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اسقه عسالً
روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد اخلدري ے، ان 
رجال جاء الى رسول اهللا ژ فقال: ان أخي استطلق 
بطنه، فقال له ژ «اسقه عسال» فسقاه عسال. ثم جاء 
فقال يا رسول اهللا سقيته عسال فما زاده إال استطالقا. 
ــول اهللا ژ «صدق اهللا وكذب بطن اخيك،  فقال رس
اذهب فاسقه عسال» فذهب الرجل فسقاه عسال فبرئ. 
ــول اهللا ژ كما ورد عن ابن عباس ے:  وقول رس
«الشفاء في ثالثة: شرطة محجم او شربة عسل او كية 

نار وأنهى أمتي عن الكي» رواه اخلباري.
ــول اهللا ژ:  ــعود ے قال: قال رس ــن ابن مس وع
ــل والقرآن» رواه ابن ماجة  ــفائني العس «عليكم بالش
ــننه وابن مردويه واحلاكم وصححه والبيهقي  في س

في شعب االميان.
ــرمي بدقة مذهلة ما  وصف لنا القرآن الك
يحدث في مركز الغيوم الركامية، والعلماء 
لم يكتشفوا ذلك اال في العصر احلديث، 

وهذا يشهد على اعجاز فلنتأمل.
ملاذا قال تعالى: (أو كصيب من السماء فيه 
ظلمات ورعد وبرق) (البقرة: ١٩) فهل يوجد 
في الصيب ظالم ورعد وبرق؟ نفهم من 
اآلية وجود في السماء يحوي في داخله 
الظلمات والبرق والرعد، ولكن ماذا يقول 

العلم؟
ــالف اجلوي يحوي  ــد العلماء ان الغ وج
ــغ ارتفاعها اكثر  غيوما ركامية عالية يبل
ــرات، وهذه الغيوم يكون  من ١٠ كيلو مت
ــو كنا في النهار! وفي  مركزها مظلما ول
مركزها هناك ومضات برق حتدث داخل 
هذه الغيوم (في مناطق اختالف الشحنات 
الكهربائية)، وهذا البرق الذي ال نراه على 
االرض والرعد ايضا، ولذلك وصف القرآن 
بدقة مذهلة ما يحدث داخل مركز الغيوم 

الركامية.
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بعد غزوة حنني، كان نصيب الرسول ژ من الغنائم 
كثيرا جدا، لدرجة ان الغنائم كانت متأل منطقة بني 
جبلني، فجاء رجل من الكفار ونظر الى الغنائم وقال: 
ما هذا؟ (يتعجب من كثرة الغنائم) فقال له رسول 
اهللا ژ: اتعجبك؟ فقال الرجل: نعم، فقال الرسول 
ژ: هي لك، فقال له الرجل: يا محمد أتصدقني؟ 
فقال له الرسول ژ: أتعجبك؟ فقال الرجل: نعم، 
فقال الرسول ژ: خذها فهي لك، فأخذها الرجل 
وجرى مسرعا لقومه يقول لهم: يا قوم: اسلموا، 
فقد جئتكم من عند خير الناس، ان محمدا يعطي 

عطاء من ال يخشى الفقر ابدا.

يا قوم أسلموا

مع الحبيب المصطفى صورة وآية

جاء رجل إلى القاضي حسني ـ وهو من فقهاء الشافعية ـ فقال له الرجل: 
لقد رأيت النبي ژ في املنام، فقال لي: «إن الليلة بداية رمضان».

ــه القاضي: إن الذي تزعم أنك رأيته في املنام قد رآه الصحابة في  فقال ل
اليقظة، وقال لهم: «صوموا لرؤيته».

صوموا 
لرؤيتـه ف

رائ
ط

د.خالد المذكور: دمعت عيني إلجابة مسلمة مسنة 
مريضة: «أريد أن ألقى ربي وأنا صائمة فال تحرموني»

رئيس اللجنة االستشارية 
العليا للعمل على استكمال 
تطبيـــق احكام الشـــريعة 
املذكور  االســـالمية د.خالد 
يســـرد لنا بعـــض املواقف 
ويقول: في الثمانينيات في 
العشر األواخر من رمضان 
جاءني شاب الى املسجد الذي 
أصلي فيه وبعـــد االنتهاء 
من الصالة اخبرني بأن امه 
الكبيرة في الســـن مريضة 
بالســـرطان وقد انتشر هذا 
املرض في جسمها كله وهي 
حتتاج الى دواء والى مراعاة 
وقد قال لها األطباء: «اذهبي 
الى بيتك النه ال عالج مؤكدا 
لك» بعد ان انتشـــر املرض 
في جسدها واعطوها بعض 
املسكنات لكي تخفف عنها 
اآلالم وقـــال لي الشـــاب ان 
امه تتألم كثيرا وتصر على 
الصيام وال تفطر ونحن نقول 
لها أفطري يا امي انت مريضة 
الفطر  واملريض له رخصة 
(فمـــن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام آخر) 
ويقول الشـــاب: عجزنا عن 
هذا الكالم كله ونحن جئنا 
اليك لتتصل بها وتكلمها النها 
تسمع كالمك وترى برنامجك 
التلفزيون واخذت منه  في 
الرقم وكان ذلك قبل انتشار 

االشياء التي اثرت في تأثيرا 
كبيرا.

ال يعرف أن ينطق اسمه وتالوته 
للقرآن أدمعت عيوننا وأرجفت 

قلوبنا

 في سنة ٢٠٠٦ كنت في مصر 
في رمضان احضــــر التصفية 
النهائية ملسابقة القرآن الكرمي التي 
يقيمها املرحوم بإذن اللهناصر 
اخلرافــــي، رحمه اهللا، وقال لي 
املشــــرف على املســــابقة: تعال 
استمع الريك آية من آيات اهللا، 
فاذا بشاب عمره ٢٥ سنة عنده 

احملمول، كلمتها وردت علي 
واستغربت من ردها وقالت: 
انت متصل بي بناء على طلب 
ابني، قلت لهـــا: نعم، قلت: 
انت مريضـــة وهذا املرض 
الى اخذ مســـكنات  يحتاج 
واهللا سبحانه وتعالى اعطاك 
الفطر في رمضان،  رخصة 
قالت: يا شيخ أعلم هذا كله 
وأدركه ولكن هذا آخر رمضان 
لي في هذه الدنيا واريد ان 
القى ربي وانـــا صائمة فال 
حترموني من الصيام ومن ان 
القى ربي وانا صائمة، واعلم 

ان مرضي خطير ولم يتبق 
لي من األيام اال قيامه واريد 
ان اصوم قبل ان يأتيني اجلي 
خاصة انه آخر مرة، افحمتني 
فـــي اجلواب وقلـــت البنها 
اتركوها ولعل اهللا يأجرها 
ان شـــاء اهللا وال تكلموها 
في هذا املوضـــوع ودمعت 
عيني الجابتها ودعوت اهللا 
تعالى ان يأجرها، وبعد العيد 
جاءني ابنها وســـألته عنها 
قال انها توفيت ليلة القدر، 
رحمها اهللا، على هذا االميان 
وعلى هذا الصبر وهذه من 

هشاشة عظام هزيل اجلسم قليل 
الوزن جدا، امه حتمله وتضعه كما 
ال يستطيع الكالم ويتأتئ بالكالم 
وال يعرف ان يتكلم ولكنه حافظ 
لعشرة أجزاء من القرآن الكرمي 
وملا تال القرآن تاله بصوت رخيم 
وبتجويــــد ممتاز جعل العيون 
تدمع والقلوب ترجتف، فلما قال 
صدق اهللا العظيم سألته: ما اسمك 
يا بني؟ فاخذ يتأتئ بالكالم ولم 
يســــتطع ان ينطق اسمه فقلت 
ألمه: جــــزاك اهللا خيرا ومتعك 
بــــه. وهذا من األمور التي اثرت 

في تأثيرا كبيرا.

بقلم: أ.د.وليد محمد عبداهللا العلي
استاذ الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة الكويت

وإمام وخطيب المسجد الكبير بدولة الكويت
w-alali@hotmail.com

ــه؛  ــاد: هو جهاد العبد نفس ــم اجله ان اعظ
واجتهاده في اصالح قلبه وجوارحه، وهذا امنا 

يتحقق له بعون اهللا تعالى مبراتب.
ــع، فمن بلغ هذه  ــب جهاد النفس أرب ومرات
املراتب: فقد استقام له قلبه، وانقادت له جوارحه، 

وبيان هذه املراتب على النحو اآلتي:
املرتبة األولى: ان يجاهد العبد نفسه على تعلم 
ــعادة  الهدى ودين احلق الذي ال فالح لها وال س
في معاشها ومعادها اال به، فيعلم العبد انه متى 

فات النفس هذا العلم: شقيت في الدارين.
املرتبة الثانية: ان يجاهدها على العمل به بعد 
ــرد العلم بال عمل: ان لم يضر  علمه، واال فمج

نفسه، لم ينفعها.
ــة الثالثة: ان يجاهدها على الدعوة اليه  املرتب
وتعليمه من ال يعلمه، واال كان من الذين يكتمون 
ما انزل اهللا من الهدى والبينات، وال ينفعه علمه 

وال ينجيه من عذاب اهللا.
املرتبة الرابعة: ان يجاهدها على الصبر على 
ــى اهللا واذى اخللق، ويتحمل  ــاق الدعوة ال مش

ذلك كله هللا.
ــتكمل هذه املراتب االربع: صار من  فإذا اس
الربانيني، فإن السلف مجمعون على: ان العالم 
ال يستحق ان يسمى ربانيا، حتى يعرف احلق 
ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم: فذاك 

يدعى عظيما في ملكوت السموات.
وان بركة النفس امنا تكون في تعلمها اخلير 
وتعليمها، فمن كان متعلما ومعلما للخير حيث 
حل وارحتل؛ مستنصحا وناصحا لكل من اجتمع 
به فهو املبارك.  قال اهللا تعالى اخبارا عن املسيح 
ــاركا اينما  ــى بن مرمي گ (وجعلني مب عيس

كنت).
ــى اهللا مذكرا به؛  ــا للخير؛ داعيا ال أي: معلم

مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل.
ــذا، فلم يتصف بالتعلم وال  ومن خال من ه
ــه من البركة، ومحقت  التعليم: فقد خلت نفس
ــل متحق بركة من  ــة لقائه واالجتماع به، ب برك

لقيه واجتمع به، النه يضيع الوقت.
ــبب  فكل آفة تدخل على النفس: امنا هي بس
ــاد  ضياع الوقت، وعن ضباع الوقت يتولد فس
القلب؛ وفساد اجلوارح، فمبتدأ انفراط عقد امور 
العبد كلها: ضياع وقته، وقد قال اهللا تعالى لنبيه 
ژ: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد 
ــة احلياة الدنيا وال تطع من اغفلنا قلبه عن  زين

ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا).
وحفظ الوقت مبصابرة النفس مع الذاكرين 
ــى كثيرا يتضمن اصالح القلب بالذكر؛  اهللا تعال
ــتقامة، وضياع الوقت  واصالح اجلوارح باالس
ــه غفلة القلب عن  ــتهم: يتولد من بهجر مجالس
ذكر اهللا تعالى، وتبع لهذه الغفلة اتباع اجلوارح 
هواها، فبسبب هذه االمور الثالثة - ضياع الوقت؛ 
ــوارح هواها: تنفرط  وغفلة القلب؛ واتباع اجل

امورالعبد كلها.

مراتب جهاد النفس
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القضاء والكفارة

٭ يجب على هذا الرجل قضاء هذا اليوم وكفارة، وذلك ملا رواه أبوهريرة قال: 
«أتى رجل الى النبي ژ فقال: هلكت، قال: وما شأنك يا رجل؟ قال: وقعت على 
امرأتي في رمضان، قال: فهل جتد ما تعتق رقبة؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع ان 
تصوم شهرين متتابعني؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع ان تطعم ستني مسكينا؟ 
قال: ال، قال: اجلس، فأتى النبي ژ بعرق فيه متر، فقال: تصدق به، فقال: يا 
ــول اهللا، ما بني البتيها أفقر منا، فضحك رسول اهللا ژ حتى بدت ثناياه،  رس
ــال: فأطعمه اياهم» (فتح الباري ١١٦/٤ وحتفة األخوذي ٤٥/٢)، فالكفارة عتق  ق

رقبة، أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا. 

وقد اختلف الفقهاء في الكفارة، هل هي على الترتيب أو على التخيير؟ 
ــافعية واحلنابلة، الى انها على الترتيب، وهذا عندنا أولى  فذهب احلنفية والش
باالعتبار، وذهب املالكية الى انها على التخيير، اما بالنسبة للزوجة فيلزمها ما 
ــزم الزوج من القضاء وكذلك تلزمها الكفارة ان كانت راضية مختارة، وهذا  يل

القول أقرب للصواب وهو قول احلنفية واملالكية واحلنابلة. 

ان  ــرة ے  ــي هري اب ــن  ع
ــول اهللا ژ قال: «اذا جاء  رس
ــت ابواب اجلنة  رمضان فتح
النار وصفدت  ابواب  وغلقت 

الشياطني».
يدل هذا احلديث العظيم على 
ــياء يتميز بها شهر  ثالثة اش
ــن غيره  املبارك ع ــان  رمض
من االشهر وهي: فتح ابواب 
ــة ترغيبا للعاملني بكثرة  اجلن
الطاعات وغلق ابواب النيران 
لقلة املعاصي فيه من املؤمنني 
وتشد الشياطني باألغالل نصحا 
لالمة وحتفيزا لها على اخلير 

وحتذيرا لها من الشر.

أبواب الجنة
رمضان
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رجل متدين وصائم في رمضان، لكن غلبته نفسه فعاشر زوجته 
في نهار رمضان، فماذا يجب عليه؟ وهل على زوجته شيء 
رغم انها لم تكن راضية؟ 

فتاوى د.عجيل النشمي

رمضانية
ومضات

إعداد: ليلى الشافعي

موقف دعوي

في احدى املناسبات

د.خالد املذكور مع أحد األطفال املرضى مبستشفى ٥٧٣٥٧

د.املذكور في مسجد التوبة في الدمنارك

..وفي تكرمي ألحد الفائزين في مسابقة احلساويد.خالد املذكور يكرم طفال من حفظة القرآن الكرمي

شاب مريض 
بهشاشة العظام 
يحفظ ١٠ أجزاء 

من القرآن وصاحب 
صوت جميل


