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ضيــف الرحــن هــل وطــل، حامــا معــه املــن والســلوى، ليزيــل عنا 
اهلم والبلوى، ويهب لنا النور والتقوى، لنفوز ابلقرب واجلنة، فإذا 
بلغــت النفــوس مــن اجملاهــدات العا، عرجت الروح لتلقى األنوار 

عند سدرة املنتهى، يف ليلة القدر الكرى.. 
ذلك رمضان ملن ذبح البقرة، وهنى النفس عن اهلوى، وتقرب هلل 

زلفى، وبسط يديه ابإلحسان لإلخوة.
أتعرفون رمضان يسادة يكرام؟!!

أهــو  الصيــام؟!  كيــف  تُــرى  ولكــن  الصيــام.  شــهر  إنــه 
العــوام؟!! يُظــنُّ  كمــا  والطعــام  الشــراب  عــن  امتنــاع   جمــرد 
 كا، بــل هــو حتقيــق اثنــن مــن الرمــض ليكــون رمضــان، صــوم 
اجلســد عــن املــاء والطعــام وصــوم النفــس عــن املنكر واحلــرام، بغية 
 رضا هللا العام، الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم مكنون الصدور. 
ســارعوا ي أحبتنــا واذحبــوا النفــس لنيل املــرام، ليكن الصوم ابلفعل 
ابلــر  ولكــن  واألحــام،  ابملــى  تنــال  ال  فالســدرة  ابلــكام،  ال 
والقيام، وإفشــاء الســام، وصلة األرحام، وإطعام الطعام، وعون 

الفقراء واأليتام.
وإذا أمعنا النظر مبعى رمضان لعرفنا املعاين الي تســـمو ابإلنســـان 

ففيـــه تزكيـــة البال وصون املقال وصلة اآلل وإصاح احلال.
وأوىل النـــاس برمضـــان أولئـــك الذيـــن آمنـــوا يف وقتـــن اثنن ترمض 
فيهمـــا األنفـــس، فـــذاك رمـــٌض قبـــل 14 قـــرن، وهذا رمـــٌض آخر، 
فذانيـــك رمضـــان تـــر هبما أمة خـــري األنم. فحذاِر ي أتباع اإلمام 
ومســـيح الزمـــان أن يرحـــل رمضان دون حتقيـــق اآلمال ونوال املراد 
مـــن رب العبـــاد، فقليـــل من الرمض يصلـــح النفس، كما أن قليًا 
مـــن اجلـــوع يصلـــح املعـــدة، فالنفـــس إذا مسنـــت إبشـــباع األهـــواء 
بعـــدت عـــن املبتغـــى وتثاقلت ابألحال فيميل هبـــا احلمل، فتخلد 

إىل األرض، مث هتـــوي يف هاويـــة بئـــس املآل.
ي إخويت الكرام، من صام واضعا هللا يف احلسبان، فكف اللسان 
وَصمَّ األذنن وكف العينن، وســد ســائر فروجه وحال بن نفســه 
األمــارة وغذائهــا مــن األهــواء واألدران، وخشــعت روحــه للرحــن، 
ودخل حضرة الرضوان، ونل الركة تلو الركة من هللا املنان، فقد 
اجتاز فرتة تدريبه ابملعسكر الروحاين وخرج من األيم املعدودات 

نها من نبع التقى وقد ارتوي وتزوَّد لرحلة عام.
فهــذا هــو شــهر رمضــان ي ســادة ي كــرام، فاغتنمــوا الفرصــة قبــل 

فوات اآلوان.
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حــن يعلــُم احلبيــب مبقــِدم حبيبــه، فــإن القلــب يــزداد خفقانــه، 
وتتســارع نبضاتــه، واألنفــاس تــكاد تغــوص يف صــدر صاحبهــا، 
ورمضــان حبيــب للمســلمن الذيــن يرقبــون مقدمــه وحلولــه كل 
عــام. هــو شــهٌر أحبّــه هللا تعــاىل، وخّصــه مبزيَّــة مل حيــَظ هبا شــهر 

مثله، فحبب خلقه فيه.
وكمــا أنَّ الفجــر ال يرحــل إال ليطلــع مــن جديــد، كذلــك يعــود 
ربيــع قلوبنــا ليزهــر يف رمضــان ألنــه شــهر تنــزل فيــه الــركات مبــا 
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يعجز املرء عن إحصائه.
فصومــوا  واألبــدان،  للنفــوس  وراحــة  للتغيــري،  فرصــة  رمضــان 

وا.  تصحُّ
قــال رســول هللا  : الصــوم ُجنَّــٌة. فلنحــرص علــى أن نكــون 
رابنيــن ال رمضانيــن، ولنجعــل لرمضــان فينــا أثــرا ونصيبــا يبقــى 

بعد انتهائه ويستمّر معنا إىل رمضان اتٍل.
ليتنــا نــدرك جيــدا أّن هللا تعــاىل كمــا أنــه أكــرم الكــرام وأرحــم 
الرّاحــن، ويقبــل عبــاده الّتائبــن، كذلــك فإنــه ســبحانه شــديد 
العقــاب ميهــل وال يهمــل، فــا داعــي ألن نشــغل أنفســنا ابلثــأر 
واالنتقــام، ولنغلــق يف رمضــان خرائب أحقــادن، ولنطرق أبواب 
الرحــة واملــودة، فنرحــم القريــب ونــود البعيــد ونــزرع قفــار حنــاي 

قلوبنا، ونضع ابقات الزهور على عتبات العاملن. 
لنصافح يف رمضان أنفسنا، ولنصافح الناس بقلوبنا قبل راحات 
أيدينا، ولنصاحل أنفســنا مبتســمن، ولنصفد مجيع األحزان، ومل 

ال؟! أومل ُيَصفَّد الشيطان؟! ولنطلق طري مهومنا بعيدا عنا. 
لنعد يف رمضان ترتيب ذواتنا، ولنكتشف مواطن اخلري داخلنا، 
ولنهزم نفوســنا األّمارة ابلّســوء، والصيام على هذا املســعى خري 

معن، وهو مطهرة ألجسامنا وأرواحنا من السموم الضارة.
الصيام أعلى تعبري عن اإلرادة، أّي فعل احلرية.

الصيام فريضة توّسع الصدر وتقّوي اإلرادة وتزيل أسباب اهلم، 
وترفع صاحبها درجات ُعا.

فيكــر املــرء يف عــن نفســه، ويصغــر حينهــا كّل شــيء يف عينــه 
حالــة مــن الســمّو الروحــي.. ال يبلغهــا إاّل مــن يتأّمل يف حكمة 

هللا من وراء هذه الفريضة..الصوم وقاية من النار.
َم  َقدَّ َلَة اْلَقْدِر ِإميَاًن وَاْحِتَسااًب ُغِفَر َلُه َما تـَ  قال  : »َمْن َقاَم لَيـْ
َم  َقدَّ ِمــْن َذْنبِــِه. َوَمــْن َصــاَم رََمَضــاَن ِإميَــاًن وَاْحِتَســااًب ُغِفَر َلُه َمــا تـَ

ِمْن َذْنِبِه«
فلنحــرص علــى أن يكــون هــذا الشــهر املبــارك نقطــة حماســبة 

ألنفسنا ومراجعة ألعمالنا، وتصحيحا ملسار حياتنا.
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طاملــا تســاءل الكثــريون عــن ســر تعظيــم هللا تعــاىل هلــذا الشــهر 
املبارك هذا التعظيم الكبري.

)رمضــان(.  املبــارك  الشــهر  ذلــك  اســم  يف  نلحظــه  اجلــواب 
فـ»رمضــان« مشــتق مــن »الرمــض«، و معنــاه شــدة احلــر . ففــي 
زمــن اجلاهليــة األوىل، والــذي فيــه عــم الظلــم والبغــي والفســاد، 
وابت الشــرك غالبــا علــى قلــوب كثــري مــن النــاس، كان هنالــك 
رجل أمي فاضت الرحة من قلبه وعلى شفتيه، و كان منهمكا 

مشغوال يف التماس السبيل هلداية الناس.
كان قلبــه يشــتعل حبــا هلل وللبشــرية، وكان يريــد إنقاذهــم بــكل مــا 
أويت من قوة . فلما رآى اخلالق حب هذا اإلنسان الكامل للخلق 
مجيعــا ولبــي نــوع اإلنســان خصوصا، وحن مسع دعواته وتوســاته 
من أجل إنقاذ البشرية، اعتنت رحة هللا تعاىل بنزول القرآن يف هذا 
الشهر العظيم، فكان رمضان شهر القرآن، شهر الكتاب املخلص 

للبشرية من آاثمها وساسلها وأغاهلا.
فهــل عســان نــدرك أن هــذا الشــهر الفضيــل ليــس جمــرد شــهر أكل 
األفــام  مشــاهدة  علــى  تضــاع  فســحة  وليــس  وختمــة،  وشــرب 
واملسلســات واخلــروج إىل املقاهــي وقضــاء معظــم الشــهر يف لغــو 
القــول والفعــل؟! إمنــا هــو شــهر عبــادة وقــرب مــن اخلالــق تعــاىل 
واصطاء بنار حبه ، مث تدلِّ ذلك احلب إحسان إىل اخللق.

إن الصيــام يف هــذا الشــهر ابلــذات جــد ضــروري لتنويــر القلــوب 
وتزكيــة النفــوس. فلــم يشــرع هللا الصيــام بغــرض أن جيــوع االنســان 
ويظمــأ، ولكــن ليتغــذى ويتــزود ابلطعــام الروحــاين الــذي هــو خــري 
وأبقــى، وابلتــال حيصــل لــه أنــواع الرتقيــات الروحانيــة و التزكيــات 

الرابنية.
فشــهر رمضــان فرصــة عظيمــة ال نــدري أتواتينــا العــام املقبــل 

أم ال. 




