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ْعُدوَداٍت َفَمن  اًما َمّ َيّ
َ
ِذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتَتُّقوَن )183( اأ َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى اَلّ ّ ِذيَن اآَمُنواْ ُكِتَب َعلَْيُكُم ال�صِ َها اَلّ ُيّ

َ
{يا اأ

ا َفُهَو  َع َخْيً ِذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِم�ْصِكنٍي َفَمن َتَطَوّ َخَر َوَعلَى اَلّ
ُ
اٍم اأ َيّ

َ
ْن اأ ٌة ِمّ ْو َعلَى �َصَفٍر َفِعَدّ

َ
ا اأ ِري�صً َكاَن ِمنُكم َمّ

َن  َناٍت ِمّ لَنّا�ِس َوَبِيّ نِزَل ِفيِه اْلُقْراآُن ُهًدى ِلّ
ُ
ِذَي اأ اَن اَلّ ُكْم اإِن ُكنُتْم َتْعلَُموَن )184( �َصْهُر َرَم�صَ وُمواْ َخْيٌ َلّ ن َت�صُ

َ
ُه َواأ َخْيٌ َلّ

 ِبُكُم 
ُ ّ
َخَر ُيِريُد الل

ُ
اٍم اأ َيّ

َ
ْن اأ ٌة ِمّ ْو َعلَى �َصَفٍر َفِعَدّ

َ
ا اأ ْمُه َوَمن َكاَن َمِري�صً ْهَر َفْلَي�صُ اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمن �َصِهَد ِمنُكُم ال�َصّ

 َعلَى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َت�ْصُكُروَن )185(}  �صورة البقرة
َ ّ
واْ الل ُ َة َوِلُتَكِبّ اْلُي�ْصَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْصَر َوِلُتْكِمُلواْ اْلِعَدّ

- عن اأبي هريرة قال : قال ر�صول الل �صلى الل عليه و�صلم : ) من �صام رم�صان اإميانا واحت�صابا ، ُغفر له ما تقدم 

من ذنبه ( رواه ال�صيخان .

- عن اأبي هريرة ر�صي الل عنه اأن ر�صول الل �صلى الل عليه و�صلم قال : ) اإذا جاء رم�صان ُفّتحت اأبواب اجلنة ، 

ّفدت ال�صياطني ( رواه م�صلم . وُغّلقت اأبواب النار ، و�صُ

- عن عبدالل بن عبا�س ر�صي الل عنهما قال : » كان ر�صول الل �صلى الل عليه و�صلم اأجود النا�س ، وكان اأجود ما 

يكون يف رم�صان حني يلقاه جبيل ، وكان يلقاه يف كل ليلة من رم�صان فيدار�صه القراآن ، فلر�صول الل �صلى الل 

عليه و�صلم اأجود باخلي من الريح املر�صلة » . رواه البخاري .

إضاءة ...



احلمدلل وال�صالة وال�صالم على ر�صول الل �صلى الل عليه و�صلم.

احلقيقة التي رمبا غابت عن الكثي ممن اأدرك رم�صانات فائتة كثية، هي هل نحن بحق ا�صتفدنا روحياً من رم�صان، وهل كان لهذا ال�صهر الكرمي 

االأثر البني يف ا�صتقامتنا نحو اجلادة ، وهل كانت اأحوالنا بعد رم�صان خياً منها قبل رم�صان؟ هل كانت العبادات املتنوعة يف هذا ال�صهر كفيلة بزيادة 

املناعة واحل�صانة �صد الوقوع يف بع�س اخلطايا؟ اأ�صئلة حمية جداً!

اإن الكثي مل يفطن ملثل هذه االأ�صئلة، اأو اإن �صئت قل: ال يحب اأن يفكر يف مثل هذه االأ�صئلة الأنها �صتوقعه يف �صيء من التاأ�صف والتح�صر ووخز 

ال�صمي جراء تفريطه وت�صاهله.

فهو يدرك متاماً اأن هذا ال�صهر مدر�صة روحية غاية يف االأهمية، وال�صائمون متفاوتون تفاوت الليل والنهار يف جديتهم يف هذه ال�صهر، فكاأنه بذلك 

يوؤجل تفعيل هذا االأمر يف نف�صه اإىل اأجل مل يحدده بعد!

يف هذه الوريقات بع�س من االأفكار التي ناأمل اأن تعني باإذن الل من اأراد اأن يجتاز هذا ال�صهر بتفوق عال ، وملن رغب اأن يكون له هذا ال�صهر دفعة قوية 

يف ر�صوخه االإمياين تتك�صر حوله دواعي الفنت _ وما اأكرثها_ وملن اأراد اأي�صاً  اأن يتذوق طعم رم�صان احلقيقي الذي من �صامه وقامه كان من 

ال�صديقني وال�صهداء فعن عمرو بن مرة اجلهني ر�صي الل عنه قال جاء رجل اإىل النبي �صلى الل عليه و�صلم فقال يار�شول اهلل اأرايت اإن �شهدت 

اال اله اال اهلل واأنك ر�شول اهلل و�شليت ال�شلوات اخلم�س واأديت الزكاة و�شمت رم�شان وقمته فمن اأنا ؟ قال من ال�شديقني وال�شهداء

»رواه البزار وابن خزمية وابن حبان و�صححه االلباين .

وهي اأي�صاً مبثابة اإ�صعال �صرارة االنطالق نحو رم�صان خمتلف عن غيه من اأ�صهر فارطة.

اأرجو اأن جتد بها ما يزيدك قرباً اإىل ربك ورفعة يف درجتك.

رسم البدء ...
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ه الل  ال بد ونحن يف هذا املو�صم العظيم اأن نتذكر ف�صائله وخياته التي خ�صّ

بها عن غيه من ال�صهور فمنها: 

 تفتح فيه اأبواب اجلنة وتغلق اأبواب النار.

 تفتح فيه اأبواب الرحمة.

 تفتح فيه اأبواب ال�صماء.

 يجاب فيه الدعوات.

 خلوف فم ال�صائم اأطيب عند الل من ريح امل�صك.

 ت�صتغفر املالئكة لل�صائمني حتى يفطروا. 

 ت�صفد فيه ال�صياطني.

 فيه ليلة القدر خي من األف �صهر، من ُحرم خيها فقد حرم اخلي كله.

 ُيغفر لل�صائمني يف اآخر ليلة من رم�صان.

 لل عتقاء من النار وذلك كل ليلة من رم�صان.

ال�صيام ي�صَفع ل�صاحبه يوم القيامه.

وُم كّفارة ومغِفرٌة للّذنوب ال�صّ

نا يف النجاح اأوفر، ون�صيبنا يف  اإن تذكر هذا الف�صائل �صاحذ قوي ليكون حُظّ

الفوز مبغفرة الذنوب اأكب.

خيرات رمضان...



5

بادئ ذي بدء البد من القول اأن من اأعظم درو�س رم�صان ... حتقيق التقوى .

يقول �صبحانه )يا اأيها الذين اآمنوا كتب عليكم ال�صيام كما كتب على الذين 

من قبلكم لعلكم تتقون( .

فالتقوى هي الثمرة العظيمة من هذا ال�صهر ، فهو �صبحانه مل ي�صاأ اأن يعذبنا 

باجلوع والعط�س وال بالقيام وال�صهر ، واإمنا كان الهدف اأن يظهر اأثر التقوى 

من هذه ال�صعائر العظيمة يف هذا ال�صهر الكرمي .

لها،  ح�صر  ال  عبادات  وميار�س  ليله،  ويقوم  نهاره  ي�صوم  عندما  ال�صائم  اإن 

وي�صادف مع اجتماع هذه العبادات اجلليلة اإخال�صاً وجترداً وخوفاً ورجاًء ، 

واأماًل عظيماً يف املغفرة، والعتق من النيان، ودعاًء ال ينقطع .

نرجو الل اأن ال تخطئه التقوى ، و�صيى من نف�صه قوة مده�صة على الطاعة 

ال�صكون  عليه  و�صيتد   ، حياته  طيلة  اجلادة  على  وا�صتقامة   ، للعبادة  وحباً 

، وهذا منة من  ، ويرى �صيئاً ال يخطر بباله  والهناء، والطماأنينة وال�صفاء 

الل تعاىل عليه.

وهذا املق�صد الكبي هو اأهم مقا�صد ال�صيام واأهدافه العظيمة.

االرتقاء إلى التقوى...
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الذي ي�صوم جمرد عادة؛ في�صوم عن االأكل وال�صرب والنكاح فقط ، ويقع فيما 

الف�صاء  غثاء  بني  طاقته  لتبديد  وي�صعى  و�صمعه،  وب�صره  بل�صانه  الل  حرم 

العبادة فهذا رمبا انطبق  اأو  االأل�صن، فاإن نف�صه ال تقوى على الطاعة  وقيح 

عليه حديث النبي �صلى الل عليه و�صلم ) من مل يدع قول الزور والعمل به 

فلي�س لل حاجة اأن يدع طعامه و�صرابه ( »رواه البخاري« .

رمبا اأن البع�س ح�صم منذ وقت مبكر خياره يف رم�صان وحكم عليه م�صبقاً باأنه لن 

يختلف عن غيه من ال�صهور �صوى اختالف االأوقات وتنوع الوجبات!

اإنه ال بد من ن�صف ذلك االقتناع ال�صائد ، وتلك العادة التي األزمها نف�صه؛ اإن 

رم�صان هو �صهر الك�صل والرتاخي عن العبادة ، واأنه مبجرد فقد ما اعتاده 

اأ�صبح �صلفاً عنيفاً، وكثياً ما كانت لغته التبيرية : اللهم  اأكل و�صرب  من 

اإين �صائم!

بل زاد االأمر عن كفايته فاأخلد نهاره نوماً ال يلوي على حق من حقوق ربه 

اأو حقوق خلقه.

اإن هوؤالء اإن مل يلطف الل بهم فاإنه لي�س لهم يف رم�صان نقي وال قطمي.

ما هكذا نفهم رمضان...
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الصبر والصبر أيضًا...
لك  م�صاحباً  االأعمال  و�صائر   ، والقيام  ال�صيام  على  الالمتناهي  �صبك  اجعل 

م�صاحبة َنَف�صك الذي يدخل جوفك، خ�صو�صاً اإذا كنت عزمت على اأن رم�صان هذا 

العام يختلف عن غيه من ال�صهور، وقبلت حتدي نف�صك على ذلك، فكلما حدثتك 

ليقوم  االأول  دفاعك  واجعله خط  اأيقظ �صبك  وال�صجر،  وال�صاآمة  بامللل  نف�صك 

بكل  لتنعم  ال�صلبية،  الر�صائل  هذه  وت�صتيت  وتفكيك  بتبديد  �صبحانه  املوىل  باإذن 

جدارة بالطعم احلقيقي للعبادة.

ُموِر}واأمر غاية يف الأهمية وهو تذكر 
ُ
َنّ َذِلَك ِمْن َعْزِم االأ واْ َوَتَتُّقواْ َفاإِ ِبُ {َواإِن َت�صْ

ْجَرُهْم ِبَغْيِ ِح�َصاٍب} .
َ
اِبُروَن اأ ى ال�َصّ ا ُيَوَفّ َ اأجر ال�صرب من وقت لآخر {اإِمَنّ

وقال النبي �صلى الل عليه و�صلم: )ما اأعطي اأحد عطاًء خياً واأو�صع من ال�صب( 

»رواه البخاري« ويقول اخلليفة امل�صدد عمر بن اخلطاب ر�صي الل عنه: وجدنا 

خي عي�صنا ال�صب .

ثم تذكر من تعرف ممن ق�صوا نحبهم والقوا ربهم، وقد كانوا اأيام الدنيا على 

–اإن  االآن  اأنهم  كيف  الديانة،  وح�صن  العبادة،  وجتويد  ال�صالح،  من  عال  قدر 

تغمدهم الل برحمته- يتنعمون بر�صوان الل تعاىل.

واجعله  بال�صب  فتحَلّ  معدودة،  و�صاعاته  قليلة،  اأيامه  الكرمي-  -اأخي  ال�صهر  هذا 

به  �صعر  التي متى  االإميانية  فاإن �صبك طريق للحالوة  ، وا�صب قلياًل  لك  دثاراً 

املوؤمن الفطن هان عليه كل تعب مر عليه، اأو اأمٍل  اأمَلّ به .
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اأن  يوم  ال�صهر  هذا  من  ليلة  اآخر  يف  معي  تاأمل 

اأيام  ودخول  رم�صان  انتهاء  ر�صمياً  فيه  يعلن 

املتفرقعات  اأ�صوت  دوي  ي�صمع  اأن  يوم  العيد، 

تهداأ  ال  اجلوال  اأجهزة  وترى  بالعيد،  ابتهاجاً 

من ر�صائل التهاين بقدوم هذه املنا�صبة ال�صعيدة، 

هان  كم  رم�صان،  يف  الفائز  فرحة  هي  كم  يالل 

عليه كل تعب وجهد بذله يف تلك االأيام املباركة، 

فعاًل ذهب التعب وثبت االأجر اإن �صاء الل.

�صهر  بانق�صاء  وبهجتك  �صعادتك  تاأمل  فقط 

بذلت وتعبت فيه فكان فرحك م�صاعفاً و�صعادتك 

ال تو�صف .

اأعتقد اأن تذكر هذه اللحظة كفيل ب�صحن طاقتك 

الأن تدرك هذا ال�صهر الكرمي اإدراكاً حقيقياً .

ليلة العيد السعيد...
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المحفزات...
من الو�صائل املهمة الإدارك هذا ال�صهر العظيم، والتي توؤدي دوراً جيداً يف حفز النف�س ودفعها 

ملعايل االأمور:

قول اأحد ال�صلف : الأن اأدركت رم�صان ليين الل ما اأ�صنع .

نعم لئن اأدركت هذا ال�صهر العظيم باأيامه املباركة ودقائقه الغالية الأفعلن واأفعلن من الطاعات 

والعبادات ما يفوق الو�صف.

فلم ال تقول كما يقول ذلك الرجل؟

اأخي الكرمي :

اق  �ُصَرّ اإىل  تلفت  اأال  و  والعبادات،  الطاعات  من  وكذا  كذا  تفعل  اأن  اأدركته  اإذا  اأن  االآن  من  انِو 

رم�صان من قنوات ف�صائحية، اأو جرائد اأو جمالت، تخد�س احلياء وتوؤثر يف �صومك، وتنق�س 

من اأجرك.

ت�صعى  اأن  الرغبة واحليوية الأجل  اأن حترك فيك  تعاىل-  باإذن الل  كفيلة-  الطيبة  النية  اإن هذه 

لتحقيق هذه االأمنية الغالية .

ال�صنة  هذه  رم�صان  نعم   .. غي  ال�صنة  هذه  رم�صان   : تقول  اأن  املحفزة  االأ�صاليب  ومن 

يختلف عن غيه من االأعوام واأنه �صيكون هذا العام نقطة حتول يف حياتي اإىل االأح�صن 

باإذن الل تعاىل .

وتقول اأن رم�صان فر�صة عظيمة لتجديد ومتتني عالقتي بالل تعاىل .

اأقول اأخياً :

اإن ملثل هذه الر�صائل النف�صية اأبلغ تهيئة نف�صية اإميانية ، فياأتي هذا ال�صهر املبارك وقد امتالأ القلب 

�صوقاً ورغبة وحما�صة ، فتنعم النف�س مبا فيه من خيات وحتل النفحات الروحانية ويكون لرم�صان 

طعم خمتلف عن بقية االأعوام، يخرج رم�صان وقد طرزت �صحيفتك بجالئل االأعمال ونعمت نف�صك 

بن�صائم االإميان.
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فقبل دخول رم�صان اأو على اأقل تقدير يف اأول اأيامه املباركة قم بو�صع االأعمال 

التي تود القيام بها يف هذا ال�صهر وق�صمها على اأيامه ولياليه.. فمثاًل  تقول:

�صتقراأ  اأنك  هذا  ويعني   ، ال�صهر  هذا  يف  مرات  ثالث  العام  هذا  القراآن  �صاأختم 

يومياً قرابة ال�صاعة الأن اجلزء الواحد ت�صتغرق قراءته ع�صرين دقيقة تقريباً .

تقول مثاًل �صاأعتمر يف هذا ال�صهر الكرمي الأدرك اأجر حجة مع النبي �صلى الل 

" اإن   : ابن عبا�س قال : قال ر�صول الل �صلى الل عليه و�صلم  عليه و�صلم فعن 

عمرة يف رم�صان تعدل حجة " ) متفق عليه ( .

فتتحني الفر�صة املنا�صبة �صواء يف الع�صر االأول اأم الو�صطى اأم االأخية منه، وتبداأ 

يف الرتتيب واحلجز لهذه الرحلة واإعداد العدة واختيار الرفقة .

وتقول مثاًل �صاأت�صدق يف هذا ال�صهر الكرمي يف بع�س االأعمال ال�صاحلة خ�صو�صاً 

التي ال تتي�صر اإال يف رم�صان كمثل تفطي ال�صائم، اأو تكلفة عمرة رم�صان، اأو 

�صلة رم�صان الغذائية التي تنفذها م�صكورة بع�س اجلهات اخليية وغيها من 

االأعمال.

فاإذا بادرت اأول اأيام ال�صهر اأمكنت م�صاركتك فيه قبل اأن تتم تغطية هذه امل�صاريع 

من املح�صنني.

 اأو تقول �صاأت�صدق ب�صدقة يف كل يوم عب ا�صتقطاع حمدد مع اإحدى اجلمعيات 

اخليية ، وهكذا .

مثل  ت�صهد  التي  اجلوامع  اأحد  يف  تتي�صر  جنازة  اأي  على  اأ�صلي   : اأي�صاً  وتقول 

هذه ال�صلوات .

وتقول اأي�صاً : �صيكون يل برنامج خا�س بب والدَيّ يف هذا ال�صهر عب االإفطار 

واجللو�س يومياً معهما اأو القيام بزيارة �صديقهما، اأو الت�صدق عنهما وهكذا.

خطط لعبادتك



لهم  ومرغباً  بدخوله،  ومهنئاً  مباركاً  ال�صهر  اأول  اأرحامي  بجميع  �صاأت�صل   : تقول  وكذلك 

ا�صتغالل اأيامه ولياليه .

ومثله يف اآخر ال�صهر كذلك مهنئاً بالعيد ال�صعيد 

وتقول اأي�صاً :

العبادات  ال�صهر عب اجللو�س معهم، وم�صاركتهم يل بع�س  واأبنائي يف هذا  اأهلي  اإىل  �صاألتفت 

والطاعات.

وتقول �صاأطيل اجللو�س يف امل�صجد اأكرث واأكرث :

فلن يفوتني اجللو�س بعد الفجر حتى طلوع ال�صم�س قارئاً للقراآن وذاكراً لل الأحوز اأجر حجة 

مع الر�صول �صلى الل عليه و�صلم كما ثبت عن اأن�س ر�صي الل عنه اأن ر�صول الل �صلى الل عليه 

و�صلم قال: من �صلى الفجر يف جماعة ثم قعد يذكر الل حتى تطلع ال�صم�س ثم �صلى ركعتني 

كانت له كاأجر حجة و عمرة تامة تامة تامة " رواه الرتمذي و�صححه االألباين.

 وعن جابر بن �صمرة ر�صي الل عنه قال كان النبي �صلى الل عليه و �صلم اإذا �صلى الفجر تربع يف 

جمل�صه حتى تطلع ال�صم�س ح�صنا"  رواه م�صلم وغيه.

وتقول �صاأجل�س بعد الع�صر قلياًل الأجنز ختمي القراآن .

وتقول اأي�صاً �صاأجل�س بعد املغرب برهة من الوقت ذاكراً لل و�صاكراً وحامداً .

وتقول : لن يغلبني على �صالة الرتوايح والقيام �صغل وال عمل ال يف ح�صر وال �صفر .

ورجاء؛  وتركيز  بحر�س  الل  اأدعو  بحيث  ال�صهر  هذا  يف  تعاىل  الل  دعاء  من  �صاأكرث   : وتقول 

م�صتجمعاً اآدابه، ومتحرياً اأوقات االإجابة .

ويا ليتك تقول: �صاأعتكف يف الع�صر االأخية من هذا ال�صهر ولو لليلة واحدة، ويعني هذا اأن اأقوم 

برتتيب اأعمايل ومهامي ل�صمان تفرغي لهذه ال�صعية العظيمة التي مل يكن �صلى الل عليه 

و�صلم يدعها يف رم�صان.

وجماله،  بريقه،  يفقد  ال  وحتى  وبهجته،  العيد  اأيام  بروعة  التذكي  دون  االإ�شارة  تفوت  وال 

احتياجاته، وحجز  و�صراء  الثياب،  اأعمال كتف�صيل  به من  القيام  تود  وتاأثيه؛ قم برتتيب ما 

االأماكن التي تريدها منذ وقت مبكر؛ لتتفادى الزحام املزعج عند الدوران يف االأ�صواق، ومزاحمة 

النا�س، والر�صى ب�صراء ما تبقى من الب�صائع واإن مل ترق لك.

 مع تفويت اأجمل ليايل هذا ال�صهر املبارك "الع�صر االأخية منه".

ال�صهر يف  اأن حت�صل عليها يف هذا  التي تود  االأعمال  اأنك عندما ت�صجل هذه  اجلميل يف االأمر 

ورقة، وت�صعها يف مكان ال تخطئه عينك ثم تنظر اإليها من وقت الآخر اأمكنك باإذن الل الظفر 

باإجنازات م�صاعفة يف هذا ال�صهر الكرمي .

ومما يح�شن اللفت اإليه والتذكي به اأن مما مييز العمل ال�صالح، ويحفز اإليه اأن العبد اإذا نوى 

خياً من عمل �صالح ثم حال دونه مر�س اأو �صفر اأو موت، فاإن االأجر ثابت والعمل حمفوظ، قال 

�صلى الل عليه و�صلم: » اإذا مر�س العبد اأو �صافر كتب الل تعاىل له من االأجر مثل ماكان يعمل 

�صحيحاً مقيماً« رواه االأمام احمد وغيه و�صححه االألباين.

اأخريا..

رم�صان هو نفحة من نفحات الل عز وجل التي اأمرنا النبي �صلى الل عليه و�صلم بالتعر�ض لها وا�صتثمارها، 

 َلََع اْلُْح�ِسِنني}
َ هّ َ
ُهْم �ُسُبَلَنا َواإَِنهّ الل وهو فر�سة للتغيري اإىل الأف�سل، {َواَلهِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيَنهّ

فهل نفعل؟ نرجو هذا ونتمناه. وفقنا الل واإياكم لطاعته وح�صن عبادته.

واآخر دعونا اأن احلمد لل رب العاملني و�صلى الل و�صلم على نبينا حممد.



االرتقاء إلى التقوى...

خيرات رمضان...

الصبر والصبر أيضًا...

ما هكذا نفهم رمضان...

ليلة العيد السعيد...

خطط لعبادتك

المحفزات ...

تقرأ هنا


