




  مقدمة:
عبيده هو شهر على ، وإن أعظم ما ألفاه اهللا الطاعات سالمل لبلوغ طاعته ورضاهاحلمد هللا الذي جعل من مواسم 

يبشرهم بقدومـه  ذلكم الشهر الذي كان خيرج املصطفى صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه ،الرمحات واهلبات
ر مبارك، كتب اهللا عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب قد جاءكم شهر رمضان شه" :كما يف حديث أيب هريرة قائًال

رواه أمحد  "اجلنة وتغلق أبواب اجلحيم، وتغل فيه الشياطني، فيه ليلة خري من ألف شهر، من حرم خريها فقد حرم
ق ني أروقة العار والعصيان والزيغ فتغَلإنه الشهر الذي تقوض فيه الشياط ،والنسائي وصححه األلباين يف الترغيب

 فيكن هللا عتقاء من النار كل ليلة،، لتكن أبواب اجلنة الثمانية مشرعة للمسابقني إىل اخلريات، أبواب اجلحيمفيه 
اخلـري  يا باغي" وتصعد املالئكة على رأس أيام الشهر املبارك لتقوم حبق الدعوة إىل اهللا صادعة بقوٍل جزل فصل

املليء بدعوات احلق واليقني، فتقدم علـى  هلذا النداءفتستجيب النفوس املطمئنة  ،"أقصر ، ويا باغي الشرأقبل
والشعار لن يسبقين إىل اهللا أحد، فـذاك  ،اب فالضيوف كثرعجل وبال حاجة لبّو، وتلجها على أبواب اخلريات
 ، وعلى أريكة البيـتص، وعند بيوت الفقراء املنفق املخلاملساجد املتهجد اخلاشع ويف جوف، الصائم املنكسر

نثى والصغري والكبري على حد ايا أولئك جند الذكر واألنويف ث ،وبني األسحار مستغفر منيب ،املتدبر قارئ القرآن
خلوف  ،"أعطيت أميت يف رمضان مخس خصال مل تعطه أمة قبلهم :قالسلم أنه صلى اهللا عليه و روي عنه .سواء

يزين اهللا كل يوم جنتـه مث يقـول ا واملالئكة حىت يفطرو تستغفر هلمئم أطيب عند اهللا من ريح املسك وفم الصا
تصفد مردة الشياطني فال خيلصون فيه و ،نة واألذى ويصريوا إليكيوشك عبادي الصاحلون أن يلقوا عنهم املؤو

لكـن يغفر هلم يف آخر ليلة قيل: يا رسول اهللا أهي ليلة القدر؟ قـال: ال وو إىل ما كانوا خيلصون إليه يف غريه،
  ولكن بعض شواهده صحيحة. رواه البزار والبيهقي وإسناده ضعيف جدًا،"إذا قضى عملهالعامل إمنا يوىف أجره 

سمات شـهر ، نوشذا اإلخالص، نسمات ا عبق الروحانية، ب نسمات اإلميان على املؤمنني وهكذاعبد اهللا، 
يارب ، و من املغبوطنيهللا هذا الشهر فهغه امن بّل .القيام وشهر اجلود وشهر والغفرانالقرآن وشهر الصيام وشهر 

  !مه إميانًا واحتسابًاارزقنا صيامه وقيا
  
ليست ببعض امليادين الرمضانية ون أخلص إليكم كم النفائس الثمينة أجدها فرصة أتل منو ،ومن هذه الروحانية 

ىت نعـيش حـ، ومن مث حناول أن نتسامى معها كنها تأيت لتنظم واقعنا الرمضاين، ولعارفني أمثالكم لىبالغريبة ع
وتصلح ألن تكن دروسًا أو مواضيع تقدم ، -جل وجالله -اية الشارعقق فينا غ، وتتحالرمضاين املقصود اهلدف

حي مـن تصـورنا خصائصـه ، وال ّميخنص رمضان ا، فهو الذي ال ختفى عنا فضائله وحنن إذلكافة الشرائح، 
لفرص اليت أعظم اهي من فقد حرم نفسه من فرصة  مراد اهللاإذ من مل يكن عازم على استغالله يف بلوغ  ،الفريدة

مضان بستة يدعون اهللا قبل ر-رمحه اهللا–، وهذا سلفنا الصاحل كما ذكر املعلى بن الفضل التسنح لكثري من اخللق
م سلمين لرمضان، وسلم يل رمضان، الله( :كان من دعائهم-رمحه اهللا–ن كثري وقال حيىي ب ،أشهر أن يبلغهم إياه

  . ) متقبًالوتسلمه مين



  عرب القوالب التالية:كيفية استغالله واالستفادة منه يف  يكون احلديثسو
  .رمضان وحصد األجورأوًال: 
 .الدعاء  
 .اجلود  
 .الصيام  
 .العمرة  
 .القرآن  
 .القيام  
 .ليلة العظماء 
  .قيم وأخالق رمضانيةثانيًا: 
 .حفظ اجلوارح  
 التواضع والبذل واإليثار.  
 الصرب.  
 املسجدب التعلق.  
 العفو والصفح. 
  .األسرة الرمضانيةثالثًا: 
 .مع األبناء  
 .مع الزوجة  
 .مع األقارب 

  .مشاريع رمضانيةرابعًا: 
 .القرآن  
 .املحاضن التربوية  
 .املسجد الرمضاين 

  اخلامتة.خامسًا: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  



  :رمضان وحصد األجور أوًال:
  :الدعاء

آيات الصيام يف سورة البقرة بقوله  -جل وعال- قد أعقب اهللا ف فيه، وله حضور للدعاء أثريه اخلاص يف رمضان،
"وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب ولعلهم  تعاىل:

  وفيها إشارة على مزية الدعاء يف هذا الشهر العظيم. ".يرشدون
"ثالثة الترد  وقال عليه الصالة والسالم: "إن للصائم دعوة عند فطره الترد"، قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم:

  :وغريه يف هذا الشهر ينبغي اغتنامهامن مواطن الدعاء اليت و وذكر منهم (والصائم حىت يفطر).."،، دعوم
"إن يف الليل لساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهللا خريًا من أمر  قال عليه الصالة والسالم:، الليل جوف .١

 عتقاء من النار يف كل وهللا. ويف احلديث: "وذلك كل ليلة"رواه مسلم الدنيا واآلخرة إال أعطاه اهللا إياه،
 .احلديثليلة.."

 ."ر"واملستغفرين باألسحا قال تعاىل: ،وقت السحر .٢
 ."الدعاء اليرد بني األذان واإلقامة فادعوا"أخرجه اإلمام أمحد :قال عليه الصالة والسالم ،ني األذان واإلقامةب .٣
 .مسلمرواه "أقرب مايكون العبد لربه وهو ساجد" قال عليه الصالة والسالم:، يف السجود .٤
إذا فرغت من ( ل الضحاك:قا "فإذا فرغت فانصب وإىل ربك فارغب"، قال تعاىل:، بعد االنتهاء من الصالة .٥

 .)سليم يف الدعاء وارغب يف املسألة، فانصب بعد التالصالة
"يف اجلمعة ساعة ال يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل اهللا فيها خريًا إال  قال عليه الصالة والسالم: ،يف يوم اجلمعة .٦

 .البخاري ومسلم رواهأعطاه إياه"
ل عليه الصالة والسالم:"مامن مسلم يبيت على ذكر اهللا طاهرًا فتعار قا ،االنتباه يف الليل بعد النوم على طهارة .٧

 .صححه األلباينالدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه" من الليل (أي استيقظ)فيسأل اهللا خريًا كثريًا من أمر
اهللا عليه صلى - لينل األجر الكبري كما روي عن املصطفى؛ أحياًء وأمواتًا الدعاء لكافة املسلمني ذكورًا وإناثًا، .٨

  .-وسلم
وأكل احلرام والدعاء بقطيعة أو  املؤمن موانع اإلجابة واليت قد ترد اإلجابة بسببها ومنها االستعجال، ليحذرهذا و

 –رضي اهللا عنه - وقد كان عمر يديه،واليقني باهللا واالنكسار بني  وحيرص على أسباب اإلجابة من اإلحلاح، إمث،
  نسأل اهللا أن يعطينا سؤلنا. ،)ن أمحل هم الدعاءم اإلجابة ولكال أمحل ه( يقول:

  
  :اجلود

كان أجود ما ناس وسلم أجود الكان النيب صلى اهللا عليه و" عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: يف الصحيحني
كان جربيل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن ويكون يف رمضان ح

اإلمام أمحد بزيادة يف خرجه يل أجود باخلري من الريح املرسلة" وسلم حني يلقاه جربليه وصلى اهللا ع فرسول اهللا



: اه"، وعن أنس: سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قالال يسأل عن شيء إال أعط" آخره وهي:
  ."صدقة يف رمضان"
إعانـة الصـائمني  :صور اإلنفاق كثرية منهـاو ملبارك،هكذا إذًا فهم السلف معىن اإلنفاق يف شهر رمضان او

من خلفه يف غازيا فقد غزا واملعني هلم مثل أجرهم كما أن من جهز  حقالذاكرين على طاعتهم فيستوالقائمني و
والقراء وغريهم كان له مثل أجورهم السيما إذا كانوا أهـل  املعتكفني،و ومن أنفق للمعتمرين، غزا، دأهله فق
ن غري أن : "من فطر صائما فله مثل أجره من خالد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالحديث زيد ب  يفو حاجة.

مـع  ومن ذلك يندب تفطري الصائمني ولو كانوا أغنياء لورود الفضل يف ذلـك، "،ينقص من أجر الصائم شيء
  استغالل الفرصة يف الوصول لبيوت إخواننا من أهل العفاف.

  :-ود النيب صلى اهللا عليه وسلموما أعجب ما قيل يف ج
   تعود بسط الكف حىت لو أنه ... ثناها لقبض مل جتبه أنامله
   تراه إذا ما جئته متهلال ... كأنك تعطيه الذي أنت سائله

   اجلود ساحلهنواحي أتيته ... فلجته املعروف وهو البحر من أي ال
  لهلو مل يكن يف كفه غري روحه ... جلاد ا فليتق اهللا سائو
  

  :الصيام
كل عمل ابن آدم له "  عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:عن أيب هريرة رضي اهللاثبت يف الصحيحني 

نا الذي أجزي به إنه ترك شهوته أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف قال عز وجل: إال الصيام فإنه يل واحلسنة بعشر أ
صائم أطيب عند خللوف فم الوفرحة عند لقاء ربه ووطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطره 

  ."اهللا من ريح املسك
ربه ال يطلع عليه غريه ألنه مركب م سر بني العبد ووإن الص  لنا فضائل الصوم احلقيقي.نيومن هذا احلديث يتب

  لذلك قيل: ال تكتبه احلفظة و قيل: إنه ليس فيه رياء.، و ية باطنة ال يطلع عليها إال اهللامن ن
  وقد قسم بعض أهل العلم الصيام إىل ثالث درجات:

 وهو الصيام عن املفطرات. ،صيام العوام :الدرجة األوىل .١
فيصوم  واملخالفات اليت عن طريق اجلوارح، وهو الصيام عن املفطرات، ،صيام اخلصوص الدرجة الثانية: .٢

إذا صمت فليصم مسعك ( :رضي اهللا عنه- وقد قال جابر السمع والبصر والبطن واليد والقدم واللسان.
 .)وال يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء وليكن عليك وقار وسكينة، وبصرك عليك،

وهو الصيام عن األشياء السابقة إضافة إىل صوم القلب عن كل  ،صوم خصوص اخلصوص الدرجة الثالثة: .٣
  .)نافقت ألنين اشتغلت بغري اهللا( قال حنظلة األسدي: وعما يشغل عن اهللا. دينء،



! وخاصة حني  إليه الصادقولو تعسر ابتداًء لكن حتمًا سيوفق اهللا، بنا لصيام خصوص اخلصوصهيا ، أخيت أخي
  !نسأل اهللا صيامًا خالصًا صوابًا، "لعلكم تتقون"ع هذا الشهر العظيم نعلم أنه من مقاصد ربنا يف تشري

  
  :العمرة

  ."حجة" أو قال: "حجة معيدل رمضان تع عمرة يف" سلم قال:ن النيب صلى اهللا عليه وع يف الصحيحني
  :ودونك هذه املتفرقات

وخبلوص  ا يزيد حبضور القلب،،كمواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقتفيه أن ث( :-رمحه اهللا- قال ابن اجلوزي .١
 .)القصد

 وه.أو ترى صعوبة اإلتيان به لعذر من ازدحام وحن وترك ما تعجز عنه، حتري السنة يف العمرة قوًال وفعًال، .٢
وقلة اإلرهاق  والصيام يف زماننا أفضل واحلمد هللا لفضيلة الزمان، صم إن شئت أو أفطر واختر أيسرمها لك، .٣

 يف السفر.
 وجتنب ومضايقة املؤمنني ومدافعتهم. جتنب البدع، .٤
 ).مظنة الفضل الكثري والعظيم كثرة احلشودفاملشاركة باإلفطار للصائمني فرصة ال تعوض( .٥
 ذلك إذا ارتعدت نفسك من األمراض املعدية وغريها. ،ستودع اهللا نفسكتوكل على اهللا وا .٦
 واستفت قبل أن تقع. تفقه قبل أن تفعل، "من يرد اهللا به خريًا يفقهه يف الدين" .٧
احتسب ذلك  والروائح املنتنة، ومن أخطاء العوام، فال جتزع من املضايقات، الصرب اجلميل من خصال املؤمن، .٨

 يوم العرض األكرب.
 واطن الدعاء كثرية فال تبخل على نفسك وإخوانك من الدعاء.م .٩

اتبع النص والفتاوى املوثوق ا من  يتخوف الناس من املسعى وبعض الفتاوى، ،"دع مايريبك إىل ما اليريبك" .١٠
 علمائنا الراسخني.

 أو رفاق يعينونك على احلق). ك،ئستحسن أن تذهب برفقة (أهلك وأبناي .١١
 !تقبل اهللا طاعتكاهلدي النبوي.. عاخلالصة واتباة أخريًا ..التنس الني .١٢

  
  :القرآن

وحيتفي جربيل به وبالقرآن يف ليايل الشهر  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيتفي بالقرآن يف ليايل رمضان،
"كان رسول اهللا أجود الناس وكان أجود ما يكون يف رمضان  الكرمي فيأتيه فيدارسه فيه كما جاء يف احلديث:

  :دل على احلديث أيضًا، وحني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن"
  .استحباب دراسة القرآن يف رمضان- ١
  .واالجتماع على ذلك- ٢



   وأعلم. عرض القرآن على من هو أحفظ لهو- ٣
  .ار من تالوة القرآن يف شهر رمضانوفيه دليل على استحباب اإلكث - ٤
يعارضه : "أنه أخربها أن جربيل عليه كان سلماهللا عليه وا صلى م عن أبيهيف  حديث فاطمة عليها السالو- ٥

 تدارسة بينه و بني جربيل كانأن امل :حديث ابن عباسالقرآن كل عام مرة وأنه عارضه يف عام وفاته مرتني" و
 فإن الليل تنقطع فيه الشواغل وجيتمع فيه اهلم يدل على استحباب اإلكثار من التالوة يف رمضان ليال .ليال

شهر و ،"ة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيالإن ناشئ" :تعاىل اللسان على التدبر كما قالطأ فيه القلب وويتوا
  ."شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"كما قال تعاىل:  ،رمضان له خصوصية بالقرآن

ن وببكائـه إذا نهاره إذا الناس يفطروبن يعرف بليله إذا الناس نائمون و: ينبغي لقارىء القرآن أقال ابن مسعود
حبزنـه إذا رعه إذا الناس خيلطون وبصمته إذا الناس خيوضون وخبشوعه إذا الناس خيتالون وبوالناس يضحكون و

  الناس يفرحون.
هم خيـتم ضـفكان بع .اال يقومون يف غريهامبفيقومون به فيها  ،ف حيتفون بالقرآن يف ليايل رمضانوكان السل

   وبعضهم يف كل ثالث. وبعضهم يف كل سبع، شهر،ال نصفكان خيتمه يف  وبعضهم القرآن كله يف ليايل الشهر،
فيحصل الفهم العظيم ، تالزم نزول القرآن يف شهر رمضان إن للقرآن مع الصيام عالقة وطيدة حيثهذا و

ى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًد" :-جل وعال–للقارئ الصائم. قال  جلزيلالثواب او
، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضي اهللا عنهماعن عبد اهللا بن عمرو رو .١٨٥:البقرة"َن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن..مِّ

فشفعين فيه، ويقول  : رب إين منعته الطعام والشهوات بالنهارالصيام والقرآن يشفعان للعبد، يقول الصيام" قال:
  .صححه األلباين النوم بالليل فيشفعان".: منعته القرآن

  
  :القيام

بعشر آيات مل يكتب مـن : "من قام سلم قالن النيب صلى اهللا عليه وعن عبد اهللا بن عمرو ع يف سنن أيب داود
وكان النيب صلى اهللا عليـه ". قنطرينمن قام بألف آية كتب من املقام مبائة آية كتب من القانتني ومن الغافلني و

: فقرأ بالبقرة صلى معه حذيفة ليلة يف رمضان قالقد يام رمضان بالليل أكثر من غريه ويل القراءة يف قسلم يطو
تني حـىت جـاءه بـالل فأذنـه سأل فما صـلى الـركعران ال مير بآية ختويف إال وقف ومث النساء مث آل عم

ان عمر قد أمر أيب بـن كعـب وك ،أنه ما صلى إال أربع ركعات: النسائي وعندهو خرجه اإلمام أمحدأ.بالصالة
تمدون علـى متيما الداري أن يقوما بالناس يف شهر رمضان فكان القارىء يقرأ باملائتني يف ركعة حىت كانوا يعو

ل بني السواري مث : أم كانوا يربطون احلباا كانوا ينصرفون إال عند الفجر ويف روايةمالعصي من طول القيام و
أ بالناس ثالثني وأوسطهم خبمس وعشرين ع ثالثة قراء فأمر أسرعهم قراءة أن يقرروي أن عمر مجيتعلقون ا، و

أبطأهم بعشرين مث كان يف زمن التابعني يقرؤون بالبقرة يف قيام رمضان يف مثان ركعات فإن قرأ ـا يف اثنـيت و
  عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف.



ى اهللا عليـه وسـلم يف كان صل قد شوع واخلضوع،إن للقيام روحًا كما أن للصيام روحًا وروح القيام هي اخل
  صححه األلباين.وال بآية رمحة إال وقف وسأل" المير بآية ختويف إال وقف وتعوذ،" صالة القيام

"من قام  فقد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح: ،ملؤمن مع إمامه حىت ينصرف اإلمامويسن أن يقوم ا
 فراغه من القيام مـع اجلماعـة، دوال يكتف بذلك بل يقوم حىت بع قيام ليلة"،مع إمامه حىت ينصرف كتب له 

 وقربة إىل ربكم، فإنه دأب الصاحلني قبلكم، "عليكم بقيام الليل، وذلك لفضل القيام قال عليه الصالة والسالم:
  .ومطردة للداء عن اجلسد" وتكفري للسيئات، ومنهاة عن اإلمث،

"المتنعـوا إمـاء اهللا  النساء الصالة يف املسجد فقد قال عليه الصالة والسـالم:وال تثريب على من أرادت من 
  .مساجد اهللا"

 مع حماولة تدريب النفس على اخلشـوع واخلضـوع، ،القيام حرصه علىوهكذا يستفيد املؤمن من رمضان يف 
  إا فرصة ال تقدر بثمن. .-سبحانه-وحب الوقوف بني يدي املوىل

  
  :ليلة العظماء

اهللا  ذكر. وقد قدير هلذه األمة العظيمة املاجدةلليلة من خصائص األمة املحمدية وهي ليلة الشرف والتهذه ا
) ٤) فيها يفرق كل َأمٍر حكيم (٣ِإنَّآ أنزلناه يف ليلٍة ُمباركٍة إنا ُكنا منذرين (" :ها يف كتابه املبني فقال تعاىلفضل

  سورة الدخان."أمرًا من عندنا إنا ُكنا مرسلني
القدر يف الوتر من العشر حتروا ليلة " : : قال رسول اهللا ؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالتوقد روت أم امل 

  .رواه البخاري ومسلم"األواخر
  :فضائل ليلة القدرومن  ،يف  السنة من أمور حكيمة ألا ليلة شريفة عظيمة يقدر اهللا فيها مايكون ؛ومسيت بذلك

  .أن اهللا أنزل فيها القرآن - ١
  .أا خري من ألف شهر - ٢
  .نزول املالئكة فيها - ٣
  .كثرة السالمة فيها من العذاب - ٤
  .ملة تتلى إىل يوم القيامةأنزل اهللا يف فضلها سورة كا - ٥

وأا ليلة واحدة يتفق عليها  وهي يف رمضان قطعًا بل يف العشر األواخر منه يف أوتارها وقيل يف غري األوتار،
ومن حرم خريها فقد  ؛ةويستحب قيامها وكثرة الدعاء واالستغفار والصدق املسلمني مهما اختلفت مطاعلهم.

  حرم.
حتسابا غفر له ما وامن قام ليلة القدر إميانا :": قال رسول اهللا رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قاليدل لذلك ما 
  .رواه البخاريتقدم من ذنبه"



نسأل اهللا  والداللة إليه. من وفق لفعل اخلري، واملوفق ،كون الصائم أحد رواد تلكم الليلةما أمجل أن ي
  !التوفيق..آمني

  
  :قيم وأخالق رمضانيةثانيًا: 
  :اجلوارححفظ 

، وقد قال أن يكون أثر ذلك يف اجلوارح الشكحني تسمو نفس املؤمن يف أجواء وروحانية رمضان فال تلبث إال 
، وهنا يأيت  حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه"يس هللا"من مل يدع قول الزور والعمل به فل :- صلى اهللا عليه وسلم–

، حىت وإن كان الصائم من ُظلم وُأخذ حقه فإنه قي يف ضبط اجلوارح، ومن مث أطرها على احلقمعىن الصوم احلقي
ال رسول اهللا صلى اهللا ، ففي الصحيحني عن أيب هريرة قال: قمدرسة احللم وضبط النفس واألعصابيستمر يف 

، إن ه فليقل إين امرؤ صائم"ذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتلإ" عليه وسلم:
ريبية يف توجيهها التوجيه الصحيح، وهي فرصة من الفطنة الصائم الرباين له مع جوارحه يف رمضان دورة تد

ومن مث جاهد نفسه -جل وعال–اجلوارح مفاتيح خري للمؤمن إذا ُوفق يف كفها عما ُيغضب املوىل وإن  ،استباقها
 ، وأمتممن بلغه اهللا الشهر والعجب ، ويثب وثبة األتقياء.يصف مصاف األولياءفحري أن  .إلجياد البديل الناجع

وقد عزم التوبة وصعبت عليه زمنًا مع املعصية والعادة السيئة، ، وقد أخذت نفسه بوافر الصحة والقوة ذلكعليه 
  قة (بإذن اهللا).ليجعلها بداية حمرقة لنهاية مشرف مل جيعل من رمضان حافزًا له على ذلك!يف أيام الدنيا الباقية مث 

نيًا عرب ، وإلخواين وأخوايت ثات واستفهامات أوجهها لنفسي أوًالسؤاال وحينما نتحدث عن عصمة اجلوارح فترد
  :أقولف .رمضان الروحاين أثري

ليحلها  اركوالسماع املب الواتالت فيطنب مساعه مع، احلكيم ينصت للذكر ملن أراد أن يرقى بسمعه أن أال حيني
  وبريد الزنا؟، حمل مزامري الشيطان

م واملسلسالت املحرمة عن التفكر، وتفرغ القلب واملناظر والصور واألفالذلك الذي لطاملا أشغلته املقاطع إىل  
د مث ليقصر نفسه عن لتفكر يف آالء اهللا املجي، واة ليتلذذ مبطالعة املصحف الكرمي، أال جيد من هذا الشهر عزميهللا

   ؟ه يف ذلك، وجياهد ذاتالباطل قصرًا
ك بذكر أوقن أنك ستجدها فرصة لترطيب لسان ،مل يقف لسانه عن الغيبة والشماتة، وعن اهلراء واملجادلةيا من 

فتمسكه عن الباطل خلري ، أال جتعل هذا اللسان الذي الطاملا أشغلك واآلخرين عن ااهللا فيكون ذاكرًا شاكرًا
، من جالسك مل يسمع إال أطايب الكالم الذكر احلكيم بآيات متغنيًا، كون تاليًا لكتاب اهللافت وتطلقه يف احلق
  وأحاله وأغدقه.

  لنعلم أن الكالم أربعة أقسام:مث 
 .ضرر حمض .١
 .نفع حمض .٢



 .فيه ضرر ومنفعة .٣
 .ليس فيه ضرر وال منفعة .٤

يف هذا الشهر  نفسهاإلنسان  دأن يعّوالفرص  فمنلذا و كالم أكثر من املفيد،يتضح أن الضرر واملباح من الف
لسب (الغيبة والنميمة والكذب واللمز واالستهزاء والذم والقدح وا حفظ لسانه من املرتلقاتعلى الكرمي 

  إا عالمة اإلميان. (إين صائم!) :وال ينس، والشتم واللعن وفضول الكالم)
ريد ليتخلص من ، ييكن اجلسد نبت من سحت وهو اليعلم، فقد أكل من حرام أم حاللال يعلم ما  الذي إىل

ولكن أتت . والدنيا أغرته باألماين الزائفة، واخلدع الباطلة ،ق عقلهذلك منذ علم احلكم، ولكن الشيطان طّو
هر مأكله ومشربه، ) فيطالشر أقصر ك (يا باغيوبات يستمع لنداء املَل ،لشياطنياهلبة من اهللا حني ُاعتقلت ا

أمل تأن ساعة االنصراف من معترك احلرام  واإلحسان. كن بعملة جديدة تقوم على الرب، ولويستأنفها جتارة مع اهللا
  لساحة احلالل؟

أما يرنو ألن يستعيد قواه الداخلية  !، واهلوامش احلياتيةوجسده بكثري من الشواغل الدنيويةأيا من أشغل فكره 
سم امسه مع ، ويرفيجد رمضان مؤيدًا ونصريًا له، فيألف اخلري ويألفه ؟لعمل، والباقي احلسنتوجه للصاحل من افي

  .سيجدها فرصة لتوظيف مهجته هللا ! حتمًا؟السابقني إىل اخلريات
، واستطعت ت رمضانفقد أدرك وردته غريزته أوحال الغي والضالل، وأقف!  يا من أشغلته شهوته من احلق  

تنفك من ربقة الفواحش وامللهيات، وتتخذ من  ، إا فرصتك ألنار الشهر شهوانفس وعض مالذ الأن تكف ب
رضي -قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب و الطعام، وقال جابر .املسجد سكنًا، ومن القرآن صديقًا

عليك وقار  إذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن الكذب واملحارم ودع أذى اجلار وليكن( :- اهللا عنه
  .)ال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواءوسكينة يوم صومك و

يف هذا  لتوجيه جوارحنا وإراداتنا صوب مراد اهللا وغايتهوالتساؤالت املنطقية  ناك الكثري من النداءات الربانيةوه
ملهارة الكافية أن ميتلك ابا كز التدريب اليت تؤهل من يلتحق كثري من مراال لك، وإن رمضان ميالشهر الكرمي

  .ي اهللاملمارسة حياته على ما يرض
  

  :التواضع والبذل واإليثار
وهذا من بعـض حكـم  !غين طعم اجلوع فال ينسى اجلائع: ليذوق السئل بعض السلف: مل شرع الصيام؟ قال

  .الصوم وفوائده
ال يفطـر عمر يصوم و يطوون. كان ابنأو يؤثرون به و معًا، إفطارهمب املساكني وكان كثري من السلف يواسون

على طعامه أخذ نصيبه من هو كان إذا جاءه سائل وتعش تلك الليلة، وعه أهله عنهم مل يإال مع املساكني فإذا من
ى بعـض اشتهو .ا ومل يأكل شيئاقد أكل أهله ما بقي يف اجلفنة فيصبح صائمالطعام وقام فأعطاه السائل فريجع و

يديه عند فطوره فسمع سائال يقول: من يقرض امللي الـويف  ضع بنيفُوكان صائما الصاحلني من السلف طعاما و



جاء سائل إىل اإلمام أمحد و بات طاويًا.قام فأخذ الصحفة فخرج ا إليه و؟ فقال عبده املعدم من احلسنات فالغين
 عـًاهـو صـائم تطووكان احلسن يطعم إخوانه و .كان يعدمها لفطره مث طوى وأصبح صائما فدفع إليه رغيفني

  هو صائم.من احللواء وغريها و كان ابن املبارك يطعم إخوانه يف السفر األلوانهم يأكلون. ووجيلس يراوحهم و
م بني من مينع ك، وئة مل يبق إال أخبار وآثاررمحة اهللا على تلك الآللئ الوضي ،سالم اهللا على تلك األنفس الربانية

  !بني أهل اإليثارواحلق الواجب عليه 
  اك أن نترك خربا مع القوم فريدفنا اهللا يف صفوفهم.فلعلي وإي

  
     :الصرب

 ."يوىف الصابرون أجرهم بغري حسابإمنا "قال اهللا تعاىل: 
 صرب على أقدار اهللا املؤملة.حمارم اهللا وصرب عن والصرب ثالثة أنواع: صرب على طاعة اهللا و

صربًا رم اهللا على الصائم من الشهوات وًا عما حصربم فإن فيه صربًا على طاعة اهللا وو جتتمع الثالثة يف الصو
هذا األمل الناشئ من أعمال الطاعات حيصل للصائم فيه من أمل اجلوع والعطش وضعف النفس والبدن و على ما

ذلك بأم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل "كما قال اهللا تعاىل يف املجاهدين: يثاب عليه صاحبه 
 إن اهللا ال يضيع أجر موطئا يغيظ الكفار وال ينالون من عدو نيال إال كتب هلم به عمل صاحلاهللا وال يطؤون 

  ".املحسنني
  منها: ،  هذا املقامومما يستأنس ا يف يف ذلك ويف أسنادها ضعفوردت بعض اآلثار  وقد

 لنيب صلى اهللا عليهوقد ورد عن ا أعطي أحد عطاًء خريًا من الصرب". : "مامماروي عنه عليه الصالة والسال
ديث آخر روي عنه صلى اهللا يف حرواه أبو داود وابن ماجه وأمحد، و" أنه مسى شهر رمضان شهر الصرب" وسلم:

يف حديث سلمان املرفوع الذي و خرجه الترمذي وابن ماجه وأمحد.أ"الصوم نصف الصرب" عليه وسلم قال:
  ."هر الصرب والصرب ثوابه اجلنةخزمية يف صحيحه يف فضل شهر رمضان: "وهو شأخرجه ابن 

صى به مه وأوصى وتوام ذلك وعّلتعّلوالكّيس من  ،"ومن يتصرب يصربه اهللا" فهنيئا ملن وفق للصرب والتصرب 
: بالصرب . وقد صدق األول حني قالأطر النفس على اخلري أطرًاوأيقن بأنه طريق للجنة، ورمضان فرصة للتغيري و

  !واليقني تنل اإلمامة بالدين
   

  :املسجدب التعلق
فعسى  اهللاإال وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش  إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر" قال اهللا تعاىل:

 هذا الشهر العظيم لزوم املساجد، من أعظم األمور اليت يتعلمها الصائم يفن". أن يكونوا من املهتديأولئك 
سبعة الذين يظلهم اهللا: "ورجل قلبه معلق باملساجد"، والندب للرباط يف املسجد ويف حديث ال واملرابطة فيها،



ما ويف هذا الشهر الفضيل واجللوس حاضر يف السنة، ومن مثاره دعوة املالئكة له: اللهم اغفر له اللهم ارمحه"، 
  :ولزومها التعلق باملساجد علىيعني 

 .جلسة اإلشراق .١
 .تالوة القرآن ومدارسته .٢
 .على وقتها واحلضور مع أو قبل األذانالصلوات  .٣
 .(مشروع إفطار الصائم) أو غريهم اإلفطار فيه مع مجاعة احلي، .٤
حىت تطمئن النفس وتسكن للمكان  وااللتزام بذلك، صالة القيام (ويوصى باختيار اإلمام املتقن املجود، .٥

 .وختشع)
 .فيشرع االستغفار والذكر والدعاء وقت السحر(بعد السحور مباشرة) .٦
كان رسول اهللا يب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال: عن أ يف الصحيحني ات.ولنا معه وقف، االعتكاف .٧

ىت إذا كانت ليلة إحدى سلم يعتكف يف العشر األوسط من رمضان فاعتكف عاما حصلى اهللا عليه و
ألواخر تكف معي فليعتكف العشر امن كان اع": خيرج يف صبيحتها من اعتكافه قال هي اليتعشرين وو
ها فالتمسوها يف العشر طني من صبيحتالليلة مث أنسيتها وقد رأيتين أسجد يف ماء و قد أريت هذهو

كان املسجد على عريش فوكف املسجد ل وتر فمطرت السماء تلك الليلة والتمسوها يف كاألواخر و
. عشرين"إحدى وبح الطني من صليه وسلم على جبهته أثر املاء وفبصرت عيناي رسول اهللا صلى اهللا ع

خل العشر سلم إذا د"كان رسول اهللا صلى اهللا عليه و :حني عن عائشة رضي اهللا عنها قالتيف الصحيو
 ".أيقظ أهلهشد مئزره و أحيا ليله و

  
  كم االعتكاف:ِحومن 
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  :ومثة بعض التنبيهات
على فيه املعتكفني بعض يعينك  وإال فمسجٌد ت الفرصة،إن استطعت االعتكاف يف أحد احلرمني فال تفّو .١

 طاعة اهللا.
 .وارق م ومعهم) (انتقهم، لصحبة الصحبةا .٢
فقد  ،وغريه والتتساهل بأخذ املباحات كاالشتراطات من خروج القراءة يف أحكام االعتكاف مهم جدًا، .٣

  االختالط مع الناس قد يسيء للقلب املنحبس على الطاعة.بإذ  ،يفقد االعتكاف مقصده بذلك
صلى اهللا عليه –مع أن النيب  ،ني! تركوا االعتكافعجبًا للمسلم( :-رمحه اهللا- قال اإلمام الزهري، أخريًا
  ).!قدم املدينة حىت قبضه اهللا عزوجلماتركه منذ -وسلم

  
  :العفو والصفح

للذين ال جتعل يف قلوبنا غال خواننا الذين سبقونا باإلميان وإلاغفر لنا و "ربناقال اهللا تعاىل على لسان املؤمنني: 
قال النيب قال أنس بن مالك رضي اهللا عنه: كنا يف املسجد عند رسول اهللا ف ."حيمآمنوا ربنا إنك رؤوف ر
، قال: فدخل رجل من األنصار، "من هذا الباب رجل من أهل اجلنة يدخل عليكم"عليه الصالة والسالم: 

يدخل "ل: ل: وملا كان اليوم الثاين قاتنطف حليته من وضوئه، قد علق نعليه بيده، فسلم على النيب وجلس، قا
، قال: فدخل ذلك الرجل الذي دخل باألمس، تنطف حليته من "ا الباب عليكم رجل من أهل اجلنةمن هذ

وضوئه، ُمعلقًا نعليه يف يده فجلس، مث يف اليوم الثالث، قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص: فقلت يف نفسي: 
فأنال هذا الفضل العظيم أن النيب أخربنا  واهللا ألختربن عمل ذلك اإلنسان، فعسى أن أوّفق لعمل مثل عمله،

أي خاصمت أيب  –أنه من أهل اجلنة يف أياٍم ثالثة، فأتى إليه عبد اهللا بن عمرو فقال: يا عم، إين الحيت أيب 
فأردت أن أبيت ثالث ليال عندك، آليت على نفسي أن ال أبيت عنده، فإن أذنت يل أن أبيت عندك تلك  –

عنده ثالث ليال، واهللا ما رأيت كثري صالٍة وال قراءة، ولكنه  بأس، قال عبد اهللا: فبّت الليايل فافعل، قال: ال
إذا انقلب على فراشه من جنب إىل جنب ذكر اهللا، فإذا أذن الصبح قام فصلى، فلما مضت األيام الثالثة 

أنك من أهل اجلنة، فما  قلت: يا عم، واهللا ما بيين وبني أيب من خصومة، ولكن رسول اهللا ذكرك يف أياٍم ثالثة
رأيت مزيد عمل!! قال: هو يا ابن أخي ما رأيت، قال: فلما انصرفت دعاين فقال: غري أين أبيت ليس يف 

قليب غش على مسلم وال أحسد أحدًا من املسلمني على خري ساقه اهللا إليه، قال له عبد اهللا بن عمرو: تلك 
عن معمر، عن الزهري،  )٢٠٥٥٩(أخرجه عبد الرزاق [.اليت بلغت بك ما بلغت، وتلك اليت نعجز عنها

عن  ن ماجهو يف سنن اب ، وهذا سند صحيح على شرط الشيخني].)١٢٦٩٧(عن أنس، وعنه اإلمام أمحد 
"، قالوا: وق اللسانخمموم القلب صد": عبد اهللا بن عمرو قال: قيل: يا رسول اهللا أي الناس أفضل؟ قال

. ال حسد"الغل وفيه وال بغي و هو التقي النقي الذي ال إمث": لقلب؟ قالفما خمموم ا ،صدوق اللسان نعرفه
عن دعاء تدعو به -صلى اهللا عليه وسلم–تسأل الرسول -رضي اهللا عنها–وقد ورد أن أم املؤمنني عائشة 



 نطلب العفو ومل نعفووعجيب أحبيت كيف لنا أن  "اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا"، فقال: ليايل العشر:
رمضان ف النصح لألمة.بعض السلف: أفضل األعمال سالمة الصدور وسخاوة النفوس وقال  عمن ظلمنا؟!
 فتترىب النفس املؤمنة على التسامح، وحب الذات حظ الشيطان، واستئصال ذات البنيإصالح  فرصة لتحقيق

  .والتواد والتآلف
، "اذهبوا فأنتم الطلقاء"ولندوي ا عاليًا  وس.لتتصافح القلوب ولتتغافر النفف! املؤمنة أيتها ،أيها املؤمن

  ورمضان ميدان لذلك.
  

  :األسرة الرمضانيةثالثًا: 
  :مع األبناء

وهكذا حني  الشك أن الفرحة اليت تعلو الوالدين حني كتب عقدمها بادئ حياما فرحة قد تسمى فرحة العمر،
ك مثة أمر مهم قد خيفى على غري أن هنا سنة احلياة، ذهذكرًا أو أنثى فتلكم الفرحة تتكرر وه يأيت االبن األول

استغالل =ومن الدواعم لتكرار هذه الفرحة نسأل اهللا ذلك. ؟ستمر يف اآلخرةيس هذا السرور، وهو هل البعض
 واستثمار ما فهو فرصة لتعويض ما سلف، موسم شهر رمضان املبارك.وأعظمها املواسم يف دعم األبناء لذلك 

  :راألفكاوإليك بعض  بقي،
  :صالة اجلماعة- ١

ومن مث اجللوس يف املسجد  فحني يؤذن تقوم وهو معك، تربية االبن على صالة اجلماعة من الضرورات املهمة،
ومنهم من له  ومنهم من ال يستطيع، مع مراعاة مرحلته العمرية فمنهم من يستطيع املكث كثريًا، وهو جبانبك،

والبنت كذلك يف صالا أول الوقت  وهكذا. ساعدة يف إيقاظه،القدرة يف املضي لوحده وغريه حيتاج مل
  .مبتابعة أمها وأيضًا أبيها ومداومتها على ذلك

  :الصوم- ٢
(فيما  مون أبناءهمونقصد التعويد عليه وهذا ملن مل يبلغ سن التكليف وقد ثبت عن بعض السلف أم كانوا يصّو

  ورمضان من باب أوىل. وف) يف عاشوراء،(الص ويشغلوم باللعب من العهن، دون العاشرة)
  :الرمحة والتواضع- ٣

  والقعود واإلفطار معهم بصحبة االبن. ،ومد يد العون هلم وذلك بالعطف على املساكني،
  :حفظ الوقت- ٤

، ووضع خطة عامة وخاصة ترتيب األمور واألولويات أمامه وحماولة ويف اخلارج. وذلك باستغالله يف البيت،
  .واالنشغال بامللهيات م اإلكثار من الرتول للسوقوعد مبشاركته.

  :(تدبر وحفظ) املدرسة القرآنية- ٥



فيعمل  املتخصصني يف ذلك وكتب التفسري،ويستفاد من  أو للتدبر، ،قرآنية لألبناء باملرتل للتالوة إقامة مدرسة
 وذكر ،اهللاتعظيم ها بوربط عظيم اهللا يف قلوم وعرض شيء من السري والقصص عليهم،األم على ت األب أو

  وغريها من اآلداب. وصلة الرحم، وبر الوالدين، اجلنة،
  :درس أو موضوع تربوي- ٦
وحبذا التحضري هلا ألن القراءة  ،أو غريها صموعظة أو ِحَكم أو قص ويقرأ من أي كتاب فيه أحاديث أو 

  بب شيئا من امللل.إلقاءها بدون قراءة حىت ال تس وإن كان هناك قصص فيتم املستمرة قد تنفر،
واالرتقاء م خاصة يف هذا  هذه أفكار الستغالل هذا الشهر يف تربية األبناء (ذكورًا وإناثًا على حد سواء)

  فاحلكمة ضالة املؤمن. وأمتىن أال تقف األفكار والتجارب إىل هنا، الشهر الكرمي،
  

  :مع األقارب
نهم اهللا فأصمهم  األرض وتقطعوا أرحامكم*أولئك الذين لع"فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف قال اهللا تعاىل:

وقد عده اهللا من اإلفساد يف  بعد النظر يف هذه اآلية العظيمة يتبني لنا خطر قطع الرحم، وأعمى أبصارهم".
مطمئنة له بعد نزول الوحي عليه وقد - صلى اهللا عليه وسلم–للنيب  - رضي اهللا عنها–وقد قالت خدجية  األرض.
هذه مآثره ف ،وتعني على نوائب احلق" ب املعدوم،وتكس وحتمل الكل، "كال واهللا إنك لتصل الرحم، ائفًا:كان خ

  والسالم قبل اإلسالم فكيف ببعده.عليه الصالة 
هذا مقام  حىت إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: ،"إن اهللا خلق اخللق وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:

 فذاك لك، :قال قالت بلى، أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، نعم، قال: قطيعة.العائذ بك من ال
سدوا يف األرض وتقطعوا فهل عسيتم إن توليتم أن تف" فاقرؤوا إن شئتم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

  أرحامكم".
 ء يف طريق أبنائنا،امل اجلاهلية الظلماوتغيري مع نعم إن رمضان فرصة لوصل األرحام ووأد باب اهلجران واخلالف،

  وليكن أحد شعاراتك إن أردت. إذا علم هذا كان باإلمكان أال خيرج رمضان ولك رحم مقطوع،
  

  :مع الزوجة
اصطرب"، وتدبر " ،"وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقًا حنن نرزقك والعاقبة للتقوى" قال تعاىل:

ياليت  حث على الصالة.)، فاألوىل فيها استغراق ملعاين الصرب وأدواته، يف سبيل وهي أبلغ بال شك من (اصرب
لتغريت بوصلة العبد مع  ه ملن يأمر أهله باخلري والصالةئي القرآن وتعدد دعوته وتعدد ثناآل العبدلو فطن شعري 

أنفسكم  ايها الذين آمنوا قوأ "يا :قال سبحانه: "وأنذر عشريتك األقربني"، وقال تبارك وتعاىل أهله وأقربائه،
َكاَن َيْأُمُر َأْهَلُه ِبالصََّلاِة َوالزََّكاِة َوَكاَن ِعنَد َربِِّه وَ ، وأثىن على إمساعيل: "وأهليكم نارًا وقودها الناس واحلجارة"

  ".َمْرِضيا



  وهنا أمران: أن يبصرها ويؤدا ويأمرها باخلري، الزوج علىالزوجة حق إن 
قد فهم بعض املؤمنني من أن رمضان فرصة ألنواع األطعمة ؟! استهالك أم شهر إمساكن رمضاشهر  :األول

وأصبح املعيار الذي حيكم على  وأصبح الصيام امسا ال معىن، فامتألت بيوم باألصناف واألطباق، واألشربة،
 ة هلذا الشهر الكرمي،وذلك من جراء النظرة اخلاطئ الزوجة من خالله هو إتقاا للطهي وبراعتها يف التحضري،

  وحذار أحبيت من خمالفة مقاصد هذا الشهر.
رحم اهللا رجال قام من الليل " :يف احلديث، عن أيب هريرة قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء: الثاين

ها، فصلى، وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح يف وجهها املاء، رحم اهللا امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوج
نعم نريد من الزوج والزوجة ، هنا بيت القصيد .أخرجه أبو داود، وابن ماجه"فإن أىب نضحت يف وجهه املاء

وبأذكار  بالورد اليومي للقرآن، همونريد منهم تذكري بعض وعلى الصيام الصحيح، أيضًا التعاون على القيام،
ن اإلجابة، ونريد منهم من ينضح يف وجه اآلخر املاء ونريد منهم أال ينسيا بعضًا بالدعاء يف مواط اليوم والليلة،

، وليكونوا مثًال صاحلًا ربانية روحانية يف حياة الصاحني ونريد منهم أن خيرجوا لنا مفاجآت ليستيقظ للقيام.
  لآلخرين.

  
  :مشاريع رمضانيةرابعًا: 

له ميدان مما يزيد على ذلك أنه زية كما أسلفنا يف توافر األعمال، ووفرة فرص اخلري، وكان لرمضان والزال م
ىت ، أو حوتطلعات يف تعديل سلوكيات معينة، أو تقوميها ، ممن كان هلم آمالألرباب املسؤوليات واملهامآخر 

، حني جيد املؤمن صة الساحنة يف شهر رمضان املبارك، وإنه بال مبالغة حتني هذه الفرتبليغ النفع والفائدة للمجتمع
  ."سابقوا إىل جنة عرضها السموات واألرضلنداء الرباين: "يلبون امعظم من حوله 

، وكم ارتاع من مكث عد أبنائه عن املسجد، وختلف بعضهم عن الصلواتكم سئم ذلك األب املسكني من ُب
السوء والتعيري من ّيف عبارات  مينع، وكم حاول جاهدًا أن تقليب صفحات املصحف حقبًا كثرية بعضهم عن
.. سيجد األب أنه كم.. وكمو ؟ وجود ابن بار يؤازره يف مهامهبوتاقت أحالمه منت أحلانه ، وكم ترفلذة كبده

تتجه لرب العاملني، ة حني بلغ هو وابنه الشهر الكرمي! فاملسجد عامر باملصلني، النفوس رقى إىل سفينة النجا
رمي لفعل الل هذا الشهر الك، وتنوعت خمشرعة أبواا، وهناك من الوسائل اليت تعددت صالحوال وحماضن اخلري

م يف معتكف احلي عددًا من األيام، وال ، أو معايشتهأكثر من ذلك مع األبناء، وال أقل من اصطحام للصلوات
  ..يزال رمضان فرصة لآلباء

، وال حيق له السكون البتة حىت الذي خيفق قلبها فرحًا وخوفًاالرؤوم ون ، والقلب احلنوإىل مدرسة األجيال
.. نقول وقد أسلفنا احلديث عن لك ألولئك األبناء من بنني وبنات، وكل ذذه احلياةلقلب عند فراق هيسكن ا

تطيع ضبط ، وهي بدورها تس اإلجيايب ال سيما يف هذا الشهراألب ستجد هذه األم استعدادًا من أبنائها حنو التغيري
هللا عليه صلى ا-، وقد قال النيبوقيامهماألبناء من حيث أوقام، ومشاهدام اإلعالمية، وطريقة صيامهم 



كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل " :يف احلديث الصحيح -وسلم
راع يف أهل بيته ومسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال 

  .ل عن رعيته"اع ومسؤوسيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم ر
، فهال امتألت جعبكم مبزيد لشهر حممل بكثري اهلبات والعطاياها قد أتاكم هذا ا ..ةل، واملربية الفاضاملريب الفاضل

، هل سيجد خطوات حنو ميادين اخلري واإلحسان، وتقريبهم خطوات وج املكثفة لتعريف املتربني برممن الربام
املعايشة التربوية، فهل أنت مستعد خلوض غمار التربية حنو األمام من خالل فعة املتريب منكم معاشر املربني د

الستصالح اخلطأ، وتقومي لزرع القيم، و ؛الضرار)والوقت (وهذا بالتأكيد بال ضرر و، وبذل اجلهد والعطاء
، ان، والسلوك ستمنح من معك رقيًا يف اإلمياليت األدوات واألفكار.. كم هي وتعزيز اإلجيابيات السلوكيات،

  .خري من يعينك بعد اهللا رمضان حتمًا سيكون ؛لبناء اجليل وتربيتها فرص هل ستفّوت هذه املنحة، إ ؟القواألخ
. إنه األثر الذي ويف بيئتك، وحميط جمتمعك ،ليكن لك األثر األول يف أهل بيتكنقول  ..إىل الداعية يف سبيل اهللا

، وخري مستفيد من فكان خري حمفز، وخري قدوة -وسلم هللا عليهصلى ا–لقيه الصحب الكرام من املصطفى 
، وال حاجة أهل اإلميان للتذكري والوعظ، وإنك تعلم مدى لتوظيفها يف دعوة الناس إىل اهللاألحداث والوقائع 

لم مدى جهدك يف غري رمضان، إنك تع .ذاتك مريدًا بذلك حصر اخلري عليكو تكن قابعًا على نفسك
، . فلعل رمضان عليك ال يتكرر، وقد يكن من الناس متر به، ورمضان احلاضر هو األخريمضانضاعف يف رتفلي

  .من العائدين، والتائبني، والقانتني اح اهللا على يديك عددوقد يفت
ضي الصائمون فيه دًا ليقليكن مَع ،للخريات.. اجعل من مسجدك جامعة سجد ذاك الداعية واملريب والقائدإمام امل

يئة املسجد ، ومن دروس للرجال والنساء، ومشاريع لتفطري الصائمني ستطيعه منر ما ت، وفّ ممكنأكثر وقت 
يهم العالقات املتوترة مع أهل ين تتواصل مع املتخلفني عن الصالة، وذو، وحاول أللمعتكفني، والقراء، والقائمني

  .. إا فرصتك يف رمضان اهلوةوجتسريواجعل شيئًا من الربامج لوأد ذلك، واستصالح اخللل، ، وجريام
لك وليكن أعظم جودك يف شهر د مبا. ُجالقدرة أال حيني لك اآلن أن جتود، وجتود، وجتودوصاحب  ،إىل ذي املال

من  واعجباه، وفأنت تعطي من مال اهللا الذي آتاك، ري والرب، ولتكن بالفعل ممن جعل رمضان مطيته إىل اخلرمضان
ا وبريقها، وحق اهللا عندهم ون لرفات الدنيا وزخرفه، ويتسابقمن األموال الوفرية امتألت جعبهمأولئك الذين 

، ومن لعيداوكسوة  املساكني، وإطعام الصائمني، تكثر طرق صنائع املعروف من تفطرييف هذا الشهر  !ضائع
، طيب، والءلية  كاملاتوفري حاجياا الكما ، والقيام على شؤون املساجد مند بكفالة املعتكفنيالقيام على املساج

من هذه العطايا لكسب الفرص للسري د يستف طن منوالَف، بشىت الوسائلوالبحث عن إسعاد القائمني والراكعني 
  .باب الصدقة نة ألن يدخل اجلنة م، فقد يكون رمضان فرصمث جيعلها مذهبه يف احلياةاخلري  يف ميادين

مفتاحًا ألبواب من مكانك نقول هل فكرت أن جتعل  ،)ناملسؤول صاحب اجلاه (أيًا كا نوصل رسالة لذلكو
، فأنت يف هذا املكان تستطيعه سواء للربامج املجتمعية، أو ملحيطك الوظيفي الصغري ، بكل ماخلريات والطاعاتا



وتساهم ، ق مفهوم هذا الشهر يف نفوس الناسما تساهم يف تعمي أو دعمك ملسريٍة حرصكأو  يكون بتوجيهكقد 
  .ذاته، واستصالح عبدإميان الترقية  يف
  
، واملهام امللقاة على أعتاقهم، واملصلحني يع الرمضانية بيد أرباب املسؤوليةلبعض املشارطة يهذه مناذج بسو

  .نا مع رمضان بصمات يف حياة الناس، وليكن لسبهحب ، وكلٌّوغريهم كثري
  

  :القرآن
وهنا بعض  وتدبرًا، حفظًا، ،اء بالقرآن الكرمي تالوةو االعتنمن أعظم املشاريع اليت حيسن للمؤمن عمارا ه

  :، وقد يتبناها فرد ملجموعة كما سلف، وقد حيصرها على نفسهاألفكار العملية يف ذلك
  

 افإن كان بذاته حبذ وهذا لتدبر القرآن الكرمي حبيث يستطيع القارئ بذاته أو مع مجاعة،"ليدبروا آياته"،  .١
وإن كان مع مجاعة اتفقوا على ساعة من اليـوم  واألخريات للتالوة، ،كون له ختمة خاصة بالتدبرتأن 

ويكون عندهم مايقيد ذلك للرجوع له وقـت  ليتدارسوا فيها حصيلة تدبرام من مقروئهم ذلك اليوم،
كل يوم فيتدبروا ماتقف قلوم عنـده ويبحثـوا يف  أو خيصصوا جزءًا احلاجة وسؤال أهل التخصص،

ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: "ما اجتمع م  وينطبق يف حاهل ذلك.
قوم يف بيت من بيوت اهللا تعاىل يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 

  الرمحة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده".
إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسـائل مـن رم،فكـانوا ( :-هللا عنهمارضي ا–قال احلسن بن علي           

  .)ا بالليل ويتفقدوا يف النهاريتدبرو
"تعاهدوا القرآن"، وهذا خاص مبن يريد مراجعة القرآن، فرياجع املحفوظ ويهتم به، ولو كان له قـرين  .٢

يه الصالة والسالم: "تعاهـدوا عل–قال يراجع معه، أو كان له مسجد يصلي إمامًا حبفظه لكان أفضل. 
  .القرآن فوالذي نفسي بيده هلو أشد تفلتًا من اإلبل يف عقلها"

الكم وهذا للذين مل جيدوا وقتًا كافيًا للسري يف حفظهم فيشرعون يف هذا الشهر يف حتديد "، اقرا وارق" .٣
  السبعة أوجه،من الستة إىل ُيحفظ ويستحسن عشرة أجزاء كحد أقل حبيث كل يوم ليحفظوه، املناسب

أبو  مسلم أمهية حفظ القرآن وفضله، ومن ذلك ما رواه لوال جيه وذا حيصل على كم ليس بالسهل.
أن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه  عبد اهللا بن عمرو بن العاص كلهم عن داود والترمذي والنسائي وأمحد

دنيا، فإن مرتلتك عند آخر آيـة "يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف ال :وسلم قال
"لصـاحب   مرفوعًا يقـال: أيب سعيد اخلدري عن وأمحد يف سننه ابن ماجه وكذلك ما رواه ها".تقرؤ

القرآن إذا دخل اجلنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حىت يقرأ آخر شيء معه"، قال صاحب 



ويؤخذ من هذا احلديث أنـه ال ل: ديث األوعند كالمه على شرح احل أيب داود عون املعبود شرح سنن
وغري ذلك من املشاريع  .ينال هذا الثواب األعظم إال من حفظ القرآن وأتقن أداءه وقراءته كما ينبغي له

 القرآنية اليت تدر على صاحبها من خالل هذا الشهر الكرمي.
  

  :املحاضن التربوية
تصنع للمجتمع قـادة  فهي اليت ،ِعلمًا وعمًال وإميانًا، أثرها على املشاركني ا املحاضن التربويةأثبتت 

ولذا حيسن بالقائمني عليها العناية ا وتفعيل بعض الربامج اليت سيكون شهر رمضان خري  ملعركة احلياة،
  ومن تلكم املحاضن: من يدعمها،

 اجلمعيات اخلريية.  
 التنمية األسرية مجعياتاللجان االجتماعية و.  
 لطالبيةاملراكز واألندية ا.  
 ،املكتبات احللق القرآنية. 
 الدور النسائية.  

  
  من األفكار اليت ندعمها ا:*و

 وموزعة املهام، ننة للعمليندرج منها آليات مق ،أهداف يسرية العدد متينة املعىن خطة متكاملة تتضمن .١
 .وتشمل كافة األعمال املندوبة يف رمضان والقيم املمكن زرعها من خالل الشهر

 وعمل اللقاءات معهم. عاة يف بيوم،الد ةزيار .٢
 .وتنسيق بعض الربامج النافعة، ة الناس من خالل القوافل الدعويةتوعي .٣
 يقوم عليه من له باع يف ذلك. اتإنشاء جوال للتدبر بني املجموع .٤
 املسابقات وغريها. أو ،ل الربامج العامة كإفطار الصائمتفعيل بيوت املشاركني من خال .٥
 العتكاف.برنامج العمرة وا .٦
 إقامة حلقة قرآنية تكون للحفظ أو للتدبر أو للمراجعة. .٧
 أو استضافتهم.، أحد األيام وإقامة الربنامج هناكاحلضور مع اجلاليات  .٨
 إخراج خمرجات مفيدة كمطوية أو إصدار صويت، أو منشور. .٩

 تفعيل منتدى رمضاين عرب الشبكة العنكبوتية من خالل املجموعة. .١٠
مع مراعاة جانب املرح وضرورة  ويهدف إىل االهتمام م،، ضانيني)مشروع (األطفال الرم .١١

 الترفيه هلم.



من خالل هدايا  ويهدف إىل استصالحهم وبث الروح اإلسالمية هلم،، (اخلدم والعمال) عومشر .١٢
 ولقاءات.

مرضى يف للزيارة  واملؤسسات الدعوية و ) لدور األيتام واجلمعيات اخلريية(رحلة القيام بزيارة .١٣
 املقروءات واملسموعات ذات اجلدة والعمق. اهلدايا وا بعض ستشفيات مع تقدميامل

 التروحيية والترفيهية).( الربامج االجتماعية .١٤
 .برنامج للزيارات األخوية الدعوية لألقارب واجلريان  .١٥
  .الصائمني يف الدعوة إىل اهللا بالتعاون مع مكاتب توعية اجلاليات استغالل أماكن تفطري  .١٦
 .االجتماعيةومساعدم املالية و فقراء احلي تفقد  .١٧
 .الفينة واألخرى عمل إفطار مجاعي بني  .١٨
 .هلم تفعيل دور رب األسرة يف توعية أهل بيته وإعداد برنامج دعوي .١٩
 .ألقرام وجمتمعهم وأسرهم أيضًايف األعمال اخلريية املناسبة وكافة الشرائح تفعيل دور الشباب  .٢٠
  .جل املخالفات وذلك بواسطة املحالت النسائية واملصليات النسائيةتعا توجيه رسائل للمرأة  .٢١
 .استغالل وسائل اإلعالم بالدعوة إىل اهللا  .٢٢
الكرمي  برنامج (إمام الغد) وذلك بإقامة صالة التراويح يف القرى خاصة من قبل حفظة القرآن .٢٣

  ذلك. ركة يفالذين أعطاهم اهللا األصوات احلسنة وجيب على مجعيات حتفيظ القرآن املشا
 اخلريية. وذلك بالتنسيق مع املستودعات اإلنفاقحث الناس ومساعدم على  .٢٤
إىل عشر  .ه اإلشارات قبل ثلث ساعة تقريبًاويقفون عند هذ، فكرة التفطري عند اإلشارات .٢٥

يكون املمول عدة جهات ، ولتكن حتت غطاء رمسي ويف مكان آمن. وائق على أقل األحوال من األذاندق
مثل املؤسسات اخلريية أو حلقات التحفيظ أو غريهم من التجار الذين ميولون مثل هذه  ة وغريهاحكومي
وتوزع الوجبة وتكون نوعية التوزيع وجبة بسيطة، ويقترح أن يكون . ييع اخلريية أو جريان احلاملشار

والسالم  سناالبتسامة الطيبة واخللق احل املوزع والينس ،هديةمع هذه الوجبة شريط وكتيب صغري و
واحلذر من الطريق  (مع ضرورة مراعاة حضور صالة اجلماعة، عرف.يعلى من عرف ومن مل 

 .واملتهورين)
  
فهو على جمتمعنا، يكون لرمضان بصمة يف يف أن  ولكن األمل كل األملمن األفكار لدى اجلميع،  هناك الكثريو

  .بذر، واحلصاد، وقليل من يوفق لذلكموسم لل
  



  :ايناملسجد الرمض
 ذلك حنققفإنه جيدر بنا أن  ويربز ذلك يف رمضان، وانطالقًا من كون املسجد معلمًا بارزًا يف حياة املسلمني،

قال ل اخلري الذي يبقى له يف اآلخرة ْعِفوليعلم العامل يف ذلك أنه من  ،ونربهن لألمة ولغريهم حقيقة املسجد
  واألفكار يف ذلك: للمحاتهنا بعض او ،"د كل نفس ما عملت من خري حمضرايوم جت"تعاىل: 
 .البخور والطيب)، الصوتيات، واملاء البارد واملناديل، ء باملسجد من ناحية املظهر(الفرشاالعتنا .١
 انتقاء اإلمام اجليد املتقن التقي. .٢
 .ودعمه باملصاحف واملنشورات ،االهتمام مبصلى النساء .٣
 هي كثر وهللا احلمد.و درس يومي من أحد الكتب النافعة واملفيدة يف ذلك، .٤
 ة وطلبة العلم.اتنسيق الكلمات الوعظية والتربوية ودروس األحكام والفتاوى مع الدع .٥
 إيضاحها.وحماولة العناية باجلوائز و كبار،الللصغار وو يات،وللفت وشبابية، ،إقامة مسابقات أسرية .٦
 مسابقة فورية يف صالة القيام أو ما يراه العاملني. .٧
 مع حماولة املشاركة من اجلميع. ودعوة املساكني له،، ر الصائممشروع إفطا .٨
ويترك فرصة  وتنقل فيها لقاءات مع أحد مجاعة املسجد، ويستكتب فيها مجيع األجناس، جملة حائطية، .٩

وحيبذ إقامة  ،لمسجدض األفكار اليت تزرع االنتماء لفيها للكتابة خبط اليد ملن أراد وغري ذلك من بع
 مسابقة عليها.

من ذلك  لوأفض فتكون بإخراج جيد املظهر واملخرب، املسموعاتلتوزيع املنشورات و بالنسبة .١٠
 أال يغلب يف توزيعها جانب الفوضوية.

عليه أحد املحتسبني حبيث يتفرغ  ويقوم مشروع االعتكاف ويكون يف أحد جوانب املسجد، .١١
 لمعتكفني.ل
 .ةستعارويفتح فيها باب اال ة صوتية ومقروءة لرمضان وغريه،إجياد مكتب .١٢
 وتوزع لكل بيت.، اهلدية الرمضانية .١٣
 وبث الروح الرمضانية من خالل اللقاءات الوجدانية، لقاءات مع شباب احلي للمؤانسة، .١٤

 واملسابقات اخلفيفة.
 .رحلة عمرة لبعض أهل احلي .١٥
 وفيها تعد برامج خاصة بالطفل يف رمضان. خيمة األطفال الرمضانية، .١٦
 و ملدارسة كتاب اهللا.أ حلقة قرآنية لتصحيح التالوة، .١٧
 وتفطريهم. واستضافتهم يف املسجد، لقاء مع اجلاليات، .١٨
تأليف قلبه وكسبه مع مراعاة األوقات املناسبة  رجىإقامة الزيارات من مجاعة املسجد ملن ُي .١٩

 .هناك هدية مقدمة باسم مجاعة املسجد واألساليب املناسبة، ويا حبذا لو كانت



 .عنها من قبل طالب العلم أسئلة ويتم اإلجابةفيه ضع وويوضع صندوق للرجال والنساء  .٢٠
على أن  ،التراويح ويدخل فيها ،املحافظني على الصلوات مع املسلمني لألطفالجوائز  وضع .٢١

  سخية يف اية الشهر الكرمي.الجتعل اجلوائز 
  .ولكن حسبنا أنا نرسم من املسجد مشروع حياة وهناك العديد من األفكار والرؤى،

  
  :اخلامتة

َيا َأيَُّها الَِّذيَن ": قوله تعاىل يفاملقصد العظيم  حققالنبيلة لت تربز املقاصد الربانية، مع نداءات الرمحن الرمضانية
 يريد اهللا من عبده أن ،١٨٣:البقرة"َعلَُّكْم َتتَُّقوَنآَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َل

، وبذلت أرواح القانتني مست هلااملخبتني، و مهجاليت سعت إليها  نعم التقوى ،قق التقوى يف أجّل معانيهاحي
! لكنه ؟ سهل جواب هذا السؤالتقوى اهللاوما هي  .يف سبيل بلوغ النفس لتقوى اهللا ما متلكالنفوس املطمئنة هلا 
 رك مراميها.، ويدارفون هم من يدرك هذه التقوىالع !رفني يبدو اجلواب له طريقة أخرىاحني يعرض على الع

دراية بغايات  عرب، بل كانت من الفراغذلك يأت مل  !اتق اهللا..فُيعاد يف بيته شهر :أوليس كان أحدهم ُيقال له
  .بأبعاد هذا املفهوم ومعانيهاللطيف اخلبري 
لتحصيل ليكون ميدان كام وخّصه بعبادات وأح ،شهر عظيم، شهر عظمه اهللا بني أشهر العام شهر رمضان

 ..علمها من علمها وجهلها من جهلهاميادين يف التسابق إىل اخلريات  التقوى عرب
إذا جاء رمضان " ورد يف اخلرب من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: 

جند اجلنة  إذا نظرنا أبوابري ومسلم، رواه البخا"اطنيفتحت أبواب اجلنة وغلِّقت أبواب النار وصفدت الشي
مبجموع األحاديث  أبواب اجلنةفباب أراد، لولوج اجلنة من أي الفرصة املؤمن  يعطي لكل باب مفتاح يف رمضان

، احلج(العمرة)، الذكر، الصيام، اجلهاد، الصدقة، (الصالة :على اختالف سياقات النصوص ودرجة احلكم مثانية
 حصولاليت من أمساها  - اىلتبارك وتع- الشارعمقاصد أمجل أن يعد املؤمن ذاته ليحقق ما ف، كظم الغيظ)، الرب

أخرب وحتقيق العبودية لألحد الصمد، واخلروج بنفس طاهرة من الذنوب واآلثام، ويف هذا املعىن واملقصد التقوى، 
من أدرك  !حممديا  جربيل فقال:أتاين "عليه الصالة والسالم خبيبة من أدرك رمضان وفاته حتقيق هذا املنال، قال: 

. فياليت شعري األباينصححه  ."آمني آمني. فقلت: له فأدخل النار فأبعده اهللا قل: شهر رمضان فمات فلم ُيغفر
أين من علم غرم اخلسارة فشّمر عن ساعدية وشرع بعزمية الراغب وقلق اخلائف، فال ترقى له عني وال ينام له 

  نة.جفن إال مع أول قدم له يف اجل
 يا ذا الذي ما كفاه الذنب يف رجب ... حىت عصى ربه يف شهر شعبان

  لقد أظلك شهر الصوم بعدمها ... فال تصريه أيضا شهر عصيان
  قرآنفيه جمتهدا ... فإنه شهر تسبيح وسبح واتل القرآن و

  فامحل على جسد ترجو النجاة له ... فسوف تضرم أجساد بنريان



  إخوانسلف ... من بني أهل وجريان وممن صام يف كم كنت تعرف 
 استبقاك بعدهم ... حيا فما أقرب القاصي من الداينأفناهم املوت و

 و معجب بثياب العيد يقطعها ... فأصبحت يف غد أثواب أكفان
 حىت يعمر اإلنسان مسكنه ... مصري مسكنه قرب إلنسان

كل ميدان ولو بالشيء اليسري، واملحروم  رمضان ميدان لكل خري، وفرصة لكل عمل صاحل، وال أقل من سلوك
 ليس من قل مسريه؛ فهناك من مل يسر ولو خطوة واحدة. 

ا الزلل، ، وأن يغفر لنوعال برمحته أن يسدل علينا ستره ، وأسأله جليل ولكم املغفرة والتوبة النصوح أسأل اهللا
  .. آمني .٢٧:ّلُه ِمَن اْلُمتَِّقَني" املائدةبَُّل الِإنََّما َيَتَققال سبحانه: "، املتقني نوأن جيعلنا اهللا م
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