
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ا  }حري بنا ونحن عىل أبواب شهر الصيام أن نتفكر يف هذا النص القرآين:   ُحوا باْيم
لِ أاصم ٌة فا وا ِمنُونا إِخم إِنََّما اْلمُؤم

ُقوا اهللَّا   اتَّ ُكمم وا يم وا ا ِمنمُهمم وا أاخا ً ْيم ُكوُنوا خا ى أانم يا سا ٍم عا وم ٌم ِمنم قا وم رم قا خا نُوا َلا ياسم ِذينا آما اا الَّ اأاُّيه ُونا يا َحا لَُّكمم ُترم عا َلا  لا

اِب بِئم  قا الم ُزوا بِاْلم ناابا َلا تا ُكمم وا لمِمُزوا أانمُفسا َلا تا ا ِمنمُهنَّ وا ً ْيم ُكنَّ خا ى أانم يا سا  عا
ٍ
اء اٌء ِمنم نِسا دا  سا نِسا ُفُسوُق باعم ُم الم  اَِلسم

ًْيا ِمنا الظَّن  
ثِ تانُِبوا كا نُوا اجم ِذينا آما الَّ اا  اأاُّيه يا ُونا 

الظَّاْلِ ئِكا ُهُم  ُأولا فا ُتبم  م يا نم َلا ما ِن وا يَما
ِ َلا  اْلم ٌم وا إِثم باعمضا الظَّن   إِنَّ   

ُدُكمم  به أاحا
ًضا أاُُيِ ُضُكمم باعم تابم باعم غم َلا يا ُسوا وا اسَّ اٌب  َتا ُقوا اهللَّا إِنَّ اهللَّا تاوَّ اتَّ ُتُموُه وا ِرهم يمًتا فاكا مما أاِخيِه ما أمُكلا َلا  أانم يا

ِحيم َلسيَم وأن ساعات الصيام هذا العام طويلة وَل أحد منا يرىض أن يضيع أجر صيامه وان يكون    {را

                       حصيلة تعبه يف صحيفة غْيه؟                                          

فالصيام إمساك عن شهويت البطن والفرج وهو أيضا إمساك عَم حرم اهلل ومن أكثر اْلحرمات التي هتاونا  

تكون  أن  من  بدَل  جمالسنا  وجعل  وغيبتهم  باآلخرين  الطعن  رمضان  وغْي  رمضان  يف  فيها  ووقعنا  فيها 

وذكر قران  قراءة  من  اهلل  من  ويقربنا  يدنينا  بَم  منها    عامرة  فاحت  وقد  خربة  وهي  عامرة  أصبحت  وفقه 

رائحة النتن وساد فيها حظ النفس وحرضها الشيطان وأفراخه، أصبحت عامرة بالغيبة والطعن باآلخرين  

والتفنن يف عرض عيوهبم والسخرية منهم وتقليدهم، ولقد ظلمت النساء عندما يقال أن جمالسهم جمالس  

الرجال جمالسهم   ,وكأن  أن غيبة ونميمة  القلوب  جمالس ذكر وعلم، وإنه ْلن اْلخزي ومن عالمات موت 

هذه الكبْية أصبحت فاكهة جمالس الرجال قبل النساء ,والنساء قبل الرجال، واْلتدينْي وهي أقبح ما تكون  

 منهم قبل اْلتفلتْي الشاردين اْلعرضْي عن أمر اهلل                    

فصورها   الكبْية  هذه  القران  قبح  فأنزل   وقد  اْلتَمسك   اْلجتمع  لنا صورة  أن عرض  بعد  تصوير  بأبشع 

آيات تصف لنا حال اْلجتمع اْلتَمسك الذي تسود فيه القيم واْلبادئ اْلجتمع الذي فيه لكل مسلم كرامته 

واحد...                         وجسد  واحدة  كتلة  اْلسلم  فاْلجتمع  للجَمعة  مس  هو  الواحد  مس  ْلن  متس  َل                              التي 

فاْلؤمنون إخوة ربطهم الدين فبه يتناصحون وبه يتنارصون وبه يأمترون باْلعروف ويتناهون عن اْلنكر فأي 

 نزاع أو خالف يتالشى ويتضاءل أمام أخوة الدين            



 

 

    

يستهزؤا من بعضهم َل ثم خياطب اْلؤمنْي والذين عقدوا مع اهلل عقد اْليَمن بأَل يسخروا من بعضهم وَل

رجاَل وَل نساء حتت أي ذريعة فال اْلتدين يستبيح عرض الشارد عن اهلل وَل الغني يسخر من الفقْي أو 

تلميحا أو غمزا أو  إشارة فاْلوازين والقيم عند اهلل ليست  ُيتقره وَل اجلميلة من القبيحة َل ترصُيا وَل 

كن ولو  التفاضل  ميزان  هي  فالتقوى  البرش  طمرين  كقيم  ذي  أغرب  أشعث  فرب  شيئا  متلك  َل  فقْيا  ت 

ْلبره                                                              اهلل  عىل  أقسم  لو  اْلجالس  يف  له  يأبه  َل  اْلبواب  عىل  من             مدحور 

كة عىل رأس جبل أيب وأما اجلَمل فها هو عطاء بن رباح العبد اَلبيش اْلسود أفطس اْلنف كان ينادى يف م

واحد  لينادي كل  بل  باْللقاب  تنابزوا  البعض وَل  بعضكم  من  فال تسخروا  بمكة  يفتى وعطاء  قبيس َل 

منكم أخاه بأحب اْلسَمء إليه   ثم يتابع النص القرآين ليحذر اْلؤمنْي من أن  يظن كل واحد منهم بأخيه   

فهذا الظن مهَم كان قليال إَل أنه إثم ومعصية فإذا  الظن اليسء ويتعامل مع إخوانه بناء عىل شكوكه وظنونه 

 كان بعض الظن إثم فَم بالك بكل الظن اليسء اْلنصب عىل اخوانه  

وهذا الظن سوف يدفعه ليتتبع عورات أخيه ويتجسس عليه ليربهن لنفسه أنه شخص فهم الواقع وخرب 

هو اعظم تتبع عورات وسقطات إخوانك  الناس فأيت النص َل يقال له إياك والظن اليسء ْلنه يقودك ْلا  

وقد جاء عن ابن عباس قال: ))خطب رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم خطبة أسمع العواتق يف خدورهن،  

فقال: يا معرش من آمن بلسانه وَل يدخل اْليَمن قلبه، َل تؤذوا اْلؤمنْي وَل تتبعوا  عوراهتم، فإنه من يتبع 

 يتبع اهلل عورته يفضحه ولو يف جوف بيته(( عورة أخيه تبع اهلل عورته، ومن 

)وَل يغتب بعضكم بعضا أُيب أحدكم أن يأكل َلم أخيه ميتا فكرهتموه( صورة وَل أبشع َلال اْلغتاب  

الذي استباح عرض أخيه فيصوره القرين وكانه ينهش من َلمه ودمه فيأكل منها وْلا اعرتف ماعز بالزنا  

وس عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  أحدمها  ورمجه  يقول  رجلْي  وسلم   عليه  اهلل  صىل  سمع  إقراره   بعد  لم 

لصاحبه: أَل تر إىل هذا الذي سرت اهلل عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب! ثم سار صىل اهلل عليه  

وسلم حتى مر بجيفة َحار، فقال:  أين فالن وفالن؟ انزَل فكال من جيفة هذا اَلَمر  قاَل: غفر اهلل لك يا  

اهلل! وهل يؤكل هذا؟ قال صىل اهلل عليه وسلم: فَم نلتَم من أخيكَم آنفًا أشد أكاًل منه والذي نفيس   رسول 

    بيده إنه اآلن لفي أهنار اجلنة ينغمس فيها((.



 

 

  وعن أنس بن مالك قال : قال رسول اهلل  صىل اهلل عليه وسلم ))ْلا عرج يب مررت بقوم هلم أظفار         

نحاس خيمشون وجوههم وصدور يأكلون َلوم من  الذين  قال: هؤَلء  يا جربائيل؟  قلت من هؤَلء  هم 

 الناس ويقعون يف أعراضهم(( 

ِن   ما ُرونا  أاتادم  : لَّما سا وا يمِه  لا عا اهللَُّ  ىلَّ  صا اهلل  رسول  حديث  واحفظ  كثْيا  اآليات  هذه  يف  تفكر  الصائم  أُّيا  فيا 

ُسولا اهللَِّ ا را لُِس فِيناا يا اُلوا: اْلمُفم لُِس؟ قا لُِس ِمنم اْلمُفم : اْلمُفم لَّما سا يمِه وا لا ىلَّ اهللَُّ عا الا صا قا ُه فا تااعا لا َلا ما ُه وا ما لا ها نم َلا ِدرم  ما

فا  سا ا وا ذا الا ها لا ما أاكا ا وا ذا تاما ها دم شا قا ِه وا
اتِ كا زا ِصيااِمِه وا تِِه وا الا ِة بِصا ِقيااما ما الم وم أميِت يا نم يا ي ما

تِ ذا ُأمَّ با ها ا َضا ا وا ذا ما ها ا  كا دا

يم  لا ا عا يا ما
طِ بملا أانم ُيعم نااُتُه قا سا نِياتم حا إِنم فا نااتِِه فا سا ا ِمنم حا ذا ها نااتِِه وا سا ا ِمنم حا ذا ُعُد فُيعطاى ها ياقم اُهمم فا طاايا ِه ُأِخذا ِمنم خا

يمِه ُثمَّ ُطِرحا يف النار.   لا تم عا  فُطِرحا

 

 

 

 ْي واَلمد هلل رب العاْل 

 

 

 

 

 


