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اللهم ارزقني في رمضان طاعة اخلاشعني واشرح فيه صدري 
بإنابة املخبتني بأمانك يا أمان اخلائفني.

ادعوني .. أستجب لكم

اشتراط النية

هل تشترط النية للصوم في كل 
ليلة من 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 بفساد ما بعده، فلم 
تكف نية واحدة للشهر كله، وكل من علم 
ان غدا من رمضان وهو يريد صومه، فقد 
نوى صومه، س���واء تلفظ بنيته او لم 
يتلفظ، وهو فعل عامة املس���لمني، كلهم 

ينوي الصيام كل ليلة.

القصر في الصالة

أعمل سائقا غير مقيم في مكان 
وطريقي يوميا بحدود 1400 

كيلومتر، فهل من حقي اجلمع 
والقصر في الصالة، وهل علي 
شيء اذا اخرت صالة العشاء؟

على كل ح���ال ما دمت خارج بلدك فأنت 
مسافر وان كنت سائقا مستمرا ألنك خارج 
البلد ومن كان خارج بلده فهو مسافر، ألن 
السفر هو مفارقة محل االقامة، فالسائق 
الذي يتردد بني البلدان واملدن مس���افرا 
فل���ه ان يقصر، بل يندب له القصر، وله 
ان يجمع ولكن���ه اذا كان نازال غير جاد 
به الس���ير فاالول���ى اال يجمع اال اذا كان 
محتاجا للجمع مث���ل ان يكون نازال في 
مكان، ويحب ان ينام نومة طويلة، فيجمع 
جم���ع تقدمي او يؤخر فال حرج عليه في 
ذلك، فاملهم انك تعتبر مسافرا وان كنت 
في اكثر االحيان دأبك السفر ألنك انسان 
لك بلد تقيم فيه وتأوي اليه فما دمت في 
بلدك فأن���ت مقيم، وما دمت خارج بلدك 

فأنت مسافر.

في الطائرة

مسافر يركب الطائرة وهو صائم، 
وحان وقت االفطار في الدولة 
التي حتلق فوقها الطائرة لكن 

مع االرتفاع الشاهق للطائرة فإن 
الشمس التزال ظاهرة، فهل له ان 

يفطر ام ينتظر مغيب الشمس؟
العبرة بغروب الشمس عن املكان الذي 
حتلق الطائرة فوقه، ألن الطائرة ليست 
مستقرا ملن هم عليها وال اصال بذاتها، امنا 
هي تابعة لالرض، وباخلصوص للمكان 
الذي فوقه وطبقات العلو تابعة ملا حتتها، 
لكن اليزال املوض���وع يحتاج الى بحث 
لالستناد الى دليل ظاهر، واالحتياط هو 
في البقاء على الصوم حتى تغرب الشمس 
عن اعني الراكبني في الطائرة ليفطر بيقني، 

واهلل اعلم.

األذان

قال تعالى )وكلوا واشربوا حتى 
يتبني لكم اخليط االبيض من اخليط 
االسود من الفجرـ البقرة: 781(، ما 
حكم من اكل سحوره وشرب ماء 

وقت االذان او بعد اذان الفجر بربع 
ساعة؟

ان كان املذكور في الس���ؤال يعلم ان ذلك 
قبل تبني الصبح فال قضاء عليه، وان علم 
انه بعد تبني الصبح فعليه القضاء، اما 
ان كان ال يعلم هل كان اكله وشربه بعد 
تبني الصبح او قبله فال قضاء عليه ألن 
االصل بق���اء الليل ولكن ينبغي للمؤمن 

ان يحتاط لصيامه.

هبوط في السكر

انا في رمضان صمت 10 ايام، 
والباقي اصابني هبوط بالسكر، و7 

ايام جاءتني الدورة، فاآلن علي 7 
أيام صيام، فماذا افعل؟

احلمد هلل رب العاملني واشهد ان ال اله اال 
اهلل واشهد ان محمدا رسول اهلل ژ وبعد: 
فاحلاصل من السؤال انك صمت 10 ايام 
فقط من رمضان، وباقي االيام افطرت بها، 
منها 7 ايام افطرت فيها بسبب احليض 
والباقي بس���بب هبوط في السكر، فإذا 
كان هذا ما حدث فإنه يلزمك قضاء االيام 
التي افطرت فيها سواء كنت في حيض 
او مريضة بهبوط السكر، ألن هذا املرض 
مما يرجى زواله، واملريض مرضا يرجى 
زواله يجوز له الفطر وعليه القضاء وال 
يجوز ان ينتق���ل الى االطعام اال اذا كان 
مرضه مزمنا ال يرجى ش���فاؤه، ولك في 
هذه احلال���ة ان تصومي قضاء رمضان 
اياما متقطعة وليس���ت متتابعة بحسب 
حالتك الصحية التي تسمح لك بالصيام، 

واهلل اعلم.

خواطر رمضانية

النظ���ر ف���ي تقلبات 
احلياة وما فيها من عبر 
معني ثر ل���كل عاقل يريد 
النجاة بنفسه، والتاريخ 
وما فيه من جتارب باعث 
رئيسي ملن يحب اكتساب 
األخالق احلسنة، ودروس 

احلياة.
قال تعال���ى: )لقد كان 
في قصصهم عبرة ألولي 

األلباب( يوسف 111.
لق���د كان في قصص 
ل���كل  املرس���لني عب���رة 
معتبر وعظ���ة ألصحاب 
العقول السليمة، وما حل 

باملعاندين للحق.
قال الناظم: 

لذي فؤاد وذي فهم وذي 
نظر        في صورة الدهر 

ما أغنى عن العبر
قد لقنت قل���ب مغتر 
ومعتبر           وفي لياليه 

واأليام ناصحة
قال ابن خلدون »تهذيب 
املقدمة« )9(: اعلم ان فن 
التاريخ فن عزيز املذهب، 
ج���م الفوائ���د، ش���ريف 
الغاية، إذ هو يوقفنا على 
أح���وال املاضني من األمم 
في اخالقه���م، واألنبياء 
في س���يرهم، وامللوك في 
دولهم وسياساتهم، حتى 
تتم فائدة االقتداء في ذلك 
ملن يرومه في أحوال الدين 

والدنيا.
اب���ن االثير في  وقال 
»الكامل« )14/1(: لقد رأيت 
جماعة ممن يدعي املعرفة 
والدراية، ويظن بنفس���ه 
التبحر في العلم والرواية، 
يحتقر التواريخ ويزدريها، 
ويعرض عنها ويلغيها، 
ظنا منه ان غاية فائدتها 
امنا هو القصص واألخبار، 
ونهاية معرفتها األحاديث 
واألسمار، وهذه حال من 
اقتصر على القش���ر دون 
اللب نظره، ومن رزقه اهلل 
طبعا سليما، وهداه صراطا 
مستقيما، علم ان فوائدها 
كثيرة ومنافعها الدنيوية 
واألخروية جمة غزيرة، 
وها نحن نذكر شيئا مما 

ظهر لنا فيها.
منها: ما يحصل لإلنسان 
م���ن التج���ارب واملعرفة 
باحلوادث وما تصير إليه 
عواقبها، فإنه ال يحدث أمر 
إال قد تقدم هو او نظيره، 
فيزداد بذلك عقال، ويصبح 

ألن يقتدى به أهال.
ومنها: ان العاقل اللبيب 
اذا تفكر فيها، ورأى تقلب 
الدني���ا بأهله���ا، وتتابع 
نكباتها الى اعيان قاطنيها، 
وأنها س���لبت نفوس���هم 
وذخائره���م، وأعدم���ت 
اصاغره���م وأكابره���م، 
فلم تب���ق على جليل وال 
حقير، ولم يسلم من نكدها 
غني وال فقير، زهد فيها 
وأعرض عنها، وأقبل على 
التزود لآلخرة منها، ورغب 
ف���ي دار تنزهت عن هذه 
اخلصائص، وسلم اهلها 

من هذه النقائص.
ومنها التخلق بالصبر 
والتأسي، وهما من محاسن 
األخالق، فإن العاقل إذا رأى 
أن مصاب الدنيا لم يسلم 
منه نب���ي مكرم، وال ملك 
معظم، ب���ل وال واحد من 
البش���ر، علم انه يصيبه 
م���ا اصابه���م، وينوبه ما 

نابهم.

االعتبار 
بحوادث التاريخ

الداعية خالد اخلراز

السالم لفظة جميلة تستمتع بها اآلذان، 
وتستأنس بها النفوس، وترتاح لها األفئدة، 
وكي���ف ال يكون ذلك وه���ي مطلب كل حي، 

ومبتغى كل كائن.
وهذه اللفظة املبارك أطلقها الباري � جل 
وعال � على ذاته العلية، فس���مى بها نفس���ه 
املقدسة بهذا اللفظ الكرمي »السالم«، كما قال 
تعال���ى في كتابه )هو اهلل الذي ال إله إال هو 
امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز 
اجلبار املتكبر س���بحان اهلل عما يشركون � 

احلشر: 23(.
وسمى دينه الذي ارتضاه لعباده إلى قيام 
الساعة باإلسالم، إذ قال تعالى )ومن يبتغ غير 
اإلس���الم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة 
من اخلاسرين � آل عمران: 85(، وقال تعالى 
)اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعمتي 

ورضيت لكم اإلسالم دينا � املائدة: 3(.
وسمى دار كرامته التي أعدها ألوليائه بدار 
السالم، كما قال تعالى )واهلل يدعو إلى دار 
السالم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 

� يونس: 25(.
وحتية أه���ل اجلنة فيما بينهم الس���الم 
)دعواهم فيها سبحانك اللهم وحتيتهم فيها 
سالم وآخر دعواهم أن احلمد هلل رب العاملني 

� يونس: 10(.
واملالئكة الكرام يحيون أهل اجلنة بالسالم 
)واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم 
عليكم مبا صبرمت فنعم عقبى الدار � الرعد: 

23 و24(.
وطريق احلق الذي ينتهي إلى دار السالم 
هو السالم )يهدي به اهلل من اتبع رضوانه 
سبل السالم ويخرجهم من الظلمات إلى النور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم � املائدة: 

.)16
وعالمة السالمة احلاقنة للدم والعرض، 
احملرم���ة للتعرض لصاحبه���ا هي من ألقى 
الس���الم )يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في 
سبيل اهلل فتبينوا وال تقولوا ملن ألقى إليكم 
السالم لس���ت مؤمنا تبتغون عرض احلياة 
الدنيا فعند اهلل مغامن كثيرة كذلك كنتم من 

قبل فمن اهلل عليكم فتبينوا إن اهلل كان مبا 
تعملون خبيرا � النساء: 94(.

وأمر اهلل � عز وجل � نبيه الكرمي أن يصفح 
عن اجلاهلني بقوله لهم »سالم« )فاصفح عنهم 
وقل سالم فسوف يعلمون � الزخرف: 89(.

وكذا وصف اهلل عب���اده الصاحلني أنهم 
يقولون »سالم« للجاهلني الالغني )وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم س���الم عليكم ال نبتغي اجلاهلني � 

القصص: 55(.
وأمر رسوله ژ أن يجنح للسالم ان رضيه 
املش���ركون املعتدون بدال م���ن احلرب )وإن 
جنحوا للس���لم فاجنح لها وتوكل على اهلل 

إنه هو السميع العليم � األنفال: 61(.
وإلقاء السالم على من عرف املسلم ومن لم 
يعرف من أفضل اإلسالم، كما روى البخاري 
في صحيحه عن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل 
عنهما أن رجال س���أل النبي ژ أي اإلسالم 
خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ السالم على 

من عرفت ومن لم تعرف.

السالم
قيم

عن ابي هريرة ÿ ان رسول اهلل ژ قال: من 
يأخذ عني هؤالء الكلمات فيعمل بهن او يعلم 
من يعمل بهن؟ فق���ال ابو هريرة: فقلت: انا يا 

رسول اهلل، فأخذ بيدي فعد خمسا فقال:

1 � اتق احملارم تكن اعبد الناس.
2 � وارض مبا قسم اهلل لك تكن اغنى الناس.

3 � وأحسن الى جارك تكن مؤمنا.
4 � واح���ب للن���اس م���ا حتب لنفس���ك تكن 

مسلما.
5 � وال تكثر الضحك فإن كثرة الضحك متيت 

القلب.

٭ اختيار الزوجة الصاحلة.
٭ تسمية الولد باسٍم حسٍن.
ولألوالد حقوق في التربية:

قال رسول اهلل ژ: »كلكم راع... والرجل 
راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، واملرأة 
راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة 
عنهم«. فعلى اآلب���اء مراعاة توجيه أبنائهم 
في الواجبات الديني���ة وغيرها من فضائل 
الشريعة املس���تحبة ومن أمور الدنيا التي 

فيها قوام معاشهم.

التربية على اآلداب واألخالق:

ينبغي على كل أب وأم أن يعلما أوالدهما 
اخللق احلميد سواء في أدبهم مع اهلل أو مع 

رسوله صلى اهلل عليه وآله وسلم.
وعليه أن يقي أبناءه وبناته من كل ما من 
ش���أنه أن يقربهم من النار، قال اهلل تعالى: 
)يأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ 
شداد ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما 

يؤمرون(.

النفقة:

قال رس���ول اهلل ژ: »كفى باملرء إثما أن 
يضيع من يقوت«.

إن من أعظم احلقوق وأجّلها حقوق األوالد 
على اآلباء ُحسن التربية والرعاية.

ومن األمور املهمة: العدل بني األوالد، وهذا 
احلق أشار إليه النبي ژ في احلديث الصحيح: 

»اتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم«.

 ٭بقلم د. عمر الشايجي

الوصايا اخلمس

من حقوق األوالد

دليلك في رمضان

إعداد: ليلى الشافعي  ٭

على طريق اخلير

كان املتعاطي يضع املخدرات لزوجته في األكل دون أن تدري
اليوم يحدثنا د.مصبح 
العاقول عن بدايته في العمل 
اخليري فيقول: منذ أن كنت 
في املرحلة املتوسطة، حيث 
اني كنت أشارك في مسابقات 
القرآن الكرمي وحريص على 
جمع الكت���ب وقراءتها، ثم 
تطورت شيئا فشيئا. وقد 
مرت ب���ي كثير من املواقف 
املؤثرة وه���ي كثيرة منها 

السلبي ومنها االيجابي.
املدم���ن ومن األش���ياء 
السلبية واحملزنة ان رجال 
كان يتعاطى املخدرات وكان 

يضعها لزوجته في األكل.
أما من األشياء اإليجابية 
ان رجال كان يشرب اخلمر، 
وهذا الرج���ل الكل قدم له 
النصيحة لكن دون فائدة، 

كما قال الشاعر:
لقد أسمعت لو ناديت حيا

لكن ال حياة ملن تنادي
ولكن زوجته أصرت على 
أن تخرج���ه من هذه اآلفة 
وكسرت القاعدة الشعرية، 
وبعد فترة اس���تطاعت أن 
تنتشله من هذه اآلفة، وأن 
حتول هذا البيت من جحيم 

الى محبة ومودة.

صعوبات

ويؤك���د أن صعوبات 
العم���ل اخليري والدعوي 
كثيرة ج���دا منها داخلية 
وخارجية وعلى األس���رة 
وباألخص الزوجة أن تعني 
زوجها في هذا العمل، فهي 
مأجورة ألنها وفرت اجلو 

املناسب وأعانت زوجها. 
وم���ن الصعوب���ات أيضا 
الثمرة وعدم  اس���تعجال 
املادي وعدم  الدعم  توافر 
احتضان طاقات الش���باب 
والفتيات اجلبارة، مبا ينمي 
طاقاتهم االبداعية في العمل 
اخليري والدعوي. وكذلك 
أكبر املعوقات،  اجلهل من 

حيث يعتق���د البعض أن 
العمل اخلي���ري فقط في 
بناء املساجد أو حفر آبار 
أو كفالة أيتام، وان العمل 
اخليري والدعوي أش���مل 
وأع���م فهو يش���مل كذلك 
إصالح ذات البني ومعاجلة 
مدمن���ي اخلمر واملخدرات 
وتزويج الشباب والفتيات 

ودعوة اآلخرين للخير. 

أمنيات

د.العاق���ول  ويتمن���ى 
ان يق���وم العم���ل اخليري 
والدعوي بقفزة نوعية وأن 
الش���باب والفتيات  يتبنى 
وأن يوضع الرجل املناسب 
املناسب، ومتنى  املكان  في 
أن يجد أهل كل منطقة وكل 
شارع وحارة أن يكون لهم 
بصمتهم اخليرية والدعوية 
واضحة في مناطقهم، فكل 
شخص يستطيع أن يعمل 
وينتج ويقدم ألمته الكثير، 

فال يوجد شخص معذور.
واقت���رح أن يق���وم كل 
مسلم بدعم مادي أو فكري 
أو مالحظة أو دعوة في ظهر 
الغيب وهكذا، ولكن املشكلة 
تكمن في أن البعض يستهني 
بنفس���ه وقدراته وأفكاره، 
وهذه قاسمة الظهر، وأمتنى 
أن أجد التكامل الفعلي بني 
العالم اإلس���المي  أقط���ار 
العم���ل اخليري  في مجال 
والدعوي، وأن يزول الروتني 
ألنه يقتل الطاقات واإلبداع 
ويحبط الشباب وأن ندعمهم 

ماديا ومعنويا.

د.مصبح العاقول في إحدي محاضراته

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

كل يوم يحدثنا البعض عما رأى في رحالته.

قال رسول اهلل ژ »إنكم لن تسعوا الناس 
بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن 

اخللق« رواه مسلم. 
قال ژ »ال حتقرن من املعروف شيئا ولو أن 
تلقى أخاك بوجه طليق« رواه احلاكم والبيهقي 
في شعب اإلميان، وقال رسول اهلل ژ »وتبسمك 

في وجه أخيك صدقة«.
وعن س���ماك بن حرب قال: قلت جلابر بن 
سمرة: أكنت جتالس رسول اهلل ژ؟ قال: »نعم 
كثيرا، كان ال يقوم من مصاله الذي يصلى فيه 

الصبح حتى تطلع الش���مس، فإذا طلعت قام، 
وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر اجلاهلية، 

فيضحكون، ويبتسم« رواه مسلم.
رسائل: أيها الزوج، أيتها الزوجة، لقد صح 
عن عائش���ة رضي اهلل عنها في وصفها للنبي 

ژ أنه كان بساما أي يكثر التبسم.
أيها املدير.. أيها العاملون، روي عن جرير 
بن عبداهلل ÿ قال: »ما حجبني النبي ژ، وال 

رآني إال تبسم في وجهي« رواه البخاري.
أيه���ا الداعية إل���ى اهلل، قيل لعمر ÿ هل 

كان أصحاب رس���ول اهلل ژ يضحكون. قال: 
نعم واإلميان واهلل اثبت في قلوبهم من اجلبال 
الرواسي. يا سفير اإلسالم في كل مكان.. ابتسم. 
من هنا كانت االبتسامة باب الدخول إلى القلب، 
وما أحوجنا اليوم إلى االبتسام في وجوه بعضنا 
البع���ض لنزيل غبار التناحر والتباغض فيما 
بيننا. واملسألة يسيرة للغاية، فقط ال حتتاج 

سوى بشاشة وجه مبتسم.
فهل نحن ممن يحسن اللقاء واملعاشرة، هل 

نحن ممن يبتسمون دائما؟!

التبسم

ناظم املسباح

فتاوي




