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أفكار حول رمضان

ف��ي �آالء �هلل ،وعظمته ،و�إبد�ع خلقه ،و�لتفكر في �لمبد�أ و�لم�ص��ير،

�لح��ب للخالق �لعظيم
وف��ي رم�ص��ان تتجلى وتترقرقُ �أ�ص��مى �آيات
ِّ

�لحم��د هلل ،و�ص��لى �هلل و�ص��لَّم عل��ى نبي��ه وم�ص��طفاه ،وعل��ى �آل��ه

وم�صاعد ُة �صهر رم�صان على هذه �لعبادة �إنما هو من باب خالء �لمعدة

�لم�ص��لم وقد �ص��ام نها َره وقام ليله ال ياأبه بالجوع
و�أعظمها ،فهذ� هو
ُ

��ن و�اله ،وبع��د :فهذه �أفكار حول رم�ص��ان �أرج��و �أن تكون
و�ص��حبه و َم ْ

أع�ص��اء ،ويك�ص��لُ
م��ن كث��رة �الأطعمة و�الأ�ص��ربة �لتي ترتخي معها �ال
ُ

مفيدة نافعة ،و�هلل من ور�ء �لق�صد:

و�المتالء
�لج�ص��م ،وتن�ص��لُّ حركة �لعق��ل ،فالبطنة تُذهب �لفطن��ة،
ُ

•
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•

كالج َمع و�الأعياد وما �إلى ذلك ،كي تُقلِّ�س من �صعور �لنا�س
�لمنا�صبات ُ
تختلف عن �أيامهم في
ب� (�لرتابة) �لمملة ،وتجعلهم يعي�ص��ون �أيام�� ًا
ُ
�ص��ائر �ل�ص��نة ،وتكون بمثابة �الأم��ل ،وقديم ًا قيل :ل��وال �الأمل لبطل
و�ص��هر رم�ص��ان ل��ه �الأثر �لكبير ف��ي هذ� �لمجال ف��ي كثيرٍ من
�لعمل،
ُ
�لنا���س بتغييرٍ تا ٍّم ع ّما
ي�ص��عر
نو�ح��ي �لحياة ،و�أنماط �أحد�ثها ،وبه
ُ
ُ
تتجد ُد �لحيا ُة وتتبلور �صو ُرها.
�صباح م�صاء ،وبهذ�
تعودوه
َّ
َ
•

•

•

ٍ
كثير من
و�ص��هر رم�ص��ان كثير ً� ما ُي�ص��اعد على
(عبادة) قد �أعر�س ٌ
�لنا���س عنه��ا ولم يعودو� ُيعيرونها � َّأي �هتم��ام ،تلك هي عباد ُة �لتفكُّر


�س
ُعر ُ
د�عي ًا ر�جياً ،ما له ِمن ٍّ
هم �إال �لقبول و�لتجاوز ع َّما م�ص��ى ،قد ت َ
�أمام��ه �أ�ص��هى �الأطعم��ة ف ُيعر���س عنها ،ويل��وح له �أعذب �ل�ص��ر�ب فال

�صبب كبير الإف�صاد �لفكر ،و�إبعاده عن وظيفته ووجوده.
�لد�ئم ٌ
ُ

•

ٍ
ٍ
و�ح��د ُت َم��لُّ  ،ولذل��ك كان فيه��ا
ك�ص��ريط
�لحي��ا ُة عندم��ا تك��ون

و�لعط�س ،وال بال�ص��هر و�ل�ص��مر� ،ن�ص��رف بكليته �إلى ربه تائب ًا منيباً،











•

•

•

تفتق��ر �إلي��ه �الأمةُ
وم��ن �أه��م درو���س رم�ص��ان ذل��ك �لدر�س �ل��ذي
ُ
فالم�ص��لم عندم��ا ُيكابِ��د �ألم �لج��وع و�لعط�س،
باأجمعه��ا�( :ل�ص��بر)،
ُ
نف�ص��ه على ما تكره ،ين�ص��ا ُع له ما يع�ص��يه من �ل�ص��بر� ،إلى � ْأن
و َي ْحمل َ
خطوب �لحي��اة و�أكد� ُر
ي�ص��ير له �ص��جية وجبلّ��ة ،و�إذ� ما �عتر�ص��ت ُْه
ُ
َ
ق��وي �أمينٍ يد� ِف ُع به عن �إيمان��ه ويقينه ،وعزته
�لدنيا كان ذ�
�ص��الح ٍ
ٍ
وكر�مته ،هذ� �أوالً ،وثاني ًا ُي ِ
�صاعد على حمل �أمانة �لتبليغ و��صتعذ�ب
�الأذى في �صبيل �لحق و�ل�صالم.











يلتفت له ،كلُّ رغبته �أن ير�ص��ى �هلل عنه ،ويقول له يو َم �لقيامة بعد
كل ه��ذ� �لتعب و�لن ََّ�ص��ب :لقد بلوتُك يا عب��دي ووجدتُك عند �لعهد،
و�الآن ﴿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ ،وهناك :ما
أ�صد خيبةَ َم ْن ِ
خ�ص َر �المتحان!
� َّ
•

•

•

ٌ
وبرك��ة ،و� َّإن ِم��ن �أَ َجلِّها بهج��ة ونقاء
خي��ر
و�ص��اعات رم�ص��ان كله��ا
ٌ
وقرب ًا و�ت�ص��ا ًال �ص��اعة �ل�ص��حرُ ،من��ى �أنف���س �ل ُع َّباد و�لزه��اد ،و ُبغية
�لطالبين و�لر�غبين.
�ل�ص َح ُر وهم في غفلة �لنوم غارقون،
ٌ
مر عليهم َّ
كثير �أولئك �لذين َي ُّ

كلُّنا بحاجة �إلى �ل�ص��بر كي ن�صتطي َع مو�كبة �ل�صير وقلع �الأ�صو�ك

ياأتيه��م �لخي��ر �إل��ى �أبو�به��م وهم عن��ه ر�غبون  ،ولكن رم�ص��ان �ص��هر

�لدر�س �لبليغَ.
من �لطريق ،ومرحب ًا برم�صان عندما ُيملي علينا هذ�
َ

�لرحمة و�لحنان ياأبى �إال � ْأن يجعل للجميع ن�ص��يب ًا من هذه �ل�ص��اعة

•

•

•

�لمباركة �لعظيمة ،فال ُب َّد لل�صائم من �صحور ،وال ُب َّد لل�صحور
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َ
تنتع�س
��حر حتى
�ل�ص َ
ي�ص��م َ
من ��ص��تيقاظ ،وال يكا ُد �الإن�ص��ان ُّ
عبير َّ

وت�صبيحاته وقر� ِ
ِ
ِ
ِ
آنه قوةٌ �إيمانية هائلة،
وقيامه
ب�صيامه
ورم�ص��ان

�ص��اله يناجي ر َّبه ،ويذرف
ُ
نف�ص��ه ،وتتفتح ذ�بالتُ وروده ،فيلجاأ �إلى ُم َّ

�لدرب طيلة �أيام �ل�صنة ،كلما َ�صلطت
وتنير له
ت�صحذُ عزيمةَ �لم�صلم،
َ
ُ

�ص��هر رم�ص��ان �لذي كان �ل�صبب
�أما َمه دمو َع �لخوف و�لرجاء ،وي�ص��كر َ

أل��م و�ليا ُأ�س �أن
�ل�ص��م�س �أ�ص��عتَها على نهره فاأ�ص��رمته ،وكلما حاول �ال ُ
ُ

يد
بحر �لكرم ،وتمتد ُ
في تعريفه بهذه �ل�ص��اعة �لغ ّناء ،حيث يفي�س ُ

يقترب��ا من �ص��اطئه ...قوةٌ
وتهب �لعين
تمنح
َ
ُ
�لقل��ب حالو َة �ليقي��نُ ،

�لمغف��رة �إل��ى كلِّ �لغرقى و�لتائهين «:هل من �ص��ائل فاأعط َيه ،هل من
م�صتغفر فاأغفر له ،هل من تائب فاأتوب عليه.» ...
•

•

•

�ص��هر رم�صان على �لنف�س من �ص��فات طيبة ،وم�صاعر
�أ ّما ما ُي�ص��بغه ُ
رم�ص��ان
نبيل��ة حي��ة ،فذل��ك ما لي���س بالغام�س وال �لبعي��د ،فقد َع َّو َد
ُ
�لنفو�س �أن ُيهذبها ،ويرقى بها �إلى قمم �لم�ص��او�ة و�لعد�لة� ،إذ تذوقُ
َ
بعد ما تنطوي عليه �ص��دو ُر �لفقر�ء
معانا َة �الآخرين فال يخفى عليها ُ
ٍ
و�صمت متدثرٍ �صفّاف ،فتتق َّر ُب �إليها
ر��س،
ألم حزينٍ ٍ
و�لمحتاجين من � ٍ











ٌ
ٌ
محطات �أخرى لك �لخيا ُر �أن
محطة �صنوية تتخللها
وقلبه ِمن معينها،
تنهل منها �أي ٍ
وقت �صئتَ .

•



رئي�س هيئة دبي للثقافة والفنون






نتعر�س لها،
رم�ص��ان فر�صة ذهبية ،ونفحة �إلهية ،علينا جميع ًا �أن
َ
ؤو���س �لمحبة و�ل�ص��فاء ،ونتزو َد لغدنا ف��ي �لدنيا،
ون�صت�ص��قي منه��ا كو َ
وغدن��ا ف��ي �الآخ��رة ،وع�ص��ى �لرحم��ة �أن تط��ل علين��ا – بع��د حب�س
ً
قائل��ة� :ذهبو�
�لج��و�رح ع��ن متطلباته��ا – وتهتف بن��ا في �لد�ري��ن
فاأنتم �لطلقاء.
•

•

•

و�حد �إذ�
ج�صد
و�ل�ص��عو َر �الإن�صاني �ل�ص��ادق ،تتق َّر ُب �إليها لتقول باأننا
ٌ
ٌ

•

�سمـو ال�شـيخ ماجد بن حممد بن را�شــد �آل مكتوم

ٌ
�لم�ص��لم به��ا ليمالأ عقله
يقف
قر َة �ل�ص��رور ،وهو بهذ�
محطة �ص��نوية ُ
ُ
ّ

وتق��د ُم لها �لمعونة و�لب�ص��مة،
وتم�ص��ح عنها غب��ا َر �لفق��ر و�لحاجة،
ِّ
ُ
بال�صهر و�لح ّمى.
ع�صو
ْ
��صتكى منه ٌ
تد�عت له ُ
�صائر �الأع�صاء َّ

�إحـــدى مبـــادرات

الرعاة الرئي�سيون

•

Pantone 312 C

ال�شريك اال�سرتاتيجي

�أفكار حول رم�ضان
بقلم :عبد احلكيم الأني�س
�إدارة البحوث



