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الم على ر�سول اهلل، وبعد: الة وال�سَّ احلمد هلل، وال�سَّ

فاإنَّ لكلِّ غائب طالت غيبته نوَع ا�ستقبال، ولكلِّ حبيب اأو�سكت 
رجعته اهتماًما يتنا�سب مع مكانته، ويتوافق مع منزلته يف نفو�س من 

ي�ستقبل ذلك العزيز احلبيب الغائب.
ه بالهبات والعطايا  ائر حفاوًة؛ كلَّما خ�سَّ وكلَّما اأظهر امل�ستقبل للزَّ
ر وجهه لثقله عنده؛  والهدايا ما ينا�سب امل�ستقبل له، فاإذا جفاه ومتعَّ
خرها ليعطيها  يف بدوره  واأخفى عنه هداياه وعطاياه، وادَّ جفاه ال�سَّ

ة للحفاوة به واإكرامه. ن يح�سن ا�ستقباله، ويعدُّ العدَّ غريه ممَّ
واإنَّ اأعظم غائب منتظر اأو�سك اأن يحلَّ بديارنا، ويحطَّ رحاله 
اخلريات  �سهر  القراآن،  �سهُر  العظيم،  رم�سان  �سهُر  اأوطاننا  فى 
انيَّة، والعطاءات  بَّ والربكات، �سهٌر كرمي ياأتي حاماًل معه النَّفحات الرَّ
حمة واملغفرة، والعتق  الإلهيَّة، �سهُر املنح والهبات، �سهر حمفوف بالرَّ
هم،  ربِّ اإىل  العائدين  التَّائبني من معا�سيهم، �سهر  ار، �سهر  النَّ من 
طعام  من  حمبوباته  برتك  ه  ربِّ اإىل  العبد  بها  ُب  يتقرَّ عبادة  �سهُر 

ه. و�سراب لينال ر�سا ربِّ
وا  هر الكرمي من الأجر والثَّواب؛ لتمنَّ ولو يعلم العباد ما يف هذا ال�سَّ
ْوَم َف�إيِنَُّه ليِ  : »اإيِالَّ ال�صَّ نة كلُّها رم�سان، يقول اهللـ  عزَّ وجلَّ اأن تكون ال�سَّ

ْجليِي« ]جزء من حديث م�سلم[. ؛ َيَدُع �َصْهَوَتُه َوَطَع�َمُه الأَ ي بهيِ َواأََن� اأَْجزيِ
اأتـى رمـ�ســان مــزرعـة الـعـبـاد

لـتـطـهـيـر الـقـلـوب من الف�ساد
فـاأدِّ حــقـــوقـــه قـــــوًل وفـــــعـــاًل

ـــخـــذه لـــلــــمــــعـــاد وزادك فـاتَّ
فمــن زرع احلبـوب وما �سقاها

ه نــادًمــا يــوم الـــــحـــ�سـاد تــاأوَّ
ومن هذه املنح ليلة هي خري من األف �سهر، اأنزل اهلل يف ذكرها 
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 Í َّبي ا ـ ما رواه اأبو هريرة Ê اأنَّ النَّ ومن هذه املنح ـ اأي�سً
 ، نِّ نُي َوَمَرَدُة اجليِ َي�طيِ َدتيِ ال�صَّ فِّ �َن �صُ ْن َرَم�صَ ُل َلْيلٍَة ميِ قال: »اإيَِذا َك�َنْت اأَوَّ
َحْت اأَْبَواُب اجَلنَّةيِ َفلَْم ُيْغلَْق  ْنَه� َب�ٌب، َوُفتيِ َوُغلَِّقْت اأَْبَواُب النَّ�ريِ َفلَْم ُيْفَتْح ميِ
ْر،  رِّ اأَْق�صيِ َي ال�صَّ ْل َوَي� َب�غيِ َي اخَلْييِ اأَْقبيِ ْنَه� َب�ٌب، َوَن�َدى ُمَن�ٍد: َي� َب�غيِ ميِ

غيب« )998([. َك يف ُكلِّ َلْيلٍَة« ]»�سحيح الرتَّ ، َوَذليِ َن النَّ�ريِ َوهلل ُعَتَق�ُء ميِ
 Í �سول  الرَّ كان  الهدايا،  هذه  ونفا�سة  العطايا،  هذه  ولعظم 
ويْذكي  ِهَممهم  ي�َسْحذ  واإتيانه،  رم�سان  بقدوم  اأ�سحابه  ر  يب�سِّ
فر�سِة  مع  التَّعامل  العبد  يح�سَن  حتَّى  نفو�سهم،  ويهيِّئ  عزائمهم 

د ول تعود. العمر الَّتي قد ل تتجدَّ
Í: »اأََت�ُكْم �َصْهُر  قال: قال ر�سول اهلل   Ê اأبي هريرَة  فعن 
اأَْبَواُب  يهيِ  فيِ ُتْفَتُح  َي�َمُه،  َعلَْيُكْم �صيِ َفَر�َض اهلل  ُم��َب���َرٌك،  �َصْهٌر  �َن،  َرَم�صَ
يهيِ َلْيلٌَة  ، فيِ نييِ َي�طيِ يه َمَرَدُة ال�صَّ ، َوُتَغلُّ فيِ يميِ يهيِ اأَْبَواُب اجَلحيِ ، َوُتْغلَُق فيِ َم�ءيِ ال�صَّ
غيب« )999([. م« ]»�سحيح الرتَّ َم َخْيََه� َفَقْد ُحريِ ْن اأَْلفيِ �َصْهٍر، َمْن ُحريِ َخْيٌ ميِ

ا�س بع�سهم  قال ابن رجب :: »هذا احلديث اأ�سل يف تهنئة النَّ
ر املوؤمن بفتح اأبواب اجلنان، وغلق  ا ب�سهر رم�سان، كيف ل يب�سَّ بع�سً
يطان، من  ال�سَّ ُيغلُّ فيه  بوقت  العاقل  ر  يب�سَّ النِّريان، كيف ل  اأبواب 

مان زماٌن« ]لطائف املعارف[. اأين ي�سبه هذا الزَّ
قيمة  ــوا  واأدرك يف،  ال�سَّ هذا  قيمة  ــة  الأمَّ هذه  �سلُف  َعِلَم  ولقد 
ِل : عنهم اأنَّهم كانوا يدعون  ر به، فقد َنَقَل ُمَعلَّى بُن الْف�سَ املب�سَّ
ًة اأخرى  اهلل ـ جلَّ وعال ـ �ستَّة اأ�سهر اأن يبلِّغهم رم�سان، ويدعونه �ستَّ

له منهم«. اأن يتقبَّ
: كان من دعائهم: »اللَّهمَّ �سلِّمني اإىل  وقال يحيى بُن كثرٍي 

له«. ي فتقبَّ رم�سان، و�سلِّم يل رم�سان، وت�سلَّمه منِّ
امل�سلمون  »كان  مــروان:  بن  العزيز  عبد  قال  الأ�سفهاين:  ذكر 
رم�سان  �سهر  اأظلَّنا  قد  »اللَّهمَّ  رم�سان:  �سهر  ح�سور  عند  يقولون 
وح�سر؛ ف�سلِّمه لنا و�سلِّمنا له، وارزقنا �سيامه وقيامه، وارزقنا منه 

�ساط، واأعذنا فيه من الفنت«. ة والنَّ اجلدَّ والجتهاد والقوَّ

واإذا كانت هذه اأقوالهم؛ فال ت�ساأل عن اأعمالهم، واإذا كان هذا 
ا�ستقبالهم، فكيف هو ا�ستقبالنا لهذا احلبيب الَّذي اأو�سك اأن ي�سل 

من غيبته؟ 
هر العظيم على ثالثة اأ�سناف: ا�س يف ا�ستقبالهم لهذا ال�سَّ 6 اإنَّ النَّ

نف االأوَّل: ي�ستقبلونه ول�سان حالهم يقول:  ال�صِّ
يام مـرحـًبا اأهـاًل و�ســهاًل بــال�سِّ

يـا حـبـيـــًبـا زارنـــا فـي كـلِّ عــام
قــد لـقـيـنـــاك بـــحــــبٍّ مـــفــعــــم

كــل حـبٍّ يف �سوى الـموىل حرام
اإنَّ بـالـقــلــب ا�ســتـيــاًقا كـالـلَّــظى

وبــعــيـنـي اأدمـــع الــحــبِّ �ســـجــا
عن  ها  وكفَّ ف�س  النَّ منع  اأنَّ  يعلمون  ــهــم  لأنَّ بقدومه؛  يفرحون 
العك�س من  وعلى  الآخــرة،  لنيلها يف  �سبب  نيا  الدُّ ات يف هذه  الـَملذَّ
مة، يكون انغما�سهم  ات املحرَّ ذلك؛ فاإنَّ الع�ساة الـُمنغم�سني يف امللذَّ

�سبًبا يف حرمانهم منها يوم القيامة. 
قال:    Í بيِّ  النَّ اأبو هريرة عن  رواه  ما  ــة على ذلك  الأدلَّ ومن 
َيُتوَب«  اأَْن  اإيِالَّ  ��َرةيِ  االآخيِ َي�ْصَرْبَه� يف  َلْ  ْنَي�  الدُّ اخَلْمَر يف  َب  �َصريِ »َمْن 

حيحة« )384([. ]»ال�سَّ

ة ـ عقاًبا له  ا ُيحرم من �سربها يوم القيامة ـ واإن دخل اجلنَّ واإنَّ
مة عليه، وما ُيقال يف اخلمر يقال  نيا وهي حُمرَّ على �سربها يف الدُّ
بيَّ Í قال: »َمْن  جال، فعن اأن�س Ê اأنَّ النَّ يف لب�س احلرير للرِّ

«]متَّفق عليه[.  َرةيِ ْنَي� َلْ َيْلَب�ْصُه يف االآخيِ يَر يف الدُّ َلب�َض احَلريِ
موا�سم  اأعظم  من  ــه  اأنَّ ُيدركون  لأنَّهم  هر؛  ال�سَّ بهذا  يفرحون 
ُيجري يف  ل  ما  الأجــور  من  فيه  ُيجري  اهلل  اأنَّ  ويعلمون  اعات،  الطَّ
بقدوم  امل�ستاق  فرح  به  يفرحوا  اأن  عجب  فال  هور،  ال�سُّ من  غريه 

حبيبه الغائب اأو اأعظم من ذلك.
نف الثَّ�ين: فهم اأنا�س ل فرق عندهم بني رم�سان  ــا ال�صِّ واأمَّ  
وغريه، فهم ي�ستقبلونه بقلب بارد، ونف�س فاترة، وعزمية خائرة، ل يرون 

راب.  عام وال�سَّ هر ميزًة على غريه، اإلَّ اأنَّها متتنع فيه عن الطَّ لهذا ال�سَّ

وهذا هو احلرمان الَّذي ما بعده حرمان، ففي حديث اأبي هريرة 
ْنَدُه َفلَْم  ْرُت عيِ َم اأَْنُف َرُجٍل ُذكيِ Ê قال: قال ر�سول اهلل Í: »َرغيِ
�ُن ُثمَّ اْن�َصلََخ َقْبَل اأَْن  َم اأَْنُف َرُجٍل َدَخَل َعلَْيهيِ َرَم�صَ ، َوَرغيِ لِّ َعلَيَّ َي�صُ
اَلُه  ُيْدخيِ َفلَْم  َبَ  الكيِ اأََب��َواُه  ْنَدُه  اأَْدَرَك عيِ َرُج��ٍل  اأَْن��ُف  ��َم  َوَرغيِ َل��ُه،  ُيْغَفَر 

اجَلنََّة« ]»�سحيح اجلامع« )3510([.
ورحم اهلل املناوي اإذ يقول: »َرِغم اأنف من علم اأنَّه لو كفَّ نف�سه 
له فيه من �سيام  واأتى مبا وظف  �سنة،  �سهًرا يف كلِّ  هوات  ال�سَّ عن 
ان�سلخ  حتَّى  يفعل  ومل  فق�سر  نوب،  الذُّ �سلف من  ما  له  وقيام غفر 

هر وم�سى«. ال�سَّ
ون  َيُعدُّ الثَّقيل،  يف  الثَّ�لث: فهو عندهم كال�سَّ نف  ال�صِّ ا  واأمَّ  
ا  رب، وهوؤلء اإنَّ �ساعاته واأيَّامه ولياليه، ينتظرون رحيله بفارغ ال�سَّ
هر وتطَلَّعوا اإىل انتهائه؛ لعلمهم اأنَّه يحب�سهم عن  ا�ستثقلوا هذا ال�سَّ
وا اأن مل يكن  موا به ومتنَّ اتهم، فتربَّ �سهواتهم، وَيحول بينهم وبني ملذَّ

قد حلَّ ب�ساحتهم، لذلك َثُقل عليهم.
222

ا يعُظم �سرُره ويقبح  اإنَّ رم�ساَن ل ي�سَتقَبل بهذا ول باأمثاِله ممَّ
ا�س بالتَّ�سمري عن  ل من النَّ نف الأوَّ ا ي�سَتقَبل مبا عليه ال�سِّ اأثُره، واإنَّ
�سواِعِد اجلدِّ يف ا�ستباِق اخلريات وِبعقِد العزِم على اغتناِم فر�سته، 
َلة  ال�سِّ ة وقطع  �سلوك اجلادَّ واإِلزامها  وتهذيبها،  ف�س  النَّ تزكيِة  ويف 
ل اإىل ر�سوان  بيل املو�سِ مبا�سي اخلطاَيا و�سابق الآثام، وانتهاج ال�سَّ

عيِم املقيم. رجات الُعلى والنَّ اهلل، واحلظَوة عنده بالدَّ
قال ابن اجلوزي :: »ينبغي لالإن�سان اأن يعرف �سرف زمانه 
الأف�سل  م  ويقدِّ ُقربة،  غري  يف  حلظة  منه  ع  ي�سيِّ فال  وقته،  وقــدر 
قائمة، من غري  ته يف اخلري  نيَّ ولتكن  والعمل،  القول  فالأف�سل من 

فتور مبا يعجز عنه البدن من العمل«.
222

َفهَم  هر،  ال�سَّ هذا  ا�ستقباِل  ُح�سن  على  يعني  ما  اأظهر  ِمن  واإنَّ 
م  القيِّ ابن  الإمام  مة  العالَّ قاَل  كما  هو  الَّذي  ي�م  ال�صِّ من  املق�صوديِ 
هواِت، وِفطامها عن املاألوفات، وتعديُل  ف�س عن ال�سَّ :: »...حب�ُس النَّ

1234

هوانيَّة، لت�ستعدَّ لطَلب ما فيه غايُة �سعادتها ونعيمها، وَقبول  تها ال�سَّ قوَّ
تها  َماأ ِمن ِحدَّ ة، ويك�ِسر اجلوُع والظَّ ا فيِه حياتها الأبديَّ ما تزكو به ممَّ
وُت�سيَّق  امل�ساكنِي،  من  اجلائعة  الأكباِد  بحاِل  رها  ويذكِّ و�َسورتها، 
راب،  وال�سَّ عام  الطَّ جمــاري  بت�سييق  العبِد  من  يطان  ال�سَّ جمــاِري 
ها  بيعة فيما ي�سرُّ وُتَب�س قَوى الأع�ساء عن ا�سرت�َسالها حلكِم الطَّ
ٍة عن جماحه،  ن كلَّ ع�سٍو منها وكلَّ قوَّ يف معا�ِسها ومعاِدها، وُي�سكَّ
ة املحاِربني، وريا�سة الأبراِر  وُتلَجم بلجامه، فهو جِلام املتَّقني، وُجنَّ
ائَم  بني، وهو لربِّ العاملني من بني �ساِئر الأعمال؛ فاإنَّ ال�سَّ واملقرَّ
ا يرُتك �سهوَته وطعاَمه و�سرابه من اأجِل معبوِده،  ل يفعل �سيًئا، اإنَّ
ة اهلل ومر�ساِته،  اإيثاًرا ملحبَّ ذاتها  ف�س وتلذُّ النَّ فهو ترك حمبوباِت 
ِلعون  يطَّ قد  والِعباُد  �سواه،  عليه  لع  يطَّ ل  ه  وربِّ العبِد  بني  �ِسرٌّ  وهو 
ا كونه ترك طعاَمه و�سراَبه  اهرة، واأمَّ رات الظَّ ِمنه على ترِك املفطِّ
لع عليه ب�سٌر، وذلك حقيقُة  و�سهوَته من اأجِل معبوِده فهو اأمٌر ل يطَّ

اد« )28/2 ـ 30([. وم...« ]»الزَّ ال�سَّ
اأن  بربكته،  والنتفاع  هر  ال�سَّ هــذا  ا�ستقبال  على  يعني  ــا  وممَّ ـ 
نوب،  ن�صتقبله بتوبة �ص�دقة خ�ل�صة ن�صوٍح، نقلع فيها عن كلِّ  الذُّ
ونندم على ما م�سى من اأعمارنا يف غري طاعة اهلل، ونعاهد اهلل األَّ 

نعود ملع�سيته.
نِّ َوُغلَِّقْت  نُي َوَمَرَدُة اجليِ َي�طيِ َدتيِ ال�صَّ فِّ والفر�سة مواتية، فلقد »�صُ
ُيْغلَْق  ، َفلَْم  اأَْبَواُب اجَلنَّةيِ َب�ٌب، َوُفتَِّحْت  ْنَه�  ُيْفَتْح ميِ ، َفلَْم  اأَْبَواُب النَّ�ريِ
ْر،  رِّ اأَْق�صيِ َي ال�صَّ ْل َوَي� َب�غيِ َي اخَلْييِ اأَْقبيِ ْنَه� َب�ٌب، َوَن�َدى ُمَن�ٍد: َي� َب�غيِ ميِ

غيب« )998([. َك يف ُكلِّ َلْيلٍَة«]»�سحيح الرتَّ ، َوَذليِ َن النَّ�ريِ َوهلل ُعَتَق�ُء ميِ
نا  اأنَّ ر  ولنتذكَّ �ساحلة،  واأعمال  تائبة،  بقلوب  اهلل  على  فلنقبل 

﴿ٱ ٻ  تعاىل:  يقول اهلل  اأدنــى،  اأو  املوت قاب قو�سني  حيال 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

.]8 :Á[ ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
ن ثالثة اأ�سياء: م :: »والنُّ�سح يف التَّوبة يت�سمَّ قال ابن القيِّ

نوب وا�ستغراقها بها، بحيث ل تدع ذنًبا  االأوَّل: تعميم جميع الذُّ
اإلَّ تناولته.
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ل  بحيث  عليها،  ته  بكلِّيَّ دق  وال�سِّ العزم  اإجــمــاع  ال��ثَّ���ين: 
وعزميته  اإرادته  كلَّ  يجمع  بل  انتظار،  ول  م  تلوُّ ول  ٌد،  تردُّ يبقى 

بها. مبادًرا 
وائب والعلل القادحة يف اإخال�سها،  الثَّ�لث: تخلي�سها من ال�سَّ
فيما  غبة  والرَّ وخ�سيته،  تعاىل  اهلل  من  اخلــوف  ملح�س  ووقوعها 
وحرمته،  جاهه  حلفظ  يتوب  كمن  ل  عنده،  ا  ممَّ هبة  والرَّ لديه، 
اأو  ومــالــه،  ته  قوَّ حلفظ  اأو  حاله،  حلفظ  اأو  وريا�سته،  ومن�سبه 
عليه  يت�سلَّط  لئالَّ  اأو  هم،  ذمِّ من  لهرٍب  اأو  ا�س،  النَّ حمد  ا�ستدعاء 
ونحو  وعجزه  لإفال�سه  اأو  نيا،  الدُّ من  نهمته  لق�ساء  اأو  فهاء،  ال�سُّ

الكني« )309/1 ـ 310([. ذلك...« ]»مدارج ال�سَّ
ب�سيٍء  �س  تتلبَّ اأن  ــاك  واإيَّ بالعمل،  فاعتني  اأيَّامه   اأدركت  فاإذا 
النَّق�َس  ُتلِحق  اأو  قبوِله  بيَنه وبني  الَّتي تول  واملواِنِع  من احلواِئِل 
ثوابه  يرَجى  وعَمٍل  اأجــُره،  مهدوٍر  ت�سمرٍي  من  الفاِئدة  ما  اإذ  فيه؛ 

فيلحُق ِوزره؟! 
الأعمال  وحمِبطات  واملعا�سي  نــوِب  الــذُّ اجتناب  على  واعمل 

واإعفاف اجلوارح.
اإىل اهلل برتك  ُب  التَّقرُّ يِتمُّ  ل  اأنَّه  »واعلم   :: ابن رجب  قال 
ب  التَّقرُّ بعد  اإلَّ  يام  ال�سِّ اأ�ساًل يف غرِي حاِل  املباحة  هواِت  ال�سَّ هذه 
لِم والعدوان على  م اهلل يف كلِّ حاٍل كالكذب والظُّ اإليه برتِك ما حرَّ
بيُّ Í: »َمْن  ا�س يف دماِئهم واأموالهم واأعرا�سهم، ولهذا قال النَّ النَّ
َيَدَع  ْن  اأَ َح�َجٌة  َفلَْي�َض هلل  َواجَلْهَل  بهيِ  َوالَعَمَل  وريِ  ال��زُّ َق��ْوَل  َي��َدْع  َلْ 

« ]رواه البخاري[. َطَع�َمُه َو�َصَراَبُهُ
بذل  بركاته:  واغتنام  هر  ال�سَّ هذا  ا�ستقبال  على  يعني  ــا  وممَّ ـ 
االإلف والع�دة؛ ذلك لأنَّ من  ر  النَّف�ض من خمدِّ اجلهد لتخلي�ض 
اأعظم اآفات العبادات هذه الآفة، فعندما يعتاد املرء العبادة وياألفها، 
الة، والأ�سبوعي كاجلمعة،  ت�سبح جزًءا من برناجمه اليوميِّ كال�سَّ
د اأفعال  ل هذه العبادات اإىل جمرَّ ، وتتحوَّ نوي كرم�سان واحلجِّ وال�سَّ

رة ل ت�سيف جديًدا اإىل حياة الفرد. واأقوال متكرِّ
�س لها جميًعا بال ا�ستثناء، فهل هناك  ة نتعرَّ وهذه م�سكلة واقعيَّ

حلٌّ لهذه امل�سكلة؟
اأيُّوب  اأبــي  Í يف حديث  اإليه ر�سول اهلل  اأر�سدنا  احلــلُّ  هو ما 
بيِّ Í فقال: عظني واأوجز، فقال  الأن�ساري قال: جاء رجل اإىل النَّ
ُر  اَلَة ُمَودٍِّع، َوالَ َتَتَكلَّْم بَكاَلٍم َتْعَتذيِ َك َف�َصلِّ �صَ اَلتيِ له: »اإيَِذا ُقْمَت يف �صَ

« ]»�سحيح اجلامع« )743([.  ي النَّ��ضيِ � يف اأَْيديِ َّ ْنُه َغًدا، َواْجَمْع االإَي��َض ميِ ميِ
واء لنف�س  تلك امل�سكلة يف �سهر رم�سان،  فلنحاول العمل بهذا الدَّ
يام  هر عليه، حتَّى اعتاد على ال�سِّ ا من قد اأَِلَف مرور هذا ال�سَّ فكم منَّ
ائمني وقراءة القراآن، فما اأ�سبحت  دقة وتفطري ال�سَّ والقيام وال�سَّ
ف�س يف اأفق الإميان ول تلق بها يف  هذه العبادات العظيمة ت�سمو بالنَّ

ة اأخرى الإلف والعادة. بب مرَّ اأجواء اخل�سوع، وال�سَّ
ع. جل املودِّ فليكن  �سيامنا له �سيام الرَّ

ي الفري�سة  ة ونوؤدِّ مَّ اأن نربئ الذِّ نا  نا ن�سوم يف كلِّ �سنة وهمُّ اإنَّ
 ، وم احلقيقيِّ ق معنى ال�سَّ نا يف هذا العام اأن نحقِّ ل غري، فليكن همُّ
يف  �سبحانه  ربُّنا  اإليها  اأ�سار  الَّتي  يام  ال�سِّ ثمرة  على  ل  نتح�سَّ واأن 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  تعاىل:  قوله 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾ ]\^[. 

ا ب�سيامنا اكت�ساب التَّقوى، فلنحاول جاهدين  اإنَّ اهلل يريد منَّ
اأيدينا  ولت�سم  احلــالل،  عن  ن�سوم  كما  احلــرام  عن  ن�سوم  اأن 
واأرجلنا واأعيننا واآذاننا وقلوبنا كما �سامت بطوننا وفروجنا، ليكن 
نوات املا�سية، ولن�سم اإمياًنا  �سيامنا هذا العام خمتلًفا عنه يف ال�سَّ
»َمْن  قال:  فقد  ذنوبنا،  من  م  تقدَّ ما  لنا  اهلل  يغفر  حتَّى  واحت�ساًبا 

.» ْن َذْنبهيِ َم ميِ َر َلُه َم� َتَقدَّ �َص�ًب� ُغفيِ مَي�ًن� َواْحتيِ �َن اإيِ �َم َرَم�صَ �صَ
ر  يتذكَّ اأن  ثماره  هر وجني  ال�سَّ ا�ستقبال هذا  يعني على  ا  ـ وممَّ

ار االآخرة، قال تعاىل: ﴿پ ڀ ڀ  � خلق للدَّ العبد اأنَّه اإنَّ
نيا  الدُّ واأنَّ   ،]y\[ ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ا�ستغالل  للعبد  توجب  احلقيقة  وهــذه  الآخــرة،  مزرعة  هي  ــا  اإنَّ
مترُّ  حلظة  من  فما  ا،  تامًّ ا�ستغالًل  والثَّواين،  قائق  والدَّ اللَّحظات 
ا ينعم بها العبد يوم القيامة، وما من  يف طاعة اهلل، اإلَّ كانت ممَّ
بها  ووجد  اإلَّ  اهلل  عبادة  تق�سري يف  اأو  اهلل  مع�سية  فرتة مترُّ يف 

ح�سرة يوم القيامة.
حابيُّ اجلليل عبد اهلل بن م�سعود Ê: »ما ندمت على  قال ال�سَّ

�سيء ندمي على يوٍم غربت �سم�سه نق�س فيه اأجلي ومل يزد فيه عملي«.
اإدراك  نعمة  بجالل  امل�سعر  العجيب  احلديث  هــذا  يف  ــل  وتــاأمَّ
كلِّ  على  امللقاة  ة  امل�سوؤوليَّ بعظيم  ـ  ا  اأي�سً ـ  وامل�سعر  جديد،  رم�سان 

م�سلٍم يكتب اهلل له عمًرا ليدرك �سهر رم�سان.
عن طلحة بن عبيد اهلل اأنَّ رجلني من بلي قدَما على ر�سول اهلل 
Í وكان اإ�سالمهما جميًعا، فكان اأحدهما اأ�سدَّ اجتهاًدا من الآخر 
 ، فغزا املجتهد منهما فا�ست�سهد، ثمَّ مكث الآخر بعده �سنة ثمَّ تويفِّ
اأنا بهما  اإذا  ة،  اأنا عند باب اجلنَّ بينا  املنام  قال طلحة: فراأيت يف 
ثمَّ خرج،  منهما  الآخــر  تويفِّ  للَّذي  فــاأذن  ة،  اجلنَّ فخرج خارج من 
فاأذن للَّذي ا�ست�سهد ثمَّ رجع اإيلَّ فقال: ارجع فاإنَّك مل ياأن لك بعد.

بوا لذلك، فبلغ ذلك ر�سول  ا�س، فتعجَّ ث به النَّ فاأ�سبح طلحة يحدِّ
َك َتْعَجُبوَن؟« فقالوا: يا  ْن اأَيِّ َذليِ ثوه احلديث، فقال: »ميِ اهلل Í وحدَّ
جلني اجتهاًدا ثمَّ ا�ست�سهد، ودخل هذا  ر�سول اهلل! هذا كان اأ�سدَّ الرَّ
ة قبله، فقال ر�سول اهلل Í: »اأََلْي�َض َقْد َمَكَث َهَذا َبْعَدُه  الآخر اجلنَّ
ْن  لَّى َكَذا َوَكَذا ميِ �َن َف�َص�َم َو�صَ ْدَرَك َرَم�صَ �َصَنًة؟« قالوا: بلى، قال: »َواأَ
َبْيَنُهَم�  »َفَم�   :Í اهلل  ر�سول  قال  بلى،  قالوا:  ؟«  َنةيِ ال�صَّ يف  �َصْجَدٍة 

« ]»�سحيح �سنن ابن ماجه« )3185([.  َم�ءيِ َواالأَْر�ضيِ � َبنْيَ ال�صَّ َّ اأَْبَعُد ميِ
ي  التَّ�أ�صِّ بخرياته:  والتَّنعُّم  ا�ستقباله  ح�سن  على  يعني  ــا  وممَّ ـ 

ب�لنَّبيِّ Í و�صحبه الكرام.  
الة  وال�سَّ الــقــراآن،  بقراءة  ُمــزداًنــا  اهلل  ر�سول  �سيام  كان  فلقد 
اعات، فقد كان يجتهد  ب اإليه ب�سنوف العبادات، واألوان من الطَّ والتَّقرُّ
فيه ما ل يجتهد يف غريه، فعن عائ�سة á قالت: »كان ر�سول اهلل 

Í يجتهد يف رم�سان ما ل يجتهد يف غريه...« ]رواه م�سلم[. 
قال:   È ا�س  عبَّ ابن  فعن  ب�ستانه،  واجلود  �سمريه،  القراآن 
ا�س، وكان اأجوَد ما يكون يف رم�سان حني  بيُّ Í اأجوَد النَّ »كان النَّ
يلقاه جربيل فيدار�سه القراآن، وكان جربيل يلقاه كلَّ ليلة من رم�سان 
فيدار�سه القراآن، فَلَر�ُسوُل اهلل حني يلقاه جربيل اأجود باخلري من 

يح املر�سلة« ]متَّفق عليه[.  الرِّ
رت قدماه  كر ميدانه، يقوم اللَّيل حتَّى تفطَّ الة اأن�سه، والذِّ وال�سَّ
ا  م، ومع ذلك اإذا اأقبل رم�سان �ساعف من اجتهاده، وخ�سو�سً بالدَّ
 Í كان ر�سول اهلل« :á الع�سر الأواخر منه حتَّى قالت عائ�سة
 ، اإذا دخل الع�سر الأواخر من رم�سان اأحيا اللَّيل، اأيقظ اأهله، وجدَّ

و�سدَّ املئزر« ]متَّفق عليه[. 
.Í كان عليه فعله ،Í بل اإنَّ كلَّ ما دلَّ عليه قوله

العمل  عظمة  �سرَّ  باإح�سان  لهم  والتَّابعون  لف  ال�سَّ اأدرك  ولقد 
ه. الح يف رم�سان، فطاروا باأعجبه، واأخذوا باأحبِّ ال�سَّ

فقد نقل ابن رجب هذا عنهم يف »لطائف املعارف« فقال: »كان 
لف يختم يف قيام رم�سان كلَّ ثالث ليال، وبع�سهم يف كلِّ  بع�س ال�سَّ
�سبع، منهم قتادة، وبع�سهم يف كلِّ ع�سر، منهم اأبو رجاء الُعطاردي، 
الة وغريها، كان  لف يتلون القراآن يف �سهر رم�سان يف ال�سَّ وكان ال�سَّ
كلِّ  يف  يختم  قتادة  وكان  رم�سان...  يف  ليلتني  كلِّ  يف  يقراأ  الأ�سود 
�س القراآن يف  �سبع دائًما، ويف رم�سان يف كلِّ ثالث... وكان قتادة يدرِّ
ا هو تالوة  هريُّ اإذا دخل رم�سان قال: »فاإنَّ �سهر رم�سان، وكان الزُّ

عام...««. القراآن واإطعام الطَّ
ونواله،  ثوابه  بعظيم  واأ�سرهم  بجماله،  رم�سان  ا�ستهواهم  قد 
اأَْب��َواُب اجَلنَّةيِ َوُغلَِّقْت  �ُن ُفتَِّحْت  كيف وهم قد وَعوا: »اإيَِذا َج�َء َرَم�صَ

نُي«؟!  َي�طيِ َدتيِ ال�صَّ فِّ اأَْبَواُب النَّ�ريِ َو�صُ
اإنَّهم اأنا�س زكت عقولهم، و�سانوا اأنف�سهم، وا�ستثمروا اأوقاتهم، 
ون، وللموا�سم  اعة م�ستمرُّ هم، فهم على الطَّ و�سارعوا اإىل مر�ساة ربِّ

ۉ  ﴿ۉ  يت�سابقون،   ة   اجلنَّ اإىل  وباأعمالهم  يغتنمون،  الفا�سلة 
.]Ò\[ ﴾ې ې ې

ن يـجـتـهد فـيه  ن يحـ�سـن ا�سـتـقـباله، ومـمَّ ـاكم مـمَّ جعـلـني اهلل واإيَّ
ـه ولـيُّ ذلـك والقـادر عـليه، واحلـمد  اإنَّ  ، ب اإىل اهلل عـزَّ وجـلَّ ـقـرُّ للتَّ

هلل ربِّ الـعـالـمـني.
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