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 ابمسه تعاىل
 دعوة إهلية يف شهر القرآن

 طويلالندى 
 

وهي   ،1"ىل ضيافة هللاإ شهر دعيتم فيه "شهر رمضان:  اخلاّصة ابستقبال)ص( يف خطبته  الرسول األكرم ما أمجل ما قاله 
! ماذا َتسَتقِبل وَن؟! "َرَمضاَن:    أنه قال: َلّما َحَضَر َشهر    (ص)فقد جاء عن رسول اَّلله    .لىل تدبّر وأتمّ إمجلة حتتاج يف حّد ذاهتا   س بحاَن اَّللِه

 .2"قِبل ك م؟! قاََلا ثالَث َمرّات  وماذا َيستَ 
 ،، وأّن هذا املنزل أكرم هللا فيه السائلني إليه ابلدعوة إىل ضيافتههومن مهّمات السالك يف أمر هذا الشهر العظيم معرفة حقّ 

وأن جيهد بعد هذه املعرفة يف حتصيل وجود اإلخالص يف حركاته  ،وأن يعرف معىن الصوم ومناسبته مبعىن ضيافة هللا ،وهو دار ضيافة هللا
  .3وسكناته على وفق رضا صاحب الدار

ما كان الداعي وكلّ   ما الذي حتويه هذه املائدة من أصناف الضيافة،ت رى    ،والسؤال الذي يطرحه الضيف عندما ي دعى إىل مائدة
 لوقع الضيافة يف قلبه أثر أكرب وأعظم.  يكون افقر  الضيف أشّد  ت يف نفس الضيف، ومبقدار ما يكونالتوقعاما ارتفعت كرمي كلّ 

ي الفقر املطلق، وقد أشار القرآن الكرمي فكيف احلال إذا كان صاحب املائدة الغين املطلق، والذين يلبون الدعوة مصداق لتجلّ 
ُ ُهوا اْلغاِِنُّ اْلْاِميدُ  اْلُفقارااُء ِإىلا اَّللَِّ  ا َيا أاي ُّهاا النَّاُس أانُتمُ ﴿ إىل هذه احلقيقة بقوله تعاىل:  .4﴾اَّللَّ

ابالستغناء الناشئ  فمن أنواع وأقسام هذه الضيافة اإلَلّية: الرمحة اإلَلّية، العزّة اإلَلّية، التوفيق الراّبيّن، القرب اإلَلّي، الشعور 
 عن التفّضل اإلَلّي، الرزق املاّدّي، الرزق املعنوّي، كّل ذلك من بركات شهر رمضان املبارك، كّل ذلك من صنوف املواهب اليت أعّدها هللا 

 تعاىل على هذه املائدة اإلَلّية.
يف النعم اإلَلّية املوجودة فيها، كي ال يصاب  اأن ميعن النظر جّيد  عليه املضافة  ستفادة من هذهمن االكي يتمّكن اإلنسان لو 

 ا، فاملائدة اإلَلية غنّية جد  ، ومن أّي ابب  يدخلاه هناك، كي يعرف أين جيلس حتديد  لكّل ما يرا اكي يبقى منتبه  لو ابلغفلة والذهول، 
 هنا فتصفو وترتقي.وخنلع عن النفس أدرا ،أسرارها  ونستخرج ،وعلينا أن نقطف من مثارها ،ابلضيافات املعنويّة

 
 يف استقبال شهر رمضان. (ص)خطبة الرسول   1
 .347 فحةصال، 73 زءاجلاجمللسي، حبار األنوار،   2
 .120 فحةصالاملراقبات، التربيزي،   3
 .15سورة فاطر، اآلية  4



2 
 

ا يعين أّن له هذفإّن  ،برّمته هو هلل تعاىل، ولكن ما أمجل أن خيتار الباري جّل وعال شهر وينسبه إليه الوجود أنّ وحنن ندرك 
وحنن ستفادة منها، والسعي لتحصيل أهم األمور العملية اليت ميكننا أن نغتنم هذه الفرصة لنخرج من هذا الشهر خصوصّية وعلينا اال

 منتصرون.

 ستفادة منها يف الوفادة على شهر هللا تعاىل.اال أهم اخلطوات العملية اليت ينبغي
"عج" يف ليلة خري من ألف   ر األمور وميضيها إمام الزمانأييت شهر القرآن الذي فيه تقدّ  ،وشعبان اخلريات ،بعد رجب البداية

نعكاس  مؤهلة ال  وننفض عن قلوبنا الصدأ لتصبح  ،غفلةأنّنا ينبغي أن نستيقظ من هذه ال  لون عما ي نسج لنا يف الغيب، إاّل شهر، وحنن غاف 
الروح يف رحلة إسراء ومعراج خاّصة هبا عسى أن تصبح من أهل السالم   فرتتقيأرجاء الوجود،  فتعّم رائحة األنفس الزاكية    ةالرمحانياألنوار  

 مطلع الفجر. عند

 : املقام وأمههاوحىت يبلغ القلب مراده ال بّد من إجراء بعض اخلطوات العملية اليت تفيدان يف هذا 

 .نفسحماسبة ال .1
وقد يظن البعض أن هذا األمر خمتّص أبهل ، الستقبال شهر رمضان حماسبة النفس ة يف التهيؤ واالستعدادمن اخلطوات املهمّ 

ا أيمر أصحابه أيض   (ص)الرسول ا هلل تعاىل، وقد كان نّه أمر لكل إنسان يريد أن يكون عبد  إري والسلوك فقط، ولكن احلق يقال الس
اَسَب، فإنهه  أْهَون  ": -أليب ذّر الغفاريّ  - (ص)قال قد و ، بذلك وحيّثهم عليه حِلِساِبَك َغدا ، وزِْن اي أاب ذرّ ، حاِسْب نَ ْفَسَك قَبَل أْن حت 

 .5"اَّللِه خاِفَية   على نَ ْفَسَك قَبَل أْن ت وَزَن، وََتَههْز للَعْرِض األْكرَبِ يَوَم ت  ْعَرض  ال خَيْفى
يريد أن يقول لنا أيّها    (ص)   وكأّن الرسول  ،الشياطني فيه مغلولة  شهر  أساسّي يف معرفتها وخاّصة يف    فإّن حماسبة النفس له دور 

 .6نفسك اليت بني جنبيك"ن بقي لك العدو األكرب أال وهو "ولك ،العدو املبني اآلن ال يقدر على شيءإّن اإلنسان 

 .ماتعلى الطاعات واجتناب احملر   ترويض النفس .2
بل علينا أن نسعى حملو  ،فال ينبغي أن نرتكها وجنعلها مطمئنة أهّنا صل حت  ،النفس بعد احملاسبة حتتاج إىل ترويض ومراقبة إن

رسول  اَّللِه   منح هذه الفرصة للعباد، وقد قال  ومن خصوصّية الرمحة يف هذا الشهر املبارك أّن هللا تعاىل قد  ،السيئات وتبديلها إىل حسنات
 ) أّي حيرقها ابألعمال الصاحلة(. ؛7"إّّنا س َِّي الرهَمضان  ألنّه  يَرَمض  الذُّنوبَ ": (ص)

حارِِم كما مَيَتِنع  الرج ل  ِمَن ": (ليه السالمع)اإلمام  عليٌّ  كما يعرّب   ماتوم خري معني على اجتناب احملرّ فالص
َ
يام  اجِتناب  امل الصِّ

 .8"الطهعاِم والشهرابِ 

 
 .264 فحةصال ،الطوسي، األمايل  5
 .271 فحةصال، 71 زءاجلاجمللسي، حبار األنوار، . عدى أعداءك نفسك اليت بني جنبيك"أ": (ص) الرسول  6
 .341 فحةصال، 55 زءاجلاجمللسي، حبار األنوار،   7
 .294 فحةصال، 93 زءاجلحبار األنوار،  ،اجمللسي  8



3 
 

 

  .اإلسراع إىل التوبة .3
 أنّه يف شهر  إّن هللا تعاىل فتح لعباده ابب التوبة يف هذا الشهر املبارك على مصراعيه، وهو ابب مفتوح  يف كافّة األحوال، إاّل 

ليه ع) فقد روي عن اإلمام الرضا ، اا منري  ليدخل إىل شهر هللا تعاىل مشرق   وعلى العبد أن يسعى لذلك ،له خصوصّيتهالوفادة على هللا 
 .9"وتْب إىل هللا ِمن ذنوِبَك ليقبل َشهر َرَمضان إليَك وأنَت خملص هلل عزه وجله "قوله:   (السالم

 :بَن احل َسنِي عليهما السالم َيدعو هِبَذا الدُّعاِء يف ك لِّ يَوم  ِمن َشهِر َرَمضانَ  وكان اإلمام َعِليّ 
غِفرَةِ "

َ
ياِم، وهذا َشهر  اإِلانبَِة، وهذا َشهر  التهوبَِة، وهذا َشهر  امل َوالرهمَحِة، وهذا َشهر    الّله مه إنه هذا َشهر  َرَمضاَن، وهذا َشهر  الصِّ

 .10"ةَ الّناِر َوالَفوِز اِبجلَنهِة .... الّله مه ارز قين فيِه اجِلده َواالجِتهاَد َوالق وهَة َوالنهشاَط َواإِلانبََة َوالتهوبَ الِعتِق ِمَن 

 ج يف مراتب الكمال وال يهدأ حىت يبلغ الع لى.ر صفى، وإذا صفى ارتقى، وإذا ارتقى تدرّ ه  فالقلب إذا طَ 

 .الكرميهتمام ابلقرآن اال .4
والغوص   ،ر يف آايته وسرب أغوارهخرج كنوزه املعرفّية من خالل التدبّ تسالصائم ليبحر ي   وفيهإّن شهر رمضان شهر ربيع القرآن، 

ب رون القرآن أم على قلوٍب أقفاهلا﴿ :وقد قال تعاىل يف حمكم كتابهيف أعماقه،   .11﴾أفال ي اتادا

شاْهُر راماضاانا الَِّذي أُنِزلا ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِ لنَّاِس  ﴿وقد شّرف هللا تعاىل هذا الشهر املبارك بكونه شهر  أنزل فيه القرآن 
ويهديهم إىل صراط   ،ذنهوخيرجهم من الظلمات إب  ،وهو نور يهدي به هللا من اتّبع رضوان سبل السالم  ،12﴾وابايِ نااٍت مِ نا اهْلُداٰى وااْلُفْرقاانِ 

 .مستقيم
قلوب من املعاصي والذنوب، وعلينا اغتنام هذه  ، وهو جالء للم يف شهر رمضانعظ  فإّن للقرآن الكرمي أمهّية ابلغة إال أهّنا تَ 

 إىل نور اَلداية.الضاللة  ظلمات، وجعله منارة إلخراجنا من الفرصة يف عرض أنفسنا على كتاب هللا تعاىل

 .الدعاء يف شهر الرجاء. 5
ا، وقد صرّح ا مذكور  قد أذن لنا بدعائه ملا كنا شيئ  ولوال أّن الباري جّل وعال  ،ءال يراتب أّي إنسان حباجتنا املطلقة إىل الدعا 

 .13﴾ ِبك ْم َريبِّ َلْواَل د َعآؤ ك مْ ق ْل ما يَ ْعبَ ؤ واْ ﴿القرآن الكرمي بذلك 
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ما يف جنب هللا تعاىل، وكلّ  ، اترة يكون الدعاء اعرتاف ابلذنب وتقصري على ما فّرطنااا وجهر  والدعاء مراتب، فندعوه سر  
املشحونة  (ليهم السالمع) ا يف مناجاة أهل البيت وهذا ما جنده عابق   ،ويتحول الدعاء إىل عالقة حب  ،ابملناجاة أنفسنا ارتقت حت صل  

  عن ارتباطهم الوثيق ابحلبيب الذي هو أصل ومنبع كّل احلب.واليت تعرّب  ،أبصدق املشاعر وأعذب التعابري
 ؛ونيل الزلفى لدى الباري سبحانه  ،ذخائر مثينة ونغمات رمحانية ومعراج لسمّو األرواح  ام( حق  )عليهم السال  فأدعية أهل البيت  

 .14"دعاء ما صدر عن صدر تقي وقلب نقيخري ال"عليه السالم:  ألهّنا صدرت من نفوس تقّية وقلوب نقّية، قال اإلمام عليّ 
مام إلا َلينسان اإلذلك اإلكما أشار   ،والدعاء يف شهر هللا له طعمه اخلاص، وحنتاج إىل توفيق وجّد واجتهاد لنبلغ مرادان

وفقكم هللا عّز وجل وأدخلكم يف ضيافته وأغدق عليكم من فيض مائدته السماوية "يف املائدة الرمضانية السماوية   :اخلميين )قدس سره(
 .15  "ن الذين يدركون ما هي ليلة القدرمن قرآن ودعاء، وطّهر أرواحكم وجعلكم م 

 الشهر املبارك دعاء وداع شهر رمضان املبارك الوارد عن اإلمام زين العابدينلتفات إليها يف هذا  ومن أهم األدعية اليت ينبغي اال
بقراءة دعاء الوداع لشهر رمضان   اخوة دائم  ا وصي اإل: إّنين ك نت  ته يف أول شهر رمضانءبقراوقد أوصى اإلمام اخلامنئي    .16عليه السالم

ء خبشوع وأنني يف آخر ليلة من شهر رمضان املليء ابلفضائل واحلسنات، فقد يف بداية الشهر ولو ملرة واحدة، ألنّه عندما نقرأ هذا الدعا 
 . 17فينبغي على املؤمنني قراءة هذا الدعاء يف بداية الشهر ليعرفوا قيمة هذه الفرصة ،انتهت الفرصة

وأتتيه بذّل   ،الذليل أمام الرب العظيمة العبد  ر قلبك وَتلس جلسطهّ وما عليك إال أن ت    ،فمائدة الرمحان جاهزة للتائبني واحملبني
 العبودية ليمنحك عّز الربوبية.

 ويف مثل ذلك فليتنافس املتنافسون.
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