
 والتسامح الرمحة شهر رمضان
  

,  احلؾم دين,  الصػح دين,  العػو دين,  التسامح دين,  الرمحة دين هو ديــا أن شك ٓ       

 فؼال,  اجلؿقل الصػح كصػح أن إىل ودعاكا الؽريم الؼرآن عّؾؿـا وقد,  إخالق مؽارم دين

( , 58:  احلجر) "مت خت حت "( : وسؾم عؾقه اهلل صذ) كبقـا خماصبًا سبحاكه

 .معه تلكقب وٓ عتاب وٓ منّ  ٓ الذي الصػح وهو

)إعراف  "زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ" ويؼول )عز وجل(:         

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت "( , ويؼول سبحاكه : 911: 

,  36 : )الػرقان "مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ

 ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث ىثنث مث ": , ويؼول سبحاكه (36

 َعَؾقْهِ  اهللُ َصذ  ) اهلل َرُسوَل  َأن   "ويف احلديث الـبوي الرشيف : ( , 22)الـور :  "يك

ـَا َيـِْزُل ":  َقاَل ( َوَسؾ مَ    إىَِل  َلقَْؾةٍ  ُكل   َوَتَعاىَل  َتَباَركَ  َربُّ
ِ
ََمء ْكقَا الس   أِخرُ  الؾ قْلِ  ُثُؾُث  َيبَْؼى ِحيَ  الدُّ

 صحقح) " َلهُ  َفَلْغِػرَ  َيْستَْغِػُرِن  َمنْ  , َفُلْعطِقَهُ  َيْسَلُلـِي َمنْ  , َلهُ  َفَلْستَِجقَب  َيْدُعوِن  َمنْ : َيُؼوُل  ,

  (.البخاري

  حـالــان تصـاء رمضــؾة أكه إذا جــا اجلؿقــا وأعرافـــوقد كان من عاداتـ

ادتخاصؿون , وتزاور الـاس وتواصؾوا , وأدركوا بل أيؼـوا أكه ٓ جمال لؾخصام أو الشؼاق 

ٓ ََيِلُّ دُِْسؾٍِم َأْن  "الشفر الؽريم , وإذا كان كبقـا حمؿد )صذ اهلل عؾقه وسؾم( يؼول : يف هذا 

ُهُم ال ِذي َيبَْدُأ   ََيُْجَر َأَخاُه َفْوَق َثالِث َلقَاٍل , َيْؾَتِؼَقانِ  َفقُْعِرُض َهَذا , َوُيْعِرُض َهَذا , َوَخْرُ

المِ  ون أن صقامفم ٓ يؿؽن أن يؽون تاًما كاماًل مع )متػق عؾقه(. فإن الـاس يدرك "بِالس 

وجود الشحـاء أو البغضاء فقَم بقـفم , ومن ثؿة كاكوا بػطرهتم َيرصون كل احلرص عذ 

إهناء أي خصومات أو شحـاء قبل رمضان , وقبل السػر إىل احلج , ويعدون ذلك من لوازم 

جاوزه إىل التزاور والتزاور ادتبادل يف الؼبول , ومل يؽن إمر يؼف عـد هذا احلد , إكَم كان يت

ساحات كرم ومآدب إفطار وسحور هذا الشفر يف أجواء عائؾقة وإكساكقة , ٓ هتدف إٓ إىل 



تعؿقق أوارص الرمحة وادودة بي إهل واجلران وإصدقاء يف أرَيقة مرصية تستحق 

  التشجقع والتؼدير .

 "( : وسؾم عؾقه اهلل صذ) كبقـا يؼول,  ضقؼفا ٓ والـػوس إخالق اتساع شفر رمضان      

 إن: َفْؾقَُؼْل  َقاَتَؾهُ  َأوْ  َأَحدٌ  َساب هُ  َفإِنْ  , َيْصَخْب  َوَٓ  َيْوَمِئذٍ  َيْرُفْث  َفالَ  َأَحِدُكمْ  َصْومِ  َيْومُ  َكانَ  َفإَِذا

دٍ  َكْػُس  والذي َصاِئٌم , اْمُرؤٌ  ائِ  َفمِ  خَلُُؾوُف  بَِقِدهِ  حُمَؿ   ِريِح  ِمنْ  اْلِؼقَاَمةِ  َيْومَ  اهلل ِعـْدَ  َأْصقَُب  مِ الص 

اِئمِ  ادِْْسِك,  " بَِصْوِمهِ  َفِرَح  َرب هُ  لؼي َوإَِذا بِِػْطِرِه , َفِرَح  َأْفَطرَ  إَِذا َيْػَرُحُفََم , َفْرَحتَانِ  َولِؾص 

 من له يتعرض ما إىل يـساق وأٓ , عؾقه ولقحافظ بصقامه فؾقتحصن أي( , عؾقه متػق)

 عؾقه اهلل صذ) كبقـا يؼول , الغضب عـد كػسه يؿؾك الذي هو احلق فالصائم , استػزاز

َعِة , الشديد لقس ":  (وسؾم َ  صحقح) " الغضب عـد كػسه يؿؾك الذي الشديد إكَم بِالرصُّ

 وهويتـا وثؼافتـا ديــا عذ غريب هو إكَم شاذة عـف ترصفات من كراه فَم( , البخاري

 ويؽون , الػضقل الشفر هذا يف العـف هذا وقع إذا استـؽاًرا إمر يزدادو , احلضارية

 ٓ إذ , والؼائؿي الصائؿي عذ شؽال حمسوب إكسان من كان إذا حدة أشد آستـؽار

 هتذيب هو إكَم , والرشاب الطعام عن آمتـاع جمرد عذ كؼرصه أو الصقام كػفم أن يـبغي

 وصوٓ , التحؿل قوة عذ وتدريب , ادعريف لؾسؾوك ويموتؼ , لؾؿشاعر وترققق , لؾطباع

:  وتعاىل سبحاكه يؼول حقث , التامي وادراقبة التؼوى حتؼقق وهو , إهداف أعذ حتؼقق إىل

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه "
 ( .956:  البؼرة) "َّ ٍّ

, والرفق ,  , والرمحة ر , والتقسرـوعذ اجلؿؾة فؼد دعا اإلسالم إىل السَمحة , والقس        

َرِحَم اهلل َعْبًدا َسْؿًحا إَِذا َباَع َسْؿًحا إَِذا اْشََتَى َسْؿًحا  "فؼال كبقـا )صذ اهلل عؾقه وسؾم( : 

َدَخَل َرُجٌل اجْلَـ َة بَِسََمَحتِِه  ", وقال )صذ اهلل عؾقه وسؾم(:)صحقح البخاري( "إَِذا اْقَتَض 

ْفَق َٓ َيُؽوُن يِف  "ـد أمحد( , ويؼول )صذ اهلل عؾقه وسؾم( : )مس "َقاِضًقا َوُمتََؼاِضًقا إِن  الرِّ

 إِٓ  َشاَكُه 
ٍ
 إِٓ  َزاَكُه َوَٓ ُيـَْزُع ِمْن ََشء

ٍ
)صحقح مسؾم( , ويؼول )صذ اهلل عؾقه وسؾم( "ََشء



تِي َشْقئًا َفَشق  َعَؾقِْفْم َفاْشؼُ  ": تِي َشْقئًا الؾفم  َمْن َوىِلَ ِمْن َأْمِر ُأم  ْق َعَؾقِْه َوَمْن َوىِلَ ِمْن َأْمِر ُأم 

  . )صحقح مسؾم( " َفَرَفَق ِِبِْم َفاْرُفْق بِهِ 

فَم أحوجـا يف هذا الشفر الؽريم إىل مراجعة الـػس , إىل التسامح والتصالح مع 

ا وعَمتـا , أكػسـا , مع أهؾقـا , مع أزواجـا , مع أبـائـا , مع أشؼائـا وشؼقؼاتـا , مع أعَممـ

وبـي أعَممـا , وبـي عَمتـا , وأخوالـا وخآتـا , وبـي أخوالـا , وبـي خآتـا , وجراكـا , 

وأصدقائـا , وزمالئـا , وسائر ادتعامؾي معـا , لـػوز وكسعد يف عاجؾـا وآجؾـا بإذن اهلل 

 تعاىل .

 

*       *       * 

 


