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إذا خافت على نفسها الهالك
 امرأة صامت ولكنها ش��عرت أثناء 
النه��ار بتعب ش��ديد يصع��ب عليها 
االس��تمرار في الصوم فهل يجوز لها 

ان تفطر؟
إذا تعبت تعبا شديدا بحيث تتضرر 
لو استمرت في الصوم أو غلب على 
ظنه����ا ذلك فله����ا ان تفطر. بل يجب 
الفطر اذا خافت على نفسها ألن حفظ 
النفس واجب، وتعتبر في هذه احلالة 
كاملريضة تفطر بسبب املرض لكن ال 
يجوز لهذه املرأة ان تفطر اليوم التالي 
بناء على تعبها في اليوم األول، ويكون 
حكمها حكم أصحاب املهن الش����اقة 
وعليها ان تن����وي الصيام في الليل 
وتس����تمر على صومها حتى تلحقها 
املشقة وحتس بالتعب فتفطر حينئذ 
ويجب عليها فيما سبق ان تقضي هذا 

اليوم فيما بعد.

زكاة متأخرة
 شخص عليه زكاة مال عن سنوات 
مض��ت ويرغب ف��ي ان يخرجها اآلن 
في س��داد ما عليه من زكاة ولكنه اآلن 
مدين لش��خص فهل يجب سداد الدين 
قبل س��داد الزكاة املتأخ��رة، أم الزكاة 

مقدمة؟
األصل ان الدين يسقط الزكاة إن 
كان قد استوعب الدين مقدار الزكاة 
أو أنقصها عن النصاب والدين الذي 
مينع وجوب الزكاة هو الدين الذي له 
مطالب من العباد سواء كان دينا هلل 
كزكاة يطالب به احلاكم، أو كان دينا 
للعباد خالصا، وس����واء كان حاال أو 
مؤجال، أما الدين الذي ليس له مطالب 
من العباد وهو دين اهلل مثل دين النذر 
والكفارة وصدقة الفطر فإنه ال مينع 
من وجوب الزكاة، ومن جهة أخرى 
فإن الدين الذي يسقط الزكاة يشترط 
أال يكون للمزكى مال آخر يقضي منه 
الدين ف����إن كان له مال آخر فيقضي 
الدين منه ويخرج الزكاة، والزكاة ال 
تس����قط وإن كان عليه دين لذا يجب 
على السائل الزكوات املاضية ويقدم 
هنا فيدفع الدي����ن وتبقى الزكاة في 

ذمته حتى يدفعها.

النذر
 امرأة نذرت صوم شهرين وسألت 
فقيل له��ا: يكفي��ك ان تخرجي كفارة 
ميني مبقدار س��تني دين��ارا وأخرجت 
هذه الكفارة فهل هذا صحيح مع العلم 

بانها قادرة على الصيام؟
الواجب الصي����ام مادامت قادرة 
عليه فتصوم شهرين غير متتابعني 
أو صيام ش����هر كذا وكذا فال يلزمها 
التتابع وهو مذهب جمهور الفقهاء من 
احلنفية واملالكية والشافعية واملذهب 
عند احلنابلة يلزمها صيام شهرين 
متتابعني وأما ما أنفقته من مال فهو 

صدقة لها أجرها إن شاء اهلل.

الحمل المتتابع
 إذا كان��ت املرأة ف��ي بداية حياتها 
الزوجي��ة وج��اءت الرضاع��ة واحلمل 

بالتتابع فماذا تفعل املرأة؟
تدفع عن نفسها فدية الصيام فإن 
متكنت من الصوم في أيام بعد رمضان 

صامت ما عليها من أيام.

فريضة الصيام ايامها معدودة ولكن عطيته 
للصائمني غير محدودة.

ان الصيام مدرس����ة  وأكد د.الطبطبائي 
اميانية فمن اجتهد فيها حصل على خيري 
الدنيا واآلخر، وانه محطة يتزود فيها املسلم 
بالتقوى ألن عبادة الصوم طاعة من احلني 
الى احلني ولكن ثواب اهلل تعالى للصائمني 
أبد األبدين وعّده النبي ژ من أركان اإلسالم 

اخلمسة في احلديث املتفق عليه.

التوبة

ام����ا األم����ر الراب����ع واألخير فق����ال عنه 
د.الطبطبائي هو التوبة من الذنوب واملعاصي 
والرجوع ال����ى اهلل تعال����ى واالقبال عليه 
باالس����تغفار ألننا نكون في هذه اللحظات 
اإلميانية حتفنا املالئكة وتغش����انا الرحمة 
واملغفرة فقد اخبرنا النبي ژ بأنه »ال يقعد 
قوم يذكرون اهلل عز وجل اال حفتهم املالئكة 
وغش����يتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة 

وذكرهم اهلل فيمن عنده«.
يضيف الداعية االسالمي أحمد القطان قائال: 
استقبال شهر رمضان يكون باإلقبال على اهلل 
سبحانه وتعالى فكان النبي ژ اذا دخل رجب 
دعا اهلل ان يبلغه شهر رمضان فيقول: »اللهم 
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان«، 

وذلك حبا وكرامة لرمضان.
وقال: وكان من هديه ژ ان يستقبل كل 
ش����هر اذا رأى الهالل بالدع����اء والتوجه الى 
اهلل، ففي احلدي����ث الصحيح عن طلحة بن 
عبيد اهلل عن أبيه عن جده عن رسول اهلل 
ژ انه كان اذا رأى اله����الل قال: اللهم أهله 
علينا باليمن واإلميان والس����المة واإلسالم 

هالل خير ورشد ربي وربك اهلل«.
بنّي القطان الواجب على كل مسلم جتاه 
هذا الش����هر الكرمي فقال: ومن جاءه رمضان 
عليه ان يش����مر عن س����اعد اجلد واالجتهاد 
وان يعلن التوب����ة لرب العباد لقوله تعالى 
)وتوبوا الى اهلل جميعا ايها املؤمنون لعلكم 
تفلح����ون( وأكد ان التوب����ة واجبة على كل 
ذنب في كل وقت وه����ي في رمضان أوجب 
وأولى حتى يدخل ش����هر رمضان وقد عزم 
على ترك املعاص����ي وندم على تفريطه وما 

ضاع من عمره.

بترك الشهوات وتنقيتها من الذنوب.

مكانة العلم

وع����ن األمر الثاني قال: هو معرفة احكام 
هذا الشهر العظيم، فاإلسالم هو دين العلم، 
وقد رفع اهلل تعال����ى مكانة العلم والعلماء، 
واملسلم عليه ان يتعلم كيف يؤدي العبادات 
والتي منها الصيام، موضحا ان العلم بأحكام 
الصيام ينقسم الى قسمني: األول واجب وال 
يعذر اإلنسان بجهله وهو الذي يتعلق بصحة 
صومه م����ن جهة وقت����ه ومفطراته، واآلخر 
مس����تحب وهو العلم فيما ال يحتاج اليه من 
الوسائل ويحتاجها غيره من الناس، اما األمر 
الثالث الذي يجب ان يستقبل به الناس شهر 
رمضان فهو االجتهاد في الطاعة ليس����تعني 
ب����ه على باقي الدهر، وق����د جعل اهلل تعالى 

وان نلتزم بطاعة اهلل تعالى بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه.

شكر اهلل

ويحدد لنا العميد السابق لكلية الشريعة 
والدراسات االسالمية د.محمد الطبطبائي أمورا 
أربعة لكي نستقبل خير زائر، األمر األول ان 
نشكر نعمة اهلل بأن مّد لنا العمر حتى نبلغ 
هذا املوسم العظيم، وقال: من أعظم ما مين 
اهلل تعال����ى به على الناس بعد هدايتهم الى 
االسالم ان ميد لهم في العمر ويوفقهم الى العمل 
الصالح ويبلغهم مواسم اخليرات والرحمات، 
ومن أعظم هذه املواسم التي ينبغي على املسلم 
ان يحرص عليها ويستفيد منها شهر رمضان 
املبارك، فهو الطريق الى التقوى ومضاعفة 
األجر وتكفير السيئات وقهر النفس وتزكيتها 

صيرتها كاحلجارة وأثقلت على النفوس الطاعة 
وزهدت الناس في الوقوف بني يدي اهلل، وقد 
جتشأ رجل عند النبي ژ فقال له: »كف عنا 
جشاءك فإن أطولكم شبعا في الدنيا أطولكم 

جوعا يوم القيامة«.
وأضاف كما علينا االكثار من تالوة القرآن 
وقد كان النبي ژ يتدارس القرآن مع سيدنا 
جبري����ل گ في رمضان كما في حديث ابن 
عباس وذل����ك كل ليلة وكذلك كان النبي ژ 
يطيل في قيامه وهكذا كان الس����لف واألئمة 
يولون القرآن في رمضان اهتماما خاصا فليس 
شهر رمضان شهر خمول ونوم وكسل ولكن 
ش����هر جهاد وعبادة وعمل، لذا ينبغي لنا ان 
نستقبله بالفرح والسرور واحلفاوة والتكرمي 
وان ننتهز فرصة قدوم هذا الشهر الكرمي فنجدد 
العهد م����ع اهلل تعالى على التوبة الصادقة، 
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تتفتح القلوب بالفرحة والبهجة كما تتفتح 
الورود مع أنداء الربيع، ذلك عندما يهل على 
املسلمني كل عام هالل شهر رمضان وكأنه يقبل 
عليهم وفي ركابه الهدايا والنفحات لهم، وبني 
يديه مباهج ومسرات تغمر القلوب وتعمر بها 
األرواح نورا وهداية، فهذا هو شهر رمضان 
الكرمي فكيف نستقبله؟ وكيف نحتفي به؟ في 
البداية يوضح لنا رئيس اللجنة االستشارية 
العليا لتطبيق الش����ريعة اإلسالمية د.خالد 
املذكور كيف نستقبل الشهر الكرمي فيقول: 
ينبغي ان نستقبل رمضان بالعزمية الصادقة 
على صيامه وقيامه اميانا واحتسابا ال تقليدا 
لآلخرين، بل تصوم جوارحنا عن اآلثام من 
الكالم احملرم والنظر احملرم واالستماع احملرم 
فينبغي ان نحافظ على آداب الصيام من تأخير 
الس����حور الى آخر جزء م����ن الليل وتعجيل 
الفطر اذا حتققنا من غروب الشمس والزيادة 
في أعمال اخلير فقد كان سلفنا الصالح من 
صحابة رسول اهلل ژ والتابعني لهم بإحسان 
يهتمون بشهر رمضان ويفرحون بقدومه، كانوا 
يدعون اهلل ان يبلغهم رمضان ثم يدعونه ان 
يتقبله منهم، كانوا يصومون أيامه ويحفظون 
صيامهم عما يبطله أو ينقصه من اللغو واللهو 
واللعب والغيب����ة والنميمة والكذب، وكانوا 
يحييون لياليه بالقيام وتالوة القرآن، كما كانوا 
العطاء للفقراء واملساكني بالصدقة  يبذلون 
واالحسان واطعام الطعام وافطار الصائمني. 
فينبغي ان نقتدي بهم وان نحافظ على صالة 
التراويح احتسابا لألجر والثواب وان نحيي 
الليالي العشر األواخر من رمضان بالصالة 
وقراءة القرآن والذكر والدعاء واالس����تغفار 
اتباعا للسنة، كما علينا تنظيم الوقت بحيث 
ال يضيع منا هباء، خصوصا ان أوقات شهر 
رمض����ان ال تعّوض وال تق����ّدر بثمن وعلينا 
اس����تقبال رمضان بتصفية اخلالفات وصلة 
األرحام وان يراقب املسلم اهلل تعالى في كل 

أوقاته في سره وعالنيته.

تعويد النفس

وأش����ار د.املذكور الى ان مقاصد الصيام 
هي التعود على تقليل الطعام وإعطاء املعدة 
فرصة للراحة، وإعطاء النفس فرصة للطاعة 
فكثرة الطعام هي التي قّس����ت القلوب حتى 

رمضان.. كيف نستقبله؟ وكيف نحتفي به؟

 ÿ علي بن أبي طالب
عبقرية قضائية

»اللهم علمه القضاء« كانت تلك دعوة رسول اهلل ژ لعلي 
بن أبي طالب كّرم اهلل وجهه واس����تجاب اهلل تعالى لدعاء 
رسوله الكرمي فكان علي ÿ قاضي اخلالفة األول فقد جلأ 
إلي����ه أبوبكر الصديق وعمرو بن اخلطاب رضي اهلل عنهما 
الستشارته واألخذ بحكمه، وكان بحق عبقرية قضائية. كان 
تفقه علي بن أبي طالب ÿ في الدين وقوته في احلق من 
األمور الت����ي أهلته ليكون قاضي أبي بكر وعمر رضي اهلل 
عنهما في خالفتيهما ومستشارهما، ففي صباه خلفه رسول 
اهلل ژ ليلة هجرته الى املدينة حيث نام في فراشه وتغطى 
ببردته واس����تخلفه لكي يرد للناس ما كان لهم من امانات 
عند رس����ول اهلل ژ وكان دائما املبارز األول عندما يخرج 
املسلمون ملالقاة املشركني، في غزوة بدر مع عمه حمزة وفي 
غزوة اخلندق وفي فتح خيبر، وعلى يديه فتح اهلل للمسلمني 
حصن خيبر املنيع بعدما قتل فارس اليهود عبد ود. كانت 
لعلي بن أبي طالب ÿ حكمة توازي شجاعته التي عرف 

بها فقد كان جالس����ا في يوم ما في مجلس اخلليفة عمر بن 
اخلطاب ÿ وجاءته امرأة تشكو زوجها الذي يبيت ليله 
قائما يصلي ويقضي نهاره صائما فقال لها عمر: »نعم الرجل 
هو« وهو ال يعلم مبا تشكو، فكانت احلكمة التي أفهمها اهلل 
لعلي كّرم اهلل وجهه ونّبه بها اخلليفة هي ان املرأة تشكو 

زوجها الذي ال يقدم لها ما حتتاجه املرأة.
 في خالفته ÿ ل����م يحظ بالكثير م����ن عنايته مثلما 
كان في عهد الصديق والفاروق بس����بب األحوال السياسية 
املضطربة والفنت التي ظهرت آنذاك مما كان سببا في انصراف 
علي ÿ عن العناية باألحوال التنظيمية لألمصار وتوفير 
العناي����ة الكاملة بأمر القضاء بصف����ة خاصة، ومع ذلك لم 
متنعه الظروف القاس����ية من االهتمام بأمر الناس كما كان 
يعه����د به الى املمتازين من ذوي الكفاءات. ومن مظاهر ذلك 
انه أبقى ش����ريحا على قضاء الكوفة وجعل له خمس����مائة 

درهم كل شهر.

كان����ت معجزة محمد ژ قرآنا يتحدى به القوم فيما 
علموا وأتقنوا، فالقرآن الكرمي معجزة رس����ول اهلل ژ 
العظمى الدالة على صدقه، قد عجز البش����ر عن اإلتيان 
مبثله، وهو معجزة باقية مستمرة محفوظة ببقاء رسالة 
االسالم نفسها، لكونها خامتة الرساالت وآخر النبوات، 
وهي سبيل عز املسلمني ونصرهم، ومع ان حروف القرآن 
الت����ي منها ركبت كلماته وآياته هي نفس احلروف التي 
ركب منها كالم العرب، اال انهم لم يس����تطيعوا ان يأتوا 
مبثله وحتداهم اهلل بذلك، قال تعالى: )فليأتوا بحديث 
مثله ان كانوا صادقني – الطور:34( بل ان اهلل حتداهم ان 
يأتوا بعشر سور مثله وقال تعالى: )ام يقولون افتراه 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دون اهلل ان كنتم صادقني – هود:13( واستمر التحدي 
في االتيان بأقل من ذلك بس����ورة من مثله، قال تعالى: 
)وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بس����ورة 

من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهلل ان كنتم صادقني 
� البق����رة: 23(. انه القرآن العظي����م املعجز في تركيبه 
وتنس����يقه الى جانب اعجازه في موضوعه وبيانه، مما 
حير الفصحاء والبلغاء والشعراء، فجعلهم يزعنون له 
ويستسلمون أمامه ويعلنون عجزهم وقصورهم، يسمعه 
بع����ض القوم فال ميلك اال اعالن احلقيقة، فيقول مقالته 
املشهورة: »ان له حلالوة وان عليه لطالوة، وان اسفله 
ملغدق، وان اعاله ملثمر، وما يقول هذا بش����ر« ويسمعه 
الوليد بن املغيرة املخزومي فيقول مقسما باهلل: فواهلل 
ما هو بشعر وال بسحر وال بهذل من اجلنون وان قوله 
ملن كالم اهلل« ويسمعه عتبة بن ربيعة فيذهل، ويسمعه 
نف����ر من اجلن فيؤمنون به ويصدقونه قال تعالى: )قل 
اوحي الي انه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا سمعنا قرآنا 
عجبا.يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا 

� اجلن: 1 � 2(.

القرآن الكريم 
دستور األمة ونبراس الحياة

اللهم اجع�ل صيامي فيه صيام الصائمني 
وقيامي فيه قيام القائمني، ونبهني فيه عن نومة 
الغافلني، وهب لي ُجرمي فيه يا إله العاملني 

واعف عني يا عافيا عن املجرمني.


