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١٣ يونيو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٦٤

رمضان محطة لتزكية النفوس واألعمال من الفساد
ــة   الرحم ــر  شه ــم  كري ــر  شه ــان  رمض
ــة للتزود بالطاعات  واملغفرة ومحطة هام
ــذ الفساد  ــايص ويف مقدمتها نب ــذ املع ونب

وتزكية النفوس واألعمال من الفساد .
ــم  ــادة تقيي ــة الع ــة هام ــان فرص رمض
ــوع اىل الله من اي  ــا والتوبة والرج اعمالن
ــن عىل وشك  ــاد ونح ــل او فس ــل او زل خل
ــل أن  ــم نأم ــان الكري ــر رمض ــم شه خوات
ــاً إىل الله  ــد رجعنا جميع ــي اّال وق الينته
ــا لتتوافق مع  ــا بإعادة تقييم أعمالن وقمن
ــه وآياته القرانية لتعمنا رحمته  تعاليم الل

ويتغمدنا بغفرانه .
اىل  ــاج  يحت ــن  كائ اي  ــل  مث ــان  االنس
ــر يف الحياة  ــا ليستم ــات للتزود به محط
ــرص التي يفوتها  ــي املحطات والف وكم ه
ــزود وأهمها  ــض اليستفيد منها للت والبع
ــرب اهم  ــذي يعت ــارك ال ــان املب ــر رمض شه

محطة ايمانية وروحية .
ــة الشعبية نضع  ــا يف الرقاب ــا ومازلن كن
ــي  ــي الشعب ــوى الوع ــع مست ــة رف مسأل
ــه  يف مقدمة  ــاد وأهمية مكافحت عن الفس
اهتمامنا ملا له من أثر إيجابي ووقائي من 

الفساد.
ــة  ــود يف مكافح ــن جه ــت م ــا بذل مهم
ــة وسيكون جدواها  الفساد ستكون مكلف
ــب مع النفس  ــم يتم التخاط ــا اذا ل ضعيف
البرشية مع االنسان لرياجع نفسة ويتوب 
ــة  ــة سانح ــان فرص ــر رمض ــه وشه اىل الل
ــا وتطهريها من  ــة انفسنا وتزكيته ملراجع

كل االدران والفساد .
ــوات التجربة  ــدى السن ــا يف إح طالعن
ــايض  والتق ــل  العم ــات  آلي يف  ــة  الياباني
ــا العمالية بني  ــا أن جميع القضاي ووجدن
ــم قيدها  ــات يت ــاب الرشك ــال وأصح العم
ــم نظرها  ــدد  ليت ــر مح ــا إىل شه وترحيله
ــة الشهر املحدد  ــا قبل نهاي ــل فيه والفص
ــة يف وقت  ــر أي قضي ــع نظ ــور ويمن املذك
ــر لكي التتعطل االعمال  خارج هذا الشه
ــة جيدة  ــت هذه تجرب ــالل السنة وكان خ
ــه  ــة نفس ــع بمراجع ــوم الجمي ــث يق بحي
وانصاف االخرين منه واالنتصاف لنفسه 

من اآلخرين .
تذكرت هذه التجربة االيجابية ووجدت 
ــراً يف السنة   ــا نحن املسلمني شه ان  لدين
ــاً هوشهر رمضان والذي يعترب فرصة  ايض
ــودة إىل الله  والتوبة  ــم أعمالنا والع لتقيي
ــاد ونبدأ بداية  ــوب أو زلل وفس ــن اي ذن م

جديدة.
ــون  سيك ــه  بربكت ــه  بروحانيت ــان  رمض

ــدت اإلرادة  ــرب إذا وج ــع االيماني أك الداف
الصادقة والحقيقية .

ــف فيها  ــة تتضاع ــان فرص ــر رمض شه
ــر وكما  ــا األج ــف فيه ــات ويضاع الحسن
ــوب وقعها يف  ــر كذلك الذن ــف األج يضاع

رمضان أكرب وعقوبتها مضاعفة .
ــوك الطريق  ــرة واالستمرار يف سل املكاب
ــق الحق  ــن طري ــراف ع ــئ واالنح الخاط
ــم  ــت أله ــئ وتفوي ــرصف خاط ــران ت والق

الفرص للعودة والرجوع اىل الحق .
يف رمضان يعود جميع املسلمني بشغف 
ــان من املفرتض ان  ــراءة القران وإن ك إىل ق
يكون ذلك الشغف للقران طوال العام ويف 
ــار من قراءة  ــوم ولكن البأس يف اإلكث كل ي

القرآن يف رمضان ولكن ؟
ــر آياته هل  ــل يتدب ــرآن ه ــرأ الق ــن يق م
يتدبر كلماته أم فقط قراءة الشفاهة دون 
ــدان قراءة  ــروح والقلب والوج ــة ال مشارك

القرأن ؟
ــة من  ــراءة آي ــم ق ــرتض أن اليت ــن املف م
ــم تدبر اآلية السابقة  ــران اال بعد أن يت الق
ــا يف مطابقة  ــا وأعمالن ــا ووضع أنفسن له
ــع تلك اآلية  ــل اعمالنا تتطابق م ــا ه معه

القرآنية ام ال.؟؟
ــل آية من  ــأل أنفسنا يف ك ــب أن نس يج
ــالوة اقامة حجة  ــون الت ــا ك ــرآن نتلوه الق
علينا باننا علمنا وعرفنا فماذا كانت ردة 

فعلنا ؟؟
ــاذ بالله أم  ــا والعي ــا ونسين ــل عصين ه

ــا وأعمالنا  ــا ونفذنا وراجعنا أنفسن عملن
لتتطابق مع كالم الله وآيات القران الكريم 

.؟؟!
ــك رصاحة يف  ــم أوضح ذل ــران الكري الق

سورة البقرة يف اآلية (185 و 186 )
قال تعاىل :

ــِزَل ِفيِه اْلُقرْآُن  ((َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُن
َن اْلُهَدٰى َواْلُفرَْقاِن  ــاِس َوَبيَِّناٍت مِّ ُهًدى لِّلنَّ
ْهَر َفْلَيُصْمُه � َوَمن  ــُم الشَّ � َفَمن َشِهَد ِمنُك
ــْن أَيَّاٍم  ٌة مِّ ــَىلٰ َسَفٍر َفِعدَّ ــاَن َمِريًضا أَْو َع َك
ــْرسَ وََال ُيِريُد ِبُكُم  ــُد اللَُّه ِبُكُم اْلُي أَُخَر � ُيِري
وا اللََّه َعَىلٰ  ــربُِّ َة َوِلُتَك ــْرسَ َوِلُتْكِمُلوا اْلِعدَّ اْلُع
ــُروَن (185) َوإَِذا  ــْم َتْشُك ــا َهَداُكْم َوَلَعلَُّك َم
ــي َفإِنِّي َقِريٌب � أُِجيُب  َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّ
ــاِن � َفْلَيْسَتِجيُبوا ِيل  اِع إَِذا َدَع ــدَّ ــَوَة ال َدْع

َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيرُْشُدوَن (186)))
ــان بمطالعتهما  ــان األيتان الكريمت هات
ــد أنهما مرتابطتان ففي االية االوىل تم  نج
ــاس وبينات  ــران هدى للن ــح ان الق توضي
ــة لها اوضح الله انه قريب  ويف اآلية التالي
ــي فقط يستوجب  يستجيب دعوة الداع
ــان به ليتم إرشادهم اىل  االستجابة واإليم

الطريق الصحيح .
ــة  الجسيم ــة  املخالف ــك  تل ــاد  الفس
ــام  القي يف  ــث  الخبي ــراف  واالنح
ــل العمل  ــة لنا تحوي ــا املوكل بمسؤولياتن
من مهام ومسؤولية اىل مصدر للرتبح غري 

الرشعي خطأ خطري جداً .
ــيش  ــاب تف ــم اسب ــد أه ــف الشدي لألس

ــو عدم معرفة من يقع  الفساد وانتشاره ه
ــأن مايرتكبه فساد  ــع الفساد ب يف مستنق
ــربرات غري  ــري ويربر ذلك بم ــل وتقص وخل

مستساغة اليوجد مربر للفساد .
ــه   أعمال ــع  الجمي ــع  يراج أن  ــب  يج
ــوص القرآن وآياته هل  ويعرضها عىل نص
ــق وتتطابق مع كالم الله ام تتعارض  تتواف

وتخالف .
ــط  ــاج فق ــداً يحت ــح ج ــوع واض املوض
ــا  وتقييمه ــا  ترصفاتن يف  ــر  النظ ــادة  إلع
بتقييم مهني وصادق والرشوع يف معالجة 

نفوسنا واعمالنا .
ــون  ــون ويحتاج ــرش يمرض ــع الب جمي
ــم  أمراضه ــص  لتشخي ــب  الطبي ــارة  لزي
ــة  ــل واألشع ــات والتحالي ــل الكشوف وعم
ــن الفحوصات كما أن  ــة وغريها م املقطعي
ــاذا عمل  ــض عن م ــأل املري ــب يس الطبي

وماذا أكل وكيف وأين وملاذا ؟؟
كل هذا لتشخيص سبب املرض ووصف 

العالج املناسب لذلك املرض .
القرآن جاء ليسهل لنا كل هذه املراحل 
ــص عالج النفوس والروح تضمن  يف مايخ
القرآن تشخيصا لكل االختالالت والفساد 

وأتبع ذلك بالعالج الرباني املناسب لها .
ــني يف  ــون صادق ان نك ــط  ــوب فق املطل
ــون التشخيص دقيقا  ــع الله ليك كالمنا م
ــراض اعمالنا مع  ــا باستع ــالج ناجع والع
ــا الخلل  ــران سيتضح لن ــه الق ــا تضمن م

وسيظهر الفساد .

ــات  باملعلوم اإلدالء  ــدم  وع ــة  املغالط
الالزمة من املريض إىل الطبيب ينتج عنها 
ــري مناسب  ــالج غ ــئ وع ــص خاط تشخي
ــؤدي  ــه ي ــع الل ــدق م ــدم الص ــك ع وكذل
ــاد  ــل والفس ــرار الخل ــرة واستم اىل املكاب
ــاة والخسارة  ــا الخرسان يف الحي ونهايته

الكربى يف االخرة .
ويف األخري :

ــاء الشعب اليمني  نتقدم اىل جميع أبن
ــات  والتربيك ــي  التهان ــل  بجزي ــز  العزي
ــان املبارك  ــر رمض ــول شه ــة حل بمناسب
ــع  ــو الجمي ــة لندع ــذه الفرص ــز ه وننته
ــه لتزكية انفسنا من الخلل  لالستفادة من
ــزود بالطاعات وأن  ــاد والت ــل والفس والزل
ــة لتغيري  ــان محطة هام ــون شهر رمض يك
ــذري ليتوافق مع  ــار حياتنا بشكل ج مس
ــذ الفساد  ــم ويف مقدمتها نب ــرآن الكري الق

من أنفسنا وأعمالنا .
ــة مكافحته   ــاد وأهمي ــورة الفس  ولخط
ــات كثرية  ــم آي ــرآن الكري ــن الق ــد تضم فق
ــة وخطورة الفساد ونادت  أوضحت بشاع
بنبذه وتجنب الوقوع يف مستنقعه نورد يف 
نهاية موضوعنا أهم اآليات القرانية حول 

هذا املوضوع :
قال تعاىل:

ــرَْث َوالنَّْسَل  ــَك اْلَح ــَد ِفيَها َوُيْهِل ِلُيْفِس
َواللَُّه َال ُيِحبُّ اْلَفَساَد ﴿٢٠٥ البقرة﴾

ــْم أُوُلو  ــُروِن ِمْن َقْبِلُك ــاَن ِمَن اْلُق ــوَْال َك َفَل
ــٍة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِيف اْألَرِْض ﴿١١٦  َبِقيَّ

هود﴾
ــُه إَِلْيَك وََال َتْبِغ  ــْن َكَما أَْحَسَن اللَّ َوأَْحِس

اْلَفَساَد ِيف اْألَرِْض ﴿٧٧ القصص﴾
َال  ــَه  اللَّ إِنَّ  اْألَرِْض  ِيف  ــاَد  اْلَفَس ــِغ  َتْب وََال 

ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن ﴿٧٧ القصص﴾
ــاُد ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت  َظَهَر اْلَفَس

أَْيِدي النَّاِس ﴿٤١ الروم﴾
َل ِديَنُكْم أَْو أَْن ُيْظِهَر  ــدِّ إِنِّي أََخاُف أَْن ُيَب

ِيف اْألَرِْض اْلَفَساَد ﴿٢٦ غافر﴾
َفأَْكرَثُوا ِفيَها اْلَفَساَد ﴿١٢ الفجر﴾

َوإَِذا ِقيَل َلُهْم َال ُتْفِسُدوا ِيف اْألَرِْض َقاُلوا 
إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن ﴿١١ البقرة﴾

أََال إِنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِٰكْن َال َيْشُعُروَن 
﴿١٢ البقرة﴾

ــِه أَْن ُيوَصَل  ــُه ِب ــَر اللَّ ــا أََم ــوَن َم َوَيْقَطُع
وَن  َوُيْفِسُدوَن ِيف اْألَرِْض أُوَلِٰئَك ُهُم اْلَخاِرسُ

﴿٢٧ البقرة﴾
ــا  ــُد ِفيَه ــْن ُيْفِس ــا َم ــُل ِفيَه ــوا أََتْجَع َقاُل

َماَء ﴿٣٠ البقرة﴾ َوَيْسِفُك الدِّ
 ٦٠﴿ ــَن  ُمْفِسِدي اْألَرِْض  ِيف  ــْوا  َتْعَث وََال 

البقرة﴾
ــىٰ ِيف اْألَرِْض ِلُيْفِسَد ِفيَها  ٰ َسَع َوإَِذا َتَوىلَّ

﴿٢٠٥ البقرة﴾
ــْم َواللَُّه َيْعَلُم  ــْم َفإِْخَواُنُك َوإِْن ُتَخاِلُطوُه

اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصِلِح ﴿٢٢٠ البقرة﴾
ــاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض  ــُع اللَِّه النَّ َوَلوَْال َدْف

َلَفَسَدِت اْألَرُْض ﴿٢٥١ البقرة﴾
ــٌم ِباْلُمْفِسِديَن  ــإِنَّ اللََّه َعِلي ــإِْن َتَولَّْوا َف َف

﴿٦٣ آل عمران﴾
ــٍس أَْو َفَساٍد ِيف  ــْريِ َنْف ــْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغ َم
ــاَس َجِميًعا ﴿٣٢  ــَل النَّ ــا َقَت اْألَرِْض َفَكأَنََّم

املائدة﴾
ــا َجزَاُء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن اللََّه َورَُسوَلُه  إِنََّم
َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَرِْض َفَساًدا أَْن ُيَقتَُّلوا ﴿٣٣ 

املائدة﴾
َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَرِْض َفَساًدا َواللَُّه َال ُيِحبُّ 

اْلُمْفِسِديَن ﴿٦٤ املائدة﴾
َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَرِْض َفَساًدا َواللَُّه َال ُيِحبُّ 

اْلُمْفِسِديَن ﴿٦٤ املائدة﴾
ــا  ــَد إِْصَالِحَه ــُدوا ِيف اْألَرِْض َبْع وََال ُتْفِس

َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ﴿٥٦ األعراف﴾
ــْوا ِيف اْألَرِْض  ــِه وََال َتْعَث ــُروا آَالَء اللَّ َفاْذُك

ُمْفِسِديَن ﴿٧٤ األعراف﴾
ــا  ــَد إِْصَالِحَه ــُدوا ِيف اْألَرِْض َبْع وََال ُتْفِس

﴿٨٥ األعراف﴾
ــُة اْلُمْفِسِديَن  ــاَن َعاِقَب ــُروا َكْيَف َك َواْنُظ

﴿٨٦ األعراف﴾
ــَن  ــُة اْلُمْفِسِدي ــاَن َعاِقَب ــَف َك ــْر َكْي َفاْنُظ

﴿١٠٣ األعراف﴾
عضو الرقابة الشعبية
law771553482@yahoo.com

عبدالرحمن علي علي الزبيب

ــد لهم  ــاده أْن أوج ــىل عب ــاىل ع ــم الله تع ــن نع م
ــواب الذي  ــا لكسب األجر والث ــادات يقومون به عب
ــم، ومن هذه العبادات فريضة  يدخلهم جنات النعي
الصيام، فالصيام مفروض عىل املسلم البالغ العاقل 
ــا أَُيَّها اَلِّذيَن  ــان املبارك، قال تعاىل: (َي يف شهر رمض
ــَب َعَىل اَلِّذيَن ِمن  َياُم َكَما ُكِت ــَب َعَلْيُكُم الِصّ آَمُنوا ُكِت

َقْبِلُكْم َلَعَلُّكْم َتَتُّقوَن) .
ــق بالصوم من  ــا يتعل ــرآن الكريم كل م ــح الق وض
ــح به خالله، وما  ــاٍن ورشوٍط وواجبات، وما يسم أرك
ــد الصائم املنافع  ــرّم القيام به، وذلك ليحص هو مح
ــال صىل  ــام، ق ــة للصي ــة والديني ــد الدنيوي والفوائ
ــل: كُلّ عمِل ابِن  ــه عليه وسلم: (قال اللُه عز وج الل
يام  ــزِي به. والِصّ ياُم. فإَنّه يل وأنا أْج ــه إَالّ الِصّ آدَم ل
ــال َيرُفْث يومئٍذ  ــْوِم أحِدُكم ف ــإذا كاَن يوُم ص ــٌة. ف ُجَنّ
ــُه، فليقْل: إِنّي  ــٌد أو قاتَل ــْب. فإن ساَبُّه أح وال َيسَخ
ــِدِه. لخُلوُف فِم  ٍد بي ــذي نفُس محَمّ ــرٌؤ صائٌم. وال ام
ائِم أطيُب عند اللِه يوَم القيامِة، من ريِح املسِك.  الَصّ
ــَر فِرَح بِفطرِه.  ــِم فرحتاِن يفرَحُهما: إذا أفط ائ وللَصّ

وإذا لِقَي رَبُّه فِرح بصْوِمِه) .
فوائد الصيام الدينية والدنيوية

ــة، وإيجاد  ــاىل يف العبودي ــه تع ــال ألمر الل االمتث
ــاىل وّضح خالل  ــس، فالله تع ــوى يف النف ــة التق ملك
ــق اإلنسان وهي  ــرآن الكريم الغاية من خل ــات الق آي

العبادة. 
ــوة اإلرادة يف ترك  ــرب وق ــس عىل الص ــد النف تعوي
الشهوات والرغبات ولو إىل حنٍي، فشهر رمضان كان 

شهر الجهاد عند املسلمني.
ــق  ــر يف خل ــب للتفّك ــام القل ــة أم ــة الفرص إتاح
ــة الرغبات  ــر، فتلبي ــة عىل الذك ــاىل واملداوم الله تع
ــورث يف القلب القسوة، وتلهيه عن ذكر  والشهوات ت

الله تعاىل. 
ــاً والرتابط،  ــف مع ــىل التكات ــني ع ــد املسلم تعوي
ــذي ال يجد سوى قوت  ــي مع الفقري ال فيشعر الغن
يومه، ويصرب عىل الجوع، كما أّن نفس الفقري تتطّهر 

من الحقد، والكره، والحسد تجاه أخيه الغني. 
تطهري املعدة، وإعطاء الجهاز الهضمي، والجهاز 
ــي فرصًة لإلصالح وحل املشاكل، واالستعداد  املناع

الجيد ملا بعد الصيام. 
ــع الغني  ــاواة، فيمتن ــني عىل املس ــد املسلم تعوي
ــة األجناس عن الطعام  ــري، الرجل واملرأة وكاف والفق
ــروب  ــر إىل غ ــوع الفج ــن طل ــاع م ــرشاب والجم وال
ــن أتاح لهم الرشع  ــس دون تفريٍق بينهم إال م الشم
ــاء،  والنفس ــض،  الحائ ــل:  مث ــار؛  لإلفط ــص  الرخ

واملريض، واملسافر. 
ــرشور، وتنمية  ــن املفاسد وال ــع م ــون املجتم     ص

الشعور بالرحمة، واالتصاف بالصفات الحسنة. 
ــالت التي  ــوم والفض ــن السم ــم م ــة الجس     تنقي
ــة هضم الطعام، والعمليات  ترتاكم فيه نتيجة عملي

الخلوية التي تقوم بها الخاليا. 
ــة يف  ــون املرتاكم ــرق الده ــوزن، وح ــض ال     خف
الخاليا الدهنية، وبالتايل وقاية الجسم من األمراض 
ــراض الضغط،  ــوزن؛ مثل: أم ــن زيادة ال ــة ع الناتج

والرشايني، والجلطات. ومضاعفات الكبد والكىل .
    تنظيم الوقت واحرتامه وتجويد العمل الوظيفي 

واملهني بما يريض الله عز جل 
ــل أمانة ومثابرة بنية مخلصة      خدمة الناس بك

لوجه الله تعاىل .
ــة وصوماً  ــم خواتم مبارك ــري .. نتمنى لك ويف األخ

مقبوًال بإذن الله تعاىل.

فوائد شهر رمضان الدينية والدنيوية
االعتكاف 

من يوميات رمضانمن يوميات رمضان

ــن العرش  ــاب وكبار الس ــن الشب ــري م ــل كث يستغ
ــاف  ــارك يف االعتك ــان املب ــر رمض ــن شه ــر م األواخ
ــل واألصدقاء والتفرغ لعبادة  واعتزال النساء واأله
ــه  ــون رحمت ــه ويرج ــن بيوت ــت م ــده يف بي ــه وح الل

ــي هي خري من  ــوا ليلة القدر الت ــه وأن يدرك وغفران
ــث النبي إىل أنها يف  ــف شهر والتي أشارت احادي ال
العرش األواخر من رمضان, ولذلك تجد االعتكاف يف 
مشهد رمضاني يتكرر كل عام ويبدأ االعتكاف ليلة 
الواحد والعرشين ويخرج املعتكف بعد زوال شمس 
ــد ويشغل  ــان, أي ليلة العي ــري من رمض ــوم االخ الي

املعتكف ليله ونهاره يف قراءة القرآن والصالة والذكر 
ــاءت سنة  ــادات، وقد ج ــن العب ــا م ــاء وغريه والدع
ــه وسلم  ــه عليه وآل ــي صىل الل ــن النب ــاف ع االعتك
الذي ورد يف سريته أن اعتكفها وحث عىل اعتكافها 

وتحري ليلة القدر فيها.

احمد السعيدي

فيصل حسني السنباين 


