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 سباق القلوب إلى رمضان
 

 .إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا

من يهده اهلل فال مضلَّ له، ومن يضلل فال هادَي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أنَّ حممًدا 
 .عبده ورسوله

  

 :أما بعد
 يتجدد الشوق واحلنني إىل رمضان مرور كل عاممع 

 يالمس القلب ويهز الوجدان  شوقاً 
 إىل عنان السماءيُرسل الروح يف رحلة إميانية ممتعة  شوقاً 

 :دوماً  الذي يطرح نفسه ومن بني تلك املشاعر املتلهفة واملرتقبة، جند السؤال
 هل قليب مستعد ليعيش روحانية هذه األيام؟

 ليسبقين يف رحلة اإلميان؟ هل قليب مستعد
 

 .عامهم كله وكأنه رمضانلقد كان السلف رمحهم اهلل يعيشون 
مث بعد رمضان يدعونه ستة أشهر أن يتقبله  فقد كانوا يقضون ستة أشهر يدعون فيها اهلل عز وجل أن يبلغهم رمضان

 وكأن ليس هلم هّم طوال العام إال:، منهم
 .واالستغفار عن أي تقصري صدر منهم فيهالتحسر على فراق رمضان مع التوبة  .1

 .الشوق للقياه من جديد مع اجتهادهم يف إعداد العدة الستقباله .2

 
 ماذا أعددِت إلستقبال رمضان؟ فماذا عنِك أنِت يا رفيقيت؟

  الشوق إليهصدق يف ال ودليل علىعالمة توفيق، هو اإلعداد للعمل ف
ًة َوَلِكْن َكرَِه اللَُّه انِْبَعاثَ ُهْم فَ ثَبََّطُهْم َوِقيَل اقْ ُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدينَ  اْْلُُروجَ َوَلْو أَرَاُدوا يقول اهلل تعاىل: }  :{ ]التوبةأَلَعدُّوا َلُه ُعدَّ

46] 
 ويقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )تعّرف إىل اهلل يف الرخاء، يعرفك يف الشدة( ]جامع العلوم واحلكم[

الكرمي اْلضري حفظه اهلل هذا املعىن حينما علق عن عالقة الناس بالقرآن يف رمضان، فالشخص  وضح الشيخ عبدوقد 
فكيف هلم بذلك وهم ال يدخل رمضان ويرغب أن خيتم القرآن يف يوم، وهناك من يرغب يف قراءة مخسة أجزاء باليوم، 

 يقربوا القرآن يف أيام رخائهم )طوال العام(.
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البقاع  لعشر اآلواخر من رمضان حني يذهبون إىل مكة ويعتكفون باملسجد احلرام "أفضلوذكر كذلك حال الناس يف ا
يكونوا مالزمني لكتاب اهلل ويكثروا من الذكر والتالوة والصالة والدعاء واملفرتض منهم أن وأقدسها" يلتمسون ليلة القدر، 

م معهم، وما ذلك إال ألن أغلب أوقاهتم يف للبحث عن من يقضون أوقاهت ، وإمنا يلتفتون حوهلميستطيعونال  ولكنهم
 .جيدوا العون على العبادةالرخاء )طوال العام( كانت معمورة بالقيل والقال، لذلك حينما أتى وقت الشدة "رمضان" مل 

 ]دورة األترجة القرآنية[
يف  اإلحسان يف عبادتك ليكون لديِك القدرة على وال العامقرب من اهلل طتواببة على العبادات والفاجتهدي يف امل

 رمضان.
سبحانه وتعظيما له  اويورث القلب خشية وانكسار ولد الشوق هلل عز وجل وإىل رؤيته، العبادة ياالجتهاد يف واعلمي أن 

 مما يولد إحسانا يف العبادة، فتجدي نفسك تعبدينه وكأنك ترينه.

 
عند  خيتلف من شخص آلخر، وعلى قدر اجتهادك فيه يكون أجرك يا رفيقيت ان والتجهز لهاالستعداد لرمضتذكري أن و 

 { َواللَُّه َبِصري  ِبَا يَ ْعَمُلونَ  اللَّهِ  ِعْندَ  ُهْم َدَرَجات   }تعاىل:  لقوله، اهلل
 [163 :]آل عمران

 ؟بقربك من اهلل فأي درجة ترغيب أن تناليها
 ؟؟إىل رمضانوأي استعداد تنوين القيام به ليسبقك قلبك 

... 

... 
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 :اإلستعداد
 )للعبادة لذة ال يشعر هبا إال من استعد هلا، وهلا أنسام ال يغتنمها إال من انتظر هبوهبا( 

إمنا ): رمحه اهلل الفضيل يقول، خاصة يف رمضانحىت تؤيت مثارها  الصاحلة بالنية واألعمالها يلإمن التمهيد البد  والعبادة
 .(يريد اهلل منك نيتك وإرادتك

 
 خطوات: أربعحىت يسبقك قلبك إىل رمضان فالبد من و 

 .تطهري القلب .1

 .التهيئة النفسية .2

 .التخطيط .3

 .البدء يف التدريب .4

 فدعينا نتأمل هذه اْلطوات واحدة تلو األخرى.
 

 :لقلبتطهير ا

 ؟يف كل يوم مير عليكِ هل تأملِت حال قلبك 
 ؟من شواغل تابعِت كل ما مير عليههل 

 أعين:
 صور وكلمات؟و  مرئياتبعد أن تصفحِت شبكات االنرتنت بكل ما فيها من يا رفيقيت كيف هو قلبك 

مالبس النساء مشاهدة كيف هو قلبك بعد إنتهاءك من تلك الزيارة الطويلة بكل ما فيها من مأكوالت و 
 قيل والقال؟وال

تبادل أخبار انتقلت إىل و  كيف هو قلبك بعد تلك املكاملة الطويلة اليت تعدت السالم واالطمئنان على األحوال
 فالنة وعالنة؟

بدون أن ترطيب  كيف هو قلبك بعد قضاءك ساعات للبحث عن وصفة جديدة وساعات أخرى لتنفيذها
 ؟لسانك بذكر اهلل

  ؟بدون التفكر يف آيات اهلل بعد اإلنغماس يف العمل يوما كامال قلبك هوكيف 
 

 عن قلبكغفل  كل ذلك، ويف خالل  من الزمنذهنك مشغوال بكل هذا لفرتة قلبك مفتونا و ح بالتأكيد أصب
 .كما كان قبلها  وذكره ومناجاته للقائه مشتاقا يكناإلقبال على اهلل تعاىل ومل 

 
 فكيف لقلب كهذا أن يسبقك إىل رمضان وجيعل روحك تسبقك لعنان السماء؟؟
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العوائق(  وتذليل العالئق وقطع العوائد هجر على موقوف املطلوب إىل )الوصول: القيم رمحه اهلل ابن يقول
 ]الفوائد[

 .واإلشتياق له والتعلق به فاملطلوب هو زيادة القرب من اهلل عز وجل
 وأصبحت تعوق طريق قربنا من اهلل عز وجل. هي العادات اليت اعتدنا عليها اليت حنتاج هلجرها والعوائد

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا يقول اهلل تعاىل: }وكل هذا ميكن حتقيقه بتذكري أنفسنا باملقصد من الصيام وهو "التقوى"، 
 [183 :{ ]البقرةُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ 

 قيل إن عمر بن اْلطاب رضي اهلل عنه سأل أيب بن كعب عن التقوى، وقد )يقول ابن كثري رمحه اهلل: 
 فقال له: أما سلكت طريقاً ذا شوك. 

 قال: بلى. 
 قال: فما عملت. 

 قال: مشرت واجتهدت. 
 قال: فذلك التقوى

  )أي افعل( الذنوب صغريها وكبريها ذاك التقى، واصنع)أي اترك( خل  :وقد أخذ هذا املعىن ابن املعتز فقال
]تفسري بن   ( .ال حتقرن صغرية إن اجلبال من احلصى فوق أرض الشوك حيذر ما يرى،)كمن ميشي( كماٍش 

 كثري[
  بالتقوى، فأطفئوها الفتنة وقعت إذا: "حبيب بن طلق قال) :اهلل رمحه القيم ابن قالو 

  التقوى؟، وما :قالوا
 اهلل، ثواب ترجو ؛ اهلل من نورٍ  على اهلل بطاعة تعمل أن :قال
 [الفوائد بدائع] ."(اهلل عقاب ختاف اهلل؛ من نورٍ  على اهلل معصية ترتك وأن
 

 فاجتهدي يا رفيقيت ِبعاجلة قلبك من اآلن.
االشتياق والتخلص من كل ما قد يشغلك ويلهيك عن  تفريغ قلبك وعقلك من كل تلك امللهياتمن خالل 
 اهلل عز وجل. للقرب من
o  تؤدي الغرض، مع حتويل الزيارة إىل ومتفرقة قصرية استبداهلا بزيارات ات الطويلة ميكنفتلك الزيار 

  جمالس لذكر اهلل والتقرب إليه.

 كما كان ابن مسعود رضي اهلل عنه يقول: )اجلسوا بنا نزدد إميانا(، 
 وكان معاذ رضي اهلل عنه يقول: )اجلسوا بنا نؤمن ساعة(

o  ة.يوالضرور  عن األمور اهلامةوقت املكاملات، واقتصري على االتصال للسؤال  مناختصري 
o  ِبواقع التواصل االجتماعي، واكتفي منها بإثنني أو ثالثة تكوين يف حاجة وقت تواجدك  مناختصري

 ملحة هلا.
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o  إال إذا   تاوقاليت متتأل بالدردشة وتضييع األيف وسائل التواصل االجتماعي و اخرجي من مجيع اجلروبات
 .% من الوقت الذي تقضيه فيها مليء بالفائدة(90)أي البد أن يكون  كانت ذو فائدة عظيمة

o  وقت ترتيب البيت، الطبخ، اجللوس بني األبناء، باألعمال رطيب لسانك بذكر اهلل وقت إنشغالك(
 ...(.واقف أو السيارات أو يف العيادات وغريها،أوقات االنتظار بامل

o استغالهلا يف ستعيدي نشاطك باو من أعمالك لرتتاحي ذهنيا  مخسة دقائق كل ساعةي من وقتك اقتنص
 .تالوة آيات من القرآنو  والدعاء ذكر اهلل

 
 .واستغلي طاقتك يف زيادة اإلميان، حياتك إىل ذكر اهلل يفكل دقيقة   حويلبإختصار، 

اإلحلاح على اهلل بالدعاء مع  (أو كبريةصغرية كانت ) ذنوباقرتفتيه من كل ما   منوال تنسي التوبة واإلستغفار 
 لتبلغي رمضان بقلب طاهر ومشتاق.

ألن ذنوب العبد  "يستقبل به مواسم الطاعات "كثرة االستغفار خري ما): يقول الشيخ الشنقيطي حفظه اهلل
 !!حترمه التوفيق 

وإن كان مبتلى عويف، وإن  ى، وإن كان ضعيفا قوي، وإن كان مريضا شفي، إال زك..ما ألزم عبد قلبه االستغفار
 ..، وإن كان مضطربا سكنكان حمتارا هدي

 ا.ه (!! هو األمان الباقي لنا بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم..و إن االستغفار

يسَّر اهلل عليه رزَقه، وسهَّل عليه  -أي: صفة االستغفار  -وَمن اتَّصف هبذه الصفة ) :يقول ابن كثري رمحه اهللو 
 تفسري ابن كثري[] ({يُ ْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا }ظ عليه شأنه وقوَّته؛ وهلذا قال: أمرَه، وحف

 
تنوعت ، حيث واالستغفار ال يقتصر على الرتديد باللسان فقط بل من فضل اهلل ورمحته أن جعله إسلوب حياة

فضال اطلعي على مقاليت )التوبة إسلوب لمزيد من التفاصيل، ولالكثري من أعمالنا اليومية،  وختللتوسائله 
 حياة(
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 التهيئة النفسية:

بقلبك وروحك  أن تكوين مقبله على اهللو إميانيا و نفسيا  رمضان، البد أن تكوين مستعدة ىلإحىت يسبقك قلبك 
 .جسدكقبل 

 ، يزيد وينقصاإلميان ) :يقول أحد الصحابة
 ، دته ونقصانهوما زيا :قيل له

 (، وإذا غفلنا ونسيناه فذاك نقصانهوسبحناه فتلك زيادتهقال: إذا ذكرنا اهلل ووحدناه 
 (إن من فقه املرء أن يعرف إميانه هل هو يف زيادة أو نقص؟)أيب الدرداء رضي اهلل عنه:  وقال

، وذلك من البدءالعبادات لتعلمي من أين ينبغي لِك ب عالقتكمن التهيئة النفسية أن تكوين على علم حبقيقة ف
 :خالل معرفة

o القرآن؟ يتمويف كم يوم خت مع القرآن؟ تالوة وحفظا ومراجعة واستماعا؟ ككيف هو حال 

o ؟على مدار اليوم رطبا بذكر اهلل هل لسانك مع األذكار؟ كيف هو حالك 

o مواببة عليها؟ ؟ كم نافلة تصليها؟ وهل أنتِ نوافل الصالة وماذا عن 

o  و على ركعتني بعد العشاء؟قيام الليل؟ هل واببت ولو 

o ولو بصيام  ه حقهتيوماذا عن الصيام؟ هل كنت مواببة عليه على مدار الشهور السابقة؟ وهل أعطي
 ؟من كل شهرالقمرية ثالثة أيام ال

o وماذا عن غريها من األعمال الصاحلة والصدقات والتوبة واملداومة على االستغفار؟ 

 
صلى اهلل عليه وسلم:  هقولمن الدعاء بتجديد اإلميان ل وأكثريحلقيقة عالقتك مع العبادات يا رفيقيت فانظري 

( ]رواه األلباين يف الثوب، فاسألوا اهلل أن جيدد اإلميان يف قلوبكمخَيلُق يف جوف أحدكم كما َليخلق  إن اإلميان)
  السلسلة الصحيحة[

 
 التخطيط

هو النظر ْلطط رفيقاتك والشعور باحلماسة لإلقتداء هبن حىت لو  من األخطاء الشائعة يف التخطيط لرمضان 
هنى عنه  وهذا مماباململ والنفور  يتسبب لكِ مما ِبراحل وُتكلفك فوق ما تطيقني  كانت خططهن تفوق قدراتك
كانت عندي امرأة )روي عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: فقد ، الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 ن بين أسد، فدخل علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال: َمْن هذِه؟ م
 قلت: فالنة، ال تنام بالليل.. تذكر من صالهِتا

 [رواه البخاري] (فقال: َمْه، عليكْم ما ُتطيقوَن من األعماِل، فإنَّ اهلَل ال مَيَلُّ حىت مَتَلُّواْ 
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الدين يسر، ولن يشادَّ الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، إن ) :ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماقو 
 [ومسلم رواه البخاري] من الدجلة( واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء

مِّل اإلنسان نفسه من بأن حيُ  ،: النهي عن التشديد يف الدينمعىن احلديث):قائالاحلافظ ابن رجب وقد علق 
: )لن يشاد الدين أحد إال املراد بقوله صلى اهلل عليه وسلموهذا هو  ،بكلفة شديدةالعبادة ما ال حيتمله إال 

 ( غلبه
 انتهى كالمه (.، فمن شاد الدين غلبه وقطعهأن الدين ال يؤخذ باملغالبة :ينيع
 

 :أفضل أوقات العبادة
، ألن هذا من أكثر ما السماءسُيحلق فيه قلبك إىل عنان الذي  من املهم جدا يا رفيقيت أن تعتين باختيار الوقت

واستعينوا بالغدوة ) حني قال: ، وأفضلها هي ما ذكرها حبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلميعينك على اإلجناز
 (والروحة وشيء من الدجلة

 
 من أفضل أوقات قضاء األعمال ، وهيمن بعد صالة الفجر وحىت الضحى "أول النهار"هي " فالغدوة"أما 

 .البدن والذهن يف قمة النشاطحيث يكون 
بورك ألميت يف )صلى اهلل عليه وسلم: لقوله  )يف الوقت واجلهد والعمل والرزق( من األوقات املباركة كما أنه
 []صحيح اجلامع .(بكورها

 
ل املغرب، وتعترب من أفضل األوقات حملاسبة النفس يقبحىت بعد العصر  "آخر النهار" أي منوأما "الروحة" فهي 

يتعاقبون فيكم مالئكة صلى اهلل عليه وسلم: ) إىل اهلل عز وجل لقوله والتوبة واالستغفار قبل رفع األعمال اليومية
بالليل ومالئكة بالنهار، وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر، مث يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهلم وهو أعلم 

 هبم: كيف تركتم عبادي؟
 [.( ]روا البخاريم يصلونُيصلون وأتيناهم وه: تركناهم وهم فيقولون

أن األعمال تُرفع آخر النهار، فمن كان حينئذ يف  :فيه): تعقيبا على احلديثقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل 
يعين  – طاعة بُورك يف رزقه ويف عمله، واهلل أعلم، ويرتتب عليه ِحكمة األمر باحملافظة عليهما واالهتمام هبما

 كالمه.  انتهى( صاليت الصبح والعصر

 
، وكونه أرجى أوقات إجابة الدعاء لنزول اهلل تعاىلالثلث األخري من الليل  وأفضله "الليل"وأما "الدجلة" وهو 

 :ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقولصلى اهلل عليه وسلم: )لقوله 
 [( ]رواه البخاريمن يستغفرين فأغفر له ،من يسألين فأعطيه ،دعوين فأستجيب لهمن ي
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 :التخطيطالتدرج في 
ما اعتدِت ِبا يفوق دفعة واحدة  العباداتحني تبدئي بالتخطيط يا رفيقيت قد تدفعك احلماسة للرغبة يف القيام ب

بالضغط  يأن تشعر  يحبماس شديد مث ما تلبس العبادةي تبدأيف بداية رمضان جتدي نفسك و  عليه ِبراحل
فتجدي نفسك  بالضغط على نفسك واجتهادكالكثرية تك حماوال مرغ إمتام أهدافكمن عدم القدرة على والتوتر 
زمام  تفرت مهتك رويدا رويدا حىت تتفلت منكو  محاستكتنهار  وبعدها تبدأهلل عز وجل من االقرب  متعة افتقدتِ 

 حلزن واهلم والشعور بقلة اإلميان.األمور وهنا يتسرب ا
ُهَو الَِّذي أَنَزَل } قوله تعاىل:ولو كان اليسري من العمل للذلك البد عند التخطيط من مراعاة ما سيزيد إميانك 

{ َواأْلَْرِض وََكاَن اللَُّه َعِليمًا َحِكيماً السَِّكيَنَة يف قُ ُلوِب اْلُمْؤِمِننَي لِيَ ْزَداُدوا ِإميَانًا مََّع ِإميَاهِنِْم َولِلَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت 
 [4 :]الفتح

 من التأين والتدرج بالعبادات البد من حتقيق السكينة يف قلوبنا، وحىت تتحقق السكينة فالبدفحىت يزداد اإلميان، 
 حيقق ما عوأوقاتنا ومسئولياتنا جتاه الزوج واألبناء، واألهم من كل هذا أن يتوافق مِبا يتوافق مع طاقاتنا 

 ا.االستمتاع والتلذذ هب
من صام رمضان إميانا صلى اهلل عليه وسلم: ) لقولهما ينبغي أن تسعي إليه يف رمضان، اإلميان هو أهم لذلك 

 [رواه البخاري ( ]واحتسابا ُغفر له ما تقدم من ذنبه
 

 التنوع بالعبادات:
بالقدر الذي حيقق لِك سكينة القلب يف العبادة التدرج من  عند التخطيط البدأنه  ،يا رفيقيت اذن اتفقنا

كما كان يفعل حبيبنا املصطفى صلى   م باإلكثار من أنواع العباداتمع االهتما القرب من اهللواالستشعار بلذة 
 .اهلل عليه وسلم

العبادات، وكان من هديه   صلى اهلل عليه وسلم   يف شهر رمضان: اإلكثار من أنواع رمحه اهلل: ) ل ابن القيمو قي
يدارسه القرآن يف رمضان، وكان إذا لقيه جربيل أجود باْلري من الريح املرسلة،  -السالم  عليه - فكان جربيل

وكان أج ود الناس، وأجود ما يكون يف رمضان، يكثر في ه الصدقة، واإلحسان، وتالوة القرآن والصالة والذكر، 
 .) ص غريه به من الشهورواالعتكاف، وكان خيص رمضان من العبادة ما ال خي

 
 ها هي مقرتحات للتنوع يف العبادات:أما بالنسبة لِك يا رفيقيت، ف

 :احتساب االجر .1

فمن كانت هجرته إىل اهلل  نوى، النيب صلى اهلل عليه وسلم: )إمنا األعمال بالنّيات، وإمنا لكل امريء ما يقول
( ، فهجرته إىل ما هاجر إليهيصيبها، أو امرأة ينكحهااهلل ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا ، فهجرته إىل ورسوله

 ]رواه البخاري ومسلم[
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جتديد النية دوما فما رأيك يا رفيقيت أن جتعلي كل عاداتك عبادات فتنايل أجرها يف الدنيا واآلخرة من خالل 
 .عز وجل طلبا ملرضاة اهلل احتساب األجرلتكون خالصة هلل عز وجل مع 

ادخال السرور على أهل بيتك وإماطة األذى عن الطريق من خالل فيمكنك احتساب اجر  -
 .ترتيب البيت وتنظيفه

 ألهل بيتك. وميكنك احتساب اجر افطار صائم من خالل حتضري الطعام -
 .وميكنك احتساب اجر الكلمة الطيبة صدقة حني تستقبلينهم بالرتحيب والدعاء -
لتحولت اىل عبادات  فيها االجر تِ واحتسب هبا بنية العبادة تِ موغريها من العادات اليت لو ق -

 .تؤجري عليها
 

 :املفروضة الصالة .2
النوافل التفكري بقبل إهتمامك يوم القيامة فأوليها وأهنا أول ما حُياسب عليه اإلنسان تذكري يا رفيقيت أهنا فريضة 

 احلرص على، مع مهما بلغت إنشغاالتك اْلشوع فيهااحرصي على و ، اجتهدي يف إعطاؤها حقهاوقيام الليل، و 
 .أداؤها يف أول وقتها

 

 القرآن:  .3

 منبع الراحة والسكينة والطمأنينة.القرآن ورمضان توأمان ال ينفصالن، فالقرآن هو غذاء الروح وهو 
 .بآيات اهللفإن خلي اجلسد من املأكل واملشرب يف هنار رمضان، فالبد من تغذية روحه 

 صحبة اآلقران بالليل فال أنيس له أفضل من آيات اهلل.وإن خلي اجلسد من 
 يستفزها، الغناء؛ ويوقرها، وصوت ويطمئنها النفوس، يسكن القرآن؛ صوت ) :اهلل رمحه القيم يقول ابن
 التفسري[ ]بدائع(. ويهيجها ويزعجها،

تذيب احلديد، وللفهوم كل إن مواعظ القرآن : )يقول ابن اجلوزيوللقرآن كذلك أثر بليغ يف العقول والقلوب، 
 ( ]مدارج السالكني[حلظة زجر جديد، وللقلوب النرية كل يوم به وعيد، غري أن الغافل يتلوه وال يستفيد

 
يف قيام رمضان يف  يف شهر رمضان، فكان بعضهم خيتمه  كثرة تالوتهلذلك كان من هدي السلف اإلهتمام ب

 .كل عشر  كل ثالث لياٍل، وبعضهم يف كل َسبٍع، وبعضهم يف

 .خاصة يف العشر األواخر يقرأ القرآن يف كل ليلتني يف رمضان منهم منوكان 
أن تكون  مع االجتهادقبل رمضان ألشهر ه، بشرط أن تتدريب عليه كثريا يلعوكل هذا يسري على من يسره اهلل 

اليت تعينك يف التدرج ، وإليك بعض النصائح تالوتك باحلدر )تالوة سريعة مع عدم اإلخالل بأحكام التجويد(
 :مع القرآن

  .إىل ما ال يقل عن جزء يوميا يوتدرجي يف زيادهتا حىت تصليوميا،  تقرأينانظري كم صفحة *
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تجددي الوصال بينك وبني  لاحرصي أن يكون هناك مخسة دقائق كل ساعة تتلني فيها كتاب اهلل عز وجل *
 .اهلل بعيدا عن ملهيات احلياةكتاب 

، وإن كنِت ختتمني مرة شهريا فتدريب على ختمتني، وإن  لِك ما ال يقل عن ختمة يف الشهر كونياحرصي أن *
باحلدر لتستطيعي ختم القرآن أكثر من مرة  التالوة واجتهدي يف كنِت ختتمني إثنني فتدريب على ثالثة وهكذا.

 بالشهر.
لقوله اهلل،  برمحة من الروحفهو مما جيدد اإلميان ويسكن النفس ويغمر ال حترمي نفسك من االستماع للقرآن *

 [204{ ]األعراف:فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُونَ }َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن تعاىل: 

 

 الدعاء:  .4

 [رواه الرتمذي]: ) الدعاء هو العبادة ( عليه وسلمصلى اهلل  رسول اهللقال 
 [60:غافر]( اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ  َوقَاَل َربُُّكمُ اهلل تعاىل: ) قالو 

إن ربكم تبارك وتعاىل حيي  كرمي  يستحيي من عبدِه إذا رفع يديِه إليِه أن وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )
 [صحيح أيب داود]( يردمها ِصفرا

 .وال تنسيين يا رفيقيت من دعوات بظهر الغيب فال حترمي نفسك من لذة الدعاء لنفسك ولغريك
 

 النوافل:  .5

دي بشيء أحب إيل مما افرتضت ما تقرب إيل عب :ن اهلل تعاىل قال)إ يه وسلم:قال رسول اهلل صلى اهلل عل
، وبصره الذي أحببته، كنت مسعه الذي يسمع به ، فإذابدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، وال يزال ععليه

رواه ] (، ولئن استعاذين ألعيذنه، ورجله اليت ميشي هبا، ولئن سألين ألعطينهيبطش هبا ده اليت، وييبصر به
 [البخاري

والنوافل تشمل الصالة  اآلخرة بدون حمبته.ال يف إىل حمبة اهلل، فواهلل لن جتدي نعيما يف الدنيا و يا رفيقيت فاسعي 
 والصيام

 اما الصالة:
فاعلم أنه ال ريب أن الصالة قرة ُعيون احملبني، ولذة أرواح املوحدين، وبستان )يقول ابن القيم رمحه اهلل: 

العابدين ولذة نفوس اْلاشعني، وحمك أحوال الصادقني، وميزان أحوال السالكني، وهي رمحُة اهلل املهداة إىل 
، رمحة هبم، وإكراًما هلم؛ عباده املؤمنني، هداهم إليها، وعرَّفهم هبا، وأهداها إليهم على يد رسوله الصادق األمني

لينالوا هبا شرف كرامته، والفوز بقربه، ال حلاجة منه إليهم، بل منَّة منه، وتفضَّاًل عليهم، وتعبَّد هبا قلوهبم 
وجوارحهم مجيًعا، وجعل حظ القلب العارف منها أكمل احلظني وأعظمهما؛ وهو إقباله على ربِّه سبحانه، 

حببه، وابتهاجه بالقيام بني يديه، وانصرافه حال القيام له بالعبودية عن االلتفات إىل وفرحه وتلذذه بقربه، وتنعمه 
 انتهى .(غري معبوده، وتكميله حقوق عبوديته باهرًا وباطًنا حىت تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه
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 ا، سنة الفجر وركعة الوتر ملا ورد عن فضلهم ميكنك البدء بركعتنيو 
 كعيت الضحي وركعتان قيام الليل بعد العشاء، ر إليهما أضيفي  فيما بعد مث
 الليل خاصة يف الثلث األخري منه. أضيفي السنن الرواتب، وأخريا قيام بفرتة بعدهاو 

 عبد اهلل بن مسعود: قوللواجتهدي يا رفيقيت يف القيام ولو بركعتني بعد العشاء لتكوين ممن يصيبوا ليلة القدر، 
 ( صاب ليلة القدرمن قام الدهر أ)
 

ومي اإلثنني واْلميس من كل إسبوع مث يبالثالثة أيام القمرية من كل شهر وأما الصيام، فيمكنك البدء 
 وتستمري عليهما حىت حيني رمضان.

 

 : األذكار .6

]جامع العلوم  .(ال يزال لسانك رطًبا من ذكر اهلل عزَّ وجلَّ إلعرايب: ) رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقال 
 واحلكم[

 بع ض ق ال .والنسيان الغفلة أهل الشيطان َيصرع كما الشَّيطان، العبد َيصرع يقول ابن القيم رمحه اهلل: )وبالذكر
 الشيطان، منه دنا إذا اإلنسان ُيصرع كما صرعه الشيطان منه دنا فإن القلب، من الذكر متكن إذا :ال سَّلف
 الصاحلة؛ األعمال روح وهو )أي الذكر( .اإلنسي مسه قد: فيقال هلذا؟ ما: فيقولون الشياطني، عليه فيجتمع

 [السالكني مدارج] أعلم( واهلل فيه، روح ال الذي كاجلسد كان الذكر عن العمل خال فإذا

 ترى أن أردت إذا ،ربه عند مقامه عن اإلنسان يغفل أن الغفلة )أعظميقول الشيخ الشنقيطي حفظه اهلل: و 
 (اهلل ذكر على حرصك إىل فانظر اهلل عند مقامك

 
وتالوة  ،االستغفار واحلمد والتكبري والتهليل واحلوقلةو  ،وأذكار بعد الصالة ،أذكار الصباح واملساء والذكر يشمل

على مدار اليوم ليذكرك اهلل يف املأل األعلى  يومك معمورا بذكر اهلل فاجتهدي يا رفيقيت أن يكون، وغريها القرآن
 [152 :]البقرة َواْشُكُرواْ يل َواَل َتْكُفُروِن{ فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكمْ }لقوله تعاىل: 

 

 حفظ اجلوارح: .7

كلما بهر   يا رفيقيت ، لذلك كلما كان باطنك صاحلاأعمال اجلوارح تابعة ألعمال القلوب والزمة هلامعلوم أن 
 املعاصي.الذنوب و ذلك يف حمافظتك على جوارحك من 

 

القلب هو األصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إىل البدن : )ابن تيمية رمحه اهللشيخ اإلسالم يقول 
بالضرورة، ال ميكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث 

سائر اجلسد، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد، وإذا فسدت، فسد هلا ): الصحيح
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القلب ملك واألعضاء جنوده، فإذا طاب امللك طابت جنوده، وإذا خبث )وقال أبو هريرة: .((أال وهي القلب
فإذا كان القلب صاحلًا ِبا فيه من اإلميان علمًا وعماًل قلبيًا لزم ضرورة صالح اجلسد  (.امللك خبثت جنوده

أئمة أهل احلديث: قول وعمل، قول باطن وباهر، وعمل باطن بالقول الظاهر والعمل باإلميان املطلق، كما قال 
 ]جمموع الفتاوى[ (وباهر، والظاهر تابع للباطن الزم له، مىت صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد

 
 الصدقات: .8

 ، وكان أجود ماجوُد الناسه وسلم أكان رسوُل اهلِل صلى اهلل علي)وي عن ابن عباس رضي اهلل عنه أنه قال: رُ 
، فَلَرسوُل اهلِل دارُِسه القرآنفيُ  وكان جربيُل يلقاه يف كلِّ ليلة من رمضان ،يف رمضان، حني يلقاه جربيل يكون

 []رواه البخاري (.صلى اهلل عليه وسلم حني يلقاه جربيُل أجوُد باْلرِي من الريِح املرسلةِ 

اقتداًء برسول اهلل   صلى اهلل عليه  أحب للرجل الزيادة باجلود يف شهر رمضان)ولذلك كان الشافعي يقول: 
 ( وسلم  ، وحلاجة الناس فيه إىل مصاحلهم، ولتشاغل كثرٍي منهم بالصَّوم والصالة عن مكاسبهم
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 التدريب:البدء في 

 عن أي رياضي قام باملشاركة يف سباق بدون قضاء أشهر يف التدريب واالستعداد؟يا رفيقيت هل مسعِت سابقا 
، فاملنافسة ال تبدأ من حلظة بداية السباق تاج إىل الكثري من التمرين والتدريب ليفوز بالسباقفهو حيبالطبع ال، 
 .فرتة ممكنة لضمان الفوز والنجاحألطول  احلقيقية تكون يف االستعدادبل املنافسة 
الثمار، رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جين ): رمحهم اهلل يقولون السلفلذلك كان 

 (.فإذا أردت جين الثمار يف رمضان؛ فالبد من الغرس يف رجب وسقي ذلك الغرس يف شعبان
أنواع العبادات رمضان، فالبد من االجتهاد من اآلن والتدريب على خمتلف  ولذلك حىت يسبقك قلبك إىل

 والتدرج فيها.
لصاحلة من صيام وقيام وتالوة األعمال ا غرسيكون ، ففيه ولو تأخرت بالبدء فال تتأخري عن شهر رجب

متأسية برسول اهلل صلى اهلل عليه  ، مث تسقيها يف شعبان بتعهدها والصرب عليها وعدم التفريط فيهاوغريها للقرآن
ومل أره ): أهنا قالت عن صيام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اعائشة رضي اهلل عنهوسلم حيث روي عن 

]رواه  (من شعبان. كان يصوم شعبان كله. كان يصوم شعبان إال قليالقط أكثر من صيامه صائما من شهر 
، وحينما يأيت رمضان يكون دور احلصاد لتلك العبادة حيث انتهى وقت جماهدة الطاعات وبدأ وقت مسلم[

 .التلذذ واالستمتاع بالقرب من اهلل عز وجل
 أزاً، إليها تؤزه مالئكة له اهلل فُيقيض وحيبها، فهايأل حىت الطاعة يعاين املرء يزال )ال :اهلل رمحه القيم ابن يقول
 اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف[] .إليها( جملسه ومن إليها، نومه من توقظه

 
صدق وإخالص شوق و إىل رمضان ب من يسبق قلبههو ، مع رفيقاتك احلقيقي السباق أنيا رفيقيت وتذكري 

 .سيكون أكثر أعماال وطاعاتمن على  السباقوليس  وبدون رياء
-10 :اأْلَوَِّلنَي{ ]الواقعة مِّنَ  ثُ لَّة   * النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  يف  * اْلُمَقرَّبُونَ  أُولََِٰئكَ  * السَّابُِقونَ  تعاىل: }َوالسَّابُِقونَ  هقولل

14] 
اهلل أن يبلغك  إذا دعوت: )يقول الشيخ السعدي رمحه اهللأن تبدئي التدريب بالدعاء،  يا رفيقيت وال تنسي
 (تنسى أن تدعوه أن يبارك لك فيه، فليس الشأن يف بلوغه إمنا الشأن يف ماذا ستعمل فيه الرمضان ف

 
 جهاد األم في رمضان:

، جتاه أسرهتا، فهي األم، واملربية واملعلمة، ومنبع املودة والرمحة واحلب واحلنان أن لألم دور بالغ وعظيميا رفيقيت ال شك 
صالة حىت أهنا قد ال جتد وقت جتلس فيه لتالوة القرآن أو  من املسئوليات واإللتزامات جتاه أسرهتايه الكثري مما يرتتب عل

من العبادات اليت  رمضان بدون أن يكون هلا نصيب واْلشية من فوات ، وكل هذا يتسبب هلا يف احلزن الشديدالقيام
 .من حوهلا ميارسها
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ستكونني يف عبادة  احتسبتيها طاعة هلل عز وجللو اليت على كاهلك، أن كل هذه املسئوليات ولكن هل تعلمني 
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ، لكِ عز وجل كون رعايتك كانت تكليف من اهلل   لِك من األجور الكثري وسيكون

 أهله راع، وهو مسئول عن رعيته، واملرأة فاإلمام راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل يف)كلكم راع ومسئول عن رعيته، 
 ]رواه البخاري[ (يف بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعيتها، واْلادم يف مال سيده راع، وهو مسئول عن رعيته

ِإنَّا ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت وليس ذلك فقط بل وعدك اهلل بأن أجرك لن يضيع إن أحسنِت العمل حني قال: }
 [30 :{ ]الكهفاَل ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل 

  صلى اهلل عليه وسلم: )إن لك من األجر على قدر نصبك ونفقتك( ]صحيح اجلامع[رسول اهلل قول وكذلك
 .افيه وقربك منه إن فعلتيها خالصة لوجهه سبحانه واحتسبيت األجر فهو سبحانه لن يُكلفك بعمل إال ويزداد هبا أجرك

 :هذا باإلضافة يا رفيقيت إىل أنك ستجين الكثري من الفوائد
أمر له إليها، تلك اللذة اليت قد يفتقدها من تيسر  لصدق شوقكاللذة احلقيقة للعبادة  أن تستشعريمنها  .1

 .فيهاعبادته ومل يعاين 
ذلك ترغيب يف املزيد من " ومع رعايتك ألسرتك" يف عبادة اآلنكونك تغمرك  أن تشعري بالرضا والسكينة ومنها  .2

 وتالوة قرآن وغريها. القرب هلل عز وجل بصالة القيام
 

أو تالوة آيات من ناجاة امللدعاء و ل االختالءفيها ميكنك الدقائق واللحظات اليت  قتناصال األخذ باألسبابأمهية مع 
  حتضرين الطعام(. كأبناءجالسة بني  كانت مناجاتك يف مهس وأنتِ )حىت لو  القرآن أو صالة ركعتني خفيفتني 

إذا أصبح العبد وأمسى وليس مهه إال اهلل وحده حتّمل اهلل عنه سبحانه حوائجه كلها، ومحل : )ابن القيم رمحه اهلليقول 
، وإن أصبح وأمسى والدنيا مهه محّله اهلل مهومها ه، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعتهعنه كّل ما أمهّه، وفرّغ قلبه حملبت

، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته فشغل قلبه عن حمبته ِبحبة اْللق ،أنكادها ووَكَله إىل نفسهمومها و وغ
 ]الفوائد[ (خبدمتهم وأشغاهلم

وترديد األذكار ي نفسك من لذة مناجاته والدعاء إليه  آناء الليل والنهار، وال حترمفاجتهدي يا رفيقيت يف التفكر يف اهلل
 تبه له أبناءك، فريسخ يف أذهاهنم ويقتدوا بِك ويتذكروِك يف دعائهم.ولو بصوت هامس ين

 
 فترة الحيض والنفاس: العبادة و 

فرتة ينظرن لفرتة احليض والنفاس على أهنا حيث كثري من النساء والفتيات من أكثر الفرتات حزنا لتعترب هذه الفرتة 
 سبحانه وتعاىل. من القرب من اهلل حرمان

صيام كان الو  ةصالال متناعهم عنفإ، ""عبادة ترك الصالة والصيام يف عبادة لتيقنوا أهنن وتفكروا فيها حبقولو تأملوها 
إذا مرض العبد أو سافر كتب ) :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من أجرها لقولذلك مل حيرمهن مع ، و طاعة هلل عز وجل

 ( ]رواه البخاري[له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا
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األذكار والدعوة العبادة ال تقتصر على الصالة والصيام بل هناك الكثري من أنواع العبادات كتالوة القرآن والدعاء وترديد و 
 .هلل عز وجل وغريهاإىل ا

 وقت الشدة يف ممارستها على اهللليعينك )وقت الطهر( وقت الرخاء  التدرب عليها كثريا رفيقيت هو يا لكن أهم شيء هنا
 ض(، وعلى قدر اجتهادك وقت الرخاء، تكون إعانتك يف وقت الشدة.)وقت احلي

 
جيوز للحائض أن تقرأ القرآن من التفسري وغري ) :ابن عثيمني رمحه اهلل الشيخ فقد ذكرأما فيما خيص تالوة القرآن 

كان من غري   فإن كان من التفسري مل يشرتط أن تكون على طهارة، وإن. التفسري إذا كانت ختشى أن تنسى ما حفظته
التفسري بأن يكون من املصحف فال بد أن جتعل بينها وبينه حائل من منديل أو قفاز أو حنوه؛ ألن املرأة احلائض وكذلك 

 .كالمه رمحه اهللانتهى   (من مل يكن على طهارة ال حيل له أن ميس املصحف
 

الصالة بعذر احليض هلا اجللوس يف مصالها ليايل  املرأة املمنوعة من: )عن العشر األواخر وقال الشيخ الطريفي حفظه اهلل
 (جى هلا إدراك أجر العشر وليلة القدرتقرأ وتذكر اهلل وتدعوه ويرُ  ،العشر بال صالة

 
فقط، بل ينبغي أن تتعلميها من أجل صالتك اليت   يرتتيب عليها صحة الصوم: أحكام الطهارة اليا رفيقيتومهسة أخرية 

من أم ال فمعرفة هل طهرِت  .طوال العام مث تأيت يف رمضان تسأيل عنها هتملي تعلمها، فال باليوم مخسة مراتتصلينها 
 أجل الصلوات اْلمسة أهم بكثري من معرفة هل طهرِت من أجل الصيام.
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 :رمضانو أبناؤنا 
 هل متنيِت يوما أن يكون أوالدك من الصاحلني املقربني هلل عز وجل حني يكربون؟

(  ...سبعة يظلهم اهلل تعاىل يف بله يوم ال بل إال بله) ل:عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قا هريرة رضي اهلل عنهعن أيب 
 [ رواه البخاري]( عبادة اهللوشاب نشأ يف ): وذكر منهم

العبادة كأهنا غريزة هذا صارت ، فمنذ الصغر وهو يف العبادة نشأ): تعليقا على احلديث رمحه اهللالعثيمني  بنالشيخ  يقول
 [شرح صحيح البخاري] (عبادة تأثرال، حىت إنه إذا انقطع يوماً من األيام عن له، فألفها وأحبَّها

 
مواسم يف خاصة  لذلك ينبغي عليِك إعانة أبناءك على الطاعة منذ الصغر، إعانتهم بتيسريها هلم وغرس حبها يف قلوهبم

 .العبادات
وذكر أحوال السلف فيها مع حتفيزهم ومكافئتهم على ممارستها  عنها وتشويقهم إليهاوذلك من خالل التحدث إليهم 

 قدوة حسنة هلم فيها. - أنتِ  –بشرط أن تكوين 
صناعة زينة رمضان استعداداتكم لبالتحدث عن فضل هذا الشهر، و فقبل حلول رمضان بأشهر، تبدئي بتهيئتهم نفسيا 

 ل العمر.اريات مجيلة تدوم معهم طو معا إلدخال السرور على قلوهبم وترك ذك
، لتكون البداية يصومون فيها ، فإن كانت أول مرة هلمقبل قدوم رمضان بفرتة مث تتفقا على أمهية تدرهبم على الصيام

 حىت الظهر مث بعد فرتة التدرج حىت العصر وبعد ذلك الصيام حىت املغرب.من الفجر بصوم اليوم 
 ذلك حىت رمضان، وبعد ذلك يكون الصيام يومي اإلثنني واْلميس واالستمرار على باالسبوعمث يكون الصيام ليوم واحد 

 بعون اهلل. ليكونوا قادرين على صيام الشهر كامال
 

قيام الليل  ركعات بعد صالة العشاء بنية أربعة )أو وحدهم( أما فيما خيص الصالة، فيمكنك دعوهتم ليصلوا معكِ 
، كون صالة الرتاويح يكون هلا وليكون لديهم القدرة على صالة الرتاويح يف رمضان بعون اهللتدربوا على قيام الليل يل

 .أثر عميق يف النفسذكريات مجيلة و 
 
يقل عن نصف صفحة يوميا مث زيادهتا إىل صفحة مث صفحتني وهكذا  تالوة القرآن، فيمكنك حثهم على تالوة ما ال اأم

 .ليتدبروهااالهتمام بتفسري بعض اآليات ِبا تناسب مع طاقتهم وقدراهتم، مع 
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 :الغرببالد بناؤنا ورمضان في أ
، فأنِت تعلمني جيدا صعوبة احلياة يا رفيقيتمع أبناءك أن جتتهدي أكثر  فتحتاجيإن كنِت تعيشني يف بالد الغرب، و 

اإلميان يف قلوبنا حنن اآلباء من أكثر ما جيدد مواسم العبادات هذه  وتعترب، بالغرب واجلو املليء بالفنت والشهوات
شهر الفرح واإلميان مع اإلهتمام هو روا أن رمضان ع، وأهم ما جيب عليِك القيام به هو أن يشواألمهات وكذلك األبناء

 .إن أمكنبتزيني البيت واالستماع آليات القرآن ليل هنار، وال تنسي أمهية الذهاب إىل املسجد لصالة الرتاويح 
 

 :الفتور في رمضان
يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إن لكل عمل ِشرة، ولكل شرة فرتة، فمن كانت شرته إىل سنيت فقد أفلح، ومن  

 صحيح الرتغيب[]كانت فرتته إىل غري ذلك فقد هلك( 
يف  وشراهة أن اإلنسان حني يُقبل على العمل الصاحل يشعر برغبة شديدةوقد شرحه الشيخ الشنقيطي حفظه اهلل فقال 

 من لذة وحالوة اإلميان اليت وجدها يف العبادة.الطاعة جتعله يود لو أن مجيع حركاته وسكناته يف طاعة اهلل 
يظهر فيها منها أن ، بالغة حلكم اإلميانجيد نفسه قد ألف الطاعة فيصيبه الفتور وضعف لكن هذه الرغبة تكون لفرتة مث 

منه  سلبتمسك، وأصبح يف دعاء وإنابة هلل عز وجل، وخوف أن يُ صدق الصادق، فبعض الناس إذا أصابه الفتور اس
تأمل وانزعج كأنه فقد حياته،  ذلك العمل الصاحل، فهذا جتده حيافظ على قيام الليل والنوافل والطاعات، فإذا قصَّر قليال

 وهؤالء هم أعلى الناس مقاما يف العمل الصاحل.
 بادات كلها ورِبا مل يستطع العودة ملا كان عليه.والبعض إذا أصابه الفتور استسلم وفرط يف الع

حبرص  يتجدد الشوق فيعود للعمل الصاحليجدد النية ولل فاإلنسان إذا شعر بلذة العبادة وحالوهتا، البد من الفتور بعدها
 ]من حماضرة حياة القلوب[ .وشوق أكربأكثر 

 
َرته كانت فَمن منه، بدَّ  ال الزم أمر للسالكني الفرتات فتخلل: )رمحه اهلل القيم ابن يقولو   ومل وتسديد، ُمَقاربة إىل فَ ت ْ

 إنَّ : وأرضاه عنه اهلل رضي اْلطَّاب بن عمر قال كان، ممَّا خريًا يعود أن له ُرِجي حمرٍَّم، يف تُْدِخله ومل فرٍض، ِمن خُتْرِجه
 .الفرائض فألزموها أدبرت وإن بالنَّوافل، فخذوها أقبلت فإذا وإدبارًا، إقبااًل  القلوب هلذه

 الصَّادق يتبنيَّ  وهبا اهلل، إالَّ  تفصيله يعلم ال ما احِلَكم ِمن -للسَّالكني تَ ْعِرض اليت- واحُلُجب والغيوم الفرتات هذه ويف 
 اهلل، روح ِمن ييأس وال الفرج ينتظر والصَّادق وهواه، طبيعته رسوم إىل ويعود عقبيه، على ينقلب فالكاذب الكاذب، ِمن

 مالك فيه يضع أن ينتظر البتَّة، فيه شيء ال الذي الفارغ كاإلناء مستكيًنا، مسكيًنا ذلياًل  طرحًيا بالباب نفسه ويلقي
 بل منك، هو ليس لكن األسباب، أعظم ِمن االفتقار هذا كان وإن العبد، ِمن بسبب ال له، يصلح ما وصانعه اإلناء

 [السالكني مدارج]( وقلبه املرء بني حيول الذي وهو عنك، وأخالك منك وجرَّدك به، عليك َمنَّ  الذي هو
 

 وللتغلب على ذلك الفتور:
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التنويع رعي بتجديد نشاطك باسقصري فتإذا شعرِت ببعض ال ولكن، يتمكن منك الفتورال تنتظري حىت  .1
 بالعبادة.

 والتزمي باليسري من النوافل الفرائضحافظي على عند احلماس ملمارسة الطاعة، اجتهدي بالعبادة، وعند الفتور  .2
 (. ]رواه البخاري[أدومها وإن قلقال: )ئل النيب صلى اهلل عليه وسلم: أي األعمال أحب إىل اهلل؟ سُ فقد 

، فالفراغ واجعليه مهك الذي تفكري فيه ليل هنار ال ترتكي نفسك للفراغ بل دوما اشغلي نفسك بعمل نافع .3
 جيعلك تبتعدي عن الطاعات.ارتكاب املعاصي مما يؤدي إىل امللل و 

اجتهدي يف التنويع يف العبادات فإن تكاسلِت عن تالوة القرآن فعليِك باالستماع، وإن تكاسلِت عن اإلستماع  .4
التفاسري، وإن ، وإن تكاسلِت عن ذلك فعليك بالقراءة يف بذل وإنكسار فعليك بركعتني تناجي فيهم اهلل

عن ذلك فعليك  وإن تكاسلتِ يت ترقق القلوب وجتدد اإلميان، الكتب التكاسلِت عن ذلك فعليِك بقراءة 
 .وغريهاباالستماع للمقاطع الصوتية اليت تنعش القلوب وحتييه 

َرب ََّنا )تعاىل:  لقوله مع التذلل هلل عز وجل كما كان يفعل األنبياء عليهم السالمعلى االستغفار وذكر اهلل املداومة  .5
َوِإالَّ تَ ْغِفْر يل : )تعاىل وقوله، [23األعراف:( ]ملَْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمْن اْْلَاِسرِينَ بََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإْن 

 [47هود:( ]َوتَ ْرمَحْيِن َأُكْن ِمْن اْْلَاِسرِينَ 
أن  ، وانظري أي درجة ترغيب[163 :]آل عمران ذكري نفسك دوما بقوله تعاىل: }هم درجات عند اهلل{ .6

 .لتناليها تكوين وجاهدي نفسك
 

 أخطاء رمضانية منتشرة:
رغم كثرة التوعية والتذكري برمضان كل عام إال أنه ما زال هناك العديد من األخطاء اليت ما زالت منتشرة، رِبا حبكم 

 العادة أو النسيان أو غريها، فانتبهي هلا يا رفيقيت وجتنبيها قدر اإلمكان:
من مل يبيت الصيام من الليل فال )من الليل لصيام رمضان، لقوله صلى اهلل عليه وسلم:  عدم تبيت النية .1

 (من مل يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له: )، ويف رواية[رواه النسائي( ]صيام له

وكأنه مل يكن هناك عام بأكمله ملثل  للتواصل مع األصدقاء وصلة األرحاماإلسراف بالزيارات والعزومات  .2
التواصل مع زيادة ، غافلني أن شهر رمضان هو شهر زيادة التواصل مع اهلل عز وجل وليس ك التجمعاتتل

طعة الزيارات، ولكن املقصود عدم املبالغة فيها وتضييع األوقات يف التحضري قبلها، وال يعين ذلك مقا .البشر
تنظيف وإرهاق للجسد الرتتيب و لإضاعة املزيد من األوقات يف اويف أثناء الزيارة وما يرتتب بعدها من 

 .وارتكاب املعاصي املرتتبة على كثرة القيل والقال واهلمز واللمز والغيبة والنميمة واإلسراف يف األموال

فيضيع بعض احلكم  ويرغبوا يف تعويضه ليال النهار، وكأهنم كانوا يف حرمان طوال اإلسراف يف األكل والشرب .3
 ،السيطرة على شهوة األكل والطعاممن الصيام وهي استشعار ما مير به الفقراء من قلة الطعام، وكذلك 
 [31 :]األعراف متناسيني قول اهلل تعاىل: }وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني{
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األخالق، لقوله صلى اهلل عليه لتهذيب هو بسبب اجلوع رغم أن الصيام  الغضب والسباب وسوء اْللق .4
الصوم ُجنَّة ، فإذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث وال يصخب، فإن سابَّه أحد ، أو شامته، فليقل: وسلم: )
 [رواه البخاري ومسلم( ]إين صائم

 وهذا خمالف هلدي النيب صلى اهلل عليه وسلم. تعجيل السحورتأخري اإلفطار و  .5

 الصيام.اجلهل ِبفطرات ومفسدات  .6

دة للمز والنميمة ومشاهالصيام عن املعاصي والذنوب هنارا والتهاون فيها ليال بعد اإلفطار )كاهلمز وا .7
 .املسلسالت واالستماع لألغاين وغريها(

واحلرمان من  من أجل السهر ليال مما فيه من تضييع لألوقات وتعطيل للحياة واملسئوليات النهارالنوم يف  .8
 .العبادة

 الزوج.و األبناء  حقوقهتا والغفلة عن جة على عبادتركيز الزو  .9

 حتري ليلة القدر وترك العبادة بعدها. .10
 

 مفطرات ومفسدات الصيام:
 :اْلالصة أن مجيع املفطرات ال يفطر هبا اإلنسان إال بشروط ثالثة)

 .أواًل: أن يكون عاملاً باحلكم الشرعي
 .ِبا يُفطرثانياً: أن يكون متذكرا للحكم الشرعي وقت القيام 

 (ثالثاً: أن يكون االفطار بإختياره وليس ُمكره عليه
 [فتاوى الشيخ ابن عثيمني بتصرف يسري]

 :واملفطرات على نوعني)ويقول ابن تيمية رمحه اهلل: 
فمن املفطّرات ما يكون من نوع االستفراغ كاجلماع واالستقاءة واحليض واالحتجام، فخروج هذه األشياء من البدن مما 

فه، ولذلك جعلها اهلل تعاىل من مفسدات الصيام، حىت ال جيتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع يضع
 .الضعف الناتج من خروج هذه األشياء فيتضرر بالصوم. وخيرج صومه عن حد االعتدال

له احلكمة املقصودة فإن الصائم لو أكل أو شرب مل حتصل  .ومن املفطرات ما يكون من نوع االمتالء كاألكل والشرب
 [جمموع الفتاوى] .(من الصيام

 
 :ومفسدات الصيام )املفطرات( سبعة. وهي)

 .اجلماع )سواء أنزل أم ال(: وجيب فيها التوبة، وإمتام صيام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة املغلظة .1

عليه التوبة، وأن ميسك بقية االستمناء )وهو إنزال املين باليد أو غريها(: فمن استمىن يف هنار رمضان، وجب  .2
 .يومه، وأن يقضيه بعد ذلك

 .وإن توقف عن االستمناء قبل أن يُنزل، فعليه التوبة، وصيامه صحيح
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األكل والشرب )هو إدخال الطعام والشراب إىل املعدة عن طريق الفم أو األنف لقول النيب صلى اهلل عليه  .3
 .ذا يفطر وعليه القضاء( هوبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائماوسلم: 

 .ما كان ِبعىن األكل والشرب )كحقن الدم واإلبر املغذية وغسيل الكلى( فهذا يفطر وعليه القضاء .4

وبالتربع بالدم(: وهذا يفطر  - أفطر احلاجم واحملجومإخراج الدم )باحلجامة لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم:  .5
 .وعليه القضاء

 .نه بغري اختيارهومن أصابه نزيف فصيامه صحيح أل
 .ونزول الدم خبلع الضرس، أو شق اجلرح، أو حتليل الدم، ال يُفطر

( القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا ي غلبهمن ذرعه )أالقيء عمداً لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم:  .6
 .فليقض

 .إذا حاضت مل تصل ومل تصمأليس خروج دم احليض أو النفاس من املرأة لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم:  .7

 .فمىت رأت املرأة دم احليض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة
 .وإذا أحست املرأة بانتقال دم احليض ولكنه مل خيرج إال بعد غروب الشمس صح صومها، وأجزأها يومها

جر قبل اغتساهلا فمذهب العلماء كافة صحة واحلائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليال فَ نَ َوت الصيام مث طلع الف
 ( .صومها

 []اإلسالم سؤال وجواب
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 :العشر األواخر من رمضان
، وتبدأ العشر األواخر من رمضان النقصانيف  بدأي إكتماله وبعد يا رفيقيت البدر كتمليف منتصف شهر رمضان ي

ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلىَٰ أَنُفِسِهْم اَل اهلل تعاىل: }وال تبايل يف تقصريك باأليام السابقة، يقول فيما بقي  فأحسين
يًعا اللَّهَ  ِإنَّ تَ ْقَنطُوا ِمن رَّمْحَِة اللَِّه   [53 :{ ]الزمريَ ْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ

هناية املضمار بذلت إن اْليل إذا شارفت ) :يقول ابن اجلوزيوليس بالتقصري يف البدايات،  فالعربة خبواتيم األعمال
فإنك إذا مل حتسن االستقبال  ..فإمنا األعمال باْلواتيم ! . فال تكن اْليل أفطن منك.قصارى جهدها لتفوز بالسباق

 (!! لعلك حتسن الوداع
: حفظه اهلل يقول الشيخ عبد العزيز الطريفيوقد كان هديه صلى اهلل عليه وسلم أن يتفرغ للعبادة يف هذه األيام، 

يف العشر باالعتكاف، مع كونه يدير دولة اإلسالم ويفيت األنام واألمة حتتاج إليه،  صلى اهلل عليه وسلماع النيب انقط)
كان النيب )عائشة رضي اهلل عنها أهنا قالت: أم املؤمنني عن و  (.دليل على أن األوىل تأجيل املصاحل ألجل هذه العشر

 ]رواه البخاري[ )وأحيا ليله وأيقظ أهلهصلى اهلل عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره 
 

من قام رمضان إميانا واحتسابا ُغفر له ما تقدم النيب صلى اهلل عليه وسلم: ) واألصل يف إحياء الليل هو القيام ملا ورد عن
 ]رواه مسلم[ (من ذنبه

 ب به العبد إىل اهلل من األعمال؟يا أبا سعيد ما أفضل ما يتقر )قال رجل للحسن: وقد 
 (ل: ما أعلم شيئاً يتقرب به املتقربون إىل اهلل أفضل من قيام الليلقا
 

 :قد يشمل مجيع الطاعات الة إال أن بعض العلماء قالوا أن إحياء الليلورغم أن األصل يف إحياء الليل هو الص
 .قال احلافظ: )وأحيا ليله( أي سهره بالطاعة

 .وقال النووي: أي استغرقه بالسهر يف الصالة وغريها
 .وقال يف عون املعبود: أي بالصالة والذكر وتالوة القرآن

 
لتتفرغي للتفكر  هو االنقطاع عن التفكر يف الناسوأيا كان نوع الطاعة اليت تنوينها يا رفيقيت، تذكري أن أهم شيء  فيها 

 .سبحانه وتعاىل اهلليف 
 [8املزمل: ( ]تَ ْبِتيالً )َواذُْكِر اْسَم َربَِّك َوتَ َبتَّْل إِلَْيِه  :اهلل تعاىل يقول

أي: أكِثْر من ذِكره، وانقطع إليه، وتفرَّغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما حتتاج إليه من أمور دنياك؛  ): قال ابن كثري
[؛ أي: إذا فرغت من أشغالك، فانَصْب يف طاعته وعبادته؛ لتكون 7الشرح: ( ]فَِإَذا فَ َرْغَت فَاْنَصبْ : )كما قال تعاىل

 ( ]تفسري ابن كثري[البالفارغ 
أي: انقطع إىل اهلل تعاىل؛ فإن االنقطاع إىل اهلل واإلنابة إليه، هو االنفصال بالقلب عن ): وقال ابن سعدي رمحه اهلل

 (اْلالئق، واالتصاف ِبحبة اهلل، وكل ما يقرِّب إليه ويُْدين من رضاه
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، فاهلدف بال خشوع وال حضور قلب وال لذة يتصلي وتقرأ أنكوانتبهي يا رفيقيت أن يثنيك الشيطان عن العبادة بزعم 

بني  انكسريتذللي و و  حىت لو مل تستشعري لذة العبادة من البداية، فاصربي عز وجل هللتقرب من العبادة هو ال ياحلقيق
 .بعد حنيولو كثريا أال حيرمك من استشعار لذة عبادته، لعل اهلل يرزقك هبا   دعيهه سبحانه وايدي

 ، فبأي وجه تطليب اللذة وترجيها.لعدم إستشعارك لذهتا تركِت العبادةفإنِك لو استسلمِت و 
 

فرغم فضل إحياء الليل يف رمضان ، وانتبهي يا رفيقيت أال تكوين ممن جيتهدوا بالطاعة ليال، ويكسلوا عنها ويفرتوا هنارا
 يله وهناره.ليف وخاصة العشر األواخر، إال أن شهر رمضان كله هو شهر عباده 

 
 :العشر تعينك على هذهاليت نصائح الوإليك بضعة 

مستشعرة  يف كل صالة ، فرديديها دوما واطليب منه العونهه سبحانأن توقين أنه ال حول لِك وال قوة إال بعون .1
 [5 :{ ]الفاحتة}ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعني قوله تعاىل:

 آخر رمضان مير عليك، فكيف تريدين أن تودعيه؟ ذكِّري نفسك دوما أن هذا قد يكون .2

 مخسة دقائق يف كل ساعة.ملدة اكثري من اْللوات مع اهلل عز وجل ولو كانت  .3

 .منهاباالستزادة  نشط هلا قلبك وترغيبيالعبادات اليت ب، ومتسكي نوعي بني العبادات .4

بعبادة، فإياِك أن تُعجيب بنفسك فيها حىت ال حُيبط عملك، بل اجتهدي يف التذلل  فتح اهلل عليكِ إذا  .5
 العمل وليس بكثرته. قبولالعربة بوتذكري أن ، واإلنكسار بني يدي اهلل ونسب الفضل إليه

 
 ليلة القدر:

وعشرين وإمهال باقي  بأي ليلة هي ليلة القدر، إال أن عادة الناس اإلهتمام بليلة سبعة رغم أنه ال يوجد نص صريح
عن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه أن رسول اهلل ، وهذا خمالف لوصية حبيبنا املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، فالليايل

بليلة القدر، وإنه )إين خرجت ألخربكم صلى اهلل عليه وسلم خرج خُيرب بليلة القدر، فتالحى رجالن من املسلمني، فقال: 
 [رواه البخاري] (فعت، وعسى أن يكون خريا لكم، التمسوها يف السبع والتسع واْلمستالحى فالن وفالن فرُ 

 .وقال أهل العلم أن احلكمة من إخفائها هي تنشيط املسلم لبذل اجلهد يف العبادة والدعاء والذكر يف العشر األخري كلها
 

، واحرصي على حث من حولك من أبناء القدرحتريا لليلة كلها  األواخر العشريف جتهاد فاحرصي يا رفيقيت على اال
)رحم اهلل امرأة قامت من الليل حمتسبة األجر ومتذكرة قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ، وزوج وأهل ورفيقات

 ]صحيح أيب داود[ فإن أىب نضحت يف وجهه املاء( فصلت، وأيقظت زوجها؛
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بعد اإلجتهاد يف  مر بسؤال العفو يف ليلة القدرإمنا أُ و )قال ابن رجب: ، اهلل العفو والعافية يف كل ليلة وال تنسي سؤال
ال مقاال مث ال يرون ألنفسهم عمال صاحلا وال حاال و يف ليايل العشر ألن العارفني جيتهدون يف األعمال األعمال فيها و 

 [لطائف املعارف] ملذنب املقصر".فريجعون إىل سؤال العفو كحال ا

 
من عجز عن قيام العشر لعذر بنّي وصلى العشاء ): العزيز الطريفي ملن عجز عن القيام لعذر بنيِّ وقال الشيخ عبد 

 (والفجر مجاعة حصل على أجر قيام العشر وإدراك ليلة القدر، صح هذا عن ابن املسيب وغريه وفضل اهلل واسع
 

 :27ما بعد ليلة 
 .وكأن رمضان انتهى بالنسبة هلم 27س اىل حياهتم بعد انتهاء ليلة جرت العادة انصراف النا

 ( ]صحيح ابن خزمية[آخر ليلةيف : )التمسوا ليلة القدر وهذا خمالف هلدي النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي قال
، قال الشيخ بن عثيمني فليلة القدر ليست مؤكدة أهنا ليلة السابع والعشرين، بل قال بعض أهل العلم أهنا تتغري كل عام

وإذا تأملنا األدلة الواردة يف ليلة القدر تبني لنا أهنا تنتقل من ليلة إىل أخرى وأهنا ال تكون يف ليلة معينة كل رمحه اهلل: )
ري ليلة القدر يف املنام وأنه يسجد يف صبيحتها يف ماء وطني، وكانت تلك الليلة ليلة أُ ( عام، فالنيب صلى اهلل عليه وسلم

 ( انتهى كالمه(حترُّوا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان: )لسالم، وقال عليه الصالة وا)إحدى وعشرين

كان من هدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم والصحابة رضوان اهلل عليهم ومن بعدهم من السلف الصاحل، أن يهتموا وقد  
 .ومنها امتام العبادة إىل آخر يوم من شهر رمضان أعماهلم للنهايةبإتقان 

 [رواه البيهقي)إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه( ]فقد روي عن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم أنه قال: 
تفويت أي فإن وبالتايل  أي من قام رمضان كله.فر له ما تقدم من ذنبه( )من قام رمضان إميانا واحتسابا غُ  قال كذلك:و 

 يف رمضان. حلظة، فاحرصي على إمتام العبادة حىت آخر قد يُنقصهقد حيرمك من هذا الفضل أو  من رمضانيوم 
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 :في رمضان نهارآخر 
والصحابة رضوان عليهم والسلف الصاحل أن يستغفروا بعد إمتام أعماهلم  لقد كان من هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم

ه وسلم خري اردة عن النيب صلى اهلل عليسواء كانت حج أو صيام أو صالة أو وضوء أو تالوة أو غريها، ويف األدعية الو 
 دليل على ذلك، فاحرصي يا رفيقيت على االستغفار بعد كل عمل تنهيه ومنها االستغفار يف آخر يوم من رمضان.

وكانوا مع اجتهادهم يف الصحة يف األعمال الصاحلة جيددون التوبة واإلستغفار ): الصاحلابن رجب عن السلف  يقول
 [لطائف املعارف( ]ار وكلمة التوحيدأعماهلم باإلستغف عند املوت وخيتمون

 
 أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أَفَاَض النَّاُس مثَّ وأما احلكمة من االستغفار، فقد وضحها الشيخ السعدي يف تفسريه لقوله تعاىل: }

 [199البقرة:{ ]َواْستَ ْغِفُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفور  َرِحيم  
هلِل على إنعامه عليه ُشْكُر هو الستغفار للخلل الواقع من العبد يف أداء عبادته وتقصريه فيها، وذِْكُر اهلِل فا)فقال رمحه اهلل: 

 بالتوفيق هلذه العبادة العظيمة واملنَّة اجلسيمة، 
ه قد أكمَل وهكذا ينبغي للعبد كلَّما فرغ من عبادة أن يستغفَر اهلل عن التقصري، ويشكره على التوفيق، ال كَمن يرى أنَّ 

 العبادَة ومنَّ هبا على ربِّه، وجعلت له حمالًّ ومنزلًة رفيعة، 
 ] تفسري السعدي[ (العمل كما أنَّ األول حقيق بالقبول والتوفيق ألعمال أُخر فهذا حقيق باملقت وردّ 

احملبوب، من العمل الناقص، إىل رج العبد من الفعل املكروه، إىل الفعل االستغفار خيُ ) رمحه اهلل: ابن تيمية يقولوكذلك 
العمل التام. ويرفع العبد من املقام األدىن، إىل األعلى منه، واألكمل؛ فإن العابد هلل، والعارف باهلل يف كل يوم، بل يف كل 

، ساعة، بل يف كل حلظة يزداد علما باهلل. وبصرية يف دينه، وعبوديته، حبيث جيد ذلك يف طعامه، وشرابه، ونومه، ويقظته
وقوله، وفعله. ويرى تقصريه يف حضور قلبه يف املقامات العالية، وإعطائها حقها، فهو حيتاج إىل االستغفار آناء الليل 
وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائما يف األقوال واألحوال، يف الغوائب واملشاهد؛ ملا فيه من املصاحل وجلب اْلريات، 

 ( ]جمموع الفتاوى[اه  ...قوة يف األعمال القلبية، والبدنية اليقينية اإلميانيةودفع املضرات، وطلب الزيادة يف ال
 

 الحزن:بأم  الفرحاستقبال العيد ب
أو حىت  قلوبنا أحزانا لفقد عزيز أو لغربتنا عن األهل واألحبابوقد امتألت يف كل عيد يتجدد القول "كيف نفرح بالعيد 

 "يوما بعد يوم اليت تزداد سوءا املسلمنيألحوال 
للصائم فرحتان: فرحه لقوله صلى اهلل عليه وسلم: ) سنة إهلية مشروعةاألعياد هي ب فالفرح وهذا القول خمالف لشرع اهلل

 ( ]رواه مسلم[حني يفطر، و فرحة حني يلقى ربه
{ لَِّه فَِإن ََّها ِمن تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ َوَمن يُ َعظِّْم َشَعائَِر الوتذكري قوله تعاىل: } تكوين من هؤالء حىت اليا رفيقيت  فانتبهي
 [32 :]احلج
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)إبهار السرور  :ابن حجريقول ولكنها من شعائر الدين وعباداته،  ،جملرد الفرح واللعب والتزاورليست أعياد املسلمني ف
 [فتح الباري] ر الدين(ئيف األعياد من شعا

  .من العبادات اليت يتقرب هبا املسلم إىل اهلل فرحوا هبا فهيظهرها املسلمون ويأن يُ  السنةو 
؛ فإن املسلم يظهر فرحه بالعيد، إبهارا لدينه، الغري ملصائببني إبهار الفرح بالعيد، والتأمل مطلقا ال تعارض اعلمي أنه و 

فس الوقت، زقت ِبولود يف نورُ  ابالضبط كمن فقدت عزيز  .يف قلبه ملصائب اآلخرينوهو مع ذلك حيزن  ،لشأنه اوإعالء
 ؟لفقيدها ْلروج هذا املولود أم ستفرح رغم احلزن الذي يغمر قلبهاهل ستحزن 

ولتكملوا العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم يقول اهلل تعاىل يف آيات الصيام: }ال تنسي التكبري يف ليلة العيد يا رفيقيت، و 
 [185 :ولعلكم تشكرون{ ]البقرة

لئال يتوهم متوهم، أن صيام رمضان، حيصل املقصود منه  -واهلل أعلم  -وهذا تفسريه: )يقول السعدي رمحه اهلل يف 
عند إمتامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده، وبالتكبري  تعاىل ببعضه، دفع هذا الوهم باألمر بتكميل عدته، ويشكر اهلل

 ]تفسري السعدي[ (.طبة العيدويدخل يف ذلك التكبري عند رؤية هالل شوال إىل فراغ خ ,عند انقضائه
 

، فلقد كنِت على طاعة لشهر كامل وال ينبغي وأسابيع وشهوروما يليها من ليايل  قيام ليلة العيد يا رفيقيت وأخريا ال تنسي
 [92 :{ ]النحلقُ وَّةٍ َواَل َتُكونُوا َكالَّيِت نَ َقَضْت َغْزهَلَا ِمن بَ ْعِد قوله تعاىل: }لقوة  دمن بع لِك أن تكوين كمن نقضت غزهلا

تغزل غزال قويا فإذا استحكم ومت ما أريد منه نقضته { َكالَّيِت }وذلك يقول الشيخ السعدي يف تفسري هذه اآلية: )
( ]تفسري فتعبت على الغزل مث على النقض، ومل تستفد سوى اْليبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي{ أَْنَكاثًا}فجعلته 

 السعدي[
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 :بالعيداالحتفال 
ة العيد، تلك الصالة اليت أمرنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، وبدأ االستعداد لصالوها قد أتى العيد بنسماته وأفراحه
فعن أم عطية احلائض والنفساء وغريها( للمشاركة بفرحة العيد. و ، وصغارهم من النساءباْلروج إليها مجيعا )كبار السن 

رسول اهلل صلى عليه وسلم أن خنرجهن يف الفطر واألضحى: العواتق واحليض ذوات اْلدور، أمرنا ) :رضي اهلل عنها قالت
 ( ]رواه البخاري ومسلم[أما احليض فيعتزلن الصالة ويشهدن اْلري ودعوة املسلمني

م لبعض بعد الصالة خاصة مع هتنئة املصلني بعضهيف العيد وصالة العيد هي من أكثر ما يدخل السرور على القلب 
 سالة، فلهذه لذة وطعم خيتلف عن التهنئة قبل صالة العيد.سواء كانت التهنئة وجها لوجه أو باهلاتف أو بر 

 
 :ومن اآلداب اْلاصة بالعيد

 الغتسالا .1
 )إن أمكن(البس جديدة امللبس  .2
 بصوت مسموع للنفس التكبري .3
 التهنئة .4
 اللهو واملرح ِبا أحله اهلل .5
 الزياراتتبادل  .6
 وغريها

 
 يا رفيقيت فيمكنك ادخال السرور عليهم واالحتفال معهم بالعديد من الوسائل: أما األطفال

 .تزيني البيت بالبالونات والزينة .1
 .شراء اهلدايا وتغليفها بغالف مجيل وجذاب لألطفال .2
ليرتىب الطفل على أن  صنع احللويات والوجبات اْلفيفة واليت عادة يراها األطفال يف املناسبات األخرى احملرمة .3

 .عياد املسلمني املشروعة فيها من املتعة واملرح واالستمتاع ما يفوق غريهاأ
 -إن أمكن  –اعطاء عيدية لالوالد ليفرحوا هبا  .4
 .تعليمهم ان اهلل شرع زكاة الفطر ليفرح الفقراء بالعيد ايضا .5
 {هاللَّ  َوَمن يُ َعظِّْم َشَعائِرَ لقوله تعاىل: }مهم التكبري لصالة العيد بصوت عايل يعلت .6

 
ولكل أم مغرتبة ببالد الغرب، اهتمي جدا هبذه التفاصيل الصغرية، فطفلك يرى أعياد غري املسلمني طوال العام كأعياد 
امليالد والكريسماس وغريها، ويتمىن لو لديه شيء حيتفل به معهم أو يتلقى فيه هدايا، فاستغلي عيدي الفطر واألضحى 

درسته ويعطيها لزمالؤه كما ليأخذها مل )حلويات وبلونات يف أكياس ملونة( بعض اهلدايا الرمزية ملذلك، وميكنك إعطاؤه
 يفعلون هم يف أعياد ميالدهم فيشعر وقتها بالفخر وعدم احلرمان.
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 العيد: فيقلبك 

فيها إضاعة باالحتفاالت اليت ات االميانية الرائعة ضيعي تلك الشحنفال تُ  دمن لسانك الذكرأ، و ذقيت طعم القربلقد 
 :{ ]آل عمرانَوَعَصْيُتم مِّن بَ ْعِد َما أَرَاُكم مَّا حتُِبُّونَ وال تكوين ممن قال اهلل فيهم: } املخالفات الشرعية لألوقات وبعض

152] 
 خايف على قلبك يا رفيقيت وال تكوين سببا يف أن ُيسلب حالوة اإلميان

وقد أصابك الفتور بعد أول يوم من تجدي نفسك بك وال تفرتي عن العبادات وإال ساهلل يف قلفلتفرحي بالعيد وعّظمي 
 تسائلي عن السبب؟تتتعجيب و ووقتها سو  أيام العيد

ورِبا سهوِت عن صالة القيام اليت  والسبب يا رفيقيت هو أنك انشغليت باالحتفاالت والزيارات وغفلِت عن قرآنك،
 واببِت عليها شهرا كامال.

 ؟صياملوا ترغيب لقلبك أن يستمر على حاله وقد نسيِت إمداده بغذاء الروح من التالوة والذكر وصالة القيامفكيف 
 وزيادته ال تكون إال بإستمرار الطاعات.أن اإلميان يزيد وينقص،  وتذكري

 فإن اعتدت القيام فال ترتكيه
 فال هتملي مقدار وردك الذي اعتدتيه. التالوة  إن اعتدتِ و 

 اعتدت الصيام فلديك الستة أيام من شوال، وكذلك يومي اإلثنني واْلميس من كل إسبوع.وإن 
وكلما راودتك نفسك األمارة بالسوء فذكريها بقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )يا عبد اهلل، ال تكن مثل فالن،  

 كان يقوم الليل فرتك قيام الليل( ]رواه البخاري[
 
 ان؟ماذا بعد رمض.. .أخيراو 

 ماذا سيكون حالك بعد رمضان يا رفيقيت؟ 
 العالمات اليت تبشرك بأن اهلل قد قبل طاعتك يف رمضان؟وما هي 
َوالَِّذيَن يُ ْؤتُوَن : }عائشة رضي اهلل عنها حني سألت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن اآلية يف كالم أم املؤمننياجلواب 

 [60 :]املؤمنون {َما آتَ ْوا َوقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلة  
 )أهم الذين يشربون اْلمر ويسرقون؟قالت: ف

قال: ال يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم خيافون أن ال تُقبل منهم، أولئك يسارعون 
 ( ]صحيح الرتمذي[يف اْلريات وهم هلا سابقون

، بل خشية أن ال تكون كافية وأن ال تُقبل ومل يكتفوا هبا فأولئك رغم اجتهادهم يف العبادة إال أهنم مل يعتمدوا عليها
 أن يتقبلها اهلل منهم. الزيادة منها رجاءبالعبادة و  رستمراباال سارعوا

 ]الروح[ (فإن اهلل جعل اإلخالص واملتابعة سببا لقبول األعمال فإذا فُقد مل تُقبل األعمال): رمحه اهلل يقول ابن القيم
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فطرِت األيام اليت  بقضاء، مع اإلهتمام يعينك على اإلستمرار بالطاعة، وهو صيام الست من شوال ولقد يسر اهلل لِك ما
تقرب إيّل عبدي بشيء أحب إيّل مما افرتضته عليه(  )ماعليِك يف البدء بالقضاء احلديث القدسي: مما يهّون و أوال،  هبا

 ]رواه البخاري[ 
 تقومي بالتطوع.فاهلل حيب اهتمامك بإمتام فرضك قبل أن 

 
وأن ، أن العلماء نّصوا على أن أجر القيام بالواجب أكرب من أجر القيام باملستحبوقد ذكر الشيخ ابن باز رمحه اهلل: )
رواه ]حديث: )من صام رمضان مث أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر( و  .البدء بالواجب أسرع يف براءة الذمة

]فتاوى ابن ( االنتهاء من قضاء رمضان مث صيام الست من شوال ليحصل األجر املذكور.، يقتضي باهره اشرتاط [مسلم
 [باز

 
 :من وسائل الثبات بعد رمضانو 

 .االستعانة باهلل عز وجل وسؤاله الثبات .1

أيام فغالبا لن ، وتذكري أن من مل خيتم القرآن يف شوال، ومل يصم بضعة أن جتعلي من رمضان نقطة إنطالق لكِ  .2
 حىت حيني رمضان آخر.ال العام يفعل طو 

مثل اجلليس لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )، اليت تعينك على الطريقالصحبة الصاحلة اجتهدي يف البحث عن  .3
وء كمثل صاحب السُّ  اجلليس ومثل ،منه شيء  أصابك منه رحُيهالصاحل كمثل صاحب املِسك إن مل ُيِصْبك 

 ( ]الرتغيب والرتهيب[إن مل ُيِصْبك من سواِده أصابك من ُدخانِه الكري

، والطاعات كثرية ومتنوعة من تالوة وصيام وقيام الليل والدعاء بطبعهاملولة لنفس ، فاالطاعاتيف تنويع ال .4
 .ريهاغوالذكر والصدقة وعيادة املريض و 

 ُسئل النيب صلى اهلل عليه وسلم: أي األعمال أحب إىل اهلل؟ .5

 ا وإن قل(. وقال: )اكلفوا من األعمال ما تطيقون( ]رواه البخاري[هل: )أدومقا
 .فاحرصي على وضع حد أدىن لعباداتك تلتزمي هبا وقت فتورك، ويف وقت نشاطك زيدي عنها ِبا استطعتِ 

أول باب فالفراغ هو كل ما سيحاسبك اهلل عليه كالوقت والصحة واملال وغريها، االهتمام بو  ،البعد عن املعاصي .6
 .ه بيئة مناسبة الرتكاب الذنوب ال شعورياكونعن اهلل وحرمان لذة الطاعة   للبعد
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 يت رفيق ياويف اْلتام أقول: 
؛ ولن منها ، ولك دعوة ال ترد فال حترميينةال تنسيين من دعائك فلعلِك أقرب مين إىل اهلل منزل، أينما كان حملي يف قلبك

 .باملثل يضيع لك أجر فهناك ملك يقول ولك
 ال أعلم. م إمسي بدعائه غيًبا واناأسعد اهلل قلًبا ض

 
 .وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني

 
 أم عبد الرمحن بنت مصطفى خبيت

 م 2017 –  ه 1438رمضان 
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