
 

 

 رمضان ...تني الرتتٍح الرتانٍح واملىسم الرتفٍهً
 زلمد توفيق رمضاند.                

 مبناسبة شهر رمضان ادلبارك ....
جتري أنشطة سلتلفة إعالمية وترفيهية وخيم رمضانية حىت مطلع الفجر... وصالة تراويح جبزء  

 اخل...شطة دعوية وأخرى خرييةنأكامل ودروس دينية و 
وتزيد كثري من النشاطات  ،ر رمضان ادلبارك ختفف كثري من األعباء من جهةومبناسبة شه

 من جهة أخرى... وكل ىذا من أجل شهر رمضان ادلبارك.!!والفنية االقتصادية 
 ألنظر مباذا متيز شهر رمضان وجدت األمور اآلتية: وسنة النيب إذا عدت إىل كتاب اهلل تعاىل 

  لَعَلَّكُمْ تَتَّقُىنَنا نكتسب من صيامو صفة التقوى صيامو لعلقد فرض و وجوب صيامو...
 ،ويف ىذا تنويو بالصلة اليت جيب أن توثقىدى للناس،  ذي أنزل فيو القرآنلوىو الشهر ا

ن يعقد خالل ىذا الشهر الذي جيب أو  ،والصلح الذي جيب أن يبدأ بني ادلسلم وبني القرآن الكرمي
ومن مث إىل العمل بو. إذ ما  ،صل إىل فهمويبدأ بتالوتو لي تعاىل الصلة مع كتاب اهللادلبارك بتوثيق 

 ؟! مل يطبق مضموهنا الطبية اليت يقدمها لو الطبيب إن فائدة قراءة ادلريض للوصفة

وىو شهر االلتجاء إىل اهلل والتضرع بني يديو، وقد أشار إىل ىذا ادلعىن عندما قال بعد ذلك: 
َنًِّ فَئِنًِّ قَرٌِةٌ أُجٍِةُ دَعْىَجَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلٍَْسْتَجٍِثُىاْ لًِ وَلٍُْؤْمِنُىاْ تًِ لَعَلَّهُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِثَادِي ع

شهر رمضان فرصة التائبني لرفع أكف التوبة الصادقة إىل رهبم والتضرع إليو باالستغفار، ف ٌَرْشُدُونَ 
 مي فضلو وواسع عطائو.وااللتجاء إىل بابو حبوائجهم بافتقار إىل كر 

وأن الدعاء  ستجابتهم ألوامره وإمياهنم.ووجدت أن باب استجابة اهلل لعباده مرىون با
سبياًل لتحقق الرشد  توبة الصادقة، ليكونسيستجاب؛ ولكن إن كان مرتكزًا على قاعدة اإلميان، وال

 .يف ادلرء

عن الطعام والشراب  ؟ ىل رلرد اإلمساكالتقىولكن ما الصوم الذي يكسب صاحبو صفة 
رواه الدارمي بإسناد  قد قال يف حديث ؟ إن النيب ة ادلفطرات يكسب صاحبو صفة التقىوبقي

كم من صائم ليس لو من صيامو إال اجلوع، وكم من قائم : "حسن ورواه اإلمام امحد بلفظ قريب منو



 

 

، دع قول الزور والعمل بومن مل ي" وقال أيضًا فيما أخرجو البخاري:" ليس لو من قيامو إال السهر
" وقول الزور الكذب، قول الزور واجلهل..ويف رواية: "  "رابوفليس هلل حاجة يف أن يدع طعامو وش
: فليس هلل حاجة ...كناية عن عدم قبول  . وادلراد بقولو  ومنو الكذب على اهلل، بل ىو أشنعو

   اهلل صيام ذلك الذي مل يدع قول الزور واجلهل والعمل بو.

احتسابا، غفر لو ما تقدم من ، إميانا و من صام رمضان: "قال رسول اهلل  وقد صح أن
: إميانًا واحتساباً. فعنصر هذه اجلائزة، ولكن دلن صام رمضانرواه البخاري وأي جائزة ك"ذنبو

االلتزام حبدود اهلل، فال خيرج الصائم عنها وال ىو ، والشرط الثاين األول اإلخالص ىو الشرط
 لو ما تقدم من ذنوبو.اهلل يتجاوزىا... ىذا الذي يغفر 

يعود من اتبعها بصورة صحيحة منها بنتائج  ،كل ذلك يوضح لنا أن رمضان دورة تربوية متميزة
 تعاىل يغفر لو عظيمة: يف مقدمتها اكتساب صفة التقوى، واستجابة دعائو، والنتيجة األخرى أن اهلل

 ذنوبو فيعود نظيفاً من أوزاره كيوم ولدتو أمو.
ونتلمس مواضع اإلخالص  ،برنامج حياتنا يف رمضان وإذا كان األمر كذلك فإن علينا أن نتبني

ولعل ىذه الفرصة تكون منعطفًا ضلو اخلري والرشد  ى أن ضلظى مبغفرتو تعاىل لذنوبنا.عس ،يف قلوبنا
منا  أحد على أنو الأنينة اليت تنال بذكره سبحانو، قلوب بالطملرضى هلل وأسعد للتكون أ ،يف حياتنا

 ىل ستتاح لو فرصة كهذه الفرصة ؟يدري 
إن األمة اجلاّدة ترسم بالصدق والعمل واإلخالص والنشاط مسرية حياهتا لتنال أفضل النتائج يف 

 دنياىا ويف آخرهتا.
ذلك من ادلباحات اليت توجب فريضة الصوم  وأن يصوم ادلسلم عن الطعام والشراب وغري

 مع حقيقة الصوم ومعناه.ذلك شلا يتناقض فاإلمساك عنها، مث ينال حظ نفسو من احملرمات، 
، وأن مث يفطر فمو على الغيبة والنميمة ،أن يصوم فمو عن ادلباح يف أصلو من الطعام والشراب
اهلل من ادلشاىد اليت تفسد قلبو وروحو، يصوم عن ادلباح من زوجتو، مث يفطر بصره على ما حرم 

ليس ىذا بالصوم  ؛ويفطر يف ليلو على احملرمات ،أن يصوم يف هناره عن ادلفطرات ؛وتفسد صلتو بربو
   وليس الصوم الذي يثمر التقوى ويقرب العبد إىل ربو.  الذي أمر بو اهلل.

باهتم يف حياهتم الدنيا، وجيعلوا حىت بوا طيذى  على الطرف ادلقابل صلد اذلازلني الذين يريدون أن ي  
من اللهو  يف شهر رمضان ادلباركمن شهر التقرب إىل اهلل فرصة ذلزذلم وعبثهم. فهم يعطون أنفسهم 

 ما ال يعطوهنا يف غريه، منتهكني حرمتو، مستخفني حبدوده.والعبث وإضاعة احلياة...



 

 

{ فَتَعَالَى 111اكُمْ عَثَثاً وَأَنَّكُمْ إِلٍَْنَا لَا تُرْجَعُىنَ}أَفَحَسِثْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَذلؤالء يقول سبحانو: 

الذي تعبثونو لن يطول،  وذلؤالء نقول: إن العبث  اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُىَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرٌِمِ
دركون أن األمر جّد تعندما وإن حال الغفلة اليت غرقتم يف مستنقعها ستعقبها يقظة...  ولن يدوم.
 .وأن بعد البعث حساباً وجزاء ،وأن بعد ادلوت بعثاً  ،وأن بعد احلياة موتاً  ،وليس ىزالً 

رمضان فرصة للعودة إىل الذات لتصحيح مسارىا وتقومي اعوجاجها، فيغض بصره وميسك  
نفسو للموقف بني يدي  لسانو عن الغيبة والنميمة وسائر ألوان التجاوز واخلطأ...فرصة إلعداد ادلرء

ينال فيها اجلائزة: لاهلل يوم تبدو السريرة عالنية....فرصة تزيد فيها شفافية روحو، وجدية سعيو، فرصة 
 .لعلكم تتقون

 .واحلمد هلل رب العادلني


