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امساكية
َ ُ
َ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
َ َ َّ َ
َ َ ُّ َ َّ َ
ين َآم ُنوا ُكت َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
الص َي ُام ك َما ك ِت َب على ال ِذين ِمن ق ْب ِلك ْم ل َعلك ْم تتقون)
( يا أيها ال ِذ
ِ
البقرة ()183

بقلم :جمال محمد بواطنة*

ع���ن أب���ي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وس���لم قال« :إذا كان أول ليلة من ش���هر رمضان صفدت
الشياطين ومردة الجن ،وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ،وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ،وينادى
مناد كل ليلة :يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ،ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة»
أخرجه أحمد والبيهقي وصححه األلباني

َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ ً ُ َ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ
ذنب ِه
من صام رمضان ِإيمانا واح ِتسابا غ ِفر له ما تقدم من ِ

ّ
ما من عاقل إال ويطمع ويحرص دائمًا على أن يكون نظيف البدن ،نظيف الثياب ،جميل
ّ
متمتعًا ّ
ّ
والعافية ،ينعم باألمن واألمان ،ويرفل في أبهى
بالصحة
المظه���ر ،رائع المنظر،
ثياب العزة ّ
والرضوان .
ّ
ّإن من تتسخ ثيابه يهرول إلى تبديلها ،وال يرضى أن يراه أحد وهو يرتديها ،وهذه فطرة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بش���رية عند كل العقالء؛ ذلك أن القذارة على البدن أو على الثياب تأباها الطباع الس���ليمة
ّ ّ
ً
وتعتبره���ا عبئًا ثقي�ل�ا يجب التخلص منه ،وتعلم علم اليقين أنه���ا مرتع وخيم من مراتع
الجراثيم والفيروس���ات ،وتتناف���ى مع كل مظاهر ّ
الروعة والبهج���ة والجمال ،وفي الحديث
ّ
َّ َّ َ َ ٌ ُ ُّ ْ َ َ َ
ّ
الشريف يقول النبي صلى الله علي وسلم(ِ :إن الله ج ِميل ي ِحب الجمال) صحيح مسلم .
وكذلك يحرص كل العقالء على نظافة بيوتهم وأس���واقهم ومساجدهم وكل األماكن
َّ َ
ّ
التي لهم بها عالقة وإقامة ،ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم(ِ :إ َّن الل َه ط ِّي ٌب ُي ِح ُّب
َّ ِّ َ َ ٌ ُ ُّ َّ َ َ َ َ ٌ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َ ٌ ُ ُّ ْ ُ َ َ َ ِّ ُ َ ْ َ َ ُْ
الطي���ب ن ِظيف ي ِحب النظافة ك ِريم ي ِحب الكرم جواد ي ِحب الجود فنظفوا أف ِنيتكم) رواه
ّ
الترمذي وهو في مسند البزار.
لئ���ن كان هذا فيما ظه���ر ّ
ّ
تع���د بكل المقاييس ضرورة
فإن تنظيف الباطن وطهارته
ّ
ّ
ّ
ملح���ة؛ ذلك ّأن م���ن علقت به الذنوب واآلث���ام ،وتلطخ باطنه بالخطاي���ا واألدرانّ ،
يحس

ّ
ّ
بأضع���اف األلم والتعب الذي يحس به من اتس���خت ثيابه أو ظاه���ر بدنه إن كان عنده
بعض اإليمان ،يقول عبد الله بن مس���عود رضي الله عن���ه( :المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل
ّ
عظيم يكاد يسقط عليه ،والفاسق يرى ذنبه كأنه ذباب حط على أنفه فقال هكذا فطار) .
ّ ّ
ّ
ّإن ه���ذه ّ
المقدمة الطويلة هي تمهيد طبيعي لحديثنا؛ وذل���ك أن الذنوب كثيرة ،والخطايا
ّ
ّ
عظيم���ة ،فالجو العام مش���حون بصنوف الذن���وب الخطايا ،فما يرى وما ُيس���مع ،وما يتحدث به
ّ
مصيدة للذنوب ،وما يجتمع من الخطايا في يوم واحد يصعب إحصاؤه فما بالك بشهر وبسنة .
ّ
ّإن من فوائد ومكارم وبركات رمضان مغفرة الذنوب واإلغتسال من األدران ،فقد ّ
صح عن
النبي صلى الله عليه وس���لم أنه قال(َ :م ْن َص َام َر َم َض َ
ان إ َ
يم ًانا َو ْاح ِت َس ًابا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َق َّدمَ
ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ً َ ْ َ ً ُ َ َ ُ َ ِ َ َ َّ َ ْ َ ْ
ِمن ذن ِب ِه ومن قام ليلة القد ِر ِإيمانا واح ِتس���ابا غ ِفر له ما تقدم ِمن ذن ِب ِه) صحيح مس���لم .
َّ َ ُ ْ َ
ُ َ
ْ
(الصل َوات الخ ْم ُس َوال ُج ُم َعة ِإلى
وف���ي الحديث اآلخر يقول النبي صلى الله عليه وس���لم:
ُ
َ
ْ َ
ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ِّ ٌ
ان ُمكف َرات َما َب ْين ُه َّن َما ْاجت ِن َب ِت الك َب ِائ ُر) مسند أحمد .
الجمع ِة ورمضان ِإلى رمض
ً ّ
في ضوء ما س���بق ّ
يتبي���ن لنا بما ال يدع مجاال للش���ك أننا في أم���س الحاجة لرمضان
لنغتس���ل من كل ما علق بنا طيلة العام من األوساخ واألدران؛ فرمضان نفحة من نفحات
ّ
الت ّ
عرض لها ألخذ مكاسبها ونوال منافعها والتي من ضمنها ومن أهمها
الله التي يجب
ّ
ّ
على اإلط�ل�اق مغفرة الذنوب واآلثام قبل فوات األوان؛ فالذن���وب خطيرة وآثارها ّ
مدمرة
الدنيا واآلخرة ففي ّ
ف���ي ّ
الدنيا تحجب العبد عن ّربه ،ولها وحش���ة ف���ي العقل والقلب،

ْ َ
َ َ
ّ
وهي س���بب مباشر للمعيش���ة التعيس���ة ويقول الله تعالى(َ :و َم ْن أ ْع َرض َع ْن ِذك ِري ف ِإ َّن
َ
ْ
َ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
َُ َ َ ً َ ْ ً ََ ْ ُ ُُ
���ره َي ْو َم ال ِق َي َام ِة أ ْع َمى* قال رب ِلم حش���رت ِني أعمى وقد كنت
له م ِعيش���ة ضنكا ونحش
َ
َ
َ َ ْ
َ
ُْ
َُ َ
َ ً َ َ َ َ َ ََ ْ َ
يرا* قال كذ ِلك أتتك َء َاياتنا فن ِس���يت َها َوكذ ِلك ال َي ْو َم تن َس���ى) طه  . 125 – 124وفي
ب ِص
ّ
ّ
تتجسد الذنوب واآلثام على شكل حمل ثقيل له جرمه يحمل المذنب على ظهرة
اآلخرة
���اء َما َيز ُر َ
في المحش���ر يقول الله تعالى(َ :و ُه ْم َي ْحم ُل َ
ون َأ ْو َز َار ُه ْم َع َلى ُظ ُهوره ْم َألاَ َس َ
ون)
ِ ِ
ِ
ِ
األنعام  . 31وعند الحساب خسران مبين .
ّ
ّ
الت ّ
طهر من الذنوب واآلثام
فحري بكل العقالء أن يس���ارعوا إلى اس���تغالل رمضان في
َ
تتكرر وقد ال ّ
واألدران ،فه���و فرصة ثمينة قد ّ
َ َ
���ار ُعوا ِإلى
تتكرر،
والله َّتعالى يقول( :وس ِ
َ ْ َ ْ َ ِّ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ َ لأَْ ْ ُ ُ َّ ْ ُْ
َ
مغ ِفر ٍة ِمن ربكم وجن ٍة عرضها السموات وا رض أ ِعدت ِللمت ِقين) آل عمران  . 133ويقول
َ ُ َ ْ
ُ
َّ
َ
ُ
الس َماء َوالأْ َ ْرض ُأع َّد ْت ل َّلذ َ
ين
���ابقوا ِإلى َمغ ِف َر ٍة ِم ْن َر ِّبك ْم َو َجن ٍة َع ْرض َها ك َع ْر
تعالى( :س
ض َّ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
َ ْ َ ُ َ َّ
َّ َ ُِ ُ َ َ ْ ُ َّ
ُ
الل ُه ذو ْال َف ْضل ْال َ
الل ِه ُ
يم ) الحديد . 21
ظ
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َء َامنوا ِبالل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ ِ
ِ
ّ
نسأل الله تعالى مغفرة الذنوب وتطهير القلوب والفوز بالجنة والنجاة من النار.
ّ
ّ
وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ...
*وزير األوقاف سابقا.

مكة المكرمة بيت الله العتيق تهوي إليها األفئدة
مكة المكرمة هي الحاضرة الدينية األقدس
واألقدم على وجه األرض ،وهي قبلة كل مسلم
في صلواته ،ومقصد كل زائر لبيت الله الحرام
حاجًا أو معتمرًا.
ويع���ود تاريخ مك���ة إلى حوال���ي  2000عام
قب���ل المي�ل�اد إذ كانت قرية صغي���رة في واد
ج���اف تحيط بها الجبال من كل جانب .وهناك
أس���كن إبراهي���م عليه الس�ل�ام زوج���ه هاجر
وابنه إس���ماعيل .ويقال إن قافلة تجارية من
قبيلة «جرهم» اليمنية مرت بمكة واستأذنت
هاجر في السكن بجوارها ،فرحبت بهم ودعوا
قومهم من اليمن ،فوفدوا إلى مكة واس���تقروا
بها فتعلم إس���ماعيل عليه الس�ل�ام لغتهم
وتزوج منهم مرتين ،وعندما عاد إبراهيم عليه
السالم مرة أخرى إلى مكة أمره الله ببناء البيت
ث���م أمر الله تعالى خليل���ه إبراهيم بأن يؤذن
ف���ي الناس بالحج ،وهكذا تبوأت مكة المكرمة
مكانتها الدينية.
قامت جره���م بدفن بئر زمزم وش���رعت في
أكل مال الكعبة الذي يهدى إليها ،واستمرت
تحكم مكة لقرابة ثالثة قرون قبل أن تسيطر
خزاعة من بني قحطان الذين هاجروا من اليمن
عقب الس���يل العرم .وقام عمرو بن لحي سيد
خزاع���ة بعبادة األوثان ،فكان أول من غير دين
إبراهي���م .ثم انتقلت الس���يادة على مكة إلى
قري���ش التي تنس���ب لكنانة م���ن مضر تحت
إمرة قصي بن كالب بن مرة فأنشأ «دار الندوة»
الجتماع رجال قريش ،وقبل وفاته قس���م أمور
الحرم بين بنيه ،فجعلت سقاية البيت والرفادة
لولده عبد مناف بن قصي الجد الثالث للرسول
الكري���م ـ صلى الله عليه وس���لم ـ وتوالها من
بعده هاش���م بن عبد مناف ث���م من بعده عبد
المطلب بن هاش���م الذي ق���ام بحفر بئر زمزم
مرة أخرى ،وخالل واليت���ه كانت هجمة أبرهة
األش���رم على الكعبة بغرض هدمها ،وتحويل
العرب عن الحج إلى الكعبة إلى الكنيسة التي
شيدها أبرهة في صنعاء.

مكة عبر العصور
وق���د عرف���ت مكة عب���ر العص���ور المختلفة
بأكثر من خمسين اس���مًا وكنية اختلف حول
تسميتها بمكة فقيل إنها عرفت بمكة ألنها
«تمك» الجبارين أي تذهب س���طوتهم ،ويقال

إنها سميت بذلك الزدحام الناس فيها أو ألن
الع���رب في الجاهلية كانت تق���ول إنه ال يتم
حجهم حتى يأت���وا الكعبة «فيمكون» بها أي
يصنع���ون صفير «المكاو» ،وهو طائر يس���كن
الحدائق وكانوا يصفرون ويصفقون بأيديهم
إذا طافوا حوله���ا «المكاء والتصدية» .وهناك
من يرى أنها عرفت ببكة ألنه ال يفجر أحد بها،
أو يعت���دي على حرماته���ا إال بكت عنقه ،ومن
المعروف لدى علماء اللغات السامية القديمة
أن «بك» تعني الوادي.
وقد ورد ف���ي كتابات يوناني���ة قديمة ذكر
لمدينة عربية قديمة هي «مكربة» ويعتقد أن
اليونان سجلوا اس���مها محرفًا عن أصله «مكة
الرب» أو «مكة أم رب» باستخدام األلف والميم
للتعريف جريًا على عادة أهل اليمن قديمًا.
ووردت مك���ة ف���ي الق���رآن الكري���م بع���دة
مس���ميات وهي :مكة وبك���ة وأم القرى والبلد
األمي���ن ،بينما عرف���ت في المص���ادر العربية
بأس���ماء متعددة منها البلدة والبيت العتيق
والحاطمة وأم زخم.
ويعيش في مكة اليوم والواقعة على بعد72
كم من جدة على س���احل البح���ر األحمر قرابة
مليون وس���بعمائة ألف نس���مة موزعين على
أحياء مكة القديمة والجديدة وتبلغ المساحة
المأهولة بالس���كان  80كم مربع .أما مس���احة
المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام
فال تتجاوز  2.6كم مربع ،بينما يصل ارتفاعها
إلى  330مترا عن مستوى سطح البحر.

واقعة أبرهة األشرم
وتتوسط الكعبة المش���رفة المسجد الحرام
وتحتفظ تقريب���ًا بنفس األبع���اد التي كانت
له���ا عند إعادة تش���ييد الكعبة بع���د واقعة
أبرهة األش���رم وقد ش���جر الخالف وقتها بين
قريش حول األحقية في وضع الحجر األس���عد
أو األس���ود في مكانه من رك���ن البناء وتدخل
الرس���ول ـ صلى الله عليه وس���لم ـ قبل بعثته
لح���ل هذا الخالف عندما رض���ي الفرقاء بوضع
الحجر في رداء الرسول وحمله من أطرافه .ومن
المعروف أن الحجر ظل من وقتها في مكانه إال
س���نوات قالئل حمله خاللها قرامطة البحرين
إلى بالده���م « 339-317للهجرة» قبل أن يعاد
لمكانه العتيد.
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تجيب عنها
دار اإلفتاء
الفلسطينية
• م��ا حك��م اخت�لاف ال��دول العربية واإلس�لامية في
ثبوت هاللي رمضان وشوال؟
الجواب :يثبت ش���هر رمضان المبارك برؤية الهالل ،بعد
غروب ش���مس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان ،فإن
لم ُير الهالل؛ فيكمل شهر شعبان ثالثين يومًا ،لقول النبي،
َ
َْ
ْ
ْ
صلى الله عليه وسلمُ :
«ص ُ
وموا ِل ُرؤ َي ِت ِهَ ،وأف ِط ُروا ِل ُرؤ َي ِت ِه ،ف ِإ ْن
ُ ِّ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ لاَ
َ
غبي عليكم ،فأك ِملوا ِعدة شعبان ث ِثين» [صحيح البخاري،
كت���اب الصوم ،باب قول النبي ،صلى الله عليه وس���لم( :إذا
رأيت���م الهالل فصوم���وا ،وإذا رأيتموه فأفط���روا)] ،ويثبت
الخروج من الش���هر برؤية هالل ش���وال من قبل ش���اهدين
عدلين ،أو بإكمال عدته ثالثين يومًا.
وللعلم���اء تفصيل فيما يتعلق باختالف مطالع الهالل،
تباينت على إثره وجهات النظر بشأنه بشكل جلي ،وينبغي
للمواطنين حس���مًا للخ�ل�اف أن يأخذوا بم���ا يعلن من قبل
الجهات الرسمية بشأن الهالل ،وتقوم بهذه المهمة عندنا
دار اإلفتاء الفلسطينية.

• هل تجب النية في الصوم لكل يوم ،أم تكفي النية
في أول ليلة من ثبوت شهر رمضان للشهر كله؟
الج����واب :يرى جمهور الفقهاء وج����وب النية لكل يوم من
أي����ام رمضان؛ ألن كل ي����وم يعد عبادة مس����تقلة عن اليوم
اآلخر ،ويجب أن ينوي المس����لم الصيام في الليل قبل طلوع
َ
الفج����ر الصادق؛ لقول النبي ،صلى الله عليه وس����لم«َ :م ْن ل ْم
َ
َ لاَ
َّ
ُي َب ِّي ْت ِّ
الص َي َام ِم ْن الل ْي ِل ،ف ِص َي َام ل ُه» [سنن النسائي ،كتاب
الصي����ام ،باب ذكر اختالف الناقلي����ن لخبر حفصة في ذلك،
َ َ
وصححه األلبان����ي] ،وفي رواية«َ :م ْن َل ْم ُي ْج ِم����ع ِّ
الص َي َام ق ْبل
ِ
َ
َْ َ َ
الف ْج ِر فال ِص َي َام ل ُه» [سنن أبي داود ،كتاب الصوم ،باب النية
في الصيام ،وصححه األلباني] ،ويقصد بالنية القصد القلبي
دون الحاجة إلى التلفظ باللسان ،ويعد السحور نية للصيام
بحد ذات����ه ،على اعتبار أن الذي يقوم للس����حور ،يفعل ذلك
استعدادًا لصوم النهار التالي ،وذلك عين القصد والنية.
ويرى اإلمام مالك ،رحمه الله ،أن الشهر كله عبادة واحدة،
وتكفي فيه نية صيام الش���هر من أول ليلة عن أيامه كلها،
وعليه؛ فلو نوى المس���لم صيام الشهر من أول ليلة من باب
االحتياط ،كان ذلك حسنًا.

• م��ا األفضل للمس��افر في ش��هر رمض��ان؛ أن يبقى
صائمًا أم يفطر؟

وتجري في الوقت الراهن خطة لتوس���يع
المنطقة المحيطة بالحرم تش���مل تطوير
منطق���ة الش���امية لتوفير بيئ���ة عمرانية
تتناسب مع طبيعة عمارة المسجد الحرام
وتوس���يع س���احات الح���رم والفص���ل بين
حركة الحجاج والس���يارات وتيس���ير خروج
آمن وس���ريع للحجاج من الجهة الشمالية
ً
للحرم فضال عن إضافة س���احات ش���مالية
للحرم بعمق 380م .وأنفاق للمشاة ومحطة
للخدمات على مساحة  300ألف متر مسطح
ويج���ري العمل أيض���ا إلزال���ة  1000منزل
لصالح زيادة الطاقة االستيعابية للمسجد.
وتضم مكة أيضا العديد من المعالم ذات
الصلة بالس���يرة النبوية باإلضافة لمناطق
مناسك الحج وهي مزدلفة ومنى وعرفات.
ومن هذه المعال���م «جبل النور» ويضم غار

حراء حيث كان الرس���ول صل���ى الله عليه
وس���لم يتعبد قبل البعثة وفيه نزل عليه
الوحي ويصل ارتفاع جبل النور إلى 642م.
بينما تصل مس���احته إلى  5250.2م مربع.
وهن���اك أيضا جبل ثور وبه غ���ار ثور الذي
مك���ث فيه النبي ـ صلى الله عليه وس���لم ـ
م���ع الصديق أبي بكر خ�ل�ال رحلة الهجرة
إلى المدينة ويص���ل ارتفاع قمة جبل ثور
إلى728م .أما جبل عمر وهو أحد جبال مكة
الشهيرة فتتم اآلن إزالته لتشييد فنادق
ووحدات سكنية جديدة.

مقبرة المعالة
م���ن معال���م مك���ة التاريخي���ة «مقبرة
المع�ل�اة» وكانت منذ الق���دم ألهل مكة
وتقع عل���ى طري���ق الحجون عل���ى يمين

المتوجه من حي المعابدة إلى المس���جد
الح���رام وقد دفن بها أع�ل�ام من الصحابة
والس���يدة خديجة أم المؤمني���ن ويقوم
علماء اآلثار الس���عوديون بنش���ر كتابات
شواهد قبور المعالة.
وكم���ا كانت ف���ي الزمن القدي���م مدينة
تجارية تتوسط طرق القوافل التجارية بين
اليمن والش���ام والهن���د وبيزنطة فإن مكة
اليوم مدين���ة تحفل بأس���واقها الضخمة
التي تلبي بمعروضاتها احتياجات زوارها
وتستجيب بكل أريحية لرغباتهم في شراء
تذكارات لذويهم من جوار الحرم الشريف
ويعج���ب المرء م���ن تنوع الس���لع ورخص
أسعارها وتمثل التجارة النشاط الرئيسي
ألهل مكة والسيما في موسم الحج وشهري
رجب ورمضان.

ً
الجواب :يجوز للمس���افر الذي يس���افر س���فرًا طويال ،بأن
يقطع مسافة  81كم فأكثر على رأي الجمهور ،أن يفطر بعد
أن يجاوز عمران بل���ده ،والحكم بأفضلية الصيام ،أو اإلفطار
في الس���فر ،يختل���ف من ش���خص آلخر ،فإن ش���ق الصيام
على المس���افر ،فالفطر في حقه أفضل ،وإن لم يشق عليه؛
َ
َ
فاألفضل له مواصلة الصيام؛ لقول الله تعالى{ :ف َم ْن ش ِه َد
َّ
َْ
ُْ
ِمنك ُم الش ْه َر فل َي ُص ْم ُه} [البقرة.]185 :

• م��ن صام في بلد ،ثم س��افر إلى بل��د آخر ،صام أهله
قبله أو بعده ،فماذا يفعل؟
الجواب :يفطر بإفطار أه���ل البلد الذين ذهب إليهم ،ولو
زاد عن ثالثين يومًا بالنس���بة إليه؛ لق���ول النبي ،صلى الله
يوم ُت ْفط َ
َ
ُ
والفطر َ
«الصوم َ
ُ
رون،
تصومون،
يوم
عليه وس���لم:
ِ
َ ُ َ
َ
يوم تض ُّحون» [سنن الترمذي ،كتاب الصوم ،باب
واألضحى
ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون واألضحى
يوم تضحون ،وصححه األلباني] ،ولكن إن لم يكمل تس���عة
وعشرين يومًا ،فعليه إكمال ذلك الشهر بعد يوم العيد؛ ألن
الشهر في األحوال كلها ال ينقص عن تسعة وعشرين يومًا.

