص ّلون على
ِّ
( )4

السحر فقبيل الفجر كما ورد ذلك ع أنس ب مالك أن زيد ب ثابت حدَّ ثه :أهنم
وأما وقت َّ
تسحروا مع النبي صييلى اهلل عليييه وسييلم ،ثييم قيياموا إلييى الصييالة ،قلييت :كييم بينهمييا؟ قييال :قييدر
خمسي أو ستي  ،ياني آية .
( )5

 -18اإلكثار مـن االسـتغفار يف األسـحار والـدعاء ،وعبييادة اهلل يف السييحر ودعييامه لييه
فضل عظيم كما أخرب اهلل سبحانه وتاالى يف الحديث القدسي أنه ينزل إلى السماء الدنيا يف
تلك ه ا الوقت المبييارك وينيياديهم« ،فيقـول :هـل مـن مسـتغف ؟؟ هـل مـن تائـ ؟ ؟ هـل مـن
؟
سائل؟ هل من داع؟؟ حتى ينفج الفج »  ،وقد أثنى اهلل سبحانه وتاالى على المسييتغفري
( )6

( )1السنن الكربى للبيهقي ( )696 /2برقم ( ،)4280وانظر :خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ألمحد بن
علي املقريزي (ص.)230 :
( )2أخرجه البخاري (.)1923
( )3رواه أبو داود ( )2345وصححه األلباين.
( )4رواه أمحد ( ،)11003وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع (.)3683
( )5صحيح البخاري (.)575
( )6أخرجه مسلم (.)172
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ِ
يح ِ
ييم
يف األسييحار بقولييه تاييالىَ { :كييانُوا َقلِيييال م ي َ ال َّليْيي ِل َمييا َي ْه َج ُاييو َن (َ )17وبِ ْاألَ ْسي َ
ار ُه ْ
َي ْستَغ ِْف ُرو َن} [ال اريات.]18 ،17 :
 -19الح ص على سنة الفج والسنن ال وات  ،وقد كان النبي صلى اهلل عليه وسييلم
أحرص ما يكون على أداء ه ه سنة الفجر ،تقول عائشة فيها رضي اهلل عنها« :لم يك النبي
صلى اهلل عليه وسلم على شيء م النوافل أشد منه تااهدا على ركاتي الفجر» .
 -20جلســة اإلش ـ ا  ،والنبــي صــلى اهلل عليــه وســل "كييان إذا صييلى الغييداة -أي:
( )1

مصاله حتى تطلع الشمس"  ،وكيف ال يحرص المسلم على ذلك وقييد
َّ
الفجر -جلس يف
( )2

قال النبي عليه الصالة والسالم« :من صلى الفج يف جماعة ثـ قعـد يـذك اهلل حتـى تطلـع
التاجب أتباه رسول
الشم ث صلى ركعتين كانت له كأج حجة وعم ة» ،ولما فيه م
ُّ
مصاله بي
َّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقوله« :تامة تامة تامة»  ،وما أحس أن يمكث المرء يف
ال كر وقراءة القرآن واالستغفار واإلنابة والدعاء.
( )3

 -21التقوى غاية الصيام ،تدلنا على أعمال أخرى مهمة ،وهي أعمال القلوب .وم
أهييم أعمييال القلييوب التييي يستحس ي بالمسييلم إحيامهي ا يف قلبييه يف شييهرنا ه ي ا :التوكــل،
والتوكييل علييى اهلل سييبحانه وتاييالى مي أعلييى المقامييات وأجييل الابييادات القلبييية ،فييالمرء
المؤم يتوكَّل على اهلل سبحانه وتاالى ،ويؤم بأن األمييور كلهييا بيييد اهلل سييبحانه وتاييالى،
فبيده الوقاية م األمراض والشرور؛ ول لك يتوكل على اهلل سبحانه وتاالى وياتمييد عليييه
دونما سواه ،ويالم المرء أن الشفاء بيد اهلل سبحانه وتاالى فيتوكييل عليييه ،ويالييم المييرء يف
هي ه األوقييات الاصيييبة التييي أغلقييت فيهييا كثييير مي األعمييال ويف غيرهييا أن األرزاق كلهييا
مكتوبة ،فيتوكل على اهلل سبحانه وتاالى وياتمييد عليييه ويلتجي إليييه ،كمييا قييال اهلل تاييالى:
ِ
ِ
ب َو َم ْ َيت ََوك َّْل َع َلى اهللِ َف ُه َو
اهلل َي ْج َا ْل َل ُه َم ْخ َرجا (َ )2و َي ْرزُ ْق ُه م ْ َحيْ ُث َال َي ْحتَس ُ
{ َو َم ْ َيت َِّق َ
ِ
ِ
اهلل ل ِ ُك ِّل َش ْيء َقدْ را} [الطالق ،]3 ،2 :قال اإلمييام الطييربي
اهلل َبال ُغ َأ ْم ِره َقدْ َج َا َل ُ
َح ْس ُب ُه إِ َّن َ
رحمه اهلل" :يقول تاالى ذكره :م يخف اهلل فيامل بما أمره به ،ويجتنب ما هناه عنه ،يجال
له م أمره مخرجا بأن يارفه بأن ما قضى فال بد م أن يكون ،ويسبب له أسباب الرزق م
حيث ال يشار ،وال يالم" ؛ ول ا كانت هي ه الابييادة نصييف الييدي كمييا يف سييورة الفاتحيية
اك نَ ْا ُبدُ َوإِ َّي َ
حي قال تاالى{ :إِ َّي َ
اك ن َْست َِاي ُ } [الفاتحة ،]5 :قال اب القيم" :التوكييل نصييف
( )4

( )1أخرجه البخاري (.)1169
( )2أخرجه مسلم (.)287
حسنه األلباين يف صحيح اجلامع ( ،)6346وأصل العمل اثبت يف
( )3أخرجه الرتمذي ( ،)586وفيه كًلم ،ولكن َّ
مسلم كما سبق.
( )4جامع البيان (.)445 /23
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الدي  ،والنصف الثاين اإلنابة ،فإن الدي استاانة وعبادة؛ فالتوكل هييو االسييتاانة ،واإلنابيية
هي الابادة ،ومنزلته أوسييع المنييازل وأجماهييا .وال تييزال مامييورة بالنييازلي  ،لسيياة متالييق
التوكل ،وكثرة حوائ الاالمي " .
 -22ال جاء ،وهو االستبشار بجود اهلل وفضل الرب تاالى واالرتياح لمطالايية كرمييه
( )1

ومنّته وهو الثقة بجود الرب ،ففي ظل ه ه األزمة التي نمر هبا ينبغي للمسلم أن يحيي قلبه
أحس
بالرجاء ،ويت كر جزيل النام وسوابغ الفضل ال ي أكرمه اهلل به يف سالف الزم مما َّ
بقيمته اليييوم حيني ا افتقييده؛ مي ارتييياد المسيياجد والصييالة جماعيية واللقيياء بالابَّيياد والزهيياد
والالميياء ،والتحلييق يف حلييق الالييم ،والصييحة والاافييية يف بييدن اإلنسييان وحرييية التنقييل
والتسوق وقضاء الحاجات واألم م األمراض واألسقام وسالسة يف التاامل وسير أمور
الحياة والماامالت ،والمسلم يرجو أن يايش فيما أكرمه اهلل به يف ه ه األرض وسخره لييه
م مخلوقات بأم وعافية وسالم ،ول يخيب رجامنا فيه سبحانه وتاالى وقييد وعييد أهييل
اإليمان فقال تاالىَ { :م ْ ع َِم َل َصييالِحا مِي ْ َذ َكيير َأ ْو ُأنْ َثييى َو ُهي َيو ُمييؤْ مِ َف َلن ُْحيِ َينَّي ُه َح َييياة َِّ ،ي َبيية
َو َلن َْج ِز َينَّ ُه ْم َأ ْج َر ُه ْم بِ َأ ْح َس ِ َما كَانُوا َي ْا َم ُلو َن} [النحل ،]97 :وكيف يخيب رجامنا فيه وهو
ِ
ِ
َّ
يييء} [األعييراف]156 :؟! فرحمتييه عمييت الخلييق
القائييلَ { :و َر ْح َمتييي َوسيي َا ْت كُييل َش ْ
أجماي .
يم ماييه
يم الوبيياء ،وعي َّ
وما أحوجنا اليوم إلى عبادة الرجيياء وإحيائهييا يف القلييوب وقييد عي َّ
( )2

الخوف والهلع يف نفوس كثير م المؤمني  ،بل تادَّ ى الخوف حدَّ ه الشرعي والطبياي إلى
شيء م الوسوسيية ،وغيياب عي كثييير مي المسييلمي أن اهلل سييبحانه وتاييالى هييو الحكيييم

الخبير والرموف الرحم الرحيم ،وال يقدر يف الدنيا شيئا إال لحكمة ،وال يقدر المصييائب
والشرور عبثا سبحانه كما قال تاالىَ { :فاسى َأ ْن َت ْكر ُهوا َشيئا ويجا َل اهلل فِ ِ
يه َخيْرا كَثِيييرا}
ْ ََ ْ َ
َ
َ َ
ُ
[النساء.]19 :

والحق أن حال المؤم يف مثل ه ا رجاء اهلل سبحانه وتاالى ،والتوبة واالسييتغفار واإلنابيية
عم الناس.
والابادة والخضوع هلل سبحانه وتاالى؛ رجاء عفوه ومغفرته وكشفه له ا البالء ال ي َّ
 -23الخوف من اهلل سبحانه وتعالى ،والخوف هو :تألم القلب واحرتاقه بسبب توقع
اهلل مِ ْ ِع َبادِ ِه} [فييا،ر ،]28 :وال شييك
مكروه يف االستقبال  ،قال اهلل تاالى{ :إِن ََّما َي ْخ َشى َ
( )3

أن كثيرا م المتجبِّري م الخلق قد أخلدوا إلى جحورهم اليوم صاغري ذليلي أمام ه ا
المخلوق الصغير م خلق اهلل سييبحانه وتاييالى ،وجاييل الجميييع ياييرف قييدرة اهلل سييبحانه
( )1مدارج السالكني (.)113 /2
( )2ينظر :جامع البيان (.)156 /13
( )3خمتصر منهاج القاصدين (ص.)302 :
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وتاالى ويخنع له ،وحري بالمؤم باهلل سبحانه وتاييالى أن يحيييي هي ه الابييادة القلبييية مي
الابادات يف نفسه مع الواقع ال ي نايش فيييه ،فيتي كر قييدرة اهلل سييبحانه وتاييالى ويخنييع لييه
ويخيياف م ي ع ابييه وبطشييه ويتييوب و ي ؤوب إليييه ويلجييأ إليييه بالتوبيية واالسييتغفار وال ي كر
والطاعة ،فالمؤم يؤم بقوله تاالىَ { :و َما َأ َصابَ ُك ْم مِ ْ ُم ِصيبَة َفبِ َما ك ََسبَ ْت َأ ْي ِدي ُك ْم َو َي ْا ُفييو
َع كَثِير} [الشورى ،]30 :وقوله تاالى{ :ما َأصاب مِ م ِصيبة إِ َّال بِإِ ْذ ِن اهللِ وم يؤْ مِ بِ ِ
اهلل
َ َ ْ ُ ْ
َ َ َ ْ ُ َ
ْ
ِ
اهلل بِ ُك ِّل َش ْيء عَلِيم} [التغاب  ]11 :فحي تنزل به مصيبة يالم أهنا بسبب ذنوبه،
َي ْهد َق ْل َب ُه َو ُ
فيتوب ويستغفر ويؤوب ويخشع هلل ويخضع.
قال اب قدامة" :اعلم أن الخوف سوط اهلل تاالى يسوق به عباده إلى المواظبيية علييى الالييم
والامل ،لينالوا هبما رتبة القرب مي اهلل تاييالى .والخييوف لييه إفييراط ،ولييه اعتييدال ،ولييه قصييور.
والمحمود م ذلك االعتدال ،وهو بمنزلة السوط للبهيمة؛ فإن األصلح للبهيمة أن ال تخلو ع
سوط ،وليس المبالغة يف الضرب محمودة ،وال التقاصر ع الخوف أيضا محمود ،وهو كال ي
يخطر بالبال عند سماع آية ،أو سبب هائل ،فيورث البكاء" .
( )1

واهلل سبحانه وتاالى يخوف اهلل عباده بأنواع الا اب كله ،فأحيانا يكون مصيبة فردية وأمرا
واقاا يراه اإلنسان يف نفسه ،وتارة بييالء عامي ا ياييم اهلل بييه النيياس ليييروا قييدرة اهلل سييبحانه وتاييالى
ويخافوا ع ابه ،وتارة يرسل إليهم اآليات مع الرسل يخوفهم هبا سبحانه{ ،وما نُر ِسي ُيل بِ ْاآليي ِ
يات
َ
َ َ ْ
يخوفهم بوصف أنواع الا اب ال ي أعدَّ ه للكافري  ،وه ا ما
إِ َّال َت ْخ ِويفا} [اإلسراء ،]59 :وتارة ِّ

نجده يف كتاب اهلل تاالى فقد وصف سبحانه وتاالى ع ابه باد األمر هب ه الابادة الجليلييةُ { :قي ْيل
اف إِ ْن عَصي ُت ربي َع َ اب يوم عَظِيم} [الزمر ،]13 :قال سييبحانه باييد ذلييكَ { :لهي ِ
إِنِّي َأ َخ ُ
يم مي ْ
َ َْ
َ ْ َ ِّ
ُ ْ
ِ
ِ
َفوقِ ِهم ُظ َلل مِ الن ِ ِ
ف اهلل بِ ِه ِعباده يا ِعبييادِ َفييا َّت ُق ِ
ون} [الزميير،]16 :
َ َُ َ َ
َ
ْ ْ
َّار َوم ْ َت ْحت ِه ْم ُظ َلل َذل َك ُي َخ ِّو ُ ُ
قال ابي كثييير" :إنمييا يقي خييرب هي ا الكييائ ال محاليية ليخي ّيوف بييه عبيياده .قييال :لينزجييروا عي
المحارم والمآثم{ .يا ِعبادِ َفا َت ُق ِ
ون} أي :اخشوا بأسي وسطويت وع ابي ونقمتي" .
َ َ
( )2

 -24ال ضا بقضاء اهلل سبحانه وتعالى ،والمقصود :أال يكره ما يجري به قضامه ،ويف
ه ا يقول النبي صلى اهلل عليه وسلم« :إن عظ الجـماء مـع عظـ الـبالء ،وإن اهلل إذا أحـ

قوما ابتاله  ،فمن رضي فله ال ضا ،ومن سخ فله السخ »  ،والمؤم يرضى بما قييدره
( )3

اهلل وال يجزع وال يسخط ،وأمر المؤم كله خير كما أخرب النبي صلى اهلل عليه وسلم ،قال
الشيخ اب عثيمي " :الصرب مثل اسمه مر م اقته ...لك عواقبييه أحلييى مي الاسييل ،فيييرى
( )1خمتصر منهاج القاصدين (ص)303 :
( )2تفسري ابن كثري ت سًلمة (.)90 /7
( )3رواه الرتمذي ( )2559وابن ماجه ( ،) 4031وقال الرتمذي" :حديث حسن غريب من هذا الوجه" ،وصححه
األلباين.
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اإلنسان أن ه ا الشيء ثقيل عليييه ويكرهييه ،لكنييه يتحملييه ويتصييرب ،وليييس وقوعييه وعدمييه
سواء عنده ،بل يكره ه ا ،ولك إيمانه يحميه م السخط ...الرضا ،وهو أعلى مي ذلييك،
وهو أن يكون األمران عنده سواء بالنسبة لقضاء اهلل وقدره ،وإن كان قد يحزن م المصيبة؛
ألنه رجل يسبح يف القضاء والقدر ،أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به علييى سييهل أو
جبل ،إن أصيب بنامة ،أو ُأصيب بضدها ،فالكل عنده سواء ،ال ألن قلبييه ميييت ،بييل لتمييام
رضاه بربه سبحانه وتاالى يتقلب يف تصرفات الرب عز وجل ولكنها عنييده سييواء ،إذ ينظيير
إليها باعتبارها قضاء لربه ،وه ا الفرق بي الرضا والصرب" .
( )1

 -25الشك  ،وهو ظهور أثر النام اإللهية على الابد يف قلبه إيماني ا ،ويف لسييانه حمييدا
وثنيياء ،ويف جوارحييه عبييادة و،اعيية ،قييال تاييالىَ { :فييا ْذك ُُرونِي َأ ْذ ُكي ْيرك ُْم َو ْاش ي ُك ُروا لِييي َو َال
َت ْك ُفر ِ
ون} [البقرة ،]152 :والشكر يف رمضاننا ه ا له مقامات وأحوال:
ُ
• فالمسلم ال ي بلغ الشهر يحمد اهلل سييبحانه وتاييالى أنييه ب َّلغييه الشييهر يف صييحة وعافييية،
يستطيع أن يؤ ِّدي فيها عباداته و،اعته ،ويبلغ الدرجات والمنازل الرفياة التي خ َّ اهلل هبا شييهر
رمضان المبارك.
• وشكر اهلل إنما يكون علييى نامييه سييبحانه وتاييالى ،ومي ذا يسييتطيع أن يحصييي ناييم اهلل
تاالى ،فنام اهلل على الابد ترتى يف نفسه وأهله وماله وعلمه وعبادته وغيرها م المن .
• ويشكر اهلل سبحانه وتاالى أنه جال بالءه هب ا القدر الضئيل ،فكان قدر كثير م النيياس
المكوث يف البيت ،ولو قدَّ ر اهلل أن يكييون الييبالء بييالمكوث خييارج البيييت فميياذا عسييى المييرء أن
يفال؟! ولو كان البالء يف عدم قدرته على األكل والشرب فماذا عساه أن يفال؟! ولو كان البالء
يف قطع ،ريق االلتجاء إليه وعبادته ورجائه مطلقا فماذا عساه أن يفال؟!
• أن يشكر اهلل ويحمده على المصيبة التي نزلييت عليييه ،ومراتييب اإلنسييان أمييام قضيياء اهلل
سبحانه وتاالى ثالثة ،أعالها شكره تاالى على البالء؛ ألهنا تورث م الابادة واإلنابة إلى اهلل ما
ال يحصل يف غيرها ،وأدناها الصرب عليه وبينهما الرضا ،قال اب القيييم" :هلل سييبحانه علييى عبييده
أمر أمره به ،وقضاء يقضيه عليه ،ونامة ُينام هبا عليه؛ فال ينفك م ه ه الثالثة ،والقضاء نوعان:
إما مصائب وإما ماايب ،وله عليه عبودية يف ه ه المراتب كلها.

فأحب الخلق إليه :م عرف عبوديته يف هي ه المراتييب ووفاهييا حقهييا؛ فهي ا أقييرب الخلييق
إليه.
وأبادُ هم منهَ :م جهل عبوديته يف ه ه المراتب فاطلها علما وعمال.
فابوديته يف األمر :امتثاله إخالصا واقتداء برسول اهلل.
ويف النهي :اجتنابه خوفا منه وإجالال ومحبة.
( )1جمموع فتاوى ورسائل العثيمني (.)694 /10
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وعبوديته يف قضاء المصائ  :الصب عليها ،ث ال ضا بها وهو أعلى منـه ،ثـ الشـك عليهـا
وهو أعلى من ال ضا.
وهذا إنما يتأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه ،وعل حسن اختياره له وب ه به ولطفه به وإحسانه
إليه بالمصيبة وإن ك ه المصيبة.
وعبوديته يف قضاء الماايب :المبادرة إلى التوبة منها والتنصل والوقييوف يف مقييام االعتي ار
واالنكسار؛ عالما بأنه ال يرفاها عنه إال هو ،وال يقيه شرها سواه ،وأهنا إن اسييتمرت أبادتييه مي
ربه و،ردته م بابه ،فيراها م الضر ال ي ال يكشفه غيره حتى إنه ليراها أعظم م ضيير البييدن؛
فهو عائ برضاه م سخطه وبافوه م عقوبته وبه منه ،مستجير وملتج منييه إليييه ،يالييم أنييه إن
تخلى عنه وخلى بينه وبي نفسه فانده أمثالها وشر منها ،وأنه ال سبيل له إلى اإلقالع والتوبة إال
بتوفيقه وإعانته ،وأن ذلك بيده سبحانه ال بيد الابد؛ فهو أعجز وأضاف وأقل م أن يوفق نفسه
أو يأيت بمرضاة سيده بدون إذنه ومشيئته وإعانته ،فهو ملتج إليه متضرع ذليل مسكي ملق نفسه
بي يديه ،ريح بابه مستخ له ،أذل شيء وأكسره له ،وأفقره وأحوجه إليه وأرغبه فيه ،وأحبه له،
بدنه متصرف يف أشغاله ،وقلبه ساجد بي يديه ،يالم يقينا أنه ال خير فيه وال لييه وال بييه وال منييه،
وأن الخير كله هلل ويف يديه وبه ومنه ،فهو ولي نامته ومبتدئه هبا م غير استحقاق ومجريها عليه
مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته وماصيته ،فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء ،وحظ الابد ال م
والنق والايب ،قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء ،وولي الابد المالمة والنقائ والايوب،
فالحمد كله لييه ،والخييير كلييه يف يديييه ،والفضييل كلييه لييه ،والثنيياء كلييه لييه ،والمنيية كلهييا لييه؛ فمنييه
اإلحسان وم الابد اإلساءة ،ومنه التودد إلى الابد بنامه وم الابد التبغ إليه بمااصيه ،ومنه
النصح لابده وم الابد الغش له يف مااملته" .
( )1

وختاما :فإن شهر رمضان خير شهور الاام ،وم لم يدرك مغفرة اهلل ورضوانه يف ه ا الشهر
فمتى سيدرك؟! وال يدري المرء أيكتب اهلل له رمضان آخر يستطيع فيه إدراك فضل هي ا الشييهر
ومييا فيييه م ي مغفييرة وعفييو ورضييوان وعتييق م ي النيييران ،فالااقييل يبييادر ويغتيينم مواسييم الخييير
والطاعات.

( )1الفوائد البن القيم (ص.)163 :
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