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 صديقي رمضان

 والذي ُنشر منذ سبعني عاما   ،مقال ألديب الفقهاء الشيخ علي الطنطاوي رمحه اهلل
( 551م مبجلة الرسالة عدد 1151نوفمرب  6هـ املوافق 1531رمضان سنة  42نشره يف )

 أين أنت يا صديقي رمضان ؟ :ليجيب فيه عن تساؤل ،وكان وقتها بالعراق
 ..صديقي رمضان

رع األرض وأضرب يف ز مث افتقدته وأنا شاب أ ،لقيته وأنا طفل يف دمشق ،صديق عزيز
فأين أنت يا صديقي  ،وأََلمَّت لفقده وازداد حنيين إليه ،ففرحت بلقائه وأحببته ،بالد اهلل
 ؟ رمضان

 ،وأحسب له األيام والليايل على مقدار ما ُُيسن طفل من احلساب ،كنت أَْرُقب قدومه
  .فإذا جاء فرحت به وضحكت له روحي ألين كنت أرى الدنيا تضحك له وتفرح بقدومه

 ،وأهلوها أحبة ،ودرسها تالوة وذكر ،فاملدرسة يف رمضان مسجد ،كنت أبصره يف املدرسة
ألن رمضان وصل النفوس  ،رهون املدرسوطالب يك ،ما فيهم مدّرس يقسو على طالب

مل يعرف  ،ومن ذاق حالوة اإلميان ،باهلل فأشرق عليها من لدنه النور فذاقت حالوة اإلميان
 .البغض وال الشّر وال الُعدوان
ان فاألسواق تعرض بضاعة رمضان وتفيض عليها روح رمض ،كنت أراه يف األسواق

وتقف ألسنتهم عن الكذب  ،لهها ووف اهلل ورجاؤهومي ا  فتمحو الغش من نفوس أهلها حمو 
فغدا  ،وهانت عليهم الدنيا حني أرادوا اهلل والدار اآلورة ،ألهنا جرت بذكر اهلل واستغفاره

 ،وميضى النهار كله على ذلك ،أو خيدعهم يف مال أو متاع ،الناس آمنني أن يغشهم تاجر
 ،لى األسواق بوجهه فهشت له وجوه الناسفإذا كان األصيل ودنا الغروب جتلى رمضان ع

اهلل وليك " –" الصامي يف البيت بركة" :فال تسمع إال أمثال قوهلم ،وهتفت بامسه ألسن الباعة
الفول "إىل داره حامال  طبق  ا  مث ال ترى إال مسرع "هلل وليك وحممد نبيكا" – "يا صامي
أطباق جافة ] "–الناعم  - اجلرادق "ل الفاكهة أو قطع أو سال "املسبحة"أو  "املدمس

مث ال تبصر  ،[يها الدبس وال تصنع إال يف رمضانرقيقة وكبرية تصنع من مواد واصة يرش عل
فإذا مسع صيحة املهذن أو  ،املدفع ا  أو منتظر  ،املنارة يف دمشق ذات الثمانني منارة ا  اقبإال مر 
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 :األطفال جيتمعون يف كل رحبة يف دمشق ليسمعوها فيصيحواو  ،طلقة املدفع دول داره
 .. مث يطريوا إىل منازهلم كالظباء النافرة.. أذن.. أذن.أذن

وجيلو األووة اإلسالمية رابطة املسلم  ،وكنت أبصر رمضان يهلف بني القلوب املتباينة
ل األصدقاء على غري أوي املسلم فتبدو يف أكمل صورها فيتقابل الناس عند الغروب تقاب

معرفة متقدمة فيتساءلون ويتحدثون مث يتبادلون التمر والزبيب ويقدمون الفطور ملن أدركه 
تافهة يف  ،هينة يف ذاهتا ،مترة أو حبة من زبيب ،املغرب على الطريق فلم جيد ما يفطر عليه

  .وتشري إىل معىن كبري ،ولكنها تنشئ صداقة وتدل على عاطفة ،مثنها
وأراح أهلها من التَّكالب على  ،وكنت أنظر إىل رمضان وقد سكَّن الدنيا ساعة اإلفطار

ومجع األسرة على أحلى مائدة وأمجل  ،وضم الرجل إىل أهله ،الدنيا واالزدحام على الشهوات
الوحيد يف مطعم ال أجد فيه  فواشوقاه إىل موائد رمضان وأنا الغريب .جملس وأنفع مدرسة

 .وال أرى فيه ظال  لرمضان ا  ال أمسع فيه أذانو  ا  صائم
بدأ رمضان يظهر يف جالله ومجاله وعظمته املهولة يف  ،فإذا انتهت ساعة اإلفطار

بعد  وكنت أذهب إىل املسجد ،املسجد األموي أجل مساجد األرض اليوم وأمجلها وأعظمها
هبا النهار  ا  هبم ممتلئ ا  ا كان عامر حبلق العلم كم ا  بالناس ممتلئ ا  املغرب وأنا طفل فأراه عامر 

فأجول فيه مع صديقي سعيد األفغاين والل احللقات نستمع ما يقول املدرسون  ،بطوله
ومن صنع اهلل هلذا املسجد أن صالة اجلماعة ال  ،وأشهد ثريّاته وأضواءه ومجاعاته ،والوعاظ

لسنة كلها وقد بقى ذلك إىل تنقطع فيه مخس دقائق من الظهر إىل العشاء اآلورة يف أيام ا
 . .اليوم على ضعف الدين يف أيام النفوس وفساد الزمان

فكانت توقد  ،وإن أنس ال أنس تلك الثريا الضخمة ومل يكن قد مدَّ إليها الكهرباء
احلكي اخلادم بعد واحد يشعلها احلكيون ] ا  مصابيحها وهي أكثر من ألف بالزيت واحد

وهم يطيفون هبا  ،[الشمعدان :لها من احلكة ومعناها بلغة املغربكلمة شامية ولع  ،األموي
مث يكون العشاء  ،على سالليم قصرية من اخلشب فيكون لذلك املشهد أثر يف النفس واضح

وتقوم من بعده الرتاويح وهلا يف األموي منظر ما رأيت أجّل منه وال أعظم إال صالة املغرب 
  .وال يعرف قدره إال بالعيان ،م فإن ذلك يفوق الوصفحول الكعبة يف مسجد اهلل احلرا

وقد يبلغون يف الليايل  ،وليس يقّل من يصلى الرتاويح يف األموي عن مخسة آالف أصال  
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وقد يبلغون يف الليايل األواور اخلمسة عشر والعشرين  ،األواور اخلمسة عشر والعشرين أصال  
يعرف ذلك  ،حبقيقته ولكنه الواقع ا  ن عارفوهو عدد يكاد يشّك فيه من مل يك ،ا  ألف

 ،وال حرج( يف دمشق) وحّدث عن الليايل األواور .الدماشقة ومن رأى األموي من غريهم
تلك هي ليايل الوداع جيلس  ،فإن احلقيقة توشك أن تسبقك مبالغة ،ا  وبالغ وال ختش كذب

ملهذنون واملنشدون فينشدون األشعار يف ويقوم ا ،حول السّدة بعد الرتاويح ا  فيها الناس صفوف
يا شهرنا ودعتنا عليك السالم ! يا  :وداع رمضان بأشجى نغمة وأحزهنا مث يردِّد الناس كلهم

 .على رمضان ا  ويتزلزل املسجد من البكاء حزن ،شهرنا هذا عليك السالم
* * * 

وإين ألقنع  ، هذه الدنياإنه جنة النفس ونعيمها يف ،وَسَحر رمضان ! إنه السِّحر احلالل
تعود بأن  يل فأين ذهب رمضان ؟ وأّنِّ  ،من جنات الفردوس أن تكون مثل َسحر رمضان

 ؟ أيامي اليت وصفت ألعود إليه
 ذّم املنازل بعد منزلة اللوى * * * والعيش بعد أولئك األيام

 رمضان وأنشق ألستمتع جبّو املسجد يف ا  إال أن أعود طفال  صغري  ا  إين ال أشتهي شيئ
 ؟ ت أنا أفتغريت الدنياوما تغريَّ  ،مل أعد أجد هذا النعيم .هواءه وأتذوق نعيمه

إين ألتلفت أفتش يف غربيت عن رمضان فال ألقاه ال يف املسجد وال يف السوق وال يف 
 ؟ إذن فإنا هلل وإنا إليه راجعون فهل مات رمضان ،املدرسة

فعلى  ،وأضعت راحة روحي يوم افتقدت رمضان ،يلقد فقدت أنس قليب يوم فقدت أمّ 
 قليب وأمي ورمضان وروحي رمحة اهلل وسالمه !


