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َقاَل َرُسوُل اللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:
)أتاُكــم َرمضــاُن َشــهٌر مبــاَرك، فــَرَض اللَُّ عــزَّ وَجــلَّ عليُكــم 
أبــواُب  فيــِه  ــُق  وتَغلَّ ــاِء،  السَّ أبــواُب  فيــِه  ُتَفتَّــُح  صياَمــه، 
ــٌة خــٌر مــن  ــِه ليل ــياطنِي، للَِّ في ــَرَدُة الشَّ ــِه َم ــلُّ في ــِم، وُتَغ اجلحي
ألــِف َشــهٍر، َمــن ُحــِرَم خَرهــا فقــد ُحــِرَم.(  ]رواه النســائي[
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ــلمني  ــاة املس ــتثنائيًا يف حي ــنويًا اس ــًا س ــان موس ــهر رمض ــر ش يعت
يف مجيــع أنحــاء العــامل أفــرادًا وجمتمعــاٍت، بــا يف ذلــك جمتمعــات 
ــن  ــٌر م ــه كث ــر في ــهٌر تتغ ــو ش ــرب، فه ــلمة يف الغ ــات املس األقلي

الرامــج والســلوكيات والعــادات.
ــا عــن غــره:  يــوم املســلم يف رمضــان خيتلــف اختالفــًا جذريًّ
عبادتــه، نومــه، أكلــه واهتاماتــه.. ويمثــل حمطــة هائلــة يف التزويــد 

الروحــي.
إليــه  كبــر، وتشــتاق  باهتــاٍم  الشــهر  هــذا  املســلمون  يرتقــب 
أفئِدُتــم، وتتطلــع إليــه نفوســهم؛ رغبــًة يف اغتنام َنَفحاتـِـه وبركاته، 
واالســتفادة مــن جتلياتـِـه.. وينعكــس ذلــك عــى حياتــم يف صــوٍر 
خمتلفــة، كاإلقبــال عــى املســاجد بصــورة الفتــة ال مثيــل هلــا طــوال 
العــام، بــا يف ذلــك انتظــار صــالة الرتاويــح، التــي عــادة مــا تكــون 
يف وقــت متأخــر يف معظــم األقطــار األوربيــة بحكــم طــول النهــار 
يف الســنوات األخــرة، حيــث يصــادف رمضــان فصــل الصيــف أو 

قريبــًا منــه، وكذلــك صلــوات التهجــد وانتظــار الســحور.
، وطــول النهــار، وِقــر الليــل، والــذي بــدوره  ورغــم شــدة احلــرِّ
يــرتك أثــرًا كبــرًا عــى فــرتة النــوم، مــع مشــقة األعــال والوظائــف، 
إال أن الغالبيــة مــن املســلمني ال جتــد يف ذلــك مــا يدعوهــا إىل 
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يــق مــن رمضــان والتزاماتــه؛ بــل عــى العكــس متامــًا، يظهــر  الضِّ
الفــرح والــرور عنــد قدومــه، واحلــزن واألســى عنــد رحيلــه، إىل 
درجــِة أنــك جتــد الكثريــن مــن الذيــن ال يواظبــون عــى الصلوات 

ــون عــى  ــون عليهــا يف رمضــان، وُيقبِل بانتظــاٍم خــالل العــام ُيقبِل
الصيــام الــذي ُيعــّد أشــّد مشــقًة مــن الصــالة، ومنهــم مــن يتوقــف 
عــن كثــر مــن العــادات الســيئة واملحرمــات أثنــاء رمضــان مراعــاة 
حُلْرمــِة الشــهر وقدســيته، مــا يعكــس عمــق التعلــق هبــذا الشــهر، 
ــق املســلُم فيــه  وتعظيمــه، واالشــتياق لنفحاتــه، والرغبــة يف أن حيقِّ

درجــًة أعــى يف القــرب مــن الل تعــاىل.
ــه  ــلم، نتوج ــاة املس ــتثنائي يف حي ــهر االس ــذا الش ــع ه ــاًل م وتفاع
ــا،  ــلمني يف أوروب ــوم املس ــة( إىل عم ــس األورويب لألئم يف )املجل
وإىل غرهــم ممــن يرغبــون يف التعــرف عــى رمضــان والصيــام عنــد 
ــع املهمــة  ــًة مــن املواضي ــاب الــذي مجــع مجل املســلمني، هبــذا الكت
ــددة،  ــة حم ــق منهجي ــه وف ــه ترتيب ــد في ــان، ومل نقص ــة برمض املتعلق
ــتكتاب  ــالل اس ــن خ ــَع -م ــاالٍت ومواضي ــَع مق ــا مَجْ ــا قصدن وإن
ــدث  ــد حي ــث، وق ــارئ والباح ــدًة للق ــا مفي ــا أهن ــا -رأين أصحاهب
أحيانــًا أن تتكــرر بعــض املضامــني يف مواضــع خمتلفة مــن الكتاب، 
لكــن للحاجــة إىل تأكيدهــا مــن جهــة، والختــالف طريقــة التناول 
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بــني الباحثــني، رأينــا بقاءهــا كــا هــي دون تدخــٍل فيهــا.
وقد تناولْت مواضيُع الكتاب يف مضموهنا ثالثة حماور رئيسّيٍة:

ــذت  ــي أخ ــة، والت ــده املختلف ــه ومقاص ــام ومعاني r  أرسار الصي
احلّيــَز األكــر مــن الكتــاب، وذلــك مــن أجــل حتقيــق أكر قــدر من 
االســتفادة مــن هــذا املوســم االســتثنائي، وتوظيــف ذلــك القــدر 
الكبــر مــن التفاعــل معــه يف تعميــق مقاصــده الروحيــة واإلنســانية 
ــاة املســلم طــواَل  ــة وغرهــا؛ لينعكــس ذلــك عــى حي واالجتاعي
ــة  ــوس الظاهري ــكلية والطق ــر الش ــض املظاه ــاوزًا بع ــاِم، متج الع

ــة. اآلنيَّ

واألفــكاِر  هــاِت  املوجِّ مــن  جمموعــًة  الكتــاب  تضّمــن  كــا   r

تطبيقهــا يف رمضــان،  يمكــن  التــي  والتوصيــاِت  واملقرتحــاِت 
ســواًء عــى مســتوى األفــراد أو األرَُس أو املراكــز واملؤسســات 

اإلســالمية.

r  وقــد ُختِــم الكتــاُب بجملــٍة مــن الفتــاوى الفقهيــة املهمــة 
اخلاصــة بفقــه الصيــام ومــا يتعلــق بــه.
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هــذا.. ومل تغفــل مواضيــع الكتــاب ظــرف جائحــة )كورونــا( 
هــات  وتداعياتــا، والتــي دخلــت يف عامهــا الثــاين، وبعــض املوجِّ

ــا. ــة هب ــني اخلاص واملضام

الكتــاب  هــذا  َيلَقــى  أن  الكبــر  العــي  الل  مــن  لنرجــو  وإننــا 
ــني مــن األئمــة واملرشــدين واملرشــدات، ومــن  استحســاَن القارئ

ُبغَيَتهــم. فيــه  والباحثــني.. وأن جيــدوا  املســلمني  عمــوم 
كــا نتوّجــه بجزيــل الشــكر ألصحــاب الفضيلــة املشــايخ والعلــاء 
الذيــن ســامهوا فيــه بمقاالتــم العلميــة الرصينــة، أو بمقرتحاتــم 
ــي الــذي كان لــه دور كبــر  وأفكارهــم، وللفريــق اإلعالمــي الفنّ

يف إخــراج هــذا الكتــاب يف صورتــه النهائيــة..
ــكل مــن شــّجع ودعــم بفكــرٍة أو مقــرتٍح أو  مــع شــكٍر خــاص ل

ــٍة. نصيح

،،، والل من وراء القصد ،،،

إدارة املجلس األوريب لألئمة
]رمضان 1442هـ - أبريل 2021 م[



َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة ـ رىض الل عنــه ـ َأنَّ َرُســوَل اللَِّ صــى الل عليــه 
ــاَل: ــلم َق وس

]رواه البخاري[

ــامَتَُه  ــُه َأْو َش ــُرٌؤ َقاَتَل ــْل، َوإِِن اْم َه ــْث َوالَ جَيْ ــاَل َيْرُف ــٌة، َف ــاُم ُجنَّ َي الصِّ
ائِِم  ُلوُف َفــِم الصَّ ، َوالَّــِذي َنْفــِي بَِيــِدِه خَلُ َتــنْيِ َفْلَيُقــْل إيِنِّ َصائـِـمٌ .  َمرَّ
ــُه  اَب ــُه َوَشَ ُك َطَعاَم ــرْتُ ــِك، َي ــِح امْلِْس ــْن ِري ــاىَل ِم ــَد اللَِّ َتَع ــُب ِعنْ َأْطَي

َســنَُة بَِعــْرِ  َيــاُم ِل، َوَأَنــا َأْجــِزي بـِـِه، َواحْلَ َوَشــْهَوَتُه ِمــْن َأْجــِي، الصِّ

ــا. َأْمَثاهِلَ
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د. خالد حنفي
عضو هيئة أمناء املجلس األورويب لألئمة 
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متهيد
احلمــد لل رب العاملــني والصــالة والســالم عــى إمــام حضــارة 

املســلمني، وبعــد.

فقــد أوجــد التشــابك والتطــور الريــع الــذي أحــاط بالنــاس يف 
ــة  ــت لتطــرح يف األزمن ــا كان ــًة مــن األســئلة م ــا املعــارص مجل عاملن
الســابقة، وإن طرحــت فلــم تكــن هنــاك حاجــة لتعميــق النظــر يف 
ــياق  ــًة يف الس ــال، خاص ــف احل ــوم، فاختل ــا الي ــا، أم ــواب عنه اجل
ــدوم  ــع ق ــرح م ــذي ُيط ــؤال ال ــئلة: الس ــذه األس ــن ه ــريب، وم الغ
ــوم  ــل للص ــوم، وه ــاذا نص ــو: مل ــاٍم، وه ــن كل ع ــام م ــهر الصي ش
ــى، أم هــو رضٌب مــن التعذيــب ال يناســب  ــة املعن حكمــة معقول

ــادهل ــَم بعب ــَه الرحي اإلل
ــالت  ــم والتعلي ــك احِلَك ــتقراَء تل ــال اس ــذا املق ــن ه ــد م وال أقص
للصيــام، وإنــا بيــاَن صحــِة هــذا التعليــل وإمكانيتــه، وأن الشــارع 
احلكيــم مل ينُــصَّ عليهــا تفصيــاًل، لتبقــى متجــددًة متمــددًة بتجــدد 
العصــور واألزمنــة، ونظــر املفكريــن والعلــاء، وتقريــُر املبــدأ 
- وهــو تعليــل العبــادة ومعرفــة مقصدهــا - أهــم عنــدي مــن 
االســتقراء واإلكــال، كــا قــال القــرايف يف »الفــروق« )121/1(: 
»ومــا ال أعرفــه، وعجــزْت قــدريت عنــه، فحظِّــي منــه معرفــُة 
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ــن الل  ــٌح م ــه، وفت ــٌم يف نفس ــكال ِعل ــَة اإلش ــإّن معرف ــكالِه، ف إش
تعــاىل( ا. هـــ.

وأوّد هنا التأكيَد عى أمرين مهمني:

ــًا  ــوز شع ــام ال جي ــف بالصي ــاّل للتكلي األول: أن االمتث  
أو عقــاًل أن يتأخــر حتــى ُتكشــَف العلــُة ويتضــَح املقصــُد، أو 
ــب  ــا جي ــوِره، وإن ــه وظه ــى معرفتِ ــُد ع ــاُل والتعب ــَق االمتث أن ُيعلَّ
االمتثــال والطاعــة، ثــم يــأيت التعليــُل والتقصيــُد ليطمئــنَّ املســلُم 
ويــزداد امتثــاالً وانقيــادًا وتســليًا، ويتفتــَح عقــُل غــِر املســلِم 
ــع.  ــع العقــل أو الواق ــه م ــع واليقــني بعــدم تصادم ــول التري لَقب
يتناقــض  التريــع  بصحــة  االقتنــاع  عــى  االمتثــال  وتعليــُق 
مــع معنــى العبوديــة ومفهومهــا، بــل حقيقــُة اإلســالِم هــي: 

العاملــني. لــرب  االستســالم 

تقديــم  إعــادة  إىل  ماســٍة  بحاجــٍة  اليــوم  أننــا  الثــاين:   
ــديٍّ  ــفيٍّ مقاص ــٍج فلس ــَق منه ــة َوْف ــه التريعي ــالم وأحكام اإلس
ــأداة  ــٍة يف اإلســالم ب ، وأّن افــرتاَض ســؤاٍل حــول أي قضي تعليــيٍّ
ــع،  ــنُي روِح التري ــو ع ــه ه ــواٍب ل ــاَد ج ــاذال وإجي ــتفهام: مل االس

النبويــة.  والســنة  التنزيــل  آيــات  ومقتــى 
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ــه  ــف كتاب ــوي لتصني هَل ــع ولَّ الل الدِّ ــذي دف ــد كان الســبُب ال وق
الشــهر الــذي اعتنــى ببيــان ِحكــم التكليفــات الرعيــة وأرسارهــا 
حتــت عنــوان: (حجــة الل البالغــة) أنــه: الَحــَظ أن العامل اإلســالمّي 

مقبــٌل عــى تطــوٍر جديــٍد، وأنــه ســوف يســتقبل عــرًا يقــوم بِنــاؤه 
ــورًة  ــه ث ــوف يواج ــه س ــٍم، وأن ــن عل ــبه م ــا يكتس ــِل وم ــى العق ع
فكريــًة عارمــًة، وال بــد مــن إيضــاح الفكــرة اإلســالمية وجالئهــا، 
اإلســالميِّ  التريــع  وأصــوِل  وِحَكِمــه،  الديــن  أرسار  وبيــاِن 
هَلــوي رمحــه الل  وأسِســه يف تنظيــم احليــاة واملجتمــع. رغــم أن الدِّ
تعــاىل تــويف ســنة 1176هـــ = 1762م، فــاذا يمكــن أن ُيقــال عــن 
ــكيكات يف  ــبهات والتش ــه الش ــرت في ــذي كُث ــا ال ــا وعرن زمانن
الثوابــت والقطعيــاتل ال شــك أن التوجــه إىل التقصيــد والتعليــل 
وبيــان العلــة واحلكمــة مــن التكليفــات الرعيــة هــو واجــُب 

الوقــِت.
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هل يِصحُّ شعًا أن نسأل عن ِحكمة الصوم وفلسفتهل

ــى  ــان ع ــهر رمض ــالل ش ــرًا خ ــرر كث ــؤال يتك ــومل س ــاذا نص مل
الســاحة األوربيــة، مــن األجيــال اجلديــدة ألوالد املســلمني يف 
الغــرب، الذيــن نشــأوا يف بيئة األســئلة املفتوحــة، والتــي مُتَنْطُِق كلَّ 
يشٍء، وال ُتســلِّم أو تستســلم قبــل معرفــة احلكمــة أو الــر وراء 
األمــر أو النهــي، كــا ُيطــرح الســؤال مــن غــر املســلمني عندمــا 
ــاعات  ــول س ــث تط ــف، حي ــق الصي ــان يف عم ــهر رمض ــأيت ش ي
الصيــام صيفــًا، فتــرتاوح بــني 17 و21 ســاعة، فيســألون: كيــف 
تتحملــون هــذه الســاعات دون طعــام أو شاب، وتواصلــون 
ــاَع عــن الطعــام، فكيــف  ــا االمتن ــن َقبِلن ــةل! ولئ حياتكــم الطبيعي
ــا يشــبه  ــُم ب ــُه الرحي ــر اإلل ــف يأم ــاء، وكي متتنعــون عــن شب امل

ــانل ــدن اإلنس ــِرّ بب ــب، وُي التعذي
إن الســؤال )ملــاذا نصــومل( ســؤال مــروٌع، والقــرآن الكريــم 
فرائــض  مــن  احلكمــة  وبيــان  والتقصيــد،  بالتعليــل  حافــل 
بــنّي أن القصــد األكــر مــن الصيــام: حتقيــُق  األحــكام، فقــد 
َيــاُم َكــَا  ــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ُكتِــَب َعَلْيُكــُم الصِّ َ التقــوى، فقــال: »َيــا َأيُّ
ــوَن« ]البقــرة: 183[،  ــْم َتتَُّق ُك ــْم َلَعلَّ ــْن َقْبلُِك ــَن ِم ــَى الَِّذي ــَب َع ُكتِ
كــَر واالتصــاَل بــالل مــن أعظــم مقاصــد الصــالة، فقــال:  وأّن الذِّ
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 » ــاَلَة َتنَْهــى َعــِن اْلَفْحَشــاِء َوامْلُنَْكــِر َوَلِذْكــُر اللَِّ َأْكــَرُ »إِنَّ الصَّ

مقصــُد  ــحِّ  الشُّ مــن  النفــِس  تطهــَر  وأّن   ،]45 ]العنكبــوت: 
يِهــْم  ُرُهــْم َوُتَزكِّ ــْم َصَدَقــًة ُتَطهِّ الــّزكاِة بقولــه: »ُخــْذ ِمــْن َأْمَواهِلِ

ــا« ]التوبــة: 103[، وأّن ذكــَر اللِ وُشــهوَد املنافــع أهــمُّ مقاصــِد  هِبَ
ــاٍم  ــَم اللَِّ يِف َأيَّ ــُروا اْس ــْم َوَيْذُك ــَع هَلُ ــَهُدوا َمنَافِ ــال: »لَِيْش ، فق ــجِّ احل

]احلــج: 28[. َمْعُلوَمــاٍت« 
وليــس يف اإلســالم يشٌء غــُر معقــوِل املعنــى، فاملعنــى واحلكمــُة 
موجــودٌة، لكنهــا قــد تظهــر لعــاملٍ وختفــى عــى غــره، وخفاؤهــا 
ال يعنــي عــدم وجوِدهــا، وقــد أدركــُت أن القصــد مــن عــدم 
التنصيــص عــى احلكمــة، والقصــد مــن التريعــات بصــورٍة 
قاطعــٍة حاســمٍة هــو أن يســتمّر البحــُث وإعــاُل الفكــِر والنظــِر مع 
تتابــع العصــور واألزمنــة، لتبقــى احِلَكــُم واملقاصــُد حّيــًة منفتحــًة 
متجــددًة بتجــدد األزمنــة، ومتعــددًة بتعــدد األنظــار. أدركــُت 
هــذا املعنــي عندمــا كنــت أجعــل اخلطبــة األوىل مــن شــهر رمضــان 
كلَّ عــاٍم للحديــث حــول فلســفة الصــوم ومقاصــده، فــكان يظهــر 
ل يف كل عــاٍم رسٌّ جديــٌد للصيــام أِصــُل إليــه بنفــي، أو ُأطالعــه 
ألحــد العلــاء واملفكريــن الســابقني أو الالحقــني، حتــى اجتمــع 

ــام. ــدًا للصي ــًة ومقص ل 16 حكم
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وقــد طغــى عــى فقِهنــا املــوروِث الرتكيــُز عــى صــورة عبــادة 
هــا ومعناهــا،  الصيــام وتصحيحهــا شــكاًل، عــى حســاب بيــان رسِّ
ــرًا،  ــاء إىل 57 مفط ــض الفقه ــد بع ــراُت عن ــِت املفط ــى وصل حت

الواقــع  هــذا  الل  رمحــه  عــارة  حممــد  الدكتــور  وصــف  وقــد 
الفقهــّي بقولــه: »نحــن أمــام متصوفــٍة بــال عقــوٍل، وأمــاَم فقهــاَء 
ــه  ــد وجفاَف ــاين واملقاص ــن املع ــِه م ــوَّ الفق ــر ُخُل ــوٍب«، ُينكِ ــال قل ب
املجامــُع  أحســنِت  وقــد  واألحــكام.  الصــور  عــى  بالرتكيــز 
ــن  ــت م ــى فضيق ــذا املنح ــس ه ــْت عك ــارصُة إذ َنَح ــُة املع الفقهّي

دائــرة املفطــرات العريــة.
ولعــل الســابقني مــن فقهائنــا ضّيقــوا يف بيــاِن أرسار العبــادات 
ــن  ــا م ــًة يف صيانته ــر، ورغب ــة أو التغي ــن اإلضاف ــا م ــًا عليه خوف
التحريــف والتبديــل، فــإذا قلنــا: إن الصيــاَم يــدف لرعايــة اجلســم 
ــم  ــة وتنظي ــك بالرياض ــأحقق ذل ــول: س ــن يق ــأيت م ــا، ال ي صحيًّ
الغــذاء، وال حاجــة ل بالصيــام! وهكــذا. لكــن يف زماننــا وعاملنــا 
املفتــوح صــار التعليــُل وبيــاُن احلكمــة هــو احلامــي لالمتثــال 
واألدعــى لالنقيــاد، واألكمــل يف عــرض اإلســالم للعاملــني، وهــو 
املعنــى الــذي عنــاه ابــن القيــم حــني قــال عــن تقصيــد األحــكام: 

ــال اســتئذاٍن«. ــوَب ب ــذي يدخــل القل ــه احلــّي ال »هــو الفق
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لقــد أصبــح اجلــواُب عــن الســؤال )ملــاذال( بالتعبديــة وعــدم 
التديــن  يصــون  وال  ــه،  حَيلُّ وال  األمــَر  ــد  ُيعقِّ اليــوم  املعقوليــة 
واألحــكام كــا كان يف زمــن الســابقني، بــل يفتح الباب للتشــكيك 

والــرتدد يف قبــول األحــكام.
ــر  وعلينــا أن ننبــه إىل أنــه ال يصــح عقــاًل وال جيــوز شعــًا أن نؤخِّ
االمتثــال حتــى تظهــر لنــا احلكمــة، ولكــن علينــا أن نمتثــل ألمــر 
)ملــاذا  الســؤال:  عــى  واجلــواب  البحــث  ونتابــع  فنصــوم،  الل 
ــدًا وُمهيِّئــًا لغــر املســلم بقبــول  نصــوم(. فيكــون اجلــواب ممهِّ
انقيــادًا وامتثــاالً  أحــكام اإلســالم ومنطقيَّتِهــا، ويزيــد املســلَم 

وإذعانــًا ألمــر الل.
إن املســلمني مل يكونــوا بحاجــة يف عــٍر مــن العصــور إىل فلســفة 
ــوم،  ــا الي ــة إليه ــم بحاج ــا ه ــا مثل ــا وتقصيده ــكام وتعليله األح
ــُل  ــي ال ُيتخيَّ ــكاِر الت ــلَّات، ورواُج األف ــكيُك يف املس ــث التش حي
أن يكــون هلــا أنصــاٌر، فــا كان صاحلــًا مقبــوالً يف أزمنــٍة مضــت مل 

يعــد صاحلــًا اليــوم.
لقــد كان املســلمون اجلــدد، الذيــن هلــم اشــتغال بالفلســفة أو 
حديثهــم،  يف  )بالوراثــة(  املســلمني  مــن  وعيــًا  أكثــر  التأمــل، 
وتأمالتــم حــول اإلســالِم وعبــادِة الصيــام حتديــدًا، كــا نتــج 
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ــادة  ــر العب ــام وَمقاصــده عــدُم وجــود أث ــِم الصي ــاب ِحَك عــن غي
ــان،  ــراد هوف ــور م ــك الدكت ــف ذل ــا وص ــلمني، ك ــع املس يف واق
»إّن صــوم رمضــان أصبــح  بقولــه:  األملــاين  واملفكــر  الســفر 

ُده مــن مغــزاه  يــاَرُس يف أقســاٍم مــن عــامل املســلمني عــى نحــٍو جُيــرِّ
الدينــي، وجيعلــه جــزءا متحــررًا مــن املدنّيــة، وهــذا يفــر أيضــا 
الســلوك الغريــب مــن جانــب بعــض املســلمني، إذ يمتنعــون عــن 
تنــاول اخلمــور يف رمضــان، باعتبــاره شــهَر إســالٍم، مقابــل أحــد 

ــالم !!«. ــن اإلس ــة م ــهرًا للراح ــر ش ع

إن اجلواب عى السؤال )ملاذا نصومل( مهم ملِا يي:

للمســلم الصائــم الطائــع، ليــزداد إيانــًا، »َقــاَل َأَومَلْ ُتْؤِمــْن َقــاَل . 1
َبــَى َوَلكـِـْن لَِيْطَمئـِـنَّ َقْلبـِـي« ]البقــرة: 260[.

ِك رغــم صيامــه، أو املمتنــع عــن الصيــام . 2 للمســلم املتشــكِّ
ــرين يف  ــا يستش ــاب ازداد يف أملاني ــي ش ــه، هاتفن ــدم منطقّيتِ لع
ــذا  ــام ه ــن الصي ــاع ع ــرر االمتن ــذي ق ــلم ال ــه املس ــر صديق أم
العــام قائــاًل: ُصمــُت أكثــَر مــن 20 رمضانــًا وأنــا غــر مقتنــع 
بمعقولّيــة هــذه العبــادة أو فائدتــا، وإنــا ُصْمــُت إرضــاًء 

ــألرسة. ــي ل ــط االجتاع ــط املحي ــت ضغ ، وحت ــديَّ لوال
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لغــر املســلم، ســواًء امللحــد، أو املؤمــن بديــن آخــر ويريــد أن . 3
يفهــم فلســفَة الصيــام وأبعــاَده غــر التعبديــة.

يف . 4 واحِلَكــم  املقاصــد  تلــك  ليســتبطَِن  واملجتهــد،  للفقيــه 

ــع  ــى الواق ــه ع ــي وتنزيل ــه الفقه ــاده وترجيح ــاره واجته اختي
املعيــش.

ُمها عــى الســؤال . 5 وال يعنــي ذلــك أن األجوبــة التــي ســُأقدِّ
ــا  ــمٌة، ولكنه ــٌة وحاس ــٌة وقاطع ــٌة هنائي ــي أجوب ــوم ه ــاذا نص مل
ــب - وَرَد  ــو األغل ــه - وه ، ومن ــِيٌّ ــو تأمُّ ــا ه ــه م ــاد: من اجته
وليــس  واملتأخريــن،  املتقدمــني  الفقهــاء  حديــث  ثنايــا  يف 
ــح  ــا: فت ــا، وإن ــد وحره ــم واملقاص ــاء احِلَك ــد إحص القص
البــاب لإلضافــة والضبــط واإلكــال، كــا قــال ابــن خلــدون: 
»فليــس عــى مســتنبِط الفــنِّ إحصــاُء مســائلِه، وإنــا عليــه 
ــه،  ــُم في ــا ُيتكلَّ ــه، وم ــُع فصولِ ــِم، وتنوي ــوِع العل ــنُي موض تعيِ
ــيئًا إىل أن  ــيئًا فش ــده ش ــن بع ــائَل ِم ــون املس ــرون ُيلِحق واملتأخِّ

َيكُمــل«.
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مــن ِحَكــم الصيــام ومقاصــده، جوابــًا عــى الســؤال: )ملــاذا 
نصومل(

جيــوع الصائــم لبعــض األوقــات ليشــعَر بمــن جيــوع كلَّ األوقات، 
ِك األكل والــرب،  وإذا كان الصائــم يعــاين وجياهــد هنــارًا بِــرَتْ

فإنــه ســاعَة اإلفطــار جيــد ُصنــوَف الطعــام واحللــوى واملروبات، 
لكــّن غــَره مــن الفقــراء واملْعِوزيــن ال جيــدون طعامــًا، إْن يف هنايــة 
اليــوم أو يف اليــوم التــال، فعندمــا جيــوع الصائــُم يتذّكــر غــَره مــن 
اجلائعــني، فيســعى للتخفيــف عنهــم ومســاعدتم وإطعامهــم، 

ألن املســلم ال حييــى لنفســه فقــط.
وهــذا املعنــى أطلــق عليــه الدكتــور مصطفــى الســباعي رمحــه الل: 
»االشــرتاكية اإلنســانية األخالقيــة«، فمشــاركة اآلخريــن اهلمــوَم 
والعمــُل عــى التخفيــف عنهــم، وغــرُس قيمــة املســاواة ومعناهــا 
ــرؤوس، ال  ــرتاكية« ال ــالة »اش ــي الص ــادات، فف ــم يف كل العب قائ
يعلــو رأٌس كبــٌر عــى رأٍس مغمــوٍر، ويف الصــوم »اشــرتاكية« 
البطــون، ال يمتــاز فيهــا بطــٌن عــى بطــٍن، ويف الــزكاة »اشــرتاكية« 
يف األمــوال، ال متتلــئ يف جيــب وتفقــر منهــا يف جيــب، ويف احلــج 

r  أوالً: املقصد اإلنساين
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»اشــرتاكية« يف األجســاد، ال يتمّيــز جســٌد عــن جســٍد بلبــاٍس وال 
غطــاٍء.

لكــّن ممارســات املســلمني اليــوم يف شــهر رمضــان، ال تعكــس 

وقوَفهــم عــى هــذا املعنــى؛ فقــد أصبــح شــهر رمضــان أكثــر 
الشــهور التــي ُينَفــق فيهــا عــى الطعــام والــراب، وقــد صــارت 
بطــون الصائمــني تتــأمل مــن كثــرة الطعــام بعــد اإلفطــار، أكثــر مــن 

ــام!! ــوع بالصي ــن اجل ــا م تأملُِّه
وهــو مــا الحظــه الدكتــور مــراد هوفــان حــني قــال: »يرتفــع 
كثــرا اســتهالك األغذيــة يف رمضــان بــدال مــن أن ينخفــض، أمــا 
ــر رمضــان عــى  مــا ينخفــض بالتأكيــد فهــو إنتاجيــة العمــل، ويؤثِّ
اإلنتــاج القومــي يف هــذه البلــدان، كــا لــو كان مــدة إجــازة ثانيــة«.
ــد« هــذا  ــدي هــو »مــارك هوالن ــان الكن ــٌب يف الرمل لقــد أدرك نائ
املعنــى مــن الصيــام بعــد أن صــام مــع املســلمني لعامــني متتاليــني 
ــرض  ــد ع ــام، وق ــذا الع ــا ه ــم أيض ــو صائ ــلم، وه ــر مس ــو غ وه
جتربتــه أمــام الرملــان الكنــدي قائــال: »أخــوض جتربــة الصيــام 
ــاين  ــى، والث ــاة اجلوع ــو الشــعور بمعان ــني، األول: ه ألمريــن اثن
توفــُر مــال الوجبــات التــي ال آكلهــا أثنــاء الصيــام، والتــرع هبــا 
ــى باجلوعــى واملحتاجــني  إلحــدى املؤسســات اخلريــة، التــي ُتعنَ
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يف كنــدا والعــامل«. وأضــاف: »إن املحتاجــني ُكُثــٌر يف عاملنــا اليــوم، 
ــوٍم واحــٍد، بــل دومــًا«. وهــم ليســوا بحاجــة للطعــام لي

ــب  ــًا )بحس ــخص جوع ــف ش ــا 21 أل ــه يوميًّ ــوت ب ــامل يم إن الع

تقريــر منظمــة التغذيــة العامليــة »فــاو«(، وليــس فقــط خــالل شــهر 
رمضــان، وهنــاك املاليــني الذيــن يعانــون التخمــة واحلــرة يف 
االختيــار بــني ألــوان وأنــواع األطعمــة خاصــة يف شــهر رمضــان !!
إن إنســانية اإلســالم ظاهــرٌة واضحــٌة يف تريعاتــه وأحكامــه، 
ــوم مل  ــلمني الي ــن املس ، لك ــاينٌّ ــاٌب إنس ــم كت ــرآن الكري ــل إن الق ب
ينجحــوا يف جتســيد هــذه القيمــة، واإلســالم يف إنســانّيته ورعايتــه 
ق بــني النــاس عــى أســاس الديــن، وقــد جــّوز  للمحتاجــني ال يفــرِّ
عمــر بــن اخلطــاب ريض الل عنــه إعطــاَء غــِر املســلم مــن الــزكاة 
ــلم،  ــر املس ــلم وغ ــر املس ــني الفق ــك ب ــرق يف ذل ــة، ال ف املفروض
ــٌح  ــو ترجي ــن، وه ــاء املعارصي ــن الفقه ــدٌد م ــه ع ــا رّجح ــو م وه

ــاُن. ــُل والره ــنده الدلي ــاينٌّ ُيس ــديٌّ إنس مقاص
البعــد  أظهــر  أملانيــا وأوروبــا  الالجئــني عــى  تُوافــَد آالف  إّن 
ــبيًّا  ــلمون نس ــر املس ــا تأخ ــة، بين ــخصية األوروبي ــاين يف الش اإلنس
يف القيــام بواجبهــم اإلنســايّن، وســبقت الكنائــُس املســاجَد بفتــح 
أبواهبــا لالجئــني، ومل تقــع التفرقــة بــني النــاس يف الدعــم واإلغاثــة 
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ــن. عــى أســاس الدي
حتــّدث وزيــر املاليــة األملــاين فولفغانــغ شــويبله يف احتفــاالت 
ــاين  ــة يف ث ــتانتية األملاني ــة الروتس ــيس الكنيس ــرى تأس ــالده بذك ب

أيــام رمضــان 1438 املوافــق 2017/5/28م قائــال: »إن الديــن 
اإلســالمّي يتضمــن الكثــر مــن القيــم اإلنســانية القويــة التــي 
يمكــن للمســيحّيني وامللحديــن يف أملانيــا التعلــم منهــا، مثــل إكــرام 

ــامح«. ــف، والتس الضي
فهــل يفعلهــا املســلمون يف أملانيــا وأوروبــا خــالل شــهر رمضــان، 
رفــع  لــو  مــاذا  اإلنســانيةل!،  القيــم  هــذه  بتجســيد  فيقومــون 
َأْشــُعُر   .. رمضــان  )يف  شــعار:  وأوروبــا  أملانيــا  يف  املســلمون 
االقتصــاد  مــن  الفائضــة  األمــوال  بجمــع  وقامــوا  باجلائعــني( 
النســبي يف اإلنفــاق عــى الطعــام خــالل شــهر رمضــان، وإيصاهلــا 
مــن خــالل املؤسســات اخلريــة للجائعــني والفقــراء، وحفــر آبــار 
ــج  ــن النتائ ــهر ع ــة الش ــالن يف هناي ــامل، واإلع ــول الع ــم ح ــاه هل املي
لتشــجيع غرهــم، ويســتمر هــذا املــروع كّل رمضــان، ويصبــح 
مــن تقاليــد شــهر رمضــان املعروفــة يف املجتمــع، ُتــرى كيــف 
ــة  ــادة التــي رأوهــا غــر منطقي ــر تلــك العب ســينظر املجتمــع إىل أث
يف بــادئ األمــر، وكــم عــدد املتفاعلــني معهــا مــن غــر املســلمني، 
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ــام فضــوالً للشــعور  ــة الصي وكــم عــدد الذيــن ســيخوضون جترب
بالنــاس ل!! وكيــف ســرى املجتمــع دور املســلمني اإلجيــايب 

اإلنســاين يف العــامل، وكيــف ســتقدم التجربــة يف اإلعــالمل 

ــي يمكــن مجُعهــا للجائعــني مــن ماليــني الصائمــني  ــغ الت إن املبال
ســتكون هائلــة، وســتخرج بنفــس َســْمَحٍة مســتظلٍة بــروح الصيام 

والقيــام.

ــه  ــا، ويمّكن ــه ورغبات ــهوات نفس ــن ش ــان م ــرر اإلنس ــام حي الصي
مــن قيــادة نفســه وضبــط زمامهــا، وســيادتا وقيادتــا، فمــن 
حتكــم يف نفســه وكبــح مِجاَحهــا بالصــوم، قــادٌر عــى أن يمنعهــا عن 
ــة، فليســت  الــر، وأن يوجههــا للخــر، وتلــك هــي احلريــة احَلقَّ
احلريــة أن ينطلــق اإلنســان وراء شــهواته وملذاتــه يــأكل مــا يشــاء، 
ــُل مــن يشــاء، وقتــا شــاء، كال، فتلــك  ويــرب مــا يشــاء، وخيالِ
ــدًا  ــح اإلنســان هبــذا عب ــة، فقــد أصب ــوب احلري ــدي ث ــة ترت عبودي
لتلــك الشــهوة، وهــذه العــادة، مــن قهــوة، أو ســيجارة، أو ماركــة، 

أو منصــب، أو مــال، أو كــذا، أو كــذا.
ويــرى الدكتــور مصطفــى الســباعي: »أن متــام احلريــة قــد يكــون 

r  ثانيًا: احلرية والتحرير
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باملنــع أحيانــًا، فاملريــض حــني يمنــع مــن الطعــام الــذي يــره إنــا 
ــه يف  ــك حريت ــد ذل ــه بع ــلم ل ــًا، لتس ــام مؤقت ــه يف الطع ــدُّ حريت حُتَ

ــة«. ــاول مــا يشــاء مــن األغذي تن

ويقــول الدكتــور مــراد هوفــان: »وبالنســبة ل، لعــل أهــم أثــر 
جانبــيٍّ لصــوم رمضــان: أن اختــر مــا إذا كنــت ما أزال ســيد نفي 
أم أننــي رصت عبــدًا لعــادات تافهــة، ومــا إذا كنــُت مــا أزال قــادرًا 
ــس  ــًا ولي ــون فرح ــى أن يك ــي أم الل. وأمتن ــم يف نف ــى التحك ع
غــرورًا ذلــك الــذي أشــعر بــه بعــد انتهــاء آخــر أيــام رمضــان، أي 
عنــد صــالة املغــرب، مــن أننــي اســتطعت بعــون الل أن أصومــه«.
ــن  ــا ع ــغاهلم هب ــف وانش ــني للهوات ــاَن الصائم ــُب إدم ــا َأرُق عندم
ــؤالء  ــا ه ــاُم حقًّ ــّرر الصي ــل ح ــول: ه ــم، أق ــهر الكري ــام الش اغتن
مــن عاداتــم ورغباتــم، فقدمــوا ترفيهــًا يمكــن اســرتجاعه، عــى 

ــود ل!! ــات ال يع ــل إذا ف ــادة وفض عب
إن الصائــم إذا نجــح بالصيــام يف حتريــر نفســه مــن أهوائهــا، صــار 
قــادرًا عــى حتريــر وطنــه وأمتــه مــن الظلــم واالســتبداد، وعيشــها 
بحريــة وكرامــة، فهــل تــدرك أمتنــا الصائمــة هــذا املعنــى، فتنطلــق 

لتحريــر أوطاهنــا بأخــالق الصائمــني وُمســاملتهم وِحكمتهــمل.
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يبــدأ املســلمون صومهــم يف يــوٍم واحــٍد، وُيعّيــدون يف يــوٍم 
واحــٍد، كــا ُيمســكون عــن الطعــام والــراب يف حلظــة واحــدة، 
ويعــودون إليــه يف حلظــة واحــدة يف املدينــة الواحــدة، وتنظــم 
املســاجد واملؤسســات اإلســالمية يف أوروبــا ويف العــامل العــريب 
واإلســالمي موائــد اإلفطــار اجلاعــي التــي تعكــس روح الرتابــط 
االجتاعــي والثقــايف بــني املســلمني خــالل شــهر رمضــان، وجتتمع 
األرسة الصغــرة والعائلــة الكبــرة خــالل شــهر رمضــان كــا 
ــالت  ــي العائ ــات، وتلتق ــهور واألوق ــن الش ــره م ــع يف غ ال جتتم

ــٍد. ــيٍّ فري ــاينٍّ واجتاع ــوٍّ إي ــار يف ج ــاء يف اإلفط واألصدق
كل هــذا ناطــق بواحــد مــن مقاصــد الصيــام املهمــة، وهــو أن 
الصيــام جيمــع املســلمني يف رمزيــة لألخــوة والتواصــل واالجتاع، 
وإن تباعــدت البلــدان، واختلفــت األلســن واأللــوان، هلــذا فليــس 
هنــاك مــرٌر فقهــيٌّ الســتمرار االختــالف حــول إعــالن بدايــة 
ــام يف بعــض  ــة أي ــى يصــل إىل ثالث ــه كل عــاٍم، حت رمضــان وهنايت
األحيــان!!، وقــد كان الدافــع وراء القــول باختــالف املطالــع 
بمعنــى: أن تــرى كل بلــد اهلــالل، فــإن رأوه صامــوا، وإن مل يــروه 
ــدان األخــرى،  ــة غرهــم يف البل ــوا العــدة دون نظــر إىل رؤي أكمل

r  ثالثًا: حتقيق الوحدة والرتابط االجتاعي
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كان الدافــع وراء هــذا القــول طبيعــة زمــن الفقهــاء قديــًا، حيــث 
مل يتصــوروا إمكانيــة وصــول خــر الرؤيــة إىل البلــد اآلخــر، هلــذا 
كان هــذا الــرأي متوافقــًا مــع واقعهــم وبيئتهــم، أمــا يف زماننــا 

فُينقــل اخلــر صوتــًا وصــورًة يف نفــس اللحظــة، هلــذا ليــس هنــاك 
ٌغ أو مــرٌر للقــول باختــالف املطالــع اليــوم، ألنــه يــؤدي إىل  ُمســوِّ
ــالل يف  ــرى اهل ــد ُي ــد، فق ــد الواح ــل البل ــلمني داخ ــالف املس اخت

ــه! ــرى يف جنوب شــاله وال ي
ــتانبول  ــَد يف إس ــيٍّ ُعِق ــيٍّ فلك ــر فقه ــم مؤمت ــى أضخ ــد انته وق
مايــو 2016م إىل ترجيــح التقويــم األحــادي، وأصــدر تقويــًا 
ــرَّ  ــٍة، وُأِق ــٍة قوي ــٍة وفلكي ــٍس شعي ــى ُأس ــوم ع ــدًا يق ــا موح هجريًّ
ــس  ــو يؤسِّ ــة، وه ــوا 76 دول ــن مّثل ــور الذي ــي احلض ــة ثلث بأغلبي
لوحــدة عامليــة للمســلمني يف الصــوم والفطــر، وحيقــق بامتيــاز 
ــل يف  ــالف احلاص ــى االخت ــي ع ــاد ويق ــط واالحت ــد الرتاب مقص
الصــوم والفطــر، ويربــط املســلمني بتقويمهــم اهلجــري حيــث 

ــه. ــم علي ــم حيات ــم تنظي يمكنه
يتحــدث الدكتــور مــراد هوفــان مندهشــا حــول اختــالف 
املســلمني يف حتديــد بدايــة رمضــان ويــوم العيــد فيقــول: )مــن 
ــاء  ــدء وانته ــام ب ــني يف أي ــلمو األرض خمتلف ــل مس ــزي أن يظ املخ
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ــة، أو ســعوديني، وهــذا  صومهــم تبعــا لكوهنــم أتــراكًا، أو مغارب
أمــر مــن شــأنه أن يــر بالصــوم بوصفــه حدثــا مجاعيــًا، وأن 

ض املســلمني لســخرية اآلخريــن(. ُيعــرِّ

ويرجع االختالف لسببني:
أوهلــا: أن األمــة جمــّزأة إىل دول قوميــة، وال يكفــي الرتكــي أو 
املغــريب أن يعــرف أن رؤيــة اهلــالل ثبتــت يف مكــة، إذ ال بــد بالنســبة 

لــكل منهــا أن تثبــت رؤيتــه يف قونيــة، أو فــاس.
والســبب الثــاين: أنــه جــرت العــادة يف عصــور اإلســالم األوىل 
أن تثبــت رؤيــة اهلــالل بالعــني املجــردة وليــس باحلســابات الفلكية 
أو بالتنبــؤات، ويتمســك املتشــددون بتلــك اإلجــراءات لتحديــد 
ــابات  ــنّيٌ باحلس ــٌر ه ــالل أم ــد اهل ــم أن حتدي ــري، رغ ــهر القم الش

الفلكيــة الدقيقــة اليــوم.
ــوم يف  ــهر الص ــد ش ــد مواعي ــا أن ُتوح ــن حق ــن املمك ــس م ألي
ــةل! ــابات الفلكي ــى احلس ــاء ع ــة بن ــالمي كاف ــامل اإلس ــاء الع أنح

ــط  ــق هــذه الوحــدة والرتاب ــا شعــت زكاة الفطــر، لتحقي وإن
االجتاعــي يف يــوم العيــد، فــال تقتــر الفرحــة بالعيــد عــى 
ــه،  ــي بال ــع الغن ــرتك اجلمي ــا يش ــط، وإن ــن فق ــاء والقادري األغني

ــد. ــة العي ــن صدق ــه م ــا وصل ــر ب والفق
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ــاء  ــق الفقه ــر، اتف ــوم والفط ــة يف الص ــى اجلاعي ــق معن ولتحقي
عــى أّن مــن صــام يف بلــد وعيَّــد يف بلــد آخــر، وجــب عليــه الفطــر 
يف البلــد الــذي عيَّــد فيــه، فــإن ترتــب عــى ذلــك أن صــام 28 

ــده  ــوم وح ــى الي ــم ق ــم، ث ــد معه ــة وعيَّ ــع اجلاع ــر م ــا، أفط يوم
ــر  ــا أفط ــوم 31 يوم ــك أن يص ــى ذل ــب ع ــان، وإن ترّت ــد رمض بع
ا، وذلــك ليتناغــم مــع اجلاعــة، ولئــال خيــدش مجاعيــة الصــوم،  رسًّ
ودليــل ذلــك حديــث النبــي صــى الل عليــه وســلم: »الصــوم يــوم 
يصــوم النــاس، والفطــر يــوم يفطــر النــاس، واألضحــى يــوم 

ــاس«. ــى الن يضح
ومــع االختــالف الــذي يقــع يف أوروبــا يف الصــوم والفطــر، 
أّكدنــا ملســلمي أوروبــا أّن وحــدة األرسة أوالً، فوحــدة املســلمني 
يف املســجد الواحــد، ففــي املدينــة الواحــدة، فالوحــدة األوروبيــة، 
اجلاعيــة  والوحــدة  الرتابــط  ملقصــد  وحتقيقــًا  رعايــة  وذلــك 

للمســلمني.
لقــد كان فضيلــة الشــيخ عبــد املعــز عبــد الســتار رمحــه الل 
ــني  ــد ب ــا توح ــد، أي أهن ــع التوحي ــي مصان ــاجد ه ــول: إن املس يق
ــى  ــذا املعن ــت ه ــا رأي ــر م ــم، وأكث ــوارق بينه ــب الف ــاس وتذي الن
مــن  أكثــر  جليًّــا واضحــًا يف رمضــان أوروبــا، حيــث جتتمــع 
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ــث  ــم احلدي ــدور بينه ــدة، ي ــار واح ــدة إفط ــى مائ ــية ع 50 جنس
ــذي يعيشــونه،  ــادي ال والتعــارف والتواصــل املفقــود يف العــامل امل
لــون  حتــى رأيــت شــخصياٍت مرموقــًة مــن املســلمني اجلــدد يَفضِّ

اإلفطــار يف املســجد رغــم تواضــع الطعــام، عــى الفطــر يف املطاعــم 
أو بيوتــم طلبــًا هلــذا الــدفء االجتاعــي املفقــود عــى مــدار العام، 
وقــد لفــت املفكــر والفيلســوف الراحــل الدكتــور عبــد الوهــاب 
املســري النظــر إىل خطــر الوجبــات الريعــة »التيــك أواي« التــي 
ُتفِقــد النــاس متعــة إعــداد الطعــام واجللــوس واحلــوار معــه فقــال: 
ــي التخــي عــن جمموعــة  ــة تعن ــة الريعــة احلركي »إن هــذه الوجب
ــع  ــرُء م ــس امل ــل أن جيل ــة، مث ــانية املهم ــم اإلنس ــن القي ــة م ضخم
أعضــاء أرستــه، أو أصدقــاءه يف شــكل حلقــة ليتنــاول الطعــام 
معهــم، فيتحدثــون يف مواضيــع شــتى، فاإلنســان هــو مــن يأنــس 

بغــره.
ــوا«  ــح َس ــوا عيــش ومل ــة » أكل ــة املري ــارة العامي ولعــل العب

ــذه«. ــم ه ــة القي ــر إىل جمموع ا، تش ــويًّ أي س
ويبقــى أن نقــول: إن هــذه اإلفطــارات اجلاعيــة املهمــة، مل 
تنجــح بعــد يف إبــراز هــذا املقصــد االجتاعــي بالصــورة املرجــوة 
الكافيــة، خاصــة يف الغــرب، الــذي يعــاين فراغــًا اجتاعيــا يمكــن 
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الغــرب أن يســاهم يف ملئــه يف إطــار  للحضــور اإلســالمي يف 
التواصــل احلضــاري املأمــول. 

ــان  ــهر رمض ــدان يف ش ــان والفق ــات احلرم ــم جتلي ــن أه وإن م

ــاع  ــن االجت ــلمني م ــان املس ــو حرم ــا - ه ــة كورون ــد جائح - بع
ــع تلــك  ــة، فنســأل الل أن يعّجــل برف يف تلــك اإلفطــارات اجلاعي
ــلمون  ــي املس ــني، ويلتق ــددًا باملصل ــاجد جم ــئ املس ــة لتمتل اجلائح

ــه. ــاكرين لنعم ــل الل ش ــني بفض ــي فرح ــار اجلاع ــى اإلفط ع

يتحــدث خــراء التنميــة البريــة عــن أن مــن أهــم طرائــق 
ــورة  ــت الص ــإذا كان ــوب(، ف ــر باملقل ــد )التفك ــداع والتجدي اإلب
ــوب:  ــر باملقل ــة، فالتفك ــذ للمدرس ــب التلمي ــة: أن يذه التقليدي
أن تــأيت املدرســة للتلميــذ يف البيــت، وقــد ُطبــق يف صــور التعليــم 
عــن ُبعــد، وإذا كانــت الصــورة التقليديــة يف حدائــق احليوانــات أن 
توضــع احليوانــات يف أقفــاص ويشــاهدها النــاس بالتنقــل بني هذه 
ــّزوار يف األقفــاص  األقفــاص، فالتفكــر باملقلــوب: أن يوضــع ال
واحليوانــات تكــون طليقــة يف احلدائــق، وقــد ُطّبــق هــذا يف بعــض 
حدائــق احليوانــات يف أوروبــا، وكان اإلقبــال عــى هــذه احلدائــق 

r  رابعًا: تنمية ملكة اإلبداع والتجديد



ملاذا نصومل

32

ــات  ــوا احليوان ــث تابع ــر، حي ــت أك ــاس كان ــة الن ــر؛ ألن متع أك
عــى طبيعتهــا، كــا مارســت احليوانــات حياتــا بصــورة شــبه 

ــة بغرهــا. ــة ممــا أطــال يف عمرهــا نســيبا مقارن طبيعي

والصيــام تفكــٌر باملقلــوب، وخمالفــة للمألــوف، حيــث خيالــف 
ــع  ــات، فيمتن ــائر املباح ــراب وس ــام وال ــه يف الطع ــم عادت الصائ
عــن الطعــام يف الوقــت الــذي يــأكل فيــه النــاس عــادة، ويــأكل يف 
وقــت ال يــأكل فيــه النــاس عــادة، وهــو وقــت الســحور، ليحفــز 
ــا عــى  هــذا الســلوك الصائــم عــى التفكــر اإلبداعــي، ولــو وقفن
هــذا املقصــد ففكرنــا يف حلــول إبداعيــة ألزمــات األمــة التــي 
ــى عــى احلــل يف هــذا اجلــو اإليــاين اخلــاص، لــكان  كادت تتأبَّ
شــهر رمضــان بمثابــة ورشــة عمــل فكريــة إبداعيــة متجــددة مــن 

عــام لعــام. 

حتقيــق التقــوى هــو املقصــد املنصــوص عليــه يف آيــات الصيــام، 
كــا يف قولــه تعــاىل: »لعلكــم تتقــون« والتقــوى هــي: استشــعار أن 
الل يــراك يف أي زمــان، وأي مــكان، عــى أي حــال، كــا ورد يف 
ــت..«  ــا كن ــق الل حيث ــلم: »ات ــه وس ــى الل علي ــي ص ــث النب حدي

r  خامسًا: تنمية ملكة املراقبة لل عز وجل
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أي: استشــعر أن الل معــك حيثــا كنــت، مــع النــاس، أو وحــدك، 
ــة، أو يف غيبتهــا. يف حضــور القانــون والعقوب

والعالقــة بــني الصيــام والتقــوى، يف أنــه عبــادة رسيــة، عكــس 

ســائر العبــادات التــي األصــل فيهــا اإلعــالن واإلظهــار، فالســنة يف 
الصــالة أن تــؤدى مجاعــة يف املســاجد، والــزكاة قــال الل عــز وجــل 
فيهــا: »إن تبــدو الصدقــات فنعــّا هــي وإن ختفوهــا وتؤتوهــا 
ا«،  ا وجهــرًّ الفقــراء فهــو خــر لكــم« وقــال: »فهــو ينفــق منــه رسًّ
ــه،  ــة، ويســن توديــع احلــاج وطلــب الدعــاء من ــة علني واحلــج تلبي
أمــا الصــوم فربــا امتنــع املســلم عــن الطعــام والــراب والشــهوة 
مــن طلــوع الفجــر إىل غــروب الشــمس، لكــن دون نيــة الصيــام، 
فهــو ليــس بصائــم، وهــذا معنــى قــول الل عــز وجــل يف احلديــث 
القــديس: »كلُّ عمــِل ابــن آدم لــه، إال الصــوم، فإنــه ل، وأنــا أجزي 

بــه« وقولــه: »وَيــَدُع شــهوته ألجــي«.
ــم يف  ــدور األعظ ــوم بال ــي تق ــة الت ــادة الري ــو العب ــام ه فالصي
ق عــدد مــن الفقهــاء  تنميــة ملكــة املراقبــة لل عــز وجــل، وقــد فــرَّ
بــني صيــام الفريضــة والنافلــة إذا تعــّرض الصائــم فيهــا لســباٍب أو 
شــتٍم، أن يقــول يف الفريضــة جهــرًا: إين صائــم، ويقوهلــا يف النافلــة 
ا، والفــرق أن النــاس يف الفريضــة صائمــون، فــال غرابــة يف  رسًّ
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اجلهــر والتذكــر بأنــه صائــم. أمــا اإلعــالن عــن الصيــام يف النافلــة 
فخــادش للريــة املطلوبــة يف الصيــام، كــون أغلــب النــاس غــر 

صائــم يف النافلــة.

ــه،  والتقــوى هــي الرتمجــة املعــارصة حلساســية الضمــر ويقظت
الــذي يــردع اإلنســان عــن فعــل القبيــح واملنكــر، وإن كان يف 
مأمــن مــن العقوبــة القانونيــة، أو انتقــاد النــاس وذّمهــم، أو نــزول 

ــدره عندهــم. ق
أمــم األرض إىل يقظــة الضمــر  اليــوم أحــوج  واملســلمون 
ومراقبــة الل عــز وجــل يف حياتــم وأعاهلــم، ولــو صــام املســلمون 
صيامــا حمققــا ملقاصــده فتحققــوا بالتقــوى واســتيقظت ضائرهم، 
ملــا وجــدَت حاكــا يقتــل شــعبه، أو يدمــر وطنــه ليبقــى حاكــا، وملا 
ــا حيكــم عــى النــاس ظلــا بالســجن أو القتــل وهــو  رأيــت قاضي
ــي  ــره، ويفت ــا غ ــه بدني ــع دين ــًا يبي ــا عامل ــا رأين ــم، ومل ــم براءت يعل
بســفك الدمــاء املعصومــة، وملــا رأيــت طبيبــا خيــون أمانتــه ويتاجــر 
املفزعــة واملهــددة  الصــور  مــن  الكثــر  باملــرىض، ومــا رأيــت 
ملجتمعاتنــا املســلمة الصائمــة، التــي مــا إن يأمــن النــاس فيهــا مــن 
العقوبــات القانونيــة الدنيويــة، فيعيثون يف األرض فســادًا، كأن الل 

ــا كســبت!. ال يراهــم، وكأن كل نفــس لــن جُتــَزى ب
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وقــد وردت آيــات الصيــام يف ســورة البقــرة التــي ســاها الشــيخ 
حممــد الغــزال رمحــه الل: ســورة التقــوى، أو األتقيــاء، لكثــرة ورود 
التقــوى فيهــا، بــل هــي حمــور الســورة ومرتكزهــا، وانحــراف بنــي 

إرسائيــل عــن التقــوى واملراقبــة لل واســتبداهلم بغرهــم لينظــر 
كيــف يعملــون ممــا فصلــت فيــه تلــك الســورة.

ــورة  ــة يف س ــة التكليفي ــكام التريعي ــب األح ــظ أن أغل ويالح
البقــرة ختمــت بالتقــوى، كالرضــاع، والطــالق، والربــا، واجلهاد، 
واالســتدانة، وأن آيــات الصيــام توســطت تقريبــا تلــك األحــكام، 
ــة،  ــوى واملراقب ــة للتق ــادة اجلامع ــو العب ــام ه ــي أن الصي ــذا يعن وه
واخلادمــة لتلــك التكاليــف التــي حوتــا تلــك الســورة وإيقاعهــا 

عــى النحــو املــراد للشــارع احلكيــم.
إن ســورة الطــالق - عــى ِقَرهــا - ركزت عــى التقوى كحل 
ــة، وســبيل يقــي األرَُس مــن الطــالق، واهلــدم  ــات الزوجي للخالف
للبيــوت، فتكــرر األمــر بالتقــوى وترتيــب اجلــزاء عليــه وانفــراج 
ــان  ــب الزوج ــإذا راق ــرات، ف ــس م ــورة مخ ــببه يف الس ــرب بس الك
رهبــا وتعلــا التقــوى مــن الصيــام، لصــر كل واحــد عــى اآلخــر 
وألنصفــه مــن نفســه، ولغفــر لــه زالتــه يف بحــر حســناته، وحــني 
تســتحيل احليــاة ويكــون الطــالق حــالًّ ودواء ناجعــا لــألرسة، 
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تكــون املفارقــة باملعــروف، وملــا رأينــا تلــك الصــور املرذولــة مــن 
ــة، وكفــران العشــر بــني األزواج، وســعي كل  االتامــات الكاذب
طــرف لتشــويه اآلخــر، واســتغالل مالــه وثروتــه، دون تقديــر 

ــة الل عــز وجــل فيهــم. ملصلحــة األوالد ومراقب
التقيــت ذات مــرة أملانيــة مســلمة، والحظــت نشــاطًا ومحاســًا 
ــن  ــألتها ع ــرًا، فس ــه أج ــاىض علي ــالمي ال تتق ــز اإلس ــا يف املرك هل
ــا، وعشــت معــه  ســبب إســالمهال فقالــت: اختــذُت صديقــًا عربيًّ
حيــاة األصدقــاء األوربيــني، حتــى انقطــع عنــى، فذهبــت أســأل 
ون  عنــه، وكان ذلــك يف رمضــان، فوجدتــه مــع أصدقائــه ُيعــدُّ
الطعــام، وهــم جيــاع ينتظــرون يف حــبٍّ وهلــٍف أذان املغــرب 
لتنــاول الطعــام. فســألُتهم عــن هــذا الســلوك العجيــب فحدثــوين 

ــام.  عــن الصي
ــن  ــه م ــا حتمل ــادة، وم ــذه العب ــة ه ــد رسي ــال عن ــُت طوي فتوقف
تربيــة عظيمــة للصائــم، حيــث ال يــرى عبادتــه وامتناعــه عــا حيــب 
ســوى الل، وكيــف أن صديقــي املســلم امتنــع عن مواصلــة العالقة 
املحرمــة يف رمضــان، ألن الصيــام ال معنــى لــه حينئــذ، فالــذي أمــر 
ــد عليــه، فكيــف أصــوم لــه ممتنعــا عــن  م الزنــا وتوعَّ بالصيــام حــرَّ

املباحــات، ثــم أقــع يف املحرمــات.!!
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حتــى  عنــه،  وتقــرأ  اإلســالم  تــدرس  األخــُت  فانطلقــِت 
يف  ســببا  وكانــت  املســلم،  العــريب  مــن  وتزوجــت  أســلمت 

وهدايتــه. اســتقامته 

وكانــت صدقــة الــر ســببا يف إســالم فيلســوف أورويب شــهر 
ــث  ــم، حي ــرآن الكري ــة مهمــة للق ــات، وترمج ــن الكتاب ــدد م ــه ع ل
كان يف زيــارة ملــر، وملــا ُأرهــق مــن التجــول يف شــوارعها، جلــس 
يســرتيح بــني النــوم واليقظــة عــى هيئــة الســائل الــذي يمــد يــده. 
ــت  ــده، وظل ــة يف ي ــه صدق ــنة تعطي ــة مس ــرأة متحجب ــاءت ام فج
تتحســس املــارة فكلــا اقرتبــت منــه ظهــر شــخص فأخفــت يدهــا، 
حتــى اطمأنــت أنــه ال يراهــا أحــد، فأعطتــه الصدقــة وولــت 

مرعــة.
وظــل الرجــل يبحــث عــن تفســر لترفهــا، حتــى قابــل إمامــًا 
ــه: إهنــا  ــال ل ــش، فســأله: فق ــث يعي ــده األورويب حي ملســجد يف بل
ــر  ــد الل أك ــا عن ــر أجره ــة ال ــا؛ ألن صدق ــاء صدقته ــد إخف تري
ــّب  ــها: ح ــني يف نفس ــاوم غريزت ــث تق ــة، حي ــة العلني ــن الصدق م
الثنــاء عــى هــذا الفعــل، وُشــح النفــس، فأعجــب الفيلســوف 
هبــذا التفســر، وبــدأ رحلــة القــراءة والبحــث عــن اإلســالم، حتــى 

شح الل صــدره بعــد بضــع ســنني.
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ــر  ــتنتهي أو تنح ــوم س ــا الي ــأل عاملن ــي مت ــاد الت ــور الفس إن ص
يــوم أن تســتيقظ الضائــر ويتحــى النــاس بمراقبــة الل عــز وجــل 
يف الــر والعلــن، وقــد أطــال العارفــون وأهــل التصــوف احلديــث 

عــن ذنــوب اخللــوات وأهنــا أصــل االنتكاســات، ألهنــا تعنــي 
عــدم تعظيــم الل عــز وجــل يف قلــب العبــد، وتقديــم اخلــوف مــن 

ــارك وتعــاىل. اخللــق وخشــيتهم، عــى اخلــوف مــن الل تب
وصاحــب اخللــوة اخلبيثــة ال تكتمــل عبوديتــه لل عــّز وجــّل كــا 
ــه  ر: »إذا اســتوت رسيــرُة العبــد وعالنيُت ــخِّ ف بــن الشِّ قــال مطــرِّ

ــا« قــال الل عــز وجــل: هــذا عبــدي حقًّ
واعتــر العارفــون َســّيئة الــر ُمضيِّعــة حلســنة العلــن، فقالــوا: 

»ســيئاُتك يف اخَلــال، تذهــب بحســناتك يف املــال«.

الصائــم يمتنــع يف صومــه عــن تلبيــة نــداء غريزيتــني مــن أقــوى 
الغرائــز وأعتاهــا، ومهــا البطــن والفــرج. واإلنســان بطبيعتــه يميــل 
وحيــب مــا ُيمنــع منــه، فــإذا نجــح الصائــم يف الســيطرة عــى هاتــني 
ــو  ــا، فه ــني يوم ــة لثالث ــاح يف دورة تدريبي ــو مب ــا ه ــني في الغريزت
ــادة نفســه أمــام عاداتــا وشــهواتا األخــرى، وهلــذا  قــادر عــى قي

r  سادسًا: تقوية اإلرادة وترويض الغرائز
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يرتقــب الصائــم أذان املغــرب والفجــر، األول ليفطــر، والثــاين 
ليمســك، وينظــر يف ســاعته ويتأكــد مــن ضبطهــا، ويســأل املفتــني، 
ــرًا؛  ــرًا أو متأخ ــأكل مبك ــة ف ــأ يف دقيق ــه إن أخط ــرى لعبادت ويتح

ألنــه خيشــى أن يفســد صومــه، أو ال تصــح عبادتــه، وذلــك بســبب 
دقيقــة.

وهــذه الــدورة التدريبيــة املســتمرة لثالثــني يومــًا تعلــم الصائــم 

r  سابعًا: معرفة قيمة الوقت

ــا،  ــس وتذيبه ــالح النف ــر، وإص ــة للتغي ــان فرص ــهر رمض ــإن ش ف
والتخلــص مــن عــادة مــرة، أو شــهوة، أو معصيــة عجــز املســلم 

عــن اخلــالص منهــا عــى مــدار العــام.

فمــن صــام عــن الطعــام والــراب يف رمضــان، يســتطيع أن 
أن  يســتطيع  بعــد رمضــان، ومــن صــام  التدخــني  يصــوم عــن 
ــي، وأن  ــل االجتاع ــع التواص ــرط ملواق ــق املف ــن التعل ــص م يتخل
يمنحهــا وقتــا حمــددا مــن يومــه وليلتــه فيــا يفيــد، وأن يتجنــب 
خماطرهــا وأرضارهــا التــي وصلــت حــد اإلدمــان لــدى قطــاع كبــر 
مــن الشــباب، وصــارت مــن أهــم أســباب تصــدع األرس واهنيارها، 

ــة. ــتوياتا املختلف ــة بمس ــات الزوجي ــيوع اخليان وش
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أن الدقيقــة هلــا ثمــن، وفيهــا عمــل جيــب أن ُينَجــز، وسيحاســب 
املــرء عليهــا يــوم القيامــة، كــا جــاء يف احلديــث: »ال تــزول قدمــا 
عبــد يــوم القيامــة حتــى ُيســأل عــن أربــع:  ..... وعــن عمــره فيــا 

أفنــاه«.
ــارات  ــد القط ــرون بمواعي ــا ينبه ــرب أوروب ــزور الع ــا ي عندم
واحلافــالت، ويالحظــون أن موعــد القطــار يكــون قبــل رأس 
الســاعة بدقيقــة أو دقيقتــني، )فيكــون مثــال: 10:59( وحيلــل 
ــت،  ــرتام الوق ــى اح ــودة ع ــة املقص ــه الرتبي ــاب بأن ــك يف إعج ذل
وكيــف أن القطــارات يف بالدنــا تتأخــر بالســاعة وال يعتــذر للناس 
أحــد، بــل مــن طريــف مــا ُحكِــَي يف بلــد عــريب: أن خيــرج القطــار 

ــده !! ــل موع قب
ــوا  ــو وعــاه املســلمون لكان ــام حيقــق هــذا اهلــدف، ول إن الصي
ــن  ــه، وم ــا ب ــه والتزام ــًا علي ــت وحفاظ ــرًا للوق ــم تقدي ــر األم أكث
أراد اخلــروج بفائــدة عمليــة للحفــاظ عــى وقتــه يف شــهر الصــوم، 
ــا  ــز فيه ــوم، ينج ــل يف الي ــع التواص ــددة ملواق ــاعة حم ــط س فليضب
ــا  ــه ك ــات نفس ــاوم رغب ــه، وليق ــل مع ــازه والتواص ــد إنج ــا يري م
قاومهــا يف الطعــام والشــهوة، فبحســب دراســة: متوســط مــا 
ينفقــه الشــباب يف تصفــح مواقــع التواصــل االجتاعــي 3 ســاعات 
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ــة  ــره قراب ــوع عم ــن جمم ــان م ــد اإلنس ــي أن يفق ــذا يعن ــا، وه يوميًّ
ــاة، وأن  7 ســنوات فيــا ال يفيــد، وهــو يعلــم أن الوقــت هــو احلي
رأس مالنــا األكــر هــو الزمــن، وأن الدقيقــة التــي تفــوت يقــرتب 

املــرء هبــا مــن القــر، ويتحــر عليهــا حــني يعجــز ويمــرض.
وختاًمــا فهــذه مجلــة مــن مقاصــد الصيــام وِحَكِمــه التي نؤســس 
هبــا ملبــدأ تقصيــد فريضــة الصيــام وقابليتهــا للتعليــل والفهــم، 
لتكــون ُمعينــًة للحديــث عــن الصيــام يف املجتمعــات غر املســلمة، 
ــام ومقاصــده يف  ــِم الصي ــد املســلمني إىل تفعيــل ِحَك كــا تأخــذ بي
ــا  ــا وعبادتن حياتــم وواقعهــم، واللَ تعــاىل أســأل أن جيعــل صومن
متقبلــة خالصــة، وأن يوفقنــا لتحقيــق معنــى البــالغ املبــني لرســالة 

اإلســالم العامليــة احلضاريــة إنــه ســميع جميــب.



رمضان جديد،
فرص جديدة
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كال عارة
رئيس املجلس األورويب لألئمة
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بهــا وكثــرة االنشــغاالت وتعددهــا،  ِن احليــاة وتقلُّ يف غمــرة َتَلــوُّ
يتجــدد علينــا شــهر الصيــام عامــَا بعــد عــاٍم ليفتــح لنــا أبوابــا 
جديــدة نحــو التأمــل وإعــادة ترتيــب األولويــات، والتــزود بخــر 

ــة األوقــات.  ــام وبقي ــزاد لســائر األي ال
وال شــك أن ظــروف جائحــة كورونــا اليــوم تفــرض عــى 
املســلمني حتديــاٍت جديــدًة وحلــوالً إبداعيــًة يف كيفيــة االســتفادة 
ــاء  ــر إحي ــض مظاه ــذرت بع ــإذا تع ــم، ف ــهر العظي ــذا الش ــن ه م
شــعائر رمضــان بســبب غلــق املســاجد وامتنــاع االجتــاع، فــإن الل 
ســبحانه وتعــاىل قــد يــر لنــا مــن الســبل والوســائل األخــرى مــا 
ــة الل  ــن رمح ــك م ــة، وذل ــغ اهلداي ــوى ومبل ــد التق ــه مقص ــا ب يبّلغن

ــع. ــة التري ومرون
بــل إن ظــروف هــذا الوبــاء قــد لفتــت االنتبــاه إىل جمــاالت 
كانــت غائبــة، وقطاعــات كانــت مهملــة يف مواســم اخلــرات 
الســابقة. فالبيــوت صــارت معتكفــًا لإليــان وإطــارًا لــدروس 
ــب  ــم النصي ــار هل ــاء ص ــة، واألبن ــر العائلي ــات الذك ــم وحلق العل
األئمــة  أقبــل  كــا  الرمضــاين.  والتوجيــه  العنايــة  مــن  األوفــر 
ــني  ــل باملصل ــل التواص ــن حب ــع م ــا انقط ــل م ــى وص ــاة ع والدع
عــر شــبكات التواصــل االجتاعــي وغــرف االجتــاع عــن بعــد.
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وإن كانــت هــذه احللــول، عــى أمهيتهــا، ال يمكــن أن تعوضنــا 
والصــالة  بالذكــر  رمضــان  يف  العامــرة  املســاجد  هبجــة  عــن 
ــاب أداء  ــن ب ــا م ــي، فإهن ــار اجلاع ــج اإلفط ــة برام ــام، ومتع والقي

ــُه. ــرَتُك ُجلُّ ــه ال ُي ــدَرُك كلُّ املتــاح والقيــام بأقــل الواجــب، فــا ال ُي
ونحــن ننطلــق اليــوم مــن جتربــة ثريــة يف الســنة املاضيــة، حّققنــا 
فيهــا أقــدارًا مهمــة مــن التأقلــم مــع ظــروف اإلغــالق العــام، 

ــة. ــواء اجلائح ــيطرة أج وس
ــهر  ــن ش ــوى م ــتفادة القص ــّر االس ــي تي ــول الت ــي احلل ــا ه ف

ــةل ــة األوربي ــة يف البيئ ــنة، وبخاص ــذه الس ــام هل الصي

توصيات مهمة يف رمضان
احــرص أن يكــون رمضــان حمطــة حماســبة وتقويــم، وتصحيح 	 

حلياتــك. ســارع إىل التوبة.
التــزم بقــرارات اهليئــات الدينيــة يف بلــدك يف دخــول رمضــان 	 

وخروجــه، وفتــاوى الصيــام، وحافــظ عى صلتك بمســجدك 

عــر الرامــج التــي ينظمهــا.
ــة 	  ــاع بالعائل ــة االجت ــا منح ــل معه ــر حتم ــاء واحلج ــة الوب حمن

ــة  ــد األهــل بالرعاي ــة هبــا، وتَعهُّ ــام والعناي ــام والقي عــى الصي
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اجعلوا بيوتكم قبلة
ال خيفــى مــا لــألرسة مــن دور يف رعايــة األجيــال اجلديــدة 
يكونــوا  حتــى  ألفرادهــا  النفــي  التــوازن  وحتقيــق  وتربيتهــا، 
هــذا  كان  وإن  والنــاء.  لالســتقرار  وأساســًا  بنــاٍء،  عوامــل 
ــوة يف  ــة وق ــد أمهي ــو أش ــلمة، فه ــات املس ــا يف املجتمع ــدور مه ال
ــطوة  ــة، وس ــن الرتبوي ــدرة املحاض ــث ن ــة، حي ــات الغربي املجتمع

ــة. ــذه الفرص ــّرط يف ه ــال تف ــم، ف والتعلي
ــزة يف 	  ــتعال األجه ــوم، أو اس ــذر اإلرساف يف األكل أو الن اح

فِــنَي« ــبُّ امْلُْرِ ــُه اَل حُيِ رمضــان. قــال تعــاىل: »إِنَّ
تفقــد إخوانــك وجرانــك، فلعــل فيهــم املهمــوم أو املحتــاج، 	 

واعلــم أن رمضــان شــهر املواســاة.
إن كنــت مــن العاملــني يف قطاعــات الصحــة أو اخلدمــات 	 

العامــة ملواجهــة الوبــاء، فاعلــم أن جهــدك يف رمضــان أعظــم 
ــني. ــاك الل بمكُرمَت ــد حب ــب، فق ــم واحتس ــد الل، فاغتن ــراً عن أج

اعلــم أن هــذا الشــهر املبــارك ضيــٌف راحــل، فأحســن ضيافته، 	 
فالعمــر قصــر، والــزاد قليــل، والعقبــة كــؤوٌد، فاغتنــم منــه، 

فإنــه ال يعــود إىل يــوم القيامــة.
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ــة  ــاة االجتاعي ــاب املعــاين اإلســالمية مــن احلي ــة، وغي ــم املادي القي
الرتبويــة. واملؤسســات 

وقــد اعُتــِرَ غيــاُب األرسة عــن مواكبــة املناســبات الدينيــة 

وإحيــاء الشــعائر اإلســالمية ِســمًة بــارزة يف أوروبــا ملــدة طويلــة، 
ممــا أضعــف ارتبــاط األجيــال اجلديــدة بدينهــا واعتزازهــا هبويتهــا. 
ــا  ــب م ــذا اجلان ــالء ه ــل، وإي ــذا اخلل ــدارك ه ــن ت ــد م ــك ال ب لذل
ــال األول  ــون املج ــب أن تك ــاألرسة جي ــام. ف ــن االهت ــتحقه م يس
للرتبيــة والتعليــم، وتعظيــم شــعائر الل، واملحضــن األســايس 
ــى فيــه األجيــال عــى العلــم والتقــوى وحتمل املســؤولية. الــذي ُتَربَّ
ــا الَِّذيــَن آَمنُــوا ُقــوا َأْنُفَســُكْم َوَأْهلِيُكــْم َنــاًرا  َ قــال تعــاىل: »َيــا َأيُّ

َجــاَرُة« ]التحريــم: 6[ َوُقوُدَهــا النَّــاُس َواحْلِ
َلٰوِة َواْصَطِرْ َعَلْيَها« وقال تعاىل: »َوْأُمْر َأْهَلَك بِالصَّ

َلٰوَة« وقال أيضًا: »َواْجَعُلوْا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َوَأِقيُموْا الصَّ
ُكــْم  ُكــْم َراٍع، َوُكلُّ وقــال رســول الل صــى اللَّ عليــه وســلم: »ُكلُّ

َمْســؤول َعــْن َرِعيَّتـِـِه« )متفــق عليــه(
وعــن عائشــة ريض الل عنهــا قالــت: قــال رســول الل صــى الل 
ــي«  ــم أله ــا خرك ــه، وأن ــم ألهل ــم خرك ــلم: »خرك ــه وس علي

ــه(. ــن ماج ــذي واب )رواه الرتم
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ــاٍد ُأْســكِنت  ــم النفــوس وتنشــغل اهلمــم بفلــذات أكب أفــال تت
بــواٍد غــِر ذي زرٍع ِمــْن هدايــٍة وإيــاٍن، فتعمــل عــى تزويدهــا بــا 
حيصنهــا مــن جــدب الــروح ويرويــا من العطــش إىل اإليــانل ولل 

ــه الســالم، فقــد كان شــديد اخلــوف عــى  ــم علي درُّ ســيدنا إبراهي
ولــده، شــديد احلــرص عــى رعايتهــم، شــديد الشــوق هلدايتهــم، 

رقيــق القلــب عليهــم، فدعــا ربــه فقــال: 
ــَواٍد َغــْرِ ِذي َزْرٍع ِعنــَد َبْيتِــَك  تِــي بِ يَّ ــا إيِنِّ َأْســَكنُت ِمــن ُذرِّ نَ بَّ »رَّ
ــِوي  ــاِس َتْ ــَن النَّ ــَدًة مِّ ــْل َأْفئِ ــالَة َفاْجَع ــوْا الصَّ ــا لُِيِقيُم نَ ِم َربَّ ــرَّ امْلَُح

ــُكُروَن. ــْم َيْش ُه ــَراِت َلَعلَّ ــَن الثََّم ــم مِّ ــْم َواْرُزْقُه إَِلْيِه
َفــى َعــَى اللَِّ ِمــن  ــَك َتْعَلــُم َمــا ُنْخِفــي َوَمــا ُنْعلِــُن َوَمــا خَيْ ــا إِنَّ نَ َربَّ

ــَاء. ٍء يِف األَْرِض َوالَ يِف السَّ يَشْ

ــَحاَق إِنَّ  ــَاِعيَل َوإِْس ــَرِ إِْس ــَى اْلكِ ــَب ِل َع ــِذي َوَه ــُد للَِِّ الَّ ْم احْلَ

ــاء. َع ــِميُع الدُّ َريبِّ َلَس
ــاء«  ــْل ُدَع ــا َوَتَقبَّ نَ ــي َربَّ تِ يَّ ــن ُذرِّ ــالِة َوِم ــَم الصَّ َربِّ اْجَعْلنِــي ُمِقي

ــم: 40-37[. ــورة إبراهي ]س
ثــم جعــل منتهــى أملــه أن يكونــوا يف هــذه األرض الغريبــة 

اجلدبــاء مقيمــي الصــالة، هــداًة مهدّيــني.
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يف رمضان .. بيوتنا أسعد

ــم  ــان وحيببه ــن رمض ــال م ــان األطف ــد يف أذه ــا خيل ــد م إن أش
فيــه، هــو العــادات اجلديــدة وأجــواء البهجــة والســعادة املرتبطــة 
هبــا، لذلــك ال بــد مــن توفــر هــذه األجــواء يف البيــت، وأن يكــون 
التعليــم والتوجيــه يف جــو مــن األلفــة والســعادة، واحلــرص عــى 
اجتــاع مجيــع األرسة عــى أعــال رمضــان وعباداتــه، وذلــك عــر: 

إشاك كل أفــراد األرسة يف إعــداد برنامــج عائــي قبــل أن . 1
ُيِــلَّ هــالُل رمضــان، عــى أن يتضمــن:  

االجتــاع عــى اإلفطــار والســحور، مــع املحافظــة عــى 	 
آداهبــا وســننها، والتعــاون عــى اإلعــداد هلــا. 

املحافظة عى صالة اجلاعة والقيام. 	 
حلقات علم وذكر	 
برنامج ترفيهي مجاعي 	 
إعداد رزنامة رمضان	 

البيــوت . 2 األوربيــة يف  البيئــة  مــن  الفكــرة مســتقاة  هــذه 
واملــدارس، وهــي جمّربــة، وأثبتــت تأثــرًا كبــرًا وأضفــت 
ا مــن الســعادة والتشــويق واالســتفادة لــدى األطفــال  جــوًّ
هديــة  ثالثــني  اقتنــاء  عــى  الفكــرة  وتقــوم  خصوصــًا. 
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بســيطة، وإعــداد ثالثــني قصاصــة تتضمن مواعــظ وحكًا، 
وتــوزع اهلدايــا والقصاصــات عــى رزنامــة مــن ثالثــني 
يومــا، ويقــوم أحــد األطفــال كّل يــوٍم بفتــح القصاصــة 
وقراءتــا عــى اجلميــع واحلصــول عــى اهلديــة. وحبــذا 
واحلكــم  املواعــظ  بكتابــة  أنفُســهم  األطفــال  يقــوم  لــو 
إن كان بمقدورهــم ذلــك، وليــس هــذا بمســتبعد، فقــد 
رأينــا أطفــاال مولوديــن يف بلــٍد أوريبٍّ وقــد أعــدوا رزنامــة 

بمواضيعهــا وقصاصاتــا، تثــر اإلعجــاب.
مراعــاة عــدم إزعــاج اجلــران مــن غــر املســلمني عنــد . 3

بقــرب دخــول رمضــان  الســحور خاصــة، وإعالمهــم 
وتعهدهــم بالرعايــة واهلديــة، تأليًفــا لقلوهبــم، وجلعــل 
هــذه املناســبة ترتافــق دائــا بانطباعــات إجيابيــة لديــم.

انتظــام . 4 عــى  رمضــان  برنامــج  يؤثــر  أال  عــى  احلــرص 
األطفــال الــدرايس وحتصيلهــم العلمــي. وجتنيــب األطفــال 

ــام الطويلــة.  دون البلــوغ صيــام األي
االهتــام بيــوم العيــد عــر إعــداد الزينــة واهلدايــا، والقيــام . 5

بنشــاط خارجــيٍّ لــكل العائلــة، كالذهــاب إىل املســجد 
إن أمكــن، أو تنــاول الغــداء يف مطعــم أو زيــارة األهــل 

واألقــارب.
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رمضان معراج النفس إىل الل 

رمضان شهر القرآن

إن االهتــام باملناشــط اجلاعيــة والرامــج العائليــة ال يمكــن 
أن حيجــب عنــا الفرصــة العظيمــة يف رمضــان للرقــي بالنفــس 
مناســبة  كونــه  إىل  باإلضافــة  رمضــان،  إّن  احلــال.  وإصــالح 
ــني  ــة املؤمن ــع بقي ــة م ــاء والراك ــعور باالنت ــق الش ــة تعم اجتاعي
املحرومــني  واإلحســاس هبمــوم  واحــدة،  وشــعائر  شائــع  يف 
ــة  ــه جترب ــش في ــلم، يعي ــكل مس ــب ل ــال رح ــه جم ــاس، فإن ــن الن م
ــن  ــات م ــإن حمط ــك ف ــد. لذل ــا أح ــاركه فيه ــا ال يش ــخصية رب ش
اخللــوة وســاعات مــن التهجــد وعالقــة خاصــة بالقــران الكريــم 
ــه يف  ــتفادة من ــن االس ــارًا حلس ــدُّ معي ــم، ُتع ــهر العظي ــذا الش يف ه
حتقيــق التــوازن وبنــاء طاقــة إجيابيــة تكــون زادًا لســائر أيــام الســنة، 

وتســهم يف رقــّي الفــرد واملجتمــع. 
لذلــك مــن املهــم، إىل جانــب الرنامــج العائــي، أن يكــون لكل 
فــرد يف األرسة - وبخاصــة األبنــاء - برنامــٌج فــرديٌّ يتناســب مــع 

ظروفــه والتزاماتــه، ويتوافــق مــع ميولــه وحاجاتــه.

مــع انتشــار التقصــر يف رعايــة القــرآن يف حياتنــا، وهجــره مــن 
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قبــل أبنائنــا، صــار شــهر رمضــان املحطــة الســنوية األهــّم لرتميــم 
هــذا النقصــان، وتــدارك هــذا اهلجــران، وال غرابــة يف ذلــك، فــإن 
ــم،  ــح قلــوب املؤمنــني يف رمضــان إىل القــرآن الكري الل تعــاىل يفت

فيشــتد تعلقهــم بــه، تــالوًة وحفظــًا وتأمــاًل وتدبــرًا. 
ورمضــان والقــرآن ِصنــواِن ال يفرتقــان يف كتــاب الل وحيــاة 
رســول الل صــى اللََّ عليــه وســلم، ووجــدان املســلمني عــى امتــداد 

العصــور. 
ففــي رمضــان أنــزل القــرآن: »شــهر رمضــان الــذي 	 

ــدى  ــن اهل ــات م ــاس وبين ــدى للن ــرآن ه ــه الق ــزل في أن
]البقــرة: 185[  والفرقــان« 

ويف أعظــم ليلــة فيــه، ُأنــِزل إىل بيــت العزة مجلــًة واحدًة، 	 
ــة القــدر« ]القــدر:1[.  ــاه يف ليل ــا أنزلن ــال تعــاىل: »إن ق
وقــال تعــاىل: »إنــا أنزلنــاه يف ليلــة مباركــة« ]الدخــان: 

.]3
بــل إن كل الكتــب الســاوية كلهــا ُأنِزلــت يف رمضــان، 	 

قــال صــى الل عليــه وســلم: »ُأنزلــت ُصحــُف إبراهيــم 
أول ليلــة مــن رمضــان، وأنزلــت التــوراة لِِســتٍّ مضــت 
مــن رمضــان، وأنــزل اإلنجيــل لثــالث عــرة مضــت 



رمضان جديد،  فرص جديدة

52

مــن رمضــان، وأنــزل الزبــور لثــان عــرة خلــت مــن 
رمضــان، وأنــزل القــرآُن ألربــع وعريــن خلــت مــن 

رمضــان« ]حســنه األلبــاين يف صحيــح اجلامــع[. 

والصيــام والقــرآن شــفيعان. قال صى الل عليه وســلم: 	 
َيــاُم َواْلُقــْرآُن َيْشــَفَعاِن لِْلَعْبــِد َيــْوَم اْلِقَياَمــِة، َيُقــوُل  »الصِّ
ــَهَواِت بِالنََّهــاِر،  ، َمنْعُتــُه الطََّعــاَم َوالشَّ َيــاُم: َأْي َربِّ الصِّ
ــِل،  ْي ــْوَم بِاللَّ ــُه النَّ ــْرآُن: َمنَْعُت ــوُل اْلُق ــِه، َوَيُق ْعنِي فِي ــفِّ َفَش

َعاِن«. )أخرجــه أمحــد(. ْعنِي فِيــِه. َقــاَل: َفُيَشــفَّ َفَشــفِّ
ــَوَد 	  ــلم َأْج ــه وس ــى الل علي ــوُل اللَِّ ص ــك َكاَن َرُس لذل

النَّــاِس، َوَكاَن َأْجــَوَد َمــا َيُكــوُن يِف َرَمَضــاَن ِحــنَي َيْلَقــاُه 
يــُل، َوَكاَن َيْلَقــاُه يِف ُكلِّ َلْيَلــٍة ِمــْن َرَمَضاَن َفُيَداِرُســُه  ِجْرِ

اْلُقــْرآَن، َفَلَرُســوُل اللَِّ صــى الل عليــه وســلم َأْجــَوُد 
يــِح امْلُْرَســَلِة. )أخرجــه الُبَخــاِري( ــَن الرِّ ــْرِ ِم بِاخْلَ

»وكان الســلف يتلــون القــرآن يف شــهر رمضــان يف 	 
ــرآن يف كل  ــم الق ــادة خيت ــا«. »وكان قت ــالة وغره الص
ســبع ليــال مــرة، فــإذا جــاء رمضــان ختــم يف كل ثــالث 
ليــاٍل مــرة، فــإذا جــاء العــر ختــم يف كل ليلــة مــرة«. 

ــارف ص 191(. ــف املع ــب/ لطائ ــن رج )اب
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ــة،  ــه خاص ــر من ــر األواخ ــك يف الع ــل ذل ــي يفع وكان النخع
ــة الشــهر يف ثــالث« )لطائــف املعــارف ص 191(. وكان  ويف بقي
مالــٌك إذا دخــل رمضــان نفــر مــن قــراءة احلديــث وجمالســة أهــل 

ــد  ــال عب ــف، وق ــن املصح ــرآن م ــالوة الق ــى ت ــل ع ــم، وأقب العل
تــرك مجيــع  إذا دخــل رمضــان  الثــوري  الــرزاق: كان ســفيان 

ــرآن.  ــالوة الق ــى ت ــل ع ــادة وأقب العب
وكانــت عائشــة ريض الل عنهــا تقــرأ يف املصحــف أول النهــار 
يف شــهر رمضــان، فــإذا طلعــت الشــمس نامــت. وهكــذا كان 
حــال الســلف رضــوان الل عليهــم مــن الصحابــة والتابعــني ومــن 
اتبــع ســبيلهم، يتخــذون مــن شــهر رمضــان حمطــًة لتــالوة القــرآن 
وتدبــره وتعلــم أحكامــه. ورغــم أهنــم كانــوا أشــد النــاس حرصــًا 
عــى التعلــق بكتــاب الل يف ســائر األيــام، فإهنــم كانــوا أشــد 
ــلم  ــال املس ــذا ح ــان، وه ــهر رمض ــادًا يف ش ــر اجته ــًا وأكث حرص
احلقيقــي، حيــذر مــن أن يكــون ممــن ذمهــم الل تعــاىل يف قولــه تعــاىل: 
»وقــال الرســول يــا رب إن قومــي اختــذوا هــذا القــرآن مهجــورًا« 

]الفرقــان:17[.
وِهجراُن القرآن قد يكون طوال العام أو بعضًا منه،

وقــد يكــون هجــران تــالوٍة أو تدبــٍر أو عمــل، وقــد يكــون كل 
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ذلــك والعيــاذ بــالل.
مــع  العهــد  لتجديــد  ُيعتــُر رمضــان حمطــًة ســنويًة  لذلــك 
تالوتــه  يف  النقــص  وتــدارك  َمِعينِــِه  مــن  واالســتزادة  القــرآن، 

بــه.  والعمــل  وتدبــره 
وحبــذا لــو يكــون ختــم القــرآن يف هــذا الشــهر عنــرًا قــاّرًا يف 
برنامــج كل فــرد يف األرسة. ومــن املالحــظ أن كثــرا مــن النــاس، 
ــالل  ــران خ ــم الق ــن خت ــز ع ــباب، يعج ــال والش ــة األطف وبخاص
الشــهر نظــرًا لالرتبــاط بالتزامــات مدرســية أو مهنيــة، لذلــك 
يمكــن تشــجيعهم عــى أن يبــدؤوا ختمــة رمضــان يف شــعبان 

ــه. ــر من ــر األواخ ــع الع ــه م ــق ختم ليتواف

برنامٌج نموذجيٌّ ليوٍم رمضاينٍّ

صــالة الفجــر مجاعــة مــع األهــل، ثــم تســبيح ودعــاء، 	 
وتــالوة ربــع حــزب مــن القــرآن.

 صالة الظهر مجاعة، ثم تالوة نصف حزب.	 
 صــالة العــر مجاعــة، ثــم درس يومــي يف الفقــه أو الســرة 	 

غرها. أو 
 تــالوة ربــع حــزب قبــل املغــرب، واحلــرص عــى األجــواء 	 
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ــاء أو  ــورات املس ــاالت أو مأث ــغيل ابته ــر تش ــة ع الروحي
غرهــا أثنــاء اإلعــداد لإلفطــار.

 اإلفطار عى اللبن والتمر، ثم صالة املغرب.	 

 صــالة العشــاء والرتاويــح مجاعــة، يتخّللهــا ذكــر وتســبيح 	 
وموعظــة قصــرة.

 تالوة حزب قبل النوم.	 
 االستيقاظ قبل الفجر، وصالة ركيعات.	 
 السحور.	 
 جتديد نية الصيام، وكثرة الدعاء واالبتهال.    	 
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ــض  ــوب بع ــح الل قل ــا دون أن يفت ــوم يف أوروب ــر ي ــكاد يم ال ي
ــه  ــّي بآداب ــالم، والتح ــول يف اإلس ــني إىل الدخ ــن األوربّي ــاده م عب
والتعلــق بأحكامــه. غــر أن هــؤالء املهتديــن اجلــدد يعانــون غالبــًا 

يف بدايــة حياتــم اجلديــدة ازدواجيــة االنتــاء إىل عاملــني، وينتاهبــم 
ــة يف  ــن العزل ــوف م ــد، واخل ــم اجلدي ــم عامله ــه هل ــا حيمل ــق مم القل
ــا كثــر منهــم أن أشــد مــا يشــغلهم  ــد لن ــم. فقــد أّك عاملهــم القدي
مصــر  هــو  األول  أمــران:   – اإلســالم  إعــالن  خطــوة  بعــد   -
ــاين:  ــة. والث ــة، وأوارصهــم العائلي ــة القديم ــم االجتاعي عالقات
مــدى قدرتــم عــى فهــم التكليفــات الدينيــة اإلســالمية وتطبيقهــا 

ــة. ــم الوظيفي ــم والتزامات ــى أعاهل ــا ع ــال تأثره واحت
ويــأيت يف طليعــة هــذه التكليفــات: الصيــام، حيــث ُيعتــر أوُل 
رمضــاٍن يف حيــاة املهتــدي حمطــًة فارقــًة متتــزج فيهــا مشــاعر متباينة، 

وقــد جيــد فيهــا صعوبــة يف التأقلــم.
تقــول معلمــة نروجييــة أســلمت قبــل رمضــان 2019/1440 

مبــاشة:
الديــن  هــو  اإلســالم  أن  أؤمــن  كنــت  ســنوات،   9 »منــذ 
الصحيــح بالنســبة ل، وبمســاعدة الرابطــة )الرابطــة اإلســالمية يف 
ــان  ــل رمض ــالم قب ــاق اإلس ــتعداد العتن ــى اس ــت ع ــج( كن النروي
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2019/1440، وأنــا ممتنــة جــًدا لذلــك!
أن  ويمكننــي  رمضــان،  مــع  جتربتــي  أشــارككم  أن  أود 
أقــول إننــي واجهــت حتديــات وإجيابيــات يف رمضــان.  لنبــدأ 

بالتحديــات.
 أنــا املعلمــة املســلمة الوحيــدة يف املدرســة التــي أعمــل 	 

بــني  لصيامــي  التفهــم  قلــة  واجهــت  فقــد  لــذا  فيهــا، 
زمالئــي. فقــد كانــت أيــام عمــي طويلــة وشــاقة، دون أي 
اعتبــار أو تقديــر ملســتوى طاقتــي أو قــدريت عــى الرتكيــز.

كامــرأة عزبــاء، عانيــت مــن الوحــدة يف أيــام رمضــان 	 
ا  لقــد كنــت حمظوظــًة جــدًّ الطويلــة خــالل األســبوع، 
ألننــي كنــت أتلقــى دعــواٍت عــى اإلفطــار مــن العديــد مــن 
ــايت  ــرًا الرتباط ــن نظ ــة، ولك ــة الرابط ــالت يف مؤسس العائ
املهنيــة وألننــي جيــب أن أســتيقظ يف الســاعة 5:30 كل 
يــوم، كان جيــب عــّي أن أنــام قبــل اإلفطــار مبــاشة وبعــده 
ــة تلــك الدعــوات.  ــح ل الفرصــة لتلبي أيضــا، لذلــك مل ُتَت
ــنوات  ــون س ــي يف غض ــدّي عائلت ــيكون ل ــاء الل، س إن ش
قليلــة، وربــا تكــون أيــام األســبوع يف رمضــان أكثــر متعــة 

ــا. حينه
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الرابطــة، وال أســتطيع 	  ا عــن  بعيــد جــدًّ إقامتــي  مــكان 
املشــاركة يف الرتاويــح يف أيــام العمــل، األمــر الــذي جعلنــي 

ــاًل. ــاب قلي ــعر باالكتئ أش

ــان،  ــام ورمض ــع الصي ــي م ــن جتربت ــة م ــب اإلجيابي ــا اجلوان أم
فأصفهــا كالتــال:

مــرَّ اجلــوع والعطــش بعــد يــوم أو يومــني، وال أشــعر هبــا 	 
ــا اآلن. إطالق

يف 	  التدريــس  أثنــاء  يف  خاصــة  صــرًا،  أكثــر  أصبحــت 
مــع طــاليب. الفصــل 

أشعر بأنني أقرب إىل الل مع كل يوم يمر.	 
ــم ســورة جديــدة وقضــاء الكثــر 	  أشــعر بدافــع أكــر لتعلُّ

مــن الوقــت يف قــراءة القــرآن، والقــراءة عــن اإلســالم.
أشــعر أننــي حمظوظــة، ألننــي جــزء مــن ديــن يمّكننــي مــن 	 

الذهــاب إىل الرتاويــح يف املســاء. هنــاك أشــعر بســعادة 
ــني! ــة حقيقيت ومتع

عــى الرغــم مــن أننــي ال أحصــل عــى الكثــر مــن الدعــم 	 
مــن زمالئــي، إال أننــي أحصــل عــى الكثــر مــن الدعــم من 
طــاليب. يصــوم العديــد مــن طــاليب أيضــًا، لــذا فقــد أصبــح 
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ــن  ــد م ــاك العدي ــي، وهن ــًا يف َصفِّ ــه مع ــوم ب ــيئًا نق ــذا ش ه
ــا« معنــا. غــر املؤمنــني الذيــن صامــوا لعــدة أيــام »تضامنً

أشــعر وكأننــي جــزء مــن يشء كبــر عندمــا أصــوم، وغالًبا 	 

مــا أعتقــد أننــا حــوال مليــار شــخص يصومــون مًعــا، وهــو 
أمــر أعتقــد أنــه مــن اجليــد التفكــر فيــه.

الذيــن 	  اجلميلــني  وبالنــاس  باملســجد  عالقتــي  عــززت 
ا بكل الدعــم والرعاية  قابلتهــم يف الرابطــة. أنــا ســعيدة جــدًّ

ــي الرابطــة ــال عائلت ــذي أظهــروه ل. شــكرا جزي ال
عــى الرغــم مــن أننــي أشــعر باحلــزن قليــاًل عنــد انتهــاء شــهر 
رمضــان هلــذا العــام، إال أننــي أتطلــع إىل االحتفــال بالعيــد 

ألول مــرة!  احلمــد لل!

أمــا الطبيــب النروجيــي الرس، فقــد كتــب عــن أول صيــام لــه 
يف رمضــان فقــال: 

 السالم عليكم
يف  رمضــان  لشــهر  ل  صيــام  أول  منتصــف  يف  اآلن  نحــن 

أول رمضان ل
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حيــايت. انتابتنــي مشــاعر خمتلطــة مــن الفــرح والتخــوف قبــل بدايــة 
الشــهر بقليــل، وتســاءلت: كيــف ستســر األمــور، هــل ســأحتمل 
قضــاء كامــل اليــوم دون تنــاول الطعــام والــراب، دون أن ينهــار 

ــي...ل عق
ــدة  ــة جي ــل إننــي يف حال ــالًء حســنًا، ب ــى ب ــا أب مــا شــاء الل ! أن
جــدا بشــكل مدهــش !!! حتــى إننــي كنــت يف نزهــات وجــوالت 
يف الطبيعــة، وذهبــت ملســافات طويلــة يف أيــام إجــازيت، وهــو يشء 
أحــب القيــام بــه. نعــم، أشــعر بعدهــا بعطــش أكثــر قليــاًل، لكــن 
ــه  ــتمًرا، ولكن ــس مس ــوع لي ــه. اجل ــتطيع حتمل ــا أس ــر مم ــس أكث لي
يــأيت فقــط يف موجــات قليلــة قصــرة عــى مــدار اليــوم. ربــا يكــون 
ــا  ــار، عنده ــرتب اإلفط ــا يق ــاء، عندم ــاًل يف املس ــة قلي ــر مرون أكث
جيــب أخــذ املزيــد مــن جلســات العــزف عــى »البيانــو«.  كان 
أول يومــني مــن الصيــام صعبــني بعــض الــيء، ولكــن بعــد ذلــك 
يبــدو أن اجلســد قــد دخــل يف وضــع جديــد. حتــى أننــي مل أفتقــد 
ــا ال أفكــر يف ذلــك. ــاح، تقريًب ــادة يف الصب قهــوة اإلسريســو املعت

لقــد قمــت ببعــض التعديــالت فيــا يتعلــق بالعمل؛ أنــا حمظوظ 
جــًدا ألننــي أقــرر بنفــي ســاعات عمــي، ويمكننــي تغيرهــا 
إذا لــزم األمــر. لــذا فأنــا أعمــل ســاعات خمفضــة طــوال شــهر 
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ــل  ــار وأعم ــف النه ــط يف منتص ــل فق ــوم العم ــدأ ي ــان، وأب رمض
نصــف يــوم ... وهــذا يعنــي أننــي أحصــل عــى حــوال 6 ســاعات 
مــن النــوم املتواصــل مــن الســحور/ الفجــر )قبــل الســاعة 4:00 

ــى ســاعة االســتيقاظ. ــل( حت بقلي
التحــدي األكــر بالنســبة ل هــو النــوم املتقطــع، إن االضطــرار 
ــام يف  ــاول الطع ــتيقاظ لتن ــق واالس ــوم العمي ــن الن ــروج م إىل اخل
حــوال الســاعة الثالثــة ليــاًل يبــدو غريًبــا للغايــة ... خاصــة أن 
ــوم  ــوع إىل الن ــى الرج ــدرة ع ــت للق ــض الوق ــتغرق بع ــر يس األم
ــام  ــة أن أن ــدّي فرص ــاله - ل ــرت أع ــا ذك ــن - ك ــك، لك ــد ذل بع
ــات  ــذه األوق ــي أن ه ــا أع ــذين. وأن ــذا ينق ــاح، وه ــًدا يف الصب جي
ــل كل يشء- نتيجــة العيــش يف خطــوط  ــة هــي - أوالً وقب الغريب
العــرض العليــا )نعيــش عنــد 60 درجــة شــااًل(، وليســت حالــة 
ــرض  ــوط ع ــون يف خط ــن يعيش ــامل، الذي ــلمني يف الع ــم املس معظ
يزيــد  يــوم  أقــرب إىل خــط االســتواء، والصيــام عندهــم كل 
ــهر  ــول ش ــت حل ــا كان وق ــاعة مه ــن 12 س ــاًل ع ــص قلي أو ينق

ــان. رمض
الحظــت بعــض التغيــرات املثــرة لالهتــام عــى املســتوى 
ــر  ــى الص ــدريت ع ــكأن ق ــث: ف ــوم الثال ــذ الي ــة من ــي، خاص العق
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الرضــا  حالــة  وكذلــك  درجــات،  بضــع  زادت  قــد  والرمحــة 
والقــدرة عــى التحكــم يف احلاجــات املاديــة كالطعــام والــراب. 
إنــه متريــن انضبــاط جيــد للغايــة يســتفيد منــه مجيــع النــاس. أشــعر 

ــد لل. ــاين، واحلم ــّزز إي ــان ع ــا أن رمض حقًّ
ا مــن  كــا أننــي أحصــل عــى دعــم معنــوي وغذائــي جيــد جــدًّ
عزيــزيت، كــا أن الفــرتة التــي تســبق اإلفطــار فيهــا كثــر مــن املــرح 

واملتعــة ! )ممــا يشــجع ربــا عــى األكل أكثــر...(.
صلواتــم،  يف  بالدعــاء  شــملوين  الكثريــن  أن  أعلــم  وأنــا 
ألمتكــن مــن قضــاء رمضــان بطريقــة جيــدة.  أعتقــد أن الل ســمع 

هــذه الدعــوات واســتجاب هلــا. احلمــد لل.
الل أكر!  السالم، الرس.

النظــر يف  حُيتِّــم علينــا  إن كالم هذيــن املســلَمني اجلديَديــن 
الوســائل الكفيلــة بمســاعدة هــؤالء املقبلــني اجلــدد عــى هــذا 
مــن  وضيقــوا  ومألوفاتــم،  عاداتــم  فارقــوا  أن  بعــد  الديــن، 
حــدود عالقاتــم القديمــة، حتــى يكــون اإلســالم نافــذة جديــدة، 
ــة،  نحــو الســعادة، والســالم النفــي، والشــعور باجلاعــة احلاضن

واألخــّوة احلانيــة. 
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مــن التجــارب التــي تأكــدت نجاعُتهــا يف احتضــان املســلمني 
اجلــدد يف رمضــان: 

إقامة إفطارات مجاعية خاصة هبم. 	 

تنظيــم لقــاءات بــني اجلــدد وأصحــاب اخلــرة مــن املهتدين 	 
لتبــادل اخلــرات وتذليــل العقبات. 

إقامة دورات علمية يف فقه الصيام. 	 
راعيــة 	  تكــون  مســلمة  بعائلــة  جديــد  مهتــٍد  كل  ربــط 

ومرجعــا لــه فيــا يستشــكل عليــه، ويشــهد معهــا اإلفطــار 
أحيانــا. 



َعْن َسْهٍل ـ رىض الل عنه ـ َعِن النَّبِيِّ صى الل عليه وسلم َقاَل:

]رواه البخاري[

ــْوَم  ــوَن َي ائُِم ــُه الصَّ ــُل ِمنْ ــاُن، َيْدُخ يَّ ــُه الرَّ ــاُل َل ــا ُيَق ــِة َباًب نَّ إِنَّ يِف اجْلَ
ائُِمــوَن  الصَّ َأْيــَن  ُيَقــاُل  ُهــْم  َغْرُ َأَحــٌد  ِمنْــُه  َيْدُخــُل  اْلِقَياَمــِة، الَ 
ُهــْم، َفــإَِذا َدَخُلــوا ُأْغلِــَق، َفَلــْم  َفَيُقوُمــوَن، الَ َيْدُخــُل ِمنْــُه َأَحــٌد َغْرُ

ــٌد. ــُه َأَح ــْل ِمنْ َيْدُخ
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حمّمــاًل  عــام،  كلِّ  يف  كامــاًل  شــهرًا  املبــارك  رمضــان  يــأيت 
بمخزونــات ثمينــة ال تصــّح الغفلــُة عنهــا يف اإلصــالح والرتشــيد، 
ــل املعــاين الســامية. إّن رمضــان موســم  وإحيــاء القيــم النبيلــة ومَتَثُّ

د املكاســب، فالشــهر املبــارك موســم علــم وعمــل، وعبــادة  متعــدِّ
ــم. ــل وتراُح ــر، وتواُص ــل وتفكُّ ــان، وتأمُّ وإحس

املواســم  يف  كامنــة  فرصــًا  احلديثــة  املجتمعــات  ُتــدِرك 
ــم،  ــدًا منهــا؛ لالحتفــاء بقي واملناســبات، فتســتثمرها وتفتعــل مزي
وترســيخ مبــادئ، واجتثــاث آفــات، أو إنعــاش ســوق، وملقاصــد 
ــق يف الواقــع اإلنســاين  أخــرى تتعــّدد. لكــّن موســم رمضــان يتأّل
بامتيــاز َعــزَّ نظــُره؛ فهــو خيالــج اإلنســاَن يف أعاقــه، وتنتظــم فيــه 
احليــاة اليوميــة عــى غــر املعهــود شــهرًا بحيالــه، يف مدرســة تربويــة 
ــح هبــا توازنــه  د للمجتمــع روَحــه وترجِّ وســلوكية واجتاعيــة جتــدِّ

ــه. ره مــن أدران ــرِّ ــراه وحُت ــق ُع وتوثِّ
حيمــل رمضــان املبارك مــن تلقائه فرصــًا هائلــة إىل املجتمعات، 
تنــوُء بمثلهــا محالٌت واســعة وجهــود ُمضنيــة يف اإلرشــاد والتوعية 
واإلصــالح، ُتفَتعــل هلــا مناســبات، وُتســتحَدث هلــا أعياد، وحُتشــد 
فيهــا مــوارد صــوب أهــداف حمــّددة، دون أن يتأّتى هلــا وازع يكافئ 
ــام. ال ُيســِفر هــذا  ي ك املؤمنــني مــن تلقائهــم يف شــهر الصِّ مــا حيــرِّ
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الشــهر عــن مكنوناتــه الزاخــرة بإقامــة الشــعائر يف عزلــة عــن احلياة 
أو انكفــاء عــن املجتمــع، فرســالة رمضــان املبــارك ُتيِّــئ األســباب 
النتظــام احليــاة ذاتــا بمعايــر الصــالح واالســتقامة يف األمــور 

كلِّهــا؛ مــن قــْوٍل وعمــٍل، وفكــر ومقصــد.
يعــود هــذا املوســم يف كلِّ عــام يف دورة إنعــاٍش لــألرواح، 
ــز األذهــاَن املتفتِّحــة عــى إعــادة  د للمجتمعــات، حُتفِّ وربيــع متجــدِّ
ــر  ــور واخل ــع الن دة ال ينقط ــدِّ ــوه متع ــن وج ــان م ــاف رمض اكتش
دة ال تتأّتــى ملــن يريدوَنــه موســَم  والركــة فيهــا. إهنــا خــرٌة متجــدِّ
ــع،  ــخ للواق ــكلية ترض ــَد ش وح، أو تقالي ــرُّ ــن ال ــّردًا م ــوٍس جم طق
ــاَء تقعــد عــن اإلصــالح، أو موســَم اســتهالٍك  أو شــعاراٍت جوف

ــم. ــٍه متضخِّ ــح وترفي جام
تنفتــح لإلنســان يف شــهر الّصــْوم آفــاُق ُعلويــة حجبتهــا غشــاوُة 
ف  احليــاة اليوميــة وانشــغاالُتا األرضيــة، ومــن شــأن هــذا التشــوُّ
الســامي أن ُييِّــئ اإلنســان احلائــر إلدراك الوجــود، واإلقــرار 
أرضيًّــا  متوُضعــًا  يتجــاوز  إيــايّن  بمنظــور  الكــرى  بحقائِِقــه 
ــه  ــام بأطراف ــن اإلمل ــر ع ــُي الب ــز وع ــْون َيعَج ــن ك ــدودًا، ضم حم
ــدة. وإن مل يرتفــع  القاصيــة، أو اســتيعاب معــادالِت انتظامــه املعقَّ
اإلنســاُن ببــره، فــإّن الواقــع األريّض مــن حولــه كتــاٌب مفتــوح 
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يف  أم  اإلمجاليــة،  النظــرة  يف  إْن  املذهــل،  واالكتشــاف  للتفّكــر 
ــات:  ــنَي« ]الذاري ــاٌت لِّْلُموِقنِ ــي: »َويِف اأْلَْرِض آَي ــق التفصي التدقي
ــَدن اإلنســان الــذي خيتــزن  ــه، فيتفاعــل يف َب 20[. أّمــا الصــوم عْينُ

ــة  ــوح العلمي ــن الفت ــى يف زم ــام حت ــى األفه ــتعصية ع أرسارًا مس
ــر ينتظــم بدّقــة ُمعِجــزة تــدّل عــى  العظيمــة، فاإلنســان كــْوٌن مصغَّ
وَن« ]الذاريات: 21[. اللطيــف اخلبــر: »َويِف َأْنُفِســُكْم َأَفــال ُتْبــِرُ
ثــّم إّن رمضــان مدرســٌة نبيلــة يف الصــر واالحتــال، ترتّبــى 
ــا  ــم، ب ــى التحكُّ ــدرة ع ــّوة اإلرادة، والق ــى ق ــات ع ــا املجتمع فيه
ــن  ــّف ع ــعفها يف الك ــؤولية، ويس ــا باملس ــة ويضبطه ــد احلري ُيَرشِّ
االغــرتاف املتواصــل مــن دنيــا زائلــة والتعلــق بحطامهــا. ويف 
ــذة  ــٍل، وناف ــم فرصــة اســتدراٍك بعــد زل مــدى هــذا الشــهر العظي
ــدوى  ــس اجل ــن َيقي ــئ م ــة. خيط ــتهالك جارف ــة اس ــن ثقاف ــّرر م حت
مــدار  عــى  والــراب  الطعــام  منســوب  مــن  التقليــل  بمــدى 
ــام؛ فاجلــدوى تتجــّى أساســًا يف التحــّرر مــن التثاقــل  شــهر الصي
يف  والتحّكــم  الرغبــات،  ضبــط  عــى  واالقتــدار  األرض؛  إىل 
ــهواته،  ــان بش ــم اإلنس ــام، فيتحّك ــاك بالزم ــاالت، واإلمس االنفع

ــا. ــاده هل ــا وانقي باعه ــدل اتِّ ــا ب ويضبطه
ــده  ويف رمضــان، رســالة تــآٍخ وتــالٍق بــني البــر، بــا جتسِّ
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ــام،  ــواء والقي ــال، واالرت ــار واالحت مــن َوحــدة حــاٍل يف االصطب
أو َوحــدة وجــدان يف العواطــف واملشــاعر واالنفعــاالت. إهنــا 
ــّي والفقــر، يتكافــأ فيهــا البــر عــى تعــّدد ألواهنــم  مدرســٌة للغن

دون  الــدرس  يكتمــل  وال  وطبقاتــم.  ومواطنهــم  وهيئاتــم، 
ــن  ــه إىل م ــع ب ــاء ُيدَف ــر عط ــوة ع ــل وردم الفج ــعي إىل التكام َس
حيتاجــه، مــن وجــوه إنفــاق مفروضــة، ال ِمنّــة فيهــا وال أذى، 

وأبــواب تنافــس مرغوبــة يف وجــوه اخلــر والتضامــن. 
ويف رمضــان فــرص التقــاٍء ومعايشــة وســالم، يف جمتمعــاٍت 
تتنــّوع طوائفهــا وتتعــّدد ثقافاتــا، ومــن شــأن هــذا أن ُيعــني 
ــواء األزمــات، وإزاحــة احلواجــز، وجتــاوز  املجتمعــات عــى احت
ــي  ــة، الت ل ــبقة املضلِّ ــكام امُلس ــاذجة، واألح ــة الس ــب النمطي القوال

ــن. ــث الضغائ ــاد وبع ــارة األحق ــتَغّل يف إث ُتس
مــا أحــوج النــاس إىل رمضــان املبــارك، وأن ُيدِركــوا مــا يف 
هــذا املوســم العظيــم مــن فضائــل ال َتنضــب.. وكيــف للحيــاة أن 

ــال! ــتقيم بدوهن تس



َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة ـ رىض الل عنــه ـ َأنَّ َرُســوَل اللَِّ صــى الل عليــه 
ــاَل: ــلم َق وس

]رواه البخاري[

َم ِمــْن َذْنبِــِه،  َمــْن َقــاَم َلْيَلــَة اْلَقــْدِر إِيَاًنــا َواْحتَِســاًبا ُغِفــَر َلــُه َمــا َتَقــدَّ
َم ِمــْن َذْنبـِـِه.  َوَمــْن َصــاَم َرَمَضــاَن إِيَاًنــا َواْحتَِســاًبا ُغِفــَر َلــُه َمــا َتَقــدَّ



رمضان .. 
في زمن التشبيك، 

واألجهزة المحمولة

06

هيئة التحرير
باملجلس األورويب لألئمة
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الديــار  يف  اإلســالمية  واملراكــز  املســاجد  إدارات  كانــت 
ــاالت  ــى اتص ــرّد ع ــغل بال ــت، تنش ــود مض ــل عق ــة، قب األوروبي
ــل  ــلمة قبي ــة املس ي ــا املحلِّ ــن جمتمعات ــع م ــة ال تنقط ــة أرضي هاتفي
ي  دخــول شــهر الصيــام، وقبيــل إمتامــه، لالستفســار عــن حتــرِّ
اهلــالل وبدايــة الشــهر وانتهائــه. كان املســجد أو املركــز يمثِّــل 
مركــز اإلرشــاد الدينــي غالبــًا يف العديــد مــن املجتمعــات املحليــة 
ــي والتلقــني شــهدت  املســلمة يف أوروبــا. لكــّن مركزيــة التلقِّ
حتــّوالت جوهريــة مــن بعــد. فاجلمهــور الــذي صــار حيصــل عــى 
ــبكات  ــالل الش ــن خ ــم م ــة، ث ــوات فضائي ــر قن ــا ع ــة ذات املعلوم
وافــر  تقريبــًا عــى جتــاوز قســط  اقتــدر  التواصــل،  ومنّصــات 
ــالمي  ــز اإلس ــجد أو املرك ــيط للمس ــادي الوس ــدور اإلرش ــن ال م
يف بعــض املجــاالت، وإن تعــّددت احلــاالت والوقائــع بطبيعــة 
ــار  ــن اختب ــا. يمك ــلمي أوروب ــّوع ملس ــهد املتن ــن املش ــال ضم احل
هــذا التحــّول يف مســألة الفتــاوى مثــاًل، والــدروس اإلرشــادية 
ــارات متجــاوزة للمــكان  ــي تنفتــح عــى خي ــة أيضــًا، الت والوعظي

والبيئــة املحليــة.
هلــذا التحــّول َمظاِهــُره يف العــامل اإلســالمي عمومــًا، فــال ُتطَلــب 
»الفتــوى« مــن »علــاء البلــد« وحَدهــم، بــل يبحــث بعضهــم عــن 
ُمفــٍت مرغــوب أو حتــى عــن فتــوى مفّضلــة، كحــاِل ُخطــب 
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مُجَعيــة ودروس وعظيــة يواكبهــا املهتّمــون حســب تفضيالتــم يف 
الشاشــات والشــبكات دون اعتبــار َمنشــئِها املــكاين تقريبــًا؛ ومــن 
ــة واالختيــارات اجلامعــة  شــأن هــذا أن يضغــط عــى البنــى الِقَيمّي
عــى نحــو حياكــي االفــرتاق يف أيــام الصيــام والفطــر واألعيــاد 
تبعــًا الختــالف األقــوال والتقديــرات واملعاينــات واحلســابات يف 

ــة. مســائل املواقيــت واألهّل
ــي تشــهدها املجتمعــات اإلنســانية،  تســارعت التحــّوالت الت
تفاعــاًل مــع تطّوراٍت كــرى يف واقع اإلعالم واالتصال والتشــبيك 
والتقنيــات. يتلّقــى اجلمهــور اليــوم مزيــدًا مــن املضامــني مــن 
ــدث  ــا مل حي ــكان ك ــاوزة للم ــة متج ــًا، وبصف ــر تنّوع ــادر أكث مص
ــه  ــوى وتبادل ــاج املحت ــكًا يف إنت ــور شي ــار اجلمه ــل، وص ــن قب م
عــر الشــبكات االجتاعيــة وتطبيقــات التواصــل. تعــود هــذه 
ــات  ي ــرض حتدِّ ــرٍص وتف ــَب وُف ــات بمكاس ــى املجتمع ــة ع احلال

أيضــًا.
ده عــر أوعيــة التواصــل واإلعالم  أّدت انســيابية املحتــوى ومتــدُّ
واملــريبِّ  واملرشــد  ــم،  واملعلِّ املؤسســة  دور  ختّطــي  إىل  والثقافــة 
ــني  ــارات التلق ــي خي ــع تنام ــا. وم ــى األرسة ذات ــظ، وحت والواع
ــه يف  ــرد فرَصت ــعر الف ــد يستش ــور؛ ق ــدى اجلمه ــذايت ل ــي ال والتلقِّ
االســتغناء عــن وســطاء العلــم واإلرشــاد والوعــظ والتوجيــه 
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املباشيــن يف حميطــه، وقــد يزهــد هبــم أو يتعــاىل عليهــم؛ ليلتحــق 
بمــن يراهــم أجــدر باألخــذ عنهــم أو االنضــام إليهــم بصفــة غــر 
ــام  ــة واإلهل ــائج الرعاي ــن وش ــد م ــط جدي ــا نم ــأ معه ــاشة ينش مب
، أو آرصة »الشــيخ وامُلريــد«؛ نمــط يقــوم عــى االفــرتاق  والتــأيسِّ
التوجيــه  مراكــز  عــى  التعــال  مــع  املرئيــة  والنجوميــة  املــكاين 

ــه. ــة يف جمتمع التقليدي
تتعاظــم خيــارات الضــّخ التواصــي؛ فعــالوة عــى تزاحم آالف 
ــة؛ تتمــّدد الشــبكات بصفــة هائلــة  القنــوات عــى الشاشــة الرقمي
ــاٍت تســتبطن  شــكاًل وحمتــوى، وتضــّم يف ذاتــا تناقضــاٍت وجتاذب
التنــّوع وحتفــل باالســتقطابات، كــا يّتضــح، مثــاًل، يف وفــرة هائلــة 
ــن  ــر م ــة يف كث دة أو املتعارض ــدِّ ــاوى املتع ــادات والفت ــن اإلرش م
املســائل، والتــي يبعــث بعضهــا عــى التِّيــه واالضطــراب بالنســبة 

ــص أو ال يملــك أداة التمحيــص. جلمهــور غــر متخصِّ
كان اجلمهــور املســلم، أو بعضــه باألحرى، يســعى إىل املســجد 
القريــب طلبــًا لإلرشــاد، وصــار عــى إدارة املســجد أن ُتــوِل عنايــًة 
خاصــًة للوصــول إىل اجلمهــور حيــث هــو، عــر مــا يتوّفــر هلــا مــن 
ــًا  ــة أيض ــا فرص ــل ذات ــيلة التواص ــى وس ــل. تبق ــارات التواص خي
ــة ومعايشــة بــني املســجد وجمتمعــه املحــي،  ــة مواكب ــق حال لتحقي
ومــا يتجــاوزه أيضــًا. فاملغــزى هنــا؛ أولويــة الوصــول إىل اجلمهــور 
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بــدل االكتفــاء بانتظــاره.
ــى  ــى ع ــه أن تبق ــع ومرافق ــات املجتم ــّح بمؤسس ــا ال يص وك
مــا كانــت عليــه قبــل عقــود؛ فــإّن دور املســجد يف جمتمعــه يتجــاوز 
ــرة.  ــه الطاه ــور أروقت ــول اجلمه ــل يف دخ ــكاين املتمثِّ ــور امل احلض
املســجد  تواصــل  باألحــرى، يف  املطلــب،  جيــُدر مراعــاة هــذا 
ــه يف  نات ــّوع مكوِّ ــًا عــى تن واملركــز اإلســالمي مــع املجتمــع عموم

ــح. ــاط والرائ ــارب واألوس ــدات واملش املعتق
ــي املتاحــة للجمهــور يف املجتمــع املســلم  إّن اتِّســاع آفــاق التلقِّ
املحــي، يقتــي مــن اإلمــام واخلطيــب ومــن القائمــني عــى جهــود 
اإلرشــاد والتعليــم والتثقيــف ضمــن املســاجد واملراكز اإلســالمية 
يف أوروبــا العنايــة املتزايــدة باجلــودة والتمّيــز، إن أرادوا اجتــذاب 
ــرض  ــم. ويف ــي متزاح ــاء تواص ــع يف فض ــم النف ــور وتعمي اجلمه
عــن  املســؤولية  يف  مضاعفــة  التزامــات  احلــال،  بطبيعــة  هــذا، 
املحتــوى واألداء والتعبــرات. ال يقــي هــذا باالكتفــاء بواســطة 
ــاًل، ألّن  ــا األوىل مث ــجدية يف هيئته ــدروس املس ــبكي لل ــث الش الب
الفــرص املتاحــة أوســع مــن هــذا وأرحــب، وتنويــع أنــاط املــادة 
د. قد  اإلرشــادية وقوالبهــا حاجــٌة يمليهــا الواقــع التواصــي املتجــدِّ
يتحّقــق القيــاس امليــّر ألداء إدارة املســجد يف هــذا الشــأن بالنظــر 
املجتمــع  القائمــة يف مرافــق  املجتمعيــة  املخاطبــة  إىل منســوب 
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األخــرى وهيئاتــه عــى تنّوعهــا، مــع حتفيــز األخــذ بــا يســتجّد مــن 
خــرات وفنــون يف هــذا البــاب. مــن اخلطــأ االقتصــار يف هــذا املقام 
عــى تطويــر األدوات التقنيــة وإعفــاء مضامــني اخلطــاب وكيفيات 

املخاطبــة مــن التمحيــص والتحســني واملعاجلــة احلكيمــة.
قــد يشــّق املســعى عــى إدارة املســجد إن مل جتــد مــا ُيســعفها مــن 
اخلــرات واملــوارد الالزمــة لبعــض هــذا، لكــّن فرصتهــا املؤكــدة 
تتمّثــل يف إدمــاج مجهورهــا يف إنتــاج املحتــوى وتطويــره وتبادلــه. 
إّن ضــان تفاعــل اجلمهــور، املبــاش منــه وغــر املبــاش، كفيــل - 
ــود  ــة يف اجله ــزات نوعي ــّول أو قف ــة حت ــداث نقط ــون الل - بإح بع
واألجهــزة  التشــبيك  زمــن  يف  واملركــز  للمســجد  التواصليــة 
املحمولــة. إّن »املســجد االفــرتايض« – إن جــاز التعبــر – يتيــح 
معايشــة واقعيــة أيضــًا؛ بــا يتأّتــى لــه مــن اقتــدار عــى بلوغ أوســاط 

مل يكــن منــر املســجد ببالغهــا مــن قبــل.
شاكاٌت  للمســجد  تتهّيــأ  أن  االمتيــاز  مــات  مقوِّ ومــن 
ــات  ــات ومجعي ــز وهيئ ــاجد ومراك ــع مس ــا م ــاون فيه وأوارص يتع
وتشــكيالت جمتمعيــة مــن املســلمني وغــر املســلمني، تلتقــي عــى 
كلمــة ســواء، وال شــّك أن موســم رمضــان املبــارك خيتــزن فرصــًا 

دة يف هــذا احلقــل. واعــدة ومتجــدِّ
ــّى يف  ــع يتج ــارك واق ــان املب ــم رمض ــان أّن موس ــن البي ــّي ع غن
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ــأن  ــن ش ــًا، وم ــل أيض ــات التواص ــة وتطبيق ــبكات االجتاعي الش
ــرة  ــى بص ــعى ع ــي تس ــجدية الت ــاطات املس ــش النش ــذا أن ُينِع ه
إىل معايشــة الشــهر الفضيــل يف أوســاط املســلمني وغرهــم. َيَســُع 
ع  املســاجَد واملراكــَز اإلســالميَة، مثــاًل، أن ُتطلــق مســابقات تشــجِّ
وح املتألِّقــة والرســائل النبيلــة  اجلمهــور عــى التعبــر عــن الــرُّ
والقيــم الســامية التــي جيدوهنــا يف أيــام رمضــان ولياليــه، بمضامــني 
ــز خــوض حتــّدي  مبثوثــة يف مواقــع التواصــل وتطبيقاتــه، أو أن حتفِّ
املبــادرة اإلجيابيــة كــي يتنافــس املتنافســون يف حقــل خمصــوص مــن 

حقــول اخلــر والــّر والتواصــل والتضامــن.
اجلديــد  التواصــي  الزمــن  يف  املســجدية  املعايشــة  تتحّقــق 
بخيــارات تفاعلّيــة غــر مســبوقة أيضــًا، وهــذا يقتــي حــّس 
مبــادرة وروح إبــداع خيتزنــه مجهــور املســجد؛ وهــذا ممّــا جيــدر 

التنقيــب عنــه واســتثاره عــى أحســن وجــه.
جديــر بالنظــر أّن نشــاط املســجد يف إحيــاء رمضــان صــار مــع 
الفــرص التواصليــة املســتجدة نشــاَط املجتمــع ومــا يتجــاوزه، 
وإغفــال هــذه الفرصــة الســانحة حتجيــم لــألداء وتضييــٌق لواســع.
طــوى زمــُن التشــبيك واألجهــزة املحمولــة مركزيــَة البــّث 
والتلقــني، وأحاديــة االجتــاه يف املخاطبــة، فالواقــع املســتجد يضــع 
اجلمهــور يف مركــز احلالــة التــي تقــوم عــى تفاعليــة متبادلــة جيــدر 
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ــذي يرتفــع  ــف معهــا، واســتيعاب النّقــد ال االعــرتاف هبــا والتكيُّ
ــز العنايــة  منســوبه وتشــتّد تعبراتــه عرهــا، ومــن شــأن هــذا أن حيفِّ
باإلتقــان يف احلضــور واألداء والتــّرف؛ يف العمــل املســجدي 
وســواه مــن املجــاالت املجتمعيــة. تســتثمر اإلدارات احلاذقــة 
الشــبكات االجتاعيــة وتطبيقــات التواصــل يف استشــعار آراء 
مجهورهــا وتفضيالتــه ألجــل التطويــر املســتمّر؛ الــذي ال غنــى 
ألي إدارة رشــيدة عنــه، مــع الســعي إىل تكييــف املخاطبــة بــا 

ــاط. ــح واألوس ــات والرائ ــض الفئ ــة بع ــرى خصوصي يتح
إْن مل ُتنِجــز إدارات املســاجد واملراكــز جتربــة التحــّول الشــبكي 
بمقاصدهــا احلســنة ومواصفاتــا الالئقــة، مــع التجديد املســتمّر يف 
د؛ فــإّن فرصتهــا وإن تأّخــرت تبقــى قائمــة؛ إن  هــذا املضــار املتجــدِّ
عزمــت عــى الّلحــاق وَســَعْت إىل االســتباق، فمزيــد مــن اآلفــاق 
ــايّن  ــم رمض ــع كل موس ــام، أو م ــد ع ــًا بع ــح عام ــة تنفت التواصلي

باألحــرى.
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ــه  ــح مع ــِه، تنفت ــهرًا بِحَيالِ ــارك ش ــاين املب ــم الرمض ــّد املوس يمت
آفــاق رحبــة للرامــج والنشــاطات املســجدية، التــي جتــدر العنايــة 
بتنميتهــا وتطويرهــا حــوالً بعــد حــوٍل، أخــذًا بعــني االعتبــار 

األولويــات واملتطلبــات واخليــارات التاليــة:

ــة  ــم طبيع ــا يوائ ــجدية ب ــاطات املس ــج والنش ــع الرام r  تنوي
ــي احتياجــات اجلمهــور  موســم رمضــان ويتحــّرى مقاصــده وُيلبِّ
ــة لتعليــم  ــان أّن هــذا الشــهر فرصــة مثالي ــّي عــن البي املتعــددة. غن
ــى  ــّض ع ــئ واحل ــان الداف ــاش اإلي ــا، وإلنع ــور دينه ــال أم األجي
ــة، وللتشــجيع عــى املبــادرة  الطاعــات وتنميــة االلتزامــات الِقَيمّي
إىل اخلــر والــّر واإلحســان، والرتاحــم والتواصــل بــني األجيــال، 
ــا بينهــم، ومــع جمتمعهــم العريــض،  ولتوثيــق عــرى املســلمني في

ــة. ــة املحلي ــة حضورهــم اإلجيــايب يف البيئ وتنمي

إعــادة تصميــم برامــج رمضــان ونشــاطاته بــا ُيراعــي    r

التحــّوالت واملســتجدات يف الواقــع والبيئــة املحليــة. يّتضــح هــذا، 
مثــاًل، يف مواســم األوبئــة واجلوائــح - نســأل الل العافيــة - بــا 
ــة،  ــوات اجلامع ــق الصل ــات، وتعلي ــن إغالق ــا م ــب عليه ــد يرتّت ق
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وفــرض إجــراءات وقائيــة حســب تعليــات الســلطات الصحيــة 
ــة. املختص

ــاطات،  ــج والنش ــر الرام ــجد يف تطوي ــور املس ــاج مجه r  إدم

الرامــج  هــذه  تصميــم  يف  تفاعليــة  خيــارات  خــالل  مــن 
ــق مجلــة  والنشــاطات ويف تنفيذهــا. مــن شــأن هــذا املســعى أن حيقِّ

مــن املكتســبات املرجــّوة، منهــا:
ربط اجلمهور باملسجد أو املركز بُعرى أوثق.	 
تكييــف الرامــج واألنشــطة بــا يراعــي اهتامــات اجلمهور 	 

ويتحــّرى احتياجاته.
يف 	  وفئــات  أوســاط  إىل  الوصــول  عــى  القــدرة  تنميــة 

. ملجتمــع ا
متكــني إدارة املســجد أو املركــز مــن استشــعار انطباعــات 	 

ــر. ــني والتطوي ــا يف التحس ــتفادة منه ــور واالس اجلمه
املركــز 	  أو  املســجد  إدارة  عــن  التنفيــذ  أعبــاء  ختفيــف 

تطّوعيــة. خيــارات  عــى  واالنفتــاح 

r  رغــم أّن األولويــة يف النشــاطات والرامــج ينبغــي أن تتوّجه 
يف العــادة إىل مجهــور املســجد املبــاش يف املقــام األّول، إالّ أّن ذلــك 
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ال يقــي باالقتصــار عــى هــذا اجلمهــور اللصيــق وحــده. جَيــُدر 
توســيع جمــاالت النشــاط إىل دوائــر أوســع وأوســاط أكثــر تنّوعــًا، 

دة. مــن خــالل خيــارات عمليــة وتواصليــة وشــبكية متعــدِّ

ر برامــج اجتاعية  r  عــى املســاجد واملراكز اإلســالمية أن تطوِّ
ــاء  ــم العط ــو موس ــارك، فه ــان املب ــهر رمض ــة بش ــة خاص وِخْدمّي
والرتاحــم. ُينَصــح يف هــذا املقــام بتنظيــم برامــج ونشــاطات تتوّجه 
وأصحــاب  املشــايف  ونــزالء  اخلاصــة،  االحتياجــات  ذوي  إىل 
ــع،  ــة يف املجتم ــة واهلّش ــات الضعيف ــتعصية، والفئ ــراض املس األم
ــن  ــجون، م ــزالء الس ــأوى ون ــدي امل ــني وفاق ــراء واملحتاج والفق
خــالل مبــادرات مبــاشة و/أو عــر شاكات مــع مؤسســات 
صــة. مــن املهــّم احلــرص عــى معايــر اجلــودة  وهيئــات متخصِّ
ــو  ــا ه ــب م ــأن حس ــذا الش ــل يف ه ــة والتواص ــات الرعاي ومتطّلب
ــة. ــة املحلي ــه يف البيئ ــاَرف علي ــا ُيتع ــة وم ــة املحلي ــّرر يف األنظم مق

r  إْن وافــق شــهر رمضــان املبــارك، وموســم العيــد مــن بعــده؛ 
ــادراٍت  ــة أو مب ــة ودولي ــًا وطني ــة أو أّيام ــات عاّم ــباٍت وحمّط مناس
ــام هــذه الفرصــة قــدر اإلمــكان يف  ــة؛ جيــُدر اغتن ومحــالت جمتمعّي
ــة ذات  ــم اإلجيابي ــراز القي ــع وإب ــان للمجتم ــالة رمض ــم رس تقدي
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الصلــة التــي حيــّض عليهــا اإلســالم، وتوجيــه بعــض برامــج 
رمضــان ونشــاطاته بــا يتناســب مــع هــذه املناســبات ونحوهــا إْن 

أمكــن.

املســاجد واملراكــز اإلســالمية أن حتــرص  إدارات  r  عــى 
يقتــي  ع.  واملتنــوِّ العريــض  ملجتمعهــا  رمضــان  تقديــم  عــى 
ــه قســط مــن برامــج رمضــان ونشــاطاته نحــو  ــاًل، توجي هــذا، مث
ــة  ــة اإلجيابي ــاش املعايش ــى إنع ــيِّ ع ــلم املح ــع املس ــّض املجتم ح
والتواصــل احلميــد مــع شكاء املجتمــع مــن حوهلــم، خاصــة مــن 
خــالل أوارص اجلــرة والزمالــة والصداقــة والعالقــات االجتاعيــة 
املتعــددة. إّن إقامــة موائــد اإلفطــار اجلامعــة مثــال َحَســن يف هــذا 
الشــأن دأبــت عليــه مســاجد ومراكــز ومجعيــات يف مــدن وبلــدات 
أوروبيــة، جيتمــع عليهــا النــاس عــى اختــالف أدياهنــم ومشــارهبم 
يف تراُحــم ووئــام، وقــد يتوّجــه بعضها إىل فئــات معّينــة يف املجتمع 

ــد أحواهلــا وجُيالِســها. هــي أحــوج إىل مــن يتفّق

ُتبديــه بعــض وســائل اإلعــالم  r مواكبــة االهتــام الــذي 
والصحفيــني واملؤثِّريــن يف مواقــع التواصــل االجتاعــي هبــذا 
املوســم، مــن خــالل تيئــة فــرص التعــّرف عــى هــذا املوســم 
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وإنجــاز تقاريــر إجيابيــة أو ُمنِصفــة عنــه، وتوضيــح مــا يلــزم 
ــل.  ــاءة تأوي ــم أو إس ــوء فه ــن س ــع م ــد يق ــا ق ــع م ــه لدف توضيح
عــى إدارات املســاجد واملراكــز اإلســالمية أن جتتــذب التغطيــات 
ــن  ــُبل، م ــا السُّ ــرِّ هل ــم وُتي ــذا املوس ــن ه ــة ع ــة اإلجيابي اإلعالمي
خــالل مواكبــة الرامــج والنشــاطات املســجدية أو االجتاعيــة 
املتصلــة بالشــهر املبــارك، أو التمكــني مــن املعايشــة اإلعالميــة 
والشــبكية حليــاة املســلمني يف رمضــان يف نطــاق الفــرد واألرسة 
واحليــاة اليوميــة، عــر برامــج خمصصــة هلــذا األمــر قــد تقــوم إدارة 
ــني  ــع الصحافّي ــم م ــا والتفاه ــُبل هل ــة السُّ ــز بتهيئ ــجد أو املرك املس

والناشــطني الشــبكّيني بشــأهنا.

وااللتزامــات  البيئيــة  املعايــر  مراعــاة  عــى  احلــرص   r
رمضــان  نشــاطات  يف  واملبدئيــة  والصحيــة  اإليكولوجيــة 
ــد املســجد أو املركــز عمومــًا هبــذه املعايــر  وبراجمــه، وُينَصــح بتقيُّ
ــارات  ــال اخلي ــاًل، إمه ــّح، مث ــال. ال يص ــة احل ــات بطبيع وااللتزام
األمثــل للتعامــل مــع النفايــات وامُلخّلفــات. وينبغــي املفاضلــة 
ــد حســب  ــواد املســتخدمة يف الرامــج والنشــاطات واملوائ ــني امل ب
م  ــدِّ ــًا، وأن يق ــة أيض ــة/ اإليكولوجي ــة والبيئي ــا الصحي مواصفات
املســلمون مثــاالً محيــدًا ألنفســهم وجمتمعهــم يف هــذا الشــأن. جَيــُدر 
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اغتنــام املوســم الرمضــاين يف التوعيــة والرتشــيد يف هــذه املجــاالت 
مــن  االســتفادة  مــع  احلديثــة  احليــاة  أمهيتهــا يف  تتعاظــم  التــي 
املؤسســات واجلمعيــات املختصــة يف هــذا املقــام، وتنظيــم محــالت 
مــن قبيــل »رمضــان أخــر«، أو »صيــام صحــي«، أو نحــو ذلــك.



َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة ـ رىض الل عنــه ـ َأنَّ َرُســوَل اللَِّ صــى الل عليــه 
ــاَل: ــلم َق وس

]رواه البخاري[

ــُه ِل، َوَأَنــا َأْجــِزي  َيــاَم، َفإِنَّ َقــاَل اللَُّ: ُكلُّ َعَمــِل اْبــِن آَدَم َلــُه إاِلَّ الصِّ
ــْث  ــاَل َيْرُف ــْم، َف ــْوِم َأَحِدُك ــْوُم َص ــٌة، َوإَِذا َكاَن َي ــاُم ُجنَّ َي ــهِ .  َوالصِّ بِ
ُه َأَحــٌد، َأْو َقاَتَلــُه َفْلَيُقــْل إيِنِّ اْمــُرٌؤ َصائِــمٌ .   َوالَ َيْصَخــْب، َفــإِْن َســابَّ
ــَد اللَِّ  ــُب ِعنْ ــِم َأْطَي ائِ ــِم الصَّ ــوُف َف ُل ــِدِه خَلُ ــٍد بَِي ــُس حُمَمَّ ــِذي َنْف َوالَّ
ائـِـِم َفْرَحَتــاِن َيْفَرُحُهــَا إَِذا َأْفَطــَر َفــِرَح، َوإَِذا  ِمــْن ِريــِح امْلِْســِك، لِلصَّ

ــُه َفــِرَح بَِصْوِمــِه. َلِقــَي َربَّ
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ــاء  ــني، وج ــتقبل املصلِّ ــاجد تس ــال مس ــارك ب ــان املب ــّل رمض ح
شــهُر القــرآن بــال معتمريــن، وانقطع شــّد الرحــال فيه إىل املســاجد 
األساســية يف اإلســالم. إهنــا خــرة قاســية عايشــناها مجيعــًا يف زمــن 
اســتثنائي، وأدركــت األمــم عــر القــاّرات واألقاليــم مثيالتــا بعــد 
أن توّقفــت عجلــة احليــاة اليوميــة بإغالقــات صارمــة اقتضتهــا 

األولويــة الصحيــة يف زمــن اجلائحــة.
إهنــا حمنــة عظيمــة واختبــار قــاٍس، لكــّن مدرســة رمضــان 
ــدار عــى خــوض  ــرع أبواهبــا يف كلِّ الظــروف، فاالقت ــارك ُت املب
التجربــة يصقــل اإلنســان وييِّئــه ملزيــد مــن االرتقــاء، فــوق صــره 

ــابه. واحتس
مــع ظــرف اإلغــالق  اجتمــع موســم رمضــان االســتثنائي 
ــر  ــن يف قع ــاء ونح ــد يف االرتق ــار أن نجه ــار االختب ــامل، فص الش
املحنــة؛ أن نســعى إىل تقــارب الوجــدان رغــم تباعــد األبــدان؛ أن 
ــوات  ــة عــن الصل ف ــَر املســاجد وهــي موصــدة قــرًا أو متوقِّ َنعُم
ي؛ وأثقلــت  اجلامعــة. ألَقــت بنــا اجلائحــة يف مواجهــة التحــدِّ
ــا  ــَت أي ــا؛ فأن ــاص منه ــاشة ال من ــؤولية مب ــا بمس ــَل كلٍّ منّ كاه
ــالة يف  ــم الص ــن يقي ــَت م ــك، وأن ــن حول ــوم مل ــاُم الي ــلم اإلم املس
بيتــك، وأنــت مــن عليــك املبــادرة يف جمتمعــك، وأن تلتمــس 

تذكــر نفســك بالطاعــات وحتفيــز غــرك للخــرات.
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ــامل، ويف  ــكون الع ــر يف س ــدًا للتفّك ــًا جدي ــة أفق ــت اجلائح فتح
تتأّلــق، ووجــداٌن يتحــّرك. دامهتنــا اجلائحــة  الســكون أذهــاٌن 
ــة  ــغ البري ــزات مل تبل ــن منج ــدي م ــا يف األي ــغالنا ب يف ُذروة انش
مبلغهــا مــن قبــل. كانــت األمــم َمزهــّوًة بتســابقها يف اجتيــاز 
الفضــاء واهلبــوط عــى الكواكــب واكتســاب أســباب القــّوة، 
، حتــى  وتتنافــس يف التصنيــع والرتويــج واالســتهالك بــال حــدٍّ
ــن  ــا يف مواجهــة كائ ــا مجيعــًا حتــت الصدمــة حــدود قدراتن أبرن
جمهــري ال نبــره؛ عّطــل عامَلنــا وأوقــف حركتنــا، وفــرض علينــا 
ــال  ــة يف احل ــات عميق ــْوض مراجع ــا بخ ــوال، وألَزمن ــر التج حظ

ــآل.  وامل
ي املنحــِة الكامنــة يف جــْوف املحنة،  يســاعدنا رمضــان عــى حتــرِّ
ــوي  ــتقامة، وينط ــالح واس ــة إص ــل فرص ــام حيم ــهر الصي ــإّن ش ف

زمــن اجلائحــة عــى فرصــة اســتدراك وترشــيد.
هــذا،  فــوق  عضدنــا،  مــن  يشــّد  املبــارك  رمضــان  إّن  ثــّم 
ــني،  ــة، واليق ــل الطمأنين ــات؛ مث ــم األزم ــه يف مواس ــزاٍد نحتاج بِ
ــم،  ــل والرتاح ــاب، والتكاف ــر واالحتس ــوء إىل الل، والص واللج
ــن الل  ــون م ــتلهام الع ــرة باس ــعي واملثاب ــل، والس ــر والتأّم والتفّك
ــض  ــف ببع ــاٌت تعص ــوٌط وصدم ــح ضغ ــن اجلوائ ــاىل. ويف زم تع
البــر، أو تدفــع هبــم إىل شــفر القنــوط وُأُتــوِن اجلــزع، لكــّن مــن 
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ترّبــى يف مدرســة رمضــان يســتلهم العــون مــن الل تعــاىل مســتعينًا 
ــه وســلم:  ــوُل الل صــى الل علي ــال َرُس ــد ق بالصــر والصــالة، وق
، َوَلْيــَس َذلِــَك  ــُه َلــُه َخــْرٌ »َعَجبــًا ألْمــِر امْلُْؤِمــِن ! إِنَّ َأْمــَرُه ُكلَّ
اُء َشــَكَر، َفــَكاَن َخــْرًا َلــُه،  أِلَحــٍد إاِلَّ لْلُمْؤِمــن: إِْن َأَصاَبْتــُه رَسَّ
ــاٌر  ــام اختب ــُه«. إّن الصي ــْرًا َل ــَكاَن خ ، َف ــَرَ اُء َص ــُه رَضَّ َوإِْن َأَصاَبْت
ــار أالّ  ــذا االختب ــالح يف ه ــارات الف ــن َأم ــرة، وم ــر وامُلصاب للص
جيــزع اإلنســان يف مواجهــة الــُرِّ إْن مّســه يشء مــن ذلــك يف زمــن 

الوبــاء، ال قــّدر الل.
بــأْن يملِــَك  ويف رمضــان ُفســحُة حتــّرٍر وانعتــاٍق وارتقــاٍء؛ 
اإلنســاُن ِزمــاَم نفســه كــي يرقــى هبــا فــوق التثاقــل الذميــم إىل 
األرض، وكــي ينعتــق مــن غوايــة االســتهالك اجلامــح املشــّبعة 
نيــا الزائفــة. لعّلنــا أدركنــا يف موســم اجلائحــة أّن هــَوس  بألــوان الدُّ
َد  ــدَّ ــرتيات َتب ــي بامُلش ــة والتباه ــات التجاري ــى العالم ــرص ع احل
بــني عشــّيٍة وضحاهــا، يف حلظــة دامهــة تعّطلــت فيهــا طقــوس 
املســتري.  الوبــاء  صدمــة  حتــت  االســتعرايض  االســتهالك 
واســتولت  والنجــاة،  الوقايــة  أولويــَة  يومهــا  البــر  اكتشــف 
عليهــم اخلشــية مــن انقطــاع األنفــاس يف أروقــة الطــوارئ املكتظــة 
بالذاهلــني. كانــت خــرًة عميقــة وال زالــت ذيوهلــا حــارضة، وإن 
غفــل كثــر مــن النــاس عــن ِعظاِتــا بعــد أن اجتــازوا حلظــة اهللــع.
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البــر؛  تاريــخ  يف  قاســيًا  درســًا  كورونــا  موســم  ســيبقى 
انقشــعت فيــه أوهــام الفــردوس األريض، وفتــح عيوننــا عــى 
عــوامل ختالطنــا وكائنــات دقيقــة جتــري منـّـا جمــرى األنفــاس دون أن 
ــم  ــإذن الل - ألن ُيرِغ ــل - ب ــا مؤّه ــم أّن بعضه ــا؛ رغ ــرتث هب نك
ــة ..  ــا احلديث ــل مدنّيتن ــا، وأن يعطِّ ــا، وأن ُيِقــضَّ مضاجعن كرياءن

ــخ.  ــة التاري ــت هناي ــا بلغ ــا أهن ــب بعضن ــد أن حس بع
إّن يف ذلــك آليــة .. أن ُيعجزنــا كائــٌن ضعيــٌف غــر مرئــيٍّ عــن 
آِخِرنــا. والعــرُة أّن موســم كورونــا كان وال زال، كتابــًا مفتوحــًا 
ــاوز  ــا يتج ــا ب ــن حوهل ــة م ــاٍت دقيق ــر يف كائن ــي تتفّك ــة ك للبري
ــة؛ هــي عــرة لقــوم يتفّكــرون يف ذّرة،  مــؤشات اجلائحــة النمطي
أو يف مثقــال حّبــة مــن خــردل، أو يف بعوضــة فــا فوقهــا، أو يف 
ــٌل  َب َمَث ــاُس رُضِ ــا النَّ َ ــا َأيُّ ــه: »َي ــَر رغــم ضعف ــز الب ــاٍب ُيعِج ُذب
ُلُقــوا ُذَباًبــا  َفاْســَتِمُعوا َلــُه r إِنَّ الَِّذيــَن َتْدُعــوَن ِمــن ُدوِن اللَِّ َلــن خَيْ
َبــاُب َشــْيًئا الَّ َيْســَتنِقُذوُه ِمنْــُه  َوَلــِو اْجَتَمُعــوا َلــُه r َوإِن َيْســُلْبُهُم الذُّ

ــج: 73[. ــوُب« ]احل ــُب َوامْلَْطُل ــَف الطَّالِ r َضُع



َعــْن َأيِب ُهَرْيــَرَة ـ رىض الل عنــه ـ َأنَّ َرُســوَل اللَِّ صــى الل عليــه 
ــاَل: ــلم َق وس

]رواه البخاري[

ــُه ِل، َوَأَنــا َأْجــِزي  َيــاَم، َفإِنَّ َقــاَل اللَُّ: ُكلُّ َعَمــِل اْبــِن آَدَم َلــُه إاِلَّ الصِّ
ــْث  ــاَل َيْرُف ــْم، َف ــْوِم َأَحِدُك ــْوُم َص ــٌة، َوإَِذا َكاَن َي ــاُم ُجنَّ َي ــهِ .  َوالصِّ بِ
ُه َأَحــٌد، َأْو َقاَتَلــُه َفْلَيُقــْل إيِنِّ اْمــُرٌؤ َصائِــمٌ .   َوالَ َيْصَخــْب، َفــإِْن َســابَّ
ــَد اللَِّ  ــُب ِعنْ ــِم َأْطَي ائِ ــِم الصَّ ــوُف َف ُل ــِدِه خَلُ ــٍد بَِي ــُس حُمَمَّ ــِذي َنْف َوالَّ
ائـِـِم َفْرَحَتــاِن َيْفَرُحُهــَا إَِذا َأْفَطــَر َفــِرَح، َوإَِذا  ِمــْن ِريــِح امْلِْســِك، لِلصَّ

ــُه َفــِرَح بَِصْوِمــِه. َلِقــَي َربَّ
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السؤال األول:  ملاذا أصومل

القرآن الكريم جُييُبنا: ملاذا نصومل

ــام  ــًا - عــى االهت ــن ِعْل ــا رّق التدّي ــاس - ســيا عندم درج الن
ــن  ــه م ــوب، ألن ــو مطل ــومل وه ــف أص ــف. أي: كي ــؤال الكي بس
ــؤال  ــك الس ر ذل ــزِّ ــى ُنع ــادة حت ــّم العب ــن ال تت ــم. ولك ــه احلك فق
ــع  ــذا جيتم ــومل وب ــاذا أص ــو: مل ــن، وه ــه قري ــو ل ــر ه ــؤال آخ بس
ــِه، ويرتقــي الّصائــم إىل َمصــافِّ الذيــن حيّبهــم الل  احُلْكــم بِحْكمتِ
تعــاىل، إذ قــال عليــه الســالم: »فضــل العــامل عــى العابــد كفضــي 
عــى أدناكــم«. العــامل هــو الــذي يعلــم ملــاذا يصــوم ثــم يصــوم. أّمــا 

ــاذا يصــوم. ــم مل ــذي يصــوم وال يعل ــد، فهــو ال العاب

ممـّـا كتــب ابــن القّيــم رمحــه الل، أنــه أحــى يف القــرآن الكريــم 
املواضــع التــي فيهــا ِعلــٌل وِحَكــٌم، فلــّا ناهــز ألــَف موِضــٍع َأرَســَل 
األمــَر. إذ تبــنّي لــه أّن هــذا الكتــاب يعتنــي باحُلْكــم بقــدر اعتنائــه 
بِحْكمــِة احُلْكــِم. ملــاذا نصــومل ســؤال أجــاب عنــه القــرآن الكريم. 
إذ قــال ســبحانه يف آيــات الّصيــام يف ســورة البقــرة: »يــا أيــا الذيــن 
ــن مــن قبلكــم  ــب عــى الذي ــا كت ــام ك ــب عليكــم الّصي ــوا كت آمن

كــُر احلكيــُم هنــا أّن املقصــود مــن  لعّلكــم تتقــون«. إذ بــنّي الذِّ
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ــوى  ــل التق ــون(. أص ــم تتق ــوى )لعّلك ــول التق ــو حص ــام ه الّصي
هــو االجتنــاب، كــا بــنّي ذلــك َحــْرُ األّمــة لِســائٍل عنهــا، إذ قــال 

لــه: أرأيــَت لــو ســلكَت مســلكًا فيــه حطــٌب وشــوٌكل مــاذا كنــَت 

فاعــاًلل قــال الّســائُل: أصفــن ثــويب اتقــاَء الشــوِك واحلطــِب، فقال 
ترمجــان القــرآن: كــا تتقــي الشــوك أن يصيبــك، اتــق اللَ ســبحانه 

ــه. أن يصيبــك غضُب

من حكم الصوم: اخلر

ــاٌت باحِلَكــم بمثــل مــا امتــألت هــذه اآليــات،  ــا مل متتلــئ آي رّب
الّصيــام،  مقصــودات  مــن  مقصــود  التقــوى  أّن  بيــان  بعــد  إذ 
ــم  ــه ســبحانه: »وأن تصومــوا خــر لكــم إن كنت أردف ذلــك بقول
تعلمــون«. ذلــك يعنــي أّن الصــوم - وهــو َفْطــُم النفِس عــن هواها 
أكاًل وشبــًا ولــّذًة - جيلــب معــه إىل اإلنســان الّصائم خــرًا، ولكن 
مــا هــو اخلــرل اخلــر: ِقيمــٌة عاّمــٌة مطلقــٌة كلّيــٌة تشــمل كّل أنــواع 
احُلســنى مــاّدًة ومعنـًـى. عندمــا يصــوم الّصائــم فإنــه يصيــب خــرًا، 
ــق إيانــه بالغيــب بإلــه ال يــراه وال يســمعهن وبذلــك يتمّيــز  إذ ُيعمِّ
عــن الّداّبــة التــي ال تؤمــن ســوى باملحســوس امللمــوس. وعندمــا 
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ــه يملــك زمــام نفســه، وال يدعهــا ترعــى كّل  ــم فإن يصــوم الّصائ
مــا تــوى بــدون ضابــط وال حــارٍس أن ختتلــط باألنعــام. ذلــك أّن 
الدنيــا خلقــت لنــا فتنــة وتســخرًا، فإّمــا أن نحســن رياضــة أنفســنا 

رين. الّصــوُم عبــادة  حياهلــا، وإّمــا أن نكــون هلــا نحــن عبيــدًا ُمســخَّ
تشــحن اإلرادة وتغــذي مناســيب الصــر، والّصــر حيتــاج إليــه كّل 
إنســان بغــض النّظــر عــن دينــه يف هــذه احليــاة، إذ أّن الصــر َمظِنَّــُة 
الفــوِز والنجــاِح يف الدنيــا، أّمــا الطيــش واهلجــوم عــى الشــهوات، 
ــا  ــديّن رَصٌف، ك ــٌر ب ــوم خ ــل. الّص ــاق والفش ــة اإلخف ــو مظنّ فه
ــاُء الذيــن ينصحــون بعــض مرضاهــم بــه. ويف  أثبــت ذلــك األطب
اجلملــة، فــإّن الغــرض هنــا ليــس إحصــاء اخلــر الــذي يثمــره 
ــأيت  ــر، وال ي ــوم خ ــأّن الص ــول ب ــو الق ــرض ه ــا الغ ــام، إّن الّصي
ــًة للصــر، وَشــحنًا  ّإال بخــر: طاعــًة للِ، ورياضــًة للنفــس، وتعبئ
تــكاد حتــى  ممّــا ال  ذلــك  البــدن، وغــر  لــإلرادة، وعافيــًة يف 
ــُع أن يعــّر عــن كّل  ــه. وبذلــك فّضــل النظــم القــرآينُّ البدي أطراُف
ــا وممّــا  ذلــك بلفــِظ اخلــر، لتشــمل كّل جوانــب اخلــر، ممّــا علمن

مل نعلــم.



عن رمضان .. ثالثة أسئلة

98

ملاذا نصوم رمضان ... وليس شعبانل

هــذا ســؤال آخــر مهــّم، أمل يعلِّمنــا القــرآن الكريــم أّن الســؤال 
هــو طريــق العلــم ومفتــاح الرســوخ فيــهل وذلــك عندمــا عــرض 
علينــا أســئلة عظمــى ال تقليديــة مــن لــدن إبراهيــم عليــه الّســالم. 
إذ ســأل رّبــه قائــال: »رّب أرين كيــف حتيــي املوتــى« ومثلــه حفيــده 
ــك«.  ــر إلي ــال: »رّب أرين أنظ ــأل قائ ــالم، إذ س ــه الس ــى علي موس
ملــاذا نصــوم رمضــانل ســؤاٌل أجــاب عنــه القــرآن الكريــم نفســه 
ــزل  ــذي أن ــان ال ــهر رمض ــبحانه: »ش ــه س ــك يف قول ــك، وذل كذل
فيــه القــرآن هــدى للنّــاس وبّينــات مــن اهلــدى والفرقــان«. ســياق 
ــن  ــى الذي ــه ع ــا كتب ــام ك ــم الّصي ــب عليك ــو أّن الل كت ــكالم ه ال
مــن قبلكــم ليكــون يف شــهر رمضــان. وقــد عّينــه ســبحانه تعيينــًا 
ــا ال حيتمــل عــدا اإلحــكام والتفســر. ومل يقــر  ونــّص عليــه نصًّ
ــا أن نصــوم رمضــان  ــار لن ــه اخت ــا أّن ــا أخرن ذلــك عــى ذلــك، إّن
بســبب أّنــه الشــهر الــذي ُأنــِزل فيــه القــرآن، وِمــن ذا حقيــق 
ــا نصــوم رمضــان احتفــاًء بالقــرآن، واحتفــاالً  ــا أن نقــول إّنن علين
ــديد،  ــاز ش ــرآن بامتي ــهر الق ــو ش ــرآن، فه ــًا للق ــرآن، وتعظي بالق
ــرآيّن،  ــّص الق ــم بالنّ ــه العل ــٍد، ولكن ــن أح ــادًا م ــذا اجته ــس ه ولي
أي أّن الل اختــار عبــادة الّصيــام لتكــون يف الّشــهر الــذي َأنــَزل فيــه 
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من حكم الّصيام األخرى

ــى عــن احلــر واإلحصــاء، ِمــن ذلــك،  حكــم الّصيــام رّبــا تتأبَّ
بحســب مــا ورد يف آيــات الّصيــام ذاتــا، أن يرتّبــى اإلنســان عــى 
ــن  ــه، م ــن حول ــاس م ــه، وبالنّ ــق بنفس ــه الرتّف ــر، وفق ــة الي ثقاف
لــًة بقيــم اليــر تكليــاًل  يــدرس هــذه اآليــات لــن جيــد غرهــا مكلَّ
عجيبــًا، ِمــن ِقَيــم اليــر املذكــورة هنــا قولــه: »أّيامــا معــدودات« 
ــي  ــا ه ــّفيًا، إن ــاًل أو تش ــًا أو تنكي ــرًا مرهق ــس أم ــام لي أي أّن الصي
أيــاٌم قليــالٌت مقــدور عــى عّدهــا. ومــا ُقــِدَر عــى عــّده فهــو قليــل، 
ومــن تلــك الِقَيــم كذلــك عــدم الشــّق عــى املريــض واملســافر وَمــْن 

ــه العظيــم وذكــره احلكيــم. مل خيــرت لــه شــهرًا حرامــًا، وهــي  كالَم
شــهور أربعــة مل خيرتعهــا اإلســالم. إّنــا أقّرهــا، ولكــن اختــار لــه 
الشــهر الــذي ّشفــه الل بنــزول ذكــره احلكيــم فيــه، كــا ورد ذلــك 

يف ســورة القــدر. وألجــل ذلــك ســّن عليــه الســالم ســنّة التهّجــد 
للنــاس، ولكــن ملــا خــاف أن يوجــب ذلــك عــى أّمتــه عــدل عنهــا 
يف املســجد، وملــا جــاء اخلليفــة الثــاين - أي الفــاروق عمــر - أحيــا 
تلــك الســنة وظّلــت حّيــة إىل اليــوم. وســتظّل بــإذن الل كذلــك إىل 
يــوم القيامــة، تعظيــًا للقــرآن، يف الشــهر الــذي ُأنــِزل فيــه القــرآن.
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ــُل  ــا يؤجَّ يف ُحْكِمهــا ِمــن مثــِل حائــض ونفســاء وغــر ذلــك. إّن
ــزوم  ــك ل ــم كذل ــك القي ــن تل ــة، وِم ــي الطارئ ــى تنق ــك حت ذل
اليــر لزومــًا بِحســبانِه إرادًة إهليــًة ماضيــًة »يريــد الل بكــم اليــر« 

وأّكــد ذلــك بنفــي ضــّده، إذ قــال ســبحانه: »وال يريــد بكــم 
العــر«، وهــو أمــٌر يشــمل احليــاة كّلهــا، وليــس الّصيــام فحســب. 
ومــن تلــك احِلَكــم كذلــك صلــة النــاس املحتاجــني باإلنفــاق، إذ 
قــال ســبحانه: »وعــى الذيــن يطيقونــه فديــٌة طعــاُم ِمســكنٍي«، 
وبــذا يرتبــط الّصيــام الــذي يغلــب عليــه الّطابــع الفــردّي باإلنفــاق 
ــام  ــاهم الّصي ــك يس ــّي. وبذل ــع مجاع ــي ذات طاب ــل، وه والتكاف
ــدم  ــى اهل ــًا ع ــُدَو ممتنع ه لَيغ ــدُّ ــا يُش ــد رصًّ ــّف الواح يف رّص الص
واالندثــار. وبذلــك نــرى أّن املقصد األســنى مــن الّصيــام: التقوى 
املذكــورة يف رأس اآليــات. وبــا أّن التقــوى - مثــل اخلــر - قيمــة 
عاّمــة مطلقــة كلّيــة، فإهّنــا ُبيِّنَــْت فيــا يــي مــن اآليــات ذاتــا لتكــون 
ــاًل، ولتكــون مــّرة أخــرى  ــرًا، ولتكــون مــّرة أخــرى تكاف ــّرًة ُي م
ــأّن  ــًا للقــرآن يف شــهر القــرآن، ولتكــون مــّرة أخــرى ِعلــًا ب تعظي
، ولتكــون مــّرة تكبــرًا لل وحــده ســبحانه  الصيــام خــٌر مطلــٌق عــامٌّ
أنــه هــو وحــده املطــاع غيبــًا، فــال َيستســلم يف األرض للطاغــوِت 
ُمســلٌم. ولتكــون مــّرة أخــرى، وليســت أخــرة، شــكرًا »لعّلكــم 
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تشــكرون«. الصيــام دورٌة تكوينيــٌة تعودنــا مــّرة واحــدة يف العــام، 
ــكراِن. تبتــدئ بمطلــب التقــوى، وختتتــم بمطلــب الشُّ

وآخر دعوانا أن احلمد لل رّب العاملني.

السؤال الثاين: ملاذا نصوم مجاعة يف زمن واحدل

أليس جديرا بنا أن نطرح هذا الّسؤالل
ملاذا نصوم جمتمعني يف زمن واحدل

إذا كانــت عبــادُة الّصيــام عبــادًة شــخصيًة فردّيــًة - وهي كذلك 
يف جانــب منهــا - فلــاذا ُندَعــى إىل ممارســتها يف شــهٍر واحــٍد حمــّدٍد 
ــا الزمــن  ــار كّل واحــد منّ ــو اخت ــا ل ــا رّضن هــو شــهر رمضــانل م
الــذي يناســبه صيامــًال شــهرًا كامــاًل متتابعــًا غــر مفــّرٍقل وليكــن 
ــهر  ــو ش ــال وه ــرام مث ــّرم احل ــه )يف حم ــات رحالت ــارج أوق ــذا خ هل
حــرام( وليكــن لآلخــر ِمثــُل ذلــك، ختتــار املــرأة مثــال الزمــن الــذي 
ــُم  ــل الّصائ ــى ذلــك أن يمي ــه حيضتهــا. وليــس معن ال تغشــاها في
ــنّى  ــن أن يتس ــك أوىل م ــس ذل ــًا. ألي ــاره تقّصي ــر هن ــن يق إىل زم

ــه أن يقــي ذلــك عــّدة، ومثــل  ــامل ولكــن اآلخــر علي هلــذا الّصي
ذلــك عــى املــرأةل
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سؤاٌل مروٌع .. وجواٌب ينثر كِنانَة احلقِّ نثرًا

جامعــًة،  قــراءًة  واحــدًة،  مــّرًة  العزيــز  الكتــاب  يقــرأ  مــن 
ــه يفاجــأ بــأّن خطابــه  ــرًة، ال ريــب أّن هادئــًة، متأّنيــًة، مرتّيثــًة، متدّب
ــاس - ســيا مــن املؤمنــني - بصيغــة اجلاعــة،  ــه إىل الن ظــّل يتوّج
ــاَء  ــوا« ُزه ــن آمن ــا الذي ــا أي ــان »ي ــة اإلي ــاس بصف ــب الن إذ خاط
تســعني مــّرة كاملــة، وهــي مجــاع األوامــر والنّواهــي كّلهــا تقريبــًا، 
ــاِء  ــة، بُزه ــة املكي ــَيَا يف املرحل ــاس، ِس ــب الن ــك خاط ــل ذل وبمث
مخــٍس وعريــَن مــّرًة أخــرى كاملــة، وحتــى عندمــا خاطــب 
ــك  ــل ذل ــس، وبمث ــان اجلن ــب اإلنس ــه خياط ــني، فإن ــان مّرت اإلنس
ــالت، أي  ــّرات كام ــس م ــة مخ ــة املكي ــي آدم يف املرحل ــب بن خاط
إّن جممــوع اخلطــاب بصيغــة اجلاعــة كان زهــاء عريــن مــّرًة 
ومائــًة كاملــًة، األعجــُب مــن ذلــك كّلــه أّن اخلطــاب الفــردّي 
ــدَّ عــن ذلــك. ذلــك أّن  الشــخيّص - كــا نعــّده نحــن اليــوم - مل َينُ
تلــك اخلطابــات فيهــا الدعــوة إىل التقــوى التــي هــي اختيــاٌر فــرديٌّ 
، وقــراٌر َينُبــع مــن داخــل اإلنســان. أمل تســأل نفســك  شــخيصٌّ
مــّرة: كيــف أكــون تقيًّــا مــع النــاسل عبــادة الّصيــام - كــا يعــرف 
ــا - عبــادة يغلــب عليهــا الّطابــع الفــردّي الشــخيّص  كّل واحــد منّ
ــوب  ــاء - أي أّن املطل ــان الفقه ــٌة - بلس ــادة َتْركِيَّ ــا عب ــبب أهّن بس
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مــن الّصائــم ليــس فعــُل يشٍء، إنــا تــرُك يشٍء. وأّن الصائــم يمكــن 
أن يظهــر صائــا مــع النــاس، ولكنــه ُمفطــٌر عندمــا خيتــي بنفســه، 
ــك  ــبحانه. إذا كان ذل ــدا اللَ س ــب، ع ــه، وال رقي ــيب علي وال حس

كذلــك - وهــو كذلــك قطعــا - فكيف ُندَعــى إىل الصيــام اجلاعّي 
يف زمــٍن واحــٍد ل! أليــس أوىل أن يصــوم كّل واحــٍد منّــا شــهرًا 
ــر  ــة، غ ــادة بالكلي ــك العب ــًا لتل ض ــه ُمتمحِّ ــون في ــو، يك ــاره ه خيت
ــًة مــن َغَشــَياِن  منشــغل بســفر أو مــرضل ومثــل ذلــك املــرأة، آمن
ــة خطــرة  ــا نصــل إىل حمّط احليضــة، أو الّرضــاع، أو النفــاسل هن
مهمــة مــن حمّطــات طبيعــة هــذا الديــن. هنــا نصــل إىل النهــل مــن 
ــس  ــاء، ولي ــن العل ــن العابدي ــا م ــاًل جيعلن ــن هن ــذا الدي ــة ه حكم
ــم أّن الل  ــا نعل ــم، هن ــًا للعل ــون وزن ــن ال ُيقيم ــن الذي ــن العابدي م
ــام اجلاعــّي يف زمــن واحــد وهــو  ــا إىل الصي ســبحانه عندمــا دعان
ــوى  ــا إىل التق ــا دعان ــك - ك ــه ذل ــنّى ل ــن ال يتس ــا م ــم أّن فين يعل
مــّراٍت وهــي عمــل يغلــب عليــه الّطابــع الفــردّي الداخــّي - فإّنــا 
ــل،  ــرة التكاف ــا بفط ــة، وحيقنن ــزة اجلاع ــا غري ــرس فين ــد أن يغ يري
ــِة التعــاون. رســالته إلينــا هنــا: هــي أّن املقصــود مــن الّصيــام  وِجبِلَّ
ليــس اجلانــب العمــّي فحســب، أي الكــّف عــن األكل والــرب 
والّلــذة فحســب، وإّنــا املقصــود هــو الكــّف عــن يشٍء آخــر كبــٍر، 
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ــا ُيفــي  ــة والشــخصانية، ب ــة والوحداني وهــو الشــعور بالفرداني
ــه يف  ــر نفس ــر. األم ــار اآلخ ــّو، واحتق ــذات، والعل ــم ال إىل تضّخ
الّصــالة التــي دعانــا إليهــا فرضــًا ُموَجبــًا مــّرًة واحــدة يف األســبوع، 

فــال تــؤدَّى إالّ يف مجاعــة، وهــي صــالة اجلمعــة. ولكنـّـه، رمحــًة بنــا، 
دعانــا إىل غرهــا - صــالة اجلاعــة- ترغيبــًا، األمــُر نفُســه يف عبــادة 
الــّزكاة التــي أمرنــا فيهــا باإلنفــاق مــن املحاصيــل ذاتــا، وبالقــدر 
ذاتــه، ويف املصــارف ذاتــا، فــال ُيعَفــى حتــى الفقــر الــذي يملــك 
ــّزكاة  ــه أن يأخــذ ال ــه، ول النّصــاب يف هــذا املحصــول أن ينفــق من

ــادة احلــّج. ــه يف عب مــن حمصــوٍل آخــر. واألمــر ذات
ِمــن ذلــك - وممـّـا يضيــق هنــا اخلطــاب عنــه - نســتنبط بيــٍر أّن 
املقصــد األســنى مــن عبــادة الّصــوم - أهنــا عبــادٌة مجاعيــٌة يف زمــن 
واحــد - هــو الشــعور باجلاعــة ِمــن حولــك، فــإذا حصــل جــوع 
ــروب  ــد الغ ــَبٌع بع ــل ِش ــًا، وإذا حص ــوع مع ــان نج ــار رمض يف هن
نشــبع معــًا، وإذا كان يــوُم عيــٍد بعــد انقضــاء الصيــام نفــرح 
معــًا، ونبتســم معــًا، وإذا حصــل إنفــاٌق لــزكاِة الِفطــِر ُننفــق معــًا، 
ونســتقبلها معــًا، يف الصــالة تــرى بعينيــك املصلــني مــن حولــك 
ومــن خلفــك، وهــذه َأمــارٌة رصحيــٌة قاهــرٌة عــى مــراد الل ســبحانه 
يف إنفــاذ الشــعور باجلاعــة واألنــس باجلاعــة. ولكــْن يف الصيــام ال 
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ــرى ذلــك رأَي العــنِي. ولكــن تعلــم أّن املســلمني يف هــذا اليــوم  ُي
وعــى امتــداد شــهٍر كامــٍل يارســون مــا متــارس أنــت. وهــذا يبعث 
فيــك القــّوة واألمــن والســالم والعــّزة باجلاعــة. إذ هــي أمــٌة كاملــٌة 

ــٍم  ــٍر، وحاك ــيٍّ وفق ــني غن ــا ب ــرق فيه ــا، ال ف ــعائر ذات ــوم بالش تق
، وال حتــى بــني مــاٍض وحــارٍض، ذلــك  وحمكــوٍم، وشقــيٍّ وغــريبٍّ
املقصــد األســنى هــو مــن مقاصــد اإلســالم العظمــى، وكــا رأينــا، 
ُل عليهــا أن تغــرس  يــالزم العبــادات الشــعائرية كلَّهــا، وهــي املعــوَّ

ــم اإلســالمية. ــا الِقَي يف كّل أعالن
ــه،  ــل صوم ــوم بمث ــًة تص ــًة كامل ــم أّن أم ــو يعل ــوم وه ــن يص م
فهــو يشــعر بالقــّوة، واألمــن والعــّزة، وأّن ذلــك يزيــده ثباتــًا عــى 
دينــه، إذ الثبــات عــى الديــن مســؤوليٌة مجاعيــٌة، أمل يقــل عليــه 
ــه عــى  ــه القابــض في ــاٌن يكــون في ــاس زم ــأيت عــى الن الســالم: »ي
دينــه كالقابــض عــى اجلمــر« ل. وعندمــا تلبــس البــالد كّلهــا 
ــس  ــعر باألُن ــرء يش ــإّن امل ــام ف ــهر الصي ــبة ش ــرى بمناس ــة أخ حّل
والطمأنينــة، وأنــه ليــس غريبــًا وال يــأيت عجيبــًا. وقديــا قــال أهــل 
االجتــاع: اإلنســان َمــَدينٌّ بطبعــه. ولذلــك حــرص الصحابــة 
ــاه  ب - بمعن ــرُّ ــدَّ التع ــى ُع ــر، حت ــزوم احل ــّر، أي ل ــى التح ع
ــِرِد  ــه. أمل َي ــتنْكِفون عن ــوا َيس ــًا كان ــرايّف - ذنب ــس اجلغ ــّي ولي الِقَيم
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ــا  ــب عليه ــٍة يغل ــراب بصيغ ــن األع ــم ع ــرآينُّ الكري ــاُب الق اخلط
الّســوءل. يغلــب عليهــا فحســب، وليــس يشــملها بالكليــة. ذلــك 
هبــم حيرمــون أنفســهم االســتمتاع بالبعــد اجلاعــّي هلــذا  أهّنــم بتعرُّ

ــن. الدي
وآخر دعوانا أن احلمد لل رّب العاملني.

السؤال الثالث: ملاذا اصطفى سبحانه عبادة الّصيام لهل

هذا سؤاٌل جديٌد جديٌر بالّطرح ..
أليِّ رسٍّ اجتبــى ســبحانه الّصيــام فحســب، ليكــون لــه هــو 

وحــدهل
أصــل املســألة هــو حديــٌث قــديسٌّ صحيــٌح، أخرجــه الشــيخان 
عــن أيب هريــرة عليــه الرضــوان، يقــول فيــه ســبحانه: »كّل عمــِل 
ابــِن آدَم لــه، إالّ الّصــوم، فإنــه ل، وأنــا أجــزي بــه، يــدع اإلنســان 
ــبحانه  ــة أّن الل س ــي!«. احلقيق ــن أج ــهوته م ــه وش ــه وشاب طعام
، وعــن احلكمــة منــه. ذلــك أنــه قــال حكمــة  هنــا أخرنــا عــن الــرِّ
»يــدع اإلنســان طعامــه وشابــه وشــهوته مــن أجــي«. ذلــك هــو 
الــّر الــذي جعــل عبــادة الصّيــام ترتفــع إىل هــذه الّدرجــة العظمى 
التــي مل خيــّص هبــا الل ســبحانه أّي عبــادة أخــرى. إذ مل يــرد أنــه قــال 

عــن أّي عبــادة أخــرى أهنــا لــه.
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أليست كّل العبادات له وحده سبحانهل

أجــل، ذلــك هــو األصــل العــاّم، ولكــّن ختصيــص الّصيــام 
بذلــك يعنــي أّن عبــادة الّصيــام هــي العبــادة الوحيــدة التــي تغــرس 
ــى عــى االنتــزاع، مهــا شــغب  اإلخــالص يف النّفــس، غرســًا يتأبَّ
الشــيطان َشــَغباتِِه وراودِت الدنيــا بُحطامهــا اإلنســاَن. اإلخــالُص 
مطلــوٌب يف كّل عبــادة، ولكــّن العبــادة الوحيــدة التــي ال يغشــاها 
ــادة الّصــوم، إذ كيــف يعقــل أّن إنســانا  ــدًا مطلقــا هــي عب ــاٌء أب ري
يصــوم ألجــل النــاسل مــن يصــوم ألجــل النــاس ســيفطر يف أّول 
فرصــة خيتبــئ فيهــا عنهــم أو يغيبــون عنــه. وِمــن ذا، فــإّن الصيــام 
هــو العبــادة الوحيــدة التــي جتعــل املــرء الصائــَم ال يــأكُل وال 
يــرُب وال يســتمتُع بــا أحــّل الل لــه وهــو يعلــم أالّ رقيــب عليــه 
عــدا رّبــه وحده ســبحانه. ذلــك يعّلمنــا أّن الل حيّب منـّـا اإلخالص 
ــا أن  ــا ال مثيــل لــه، وذلــك يعّلمنــا أّن الل ســبحانه ال يطلــب منّ حبًّ
نبخــع أنفســنا أو نقتلهــا رهقــًا ألجــل هدايــة النــاس أو عــارة 
ــه  ــه. ولكنّ ــذي دون ــه ال ــة. ودون األرض، ألّن ذلــك متعــّذر بالكلي
يريــد منـّـا إخالصــًا فيــا نقــول، ونعتقــد، ونفعــل، ونعمــل، ونــأيت، 
ونــدع. عــى نحــو تكــون حياتنــا خالصــة لــه هــو وحــده ســبحانه، 
ــا  ــي ال يداخله ــادة الت ــبحانه العب ــى س ــه اجتب ــى أن ــو معن ــك ه ذل
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ــاء أبــدًا مطلقــًا لتكــون لــه هــو وحــده ســبحانه. وهــو الــذي  الّري
ــادة  ــك العب ــوال أّن تل ــٌل، إذ ل ــّوره عق ــًا ال يتص ــا ثواب ــزي عليه جي
ــاء ورصف  هــي التــي حتّصــن اإلنســان مــن غوائــل الــرك والّري

أّي جــزء مــن احليــاة لغــر الل ســبحانه، ملــا قّدمهــا ذلــك التقديــم 
الــذي جيعــل املــرء ســائاًل عــن ذلــك الــّر. ومــن عالمــات ذلــك، 
ــيخني. ورواه  ــني الش ــه ب ــق علي ــه متف ــل إن . ب ــْديِسٌّ ــث ُق أّن احلدي
أبــو هريــرة عليهــم مجيعــًا الّرمحــة والّرضــوان. كّل عمــل ابــن آدم 
لــه، ال تعنــي أّن الــرك يمكــن أن يداخــل بقيــة األعــال واألقــوال 
والعبــادات بــال حــرج، كاّل، ولكــّن ذلــك يعنــي أّن بقيــة العبــادات 
ــة  ــك حج ــل ذل ــد فّص ــاء. وق ــر، أي الّري ــرك األصغ ــاها ال يغش
اإلســالم الغــزاّل يف ِســْفِرِه الفريــد: )إحيــاء علــوم الديــن( إذ بــنّي 
أّن الّريــاء املنكــور هــو الــذي يكــون رضبــة البدايــة يف كّل عمــل، 
ضــًة لغــر الل ســبحانه، أّمــا  ــُة منــذ البدايــة متمحِّ أي تكــون الطُّوّي
ــراد  ــد إف ــن بع ــك - أي م ــد ذل ــن بع ــل م ــى العام ــغب ع ــا يش م
العبــادة لتكــون لل وحــده خالصــة نّيــة معــّزرة - فــال عــرة بــه، إذ 
ــه بــٌر عــدا املعصومــني عليهــم الّســالم مجيعــا  ال يــكاد َيســلُم من
ــاء واملرســلني. إذ يصــّي املصــّي وقــد يغشــاه الشــيطان  مــن األنبي
ــن صالتــه بحــرة النــاس، أو حيّســن قراءتــه إذا كان إمامــا.  لُيحسِّ
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ــا. وغــر ذلــك  ــه مرائي أو قــد ينفــق ويغشــاه الشــيطان ليجعــل من
مــن َشــَغباِت الشــيطان ومــراودات النفــس وشــهوات الدنيــا. إالّ 
ــه  الصيــام، فــال ســبيل ألّي ريــاء أو شك أصغــر عليــه، بســبب أّن

عبــادة قلبيــة، باطنيــة، داخليــة، رّسيــة. أي َتْركِّيــٌة خالصــٌة. ويمكن 
لــكّل صائــٍم إن شــاء ريــاًء أن خيتفــي عــن أعــني النــاس ليــأكل أو 
ــم.  ــل صومه ــم مث ــم صائ ــو معه ــاس وه ــرج للن ــم خي ــرب، ث ي
ــى املهــّم  ــره أحــد. ذلــك هــو املعن ــه مل ي ــه أحــد، ألن وال ينكــر علي
املقصــود مــن اصطفــاء الل ســبحانه لعبــادة الّصيــام دون ســواها لــه 
وحــده ســبحانه. وذلــك يعّلمنــا قيمــة اإلخــالص الــذي نحتاجــه 

ــة كّلهــا. يف حياتنــا اخلاّصــة والعاّم

أّي حاجة لقيمة اإلخالصل

ــذي  ــاد، ال ــالص االعتق ــان: إخ ــاة إخالص ــالص يف احلي اإلخ
ــه  ــع في ــذي وق ــر ال ــو األم ــك ه ــركًا، وذل ــرء م ــدو امل ــه يغ بدون
ا لِركِهــم: »مــا نعبدهــم إالّ  املركــون الذيــن قالــوا تريــرًا ُمِســفًّ
ــني  ــق ب ــع الّدقي ــط الّرفي ــو اخلي ــك ه ــى«. وذل ــا إىل الل ُزلَف ليقّربون
اإليــان الّصــايف مــن كّل شــائبِة شٍك مهــا دّقت وضعفــت ورّقت، 
وبــني اإليــان املــرك الــذي قــال فيــه ســبحانه يف آيــة خميفــة: »ومــا 
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يؤمــن أكثرهــم بــالل إالّ وهــم مركــون«، ذلــك اإلخــالص األّول 
ــا يتغــذى مــن العمــل. إذ أّن  األعظــم، وهــو املطلــوب األّول، إّن
مــن وظائــف العبــادات والعمــل: تزكيــة االعتقــادات، وتغذيتهــا، 

هــو:  الثــاين  اإلخــالص  كان  ذا  وِمــن  وترســيخها،  ومتتينهــا، 
إخــالص العمــل الــذي قــال فيــه ســبحانه يف آخــر ســورة الكهــف 
ــًا وال  ــاًل صاحل ــل عم ــه فليعم ــاء ّرب ــو لق ــن كان يرج ــة: »فم املكي
يــرك بعبــادة رّبــه أحــدًا«. إخــالص العمــل مطلــوب، وهــو 
ــدا  ــالن. ع ــة ال ينفص ــا يف احلقيق ــاد، ومه ــالص االعتق ــن إخ قري
ــص  ــه أّي رخصــة، ألّن مــن مل خُيلِ ــاد ليــس في أّن إخــالص االعتق
اعتقــاده فهــو مــرك برّبــه ســبحانه، وال ُيقَبــل منــه رصٌف وال 
بــٍر  خَيُلــُص ألّي  العمــل ال  يقولــون، وإخــالص  عــدٌل كــا 
بالكليــة ومطلقــا، ويف كّل زمــٍن، وكّل عبــادٍة، وكّل مــكاٍن، وكّل 
ــا  ــان، وفيصــل األمــر هن ــة والتســديد مطلوب حــاٍل. ولكــن املقارب
ــَص  ــة، فــإن َخُلَصــْت، فقــد َخُل ــة الباعث ــة األوىل، والّطوي هــو النّي
العمــُل لل وحــده ســبحانه، حتــى لــو شــابه الــذي شــابه مــن بعــد 
ذلــك. وتظــّل املعركــة بــني العابــد العامــل وبــني شــيطانه ونفســه 
قائمــًة ال تفــرُت. ولــو فــرتت ألُحيــل اإلنســاُن إىل قائمــة الذيــن 

ــالل. ــاذ ب ــرة االبتــالء والعي خرجــوا مــن دائ
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االعتقــاد  إخــالص  معــا،  اإلخالصــني  إىل  حيتــاج  اإلنســان 
حتــى تســتوي شــخصيُته اســتواًء جيعلــه مســتقالًّ عــن النــاس، 
ــه ال يعتمــد عــى أحــٍد منهــم،  فهــو يشــرتك معهــم يف احليــاة، ولكنّ

ــاج إىل ُمنافقتهــم  ــًة عــى أّي واحــد منهــم، فــال حيت وليــس هــو عال
ــه  ــخصيته فإن ــذا ش ــون ك ــن تك ــم. وَم ــني أيدي ــتضعاف ب أو االس
ــًة أو  ــًة، أو عال ــا. ال إّمع ــاًل إجيابيًّ ــاًل فاع ا، عام ــويًّ ــانًا س ــون إنس يك
ــرء إىل إخــالص العمــل  ــاج امل ــرة. كــا حيت ــول الكث ــال مــن الذي ذي
للغــرض نفســه، ولكــن لغــرض آخــر، هــو جتويــد العمــل، وإتقانــه، 
وحتســينه، والتفــّرغ لرّبــه وحــده ســبحانه. فمــن متّحــض ألّي عمل، 
فهــو أدنــى إىل جتويــده وحتســينه، وجتميلــه وإتقانــه، ومــن كان عملــه 
مــرتّددا بــني هــذا وذاك، فهــو ِخــَداٌج، كــا تقــول العــرب، أي مولوٌد 

ــالده. ــل َأَواِن مي قب
العمــل(  وإخــالص  االعتقــاد  )إخــالص  إذن  اإلخالصــان 
ــب  ــك، ترتت ــاًء عــى ذل ــة، وبن ــح عاجل ــة، ومصال ــع دنيوي هلــا مناف

األُخَرِوّيــُة. األَْجِزَيــُة 
وآخر دعوانا أن احلمد لل رّب العاملني.



فتاوى رمضانية
10

د. خالد حنفي
عضو هيئة أمناء املجلس األورويب لألئمة 
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هــل جيــوز الفطــر ملجــرد اخلــوف مــن تعــب الصيــام زمــَن 
ــا ل  كورون

ــذا  ــا ه ــام اختياريًّ ــرار الصي ــون ق ــن أن يك ــل يمك ــؤال: ه الس
العــام يف ظــل تفــي الكورونــا ل بمعنــي: مــن خيشــى عــى نفســه 
التعــب، جمــرد اخلــوف، أو القلــق، يمكنــه اإلفطــار وتعويــض 
ذلــك ل وبــأي طريقــٍة يمكــن التعويــض ل وهــل عليــه إفطــار 

صائــم ككفــارة ل 

اجلــواب: فــرض الل تعــاىل صيام شــهر رمضــان عى كل مســلٍم 
ــِه  ــِزَل فِي ــِذي ُأْن ــاَن الَّ ــْهُر َرَمَض ــاىل: »َش ــال تع ــٍم، فق ــٍح مقي صحي
ــاِن َفَمــْن َشــِهَد  ــَدى َواْلُفْرَق ــَن اهْلُ ــاٍت ِم ــاِس َوَبيِّنَ ــْرآُن ُهــًدى لِلنَّ اْلُق
ٌة ِمــْن  ــْهَر َفْلَيُصْمــُه َوَمــْن َكاَن َمِريًضــا َأْو َعــَى َســَفٍر َفِعــدَّ ِمنُْكــُم الشَّ
ــاٍم ُأَخــَر ُيِريــُد اللَُّ بُِكــُم اْلُيــْرَ َواَل ُيِريــُد بُِكــُم اْلُعــْرَ َولُِتْكِمُلــوا  َأيَّ
ُكــْم َتْشــُكُروَن« ]البقــرة:  وا اللََّ َعــَى َمــا َهَداُكــْم َوَلَعلَّ ُ َة َولُِتَكــرِّ اْلِعــدَّ

أركان  مــن  ُركــٌن  الصيــاَم  أن  النبوّيــة  الســنّة  وقــررت   ،]185
اإلســالم، وذلــك يف احلديــث الــذي رواه ابــن عمــر ريض الل 
عنهــا، قــال: قــال رســول الل –: »ُبنــي اإلســالم عــى مخــٍس: شــهادة 
ــاء  ــالة، وإيت ــام الص ــول الل، وإق ــًدا رس ــه إال الل وأن حمم أن ال إل
الــزكاة، وحــج البيــت، وصــوم رمضــان« متفــق عليــه. واألصــل 
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أن يصــوم كل مســلم شــهر رمضــان كامــاًل، رجــاًل كان أو امــرأًة، 
باســتثناء مــن رّخــص هلــم الــرع يف الفطــر، كاملريــض واملســافر 
ومــن يقــاس عليهــا، وال جيــوز الفطــر بمجــرد اخلــوف أو حصول 

القلــق، خاصــة أنــه قــد ثبــت علميًّــا - بالرجــوع إىل األطبــاء 
املختصــني - أنــه ال عالقــة بــني الصيــام وبــني اإلصابــة بفــروس 
عــى  القائمــة  املوثَّقــة  الطبّيــة  بالبحــوث  ثبــت  بــل  كورونــا، 
ي املناعــة، وقــد رفــض الدكتور  التجربــة والرصــد أن الصيــام ُيقــوِّ
ــويد،  ــكا بالس ــد كارولينس ــور بمعه ــاكي، الروفيس ــان غيس يوه
واملختــص يف األمــراض املعديــة وعلــم األوبئــة، املعلومــَة املنتــرَة 
ض  عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي، مــن أن جفــاف احللــق ُيعــرِّ
صاحبــه لإلصابــة بكورونــا، وهــو مــا يتعــارض مــع الصيــام، 
ــي  ــة ه ــح؛ ألن الرطوب ــو الصحي ــس ه ــاكي: إن العك ــال غيس وق
التــي توّفــر البيئــة املناســبة الحتضــان األغشــية املخاطيــة لفــروس 

ــد الصــوم. ــال العــدوى ينخفــض عن ــا، وأن خطــر انتق كورون
ــادًرا  ــة إذا كان ق ــات الرعي ــه يف التكليف ــار ل ــلم ال اختي واملس
عليهــا، بــل مــن مقاصــد تلــك التكليفــات حتريــُر املســلِم مــن 
أهوائــه واختياراتــه، كــا قــال اإلمــام الشــاطبي يف املوافقــات: 
ــف عــن  »املقصــد الرعــي مــن وضــع الريعــة إخــراُج املكلَّ
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ــٌد الل  ــو عب ــا ه ــارًا،  ك ــدًا لل اختي ــون عب ــى يك ــواه؛ حت ــة ه داعي
اضطــرارًا«.

وأحــكام الــرع ال ُتنــاُط بــا ال ينضبــط، كاخلــوف أو القلــق، 

وإنــا ُتنــاط بــا ينضبــط، هلــذا رّخــص الــرع يف الفطــر للمســافر 
املعلــوِم ســفُره بمــّدٍة حمــددٍة ُيعــدُّ قاطُعهــا مســافرًا شعــًا، ســواء 
وقعت له املشــقة بالســفر أو مل تقع؛ ألن املشــقة ال تنضبط، والســفر 
منضبــط. وال جيــوز للمســلم أن ُيفطــر دون رخصــة شعيــة، كــا 
ــص لــه يف الفطــر أن يصــوم، كاملريــض الــذي  حَيــُرُم عــى مــن ُرخِّ
ــِة.   ــه إىل التَّْهُلَك ــي بنفس ــه ُيلق ــب، ألن ــول الطبي ــوم بق ــره الص ي

والل أعلــم.
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العمــل مــع تعــدد اإلمســاكيات واختــالف املواقيــت يف 
أوروبــا

الســؤال: يعــاين مســلمو أوروبــا مــن اختــالف مواقيــت الصالة 
بحســب املذاهــب واالجتهــادات الفقهيــة، خصوصــا املغــرب 

والفجــر يف رمضــان، فكيــف يمكــن حســاب ذلــكل
ــالة يف  ــت الص ــاب مواقي ــة حس ــالف يف طريق ــواب: االخت اجل
ــع إىل  ــا يرج ــط، وإن ــب فق ــالف املذاه ــع إىل اخت ــا ال يرج أوروب
وجــود فــرتة يف العــام تضطرب، أو تنعــدم فيها العالمــات الرعية 
ألوقــات الصــالة، وقــد توجــد العالمــات، ويقــع احلــرج بســبب 
تأخــر وقــت العشــاء، وقــرب وقــت الفجــر منــه، ومــع غيــاب هــذه 
ــباب  ــن أس ــالف، وم ــع االخت ــادات ويق ــأيت االجته ــات ت العالم
تعــدد املواقيــت كذلــك غيــاب الســلطة امللِزمــة للمســلمني يف 
أوروبــا، فتتجــه كل مؤسســة، وكل جتمــع للمســلمني إىل اختيــاٍر 
فقهــيٍّ وطريقــٍة للحســاب ختتلــف عــن غرهــا، ومــن األســباب، 
ــت  َم ــي ُقدِّ ــة الت ــة والفلكي ــول الفقهي ــن احلل ــر م ــة كث ــدم واقعي ع

ــة. مــن اللجــان املختلفــة يف الســنوات املاضي
وليــس هنــاك اختــالف يف وقــت املغــرب، حيــث تتفــق كل 
طــرق احلســاب عــى دخولــه يف حلظــة واحــدة، وإنــا اخلــالف 
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ــر  ــت الفج ــاب وق ــة حس ــالف يف طريق ــر، واالخت ــت الفج يف وق
يظهــر  لكنــه ال  واإلســالمي،  العــريب  العــامل  موجــوٌد حتــى يف 
ــة. ــتها الديني ــار مؤسس ــاس باختي ــزم الن ــي ُتل ــلطة الت ــود الس لوج

ل املجلــس األورويب لإلفتــاء والبحــوث جلنــًة فقهّيــًة  وقــد شــكَّ
فلكيــًة بالتنســيق والتعــاون مــع رئاســة الشــؤون الدينيــة الرتكيــة، 
وعــدٍد مــن اهليئــات واملراكــز اإلســالمية يف أوروبــا، للعمــل عــى 
ــل مــن هــذا االختــالف، وقــد  ــٍد يمنــع، أو ُيقلِّ إخــراج تقويــٍم موحَّ
ــر يف  ــاء والفج ــت العش ــيٍّ لوق ــٍد فلك ــِل رْص ــة بعم ــت اللجن قام
ــد قريًبــا بحــول  أماكــن خمتلفــة، وســيخرج مــروع التقويــم املوحَّ

الل.
وعليــه، فاألصــل أن يّتبــع كل مســلم املســجَد الــذي يصــي 
فيــه عــادًة، فــإن مل يكــن لــه مســجد اختــار طريقــة حســاب الفجــر 
ــذل  ــالمية أن تب ــات اإلس ــز واملؤسس ــى املراك ــه، وع ــر علي األي
جهدهــا للتنســيق والتعــاون ملنــع اخلــالف أو تقليلــه عــى األقــل يف 
املدينــة الواحــدة، وأيــر طريقــة حلســاب وقــت الفجــر والعشــاء 
هــي طريقــة »مؤسســة الديتيــب« التابعــة للشــؤون الدينيــة الرتكية، 
وقريــب منهــا طريقــة احتــاد املنظــات اإلســالمية يف فرنســا، حيــث 

تعتمــد الدرجــة 12.
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وترجيح هذه الطريقة يف اإلمساك والصوم لثالثة أسباب:
r األول: أنــه مــا قررتــه النــدوات التــي عقــدت لبحــث املوضوع، 
كنــدوة جلنــة الفتــوى بأملانيــا »حســاب مواقيــت الصــالة يف أملانيــا 

ُعقــدت  والتــي  احلســابية«،  توحيــد درجتهــا  إمكانيــة  ومــدى 
ــاء يف  ــا ج ــام 2016م، ومم ــارس للع ــهر م ــن ش ــر م ــاين ع يف الث
توصياتــا: »مســألة مواقيــت الصــالة قابلــة لالجتهــاد، وفيهــا 
ــٌة تســتوعب مجيــع االجتهــادات والدرجــات املعمــول  َســَعٌة فقهّي
هبــا يف الوقــت احلــارض بــني الدرجــة 12 والدرجــة 19 ومــا 
ــدم، أو  ــي تنع ــام الت ــرض واألي ــوط الع ــة خط ــع رعاي ــا، م قارهب
تضطــرب فيهــا العالمــات الرعيــة، وهــو مــا أكدتــه النــدوة التــي 
عقــدت باملركــز اإلســالمي يف آخــن 2018 م، كــا أوصــت جلنــة 
ــة سرتاســبورغ )Strasbourg( يف  ــا بمدين ــت يف اجتاعه املواقي
يوليــو )متــوز( 2019م املراكــز واملؤسســات اإلســالمية يف أوروبــا 
باســتمرار العمــل بالنظــم واملواقيــت القائمــة، وعــدم إنــكار جهــة 

ــا بحــول الل. ــم املوحــد قريب عــى أخــرى حتــى يصــدر التقوي
ــل،  ــع عليهــم اللي ــث ُيوسِّ ــاس، حي ــه أيــر عــى الن ــاين: أن r الث
ويقــّر عليهــم النهــار، خاصــة حــني يــأيت شــهر رمضــان يف 
فــرتات اضطــراب )أو غيــاب( عالمــات الفجــر والعشــاء وطــول 
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ــل. ــر اللي ــار وق النه
الفقهيــة،  والنقــول  الرعيــة،  النصــوص  أن  الثالــث:   r

ــدم  ــر، وع ــت الفج ــة وق ــى مرون ــد ع ــة، تؤك ــدالالت اللغوي وال

القطعيــة أو احلّديــة فيــه، كمعنــى التبــني يف آيــة الصيــام، ومعــاين: 
الفجــر، والصبــح، واإلســفار، والغلــس، لغــة تــدل عــى املرونــة، 
ــك  ــارًا، وكذل ــورًا وانتش ــوًة وظه ــوء ق ــبة الض ــود إىل نس ــا تع ألهن
ــح  ــه الصب ــحور وصالت ــلم للّس ــه وس ــى الل علي ــي ص ــر النب تأخ
بعــده، وفعــل الصحابــة حيــث أخــروا الســحور حتــى تيقنــوا مــن 

ــم. ــر. والل أعل ــوع الفج طل
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حول تعدد اجلمعة أو العيد يف املسجد الواحد
لصــالة اجلمعــة منزلــة عظيمــة يف اإلســالم، وتتعــّدُد مقاصُدهــا 
بــني الروحــّي والثقــايّف واالجتاعــّي، وتتأّكــد هــذه املقاصــد بحــق 
مســلمي أوروبــا، فُتعتــر صــالة اجلمعــة مــن أهــم العبــادات 
املوصلــة حلفــظ الديــن واهلويــة، وتشــكيل الوعــي الثقــايف للمســلم 
ــى  ــاظ ع ــع، واحلف ــدوره يف املجتم ــام ب ــه للقي ــا يؤهل األورويب، ب

هويتــه ودينــه.
وقــد ورد َوعيــٌد عــى تركهــا تاونــًا، كــا يف احلديث الــذي رواه 
ْعــِد  أبــو داود، والرتمــذي، والنســائي بســند صحيــح، عــن أيب اجْلَ
ْمــِريِّ ريض الل عنــه أن رســول الل صــى الل عليــه وســلم قال:  الضَّ

ــا َطَبــَع اللَُّ َعــَى َقْلبـِـِه«. اُوًنــا هِبَ ــٍع َتَ »َمــْن َتــَرَك َثــاَلَث مُجَ
ِد اجلمعــة يف املدينــة الواحــدة، ملــا يف  واألصــل عــدم جــواز تعــدُّ
ذلــك مــن اإلخــالل بمعنــى االجتــاع والوحــدة، وقد جــّوز مجهور 
َد اجلمعــة يف املدينــة الواحــدة حلاجــة  الفقهــاء املعارصيــن تعــدُّ
ر اجتــاع أهــل احلــي فضــاًل عــن املدينــة يف مســجد  النــاس، وتعــذُّ
ــاس  ــول الن ر وص ــذُّ ــافات، وَتع ــد املس ــة إىل تباع ــد، باإلضاف واح
إىل املســجد الواحــد، وهــذا احلــال يتأكــد ويتضــح بحــق مســلمي 
أوروبــا، حيــث تضيــق املســاجد هبــم مهــا كثــرت، وتقتــي 
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طبيعــة األماكــن وجتمعــات النــاس ونظــم املــدن واملســاجد أن 
تتعــدد اجلمعــة يف املدينــة الواحــدة، بــل وتتعــدد اجلمعــة والعيــد يف 
املســجد الواحــد أحيانــًا أربــع مــرات يف اليــوم الواحــد، وهــذا أمــر 

مفــرح ومبهــج، ونســأل الل أن يبــارك يف املصلــني، وأن جيعلهــم يف 
ازديــاد ال نقصــان.

والــذي نرجحــه: جــواز تعــدد اجلمعــة يف املســجد الواحــد 
ــا  ــني ع ــدد املصل ــادة ع ــة، كزي ــك حاج ــت لذل ــا إذا دع يف أوروب
مــن صــالة  النســاء  متكــني  إىل  احلاجــة  أو  املســجد،  يســتوعبه 
اجلمعــة، أو االلتــزام القانــوين بعــدٍد حمــدٍد مــن املصلني يف املســجد، 
أو متكــني شائــح كبــرة مــن النــاس مــن صــالة اجلمعــة لظــروف 
دراســتهم أو عملهــم، ويتأكــد جــواز التعــدد مــع جائحــة كورونــا 
ووجــوب االلتــزام بالــروط الصحيــة، مــن التباعــد، وَقــْر 
عــدد املصلــني يف املســاجد عــى حســب مســاحة املســجد ونِســب 
ــجد  ــد يف املس ــة والعي ــدد اجلمع ــم تع ــا حيت ــة، مم ــني يف املدين املصاب

ــي: ــا ي ــك مل ــة، وذل ــدالً مــن تعطيلهــا بالكلي الواحــد ب
القيــاس عــى تعــدد اجلمعــة يف املدينــة الواحــدة بســبب . 1

احلاجــة وكثــرة النــاس، فلــو منعنــا تعــدد اجلمــع يف املســجد 
ــدة،  ــة الواح ــاه يف املدين ــة، منعن ــود احلاج ــع وج ــد م الواح
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وهــو مــا مل يقــل بــه أحــد.
ــة يف . 2 ــر اجلمع ــلم لتكري ــه وس ــى الل علي ــيِّ ص ــْرَك النب أن ت

ــود  ــدم وج ــه لع ــاج، ب ــح االحتج ــد ال يص ــجد الواح املس

ســببه، حيــث مل تكــن هنــاك حاجــة لذلــك، والــرتك النبــويُّ 
املجــرد ال يــدل إال عــى مروعيــة الــرتك عــى الراجــح مــن 

أقــوال األصوليــني.
القــول بعــدم جــواز تعــدد اجلمــع يف املســجد الواحــد . 3

ُت الكثــر مــن املصالــح املعتــرة،  مــع وجــود احلاجــة ُيفــوِّ
ــد  ــلُّ بمقص ــا خُيِ ــن، ك ــظ الدي ــة حف ــا مصلح ويف مقدمته
ــلمني. ــن املس ــر م ــى كث ــة ع ــت اجلمع ــاع، وتفوي االجت

ثبــت أن عليًّــا ريض الل عنــه كان خيــرج يــوم العيــد إىل . 4
مســعوٍد  أبــا  النــاس  َضَعَفــِة  عــى  ويســتخلف  املصــىَّ 
البــدري فيصــي هبــم، وتقــاس اجلمعــة عــى العيــد بجامــع 

االجتــاع وســاع املوعظــة.
ــة . 5 ــن اجلمع ــأُلُه ع ــَر يس ــب إىل ُعَم ــه كت ــرة أّن ــو هري َروى أب

ُعــوا  بالبحَريــِن، وكان عاِمَلــُه عليهــا، فكتــب إليــه عمــُر: مَجِّ
ــُد: إْســنَاٌد َجيِّــٌد. ويفهــم منــه أن  َحيــُث كنتــم. قــال َأمْحَ

ــاس. ــه الن ــع في ــكاٍن اجتم ــح يف كلِّ م ــة تص اجلمع
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د اجلمعــة يف املســجد الواحــد ال جيــوز  وأؤكــد عــى أّن تعــدُّ
ــى  ــع مت ــه، وأن ُيمن إال مــع وجــود احلاجــة، وجيــب أال ُيتوســع في
انتفــت احلاجــة، بــأن قــلَّ العــدد، أو ُوّســع املســجد أو، ُبني مســجٌد 

ــد، أو ارتفعــت اجلائحــة. جدي
ــام إمــاٍم واحــٍد باخلطبتــني والصالتــني، فهــو مــروع  وأمــا قي
ــل  املتنفِّ بإمامــة  الفقهــاء  عنــد  يعــرف  مــا  وهــو  وصحيــح، 
للمفــرتض، وقــد ُســئَِل ابــُن تيمّيــة عــن: »رجــٍل صــىَّ مــع اإْلمــاِم، 
ــوُز َذلـِـَكل َأْم  ُثــمَّ حــَر مجاَعــًة ُأْخــَرى َفَصــىَّ هِبـِـْم إَماًمــا، َفَهــْل جَيُ
ــِل،  ِض بِامْلَُتنَفِّ ــَواُب: َهــِذِه امْلَْســَأَلُة ِهــَي َمْســَأَلُة اْقتـِـَداِء امْلُْفــرَتِ الل اجْلَ

ــَذا  ــا َفَه ِه إَماًم ــْرِ ــىَّ بَِغ ــإَِذا َص ــُه، َف ــْد َأدَّى َفْرَض ــاَم َكاَن َق َم ــإِنَّ اإْلِ َف
َواَيَتــنْيِ َعنْــُه.  ــَد يِف إْحــَدى الرِّ ، َوَأمْحَ ــافِِعيِّ َجائِــٌز يِف َمْذَهــِب الشَّ
ــوُز  ــوُز لِْلَحاَجــِة َواَل جَيُ ــُه جَيُ ــَد: َأنَّ َوفِيَهــا َقــْوٌل َثالِــٌث يِف َمْذَهــِب َأمْحَ
َمــاُم ُهــَو اْلَقــاِرئ، َوُهــَو امْلُْســَتَحقُّ  لَِغــْرِ َحاَجــٍة. َفــإَِذا َكاَن َذلِــَك اإْلِ

ــٌن«. ــاِل َحَس ــِذِه احْلَ ــِل َه ــَك يِف ِمْث ــُل َذلِ ــْم، َفِفْع ــِة ُدوهَنُ لإِْلَِماَم
واســتدل الشــافعية ومــن وافقهــم بحِديــُث َجابِــٍر: »َكاَن ُمَعــاٌذ 
ــُق إىَل  ــمَّ َينَْطلِ ــاَء، ُث ــلم اْلِعَش ــه وس ــى الل علي ــيِّ ص ــَع النَّبِ ــيِّ َم ُيَص

ــٌة«. ــْم َمْكُتوَب ٌع، َوهَلُ ــُه َتَطــوُّ ــَي َل ــْم، ِه ــا هِبِ يَه ــِه َفُيَصلِّ َقْوِم
ورغــم ذلــك، فــإن توّفــَر َمــن يقــوم باجلمعــة الثانيــة غــَر األول 
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فهــو أفضــل، خروجــًا مــن اخلــالف، ومجعــًا للكلمــة، ورعايــًة ملــن 
ــد غــَر مذهــب الشــافعية. والل تعــاىل أعلــم. ُيقلِّ

أهم أحكام زكاة الفطر للمسلمني يف الغرب
ما حكمها وعى من جتبل

ــر  َك ــر، والذَّ ــر والكب غ ــى الصَّ ــب ع ــرٌض، وجت ــر ف زكاة الفط
ع  واألنثــى، وال جتــب عــن احلمــل الــذي يف بطــن أمــه، إالَّ أن ُيَتطــوَّ
ــن  ــك عمَّ ــه، وكذل ــن نفس ــا ع ــب إخراُجه ــأس، وجي ــال ب ــا، ف هب
تلَزُمــه َمُؤوَنُتــُه ِمــن زوجــٍة أو قريــٍب، ويدفــُع الرجــُل عــن زوجتــه 

غــر املســلمة.
ِحْكمتهــا: مواســاُة الفقــراء وإغناؤهــم يف يــوم العيــد، وتطهــر 

الصيــام مــن الرفــث واللغــو.
َز الشــافعيُّ إخراَجهــا مــن أول رمضــان، وأبــو  وقتهــا: َجــوَّ
حنيفــة مــن أول العــام، وعى مســلمي أوروبــا التعجيــل بإخراجها 
مــن أول رمضــان، لتتمكــن املؤسســات مــن إيصاهلــا ملســتحقيها يف 
ــوث  ــاء والبح ــس األوريب لإلفت ــرار املجل ــاء يف ق ــد ج ــا. وق وقته
حيــث  املجلــس  فــإن  للمصلحــة،  »حتقيقــًا   :)23/4 )قــرار 
ــان،  ــهر رمض ــن أول ش ــداًء م ــر ابت ــع زكاة الفط ــل دف ــى تعجي ع
ــي«. وينتهــي وقتهــا  ــِد امُلزكِّ ــُل خــارج بل ــت ُتنَق وبخاصــٍة إذا كان

ــد. ــالة العي بص
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هل جيوز إخراج زكاة الفطر نقوًدال

جيــوز إخراجهــا نقــودًا، وهــو األرجــح ملســلمي أوروبــا، لكونه 
نقلهــا ألهلهــا  للفقــر، واألرسع يف  األيــر عليهــم، واألنفــع 
خــارج أوروبــا ملــن يقــوم بإرســاهلا خارجهــا، واألنســب لصــورة 

ــة. ــة العاملي اإلســالم احلضاري
وإىل جــواز دفــع القيمــة ذهــب مجاعــة مــن الصحابــة والتابعــني، 
ــحاق  ــو إس ــيُّ أب ــكاه التابع ــب، ح ــة املذاه ــن أئم ــم م ــن بعده وم
ــراء  ــب، وال ــن أيب طال ــي ب ــم ع ــم، وفيه ــن أدركه ــبيعي عم الس
بــن عــازب وغرمهــا، كــا أنــه قــول احلســن البــري، وعطــاء بــن 
أيب ربــاح، واخلليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز، ومذهــب أيب حنيفــة، 
ــرة،  ــة كث ــك أدل ــام البخــاري، وعــى ذل ــوري، واإلم وســفيان الث
ــراره:  ــاء والبحــوث يف ق ــا رجحــه املجلــس األوريب لإلفت وهــو م

.4/23
ملاذا يقع االختالف يف تقديرهال

بالفعــل خيتلــف تقديــر احلــد األدنــى لــزكاة الفطــر مــن بلــد إىل 
بلــد، بــل يقــع االختــالف يف تقديــر قيمتهــا داخــل البلــد الواحــد، 
والســبب يرجــع إىل عــدم وجــود التنســيق الــكايف بــني املؤسســات 
واهليئــات اإلفتائيــة عــى الســاحة األوروبيــة، وتعــدد املذاهــب 
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ــية  ــروف املعيش ــالف الظ ــر أورويب، واخت ــل كل قط ــة داخ الفقهي
ــع  ــلم أن يتب ــى املس ــد، وع ــد إىل بل ــن بل ــعار م ــول واألس والدخ

ــة يف بلــده أو إمامــه الــذي يســتفتيه عــادة. ــة الديني املســجد واهليئ
التوكيــل فيهــا: جيــوز للمســلم األوريب أن ُيــوكِّل غــره يف بلــد 
آخــر بإخراجهــا عنــه، ســواء كان فــردًا أو مؤسســة، عــى أن خُتــرَج 

ــي. يف وقتهــا، وبقيمتهــا يف بلــد املزكِّ
ــي: األصــل عــدم نقلها، وســدُّ حاجات  نقلهــا خــارج بلــد امُلزكِّ
ــي، وهــو مــا عليــه مجهــور  الفقــراء واملحتاجــني إليهــا يف بلــد املزكِّ
الفقهــاء، إال إذا كانــت هنــاك حاجــة، أو ُعــدم الفقــراء يف بلــد 

ــي، فيجــوز نقلهــا. املزكِّ
َز اإلمــام أبــو حنيفــة دفعهــا لغــر املســلم إن كان  وقــد َجــوَّ

فقــرًا.

متويل املراكز اإلسالمية يف الغرب من زكاة الفطر
الســؤال: تقــوم املراكــز واملؤسســات اإلســالمية يف الغــرب 
بجمــع زكاة الفطــر كل عــام، ومــع قلــة مــن ينطبــق عليهــم وصف 
ــل  ــاس إىل حتوي ــن الن ــر م ــه كث ــا، يتج ــكنة يف أوروب ــر واملس الفق
ــه  ــرًا، وتواج ــر فق ــد أكث ــة، أو إىل بل ــم األصلي ــم إىل بلداهن زكات
ــًة كــرى تــدد وجودهــا  ــا أزمــًة مالّي املراكــز اإلســالمية يف أوروب
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بعــد جائحــة كورونــا، فهــل جيــوز للمراكــز اإلســالمية يف الغــرب 
ــل أنشــطتها مــن زكاة الفطــرل متوي

الفقــراء  عــى  الفطــر  زكاة  بقــر رصف  يقــل  مل  اجلــواب: 
املالكيــة، وروايــة عــن أمحــد،  واملســاكني دون غرهــم ســوى 
واختارهــا شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، وُتعَطــى هلــم توســعًة عليهــم 
ــي نقلهــا إىل أقــرب  يف يــوم العيــد، فــإْن ُعــدم الفقــراء يف بلــد املزكِّ
ــق للمقصــود مــن زكاة  بلــد، وهــذا القــول هــو الراجــح املحقِّ

ــد. ــوم العي ــراء يف ي ــاء الفق ــو إغن ــر، وه الفط
وذهــب مجهــور الفقهــاء إىل جــواز قســمتِها عــى األصنــاف 
ــزم،  ــن ح ــب اب ــا ذه ــال، بين ــا زكاة امل ــَرُف فيه ــي ُت ــة الت الثاني
والشــافعي يف املشــهور مــن مذهبــه إىل وجــوب رصف زكاة الفطــر 

ــال. ــم زكاة امل ــرف إليه ــن ُت ــاف الذي إىل األصن
والــذي ُأرجحــه يف ظــل جائحــة كورونــا، واحلاجــة امُللّحــة 
للمراكــز اإلســالمية يف الغــرب: هــو جــواز متويلهــا مــن زكاة 
ــني،  ــد امُلزكِّ ــراء يف بل ــات الفق ــدِّ احتياج ــد س ــر، وذلــك بع الفط

ــي: ــا ي ــك مل وذل
ــي إال إذا  r  أوالً: األصــُل عــدم جــواز نقــل الــزكاة مــن بلــد املزكِّ
ُعدمــت املصــارف، وكانــت هنــاك حاجــة معتــرة لنقلهــا خــارج 
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بلــد املزكــي، لقولــه صــى الل عليــه وســلم: »ُتؤخــذ مــن أغنيائهــم 
فــرُتد عــى فقرائهــم«.

r  ثانيــًا: حاجــة املراكــز اإلســالمية يف الغــرب للدعــم والتمويــل 
خاصــة بعــد جائحــة كورونــا، وعــدم وجــود مصــادر ماليــة 
ــة يف  ــي داخل ــطتها، وه ــق أنش ــا ويعي ــدد وجوده ــا ي ــا مم ــة هل ثابت
مصــارف: يف ســبيل الل، واملؤلفــة قلوهبــم، والغارمــني، وابــن 

الســبيل، والعاملــني عليهــا.

القائــل  والشــافعي  باجلــواز،  القائــل  اجلمهــور  رأي  ثالثــًا:   r

ــه  ــت إلي ــا دع ــه م ــه متّج ــل ب ــر، والعم ــٌح معت ــوب صحي بالوج
احلاجــة، وحتققــت معــه املصلحــة وهــذا واقــع ومتوقــع.

رابعــًا: هــذه الفتــوى ال تعــارض املقصــد األصــي مــن زكاة الفطر، 
وهــو ســد حاجــة الفقــراء يف يــوم العيــد، ألن متويــل املراكــز لــن 

يتــم إال بعــد إغنــاء الفقــراء إن ُوجــدوا.

r  خامســًا: االختيــارات الفقهيــة يف الغــرب جيــب أن تدعــم 

ــن  ــا م ــات، ومحايته ــة املؤسس ــا، وتقوي ــالم يف أوروب ــني اإلس توط
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ــة الصاحلــة، وهــو مــا تســنده  ــق املواطن ــار والتوقــف، وحتقي االهني
ــوى. ــذه الفت ه

r  سادســًا: طبيعــة النظــام االجتاعــي للدولــة حيقــق احلــد األدنــى 

ــة،  ــة صحيح ــة قانوني ــم إقام ــن يقي ــكل م ــية ل ــة املعيش ــن الكفاي م
ــر يف  ــزكاة الفط ــني ل ــراء واملحتاج ــبة الفق ــن نس ــل م ــا يقل ــو م وه

الغــرب.
والل أعلم.

مــا هــو نــص حتريــم الصيــام للمــرأة أيــام احليــضل وهــل لو 
صامــت املــرأة يف تلــك األيام عليهــا وزرل

اجلــواب: حيــُرم عــى املــرأة احلائــض أن تصــوم، فــإن صامــت 
ــُع  ــان، ومن ــد رمض ــاء بع ــا القض ــب عليه ــا ووج ــْت بصومه َأثَِم
املــرأة احلائــض والنفســاء مــن الصيــام مــن األحــكام املســتقرة 
املعلومــة يف األمــة، هلــذا كان جمــرد طــرح الســؤال يف العهــد النبــوي 
يوجــب اتــام الســائل، كــا يف حديــث معــاذة بنــت عبــد الل 
ــال  ــا ب ــُت: م ــا فقل ــة ريض الل عنه ــألُت عائش ــت: س ــة قال العدويَّ
ــٌة  احلائــض تقــي الصــوم وال تقــي الصــالةل فقالــت: أَحُروِريَّ
ــة،  ــِت مــن اخلــوارجل! قلــت: لســُت بحروري ــِتل أي: هــل أن أن
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ــه. ــق علي ــأُل...«  متف ــي أس ولكن
صــوم  حتريــم  عــى  والعمــي  القــول  اإلمجــاع  انعقــد  وقــد 
ــا  ــلم إىل يومن ــه وس ــى الل علي ــول الل ص ــُدِن رس ــن َل ــض م احلائ

هــذا، واإلمجــاع الصحيــح املعتــر ثالــث األدلــة املتفــق عليهــا بــني 
العلــاء، قــال النــووي يف شح املهــذب: »أمجعــت األمــة عــى 
حتريــم الصــوم عــى احلائــض والنفســاء، وعــى أنــه ال يصــح 
ــم صومهــا بحديــث أيب  صومهــا، وُيســتَدلُّ مــن الســنة عــى حتري
ســعيد أن النبــي صــى الل عليــه وســلم قــال«: أليــس إذا حاضــت 
ــاري. ــح البخ ــا« صحي ــان دينه ــك نقص ــْم ل فذل ــلِّ ومل َتص مل ُتص
وأمــا اســتدالل بعــض العلــاء بحديــث عائشــة ريض الل عنهــا، 
قالــت: »لقــد كنــا نحيــض عنــد رســول الل صــى الل عليــه وســلم 
فنؤمــر بقضــاء الصــوم، وال نؤمــر بقضــاء الصالة«. ]رواه مســلم[ 
ففيــه نظــر؛ ألن املريــض واملســافر يقــع الصــوم منهــا صحيحــًا إذا 

صامــا، رغــم وجــود رخصــة يف الفطــر. 
ومــا قيــل مــن أن ســبب منــع احلائــض مــن الصــوم هــو رعايــة 
حاهلــا وضعفهــا وعــدم قدرتــا عــى الصــوم، فــال يصلــح أن يكون 
ســببا وال علــة ُيبنــى عليهــا احلكــم، كــا أن الصــوم ال يشــرتط لــه 
الطهــارة فيصــح الصــوم مــن اجلنــب، فالصحيــح أن عــدم صــوم 
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الشــافعي:  التعبديــة كــا قــال اإلمــام  احلائــض مــن األحــكام 
»وكــون الصــوم ال يصــح منهــا ال ُيــدرك معنــاه؛ ألن الطهــارة 

ــه«. ليســت مروطــًة في

والقــول بصحــة صيــام احلائــض ال َيصــدر عــن فقيــٍه أو عــامل؛ 
ــا  ــرَي عليه ــه أن جُي ــني علي ــض يتع ــام احلائ ــح صي ــن يصح ألن م
ــح صالتــا وعالقتهــا اخلاصــة  أحــكام الطاهــرات كلهــا، فُيصحِّ
القــول بصيــام  أن  بذلــك أحــدل! كــا  يقــول  فهــل  بزوجهــا، 
احلائــض ُيفــي إىل عــدم انضبــاط احلكــم ووقــوع الفــوىض فيــه؛ 
ألنــه ســيرتك أمــر الصــوم إىل قــرار كل امــرأة بنفســها حســب 
قدرتــا عــى الصــوم أثنــاء احليــض أو عجزهــا، أو قدرتــا يف 
ــاُط  ــة ال ُتن ــام وعجزهــا يف غرهــا، واألحــكام الرعي بعــض األي
ــاس  ــق عــى كل الن ــي تنطب إال باألوصــاف الظاهــرة املنضبطــة الت

ــة. ــور واألزمن ــائر العص يف س
واهلــدف اخلفــي مــن وراء تلــك الدعــاوى التــي ظهــرت اآلن 
بصيــام احلائــض هــو الطعــن يف الســنة النبويــة، وردُّ النــاس مباشة 
إىل القــرآن، فــإذا عــادوا إىل القــرآن وجــدوا أنفســهم عاجزيــن عــن 
ــق  ــراغ وتنطل ــع الف ــا، فيق ــدم بياهن ــا وع ــكام إلمجاهل ــق األح تطبي
األحــكام  إبطــال  إىل  بدورهــا  تنتهــي  التــي  واألفــكار  اآلراء 
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الرعيــة كلهــا لعــدم مناســبتها للعــر وتطوراتــه، فعــى عمــوم 
املســلمني أن ال يلتفتــوا إىل هــذه األقــوال الشــاذة، وأن يأخــذوا 

ــم. ــي. والل أعل ــاص الرع ــل االختص ــن أه ــم ع دينه

حكم قراءة احلائض للقرآن
الســؤال: كُثــر النقــاش واجلــدل حــول قــراءة احلائــض للقــرآن 
ســواء مــن املصحــف أو اهلاتــف أو مــن حفظهــا، فــاذا تفعــل 

ــات ل ــذه االختالف ــام ه ــلمة أم املس
 

اجلــواب: مُتنــع املــرأة احلائــض باتفــاق الفقهــاء مــن أربعــة 
أشــياء: الصــالة، والصــوم، والطــواف، واجِلــاع، وأمــا قــراءة 
ــح اجلــواز، وهــو مذهــب اإلمــام مالــك، وروايــة عــن  القــرآن فُأرجِّ
اإلمــام أمحــد، وهــو اختيــار شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة، ورّجحــه 
ــواء  ــاوي، س ــام القرض ــن اإلم ــن املعارصي ــوكاين، وم ــام الش اإلم
كانــت القــراءة مــن حفظهــا، أو مــن اهلاتــف ومــا شــاهبه مــن 
الوســائل االلكرتونيــة، أو مــن املصحــف املرتجــم؛ ألنــه ال يأخــذ 
أحــكام املصحــف الورقــي املعــروف، وال يســمى قرآنــًا، وأمــا 
ــرآن  ــوى الق ــى يشء س ــتمل ع ــذي ال يش ــروف ال ــف املع املصح
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ــح جــواز القــراءة منــه للحائــض مــع عــدم مســه إال بحائــل؛  فُأرجِّ
ــاىل. ــكالم الل تع ــًا ل تعظي

والدليل عى جواز قراءة القرآن للمرأة احلائض ما يي:

ــاىل: . 1 ــه تع ــرآن كقول ــالوة الق ــرة بت ــة اآلم ــوص العام النص
ــاِب« ]العنكبــوت: 45[،  ــَك ِمــَن اْلكَِت ــا ُأوِحــَي إَِلْي ــُل َم »اْت
وقولــه:   ،]92 ]النمــل:  اْلُقــْرآَن«  َأْتُلــَو  »َوَأْن  وقولــه: 
ومل   ،]20 ]املزمــل:  اْلُقــْرآِن«  ِمــَن   َ َتَيــرَّ َمــا  »َفاْقــَرُءوا 
خُتّصــص بدليــل صحيــح؛ فــكل مــا ورد يف منــع احلائــض 

مــن تــالوة القــرآن ضعيــف ســندًا ومتنــًا.
ــة ريض . 2 ــيدة عائش ــلم للس ــه وس ــى الل علي ــي ص ــول النب ق

ــُل  ــا َيْفَع ــِي َم الل عنهــا ملــا حاضــت يف حجــة الــوداع: »اْفَع
ــاجُّ َغــْرَ َأْن اَل َتُطــويِف بِاْلَبْيــِت َحتَّــى َتْطُهــِري« البخاري،  احْلَ
فلــم يمنعهــا إال مــن الطــواف، ولــو كانــت تالوتــا للقــرآن 
ــرآن،  ــالوة الق ــه بت ــغل وقت ــاّج يش ــإن احل ــا؛ ف ــًة لبّينه حُمّرم

وتأخــر البيــان عــن وقــت احلاجــة ال جيــوز. 
ُســئل ســيدنا معــاذ بــن جبــل ريض الل عنــه وهــو مــن كبــار . 3

ــة، »أيقــرأ اجلنــب القــرآنل قــال: نعــم، إن  فقهــاء الصحاب
شــاء، قلــت: واحلائــض والنفســاءل قــال: نعــم، ال َيَدَعــنَّ 
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أحــٌد ذكــر الل، وتــالوة كتابــه عــى حــال، قلت: فــإن الناس 
يكرهونــه، قــال: مــن كرهــه فإنــا كرهــه تنزًهــا، ومــن هنــى 
عنــه فإنــا يقــول بغــر علــم، مــا هنــى رســول الل عــن يشٍء 

مــن ذلــك«.
ــرآن . 4 ــراءة الق ــن ق ــع م ــب يف املن ــى اجلن ــض ع ــاس احلائ قي

ال يصــح؛ ألن احلائــض ال اختيــار هلــا يف حيضتهــا، أمــا 
اجلنــب فيمكنــه رفــع اجلنابــة باالغتســال يف أي وقــت، كــا 

ــب. ــالف اجلن ــول بخ ــد تط ــة ق أن احليض
ــا . 5 ُت عليه ــوِّ ــرآن ُيف ــالوة الق ــن ت ــض م ــع احلائ ــول بمن الق

ــرآن،  ــيان الق ــا لنس ــرًا، ويعّرضه ــرًا كب ــًا وأج ــرًا عظي خ
واعتيــاد هجــره، وُيضيِّــع عــى املــرأة شــطرًا كبــرًا مــن 
ــر.  ــل معت ــرآن دون دلي ــورا الق ــن أن ــه م ــرم في ــا حُت ُعمره

والل أعلــم

ــن  ــؤال ع ــرح س ــا، ط ــبب كورون ــاجد بس ــالق املس ــع إغ م
ــوتل ــكاف يف البي ــم االعت حك

اجلــواب: ال جيــوز االعتــكاف يف البيــوت، ســواء يف ذلــك 
املــرأة أو الرجــل، وال يصــح االعتــكاف إال يف املســجد، ومــع 
ــن  ــإن م ــا ف ــبب كورون ــاجد بس ــكاف يف املس ــة االعت ــدم إمكاني ع
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ــاًل  ــه كام ــر علي ــل األج ــكاف حُيصِّ ــة االعت ــادة، أو ني ــه ع ــت ل كان
بنيتــه، فعــن أيب موســى ريض الل عنهــا قــال: قــال رســول الل صــى 
ــا  ــل م ــه مث ــب ل ــافر كت ــد أو س ــرض العب ــلم: »إذا م ــه وس الل علي

كان يعمــل مقيــًا صحيًحــا« رواه البخــاري.
والدليــل عــى ترجيــح عــدم صحــة االعتــكاف يف البيــوت مــا 

يــي:
ــح إال يف . 1 ــكاف ال يص ــى أن االعت ــاء ع ــور الفقه ــق مجه اتف

ــوَن  ــْم َعاكُِف ــنَّ َوَأْنُت وُه ــاىل: »َواَل ُتَباِشُ ــه تع ــجد؛ لقول املس
ــه  ــاِجِد« ]البقــرة: 187[، وألن النبــي صــى الل علي يِف امْلََس

ــجد.  ــف إال يف املس ــلم مل يعتك وس
إذا كان خطــاب املكلَّفــني باجلمعــة قــد ســقط بالعــذر وهــو . 2

ــُقط  ــأَلَْن َيس ــر، ف ــو الظه ــا، وه ــوا ببدهل ــا، وخوطب كورون
االعتــكاف بســبب كورونــا مــن بــاب أوىل؛ ألنــه ُســنّة 

واجلمعــة واجبــة. 
جيــب اإلبقــاء عــى صفــة العبــادات وهيئتهــا التعبديــة، . 3

بصحــة  والقــول  والتغيــر،  التبديــل  مــن  وصيانتهــا 
ــاجد  ــكاف يف املس ــنة االعت ــر بس ــت ي ــكاف يف البي االعت

وبعدهــا.  اجلائحــة  زوال  قبــل 
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ــح؛ . 4 ــا ال يص ــجد بيته ــرأة يف مس ــكاف امل ــى اعت ــاس ع القي
ــح  ــاء، والراج ــني العل ــالف ب ــل خ ــل حم ــم األص ألن حك
ــف يف  ــرأة تعتك ــن أن امل ــاء م ــور الفقه ــه مجه ــب إلي ــا ذه م

املســجد مثــل الرجــل كــا ثبــت عــن أمهــات املؤمنــني، 
ــُه ُســئِل َعــِن  ــَا َأنَّ ــاٍس َريِضَ اللَُّ َعنُْه ــِن َعبَّ وقــد َوَرَد َعــِن اْب
اْمــَرَأٍة َجَعَلــْت َعَلْيَهــا )َأْي َنــَذَرْت( َأْن َتْعَتكِــَف يِف َمْســِجِد 
ــَدُع«. ــَال إىَِل اللَِّ اْلبِ ــُض األْْع ــٌة، َوَأْبَغ ــال: »بِْدَع ــا، َفَق َبْيتَِه

املــكان املخصــص يف البيــت للصــالة ليــس بمســجٍد حقيقًة . 5
وال حكــًا، وال جتــري عليــه أحــكام املســاجد، وإن ُســمي 

جتــوزًا مســجدًا فــال يصــح االعتــكاف فيــه.

صالة العيدين مع جائحة كورونا

ــة  ــع العائل ــوت م ــن يف البي ــالة العيدي ــّح ص ــل تص ــؤال: ه الس
ــال  ــبب كورون ــات بس ــع التجمع ــًرا ملن نظ

اجلــواب: ال بــد مــن التأكيــد عــى رضورة وأمهيــة االلتــزام 
ــع أو  ــأن من ــٍد بش ــة يف كل بَل ــات الصحي ــلطات واملنظ ــرار الس بق
تنظيــم التجمعــات وعــدم اخلــروج عليهــا؛ ألن االلتــزام هبــا ِديــٌن، 
وِحفــُظ النّفــِس مــن مقاصــد الريعــة العليــا. والــذي أراه راجحــًا 
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بخصــوص صــالة العيــد يف البيــوت مــع العائلــة هــو رأي احلنفيــة؛ 
ألن االجتــاع شٌط يف صــالة العيــد عندهــم؛ وألن النبــي صــى الل 
عليــه وســلم مــا صالهــا إال باجلاعــة فصــارت هيئــة شعيــة هلــا، 

ــع  ــة م ــت اجلمع ــه إذا اجتمع ــرأي أن ــذا ال ــان ه ــى رجح ــدل ع وي
ــى  ــن ص ــق م ــنًّة يف ح ــا ُس ــم فرضيته ــة رغ ــارت اجلمع ــد ص العي

العيــد عــى الراجــح، حلصــول االجتــاع وســاع املوعظــة.
ومــن أخــذ بــرأي اجلمهــور مــن غــر احلنفيــة فصــى العيــد 
ــة  ــة املعروف ــى الصف ــة ع ــًة دون خطب ــه مجاع ــع عائلت ــردًا، أو م منف
ــًا  ــة مخس ــبعًا، ويف الثاني ــر يف األوىل س ــني يك ــد ركعت ــالة العي لص
فَحَســٌن، ملــا ُروى »عــن أنــس ريض الل عنــه أنــه كان إذا فاتتــه 
صــالة العيــد مــع اإلمــام، مجــع أهلــه فصــى هبــم مثــل صــالة 
ــلف  ــة والس ــن الصحاب ــر م ــن كث ــت ع ــد ثب ــد« وق ــام يف العي اإلم
أهنــم كانــوا إذا فاتتهــم صــالة العيــد مــع اإلمــام صلَّوهــا فــرادى أو 
مــع عائالتــم، وصــالة العيــد ســنة مؤكــدة واألمــر فيهــا واســع.  
العيــد  بإشــعار أوالدهــم بفرحــة  املســلمني  وُأوِص عمــوم 
وهبجتــه واجتاعــه، وصلــة األرحــام فيــه، رغــم اســتمرار احلجــر 
الصحــي قــدر اإلمــكان، مــع رعايــة شوط الســالمة الصحيــة 

ــه. ــد وظروف ــام كل بل ــب نظ حس
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ــارف  ــي املص ــا ه ــج، م ــرة واحل ــمي العم ــاء موس ــد إلغ بع
التــي يمكــن أن تذهــب إليهــا أمــوال تلــك الرحــالت خالل 

تلــك الفــرتة ل
ــن  ــكلُّ م ــه، ف ــن عمل ــٌر م ــرء خ ــُة امل ــالم ني ــواب: يف اإلس اجل
ــل أجــر  عــزم عــى العمــرة يف رمضــان فُمنــع بســبب كورونــا حصَّ
العمــرة وهــو يف بيتــه، عــن أيب موســى ريض الل عنهــا قــال: قــال 
رســول الل صــى الل عليــه وســلم: »إذا مــرض العبــد أو ســافر 
ــاري،  ــا« رواه البخ ــًا صحيًح ــل مقي ــا كان يعم ــل م ــه مث ــب ل كت
وعــن أنــس ريض الل عنــه قــال: رجعنــا مــن غــزوة تبــوك مــع 
ــا،  ــِة َخْلَفنَ ــا بِامْلَِدينَ ــال: »إِنَّ َأْقَواًم ــلم فق ــه وس ــى الل علي ــي ص النب
َمــا َســَلْكنَا ِشــْعًبا، َواَل َواِدًيــا إاِلَّ َوُهــْم َمَعنـَـا؛ َحَبَســُهُم اْلُعــْذُر« رواه 

ــاري. البخ
ــل،  ــن العم ــني ع ــا آالف العاطل ــة كورون ــت جائح ــد خّلف وق
ــراء  ــة، كــا ضاعفــت مــن الفق ــن يف أقواتــم الروري واملتّرِري
ــُق َمــن أنفــق نفقــات العمــرة  واملعِوزيــن حــول العــامل، واملوفَّ
وحجــة النافلــة عــى ســد حاجــات الفقــراء واملعوزيــن، وقضــاء 
يــن عــن الغارمــني منهــم،  حوائجهــم وتفريــج كرهبــم، وقضــاء الدَّ
ُم عــى املَؤّجلــة غــر الروريــة،  واحلاجــات العاجلــة الفوريــة ُتقــدَّ
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ــه وســلم  ــي صــى الل علي ــن عمــر أن النب ــد الل ب ففــي حديــث عب
َوَأَحــبُّ  لِلنَّــاِس،  َأْنَفُعُهــْم  َتَعــاىَل  اللَِّ  النَّــاِس إىل  »َأَحــبُّ  قــال: 
ــُه  وٌر ُتْدِخُلــُه َعــَى ُمْســلٍِم، َأْو َتَكِشــُف َعنْ األَْعــَاِل إىَِل اللَِّ َتَعــاىَل رُسُ

ُكْرَبــًة، َأْو َتْقــِي َعنْــُه َدْينًــا، َأْو َتْطــُرُد َعنْــُه ُجوًعــا، َوألَْن َأْمــِيَ َمــَع 
ــَف يِف َهــَذا امْلَْســِجِد - َيْعنِــي  َأٍخ يِف َحاَجــٍة َأَحــبُّ إَِلَّ ِمــْن َأْن َأْعَتكِ

َمْســِجَد امْلَِدينَــِة - َشــْهًرا، َوَمــَن َكــفَّ َغَضَبــُه َســرَتَ اللَُّ َعْوَرَتــُه، 

ــُه  ــأَل اللَُّ َقْلَب ــاُه، َم ــُه َأْمَض ــاَء َأْن ُيْمِضَي ــْو َش ــُه، َوَل ــَم َغْيَظ ــْن َكَظ َوَم
ــَأ  ــى َيَتَهيَّ ــْوَم اْلِقَياَمــِة، َوَمــْن َمَشــى َمــَع َأِخيــِه يِف َحاَجــٍة َحتَّ َرَجــاًء َي
َلــُه َأْثَبــَت اللَُّ َقَدَمــُه َيــْوَم َتــُزوُل األَْقــَداِم« رواه الطراين يف األوســط، 

ــاين. ــه األلب ــب، وصحح ــب والرتهي ــذري يف الرتغي واملن
والثابــت عــن كثر مــن أئمــة الســلف وفقهائهم تقديــم اإلنفاق 
عــى الفقــراء واملســاكني عــى حــج النافلــة وعمــرة التطــوع، فقــد 
ــاة  ــي فت ــنًة فلق ــج س ــه الل يف احل ــارك رمح ــن املب ــد الل ب ــرج عب »خ
تقــول لــه: أنــا وأخــي هنــا ليــس لنــا يشء إال هــذا اإلزار، وليــس 
ــة  ــا امليت ــت لن ــد حّل ــة، وق ــى عــى هــذه املزبل ــا ُيلَق ــوٌت إال م ــا ُق لن
منــذ أيــام، فدفــع إليهــا نفقــة احلــج، وقــال: هــذا أفضــل مــن حّجنــا 
يف هــذا العــام، ثــم رجــع«، وقــال اإلمــام أمحــد رمحــه الل عــن نفقــة 
«. وكالمهــم يف  حــج النافلــة: »يضعهــا يف أكبــاٍد جائعــٍة أحــبُّ إلَّ
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أوقــات الرخــاء، فكيــف بزمــان الشــدة والبــالء، كــا هــو احلــال 
مــع جائحــة كورونــا. 

خرهــا للعــام القــادم، وال   أمــا نفقــات حجــة الفريضــة فيدَّ

يقــّدم اإلنفــاق منهــا عــى الفقــراء؛ ألن احلــج عبــادة بدنيــة وماليــة، 
ــة،  ــم الروري ــت أقوات ا، وبلغ ــدًّ ــاس ج ــة الن إال إذا زادت حاج
أو كانــوا أقــارب للمتصــّدق، فيقــدم اإلنفــاق عليهــم عــى حجــة 
الفريضــة، قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه الل: »واحلــج عــى 
الوجــه املــروع أفضــل مــن الصدقــة التــي ليســت بواجبــة، وأمــا 
إن كان لــه أقــارب حَمَاويــُج، أو هنــاك فقــراء تضطرهــم احلاجــة إىل 

نفقــة: فالصدقــة عليهــم أفضــل«.

زكاة الفطــر هــل جيب دفعهــا يف البلدان األم أو اإلســالمية.. 
وال يمكــن دفعهــا لــألرس املتررة مــن الكورونــا يف البلدان 

األوروبيةل
اجلــواب: األصــل يف إخــراج زكاة املــال أو الفطــر أن ُتدفــع 
ــاذ ،  ــث مع ــاء؛ حلدي ــور الفقه ــب مجه ــو مذه ــي، وه ــد املزكِّ يف بل
والــذي قــال لــه النبــي: »فَأْعلِمُهــم أّن الل افــرتض عليهــم صدقــًة 
ُتؤخــُذ مــن أغنيائهــم فــرتدُّ يف فقرائهــم«، وهــو مــا جــرى العمــل 
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ــراء يف  ــى الفق ــزكاة ع ــن رد ال ــدين م ــاء الراش ــر اخللف ــه يف ع ب
ــي، ومــن أهــم مقاصــد الــزكاة حتقيــق الكفايــة بــني أبنــاء  بلــد املزكِّ
البلــد الواحــد مــن املســلمني، فعــى املســلمني يف أوروبــا أن يدفعوا 

زكاة الفطــر أواًل لســد حاجــات الفقــراء واملحتاجــني يف أقطارهــم 
األوروبيــة، فــإن ُســّدت حاجــات الفقــراء عــادوا باألمــوال املتبقيــة 
عــى املحتاجــني يف بلداهنــم األصليــة أو يف أي بلــد آخــر، وقــد 
ــني يف  ــن واملحتاج ــن املترري ــر م ــا الكث ــة كورون ــت جائح خّلف
ــا فيجــب ســد حاجاتــم أوالً قبــل نقلهــا إىل دول أخــرى. أوروب

ــراء أو  ــوا فق ــلمني إذا كان ــر املس ــر لغ ــع زكاة الفط ــوز دف وجي
مســاكني، كــا هــو مذهــب أيب حنيفــة، وهــو األرجــح واألنســب 
التعايــش  قيــم  ــُق  حُيقِّ الــذي  الــرأي  وهــو  أوروبــا،  ملســلمي 
ــلمني،  ــر املس ــر بغ ــاين وال ــل اإلنس ــة، والتكاف ــة الصاحل واملواطن
يــِن  كــا قــال تعــاىل: »اَل َينَْهاُكــُم اللَُّ َعــِن الَِّذيــَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكــْم يِف الدِّ
ــْم إِنَّ اللََّ  ــُطوا إَِلْيِه ــْم َوُتْقِس وُه ــْم َأْن َتَرُّ ــْن ِدَياِرُك ــْم ِم َومَلْ خُيِْرُجوُك

حُيِــبُّ امْلُْقِســطنَِي« ]املمتحنــة: 8[.
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ونــدرة  والتصديــر،  االســتراد  حركــة  ضعــف  ظــل  يف 
اللحــوم احلــالل يف بعــض املناطق، هــل يمكــن أكل اللحوم 

ــالمية ل ــة االس ــى الريع ــة ع ــر املذبوح غ
اجلــواب: قضيــة الطعــام والذبــح احلــالل ليســت مســألًة ثانويــًة 
يف حيــاة املســلم، ولكنهــا قضيــٌة دينّيــٌة شــديدة األمهيــة، قــال 
ــِه ُمْؤِمنِــنَي«  ــْم بِآَياتِ ــِه إِْن ُكنُْت ــَر اْســُم اللَِّ َعَلْي َّــا ُذكِ ــوا مِم تعــاىل: »َفُكُل
]األنعــام: 118[، قــال املفــرون: أي: اجعلــوا َأكَلُكــم مقصــورًا 
ــون  ــة، فاملؤمن وه إىل امليت ــدَّ ــه، وال تتع ــُم الل علي ــَر اس ــا ُذكِ ــى م ع
مأمــورون بــأن يأكلــوا ممــا ذكــر اســم الل عليــه وبغــر ذلــك ال 
يكونــون مؤمنــني، وعــن أنــس بــن مالــك، قــال: قــال رســول الل: 
»مــن صــى صالَتنــا، واســتقبل قبلَتنــا، وأكل ذبيحَتنــا، فذلــك 
ــروا الل يف  ــال ختف ــول الل ، ف ــة رس ــة الل وذم ــه ذم ــذي ل ــلم ال املس
ذمتــه«، ]رواه البخــاري[، فَعطــَف َأْكَل الذبيحــِة عــى الصــالِة 
ُحــه هــو أن ال يأكل املســلم  واســتقباِل القبلــِة ألمهّيتـِـِه، والــذي ُأرجِّ
يف الغــرب إال اللحــم والطعــام الــذي متــت مراقبتــه مــن ِقبــل هيئــة 
ــط  ــك ألن شائ ــالل(، وذل ــم )ح ــه خات ــرة وأعطت ــالمية معت إس
األكل احلــالل ال تتوفــر يف اللحــم والطعــام املطــروح يف األســواق 

األوروبيــة، كالتأكــد مــن عــدم مــوت احليــوان قبــل الذبــح نتيجــة 
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م ســواء  التخديــر أو الصعــق، والتأكــد مــن عــدم اختالطــه بمحــرَّ
يف الذبــح بنفــس األدوات، أو خــط اإلنتــاج دون تطهــر، أو إضافة 
مــواد حمرمــة يف عمليــة التصنيــع التــي تتــم بعــد الذبــح، وكــذا عــدم 

التأكــد مــن كتابيــة الذابــح، وكالتســمية، وغــر ذلــك مــن الروط 
ــا.  ــاج اللحــوم يف أوروب ــق الذبــح وإنت املفقــودة يف طرائ

إن مســألة الذبــح واللحــم احلــالل تتصــل بأمــر اهلويــة بالنســبة 
ملســلمي أوروبــا، والتهــاون فيهــا يــر هبويــة الوجــود اإلســالمي 
يف الغــرب خاصــة األجيــال اجلديــدة، ولــوال متســك املســلمني 
بنظــام الذبــح الرعــي مــا ُوجــدت املطاعــم واملجــازر اإلســالمية 
ــًة  ــر مجل ــا، وأذك ــع يف أوروب ــم والتصني ــب اللح ــدم وتراق ــي تق الت
قاهلــا بــن غوريــون: »ليــس اليهــود هــم الذيــن حافظــوا عــى 
اليهــود« يف  الــذي حافــظ عــى  هــو  الســبت  الســبت، ولكــن 
إشــارة إىل أمهيــة عنــر الديــن يف احلفــاظ عــى اليهــود وهويتهــم، 
ــا  ــلمو أوروب ــا مس ــك هب ــي يتمس ــادات الت ــة والع ــم الديني فالتعالي

ــا. ــم وحفظه ــكيل هويته ــاش يف تش ــكل مب ــهم بش تس
حتقيــق  إىل  تــدف  اإلســالم  يف  احلــالل  األكل  ومنظومــة 
ــوح  ــوان املذب ــة باحلي ــق والرمح ــآلكل، والرف ــة ل ــالمة الصحي الس
وعــدم تعذيبــه، واالرتفــاق والتــوازن البيئــي، وتقديــُم منهــِج 
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اإلســالم وفلســفتِِه يف الطعــام والذبائــح ال يتــم مــع القــول بجــواز 
تأخــذ  مل  وإن  األوروبيــة  األســواق  املطروحــة يف  اللحــوم  أكل 
ــه  ــاب ريض الل عن ــن اخلط ــر ب ــت أن عم ــد ثب ــالل، وق ــم احل خات

أخــرج قومــا مــن الســوق لعــدم خرتــم برائــط الذبــح ونظامــه 
ــِن  ــِن اْب يف اإلســالم وهــم مســلمون فكيــف بغــر املســلمني ل! َع
ــاَلُمُهْم  ــوِق، َوَكاَن إِْس ــوا يِف السُّ ــا َكاُن ــِه، َأنَّ َقْوًم ــْن َأبِي ــاُوٍس، َع َط
ِســنُوَن َيْذَبُحــوَن، َقــاَل: »َفَأْخَرَجُهــْم ُعَمــُر  ــْم، اَل حُيْ َحِديًثــا اَل فِْقــَه هَلُ

ــْم«.  ــَر بِإِْخَراِجِه ــوِق، َوَأَم ــَن السُّ ــاِب ِم طَّ ــُن اخْلَ ْب
ــة  ــة مراقب ووجــود بعــض األخطــاء، أو صــور الغــش يف عملي
اللحــوم، أو توزيعهــا كوهنــا غــر حمميــة قانونــًا يف أوروبــا، ال يعني 
ــره  ــع غ ــالل م ــم ح ــه خات ــع علي ــا ُوض ــتواء م ــول باس صحــة الق
ــاد  ــم إلجي ــوا جهده ــلمني أن يبذل ــوم املس ــى عم ــة، وع يف اإلباح
مؤسســات اللحــم احلــالل، وأن يقّومــوا أخطاءهــا ويصلحــوا 

ــوين. عيوهبــا بأســلوب حضــاري وقان
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هــل جيــوز دفــن املســلم بــدون غســل يف حالــة الوفــاة 
ــلمنيل ــر املس ــر غ ــه يف مقاب ــوز دفن ــل جي ــال وه بالكورون

اجلــواب: ندعــو الل أن يرحــم كل مــن مــات بفــروس كورونا، 
ــوص  ــا بخص ــهداء، وأم ــازل الش ــه من ــه، وأن ينزل ــّر أهل وأن ُيص
ــس  ــن املجل ــدر ع ــا ص ــو م ــه ه ح ــذي ُأرجِّ ــِه، فال ــله أو َتْيِميِم غس
ــي  ــني، والت ــة الثالث ــه الطارئ ــاء والبحــوث يف دورت األورويب لإلفت

ــا. ُخصصــت للنظــر يف نــوازل ومســتجدات فــروس كورون
وقــد قــرر املجلــس بعــد نقاشــات مســتفيضة، وســؤال األطبــاء 
العاملــني يف مناطــق الوبــاء، واالســتاع إىل أحــد أعضــاء املجلــس 
الــذي قــام عمليًّــا بالتغســيل والتَّْيِميــِم لبعــض مــن مــات بكورونــا 
يف إيطاليــا، قــرر املجلــس ترجيــح دفــن امليــت املصــاب بــداء 
كورونــا بالكيــس، ويف التابــوت الــذي خــرج بــه مــن املشــفى، دون 
تغســيٍل أو تيمــٍم حتــى وإن ُســمح بــه قانونــًا؛ وذلــك ألن التغســيل 
ــل ال ينفــي عنــه  أو التيميــم مــع أخــذ االحتياطــات الوقائيــة للُمغسِّ
ــِل  خطــر العــدوى، خصوصــًا وأن األخــذ بــروط الوقايــة للمغسِّ
ــاج إىل تدريــب وخــرة غــر مقــدور عليهــا اآلن، وإذا كانــت  حيت
ــا  ــم تدريبه ــدوى رغ ــا إىل الع ــرض أعضاؤه ــة يتع ــم الطبي الطواق
ــٍل ال يمتلــك  ومبالغتهــا يف التحــوط مــن اإلصابــة، فكيــف بمغسِّ
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هــذه اخلــرة ويتصــل بامليــت اتصــاالً مبــاشًا.
ــى أن  ــدل ع ــة ت ــوص الرعي ــة والنص ــد الفقهي ــا أن القواع ك
م عــى إقامــة الســنة أو  ــاة احلــّي الصحيــح ُتقــدَّ املحافظــة عــى حي

الواجــب يف حــق امليــت، ويكفــي يف األحــكام اعتبــار غلبــة الظــن 
ــل ثــم انتقاهلــا منه لغــره، وحياة  املتمثــل يف انتقــال العــدوى للمغسِّ
احلــي مــن رتبــة رضوري حفــظ النفــس، وتغســيل امليــت مــن 
رتبــة تكميــي حفــظ الديــن، والــروري يقــدم عــى التحســيني، 
ونحــن يف وضــع اســتثنائي يفــرض املوازنــة يف االختيــار والرتجيح 
ــاء  ــة مــن العــدوى لألحي ــاة واحلاي الفقهــي عــى نحــو حيقــق احلي
ــن  ــل م ــالمة املغسِّ ــة س ــاش يف إمكاني ــس النق ــكان. فلي ــدر اإلم ق
العــدوى إن أخــذ بالتدابــر الوقائيــة كــا صــدر عــن منظمــة 
الصحــة العامليــة، وإنــا النقــاش يف كيفيــة الوصــول عمليًّــا باألخــذ 

ــل.  ــة بحــق املغسِّ بتلــك التدابــر الوقائي
ل  وأمــا الدفــن فاألصــل أن يدفــن املســلم حيــث مــات وأن ُيعجَّ
بدفنــه، وال أصــل لنقــل امليــت مــن أوروبــا إىل وطنــه األصــي، بــل 
فيــه خمالفــة للســنة مــن وجهــني: األول: تأخــر دفنــه ربــا أليــام، 
والثــاين: حرمانــه مــن أجــٍر َبــرَّ بــه النبــي صــى الل عليــه وســلم 
ــٌل  ــاَت َرُج ــاَّ م ــك مل ــه، وذل ــد في ــذي ول ــكان ال مــن مــات بغــر امل
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ــِه  ــىَّ اللُ َعَلْي ــوُل اللَِّ َص ــِه َرُس ــىَّ َعَلْي ــا، َفَص ــَد هِبَ ــْن ُولِ َّ ــِة مِم بِامْلَِدينَ
ــا  ــوا: َومِلَ َذاَك َي ــِدِه، َقاُل ــْرِ َمْولِ ــاَت بَِغ ــُه َم ــا َلْيَت ــاَل: َي ــمَّ َق َم ُث ــلَّ َوَس
ــُه  ــَس َل ــِدِه، ِقي ــْرِ َمْولِ ــاَت بَِغ ــَل إَِذا َم ُج ــاَل: »إِنَّ الرَّ ــوَل اللَِّل َق َرُس

ــة« رواه أمحــد والنســائي وابــن  نَّ ــِدِه إىَِل ُمنَْقَطــِع َأَثــِرِه يِف اجْلَ ِمــْن َمْولِ
ــان، وصححــه أمحــد شــاكر. ماجــه، وابــن حب

ــه  ــلمني؛ ألن ــر املس ــلم يف مقاب ــن املس ــك أن يدف ــل كذل واألص
ــل الل  ــذا، وبفض ــا ه ــول الل – إىل يومن ــُدِن رس ــن َل ــه م ــول ب املعم
ــر خاصــة باملســلمني،  ــة هبــا مقاب أغلــب البلــدان واملــدن األوروبي
ــن املســلم  ــة جــاز دف ــة الطــوارئ احلالي ــك مــع حال ــإن تعــذر ذل ف
يف طــرٍف مــن مقابــر غــر املســلمني، إذ ال يكلــف الل نفســًا إال 
وســعها، وال يــر املســلم يف حالــة كهــذه أن يدفــن يف مقابــر غــر 
املســلمني، فــإن الــذي ينفعــه يف آخرتــه هــو عملــه وليــس موضــع 
ــم:  ــَعى« ]النج ــا َس ــاِن إاِلَّ َم ــَس لإِْلِْنَس ــاىل: »َوَأْن َلْي ــال تع ــه، ق دفن
39[، وكــا قــال ســيدنا ســلان ريض الل عنــه: )األرض ال تقــدس 

أحــدًا(.
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احلمــد لل رب العاملــني والصــالة والســالم عــى إمــام حضــارة 
املســلمني، الل أكــر الل أكــر ال إلــه إال الل، الل أكــر ولل احلمــد... 

وبعد، 

ــوم الفــرح، يــوم االجتــاع واحلــب، أتوجــه  ــزة، ي ــوم اجلائ يف ي
ــة:  ــًا لإلطال إليكــم هبــذه الرســائل الريعــة جتنب

أنفســكم  عــن  حــوا  وروِّ العيــد  بيــوم  الفــرح  أظِهــروا   .1
بالتوفيــق عــى طاعــات رمضــان، ونفــرح  نفــرح  وأوالدكــم، 
ــْل  باالجتــاع، ونفــرح انتظــارًا للفرحــة الكــرى يــوم القيامــة. »ُق
ــوَن«  َمُع ــا جَيْ َّ ــْرٌ مِم ــَو َخ ــوا ُه ــَك َفْلَيْفَرُح ــِه َفبَِذلِ تِ ــِل اللَِّ َوبَِرمْحَ بَِفْض
ــا أراد  ــق عندم ــر الصدي ــي أليب بك ــال النب ــد ق ــس: 58[، وق ]يون
منــع جاريتــني مــن الغنــاء يف يــوم العيــد: »دعهــا يــا أبــا بكــر، فإهنــا 
أيــام عيــد«. عــى أن تكــون كل صــور الرتويــح عــن النفــس يف يــوم 

ــة.  ــط الرعي ــة بالضواب ــد منضبط العي
عيشــوا بــا تعلمتــم مــن رمضــان بقيــة عمركــم، وأهــم مــا   .2
تعلمنــاه مــن رمضــان: خشــية الل يف الــر والعلــن، ومعرفــة مقــام 
الل بواســطة تلــك العبــادة الريــة، فريضــة الصيــام: »َوملَِــْن َخــاَف 

ــِه َجنََّتــاِن« ]الرمحــن: 46[. َمَقــاَم َربِّ
ِصلــوا أرحامكــم وتــزاوروا وتبادلــوا اهلدايــا مــع جرانكم   .3
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مــن غــر املســلمني، فــإذا كنــا نرهــم يف أعيادهــم فلنرهــم يف 
يــِن  أعيادنــا كذلــك، »اَل َينَْهاُكــُم اللَُّ َعــِن الَِّذيــَن مَلْ ُيَقاتُِلوُكــْم يِف الدِّ
ــْم إِنَّ اللََّ  ــُطوا إَِلْيِه ــْم َوُتْقِس وُه ــْم َأْن َتَرُّ ــْن ِدَياِرُك ــْم ِم َومَلْ خُيِْرُجوُك

ــة: 8[. ــطنَِي« ]املمتحن ــبُّ امْلُْقِس حُيِ
أظِهــروا الشــعور بإخوانكــم املســتضعفني املحرومــني مــن   .4
ــم،  ــف معانات ــد لتخفي ــذل اجله ــم، وب ــاء هل ــد، بالدع ــة العي فرح
هــم وتعاُطفهــم وترامحهــم؛  ــني يف توادِّ ــل املؤمن ويف احلديــث: »مث
ــه ســائر األعضــاء  ــه عضــٌو، َتَداعــى ل ــُل اجلســد إذا اشــتكى من َمَث

ــى«. ــهر واحلم بالس
ــوا  ــم واجعل ــن أوالدك ــام الل ع ــؤولية أم ــعروا املس استش  .5
حفــظ األرسة وصيانتهــا يف مقدمــة أولوياتكــم، ولتكــن املحافظــة 
ــاَلِة َواْصَطــِرْ  عــى الصــالة شــعار األرسة. »َوْأُمــْر َأْهَلــَك بِالصَّ

َعَلْيَهــا« ]طــه: 132[.
املواطنــة الصاحلــة يف قولكــم وفِعلكــم؛  قيــم  ــدوا  جسِّ  .6
وعيــًا بالتحديــات التــي تواجــه أوطاننــا األوروبيــة، ووجودنــا 
اإلســالمي، والتزامــًا بالقوانــني والنظــم، ووعيــًا باحلراك الســيايس 
وتفاعــال معــه، مشــاركًة وعمــاًل وتضحيــًة، لنصــل بوطننــا إىل 
الريــادة الشــاملة، والســالم االجتاعــي األمثــل، واحلفــاظ عــى 
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َواَل  َوالتَّْقــَوى  اْلــِرِّ  َعــَى  »َوَتَعاَوُنــوا  العادلــة.  املشــرتكة  القيــم 
ْثــِم َواْلُعــْدَواِن« ]املائــدة: 2[. َتَعاَوُنــوا َعــَى اإْلِ

ــالم،  ــة اإلس ــى أم ــاركًا ع ــدًا مب ــد عي ــذا العي ــل ه ــم اجع الله

ح فيــه كل حزيــن، وأســعد كل مكــروب، واجعــل الســالم  فــرِّ
يمــأل العــامل، والقتــل والعنــف خيتفــي إىل األبــد، واجعــل هــذا 

ــني. ــان. آم ــائَر األوط ــاًء وس ــخاًء رخ ــا س ــًا مطمئنًّ ــد آمن البل



ــاحة  ــني يف الس ــات العامل ــة والواعظ ــم األئم ــة، تض ــر ربحي ــة غ ــتقلة متخصص ــة مس ــة أوروبي مؤسس
ــؤوهنم.  ــى بش ــة، ويعن األوروبي

تأســس يف 19 نوفمــر 2019 م بمبــادرة نخبــة مــن األئمــة والعلــاء والدعــاة، أفــرادا ومؤسســات، يف 
دول أوروبيــة متعــددة.

تطويــر اخلطــاب الدينــي، واالرتقــاء برســالة األئمــة، مــع العنايــة بمصاحلهــم وتنســيق جهودهــم بشــكل 
ــة  ــم العلمي ــن خرت ــتفادة م ــل االس ــا ألج ــة وتطويره ــاركة املجتمعي ــى املش ــم ع ــي، وحتفيزه مؤس

ــا. والرتبويــة يف إطــار الــدور احلضــاري ملســلمي أوروب

تنســيقية تعــّر عــن أئمــة أوروبــا وتســعى لتحقيــق طموحاتــم، وترشــيد مواقفهــم حــول خمتلــف 
القضايــا يف خدمــة جمتمعاتــم.

اإلســهام يف رفــع كفــاءة األئمــة وتطويــر مهاراتــم، واســتكال التأهيــل الوظيفــي والعلمــي للجدد . 1
منهــم، وتعزيــز دور اإلمــام يف املجتمــع .

تنسيق جهود األئمة يف جماالت عملهم، والتفاعل املشرتك مع املستجدات والقضايا العامة.. 2
العنايــة بالبحــوث والدراســات العلميــة واملشــاريع الفكريــة التــي تتعلــق بواقــع املســلمني يف . 3

ــا. أوروب
 العمــل عــى ترشــيد وعــي املســلم األورويب املعــارص، ومحايــة الشــباب مــن خطــر التطــرف . 4

الفكــري.
الثقــايف واالجتاعــي . 5 املســتوى  أوروبــا، واســتيعاب حارضهــا عــى  بتاريــخ  املعرفــة  تعميــق 

والســيايس.
ــة يف . 6 ــة ومؤسســات املجتمــع املــدين واملؤسســات العلمي ــات الديني التواصــل مــع خمتلــف املرجعي

ــا وخارجهــا. أوروب

r أهداف املجلس

r رؤية املجلس

r رسالة املجلس

r خطاب واقعي .. وتفاعل حضاري
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هــذا الكتــاب هــو اإلصــدار الثــاين مــن سلســلة إصــدارات 
ــات  ــن املوضوع ــة م ــن باق ــة، ويتضم ــس األورويب لألئم املجل
حــول شــهر رمضــان املبــارك وفلســفته ومقاصــده وِحكمــه 
ــة  ــة املتصل ــاوى الرمضاني ــن الفت ــدد م ــة إىل ع ــه، إضاف وأحكام
ولعمــوم  األورويب  لإلمــام  زادا  لتكــون  األورويب؛  بالواقــع 

مســلمي أوروبــا.
والل نســأل أن يتقبــل منــا ومنكــم صالــح األعــال وأن جيعلنــا يف 

شــهر رمضــان مــن الفائزيــن.


