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كانت ابنة أحد أشراف القبط ..وأهداها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم

فتاوى الصيام
حكم من يصوم أياما ..ويفطر أخرى
ما حكم من ترك أشهرً من رمضان
بعد بلوغه ثم التزم؟
 ما حكم من ي�سوم اأيام ًا ويفطر اأخرى؟الجواب :جواب هذا ال�سوؤال يمكن اأن يفهم مما �سبق  ،وهو أان
هذا الذي ي�سوم يوم ًا ويدع يوم ًا ل يخرج من الإ�سام  ،بل يكون
فا�سق ًا لتركه هذه الفري�سة العظيمة التي هي اأحد اأركان الإ�سام،
ول يق�سي الأيام التي اأفطرها  ،لأن ق�ساءه اإياها ل يفيد �سيئاً ،فاإنه
ل ي�سلي بناء على ما اأ�سرنا اإليه �سابق ًا من اأن العبادة الموقتة
اإذا اأخرها الإن�سان عن وقتها المحدد با عذر فاإنها ل تقبل منه.

قضاء

 اإذا كان الإن�سان قد ترك اأ�سهراً من رم�سان بعد بلوغه ثمالتزم الآن ،فهل يلزمه ق�ساء هذه الأ�سهر؟
الجواب :القول الراجح من اأقوال اأهل العلم اأنه ل يلزمه ق�ساء
هذه الأ�سهر التي تكرها با عذر ،بناء على ما �سبق اأن العبادة
الموقتة اإذا اأخرها الإن�سان عن وقتها المحدد لها �سرع ًا فاإنها ل
تقبل منه ،فق�ساوؤه اإياها ل يفيده �سيئ ًا  ،وقد ذكرنا فيما �سبق دليل
ذلك من الكتاب وال�سنة والقيا�ص ،وعلى هذا فاإذا كان الإن�سان في
اأول �سبابه ل ي�سلي ول ي�سوم ثم من اه عليه بالهداية و�سلى
و�سام  ،فاإنه ل يلزمه ق�ساء ما فاته من �ساة و�سيام  ،وكذلك لو
كان ي�سلي ويزكي ولكنه ل ي�سوم فمن اه عليه بالهداية و�سار
ي�سوم  ،فاإنه ل يلزمه ق�ساء ذلك ال�سوم بناء على ما �سبق تقريره
 ،وهو اأن العبادة الموقتة بوقت اإذا اأخرها الإن�سان عن وقتها با
عذر لم تقبل منه ،واإذا لم تقبل منه لم يفده ق�ساوؤه اإياها �سيئاً.

التنقل
 ما حكم من �سام في بلد م�سلم ثم انتقل إالى بلد آاخر ت أاخرأاهله عن البلد ا ألول ولزم من متابعتهم �سيام أاكثر من ثاثين
يوم أاو العك�ص؟
الجواب  :إاذا انتقل ا إلن�سان من بلد إا�سامي إالى بلد إا�سامي
وت أا خر إا فطار البلد الذي انتقل إا ليه  ،ف إا نه يبقى معهم حتى
يفطروا  ،ألن ال�سوم يوم ي�سوم النا�ص  ،والفطر يوم يفطر النا�ص
 ،وا أل�سحى يوم ي�سحي النا�ص  ،فهو كما لو �سافر إالى بلد ت أاخر
فيه غروب ال�سم�ص  ،ف إانه قد يزيد عن اليوم المعتاد �ساعتين أاو
ثاث ًا أاو أاكثر  ،و ألنه إاذا انتقل إالى البلد الثاني ف إان الهال لم ير
فيه  ،وقد أامر النبي عليه ال�ساة وال�سام أان ل ن�سوم إال لر ؤويته،
وكذلك قال  « :أافطروا لر ؤويته»( ،)175و أاما العك�ص مثل أان ينتقل
من بلد ت أاخر ثبوت ال�سهر عنده ،إالى بلد تقدم فيه ثبوت ال�سهر
ف إانه يفطر معهم ،ويق�سي ما فاته من رم�سان  ،إان فاته يوم ق�سي
يوم ًا  ،و إان فاته يومان ق�سي يومين.

ينبغي أا تكون بينهم ُفرقة ..وا أن يسود بينهم هجران

المسلمون ..جسد واحد..
يشد بعضه بعضا

أم المؤمنين مارية القبطية ..رضي الله عنها

نتح��دث عن ال�س��يدة ماري��ة القبطي��ة اأم الموؤمنين فهي
مارية بنت �سمعون القبطية ،ولدت في قرية «حفن» ،وكلمة
قبط يق�سد بها اأهل م�سر ،اأهداها الملك المقوق�ص حاكم م�سر
للنبي عليه ال�ساة وال�سام �سنة  7هجريا ،وكانت ابنة اأحد
اأ�سراف القبط .تزوجها النب��ي عليه ال�ساة وال�سام واأنجب
منها اإبراهيم الذي توفي في �سغره.

المقوقس
اهتم النبي عليه ال�سام بعد �سلح الحديبية بن�سر الدعوة
في باد العالم ،وبداأ يكتب للح��كام والملوك بال�ستعانة من
ذوي الراأي والحكم��ة الخطابات يدعوهم فيه��ا اإلى الدخول
اإلى الإ�سام ،ومنه��م ك�سرى ملك فار�ص ،وهرق��ل ملك الروم،
والمقوق�ص ملك م�سر ،والنجا�سي ملك الحب�سة.
كانت ردودهم اأجمعين على خطابات النبي بالح�سنى،
وردوه��ا ردا جميا ،اإل ك�س��رى الذي مزق كت��اب النبي عليه
ال�سام.
وقد اأر�سل عليه ال�ساة وال�سام كتابه اإلى المقوق�ص مع
حاطب بن اأبي بلتعة البليغ الف�سيح ،فدخل عليه واأخذ يقراأ
عليه كتاب ر�سول اه عليه ال�ساة وال�سام ،ا�ستمع المقوق�ص
لكام حاطب واأثار اعجابه وقال« :اإني قد نظرت في اأمر هذا
النبي فوجدته ل ياأمر بزهو ٍد فيه ،ول ينهي عن مرغوب فيه،
جده بال�ساحر ال�سال ،ول الكاهن الكاذب ،ووجدت معه
ولم اأ ُ
اآية النبوة باإخراج الخبء والأخبار بالنجوى و�ساأنظر».
اأخذ الكتاب وختم عليه بختمه ،وكتب للنبي عليه ال�سام
يرد عليه:
«ب�سم اه الرحم��ن الرحيم ،اإل��ى محمد بن عب��د اه ،من
المقوق�ص عظيم القبط� ،سام عليك ،اأما بعد فقد قراأت كتابك،
وفهمت ما ذكرت فيه ،وما تدعو اإليه ،وقد علمت اأن نبي ًا بقي،
وكنت اأظن اأنه �سيخرج بال�سام ،وقد اأكرمت ر�سولك ،وبعثت
هديت
اإليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم ،وبك�سوة ،واأ
ُ
اإليك بغلة لتركبها وال�سام عليك»
والجاريتان هما :ماري��ة بنت �سمع��ون واختها �سيرين
بنت �سمعون ،وع�سرين ثوبا ،وبغلته الخا�سة ،و�سيخ كبير
وقور واألف مثق��ال من الذه��ب ،فاختار النبي علي��ه ال�ساة
وال�سام مارية القبطية واأهدى �ساعره المادح ح�سان بن ثابت
الأن�ساري اختها �سيرين بنت �سمعون.
مكانتها
كان النب��ي يحفظ لل�سيدة مارية ر�س��ي اه عنها ن�سبها
ومكانة قومها .فقال عليه ال�ساة وال�سام لجيو�ص الفاتحين:
انكم �ستفتحون م�سر ،وهي اأر���ص ي�سمى فيها القيراط ،فاإذا
فتحتموها فاأح�سنوا اإلى اأهلها ،فاإن له��م ذمة ورحماً ،وقيل:
و�سه��را ،والن�سب هنا هو من جهة هاج��ر زوج �سيدنا
ن�س ًبا
ً
ابراهيم علي��ه ال�سام ،وال�سه��ر هو من جه��ة زوجته مارية
القبطية .نزلت في ال�سيدة مارية كثير من اآيات �سورة التحريم،
وق��د ورد ذكرها في اأحادي��ث وتفا�سير العلم��اء والفقهاء في
ت�سنيفاتهم ،وق��د ارتقى الر�سول �سل��ى اه عليه و�سلم وهو
را�ص عنها .فقد كانت اأم ولده اإبراهيم ،كما اأنها كانت تتفانى
في اإر�سائه ر�سي اه عنها.
بهاء طلة
وحدثت ال�سيدة عائ�سة ر�سي اه عنها اأنها كانت �سديدة
الغيرة من مارية القبطية ،حيث كانت ذات ح�سن وجمال وبهاء
طلة .فكانت كثيرا م��ا تراقب كيف يهتم النب��ي عليه ال�ساة
وال�سام بها فتقول« :ما غرت على امراأة اإل دون ما غرت على

❞ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لها نسبها
ومكانة قومها
❞ أم ولده إبراهيم ..كما أنها كانت تتفانى في إرضائه
رضي الله عنها
❞ نزلت في السيدة مارية كثير من آيات سورة التحريم
❞ ورد ذكرها بأحاديث وتفاسير العلماء والفقهاء في
تصنيفاتهم
❞ توفيت في محرم سنة  16هجريا ..وصلى عليها ابن
الخطاب وعدد من الصحابة
مارية ،وذل��ك أانها كانت جميلة جع��دة  -أاو دعجة -ف أاعجب
بيت لحارثة
بها ر�س��ول اه وكان أانزلها أاول ما قدم بها ف��ي ٍ
بن النعمان ،فكانت جارتنا ،فكان عامة الليل والنهار عندها،
حتى فرغنا لها ،فجزعت فحولها إالى العالية ،وكان يختلف
إاليها هناك ،فكان ذلك أا�سد علينا».
إبراهيم
إانجابها إلبراهيم بن محمد بن عبد اه :أانجبت ال�سيدة
مارية للنبي عليه ال�سام ابنه إابراهيم ،وفرح النبي بذلك
أا�سد الفرح فقد كان قد فقد أاولده عدا فاطمة الزهراء وقد
�سارف ال�ستين .وقد �سم��اه النبي إابراهيم تيمنا ب�سيدنا
إابراهيم .غير أانه توفي قبل اتمامه العام الثاني.

وقد حمله النبي وهو ينازع الموت ،ومات بين يديه،
وبك��ى علي��ه ب��كاء ال�سابري��ن المحت�سبين وق��ال حين
�س أاله عبد الرحمن بن عوف بكائه :أاتبكي يا ر�سول اه؟
قال :نعم ف إانها رحم��ة ،وقال « :إان العي��ن تدمع والقلب
يحزن ول نقول إال ماير�سي ربنا ،و إان لفراقك يا إابراهيم
لمحزونون».
وفاتها
وفاته��ا :توفيت في �سه��ر محرم ف��ي �سن��ة  16هجريا،
و�سلى عليه��ا �سيدنا عمر ب��ن الخطاب وعدد م��ن ال�سحابة
والمهاجرين و�ساروا بها في جنازة كبيرة ودفنت بجانب ن�ساء
أاهل البيت وبجانب ابنها إابراهيم.

يتضاعف فيها العمل ..وهي خير من ألف

اإذا كان الم�سلمون كالج�سد الواحد ،اأو كالبنيان ي�سد بع�سه بع�س ًا  -كما
و�سفهم ر�سول اه �سلى اه عليه و�سلم  -فاإن هذا من �ساأنه اأن ل تكون بينهم
فُرقة ،ول اأن ي�سود بينهم الهجران ،وف�ساد ذات البين ،بل يجدر بهم اأن ي�سود
الوئام والرفاء.
ويتعمقَ بينهم
بينهم التوا�سل والتاحم،
َ
ُ
اإن اأكثر ما تن�سرح له �سدور اأعداء الإ�سام والم�سلمين ،و َتق َُر به اأعينهم،
اأن يكون الم�سلمون متقاطعين متدابرين ،متهاجرين متخا�سمين ،واأن يقع
بينهم ف�ساد ذات البين ،فيعقب ذلك وينتج عنه اأن ي�سيروا �سيعا واأحزاب،
وتذهب ريحهم ،في�سعفوا ويقوى عدوهم.

نهي
من اأجل هذا وغيره نهى الإ�سام نهيا حا�سما عن القطيعة بين الم�سلمين،
و أامرهم أامراً جازما ب إا�ساح ذات بينهم.
قال تعالىَ } :فا َتقُوا َ َ
َات َب ْي ِن ُك ْم {]الأنفال.]1 :
ذ
�س ِل ُحوا َ
اه َواأَ ْ
وياأمر اه تعالى بالمبادرة اإلى اإزالة الع��داوة والقطيعة التي تقع بين
َان ِم َن
طائفتين من الموؤمنين ل�سبب اأو لآخر ،فيقول �سبحانهَ } :واإِ ْن طَ ا ِئ َفت ِ
�س ِل ُحوا َب ْي َن ُه َما} ]الحجرات.]9 :
ال ُْم ؤو ِْم ِن َ
ين ا ْق َت َتلُوا َف َ أا ْ
وعن اأن�ص بن مالك اأن ر�سول اه �سلى اه عليه و�سلم قال« :ل تباغ�سوا،
ول تحا�سدوا ،ول تدابروا ،وكونا عب��اد اه اإخوانا ،ول يحل لم�سلم اأن يهجر
اأخاه فوق ثاث ليال»()1
وعن أابي خرا�ص ال�سلمي ،ر�سي اه عن��ه أانه �سمع ر�سول اه �سلى اه
عليه و�سلم يقول« :من هجر اأخاه �سنة فهو ك�سفك دمه»].]5
وعن اأبي الدرداء ،قال :قال ر�سول اه �سلى اه عليه و�سلم« :األ اأخبركم
باأف�سل من درجة ال�سيام وال�ساة وال�سدقة؟» قالوا :بلى ،يا ر�سول اه ،قال:
« إا�ساح ذات البين ،وف�ساد ذات البين الحالقة».

مسارعة

وعلى الم�سلم اأن ي�سارع باإنهاء القطيعة بينه وبين اأخيه ،ويبادر ب إاف�ساء
ال�سام عليه ،ويعمد اإلى اأ�سباب الهجر الذي وقع بينهما فيعمل على اإزالتها،
وله بهذا عظيم الأجر والمثوب��ة ،وكان اأخوه �سريكا في الأجر اإذا رد ال�سام،
و إان امتنع فقد باء با إلثم.
عن اأبي هري��رة ،اأن النبي �سلى اه علي��ه و�سلم ق��ال« :ل يحل لموؤمن
اأن يهجر موؤمنا فوق ثاث ،فاإن مرت ب��ه ثاث ،فليلقه فلي�سلم عليه ،فاإن رد
عليه ال�سام فقد ا�ستركا في الأجر ،واإن ل��م يرد عليه فقد باءا بالإثم ،وخرج
الم�سلِم من الهجرة»
اإن الم�سلمين اإذا تم�سكوا بما اأمرهم به دينهم من الوحدة واإ�ساح ذات
البين؛ كان حالهم اأف�سل مما هم فيه ،و�ساروا اأعزة اأمام اأعدائهم ،وبرئوا مما
هم فيه من هوان وا�ست�سعاف ،بل ولتغير وجه العالم ،ولأعاد خ�سوم الإ�سام
ومرات.
مرات
و أاعداء الم�سلمين ح�ساباتهم
ٍ
ٍ

ليلة القدر ..نعمة عظيمة من الله
أمة محمد
والعذاب بما يقوم به العب ُد من طاعة اه  -ع َز وجلَ .
 )5اأن اه تعالى اأنزل في ف�سلها �سور ًة كاملة
ُتتلَى اإلى يوم القيامة.

ِمن ِن َعم اه � -سبحانه وتعال��ى  -على هذه
الأمة اأ ْن جع��ل لها موا�س َم يت�ساع��ف فيها العمل،
�ص هذه الأزمنة �سهر رم�سان؛ لأ َن فيه ليل َة
ِ
ومن اأ َخ ِ
خير من األف �سهر؛ اأ ْي :ما يزيد على
القدر ،التي هي ٌ
ثاث وثمانين �سن ًة و أاربع ِة أا�سهر.
ٍ

وقتها
في الع�س��ر ا ألواخر من رم�س��ان؛ لقول النبي
((تحروا ليلة القدر في
 �سلَى اه عليه و�سلَم :-َ
الع�سر الأواخر من رم�سان))؛ (متفق عليه).
وهي ف��ي الأوتار اأق��رب من ِ
ال�سفَ��اع ،وتكون
اآ َك َد في ال�سبع الأواخر؛ لحدي��ث ابن عمر  -ر�سي
اه عنه  -أا َن رجا ًل من أا�سحاب النبي � -سلَى اه
عليه و�سلَم  -أُاروا ليلة القدر في المنام في ال�سبع
النب��ي � -سلَى اه علي��ه و�سلَم :-
الأواخ��ر ،فقال
ُ
((اأرى روؤياكم ق��د تواطاأَ ْت  -يعن��ي ا َتفَقت  -في
تحرها في
َ
ال�سبع الأواخر ،فمن كان ُم ِ
تحر َيه��ا ف ْل َي َ
ال�سبع الأواخر))؛ (متفق عليه).

ليلة مباركة
و�سرفها على
مباركة،
و�سفَها اه باأنها ليل��ةٌ
َ
َ
َ
�سائر اللَيالي ،واأخب��ر الر�سولُ � -سلَ��ى اه عليه
�سب��ب ِل َمغفرة ذن��وب العبد؛
و�سلَ��م  -اأ َن قيامها
ٌ
فعن أاب��ي هريرة ر�س��ي اه عنه قال :ق��ال ر�سول
اه � -سلَى اه عليه و�سلَم (( :-من قام ليلة القدر
اإيمانًا واحت�سا ًبا ،غُ ِفر له ما تق َدم من ذنبه))؛ (رواه
البخاري  255 /4وم�سلم  ،)759وقال تعالى} :
ين * ِفي َها
ار َك ٍة اإِنَا ُكنَا ُم ْن ِذ ِر َ
اإِنَا اأَ ْن َز ْلن ُ
َاه ِفي ل َْيل ٍَة ُم َب َ
يم { ]الدخان.]4 - 3 :
ُيف َْر ُق ُكلُ اأَ ْم ٍر َح ِك ٍ
الليلةَ
مباركة؛
َها
ن
ا
ب
ه��ذه
تعالى
فو�سف اه
أ
َ
برك ِتها أا َن
وم��ن
وف�سلها،
وبركته��ا
لكثرة خيرها
َ
وو�سفها � -سبحانه وتعالى
فيها،
ل
ز
هذا القراآن اأُن ِ
َ
ْ�سل من
فرق فيها كلُ اأمر حكيم؛ يعنيُ :يف َ
 باأنَه ُي َكائ��ن من اأمر
اللَوح المحف��وظ اإلى الكت��ب ما هو
ٌ
ال�سنة ،ف ُتق َدر في
اه � -سبحانه وتعالى  -في تلك َ
فيكتَب فيها
تلك الليلة
مقادير الخائق على العامُ ،
ُ
وال�سعداء
والهالكون،
َاجون
ن
وال
موات،
ل
ا ألحياء وا أ
ُ
حكيم من اأوامر اه
مر
ا
من
ذلك
وغير
والأ�سقياء،
كلِ
أ
ٍ
الم ْح َكمة المتقنة.
ُ
واأنزل اه تعالى �سور ًة كاملة�َ ،س َماها �سورة
القدر؛ حيث يقول تعالى عن هذه الليلة العظيمة:
َاه ِفي ل َْي َل ِة ا ْل َق ْد ِر * َو َما اأَ ْد َراكَ َما ل َْي َل ُة ا ْل َق ْد ِر
} اإِنَا اأَ ْن َز ْلن ُ
َ
م
ر
ي
خ
ر
ْف َ�س ْه ٍر * َتنَ��زَلُ ا ْل َم َا ِئكَةُ
ِ
��ن َ أال ِ
* ل َْيلَةُ ا ْل َق ْد ِ ْ ٌ ْ
وح ِفي َها ِب ِاإذ ِْن َر ِب ِه ْم ِم ْن ُكلِ اأَ ْم ٍر * َ�سا ٌَم ِه َي َح َتى
الر ُ
َو ُ
َمطْ ل َِع ا ْلف َْج ِر { ]القدر.]5 - 1 :

فضائلها:
 )1اأ َن اه تعال��ى اأنزل فيها الق��راآن الذي به
هداية َ
الب�سر و�سعادتهم في الدنيا وا آلخرة.

❞ وصفها الله تعالى بأنها مباركة ..لكثرة خيرها
َ
وبركتها وفضلها
❞ أنزل فيها القرآن الذي فيه هداية البشر
وسعادتهم في الدنيا واآخرة
سورة كاملةُ ..تتلى
❞ أنزل الله تعالى في فضلها
ً
إلى يوم القيامة
خي��ر م��ن األف �سه��ر :ع��ن اأن�ص -
 )2اأنَه��ا
ٌ
ر�سي اه عنه  -قال :دخل رم�س��ان ،فقال ر�سولُ
اه � -سلَى اه عليه و�سلَ��م (( :-اإ َن هذا ال�سهر قد
ح�سركم ،وفيه ليلةٌ خير من األف �سهرَ ،من ُح ِر َمها
َ
محروم))؛
خيرها إا َل
ٌ
حرم َ
فقد ُح ِرم الخير كلَه ،ول ُي َ

لباني في
��ه،
وح�سن��ه الأ
ماج ْ
(ح�س��ن ،رواه اب��ن َ
َ
ُ
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 )3اأ َن المائكة َتنْزل فيها :وهم ل َي ْن ِزلون اإ َل
بالخير وال َب َركة والرحمة.
ال�سام فيها من العقاب
 )4أانَها �سام؛ لكثرة َ

إخفاؤها
اأخفى اه �سبحانه ِع ْل َمها على العباد؛ رحمةً
به��م؛ ِل َيكث��ر عمله��م ف��ي طل ِبها ف��ي تل��ك الليالي
الفا�سلة بال�ساة والذِكر والدعاء ،فيزدادوا قُربةً
اختبارا لهم اأ ً
ليتبين
ي�سا؛
من اه وثوا ًبا ،واأخفاها
َ
ً
حري�س��ا عليها،
بذلك م��ن كان ج��ا ًدا في طلبه��ا،
ً
ك�سان متهاونً��ا ،ول �سكَ أان هذا ينطبق
ممن كان
َ
في هذه الأيام على بع���ص الم�سلِين؛ حيث يعتقد
فتكتظ
غالب النا�ص اأنَها ليلة ال�سابع والع�سرين،
ّ
الم�ساجد بالم�سلِي��ن بينما تكاد تخل��و الم�ساجد
في بقية الأيام.

الدعاء
ي�ستحب الدعاء فيها والإكثار منه؛ فقد ورد عن
ُ
قلت :يا ر�سول
عائ�سة  -ر�سي اه عنها  -قال��تُ :
ليل��ة القدر ،ما اأقول فيها؟
اه ،اأراأيت اإن َع ِلمت اأ ُي
ٍ
تح��ب العفو ،فاعف
عفو
قال(( :قول��ي :اللهم اإنَك ٌ
ُ
عنِي))؛ (رواه اأحمد  171 /6والترمذي 495 /9
وابن ماجه  ،3850وهو �سحيح).

