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أضـــواء

س�أل اخلليفُة املأموُن عيل بن موسى الرىض: أي يشء 

فائدة الصوم يف احلكمة؟

فقال: علم اهلل ما ينال الفقرَي من ش�دة اجلوع، فأدخل 

ع�ى الغن�يِّ الص�وَم لي�ذوق طع�َم اجل�وع رضورًة حت�ى 

ال ينسى ما يمسُّ الفقرَي من اجلوع.

فقال: املأمون: ُأقسُم باهلل ال كتبُت هذا إال بيدي))).

•     •     •

))) احلدائق البن اجلوزي )243/2).
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مقدمة الطبعة الثانية

احلمد هلل حقَّ محده، والصالة والسالم عى َمْن ال نبي 
ِمن بعده، وعى آله وصحبه وجنده.

وبع�ُد: فهذه كلامٌت أكتبها بني يدي الطبعة الثانية من 
هذه الرسالة: »قادة األمة يف رمضان«.

)43)ه��-  س�نة  م�رة  ألول  ُطبع�ت  ق�د  وكان�ْت 
0)20م، ونفدت نسُخها يف شهر رمضان من تلك السنة.

وهذه الطبعة مزيدة حمققة، فقد أضفُت إليها عددًا من 
األخب�ار والفوائد والتعليقات، ومن ذلك س�ؤاُل اخلليفة 

املأمون العبايس عن حكمة الصوم.

وق�د اش�تملت الرس�الُة ع�ى ع�رة عناوي�ن، ومن 
املمكن اإلضافُة عليها، وال سيام معاركهم وفتوحاُتم فيه.

وأق�رح أن ُيص�ار إىل تأليف رس�ائل أخ�رى تتناوُل 
القادة والصالة، والقادة والزكاة، والقادة واحلج، والقادة 

والعلوم الرعية.
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وكن�ُت كتبُت: »ق�ادة األمة يف رحاب الق�رآن«، وقد 
ُطبع�ت، و»القادة واللغة والعربية« وأرجو أن ُتطبع قريبًا، 

نة النبوية. وبقي أن ُيكتب كذلك: القادة يف رحاب السُّ

ولع�ل أح�دًا يفرغ ليشٍء من هذه األع�امل العلمية يف 
هذا الشهر الكريم، ولنا يف اشتغال العلامء بالعلم فيه أسوٌة 
حس�نة، وهذا واحٌد منهم هو العالمة اإلمام جالل الدين 
السيوطي رمحه قد فرغ من تبييض تفسريه الُعجاب: »الدر 
املنثور يف التفس�ري املأثور« يوم عيد الفطر سنة 898ه�، ممّا 
ي�دل داللة واضحة أنه كان يش�تغل به يف رمضان، وهناك 
غرُيه، وقد تتبعُت ذلك ورأيُت آثارًا رائعة ومآثَر ساطعة.

    أس�أُل اهلل تع�اىل أْن ينف�ع هب�ذه الرس�الة، وأْن يمنَّ 
علينا بالقبول، وأن يلهمنا رشدنا.

                                                       عبد احلكيم األنيس 
ديب يف ) من شعبان 434)ه� 

                                                   املوافق 0)/3/6)20م 
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مقدمة الطبعة األوىل

احلمد هلل رب العاملني، وأفضل الصالة والتسليم عى 
أرشف املرسلني سيدنا حممد، وعى آله وصحبه أمجعني.

وبعد: ف�إن اهلل تعاىل أكرم هذه األمة بش�هر رمضان، 
ال�ذي أمرنا بصيامه، وس�نَّ لنا رس�وُل اهلل � قيامه، وقد 
تألق هذا الش�هر بني الش�هور بام جعل اهلل فيه من اخلريات 

والربكات واحلسنات.

وكن�ت كتبت رس�الة بعنوان »النب�ي � يف رمضان« 
حتدثت فيها عن رمضانات النبي � التسعة.

وهذه صفحات أحتدث فيها عن قادة األمة يف رحاب 
رمض�ان، وه�ي خواط�ر ومقتطف�ات ومواق�ف، بمثاب�ة 
حلقة ثانية مكملة لرس�الة »قادة األمة يف رحاب القرآن«، 
وأرج�و أن أوس�ع القول فيها يف فرص�ة قادمة، ورحم اهلل 
اخلليف�ة الراش�د عم�ر ب�ن عبدالعزي�ز القائ�ل: »الص�الة 
تبلِّغ�ك نص�ف الطري�ق، والص�وم يبلِّغ�ك ب�اب املل�ك، 
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والصدق�ة تدخلك عليه«)))، ومن فضل رمضان أنه جيمع 
هذه الفضائل الثالث.  وأتناول يف هذه الرسالة:

)- االهتامم باحرام الفريضة.
2- االهتامم بقيام رمضان.
3- االهتامم بتفقيه الناس.

4- االهتامم بالقرآن تالوًة وحفظًا.
5- االهتامم بإطعام الطعام.

6- التقشف يف رمضان.
7- القادة واملجالس العلمية.

8- القادة واملواعظ.
9- القادة والصدقات.

0)- القادة وقضاء الفوائت.
- اخلامتة.

ومن اهلل نستمد العون والتوفيق.

                                               عبد احلكيم األنيس 
ديب : 8)من مجادى اآلخرة )43)ه�

))) إحياء علوم الدين))/226).
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االهتمام باحرتام الفريضة

كان م�ن دأب ق�ادة األم�ة االهت�امُم باح�رام فريضة 
الص�وم، والس�عُي إىل نظاف�ة املجتم�ع مم�ا خي�دش أداءها 
بص�ورة م�ن الص�ور، وم�ن هذا ح�رص اخلليفة الراش�د 
عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه عى ذلك، فقد روى احلافُظ 
ابُن عس�اكر بس�نده إىل عبد اهلل بن أيب اهلذي�ل أن عمر ُأيت 
برج�ٍل قد أفطر يف رمضان، فلام رف�ع إليه عثر، فقال: عى 
وجه�ك - أو بوجهك -، تفط�ر وصبياننا صيام؟ فرضبه 
ه إىل الشام. فسريه  ، وكان إذا غضب عى إنس�اٍن س�ريَّ احلدَّ

إىل الشام«))).

))) تاري�خ مدين�ة دمش�ق))/356) وعلل ابن عس�اكر النفي إىل 
الش�ام بقول�ه: »مل يك�ن عم�ر ريض اهلل عن�ه ينف�ي إىل الش�ام 
لدن�اءة حال أهلها عن�ده، وإنام كان ينفي إليه�ا لكثرة ما كان 
هب�ا م�ن الطاعون، رج�اء أن يكفيه الطاعون أم�َر َمْن يغضب 
رًا عنه ما  علي�ه، فينفيه إليها ليكون الطاعون ش�هادًة له، ومكفِّ

َفَرط منه«.
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وهذا احلد املذكور ح�ٌد تعزيرّي، إذ ليس من احلدود 

املنص�وص عليه�ا عقوب�ة املفطر يف رمض�ان، وقد جاء يف 

خ�رب عن اخلليفة الراش�د عيل ب�ن أيب طالب ريض اهلل عنه 

أنه رضب املفطر - عى إفطاره - عرين جلدة:

ق�ال ابن حج�ر: »ذكر أب�و أمحد العس�كري يف »ربيع 

اآلداب« أن النجايش الش�اعر َمرَّ بأيب س�امك األس�دي يف 

رمض�ان، فدعاه إىل الرب، فأجابه، فبلغ عليًا  فهرب أبو 

سامك، وُأِخَذ النجايش، فجلده عيل ... وُذكر أن عليًا جلده 

ثامنني، ثم زاده عري�ن، فقال له: ما هذه العالوة؟ فقال: 

جلرأتك عى اهلل يف شهر رمضان، وصبياننا صيام...«))).

فم�ن واجب الق�ادة حفظ احلرم�ات الدينية، وتعزير 

َمْن خيرق هذه احلرمات، ويستهني هبذه العبادات.

))) اإلصابة )387/6-388) برقم)8876)، القسم الثالث من 
حرف النون وهو يف املخرضمني.
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ومن هنا كان لزامًا أن ُتَس�نَّ تريعات تضمن احرام 

الش�عائر الديني�ة، واحلف�اظ عى مش�اعر أهله�ا، وتنظيم 

أدائه�ا، م�ع األخ�ذ بنظر اعتب�ار ح�ال أويل األع�ذار من 

املرىض واملسافرين، وغري املسلمني.

وقولن�ا إن ه�ذا م�ن واج�ب الق�ادة، ف�أنَّ هلم حق 

اإلل�زام، أم�ا غريه�م فله�م النص�ح واملوعظ�ة والتبي�ني 

والتعليم، بالروط واآلداب املقررة لذلك.

وكلام حافظت املجتمعات عى تعظيم شعائر اهلل كان 

ذل�ك حفظ�ًا هلا م�ن كل مك�روه، واس�تمطارًا لرمحة اهلل، 

واستجالبًا للربكة، ودفعًا للنقمة.

•     •     •
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االهتمام بقيام رمضان

اهتم قادة األمة بُس�نَّة قيام رمضان، وكان هلم يف ذلك  
جه�ود مش�كورة مذك�ورة، وأول َم�ْن ُيذكر هن�ا عمر بن 
اخلط�اب أيض�ًا، فق�د روى البخاري عن عب�د الرمحن بن 

عبد القاري قال:

خرج�ت م�ع عمر ب�ن اخلط�اب ليلة يف رمض�ان إىل 
املسجد، فإذا الناس أوزاٌع متفرقون، يصيل الرجُل لنفسه، 
ويصيل الرجُل فيصيل بصالته الرهط، فقال عمر: إين أرى 
ل�و مجعُت ه�ؤالء عى قارىء واحٍد ل�كان أمثل. ثم عزم، 

فجمعهم عى ُأيب بن كعب.

ثم خرج�ت معه ليلة أخرى والن�اس يصلُّون بصالة 
قارئه�م، قال عم�ر: نِْعَم البدعة هذه، والت�ي ينامون عنها 
أفض�ل م�ن التي يقومون. يري�د آخر اللي�ل، وكان الناس 

يقومون أوله))).

))) صحي�ح البخاري، كتاب ص�الة الراويح، باب فضل َمْن قام 
رمضان)707/2) برقم)906)).
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وأخ�رج البيهق�ي وغريه من طريق هش�ام ب�ن عروة 

عن أبيه أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه مجع الناس عى 

قيام شهر رمضان، الرجال عى أيب بن كعب، والنساء عى 

سليامن بن أيب حثمة))).

وقد اس�تمر مجع الن�اس عى ص�الة الراويح إىل يوم 

الناس هذا، ويف االجتامع بركة ونشاط ملن خاف عى نفسه 

الكسل أو امللل.

وجاء عن عيل ريض اهلل عنه مثل هذا:

ق�ال التابعي عرفجة بن عب�د اهلل الثقفي الكويف: كان 

عيل بن أيب طالب يأمر الناس بقيام رمضان، جيعل للرجال 

إمامًا، وللنساء إمامًا.

))) الس�نن الك�ربى )493/2)، واملصابي�ح يف ص�الة الراوي�ح 
للسيوطي، ضمن احلاوي))/)54).
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قال عرفجة: فأمرين عيل فكنت إمام النساء))).

وأخرج ابن سعد عن أيب بكر بن سليامن بن أيب حثمة 

نح�و ذل�ك، وزاد: فل�ام كان عثامن بن عفان مج�ع الرجال 

والنساء عى إمام واحد: سليامن بن أيب حثمة)2).

وكان القادة هيتمون بالقيام يف ذات أنفسهم:

وم�ن ذل�ك م�ا ج�اء ع�ن اخلليف�ة العب�ايس الس�ابع 

والعري�ن املقت�دي بأم�ر اهلل )ت:487ه��) فق�د ذك�ر 

يف ترمج�ة املق�رىء الفقي�ه عام�ر ب�ن موس�ى البغ�دادي 

الرضي�ر )ت:486ه��) أن�ه كان ي�ؤم يف ش�هر رمض�ان 

باإلمام املقتدي)3).

))) كت�اب الثقات البن حب�ان )273/5-274) برقم)4806)، 
والسنن الكربى)494/2)، وتاريخ مدينة دمشق)27/5)-

28)) وهو يروي عن البيهقي.
)2) املصابيح، ضمن احلاوي))/)54).

)3) غاية النهاية))/)35).
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وم�ن ذل�ك م�ا ماذك�ره الذهب�ي يف ترمج�ة اخلليف�ة 

املس�تظهر ب�اهلل العبايس)470-2)5ه��): »وحك�ى أبو 

طالب بن عبد السميع عن أبيه أنَّ املستظهر باهلل طلب َمْن 

ن أوالده، وأن يكون رضيرًا، فوقع اختياُره  يصيل به، ويلقِّ

واس مقرئ  عى القايض أيب احلسن املبارك بن حممد بن الدَّ

واس�ط قبل القالنيس، فكان ُمكِرمًا ل�ه، حتى إنه من كثرة 

إعجاب�ه به كان أول رمضان قد رشع يف الراويح، فقرأ يف 

الركعتني األوليني آيًة آيًة، فلام سلَّم، قال له املستظهر: زدنا 

من التالوة، فتال آيتني آيتني، فقال له: زدنا، فلم يزْل حتى 

كان يق�وُم كلَّ ليلة بج�زء، وإنه ليلة عطَش، فناوله اخلليفُة 

فك  الك�وَز، فق�ال خ�ادٌم: ادُع الم�ري املؤمن�ني، فإن�ه رشَّ

بمناولته إياك، فقال: جزى العمى عني خريًا، ثم هنض إىل 

الصالة، ومل يزْد عى ذلك.
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لفي: قال يل أبو اخلطاب ابُن اجلراح: صليُت  وقال السِّ

ق))))  باملس�تظهر يف رمض�ان، فق�رأُت: )إنَّ ابن�ك ُس��رِّ

]يوس�ف:)8[، رواية رويناها عن الكس�ائي، فلام سلمُت، 

قال: هذه قراءة حسنة، فيه تنزيُه أوالداألنبياء عن الكذب.

قل�ت )القائ�ل الذهبي): كي�ف بقوهلم:  ﴿ڄ  

ڄ﴾،  ﴿چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ﴾؟«)2).

وم�ن ذل�ك م�ا قال�ه امل�ؤرخ عب�د احل�ي احلس�ني يف 

ترمج�ة س�لطان اهلن�د ع�امل ك�ري - بال�كاف الفارس�ية - 

)ت:8)))ه��): »كان يص�وم يف رمضان يف ش�دة احلر، 

))) قال الش�يخ ش�عيب األرناؤوط: بتش�ديد الراء مبنيًا للمفعول 
أي: نس�ب للرسق�ة، وه�ي ق�راءة اب�ن عب�اس وأيب رزي�ن، 
والكس�ائي، ق�ال الف�راء يف » معاين الق�رآن « 2 / 53: ويقرأ 

ق « وال أشتهيها ألهنا شاذة. » رسِّ
)2) سري أعالم النبالء)9)/397).
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وحيي�ي اللي�ايل بالراوي�ح، ويعتك�ف يف الع�رة األخرية 

من رمضان يف املس�جد«))). بل ذك�ر امُلحّبي أنه كان يصيل 

بالناس الراويح)2).

•     •     •

))) اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم)6/)3)).
)2) خالصة األثر)6/4)3).
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االهتمام بتفقيه الناس 

اإلس�الم دي�ن العل�م، وأول آي�ة نزل�ت - ك�ام ه�و 
معلوم - قوله تع�اىل: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾)))، ومن 
وس�ائل ن�ِر العلم صالُة اجلمع�ة، وما يتقدمه�ا من ذكر 
وتعليم، وذلك كل أسبوع عى سبيل الفرض املحتم - إال 

لعذر رشعي مقبول -.

باملوعظ�ة،  يتخ�ّول أصحاب�ه  وكان رس�ول اهلل � 
وتلق�ى الصحاب�ة الك�رام ه�ذا اهل�دي عن الرس�ول � 
فكان�وا يعلِّمون الناس كام تعلموا، ويعظوهنم كام ُوعظوا، 
وهيتم�ون باملناس�بات اإلس�المية والش�عائر اإليامنية كل 

االهتامم، ومن ذلك تعليم الناس يف شهر رمضان.

ق�ال احلاف�ظ اب�ن حج�ر يف ترمج�ة الصح�ايب اجلليل 

ترمج�ان الق�رآن الكري�م احلَ�رْب الفقي�ه عبد اهلل ب�ن عباس 

))) من سورة العلق، اآلية).
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ريض اهلل عنهام: »أخرج الزبري بس�نٍد له أن ابن عباس كان 

يغش�ى الناس يف رمضان - وهو أمري البرصة - فام ينقيض 

الشهر حتى يفقههم«))).

وه�ذه ص�ورة رائعة م�ن صور اهت�امم الق�ادة بتعليم 

األمة، ال س�يام أيام العبادة ومواس�م الطاع�ة، ويؤخذ من 

فعل ابن عباس:

- حق الناس يف التعليم.

- قيام األمراء بذلك بأنفسهم إذا اتسعت أوقاتم، أو 

إنابة آخرين يقومون هبذه املهمة اجلليلة.

- ن�ر العل�م يف املواس�م الك�ربى كأي�ام الص�وم، 

واحل�ج، وال�زكاة، فمن املؤكد أن الن�اس حيتاجون إىل َمن 

يعلمهم أحكام هذه العب�ادات، ويوصل إليهم ما جيعلهم 

))) اإلصابة يف متييز الصحابة)29/4)) برقم)4799).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

يؤدوهنا بصورة صحيحة، ُتَكلَُّل بالقبول عند اهلل سبحانه، 

واختي�ار عب�د اهلل ب�ن عب�اس غش�ياَن الن�اس يف رمضان 

يش�ري إش�ارًة واضحة إىل أنه كان يعلمهم أحكام الصوم، 

والقيام، وزكاة الفطر فيام يعلمهم إياه من رشائع اإلسالم.

وق�د ورد عن�ه أن�ه خط�ب يف الناس يف موس�م احلج 

ره ع�ى احلج تلك  س�نة قت�ل عثامن بن عف�ان وكان ق�د َأمَّ

ها فقال َمن س�معه  الس�نة فَجَعَل يقرأ س�ورة النور ويفرسِّ

وروى عن�ه وه�و أب�و وائ�ل: فجعل�ت أقول: لو س�معته 

فارس والروم ألس�لمت. وق�ال رج�ل: إين ألش�تهي أن 

أقبِّل رأسه - يعني من حالوة كالمه -))).

ومن س�نن دولة اإلم�ارات العربية املتح�دة احلميدة 

كان  اهلل  رمح�ه  هني�ان  آل  س�لطان  ب�ن  زاي�د  الش�يخ  أن 

))) اإلصابة يف متييزالصحابة )28/4)-29)).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

يس�تضيف ع�ددًا كب�ريًا م�ن العل�امء يف العامل اإلس�المي 

يف ش�هر رمض�ان إللق�اء ال�دروس واملواعظ يف مس�اجد 

الدول�ة، وق�د اس�تمرت هذه الُس�نَّة م�ن بع�ده، ففي كل 

س�نة يستضيف صاحب السمو الش�يخ خليفة بن زايد آل 

 هني�ان رئيس الدولة عددًا من العل�امء للقيام بذات املهمة. 

جزاه اهلل خريًا.

كام تستضيف ديب جمموعة أخرى من العلامء والقراء، 

يف  وتالوات�م  وحمارضات�م  بدروس�هم  اللي�ايل  تتعط�ر 

املس�اجد واملجالس الرمضاني�ة، بإرشاف دائرة الش�ؤون 

اإلسالميةوالعمل اخلريي.

وال ينق�يض الش�هر إال وق�د ازداد الناس عل�اًم وفقهًا 

وإقباالً عى اهلل سبحانه وتعاىل.

•     •     •
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

االهتمام بالقرآن تالوة وحفظًا

بدأ نزول القرآن يف رمضان، وكان ذلك إيذانًا لعالقة 

وثق�ى ب�ني رمضان والق�رآن، وق�د وعى املس�لمون هذه 

روها، وارتبطت حياُتم بالقرآن - خاصة يف  العالقة، وقدَّ

رمضان - ارتباطًا عظياًم.

ومن ب�ركات رمضان عى الن�اس إقباهلم عى القرآن  

ت�الوة وتدب�رًا، وإن كان بعضه�م ضعي�ف الصل�ة ب�ه يف 

غري رمضان.

ون�رى الكث�رة الكاث�رة منهم خيتمون تالوت�ه فيه مرة 

عى األقل، إن مل يكن أكثر.

ولأم�ة يف ذلك أحوال وأفعال، وهيمني هنا أن أذكر 

ص�ورة من ص�ور عالقة قادة األم�ة بالق�رآن يف رمضان، 

 فم�ن ذلك م�ا قال�ه الذهب�ي يف ترمج�ة اخلليف�ة الوليد بن 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

عبد امللك بن مروان )ت:96ه�): » قيل: كان خيتم يف كل 

ثالث، وختم يف رمضان سبع عرة ختمة «))).

وما ذكره اخلطيب البغدادي يف ترمجة اخلليفة العبايس 

الس�ابع عبد اهلل املأمون ابن هارون الرش�يد فقد روى عن 

ذي الرياستني أنه قال يف شوال سنة 202: إن املأمون ختم 

يف شهر رمضان ثالثًا وثالثني ختمة، أما سمعتم يف صوته 

بحوح�ة؟ إن حمم�د بن أيب حمم�د اليزي�دي يف أذنه صمم، 

 ف�كان املأم�ون يرف�ع صوته ليس�مع، وكان يأخ�ذ عليه)2) 

أي يسمع له.

وإذا كان رمض�ان ثالث�ني يوم�ًا فه�ذا يعن�ي أنه كان 

يقرأ كل ي�وم ختمة، وتبقى ثالث ختامت، لعلها كانت يف 

الصالة، أو يف العر األواخر.

))) سري أعالم النبالء )347/4).
)2) تاريخ بغداد )0)/90))
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

وه�ذه العالقة بالقرآن عالق�ة مبهجة، تدل عى مدى 

حبه، والترب بمعانيه، واإلقبال عليه، والصدور عنه.

وق�د يق�ال: يش�وب هذه العالق�ة ما ختم ب�ه املأمون 

حياته من الدعوة إىل فكرة خلق القرآن!

واجلواب: أن هذا يشء آخر، وهو عى ما فيه من توجه 

منتق�د، وما أدى إلي�ه من حمن وفتن، فإن باعثه - حس�ب 

تصوره، وتصور القائلني هبذه الفكرة - كان تنزيه اهلل عن 

تعدد القدماء، وهلذا حديث آخر.

وم�ن عالق�ة قادة األم�ة برمض�ان تنظيم املس�ابقات 

الدولي�ة الك�ربى حلّفاظه من الش�باب فيه، وم�ن ذلك ما 

أمر به صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د آل مكتوم 

نائ�ب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، رئيس جملس 

ال�وزراء، حاكم ديب - جزاه اهلل خريًا - من إنش�اء »جائزة 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

ديب الدولية للقرآن الكريم« وتنظيم مس�ابقة كربى يف كل 

رمض�ان لتكري�م حفاظ  الق�رآن الكريم، وق�د كان البدء 

هبا س�نة 8)4)-998)م، وهي تزداد رس�وخًا وانتشارًا 

عام�ًا بع�د ع�ام، وأصبح هلا حض�ور دويل كب�ري، وصيت 

عاملي واس�ع، وُيقبل عليها الشباُب احلفاُظ من كل مكان، 

وترق ليايل رمض�ان يف ديب بدروس علمية لعلامء ودعاة 

متعددين يف الع�ر األول منه، ثم تتألق ليايل العر الثاين 

بت�الوات املتس�ابقني، عى اخت�الف جنس�ياتم وألواهنم 

وقراءاتم، ثم يكرم الفائ�زون ليلة احلادي والعرين من 

رمض�ان، يف حفل هبيج ضخم، تش�هده اجلم�وع العظيمة 

كل عام، إذ تش�هد تلك الليلة أيضًا تكريم ش�خصية العام 

اإلسالمية التي يتم اختيارها من بني شخصيات هلا جهود 

كب�رية يف خدم�ة اإلس�الم واملس�لمني، وق�د كان يف ه�ذه 

الش�خصيات املكرمة َمن خدم القرآن خدمة مبارشة، وإن 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

كانت الش�خصيات كله�ا  تلتقي يف خدم�ة القرآن خدمة 

عام�ة، وهل�ا جهود عظيم�ة مق�درة تصب يف ه�ذا املجال 

الفضيل.

ونس�أل اهلل - تعاىل - هلذه اجلائزة بكل فروعها مزيدًا 

من االزدهار، وأن يبارك يف جهود القائمني عليها.

•     •     •
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

االهتمام بإطعام الطعام

دعا اإلسالم إىل التكافل والراحم، ومن ذلك إطعاُم 

اجلائع، وكسوُة العاري، ومساعدُة املريض.

وحضَّ كثريًا ع�ى تفطري الصائم، وَوَع�َد القائَم هبذا 

العمل اجلليل بأجٍر كبري، ورضًا من اهلل ورضوان.

وقد وع�ت األمة ه�ذه التعليامت الرائعة، وعاش�تها 

وأش�اعتها، وأمس�ت لي�ايل رمض�ان لي�ايَل ُأخ�وٍة إيامني�ة 

تعب�ق فيها روائح ال�ود العط�رة، وتنتر فيها مع�اين الود 

الزاه�رة، وباتت موائ�د الرمحن جتمع القري�ب والغريب، 

والش�قيق والصديق، وال�داين والبعيد، والغن�ي والفقري، 

واألم�ري واملأمور، جتمعه�م صوانيه العام�رة، ثم صفوف 

�ق رمضاُن وح�دة األمة   الراوي�ح الزاخ�رة، وبذل�ك حيقِّ

دة، ويزيل الشحناء، ويغسل البغضاء، ولعله الشهر  املوحِّ
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

الوحي�د ال�ذي ال حيمل فيه الفق�ري مّه�ًا، وال يفكر بفطور 

وال سحور.

ولعلن�ا نلم�س يف ق�ول النب�ي �: »أغنوه�م ع�ن 

الط�واف يف ه�ذا الي�وم«))) أن الفق�راء واملس�اكني كان�وا 

مكفي�ني يف لي�ايل رمضان، فأراد النبي � أن تس�تمر هذه 

الكفاية ي�وم العيد أيض�ًا إتباعًا لرمضان، وحتقق�ًا بمعانيه 

الرحيمة، واستمرارًا ألياديه الكريمة.

وم�ن مآثر رجال األمة يف هذا الباب اإلنس�اين املفعم 

باألحاس�يس الندية، واملشاعر األخوية ما جاء عن اإلمام 

اجللي�ل الفقي�ه مح�اد بن أيب س�ليامن أن�ه كان يفطِّ�ر يف كل 

))) وه�و حديث ضعيف. انظر: نصب الراية )432/2)، والبدر 
املن�ري )620/5-)62)، وخالصة الب�در املنري )ص3)3)، 
وفتح الب�اري )375/3)، لكن يؤيده األمر بصدقة الفطر يف 

أحاديث ثابتة.
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

ليلة يف شهر رمضان مخس�ني إنسانًا، فإذا كانت ليلة الفطر 
كساهم ثوبًا ثوبًا، وأعطاهم مئة مئة ))).

فأم�ا أفع�ال القادة فأذك�ر منها ما ج�اء يف ترمجة حياة 
األمري مالك بن طوق: فقد روى ابن عساكر عن السفر بن 
إس�امعيل - وكان حي�رض جمل�س مالك بن ط�وق التغلبي 

وهو عى اإلمارة بدمشق -)2).

قال: كان إذا جاء ش�هر رمضان نادى مناديه بدمش�ق 
كل ي�وم عى باب اخل�رضاء بعد صالة املغ�رب - وكانت 
دار اإلم�ارة يف اخل�رضاء -: اإلفطار رمحك�م اهلل. اإلفطار 
رمحكم اهلل. واألبواب مفتحة، فكل َمن شاء دخل بال إذن 

وأكل، ال ُيمنُع أحٌد من ذلك.

))) رواه ابن أيب الدنيا يف كتابه »اإلخوان« )ضمن رس�ائل ابن أيب 
الدنيا )205/3)) برقم )70)).

)2) كان اخلليف�ة الواثق واله دمش�ق واألردن، ف�امت الواثق وهو 
عليها، فأقره املتوكُل مدًة ثم عزلُه. 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

ق��ال: وك��ان م�ال�ك ب�ن ط�وق م�ن األس�خي�اء 
املشه�ورين))).

وأذكر أيضًا ما جاء عن اخلليفة العبايس املستنرص باهلل 
)ت:640ه��) فقد قال اإلم�ام ابن كث�ري يف ترمجة حياته، 

وهي ترمجة حافلة باملكارم واملحاسن:

»كان مجي�ل الصورة، حس�ن الرسيرة، جيد الس�رية، 
الت، حمس�نًا إىل الرعية بكل ما  كثري الصدقات والرّب والصِّ

يقدر عليه.

كان ج�ده الن�ارص قد مجع ما يتحص�ل من الذهب يف 
بِْركٍة يف دار اخلالفة، فكان يقف عى حافتها ويقول: أترى 

أعيش حتى أمأها؟

وكان املستنرص يقف عى حافتها ويقول: أترى أعيش 
حت�ى أنفقها كلها؟  فكان يبن�ي الربط واخلانات والقناطر 

))) تاريخ مدينة دمشق )462/56).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

يف الطرق�ات من س�ائر اجلهات، وقد عم�ل بكل حملة من 

حمال بغداد دار ضيافة للفقراء، السيام يف شهر رمضان.

وكان يقص�د اجل�واري الالئ�ي ق�د بلغ�ن األربع�ني 

فُيْشَرين له، فيعتقهن وجيهزهن ويزوجهن.

ويف كل وق�ت تربز ]م�ن[ صالته أل�وٌف متعددة من 

الذه�ب، تف�رق يف املح�ال ببغ�داد، ع�ى ذوي احلاجات 

واألرامل واأليتام وغريهم«.

وهن�ا دع�ا ل��ه ابُن كثري فق�ال: » تقّب�ل اهلل تعاىل منه 

وجزاه خريًا «.

ثم ذكر مآثره العظيمة وهي بناء املدرس�ة املستنرصية 

ببغداد، وأشار إىل حمتواها ووقفها وكتبها، ثم قال موجزًا: 

دًا  »كان املس�تنرص - رمحه اهلل - كرياًم، حلياًم، رئيسًا، متودِّ

إىل الناس.
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

وكان مجي�ل الصورة، حس�ن األخالق، هب�ي املنظر، 

عليه نور بيت النبوة«.

ودعا له مرة أخرى فقال: »ريض اهلل عنه وأرضاه«.

وه�ذا يدل ع�ى إعجابه ب�ه، وتقديره ألعامل�ه، وهو 

املؤرخ الثبت املطَِّلُع عى أحوال امللوك واألمراء وغريهم.

ث�م إن ابن كث�ري حكى حكاي�ة تتعلق ب�دور الضيافة 

التي أنش�أها هذا اخلليفة وفتح أبواهب�ا للناس، وأنا أنقلها 

هن�ا معتذرًا عن اإلطال�ة يف التقديم هلا، ف�إن ذكر األعامل 

احلسنة يستهوي القلوب، ويستوقف األعني.

قال رمحه اهلل:

»وحكي أنه - أي اخلليفة املس�تنرص - اجتاز راكبًا يف 

بعض أزقة بغداد قبل غروب الشمس من رمضان ]وكأنه 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

كان يقوم بجولة تفقدية[ فرأى شيخًا ]رجاًل[ كبريًا، ومعه 

إناء فيه طعام قد محله من حملة إىل حملة أخرى.

فقال: أهيا الش�يخ مل ال أخذت الطعام من حملتك؟ أو 

أنت حمتاج تأخذ من املحلتني؟

فق�ال: ال واهلل ي�ا س�يدي - ومل يعرف أن�ه اخلليفة - 

ولكن�ي ش�يخ كبري، وق�د ن�زل يب الوقت ]افتق�رت[ وأنا 

أستحي من أهل حملتي أن أزامحهم وقت الطعام، فيشمت 

يب َم�ْن كان يبغضن�ي، فأن�ا أذه�ب إىل غ�ري حملت�ي فآخذ 

الطعام، وأحتني وقت كون الناس يف صالة املغرب فأدخل 

بالطع�ام إىل منزيل بحي�ث ال يراين أحد. فبك�ى اخلليفة - 

رمحه اهلل - وأمر له بألف دينار، فلام ُدفعت إليه فرح الشيخ 

فرحًا ش�ديدًا حتى قيل: إنه انشق قلبه من شدة الفرح، ومل 

يع�ش بعد ذلك إال عرين يوم�ًا، ثم مات فخلف األلف 

دين�ار إىل اخلليف�ة، ألن�ه مل ي�رك وارث�ًا، وق�د أنف�ق منها 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

دين�ارًا واحدًا، فتعجب اخلليفة م�ن ذلك، وقال: يشء قد 

خرجن�ا عنه ال يع�ود إلين�ا، تصدقوا هبا عى فق�راء حملته، 

فرمحه اهلل تعاىل«))).

وال حتتاج ه�ذه احلكاية إىل تعليق، فهي ناطقة بفضل 

ه�ذا اخلليف�ة الصال�ح، وحرص�ه ع�ى رعيته، ومحل�ه َهمَّ 

الفقراء واملس�اكني، وحبه الشديد إلطعام الطعام والسيام 

يف ش�هر رمض�ان. وقد مرت األي�ام واألع�وام، وتبدلت 

الدول، وذهب الش�خوص، وبقيت اآلثار اجلليلة، واملآثر 

العظيم�ة، فام زالت املدرس�ة املس�تنرصية وه�ي من أمجل 

مدارس الدنيا قائمة عى ش�اطئ دجلة ببغداد حتكي املجد 

الغاب�ر، وم�ا زلنا بعد مئات الس�نني نذكر ونس�تذكر ذلك 

العمل البار الزاهر، وما عند اهلل خري وأبقى)2).

))) البداية والنهاية )3)/208-0)2) يف تاريخ سنة 640ه�.
)2) وسيأيت ما يتعلق بموضوع اإلطعام يف: القادة والصدقات.
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

وقد درجت دولة اإلمارات العربية املتحدة عى إقامة 

م فيها اإلفطار الش�هي لكل َمْن شاء من  خميامت كربى ُيقدَّ

الصائمني، وهي خميامت تستقبل الناس عامة، ويقبل عليها 

األلوف املؤلفة، وذلك يف كل ليايل هذا الشهر الكريم.

ورؤيُة الصائمني من جنس�يات خمتلفة وهم يتناولون 

فطورهم فيها جنبًا إىل جنب من أمجل الصور التي يرسمها 

اإلحساُن يف هذا الشهر املعظم: رمضان.

•     •     •
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

التقشف يف رمضان

ُعِرَف بعض القادة بالزهد يف الدنيا واطراحها، وعدم 

االلتف�ات إليها، ومن هؤالء عمر بن عبد العزيز األموي، 

واقت�دى به من العباس�يني املهتدي ب�اهلل، وكان هذا - كام 

يق�ول اخلطيب البغدادي - : »من أحس�ن اخللفاء مذهبًا، 

وأمجلهم طريقة، وأظهرهم ورعًا، وأكثرهم عبادة«))) وقد 

تويف سنة 256 وهو يف حدود األربعني من العمر.

وكان حيبُّ الصوم، يقول أبو موس�ى العبايس: مل يزل 

املهت�دي صائ�اًم منذ جل�س للخالفة إىل أن قت�ل، وكانت 

خالفته أقل من سنة.

وم�ن صور تقش�فه يف رمض�ان ما حكاه أب�و العباس 

هاش�م بن القاس�م اهلاش�مي قال: كنت بح�رضة املهتدي 

))) تاريخ بغداد )348/3)
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

عش�ية من العش�ايا، فل�ام كادت الش�مس تغ�رب، وثبُت 

ألن�رصف - وذلك يف ش�هر رمضان - فق�ال يل: اجلس. 

فجلس�ت، ث�م إن الش�مس غاب�ت وأذن امل�ؤذن لص�الة 

املغرب وأقام، فتق�دم املهتدي فصى بنا، ثم ركع وركعنا، 

ودع�ا بالطع�ام فُأْح�رِضَ طب�ُق ِخ�الٍف)))، وعلي�ه ُرُغٌف 

م�ن اخلب�ز النقي، وفي�ه آني�ٌة يف بعضها مل�ح، ويف بعضها 

، ويف بعضها زي�ٌت. فدع�اين إىل األكل فابتدأُت آكل  َخ�لٌّ

معذرًا )2) ظانًا أنه سُيؤتى بطعاٍم له نيقة)3) وفيه سعة. فنظر 

إيلَّ وقال يل: أمل تك صائاًم؟.

ه  ))) ج�اء يف القام�وس ص044): »اخل�الف ك��: كتاب، وش�دُّ
حل�ن: صنف م�ن الصفصاف وليس ب�ه، س�ّمي خالفًا؛ ألن 
الس�يل جييء به س�بيًا فينبت من خالف أصل�ه«، ومن عيدانه 
تصن�ع األطباق كام يف حاش�ية »الس�ري« )2)/536). وذكر 

»طبق خالف« يف عدد من الكتب.
))) أي يأكل أكاًل قلياًل كَمْن له عذر.

)2) النيقة: املبالغة يف التجويد. املعجم الوسيط)964/2).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

قلت: بى.

قال: أفلسَت عازمًا عى صوم غد؟

فقلت: كيف ال وهو شهر رمضان؟

فقال: فُكْل واستوِف غداءك فليس هاهنا من الطعام 

غري ما ترى.

فعجب�ت م�ن قول�ه، ث�م قل�ت: واهلل ألخاطبنّ�ه يف 

هذا املعنى.

فقل�ت: ولِ�َم يا أم�ري املؤمنني وق�د أس�بغ اهلل نعم�ه، 

وبسط رزقه، وكثَّر اخلري من فضله؟

فق�ال: إن األمر لعى ما وصف�َت فاحلمد هلل، ولكنني 

فك�رُت يف أنه كان يف بني أمية عم�ُر بن عبد العزيز، وكان 

من التقّلل والتقشف عى ما بلغك، فغرُت عى بني هاشم 

أن ال يكون يف خلفائهم مثله، فأخذُت نفيس بام رأيت«))).

))) تاريخ بغداد )350/3)
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

ومن ذلك ما جاء عن سلطان اهلند الكبري عامل كري بن 

شاه جهان )ت:8)))ه�).

ق�ال املحبي يف ترمجته: »بلغ من الزهد مبلغًا أناف فيه 

عى ابن أدهم، فإنه مع سعة سلطانه يأكل يف شهر رمضان 

رغيفًا من خبز الشعري من كسب يمينه«))).

وهذا التقش�ف مس�لك ش�خيص غ�ري مل�زم ألحد، 

وللناس مسالك متعددة، ويف األمر سعة واحلمد هلل.

•     •     •

))) خالصة األثر)6/4)3).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

القادة واجملالس العلمية

كان م�ن عادة القادة احلرص عى إقامة دروس علمية 

يف قصوره�م أيام رمض�ان، ويف ذلك اق�راٌب من العلم، 

والعلامء وتقديٌر هلم أيضًاً.

وعى س�بيل املث�ال »كانت ق�راءة صحي�ح البخاري 

بقلعة اجلبل من أهم املظاهر الرسمية إلحياء شهر رمضان 

يف ع�رص س�الطني املاملي�ك، وذك�ر املقري�زي يف كت�اب 

»الس�لوك ملعرفة دول املل�وك«، وأبو املحاس�ن ابن تغري 

ب�ردي يف كتاب »النجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة« 

أن�ه ج�رت الع�ادة أيام الس�لطان ش�عبان أن ُيبت�دأ بقراءة 

صحي�ح البخاري يف أول يوم من ش�هر رمضان بني يدي 

الس�لطان، وحي�رضه طائف�ة من قض�اة القض�اة والفقهاء، 

وظل األم�ر عى نفس املنوال حتى توىل منصَب الس�لطنة 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

املؤّيد ش�يٌخ املحمودي س�نة )5)8ه� -2)4)م) فجعل 

الس�لطان املؤي�د ق�راءة البخ�اري بالقلع�ة تب�دأ م�ن أول 

ش�عبان، وتس�تمر حتى الس�ابع والعرين م�ن رمضان، 

وأض�اف املقري�زي أن الس�لطان املؤيد زاد ع�ى ذلك بأن 

دع�ا حلض�ور ذلك املجلس مجع�ًا كبريًا من مش�ايخ العلم 

والطلب�ة، حت�ى زاد عددهم عى س�تني فقيه�ًا، ومنح كل 

واحد منهم ألف درهم فلوسًا.

ف�إذا تم خت�م صحيح البخ�اري - وذل�ك يف الثلث 

األخ�ري م�ن ش�هر رمض�ان - احتف�ل الس�لطان بذل�ك 

القض�اة  إىل  اخلل�ع  فرس�ل  القلع�ة،  يف  كب�ريًا   احتف�االً 

 والعلم��اء والفقه�اء، وت��وزع األم��وال ع�ى الن�اس، 

 ويف هناي�ة دول�ة املاملي�ك اجلراكس�ة كان�ت تق�ام حفل�ة 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

 خت�ام ق��راءة البخ��اري يف س��رادق ك�ب�ري يف احل��وش 

السلط�اين بالقلع�ة«))).

وكان السالطني من بني عثامن يقيمون دروسًا لتفسري 

الق�رآن الكريم، وقد اس�تمرت ه�ذه العادة أكث�ر من مئة 

ومخسني سنة.

يق�ول األديب إبراهيم املويلح�ي يف كتابه »ما هنالك 

من أرسار بالط السلطان عبد احلميد«:

»من أجّل ش�عائر اخلالفة، وأفضل عوائد الس�لطنة، 

قراءة التفس�ري الريف يف شهر رمضان املعظم يف الرساي 

السلطانية بحضور جاللة السلطان.

))) رمض�ان يف الراث امل�رصي: عرص س�الطني املامليك)مقال) 
للدكت�ور حس�نني حمم�د ربي�ع، يف جمل�ة تراثي�ات، الع�دد 8 

)ص: 27-26).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

وهذه عادة ابتدأ أس�الُف جاللته هبا منذ مئة ومخسني 

س�نة، فبل�غ ال�درس اآلن م�ن التفس�ري إىل آخ�ر س�ورة 

األنف�ال. وع�دد ال�دروس ع�رة، ُتق�رأ يف أثن�اء الش�هر 

املبارك من كل سنة.

فتنتخ�ب ال�رساي عرًة م�ن العلامء، من املنس�وبني 

إليه�ا، واملعروف�ني لدهيا باألوصاف الالئق�ة حلضور هذا 

املحفل اجلليل، وتنتخب لكل واحٍد منهم عرًة من طلبة 

العلم املوصوفني بمحاسن اآلداب، حيرضون يوم حضور 

مدّرسهم لقراءة درس�ه، فيسألونه بعض األسئلة يف الذي 

يق�رؤه من التفس�ري، وه�و جياوهب�م، وأس�ئلُتهم وأجوبُتُه 

معلومة جلاللة الس�لطان قبل الدخول إىل الدرس، ِحْفظًا 

للهواج�س، وتقيي�دًا للخط�رات أن تنحدر عى اللس�ان، 

والبالُء موّكٌل باملنطق.
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

وتعي�ني أي�ام ال�دروس يف أثن�اء الش�هر موقوف عى 

صدور اإلرادة الس�نية به، فيحرض املدّرس صاحب اليوم 

بأصحاب�ه العرة من طلب�ة العلم إىل » املابني « بعد صالة 

الظه�ر، فيدخلون إىل املكان املخص�وص لقراءة الدرس، 

ويدخ�ل املش�ايخ ورجال املاب�ني الذين خيتاره�م جاللته 

لرف احلضور هلذا الدرس، فيجلس�ون))) اجلميع جلسة 

الص�الة ما بقي الدرس)2)، عى ش�كل هالل، ونجُم ذلك 

اهلالل كريس ُّجاللة السلطان الذي جيلس عليه.

ويبت�دىء امل�دّرس يف الق�راءة والطلب�ة يف األس�ئلة 

املعلومة حتى ينتهي ال�درس قبيل صالة العرص، وجاللة 

السلطان جالس يسمع تارًة، ويقرأ تارًة من األوراق ما ال 

حيتمل تأخريًا، وال جييز االعتناء هبا إرجاًء.

))) األصح: فيجلس.
)2) أي مدة بقاء الدرس.
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

فإذا انفضَّ ذلك املحفُل الديني الريف أخذ املدّرُس 

والطلبُة عوائدهم من اإلحس�ان السلطاين، وانرصفوا بعد 

قراءة الفاحتة داعني شاكرين.

ال زال�ت ه�ذه الع�ادة الريف�ة جارية يف ه�ذا البيت 

الرفيع القدر، ما هلَّ عى املسلمني هالل الشهر«))).

برمض�ان  ارتبط�ت  الت�ي  العلمي�ة  ال�دروس  وم�ن 

الدروس احلس�نية التي أنش�أها امللك احلس�ن الثاين ملك 

))) ما هنالك )ص8)2-9)2). ويوجد ضمن جمموعة القازانية 
يف مكتب�ة امللك عبد العزيز يف املدينة املن�ورة خمطوط بعنوان: 
»التقاري�ر اللطيف�ة يف التفاس�ري احلضورية امللكي�ة احلميدية« 
لعم�ر أفندي، وهي دروس رمضانية يف تفس�ري بعض اآليات 
من س�ورة األعراف باللغتني العربية والعثامنية. وهي نس�خة 
نفيسة كتبها فتح اهلل سنة 4)3)ه�، يف »58« ورقة، برقم )8). 
انظر: فهرس التفس�ري والتجويد والقراءات وعلوم القرآن يف 

مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة املنورة ص37).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

املغ�رب س�نة 382)ه�� - 963)م، واس�تمرت ط�وال 

عهده، وما تزال مس�تمرة يف عهد ولده جاللة امللك حممد 

الس�ادس، وه�ي دروس علمية يلقيها عل�امء خمتارون من 

املغارب�ة والع�امل اإلس�المي، وتك�ون بح�رضة املل�ك يف 

القصور امللكية أو يف مساجد خمصوصة، ويشهدها أعضاء 

احلكوم�ة يتقدمه�م الوزير األول، وكذلك رئيس�ا جمليس 

النواب واملستشارين، ورؤس�اء الفرق الربملانية، وأعضاء 

الدواوي�ن الوزاري�ة، وكب�ار ضب�اط اجلي�ش، وأعض�اء 

الس�لك الدبلوم�ايس، وكث�ري م�ن الش�خصيات العلمية 

والثقافية الت�ي توجه إليها الدعوة حلض�ور هذه الدروس 

من املغرب ودول العامل كله.

وهلذه الدروس نظام خاص، وتنقلها وسائل اإلعالم 

مب�ارشة، وختتتم  عادة - مع ختم صحيح البخاري - ليلة 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

الس�ابع والعرين م�ن رمضان، ثم تق�وم وزارةاألوقاف 

والش�ؤون اإلس�المية بطب�ع دروس كل س�نة يف ج�زء، 

وترجم إىل اللغة اإلنجليزية والفرنسية وغريها.

وقد تواردت كل�امت العلامء الكبار يف الثناء عى هذه 

د  الدروس، وبيان مزاياها وقيمتها ومكانتهاالرفيعة، وتفرُّ

املغرب هبا دون سائر البلدان))).   

•     •     •

))) وانظ�ر ع�ن الدروس احلس�نية: املجال�س العلمية الس�لطانية 
عى عهد الدولة العلوية الريفة، لأس�تاذة آس�ية اهلاش�مي 

البلغيثي )45/2)-233).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

القادة واملواعظ

ت�رقُّ القل�وُب يف رمض�ان، وتتص�ُل املش�اعر بالعامل 

العل�وي، فتطل�ب النفوس س�امع الرقائ�ق واملواعظ التي 

جتلو الصدأ، وتزيل الغبار، وتصقل األرواح.

وكان للق�ادة يف هذا تاري�خ حافل، ومن ذلك ما وقع 

من هارون الرشيد.

يق�ول عب�د اهلل بن مصعب: دخل ابن الس�اّمك))) عى 

أم�ري املؤمن�ني هارون الرش�يد حني ويل اخلالفة، يف ش�هر 

رمض�ان، ولي�س عنده أحد غري حييى ب�ن خالد الربمكي، 

))) ه�و الزاه�د القدوة س�يد الوعاظ أبو العب�اس حممد بن صبيح 
العج�يل مواله�م الكويف، ق�دم بغداد زم�ن هارون الرش�يد 
فمك�ث هبا م�دة، ثم رج�ع إىل الكوفة فامت هبا س�نة 83)ه� 
وق�د أس�ن.  تاري�خ بغ�داد)368/5-372)، وس�ري أعالم 

النبالء )330-328/8).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

فق�ال أمري املؤمنني))): يا ابن الس�ّم�اك، إّن أمري املؤمنني مل 

يزل يذكرك وهو إذ ذاك ويل عهد املسلمني، فلام استخلف 

أم�ري املؤمنني، أحبَّ أن تكون منه يف هذا الش�هر قريبًا، ملِا 

بلغ أمرَي املؤمنني من صالحك يف نفسك، وحسن ذكرك.

فق�ال اب�ن الس�ّم�اك: أما م�ا َذَك�َر أم�رُي املؤمنني من 

صالحنا يف أنفس�نا، فذلك سر اهلل، واهلل يا أمري املؤمنني، 

ل�و يّطلع الناُس منا عى ذن�ٍب واحد، ما ثبت لنا قلٌب عى 

موّدة، وال لس�اٌن عى مدحة، وقد خفُت من السر الفتنَة، 

ومن املدح الغّرَة، فأنا خائف أن أهلك بينهام، وأن أعطب 

من قلة الشكر عليهام، ثم َسَكَت ابن السّم�اك.

ْم يا ابن السّم�اك. فقال أمري املؤمنني: تكلَّ

))) ك�ذا يف املصدر املنقول منه، ولع�ل الصواب: فقال حييى. وإذا 
صح النقل فيكون الرشيد يتحدث عن نفسه.
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ق�ال: وقد هّيأُت له كالمًا كان عندي مصونًا، فذهب 

، فقلُت: واهلل عيلَّ

ي�ا أم�ري املؤمن�ني، إن اهلل - تبارك وتع�اىل - مل يرَض 

خلالفت�ه ع�ى عب�اده غ�ريك، ف�ال ت�رَض هلل إالّ بطاعت�ه، 

وب�ام يرضي�ه عن�ك، فإنك ابُن ع�مِّ رس�ول اهلل � وأحقُّ 

الناس بذلك.

يا أمري املؤمنني، َمْن  عمل يف فكاك رقبته يف أيام َمَهله 

ِمْن قبل حضور أجله كان خليقًا َأْن يعتَِق نفسه.

يا أمري املؤمن�ني، َمْن أذاقته الدنيا حالوتا بركوٍن منه 

إليه�ا، أذاقت�ه اآلخرُة مرارت�ا بتجانفه عنها، وما اس�توى 

الطعامن يف عذوبتهام، ومرارتام.

ي�ا أمري املؤمن�ني، إين أنش�دك اهلل، َأْن تق�دم غدًا عى 

جنٍة، عرضها الساموات واألرض، ليس لك فيها نصيب.
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إنك ي�ا أمري املؤمن�ني، قد ُدعي�َت إىل اجلن�ة، وُندبَت 

إليها، فال تقرصنَّ بنفسك يف الطلب، فإنَّ احلَجة لك ألزم، 

وهي عليك أعظم.

ي�ا أم�ري املؤمن�ني، تواض�ْع هلل، فإن�ه َم�ْن تواضع هلل، 

رفعه اهلل، إّن رسول اهلل � خرج وهو يريد قباء فلقيه رجٌل 

من أهلها معه إناء فيه لبن قد خاض فيه عساًل فناوله إياه، 

فل�ام تذّوقه رس�وُل اهلل � قال: طعام�ان ورشابان يف إناء 

واح�د، ال حاجة يل به، وإن  كنت ال أحّرمه، ولكن أحّب 

أن يراين اهلل متواضعًا، فإّن َمْن تواضع هلل رفعه اهلل))).

ل�كان  الغلي�ظ  لبس�ت  ل�و  املؤمن�ني، واهللِ  أم�ري  ي�ا 

أحس�ن عليك من الدقي�ق، دع مواليك فليج�ّروا اخلزوز 

))) اجلملة األخرية، بلفظ: »ما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل« أخرجها 
وباللف�ظ  برق�م)2588)  الصحي�ح)4/)200)  يف  مس�لم 

املذكور أخرجها آخرون، انظر فيض القدير)08/6)).
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والب�زوز)))، وكن عى التواضع م�ن اهلل، فإّن اهلل ال يضيع 

أجر َمن أحسن عماًل.

واهللِ إن أكب�ادًا باتت ختفق جوعًا أش�بعتها وأرويتها، 

إن ذل�ك لرسي�ٌع يف اخل�رب، هم رعّيت�ك يا أم�ري املؤمنني، 

وب�ني يدي�ك، فألِ�ن ِعطف�ك، واخف�ض هل�م َجناح�ك، 

واكُس العراة، وأش�بع البطوَن، فإنك ي�ا أمري املؤمنني إنام 

مت�وت وحدك، وُتقرب وحدك، وُتبعث وحدك، وحُتاس�ب 

وح�دك، واذكر املقاَم بني يدي اجلبار، والوقوَف بني اجلنة 

والنار، فإنك ال تقدُم إالّ عى نادٍم مشغول، وال ختّلف إال 

جاه�اًل مغرورًا، وإّن�ا وإياك يف دار َس�فر، وِجريان ظعن، 

وق�د ُأبلع)2) الريق وأرخي اخِلناق، فَمْن مل يعمل فيام مىض 

))) اخلزوز: واحدها اخلز، نوع من الثياب، وكذا البزوز.
)2) يف األص�ل: ُأبل�غ. ولعل الص�واب ما أثبت، وُأبل�ع الريق أي 

حصلت املهلة. وانظر كتب األدب.
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ِمْن أَجِله، فليستدرك يف قليل ما بقي ِمْن رمقه؛ فإنه بلغني 

ي�ا أمري املؤمنني: أن ثالثًة من الُعبَّاد اجتمعوا، قد أنحلتهم 

العبادة، ويبس�ت جلوُدهم ع�ى أعظمهم من حرِّ الصوم، 

فقيل ألحدهم: فيَم عبادتك، رمحك اهلل؟ فقال: ش�وقًا إىل 

اجلنة، قد أهلكني الش�وُق إليها، ال أنتفع بيشٍء حتى أعلم 

أين قد وصلُت إليها.

وقي�ل لآلخر: فيَم عبادتك؟ قال: َفَرق�ًا من النار، قد 

أهلكن�ي الَف�َرُق منه�ا، ال أنتفع ب�يشء حتى أعل�م أين قد 

نجوُت منها.

وقي�ل للثالث: فيَم عبادتك؟ قال: اس�تحياء من اهلل، 

وم�ن الوقوف بني يديه، مل�ا عندي من الذنوب والعيوب، 

ال أنتفع بيشء حتى أعلم أين قد نجوُت من ذلك املوقف.

ي�ا أم�ري املؤمن�ني، إّن امل�وت أرّض بالدني�ا، وفض�ح 

أهله�ا، فبين�ام امل�رء َمهيب عزي�ز إذ صار يف ال�راب َمهينًا 
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ذلياًل، بين�ام هو ذو اجلمع والتَبع، إذ تفّرق عنه ذلك أمجع، 

إن�ام هو دبي�ب من َس�َقم، حتى يؤخ�ذ بالَكَظ�م)))، وتزّل 

الق�دم، ويقع الن�دم، فال توب�ة ُتنال، وال عث�رة تقال، وال 

يقبل فداء بامل، إنام هي حلظة حتى خيرس اللس�ان، ويصم 

الس�مع، ويعمى الب�رص، ويذهل العقل، فك�م ِمْن معايٍن 

لرس�ل ربه قد صغ�رت الدنيا يف عين�ه يف جنب الذي نزل 

به، ندم املس�كني، فلم ينفعه ندم�ه، يف منهاجه)2). فقال يف 

كتاب�ه - ج�ل ثن�اؤه - ﴿ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

ے ﴾)3) ما يصنع بالرجعة املسكني؟ أراد أن يرجع إىل 

داره فيبّدد ما مجع ِمْن ماله، فأبى عليه ذلك.

))) الكظ�م: خمرج النفس من احللق، يق�ال: أخذ بكظمه. املعجم 
الوسيط)790/2).

)2) كذا يف األصل.
)3) من سورة املؤمنون، اآلية 99.
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ي�ا أمري املؤمن�ني، إهنم ندموا يف ثالث�ة مواطن: ندموا 

عن�د امل�وت، وندم�وا وه�م يف النش�ور، وندم�وا وهم يف 

النريان، فقال تقّدست أسامؤه: ﴿ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

ھ  ے   ے  *  ۓ  ڭ  ڭ﴾ فأخربك أنه مل يكن من 

أهل الصالح.

وق�ال - جل ثن�اؤه -: ﴿ ۓ     ۓ            ڭ      ڭ        ڭ   ڭ  

ۅ   ۅ   ۋ    ۋ      ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ۉ  ۉ  ې  ې﴾))) هذا عند املوت.

وق�ال تب�ارك وتع�اىل وه�م يف النش�ور: ﴿ ٱ     ٻ  

ڀ   پ     پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)2).

))) من سورة املنافقون، اآلية 0).
)2) من سورة السجدة، اآلية 2).
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وقالوا: ﴿ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

وب�ادَر  لنفس�ه،  ام�رٌؤ  فنظ�ر  ې﴾))).  ې   ۉ   ۉ  

ام�رٌؤ بعمل�ه)2) ِمْن قب�ل أن يؤَخذ بالكظم، فمن اس�تطاع 

أن يعم�ل عم�َل َمْن م�ات وأدخ�ل النار، وعاي�ن بالياها 

ث�م س�أل الرجعة، وأجيب�ت دعوته، ورج�ع إىل دنياه بعد 

موته، فليفعل.

فبكى أمري املؤمنني بكاًء ش�ديدًا، فقال ابن السّم�اك: 

إن�ا بعُد مل نخ�رج من ال�دور، وإنا بعُد مل ن�رص إىل القبور، 

وإنا بعُد مل نخترب عظائم تلك األمور، ورسوُل ربنا - جل 

ثناؤه - إلينا رسيع، وكلنا برسعته جاهل مغرور.

))) من سورة فاطر،اآلية 37.
)2) أي: فلينظ�ر امرؤ لنفس�ه وليخر هلا اخل�ري، وليبادر إىل العمل 

الصالح.
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فقال حييى بن خالد: قم يا ابن الس�ّم�اك، فقد شققَت 

ع�ى أم�ري املؤمن�ني. ق�ال: فنهض�ُت وأنا أس�مع ش�هيقه 

وبكاءه، حتى خرجت واتبعني حييى بن خالد فقال:يا ابن 

الس�امك، أنت متكلِّم أه�ل الكوفة، ولو قلُت: إنك متكلم 

أهل الدنيا لصدقُت، دخلَت عى َملك حَدث السنِّ مل حيزن 

ق�ط، واهلل إنه ليموت له الول�ُد النفيس فرُيى مبتهجًا، وال 

ُيظه�ر حزنًا، فدخلَت عليه يف أول وهلة فذّكرته احلس�اَب 

واملوت والبعث واملي�زان، فكَلمَت قلبه، فإن رجعَت إليه 

فارفق به.

قال ابن السّم�اك: فقلت: يا أبا عيل، إنك قد أصبحَت 

يف موض�ٍع ق�د كان فيه ]ق�وم[ قبلك، وهو كائ�ٌن فيه قوم 

بعدك، وقد مىض القوُم باملدائح واملعايب، فإن اس�تطعت 
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إذ رصَت باملنص�ب ال�ذي أن�ت فيه أن تعم�ل عماًل يكرم 

مدخره، وحيسن منتره  فافعل. قال: ثم انرصفت«))).

وهن�اك روايات أخرى عن وعظ ابن الس�اّمك هلارون 

الرش�يد، رب�ام كانت عن جمال�س أخرى، أو ه�ي زيادات 

تكمل املجلس الس�ابق، ومنها ما رواه اخلطيب البغدادي 

بسنده إىل عمرو بن خالد قال:

بعث هارون أمري املؤمنني إىل حممد ابن الساّمك يف آخر 

شعبان)2) فأحرضه، فقال له حييى بن خالد: أتدري مل بعث 

إليك أمري املؤمنني؟

قال: ال أدري. 

))) األخبار املوفقيات للزبري بن بكار)ص:309-305).
)2) وه�ذا يعن�ي حب�ه ورغبت�ه يف أن يس�تعد لرمض�ان اس�تعدادًا 

نفسيًا جيدًا.
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قال ل�ه حييى بن خالد: بعَث ملا بلغه عنك ِمْن حس�ن 

دعائك للخاصة والعامة.

فق�ال له ابن الس�ّم�اك: أّما ما َبَلَغ أم�ري املؤمنني عني 

، ولوال سره مل يبق لنا  من ذلك فبس�ر اهلل الذي سره عيلَّ

ثن�اء وال التقاء عى مودة، فالس�ر هو الذي أجلس�ني بني 

يديك يا أمري املؤمنني.

إين واهلل ما رأيت وجهًا أحسن من وجهك، فال حترق 

وجهك بالنار.

فبكى هارون بكاء شديدًا.

ث�م دعا بامء فاستس�قى، فأيت بقدح فيه م�اء، فقال: يا 

أمري املؤمنني، أكلمك بكلمة قبل أن ترب هذا املاء؟

قال: قل ما أحببت.

 





62






ة يف رمضان قادة األمَّ 

قال: يا أمري املؤمنني، لو ُمنِْعَت هذه الربة إال بالدنيا 

وما فيها، أكنت تفتدهيا بالدنيا وما فيها حتى تصل إليك؟

فقال: نعم.

قال: فارشب ريًا بارك اهلل فيك.

فل�ام فرغ من رشبه ق�ال له: يا أمري املؤمنني، أرأيَت لو 

ُمنِْعَت إخراج ه�ذه الربة منك إال بالدنيا وما فيها أكنت 

تفتدي ذلك بالدنيا وما فيها؟

قال: نعم.

ق�ال: ي�ا أم�ري املؤمن�ني ف�ام تصنع ب�يشء رشب�ُة م�اٍء 

خري منه؟

فبكى هارون، واشتد بكاؤه.

فق�ال حيي�ى بن خال�د: يا ابن الس�اّمك قد آذي�َت أمري 

املؤمنني.
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فق�ال له: وأنت ي�ا حييى ف�ال يغرنَّك رفاهي�ة العيش 

ولينه))).

ث�م روى اخلطيب أيضًا بس�نده إىل املغرية بن ش�عيب 

قال: حرضت حييى بن خالد الربمكي يقول البن الساّمك: 

إذا دخلَت عى هارون أمري املؤمنني فأوجز وال تكثر عليه.

ق�ال: فل�ام دخ�ل علي�ه وقام ب�ني يدي�ه قال: ي�ا أمري 

املؤمن�ني، إن لك بني ي�دي اهلل مقامًا، وإن لك من مقامك 

منرصفًا، فانظر إىل أين منرصفك، إىل اجلنة أم إىل النار؟

فبكى هارون حتى كاد أن يموت)2).

•     •     •

))) تاريخ بغداد)373-372/5).
)2) املصدر السابق.
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القادة والصدقات

روى اإلمام البخاري عن عبد اهلل بن عباس ريض اهلل 

عنه�ام قال: كان رس�ول اهلل � أجود الناس، وكان أجود 

م�ا يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان يلقاه يف كل 

ليلة من رمضان فيدارس�ه القرآن، فلرس�ول اهلل � أجود 

باخلري من الريح املرسلة))).

واقتداء هبذه الس�نة كان الق�ادة يتصدقون، وخيصون 

رمضان بمزيد من الصدقات.

وعى سبيل املثال فقد »اهتم سالطني املامليك بالتوسع 

يف اإلحسان والصدقة طيلة رمضان، فالسلطان برقوق كام 

ذكر املؤرخ أبو املحاس�ن ابن تغ�ري بردي يف كتابه »مورد 

اللطافة« اعتاد أن يذبح طوال س�لطنته يف كل يوم من أيام 

ق بلحومها - مع ما  رمضان مخس�ًا وعرين بقرة، يتص�دَّ

))) صحيح البخاري ))/6) برقم )6) وغريه.
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ُيطب�خ من الطعام، وما خيبز من آالف األرغفة - عى أهل 

اجلوام�ع واخلوان�ق والربط والس�جون، بحيث خيّص كلَّ 

فرد رطُل حلٍم مطبوخ وثالثة أرغفة.

وحاكى الس�لطاَن برق�وق يف ذلك َمْن أت�ى بعده ِمن 

السالطني، فأكثروا من ذبح األبقار وتفريق حلومها.

أما املس�اكني واملعدمون فرتَّب هلم س�الطني املامليك 

وتوزي�ع  الصائم�ني  إلفط�ار  مطاب�خ  رمض�ان  ش�هر  يف 

الصدق�ات عليه�م، وق�د بل�غ ع�دد املرددي�ن ع�ى هذه 

املطاب�خ أي�ام الس�لطان بي�ربس البندقداري مخس�ة آالف 

نفس يف كل يوم من أيام ش�هر رمضان كام أش�ار املقريزي 

يف كتاب » السلوك «.

كذل�ك اعتاد س�الطني املاملي�ك - كام ذك�ر املقريزي 

أيض�ًا - أن يعت�ق الواح�د منهم يف ش�هر رمض�ان ثالثني 

نسمة، أي بعدد أيام الشهر.
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ُيض�اف إىل ذل�ك كل�ه أن�واع التوس�عة ع�ى العل�امء 

وأصح�اب اجلامكي�ات))) الذي�ن ت�رصف هل�م روات�ب 

كر الذي تتضاعف  إضافية يف شهر رمضان، وبخاصة السُّ

كمية امُلْس�َتْهَلك منه يف هذا الشهر بسبب اإلكثار من عمل 

احللوى، وقد بلغ راتب السكر أيام النارص حممد يف رمضان 

سنة )745ه�) - اعتامدًا عى كتاب خطط املقريزي - ثالثة 

آالف قنطار قيمتها ثالثون ألف دينار، منها س�تون قنطارًا 

كل يوم من أيام رمضان برسم الدور السلطانية.

الصدق�ة  املاملي�ك س�الطينَهم م�ن  أم�راُء  وحاك�ى 

واإلحس�ان يف شهر رمضان كام ذكر أ.د. سعيد عاشور يف 

كتابه »املجتمع املرصي يف عرص املامليك«.

من ذلك أن األمري طشتمر البدري ُعرف عنه حرصه 

عى اإلكثار من ذبح البقر والغنم يف ليايل رمضان.

))) أي الرواتب.

 





67






ة يف رمضان قادة األمَّ 

 كذلك حرص الس�لطان برقوق ع�ى فعل ذلك أيام 
إمارته قبل أن يصبح ُسلطانًا«))).    

ومما جاء عنهم يف ذلك أنه »يف مس�تهل الش�هر جيلس 
الس�لطان يف املي�دان حت�ت القلع�ة، ويتق�دم إلي�ه اخلليفة 
والقض�اة األربع�ة بالتهئن�ة، ثم يس�تعرض أمح�ال الدقيق 
واخلب�ز والس�كر والغن�م والبق�ر املخصص�ة لصدق�ات 
رمض�ان، يعرضه�ا علي�ه املحتس�ُب بع�د أن يك�ون ق�د 
ع�ى  الس�لطان  وينع�م  القاه�رة،  أنح�اء  يف  اس�تعرضها 

املحتسب وعى كبار رجال الدولة«)2).

الس�لطان  ع�ن  ج�اء  م�ا  الصدق�ات  أخب�ار  وم�ن   
اب�ن الس�لطان: ع�امل ك�ري ب�ن ش�اه جه�ان س�لطان اهلند 

)ت:8)))ه�).

))) رمض�ان يف الراث امل�رصي: عرص س�الطني املامليك)مقال) 
للدكت�ور حس�نني حمم�د ربي�ع، يف جمل�ة تراثي�ات، الع�دد 8 

)ص:25).
)2) املرجع السابق)ص: 24).
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ق�ال احلس�ني يف ترمجت�ه: »أم�ا الصدقات الت�ي كان 

يتصّدق هبا يف األيام واملواسم فكان والده شاه جهان وَمْن 

قبله م�ن امللوك التيموري�ة يتصدقون باثن�ي عر ألف يف 

املح�رم، واثني عر ألف يف ربيع األول، وعرة آالف يف 

رج�ب، ومخس�ة ع�ر ألف�ًا يف ش�عبان، وعري�ن ألفًا يف 

رمضان، فكانوا يتصدقون بتسع وسبعني ألفًا يف كل سنة.

وأم�ا عامل كري فإنه َأَمَر أن يتص�دق هبا يف تلك األيام، 

ويتصدق بعرة آالف يف كل ش�هر غري األشهر املذكورة، 

فكان يتصدق بتس�ع وأربعني ألفًا ومئة ألف يف السنة، غري 

ما يتصدق به يف األعياد واملواسم، كام يف »مرآة العامل«))).

•     •     •

))) اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم )38/6)).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

القادة وقضاء الفوائت

      كان م�ن ش�أن الق�ادة احلف�اظ ع�ى الص�وم، فإن 

عرض هل�م عارٌض دعاه�م إىل الفطر حرص�وا كثريًا عى 

القضاء، وأذكر هنا مثاالً مجياًل من س�رية السلطان صالح 

الدين األيويب)ت:589ه�):

ق�ال قاضيه وكاتُب س�ريته هب�اء الدين ابن ش�داد يف 

كتابه »النوادر السلطانية واملحاسن اليوسفية«:

»وأما صوم رمضان فإنه كان عليه منه فوائت بس�بب 

أمراض تواترْت عليه يف رمضانات متعددة، وكان القايض 

الفاضل قد توىل ثبت تلك األيام، ورشع رمحه اهلل يف قضاء 

تل�ك الفوائت بالقدس الريف يف الس�نة التي ُتويف فيها، 

وواظَب ع�ى الصوم مق�دارًا زائدًا عى الش�هر، فإنه كانه 

عليه فوائت رمضانني ش�غلْتُه األم�راُض ومالزمُة اجلهاد 

عن قضائها، وكان الصوم ال يوافِق مزاَجه فأهلمه اهللُ تعاىل 
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الص�وَم بقض�اء الفوائت، فكان يص�وُم وأنا أثب�ُت األيام 

الت�ي يصوُمه�ا، ألنَّ الق�ايض كان غائب�ًا، وكان الطبي�ب 

يل�وُم�ُه، وهو ال يس�مُع، ويق�وُل ال أعلم ما يكون، فكأنه 

كان ُمله�اًم ب�رباءة ذمته رمحة اهلل علي�ه، ومل يزل حتى قىض 

ما كان عليه «))).

•     •     •

))) النوادر السلطانية )ص:8).
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اخلامتة

احلم�د هلل وبع�د: فهكذا ش�هدنا يف ه�ذه الصفحات 

صورًا مجيلة، وأعامالً جليلة، ومقاصد نبيلة، من حياة قادة 

املسلمني يف رمضان.

فهو ش�هر يزدادون فيه إقباالً عى اهلل سبحانه وتعاىل، 

وتقربًا منه، وطلبًا ملرضاته.

ويزدادون كذلك قربًا من رعيتهم التي اسرعاهم اهلل 

ق هبذي�ن األمرين  أمره�ا، فرمض�ان فرصة عظيم�ة للتحقُّ

العظيمني.

ونس�أل اهلل ع�ز وج�ل أن يبقى رمضان ش�هرًا تصفو 

وتتس�ع  الغي�وب،  ع�الم  م�ن  وتق�رب  القل�وب،  في�ه 

لرمحة الشعوب.
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وم�ا أح�وج األم�ة الي�وم إىل أن تأتل�ف مجيع�ًا ع�ى 

منه�ج اهلل، والس�ري خل�ف رس�ول اهلل �، وحتقق معاين 

الوحدة، بعد أن اصطبغت بمعاين التوحيد.

ورمضان شهر معطاء فليكن دافعًا لنا إىل ذلك.

ونسأل اهلل أن يوفق قادة املسلمني إىل كل خري يرضيه 

عنه�م، ويرفعهم عن�ده، ويرصف عنهم كل أمر يس�خطه 

ويغضب�ه، وأن يتقب�ل من�ا ومنه�م الصي�ام والقي�ام قبوالً 

حسنًا، إنه الرمحن الرحيم، الودود الكريم.

وص�ىَّ اهلل ع�ى قائ�ِد الق�ادة س�يدنا حممد وع�ى آله 

وصحبه وسلَّم. 

•     •     •
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

املصادر

-إحياء علوم الدين، للغزايل )ت: 505ه�)، دار املعرفة، 

بريوت.

- األخب�ار املوفقي�ات، للزب�ري بن ب�كار )ت:256ه�)، 

حتقي�ق: س�امي مك�ي الع�اين، ع�امل الكت�ب،  ب�ريوت، ط2 

)6)4)ه� - 996)م).

- اإلخوان، البن أيب الدنيا )ت:)28ه�) ضمن )رسائل 

اب�ن أيب الدنيا)، قرأها وعلق عليها أبوبكر س�عداوي، املنتدى 

اإلسالمي، الشارقة، ط) ))42)ه� - 2000م).

- اإلصاب�ة يف متيي�ز الصحاب�ة، الب�ن حجر العس�قالين 

)ت:852ه��)، حتقيق: ع�ادل أمحد عبد املوج�ود وعيل حممد 

)423)ه��  ط2  ب�ريوت،  العلمي�ة،  الكت�ب  دار  مع�وض، 

-2002م).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

- اإلع�الم بم�ن يف تاريخ اهلند من األع�الم،  لعبد احلي 

احلس�ني )ت:)34)ه�)، املطبعة الندوية، لكنو )3)4)ه� - 

992)م).

- البداي�ة والنهاي�ة، الب�ن كث�ري )ت:774ه��)، دار أيب 

حيان، القاهرة.

- الب�در املن�ري يف ختري�ج األحادي�ث واآلث�ار الواقعة يف 

ال�رح الكبري، الب�ن امللقن )ت:804ه��)، حتقيق: مصطفى 

أبو الغي�ط وآخرين، دار اهلجرة، الري�اض، ط))425)ه� - 

2004م).

- تاري�خ بغ�داد، للخطي�ب البغ�دادي )ت:463ه��)، 

تصوير دار الفكر، بريوت.

- تاري�خ مدين�ة دمش�ق، الب�ن عس�اكر )ت:)57ه�)، 

حتقي�ق: عم�ر ب�ن غرام�ة العم�روي، دار الفك�ر، ب�ريوت، 

ط))5)4)ه� - 995)م).
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

- الثقات، البن حبان )ت:354ه�)، تصوير دار الفكر،  

بريوت، عن طبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، اهلند.

- احلدئ�ق البن اجلوزي )ت:597ه�)، حتقيق: مصطفى 

الس�بكي، دار الكت�ب العلمي�ة، ب�ريوت، ط) )408)ه��-

988)م).

- خالص�ة األثر يف أعيان الق�رن احلادي عر ، للمحبي 

)ت:))))ه�)، تصوير مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.

- خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة 

يف ال�رح الكبري، الب�ن امللقن )ت:804ه��)، حتقيق: محدي 

عبد املجيد الس�لفي، مكتبة الرش�د، الرياض، ط))0)4)ه� 

- 989)م).

- السنن الكربى، للبيهقي )ت:458ه�)، دائرة املعارف 

النظامية، حيدر آباد، اهلند.
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

- س�ري أع�الم النبالء، للذهب�ي )ت:748ه��)، حتقيق: 

جمموعة من املحققني، مؤسسة الرسالة، بريوت.

- صحي�ح البخاري )ت:256ه��)، اعتنى به: مصطفى 

البغا، دار ابن كثري، دمشق، ط5)4)4)ه� - 993)م).

- صحي�ح مس�لم بن احلجاج )ت:)26ه��)، اعتنى به: 

حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بريوت )3)4)ه� 

- 992)م).

- غاي�ة النهاية، البن اجلزري )ت:833ه�)، تصوير دار 

الكتب العلمية، بريوت.

- فتح الباري برح البخاري، البن حجر، السلفية 

- فه�رس خمطوط�ات التفس�ري والتجوي�د والق�راءات 

وعل�وم الق�رآن يف مكتب�ة املل�ك عبد العزي�ز باملدين�ة املنورة، 

إع�داد جمموعة من الباحثني، ترتيب وتصنيف عامر بن س�عيد 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

متال�ت، إرشاف ومراجعة الدكتور عبد الرمحن املزيني، مطابع 

احلمييض، املدينة املنورة، ط) )429)ه�-2008م).

للمن�اوي  الصغ�ري،  اجلام�ع  ب�رح  القدي�ر  في�ض   -

)ت:)03)ه�)، تصوير دار الفكر، بريوت.

)ت:7)8ه��)،  للفريوزآب�ادي  املحي�ط  القام�وس   -

مؤسسة الرسالة، ط5 )6)4)ه�-996)م).

- م�ا هنال�ك م�ن أرسار ب�الط الس�لطان عب�د احلميد، 

إلبراهي�م املويلح�ي )ت: 323)ه�)، املرك�ز العريب لإلعالم 

والنر، القاهرة.

- املجال�س العلمية الس�لطانية عى عه�د الدولة العلوية 

الريف�ة، آلس�ية اهلاش�مي البلغيث�ي، ن�ر وزارة األوق�اف 

والشؤون اإلسالمية املغربية، الرباط )6)4)ه�-996)م).

- جمل�ة تراثي�ات، يصدره�ا مرك�ز حتقيق ال�راث يف دار 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

الكت�ب والوثائق القومية املرصية، الع�دد )8)، مجادى األوىل 

427)ه� يوليو 2006م.

- املصابيح يف صالة الراويح، للسيوطي )ت:))9ه�)، 

الدي�ن  حمي�ي  حمم�د  حتقي�ق:  للفت�اوي)،  )احل�اوي  ضم�ن 

عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت )))4)ه� - 990)م).

- املعجم الوس�يط، دار الدعوة، اس�تانبول)0)4)ه� - 

989)م).

- نصب الراية ألحاديث اهلداية، للزيلعي)ت:762ه�)، 

حتقيق إدارة املجلس العلمي يف اهلند، وزاده تصحيحًا ومقابلة 

بمخطوطتني حممد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، 

ط))8)4)ه� - 997)م).

- الن�وادر الس�لطانية واملحاس�ن اليوس�فية، لبهاء الدين 

الش�يال،  الدي�ن  اب�ن ش�داد )ت:632ه��)، حتقي�ق: مج�ال 

ط) )964)م).
•     •     •
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

صدر للمؤلف عن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بدبي

1- النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف رمضان.

2- حقوق الطفل يف القرآن. 

3- أدب املتعلم جتاه املعلِّم يف تارخينا العلمي.

4- اإلمام القرايف وجتربته يف احلوار مع اآلخر.

5- توضيـح قطـر النـدى للعالمة األسـتاذ الشـيخ عبـد الكريـم الدبان 

التكريتي : عناية وتقديم.

6- التوقيع عن اهلل ورسوله.

7- موعظـة احلبيـب وحتفـة اخلطيـب )مـن خطـب النبـي ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء 

الراشدين( للعالمة عيّل القاري )ت: 1014هـ(: دراسة وحتقيق.

8- العناية بطالب العلم عند علامء املسلمني.

9- قادة األمة يف رمضان.

10- رعاية األرسة املسلمة لألبناء: شواهد تطبيقية من تاريخ األمة.

* عرش رسـائل يف التفسـر وعلوم القرآن لإلمام جالل الدين السـيوطي 

)ت: 911هـ(: دراسة وحتقيق، وهي:

11- رياض الطالبني يف رشح االستعاذة والبسملة. 

12- األزهار الفائحة يف رشح الفاحتة.

13- الكالم عىل أول سورة الفتح. 
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ة يف رمضان قادة األمَّ 

14- ميزان املعدلة يف شأن البسملة.

15- املعاين الدقيقة يف إدراك احلقيقة.

16- اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى.

17- الفوائد البارزة والكامنة يف النعم الظاهرة والباطنة.

18- املحرر يف قوله تعاىل:﴿پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ﴾.

19- إحتاف الوفد بنبأ سوريت اخللع واحلفد.

20- اإلشارات يف شواذ القراءات.

21- األخبار املروية يف سبب وضع العربية للسيوطي: تقديم وحتقيق.

22- الثغور الباسمة يف مناقب السيدة فاطمة للسيوطي: دراسة وحتقيق.

23- وداع رمضان لإلمام أيب الفرج بن اجلوزي)ت:597هـ(: حتقيق.

24- قالدة الدر املنثور يف ذكر البعث والنشور لإلمام الشيخ عبد العزيز 

ابن أمحد الديريني)612-688هـ(: حتقيق وتعليق.

25- نداء إىل اآلباء واألمهات )مطوية(.

26- دليلك إىل العمل اليسر واألجر الكبر )مطوية(.

27- البارق يف قطع السارق للسيوطي: حتقيق ودراسة.

28- الضابطية للشاطبية الالمية لعيل القاري )ت:1014هـ(: حتقيق.

29- املسألة يف البسملة لعيل القاري )ت:1014هـ(: حتقيق.

•     •     •

 




