
 

 

 

 



 
  

الحمد هللا الذي أنعم على عباده بكثير من الخير والطاعات فأعطاهم 
وهداهم لخيري الدنيا واآلخرة فكان من أعظم ما أعطاهم مواسم 

  .يزدادون بها من الخيرات فيزيد عمرهم اإلنتاجي 

والصالة والسالم على خير من بلَّغ الدين ونصح األمة حتى تركها على 
البيضاء ليلها كنهارها صلى اهللا عليه  وعلى آله وأصحابه الغر  المحجة

الميامين الذين أحسنوا العمل في الدنيا ألجل الدين فجاءت أخبارهم 
  .خير شاهد على حمل هم الدين وتطبيقه 

  .فأسأل اهللا أن يلحقنا بركبهم وعلى خطاهم 

للقاء أيها المشتاقون والمشتاقات لرمضان سيكون حديثنا في هذا ا
  :على عدة محاور 

  . أتاكم شهر رمضان: المحور األول 
  .شخص قلبك قبل دخول رمضان  :المحور الثاني 
  .التخلية ثم التحلية لهذا القلب  :المحور الثالث 
  .شيئا من أخبار السلف في رمضان : المحور الرابع 

  .ونقطة انطالقة .. رمضان منهج حياة  :المحور الخامس 
  .وقتك في رمضان لتكن من أهل القرآن  رتب: المحور السادس 

  .عوائق في رمضان : المحور السابع 
.في رمضان  ما هي غنيمتك: المحور الثامن  

  

  

 

، صفو القلوب فيه ت، شهر الطهر والصفاء ، شهر النقاء والعفة ، إنه شهر اخلري والرمحة 
إنه شهر ، واخلري يف لياليه وأيامه ، فهنيئا لنا مجيعا بإقباله ، وترقى األرواح ، وتسمو النفوس 

وكيف ، وحق لنا أن نستبشر به ، فهنيئا لنا واهللا ، شهر املسرات ، اخلريات وشهر املربات 
:  - صلى اهللا عليه وسلم  - النيب فقال ، به أصحابه  - صلى هللا عليه وسلم  - وقد بشر النيب ، ال نستبشر 

»اكُمانُ أَتضمر رهش كاربم « ..  

قال العلماء هذا احلديث أصل يف نئة الناس بعضهم لبعض بشهر :" - رمحه اهللا  - قال ابن رجب 
  ".رمضان

إال وحنن يف ، حىت تدخل يف أول ليلة من تلك الليايل العظيمات..ما هي إال ليال متضي    
ويا باغي ..تلك الليايل إذا دخلت ينادي مناد يا باغي اخلري أقبل ، يلة يف شهر رمضان أول ل

 صفِّدت رمضانَ شهرِ من لَيلَة أَولُ كَانَ إِذَا «: -صلى اهللا عليه وسلم  -يقول النيب ، الشر أقصر 
،نياطيةُ الشدرمو ،ناجل غُلِّقَتو ابوارِ أَبالن، فَلَم حفْتا يهنم ،ابب تحفُتو ابوأَب ،ةاجلَن 

فَلَم لَقغا يهنم ،ابي بادنيو ادنا: مي ياغرِ با أَقْبِلْ، اخلَييو ياغب رالش ،رأَقْص لَّهلقَاُء وتع 
نارِ، مالن ذَلككُلُّ و  لَةلَي«.  

لكن الناس فيها بني ، لقد استودع اهللا فيك كنوزا عظيمة  رمضانما أعظمك يا   
وهذه النوائل حبظ وافر حىت يكتب امسه ، حالني ؛ بني معتق نفسه فآخذ من هذه الفضائل 

حتى ،  يف الشهوات واللهوات  وبني نفس موبقة أوبقت نفسها ، ضمن العتقاء من النار 
 .ى أصبحت تلك النفوس حمرومة يف شهر الفضائل حت، بعدت عن مواطن اخلريات 

٢ ١ 

 



 
  

  
رحيم يرحم عباده مىت شاء  -واهللا جل وعال، يف شهر تترتل فيه كثري من الرمحات 

وهلا فضائل من الرمحات وفتح أبواب اجلنان ، لكن تلك الليايل هلا مزايا ، وكيف شاء 
  .ما ليس لسواها من الليايل 

  وكم من معتوق يف ذلك الشهر ؟كم من حمروم يف ذلك الشهر ؟  

نسأل  -أو أننا من البعداء ؟، هل حنن من العتقاء من النار ؟، ويا ترى ليت شعري   
  . -اهللا تعاىل السالمة والعافية

إنا أنزلناه يف ليلة " وفيه نزل القرآن ، وكثرة إطعام الطَّعام ، إنه شهر التراويح    
  .مثال فضرب لنا السلف أروع األ "القدر

يا اهللا ما هذا الفضل ، وال يغلق منها باب ، إنه شهر تفتح فيه أبواب السماء    
   وملاذا تفتح أبواب السماء وال يغلق منها أي باب ؟    !..العظيم؟

، ألن األعمال املوصلة إىل اجلنات تكون كثرية يف ذلك الشهر : قال أهل العلم    
 -منها باب ؛ ألن األسباب املوصلة إىل عذاب اهللا  وتغلق فيه أبواب النار وال يفتح

  .تكون يف ذلك الشهر قليلة وبعيدة  -جل وعال
  

شهر يقبل فيه ، شهر يقومه الناس خبضوع وخشوع ، وشهر التروايح ، شهر التسابيح 
ولو أقبل العاصون أولئك الذين ، ويقبل فيه اخلاضعون ، ويقبل فيه العابدون ، التائبون 

لوجدوا من الرمحات ونسائم املغفرة ما تسعد به قلوم ، ثقلت كواهلهم الذنوب أ
  ..متضرعة ، بقلوب خمبتة  - جل وعال  -فيقبلون على اهللا 

كما .. رواه النسائي » حرِم فَقَد خيرها حرِم من «:إنه شهر فيه ليلة هي خري من ألف شهر 
يب قال الن- - .  

ومل  .رواه النسائي » حرِم فَقَد خيرها حرِم من «: –صلى اهللا عليه وسلم  -يقول النيب ويا ترى ملاذا 
  يبين مقدار احلرمان  ؟

" أخفي مقدار ذلك احلرمان ، لعظم احلرمان الذي فات ذلك احملروم : " يقول أهل العلم    
  . -نسأل اهللا السالمة والعافية -

 

  ..ورفع الدرجات ، وفيك كثري من اجلوائز ، والرغب إىل الطاعات ، يك اخلريات أقبلت وف

  بشرى العوالم أنت يا رمضان
  هتفت بك األرجاء واألكوان

  لك في السماء كواكب وضاءة
  ولك النفوس المؤمنات مكان

 

  ..كم دخلك من بعيد فقربه اهللا
بعد أن تضرع ، خلك من مسيء فتاب اهللا عليه وكم د..وكم دخلك من حمروم فأعطاه اهللا 

ولكن مع ذلك ؛ كم دخلك من حمروم  -جل وعال -متخشعٍ هللا  بقلبٍ خمبت -جل وعال- إىل اهللا 

  .نسأل اهللا السالمة والعافية  -..فأبعده اهللا ..فمازال يف حرمانه 

٤ ٣

 



 
 

  
 



:وأيتها املشتاقة إىل رمضان، أيها املشتاق إىل رمضان .. رك أنت أيها األخ املبا  
..وكثري من اجلوائز ، وائل وكثري من الن، هر كثري من الفضائليف هذا الش علمت أنَّ   

 

ك ل لنفسك أنفخي، ارهر يف لياليه كثري من العتقاء من النيف هذا الش نَّأعرفت     
..ار ب امسك من ضمن العتقاء من النتوقد كُ، متشي على هذه األرض   

 ؟حياة ستعيش أي  ،قلب ستعيش وبأي ِّبني هؤالء الناس وأنت قد برت باجلنانش ، 
!؟والعتق من النريان   

   ولكن ،  ..ه لفضل عظيمإن ،شاذا ؟؟ـمل، ص قلبك قبل دخول رمضان خ  
    

بصالح ذلك القلب ، اليت بني جنبيك صالح اجلوارح كلها بصالح تلك املضغة  ألنَّ   
 أَالَ «: - صلى اهللا عليه وسلم -يقول النيب ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -كما أخربك الصادق املصدوق 

 اجلَسد فَسد فَسدت وإِذَا كُلُّه، اجلَسد صلَح صلَحت إِذَا: مضغةً اجلَسد في وإِنَّ
،أَالَ كُلُّه يهالقَ ورواه البخاري » لْب..  

،  -  عليهم رمحة اهللا تعاىل -ولطاملا انتبه السلف ، هذا القلب الذي لطاملا غفلنا عنه    
سهلة يسرية ، جاءت منقادة  -رمحهم اهللا  -لفاعات للسالطَّ إنَّ، فضربوا لنا أروع األمثال 

اذا ؟؟ـمل،   

ها ملا ملئت قلوبنا لكن، ة يسرية تلك العبادات سهل قلوم كانت صافية فجاءت ألنَّ  
، وتدبر القرآن ، جبت دون لذائذ األميان ح، من األمراض والشهوات ومن األقفال 

وهكذا حىت فاتنا كثري من ، ع أخرى ونضي، فأصبحنا يف تلك الطاعات نتململ تارة 
..الطاعات   

كلمة كنتم ، رمضان وأيتها املشتاقة إىل ، ولطاملا رددت أيها املشتاق إىل رمضان   
حينما مير ، يف كل سنة ، لطاملا رددنا يف اية كل شهر  ..تقولوا يف اية كل شهر 

 !! ات رمضان ــف: نقول  ،بنا رمضان 

..فيه  وما اجتهدنافات رمضان ، ما أسرع الليايل واأليام ، من رمضان  وما استفدنا،   
..ا عليه من قبل رمضان آخر فنظل كما كن مث بعد ذلك يدخل علينا، ونتحسر ونندم        
  

:لى رمضان إأيها المشتاقون   
ص قلوبنا قبل دخول رمضان حىت تعرف شخن نأوال بد : ثالثة  - كما تعلمون -القلوب    

مه فه وتسلِّوتنظِّ، به ذِّ، تصقله ، مراض مث بعد ذلك إن كان فيه شيء من األ، ذلك القلب 
وبالدعاء وبالتضرع ، وبالقيام ، ونأ بالصيام ، فتهنأ بقراءة القرآن ؛ مضان مه إىل رمث تسلّ، 
.. 
  ...وتلك احلالوة اليت لطاملا فقدا يف كثري من الليايل واأليام ، تنال تلك اللذائذ و

 

:  وأيتها املشتاقات إىل رمضان ثالثة ، القلوب أيها املشتاقون إىل رمضان   
.قلب سليم  .١  
. يتقلب م. ٢   
. قلب مريض. ٣   

ومن ، اهللا ويه  م من كل شهوة ختالف أمرلهو ذلك القلب الذي س: فأما القلب السليم    
، فجاءت العبادات ، ها العبودية املطلقة هللا إن، لربه ، م قلبه فقد سل، كل شبهة تعارض خربه 

صلى اهللا عليه  -هلدي رسول اهللا  فجاءت منقادة متبعة، ويرضا اهللا ، وكما حيب اهللا ، هللا وباهللا 

.فكان قلبا نقيا سليما يتنقل بني طاعات كثرية من دون أي عناء  - وسلم   
 

واصفا هذا القلب  -رمحه اهللا  -الذي قال فيه ابن القيم ، ذلك القلب امليت  :مث القلب الثاين 
وأنت حينما ، "  والغفلة مركبه، واجلهل سائقه ، والشهوة قائده ، فاهلوى إمامه :" قال 

والغفلة ، واجلهل سائقه ، والشهوة قائده ، فاهلوى إمامه الصفات تتصور هذا القلب ذه 
كنوز  وأي، منكر ينكره قلبه  وأي، معروف يقبله  وأي، طاعة ينقاد إليها  أيف ..مركبه 

  !؟؟عظيمة يستغلها 
 .أال جيعل قلوبنا كذلك  أسأل اهللا تعاىل - جل يف عاله  -  إنه قلب بعيد عن اهللا

٦ ٥ 

 



 
 

                                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هو قلب ، ) غفلة (هو قلب مجع بني حياة وعلى ، ذلك القلب املريض : والقلب الثالث 
فأصبح ، الغفالت والشهوات  علته كثري من األمراض و ولكن،  ابقربه من اهللا تعاىل حيي

..عسى اهللا أن يتوب عليه ، وآخر سيئا ، خيلط عمال صاحلا   
  يف الطاعات تارة  ه ذلك القلبإن ،وإىل ، ه تستهويه الشياطني وجتره إىل اهلوى لكن

..وإىل الردى ، املعاصي   
ويقول أريد أن أقوم ، هو يأيت إىل الطاعة ويفكر كثريا ففأصبح ذلك القلب مريضا    

، ا حتسر على ليال مضت لطاملو، وأريد أن أتدبر القرآن ، أريد أن أقرأ القرآن ،الليل 
!؟؟وأنا مل أستفد منها ، عات انقضت وعلى سا     

 لكنه قد أقفل قلبه بأقفال الشهوات، القلب فيه حب للخري ، فالقلب فيه حياة   
بينه وبني الطاعات حاجز  ،بعيد بعمله وقريب حبسن نيته  فأصبح القلب هناك ..والغفالت

  ..يستطيع أن يأيت إىل تلك الطاعات وحجاب ال
 

وأسأل اهللا جل وعال أن يشفي ، أن يصلح قلوبا قد مرضت ، ل فأسأل اهللا عز وج    
.ىت تكون منقادة هللا جل وعال حتلك القلوب   

 

   وأيتها المشتاقة ، أيها المشتاق  ] قلبك[ القلوب  فأي..  
    القلوب قلبك  أي ،هل أنت ممن يأتيه صدود ، تلك األعراض هي اليت تأتيك  وأي

هو مرة أخرى يأيت إىل  مثَّ، انطالق إىل تلك الطاعات  اًأتيه أحيانوت، وردود عن الطاعات 
  !؟..اهللا تعاىل  يفيعص؛ وتلك الشهوات ، تلك الغفالت 

 

وال ،  وال من صيام ارٍ،  جيد عناء يف قيام ليلٍ هل أنت ذلك القلب السليم الذي ال   
  ..؟؟من تالوة للقرآن

   قد ملئت ارك ولياليك  -جل وعال  -عن اهللا تعاىل  ت املعرضنت ذلك القلب امليأأم     
وحياة ،  ما هي حياة هلوٍأن هذه احلياة إن: ك تقول لنفسك وكأن، من العصيان  بكثريٍ
 ..!! -جل وعال  -عما يرضي اهللا  مبشاغل الدنيا وبعد شغلٍ

من  ما، أقفال  القلوب عليها، والبد من حل تلك األقفال ، ال بد من تشخيص القلب    
حىت بعد ذلك تتراكم عليها األقفال ، شهوة تأيت إىل ذلك القلب إال وتلبسه قفال من األقفال 

وال يذكر اهللا جال ، وجيد نفسه ال يستطيع أن يقوم ليل ، وال يتحمس هلا ، وال يقبل طاعة 
..من الطاعات  ويقول لنفسه قد عجزت عن كثري، يف عاله   

 
.. !؟أي القلوب قلبك   
؟ القلوب قلبك  وتريد أن تعرف أي ..؟ أتريد أن تعرف هذا القلب     

 

.]٢٤:حممد[ }أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُها {:أمسع إىل قول اهللا تعاىل   

وذلك ، وذلك الوعد ، حتركك تلك اآليات  وال، وال تتحرك ، تتدبر القرآن  حينما ال    
..الوعيد   

وال يعيش مع تلك اآليات ، يتدبره  ال يعلمه وال.. يتحرك قلبك مع القرآن  حينما ال  
..ويستشعر مضموا ومدلوهلا  

وحاول أن تصفي قلبك قبل أن يدخل ، فإن عليه أقفال حجبته على قلبك  إبكحينئذ    
  . شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، ذلك الشهر 




إذا ،القلب ميرض  ابعد أن عرفتم مجيعا  أن هذ.. وأيتها املشتاقة ، بعد أن عرفت أيها املشتاق 
، يه بتلك الطاعات مث بعد ذلك حنلِّ، وننقيه ، ي هذا القلب من تلك الشهوات البد أن خنلِّ

.وهنا تكمن أمهية القلب   
 

 بقلب نقي رمضانوأمهية دخول ، أمهية تصفية القلب ، ذا املوضوع وحىت تعرف أمهية ه   
  إىل قول أولئك األفذاذ امسع، ولذة تالوة القرآن ، صفي حينئذ يشعر حبالوة األميان 

٧ ٨ 

 



 
  

  
اليت ، ومبينا أن الصورة األخرية املعكوسة ، تفاوت القلوب  مبينا -يقول مالك ابن دينار    

ومن مهومك أيتها ، هي تلك الصورة اليت تنعكس من مهومك أيها املشتاق ، األمر تبني حقيقة 
، وإن الفجار تغلي قلوم بأعمال الفجور ، إن األبرار تغلي قلوم بأعمال الرب :"  - املشتاقة

". فانظروا مهومكم يرمحكم اهللا، واهللا يرى مهومكم  
 

وأي الشوق حيمله ، اهلموم حتملها قلوبكم  أي :وة وأيتها األخوات وأنا أسألكم أيها األخ   
قلبك ؟؟ وقلبك وأي التوق الذي قد سيطر على قلبك  ،هي اخلطط قد جعلتوها  وما ؟؟ وقلبك

.   ؟؟واستعددمت لشهر رمضان ، يف األذهان   
           




  ويف استغالل ، يف إدراك شهر رمضان ، لنا أروع األمثال  ضربوا -رمحة اهللا تعاىل عليهم  -لف الس
أبرز تلك الطاعات قيام الليل  ومن، فجاءت أخبارهم بأنواع من الطاعات ، شهر رمضان 
..كانوا يهتمون ا أشد اإلهتمام ، هذه العبادات الثالثة ، وإطعام الطعام ، وقراءة القرآن   

عليه ، ورضي اهللا عن الصحابة  و صلى اهللا على نبينا،  -رمحة اهللا عليهم  - ول أولئك السلف أ  
  :أول أولئك الذين سلفوا ، وأمت التسليم ، أفضل الصالة

  صلى اهللا عليه وسلم  - رسول اهللا- .  
  ؟؟يف رمضان  -صلى اهللا عليه وسلم  - حاله ) كان(ماذا
أَجود الناسِ،  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم -كَانَ رسولُ اللَّه «: - وعن أبيه رضي اهللا عنه  -يقول ابن عباس     

وكَانَ أَجود ما يكُونُ في رمضانَ حني يلْقَاه جِبرِيلُ، وكَانَ يلْقَاه في كُلِّ لَيلَة من رمضانَ 
 ولُ اللَّهسآنَ، فَلَرالقُر هارِسدفَي - لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- لَةسيحِ املُرالر نرِ مبِاخلَي دومتفق علیه »أَج .  

لكن رمضان له ، ليس فقط يف رمضان ، أجود الناس هذا طبعه يف كل أيامه ويف كل لياليه 
، فيه تهدجي - صلى اهللا عليه وسلم -يب فكان الن ،وله اجتهاد خاص ، وله شعور خاص ، حال خاصة   

 

يف إطعام ، ويف الصالة بشىت أنواعها ، والقيام ، الذين ضربوا لنا أروع األمثلة يف الصيام 
نأخذ منوذجا من ، جل وعال لرمحات اهللا  اء يف التعرضويف الدع، ويف الذكر ، الطعام 

هو أبرز شيء  وما،  ؟لذي يهتمون به قبل دخول رمضانا الرعيل األول حىت نعرف ما
ترى ؟ هو يا ما، ويعملون ا بال كلل وال ملل ، جيعلهم يشتاقون إىل الطاعات   

 

هر رمضان ؟ سئل كيف كنتم تستقبلون ش -رضي اهللا عنه  -يقول ابن مسعود  -  
أخيهعلى كان أحدنا جيرؤ أن يستقبل اهلالل ويف قلبه مثقال ذرة حقد  ما: فقال      
..ه أكبرـالل .. ماملسل     
ينظفون قلوم ويصفوا ، ىل الطاعات إ نولإم عرفوا كيف يدخ، القلوب الصافية  اهنإ 

 ةوأعيد هذه احلادث، سئل  يقول ابن مسعود بعدما، لتلك الطاعات حىت تكون نقية منقادة 
..لماذا؟..  
   انطلقوا إىل تلك األعمال  ةي فقهه الصحابذال من هذا الفهم ومن هذا الفقه مأل ،

..بيننا وبينهم ، شاسع  وعرفت أن البون، عماهلم وظننت أوحينئذ أنت انبهرت من   
  - رضي اهللا عنه  -  ن مسعودبسئل ا، القضية قضية تصفية قلب ، لكن القضية قضية قلب     

؟رمضان كيف كنتم تستقبلون شهر  
، كان أحدنا جيرؤ أن يستقبل اهلالل ويف قلبه مثقال ذرة حقد على أخيه املسلم  فقال ما

جل يف عاله  -ها القلوب السليمة التقية النقية املطيعة هللا إن..  
.. - جل يف عاله  -فأخلصت هللا ؛  لقلوم فأخلصوها اانتبهو     
كانت : كانت أعمال القوم ؟قال  ما: ملهان احلنفي : قلت : ل سفيان ابن دينار يقو   

..اهللا أكبر  ،أعماهلم قليلة وكانت قلوم سليمة   
هي مع ، ال ، وتظن األعمال القليلة كما تستشعر أنت أا شيء يسري من الصالة والقيام 

مث بعد ، وهو القلب ، ر عظيم لكنهم اهتموا بأم، قلتها أكثر من أعمالنا بأضعاف مضاعفة 
ألن ؛ سييسر هلم الطاعات  -جل وعال -ألن اهللا، ذلك مل ينظروا ومل يبالوا فيما بعد ذلك 

 ..القلوب نظيفة تستقبل الطاعات بكل يسر وسهولة 
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كان أجود " وجيتهد فيه يف القيام أيضا ، وجيتهد فيه يف القرآن ، يف اخلري وبذل اخلري 
، فيدارسه القرآن ، حني يلقاه جربيل ، يكون يف رمضان  وكان أجود ما، الناس 

ولكم أن تتصوروا الريح ، أجود باخلري من الريح املرسلة  -صلى اهللا عليه وسلم -فلرسول اهللا 
..رسلة امل  
؟ لريح املرسلة حينما تأيت تدفع ماذاا  

ووصف ، إا تدفع سحابا فتصري هذه الريح املرسلة جتمع وصفني ؛ وصف كمي     
والسحاب إذا أمطرت عمت سحابا واسعا ، هذه الريح املرسلة إمنا تدفع سحابا ، كيفي 

، يف كيفيته سريعا فصلى اهللا عليه وسلم باخلري ، والريح املرسلة إذا أرسلت أسرعت ، 
يف عطائه وبذله قد  فأصبح صلى اهللا عليه وسلم، يغطي أرجاء كثرية ، ويف كميته واسعا 

.وكيفا باخلري وهذا يف اجلود ، كما  بلغ الكمال  
 

جاء يف رواية ، يتدارس القرآن ، كل ليلة ، فكان يتدارسه مع جربيل : وأما يف القرآن 
وجاء يف ، فيه دارسه جربيل القرآن مرتني فلما كان العام الذي مات ، أخرى 

ترجع هذا ليله صلى اهللا عليه وسلم وقد كانت ، أن املدارسة كانت ليال : الصحيحني 
شهر ، يف اجلهاد يف سبيل اهللا ، ويف أمورها ، واستفتاءاا ، إليه تلك األمة يف مشاكلها 
يف  - اهللا عليه وسلم  صلى -لكن مع ذلك كانت سرية النيب ، رمضان كان شهر فتوحات 

يف اجلود ، عرفت يف هذا احلديث أنه جيتهد يف إطعام الطعام ، أعظم الليايل  -الليايل 
، اجلود يف أنواعه الشىت وأنواعه املتفرقة ، اجلود ال يعين فقط إطعام الطعام ، بشىت أنواعه

.وعرفت أنه جيتهد يف قراءة القرآن   
 

ويف العشر ، جيتهد أيضا يف قيام الليل  -  عليه وسلمصلى اهللا - كان : يأيت األمر الثالث 
، وأيقظ أهله ، إذا دخلت العشر شد مئزره " :  -رضي اهللا عنها -األواخر تقول عائشة 

. " وأحيا ليله  
؟ ) حيا ليلهأ( معىن  ما  
 

يف العشر  يقوم كل الليل إال -صلى اهللا عليه وسلم  -  عرف أن النيبومل ي، يعين أنه قام الليل كله 
يف هذه الليايل ما الجيتهد  - صلى اهللا عليه وسلم -وحينها تعرف أنه جيتهد ، األواخر من رمضان 

. يف غريها  
فانطلقوا ، كل شيء  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث انظر إىل أخبار الذين  أخذوا وفقهوا عن النيب 

إِذَا : أَالَ وإِنَّ في اجلَسد مضغةً:"  قال -  صلى اهللا عليه وسلم -ألن النيب ؛ قلوم   مما وقر يف
كُلُّه داجلَس لَحص تلَحم فجاءت الطاعات منقادة إليهم .." صفعاشوا ، انطلقوا من قلو

.-نسأل اهللا سبحانه وتعاىل من فضله الواسع -وتدبر القرآن وحالوته  ، لذائذ اإلميان   
 

تهدون يف أدركتهم جي -يعين أولئك السلف -أدركتهم  :"يقول عبد العزيز بن أيب داود 
..اهللا أكبر   "؟ فإذا فعلوه وقع عليهم اهلم أيقبل منهم أو ال، العمل الصاحل   

    

 ألن، إم ال يهتمون كثريا وال جيدون عناء كبريا وكثريا يف األخذ من األعمال الصاحلة    
هل : األول واألخري لكن مههم ،  ةفجاءت الطاعات سلسة يسرية سهل، القلوب سليمة 

ل العمل أوال ؟ بِقُ  
 

     ؟ هم حتملوه وأيتها املشتاقة إىل رمضان أي،  نأيها املشتاق إىل رمضا..  أسألك وأنا   

أو صالة املغرب هل فكرت واهتممت واغتممت ، إن كنت فرغت من صالة العشاء    
 هل قبلت مين هذه الفريضة ؟؟

هل يقذف يف : ومع ذلك أسألك ، فريضة أنت ملزوم ا فريضة واجبة عليك يعين هذه ال
هل تقبل هذه الفريضة أو ال ؟؟: قلبك هم   

 

     ملاذا ال تأتيين هذه اهلموم اليت تأتيهم ؟؟ : مث أسأل نفسك مرة أخرى ، ل نفسك ئسا
وأن القلب ، وأن القلب حيتاج إىل مراجعة ، حينها تعرف اجلواب أن القلب مريض    

.فابدأ بقلبك رمحك اهللا ،  تصفية حيتاج إىل  
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إذا دخل  أي ،عن بعض أعماهلم يف ذلك الشهر : - رمحة اهللا عليهم  -يقول السلف      

اهللا مث واهللا إننا حنتاجها يف حياتنا ويف  فو، عليهم الشهر وتأملوا معي تلك املواقف 
  اذا ؟ــمل..واقعنا 

ناقلني  - رمحة اهللا عليهم - يقول السلف ، عات ألننا أبعدنا كثريا وكثريا عن مواطن الطا   
كان  -رضي اهللا عنه -كان منهم مالك ابن أنس ، أخبار من كان يعايشهم يف ذلك الزمن 

سبحان اهللا تفر من احلديث ؟ .. إذا دخل رمضان يفر من احلديث وجمالسة أهل العلم 
مالك ؟  وجمالسة أهل العلم إىل أين يا  

، وجمالسة أهل العلم  ،ذا دخل رمضان يفر من احلديثكان مالك إ:" يقول    
الفرار من ، من أجل أن يتدبره  ..؟ ااذــمل"  ويقبل على تالوة القرآن من املصحف

الفرار من ماذا أيتها املشتاقات إىل رمضان ؟ الفرار من ، ماذا أيها املشتاقون إىل رمضان 
إىل كالم رب ،هو أفضل وأعظم  إىل ما، وجمالسة أهل العلم ، جمالسة أهل احلديث 

وكان مثله يفعل سفيان الثوري ، يف تالوته ويف تدبره إنه القرآن االنشغال و، الربيات 
كان الوليد ابن عبد امللك خيتم يف  -رمحة اهللا تعاىل عليهم  -وكثري من السلف  - رمحة اهللا عليه  -

.اهللا أكبر ..  ختمهوختم يف رمضان سبع عشرة ، كل ثالث   
    

وأنا أريد أيها ، إىل طاعات أخرى ، هذا يضرب لنا مثاال يف الفرار من فضالء القوم    
نريد أن نفر من تلك االس اليت ، وأيتها املشتاقات إىل رمضان ، املشتاقون إىل رمضان 

بالغفالت والضحكات وبأمور تضيع األوقات واألعمار ال نريد منك ، أثقلت كواهلنا 
 نريد أن تفر من طاعته إىل ما وال،  أهل زمانك لتنشغل مبا هو أفضل صاحليأن تفر من 
وتلك الضحكات ، نريد أن تفر من تلك املباحات اليت أشغلت أوقاتنا ، هو أفضل 

حىت ذهب علينا رمضان وأصبحنا نردد كلمات ، وتلك السهرات اليت أثقلت أوقاتنا 
الكلمات حىت أصبحنا يف بعد وإىل غري ذلك من ، استغللنا رمضان  ذهب رمضان وما

سبع ، مرة  لنا مثاال يف قراءة القرآن فيختم سبع عشرة وآخر يضرب -جل وعال -عن اهللا 
..عشرة مرة   

 

ألا بعيدة وبعيدة ، وواهللا إين تعمدت عدم ذكر مواطن أخرى وأخبار من أخبار السلف    
فهناك من ختم ستني وثالثني وإال ، سبع عشرة مرة  من كان خيتم عن واقعنا لعلنا حناكي

.ودون ذلك ،  
 

، يقرأ يف رمضان يف الليل ختمة وثلثا  -رضي اهللا عنه  -كان وكيع ابن اجلراح  اًوخذ خرب آخر   
.. اهللا أكبر ..ويصلي من الظهر إىل العصر ، ويصلي ثنيت عشرة ركعة من الضحى   

  

والبعد ، يف نقضيه بالنوم العميق وك، ولك أن تقارن أيها املبارك بني ارنا مع رمضان   
: -رمحه اهللا  - وهو طاوس : عن ولو ركعتني من الضحى مث انظر إىل مثال ثالث   

ر ذكر جهنم نوم طي :ويقول ، كان طاوس يقوم من فراشه ويستقبل القبلة حىت الصباح    
..العابدين   

رمحه اهللا  -لك البيهقي فريوي وإن كنت تريد أخبار الناس عامة يف زمن من أزمان السلف  

  : يف سننه -
ابن كعب  أيب ، - رضي اهللا عنه - أمر عمر بن اخلطاب : قال  -رمحه اهللا  -عن السائل ابن يزيد

حىت كنا نعتمد على ، فكان القارئ يقرأ باملئني ، ومتيما الداري أن يقوما للناس يف رمضان 
يعين ، .. اهللا أكبر .. الفجر وما كنا ننصرف إال يف فروع، العصي من طول القيام 

.قبيل الفجر هذا هو حاهلم   
  .. ؟؟ - رضي اهللا عنه وعن أبيه  -وكان ابن عمر ماذا يفعل 

صلى اهللا عليه  -إذا قام مع الناس الليل يف مسجد رسول اهللا  -رضي اهللا عنهما  - كان ابن عمر    

أخذ ، إىل املسجد بعد انصراف الناس  - رضي اهللا عنهما  - وانصرف الناس رجع ابن عمر -وسلم
خيرج منه حىت يصلي الصبح  مث ال - صلى اهللا عليه وسلم  -إداوة من ماء وخرج ملسجد رسول اهللا 

  ..اهللا أكبر  ،،
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  أما إن أردت أخبارهم من إطعام الطعام وتصدقهم
، فإذا دخل رمضان فإمنا هو تالوة القرآن  -رمحه اهللا  -فقد كان ابن شهاب الزهري  

ترى ؟  يا ر يف شهر رمضان كم واحدافطِّي، وكان محاد ابن أيب سليمان ، وإطعام الطعام
..!!نسان إيفطر يف شهر رمضان مخسمائة   

 

عند  وأنت أيتها املشتاقة إىل رمضان أتريدين خربا من أخبار رمضان  
؟ الصحابيات  

، وكانت صائمة ، تصدقت يف يوم واحد مائة ألف درهم ، أمنا  - رضي اهللا عنها  -عائشة 
أما استطعيت فيما أنفقيت أن تشتري بدرهم حلما : يف ذلك اليوم فقالت هلا خادمتها 

..لو ذكرتيين فعلت -رضي اهللا عنها  -فقالت ! تفطرين عليه   
وتفطر ملا كانت يف طاعة نست نفسها أن تشتري حلما فتأكل هي  ..اهللا أكبر     

سبق ألنتقل إىل احملور  ولكن اقتصرت على ما، وأخبار السلف يف رمضان كثرية ، عليه 
.اخلامس   

 

 
  

  : أيتها املشتاقة إىل رمضان، أيها املشتاق إىل رمضان    
وهللا ، ق ألبواب النريان وإغال، يف رمضان من تفتح ألبواب اجلنان  علمتم مجيعا ما   

وذكر ، وتراويح  يف رمضان تسابيح، وذلك كل ليلة من رمضان ، عتقاء من النار 
، وإطعام للطعام ، ئمني اتفطري للص هفي، فيه صيام وقيام ، وتضرع وخشوع ، وقرآن 

تمع منقاد إىل الطاعات، من الطاعات  فيه أنواع شىتهو نقطة  ..إذاً ..القلوب وا
وأنت قد اجتهدت ، تدخل يف هذا الشهر الفضيل  كألن؛ ، وهو منهج حياة ، القة انط

ها فرصة عظيمة لقلبك املقبل على الطاعة أن يزداد من الطاعة إن، يف كثري من الطاعات 
  .. وكم من طاعة مل تكن يف برناجمك العبادي، كم من سنة غفلت عنها ، 
 

واتمع قد يساعدك والنفس ،  انية عبادية تدخل فيهوهو مدرسة إميا، هو رمضان جاءك  ها
فال يفوتك هذا الشهر بأن تضرب بسهمك بكثري من الطاعات ، والشياطني مصفدة ، مقبلة 

وهذه الطاعة لطاعات مل تكن تفعلها قبل ، وهذه الطاعة ، فتضرب بسهم من هذه الطاعة 
قد حافظت عليها من أول  ،وسنن كثرية ، رمضان حىت تتخرج من هذا الشهر بعبادات 

ومضى عليها ، واعلم أن القلب إذا انقاد إىل طاعة ، شهر من رمضان إىل آخر شهر رمضان 
فال يفوتك ، شهرا كامال فإنه بعد رمضان تكون عليه الطاعة يسرية وسهلة ، زمنا كأيام عدة 

  .  ونقطة انطالقة إىل كثري من الطاعات ، هذا الشهر أن جتعله منهج حياة 
 


 

كيف كان عليه ، يف شهر رمضان  - صلى اهللا عليه وسلم  -تقدم معنا قريبا كيف كان النيب    
كيف كان جيتهد يف رمضان يف اجلود وكان جيتهد يف قراءة ، أفضل الصالة وأمت التسليم 

. -صلى اهللا عليه وسلم  - كيف كان جيتهد ، ليايل رمضان  وكان جيتهد يف إحياء الليايل، القرآن   
 

ال ، عندي أشغال كثرية  اال تقل أن، أنت رتب وقتك لتكن أنت من أهل القرآن : إذن   
يف البيت أشغال ووظيفيت ورمبا اتمع ال يساعدين ورمبا ، شغالاألياك أن تتعذر بإتتعذر 

.. أشياء وأشياء   
 - يب ليس هناك شغل أكثر من شغل الن،ال أيها املشتاق وأيتها املشتاقة ، أخي املبارك  ال يا   

ومن ، ومن يريد أن حيل مشاكله ، يأتيه من يستفتيه ، األمة كلها مشغولة به  -صلى اهللا عليه وسلم
ومن يريد أن ، ومن يريد أن يعلمه يف طاعة ويف عبادة ما ، يريد أن يشاوره يف أمر ما 

ويف ، كيف جيتهد يف القرآن  مومع ذلك عرفت، ويف جهاد يف سبيل اهللا  يرسلهم إىل غزوة
وال جتعلها ، فال جتعل هلذه الشواغل طريقا ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف اجلود ، قيام رمضان 
  .سببا أساسا 
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منقادا جاءك مبا فيه من خريات  رمضان فيه فرصة عظيمة :أيها األخوة وأيتها األخوات   

، ويضع الطاعات كيف يشاء ، خيتار كيف يشاء يرتب وقته و سريا فكن أنت ممنسهال ي
  ..أنت عليه  رتب وقتك حسب جمتمعك وحسب ما

ويف هذه الساعة أفعل كذا ، أنا يف هذه الساعة آخذ قسطا من الراحة ومن النوم : قل 
ر رمضَان شه{  ..يف شهر رمضان  نزلالقرآن الذي  معي دوما يف أوقايتواجعل ، وكذا 

آنالْقُر يهي أُنزِلَ ف١٨٥:البقرة[}الَّذ[  
} تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم امّيالص كُملَيع بوا كُتنآم ينا الَّذها أَيي { 

ونظفته استطعت أن مث بعد ذلك إذا صقلت قلبك ، والتقوى تكون بصقل القلب  ]١٨٣:البقرة[
..واجعل لك من القرآن نصيبا ، رتب وقتك ، ترتب وقتك   

:وأنا اقترح عليك أن يكون لك يف رمضان قراءتان   
 

وهؤالء ، فأنت تأملت من خيتم يف ليلة ويف ليلتني وثالث ،  ةقراءة ختم : القراءة األوىل 
أقلها واحدة ،  ةة ختمجعل لك قراءاليست قراءة متهل ف، الشك أم يقرؤن قراءة حدر 

..ولك أن تستزيد بعد ذلك   
  

لتعيش مع ، أجعلها لوحدها ، ليس هلا عالقة خبتم القرآن ، قراءة تدبر  :الثانية ةوالقراء
وما تضمنته ، فيها من وعد ووعيد  امب، وحييا ، اآليات وتتأمل تلك اآليات ليعيش قلبك 

يف  وال يلزمومن خماطبة لقلبك ، بقة خبار األمم الساأمن أشياء عظيمة ومن آيات ومن 
 ةاجعل هذا اهلم يف قراءة اخلتم، يكون ذلك مهك  ال، تدبر أن تنهي القرآن كامال القراءة 

أو يف ، واحدا أو جزئني تتدبرمها يف ليلك جزءا أما قراءة التدبر لو تأخذ يف شهر رمضان ، 
مث بعد ذلك إذا ، جسيما وكان ذلك فضال ، أي وقت من أوقاتك كان ذلك كرتا عظيما 

تنظر إىل ، ويكون القرآن أيضا نقطة انطالقة لك وحياة لك ، تدبرت عشت مع القرآن 
 ..هذه اآليات أا خماطبة لك 

!! ألننا نقرأ القرآن وال نستشعر أننا خماطبون بآياته   
إن :" صري يقول احلسن الب، قلوم  ذه اآلياتخياطبون  كانوا -  رمحهم اهللا - لكن السلف 

" فكانوا يتدبروا بالليل وينفذوا بالنهار، من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رم   
..اهللا أكبر ، أكبر  اهللا        
، يرون أن هذه اآليات  رسائل من اهللا جل يف عاله ماذا يفعلون ؟كانوا يتدبروا بالليل   

  ..وينفذوا بالنهار 
 

وأحوال البيوت ، ألن اتمعات ختتلف ؛ ولن أذكر مجيع العوائق ، هناك عدة عوائق    
، لكنين سأذكر عوائق جتمعنا ، نسان له أن يتصور من العوائق غري ما أذكر إولكل ، ختتلف 

..وتكون فهي عوائق عامة رمبا هي قاسم مشترك بني اجلميع   
:أوىل هذي العوائق   

.عدم دعاء اهللا تعالى التوفيق والتسديد للعمل الصالح :  ولالعائق األ  
على اهللا جل يف عاله ، نغفل أن جنعل اتكالنا كله  أقول كثريا ما، وسأقف مع هذا العائق    
لو سألتكم أيها ، وأن نطلب من اهللا جل وعال السداد والتوفيق والتيسري هلذه العبادات ، 

لو سألتكم وقلت لكم كم مرة ، ملشتاقات إىل رمضان وأيتها ا، املشتاقون إىل رمضان 
رب يسر يل هذا العمل  يا، رب وفقين هلذا العمل الصاحل  يا: وقلت دعوت اهللا جل وعال 

لوجدت أن هذا الدعاء قليل وقليل ، رب أجعلين ممن جيتهد يف هذا العمل الصاحل  يا، الصاحل 
..يف حياتنا   

اذا ؟ـمل  
وانقل لك  -: بارك اهللا فيك  تأمل، كائز األساسية يف التوفيق للطاعة أال تعلم أن هذا من الر

رسول اهللا  يا: قال  -رضي اهللا عنه  -ن جبلب معاذ:  األولاملوقف  - رضي اهللا عنه  -موقفني ملعاذ 
: معاذ  يا،  -  صلى اهللا عليه وسلم - فقال النيب ، ويباعدين من النار ، أخربين بعمل يقربين من اجلنة 

  ."وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه ، ه لعظيم إن
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.أي أن الذي سألت عنه عظيم : نه لعظيم إ  
..اهللا أكبر   

فسأل اهللا تعاىل التيسري أسأل اهللا عز ، إذن هو يسري لكن على من يسره اهللا عليه     
 ،من الذين يسبحون يف وقت السحر ، من املسبحني ، وجل أن جيعلك من القائمني 

أليس رمضان فرصة  لك ألن تكون من ، ألست تقوم يف وقت السحر وتأكل لقيمات 
هذا هو ، وهو احملور الثامن ، وسيأيت ذكر هذا يف احملور األخري ، املستغفرين يف األسحار 

.املوقف األول   
 

 إِني واللَّه معاذُ، يا« - صلى اهللا عليه وسلم -أن النيب  -رضي اهللا عنه  - ملعاذ :املوقف الثاين
،كبلَأُح اللَّهي وإِن كبفَقَالَ ، »لَأُح " :يكا أُوصاذُ يعلَا م نعدي ترِ فبكُلِّ د لَاةص 

.رواه أبو داود »  عبادتك وحسنِ وشكْرِك، ذكْرِك، علَى أَعني اللَّهم: تقُولُ  
  ..اهللا أكبر ..

هذا املوقف مجع ، وانظروا إىل الوصية ، االنتباهوانظروا إىل شد ، املوقف  انظروا إىل  
صلى اهللا عليه  -فأعطاه النيب ، من علماء الصحابة  -رضي اهللا عنه  -معاذ ، أخبارا كثرية 

، ممن حيمل هذه الوصية ويبلغها  - رضي اهللا عنه  - هذه الوصية ألنه يعرف أن معاذ  -وسلم 
أن  :وانظر لألمر الثالث، فأعطاه وصية مثينة  -  صلى اهللا عليه وسلم - للنيب ومعاذ من احملبوبني

، مث قال له ، إين ألحبك يف اهللا : مث قدم مقدمة ، تكون إال لشيء مهم للغاية  الوصية ال
فريضة ليست تعمل مرة واحدة يف ، ربطها بفريضة : وربطها بفريضة وهذا أمر رابع 

تعمل مخس مرات يف ، ال ، أو مرة واحدة يف اليوم ، األسبوع أو مرة واحدة يف ، السنة 
حىت تعلم أننا حمتاجون إىل أن  ؛ولك أن تتصور أمهيته ، أن يقول هذا الدعاء ، اليوم 
اللهم اعين على حسن ، اللهم اعين على شكرك ، اللهم أعين على ذكرك : نقول 

اللهم اعين ، ى لذة وحالوة الصيام اللهم اعين عل، اللهم اعين على قيام الليل ، عبادتك 
 تشغلين تلك الشبكة أال اللهم اعين على ، على ترك املعاصي وترك القنوات الفضائية 

اللهم اعين على أن ، وال يشغلين جمتمعي ، اللهم اعين على أال يشغلين أهل بييت ، العنكبوتية 
، هم اعين ألن أكون من عتقائك الل، هللا ا متخشعا مقبال عليك يا، أقوم يف األسحار متضرعا 

.وقل مثل ذلك يف أدعية كثرية ، يارب العاملني ، إهلي  من النار يا  
 

.عدم تنظيم الوقت والتفريق بين الحاجات األساسية وغيرها : العائق الثاني   
   اس من يقول أهلي يشغلونين كثري من الن ،أنين اشتغل يف املطبخ : ساء من تقول أو من الن
  .. .أخيت املباركة انتظري واهللا إا ليست بأعذار ال يا..غري ذلك  و، ريا كث

وتغسلني وحنو ذلك من األمور اعلمي أنك يف طاعة ، وتنظفني ، واعلمي أنك حني تطبخني   
، وأنك تبتغني رضا األب ورضا األم ، وأنك ختدمي أهل بيتك ، أنك يئي الطعام للصائمني ، 

احتسيب هذه املعاين حىت تعيشي هذه املواطن يف ، ذا من أعظم الطاعات وه، ورضا الوالدين 
احتساب  :األمر األول:  تغفلي عن أمرين  ويف طاعة وتتقليب يف هذا األمر ولكن ال، لذة 

.يعين حمتسبة ، األجر   
ولك أن جتعلي شيئا يذكرك قبل أن تدخلي يف أن حتسين النية ، إحسان النية : األمر الثاين 

..كل هذه طاعات ، فتتقليب يف طاعة  ،تسيب يف عملك وحت  
 

صلى اهللا  - حىت لو شغليت ذه األمور هل أنت أعظم شغال من النيب : مث أيضا يا أخيت املباركة 

وكذلك - رضي اهللا عنهم  -ومثله الصحابة ، ومع ذلك ضرب لنا أروع األمثلة ،  بأمته -عليه وسلم 
وأنت ، ل الشيء الكثري ومع ذا هلم مواقف عظيمة مع العبادةكانوا يتحملون من األشغاالسلف 

يف  أو، تقول أنا مشغول حباجيات األهل وأمورهم  أيها املشتاق ال، أيها األخ املبارك أيضا 
، ال واهللا ليست بشواغل ، وال تقل أن هذه شواغل ال ، ال جتعل للشيطان مدخال ووظيفتك 

واستغل أوقات الفراغ وتدبر أنك لست ، طاعات  احتسب هذه األمور وحول املباحات إىل
  -صلى اهللا عليه وسلم  -لست أكثر شغال من النيب ، أبدا  -صلى اهللا عليه وسلم  -أعظم شغال من النيب 

وفرقوا بني احلاجات األساسية ، جتعلوا مثل هذه األمور عوائق بينكم  ولذا ال، وال صحابته
..غري املهم من بيوتكمللمهم و فرقوا بني خروجكم، وغريها   
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وحىت ، تنشغلي باألسواق يف كل ليال رمضان  أنت أيتها األخت املباركة ال السيما
مع شديد األسف  واحلجة ماذا ، يكون أعظم انشغالك يف العشر األواخر من رمضان 

ولكن ، لبس اجلديد للعيد ،وهذا مطلوب ومشروع أيضا ، جتهز للعيد أو، اشتري للعيد 
وإن ، وهذه األيام ، تشتري أمور العيد يف هذه الليايل  ية كوين فطنة ملاذا الكوين ذك

تدخل عليك العشر  أقول ال، ترتل إال يف شهر رمضان  غلبيت وقليت بأن البضاعة ال
األواخر إال وقد خرجت ما وأخذت التنشغلي ، بعد ذلك  تريدين من السوق ورجعت

وبعد الغد تذهبني من ، وغدا ترجعني البضاعة ، كل لياليك اليوم تذهبني من أجلك 
فإمنا هي ، انتبهي أيتها األخت املباركة ، وبعد الغد تصاحيب فالنة وهكذا، أجل فالنة 

..أيام وليايل قالئل   
 

بال فائدة ومصاحبة ، كثرة اإلرتباطات مع األصحاب :  الثالث العائق
..البطالين   

من جمالس احلديث وجمالسة العلماء ملا هو أفضل يفرون  واتقدم معنا قبل قليل كيف كان 
حىت أصبحنا ننظر أننا أحسن ، وحنن اليوم رمبا قضينا الليايل بسهر وجمالسة البطالني ، 

، ال فليس هؤالء مثاال حيتذى ..ال ،وإىل غري ذلك من األمور ، وأننا أفضل منهم، منهم 
فإن هؤالء غفلوا وبعدوا وأنت ، ال  ،أو قوة تقارنني وتقارن أنت أيها املبارك نفسك م 

مين  دولكن قل هم بعيدون وأنا بعيد لكنهم أبع، ال تقل فالنا أنا أحسن منه ، بعيد أيضا 
فال ، وهذا هو التشخيص الصحيح ، هذا هو املعيار الصحيح ، وكلنا يف إطار البعد ، 
منا هي ترويح ولتكن هذه إ، واجللوس وإىل غري ذلك ال ، نشغل بكثرة اإلرتباطات ن

انشروا اخلري كل حبسبه كل مبا ، وكونوا دعاة يف تلك املواطن ، واقلبوها إىل طاعة 
.يستطيع   

 

.عدم وضع هدف ينجزه العبد في رمضان  : العائق الرابع  
ولكن لتجعلوا لكم هدفا يف رمضان على ، وليس هذا موطن بسطها ، عوائق اهلدف كثرية 

وأقرأ كذا وكذا من التفسري ، داف أن أقرأ كذا وكذا من القرآن  عندي من األه: سبيل املثال 
أن القيام ليس فقط إذا قيل  واعلموا -جل وعال  -وأقوم قبل وقت السحر ألتضرع وأدعو اهللا ، 

إذا كنت مما ، القيام كل طاعة يف وقت الليل ، قيام ال ينقدح يف ذهنك أنه الصالة فقط ال 
إذا خرجت من ، هذا كله قيام ، ويكرب ويذكر اهللا جل وعال ، جيلس ويقرأ القرآن ويسبح 

دما تقوم يف نحىت ع، ورجعت ال تقل أنه انتهى القيام ال ، املسجد وصليت مع اإلمام التراويح 
، وقت األسحار ليكن وقتك حينئذ أن تصلي ركعتني ال بأس يف ذلك من التطوع املطلق 

وذكر وتسبيح واستغفار يف األسحار وحنو ذلك ، ودعاء ، قراءة القرآن يف عبادتك من ونوع 
من مثال ، وضع هدفا من األهداف أن تقوم يف آخر الليل ، يعد من قيام الليل  اكل هذ، 

كنت ، يف رمضان على سنة الضحى أحافظ األهداف أنين مل أكن أصلي سنة الضحى فسوف 
رج من رمضان بأربع فسوف أحافظ يف رمضان على أربع ركعات وأخت، أحافظ على ركعتني 

 انظر ألحد من املساكني ..ال أفطر وال أطعم أحدا -على سبيل املثال  -كنت ، ركعات 
وأقول هلم انظروا يل أحد ، أو مع أخواين الصغار وحنو ذلك ، أو مع أيب ، وأتفق مع أخي 

كل يوم أن  أنا أريد أن أتكفل يف، أو انظروا يل أحد املساكني من جرياننا وحنو ذلك ، العمالة 
، أو أطعمه يف وقت العشاء أو حنو ذلك  ، إما أن أفطره، أجهز طعاما وأطعم هذا املسكني 

وأقول لكم حينما ، وكذا من املقدار  أريد أن أحفظ وأراجع كذا، هذا هدف من األهداف 
والنضع ، حىت نعرف أنفسنا، تضعون لكم األهداف فال تضعوها لشهر رمضان كامل 

يف هذا األسبوع األول من ، ضعوها يف أسبوع واحد ، ال ، اس بدون أساس األهداف يف مح
 ..وجاهد يف أن حتقق هذه األهداف  ،شهر رمضان أريد أن أفعل كذا وكذا وكذا 
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مث بعد األسبوع وقد رجعت نفسك وذهب ذلك احلماس واستطعت أن تضع تلك 
لسر يف أن ا ئذ ال تتقاعس ماحين، وتضعها يف حملها ، األهداف بعني بصرية وانتباه جيد 
ضع ، ألننا نضع أحيان أهدافا أكرب مما نستطيع ونطيق ، نتقاعس يف نصف شهر رمضان 

 وال يعين أنك ال، وهكذا ، ماذا تريد أن تفعل يف هذا األسبوع ، لكل أسبوع هدف 
. ازئةلكن ليكن اهتمامك لألهداف  اعام اضع هدف، تضع هدف عام يف رمضان   

 

.جاراتها مالنظر في حياة أكثر الناس و: الخامس العائق  
كثريا حنن جناري ، وهذا من األشياء اليت تضيع علينا كثريا وكثريا من فضائل رمضان 

فما املانع يف أن تعتزل ،  االس يف رمضان مسعت قبل قليل من اعتزل، الناس يف حيام 
الناس يف استراحام وجلسام  ال تنظر إىل، لتخفف من جماراة الناس ، بعض االس 

، ال شهر رمضان ليس ذا الشهر الذي يفوت هكذا ، ال ، وأمورهم اليت انشغلوا ا 
، ألن أكثر الناس انشغلوا يف كثري من الشهوات ؛ تنظر إىل الناس  وإمنا استغله بأن ال

ك فأنت إن جعلتهم معيارا واكبتهم وجاريتهم وكنت مثلهم ورمبا حسبت نفسك أن
  .. ولكن ليس هذا معيار كما تقدم قبل قليل، أفضل منهم 

  

  .عدم استشعار قيمة العمر :العائق األخير 

ومل ، وأقول دائما نكرر يف اية شهر رمضان لقد فات رمضان ومل نستغل رمضان   
عمارك متضي أوأقول ال يفوت عليك شهر رمضان واعرف أن ، إىل طاعات كثرية  ننقاد

ممن دخل يف شهر رمضان وأدرك رمضان فغريك مل يدرك شهر رمضان  وأنك إن كنت، 
هم حتت الثرى يتمنون واهللا ، املاضي وأنت خري مما مل يدرك رمضانات كثرية وكثرية ، 

أن يرجعوا ويدركوا ليلة واحدة من ليايل رمضان وسوف يأيت يوم من األيام أن تكون 
موات وسوف يأيت يوم من األيام أنت اليوم خترب عن فالن وفالن أم أ، أنت امليت 

  ..اخلرب
 فـإذا به خبر من األخبار... بينما يرى اإلنسان فيها مخبرا  


   

والبد أن ختشى وختاف من أولئك األصناف الذين أخرب ، البد أن تضع لك غنيمة يف رمضان 
م -صلى اهللا عليه وسلم  -يب النأتريد أن تعرف من هم أولئك األصناف امسع ، خسروا رمضان  أ

: امسع أيها املشتاق وأيتها املشتاقة  ،بارك اهللا فيك   
: ارتقى املنرب فقال   - صلى اهللا عليه وسلم - أن رسول اهللا « -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة  -   

كنت  رسول اهللا ما يا :فقيل - رضي اهللا عنهم  - فاستغرب الصحابة  - ، آمني ،آمني ، آمني 
: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له فقلت : قال يل جربيل : تصنع هذا ؟ فقال 

. »آمني   
صلى  - يب ومن الذي يؤمن ؟ الذي يؤمن الن،  -  عليه السالم -من الذي يدعو ؟ الذي يدعو جربيل 

أال ، وجاء يف رواية أخرى فأبعده اهللا ، أال ختشى أن تكون أنت ممن ال يغفر له  - اهللا عليه وسلم 
 «: -رضي اهللا عنه  - وجاء يف رواية أخرى يف حديث جابر، ختشى أن تكون أنت ممن أبعده اهللا 

يقش دبع كرانَ، أَدضمر لَخسفَان هنم لَمو فَرغي أال، أتريد أن تكون أنت يف الشقاوة  » لَه 
؟ ختشى أن تكون من أولئك  

مرفوعا عن رمضان  - رضي اهللا عنه  -كما يف حديث أيب هريرة  - صلى اهللا عليه وسلم -يقول النيب 
هناك : إذن  والنسائي. رواه أمحد »  حرِم فَقَد خيرها حرِم من شهرٍ، أَلْف من خير لَيلَةٌ فيه «:يقول 

من الذين حيرمون ؟  أال ختشى أن تكون أنت، حمرومني من ليلة القدر   
وللَّه عتقَاُء من النارِ،  :" - صلى اهللا عليه وسلم -يب يقول الن: تريد أيضا صنفا آخر من احلرمان

 لَةكُلُّ لَي ذَلكرواه الترمذي "و.  
وأنت مل تكتب ، وفالن وفالن من العتقاء من النار ، أال تتحسر أنت حني يكتب فالن وفالن 

  ؟  ملاذا، ء من النار ملاذا ؟ لسوء الظن الذي يف قلبك من العتقا
ألست ، سوء الظن ملاذا ؟ ألنك مل حتسن الظن باهللا جل وعال ، ألنك مل جتتهد يف الطاعة 

ال  مألى - وجل عز -وأن يد اهللا ، كرمي  - وجل عز -وتؤمن متام اإلميان بأن اهللا ، م اإلدراك اتدرك مت
 .. ها شيء الليل والنهارضيغي

٢٣ ٢٤ 

 



 
  

وتعرف من هذه املعلومات شيئا ، اهللا جل وعال له الكرم املطلق : مث بعد ذلك تقول 
؟   االستشعارلكن أين قلبك من هذه ، كثريا   

 ار ؟ كثريا مايف أن جيعلك من العتقاء من الن -جل وعال -هل أنت حمسن الظن باهللا    
وحنن ننظر إىل أنفسنا أننا ، ا من النار رب اعتقن يا: ندعوا أيها املشتاقون وأيتها املشتاقات 

وأين إحسان الظن باهللا جل وعال ، أين كرم اهللا هنا ، من أبعد الناس أن يعتقوا من النار 
 هنا ؟

 

هذه نقطة مهمة للغاية يف الدعاء البد أن دعائك إذا ..أقول أيها األخوة وأيتها األخوات  
كل دعاء بطلب ليس ، ا قاعدة عقدية وخذه، البد أن يكون فيه رجاء ، كان فيه طلب 

.فيه رجاء فهو دعاء من قلب غافل   
اذا ؟ـمل    
له  - عز وجل -ال بد أن تستشعر أن اهللا  -جل وعال - ألن الطلب حينما تطلب من اهللا    

وأنه ، الغفار  غفوراله رمحته وسعت كل شيء وأن -عز وجل -وأن اهللا ، كرم مطلق 
ه من الرمحات ادخرها ليوم القيامة شيئا عظيما تسع وتسعني وأنه عند، الرحيم الرمحن 

احلسىن  بأمسائهالبد أن تستشعر وتدعوا اهللا ، العباد  يتنازعهاوأنزل رمحة واحدة ، رمحة 
وتعترف بذنوبك ، يأيت إال يف الرجاء البد أن تنطرح بني يديه  وهذا ال، وصفاته العلى 

 رب أقبلت إليك تائبا نادما طائعا فاقبلين يا يا: ول وتقبل وتق، يأيت إال بالرجاء  وهذا ال
  ..هكذا ، رحومني وال جتعلين من احملرومني اللهم اجعلين من امل، إهلي 
 -جال وعال - مث أنت وأنت تدعو حتسن الظن باهللا ،  - جل وعال - حسان الظن باهللا إهذا 

مث ، مما ينالون هذا النصيب  وجيعلك أيضا، وأنه سيعطيك من العتق من النار ، ه كرمي وأن
وجتتهد يف الدعاء والطاعة وحينئذ تكون الغنيمة حتصل  - جل وعال -اهللا  تبدأ وتتضرع إىل

 .وأيضا جتتهد يف العمل  -جل وعال -هذا إحسان الظن باهللا ، حينئذ

كما : قال اهللا جل وعال :الدليل ، إحسان الظن باهللا : األمر األول : الغنيمة تدرك بأمرين 
متفق عليه» بِي عبدي ظَن عند أَنا«، يف احلديث القدسي   

.اهللا جل وعال عند ظنك به ،  -جل وعال -ماذا تظن أنت باهللا    
والَّذين جاهدوا فينا { :الدليل ، يف وسعك فستصل  ابذل ما .اإلجتهاد: األمر الثاين 

..] ٦٩:العنكبوت[} لَنهدينهم سبلَنا  
..أيها املشتاقون إىل رمضان وأيتها املشتاقات ، أيها األخوة وأيتها األخوات .. اهللا، اهللا      
..باستغالل شهر رمضان ..اهللا  ، اهللا     
انظروا إىل من حقدمت ، بأن نستغل هذه األيام بتصفية القلب صفوا قلوبكم .. اهللا ، واهللا   

، وإىل غري ذلك ، وإىل من اغتبتموه ،  الظن به متأوإىل من أس، وإىل من تكلمتم عليه ، عليه 
 وال يكون، وحتللوا ممن ترجون منه حتلال ،  -جل وعال - منقادة هللا  هاواجعلو، فصفوا قلوبكم 

فإن كان هناك مفسدة ومضرة فادعوا بظهر ، يكون هناك مفسدة أو مضرة  وال، يف قلبه شيء 
استغلوا هذه األيام القالئل املقبلة ، فيجب أن تعاد أما احلقوق اآلدميني ، ن اغتبتموهم ملالغيب 

لنا رمضان وتصفية القلب حىت  -عز وجل  -والتضرع وأن ييسر اهللا ، استغلوها بالدعاء ، 
من غريه من أو ، ويف قلبه مثقال ذرة حقد ، ندخل وال جيرؤ أحدنا أن يدخل عليه رمضان 

.أمراض القلوب   
 

وأن جيعل من ، وصفاته العلى أن ييسر لكم كل طاعة ، احلسىن  بأمسائه -ل وعالج -أسأل اهللا 
خري من  يا، كرمي  أهلي يا يا، أسأل اهللا أن جيعلنا مجيعا من العتقاء من النار ، العتقاء من النار 

من ال يعجزه شيء يف األرض  يا، من ترى مكاننا و تسمع كالمنا  يا، دعي فأجاب ملن دعاه 
حنن عبادك ، من بيده ملكوت السموات واألرض  يا،  مألىزائنه من خ يا، وال يف السماء 

، اللهم اجتمعنا ابتغاء مرضاتك ، اللهم اجتمعنا يف هذه الغرف ويف هذه األماكن ، ضعفاء 
 ،اللهم إن كنت تعلم أننا اجتمعنا ابتغاء لوجهك ، إنا نتوسل إليك ذا العمل الصاحل  اللهم

٢٥ ٢٦ 

 



 
  

  
ويسر لنا رمضان واجعلنا من عتقاءك ، سلمنا لرمضان ، ريب فيسر لنا رمضان  هم ياالل

من يقوم يف األسحار ، وممن يصوم وجيتهد ، اللهم أجعلنا ممن يقوم وجيتهد ، من النار 

وبِالْأَسحارِ  {:فيهم حىت نكون ممن قلت ، ويستغفر فيكون من املستغفرين يف األسحار 
، لننال هذه الفضيلة اليت رمبا عجزنا فيها يف أيام كثريات  ،]١٨:الذاريات[} نهم يستَغْفرو

، خري من دعي فأجاب ملن دعاه  يا، رب العاملني  إهلي فوفقنا لذلك اللهم يا اللهم يا
حوالنا أاللهم بارك يف أعمارنا وأعمالنا وأوالدنا وأموالنا ومجيع ، اللهم فيسر لنا أمورنا 

اللهم ارزقنا اإلقبال على اآلخرة ،اللهم اجعلنا ممن جيتهد يف رمضان ، إهلنا  يا، وجوارحنا 
وصلى اهللا ، واهللا أعلم ..خري من دعي فأجاب ملن دعاه  يا، أهلنا  والزهد يف الدنيا يا، 

 ..            وسلم وبارك على نبينا حممد 

٢٧ 

 


