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 مقدمة 

إف اغبمد هلل وحده، والصالة والسالـ على من ال نيب بعده.. 
 وبعد.

الدين »قاؿ:  ففي صحيح مسلم عن سبيم الداري أف النيب 
هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة »ثالثًا: قلنا: ؼبن؟ قاؿ:  «النصيحة

والنصح لعامة اؼبسلمُت ترؾ معاداهتم وإرشادىم  «ادلسلمني وعامتهم
 ُت منهم والدعاء عبميعهم وإرادة اػبَت لكافتهم.وحب الصاغب

وؼبا كاف األمر كذلك قمنا جبمع ىذه اؼبوضوعات من أجل 
النصيحة إلخواننا اؼبسلمُت، وقيامنا دبا نستطيع من واجب الدعوة إىل 
هللا تعاىل، وقد تضمن ىذا الكتاب كثَتًا من الوصايا والنصائح اليت 

مور الصياـ والعبادة وصيانة اعبوارح هتم اؼبسلم الصائم يف كثَت من أ
 عما يغضب هللا تعاىل.

وهللا نسأؿ أف يتقبل منا ومنكم الصياـ وصاحل األعماؿ، 
 وصلى هللا وسلم وبارؾ على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو.

 الناشر
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 نصيحة يف الشهر الكرمي ٖٓ

خَت الزاد ليـو القيامة أف يتوب اؼبرء من خطاياه، وأف يعتـز فعل 
ػبَت، ويقدـ على ربو بقلب سليم، ويستفيد من صياـ ىذا الشهر ا

 وقيامو، رغبة يف ثواب هللا، وخوفًا من عقابو. 
فشهر رمضاف ىو شهر اػبَت واإلقباؿ على هللا سبحانو وتعاىل،  

إذا دخل رجب دعا هللا أين يبلغو شهر رمضاف،  كاف الرسوؿ 
. وذلك «نا رمضاناللهم بارك لنا يف رجب وشعبان، وبلغ»فيقوؿ: 

يف ىذا  –كل مسلم   –حًبا وكرامة لرمضاف، وينبغي على اؼبسلم 
الشهر اؼببارؾ أف يكوف لو برنامج عمل، زناوؿ دبا يستطيع أف ينهل 

 منو، ويفوز بعظيم ثوابو.
 وىا حنن نستعرض مًعا نقاط ىذا الربنامج بشكل موجز: 
شروطها التوبة النصوح ىي أساس الربنامج وأوؿ بنوده، ومن 

اإلقالع عن الذنب، والندـ عليو والعـز على عدـ العودة لو، والعمل 
 الصاحل مع اإلشناف، ورد اغبقوؽ اؼبادية واؼبعنوية إىل أصحاهبا.

حفظ السمع والبصر واللساف عن احملرمات يف هنار رمضاف 
 ولياليو.

 احملافظة على السنن والنوافل.
 مسة يف اؼبسجد.احملافظة على صالة اعبماعة للفروض اػب

اغبرص على شهود األذاف، وتكبَتة اإلحراـ مع اإلماـ، 
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 والوقوؼ يف الصفوؼ األوىل.
 احملافظة على صالة الًتاويح، وكذلك صالة الشفع والوتر.

 احملافظة على قياـ الليل.
 يومًيا. –على األقل  –قراءة جزء من القرآف 

 حفظ بعض آيات القرآف يومًيا.
 أكثر يومًيا.حفظ حديث شريف أو 

 صلة الرحم، ومشاركة اؼبسلمُت أحواؽبم.
ذكر هللا وتسبيحو يف كل وقت، مع احملافظة على أذكار الصباح 

 واؼبساء.
، ولو بشق سبرة.  التربع بإفطار صائم أو أكثر كل يـو

، ولو بأقل القليل.  تقدًن صدقة ؼبسكُت أو ؿبتاج كل يـو
 احملافظة على صالة الضحى.

 د كل وضوء.صالة ركعتُت بع
 حضور دروس العلم.

.  تعلم باب يف الفقو كل يـو
 قراءة ـبتصرة يف السَتة النبوية والعقيدة.

 ؿباولة إصالح ذات البيت.
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 الدعاء عند اإلفطار جبوامع الكلم.
 الكـر والبذؿ والسخاء ومساعدة اآلخرين.

 الدعوة إىل هللا واألمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر.
 اىدين يف كل مكاف.نصرة اؼبسلمُت اجمل

 تعجيل الفطور وتأخَت السحور.
 بر الوالدين واألقربُت، األحياء منهم واؼبوتى.

 اعتكاؼ العشر األواخر من الشهر.
 .أداء العمرة، فعمرة رمضاف تعدؿ حجة مع الرسوؿ 

 احملافظة على أداء صالة العيد مع اؼبسلمُت.
 صياـ الست من شواؿ.

 منتديات فارس نت
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 مضانيةنصائح ر 

 مبناسبة قرب شهر رمضان ادلبارك إليكم ىذه النصائح:
احرص على أف يكوف ىذا الشهر اؼببارؾ نقطة ؿباسبة وتقوًن 

 ألعمالك ومراجعة وتصحيح غبياتك.
: احرص على احملافظة على صالة الًتاويح صباعة، فقد قاؿ 

 .«من صلى مع اإلمام حىت ينصرف كتب لو قيام ليلة»
، ويقلل من احذر من اإلسرا ؼ يف اؼباؿ وغَته، فاإلسراؼ ؿبـر

 حظك يف الصدقات اليت تؤجر عليها.
اعقد العـز على االستمرار بعد رمضاف على ما اعتدت عليو 

 فيو.
 اعترب دبضي الزماف، وتتابع األحواؿ على انقضاء العمر.

 إف ىذا الشهر ىو شهر عبادة وعمل، وليس نـو وكسل.
وال تكن من الذين ال يذكروف  عود لسانك على دواـ الذكر،

 هللا إال قلياًل.
عند شعورؾ باعبوع تذكر أنك ضعيف، وال تستغٍت عن الطعاـ 

 وغَته من نعم هللا.
انتهز فرصة ىذا الشهر لالمتناع الدائم عن تعاطي ما ال ينفعك 

 بل يضرؾ.
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 اعلم أف العمل أمانة، فحاسب نفسك ىل أديتو كما ينبغي؟!
 فبن ظلمتو قبل أف يأخذ من حسناتك.سارع إىل طلب العفو 

 احرص على أف تفطر صائًما، فيصَت لك مثل أجره.
اعلم أف هللا أكـر األكرمُت وأرحم األرضبُت، ويقبل التوبة من 

 التائبتُت، وىو سبحانو شديد العقاب شنهل، وال يهمل.
إذا فعلت معصية وسًتؾ هللا سبحانو وتعاىل، فاعلم أنو إنذار 

 رع التوبة واعقد العـز على عدـ العودة لتلك اؼبعصية.لك لتتوب، فسا
اعلم أف هللا سبحانو وتعاىل أباح لنا الًتويح عن النفس بغَت 
اغبراـ، ولكن التمادي وجعل الوقت كلو تروزًنا يفوت فرصة االستزادة 

 من اػبَت.
وأحاديث  –احرص على االستزادة من معرفة تفسَت القرآف 

 وعلـو الدين؛ فطلب العلم عبادة. –طرة والسَتة الع - الرسوؿ 
ابتعد عن جلساء السوء، واحرص على مصاحبة األخيار 

 الصاغبُت.
إف االعتياد على التبكَت إىل اؼبساجد يدؿ على عظيم الشوؽ 

 واألنس بالعبادة ومناجاة اػبالق.
احرص على توجيو من ربت إدارتك إىل ما ينفعهم يف دينهم، 

 من غَتؾ.فإهنم يقبلوف منك أكثر 
ال تكثر من أصناؼ الطعاـ يف وجبة اإلفطار، فهذا يشغل أىل 
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البيت عن االستفادة من هنار رمضاف يف قراءة القرآف وغَته من 
 العبادات.

قلل من الذىاب إىل األسواؽ يف ليايل رمضاف، وخصوًصا يف 
 آخر الشهر؛ لئال تضيع عليك األوقات الثمينة.

ف راحل، فأحسن ضيافتو، فما اعلم أف ىذا الشهر اؼببارؾ ضي
 أسرع ما تذكره إذا وىل.

احرص على قياـ الليايل العشر األواخر، فهي ليايل فاضلة، 
 وفيها ليلة القدر اليت ىي خَت من ألف شهر.

اعلم أف يـو العيد يـو شكر للرب، فال ذبعلو يـو انطالؽ فبا 
 حبست عنو نفسك يف ىذا الشهر.

عيد إخوانك اليتامى والثكاىل تذكر وأنت فرح مسرور بيـو ال
واؼبعدمُت، واعلم أف من فضلك عليهم قادر على أف يبدؿ ىذا 

 اغباؿ، فسارع إىل شكر النعم ومواساهتم.
احذر من الفطر دوف عذر؛ فإف من أفطر يوًما من رمضاف مل 

 يقضو صـو الدىر كلو، ولو صامو.
 اجعل لنفسك نصيًبا، ولو يسَتًا من االعتكاؼ.

 ر بالتكبَت ليلة العيد ويومو إىل أداء الصالة.أحسن اعبه
اجعل لنفسك نصيًبا من صـو التطوع، وال يكن عهدؾ 

 بالصياـ يف رمضاف فقط.
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حاسب نفسك يف صبيع أمورؾ ومنها: احملافظة على الصالة 
 –تفقد اعبَتاف  –بر الوالدين  –صلة األرحاـ  –الزكاة  –صباعة 

تربية من ربت  –اإلسراؼ  عدـ –الصفح عمن بينك وبينو شحناء 
عدـ صرؼ شيء فبا  –االىتماـ بأمور إخوانك اؼبسلمُت  –يديك 

اغبذر  –استجابتك وفرحتك بالنصح  –وليت عليو لفائدة نفسك 
 –سعيك باإلصالح  –حبك ألخيك ما ربب لنفسك  –من الرياء 

اػبشوع عند  –تالوة القرآف وتدبر معانيو  –عدـ غيبة إخوانك 
 ظباعو.

 وصلى هللا وسلم على نبينا ؿبمد وآلو وصحبو أصبعُت.ىذا 
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 الستغالل شهر الصرب الوصايا العشر

لكي تتحمس الستغالؿ رمضاف يف الطاعات اتبع التعليمات 
 التالية: 

اإلخالص هلل تعاىل ىو روح  اإلخالص هلل يف الصيام:
الطاعات، ومفتاح لقبوؿ الباقيات الصاغبات، وسبب ؼبعونة وتوفيق 

لكائنات، وعلى قدر النية واإلخالص والصدؽ مع هللا ويف إرادة رب ا
: -رضبو هللا  -اػبَت تكوف معونة هللا لعبده اؼبؤمن، قاؿ ابن القيم  

)وعلى قدر نية العبد وذنتو ومراده ورغبتو يف ذلك يكوف توفيقو 
سبحانو وتعاىل وإعانتو ...( وقد أمرنا هللا جل جاللو بإخالص العمل 

َوَما أُِمُروا ِإالا لِيَ ْعُبُدوا اَّللاَ ُُمِْلِصنَي وف سواه فقاؿ تعاىل: لو وحده د
يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصااَلَة َويُ ْؤتُوا الزاَكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ   َلُو الدِّ

[. فإذا علم الصائم أف اإلخالص يف الصياـ سبب 5اآلية ]البينة: 
ا فبا زنفز اؼبؤمن الستغالؿ رمضاف يف طاعة ؼبعونة هللا وتوفيقو ىذ

 الرضبن سبحانو وتعاىل )صياـ + إخالص هلل( = ضباس وربفيز.
كان يبشر أصحابو مبقدم ىذا الشهر   معرفة أن النيب 

وخصلة أخرى تدعوؾ للتحمس الستغالؿ رمضاف يف طاعة  الكرمي:
كاف يبشر أصحابو فيقوؿ:   الرضبن أال وىي معرفة أف الرسوؿ 

 «جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب هللا عليكم صيامو ...»
اغبديث. وىذا يدؿ على عظم استغالؿ رمضاف يف الطاعة والعبادة، 

 الصحابة الكراـ، ليستعدوا الغتنامو. لذا بشر بو الرسوؿ 
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استشعار الثواب العظيم الذي أعده هللا للصائمني ومن 
 ذلك: 
كل » هللا عز وجل: أف أجر الصائم عظيم ال يعلمو إال -أ

 .«عمل ابن آدم لو إال الصوم، فإنو يل وأنا أجزي بو
من صاـ يوًما يف سبيل هللا باعد هللا عنو النار سبعُت  -ب

 خريًفا، فكيف دبن صاـ الشهر كاماًل؟!
 الصياـ يشفع للعبد يـو القيامة حىت يدخل اعبنة. -ج
 ئموف.يف اعبنة باب يقاؿ لو الرياف ال يدخلو إال الصا -د
 صياـ رمضاف يغفر صبيع ما تقدـ من الذنوب. -ىػ
 يف رمضاف تفتح أبواب اعبنة، وتغلق أبواب النَتاف. -و
 يستجاب دعاء الصائم يف رمضاف. -ز

أخي ىال أدركت الثواب العظيم الذي أعده هللا للصائمُت، فما 
عليك إال أف تشمر عن ساعد اعبد، وتعمل هبمة ونشاط لتكوف أحد 

 بتلك اعبوائز العظيمة. الفائزين
يف شهر رمضاف اإلكثار من  معرفة أف من ىدي الرسوؿ 

أنواع العبادات، وكاف فبا سنص رمضاف أف تعلم أف رسولك العظيم 
   ،كاف يكثر من أنواع العبادات من صالة، وذكر ودعاء وصدقة

وكاف سنص ىذا الشهر من العبادة دبا ال سنص غَته من الشهور 
َلَقْد  ك يف رسوؿ هللا قدوة وأسوة؟ وهللا تعاىل يقوؿ: األخرى، فهل ل
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َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللِا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللاَ َواْليَ ْوَم 
[ فتكثر من أنواع الطاعات 12]األحزاب:  اْْلَِخَر َوذََكَر اَّللاَ َكِثريًا

 يف ىذا الشهر.
ىذا الشهر الكرًن، ومن مالمح ىذه إدراؾ اؼبسلم الربكة يف 

 الربكة حىت تزيدؾ ضباًسا:
الربكة يف اؼبشاعر اإلشنانية: ترى اؼبؤمن يف ىذا الشهر قوي  -أ

اإلشناف، حي القلب، دائم التفكر، سريع التذكر، إف ىذا أمر ؿبسوس 
 ال نزاع فيو، إنو بعض عطاء هللا للصائم.

لصائم رغم ترؾ الربكة يف القوة اعبسدية: فأنت أخي ا -ب
الطعاـ والشراب، كأدنا ازدادت قوتك، وعظم ربملك على احتماؿ 
الشدائد، ومن ناحية أخرى يبارؾ هللا لك يف قوتك، فتؤدي الصلوات 

 اؼبفروضة، ورواتبها اؼبسنونة، وبقية العبادات رغم اعبوع والعطش.
الربكة يف األوقات: تأمل ما زنصل من بركة الوقت، حبيث  -ج
اليـو والليلة من األعماؿ ما يضيق عنو األسبوع كلو يف غَت  تعمل يف
 رمضاف.

فاغتنم بركة رمضاف، وأضف إليها بركة القرآف، واحرص على أف 
يكوف ذلك عونًا لك على طاعة الرضبن، ولزـو االستقامة يف كل زماف 

 ومكاف.
 وىذا فبا يزيدؾ ربمًسا وربفزًا على استغالؿ بركة ىذا الشهر.

على التحمل الستغالؿ ىذا الشهر الفضيل يف  وفبا يعُت
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 الطاعة.
 استحضار خصائص شهر رمضان: 

أخي اغببيب خص هللا شهر رمضاف عن غَته من الشهور 
 بكثَت من اػبصائص والفضائل منها:

 خلوؼ فم الصائم أطيب عند هللا من ريح اؼبسك.
 تستغفر اؼبالئكة للصائمُت حىت يفطروا.

يوشك عبادي الصاحلون »تو، ويقوؿ: يزين هللا يف كل يـو جن
 .«أن يلقوا عنهم ادلؤونة واألذى، مث يصريوا إليك

 تفتح أبواب اعبنة، وتغلق أبواب النار.
فيو ليلة القدر ىي خَت من ألف شهر من حـر خَتىا، فقد 

 حـر اػبَت كلو.
 يغفر للصائمُت يف آخر ليلة من رمضاف.
 ف.هلل عتقاء من النار يف آخر ليلة من رمضا

استشعار أف هللا تعاىل اختص الصـو لنفسو من بُت سائر 
األعماؿ، ومزية عظيمة زنصل عليها مستغل رمضاف يف اػبَت، ذبعل 
اؼبرء ال يفرط يف رمضاف أال وىي أف هللا تعاىل اختص قدر الثواب 
واعبزاء للصائم لنفسو من بُت سائر األعماؿ، كما يف اغبديث قاؿ 

 :ل عمل ابن آدم لو إال الصوم فإنو يل، ك»: قاؿ هللا عز وجل
إف ىذا االختصاص فبا يزيد اؼبؤمن ضباًسا  «وأنا أجزي بو...
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 الستغالؿ ىذا الفضل العظيم.
معرفة مدى اجتهاد الصحابة الكراـ والسلف الصاحل يف الطاعة 
يف ىذا الشهر الكرًن، لقد أدرؾ الصحابة األبرار فضل شهر رمضاف 

دوا يف العبادة، فكانوا زنيوف لياليو بالقياـ وتالوة عند هللا تعاىل، فاجته
القرآف، وكاف يتعاىدوف فيو الفقراء واؼبساكُت بالصدقة واإلحساف؟ 
وإطعاـ الطعاـ وتفطَت الصواـ، وكانوا رناىدوف فيو أنفسهم بطاعة 
هللا، ورناىدوف أعداء هللا يف سبيل هللا؛ لتكوف كلمة هللا ىي العليا، 

 هلل. ويكوف الدين كلو
معرفة أف الصياـ يشفع لصاحبو يـو القيامة، وخصلة أخرى 
تزيدؾ تعلًقا بالصياـ وحرًصا عليو ىي أف الصياـ يشفع لصاحبو يـو 
القيامة عند هللا تعاىل، ويكوف سبًبا لدفع العذاب عنو، فنعم القرين، 

الصيام »: قرين يشفع لك يف أحلك اؼبواقف وأصعبها. قاؿ 
عبد يوم القيامة؛ يقول الصيام: أي رب، منعتو والقرآن يشفعان لل

الطعام والشهوات بالنهار فشفعين فيو، ويقول القرآن: رب، منعتو 
 )رواه أضبد يف اؼبسند(. «النوم بالليل فشفعين فيو، فيشفعان

معرفة أف رمضاف شهر القرآف، وأنو شهر الصرب، وأف صيامو 
كثَت من اؼبشكالت وقيامو سبب ؼبغرفة الذنوب، وأف الصياـ عالج ل

 االجتماعية، والنفسية، واعبنسية، والصحية.
فمعرفة كل ىذه اػبصاؿ الدنيوية واألخروية للصائم فبا زنفز 

 على استغاللو واحملافظة عليو.



 
رمضانيات 

 

 

ٔٛ 

ىذه بعض اغبوافز اليت تعُت اؼبؤمن على استغالؿ مواسم 
دـ الطاعات، وشهر الرضبات والربكات، فإياؾ والتفريط يف اؼبواسم، فتن

اْنظُْر َكْيَف َفضاْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى حيث ال ينفع الندـ، قاؿ تعاىل: 
 [.12]اإلسراء:  بَ ْعٍض َوَلْْلَِخَرُة َأْكبَ ُر َدرََجاٍت َوَأْكبَ ُر تَ ْفِضياًل 

نسأؿ هللا أف يتقبل منا الصياـ والقياـ، وآخر دعوانا أف اغبمد 
ا ؿبمد وعلى آلو وصحبو هلل رب العاؼبُت، وصلى هللا وسلم على نبين

 أصبعُت.
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ٜٔ 

 عشر نصائح ليكون عامك كلو رمضان

منذ أياـ كنا نستقبل الشهر الكرًن، ونستعد لو، ونتهيأ 
الستقباؿ نفحات الرضبن لنا.. وىا حنن نودعو، وقد انتهى الشهر، 
ولكن مع هنايتو رنب أف تكوف ىناؾ وقفة مع نفسك، وال تكن من 

 ك كلو رمضاف.عباد رمضاف، ولكن اجعل عام
ومع انقضاء ىذا الشهر العظيم يتبادر إىل الذىن ماذا بعد 
رمضاف.. فنحن صبيًعا يف حاجة إىل أف يستمر حالنا ىذا طواؿ العاـ 
على نفس النهج الذي كنا عليو يف رمضاف، وىذا يتطلب منا عدة 

 أمور، منها:
إىل  اؽبمة العالية واإلرادة القوية اليت نستطيع هبا مواصلة السَت

هللا دوف توقف أو تردد، بل نرقى، ونتقدـ، وننتقل بُت مدارج 
 السالكُت.

ربديد األىداؼ اليت نسعى لتحقيقها خالؿ عاـ، من تنمية 
عبوانب القوة، ومعاعبة عبوانب الضعف، ولنجعل من شهر رمضاف 
يف كل عاـ وقفة للمراجعة والتقوًن واالنطالقة واالرتقاء، وصاحب 

يكوف لو ىدؼ واضح يسعى لتحقيقو، وينطلق من  الدعوة ال بد أف
اَر اْْلَِخَرَة َواَل تَ ْنَس َنِصيَبَك قولو تعاىل:  َوابْ َتِغ ِفيَما َآتَاَك اَّللاُ الدا

ُ ِإلَْيَك َواَل تَ ْبِغ اْلَفَساَد يف اأْلَْرِض  نْ َيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اَّللا ِمَن الدُّ
[ وأىدافنا طموحة 77]القصص:  ْلُمْفِسِدينَ ِإنا اَّللاَ اَل ُيُِبُّ ا

ومشروعة، وتسعى إىل اعبنة، كما يقوؿ عمر بن العزيز: )إف يل نفًسا 
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ٕٓ 

 تواقة، ما تاقت إىل شيء حىت بلغتو(.
اؼبواظبة على األوراد وفضائل األعماؿ اليت حرصنا عليها خالؿ 

 ىذا الشهر الكرًن، ومنها: 
التو إال ما عقل ليس للمرء من ص»اػبشوع يف الصالة 

، واػبشوع ىو قياـ القليب بُت يدي هللا باػبضوع والذؿ، وىو «منها
أوؿ ما يرفع من القلوب واألرض، ويقوؿ ابن اعبوزي: )إما أف تصلي 

 صالة تليق دبعبودؾ، وإما أف تتخذ معبوًدا يليق بصالتك(.
الرب بالوالدين وصلة األرحاـ، والتواصل االجتماعي واإلنساين 

 الدوائر احمليطة من األىل واألقارب واعبَتاف والزمالء. مع كل
التبكَت إىل اؼبسجد واغبرص على اؼبكث فيو، فاؼبسجد لو أثر  
كبَت يف تربية النفس وزيادة اإلشناف، فقط ظل سعيد بن اؼبسيب 

 ثالثُت عاًما ال يؤذف اؼبؤذف إال وىو يف اؼبسجد.
ألوقات اؼبستحبة، اؼبداومة على الذكر والدعاء واؼبناجاة يف ا

وخاصة يف وقت السحر، عندما شنضي الليل والناس نياـ، والذكر 
اؼبقصود ىو أف يكوف يف طاعة هللا على كل حاؿ ويف كل وقت، ألف 

إين مع عبدي ما ذكرين، »الذكر ىو اؼبوجب دائًما حملبة هللا سبحانو 
 .«وحتركت يب شفتاه

يقوؿ سفياف احملافظة على قياـ الليل فهو شرؼ اؼبؤمن، و 
 الثوري: )إذا جاء الليل فرحت وإذا جاء النهار حزنت(. 

 اغبرص على صياـ النافلة حىت نستمر على عهدنا برمضاف.
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 –أياـ من شواؿ، فعن أيب أيوب األنصاري  ٙوال تنسى صياـ 
من صام رمضان مث أتبعو »قاؿ:  أف رسوؿ هللا  –رضي هللا عنو 

 صحيح مسلم. «سًتا من شوال كان كصيام الدىر
اللهم، تقبل منا ما كاف من صياـ وقياـ وركوع وسجود  وختاًما،

ودعاء وذكر وقراءة للقرآف، وأعد علينا رمضاف أعواًما عديدة وأزمنة 
مديدية.. واجعلنا من الذين أعتقتهم من النَتاف يف شهر رمضاف.. 

 .اللهم اجعلنا من العتقاء.. اللهم، اجعلنا من العتقاء.. اللهم آمُت
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ٕٕ 

 نصيحة طبية للصائمني ٔٔ

 نصيحة للصائمني: ٔٔ
شبة نصائح، من الواجب على الصائم االلتزاـ هبا خالؿ شهر 
رمضاف لتحقيق الغاية القصوى من الصياـ، ولتفادي بعض التغيَتات 
اليت تطرأ على اعبسم بسبب تقليص عدد الوجبات ىذه النصائح ىي 

 على الشكل التايل: 
 .اإلكثار من شرب اؼباء

 تناوؿ كمية من اػبضر والفاكهة خالؿ الوجبات.
االبتعاد عن اؼبشروبات الغنية بالكافيُت؛ ألنو مدر للبوؿ 
واؼبشروبات الغازية، ورنب البدء بتخفيف تناوؿ ىذه اؼبشروبات قبل 
أسبوع من بدء الصياـ كي ال زندث التخفيف اؼبفاجئ ردات فعل 

ا يف الرأس.تنعكس تغَتًا يف اؼبزاج أو تعصيًبا أو أ
ً
 ؼب

التخفيف من تناوؿ النيكوتُت والتدخُت قبل أسابيع من بدء 
؛ ألف التدخُت يؤثر على عملية االستقالب واإلنزشنات اؼبختلفة  الصـو

 يف اعبسم، كما أنو سنفف فعالية الفيتامينات داخل اعبسم.
 تفادي السكر الذي يكوف مصدره اؼبشروبات واغبلويات.

نـو وبعد السحور لتخفيف عوارض تنظيف األسناف قبل ال
 تسوس األسناف.



رمضانيات  
 

 

ٕٖ 

 االبتعاد عن اؼبأكوالت الغنية بالبهارات.
 االبتعاد عن اؼبقايل والزيوت الكثَتة يف الطعاـ.

فبارسة الرياضة اػبفيفة يومًيا كاؼبشي وركوب الدراجة اؽبوائية أو 
السباحة، فذلك ضروري لعملية اؽبضم بعد اإلفطار، كما أف الرياضة 

ورية لكبح الشهية إىل الطعاـ إذ أف الدماغ يفرز مواد كيميائية أو ضر 
ىورمونات لضبط الشهية، لذلك رنب فبارسة الرياضة ؼبدة تًتاوح بُت 
عشرين إىل ثالثُت دقيقة، والرياضة ضرورية لتسهيل الدورة الدموية يف 

 اعبسم ولزيادة رشاقة العضالت وللحماية من األمراض.
، خصوًصا ألولئك رنب تفادي زيادة ا لوزف خالؿ فًتة الصـو

الذين ىم على استعداد لذلك، واغبل يكوف بتوازف الوجبات 
.  واالعتداؿ خالؿ فًتة الصـو

 رنب تفادي خسارة الوزف عند الذين يعانوف من ضعف زائد.
 كتاب: صحتك بصحتك د/ نزار دندش
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ٕٗ 

 نصائح للصائمني عند اإلفطار والسحور

د اإلفطار والسحور لتجنب ىذه بعض النصائح لكم عن
 اؼبتاعب، ولصياـ بعيد عن اؼبشاكل: 

التعجيل باإلفطار، وذلك لفوائد طبية وآثار صحية ونفسية 
 مهمة للصائمُت.

 اإلفطار على رطبات أو بضع سبرات أو ماء.
وجاء يف  اإلفطار على مرحلتُت كما كاف يفعل رسوؿ هللا 

ل صالة اؼبغرب، حيث  السنة اؼبطهرة أنو كاف يعجل فطوره، ويعج
 كاف يقدمها على إكماؿ األكل.

شرب قليل من اؼباء على فًتات واالحًتاس من تناوؿ الكنافة 
 والقطايف واغبلويات يف السحور؛ ألهنا تسبب العطش طوؿ النهار.

تناوؿ السلطات اليت ربتوي على اػبضروات الطازجة مع وجبة 
اؼبخلالت، وذبنب اإلفطار مع ذبنب التواب والشطة والبهارات و 

اؼبقايل واؼبسبكات، وذبنب اإلفراط يف الطعاـ وإزباـ اؼبعدة بشىت 
 األصناؼ، وذبنب النـو بعد اإلفطار.

االعتداؿ يف تناوؿ الشاي والقهوة، وإذا كنت مصابًا بارتفاع 
 ضغط الدـ، فاحًتس من شرب العرقسوس.

 عدـ إذناؿ وجبة السحور، ففيو بركة، ومن السنة تأخَته حىت
يظل مستوى السكر يف الدـ مناسًبا، وكافًيا للطاقة واغبركة أثناء 
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 النهار.
ذبنب األطعمة احملفوظة واألغذية اؼبملحة لتجنب اإلحساس 

 بالعطش.
تناوؿ األطعمة ذات األلياؼ النباتية اؼبوجودة يف السلطات 
والفواكو واػبضروات والبقوؿ مع أداء األنشطة اغبركية، وتناوؿ 

 ُت اإلفطار والسحور لتجنب اإلمساؾ.السوائل ب
 منتدى الكلمة الطيبة
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ٕٙ 

 مخس فوائد للصيام

 مخس فوائد للصيام: 
سيديت.. اعلمي أف الصـو صحة، وال يفرض هللا أمرًا إال وكاف 

 «صوموا تصحوا»: لو فائدة عظيمة للبشرية، ويقوؿ رسوؿ هللا 
 ومن ىذه الفوائد:

مر على كميات كبَتة من أسرار اإلفطار على التمر: زنتوي الت
اؼبعادف والفيتامينات اليت زنتاجها الصائم، وكذلك زنتوي على 
األلياؼ اليت تقي من اإلمساؾ، وتعطي إحساًسا باالمتالء؛ فال يكثر 

 الصائم من تناوؿ أنواع األطعمة الدظبة.
رمضاف فرصة للتخلص من مشاكل اؽبضم، وذلك بتجنب 

دىنية واغبريفات والبهارات، وكذلك اإلكثار من األطعمة اؼبقلية وال
ذبنب اإلكثار من اؼبشروبات الغازية كالكوال وأمثاؽبا واستبداؽبا باؼباء 

 أو العصَت أو اللنب الرائب.
السحور بركة: ومن السنة تأخَت السحور إىل ما قبل الفجر، 

 وتعجيل اإلفطار للحفاظ على الصحة والنشاط.
اإلحساس بالتخمة وعسر  احملافظة على صالة الًتاويح، يضيع

 اؽبضم.
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 لتعش رمضان طوال العام

من اغبماس الشديد.. إىل الفتور.. من االجتهاد إىل العبادة 
على حرؼ.. ىذا ىو حاؿ كثَتين بعد رمضاف.. حيث يكثفوف 
طاعتهم يف ىذا الشهر الكرًن صالة وقراءة للقرآف وصدقة وصلة 

عليو.. فيصلوف وىم   أرحاـ.. وبعد انتهائو يعود كل شيء ؼبا كاف
كساىل.. ويهجروف القرآف، وتشح النفوس، وتتقطع األرحاـ، ويصبح 

 رمضاف بنفحاتو الرائعة ؾبرد ذكرى.
كيف يكوف رمضاف اثٌت عشر شهرًا ال شهرًا واحًدا، وكيف 

 يظل منحٌت الطاعة فيو ويف بقية الشهور بعده يف قمتو؟
الرجاؿ يصلوف يف الصالة: كما أمر هللا تعاىل، وكما أرادىا، ف

اؼبساجد، والنساء يصلُت يف أوؿ الوقت، مهما كانت االلتزامات، مع 
االلتزاـ بالنوافل، ويف رمضاف تكوف العبادات سهلة نتيجة رقة قلب 
اؼبؤمن، فيجب أف يكوف رمضاف فرصة لتدريب النفس على السنن 
 القبلية والبعدية، وصالة الضحى، وصالة اغباجة، وصالة االستخارة،

أما صالة الًتاويح اليت نستطيع أف نصليها كل يـو شباين ركعات، 
 فلتكن بداية لصالتنا قياـ الليل طواؿ العاـ.

تدريب النفس على اػبشوع يف الصالة، وتفهم معانيها حىت 
نتلذذ بالصالة، وننتظرىا، ومن ال يستطيع الوصوؿ ؽبذه اؼبعاين الطيبة 

 يف رمضاف، فلن يستطيع يف غَته.
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آف واغبرص على ختم قراءتو بأقصى طاقة فبكنة، فقد كاف القر 
مرة يف شهر رمضاف، ورغم أف  06اإلماـ أبو حنيفة سنتم القرآف 

القرآف رنب قراءتو بتدبر، فيمكن يف رمضاف قراءتو من أجل 
اغبسنات، فاغبسنة بعشر أمثاؽبا، وكل حرؼ حسنة، فأنت يف 

 رمضاف يف سباؽ مع الزمن.
ة حنرص عليها يف رمضاف، ورنب أف نعاىد القياـ: وىو عباد

 هللا مث أنفسنا على أف نكمل القياـ بعد رمضاف.
اإلنفاؽ: النفس ؾببولة على حب اؼباؿ، فإذا أنفقتو يف سبيل 
هللا، فهذا يعٍت أف حبك هلل يفوؽ حبك للماؿ، ولنجعل الصدقة 
يومية يف رمضاف قلت أو كثرت، حىت نعتاد اإلنفاؽ باستمرار بعد 

 ضاف.رم
صلة الرحم: من األمور اؼبهمة يف رمضاف، وأقوؿ للمرأة ال 
ترفضي الوالئم، لتتفرغي للعبادة، ولكن ال تتكلفي يف ىذه الوالئم، 
وابتعدي عن األمور اليت ليست من الشرع كاإلسراؼ يف الطعاـ، 

حثنا على إفطار الصائم ولو على سبرة،  والتفاخر والتباىي، فالنيب 
الطعاـ قد يكوف خَتًا من عبادة أربعُت يوًما، كما  واالجتماع على

يقوؿ سيدنا علي بن أيب طالب؛ ألنو يرقق القلوب، ويشيع البساطة 
بُت الناس، ويا حبذا لو دعونا إىل بيوتنا من كانت بيننا وبينهم 
مشكالت وشحناء إلصالح ذات البُت، فاهلل تعاىل يغفر للناس يف  

نهما شحناء، فينظرذنا حىت يصطلحا، كل اثنُت وطبيس، إال اثنُت بي
 فلننبذ خالفاتنا، ونصل من قطعنا هلل تعاىل.
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أمسك عليك لسانك: وعود لسانك على قوؿ اغبق، واألمر 
باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر، والبعد عن الغيبة واغبرمات والكف عن 

ِإنا أَْنَكَر اأْلَْصَواِت الصوت العايل مع الزوج واألوالد واعبَتاف 
 ، وليكن اللساف رطًبا بذكر هللا.َصْوُت احْلَِمريِ لَ 

احذر التلفاز: فإنو يأكل اغبسنات كما تأكل النار اغبطب، 
فرمضاف وقتو شبُت وغاؿ، وال وقت لنضيعو، كما أف التلفزيوف مليء 

 بالعري والسفور، وحنن يف غٌت عن ذلك.
 االىتماـ بالدعوة إىل هللا: ذلك أف القلوب يف رمضاف تكوف

 مستعدة للهداية والبعد عن اؼبعاصي.
االعتكاؼ: وشنكن للمرأة أف تعتكف يف البيت، ويعتكف 

مع اإلقالؿ عن الطعاـ يف  الرجاؿ يف اؼبساجد، كسنة عن الرسوؿ 
العشر األواخر حىت ال تقضي اؼبرأة وقتها يف اؼبطبخ، ومن رنتهد بنية 

 عز وجل للمتقُت.صادقة سَتزقو هللا ليلة القدر، فهي ىدية من هللا 
التوبة إىل هللا عز وجل: وغسل النفس من ذنوهبا وأدراهنا خالؿ 
ىذا الشهر، والعـز على عدـ العودة إىل الذنوب والندـ على ما فات، 

 ورد اؼبظامل ألصحاهبا.
 جدول احلسنات: 

شنكن ربويل ىذه النصائح إىل خطة علمية من خالؿ جدوؿ 
ى التزامو الطاعات الواردة فيو يومي، زندد فيو الصائم كل يـو مد

على أف يظل لونًا غامًقا أو أسود يف اػبانات اليت مل يفعلها، فإف  
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كانت مساحة السواد أقل يف هناية رمضاف فهذه بشرى بياض 
صفحتو يـو القيامة إف شاء هللا، وندعو هللا أال رند مسلم يف جدولو 

 اؼبساحات السوداء أكثر، والعياذ باهلل.
 لسرجايند/ راغب ا



رمضانيات  
 

 

ٖٔ 

 وسيلة دلقاومة اجلوع الرمضاين ٔٔ

عزيزيت.. التفكَت يف الطعاـ والشراب وعدـ القدرة على مقاومة 
اعبوع دليل على عدـ وجود ما يشغل فراغك، ويعينك على ملء 
وقتك يف رمضاف.. ؽبذا نقدـ لك ىذه األفكار اليت قد تعينك على 

 الصياـ. مقاومة الرغبة يف تناوؿ الطعاـ، وتشعرؾ حبالوة
 صيام رمضان مرتني:

غبظة من فضلك.. فاألمر ليس مزحة.. كل ما عليك ىو أف 
تفكري كل يـو يف شخص تدعينو لتناوؿ طعاـ اإلفطار عندكم أو 
إرساؿ الطعاـ لبعض الصائمُت يف اعبوار حىت تنايل األجر الذي قاؿ 

من فطر صائًما كان لو مثل أجره غري أنو ال »: عنو الرسوؿ 
 .«من أجر الصائم شيءينقص 

 البحث والتحري والعمل بالدعاية:
أشغلي ذىنك دائًما بالبحث عن الوسيلة اليت شنكنك من 
خالؽبا حث اآلخرين على اإلنفاؽ، وذلك باستغالؿ التجمعات 
الرمضانية العائلية يف صبيع بعض ما يتيسر من نقود والبحث عن 

 طريقة إليصاؽبا إىل مستحقيها يف كل مكاف.
 دة بررلة:إعا

وذلك بًتؾ العادات السيئة وشغل نفسك دبحاولة إكساهبا 
 عادات جيدة تتمنُت أف تكوف لديك.
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 ترميم معلوماتك الدينية: 
فال شك أف أياـ الشهر الفضيل فرصة غبضور التجمعات اليت 
تعقدىا بعض الفتيات والنساء من أجل تدارس العلم.. يا ؽبا من 

قات من أجل تبادؿ األخبار أو التجوؿ بديل رائع لاللتقاء مع الصدي
يف األسواؽ كل واحدة ماذا أعددت لإلفطار، فهذا اغبديث سيزيد 

 من إحساسك بالرغبة يف تناوؿ الطعاـ.
 إعالن ادلقاطعة:

ولكن يف ىذه اؼبرة ليس ذباه بعض البضائع واؼبنتجات، بل 
ال مقاطعة مقننة لوسائل اإلعالـ إهنا ذبربة طريفة لتخيل حياتك، ب

تليفزيوف أو قنوات فضائية.. ال شك أف ذلك سيتيح لك الكثَت من 
 الوقت لعمل أشياء أكثر متعة.

 استغالل ساعات قبل اإلفطار:
فالوقت القليل الذي يسبق أذاف اؼبغرب من أكثر األوقات اليت 
قد تشعرين فيها باعبوع فما رأيك يف ؿباربة ىذا اعبوع بالذكر.. فأنت 

اب الكبَت الذي أعده هللا للصائمُت، كما أنك بذلك ستذكرين الثو 
ستكونُت ضمن الثالثة الذين يستجيب هللا لدعائهم، وىم الصائم 

 واؼبظلـو واؼبسافر.
 مساعدة الوالدين: 

ال شك أف جلوسك دوف شيء يشغلك ىكذا يزيد من 
إحساسك باؼبلل، ورنعلك تفكرين يف أشياء سيئة مثل اإلفطار، 
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يف إعداد الطعاـ أو الذىاب للسوؽ بداًل  ولكن مساعدتك لوالدتك
عنها أو العناية بالنباتات يف اؼبنزؿ أو أي عمل آخر اعتادت والدتك 
القياـ بو مثل تدريس إخوتك الصغار أو العناية هبم سيجعلك تنالُت 
ثواب الرب، كما أف دعاء والدتك لك يف ىذا الوقت مستجاب 

 لصيامها، فال تضيعي ىذه الفرصة.
 ثني عمرة:أداء ثال

ال تندىشي ىكذا.. فيمكنك أداء عمرة يف كل يـو من أياـ 
رمضاف، كل ما عليك ىو عدـ إضاعة الوقت ما بُت صالة الفجر 
، بل استغليو يف الدعاء وقراءة القرآف  وشروؽ الشمس يف النـو
والتسبيح.. مث أدركي ركعتُت بعد شروؽ الشمس لتحصلي بذلك على 

 ثواب عمرة تامة.
 :احلج مع النيب 

وذلك باستغالؿ بضعة أياـ يف الشهر الفضيل ألداء مناسك 
 .العمرة يف رمضاف، فالعمرة يف رمضاف كاغبج مع النيب 

 تنظيم حلقات:
ال شك أنك ترغبُت يف حفظ بعض آيات القرآف.. وكذلك 
صديقاتك أو قريباتك أو جاراتك.. فما رأيك أف تتفقي معهن على 

أجل اغبفظ، وأف تسمع كل واحدة منكن لألخرى،  االلتقاء مًعا من
فهذا سيشجعك، وما أصبل أف تدعُت بعض الطفالت لالنضماـ 
إليكن، فتحفظهن بعض قصار السور، وتسمعُت ؽبن، وسبنحُت 
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 للمتميزات منهن بعض اعبوائز.
 دعوة للفهم: 

كثَتًا ما خنتم القرآف الكرًن.. ولكن سبر علينا بعض اآليات 
ؿ أف نفهم معناىا أو اؽبدؼ منها.. فما رأيك أف ذبعلي دوف أف حناو 

تالوتك يف ىذا العاـ ـبتلفة بفهم كل ما غمض عليك من آيات 
 القرآف الكرًن؟

 مفكرة اإلسالـ
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 ست نصائح للتغلب على 

 العطش يف رمضان

إف ارتفاع درجة اغبرارة يف بعض أياـ رمضاف يؤدي إىل  
ولو الصائم دورًا كبَتًا يف ربمل العطش، ويلعب نوع الغذاء الذي يتنا

العطش أثناء ساعات الصياـ، ولكي تتغلب على اإلحساس بالعطش 
 شنكن اتباع النصائح التالية:

* ذبنب تناوؿ األكالت واألغذية احملتوية على نسبة كبَتة من 
البهارات والتوابل خباصة عند وجبة السحور؛ ألهنا ربتاج إىل شرب  

 عد تناوؽبا.كميات كبَتة من اؼباء ب
* حاوؿ أف تشرب كميات قليلة من اؼباء يف فًتات متقطعة من 

 الليل.
* تناوؿ اػبضروات والفواكو الطازجة يف الليل، وعند السحور 
فإف ىذه األغذية ربتوي على كميات من اؼباء واأللياؼ اليت سبكث 

 فًتة طويلة يف األمعاء فبا يقلل من اإلحساس باعبوع والعطش.
ع اؼبلح الكثَت على السلطة واألفضل وضع الليموف * ذبنب وض

 عليها، والذي رنعل الطعم مثياًل للملح يف تعديل الطعم.
وابتعد عن تناوؿ األكالت واألغذية اؼباغبة مثل السمك اؼباحل 
والطرشي واليت تدخل ربت اسم اؼبخلالت، فإف ىذه األغذية تزيد 



 
رمضانيات 

 

 

ٖٙ 

 من حاجة اعبسم إىل اؼباء.
ص أف شرب كميات كبَتة من اؼباء عند يعتقد بعض األشخا

السحور زنميهم من الشعور بالعطش أثناء الصياـ، وىذا اعتقاد 
خاطئ؛ ألف معظم ىذه اؼبياه زائدة عن حاجة اعبسم، لذا تقـو 
الكلية بفرزىا بعد ساعات قليلة من تناوؽبا. إف اإلكثار من السوائل 

الغازية، يؤثر بشدة يف رمضاف مثل: أنواع العصَت اؼبختلفة، واؼبياه 
على اؼبعدة وتقليل كفاءة اؽبضم وحدوث بعض االضطرابات 
اؽبضمية، ويعمد بعض األفراد إىل شرب اؼباء اؼبثلج خباصة عند بداية 
اإلفطار، وىذا ال يروي العطش بل يؤدي إىل انقباض الشعَتات 
الدموية، وبالتايل ضعف اؽبضم، ورنب أف تكوف درجة اؼباء معتدلة أو 

سطة الربودة، وأف يشرهبا الفرد متأنًيا، وليس دفعة واحدة، ودفع متو 
الطعاـ باؼباء أثناء األكل طريقة خاطئة؛ ألهنا ال تعطي فرصة للهضم، 

 وأكثر عمليات اؽبضم ىو مضغ الطعاـ للحصوؿ على ىضم جيد.
ننصح أيًضا بعدـ شرب العصائر احملتوية على مواد مصنعة 

توي على كميات كبَتة من السكر، وقد وملونة اصطناعًيا واليت رب
ثبت عند أطباء التغذية أهنا تسبب أضرارًا صحية وحساسية لدى 

 األطفاؿ، وينصح باستبداؿ العصائر الطازجة والفواكو هبا.
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 ادلفلس يف رمضان

 مظاىر اإلفالس يف رمضان: 
اإلفالس بسبب اؼبعاصي: يتأكد على الصائم اجتناب كل ما 

من مل يدع »ل، كما قاؿ عليو الصالة والسالـ: زنـر من قوؿ أو فع
قول الزور والعمل بو واجلهل، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامو 

 متفق عليو. «وشرابو
إذا سبك أحد أو شاسبك، فًتفع عن اؼبشاسبة، ويشرع لك أف 
تقوؿ: إين صائم أو إين امرؤ صائم، وإذا دعت اغباجة لتكرار ذلك 

 واء كاف الصـو فرًضا أو نفاًل.فقلها مرتُت أو ثالثًا س
 الغيبة والنميمة، وحنوىا من آفات اللساف اؼبؤدية لإلفالس.

أتدرون »قاؿ:  عن أيب ىريرة رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا 
إن قالوا: اؼبفلس فينا من ال درىم لو وال متاع، فقاؿ: من ادلفلس؟ 

ويأيت قد  ادلفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة،
شتم ىذا وقذف ىذا، وأكل مال ىذا، وسفك دم ىذا، وضرب 
ىذا، فيعطي ىذا من حسناتو، وىذا من حسناتو، فإن فنيت 
حسناتو قبل أن يقضي ما عليو أخذ من خطاياىم فطرحت عليو، 

 . مسلم.«مث طرح يف النار
 وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص قاؿ: ظبعت رسوؿ هللا 

من »قالوا: هللا ورسولو أعلم، قاؿ:  «ادلسلم؟ تدرون من»يقوؿ: 
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 «أتدرون من ادلؤمن؟»، قاؿ: «سلم ادلسلمون من لسانو ويده
من أمنو ادلؤمنون على أنفسهم »قالوا: هللا ورسولو أعلم، قاؿ: 

]ألخرجو اإلماـ أضبد  «وأمواذلم، وادلهاجر من ىجر السوء، فاجتنبو
 يف مسنده[.

 ذلك:اإلفالس بسبب التفريط، ومن 
 النـو أثناء هنار رمضاف. -
 إضاعة األوقات باللهو اؼبضيع للواجبات. -
 السهر على القنوات الفضائية اؼباجنة اؽبادمة لألخالؽ. -
 ضياع األوقات يف األسواؽ لشراء حاجيات البيت والعيد. -
عدـ التعرض لنفحات ىذه الشهر، واستغاللو بالعبادة  -
 والطاعة.

لصالح والسداد والتقوى، وأف يتقبل اسأؿ هللا يل ولكم ا
 صيامنا وقيامنا بإذنو تعاىل.
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 من أخطاء 

 الصائمني والقائمني

إف شهر رمضاف اؼببارؾ موسم عبادات متنوعة من صياـ وقياـ 
وتالوة قرآف وصدقة وإحساف وذكر ودعاء واستغفار وسؤاؿ اعبنة 

وشغلها فيما  والنجاة من النار. فاؼبوفق من حفظ أقواتو يف ليلو وهناره
يسعده ويقربو إىل ربو على الوجو اؼبشروع بال زيادة، وال نقصاف، ومن 
اؼبعلـو لدى كل مسلم أنو يشًتط لقبوؿ العمل اإلخالص هلل اؼبعبود 

 .واؼبتابعة للرسوؿ 
لذا يتعُت على اؼبسلم أف يتعلم أحكاـ الصياـ: على من رنب، 

ر يف رمضاف، ومن وشروط وجوبو وشروط صحتو، ومن يباح لو الفط
ال يباح لو، وما ىي آداب الصائم، وما الذي يستحب لو. وما ىي 

 األشياء اليت تفسد الصياـ ويفطر هبا الصائم، وما ىي أحكاـ القياـ؟
وكثَت من الناس مقصر يف معرفة ىذه األحكاـ، لذا تراىم 

 يقعوف يف أخطاء كثَتة منها: 
ا، وقد قاؿ هللا عدـ معرفة أحكاـ الصياـ وعدـ السؤاؿ عنه

وقاؿ عليو الصالة  فَاْسأَُلوا َأْىَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ تعاىل: 
 متفق عليو. «من يرد هللا بو خريًا يفقهو يف الدين»والسالـ: 

استقباؿ ىذا الشهر الكرًن باللهو واللعب بداًل من ذكر هللا 
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عظيم، وبداًل من أف وشكره، فكثَت من الناس بلغهم ىذا الشهر ال
يستقبلوه بالتوبة الصادقة واإلنابة إىل هللا وؿباسبة النفس يف كل صغَتة 

 وكبَتة قبل أف رباسب وذبزى على ما عملت من خَت وشر.
يالحظ أف بعض الناس إذا جاء رمضاف تابوا وصلوا وصاموا، 
؛  فإذا انقضى عادوا إىل ترؾ الصالة وفعل اؼبعاصي. فهؤالء بئس القـو

هنم ال يعرفوف هللا إال يف رمضاف. أمل يعلموا أف رب الشهور واحد، أل
وأف اؼبعاصي حراـ يف كل وقت، وأف هللا مطلع عليهم يف كل زماف 
ومكاف، فليتوبوا إىل هللا تعاىل توبة نصوًحا بًتؾ اؼبعاصي والندـ على 
ما كاف منها والعـز على عدـ العودة إليها يف اؼبستقبل حىت تقبل 

 م وتغفر ذنوهبم وسبحى سيئاهتم.توبته
اعتقاد البعض من الناس أف شهر رمضاف فرصة للنـو والكسل 
يف النهار والسهر يف الليل، ويف الغالب يكوف ىذا السهر على ما 
يغضب هللا عز وجل من اللهو واللعب والغفلة والقيل والقاؿ والغيبة 

ذه األياـ والنميمة، وىذا فيو خطر عظيم وخسارة جسيمة عليهم. وى
اؼبعدودات شاىدة للطائعُت بطاعاهتم وشهادة على العاصُت والغافلُت 

 دبعاصيهم وغفالهتم.
يالحظ أف بعض الناس يستاء من دخوؿ شهر رمضاف، ويفرح 
خبروجو؛ ألهنم يروف فيو حرمانا ؽبم من فبارسة شهواهتم، فيصوموف 

ن الشهور مع ؾباراة للناس وتقليًدا وتبعية ؽبم، ويفضلوف عليو غَته م
أنو شهر بركة ومغفرة ورضبة وعتق من النار للمسلم الذي يؤدي 

 الواجبات، ويًتؾ احملرمات، وشنتثل لألوامر، ويًتؾ النواىي.
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إف بعض الناس يسهروف يف ليايل رمضاف غالًبا فيما ال ربمد 
عقباه من اؼبالىي واؼبالعب والتجوؿ يف الشوارع واعبلوس على 

ف بعد نصف الليل، ويناموف عن أداء صالة األرصفة، مث يتسحرو 
 الفجر يف وقتها مع اعبماعة، ويف ذلك عدة ـبالفات.

يكره النـو قبل  السهر فيما ال رندي، وقد كاف النيب  -أ
ال »العشاء واغبديث بعدىا إال يف خَت ويف اغبديث الذي رواه أضبد 

 ورمز السيوطي غبسنو.  «مسر إال دلصل أو مسافر
قاهتم الثمينة يف رمضاف بدوف أف يستفيدوا منها ضياع أو  -ب

 شيًئا، وسوؼ يتحسر اإلنساف على كل وقت شنر بو ال يذكر هللا فيو.
تقدًن السحور قبل وقتو اؼبشروع آخر الليل قبيل طلوع  -ج
 الفجر.
اؼبصيبة العظمى النـو عن أداء صالة الفجر يف وقتها مع  -د

فو، كما يف اغبديث الذي رواه اعبماعة اليت تعدؿ قياـ الليل أو نص
مسلم يف صحيحو عن عثماف بن عفاف رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا 

  :من صلى العشاء يف مجاعة، فكأمنا قام نصف الليل، »قاؿ
وبذلك  «ومن صلى الصبح يف مجاعة، فكأمنا صلى الليل كلو

يتصفوف بصفات اؼبنافقُت الذين ال يأتوف الصالة إال وىم كساىل، 
وهنا عن أوقاهتا، ويتخلفوف عن صباعتها، وزنرموف أنفسهم ويؤخر 

 الفضل العظيم والثواب اعبسيم اؼبًتتب عليها.
التحرز من اؼبفطرات اغبسية؛ كاألكل والشرب واعبماع، وعدـ 
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التحرز من اؼبفطرات اؼبعنوية كالغيبة والنميمة والكذب واللعن 
الت التجارية، والسباب وإطالؽ النظر إىل النساء يف الشوارع واحمل

فيجب على كل مسلم أف يهتم بصيامو، وأف يبتعد عن ىذه احملرمات 
واؼبفطرات، فرب صائم ليس لو من صيامو إال اعبوع والعطش، ورب 

من مل يدع »: قائم ليس لو من قيامو إال السهر والتعب، قاؿ النيب 
 «قول الزور والعمل بو، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامو وشرابو

 واه البخاري.ر 
ترؾ صالة الًتاويح اليت وعد من قامها إشنانًا واحتسابًا دبغفرة ما 
مضى من ذنوبو، ويف تركها استهانة هبذا الثواب العظيم واألجر 
اعبسيم، فالكثَت من اؼبسلمُت ال يؤديها وردبا صلى قلياًل منها، مث 

 انصرؼ، وحجتو يف ذلك أهنا سنة.
وخلفاؤه  ىا رسوؿ هللا ونقوؿ: نعم، ىي سنة مؤكدة صال

الراشدوف والتابعوف ؽبم بإحساف، وىي تقرب العبد إىل ربو. ومن 
أسباب مغفرة هللا لعبده وؿببتو لو. وتركها يعترب من اغبرماف العظيم 
نعوذ باهلل من ذلك، وردبا وافق اؼبصلي ليلة القدر، ففاز بعظيم اؼبغفرة 

ي من أسباب ؿببة واألجر، والسنن شرعت عبرب نقص الفرائض، وى
هللا لعبده، وإجابة دعائو، ومن أسباب تكفَت السيئات ومضاعفة 

 اغبسنات ورفع الدرجات.
وال ينبغي للرجل أف يتخلف عن صالة الًتاويح؛ ليناؿ ثواهبا 
وأجرىا، وال ينصرؼ منها حىت ينتهي اإلماـ منها، ومن الوتر ليحصل 

اإلمام حىت ينصرف  من قام مع»: لو أجر قياـ الليل كلو، لقولو 
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 رواه أىل السنن بسند صحيح. «كتب لو قيام ليلة
، وال يصلي يف رمضاف، فمثل  يالحظ أف بعض الناس قد يصـو
، وال صدقة؛ ألف الصالة عماد الدين اإلسالمي  ىذا ال يفيده صـو

 الذي يقـو عليو.
اللجوء إىل السفر إىل اػبارج يف رمضاف بدوف حاجة وضرورة 

حاليل على الفطر. حبجة أنو مسافر ومثل ىذا السفر بل من أجل الت
ال رنوز، وال زنل أف يفطر فيو، وهللا ال زبفى عليو حيل احملتالُت، 
وغالب من يفعل ذلك متعاطي اؼبسكرات واؼبخدرات عافانا هللا 

 واؼبسلمُت منها.
الفطر على بعض احملرمات لوصفها كاؼبسكرات واؼبخدرات، 

شة )النارجيلة( أو لكسبها كاؼباؿ اؼبكتسب ومنها شرب الدخاف والشي
من حراـ: كالرشوة وشهادة الزور والكذب واألشناف الكاذبة 
واؼبعامالت الربوية يأكل اغبراـ أو يشربو ال يقبل منو عمل وال 
يستجاب لو دعاء. إف تصدؽ منو مل تقبل صدقتو، وإف حج منو مل 

 يقبل حجو.
يح أهنم يسرعوف فيو يالحظ على بعض األئمة يف صالة الًتاو 

سرعة زبل باؼبقصود من الصالة؛ يسرعوف يف التالوة للقرآف الكرًن، 
واؼبطلوب فيها الًتتيل، وال يطمئنوف يف ركوعها وال سجودىا. وال 
يطمئنوف يف القياـ بعد الركوع واعبلوس بُت السجدتُت. وقد قاؿ 

ارجع فصل، فإنك مل »للذي مل يطمئن يف صالتو:  رسوؿ هللا 
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متفق عليو. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرؽ من صالتو، فال  «تصل
يتم ركوعها، وال سجودىا، وال القراءة فيها، والصالة مكياؿ فمن وىف 

 ويف لو، ومن طفف فويل للمطففُت
تطويل دعاء القنوت واإلتياف فيو بأدعية غَت مأثورة فبا يسبب 

قاؿ يف دعاء قنوت  السآمة واؼبلل لدى اؼبأمومُت، والوارد أف النيب 
الوتر كلمات يسَتة، وىي عن اغبسن بن علي رضي هللا عنهما قاؿ: 

اللهم اىدين »كلمات أقوؽبن يف قنوت الوتر   علمٍت رسوؿ هللا 
فيمن ىديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت. وبارك 
يل فيما أعطيت. وقين شر ما قضيت؛ فإنك تقضي، وال يقضى 

ل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا عليك إنو ال يذ
يف  قاؿ الًتمذي: حديث حسن، وال يعرؼ عن النيب  «وتعاليت

 القنوت شيء أحسن من ىذا.
كاف   وعن علي بن أيب طالب رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا 

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك »يقوؿ يف آخر وتر 
خصي ثناء عليك أنت كما من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أ

رواه أضبد وأىل السنن. والناس يقولوف ىذا  «أثنيت على نفسك
الدعاء يف أثناء قنوت الوتر، مث يأتوف بأدعية طويلة وفبلة. وقد كاف 

 يستحب اعبوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك. النيب 
كما يف اغبديث الذي رواه أبو داود واغباكم وصححو. فينبغي 

يف دعاء القنوت على األدعية اؼبأثورة اعبامعة ػبَت الدنيا  االقتصار
، ولئال يشق واآلخرة، وىي موجودة يف كتب األذكار؛ اقتداء بالنيب 

 على اؼبأمومُت. 
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السنة أف يقاؿ بعد السالـ من الوتر: )سبحاف اؼبلك القدوس( 
ثالث مرات للحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح، 

  يقولوهنا، وعلى أئمة اؼبساجد تذكَت الناس هبا.والناس ال
يالحظ على كثَت من اؼبأمومُت يف صالة الًتاويح وغَتىا من 
الصلوات مسابقة اإلماـ يف الركوع والسجود والقياـ والقعود واػبفض 
والرفع خداًعا من الشيطاف واستخفافًا منهم بالصالة. ويف حاالت 

ة أربع حاالت؛ واحدة منها اؼبأمـو مع إمامو يف صالة اعبماع
 مشروعة، وثالثة فبنوعة، وىي اؼبسابقة واؼبخالفة واؼبوافقة. 

واؼبشروع يف حق اؼبأمـو ىو اؼبتابعة بأف يأيت بأفعاؿ الصالة بعد 
إمامو مباشرة فال يسبقو هبا، وال يوافقو، وال يتخلف عنو، واؼبسابقة 

قبل اإلمام أن أما خيشى الذي يرفع رأسو » مبطلة للصالة لقولو 
متفق  «جيعل صورتو صورة محار»أو  «جيعل هللا رأسو رأس محار

عليو. وذلك إلساءتو يف صالتو؛ ألنو ال صالة لو. ولو كانت صالة 
 لرجا لو الثواب، ومل سنف عليو العقاب أف زنوؿ هللا رأسو رأس ضبار.

يالحظ على بعض اؼبأمومُت أهنم زنملوف اؼبصاحف يف قياـ 
ابعوف هبا قراءة اإلماـ، وىذا العمل غَت مشروع، وال مأثور رمضاف، ويت

عن السلف، وال ينبغي إال ؼبن يرد على اإلماـ إذا غلط، واؼبأمـو 
َوِإَذا ُقِرَئ مأمور باالستماع، واإلنصات لقراءة اإلماـ لقولو تعاىل: 

 [.162األعراؼ: ] اْلُقْرَآُن فَاْسَتِمُعوا َلُو َوأَْنِصُتوا َلَعلاُكْم تُ ْرمَحُونَ 
قاؿ اإلماـ أضبد: أصبع الناس على أف ىذه اآلية يف الصالة. 
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وقد نبو على ىذه اؼبسألة الشيخ عبد هللا بن عبد الرضبن اعبربين يف 
التنبيهات على اؼبخالفات يف الصالة، وقاؿ: إف ىذا العمل يشغل 

 اؼبصلي عن اػبشوع والتدبر، ويعترب عبثًا.
فع صوتو بدعاء القنوت أكثر من إف بعض أئمة اؼبساجد ير 

، وقد قاؿ  ، وال ينبغي رفع الصوت إال بقدر ما يسمع اؼبأمـو الالـز
وؼبا رفع  اْدُعوا رَباُكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ِإناُو اَل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ تعاىل: 

عن ذلك  الصحابة رضي هللا عنهم أصواهتم بالتكبَت هناىم النيب 
 «ا على أنفسكم؛ إنكم ال تدعون أصًما، وال غائًباأربعو »وقاؿ: 

 رواه البخاري ومسلم.
يالحظ على كثَت من األئمة يف الصلوات اليت يشرع تطويل 
القراءة فيها كقياـ رمضاف وصالة الكسوؼ أهنم سنففوف الركوع 
والسجود والقياـ بعد الركوع واعبلوس بُت السجدتُت واؼبشروع أف 

فقد كاف مقدار ركوعو  اقتداء بالنيب تكوف الصالة متناسبة 
وسجوده قريًبا من قيامو، وكاف إذا رفع رأسو من الركوع مكث قائًما 
حىت يقوؿ القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسو من السجود مكث 

 جالًسا حىت يقوؿ القائل: قد نسي.
 وقاؿ الرباء بن عازب رضي هللا عنو: رمقت الصالة مع النيب 

عتو فقيامو بعد الركوع فسجدتو فجلوسو بُت فوجدت قيامو فرك
السجدتُت قريًبا من السواء، ويف رواية: ما خال القياـ والقعود قريًبا من 
السواء. واؼبراد: أنو إذا أطاؿ القياـ أطاؿ الركوع والسجود وما بينهما، 

 وإذا خفف القياـ خفف الركع والسجود وما بينهما.
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يف  ة صالة رسوؿ هللا وينصح أئمة اؼبساجد أف يقرؤوا صف
زاد اؼبعاد، ويف كتاب الصالة البن القيم رضبو هللا؛ فقد أجاد يف 

 وصفها وأفاد رضبو هللا وغفر لنا، ولو ولوالدينا وعبميع اؼبسلمُت.
كثَت من الناس يقضي األياـ األخَتة يف رمضاف يف األسواؽ 

 .طلًبا لشراء حاجيات العيد فبا يضيع عليو أفضل ليايل الشهر
كثَت من الناس يتهاوف يف دفع زكاة الفطر، وردبا يؤخرىا عن 

 وقتها، وقد ال يتحرى دفعها ؼبن يستحقها.
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 أربعون سبًبا للخسارة يف رمضان

 ذلذه األسباب قد ختسر يف رمضان: 
باألمس القريب ذرفت عيوف الصاغبُت دموع اغبزف على فراؽ 

أؿ هللا عز وجل أف رمضاف. وىا ىي اليـو تستقبلو بدموع الفرح، نس
نكوف من أىل رمضاف، وفبن امنت هللا عليهم بقيامو وصيامو، وأف 

 يوفقنا للخَت والصالح والفالح فيو.
 رمضان يف قليب مهاىم نش وة

 
م       ن قب       ل رؤي       ة وجه       ك  

 الوض                                                                            اء
 

 وعل   ى فم   ي طع   م أح   س ب   و
 

م        ن طع        م تل        ك اجلن        ة  
 اخلض                                                                        راء

 
 ق    الوا بأن    ك ق    ادم فتهلل    ت

 
 يالءبالبش     ر أوجهن     ا وب     اخل 

كل ىذا الشوؽ، وكل ىذا اغبنُت، ومع ذلك فهناؾ من سنسر  
رمضاف، وسنسر فضلو وأجره والعياذ باهلل، وردبا مل يشعر ذلك اػباسر 
بلذة الصياـ والقياـ، وال يعرؼ من رمضاف إال اعبوع والعطش، فأي 
حرماف بعد ىذا اغبرماف؟! نعوذ باهلل من اػبسراف. ؼباذا إًذا زبسر 

 رمضاف؟!
فَ َلْواَل َفْضُل اَّللِا سؤاؿ زنتاج إىل إجابة، أليس هللا يقوؿ: 

لكٍت أذكرؾ وأحذرؾ من أمور  َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُو َلُكْنُتْم ِمَن اخْلَاِسرِينَ 
ردبا كانت سبًبا ػبسارة رمضاف دوف أف تشعر، فإياؾ إياؾ أف زبسر 

قفات تكوف رمضاف. ويعلم هللا ما أردت إال اإلصالح فلعل ىذه الو 
لبنة أوىل لكل من ظبع ىذا اؼبوضوع ليعيد بناء نفسو يف ىذا الشهر، 
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فحراـ أف شنن هللا علينا هبذا الفضل، وىو إدراؾ رمضاف، فتكفر ىذه 
النعمة باإلسراؼ والتبذير يف لياليو. وأسباب خسارتو كبَتة، فمنها ما 
سنص الرجاؿ، ومنها ما سنص النساء، وردبا اشًتكا يف بعض 

ألسباب.. وىنا وقفة مع بعض األرباح يف رمضاف يبشرؾ هبا اغببيب ا
من صام رمضان إميانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدم من »: ؿبمد 
من قام ليلة القدر إميانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدم من »، «ذنبو
استغفار اؼبالئكة للصائمُت حىت يفطر، شهر العتق من النَتاف،  «ذنبو

ضاف مكفر ؼبا بينهما، فلماذا سنسر البعض كل ىذه رمضاف إىل رم
 األرباح؟!

 وما ىي أسباب خسارتنا لرمضان؟
: عشروف سبًبا أخاطب هبا اؼبرأة، وردبا شارؾ الرجل يف أوالً 

 بعضها.
الغفلة عن النية وعدـ احتساب األجر، وأنك تركت الطعاـ 

 وأنا إال الصيام فإنو يل»والشراب، وابتعدت عن الشهوات هلل وحده 
 كما يف حديث أيب ىريرة، وىو متفق عليو.  «أجزي بو

إذناؿ الصلوات اػبمس وتأخَتىا عن وقتها وأداؤىا بكسل 
 وطبوؿ.

السهر، فهو من أعظم أسباب خسارة رمضاف، فأكثر النساء 
يسهرف مع األخوات على أحاديث القيل والقاؿ، وردبا حىت وقت 

 فيد.السحر طبس ساعات أو أكثر على شيء غَت م
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كثرة اػبموؿ والنـو والكسل، ولو نامت الليل لساعات 
عبلست بعد الفجر يف مصالىا تذكر هللا، وألصبحت هنارىا طيبة 

 النفس نشيطة.
ضياع الوقت يف التفنن يف اؼبأكوالت، واؼبرأة مشكورة مأجورة 

 على تفطَتىا الصائمُت، ولكن شنكن اختصار الوقت يف مطبخها.
، فاألذف تصـو أيًضا، وكيف تتلذذ بسماع  ظباع الغناء احملـر

 القرآف، وىي تسمع قرآف الشيطاف، ومنبت النفاؽ، ورقية الزىن.
 مشاىدة التلفاز واؼبسلسالت وسهر ليايل رمضاف عليها.

قراءة اجملالت والروايات واعبرائد وما شاهبها، وكاف السلف 
 يًتكوف طلب اغبديث والعلم يف رمضاف.

اؼبرض أعمارنا يف أفضل الشهور حىت  التسويف، وقد قطع ىذا
ليلة القدر مل تسلم من التسويف.. فمثاًل تريد اؼبرأة أف تقرأ القرآف 
بعد الفجر، لكنها متعبة من السهر، وبعد الظهر، ولكنها مرىقة، 
وبعد العصر، ولكنها مشغولة يف اؼبطبخ، وردبا يف الليل، ولكنها مع 

 القريبات واعبلسات ملتزمة.
ألسواؽ، وفيو فنت عظيمة، وقد تضيع فيو اغبسنات اػبروج ل

 اليت صبعتها اؼبرأة يف رمضاف.
التربج والسفور، فالعباءة ناعمة مزركشة، والنقاب واسع، 

 والعيناف كحيلتاف والروائح زكية، فما رأيك يف قبوؿ صومها؟!
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اؽباتف.. إذ تقضي بعض األخوات أوقاتًا طويلة يف استخدامها 
 تافهة. للهاتف يف أحاديث

الغيبة والقياـ والقاؿ، فاحذري اللساف ال يفسد صيامك 
 أخية.. فهل صامت من أكلت غبـو الناس وأعراضهم؟

 إذناؿ العمل الوظيفي حبجة التعب.
إذناؿ تربية األوالد، فالليل سهر ولعب، والنهار نـو وتضييع 

 للصالة.
سوء خلق بعض األخوات؛ فًتاىا سريعة الغضب والسب 

 ضيعت صيامها، وحرمت أجرىا.والشتم، ف
الطمع واعبشع وعدـ اإلنفاؽ يف رمضاف وللصدقة يف رمضاف 
خصائص منها شرؼ الزماف، إعانة الصائمُت على طاعاهتم، اعبمع 

 بُت الصياـ والصدقة موجبة للجنة.
صالة الًتاويح، فال تعجيب أف تكوف صالة الًتاويح سبًبا يف 

 خسارة رمضاف أػبصها يف أسباب منها:
 خروج بعض النساء وىن متربجات.

 خروجهن وىن متعطرات.
 اػبلوة بالسائق األجنيب الذي جاء هبا إىل اؼبسجد.

 اصطحاهبا الرضع واألطفاؿ فبا يشوش على اؼبصلُت.
اعبلوس بُت الركعات للتحدث يف أمور الدنيا، حىت إذا قرب 
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 الركوع قامت وركعت.
 صفوؼ النساء وعدـ إسبامها والًتاص فيها.

 اختالط الرجاؿ بالنساء عند اػبروج.
اغبيض والنفاس، وال شك أف اؼبرأة تؤجر عليها، فال تغفلي عن 

 ذكر هللا والصدقة والقياـ على الصائمُت وخدمتهم.
 اإلعجاب بالنفس، وأهنا أفضل من غَتىا وأحسن.

 : أما األسباب اػباصة بالرجل فهي: ثانًيا
رب صائم ليس »فيها  عدـ أداء الصالة مع اعبماعة والتساىل

 .«لو من صيامو إال اجلوع والعطش
الرياضة فإذا كاف ال بد، فلتكن الرياضة ساعة أو ساعتُت، مث 

 تنظم اؼبسابقة يف تالوة القرآف وحفظو.
االسًتاحات واعبلسات واؼبالحق أصبحت لألسف من أسباب 

 خسارة رمضاف.
على  التسكع يف الشوارع واألسواؽ، وإيذاء الناس، واعبلوس

 األرصفة. 
 اؼبعاكسات سواء يف األسواؽ أو اؽبواتف.

 جلساء السوء وأصحاب اؽبمم الدنيئة.
 الدخاف والشيشة، وىي من األشياء احملرمة اليت استمرأىا الناس.
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 أكل اغبراـ، ومنو الرىب والغش والسرقة. 
 التزييف واػبداع والنجش واغبلف الكاذب.

وكسب اؼباؿ إىل حد التفريط االنسياؽ واللهثاف وراء التجارة، 
 يف الواجبات.

 اإلذناؿ يف العمل الوظيفي، والتأخر عنو واػبروج قبل وقتو.
التهاوف ببعض الذنوب، والتعود عليها كحلق اللحية، وإسباؿ 

 الثوب، وىو اؼبسكُت ال يعدىا ذنًبا، وىي ؿبسوبة عليو.
آفات اللساف؛ كالسباب والشتائم والغيبة وبذاءة اللساف 

 .َما يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْوٍل ِإالا َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيدٌ لكذب وا
التساىل وعدـ اعبدية، ويتضح ىذا يف كثرة الضحك والتعليق، 

 وردبا السخرية واالستهزاء. 
الظلم فمهما كاف لك أعماؿ صاغبة، ومهما عملت يف 
ا أخذت منك ىذه اغبسنات على قدر 

ً
رمضاف، فما دمت ظاؼب

 مظلمتك.
 –العمرة  –قراءة القرآف  –ريط يف النوافل عامة )صدقات التف
 وتفطَت صائم(. -وقياـ الليل والًتاويح  –وركعيت الضحى  –السواؾ 

االستغفار( فقد  –الدعاء  –الغفلة عن الغنيمة الباردة )الذكر 
 حـر منو كثَت من اؼبسلمُت.

هم، التقصَت يف حق الوالدين والزوجة واألوالد، وعدـ القياـ حبق
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 ومن أىم األسباب اليت سنسر هبا اؼبسلم رمضاف: 
 اعبهل أو التجاىل بفضائل رمضاف وعظمتو. 

 الغفلة عن اؼبوت ونسيانو.
ىذه بعض أسباب خسارة رمضاف، ولعلكم تتساءلوف: ما ىو 
العالج؟ فأقوؿ: انظروا إىل كل سبب من األسباب السابقة، ولتحاوؿ 

عظيم خسارتنا لرمضاف، فلنجب عن  االبتعاد عنو، وإذا أردنا أف نعلم
 ىذه األسئلة بصراحة تامة.

 ىل تقرأ القرآف بكثرة، وىل زبتمو بكثرة على األقل مرة واحدة؟ 
ىل ربرص على أداء الصلوات يف وقتها بطمأنينة وخشوع، ومع 

 صباعة من اؼبسلمُت؟
 ىل ربافظ على السنن والرواتب القبلية والبعدية؟

إعداد للطعاـ ألىلك، وربتسبُت األجر ىل تستحضرين النية يف 
 من هللا؟

ىل تصدقت وأطعمت الطعاـ؟ فإذا قلت: نعم.. فبكم؟ وىل 
 يقارب ما يصرؼ على الزينة؟!

ىل ربرص على أداء صالة الًتاويح بآداهبا. وأنت ىل ربرصُت 
 على صالة الًتاويح يف اؼبسجد أو البيت؟!

 كم ساعة تناموف يف رمضاف؟
 تو يف رمضاف؟كم شريط نافع ظبع
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 كم ساعة تسهر وتسهرين، وعلى أي شيء؟!
كم عدد تلك الدقائق اليت تقضينها يف التسبيح والتهليل 

 والتحميد؟
ىل وقفنا يف مكاف خاؿ، ويف ظلمة ليل، ورفعنا أكف الضراعة 

 بالدعاء؟
 ىل تستغلُت اغبلقات باؼبناصحة والتفقو والدعوة إىل هللا؟

عاية أوالدؾ خالؿ ىذا ىل ذبتهدين يف طاعة زوجك ور 
 الشهر؟

ىل طهرنا بيوتنا من اؼبنكرات، وىل طهرنا أموالنا من الرىب 
 واغبراـ؟

فاصدؽ مع نفسك ما داـ يف العمر فسحة قبل أف تندـ حُت 
 ال ينفع الندـ.

 علي   ك مب   ا يفي   دك يف ادليع   اد
 

 وم    ا تنج    و ب    و ي    وم التن    اد 
فم    ا ل    ك ل    يس ينف    ع في    ك  

 واع                                                                                      ظ
 

 ادوال زج    ر كأن    ك م    ن مج     
 س    تندم إن رحل    ت بغ    ري زاد 

 
 وتش  قى إذ ينادي  ك ادلن  ادي 

 ف        ال تف        رح مب        ال تقتني        و 
 

 فإن      ك يف معك      وس ادل      راد 
 وت   ب مب   ا جني   ت وأن   ت ح   ي 

 
 وك    ن متنب     و م     ن ذا الرق     اد 

 يس   رك أن تك   ون رفي     ق   وم 
 

 ذل     م زاد وأن     ت بغ     ري زاد؟  
عانة ىذه أربعوف سبًبا ػبسارة رمضاف صبعتو، تنبيًها للغافل، وإ 
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للذاكر، وتعليًما للجاىل، واحذر ىذه األسباب فكن من الفائزين يف 
 رمضاف، جعلنا هللا وإياؾ من الفائزين يف رمضاف وجنبنا اػبسائر.
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