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متى الفطر؟

ما هو املرض الذي يجوز معه الفطر؟
٭ املرض إذا كان يؤل���م صاحبه ويؤذيه 
أو يخاف زيادته ص���ح له الفطر معه، أما 
الصداع واملرض اليسير الذي ال كلفة معه 

في الصوم فال يجوز الفطر بسببه.

حكم المسافر

أيهما أفضل للمسافر الفطر أم 
الصوم؟

٭ اختلف العلماء في هذه املسألة، والذي 
يترجح هو قول اجلمهور، ان الصوم أفضل، 
ان كان ممن ال يجهده الصوم، لعموم قوله 
تعال���ى )وان تصوموا خير لكم( ألنه أبرأ 

للذمة.

النية

هل يشترط النية للصوم في كل ليلة 
في رمضان؟

٭ جتب النية لكل ليلة، ألن صوم كل يوم 
عبادة منفردة، يدخل وقتها بطلوع الفجر 
ويخرج وقتها بغروب الشمس، وال يفسد 
بفس���اد ما قبله، وال يفسد بفساد ما بعده، 
فلم تكف نية واحدة للش���هر كله، وكل من 
عل���م ان غدا من رمضان وهو يريد صومه 
فقد نوى صومه، سواء تلفظ بنيته أو لم 
يتلفظ، وهو فعل عامة املسلمني، كلهم ينوي 

الصيام كل ليلة.

طعام باألسنان

ما حكم من وجد بقية الطعام بني 
أسنانه في نهار رمضان؟

٭ يك���ره للصائم ترك بقي���ة الطعام بني 
أس���نانه، ومن أكل ما بني أسنانه في نهار 
رمضان متعم���دا ذاكرا لصومه فإنه يفطر 

بذلك واهلل أعلم.

تناول الدواء

تناولت دواء للصداع بعد أذان الفجر 
وقبل إقامة الصالة، فقد كنت نائمة، 

فهل علّي قضاء ذلك اليوم أم ان 
صيامي صحيح؟

٭ عليك قضاء هذا اليوم، ألنك قد تناولت 
بإرادتك، وبعد علمك بدخول وقت الصوم، وال 

اثم عليك، ألنك معذورة بسبب املرض.

الغسل
ما حك���م صحة الصيام إذا عاش���ر الرجل 
زوجته ليال لكنه لم يغتس���ل إال في اليوم 

التالي صباحا؟
٭ الصيام صحيح، وذل���ك ألنه ليس من 
شروط صحة الصوم الطهارة من اجلنابة 

قبل الفجر.

نقط األنف

ما احلكم في نقاط األنف عند املرأة 
احلامل، حيث انني ال أستطيع التنفس 
أثناء احلمل، ويجب ان استعمل نقاط 
األنف والبعض يقول لي انها تفطر، 

لكني احاول أال ادخلها الى جوفي وأنا 
صائمة؟

٭ إن ل���م تص���ل نقاط األن���ف الى جوفك 
فصيامك صحيح، ألن العبرة بوصول شيء 

الى اجلوف.

السحور

ما حكم السحور؟
٭ السحور من السنن املستحبة، وقد دعا 
النبي ژ املس���لمني الى الس���حور، وقال 

»تسحروا فإن في السحور بركة«.

والدتي حامل

الوالدة كانت حامال في الشهر السابع 
من شهر رمضان املاضي، وفي الوقت 
نفسه كانت تعاني من السكري، حيث 
انها كانت تأخذ االنسولني مرتني في 

اليوم السابعة صباحا والسابعة مساء 
لذا نصحتها الطبيبة بعدم الصوم، 

وذلك من أجل صحتها وصحة اجلنني، 
فأفطرت رمضان كله، واآلن أريد ان 
أسأل هل فرض عليها ان تعيد صوم 

رمضان مرة اخرى؟ مع العلم انني 
سمعت نفس السؤال عند أحد العلماء، 
حيث نصح األخت بعدم الصوم، ألنه 

ليس مفروضا عليها، وقال: يجب 
عليها ان تتصدق من مالها بعدد أيام 
الفطر، اي ثالثني مسكينا، فهل هذا 

صحيح؟ وماذا يجب ان تفعل الوالدة 
في هذه احلالة؟

٭ إذا كانت والدتك قد حتس���نت صحتها 
وأصبحت قادرة على الصوم فعليها القضاء، 
بصيام ما قد أفطرته من أيام رمضان الفائت، 
ام���ا إذا كانت ال تزال صحتها ال متكنها من 
الصوم واألطباء ينصحونها بعدم الصوم 
فإن الشريعة اإلسالمية شريعة سمحة، ولم 
توجب عل���ى العاجز صيامه، بل عليها ان 
تفدي، وذلك بأن تطعم عن كل يوم أفطرته 
في رمضان مسكينا، مقدار 2.5 كيلو من قوت 

البلد من األرز أو احلنطة ونحو ذلك.

على طريق اخلير

يروي لنا األمني املساعد 
الفن���ي  الدع���م  لش���ؤون 
العامة واإلعالم  والعالقات 
العاملية املسؤولة  بالرحمة 
عن العمل اخليري اخلارجي 
جلمعية االصالح االجتماعي 
عبدالرحمن املطوع عن عمله 
اخليري فيقول: بداية عملي 
اخليري في جلنة مصابيح 
الهدى التي أنشأها د.جاسم 
املطوع منذ 13 سنة وأنا أدير 
هذه اللجن���ة، ثم عملت في 
العمل اخليري في التدريب 
والتطوير للبرامج التطوعية، 
ومن البالد التي عملنا فيها 
قرقيزيا وسريالنكا وكمبوديا 
واندونيسيا وبنغالديش وفي 

حدود بورما.

مواقف كثيرة

رأيت فيص كمبوديا فقرا 
شديدا لم أتصوره، وال أنسى 
ابتسامة الفقير في كل وقت، 
ليس هناك بيوت تبنى وامنا 
كل البيوت دور ثان وثالث 
وميشون بالقوارب ليطلعوا 
على الدرج والبيت كله 3×3 
وهو غرف���ة النوم واملطبخ 
النعمة  وكل شيء، تذكرت 
التي نعيشها في الكويت كل 
شيء متوافر والناس تشتكي، 
وهم يبتسمون ويغنون رغم 

فقرهم.
ورأي���ت ف���ي كمبوديا 
مجموعة قوارب من 20 الى 
30 قارب���ا نزلت ألصورهم 
والقارب صغير جدا وسألت 
من حولي متى يخرجون من 

القارب؟ أجابون���ي ان هذا 
القارب بيتهم يصيدون منه 
السمك ويأكلونه واليوم الذي 
ال يصطادون سمك ال يأكلون، 
وليس لديهم حمامات لقضاء 
حاجاتهم وعدد املسلمني في 
كمبودي���ا 8%، وقد بني لهم 
احملسن أمين بودي 45 بيتا 
في قرية بدور اخليرية وكلها 
مس���لمون )نحو 7 ماليني 
مسلم( والقرية فيها مسجد 

وفصالن دراسيان.
قال امام املس���جد أمتنى 
ان أعيش يومني في القرية 
ألسكن في هذه املساكن التي 
بناها الكويتيون ولو أموت 
القرية  بعدها، وبعد بن���اء 

سكن في احدى هذه البيوت 
ولم ميت.

قرى الزاهدين

العجيبة  ومن األش���ياء 
الت���ي رأيتها ف���ي كمبوديا 
ق���رى الزاهدين، وهي فرقة 
م���ن املس���لمني ضالة عن 
اإلسالم تصلي يوم اجلمعة 
فق���ط وتصوم ثالث���ة أيام 
في بداية رمض���ان وثالثة 
ف���ي نهاي���ة رمضان،  أيام 
وقد حاولنا بكل الطرق ان 
يعودوا لإلس���الم احلقيقي 
ولم يوافقوا اال بعد ان أخذنا 
أوالدهم لنعلمهم مجانا في 
مدرسة داخلية يتعلمون فيها 

الدين الصحي���ح ويأكلون 
ويبيتون في املدرسة وفي 
اإلج���ازة يعودون ألهاليهم 
لتعليمهم الدين احلقيقي من 
عيالهم وبذلك رجعت لإلسالم 
احلقيقي 3 قرى وعدد الذين 
دخلوا االسالم 800 من أصل 

70 ألف.
وأذك���ر الداعية حس���ن 
الكمب���ودي كان من جماعة 
الزاهدين ثم درس في مدارس 
داخل كمبوديا للمس���لمني 
وسافر للسعودية في منحة 

ثم عاد وأصبح داعية.

صورة الطفل

وم���ن املواق���ف املؤثرة 

الطفل عمره  أيضا أن ترى 
ال يتعدى 8 سنوات يسوق 
دراجة وخلفه أخته عمرها 6 
سنوات ليوصلها الى املدرسة 

ألن األب ال يستطيع.
والرطوبة عالية جدا في 
كمبوديا ودائمة والناس رغم 

فقرهم دائما مبتسمون.

قصة ال تنسى

الطالب���ات  وال أنس���ى 
املس���لمات الالتي يحضرن 
من قرى بعيدة ليتعلمن في 
الصباح وميشون 15 ساعة 
يوميا في طريق غير ممهد 
للذهاب للدراسة، وهناك أهل 
القرية يستضيفون هؤالء 
الفتيات بش���رط أن تطبخ 
الفتاة وتنظف املنزل مقابل أن 
تنام لديهم وتدرس الطالبة 
صباحا لتصبح داعية، رغم 
ان العائلة التي تبيت عندهم 
بيتهم ضي���ق للغاية وفيه 
العائل���ة واألوالد باإلضافة 
الى هذه الضيفة، وذلك من 
أجل أن يتعلم الفتيات الفقه 

والقرآن.

تماثيل

وم���ن الغري���ب أن جتد 
أمام كل بي���ت بوذي صنم 
يعبده وهو خ���ارج يضع 
له ع���ود البخور ويضع له 
ماء وحلويات وفي املس���اء 
يأكلونه���ا، وم���ع ذلك جند 
البوذيني أسهل للدخول في 
اإلسالم لكنهم يحتاجون الى 

دعاة.

أحد مشاريع جمعية اإلصالح

عبدالرحمن املطوع يتوسط األيتام

خواطر رمضانية

طرائف رمضانية

ان االنسان بني امر البد 
منه من اطاعته، ونهي وجب 
اجتنابه، وقدر يجري عليه، 
ونعمة يجب شكرها، وهذه 
احوال ال تفارقه، فالبد له من 
الصبر للتعامل معها، سواء 
وافقت ه����واه او خالفته، 
وكذلك كل ما يلقاه العبد قد 
يوافق رغبته وقد يخالفها، 
وهو بحاجة الى الصبر على 
الرغائب التي انعم اهلل بها 
عليه، مثل الصحة والسالمة 
واملال، وذلك بأال يغتر بها، 
وال يطمئن اليها وال يبطر، 
واال يكون جش����عا بالنيل 
منه����ا، وان يؤدي حق اهلل 
فيها، وان يصبر عن انفاقها 
باحل����رام، واما الصبر عن 
املعاصي فالبد منه، واعظم 
ما يعني عليه ترك املألوفات، 
واصدقاء السوء، واحلديث 
املتعل����ق باملعصية، كي ال 
يعيد ذكراها اال للندم عليها 

ان حصلت ال قدر اهلل.
والصبر على االمر الثالث 
وهو القدر، فإما ان يصاب 
االنسان باجلزع، وهذا فعل 
احلمقى، وام����ا الصبر هلل 
او املروءة او الرضا، وهو 
اعلى الصبر، واما ان يشكر 
وهو املق����ام االعلى بني كل 

االنواع.
وقد ينال االنس����ان شر 
من غيره م����ن الناس، وله 
في ذلك ان يصبر ويعفو او 
يتعامل مع املوقف بسالمة 
قلب، او ان يقبل به كأمر قدر 
عليه على يد ظالم او يحسن 
ملن اساء اليه، وهذه املرتبة 
العالية، وقد يقع االنسان 
مبعصية ويدم����ن عليها، 
فعليه ان يصبر على ترك هذا 
البالء من مثل السكر وغيره 
م����ن املعاصي، ويثاب على 
تركه ما اعتاده من معصية، 
وان استمر فهو معاقب، اال 
ان يتوب ويترك هذا الداء، 
وما تولد عنه بالنسبة له 

او للغير.

الش����ريعة  تقض����ي 
االس����المية بأن����ه ال صيام 
لشهر رمضان حتى تثبت 
الرؤية، وق����د كان الصوم 
في يوم الشك مثار خالف 
بني الفقهاء. ومن طريف ما 
يروي ان »شريكا« قاضي 
املسلمني على عهد »الرشيد«، 
كان في مجلس اخلليفة في 
يوم الشك والفقهاء عنده، 
فلم يزالوا جلوسا الى الظهر 
ينتظ����رون األنباء من هنا 
وهناك، فجاءت بأن الهالل لم 
يره احد البارحة، وكان بني 
يدي اخلليفة تفاح، فطرح 
الى كل من اجلالسني تفاحة، 
فأكلوا اال القاضي »شريكا«، 

فإنه لم يقرب تفاحته.
الكبير  الفقي����ه  ف����أراد 
»أبويوسف« ان يوقع بني 
اخلليفة وقاضيه، فقال: انظر 
يا أمير املؤمنني الى قاضيك 
يخالفك، اذ انه ابي ان يأكل 
ويريد أن يتم صيام اليوم. 
ووجد القاضي نفس����ه في 
مأزق، ولكن بديهته اسعفته 
بقوله: »لم أخالفك يا أمير 
املؤمنني، بل هو الذي خالفك، 
امنا انت امام ونحن الرعية 
ال نفطر حت����ى تفطر أنت، 

وليس لنا أن نتقدمك«.
قال اخلليفة: »صدقت«، 

ثم أكل وبعده أكل شريك.

»الصبر خير 
ال بد منه«

يوم الشك

الداعية خالد اخلراز

املسلمون في قرى الزاهدين يصلون اجلمعة 
ويصومون 3 أيام فقط في رمضان

الصدقة من أفضل األعمال وأحبها إلى اهلل 
عّز وجّل، قال اهلل تعالى: )وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت 
للمتق���ني الذين ينفقون في الس���راء والضراء 
والكاظمني الغيظ والعاف���ني عن الناس واهلل 
يحب احملسنني( )س���ورة آل عمران، اآليتان: 

.)134-133
يرب���ي اهلل الصدقات، ويضاعف ألصحابها 
املثوب���ات، ويعل���ي الدرجات.. به���ذا تواترت 
النصوص وعليه تضافرت.. فمن اآليات الكرميات 
الدالة على أن الصدقة أضعاف مضاعفة وعند 

اهلل مزيد، قال اهلل تعالى: )مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة واهلل يضاعف 
ملن يشاء واهلل واسع عليم الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل اهلل ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال 
أذى لهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال 
هم يحزنون قول مع���روف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى واهلل غني حليم( )البقرة، 

اآليات: 263-261(.
ومن األحاديث الدال���ة على فضل الصدقة، 
عن عدي بن حامت -رضي اهلل عنه- قال: قال 

رس���ول اهلل ژ: »ما منكم من أحد إال سيكلمه 
اهلل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمين منه 
فال يرى إال ما قدم، وينظر أشأم منه فال يرى إال 
ما قدم، وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء 

وجهه، فاتقوا النار ولو بشق مترة«. 
 وإن للصدقة فضائل كثيرة ومن أبرز تلك 

الفضائل: 
٭ الصدقة وسيلة من وسائل عالج األمراض.. 
قال ژ: »داووا مرضاكم بالصدقة فإن الصدقة 
تدفع عن األعراض واألمراض، وهي زيادة في 

أعماركم وحسناتكم«.

الصدقة

قيم

قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى:
عشرة أشياء ضائعة ال ينتفع بها:

1- علم ال يعمل به.
2- وعمل ال اخالص فيه وال اقتداء.

3- ومال ال ينفق منه، فال يستمتع به جامعه 
في الدنيا وال يقدمه امامه في االخرة.

4- وقلب فارغ من محبة اهلل والش���وق اليه 

واالنس به.
5- وبدن معطل من طاعته وخدمته.

6- ومحبة ال تتقيد برضاء احملبوب وامتثال 
اوامره.

7- ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام 
بر وقربة.

8- وفكر يجول مبا ال ينفع.

9- وخدمة م���ن ال تقربك خدمته الى اهلل، وال 
تعود عليك بصالح دنياك.

10- وخوفك ورجاؤك مل���ن ناصيته بيد اهلل، 
وهو اسير في قبضته وال ميلك لنفسه ضرا وال 
نفعا، وال موتا وال حياة وال نشورا واعظم هذه 

االضاعات اضاعتان، هما اصل كل اضاعة.
بقلم د.عمر الشايجي  ٭

االشياء الضائعة

دليلك في رمضان

اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر الى اليسر واقبل معاذيري 
وحط عني الذنب والوزر يارؤوفا بعباده الصاحلني. 

ادعوني .. أستجب لكم

محمد الطبطبائي

إعداد: ليلى الشافعي  ٭

فتاوي

يقوم الناس بالرحالت ألغراض عدة بعضهم إلجناز األعمال وعقد الصفقات ومعظمهم 
للس��ياحة والترفيه أو ملجرد اللهو واالستمتاع احلس��ي، ولكن ماذا عن الدعاة الذين آلوا 
على أنفسهم حمل رسالة سامية وإيصالها إلى غيرهم ممن ال يعلمون عن اإلسالم شيئا؟ 
أين ذهب هؤالء الدعاة في رحالتهم وماذا ش��اهدوا؟ وما انطباعاتهم خالل تلك الرحالت؟ 

كل يوم يحدثنا البعض عما رأى في رحالته.
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انتحار
يروي ه����ذه الواقعة رئيس جلنة 
بش����ائر اخلي����ر عبداحلمي����د الباللي 

قائال:
ما أجمل احلياة لو كان االنس����ان 

يعرف كيف يعيش فيها!
ما أجمل احلياة لو استطاع اإلنسان 
ان يتوافق مع فطرته التي فطره اهلل 

عليها!
ما أجمل احلياة لو أعطى اإلنسان 

كل ذي حق حقه!
ما أجمل احلياة لو حقق اإلنسان ما 

خلقه اهلل من أجله!
هذه احلياة على بساطتها أخطأ فهمها 

معظم الناس.
ففي نظر الكثير من الناس احلياة 
ما هي اال متعة يجب قضاء كل حلظة 

فيها قبل فوات األوان.
وفي نظر الكثير من الناس ان هذه 
اجلوارح التي وهبها اهلل لإلنسان يجب 

استهالكها بهذه املتعة احلرام!
وقلي����ل من الناس هم الذين فهموا 
هذه الدنيا ومعادلتها، أدركوا انها دار 
اختبار، خلقهم اهلل فيها من أجل غاية 
محددة وهي العبادة، وخلق لهم هذه 
اجلوارح لتعينه����م على حتقيق ذلك 
الهدف، ولم يحرم عليهم متع احلياة، 
مادامت في اإلطار الذي حدده هو لهم، 
ال ما حددوه هم ألنفسهم، وبني لهم ان 
السعادة تكمن فيما حدده هو لهم، وان 
الشقاء مبخالفته فيما أمر، وباستخدام 

اجلوارح في غير الطريق الذي أمر.
املدمنون جزء من ش����ريحة هؤالء 
الناس الذين ضلوا الطريق، وظنوا ان 
املتعة ف����ي مخالفة ما أمر اهلل تعالى، 
واستخدموا جوارحهم بتغير ما أمر اهلل 
ظانني ان ذلك سيجلب لهم املتعة، وما 

أدركوا ان ذلك يجلب لهم املوت.
نعم املوت هو نهاية املصرين على 

املخدرات.
وهذا يعني ان كل واحد منهم اختار 

طريق االنتحار.
وما صاحب قصتن����ا اال واحد من 

هؤالء املنتحرين.
عرفني به أبو سعد أحد أعمدة بشائر 
اخلير وأخبرني بأنه كان صاحبه في 
طريق اإلدمان، وصاحب����ه في عنابر 
اإلدمان في الس����جن املركزي، وقد بدأ 

هذه األيام الطريق الى التوبة.
كان أبو سعد فرحا بقدوم صاحبه 
لنا، وسلوكه طريق التوبة، وقد كان 

حريصا على هدايته.
فتحنا له أبواب بشائر اخلير، وأحتنا 
له العمل معنا، وبدأ يتفاعل معنا، ويزداد 
التزاما يوما بعد يوم، وفرح أبوه فرحا 
كثيرا، وأخوه الذي يصغره والذي كان 

ملتزما، بل فرح كل أفراد أسرته.
جل����س معي م����رة، وحدثني كيف 
حولت����ه املخدرات الى وحش كاس����ر 
مجرد من أي شعور آدمي، وكيف كان 
يتعامل مع زوجته، وأبنائه الصغار، 
حتى ان ولده الصغير الذي ال يتجاوز 
اخلمس سنوات، دخل عليه يوما يريد 
اللعب مع����ه، وكان في حالة الالوعي، 
بعد تعاطيه إب����رة الهيروين، فطرده 
من الدار، ولكن الطفل أصر على اللعب 
معه، فما كان منه اال أن أمسك برأسه 
وفتح فاه باصبعي����ه وأدخل زجاجة 
اخلمر فيه وأشربه رغما عن أنفه، فما 
كان م����ن الطف����ل اال ان وقع غائبا عن 
الوعي، ولم تؤثر به هذه احلادثة، بل 
هذه جرمية صغيرة تتضاءل مع اجلرائم 
التي يقترفها املدمن مع زوجته وأبنائه 

ووالديه وأقاربه والناس أجمعني.
كان يحدثني عن هذه احلادثة وهو 

نادم عليها، بل ويتذكرها بحسرة.
استمرت عالقتنا معه وطيدة، حتى 
بدأ التخلف في حضوره لألنش����طة، 

فشممنا رائحة االنتكاسة.
بل وتأكدنا منها، فقررنا مقاطعته 
ليشعر بغضبنا عليه وبعد فترة ندم 
على ذلك، وعاد الينا ثانية واستمر معنا 
على هذه احلالة، حتي طلب منا مساعدته 
في الزواج م����ن زوجة جديدة بعد ان 
طلق زوجته األولى، فساعدناه على ذلك 
وذهبت شاهدا مع أبي سعد في وزارة 
العدل، واحتفلنا احتفاال صغيرا بزواجه، 
ما لبثنا ان أعددنا له حفلة زواج أكبر 
منها ودعونا اجلميع حلضورها، فقد 
كانت فرحة من فرحات جمعية بشائر 
اخلير بأحد أبنائها التائبني ومرت سنة 
كان يعيش فيها أجمل أيام حياته، ورزق 
من الزوجة اجلدي����دة مبولود جديد، 
واستمرت حياته على وتيرة واحدة، 
حتى حصل من أبيه على حقه من بيع 
عقار قدمي مبلغا كبيرا، فعاد الشيطان 
زائرا م����رة ثانية ليغريه بالعودة الى 
املاضي احلزين، ولبى لألسف الشديد 
دعوة ابليس الذي أقنعه بالهجرة الى 
احد بالد املغرب العربي ليشتري عقارا 
ويتزوج من هناك، ليستمر بالتعاطي 
في بلد يغ����رق باملخدرات، وفعال نفذ 
م����ا أراد منه ابليس، وس����افر دون ان 
يخبرنا، ت����اركا زوجته من غير عائل 
يعوله����ا، ووصلت لنا األخبار التي ال 
تبشر بخير، فقد اقترن بواحدة ما كانت 

تريد منه اال املال.

عـودة 
إلى اللــه

بعد غ����زوة األحزاب � والتي جتمعت فيها كل 
قوى الكفر في اجلزيرة، وأرهقت املسلمني إرهاقا 
شديدا � خرج املؤمنون من عنق الزجاجة، وقويت 
شوكتهم، وأخذوا في رد اعتبارهم وتقليم أظافر 

عدوهم.
وقد عاهد النبي ژ قريشا عهدا سمي »بصلح 
احلديبية« وفيه املوادعة ملدة عش����ر سنوات بني 
الفريقني، وبدأ اإلسالم ينتشر في جو صحو وحرية 

جديدة، فكان يكسب كل يوم ارضا جديدة.
لكن قريشا كعادتها نقضت العهد واعتدت على 
حلفاء الرسول ژ وهنا دارت الدائرة عليها، وكان 

فتح مكة، وجاء امليالد اجلديد لدولة اإلسالم.
كيف فتح محم����د ژ مكة؟ وماذا فعل بأهلها 

الذين كذبوه وأهانوه وأخرجوه؟
قال ابن اسحاق: فزعم بعض أهل العلم ان سعدا 
حني وجه داخال، قال: »اليوم يوم امللحمة، اليوم 

تس����تحل احلرمة!« فسمعها رجل من املهاجرين، 
قال ابن هشام: هو عمر بن اخلطاب ÿ، فقال: يا 
رسول اهلل اسمع ما قال سعد بن عبادة، ما نأمن 
ان يكون له في قريش صولة، فقال رس����ول اهلل 
ژ لعلي بن أبي طالب: أدركه فخذ الراية منه فكن 

أنت الذي تدخل بها.
وكان رس����ول اهلل ژ قد عهد الى امرائه من 
املس����لمني حني أمرهم ان يدخلوا مكة، أال يقاتلوا 

إال من قاتلهم.
ودخل مكة ژ متواضعا أشد ما يكون التواضع، 
فلما انتهى الى ذي طوى وقف على راحلته، وان 
رسول اهلل ژ ليضع رأسه تواضعا هلل حني رأى 
ما أكرمه اهلل به من الفتح، حتى ان حليته � لتكاد 

متس واسطة الرحل.

اذهبوا فأنتم الطلقاء

قال ابن إسحاق: إن رسول اهلل ژ ملا نزل مكة، 
واطمأن الناس، خرج حتى جاء البيت فطاف به 
سبعا على راحلته، فلما قضى طوافه دعا عثمان 
بن طلحة، فأخذ من����ه مفتاح الكعبة، ففتحت له 

فدخلها.
ث����م قام على باب الكعبة، فقال: »ال إله إال اهلل 
وحده ال ش����ريك له، صدق وعده، ونصر عبده، 
وه����زم األحزاب وحده، أال كل مأثرة أو دم أو مال 
يدع����ى، فهو حتت قدمي هاتني إال س����دانة البيت 

وسقاية احلاج«.
ثم قال: »يا معشر قريش، إن اهلل قد أذهب عنكم 
نخوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء، الناس من آدم 
وآدم من تراب، ثم تال هذه اآلية: )يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم 

خبير � احلجرات: 13(.

العفو احملمدي األعظم

روائع القصص

قال اهلل تعالى: )الزاني ال ينكح إال زانية او 
مشركة والزانية ال ينكحها اال زان او مشرك وحرم 
ذلك على املؤمنني(. عن عبداهلل بن عمر رضي 
اهلل عنهما عن النبي ژ قال: »ثالثة ال يدخلون 
اجلنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء« 
وروى ان رسول اهلل ژ قال: ثالثة قد حرم عليهم 
اجلن���ة: مدمن اخلمر والعاق لوالديه والديوث 
الذي يقر اخلبث في اهله« يعني يستحس���نه 

على اهله، نعوذ باهلل من ذلك.
ق���ال املصنف رحم���ه اهلل تعالى: فمن كان 

يظن بأهله الفاحشة ويتغافل حملبته فيها، وألن 
له���ا عليه دينا وهو عاجز، او صداقا ثقيال، او 
له اطفال صغ���ار فترفعه الى القاضي وتطلب 
فرضه���م فهو دون من يع���رض عنه وال خير 

فيمن ال غيرة له.
فنسأل اهلل العافية من كل بالء ومحنة، انه 

جواد كرمي.
ايها الناعس، متى تعتبر بربع غيرك الدارس، 
اين االكاسرة الشجعان الفوارس، واين املنعمون 
باجل���واري والظباء اخلن���س، الكوانس، اين 

املتكبرون ذوو الوجوه العوابس، اين من اعتاد 
س���مة القصور؟ حبس ف���ي القبور في اضيق 
احملابس، اين الرافل في اثوابه؟ عري في ترابه 
عن املالبس، اين الغافل في امله واهله عن اجله؟ 
سلبته اكف اخلالس، اين جامع االموال؟ سلب 
احملروس وهلك احلارس، حق ملن علم مكر الدنيا 
ان يهجرها، وملن جهل نفسه ان يزجرها، وملن 
حتقق نقلته ان يذكرها، وملن غمر بالنعماء ان 
يش���كرها، وملن دعي الى دار السالم ان يقطع 

مفاوز الهي ليحضرها.

الديوث املستحسن على أهله والقواد الساعي بني االثنني بالفساد

ذنوب كبيرة

الرجال مواقف

الشيخ عبدالعزيز بن باز.. 
أنار األمة بنور علمه فأحبه  الناس

في أحد املؤمترات اإلسالمية في الهند، كان نظام املؤمتر أن أول 
دولة تأتي إلى الهند لها أولوية التحدث أوال.. وهكذا، وكان ترتيب 
اململكة العربية السعودية هو ال� 6، وبعد أيام بدأ املؤمتر بحضور 

52 دولة إسالمية.
وحتدثت الدولة األولى والثانية والثالثة والرابعة واخلامس���ة 
حتى وصلوا إلى الدولة السادسة وهي السعودية، فتكلم املتحدث 
الرسمي للمملكة، وقال: »في بيان املسألة املذكورة فقد أفتى الشيخ 
عبدالعزيز بن باز في املس���ألة وهي جائ���زة وأتى بأدلة من القرآن 

والسنة«.
وبعد انته���اء دور اململكة أتى العجب والعجاب، حيث بقيت 46 
دولة لم تتحدث بعد، وق���ال املقدم »واآلن وبعد أن حتدثت اململكة 
العربية السعودية بإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن باز فقد حان الوقت 
للتصويت على فتواه«، وصوتت 51 دولة مبوافقته لفتواه في املسألة، 

سبحان اهلل، ما أعظم هذا الرجل!

جائزة الملك فيصل

أما املوقف الثاني فهو حني مت تكرمي 
الشيخ بجائزة امللك فيصل � رحمه اهلل 

� وكان هو أول شخص يتسلمها، 
فقال األمير خال���د الفيصل »إن 
اجلائزة لتتشرف بأن يتسلمها 
شخص مثل الشيخ عبدالعزيز 
بن باز«، ثم نزل عن املنصة 
وقّبل رأس الش���يخ وسلمه 
املظروف وكان بداخله شيك 
مبليون ريال، فأخذ ابن باز 
اجلائزة ون���ادى أن يؤتى 
باملايكرف���ون وقال بعد أن 
حمد اهلل وأثنى عليه: »ان 
الرسول ژ كان يقبل الهدية، 
وأنا أقبلها منكم، ولي احلق 
بالتصرف بها كما أشاء«، ثم 

نادى مساعده اخلاص وقال: 
اكتب خلف املظروف »ش���يك 

مص���دق ملراكز حتفي���ظ القرآن 
الكرمي«. 

وأنا هنا أقول: من منا يستطيع فعل 
مثل هذا العمل وأن يتصدق مبليون ريال 

تهدى إليه على طبق من ذهب؟!

في البر

أما املوقف الثالث فهو أن الش���يخ كانت له محاضرة في القصيم 
وكانت الساعة الثالثة عصرا، فقال ملساعديه نذهب اآلن برا والطريق 
مدته ثالث س���اعات مما يعني أن س���اعة النوم بعد العصر ألغيت. 
وصل���وا إلى القصيم، وم���ن محاضرة إلى مقابلة إل���ى مقابلة إلى 
مقابلة وانتهوا حني أصبحت الس���اعة ال� 1 ليال، فقال مس���اعدوه: 
لعلك تعبت يا ش���يخ وتريد أن تنام في أي فندق! فقال: ال.. نتوكل 
على اهلل ونرجع إلى الرياض، مما يعني أنه ال يوجد نوم وهم في 
الطريق، وأتت الساعة ال� 2 ليال، قال الشيخ: لعلكم قد تعبتم، هيا 
لنخلد إلى الراحة، فأوقفوا السيارة في البر وطلب منهم أن يوجهوا 
وجه���ه للقبلة ألنه أعمى. ومع جمال الليل في البر، وتعب اجلميع 
م���ن الرحلة كان البد من رجل لهذه الليلة، فإذا ابن باز قائم يصلي 

هلل واجلميع نيام كاملوتى.
يقول احد احلضور: قمت فرأيت الشيخ بن باز قائم يصلي ويقرأ 
ويردد قول اهلل تعالى: )إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك 

أنت العزيز احلكيم( وهو يبكي والدمع على وجهه.
وقال الشاهد: فاحتقرت نفسي، الشيخ رجل كبير وأنا شاب وال 

أقوم مثله، فقام يصلي خلف الشيخ، فما لبث أن انتهى من الركعة 
حتى أغمي علي من التعب، وقال: فقمت الثانية فإذا هو على نفس 
حاله لم يتغير ويقرأ نفس اآلية، ومنت الثالثة وعندما قمت رأيته 
على نفس حاله لم يتغير، فأحس بوجودي فأسرع في إنهاء صالته 
وغطى نفسه بسجادة، فقمت وأذنت لصالة الفجر، فقام الشيخ من 
فراشه وقال: اهلل املستعان، يؤذن الفجر وأنا على فراشي؟ سبحان 
اهلل! م���ع انه لم ينم، أيضا لم يرد أن يقع في الرياء، بالفعل رجال 
أخلص���وا عملهم هلل وأحبوا اهلل فأحبهم وحبب الناس فيهم حتى 
كان يقال عنه إن ابن باز جس���مه فقط ف���ي األرض أما روحه فمع 

السلف الصالح والصحابة.

مواقف متفرقة

يقول مدير مكتبه الش���يخ محمد املوس���ى: كان سماحة 
الشيخ ابن باز إذا س���مع األذان بادر إلى متابعته، 
وترك جميع ما في يده من األعمال، وإذا كان أحد 
يحادثه أو يهاتفه قال له: يؤذن، ليشعره 

بأنه سيتابع املؤذن.
كما كان سماحته يتصل على 11 رقما 
إليقاظهم لصالة الفجر، وإذا رد عليه 
أحد منهم سلم عليه الشيخ وقال: 
»احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما 

أماتنا وإليه النشور«.
وإذا أراد الوض���وء م���ن 
املغس���لة ناول من بجانبه 
غترته أو مش���لحه ثم قال 
ممازحا مداعبا: »هذه يا فالن 
على سبيل األمانة ال تطمع 
به���ا«. وكان كثيرا ما يأتي 
الن���اس ويكثر من  بعض 
الثناء على سماحته ويذكر 
بعض أوصافه وهو يتململ 
ويتغير وجهه ويقول: »اهلل 
املس���تعان، اهلل يت���وب على 
اجلميع، اهلل يستعملنا وإياكم 
فيما يرضيه«. وكان محبا جليرانه 
كثير السؤال والتفقد لهم، يفرح بهم 
إذا قدموا إليه، وكان يقول: »ادعوهم 

لعلهم يستحيون من املجيء إلينا«.
كم���ا كان إذا بلغه أن أحدا من املخالفني 
رماه بسوء، أو ذكره بذم لم يزد على أن يقول: 
»سامحه اهلل، سامحه اهلل«، وإذا مرض ذلك املخالف 

زاره أو اتصل به، ليواسيه ويدعو له.
وكان كثي���ر اللجوء إلى اهلل واالفتقار إلي���ه، والتذلل بني يديه، 
وكان كثير الدعاء والتضرع إلى اهلل وسؤاله كل صغيرة وكبيرة، 
ومن س���معه وهو يدعو أيقن أن اهلل س���يوفقه ويعينه ويسدده، 
ومن دعائه: »اللهم إني أسألك التوفيق واإلعانة، اللهم ال تكلني إلى 
نفس���ي طرفة عني، اللهم اشرح صدري، اللهم ألهمني رشدي وقني 
شر نفسي، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اجعلنا من دعاة الهدى 

وأنصار احلق«.
وقال في ي���وم من األيام بحضرة أكثر م���ن 20 من طلبة العلم: 
»واهلل ثم واهلل ثم واهلل إنن���ي لم أكتب في حياتي كتابا إال وأريد 

بذلك وجه اهلل«.
وكان إذا حتدث عن شيخه محمد بن إبراهيم يغلبه البكاء، ويقول 
عنه: »ما رأت عيناي قبل أن أعمى، وال سمعت أذناي بعد أن عميت 

مثله، وكان له فضل كبير علي«.
وكثيرا ما كان يبكي إذا سمع حادثة اإلفك، وقصة الثالثة الذين 
خلفوا، وكذلك يبكي إذا قرئ عليه شيء من سير العلماء وما القوه 

في سبيل العلم، وما قدموه في سبيل الدعوة واجلهاد.

غزوات الرسول

غزوة بدر الكبرى 
قريش تنوح على قتالها

كان أول م��ن قدم مكة 
مبصاب قريش احليمان بن 

عبداهلل اخلزاعي.
فقالوا: ما وراءك؟ قال: 
قتل عتبة بن ربيعة وشبيبة 
بن ربيع��ة وأبواحلكم بن 
هش��ام، وأمية بن خلف، 
وزمعة بن األس��ود، فلما 
جعل يعدد أشراف قريش 
قال صفوان بن أمية، وهو 
قاعد في احلجر: واهلل ان 
يعقل هذا فاس��ألوه عني، 
فقالوا: ما فعل صفوان بن 
أمية؟ قال احليمان: ها هو 
ذاك جالس في احلجر، وقد 
رأيت واهلل  أباه وأخاه حني 

قتال.
قال أبورافع مولى رسول 
اهلل ژ: كنت غالما للعباس 
بن عبداملطلب وكان اإلسالم 
قد دخلنا أهل البيت، فأسلم 
العباس وأسلمت أم الفضل 
وأسلمت وكنت رجال ضعيفا 
وكنت أعمل األقداح أنحتها 
في حجرة زم��زم، فواهلل 
ان��ي جلالس فيه��ا أنحت 
أقدامي، وعندي ام الفضل 
جالسة وقد سرنا ما جاءنا 
من اخلبر، اذ أقبل أبولهب 
يجر رجليه بشر حتى جلس 
على طن��ب احلجرة � أي 
طرفها � ف��كان ظهره الى 
ظهري، فبينما هو جالس إذ 
قال الناس: هذا أبوسفيان 
ب��ن احلارث بن املطلب قد 
يا  أبوله��ب؟  قدم. فق��ال 
بن أخي هل��م الي فعندك 
لعمري اخلب��ر، كيف كان 
أمر الن��اس؟ فأجاب: واهلل 
ما ه��و إال أن لقينا القوم 
فمنحناهم أكتافنا يقودوننا 
كيف ش��اؤوا ويأسروننا 
كيف ش��اؤوا، وأمي اهلل ما 
مل��ت الناس، لقين��ا رجاال 
بيضا عل��ى خيل يلق بني 
الس��ماء واألرض، واهلل ما 
تليق ش��يئا � أي ال تبقي 
شيئا � وال يقوم لها شيء، 
قال أبورافع: فرفعت طنب 
احلجرة بيدي، ثم قلت: تلك 
واهلل املالئكة فرفع أبولهب 
ي��ده فضرب به��ا وجهي 
ضربة شديدة، وثاورته � 
أي وثبت اليه � فاحتملني 
فضرب بي األرض، ثم برك 
علي يضربني، وكنت رجال 
ضعيفا، فقامت ام الفضل 
الى عمود من عمد احلجر، 
فأخذته فضربته فلقت في 
رأسه ش��جة منكرة � أي 
شقت � وقالت: استضعفته 

ان غاب عنه سيده؟
فقام موليا ذليال، فواهلل 
ما عاش اال سبع ليال حتى 
رماه اهلل بالعدس��ة � بثرة 
خطرة تخرج في اجلس��م 
الطاع��ون تقت��ل  تش��به 

صاحبها سريعا.
وناح��ت قري��ش على 
قتالها، ثم قالت: ال تفعلوا 
فيبلغ محم��دا وأصحابه 
فيش��متوا بك��م، وتبعثوا 
في أسراكم حتى تستأنوا 
بهم ال يأرب عليكم محمد 

وأصحابه في الفداء.
حتى تستأنوا بهم: أي 

تؤخروا فداءهم.
يأب��ى  أي  وي��أرب: 

ويتشدد.
 ٭الشيخ  سيد الرفاعي

إعداد: ليلىالشافعي  ٭


