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 )حكمة اهلل سبحانه وتعاىل يف تفضيل الشهور الثالثة(

ويشّد  ،املؤمن أن يستثمر هذه الشهور الثالثةملاذا عىل اإلنسان 

 ؟عىل نفسه بعض اليشء فيها

ز بني تعاىل بتخصيص شهر ممي  سبحانه واعتنى اهلل ملاذا و

 ؟الشهور، وهو شهر رمضان

يلة حساب ملا سبق خّص اهلل سبحانه وتعاىل ليلة القدر كلملاذا و

وليلة تأّمل يف ما يأيت ورّتب املقادير اإلهلّية يف هذه الليلة ترتيبًا 

 ؟اقتضائّياً 

 :التالية نقاطالمن خالل بيان يتضح واجلواب عن ذلك 

 يل بني األوقات.احلكمة العامة يف التفض. 1

سبحانه وتعاىل بحسب حكمته يف الترشيع بني  قد فاضَل اهللل

الّساعات ألجل أن كام فاضل بني و ،ضَل بني األيّامالشهور كام فا

من اجلد والتبّّص  تكون هذه الفضيلة منّبهات لإلنسان عىل مزيد  

 .واالستعداد للحياة األخرى

ً إىل عمل اخلري يف مجيع األف  وقات عىل وجه  لو كان اإلنسان مدعّوا

 ، وألصابهعىل استثامر وقت معني  بخصوصه زمل يكن له حاف واحد  

ولكن عندما ختتلف  ،م ومل تتأّكد الّدواعي يف نفسهأامللل والس
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األوقات يف الفضيلة فيكون يف اليوم والليلة أوقات فاضلة كأّول 

هذا يسمح  ،ل وأّول الفجر وأيضًا وقت السحرالغروب وأّول الزوا

أن يسرتسل يف عموم األوقات وهيتم باإلقبال عىل اهلل تعاىل بلإلنسان 

 .عمل الصالح يف الوقت املمي زوالتذّكر وال

وكذلك لو كانت األيّام يف األسبوع والشهر عىل مثال واحد لرّبام 

ولكنّه عندما مي ز يوم اجلمعة  ،بتيل اإلنسان باالسرتسال يف مجيعهاا  

ذلك مزيدًا من  سبوع بني األيّام بليلتها جعليومًا واحدًا من األ

من التبّّص واملعرفة والعمل  التحفيز لإلنسان عىل أن يعتني بمزيد  

 الليلة.الصالح والتزّود يف هذا اليوم و

 ، اإلنسان بالصيام فيهاِّصَ ِعَل يف كّل شهر أيّام ثالثة و  وكذلك ج  

ِعل يف كّل شهر عىل وجه  ف ً بالنسبة  ج  ألّول الشهر ونصفه وآخره متيّزا

ِعل يف بعض الشهور بشكل خاص أيّام  اً إىل سائر أيّام الشهر، وج 

مثل العرش األ َول من ذي  ،مناسبة لتكون حمّفزًة لإلنسان عىل الفضيلة

 .احلّجة

أن جيعل موعدًا يومّيًا  هذه حكمة اهلل سبحانه وتعاىلوعليه ف

سنوّية للتذّكر والتبّّص مواعيد وموعدًا أسبوعّيًا ومواعيد شهرّية و
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نن الت ي خلقها والتزّود والتأّمل ليكون ذلك معينًا لإلنسان وفق الس 

 .اهلل سبحانه وتعاىل عليها

 . احلكمة يف جعل املواقيت السنوية الفضىل.2

إذن جعل املواعيد السنوية للذكر والعبادة والتهذيب والتزكية 

بشكل عام إنام هو استثامر هلذه الوحدة الزمنية األطول )السنة( بنحو 

 مناسب للنمو املعنوي والروحي واستثامر احلياة.

ها من جتارهتم وغرين مِ يف أعامهلم ه من العقالء دنج وهذا نظري ما

باعتبار اشتامهلا عىل  ألن  السنة الواحدة ؛التقدير السنوي ألحواهلم

ء وختتلف فيها  ،الفصول املختلفة األربعة التي ختتلف فيها األجوا

وختتلف فيها املناسبات يف  ،ن أحوال احليوانات والنباتاتالنَِعم مِ 

للتاجر أن حيسب مقدار ربحه يف هذه ــــ مثاًل  ــــ كفلذل ،طول السنة

 .السنة وينظر يف ختطيطه التجاري للسنة املقبلة

وكثري  ،سنوّياً  وكذلك جرت سنن العقالء عىل أن يكون التعليم

من األعامل كالتوظيف يكون سنوّيًا، وعمومًا فالسنة هلا داللة يف 

 طويلة ا وحدة زمنيّةباعتباره ،وجدان اإلنسان ويف تكوينه النفيس

متكاملة تشتمل عىل الفصول األربعة التي يكون من شأهنا أن تؤّثر يف 

 ل اإلنسان.ا أحو
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 للقرب والتزكية. . احلكمة من ختصيص شهر سنوي )رمضان(3

ز تعاىل بتخصيص شهر ممي  سبحانه واعتنى اهلل  ويف هذا السياق

وقد جعله بمقدار شهر من  ،، وهو شهر رمضانيف السنة بني الشهور

من حاجة اإلنسان إىل التبّّص  اً ألن  جزء ؛االثني عرش يف السنةالشهور 

وال يكفي  ،والتزّود والتزكّية والتهذيب حيتاج أحيانًا إىل دورة متصلة

فيحتاج اإلنسان أحيانًا إىل  ،املساعي املتفّرقة يف اليوم أو يف األسبوع

فيهتم فيها بمزيد  ،ّدة ثالثني يوماً واحدًة مل أن يشّد نفسه شّدةً 

ميّزه اهلل سبحانه  سنوي   هذا شهر  و ،خصوصية يف التهذيب والتزكية

لربكات والتوفيقات ووعد فيه بمزيد من ا ،وتعاىل بني األشهر

 َ
ِ
 .عتنى هبذا الشهر وسعى إىل التزّود والتبّّص فيهاان واخلريات مل

ن أخلص هلل مَ ) :بعض األحاديثيف  ورد هذا نظري ماوإّن 

 صيام ولكن يف ،(فيه نور احلكمة صباحًا أنار اهلل قلبه وبّث  أربعني

وهو من  ،وهو الشهر أيضاً  ،مّثل االهتامم بثالثني يوماً تيشهر رمضان 

 .للغاية ة النف  اإلنسانيّ الوحدات املؤثرة يف

 والتميّز. ل.احلكمة يف ختصيص ليلة يف السنة )ليلة القدر( بالفض4



5 
 

 ليلةً ص  اهلل سبحانه يف ضمن شهر رمضان الفضيل واملميز ث م  خ

لمحاسبة الّتامة ملا سبق من اإلنسان يف تلك السنة لمن الليايل يف السنة 

 .السنة املقبلةيف  ملا يستقبله اإلنسانخيطط و

ملا  اً حساب فكانت سبحانه وتعاىل ليلة القدر اهلل جعللذلك ف

ملقادير اإلهلّية يف هذه الليلة ترتيبًا سبق وليلة تأّمل يف ما يأيت ورّتب ا

 .اقتضائّياً 

. احلكمة يف ختصيص أشهر ثالثة من السنة بالفضل )رجب 5

 وشعبان ورمضان(

ّم أتّم اهلل سبحانه وتعاىل من خالل ترشيعاته ومن خالل سنن  ث 

ومها شهرا  ــــ ذلك بشهرين آخرين (وسّلم )صىّل اهلل  عليه وآله نبّيه

فيكونان مع شهر رمضان  ملن أراد مزيدًا من التزّود، ــــ رجب وشعبان

فأشبه هذا الفصل املعنوي ربيَع السنة من  ،من السنة فصاًل كامالً 

بذل مزيد من حيث ونزول الربكات من حيث حيث اجلوانب املعنوّية 

 من العناية.

 ،يف ذلك بنوع من التدّرج أن يبتدئفكان عىل اإلنسان املؤمن 

يف شهر شعبان يكون هناك مزيد ثم   ،اخلطوة األوىلفشهر رجب يكون 
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فكأّن هذين  ،ويف شهر رمضان يبلغ الغاية ،من االهتامم والفضيلة

 الشهرين الرشيفني ممّهدان تدرجيًا لشهر رمضان.

 . رضورة انتباه املؤمن حلكمة اهلل يف ترشيعاته حلياة اإليامن.6

تعاىل يف و سبحانه إىل حكمة اهلل اإلنسان لتفتيأن فعىل املؤمن 

هذه احلياة وترشيعاته التي أراد فيها لإلنسان أن يتبّّص ويتّزود من 

وهو عمره الذي ق ّدر له يف  ،املعرفة والعمل الصالح وينتفع برأسامله

 ..أعىلهذه احلياة يف أن ينال درجًة 

وتعاىل يف الدار اآلخرة فلكّل من الناس درجة عند اهلل سبحانه 

احلياة بحسب خصاله وبحسب طيبته وإيامنه وخلقه يف ما بعد هذه 

وبحسب روح الذكر والتقدير هلل، وروح حّب اخلري للنّاس وروح 

وروح  واجلود الكرموروح حماسبة النف  وااللتفات إىل العيوب 

النفسّية تؤخذ  ومجيع خصال اإلنسان وأعامله الصاحلة وبناه   .املواساة

  هبا بعد هذه احلياة.بنظر االعتبار بالدرجة التي يتحىّل 

مة فمِ  مته وكرا ن النّاس من يفد عىل اهلل سبحانه ويلقاه حمتّفًا بكرا

ن يلقى اهلل تعاىل ويكون أشبه باإلنسان مَ ــــ  نعوذ باهللــــ ، ومنهم أوليائه

 اهلارب من العدالة عندما ي قَبض عليه.

 ـه 1441مجادى اآلخرة  29تذكرة يوم االثنني 


