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 ||| رمضان شهر الخير سلسلة مقاالت:|||   

  أهًال رمضان
ره ك ى هللا عليه وسلم من ي رسول هللا ص ر ويعت ما يحدثنا أنس ر هللا عنه مرحبًا يبدأ شهر رجب الخ

ي رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان".   الل رجب متعجاًل مقدم رمضان "اللهم بارك لنا 

يؤ وٕالاستعداد املبكر  ى هللا عليه وسلم بال ى سلوك مشابه لسلوك رسول هللا ص إن رمضان بحاجة منا إ

يؤ املعرف يؤ املطلوب يتم ب يؤ ٕالارادة والعزيمة.إلستقبال رمضان. ال يؤ الشوق والعاطفة و   ة وٕالادراك و

ي أهم املحطات حيث نتحصل العلم واملعرفة بقدر رمضان ومكانته،  نعلم أن فيه  يؤ ٕالادراكي واملعر ال

ي سواه، وأن أوله رحمة  ر ليس كمن تقرب  ر من ألف شهر، وأن من تقرب فيه بخصلة من خصال الخ ليلة خ

ي أول  وأوسطه مغفرة ران، وأن هللا ينظر  وأخره عتق من النار، وبمقدمه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الن

ى عباده ومن نظر إليه ال يعذبه، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك، وأن املالئكة  ليلة فيه إ

ي كل يوم وليلة، وأن هللا عز وجل ينادي جنته بأن ت ن  ن تستغفر للمؤمن ين لعباده، وأن هللا يغفر لجميع املؤمن

  ي أخر ليلة من رمضان، وأن ...

ي رمضان  ن رمضان كشهر مبارك والصيام كعبادة. فالصوم  ي لرمضان أال نخلط ب يؤ املعر ومن ال

ي ثالثة ع ي القرآن  وردت  ره, فهناك صوم الكفارات والنذور والنوافل والفروض، حيث أن مادة الصيام  شر وغ

ا سوى أربعة مواضع.    موضعًا ال يخص رمضان ف

رمضان شهر الصيام "من صام رمضان إيمانًا وإحتسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه"، ورمضان شهر الفرقان 

ي  ريل  ى هللا عليه وسلم ج ريل يلقى رسول هللا ص نزواًل ومدارسًة "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" وكان ج

ى هللا عليه وسلم يعتكف كل ليلة من رم ضان يدارسه القرآن، ورمضان شهر ٕالاعتكاف "كان رسول هللا ص

ى هللا عليه وسلم أجود الناس وكان أجود  العشر ٔالاواخر من رمضان"، ورمضان شهر الجود " كان رسول هللا ص

ي رمضان"، ورمضان شهر القيام "من قام رمضان إيمانًا وإحتسابًا غفر هللا ل ه ما تقدم من ذنبه"، ما يكون 

ر. ر وصلة الرحم، رمضان شهر تتعدد فيه أبواب الخ   ورمضان كذلك شهر الصدقة وشهر الجهاد وشهر ال

ن تقدير  ن ٕالادراك والسلوك فكم من عالم يغفل، لذلك فرٌق ب علماء السلوك ال يروا ربطًا مباشرًا ب

ن محبته والتشوق له يؤ  رمضان ومعرفة مكانته وتوقع مقدمه وب ي يجب أن يتبعه  يؤ املعر وملقدمه. وال

ن املعرفة والسلوك.   عاطفي بالتشوق لرمضان من أجل أن يتم الربط ب
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يؤ هو نية  ار بالصيام. هذا ال يؤًا إراديًا بتملك العزيمة من أجل مواصلة الليل بالقيام وال ويتبع ذلك 

ن ال صيام ا العزيمة فنصوم صيام العارف ن ونتجنب كل ما يؤذي عبادتنا من سلوك فاحش  تنعقد عل الغافل

  بذيئ.

  "اللهم أهل رمضان علينا باألمن وٕالايمان والسالمة وٕالاسالم". 
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  هذا رمضان يا ولدي
رت ر ولم يعد يومنا هذا هو يومنا تغ ي شهر رمضان يا ولدي فكل عام وأنت بخ رت  ،الدنيا هذه ٔالايام  تغ

ر.مالمح برنامجنا اليومي  ء متغ ي وبدا كل    واللي

رض علينا  هذا ى اف ن " َيا  نكون لعلنا  الصيام فيهرمضان يا ولدي فاهلل تبارك وتعا امن املتق َ ُّ
َ
ِذيَن  أ  الَّ

َيامُ  َعَلْيُكُم  ُكِتَب  آَمُنواْ  ى ُكِتَب  َكَما الّصِ َ ِذيَن  َع ُكْم  َقْبِلُكْم  ِمن الَّ َعلَّ
َ
ُقوَن  ل فمطلوب أن نحقق  ،]183:  البقرة" [ َتتَّ

ى صيام اللسا ياماملراد بالتقوى، وهذا يحتاج يا ولدي أن ننتقل من ص والجوارح  ومن صيام العموم  نالبدن إ

ى صيام الخصوص لذلك " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة أن يدع طعامه وشرابه "، ومن  ،إ

ى صيام خصوص الخصوص بصوم ال ينكر  وال " ال يعرف منكرًا  اً أبيض اً قلب ح يغدو قلبثم ننتقل يا ولدي إ

ى مدار العام. ر مطلوب أن نستثمره ليكون ع   معروفًا "، وهذا يا ولدي يحقق املراد ٕالاله بالصيام، وهذا التغ

ر والصيام، م و رمضان يا ولدي مدرسة إيمانية بكل مع الكلمة، فه هذا التقوى  درسةمدرسة للص

ر والتجديد والبن والقرآن، مدرسة  يمدرسة ٕالارادة والجهاد.  التوطيد،و  اءالرحمة والغفران، مدرسة التغي

ى الفطام " فعليك بالصوم فإنه لك وجاء "، و " إنك إمرٌئ صائم "،  كرمضان يا ولدي علي أن تربي نفسك ع

يا ولدي  ورمضانر ". ولذلك كان رمضان يا ولدي " شهر الص ،والصيام لذلك يا ولدي ُجنة " الصوم ُجنة "

ن تحقق  رهاقريب وجالوت العزة وغ نصر حيث بدر الفرقان وفتح من هللا و  ،مدرسة الجهاد والانتصار ر ح كث

ا. النصر  ذي ا و ي تربي ر  ى النفس معركة الفطام والص   ع

ر عظم فرصة نستثمر أن رمضان ي واملطلوب ريا ولدي شهر تغي ورمضان  قيمة أوالً  بمعرفة للتغي

 طريق ي الجسد مع لتتوازن  للتطور  للروح إضافية فرصة ورمضان. إياه هللا منحنا الذي) العمر( الوقت

 للجسد خدمة للحياة التقليدي النمط عن للتوقف فرصة ورمضان. والرضا والسعادة والطمأنينة الاستقرار

ى حيث الروح يعزز  آخر نمط باتجاه ى الروح تتج ى لالنتصار فرصة انورمض. الجسد حساب ع " متبع هوى " ع

ى الروح بغلبة   .الجسد ع

ر هذا ويتحقق  هللا بكالم يأتي الصحيح والنقل" الصحيح النقل أو الصريح العقل" بالعلم ٕالايجابي التغ

ى ن من الباطل يأتيه ال الذي تعا  العلم وأصل.. للعلم فرصة ورمضان".  الكريم القرآن" خلفه من وال يديه ب

رى " املطهرة والسنة الكريم القرآن" الصحيح النقل   .للتعلم الناس لدى الشديد الحماس ف
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ى فرصة ولدي يا ورمضان ا تتج  ولدي يا ورمضان. ثانية وكل دقيقة كل فيه فُتحسب الوقت قيمة ف

ِذَي  َرَمَضاَن  َشْهُر "  القرآن مع للعالقة فرصة نِزَل  الَّ
ُ
 فرصة ولدي يا ورمضان] ". 185: البقرة[ اْلُقْرآُن  ِفيِه  أ

  ".رمضان ي املرسلة الريح من أجود  كان" املطاع الشح من للتخلص

ى الحياة فلسفة لفهم فرصة ولدي يا رمضان ى التوازن  وإعادة أصولها ع  عملنا يوميات وبرمجة حياتنا إ

ى ن صفدت" الشيطان وساوس فيه وتخفت الرحمن هتاف فيه يعلو جديد سلوك ع   ".الشياط

ر ٕالايجابي  عليك ي استثمار رمضان للتغ ى ٕالاعداد  والنجاحأن تنجح يا ولدي  ي مدرسة رمضان بحاجة إ

ر.  ى: "  إنوالبناء والتخطيط والتدب ي القصد، كما قال تعا ْو ٕالاعداد للعمل عالمة التوفيق وأمارة الصدق 
َ
 َول

َراُدواْ 
َ
واْ  اْلُخُروَج  أ َعدُّ

َ
هُ  أل

َ
ةً  ل ى فعل الطاعات .. وأن تجعل  أصدق: من ٓالان ، ولهذا ـ]46:  التوبة" [  ُعدَّ عزمك ع

من رمضان صفحًة بيضاَء نقية، مليئًة باألعمال الصالحة .. صافيًة من شوائب املعا . قال الفضيل: "إنما 

  يريد هللا عز وجل منك نيتك وإرادتك ".

ى التوبة الصادقة املستوفية  ولديبادر  لذلك ر ملشروطهاإ ْم ن الاستغفار. و , وأك ما البد منه من فقه  تعلَّ

ى است اعقدالصيام وأحكامه وآدابه. و  . وأعد لذلك خطة شهر مضانر  ثمار العزم الصادق والهمة العالية ع

ريات ؤالاسواق والفضائيات  والاجتماعية والعلميةرمضان ٕالايمانية  رًا باملش أنه  واعلموالدعوية. وال تنشغل كث

ن  إفطار أجرك ب وعظم.. الرحيلولكنه سريع  فاضل،و موسم فه معدودات،أيام  ن وإطعام املحتاج الصائم

ن.    وكفالة ٔالارامل واملساك

ي املسجد،  التخطيطتنس  وال  رنامج يومي لألعمال الصالحة كقراءة القرآن، والجلوس  رتيب ل وال

رها من ٔالاعمال، فال والجلوس مع ٔالاهل، والصدقة، والقيام، والعمرة، والاعتكاف، والدعوة و  عليك  ينتهغ

ركات حرمَ ي َشتات ، فت نتالشهر وأ رات وال رًا من الخ " تعسًا له  وال تكن من الذين أندرهم رسول هللا  ،كث

  من أدرك رمضان ولم يغفر له ".
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  رمضان مشروع نهضة
ضة يبدأ بكلمة "إقــــرأ" ال افتتح هللا  ى تحقيق مشروع ال  حيثا رسالة ٕالاسالم الخالدة، الوصول إ

ْرِض َخِليَفًة" 
َ
ي ٔالا ي َجاِعٌل ِ ضة للبشرية جمعاء وهذا ينسجم تمامًا مع مفهوم ٕالاستخالف "ِإّنِ ٕالاسالم مشروع ال

َم آَدَم 30(البقرة:  ى لهم "َوَعلَّ م يحققون العبادة، وكانت رسالة هللا تبارك وتعا )، فكان احتجاج املالئكة أ

ْس 
َ
َها" (البقرة: ٔالْا ي وتعميق الفهم.31َماَء ُكلَّ ضة بالعلم وصناعة الو ى بدء ال بد أن نجهز ملشروع ال   ). وعود ع

ي أهم املحطات حيث نتحصل العلم واملعرفة  يؤ ٕالادراكي واملعر ى املعرفة، فال وشهر رمضان محطته ٔالاو

ر من ألف شهر،  ر ليس بقدر رمضان ومكانته،  نعلم أن فيه ليلة خ وأن من تقرب فيه بخصلة من خصال الخ

ي أخر ليلة من رمضان، وأن ... ن  ي سواه، وأن هللا يغفر لجميع املؤمن   كمن تقرب 

ي رمضان  ن رمضان كشهر مبارك والصيام كعبادة. فالصوم  ي لرمضان أال نخلط ب يؤ املعر ومن ال

ره, فهناك صوم الكفارات والنذور والنوافل والفروض، ي ثالثة عشر  وغ ي القرآن  وردت  حيث أن مادة الصيام 

ا سوى أربعة مواضع.    موضعًا ال يخص رمضان ف

رمضان شهر الصيام "من صام رمضان إيمانًا وإحتسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه"، ورمضان شهر الفرقان 

ريل يلقى رسول  ي نزواًل ومدارسًة "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن" وكان ج ريل  ى هللا عليه وسلم ج هللا ص

ى هللا عليه وسلم يعتكف  كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن، ورمضان شهر ٕالاعتكاف "كان رسول هللا ص

ى هللا عليه وسلم أجود الناس وكان أجود  العشر ٔالاواخر من رمضان"، ورمضان شهر الجود " كان رسول هللا ص

ي رمضان"، ورمضان شهر الق يام "من قام رمضان إيمانًا وإحتسابًا غفر هللا له ما تقدم من ذنبه"، ما يكون 

ر. ر وصلة الرحم، رمضان شهر تتعدد فيه أبواب الخ   ورمضان كذلك شهر الصدقة وشهر الجهاد وشهر ال

رقب مقدم رمضان وال تحب  ى محبة قلبية ت رجم ذلك إ بعد املعرفة وٕالادراك بقيمة رمضان علينا أن ن

ر ترجمة هذا الحب  مفارقته، مما يشكل حافزًا ملهمًا الستثمار رمضان بالشكل ٔالامثل وبقلب محب، وذلك ع

ي الطاعة والعبادة وعمل الصالحات. ى سلوك    لرمضان إ

يؤ لتحويل  ي ال ي العطاء و ة رئيسة  ي تصنع الحب والانتماء والذي يمثل رك املعرفة ال تعمق الو

ى سلوك   وممارسة. الحب والانتماء إ

ن تقدير و  ن ٕالادراك والسلوك فكم من عالم يغفل، لذلك فرٌق ب علماء السلوك ال يروا ربطًا مباشرًا ب

يؤ  ي يجب أن يتبعه  يؤ املعر ن محبته والتشوق له وملقدمه. وال رمضان ومعرفة مكانته وتوقع مقدمه وب

ن املعرفة وا   لسلوك.عاطفي بالتشوق لرمضان من أجل أن يتم الربط ب
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ي ٔالاخالق، لذلك كان أمر "العبادة" تاليًا  ا املباشرة  ضة "العبادة" وترجم ي مشروع ال واملحطة الثانية 

ْيَل ِإالَّ َقِلياًل" (املزمل:  ُل ُقِم اللَّ ِمّ ُزَّ
ْ
ا امل َ ُّ

َ
ا َسُنْلِقي َعَلْيَك 2-1ألمر "إقرأ" "َيا أ رة املتوخاة من هذه العبادة "ِإنَّ )، والع

رجمة العملية للعبادة امتالك ٕالارادة والاستعداد أليام شداد.5ْواًل َثِقياًل" (املزمل:قَ    ) أي أن ال

وهكذا يكون رمضان معسكرًا تدريبيًا عامًا لألمة بأسرها كي تحقق حالة الاستعداد بالعبادة وتمتلك ٕالارادة 

ًة َوَس  مَّ
ُ
ِلَك َجَعْلَناُكْم أ

ٰ
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا" (البقرة: الالزمة للقول الثقيل "َوَكَذ اِس َوَيُكوَن الرَّ ى النَّ َ َتُكوُنوا ُشَهَداَء َع ًطا ّلِ

143.(  

يؤ  ومن هنا يتبع ار بالصيام. هذا ال يؤًا إراديًا بتملك العزيمة من أجل مواصلة الليل بالقيام وال العبادة 

ن ال ص ا العزيمة فنصوم صيام العارف ن ونتجنب كل ما يؤذي عبادتنا من سلوك هو نية تنعقد عل يام الغافل

  فاحش بذيء.

ى إرادة وعزيمة قادرة  ال تكفي املحبة القلبية لدوام العبادة والعمل واملواظبة، لذا يكن املؤمن بحاجة إ

ى الطاعة. ر ع ى منحه أسباب الص   ع

ى ٔالارض" و  رجمة العملية لهذه العبادة أخالق " كان قرآنًا يم ع ضة، وال ي الضلع الثاني ملشروع ال

وال ينفك الصيام عن ٔالاخالق " فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس هلل حاجة أن يدع طعامه وشرابه"، 

  ."وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم"

  "إنما ُبعثت ألتمم مكارم ٔالاخالق". بل إن رسالة ٕالاسالم جاءت لتتم مكارم ٔالاخالق

  فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.       إنما ٔالامم ٔالاخالق ما بقيت

ي العمل، ومن هنا كانت رسالة  هذا ٕالاستعداد بالعلم والعبادة ؤالاخالق يحقق حالة الجاهزية لإلنطالق 

ى قلب محمد  ْنِذ  هللا الثالثة ع
َ
ُر ُقْم َفأ ِثّ ُدَّ

ْ
ا امل َ ُّ

َ
  ).2- 1ْر" (املدثر: "َيا أ

ر النابضة بالحياة.   ورمضان ُيجسد حالة الاستنفار ٕالايماني والانتشار لجميع معالم الخ

ضة نراه ماثالً  ي رسالة ٕالاسالم لتحقيق ال ي رمضان، حيث أنه  هذا املنهج القويم الذي نراه متجسدًا 

ُْؤِمُنوَن" (التوبة: العلم والعبادة ؤالاخالق والعمل "َوُقِل اْعَمُلوا َفَس  فشر 
ْ
ُه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َوامل َرى اللَّ َ105( ،

ضة " ن مشروع ال ي  ليتحقق الوعد ٔالاعظم بتمك ْم ِ ُ
َّ َيْسَتْخِلَف

َ
اِلَحاِت ل ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ ُه الَّ َوَعَد اللَّ

ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم  ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ
َ
ْمًنا ۚ  ٔالْا

َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ م ّمِ ُ َّ

َ
ل ُيَبّدِ

َ
ُهْم َول

َ
ٰ ل َ ِذي اْرَت

ُم الَّ ُ َ ُهْم ِدي
َ
نَّ ل َ ُيَمّكِ

َ
َول

ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن 
َٰ
ول
ُ
ِلَك َفأ

ٰ
 ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا ۚ َوَمن َكَفَر َبْعَد َذ

َ
ِ ال   )5(النور:  "َيْعُبُدوَن
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  افس المتنافسونرمضان .. وفي ذلك فليتن
ْرُض "

َ
َماَواُت َؤالا ٍة َعْرُضَها السَّ ُكْم َوَجنَّ ّبِ

ن رَّ ى َمْغِفَرٍة ّمِ
َ
رات   ]133[آل عمران :  "َوَساِرُعوْا ِإ ى الخ املسابقة إ

َُتَناِفُسوَن "َو حمودة ممنافسة 
ْ
ي َذِلَك َفْلَيَتَناَفِس امل ن: " ِ َها  ،" ]26[املطفف

َ
َراِت َوُهْم ل ْ ي اْلَخ ِئَك ُيَساِرُعوَن ِ

َ
ْول
ُ
أ

 . " ]61[املؤمنون:  "َساِبُقوَن 

ى من أصحاب هللا جعلو  ن أع ن، درجة السابق لةف اليم ن  م لة املقرب ن دون م ُهْم  "أصحاب اليم

ى". وكذلك "إذا سألتم هللا الجنة فاسألوه ]163[آل عمران :  "َدَرَجاٌت ِعنَد الّلِه  ى هللا . الفردوس ٔالاع وقال ص

ي ٔالافق إن"عليه وسلم  راءون الكوكب الدري الغابر  راءون أهل الغرف من فوقهم كما ي من املشرق  أهل الجنة لي

م أو املغرب ، لتفاضل ما ى هذه ".بي ر دائمًا  ولقد تفّطن الصحابة إ ي الخ ن  املعاني العظيمة فكانوا مسارع

   .ى والرفعةفحازوا الدرجات العٌ 

ر فإن  ى الصف ٔالاول  من التنافس املحمودوقد طوى رمضان الخ ي الجهاد  , وكذلكاملبادرة إ التنافس 

ن الناس والدعاء  وٕالاصالحوالصدقة والصيام  ةقيام الليل والعلم والذكر والصال , و باملال والنفس إلخ من أبواب ب

ر الرحبة الفسيحة.   الخ

ي هذه الدنيا ْجَدْيِن " سبيل له كل واحد  فالناس مشارب ولكن السعيد من وّفقه   ]10[البلد :  "َوَهَدْيَناُه النَّ

ر همه ومبلغ علمه"هللا لسلوك الطريق ٔالاقوم،  ي تنافسه لتكون "الدنيا أك ى .و   ومن الناس من ينحرف  يقول ص

ى منلفقر أخ عليكم ، ولكن أخ أن تبسط عليكا فوهللا ما" هللا عليه وسلم قبلكم  م الدنيا كما بسطت ع

لككمافسوها كما تنافسوها ، نفتن  ".ملككما أه و

ى الدنيا ى  ااملخاصمة املستمرة علو  وينشأ عن ذلك التكالب ع ا من متاع زائلوع  ةو عدا, وتكون الما ف

ى ي والبغضاء ع ا ازدراء نعمة هللا عزوجل, و أمور الدنيا كل من يسبقه      .وعدم الرضا 

ر كالصدقة أو ٕالانسانينافس  فلربما فساد النية، ُيبطل التنافس املحمود ي عمل من أعمال الخ ره   غ

وي خ الصوم أو نحوه من ر  .الدنيا وٓالاخرة اً سر أالاعمال ولكن قد يزل بنيته ف ر ، وذلك بتحق إظهار و  منجزات الغ

ال تمنع  عوائقلومن ا ).حسناتالالداء الذي يأكل  (لحسدأو  م,وتأويل أقواله ناسسوء الظن بالو   م,سلبيا

ن التسويف التنافس: ى املتثاقل  .والتباطؤ وهو من خصال الكسا

ي بخس الخصم إمكاناته, فاألساس أن نعرف ونفهم الخصم وموارده  ي إدارة التنافس مع العدو, فال ينب و

ي طريق امل راتيجيته. وهذا ال يأخذنا  ي ذلك يقول نابليون "هناك وأهدافه وغاياته وإس بالغة بقوة الخصم و
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ر محدودة, وليس لديه مشاكل, بينما نبدو  رض أن عدونا املنافس يبلغ طوله أقدامًا, وله موارد غ نزعة تجعلنا نف

رة". ى جواره أقزامًا تافهة ذات موارد محدودة ومشاكل كث   نحن إ

ن الحبيبة يبدو جليًا أن الصراع  ى أرض فلسط ى تقدير هنا ع املحتدم مع الاحتالل الغاصب بحاجة إ

اك له وألتباعه.   دقيق لقدرات العدو وخططه وبرامجه. وكذلك تحديد نقاط ضعفه من أجل مزيد من ٕالا

ي فلسفة  ي تنافس ولكن يبدو أن هناك من يضل الطريق وينحرف  ن  ي فلسط ي التحرر  ومشرو

راجع.التنافس ليجعل من العدو حليفًا؟! ومن املن ي ميدان التحرر عدوًا، فيحدث التواطؤ والتنازل وال   افس 

ن وإال فإن سنة هللا ماضية "   ى املنهج ونصحح املسار ولتكن وجهة البوصلة صوب القدس وفلسط لنعد إ

ْرِض َكَذِلَك َيضْ 
َ
ي ٔالا اَس َفَيْمُكُث ِ ا َما َينَفُع النَّ مَّ

َ
َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َوأ ا الزَّ مَّ

َ
ْمَثاَل َفأ

َ
  .]17[الرعد:  "ِرُب الّلُه ٔالا

ى امللتقى إن شاء هللا   ..وإ
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  فلسفة التغيير في رمضان
رة زمنية عمرية يخضع  ي الطمأنينة والسعادة والرضا.. والحياة اختبار محدد بف فهم الحياة كلمة السر 

ا ٕالانسان لقاعدة "وهديناه النجدين".   ف

ْيُتُه فاملرء مخلوق من جسد يأخذك بمت يمية. والروح نفخة هللا "َفِإَذا َسوَّ طلباته واحتياجاته نحو ال

ي [الحجر :  ِ و ي جسد يأخذك باتجاه ٔالارض والروح 29َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن رُّ ]" يكون اكتمال عنصري الاختبار 

ي َسِبيِل الّلِه اثَّ  ُكُم انِفُروْا ِ
َ
ُكْم ِإَذا ِقيَل ل

َ
ْرض [التوبة : تأخذك باتجاه السماء " َما ل

َ
ى ٔالا

َ
  ]".38اَقْلُتْم ِإ

ي  ي و ى الهوى لصالح الو ى الجسد لصالح الروح أو قل باالنتصار ع ي الاختبار باالنتصار ع والنجاح 

ى املنهج "القرآن الكريم" الذي يأخذ بأيدينا نحو  ي الاختبار أرسل هللا تبارك وتعا طريق الانتصار وتحقيق النجاح 

ْقَوُم [ٕالاسراء :  الجنة وبعيداً 
َ
َي أ ِ  ِ

ِدي ِللَّ ْ ِ   ] ".9عن النار " ِإنَّ َهـَذا اْلُقْرآَن 

اَل ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب 
َ
ي الحياة الدنيا بتحقق الطمأنينة " أ ي ذلك أيضًا معاني الانتصار  ويتحقق 

  لسعادة".] " ومن ثم تحقق السعادة ومن ثم الرضا "منته ا28[الرعد : 

ن "الجهل أو  ى الروح" وال يحدث هذا الطغيان إال بأحد سبب يشقى ٕالانسان "بطغيان جاهلية الجسد ع

ى "وما خلقت الجن وٕالانس إال  ر"، والجهل بعدم معرفة "من أنا؟ وملاذا أنا؟"، وبجهل املع املراد بقوله تعا الك

ر سبب ر" بطر الحق وغمط الناس"، والك ر يتحقق بأن نعرف "  ليعبدون" والك مصيبة إبليس لعنه هللا. والتغي

 ِلَيْعُبُدوِن [الذاريات : 
نَس ِإالَّ ن يدي هللا 56َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َوٕالْاِ ]" وأال يصيبنا الغرور بالطاعة ال نقدمها ب

ى.   تبارك وتعا

ر بمعرفة أواًل قيمة الوق ي رمضان أن نستثمر فرصة عظم للتغ ت (العمر) الذي منحنا هللا واملطلوب 

ي طريق الاستقرار والطمأنينة والسعادة والرضا.  إياه. ورمضان فرصة إضافية للروح للتطور لتتوازن مع الجسد 

ى  ورمضان فرصة للتوقف عن النمط التقليدي للحياة خدمة للجسد باتجاه نمط آخر يعزز الروح حيث تتج

ى حساب الجسد. ورمضان فرصة لالن ى الجسد.الروح ع ى "هوى متبع" بغلبة الروح ع   تصار ع

ر ٕالايجابي بالعلم "العقل الصريح أو النقل الصحيح" والنقل الصحيح يأتي بكالم هللا  ويتحقق هذا التغ

ن يديه وال من خلفه "القرآن الكريم".  ورمضان فرصة للعلم.. وأصل العلم  ى الذي ال يأتيه الباطل من ب تعا

رى الحماس الشديد لدى الناس للتعلم خاصة حول رمضان النقل الصحيح "القر  آن الكريم والسنة املطهرة" ف

  املبارك.

ا قيمة الوقت فُتحسب فيه كل دقيقة وكل ثانية. ى ف   ورمضان فرصة تتج
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  ورمضان فرصة العالقة مع القرآن "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن".

ي رمضان". ورمضان فرصة للتخلص من الشح املطاع "كان    أجود من الريح املرسلة 

ى  ى حياتنا وبرمجة يوميات عملنا ع ى أصولها وإعادة التوازن إ رمضان فرصة لفهم فلسفة الحياة ع

ن".   سلوك جديد يعلو فيه هتاف الرحمن وتخفت فيه وساوس الشيطان "صفدت الشياط

 هال من مشمر همام الستثمار رمضان.
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  رمضان مدرسة
يؤ الستقبال "اللهم بارك  ي ال ى هللا عليه وسلم  ي رجب وشعبان وبلغنا اللهم رمضان" دعاء الن ص لنا 

يؤ ٕالارادة والعزيمة. يؤ الشوق و العاطفة و يؤ املعرفة و ٕالادراك و يؤ املطلوب يتم ب   رمضان. ال

ا. مدرسة رمضان ا ر تفتتح املدرسة ٕالايمانية الربانية القرآنية الجهادية أبوا ملبارك.. مدرسة الص

ر والتجديد والبناء والتوطيد، مدرسة  والصيام، مدرسة التقوى والقران، مدرسة الرحمة والغفران، مدرسة التغي

  ٕالارادة والجهاد...

ى الفطام، والصيام كبح لجماح الشهوة "يا معشر الشباب من  ربي النفس ع ي رمضان عليك بالصيام ل

و ج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له استطاع منكم الباءة فلي

وجاء" رواه البخاري. وإياك وردود ٔالافعال فاكبح جماح نفسك "الصيام جنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فال 

  يرفث وال يصخب وال يجهل فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم" متفق عليه. 

ي نفسك ى  وحقق  ر، والثورة ع ى الص ٕالارادة العالية، والصوم تربية لإلرادة وجهاد للنفس، وتعويد ع

ر عن املعصية؟  ى الطاعة، أو ص ر ع ر إال إرادة؟ وهل الدين إال ص املألوف، وهل ٕالانسان إال إرادة؟ وهل الخ

ى هللا عليه وسلم  ران. وال َغْرو أن َسمَّ الن ص ر). قال بن والصيام يتمثل فيه الص شهر رمضان (شهر الص

ى أقدار هللا املؤملة. وتجتمع الثالثة  ٌر ع ٌر عن محارم هللا، وص ى طاعة هللا، وص ٌر ع ر ثالثة أنواع: ص رجب " والص

ى ما  رًا ع ى الصائم من الشهوات، وص رًا عّما حرم هللا ع ى طاعة هللا، وص رًا ع ي الصوم؛ فإن فيه ص كلها 

  فيه من ألم الجوع والعطش، وضعف النفس والبدن"يحصل للصائم 

ة تحقق الخلو من الرياء ومقدار ثوابه وعظيم مكانته  ي م ي البخاري، و ي وأنا أجزي به " كما  " الصيام 

وتشريفه، فالصيام إذًا مدرسة ٕالاخالص. كما أنه مدرسة الاحتساب" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. من 

ر وتعب ، تأتي صام رمضان إيما ي الاحتساب من أجر وص نا واحتسابا . ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا ". ملا 

ي النفس والروح معا. ركات ؤالاماني الجميلة    بعده ال

ر  رها كث رمضان مدرسة الجهاد والانتصار، حيث بدر الفرقان وفتح من هللا ونصر قريب وجالوت العزة وغ

ى النفس ن النصر ع ا. تحقق ح ذي ا و ي تربي ر  ي معركة الفطام والص ا    والانتصار عل

ر. إن ٕالاعداد للعمل عالمة  ى ٕالاعداد والبناء والتخطيط والتدب ي مدرسة رمضان بحاجة إ والنجاح 

ًة}،  ُه ُعدَّ
َ
وْا ل َعدُّ

َ
َراُدوْا اْلُخُروَج أل

َ
ْو أ

َ
ى: { َول ي القصد، كما قال تعا ولهذا: من ٓالان ، اصدق التوفيق وأمارة الصدق 
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ى فعل الطاعات .. وأن تجعل من رمضان صفحًة بيضاَء نقية، مليئًة باألعمال الصالحة .. صافيًة من  عزمك ع

  شوائب املعا . قال الفضيل: "إنما يريد هللا عز وجل منك نيتك وإرادتك ".

ر من ى التوبة الصادقة املستوفية لشروطها, وأك ي/أخ إ ْم ما البد منه من  لذلك بادر أ الاستغفار. وتعلَّ

ى استثمار رمضان. وأعد لذلك خطة شهر  فقه الصيام وأحكامه وآدابه. واعقد العزم الصادق والهمة العالية ع

ريات ؤالاسواق والفضائيات واعلم أنه  رًا باملش رمضان ٕالايمانية والعلمية والاجتماعية والدعوية. وال تنشغل كث

ن وإطعام املحت أيام معدودات، فهو  ن موسم فاضل، ولكنه سريع الرحيل.. وعظم أجرك بإفطار الصائم اج

ن.    وكفالة ٔالارامل واملساك

ي املسجد،  رنامج يومي لألعمال الصالحة كقراءة القرآن، والجلوس  رتيب ل وال تنس التخطيط وال

رها من ٔالاعمال، فال يدخل عليك والجلوس مع ٔالاهل، والصدقة، والقيام، والعمرة، والاعتكاف، والدعوة وغ

ركات رات وال رًا من الخ ي َشتات ، فتحرَم كث   .الشهر وأنت 

  "اللهم أهل رمضان علينا باألمن وٕالايمان والسالمة وٕالاسالم".
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  فلسفة الصيام
  ]183[البقرة :  قُونَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّ "

  ما مغزى الصيام؟ 

ن بحثًا عن استقرار نفس مع أمر إله يحمل مع ٕالالزام الذي ال  ي عالم الصائم ردد صداه  سؤال ي

ْعَنا [البقرة :  خيار معه سوى قولنا "
َ
ط
َ
َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا [البقرة " خالفًا لب إسرائيل الذين قالوا " ]285َسِمْعَنا َوأ

رسل ]93:  ي مهب الريح بحثًا عن حكمة مفقودة أو مع مبطن فتس ركنا  ي التشريع ال ت ". والحكمة ٕالالهية 

ُقوَن [البقرة : القرآنية بالقول " ةٓالاي ُكْم َتتَّ َعلَّ
َ
  ".]183ل

يستبق أهل الطب والصحة القول بجدوى الصيام بالقول "صوموا تصحوا", وأن الصيام طريق إلعادة 

سد وإراحة املعدة وتجديد الخاليا. وأهل علوم النفس والاجتماع نافسوهم بالحديث عن وحدة املشاعر ترميم الج

مع الفقراء وأصحاب الحاجات وذلك بتحقق الجوع والعطش وأن نحاكي من ال يجدون قوت يومهم فنخاطب 

م، ون م، ونعرق بعرقهم، ونشقى بشقا ا, فنجوع كجوعهم، ونظمأ كظم تألم بآالمهم، وما أعظم ضمائرنا عمليًّ

  أن يعيش ٕالانسان مع ٕالانسان ويشعر به كما يشعر هو بذاته.

وكذلك تحدثوا عن الاستعداد النفس والبدني أليام صعبة ومحن قاسية وفقدان للطعام والشراب وأّن 

ي الشدائد. ى املصائب والجلد    الصيام تمرين ع

ي الاستجابة ربما كل ذلك صحيح, فهناك الجدوى الصحية والنفس ية واملجتمعية ولكن املع التعبدي 

ي العبادة ورونقها أثرًا وتأثرًا.   الفورية ألوامر الرب تبارك وتعالىمر ٔالاإ إذ نرى أن كثافة الجسد أو رقته لها أثر 

ى بالقول " ُقوَن [البقرة : املغزى الحقيقي للصيام يعرضه ربنا تبارك وتعا ُكْم َتتَّ َعلَّ
َ
قق التقوى ". وتح]183ل

ي بن أبي طالب  اك". وح يتحقق ذلك يشرح ع ر هللا –"بأن يراك هللا حيث أمرك وأن يفتقدك حيث 

ا فيقول: - عنه   فلسفة الصيام وآلة حدو

ر من صيام البطن).  ر من صيام اللسان، وصوم اللسان خ   (صوم القلب خ

ى ص ن صوم وصوم للوصول إ وم القلب "أال يخطر ببالك ٕالاثم"، لكنَّ كاًل إذًا يتحقق التمايز والتفاوت ب

ى النفس  ى الانتصار ع ا يؤدي لآلخر فصيام البطن "الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة" يع بالدرجة ٔالاو م

ا, ولذلك "رب صائم لي ذي له من صامه إال الجوع والعطش" ولذلك البد بعد صوم الجسد استعدادا  سو
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ي ا ى  الن "إذا كان صوم يوم أحدكم فال يرفث وال  ةلصيام أال وهو صيام اللسان ومن هنا كانت وصيملرحلة أر

  يصخب وال يفسق وال يجهل, وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم".

ي صيام النفس، حيث إن (صيام النفس إمساك الحواس الخمس عن سائر املآثم   وصيام اللسان يدخل 

ى ونتجه نحو أفق أوسع وفضاء أنقى أال وهو صوم وخلو القلب  عن جميع أسباب الشر). بعد هذا الصوم نر

ي ٓالاثام أفضل من صيام البطن عن الطعام).   القلب وهو الذي يسمو بنا إذ إن (صيام القلب عن الفكر 

َوَما َخَلْقُت "تحقق التقوى غاية الصيام  املرجوة ومنته الغاية بناء ٕالانسان الذي يحقق مع الوجود 

 ِلَيْعُبُدوِن [الذاريات : 
نَس ِإالَّ ْرِض َخِليَفًة ", مع تحقق ملع الاستخالف الحقيقي " ]56اْلِجنَّ َوٕالْاِ

َ
ي ٔالا ي َجاِعٌل ِ ِإّنِ

  ". ]30[البقرة : 

ى صيام اللسان, ومن صيام اللسان إ ي أنفسنا مغزى الصيام باالنتقال من صيام الجسد إ ى إذًا لنحقق 

ا ِمن َتْقَوى اْلُقُلوِب [الحج : صيام القلب بتحقق تقوى القلوب "  َ َّ ِه َفِإ ْم َشَعاِئَر اللَّ   ".]32َذِلَك َوَمن ُيَعّظِ

  
  


