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 رمضان شهر المؤمن يستقبل كيف

 لـ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ

 

 فؤادك حيمل ما درق على اجلوانح به متتلئ   معىن باطنك يف يثري الكلمة هبذه خطابك إن: املؤمن أيها يا
 يعرف ومل ود ه،وج حلقيقة   يهتد   مل َمن كل عن تتميز باإلميان إنك ،به خوطبت الذي اإلميان حقيقة من

  القدير كي احل اخلالق له وشرعه ارتضاه الذي باملنهج يظفر ومل العدم، من خَلقه الذي وصانعه موجده
 [41: امللك] {اخْلَب ري   اللَّط يف   َوه وَ  َخَلقَ  َمنْ  يَ ْعَل    َأال}

 يف وإسعادمها وإصالحهما واجلسد الروح لتغذية الصحيحة األسس تقي  املنهج هذا خالل من وأنت
 َأْكَمْلت   اْليَ ْومَ } اإلنسان هذا لصالح األقوى األمت األقوم األمثل الكامل املنهج بأنه ذلك والدارين، احلياتني

يت   ن ْعَمت   َعَلْيك  ْ  َوأمَْتَْمت   د يَنك  ْ  َلك  ْ  ْساَلمَ  َلك     َوَرض   الّله   م نَ  َأْحَسن   َوَمنْ }[. 3: املائدة] {د ينا   اإل 
 [.05: املائدة] {ي وق ن ونَ  لَِّقْوم   ح ْكما  

 كسبلت موامسهاو  فرصها وانتهاز ولياليها أيامها اغتنام على وحترص احلياة قيمةَ  تعرف املنهج هبذا وأنت
 اْلَمْوتَ  َخَلقَ  الَّذ ي*  َقد ير   َشْيء   ك لِّ  َعَلى َوه وَ  اْلم ْلك   ب َيد ه   الَّذ ي تَ َباَركَ } وزيادة للحسىن وتتهيأ السعادة
 ىَسعَ  َما إ الَّ  ل ْْل نَسان   لَّْيسَ  َوَأن}[. 2 ،4: امللك] {اْلَغف ور   اْلَعز يز   َوه وَ  َعَمال   َأْحَسن   أَيُّك  ْ  ل َيب ْل وَك  ْ  َواحْلََياةَ 

     : لك يقول اهلل ورسول [.14 ،15 ،33: النج ] {اأْلَْوفَ  اجلَْزَاء ُي ْزَاه   ث َّ *  ي  َرى َسْوفَ  َسْعَيه   َوَأنَّ * 
  قبل اغكوفر  فقرك، قبل وغناك سقمك، قبل وصحتك هرمك، قبل شبابك: مخس قبل مخسا   اغتن ))

 .شرطهما على صحيح وقال واحلاك  الدنيا أيب ابن رواه(( موتك قبل وحياتك شغلك،

 تستقبل كيف االهتمام بك ويأخذ التفكري حتسن القومي املنهج هلذا مبقتضاه وأخذ ك اإلميان هبذا وأنت
 أنه إال يدرك ال نم بني ما الكرمي الشهر هذا استقبال كيفية يف جدا   خمتلفة املسلمني أحوال فإن ،رمضان
َكمه إىل نظره ميتد ال ،واجلماع والشراب الطعام عن النهار يف امتناع شهر  من وبني ؛مقصده إىل وال ح 
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 جلسات قضاءو  األطعمة من أنواع لتناول فرصة يعدُّه من وبني ؛عادة العبادة مظاهر ببعض ويقوم يصوم
 والتفرج باأللعاب غالاالشت من فيه يكثر من وبني ؛املادية للتجارة مومسا   يعدُّه من وبني ؛طائل غري يف سهر
 األجنبياتب األسواق مثل يف وخيتلط الذنوب من فيكثر احلد يتجاوز من وبني ؛األفالم أصناف على

 فيه يهمل من وبني ؛تعاىل باهلل والعياذ واملقت والطرد للحرمان بذلك فيتعرض ،األواخر العشر يف خصوصا  
 يعرفوا مل ئكأول وكل ؛األخالق وسوء القلوب قسوة وأهل الغفالت أهل جمالسة يف فريتعون ونساءه أوالده
 وتغطية نقصهو  لضعفه قلوهب  يف الذي لْلميان االستجابة داعية فيه  ومخدت ،معناه يدركوا ومل رمضان

 نصيبا   أخذَ  َمن بني وما ؛الفانيات واألغراض واحلظوظ ،الزائالت للشهوات اإليثار بظلمات وآثاره نوره
 عن التطهر هرش وأنه ،القرآن ونزول الصيام بفرض رمضان ختصيص يف اخلالق اهلل حكمة فقه من ةودرج

 ؛بالرمحن الصلة وتقوية وتقومي ،الغفران على احلصول وفرصة ،الديان امللوك ملك رضوان وحتصيل ،األدران
 ،جسيمة ةوعطيَّ  ،عظيمه وفرصة ،فخيمه منَّة فهو ؛النار من عتق وآخره مغفرة وأوسطه رمحة أوله شهر

 االدكار هرش ؛وعال جل ارتضاه الذي املنهج على ،اخل طى وتثبيت ،األخطاء لتصحيح فسيح وميدان
 . واملنوح والفتح ،النصوح والتوبة ،والبشرى والفوز ،والذكرى

 بالفرح ستقبلونهفي املبارك العظي  الشهر هذا يف اإلميان مبقتضى والعمل الفقه هذا يف درجات على وه 
 أيها لك صنلخ وحنن..  اإلميان مبقتضى العمل يف وبالتشمري ،احلرمان موجبات من وباحلذر ،والسرور
ر اجلوانب الثالثة هذه يف وواجباتك مهماتك املؤمن  تظفر لصادقا بالعزم وتوجه واستمع قلبك فأحض 
 .[41 ،41: الزمر]  {َأْحَسَنه   فَ َيتَّب ع ونَ  اْلَقْولَ  َيْسَتم ع ونَ  الَّذ ينَ *  ع َباد   فَ َبشِّرْ } وتربح

 :األغر الشهر هذا فاستقبل

 . مسرورا   فرحا   .4
 . والطرد احلرمان أسباب من حذ را   .2
 . اإلميان مبقتضى العمل إىل مسارعا   مشمرا   .3
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 ه وَ  فَ ْليَ ْفَرح واْ  فَب َذل كَ  مْحَت ه  َوب رَ  الّله   ب َفْضل   ق لْ } :تعاىل قال: ورمحته اهلل فبفضل وسرورك فرحك فأما .4
 قال ،الكرمي الشهر هذا يف ورمحته اهلل فضل مظاهر يف نظرك وسرِّح[. 01: يونس] {َُيَْمع ونَ  ِّمَِّّا َخي ْر  
 وص فِّدت لنارا أبواب وغلقت اجلنة أبواب فتحت رمضان جاء إذا)) :وسل  وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول

 . والسالسل األغالل وهي باألصفاد شّدت:  صفدت ومعىن[. ومسل  البخاري رواه] ((الشياطني

 رواه(( ذنبه نم تقدم ما له غفر واحتسابا   إميانا   رمضان صام من)) وسل  وآله عليه اهلل صلى النيب وقال
 .ومسل  البخاري

  الشهر ذاه إن)) وسل  وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال رمضان دخل: قال عنه اهلل رضي أنس وعن
رم وال كله اخلري ح رم فقد ح ر مها من شهر ألف من خري   ليلة وفيه حضرك  قد  رواه ((حمروم الإ خريها حي 
 .حسن بإسناد ماجة ابن

 فقال شعبان من يوم آخر يف وسل  وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول   خطَبنا قال عنه اهلل رضي سلمان وعن
  ،فريضة يامهص اهلل جعل شهر، ألف من خري ليلة فيه شهر ،مبارك عظي  شهر أظلك  قد الناس أيها يا))

 فيه فريضة أدى ومن سواه، فيما فريضة أدى كمن كان اخلري من خبصلة فيه تقرب من ،تطوعا   ليله وقيام
  يزاد وشهر ،واساةامل وشهر اجلنة، ثوابه والصرب ،الصرب شهر وهو ،سواه فيما فريضة سبعني أدى كمن كان
 .صحيحه يف خزمية ابن رواه ((فيه املؤمن رزق يف

 :عن ساحتك تنزِّه فبأن احلرمان أسباب من احلذر وأما .2

 . به والعمل الزور قول - أ

 الناس على واجلهل ،والفسوق ،الرفث وعن -ب

 . واحملرمات الشبهات وتناول ،احلرام على الفطر وعن - ج
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 . والغيبة ،الكذب وعن ،الصيام يف التقصري وعن - د

 .املسلمني على والشحناء واملخدرات، اخلمر وتناول الوالدين، وعقوق الرح ، قطيعة وعن - ه

 بذل يف دقفاص النار، من والعتق فيه، واملغفرة ،وبركته رمضان خري من احلرمان أسباب هي تلك فإن
 اخلطاب وإليك ،التقوى حقيقة لتحصيل إال الصيام ش رع وهل..  عنها وتتنزَّه ،منها تتخلص أن جهدك

 الصَِّيام   َعَلْيك     ت بَ ك   آَمن واْ  الَّذ ينَ  أَي َُّها يَا} السامي املعىن باطنك يف يغرس الذي اإلميان بوصف الرمحن من
 {.تَ ت َّق ونَ  َلَعلَّك  ْ } قوله وتأمل[. 413: البقرة] {تَ ت َّق ونَ  َلَعلَّك  ْ  قَ ْبل ك  ْ  م ن الَّذ ينَ  َعَلى ك ت بَ  َكَما

  قول يدع مل من)) وسل  وصحبه وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول قال فقد: به والعمل الزور قول فأما -أ
 والنسائي مذيوالت  داود وأبو البخاري رواه ((وشرابه طعامه يدع أن يف حاجة هلل فليس به والعمل الزور
 .ماجة وابن

، من والصدق احلق ناف قول كل: الزور قول ومعىن  ذلك ريوغ زور، وشهادة كاذبة، بيمني وحلف   كالم 
 فلؤرر. والصدق احلق ناف كالم   كل من

 ،واهلدى قاحل ناف عمل كل وهو الزور، العمل أو الزور القول ذلك مقتضى على العمل: به العمل ومعىن
 .الصوم حقيقة إىل لتصل صومك يف وأفعالك أقوالك الصائ  املؤمن أيها فاضبط

 ،السليمة الطباع أهل منه ويستحيي ذكره يستقبح ما بكل والنطق الكالم يف الفحش وهو: الرفث وأما -ب
  وال رفثي فال أحدك  صوم يوم كان وإذا ج نَّة، الصيام)) وسل  وصحبه وآله عليه اهلل صلى قال فقد

 البخاري واهر  ((مرتني صائ  امرؤ   إين فليقل قاتله أو أحد شامته فإن ُيهل وال)) رواية ويف ((يصخب
 .ماجة وابن والنسائي والتمذي داود وأبو ومسل 

 . خياص  وال يصيح فال أي: طائل بال واجملادلة اخلصام: والصخب

 . والسخرية كالسفه اجلاهلية أفعال من شيئا يفعل ال أي: ُيهل ال ومعىن
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  جنة   الصيام)) وسل  وصحبه وآله عليه اهلل صلى وقال ،واحملرمات اإلث وهو الفسق عمل هو: والفسوق
 .والبيهقي صحيحه يف خزمية وابن حسن بإسناد النسائي رواه ((خيرقها مل ما

 .((غيبة أو بكذب  )): قال خيرقها وبَ  قيل وزاد األوسط يف الطرباين ورواه

 يف التورع يف ُيتهد وأن ،احلالل على اإلفطار يف يتحرى أن الصائ  املؤمن على املتأكد امله  ومن -ج
 .مسل  واهر  ((طيبا إال يقبل ال طيب تعاىل اهلل إن)) وسل  وآله عليه اهلل صلى قال فقد ،فطره

 ،املؤمن أيها طركف يف فتَحرَّ  ،عليه صيامه ي رد ألن تعرض فقد احلرام على أفطر ث احلالل عن صام ومن
 . تفطر من وعند تفطر ذا ما على فانظر صمت إذا:  األمة سلف بعض قال وقد

  ال مشتبهات أمور وبينهما بنّي   واحلرام بنّي   احلالل)) وسل  وصحبه وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال
  احلرام يف وقع لشبهاتا يف وقع وَمن وع رضه لدينه استربأ فقد الشبهات اتقى فمن الناس، من كثري يعلمهن
ى ملك لكل وإن أال فيه، يقع أن يوشك احل مى حول يرعى كالراعي  رواه ((حمارمه اهلل محى وإن أال مح 
 .ومسل  البخاري

 عليه اهلل لىص اهلل رسول قال فقد العاقبة شديد خطري فأمر: املفروض الصيام من بشيء التهاون وأما -د
 وإن لهك الدهر صوم يقضه مل مرض وال رخصة غري من رمضان من يوما   أفطر من)) وسل  وصحبه وآله

 .والبيهقي صحيحه يف خزمية وابن ماجة وابن والنسائي داود وأبو التمذي رواه ((صامه

 فعلى ،كله رالده يصوم أن ذلك جترؤه يكافئ ال حق بغري رمضان يف الفطر على املتجرئ إن: واملعىن
 وقال اليوم، بدل يوما   ويقضي األمر ويتدارك يتوب أن عذر بغري أفطر من وعلى ذلك، من حيذر أن املؤمن
  ،أشداق ه  م شقَّقة ،به بعراقي معلَّقني بأقوام   أنا فإذا يب انط لق ث)) رآها رؤيا يف وسل  وآله عليه اهلل صلى
 حبان وابن ةخزمي ابن رواه ((صومه  حتلَّة   قبل يفطرون الذين: قال هؤالء؟ من قلت ،دما   أشداق ه  تسيل

 .صحيحيهما يف
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 وليكن لصائ ا أيها يا والتهور التهاون من فاحذر اإلفطار، وقت قبل يفطرون: صومه  حتلة   قبل ومعىن
 . الشمس غروب بتيقُّن مربوطة   الفطر تعجيل سنةَ  فإن الغروب تيقُّن بعد فطرك

 وتعاىل باركت اهلل للعنة فاعلها املتعرض واملخدرات اخلمر وتناول الوالدين وعقوق الرح  قطيعة وأما -ه
رمون أصحاهبا أن الشريف احلديث يف جاء أوصاف أربعة املسلمني على والشحناء فهي  يف ملغفرةا حي 

 وشارب ينالوالد وعاق الرح  لقاطع إال للمسلمني رمضان من ليلة آخر يف يغفر اهلل وأن وغريه، رمضان
 الكرمي الشهر ذاه يف املؤمن أيها يا ساحتك فطهِّر.. املسلمني على شحناء قلبه يف الذي واملشاحن اخلمر
 . ومقصوده وبركته وسرِّه الشهر بنور وتظفر ربك خبري تف ز

 التزود رصةوف الربح ميدان رمضان شهر فإن: اإلميان مبقتضى العمل إىل واملسارعة التشمري وأما .3
  إميانا   مضانر  قام من)) وسل  وصحبه وآله عليه اهلل صلى رسول قال العال، والدرجات املثوبات وكسب

  واحتسابا   إميانا   رمضان قام من)) رواية ويف. ومسل  البخاري رواه ((ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا  
  رمضان يامص عليك  فرض اهلل إن)) قال له رواية ويف. النسائي رواه ((أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج

 . ((أمه ولدته كيوم ذنوبه من خرج واحتسابا   إميانا   وقامه صامه فمن قيامه لك  وسننت

 البخاري رواه ((نبهذ من تقدم ما له غفر واحتسابا   إميانا   القدر ليلة قام من)) وسل  وآله عليه اهلل صلى وقال
 .((تأخر وما)) سعيد ابن قتيبة زاد وقال. والنسائي ومسل 

 بأنواع رمضان يايلل فليعمر الكرمي، الشهر يف املؤمن يغتنمها أن ينبغي الت األعمال أعظ  من رمضان فقيام
 اهلل صلى قال الثواب عظي  له عمل الصائمني وتفطري الفرائض، يف اجلماعات على وليحافظ العبادات

  له وكان النار من رقبته وعتق لذنوبه مغفرة كان صائما   -رمضان يعين- فيه رفطَّ  من)) وسل  وآله عليه
 .صحيحه يف خزمية ابن رواه ((شيء أجره من ينقص أن غري من أجره مثل

  يف ملالئكةا عليه صلَّت حالل من وشراب طعام على صائما   رفطَّ  من)) وسل  وآله عليه اهلل صلى وقال
 .الطرباين رواه ((القدر ليلة جربيل عليه وصلى رمضان شهر ساعات
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:   قبلي نيبي  هنيعط مل مخسا   رمضان شهر يف أمت أ عط يت)) :وسل  وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول وقال
 يعذبه مل إليه اهلل نظر ومن إليه  وجل عزّ  اهلل نظر رمضان شهر من ليلة أول كان إذا فإنه: واحدة أما
  فإن:  ثةالثال وأما ،املسك ريح من اهلل عند أطيب ميسون حني أفواهه  خلوف فإن:  الثانية وأما ،أبدا

  وتزيين استعدي قولفي جنته يأمر وجل عزّ  اهلل فإن:  الرابعة وأما ،وليلة يوم كل يف هل  تستغفر املالئكة
  غفر ليلة رآخ كان إذا فإنه:  اخلامسة وأما ،وكرامت داري إىل الدنيا تعب من يستحيوا أن أوشك لعبادي

 واو فّ  أعماهل  من فرغوا فإذا يعملون العمال إىل ترَ  أمل ،ال)) فقال القدر ليلة أهي رجل فقال ((مجيعا هل 
 .به بأس ال بإسناد   البيهقي رواه ((أجوره 

  هبما ترضون تنيخصل خصال، أربع من - رمضان يعين - فيه استكثروا)): وسل  وآله عليه اهلل صلى وقال
  اهلل إال إله الأ فشهادة ربك  هبما ترضون اللتان اخلصلتان فأما عنهما، بك  غىن ال وخصلتني ربك ،

  سقى ومن النار، من هب وتعوذون اجلنة اهلل فتسألون عنهما بك  غىن ال اللتان اخلصلتان وأما وتستغفرونه،
 .صحيحه يف خزمية ابن رواه ((اجلنة يدخل حىت يظمأ ال شربة   حوضي من اهلل سقاه صائما  

 األواخر العشر يف تهدوُي غريه يف ُيتهد ال ما رمضان يف ُيتهد وسل  وآله عليه اهلل صلى نبيك كان ولقد
 عادة واحذر ،سل و  وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بنبيك فاقتد ،رمضان من غريها يف ُيتهد ال ما منه
 األعمال فإمنا ،والسيئات التقصري إىل رجعوا ورمبا آخره ويفتون يكسلون ث الشهر أول ُيتهدون أقوام

 ..خبواتيمها

 وإحسان   لألرحام صلة   ومن بالتدبر للقرآن تالوة   من فيه الرب بأعمال والقيام رمضان الغتنام وفقنا الله 
 وآله ليهع اهلل صلى حممد نبيك على وصالة لك ذكر   كثرة ومن للوالدين، بر   إحسان ومن اجلريان إىل

 أمة علىو  علينا الشهور أبرك من الشهر هذا واجعل وفق الله  ،سبيلك يف والبذل الصدقة ومن وسل 
 برمحتك وباطنا ظاهرا   االبالي عنه  وادفع والفالح والصالح الفرج أبواب للمسلمني فيه وافتح أمجعني نبيك

 .نيالعامل رب هلل واحلمد وسل  وصحبه وآله حممد املصطفى على اهلل وصلى ،الرامحني أرح  يا


