
 مجاع اخلري  شهر رمضان
 

 

، وصفر  رمضان صفر الصػاء الروحي بال مـازع ، ففو صفر اإليامن ، وصفر الزكات        

الرمحات ، وصفر الـػحات ، من صامه إيامًكا واحتساًبا غػر له ما تؼدم من ذكبه ، ومن قامه 

إيامًكا واحتساًبا غػر له ما تؼدم من ذكبه ، فقه لقؾة خر من ألف صفر هي لقؾة الؼدر ، من 

أجره من غر أن قامفا إيامًكا واحتساًبا غػر له ما تؼدم من ذكبه ، ومن فّطر فقه صائاًم فؾه مثل 

ُيـَؼص من الصائم يشء ، ومن أدى فقه كافؾة كان كؿن أدى فريضة فقام شواه ، ومن أدى فقه 

 فريضة كان كؿن أدى شبعني فريضة فقام شواه .  

وهو صفر الز والصؾة ، ٓ جمال فقه لؾخصام أو اخلالف أو ادشاحـة ، يسارع الـاس فقه       

 صؾة الرحم والصؾ  بني الـاس بصػة خاصة ، و ي ادحديث إىل اخلرات بصػة عامة ، وإىل

ِحَم ، َوَصَؼْؼُت ََلَا اْشاًم ِمَن اْشِؿي ، َفَؿْن َوَصَؾَفا َوَصْؾتُُه ،  "الؼدد: مْحَُن ، َخَؾْؼُت الرَّ َأَكا الرَّ

قول )رواه السمذي(، يؼول كبقـا )صذ اهلل عؾقه وشؾم( اقرءوا إن صئتم "َوَمْن َقَطَعَفا قطعته

 رثزثمث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب "اهلل تعاىل:

 مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث
 . (24ـ 22)حمؿد: "ىل

 ود ـا )صذ اهلل عؾقه وشؾم( أجـد كان كبقــاء ، فؼـود والسخـوهو صفر اجل

َما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِ  اْلِعبَاُد فِقِه إَِّٓ  "الـاس وكان أجود ما يؽون  ي رمضان ، وهو الؼائل : 

ا : الؾفمَّ َأْعِط ُمـِْػًؼا َخَؾًػا َوَيُؼوُل أَخُر : الؾفمَّ َأْعِط ُُمِْسًؽا تَ   َؾًػاَمَؾَؽاِن َيـِْزَِٓن َفقَُؼوُل َأَحُدُُهَ

 جض مص خص حص  مس خس حس ": ؾقه( ، ويؼول ادحق شبحاكه وتعاىل)متػق ع "

  حك جكمق حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حطمض خض حض
 (.83)حمؿد: "هل مل خل حل جل مك لك خك

وهو صفر الؼرآن ، وصفر الذكر ، وصفر الدعاء ، ولقس ذلك كؾه بإمر القسر ، إكام هو        

أمر لو تعؾؿون عظقم ، فلهل الؼرآن هم أهل اهلل وخاصته ، وبالذكر تطؿئن الؼؾوب ، يؼول 



)الرعد :   "مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه  مه جه هن ":  شبحاكه

)عز وجل( حقيُّ كريم يستحي إذا رفع العبد  (، ومن ُرزق الدعاء ُرزق اإلجابة ، ٕن اهلل23

 مغجغ مع جع مظ  حط مض":  ا صػًرا خائبتني ، وهو الؼائليديه أن يردُه

 "جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف
 ( .631)البؼرة:

وهو صفر العؿل واإلكتاج ، إْذ ٓ يـبغي وٓ جيوز أن تتعطل حركة ادحقاة  ي هذا الشفر       

ادة الصوم حافًزا دزيد من العؿل ، وأن تؽون مراقبة اهلل فقه الؽريم ، بل يـبغي أن تؽون إر

 باعًثا دزيد من ادراقبة ومن صحوة الضؿر اإلكساين ادحي .

ولعل أهم ما كطؿ  إلقه ، وكرجو أن كصل إلقه من خالل كل ما شبق هو الصػاء مع       

ة  ي اهلل ، وحسن الؾجوء اهلل ، ومع الـاس ، ومع الـػس ، ولن يؽون ذلك إٓ بالثؼة الؽامؾ

 إلقه والتوكل عؾقه .

 والصػاء مع الـاس إكام يؽون بالبعد عن كل أشباب العداوة والشؼاق ،       

والػرقة واخلالف ، والبغضاء والشحـاء ، وإحؼاد السوداء ، والؼؾوب ادريضة ، والغقبة 

 كشغال عام يعـقـا بام ٓ يعـقـا .، وآؽر ، والعؿل عذ تعطقل أخرين ، والؽقد واد ةؿقوالـؿ

والصػاء مع الـػس يؽون لصؾحفا مع ذاهتا ومع أخرين ، واإليامن بلن ما قدر كان ،          

وما كان لإلكسان ففو آتقه ٓ حمالة ، وما أصابه مل يؽن لقخطئه ، وما أخطله مل يؽن لقصقبه، 

يـػعوه  إَّٓ بمء قد كتبه اهلل له ، ولو  وأن إمة لو اجتؿعت عذ أن يـػعوا اإلكسان بمء مل

اجتؿعوا عذ أن يرضوه بمء مل يرضوه إَّٓ بمء قد كتبه اهلل عؾقه ، رفعت إقالم وجػت 

ديـه وأمر دكقاه ،       الصحف ، وأن يؽون اإلكسان  ي توازن بني معاصه ومعاده ، وبني أمر

 ؾم ـش نم مـاكه ويده عن الـاس ، فادسؾـوأن يؽف أذى لس

 ادسؾؿون من لساكه ويده ، وادفاجر من هجر ما هنى اهلل عـه .



بعضفم ببعض ،  ادـوهو صفر الرمحة بال مـازع ، رمحة اهلل عز وجل بعباده ، ورمحة العب      

فالرامحون يرمحفم اهلل ، ومن ٓ َيرحم ٓ ُيرحم ، وهو ما يتطؾب أن كعؿل عذ أن تعم هذه 

فا : إكساهنا وحقواهنا وضائرها ، لـمكد لؾعامل كؾه أن ديــا دين رمحة الرمحة اإلكساكقة كؾ

وشالم ٓ عـف فقه وٓ إرهاب ، وأن كبقـا حمؿًدا )صذ اهلل عؾقه وشؾم( هو كبي الرمحة ، 

 مك لك اك "ورشالته هي رشالة الرمحة ، حقث يؼول ادحق شبحاكه وتعاىل : 

 (.601)إكبقاء :  "  يك ىك

 

*       *       * 



 


