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{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ 
يَرْشُدُونَ}  [البقرة/ 186].  

هذه اآلية الكريمة وردت بين آيات الصيام وكأنها تبين أن النجاح في مدرسة الصوم يعني القرب من 
اهللا تعالى، وكما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان كان يكثر فيه من العبادات،كما 
قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اهللا عَنهُما: كَانَ رَسُولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، 

حِينَ يَلْقَى جِبْرِيلَ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، ثم رجع قَالَ: 
فَلَرَسُولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ  يعني كان يكثر فيه من الصدقة واإلحسان إلى جانب 

تالوة القرآن والصالة والذكر واالعتكاف. وكان يخص رمضان من العبادة بما ال يخص غيره به من 
الشهور.   فاألجر على العمل الصالح في هذا الشهر الكريم مضاعف قَالَ رَسُولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: كُلُّ عَمَلِ 

ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى مَا شَاءَ اهللاُ، قَالَ اهللاُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا 
الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، 

وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اهللاِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ.  
الصوم وقاية من الْمعاصِي وَمن النَّار. 

لذلك قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اهللاِ رَضِي اهللا عَنهُما وهو الذي تعلم كيف يكون الصوم من رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ، وبَصَرُكَ، وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ، وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ 

وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً ... ال يكفي أن يصوم اإلنسان، بل 
البد أن يحقق معنى الصيام الحقيقي، فليس الصوم اإلمساك عن الطعام والشراب فقط، بل البد من 

االبتعاد عما حرم اهللا تعالى، ولذلك قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ملسو هيلع هللا ىلص: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ 
حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.  وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ملسو هيلع هللا ىلص: رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِال الْجُوعُ، وَرُبَّ 

قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِال السَّهَرُ.  
  

وكثيراً مايظلم اإلنسان نفسه فيحبط عمله ويخسر األجر ... بل يبوء أحياناً باإلثم  
عندما يأتي لبيت اهللا تعالى ليؤدي الصالة وينسى نفسه ويتكلم وقت الخطبة أو يشوش على مصل 

أو ذاكر أو تال لكتاب اهللا تعالى. وقد قَالَ رَسُولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ 
يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ  

عندما يتصدق ويفسد صدقته بالمن واألذى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى 
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ 

وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا..} [البقرة: 264] صفوان: وهو الصخر األملس عليه تراب فأصابه وابل: وهو 
المطر الشديد، فتركه صلدا أملس يابسا، أي: ال شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله، أي: 

وكذلك أعمال المرائين ال يبقى منها شيء.   
هذا غير ما يرتكبه المسلم بشكل دائم من غيبة أو نميمة أو سخرية..  

رمضان إذن مدرسة تتعلم فيها مراقبة اهللا عزَّ وجلَّ وتتعود فيها على ذكره وتزكي نفسك وتكثر 
فيها من تالوة القرآن الكريم. ...  
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أخيراً أيها اإلخوة  قال ابن كثير: وفي ذكره تعالى هذه اآلية بين آيات الصيام، {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي 
فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}  [البقرة/ 186].   

إرشاد إلى االجتهاد في التوجه إليه سبحانه بالدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر.. فاهللا تعالى 
سميع الدعاء ال يخيب دعاء داع، وال يشغله عنه شيء. 

قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: إن اهللا تعالى ليستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيراً فيردهما خائبتين.   

وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: يقول اهللا تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني. 

قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد اهللا بن عمرو رَضِي اهللا عَنهُما 
إذ أفطر دعا أهله، وولده ودعا يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي.


