
 ھو ضیف كریم على مشارف دیار القلوب المؤمنة، یأتیھا بعد طول غیاب ..رمضان

یھا حتى تخرج بیضاء  لفال یزا  حتى نقیة، وال یزال یَھدیھا إلى الحق ویدلُّھا علیھیُزّكِ

 تتبین القلوب المؤمنة طریق النور من الظالم 

الماضي وما فیھ من ھفوات وھنَّات، فتثقل النَّفس، قد یعرض على النَّفس إن جاء الحدیث عن رمضان شریط حیاتھا 
ب الیأس إلیھا، وتتكبَّل األیدي، وتعقلھا عن العمل، وھذا نقیض المقصد من رمضان، فھو فرصة من فرص الحیاة،  ویتسرَّ

یھا باغتنام الفرص وال مواسم وموسم من مواسم الخیرات، كما ھو حال رجل األعمال في تجارتھ، فھو یبني ثروتھ وینّمِ
  .وانتھازھا واستثمارھا، ولو بقي على تحسره وتأسفھ لما استطاع أن یكون في مصاف األثریاء واألغنیاء

قل لي كیف : قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، وأقول : یقولون ! فكن من أثریاء اإلیمان بعد رمضان والتحقر نفسك 
   ..تقضي شھر رمضان، وبأي شيء تشغل وقتك، أقول لك من أنت

في رمضان تصوم فیھ األجسام عن األكل والشرب، فما بال القلوب ال تصوم عن الغل والحقد والحسد، وما بال األلسن ال 
  ...تصوم عن قول الزور والكذب والغش والسب والشتم والخوض في أعراض الناس، وفیما الینفع الناس بل یضرھم

رحمھ هللا أیاًما مضت على رمضان قدیم، فكان یعمر أرجاء دمشق كلھا، وتراه في المساجد  علي الطنطاويیذكر الشیخ 
 تجد عورة بادیة، وال منكراً الممتلئة بالمصلین القارئین، والمتحلقین حول كراسي المدرسین، وتراه في األسواق، فال

ظاھراً، وال مدخناً وال شارباً، وتشتري البضاعة وأنت آمن من الغش والغبن ألن أفسق البائعین ال یغش في رمضان، 
والمرأة تعمل مطمئنة إلى أنھا مھما أخطأت فلن تسمع من زوجھا كلمة مالم ألن المسلم الصائم ال یشتم وال یلوم في 

يء إلى بیتھ وھو آمن أن یجد من زوجتھ نكداً أو إساءة ألن المرأة المسلمة الصائمة ال تؤذي زوجھا رمضان، والرجل یج
في رمضان، ولو تركت بابك مفتوحاً لما دخل المنزل اللص ألن اللصوص یضربون عن العمل ویتوبون عن السرقة في 

 )صور وخواطر ... ( رمضان

وتتوق إلى ھذه الروحانیة الجمیلة، أتأمل كیف سرت أنوار الھدي الرمضاني  قرأت ما كتبھ الشیخ رحمھ هللا ونفسي تحنُّ  
لم تكن حیاة الناس آنذاك إال بذكر هللا وتالوة القرآن ! تحیط بالبالد كلھا حتى ما وراء الحجر في ھاتیك الزوایا المظلمة 

قى للشر مكاناً، فاألبواب موصدة أمامھ وسماع الذكر، فال عجب أن تصفو القلوب، وتحیا األفئدة، وتزكو النفوس، والیب
  ...ومحكمة اإلقفال، وال یدخل على الناس إال مایزیدھم نوراً على نورھم، فتطیب األحوال لطیب مداخلھا ونقائھا وجاللھا

ین عن سبیل هللا، وقلوب مألناھا حقداً وح سداً وبغضاً ماذا أغنت عنَّا ساعات القیل والقال؟، وقنوات ممتلئة بالغافلین والصادِّ
وكراھیةً وشقیت بالداء فلم تطلب الدواء أال وإن دواءھا اإلیمان باr والرضا بقضاء هللا وقدره والحب والوئام والسالم وحب 

  )ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون ( الخیر للغیر 

یوم تھفو القلوب لعالم الغیوب تدعو،  نحب رمضان یوم یذكر فیھ هللا وحده، فال یعلو إال اسمھ جلَّ جاللھ، وقبیل الغروب
ترجو رحمتھ وتخشى عذابھ، وفي قیامھ وتراتیل آیاتھ والوقوف عند عظاتھ، ویوم تصفو القلوب صفاًء یصقلھا من دقیق 

الشوائب واآلفات، وتقترب النفوس بعضھا ببعض، وكأنھا نفس واحدة، وفي ھداءات السحر وقت تنزل البركات والخیرات 
نحبھ .. ج بذكر هللا واالستغفار، وفي اقتحام العقبة بإطعام في یوم ذي مسغبة یتیماً ذا مقربة أو مسكیناً ذا متربةواللسان یلھ

 ..بسكینتھ وروحانیة تشع القلوب بنورھا وبھائھا، وتھبھا حالوة اإلیمان والحیاة الطیبة المطمئنة

اطت بھا سحاب ثقال من كل جانب، فأنزل هللا الغیث ومثل المؤمن التقي النقي في رمضان كمثل جبل ذو قمة شامخة أح
المبارك وسقى بھ البلد الطیب، فاستحالت األرض البلقع المقفرة إلى أرض اكتست بالخضرة وخضبت، وطلع النبات وأزھر 

وأثمر، وعادت روح الحیاة، فغسلت الذنوب، وتطھرت القلوب، وزكت النفوس، ونزل برد الیقین على ذاك الجسد الطیب 
  .تھنأ بھ نفسھ، وتعلو بھ روحھ، وتقطع بھ عناء السفر وشقائھ

 المصدر شبكة السنة وعلومھا

 


