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 رمـــــَضـــان أهـــــال
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

 بقلم د. حممد حسان الطيان      
 جلامعة العربية املفتوحةمنسق مقررات اللغة العربية اب

 عضو مراسل مبجمع اللغة العربية بدمشق                                      
hassantayyan@yahoo.com 

 
 وإمنا الشوق إىل َصْفِوه   تشتاق رْمضانَ  نفوُس الورى 
 أهاًل بشهر الصوم َرْوَح قلوبنا..         
 أهال بشهر الصوم جيمع بيننا..         
أهال بشهر تشتاقه نفوسنا..وهتفو إليه قلوبنا..يعتادان عاما بعد عاام   ننجاد نياه       

األنس بعد الوحشة  والراحة بعاد التعا و والطمينيناة والسا ينة بعاد اللهاال والغلياان  
 والنظام والرتتي  بعد الفوضى والتشتت  و الذكرى واملوعظة بعد اإلعراض والنسيان.

دات  جتلو عن قلوبنا الران  ومتحو عن نفوسنا الغل واحلقد  أهال ابألايم املعدو 
وتطهر أرواحنا مان اإل  واحلاول لتسامو حناا راو ابراهاا  اانيًة ضاانيًةو راضايًة مرضايًة  
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هانئاااه ساااعيدعو   نعماااى اليعرنهاااا إال مااان ااقهاااا  وال يااادركها إال مااان عا اااهاو نعماااى 
 أمره قبل آجله. يتقل  نيه الصاام   دنياه قبل آخرته  و  عاجل

أهال بشهر تقام نيه للعباادات دولاة  ويشااد   للطاعاات  اروح ..نمان  ايام 
 إىل  الع   ومن تالوع للقرآن إىل اكر للرمحن   ومن زكاع إىل  دقات ومربات .

أهاااال بشاااهر يعياااد لهخاااالل نقا هااااو وللنفاااو   ااافا ها   وللقلاااول والساااراار  
ني متعااوننيو وتارى األرواح نياه متعارناة مت لفاة   أنسها وحنجتها نرتى النا  نيه متحاب

 وترى اخلري نيه يعم اجلميع . 
أهاال بشااهر جيمااع الشامل بعااد ،ااوؤ  اتات  ويبلااط القلااول بعاد ،ااوؤ تنااانر  

 ويزّكي النفو  بعد ،وؤ تنانس وتدابر . 
أهااال مبوساام الطاعااات  وموااال الرمحااات  ومسااتودد املااربات والصاادقات  وزمااان 

 سرات.اخلريات وامل
أهاااال بشاااهر الااارتاويق   اااهر القياااام والتساااابيق  واكاااالس الااا   فهاااا املالا اااة 

 وتغشاها الرمحة ويذكرها هللا نيمن عنده.
أهال بشهر الغين والفقري  والصاحل والطاحل  والتاا  والعا ي  واملقبال واملادبر  
والاااارَبّ والعااااال.. ياااازداد نيااااه الغااااين إنفاقااااا  والصاااااحل تقااااى و ااااالحا  والتاااااا  اسااااتقامًة 
ونالحاااو واملقباال قاارابً وو اااال  والاارَبّ ،اعااًة ورضااواان. ويعااود الفقااري  نيااه حاماادا  اااكراو 

 حلاً  والعا ي اتاباً اندماً  واملدبر  مقباًل ساعياً  والعالُّ بَارّاً راضًيا.والطاحل   احلاً نا
أهااال بشااهر القاارآن..  ااهر ال ااالم مااع الاارمحن  ومااا أ اال أن ي لاام العبااد ربااه  
واململوك ملي ه   واملخلول خالقه  وما أ ل أن يناجي احلبي  حبيبه دون واسطة أو 

 وسيلة.. أورقي  أو حسي  . 
 أن يناجي الصاام ربه  وهل يناجيه إال ابلقرآن ؟" ما أ ل

ما أ ال أن ي اون املار  مان أهال هللا وخا اته   وهال خ أهال وخا اة إال أهال 
 القرآن ؟
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"إن خ تعاااىل آهلااني ماان النااا  . قااالوا ايرسااوؤ هللا ماان هاام ؟ قاااؤ   هاام أهاال 
 القرآن أهل هللا وخا ته". 

محن   وهاال للاارمحن ميدبااة   األرض إال مااا أ اال أن اكاال املاار  ماان ميدبااة الاار 
 ميدبة القرآن ؟

"إن هذا القرآن ميدبة هللا تعاىل ناقبلوا ميدبته ما استطعتم  إن هذا القرآن حبل 
 غهللا والناااور املباااني  والشااافا  الناااانع  عصااامة ملااان متساااو باااه  و ااااع ملااان اتبعاااه  وال يزيااا

لااق علااى كلاارع الاارد  اتلااوه ناا ن عجاابااه  وال خ ينيسااتعت   وال يعااوق نيقااوم  وال تنقضاا
هللا اجركم على تالوته  كل حرف عشر حسنات  إين ال أقوؤ أمل حرف  ول ن ألط 

 حرف  والم حرف  وميم حرف "
أهاااااال بشاااااهر يضااااام ليلاااااة القااااادر  أعظااااام لياااااا  الااااادهر  وهاااااي خاااااري مااااان ألاااااط 

  هر..نطوىب ملن عرف قدرها  و،وىب ملن ترقبها  و،وىب ملن أدركها .
هر يبااادأ ابملغفااارع  ويتوساااو ابلرمحاااةو وينتهاااي ابلعتاااق مااان الناااار.. نياااا أهاااال بشااا

 سعادع من غنمه   واي نوز من كان نيه من املقبولني.
 أهال برمضاننا  جممع خرياتنا  ومراح نفوسنا  ومبلغ أمانينا.  

 عيد القلوب وهبجة األكوان رمـضــَان أهال ايحبيب ومرحبا
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