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إضاءة ...
}يا �أَ ُّيهَا ا َّلذ َ
ال�ص َيا ُم َك َما ُكت َِب َعلَى ا َّلذ َ
ِين مِ ن َق ْب ِل ُك ْم َل َع ّلَ ُك ْم َت َّت ُقو َن (� )183أَ َيّامًا َّم ْعدُودَاتٍ َف َمن
ِين �آ َم ُنواْ ُكت َِب َعلَ ْي ُك ُم ِّ
ُ
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َ
َكا َن مِ ن ُكم َّمر ً
ِي�ضا �أ ْو َعلَى َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِّمنْ �أ َيّا ٍم �أ َخ َر َو َعلَى ا َّلذ َ
يا َف ُه َو
ِين يُطِ ي ُقو َن ُه ِف ْد َي ٌة َطعَا ُم مِ ْ�س ِك ٍ
ني َف َمن َت َط َّو َع َخ رْ ً
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ا�س َو َب ِّي َناتٍ ِمّنَ
ي لك ْم �إِن كنت ْم ت ْعل ُمون (� )184ش ْه ُر َرمَ�ضان الذِيَ �أن ِزل فِي ِه الق ْر�آن ُهدًى ِللن ِ
َخ رْ ٌ
ي َّل ُه َو�أَن َت ُ�صومُوا خ رْ ٌ
ُ
هّ
ُ
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َ
ا ْل ُهدَى وَا ْل ُف ْر َقانِ َف َمن َ�ش ِه َد مِ ن ُك ُم َّ
ال�ش ْه َر َف ْل َي ُ�ص ْم ُه َومَن َكا َن َمر ً
ِي�ضا �أ ْو َعلَى َ�س َف ٍر َف ِع َّد ٌة ِّمنْ �أ َيّا ٍم �أ َخ َر ُيرِي ُد الل ِب ُك ُم
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بوا الل َعلى مَا َهدَاك ْم َول َعلك ْم ت�شك ُرون (� {)185سورة البقرة
ا ْل ُي ْ�س َر َو َال ُيرِي ُد ِب ُك ُم ا ْلع ُْ�س َر َو ِل ُت ْكمِ ُلواْ ال ِع َّدة َو ِلتك ِرّ ُ
 عن �أبي هريرة قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  ( :من �صام رم�ضان �إميانا واحت�سابا ُ ،غفر له ما تقدممن ذنبه ) رواه ال�شيخان .
 عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال � ( :إذا جاء رم�ضان ُف ّتحت �أبواب اجلنة ،ُ
و�ص ّفدت ال�شياطني ) رواه م�سلم .
وغ ّلقت �أبواب النار ُ ،
 عن عبداهلل بن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما قال  « :كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أجود النا�س  ،وكان �أجود مايكون يف رم�ضان حني يلقاه جربيل  ،وكان يلقاه يف كل ليلة من رم�ضان فيدار�سه القر�آن  ،فلر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �أجود باخلري من الريح املر�سلة «  .رواه البخاري .

رسم البدء ...
احلمدهلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
احلقيقة التي رمبا غابت عن الكثري ممن �أدرك رم�ضانات فائتة كثرية ،هي هل نحن بحق ا�ستفدنا روحياً من رم�ضان ،وهل كان لهذا ال�شهر الكرمي
الأثر البني يف ا�ستقامتنا نحو اجلادة  ،وهل كانت �أحوالنا بعد رم�ضان خرياً منها قبل رم�ضان؟ هل كانت العبادات املتنوعة يف هذا ال�شهر كفيلة بزيادة
املناعة واحل�صانة �ضد الوقوع يف بع�ض اخلطايا؟ �أ�سئلة حمرية جداً!
�إن الكثري مل يفطن ملثل هذه الأ�سئلة� ،أو �إن �شئت قل :ال يحب �أن يفكر يف مثل هذه الأ�سئلة لأنها �ستوقعه يف �شيء من الت�أ�سف والتح�سر ووخز
ال�ضمري جراء تفريطه وت�ساهله.
فهو يدرك متاماً �أن هذا ال�شهر مدر�سة روحية غاية يف الأهمية ،وال�صائمون متفاوتون تفاوت الليل والنهار يف جديتهم يف هذه ال�شهر ،فك�أنه بذلك
ي�ؤجل تفعيل هذا الأمر يف نف�سه �إىل �أجل مل يحدده بعد!
يف هذه الوريقات بع�ض من الأفكار التي ن�أمل �أن تعني ب�إذن اهلل من �أراد �أن يجتاز هذا ال�شهر بتفوق عال  ،وملن رغب �أن يكون له هذا ال�شهر دفعة قوية
يف ر�سوخه الإمياين تتك�سر حوله دواعي الفنت _ وما �أكرثها_ وملن �أراد �أي�ضاً �أن يتذوق طعم رم�ضان احلقيقي الذي من �صامه وقامه كان من
ال�صديقني وال�شهداء فعن عمرو بن مرة اجلهني ر�ضي اهلل عنه قال جاء رجل �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال يار�سول اهلل �أرايت �إن �شهدت
اال اله اال اهلل و�أنك ر�سول اهلل و�صليت ال�صلوات اخلم�س و�أديت الزكاة و�صمت رم�ضان وقمته فمن �أنا ؟ قال من ال�صديقني وال�شهداء
«رواه البزار وابن خزمية وابن حبان و�صححه االلباين .
وهي �أي�ضاً مبثابة �إ�شعال �شرارة االنطالق نحو رم�ضان خمتلف عن غريه من �أ�شهر فارطة.
�أرجو �أن جتد بها ما يزيدك قرباً �إىل ربك ورفعة يف درجتك.
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خيرات رمضان...
خ�صه اهلل
ال بد ونحن يف هذا املو�سم العظيم �أن نتذكر ف�ضائله وخرياته التي ّ
بها عن غريه من ال�شهور فمنها:
تفتح فيه �أبواب اجلنة وتغلق �أبواب النار.
تفتح فيه �أبواب الرحمة.
تفتح فيه �أبواب ال�سماء.
يجاب فيه الدعوات.
خلوف فم ال�صائم �أطيب عند اهلل من ريح امل�سك.
ت�ستغفر املالئكة لل�صائمني حتى يفطروا.
ت�صفد فيه ال�شياطني.
فيه ليلة القدر خري من �ألف �شهر ،من ُحرم خريها فقد حرم اخلري كله.
يُغفر لل�صائمني يف �آخر ليلة من رم�ضان.
هلل عتقاء من النار وذلك كل ليلة من رم�ضان.
ال�صيام ي�ش َفع ل�صاحبه يوم القيامه.
ال�صو ُم ك ّفارة ومغفِر ٌة لل ّذنوب
ّ
�إن تذكر هذا الف�ضائل �شاحذ قوي ليكون ُّ
حظنا يف النجاح �أوفر ،ون�صيبنا يف
الفوز مبغفرة الذنوب �أكرب.

4

االرتقاء إلى التقوى...
بادئ ذي بدء البد من القول �أن من �أعظم درو�س رم�ضان  ...حتقيق التقوى .
يقول �سبحانه (يا �أيها الذين �آمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب على الذين
من قبلكم لعلكم تتقون) .
فالتقوى هي الثمرة العظيمة من هذا ال�شهر  ,فهو �سبحانه مل ي�ش�أ �أن يعذبنا
باجلوع والعط�ش وال بالقيام وال�سهر  ,و�إمنا كان الهدف �أن يظهر �أثر التقوى
من هذه ال�شعائر العظيمة يف هذا ال�شهر الكرمي .
�إن ال�صائم عندما ي�صوم نهاره ويقوم ليله ،وميار�س عبادات ال ح�صر لها،
وي�صادف مع اجتماع هذه العبادات اجلليلة �إخال�صاً وجترداً وخوفاً ورجا ًء ,
و�أم ً
ال عظيماً يف املغفرة ،والعتق من النريان ،ودعا ًء ال ينقطع .
نرجو اهلل �أن ال تخطئه التقوى  ,و�سريى من نف�سه قوة مده�شة على الطاعة
وحباً للعبادة  ,وا�ستقامة على اجلادة طيلة حياته  ,و�سريتد عليه ال�سكون
والهناء ،والطم�أنينة وال�صفاء  ،ويرى �شيئاً ال يخطر بباله  ,وهذا منة من
اهلل تعاىل عليه.
وهذا املق�صد الكبري هو �أهم مقا�صد ال�صيام و�أهدافه العظيمة.
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ما هكذا نفهم رمضان...
الذي ي�صوم جمرد عادة؛ في�صوم عن الأكل وال�شرب والنكاح فقط  ,ويقع فيما
حرم اهلل بل�سانه وب�صره و�سمعه ,وي�سعى لتبديد طاقته بني غثاء الف�ضاء
وقيح الأل�سن ،ف�إن نف�سه ال تقوى على الطاعة �أو العبادة فهذا رمبا انطبق
عليه حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( من مل يدع قول الزور والعمل به
فلي�س هلل حاجة �أن يدع طعامه و�شرابه ) «رواه البخاري» .
ً
رمبا �أن البع�ض ح�سم منذ وقت مبكر خياره يف رم�ضان وحكم عليه م�سبقا ب�أنه لن
يختلف عن غريه من ال�شهور �سوى اختالف الأوقات وتنوع الوجبات!
�إنه ال بد من ن�سف ذلك االقتناع ال�سائد  ،وتلك العادة التي �ألزمها نف�سه؛ �إن
رم�ضان هو �شهر الك�سل والرتاخي عن العبادة  ،و�أنه مبجرد فقد ما اعتاده
من �أكل و�شرب �أ�صبح �صلفاً عنيفاً ،وكثرياً ما كانت لغته التربيرية  :اللهم
�إين �صائم!
بل زاد الأمر عن كفايته ف�أخلد نهاره نوماً ال يلوي على حق من حقوق ربه
�أو حقوق خلقه.
�إن ه�ؤالء �إن مل يلطف اهلل بهم ف�إنه لي�س لهم يف رم�ضان نقري وال قطمري.
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الصبر والصبر أيضًا...
اجعل �صربك الالمتناهي على ال�صيام والقيام  ،و�سائر الأعمال م�صاحباً لك
م�صاحبة َن َف�سك الذي يدخل جوفك ،خ�صو�صاً �إذا كنت عزمت على �أن رم�ضان هذا
العام يختلف عن غريه من ال�شهور ،وقبلت حتدي نف�سك على ذلك ،فكلما حدثتك
نف�سك بامللل وال�س�آمة وال�ضجر� ،أيقظ �صربك واجعله خط دفاعك الأول ليقوم
ب�إذن املوىل �سبحانه بتبديد وتفكيك وت�شتيت هذه الر�سائل ال�سلبية ،لتنعم بكل
جدارة بالطعم احلقيقي للعبادة.
بواْ َو َت َّت ُقواْ َف ِ�إ َّن َذل َِك مِ نْ َع ْز ِم الأُمُورِ{و�أمر غاية يف الأهمية وهو تذكر
} َو�إِن َت ْ�ص رِ ُ
َ
َ
ّ
�أجر ال�صرب من وقت لآخر }�إِ مَّ َ
ي حِ َ�سابٍ { .
ال�صا ِب ُرو َن �أ ْج َرهُ ْم ِب َغ رْ ِ
نا ُي َوفى َّ
وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم( :ما �أعطي �أحد عطا ًء خرياً و�أو�سع من ال�صرب)
«رواه البخاري» ويقول اخلليفة امل�سدد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :وجدنا
خري عي�شنا ال�صرب .
ثم تذكر من تعرف ممن ق�ضوا نحبهم والقوا ربهم ،وقد كانوا �أيام الدنيا على
قدر عال من ال�صالح ،وجتويد العبادة ،وح�سن الديانة ،كيف �أنهم الآن –�إن
تغمدهم اهلل برحمته -يتنعمون بر�ضوان اهلل تعاىل.
هذا ال�شهر �-أخي الكرمي� -أيامه قليلة ،و�ساعاته معدودة ،فتح َّل بال�صرب واجعله
دثاراً لك  ,وا�صرب قلي ً
ال ف�إن �صربك طريق للحالوة الإميانية التي متى �شعر به
مل �أ َّ
مل به .
امل�ؤمن الفطن هان عليه كل تعب مر عليه� ،أو �أ ٍ
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ليلة العيد السعيد...
ت�أمل معي يف �آخر ليلة من هذا ال�شهر يوم �أن
يعلن فيه ر�سمياً انتهاء رم�ضان ودخول �أيام
العيد ،يوم �أن ي�سمع دوي �أ�صوت املتفرقعات
ابتهاجاً بالعيد ،وترى �أجهزة اجلوال ال تهد�أ
من ر�سائل التهاين بقدوم هذه املنا�سبة ال�سعيدة،
ياهلل كم هي فرحة الفائز يف رم�ضان ،كم هان
عليه كل تعب وجهد بذله يف تلك الأيام املباركة،
فع ً
ال ذهب التعب وثبت الأجر �إن �شاء اهلل.
فقط ت�أمل �سعادتك وبهجتك بانق�ضاء �شهر
بذلت وتعبت فيه فكان فرحك م�ضاعفاً و�سعادتك
ال تو�صف .
�أعتقد �أن تذكر هذه اللحظة كفيل ب�شحن طاقتك
لأن تدرك هذا ال�شهر الكرمي �إدراكاً حقيقياً .
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المحفزات...
من الو�سائل املهمة لإدارك هذا ال�شهر العظيم ،والتي ت�ؤدي دوراً جيداً يف حفز النف�س ودفعها
ملعايل الأمور:
قول �أحد ال�سلف  :لأن �أدركت رم�ضان لريين اهلل ما �أ�صنع .
نعم لئن �أدركت هذا ال�شهر العظيم ب�أيامه املباركة ودقائقه الغالية لأفعلن و�أفعلن من الطاعات
والعبادات ما يفوق الو�صف.
فلم ال تقول كما يقول ذلك الرجل؟
�أخي الكرمي :
ان ِو من الآن �أن �إذا �أدركته �أن تفعل كذا وكذا من الطاعات والعبادات ،و �أال تلفت �إىل ُ�س َّراق
رم�ضان من قنوات ف�ضائحية� ،أو جرائد �أو جمالت ،تخد�ش احلياء وت�ؤثر يف �صومك ،وتنق�ص
من �أجرك.
�إن هذه النية الطيبة كفيلة -ب�إذن اهلل تعاىل� -أن حترك فيك الرغبة واحليوية لأجل �أن ت�سعى
لتحقيق هذه الأمنية الغالية .
ومن الأ�ساليب املحفزة �أن تقول  :رم�ضان هذه ال�سنة غري  ..نعم رم�ضان هذه ال�سنة
يختلف عن غريه من الأعوام و�أنه �سيكون هذا العام نقطة حتول يف حياتي �إىل الأح�سن
ب�إذن اهلل تعاىل .
وتقول �أن رم�ضان فر�صة عظيمة لتجديد ومتتني عالقتي باهلل تعاىل .
�أقول �أخرياً :
�إن ملثل هذه الر�سائل النف�سية �أبلغ تهيئة نف�سية �إميانية  ,في�أتي هذا ال�شهر املبارك وقد امتلأ القلب
�شوقاً ورغبة وحما�سة  ,فتنعم النف�س مبا فيه من خريات وحتل النفحات الروحانية ويكون لرم�ضان
طعم خمتلف عن بقية الأعوام ،يخرج رم�ضان وقد طرزت �صحيفتك بجالئل الأعمال ونعمت نف�سك
بن�سائم الإميان.
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خطط لعبادتك
10

فقبل دخول رم�ضان �أو على �أقل تقدير يف �أول �أيامه املباركة قم بو�ضع الأعمال
التي تود القيام بها يف هذا ال�شهر وق�سمها على �أيامه ولياليه ..فمث ً
ال تقول:
�س�أختم القر�آن هذا العام ثالث مرات يف هذا ال�شهر  ,ويعني هذا �أنك �ستقر�أ
يومياً قرابة ال�ساعة لأن اجلزء الواحد ت�ستغرق قراءته ع�شرين دقيقة تقريباً .
تقول مث ً
ال �س�أعتمر يف هذا ال�شهر الكرمي لأدرك �أجر حجة مع النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم فعن ابن عبا�س قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم � " :إن
عمرة يف رم�ضان تعدل حجة " ( متفق عليه ) .
فتتحني الفر�صة املنا�سبة �سواء يف الع�شر الأول �أم الو�سطى �أم الأخرية منه ،وتبد�أ
يف الرتتيب واحلجز لهذه الرحلة و�إعداد العدة واختيار الرفقة .
ال �س�أت�صدق يف هذا ال�شهر الكرمي يف بع�ض الأعمال ال�صاحلة خ�صو�صاً
وتقول مث ً
التي ال تتي�سر �إال يف رم�ضان كمثل تفطري ال�صائم� ,أو تكلفة عمرة رم�ضان� ,أو
�سلة رم�ضان الغذائية التي تنفذها م�شكورة بع�ض اجلهات اخلريية وغريها من
الأعمال.
ف�إذا بادرت �أول �أيام ال�شهر �أمكنت م�شاركتك فيه قبل �أن تتم تغطية هذه امل�شاريع
من املح�سنني.
�أو تقول �س�أت�صدق ب�صدقة يف كل يوم عرب ا�ستقطاع حمدد مع �إحدى اجلمعيات
اخلريية  ,وهكذا .
وتقول �أي�ضاً � :أ�صلي على �أي جنازة تتي�سر يف �أحد اجلوامع التي ت�شهد مثل
هذه ال�صلوات .
والدي يف هذا ال�شهر عرب الإفطار
وتقول �أي�ضاً � :سيكون يل برنامج خا�ص برب
َّ
واجللو�س يومياً معهما �أو القيام بزيارة �صديقهما� ،أو الت�صدق عنهما وهكذا.

وكذلك تقول � :س�أت�صل بجميع �أرحامي �أول ال�شهر مباركاً ومهنئاً بدخوله ،ومرغباً لهم
ا�ستغالل �أيامه ولياليه .
ومثله يف �آخر ال�شهر كذلك مهنئاً بالعيد ال�سعيد
وتقول �أي�ضاً :
�س�ألتفت �إىل �أهلي و�أبنائي يف هذا ال�شهر عرب اجللو�س معهم ،وم�شاركتهم يل بع�ض العبادات
والطاعات.
وتقول �س�أطيل اجللو�س يف امل�سجد �أكرث و�أكرث :
فلن يفوتني اجللو�س بعد الفجر حتى طلوع ال�شم�س قارئاً للقر�آن وذاكراً هلل لأحوز �أجر حجة
مع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم كما ثبت عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال :من �صلى الفجر يف جماعة ثم قعد يذكر اهلل حتى تطلع ال�شم�س ثم �صلى ركعتني
كانت له ك�أجر حجة و عمرة تامة تامة تامة " رواه الرتمذي و�صححه الألباين.
وعن جابر بن �سمرة ر�ضي اهلل عنه قال كان النبي �صلى اهلل عليه و �سلم �إذا �صلى الفجر تربع يف
جمل�سه حتى تطلع ال�شم�س ح�سنا" رواه م�سلم وغريه.
وتقول �س�أجل�س بعد الع�صر قلي ً
ال لأجنز ختمي القر�آن .
وتقول �أي�ضاً �س�أجل�س بعد املغرب برهة من الوقت ذاكراً هلل و�شاكراً وحامداً .
وتقول  :لن يغلبني على �صالة الرتوايح والقيام �شغل وال عمل ال يف ح�ضر وال �سفر .
وتقول � :س�أكرث من دعاء اهلل تعاىل يف هذا ال�شهر بحيث �أدعو اهلل بحر�ص وتركيز ورجاء؛
م�ستجمعاً �آدابه ،ومتحرياً �أوقات الإجابة .
ويا ليتك تقول� :س�أعتكف يف الع�شر الأخرية من هذا ال�شهر ولو لليلة واحدة ،ويعني هذا �أن �أقوم

برتتيب �أعمايل ومهامي ل�ضمان تفرغي لهذه ال�شعرية العظيمة التي مل يكن �صلى اهلل عليه
و�سلم يدعها يف رم�ضان.
وال تفوت الإ�شارة دون التذكري بروعة �أيام العيد وبهجته ،وحتى ال يفقد بريقه ،وجماله،
وت�أثريه؛ قم برتتيب ما تود القيام به من �أعمال كتف�صيل الثياب ،و�شراء احتياجاته ،وحجز
الأماكن التي تريدها منذ وقت مبكر؛ لتتفادى الزحام املزعج عند الدوران يف الأ�سواق ،ومزاحمة
النا�س ،والر�ضى ب�شراء ما تبقى من الب�ضائع و�إن مل ترق لك.
مع تفويت �أجمل ليايل هذا ال�شهر املبارك "الع�شر الأخرية منه".
اجلميل يف الأمر �أنك عندما ت�سجل هذه الأعمال التي تود �أن حت�صل عليها يف هذا ال�شهر يف
ورقة ،وت�ضعها يف مكان ال تخطئه عينك ثم تنظر �إليها من وقت لآخر �أمكنك ب�إذن اهلل الظفر
ب�إجنازات م�ضاعفة يف هذا ال�شهر الكرمي .
ومما يح�سن اللفت �إليه والتذكري به �أن مما مييز العمل ال�صالح ،ويحفز �إليه �أن العبد �إذا نوى
خرياً من عمل �صالح ثم حال دونه مر�ض �أو �سفر �أو موت ،ف�إن الأجر ثابت والعمل حمفوظ ،قال
�صلى اهلل عليه و�سلم� « :إذا مر�ض العبد �أو �سافر كتب اهلل تعاىل له من الأجر مثل ماكان يعمل
�صحيحاً مقيماً» رواه الأمام احمد وغريه و�صححه الألباين.
�أخريا..

رم�ضان هو نفحة من نفحات اهلل عز وجل التي �أمرنا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بالتعر�ض لها وا�ستثمارها،
وهو فر�صة للتغيري �إىل الأف�ضل} ،وَا َّل ِذينَ َجاهَ دُوا ِفي َنا َل َنه ِْد َي َّنه ُْم ُ�س ُب َل َنا َو ِ�إ َّن َهّ َ
الل مَ َل َع مْالُ ْح ِ�س ِنني{
فهل نفعل؟ نرجو هذا ونتمناه .وفقنا اهلل و�إياكم لطاعته وح�سن عبادته.
و�آخر دعونا �أن احلمد هلل رب العاملني و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد.
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