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Ramadanyat

كان النبي يتعوذ من الحور بعد الكور

وداع ًا رمضان “ ..فإذا فرغت فانصب”
رمضان المبارك ب َنها ِره الجميل ولياليه العطرة ،ها َنحن ُنودِّ ع َ
َ
ش ْه َر القرآن وال َّت ْقوى
ها َنحن ُنودِّ ع
ً
أسفا على رحيلك يا رمضان ،فيا شهرَنا ،غير ُمودَّ ع
والصبْر والرحمة والمغفرة والعتق من النار،فيا
َّ
ً
حية
وقياما ،فعليك منا َت
راء ًة
ودَّ عناك ،وغير مقلي فارقناك ،كان َنهارك صدقة
ً
ً
وصياما ،وليلك ِق َ

وسالما ،أتراك تعود بعدها علينا ،أم يدركنا المنون ،فال تؤول إلينا؟ مصابيحنا فيك مشهورة،
ً
ْ
ُ
ُ
المصابيح ،وتنقطع التراويح ،ونرجع إلى العادة ،ونفارق شهر
ومساجدنا منك معمورة ،فاآلن تطفأ
العبادة ،أيها المقبولون ،هني ًئا لكم ،وأ ُّيها المردودون ،جبر اهلل ُمصيبَتكم ،ماذا فات َمن فاته خيرُ
ُّ
ومن
رمضان؟ وأي شيء أدرك َمن أدركه فيه الحرمان؟ كم بين َمن
حظه فيه القبول والغفرانَ ،
ُّ
حظه فيه الخيبة والخسران؟ متى يصلح من لم يصلح في رمضان؟ ومتى َي َّت ِعظ ويعد ويَستفيد
ٍّ
بحق َمدرسة للتغيير ،نغير فيه من أعمالنا
ويتغير ويغير من حياته َمن َلم يفعل ذلك في رمضان؟ إ َّنه
م َح َّتى ي َ
وكنا وعاداتنا وأخالقنا المخالفة لشرع اهلل “ ِإ َّن ال َّلهَ َلا ي َ
م” -
ُغيِّرُ وا َما ب َِأ ْن ُف ِ
وس ُل ِ
ُغيِّرُ َما ب َِقوْ ٍ
س ِه ْ
ُ
الرعد“ .. -رمضانيات” تودع معكم شهر الخير والبركة شهر القرآن والتقوى والصبر والرحمة ...

نعمة تستحق الشكر ()2-2

البنون في القران الكريم ُ ..
“ق َّر َة أَ ْع ُين”
األوالد في القرآن الكريم زينة الحياة الدنيا قال
تعالى“ :ا ْل َم ُ
ال وَ ا ْل َب ُن َ
الد ْنيَا” ،وهم
ون ِزي َن ُة ا ْل َحيَاةِ
ُّ
ت َل ُه َما ً
نعمة تستحق الشكر “وَ َج َع ْل ُ
ال َّم ْم ُدودًا،
وَ َبن َ
ِين ُش ُهودًا ،وَ َم َّه ُّ
دت َل ُه َت ْم ِهيدًا” ،وفي نفس
الوقت هم مسؤولية يجب العناية بهم السيما
آم ُنوا ُقوا أَ ُ
فيما يصلحهم “يَا أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
م
س ُك ْ
نف َ
ين َ
وَ أَ ْهل ُ
اس وَ ا ْل ِح َجار َُة عَ َلي َ
ْها
م َنارًا وَ ُقودُ َها ال َّن ُ
ِيك ْ
ِك ٌة غِ ٌ
َم َلائ َ
ص َ
ون ال َّلهَ َما أَ َمر ُ
م
الظ ِشدَ ادٌ ال ي َْع ُ
َه ْ
ون َما ي ُْؤ َمرُ َ
وَ ي َْف َع ُل َ
ون” ،وقال صلى اهلل عليه وسلم:
“علموا أنفسكم وأهليكم الخير” ،وعن ابن عمر
رضي اهلل عنه ما قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم يقول“ :كلكم راع وكلكم مسؤول
عن رعيته” فاإلمام راع ومسئول عن رعيته ،والرجل
راع في أهله ومسئول عن رعيته ،والمرأة راعية
في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ،والخادم راع
في مال سيده ومسئول عن رعيته ،فكلكم راع
ومسئول عن رعيته ،وقال صلى اهلل عليه وسلم:
“إن اهلل سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ،أم ضيع؟

المجالس الرمضانية

حتى يسأل الرجل عن أهل بيته” ،وقال صلى اهلل
عليه وسلم“ :ما نحل والد ولدًا من نحل أفضل
من أدب حسن” ،والمعنى ما أعطى والد ولدًا من
عطية وهبة أفضل من تعليمه وتأديبه أدبًا حسنا..
“رمضانيات” تفتح ملف البنين في القرآن ...

ذكريات من أيام زمان
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الد ُك ْم ِف ْت َن ٌة“
َ
اع َل ُموا أَنَّ َما أ َ ْم َوال ُ ُك ْم َوأ َ ْو ُ
“و ْ

البنون في القرآن الكريم  ..اختبار وامتحان
من الحكم القرآنية التي جرت على ألسن
الناس مجرى األمثال الحكيمة قوله تعالى:
“المال والبنون زينة الحياة الدنيا” ،فتجد
كثيرا ما يردد الناس هذه اآلية إما في سياق
تذكر نعم اهلل تعالى عليهم حثا ألنفسهم
ولغيرهم على شكرها والقيام بحقها ،وإما
في سياق التحسر على فواتها وخلو النفس
منها ورجاء هلل تعالى أن يكرمهم بها ،وقد
تكرر في القرآن الكريم ذكر المال والبنين
في مواضع عديدة ،وعند جمع تلك اآليات،
والتأمل في تلك المناسبات ،مع الرجوع
إلى كالم المفسرين المعتبرين يتجلى
بعض الفوائد والحكم التي تمس الحاجة
إلى معرفتها ،ويتأكد العمل بمقتضاها...
“رمضانيات” تفتح ملف البنين في القران
الكريم ...
أيهما أو ًال؟
ب َّ
قال تعالى في آل عمرانُ “ :زي َ
ات ِم َن
الش َهوَ ِ
اس ُح ُّ
ِّن لِل َّن ِ
ـم َق َ
ب وَ ا ْل ِف َّ
نطرَةِ ِم َن َّ
ساءِ وَ ا ْل َبن َ
ضةِ
ِين وَ ا ْل َق َن ِ
الذ َه ِ
ال ِّن َ
اط ِ
ير ا ْل ُ
َ
ِك َم َت ُ
ـحرْ ِث َذل َ
وَ ا ْل َ
ـحيَاةِ
ـم َ
سوَّ َمةِ وَ األ ْن َع ِ
ـخي ِ
اع ا ْل َ
ام وَ ا ْل َ
ْل ا ْل ُ
آب” -آل عمران ،-وقال
ـم ِ
الد ْنيَا وَ ال َّل ُه عِ ندَ هُ ُح ْ
ُّ
س ُن ا ْل َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
م
م وَ إخوَ انك ْ
م وَ أ ْبناؤك ْ
في التوبة“ :قل إن كان آبَاؤك ْ
ٌ
ِجارَةٌ
ُ
َ
ْ
ْ
م وَ أَ ْموَ ال اقترَفت ُم َ
م وَ عَ ِ
شي َر ُت ُك ْ
اج ُك ْ
وها وَ ت َ
وَ أَ ْزوَ ُ
َت ْخ َ
ب إ َلي ُ
اك ُن َترْ َ
ْكم ِّم َن
س ِ
ضوْ َن َها أَ َح َّ
سادَ َها وَ َم َ
شوْ َن َك َ
ْ
ِي
سبِيلِهِ َف َت َرب ُ
َسولِهِ وَ ِج َهادٍ فِ ي َ
ال َّلهِ وَ ر ُ
َّصوا َح َّتى يَأت َ
اس ِق َ
ين” -التوبة،-
ال َّل ُه ب َِأ ْم ِرهِ وَ ال َّل ُه ال ي َْه ِدي ا ْل َقوْ َم ا ْل َف ِ
وفي ذلك أشار المفسرون إلي سبب تقديم المال
الحب
لـما يذكر  -سبحانه -
َّ
على البنون أو العكس أنه َّ
الفطري يؤخر األموال؛ ألن األموال تترك لألبناء؛ يعمل
ويكد ويعلم أنه ميت ويترك األموال لألبناء ،أما في
ب
قدم األموال على األوالد مع أن ُح َّ
مواطن اإللهاء َّ
قدم
األوالد أكثر لكن االلتهاء بالمال يكون أكثر؛ لذا َّ
األموال على األوالد للتحذير ،وقال ابن حيان رحمه اهلل:
“لـما كان المال في باب المدافعة والتقرب والفتنة أبلغ
َّ
من األوالد ُق ِّدم ،بخالف قوله تعالىُ “ :زي َ
ب
اس ُح ُّ
ِّن لِل َّن ِ
َّ
ير ا ْل ُم َق َ
سآءِ وَ ا ْل َبن َ
نطرَةِ ”؛
ِين وَ ا ْل َق َن ِ
الش َهوَ ِ
ات ِم َن ال ِّن َ
ـاط ِ
فقدم فيه البنين على
ب الشهوات،
َّ
فإنه ذكر هنا ُح َّ
ذكر األموال.

طلب مذموم
مذموم لما يحدث من
طلب المال والولد
وحول ذم
ٌ
ُ
وجودهما من آفات ومفاسد ،أجاب المفسرون أن سنة
األنبياء والفضالء التحرز في الدعاء بطلب الولد :فهذا
ب لِي
َب َه ْ
زكريا  -عليه الصالة والسالم تحرَّ ز فقال“ :ر ِّ
س ِم ُ
ط ِّيب ًَة إ َّن َ
ِمن َّل ُد َ
نك ُذ ِّري ًَّة َ
الدعَ اءِ ” -آل عمران،-
ك َ
يع ُّ
َض ًيّا” -مريم ،-وتحرَّ ز إبراهيم
َب ر ِ
اج َع ْل ُه ر ِّ
وقال“ :وَ ْ

ِـح َ
ين” -الصافات -وتحرز
الصال ِ
ب لِي ِم َن َّ
َب َه ْ
فقال“ :ر ِّ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ب َل َنا ِمنْ
َ
المؤمنون فقالوا“ :وَ ال ِذين يَقولون َر َّبنا ه ْ
َ
إمامًا”
ين
اج َع ْل َنا ِل ْل ُم َّت ِق
أَ ْزوَ ِ
اج َنا وَ ُذ ِّريَّا ِت َنا ُقرَّ َة أَعْ ي ٍ
ُن وَ ْ
َ
الفرقان ،-وتحرز الرسول صلى اهلل عليه وسلمفي دعوته ألنس بن مالك -رضي اهلل عنه -فدعا
م أَ ْكثِرْ َما َل ُه
له بالبركة في ماله وولده فقال“ :ال َّل ُه َّ
وَ وَ َلدَ هُ وَ بَا ِر ْك َل ُه فِ ي َما أَعْ َ
ط ْي َته” ،والولد إذا كان بهذه
الصفة كان َن ْفعًا ألبويه في الدنيا واآلخرة ،وخرج من
حد العداوة والفتنة إلى حد المسرة والنعمة ،وهكذا
فليتضرع العبد إلى مواله في هداية ولده ،ونجاته في
اله ُ
ُأو َ
وأخرَاه اقتدا ًء باألنبياء -عليهم الصالة والسالم-
والفضالء.

اختبار وامتحان
م فِ ْت َن ٌة
م وَ أَوْ الدُ ُك ْ
قال تعالى“ :وَ اعْ َل ُموا أَ َّن َما أَ ْموَ ا ُل ُك ْ
يم” ،وهذا تنبيه على الحذر
وَ أَ َّن ال َّلهَ عِ ْندَ هُ أَ ْج ٌر عَ ِ
ظ ٌ
حب المال؛ وهي
المرء
من الخيانة التي يحمل عليها
ُّ
َ
خيانة الغلول وغيرها؛ فتقديم األموال ألنها مظنة
الحمل على الخيانة في هذا المقام ،وعطف األوالد
على األموال الستيفاء أقوى دواعي الخيانة فإن غرض
جمهور الناس في جمع األموال أن يتركوها ألبنائهم
وج ْع ُل نفس األموال واألوالد فتنة لكثرة
من بعدهمَ ،
حدوث فتنة المرء من جراء أحوالهما؛ مبالغة في
التحذير من تلك األحوال وما ينشأ عنها ،فكأن وجود
األموال واألوالد نفس الفتنة ،وعطف قوله“ :وَ أَ َّن ال َّلهَ
م
عِ ْندَ هُ أَ ْج ٌر عَ ِ
ظ ٌ
م وَ أَوْ الدُ ُك ْ
يم” على قوله“ :أَ َّن َما أَ ْموَ ا ُل ُك ْ
ِّ
كف
فِ ْت َن ٌة” لإلشارة إلى أن ما عند اهلل من األجر على
النفس عن المنهيات هو خير من المنافع الحاصلة عن
اقتحام المناهي ألجل األموال واألوالد ،والفتنة :هي
البالء والمحنة؛ ألنهم يوقعون في اإلثم والعقوبة،
وال بالء أعظم منهما ،والفتنة ليست مذمومة في
ذاتها؛ ألن معناها اختبار وامتحان ،وقد يمر اإلنسان
بالفتنة وينجح؛ كأن يكون عنده األموال واألوالد ،وهم
يغره المال؛ بل إنه استعمله في الخير،
فتنة بالفعل فال ُّ
واألوالد لم يصيبوه بالغرور بل علمهم حمل منهج

اهلل ،وجعلهم ينشؤون على النماذج السلوكية في
َ
فساعة يسمع اإلنسان أي أمر فيه فتنة
الدين؛ لذلك
فال يظن أنها أمر سيئ؛ بل عليه أن يتذكر أن الفتنة
هي اختبار وابتالء وامتحان ،وعلى اإلنسان أن ينجح مع
ويضعف عند
هذه الفتنة؛ فالفتنة إنما تضر من يخفق
ُ
مواجهتها ،والكافرون ال ينجحون في فتنة األموال
واألوالد ،بل سيأتي يوم ال يملكون فيه هذا المال ،وال
أولئك األوالد؛ وحتى إن ملكوا المال فلن يشتروا به في
اآلخرة شيئًا ،وسيكون كل واحد من أوالدهم مشغو ً
ال
ُّ
ويغشها،
بنفسه ،وإن الكافر من هؤالء يخدع نفسه
ويغتر بالمال واألوالد وينسى أن الحياة تسير بأمر من
يملك الملك ك َّله ،إن الكافر يأخذ مسألة الحياة في غير
موقعها؛ فالغرور بالمال واألوالد في الحياة أمر خادع؛
فاإلنسان يستطيع أن يعيش الحياة بال مال أو أوالد،
ومن يغتر بالمال أو األوالد في الحياة يأتي يوم القيامة
ويجد أمواله وأوالده حسرة عليه ،لماذا ألنه كلما َّ
تذكر
أن المال واألوالد أبعداه عما يؤهله لهذا الموقف فهو
يعاني من األسى ويقع في الحسرة ،ويقول الحق
سبحانه عن هذا المغتر بالمال واألوالد وهو كافر باهلل:
يها َخال ُِد َ
م فِ َ
ون”.
“وأولئك أَ ْص َح ُ
اب النار ُه ْ

فتنة األوالد
إن فتنة األوالد عظيمة ال تخفى على ذوي األلباب؛ إذ
أموال اإلنسان عليها مدار معيشته وتحصيل رغائبه
وشهواته ،ودفع كثير من المكاره عنه؛ من أجل ذلك
َّ
الصعاب ويكلفه
المشاق ويركب
يتك َّلف في كسبها
َ
ِّ
ويرغبه
واجتناب الحرام
التزام الحالل
الشرع فيها
َ
َ
َّ
في القصد واالعتدال ،ويتكلف العناء في حفظها،
وتتنازعه األهواء في إنفاقها ،ويفرض عليه الشارع
فيها حقوقًا معيَّنة وغير معيَّنة :كالزكاة ونفقات
األوالد واألزواج وغيرهم ،وأما األوالد فح ُّبهم مما
أودع في الفطرة؛ فهم ثمرات األفئدة وأفالذ األكباد
م يحملهما ذلك على بذل
لدى اآلباء واألمهات ،ومن َث َّ
كل ما يستطاع بذله في سبيلهم :من مال وصحة
وراحة ،فحب الولد قد يحمل الوالدين على اقتراف
الذنوب واآلثام في سبيل تربيتهم واإلنفاق عليهم
وتأثيل الثروة لهم ،وكل ذلك قد يؤدي إلى الجبن عند
الحاجة إلى الدفاع عن الحق أو األمة أو الدين ،وإلى
البخل بالزكاة والنفقات المفروضة والحقوق الثابتة،
كما يحملهم ذلك على الحزن على من يموت منهم
بالسخط على المولى واالعتراض عليه إلى نحو ذلك
من المعاصي :كنوح األمهات وتمزيق ثيابهن ولطم
وجوههن ،وعلى الجملة ففتنة األوالد أكثر من فتنة
األموال؛ فالرجل يكسب المال الحرام ويأكل أموال
الناس بالباطل ألجل األوالد ،فيجب على المؤمن أن
يتقي الفتنتين ،فيتقي ُ
األو َلى بكسب المال من الحالل
وإنفاقه في سبيل البر واإلحسان ،ويتقى خطر الثانية
من ناحية ما يتعلق منها بالمال ونحوه بما يشير
سن
إليه الحديث .ومن ناحية ما أوجبه الدين من ُح ْ
تربية األوالد وتعويدهم الدين والفضائل وتجنيبهم
المعاصي والرذائل ،وقال السمرقندي رحمه اهلل “إنما
َ
األموال واألوالدَ ؛ ألن أكثر الناس يدخلون النار ألجل
ذكر
األموال واألوالد ،فأخبر اهلل أنه ال ينفعهم في اآلخرة؛
لكيال يفني الناس أعمارَهم ألجل المال والولد؛ وإنما
ذكر اهلل  -تعالى  -الكفار ،لكي يعتبر بذلك المؤمنون”.
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في رحيله عبرة لمن رزقه اهلل االعتبار

“وال َت ُكونُوا َكا َّل ِتي َن َق َ
ض ْت َغ ْز َلهَ ا”
وداعا رمضان َ ..

شمر شهر رمضان عن الساق ،وآذن باالنطالق،
َّ
ُ
خيامه ،وتص َّر ْ
قو ْ
رحيله،
أيامه ،وأزف
ضت
ِّ
مت ُ
ُ
َّ
ك َّنا باألمس نتلقى التهاني بقدومه،
َّ
نتلقى التعازي
ونسأل اهلل بلوغه ،واليوم
برحيله ،ونسأل اهلل َقبوله ،قد مضى هذا
أناس وأساء
الشهر الكريم ،وقد أحسن فيه
ٌ
شاهد علينا أو لنا بما أودعناه
آخرون ،وهو
ٌ
شاهد للمشمرين بصيامهم
من أعمال،
ٌ
وشاهد على
وقيامهم ،وب ِّرهم وإحسانهم،
ٌ
وشحهم
المقصرين بغفلتهم وإعراضهم،
ِّ
وعصيانهم ،فلقد دار الدهر دورته ،ومضت
األيام تلو األيام ،وإذا بشهرنا تغيض أنواره
وتبلى أستاره ويأفل نجمه بعد أن سطع،
و ُيظلم ليله بعد أن لمع ،و ُيخيم السكون
على الكون بعدما كان الوجود كل والوجود
يستعد ،ويتأهب للقاء هذا الضيف الكريم ..
“رمضانيات” تودع أيام الخير في شهر الخير
والبركات شهر الصبر والمغفرة والرحمة ...
عبرة االعتبار

رسول اهللِ ص َّلى ُ
ُ
م إذا عمل عم ًلا أَ ْث َب َته،
اهلل عليه وس َّل َ
وقال مع ّلى بن الفضل :كانوا يدعون اهلل ستة أشهر
أن يبلغهم رمضان ثم يدعون ستة أشهر أن يتقبل

يستشعر أجواء رمضان ،بالتالي يبقى محافظا على
ما كان يحافظ عليه طيلة الشهر الكريم ،ويقول
ُ
استعم َل ُه،
اهلل بعبدٍ خيرًا
عليه الصالة والسالم “إذا أرادَ
َ

منهم ،ويقول ابن الجوزي عن رمضان :شه ٌر جعله

إن في رحيل رمضان عبرة لمن رزقه اهلل االعتبار،

اهلل تعالى مصباح العام ،وواسطة النظام وأشرف

ِق َ
َستعم ُل ُه؟ قال :يف َت ُح ُ
صالحا بين
له عم ًلا
يل :وما ي
ِ
ً
َ
يرضى عليه َم ْن َحوْ َله” ،ويقول ربنا
يدَ ْي موتِه حتى

ومحنة لمن ضيع أوقاته دون اغتنام واستثمار،

قواعد اإلسالم ،المشرف بنور الصالة والصيام والقيام،

سبحانه “واعبد ربك حتى يأتيك اليقين” توجيه رباني

ومنحة لمن أعانه اهلل على تحقيق ما فيه من ثمار،

وكان سلفنا الصالح يتقنون أعمالهم ويتمونها،

بضرورة المداومة على طاعة اهلل ،دون كلل أو ملل،

ومنة عظيمة لمن داوم بعده على الطاعات وأكثر

ثم يهتمون بعد ذلك بقبولها ،قال أبو الدرداء  :ألن

ويقول البقاعي في تفسيره :أي دم على عبادة

االستغفار ،وموعظة بليغة لمن حاسب نفسه

أستيقن أن اهلل قد تقبل مني صالة واحدة أحب إلي

المحسن إليك بهذا القرآن الذي هو البالغ بالصالة

فخشي يوم القرار ،ودعا ربه أن يدخله الجنة مع

من الدنيا وما فيها ،وقال عبد العزيز بن أبي رواد حاكيا

وغيرها ،وعندما سألت عائشة رضي اهلل عنها رسول

المتقين األبرار ،وسنفارق هذا الشهر وفي قلبنا غصة

حال السلف رحمهم اهلل :أدركتهم يجتهدون في

لما نزل بهم
وعَ بَرات ،كما فارقنا كثير من األحباب َّ

العمل الصالح ،فإذا فعلوه وقع عليهم الهم ،أيقبل

هادم اللذات ،وهذا حال الدنيا ال تدوم ألحد فيها

منهم أم ال؟ ،وتناولنا في هذا الشهر ثمار عديدة

اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أي العمل أحب إلى اهلل؟
ومه وإن َق َّل ،قال النووي :وفيه الحث على
قال :أدْ ُ

المسرات ،والسعيد من رزق فيها التوفيق والسداد

ومعاني فريدة ومزايا عظيمة ،من توطين النفس

واإلخالص واألعمال الصالحات ،ولم يغتر بما فيها

على االستسالم ألوامر اهلل ورسوله وترك المنهيات،

من ملذات وشهوات وملهيات ،فرمضان أجمل دورة

وتحصيل التقوى واإلخالص ،ومراجعة عالقتنا مع

تدريبية على مدار العام ،وأنجح معسكر لمن جاهد

القرآن ،وضرورة حفظ اللسان والوقت ،والصبر على

نفسه وعزم على الثبات واالستقامة والدوام ،وأروع

الطاعة ومشاق العبادة ،والمواظبة على ذكر اهلل

مدرسة تبني القادة والعباد واألعالم ،فمن اغترف

والدعاء.

من نهره الجاري ،وقطف ثماره وتجول في بستانه،

الصالح في المداومة على الصالحات؛ أن عائشة رضي

ديمومة الصيام

اهلل عنها كانت تصلي ثماني ركعات من الضحى ثم

ومن عالمة قبول الطاعة أن توصل لطاعة بعدها،

تقول :لو نشر لي أبواي ما تركتها ،وبالل رضي اهلل

واستوعب مكنوناته وعرف أسراره؛ يقينا سينعكس
ذلك على روحه وقلبه وجوارحه بعد انقضاءه.

ثمار رمضان

وعالمة ردها أن توصل بمعصية بعدها ،فالحسنة

والسعيد من وفقه اهلل لصيام هذا الشهر وقيامه

تقول ألختها تعالي ،والسيئة كذلك ،قال أحمد:
اللهم أعزني بطاعتك وال ُتذلني بمعصيتك ،هنالك

إيمانا واحتسابا ،والشقي العنيد من خرج منه كما

توجيه نبوي بأهمية المداومة على العمل الصالح

دخل كالمفلس ،واألسعد من حافظ على ثمار هذا

بعد رمضان ،من خالل قوله عليه الصالة والسالم “من
صام رمضان ثم أتبعه س ًتا من شوال كان كصيام

بالنواجذ ،مع دوام سؤال اهلل القبول والسداد ،كان

الدهر” ،فديمومة الصيام في شوال تجعل المسلم

الشهر العظيم ،وتمسك بها وتعاهدها وعض عليها

الدائم خي ٌر من
المداومة على العمل ،وأن قلي َله
َ
ُ
الدائم خيرًا من الكثير
القليل
كثير ينقطع ،وإنما كان
ُ
ُ
تدوم
المنقطع ،ألن بدوام القليل
الطاعة والذكرُ
ُ
ُ
ُ
ُ
واإلقبال على الخالق
واإلخالص
والنية
والمراقبة
ُ
ُ
يزيد على
الدائم بحيث
القليل
ُ
ُ
سبحانه وتعالى ،ويثمرُ
الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة ،ومن روائع سلفنا

عنه كان يحافظ على ركعتي الوضوء ،وسعيد بن
المسيب رحمه اهلل ما فاتته تكبيرة اإلحرام خمسين
سنة ،ومن أعظم أسباب محبة اهلل المداومة على
األعمال الصالحة ،كما في الحديث القدسي يقول
ُ
وافل ح َّتى ُأحبَّه،
إلي بال َّن
ربنا “وما
ِ
يزال عبدي يتقرَّ ُب َّ
ُ
يسم ُع به ،وبصرَه ا َّلذي
سمعه ا َّلذي
كنت
فإذا أحبب ُته:
َ
َ
يبط ُ
ش بها ،و ِرج َله ا َّلتي يمشي
ُبصرُ به ،ويدَ ه ا َّلتي ِ
ي ِ
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َ
ش ْي ًئا إ َّال أعْ َ
ثقة موسى فيه أنه قال
طاهُ إيَّاهُ  ،بلغ من
ِ
رساالت
أهل مدين ،فب ِّلغهم
له :يا بلعم ،اذهب إلى
ِ
ِ
اهلل ،فلما ذهب بلعم ووقف بينهم خطيبًا ومرشدً ا،
ُ
أهل مدين :كم يُعطيك موسى من األجر
قال له
ابتغاء
على تبليغ هذا الكالم؟ فقال بلعم :إ َّنما أبلغه
َ
مرضاة اهلل ،ال أ َت َقاضى على ذلك أجرًا ،فساوموه
وجعلوا له مقدارًا من الذهب والفضة ،وعندئذٍ َف َّك َر
الرجل قلي ً
ُ
نبي اهلل
ال ،وبعد ذلك عاد إليهم ،وترك َّ
موسى ،وانقلب على عَ ِق َبيْه ،وانتظره موسى؛ ليعودَ
يعد إلى موسى ،فقد أكلته الدنيا،
إليه ،ولكنه لم ُ
َّ
ص اهلل َّ
ص َته
عز
وجل ِق َّ
وباع آخرته بدنياه ،وعندئذٍ َق َّ
َّ
وحذرنا من
على نبينا ُمحمد ص َّلى اهلل عليه وس َّلم
َ
َ
حالوة اإليمان ،وآتاه اهلل
نكون مثله ،فبعد أن ذاق
أن
َ
الضاللة بالهدى
آياته ،انقلب على عقبيه ،واشترى
آيات اهلل ،كما تنسلخ
والعذاب بالمغفرة ،وانسلخ من
ِ
َ
َ
م َنبَأ ا َّل ِذي
الحية من جلدها ،فقال تعالى”:وَ ا ْت ُل عَ َلي ِ
ْه ْ
َع ُه َّ
الشي َ
ان َف َك َ
ْط ُ
ان ِم َن
س َل َخ ِم ْن َها َف َأ ْتب َ
آ َت ْي َناهُ آيَا ِت َنا َفا ْن َ
او َ
ْض
ين * وَ َلوْ ِ
ا ْل َغ ِ
ش ْئ َنا َلر ََف ْع َناهُ ب َِها وَ َل ِك َّن ُه أَ ْخ َلدَ ِإ َلى ا ْل َأر ِ

ب ِإ ْن َت ْح ِم ْل عَ َلي ِْه َي ْل َه ْ
وَ ا َّتب َ
ث
َع َهوَ اهُ َف َم َث ُل ُه َك َم َث ِل ا ْل َك ْل ِ
أَوْ َت ْترُ ْك ُه َي ْل َه ْ
ث َذل َ
ِك َم َث ُل ا ْل َقوْ ِم ا َّل ِذ َ
ين َك َّذبُوا بِآيَا ِت َنا
م َي َت َف َّكرُ َ
َف ْ
ون” -األعراف.-
ص َ
ص ا ْل َق َ
اق ُ
ص َل َع َّل ُه ْ
ص ِ

يتقبل من المتقين
روي عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قوله:
“كونوا َ
بالعمل”،
اهتماما منكم
أشد
لقبول العمل
َّ
َ
ً

َّ
وجل يقول “ ِإ َّن َما َي َت َقب ُ
ألم تسمعوا اهلل َّ
َّل ال َّل ُه ِم َن
عز
ُ
ا ْل ُم َّت ِق َ
الحافظ ابن رجب -رحمه
ين” -المائدة ،-ويقول

“الس َل ُ
ف الصالِح يجتهدون في إ ْتمام
اهلل -في ذلك:
َّ
يهتمون بعدَ ذلك َ
بقبوله،
العمل وإكماله وإ ْتقانه ،ثم
ُّ

بها ،وإن سألني ُألعطي َّنه ،ولئن استعاذني ُألعيذ َّنه”،
ويقول ربنا سبحانه “فإذا فرغت فانصب”َ ،فا ْل َم ْع َنى
ال َف َأ ْقب ْ
ِإ َذا أَ ْت َم ْم َ
ِل عَ َلى عَ َم ٍل
ت عَ َم ًلا ِم ْن َم َه ِّ
ام ا ْل َأعْ َم ِ

مثل المرأة التي ذكر اهلل قصتها في كتابه العزيز في

ِحي ُ
َ
يم ِة،
ال ا ْل َع ِ
ْث ي َْع ُمرُ أَوْ َقا َت ُه ُك َّل َها بِا ْل َأعْ َم ِ
آخ َر ب َ
ظ َ

بيان النهي عن نقض األيمان بعد توكيدها ،والوفاء
بالعهود ،حيث قال سبحانه“ :وَ ال َت ُكو ُنوا َكا َّلتِي
ت َغ ْز َل َها ِم ْن ب َْع ِد ُقوَّ ةٍ أَ ْن َك ً
َن َق َ
ض ْ
اثا” ،حيث أنها كانت

“وإلى ربك فارغب” أي إليه ال إلى غيره.

تغزل الصوف في أول النهار ،حتى إذا أوشكت على

الحور بعد الكور

إتمامه آخر النهار نقضته وأفسدته ،ثم عادت إلى

وهنالك أسباب عديدة للثبات على التغيير بعد
رمضان ،من أبرزها :أو ً
ال :االستعانة باهلل عز وجل على
الثبات ،وثانيًا :عزم النفس على البقاء على ذلك ،وثالثًا:
البيئة الصالحة المعينة عليه ،فكما جاهد المسلم
نفسه إلحداث تغير إيجابي في شهر رمضان ،يجب
المحافظة على ما تم انجازه فيه ،ليكون هو
األصل واألساس في حياته ،وليكن وداعنا لرمضان
بداية لصفحة جديدة مع تغيير مستمر مع النفس،
ولنسأل اهلل في ختام هذا الشهر الثبات على األعمال
الصالحة ،فالثبات على الطاعات والقربات بعد رمضان
من العالمات التي عدها العلماء لقبول العمل،

الغزل والنقض مرة أخرى ،وهذا كان دأبها وشأنها
أبدًا ،لذا كان الرجوع إلى فساد بعد التلبس بصالح ،أمرًا
منهيًا عنه ،كما قال ابن عاشور ،فقد كان من دعاء
النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه يتعوذ من الحور بعد
الكور ،أي من فساد األمور بعد صالحها ،فلنحافظ
على ما أنجزناه من تغيير ألنفسنا وعاداتنا وسلوكنا،
ولنتبع الحسنة بالحسنة ،ومن أعظم ما يتبع به شهر
رمضان من الطاعات ،صيام الست من شوال ،يقول
ض َ
ام ر ََم َ
ان
“م ْن َ
ص َ
المصطفى صلى اهلل عليه وسلمَ :
س ّتًا ِم ْن َ
ال َك َ
الد ْه ِر”.
ان َك ِ
َع ُه ِ
وَ أَ ْتب َ
شوّ ٍ
َام ّ
صي ِ

بن باعوراء

وسئل بشر الحافي رحمه اهلل عن أناس يتعبدون في
ُ

السالم صاحب من
وقد كان لسيدنا موسى عليه َّ

رمضان ويجتهدون ،فإذا انسلخ رمضان تركوا ،قال:

ُس َّمى “بلعم بن باعوراء” عالم من
المقربين إليه ،ي َ
َس َأ ُل اهللَ
علماء بني إسرائيلَ ،
وك َ
اب َّ
ان ُم َج َ
الدعْ وَ ةِ  ،ال ي ْ

بئس القوم ال يعرفون اهلل إال في رمضان ،وال نكون

ويخافون ِمن ردِّ ه ،وهؤالء الذين قال اهلل عنهم:
“ي ُْؤ ُت َ
م وَ ِج َل ٌة” -المؤمنون ،-وقال
ون َما آ َتوْ ا وَ ُق ُلوب ُُه ْ
ُ
ُ
أشد ِمن العمل”،
“الخوف على العمل أ َّال يُتقبَّل
ابن دِ ينار
ُّ
وقال عبدالعزيز بن أبي رواد“ :أدرك ُتهم يجتهدون في
العمل الصالح ،فإذا فعلوه َ
الهم أيُقبل
وقع عليهم
ُّ
ِ
سلفنا في وداع هذا َّ
ُ
الشهر،
حال
منهم أم ال” ،فهذا
ِ
َ
َّ
سرعة مرور األيَّام ،وانقضاء
ولنتفكر عندَ رَحيلِه
َّ
ً
عبرة
فإن في مرورها وسرعتها
األعوام ،ودُ نوَّ اآلجال؛
للمعتبرين ،وعِ ً
ظة للم َّتعظين ،ورُوي عن علي رضي
آخر ليلة من شهر رمضان:
اهلل عنه أ َّنه كان يُنادي في ِ
“يا َ
ومن هذا
ليت ِ
شعري َمن هذا المقبول فنهنيَهَ ،
المحروم فنعزيَه” ،وكان عبداهلل بن مسعود رضي
ُ
المقبول م َّنا
“من هذا
اهلل عنه يقول عندَ رحيل الشهر َ
ومن هذا المحروم منا فنعزيَه ،أ ُّيها المقبول
فنهنيَهَ ،
وقد َ
ذكر
هني ًئا لك ،أيها المردود جبَر اهلل مصيب َتك”،
ْ
عالمات َ
نة
ٍ
س ِ
الح َ
لقبول العملِ ،من أبرزها إ ْتباع َ
العلماء ُ

َب
بالح َ
سنة ،والثبات على الطاعات بعدَ رمضان ،فر ُّ
َ
وسئل ب ْ
َ
ِش ٌر الحافي
رب
سائر شهور العامُ ،
ِ
رمضان هو ُّ
أناس يتعبَّدون في رمضان ويجتهدون
رحمه اهلل عن
ٍ
القوم ،ال
فيه ،فإذا انس َلخ رمضان ترَكوا ،قال“ :بئس
ُ
يَعرفون اهلل إال في رَمضان”.
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مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو
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مجلس عبداهلل القعود
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نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطني وأهالي
البحرين الكرام بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية
بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده

Established 1984

www.saeedalnoohgroup.com
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة لدى تف�ضله
بافتتاح مبنى �سوق املنامة عام 1945م

منظر جوي ل�شارع احلكومة يف ال�سبعينيات

رجل املرور يف تقاطع �شارع البلدية يف �أواخر اخلم�سينيات

�سفن الركاب بني املنامة واخلرب ،فر�ضة املنامة يف ال�سبعينيات

دار املعتمد ال�سيا�سي الربيطاين يف الأربعينيات
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عني عذاري يف ال�سبعينيات

�ساحل منطقة النعيم يف اخلم�سينيات

مطار البحرين الدويل يف ال�ستينيات

فريق العو�ضية باملنامة يف اخلم�سينيات

املراكب ال�شراعية ال�صغرية “جالبوت” لنقل الركاب يف الأربعينيات

�صورة جوية يظهر فيها مبنى دار احلكومة“ال�سكرتارية” وحمطة الكهرباء
يف منطقة ر�أ�س الرمان يف ال�ستينيات
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جاكوار تعود بالجود

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك ،اكتشف عروضنا
السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية

هاتف+973 17 460 460 :
jaguar-me.com/euromotors
ُتطبق الشروط واألحكام.
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