


 احلمد هلل الذي جعل شهر رمضان موساًم لألجور واألرباح ، والصالة والسالم عىل نبي اهلُدى والفالح ، وعىل آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الرسور واألفراح .. أما بعد 

* أخي احلبيب ، ماذا أعددت لنفسك يف شهر رمضان ؟ ذلك الشهر العظيم الذي ُتَفتَّح فيه أبواب اجلنة ، وُتَغلَُّق 
أبواب النار ، وُتَسْلًسُل الشياطني ، وفيه يعتُِق اهلل عباده الصاحلني من النار . 

* هل عزمت فيه عىل التوبة ؟ وهل قررت العودة واألوبة ؟ وهل نويت التخلص من مجيع املعايص واملنكرات ، 
وفتح صفحة جديدة مع ربِّ األرض والسموات ؟ وهل خططت لربناجمك التعبدي اليومي يف هذا الشهر ؟ وبامذا 

ستستقبل أيامه ولياليه ؟

أسئلة ال بد من اإلجابة عليها بكل صدق وأمانة ،ومصارحة للنفس يف ذلك حتى ال يدخل الشهر وخيرج بال عبادة 
وال طاعة ، وتضيع أيامه وساعاته هباء منثورًا 

فاملؤمن الصادق كل الشهور عنده مواسم للعبادة والعمر كله عنده موسم للطاعة , ولكنه يف شهر رمضان تتضاعف 
, وربنا الكريم من جوده وكرمه تفضل عىل  مهته للخري وينشط قلبه للعبادة أكثر ، ويقبل عىل ربه سبحانه وتعاىل 
املؤمنني الصائمني فضاعف هلم املثوبة يف هذا املوقف الكريم وأجزل هلم العطاء واملكافئة عىل صالح األعامل . . 

ابدأ بالتوبة
* فالتوبة هي بداية الطريق وهنايته ، وهي املنزلة التي يفتقر إليها السائرون إىل اهلل يف مجيع مراحل سفرهم وهجرهتم 

إليه سبحانه .
* فليست التوبة – إذن – من منازل العصاة واملخلِّطني فحسب كام يظن كثري من الناس فقد قال النبي صىل اهلل 
عليه وسلم – وهو سيد الطائعني وإمام العابدين – )) يا أهيا الناس ! توبوا إىل اهلل ، فإين أتوب إليه يف اليوم مائة 

مرة (( ]رواه مسلم[.
ُكْم ُتْفِلُحوَن  َا امْلُْؤِمنُوَن َلَعلَّ * وملا أمر اهلل عباده بالتوبة ناداهم باسم اإليامن فقال سبحانه : } َوُتوُبوا إىَِل اهللَِّ مَجِيًعا َأهيهُّ
{ ] النور:31[ ، ونحن مجيعًا ذوو ذنوب وأخطاء وخمالفات ، فمن منا ال خيطئ ؟ ومن منا ال ُيذنب ؟ ومن منا ال 

يعيص ؟
ويكون نصب أعيننا أن اهلل يبسط يده بالنهار ليتوب ميسء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب ميسء النهار، وقد قال 
سبحانه وتعاىل: } وسارعوا إىل مغفرة من رّبكم وجنّة عرضها الّسموات واألرض أعّدت للمّتقني .اّلذين ينفقون 
اء والكاظمني الغيظ والعافني عن الناس واهلل حيّب املحسنني . واّلذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا  اء والّضّ يف الرّسّ
أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الّذنوب إالّ اهلل ومل يرّصوا عىل ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك 
جزاؤهم مغفرة من رهّبم وجنّات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ونعم أجر العاملني {. وقال تعاىل : } قل يا 

إفتتاحية العدد



عبادي الذين أرسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل إن اهلل يغفر الّذنوب مجيعًا إنه هو الغفور الّرحيم {. وقال تعاىل 
: } ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اهلل جيد اهلل غفورًا رحياًم {. هبذه املحاسبة وبالتوبة واالستغفار جيب علينا 

أن نستقبل رمضان ، » فالَكيُِّس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت والعاجز من أتبع نفسه هواها ومتنى عىل اهلل األماين

ب عليك بعد ذلك  أمهية الوقت أخي الشاب ! إذا ندمت عىل ما فات ، وتركت املخالفات والذنوب يف املستقبل ، توجَّ
االهتامم بعمرك ، وإصالح وقتك احلارض الذي بني ما مىض وما ُيستقبل ، فإنك إن أضعته أَضْعَت سعادتك ونجاتك ، 

وإن حفظته بام ذكرت نجوت وُفْزَت بالراحة واللذة والنعيم .
* قال اإلمام ابن اجلوزي : رأيت عموم اخلالئق يدفعون الزمان دفعًا عجيبًا ؛ إن طال الليل فبحديث ال ينفع ، أو بقراءة 
كتاب سمر . وإن طال النهار فبالنوم ، وهم يف أطراف النهار عىل هنر دجلة أو يف األسواق !! فشبهتهم باملتحدثني يف 
سفينة وهي جتري هبم ، وما عندهم خرب ، ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود ، فهم يف تعبئة الزاد والتأهب للرحيل 

.. فاهلل اهلل يف مواسم العمل ، والبدار البدار قبل الفوات .
* وقال أيضًا : ينبغي لإلنسان أن يعرف رشف زمانه وقدر وقته ، فال يضيع منه حلظة يف غري قربة ، ويقدم األفضل 
فاألفضل من القول والعمل ، ولتكن نيته يف اخلري قائمة من غري فتور بام ال يعجز عنه البدن من العمل ، وقد كان مجاعة 

من السلف يبادرون اللحظات ، فنُقل عن عامر بن عبد قيس أن رجاًل قال له : كلِّمني ، فقال له : أمسك الشمس !!
* ودخلوا عىل بعض السلف عند موته وهو يصيل ، فعاتبوه عىل ذلك فقال : اآلن تطوى صحيفتي !! 

* فإذا علم اإلنسان – وإن بالغ يف اجلّد – أّن املوت يقطعه عن العمل ، عِمل يف حياته ما يدوم له أجره بعد موته ، إن جتار 
الدنيا ال يألون جهدًا ، وال يّدخرون وسعًا يف اغتنام أي فرصة ، وسلوك أيِّ سبيل يدرهُّ عليهم الربح الكثري ، واملكسب 
الوفري ، فلامذا ال تتاجر أنت مع اهلل ؟ فتسابق إىل الطاعات واألعامل الصاحلات ، لتفوز بالربح الوفري والثواب اجلزيل 

منه سبحانه وتعاىل . .

وهلذه األسباب أخي العزيز فإن إخوانكم يف موقع نرصة رسول اهلل قدموا هذا العمل و الذي نرجو اهلل أن يكون خالصا 
لوجه اهلل ، حتي يكون عونا إلخواننا يف كسب املزيد من احلسنات ، لنخرج مجيعا من هذا الشهر و قد غفر اهلل لنا ما 

تقدم من ذنوبنا 
اللهم تقبل منا صالح األعامل 

املراقب العام بترصف من عدة مصادر
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يا ترى هل يبقى الصائم بعد رمضان عىل ما كان عليه يف رمضان أم أنه يكون كالتي نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثًا ؟ ويا 
ترى هل يبقى هذا الذي كان يف رمضان صائاًم وللقرآن تاليًا وقارئًا وللصدقة معطيًا وباذالً ولليل قائاًم وفيه داعيًا هل يبقى 
عىل هذا بعد رمضان أم أنه يسلك الطريق اآلخر أعني طريق الشيطان فريتكب املعايص واآلثام وكل ما يغضب الرحيم 

الرمحن ؟

إن بقاء املسلم ومصابرته عىل العمل الصالح بعد رمضان عالمة قبول له عند ربه الكريم املنان ، وإن تركه للعمل الصالح 
بعد رمضان وسلوكه مسالك الشيطان دليل عىل الذلة واهلوان واخلّسة والدناءة واخلذالن وكام قال احلسن البرصي : ) هانوا 
عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم ( . وإذا هان العبد عىل اهلل مل يكرمه أحد قال تعاىل : ) ومن هين اهلل فام له من مكرم ( 

احلج/18 .

إن ما يثري العجب أن جتد بعض الناس يف رمضان من الصائمني القائمني واملنفقني واملستغفرين واملطيعني لرب العاملني ، ثم 
ما أن ينتهي الشهر إال وقد انتكست فطرته وساء خلقه مع ربه فتجده للصالة تاركًا وألعامل اخلري قاليًا وجمانبًا وللمعايص 

مرتكبًا وفاعاًل ، فيعيص اهلل جل وعال بأنواع شتى من املعايص واآلثام مبتعدًا عن طاعة امللك القدوس السالم .

فبئس واهلل القوم الذين ال يعرفون اهلل إال يف رمضان . 

إن الناس بعد انقضاء شهر رمضان ينقسمون إىل أقسام أبرزها صنفان:
 

األول : صنف تراه يف رمضان جمتهدًا يف الطاعة فال تقع عيناك عليه إال ساجدًا او قائاًم أو تاليًا للقرآن أو باكيًا حتى ليكاد 
يذكرك ببعض عّباد السلف ، حتى إنك لتشفق عليه من شدة اجتهاده ونشاطه ، وما أن ينقيض الشهر الفضيل حتى يعود 
إىل التفريط واملعايص كأنه كان سجينًا بالطاعات فينكب عىل الشهوات والغفالت واهلفوات يظن أهنا تبدد مهومه وغمومه 
متناسيًا هذا املسكني أن املعايص سبب اهلالك ألن الذنوب جراحات ورب جرح وقع يف مقتل ، فكم من معصية حرمت 

عبدًا من كلمة ال إله إال اهلل يف سكرات املوت .

 ، باهلل  إال  الوراء منتكسًا وال حول وال قوة  إىل  يعود  القربات  فبعد أن عاش هذا شهرًا كاماًل مع اإليامن والقرآن وسائر 
وهؤالء هم عّباد املواسم ال يعرفون اهلل تعاىل إال يف املواسم أو النقمة أو الضائقة ذهبت الطاعة مولية أال فبئس هذا ديدهنم :

صىل املصيل ألمر كان يطلبه فلام انقىض األمر ال صىل وال صاما

من أي صنف أنت ؟
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فيا ترى ما الفائدة إذن من عبادة شهر كامل 
إن أتبعتها بعودة إىل السلوك الشائن ؟

فراق  عىل  يتأملون  قوم   : الثاين  الصنف 
فهانت  العافية  حالوة  ذاقوا  ألهنم  رمضان 
حقيقة  عرفوا  ألهنم  الصرب،  مرارة  عليهم 
ذواهتم وضعفها وفقرها إىل موالها وطاعته 
فلوداع   ، شوقًا  وقاموا  حقًا  صاموا  ألهنم   ،
تشفق  وقلوهبم   ، تتدفق  دموعهم  رمضان 
يطلق ومن  أن  يرجو  منهم  األوزار  فأسري   ،
النار يعتق ، وبركب املقبولني يلحق واسأل 

نفسك أخي من أي الصنفني أنت ؟
وباهلل هل يستويان احلمد هلل ، بل أكثرهم ال 

يعلمون ، قال املفرسون يف تفسري قوله تعاىل : ) قل كل يعمل عىل شاكلته ( اإلرساء/84 ، كل إنسان يعمل عىل ما يشاكل 
) يامثل ( أخالقه التي ألفها ، وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن .

واعلم أخي أن أحب األعامل إىل اهلل ما دووم عليه وإن قل ، يقول الرسول صىل اهلل عليه وسلم : ) أهيا الناس عليكم من 
األعامل ما تطيقون فإن اهلل ال يمل حتى متلوا ، وإن أحب األعامل إىل اهلل ما دووم عليه وإن قل وكان آل حممد صىل اهلل عليه 

وسلم إذا عملوا عماًل ثبتوه ( أي داوموا عليه ، رواه مسلم .

وملا سئل النبي صىل اهلل عليه وسلم أن األعامل أحب إىل اهلل ، قال : ) أدومه وإن قل ( .

وسئلت عائشة ريض اهلل عنها كيف كان عمل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم هل كان خيص شيئًا من األيام قالت : ) ال 
، كان عمله ديمة( ، وأيكم يستطيع ما كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يستطيع ، فالعبادات مرشوعيتها رشائطها مثل 
ذكر اهلل تعاىل ، واحلج والعمرة ونوافلهام ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وطلب العلم واجلهاد وغري ذلك من األعامل 

فاحرص عىل مداومة العبادة حسب وسعك . وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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بسم اهلل الّرمحن الّرحيم
احلمدهلل وحده والّصالة والّسالم عىل من ال نبّي بعده أما بعد:

فهذه مجلة من األخطاء واملخالفات التي يقع فيها بعض الناس يف شهر رمضان، قصدنا بذكرها التنبيه والتحذير واهلل اهلادي 
إىل سواء السبيل.

فمن األخطاء يف رمضان:
1 -عدم االستعداد للشهر بالتوبة واإلنابة والعزيمة الصادقة عىل الطاعة والعبادة.

2- اجلهل بفضائل شهر رمضان، واستقباله بالكسل والفتور.
3- استقبال الشهر باملعايص واملنكرات.

4- عدم تبييت النية ليلة الصيام لقوله صىل اهلل عليه وسلم: »من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له«. رواه النسائي.
5- التلفظ بالنية فيقول: نويت صيام شهر رمضان املبارك وهذا بدعة فالنية إنام تكون بالقلب ال باللسان.

6- جهل البعض بأحكام الصيام، فال يدري عن مفسدات الصيام وال مكروهات الصيام شيئًا.
7- الصيام عىل سبيل العادة ال العبادة.

8- الفطر عمدًا بدون عذر، أو لعذر غري شعري كالذي يفطر بسبب االختبارات وغري ذلك.
9- اإلرساف يف تناول األطعمة واملرشوبات عند اإلفطار وعند السحور، والنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: »بحسب ابن 

آدم لقيامت يقمن صلبه«. رواه الرتمذي.
10- تأخري الفطر وتعجيل السحور: والسنة تعجيل الفطر وتأخري السحور.

11- ترك السحور بالكلية والنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: »تسحروا فإن يف السحور بركة«. متفق عليه.
12- ترك الطعام والرشاب قبل الفجر بوقت يطلق عليه وقت اإلمساك، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمني أن هذا اإلمساك الذي 

يصنعه بعض الناس زيادة عىل ما فرض اهلل عز وجل فيكون باطاًل وهو من التنطع يف دين اهلل.
13- األكل والرشب بعد أذان الفجر الصحيح، أما إذا أذن املؤذن قبل الوقت، فيجوز األكل والرشب حتى يدخل الوقت.

14- السهر معظم ساعات الليل عىل املالهي واملنكرات.
15- النوم عن صالة الفجر، فيصليها بعد طلوع الشمس.

16- النوم أغلب ساعات النهار، فال يشعر بجوع أو عطش، وهذا مما ينايف حكمة الصيام.
17- التهاون بصالة اجلامعة وبخاصة صاليت الظهر والعرص.

18- ترك صالة املغرب مع اجلامعة بحجة اإلفطار، والصواب أن يعجل بالفطر قبل الصالة عىل رطبات، ثم يذهب لصالة 
اجلامعة.

19- إضاعة األوقات يف مشاهدة القنوات، أو قراءة الصحف واملجالت، أو لعب الورق، بحجة التسلية ومتضية وقت 
الصيام، ولو أنه اشتغل بقراءة القرآن والكتب النافعة لكان خريًا له.

بالغيبة  البعض  واشتغال  الزور،  وقول  والفجور  والفحش  الكذب  بألفاظ  الصائمني  بعض  تلفظ   -20
أن  والواجب  الناس،  واحتقار  واالستهزاء  والسخرية  اهلل،  عباد  وإيذاء  والنميمة 

الناس  إيذاء  اآلثام  أعظم  اآلثام، ومن  اللسان واجلوارح عن  يصوم 
»ال  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  النبي  قال  كام  واحتقارهم، 

يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب« 

أخطاء شائعة يف رمضان
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و بني صىل اهلل عليه وسلم أن الكرب هو »بطر احلق وغمط الناس«. متفق عليه. و غمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم. و 
قال صىل اهلل عليه وسلم: »من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامه ورشابه«. رواه أمحد 

والبخاري.
21- إفطار بعض املدخنني عىل الدخان، والسنة اإلفطار عىل التمر أو املاء، أما الدخان فهو حمرم يف رمضان ويف غري رمضان.

22- ترك صالة الرتاويح مطلقًا، أو تركها مع اجلامعة يف املسجد.
23- عدم إكامل صالة الرتاويح مع اإلمام، فيصيل بعضها وينرصف والنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: »من قام مع اإلمام 

حتى ينرصف، كتب له قيام ليلة«. رواه أبو داود والرتمذي وصححه.
24- كثرة احلركة أثناء صالة الرتاويح، مما يدل عن عدم اخلشوع.

25- محل املصحف ملتابعة اإلمام دون حاجة، وهذا أيضًا يذهب اخلشوع، ألنه سوف يضطر إىل تقليب صفحاته، ثم القيام 
بوضعه يف جيبه أو عىل األرض وكل هذه احلركات ال رضورة هلا.

26- رفع أصوات بعض املصلني بالبكاء، وهذا يدعو إىل الرياء، وكان هدي السلف اإلرسار بالبكاء حتى الرجل منهم 
كانت دموعه تسيل وهو نائم مع امرأته دون أن تشعر به.

27- إيذاء املصلني يف الرتاويح وغريها بالروائح الكرهية، كأن يأكل ثومًا أو بصاًل أو كراثًا ثم يأيت إىل املسجد وهذا منهي 
عنه.

28- تعمد الصالة خلف اإلئمة الذين ينقرون صالة الرتاويح نقرًا، بدعوى أن التخفيف مطلوب، وقد كان السلف يقرأون 
بمئات اآليات، ويعتمدون عىل العيص من طول القيام فاملرشوع لإلمام أن يتوسط يف القراءة وال يتبع أهواء الناس، وال يشق 

عليهم كذلك.
29- هجر القرآن يف رمضان، فال يقرؤه وال يستمع إليه، وال يتدبر آياته، وهذا من أعظم األخطاء.

30- البخل وقبض اليد عن اجلود والعطاء، وقد كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يف رمضان أجود باخلري من الريح املرسلة.
31- عدم إطعام الطعام أو تفطري الصائمني، مع أن البعض يرسف يف إعداد األطعمة، ويلقي هبا يف حاويات القاممة!!

32- فتور كثري من الناس وتكاسلهم يف األيام األخرية من رمضان، مع اجتهادهم يف أوله، وهذا خالف السنة، ألن النبي 
صىل اهلل عليه وسلم كان جيتهد يف العرش األواخر، من رمضان أكثر من اجتهاده يف العرشين األول.

33- عدم املحافظة عىل السنن الرواتب.
34- خروح بعض النساء إىل املسجد وهن متعطرات أو متربجات، فذلك منهي عنه أشد النهي.

35- حتدث بعض النساء يف أمور الدنيا بصوت مرتفع أثناء صالة الرتاويح.
36- عدم إمتام صفوف النساء وعدم الرتاص فيها.

37- اصطحاب بعض النساء لألطفال غري املميزين، مما يكون سببًا يف إزعاج املصلني والتشويش عليهم.
38- ركوب املرأة وحدها مع السائق األجنبي إلدراك صالة الرتاويح، فرتتكب حمرمًا للوصول إىل ما تظنه فضيلة، مع أن 

صالة املرأة يف بيتها أفضل من صالهتا يف املسجد.
39- مزامحة النساء للرجال أثناء اخلروج من املسجد، والواجب أن تأخذ النساء جانبي الطريق ومتيش يف هدوء ووقار.

هلن،  االستجابة  عدم  بحجة  الرشعية،  والنصيحة  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  املتعلامت  األخوات  بعض  ترك   -4
والواجب عليهن بذل النصح واإلرشاد بالرفق واللني، وترك أمر اهلداية واالستجابة عىل اهلل تعاىل.

قال تعاىل: }إِنََّك ال هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اهللََّ هَيِْدي َمْن َيَشاُء{ ]القصص: 56[
إعداد القسم العلمي بمدار الوطن

موقع وذكر اإلسالمي
www.wathakker.net
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التي حث عليها الرشع  القيم اإلجيابية  التطوع من السلوكيات و  يعد 
 ) َلُه  َخرْيٌ  َفُهَو  ا  َخرْيً َع  َتَطوَّ َفَمْن   (  : تعاىل  قال   , إليها  ندب  و  احلنيف 
نفع اخللق  التطوعي من  العمل  ملا يرتتب عىل  ؛ ذلك  ]البقرة/184[ 
هذا  يف  التقصري  من  نوعا  نجد  فإننا  ذلك  مع  و   , حوائجهم  قضاء  و 
التطوع يعد قيمة أصيلة يف  أن  الرغم من  أبواب اخلري عىل  الباب من 
جمتمعاتنا اإلسالمية و له من اآلثار و الثامر اإلجيابية ما ال حيىص ليس 
عىل املستوى الفردي فحسب بل عىل املجتمع بأرسه , يف املقابل نجد أن 
العمل التطوعي يف املجتمعات الغربية يعد جزءًا من املامرسات اليومية 

لألفراد , و هذا بحق من املفارقات العجيبة .
و رمضان فرصة ال بد من استغالهلا لتعويد النفس عىل العمل التطوعي، و من األفكار التي يمكن القيام هبا خالل هذا 

الشهر الكريم ما ييل :
1- فكرة التفطري عند اإلشارة :

يقوم بعض الشباب و يفضل أن يكونوا يف الثانوي و ما فوق بالوقوف عند اإلشارات املرورية قبل األذان بثلث ساعة أو 
عرش دقائق و توزيع وجبة بسيطة عىل السيارات حتتوي عىل رطب أو متر و عصري و كيك و ماء أو ما يقوم به اإلفطار و يكون 

التمويل من جهات رسمية أو خريية و يقرتح أن يكون مع الوجبة رشيط أو كتيب صغري .
و ال بد من اإلبتسامة و اخللق الطيب و السالم مع مظهر جيد و األمر باملعروف و النهي عن املنكر بكل رفق و لني ليتم هذا 

الربنامج الرائع .
2- إعداد سلة اخلري الغذائية : تشتمل عىل األغذية األساسية مثل ) متر -  دقيق -  سكر - أرز -  مكرونة -  ملح 

-  صلصة -  زيت -  عصائر- حليب و نحوها ( لتوزيعها عىل الفقراء إلدخال الرسور عليهم مع بداية شهر رمضان .
3- املسامهة يف إعداد موائد الرمحن التي تنترش خالل الشهر إلفطار الصائمني و تفطري اجلاليات املسلمة املوجودة ىف البلد 

من خالل مساجد األحياء .
4- تنظيف مسجد احلي و تفقد اإلنارة و الفرش و توفري مياه الرشب و املناديل و نحوها .

5- تنظيم زيارات للمرىض و دور املسنني و دور األيتام و التواصل معهم و لو كان مع هذه الزيارة إلقاء كلمة نافعة أو 
توزيع كتيب أو رشيط حتى نحقق إدخال الرسور عىل قلب مسلم و نرش علم نافع .

6- توفري أعداد كبرية من السواك يف هذا الشهر املبارك و توزيعها بني املسلمني ىف املساجد خالل هذا الشهر و بذلك يتم 
إحياء هذه السنة التي غفل عنها كثري من الناس و كسب األجر يف نفس الوقت .

7- دعوة أهل احلي لإلعتكاف و لو ليوم واحد إلحياء هذه السنة و نرش األلفة و الرتابط بني مجاعة املسجد الواحد فيحدد 
يوم ىف بداية العرش و يقال ىف املسجد من أراد أن يشارك ىف اإلعتكاف فإننا ننوى إن شاء اهلل اإلعتكاف ىف مسجدنا ليلة كذا 

فإن هذا فيه خري عظيم و هو من باب التعاون عىل الرب و التقوى .
إضاءة : ) ممارسة العمل التطوعي و مزاولته تلهم املتطوع الكثري من األفكار اإلبداعية (

التطوع يف رمضان
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العشر االواخر
من رمحة اهلل بالعباد – وهو الغني عنهم – أن جعل أفضل أيام رمضان آخره إذ النفوس تنشط عند قرب النهاية , وتستدرك 
ما فاهتا رغبًة يف التعويض , والعرش األواخر هي خامتة مسك رمضان , وهي كواسطة العقد للشهر ملا هلا من املزايا والفضائل , 
التي ليست لغريها ولذا كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حيتفي هبا احتفاًء عظياًم ,ويعظمها تعظياًم جلياًل , وماذاك إال لعلمه 

بفضلها وعظيم منزلتها عند اهلل تعاىل – وهو أعلم اخللق باهلل وبرشعه املطهر- .
ملاذا نستغل العرش؟

البني تضييع هذه  الغبن  , ويرى أن من  , ولذا فهو يغتنمها  , والنفحات فيها كريمة  إن املؤمن يعلم أن هذه املواسم عظيمة 
املواسم , وتفويت هذه األيام , وليت شعري إن مل نغتنم هذه األيام فأي موسم نغتنم ؟

وإن مل نفرغ الوقت اآلن للعبادة فأي وقت نفرغه هلا؟
أكثر من غريها..ففي  فيها  العمل  ُيعطي هذه األيام عناية خاصة وجيتهد يف  لقد كان رسول اهلدى عليه الصالة والسالم 
صحيح مسلم عن عائشة ريض اهلل عنها(  أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان جيتهد يف العرش األواخر ماال جيتهد يف غريها ( 

رواه مسلم. 
وكان )إذا دخل العرش شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله( متفق عليه من حديث عائشة ريض اهلل عنها

ويف املسند عنها قالت : كان النبي صىل اهلل عليه وسلم خيلط العرشين بصالة ونوم فإذا كان العرش شمر وشد املئزر.
أهيا الناصح لنفسك :

- تذكر أهنا عرشة ليال فقط , متر كطيف زائر يف املنام , تنقيض رسيعًا , وتغادرنا كلمح البرص , فليكن استقصارك املدة معينًا 
لك عىل اغتنامها . 

- تذكر أهنا لن تعود إال بعد عام كامل , ال ندري ما اهلل صانع فيه , وعىل من تعود , وكلنا يعلم يقينًا أن من أهل هذه العرش 
ُْم َميُِّتوَن(  من ال يكون من أهلها يف العام القادم – أطال اهلل يف أعامرنا عىل طاعته - , وهذه سنة اهلل يف خلقه (إِنََّك َميٌِّت َوإهِنَّ

)الزمر:30) 
وكم أهلكنا الشيطان بالتسويف وتأجيل العمل الصالح , فهاهي العرش قد نزلت بنا أبعد هذا نسوف وُنؤجل ؟

تذكر أن :
غدا تويف النفوس ما كسبت --- وحيصد الزارعون ما زرعوا 

إن أحسنوا أحسنوا ألنفسهم --- وإن أساءوا فبئس ما صنعوا
- تذكر أن فيها ليلة القدر التي عّظمها اهلل , وأنزل فيها كتابه , وأعىل شأن العبادة فيها فـ )من قام ليلة القدر إيامنًا واحتسابًا 
ُغفر له ما تقدم من ذنبه( أخرجه الشيخان . ,والعبادة فيها تعدل عبادة أكثر من ثالث وثامنني سنة قال تعاىل : )َلْيَلُة اْلَقْدِر 
َخرْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر( )القدر: 3(( ,فلو ُقِدر لعابد أن يعبد ربه أكثر من ثالث وثامنني سنة ليس فيها ليلة القدر , وقام موفق هذه 
الليلة وُقبلت منه , لكان عمل هذا املوفق خري من ذاك العابد , فام أعىل قدر هذه الليلة , وما أشد تفريطنا فيها , وكم يتأمل املرء 

حلاله وحال إخوانه وهم يفرطون يف هذه الليايل وقد أضاعوها باللهو واللعب والتسكع يف األسواق , ُأو يف توافه األمور .
- تذكر أنك متأس بخري اخللق حممد صىل اهلل عليه وسلم , وقد تقدم بعض هديه خالل العرش, فاجعله حاماًل لك الغتنام 

هذه الليايل الفاضلة .
أعامل جيتهد فيها الصادقون خالل العرش :

- القيام يف هذه الليايل , وفضل قيامها قد جاءت به النصوص املعلومة , واجتهادات السلف 
عىل  سار  من  زماننا  عباد  ومن  ,بل  أحواهلم  عىل  مطلع  كل  يعلمها 

هدهيم ,
يف  معروفًا  رجاًل  أن  اإلخوة  أحد  يذكر 
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مسجد النبي صىل اهلل عليه وسلم يصيل الرتاويح مع اإلمام ثم يتنفل بالصالة إىل صالة القيام ثم يصيل مع اجلامعة صالة 
القيام ثم يصيل إىل قبيل الفجر , هذا ديدنه كل عام . أرأيت اهلمة ؟ هل عرفت كم نحن كساىل ؟

ومن مشاخينا من خيتم القرآن يف هذه العرش كل ليلتني مرة يف صالة القيام .
ويبقى األمر املهم ما الذي جعلهم يقومون وننام ؟ وينشطون ونكسل ؟

إنه اإليامن واليقني بموعود اهلل الذي وعد به أهل القيام , وهلذه الليايل مزايا عىل غريها , أضف إىل اللذة التي تذوقوها حتى 
آثروا القيام , وما أمجل ما قاله بعض العلامء –عن لذة املناجاة – حيث قال : لذة املناجاة ليست من الدنيا إنام هي من اجلنة 

أظهرها اهلل تعاىل ألوليائه ال جيدها سواهم .
ولتعلم يا رعاك اهلل أن البعد عن الذنوب واملعايص أثر يف التوفيق للطاعة , فالطاعة رشف ورمحة من الرمحن ال يناهلا إال أهل 

طاعته .
فلندع عنا التواين والكسل , ولنسِع للجد يف العمل , فعام قليل نرحل , وبعد أيام نغادر هذه الدنيا , ونخلفها وراءنا ظهريا , فلامذا 

التسويف ؟
- اغتنمها يف الدعاء – فدعاء ليلة القدر مستجاب – تذكر حاجتك لربك وموالك , فمن يغفر الذنوب إال هو ؟ 

ومن ُيثيب عىل العمل الصالح إال الكريم سبحانه ؟ 
ومن ييرس العسري , وحيقق املطلوب وجيرب املكسور إال صاحب الفضل واجلود؟

فاغتنم هذه الفرصة فرب دعوة صادقة منك يكتب اهلل لك هبا رضاه عنك إىل أن تلقاه , وال تنسى الدعاء إلخوانك فهو من 
عالمات سالمة القلب , وأيضا ًالدعاء للمسلمني من الوالة والعامة , وال حتتقر دعوة فرب دعوة يكون فيها اخلري ألمتك .

- ساعات السحر: يف هذه العرش كثري من الناس يكونون مستيقظني هذه الساعة , وهو وقت رشيف مبارك , وتعجب ممن 
ُيمضون هذه الساعة يف األحاديث اجلانبية أو ال يرتبون قضاء حاجتهم الضورية قبل هذا الوقت فينشغلون هبا عن اغتنامه ,
أما الذين عرفوا قيمة هذه الساعة وعلو منزلتها فال جتدهم إال منكرسين وخمبتني فيها , قد خال كل واحد منهم بربه يطرح 

ببابه حاجته , ويسأله مطلوبه , ويستغفره ذنبه , أال ما أجلها من ساعة , وما أعظمه من وقت , فأين املغتنمون له؟
- احرص عىل اعتكاف العرش كلها – دون التفريط بواجب من حق أهل وولد - , فإن مل تستطع فال أقل من الليايل أو ليايل 
, فقد كان هذا هديه عليه الصالة والسالم يف هذه العرش, وُيرشع لألخت املسلمة أن تعتكف كالرجال إذا هتيأت هلا  الوتر 

األسباب وأمنت عىل نفسها , أو عىل األقل الليايل .
 , ومن بشائر اخلري ما نراه من كثرة املعتكفني واملعتكفات يف احلرمني ويف مساجد األحياء يف مدن وقرى العامل اإلسالمي 

ولتحرص عىل اغتنام هذا الوقت بالطاعة , وملئه بام ينفع وجماهدة النفس عىل ذلك . 

- أوصيك أخي بتطهري قلبك فهذه أيام الطهارة والتسامح والتجرد هلل تعاىل , واجعل حظ النفوس جانبًا , فأنت ترجو املغفرة 
, وتأمل عفو ربك , وليكن شعارك العفو عن الناس وعمن ظلمك , واجعل هذا من أرجى أعاملك هذه الليايل, وهلل در ابن 
رجب يف لطيفته يوم قال تعليقا عىل حديث عائشة » اللهم انك عفو حتب العفو فاعفو عني » إذ يقول : من طمع يف مغفرة 

اهلل وعفوه فليعف عن الناس فإن اجلزاء من جنس العمل .
, وما تنفقه  , وتذكر أن املال غاٍد ورائح  - اجعل بعض مالك للصدقة وال حتتقر القليل فهو عند اهلل عظيم مع صدق النية 
باق لك , وأنت ترجو قبول دعائك هذه الليايل وللصدقة أثرها يف قبول الدعاء واإلثابة عىل العمل , ومن أحسن إىل عباد اهلل 

أحسن اهلل إليه .
أسأل اهلل يل ولكم القبول , وأن يعاملنا بفضله وإحسانه 

كتبة:عادل بن عبدالعزيز املحالوي
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كيف حنيي ليلة القدر و متى تكون ؟ 

أوالً : 
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جيتهد يف العرش األواخر من رمضان ماال جيتهد يف غريها بالصالة والقراءة والدعاء ، 
فروى البخاري ومسلم عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي صىل اهلل عليه وسلم : ) كان إذا دخل العرش األواخر أحيا الليل 

وأيقظ أهله وشد املئزر ( . وألمحد ومسلم : ) كان جيتهد يف العرش األواخر ماال جيتهد يف غريها (. 

ثانيًا : 
حث النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل قيام ليلة القدر إيامنًا واحتسابًا ، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه 
وسلم أنه قال : ) من قام ليلة القدر إيامنًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ( متفق عليه ، وهذا احلديث يدل عىل مرشوعية 

إحيائها بالقيام . 

ثالثًا : 
الرتمذي  فروى   ، عنها  اهلل  ريض  عائشة  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  علمه  ما  القدر  ليلة  يف  تقال  التي  األدعية  أفضل  من 
وصححه عن عائشة ريض اهلل عنها قالت : ) قلت يا رسول اهلل أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ ( قال: ) 

قويل : اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عني ( . 

رابعًا : 
إىل  فهذا حيتاج  القدر  ليلة  بأهنا  ليلة من رمضان  أما ختصيص 
دليل يعينها دون غريها ، ولكن أوتار العرش األواخر أحرى 
من غريها والليلة السابعة والعرشون هي أحرى الليايل بليلة 

القدر ؛ ملا جاء يف ذلك من األحاديث الدالة عىل ما ذكرنا . 

خامسًا : 
وأما البدع فغري جائزة ال يف رمضان وال يف غريه، فقد ثبت 
عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه قال : ) من أحدث 
يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( ، ويف رواية : ) من عمل 

عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( . 
فام يفعل يف بعض ليايل رمضان من االحتفاالت ال نعلم له أصال، وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل 

عليه وسلم ، ورش األمور حمدثاهتا . 
وباهلل التوفيق . 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ) 413/10( 
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ماذا تفعل األم عندما تفاجأ بأن أحد أطفاهلا اليصوم رمضان 
وخيربها بأنه صائم

ماذا تفعل األم عندما تفاجأ بأن أحد أطفاهلا ال يصوم رمضان وخيربها بأنه صائم

قد ال يصوم أحد األبناء وخيرب أمه أنه صائم ماذا تفعل األم حينها ؟؟

إهنا مهمة صعبة تقوم هبا األم يف هذه املرحلة العمرية وهي مسئولية كبرية ملقاة عىل عاتق األم وتكون طامة 
بالنسبة لألم إذ ترى ولدها يأكل خلسة دون أن تراه أمه وهو خيربها أنه صائم وحينها عليها أن تقوم بالتايل :

 

 1 . قومي بتحفيز إبنك عيل الصيام بطريقة أكثر عملية بأن تعطيه مكافأة عن كل يوم يصومه .  

 2 . ال تواجهيه باخلطأ الذي قام به ولكن عليكي أن توضحي له بشكل غري مبارش عواقب مثل هذه السلوكيات 
اخلاطئة التي قام هبا وهي فعلتان الكذب وعدم الصيام من خالل حكايات حتمل هذا املعني .  واسلكي فعل 

النبي حينام كان يعالج املشاكل بطريقة )ما بال أقوام ...(

 3 . إجعيل طفلك يتعود عىل الصيام بفرضه عليه بشكل تدرجيي يتناسب مع سنه .  

 4 . أكثري من الثناء عىل إبنك أمام األرسة  حني يصوم .

 5 . شجعيه عيل الصيام بالسامح للصائمني فقط من األرسة باجللوس عيل مائدة االفطار حتي يعي أن الشخص 
الفاطر يرتكب خطأ كبريا .  

 6 . ال تضعي احللويات والطعام املفضل له أمامه قبل االفطار حتي التضعف عزيمته .  

باقي  الشهر واختالفه عن  بأمهية هذا  املنزل حتي يشعر طفلك  أرجاء  الديني والبهجة يف   7 . أشيعي اجلو 
الشهور .
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زكاة الفطر
هى فرض حلديث ابن عمر ريض اهلل عنه : » فرض رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان 

عىل النّاس « ]متفق عليه[ .

و جتب زكاة الفطر عىل الصغري  والكبري، الذكر و األنثى واحلر و العبد من املسلمني .

 و مقدارها صاع من غالب قوت البلد إذا كان فاضاًل عن قوت يومه و ليلته وقوت عياله و األفضل فيها 
األنفع للفقراء .

و وقت إخراجها : يوم العيد قبل الصالة ، و جيوز قبله بيوم أو يومني ، و ال جيوز تأخريها عن يوم العيد .
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صور رائعة يف العيد 
عادل بن عبد العزيز املحالوي

احلمد هلل األول اآلخر , الظاهر الباطن , أمدنا بالنعم , وأسبغ علينا املنن , تفضل عىل عباده بمواسم يفرحون هبا , وجيددون العهد 
, فاللهم لك احلمد باإلسالم , ولك احلمد بالقرآن , ولك احلمد بام رشعته من أحكام , وصالة وسالم  بعبادات غابت عنهم 

تامان أكمالن عىل الداعي املهدّي , والرسول املريّض ,أكرم من فرح , وأوىل من صام .

العيد حيمل مشاعر فياضة , وأحاسيس متدفقة بالفرح والرسور, قد طفح كيل الود فيها , وامتأل القلب منها رسورا .

والعيد أقبل مـزهًوا بطلعته كأنه فارس يف حلة رفـال 
واملسلمون أشاعوا فيه فرحتهم كام أشاعوا التحايا فيه والقبال 

فليهنأ الصائم املنهي تعـبده بمقدم العيد إن الصوم قد كمال

, سألناك ربنا أن تكمل  , ونبارك لك فضل اهلل عليك بالتوفيق للقيام  هنيئا لك أهيا الصائم يوم مّن اهلل عليك بإمتام الصيام 
للجميع الفرحة بالقبول , وتتمها بالثواب الكامل املوفور .

ولعيل أنقل لك قارئي الكريم صورًا تراها يف عيدك , أردت من ورائها تثبيتها يف جمتمعنا املسلم , والتذكري ببعضها ملن جهلها 
 , التذكري باملعاين اإلسالمية  , ألن فيها  , فهذه الصور أمجل وأروع  , ولئن كان املصورون ينقلون الصور اجلميلة يف عدساهتم 

واملتاجرة مع الرمحن رب الربية .

فإىل بعض هذه الصور :

الصورة األوىل : التواصل والتزاور:
ولعل هذه الصور هي أظهر الصور وأبينها ,وهي يف املجتمعات الصغرية أبني وأظهر من املدن الكبرية , نظرًا لتعارفهم وصلة 

الرحم القوية بينهم , ومع ذلك فحق عىل أهل املدن إحيائها , والعيد أحسن مناسبة هلا . 
كم هو مجيل ذلك التواصل , و تلكم االجتامعات األرسية , واللقاءات األخوية , التي تعزز اليقني بصفاء النفوس وطهارهتا , 

وإن الذي يعكر صفو ودها إنام هو نزغ من الشيطان .
كم تفرح النفس وتبتهج القلوب الناصحة إلخواهنا, وهي ترى األيادي قد تصافحت ,واألجساد قد تالقت , وتبادل املحبون 

االبتسامات
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دخل عيّل يف هذا العيد كثري من اإلخوة وكل واحد منهم يشعر بالفرح هذا اليوم , وُترى عالمات البرِِش عىل حمياه , ألنه قد 
رأى التالقي بني املسلمني , والتواد بينهم .

ومن أمجل ما حيصل يف العيد التواصل بعد القطيعة والصلح بعد اخلصام , فكم كان العيد سببًا يف إزالة العداوة , وحمو الضغائن 
من النفوس , لقد غري العيد نفوس املتخاصمني , فجعل مكان القطيعة صلة , ومكان اجلفاء مودة , وتبدلت الضغائن إىل حمبة .

ولعيل أرسل هنا رسائل ملن ال يزالون متقاطعني فأخاطبهم خماطبة املحب هلم وأن ال يكونوا أشقى الناس يف عيدكم ببعدهم 
التالقي  اليوم يوم   , التسامح واإلخاء  اليوم يوم   , التجاوز عن األخطاء  , فاليوم يوم  , ومقاطعتكم ألرحامكم  عن أحبابكم 

والصفاء .
ورسالة أخرى ملن يتاجرون يف اإلصالح بني الناس , فأقول هلم : العيد فرصة لكم , يف إزالة العداوات بني الناس , وتقريب 
القلوب , والفوز بفضل هذه الطاعات , فقد قال تعاىل)ال َخرْيَ يِف َكثرٍِي ِمْن َنْجَواُهْم إاِلَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصالٍح 
َأْجرًا َعظِياًم( النساء:114( وقال عليه الصالة والسالم أليب  ُنْؤتِيِه  َفَسْوَف  َمْرَضاِت اهللَِّ  اْبتَِغاَء  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  النَّاِس  َبنْيَ 
الدرداء »- أال أدلك عىل خري من كثري من الصالة والصدقة ؟ قالوا : بىل . قال : إصالح ذات البني« البحر الزخار وهو 

حديث صحيح
فليكن لك متاجرة مع ربك بمثل هذه األعامل , والنفوس مهيأة لذلك .

الصورة الثانية : اإلحسان والرمحة :

يف العيد حُيسن صاحب القلب الكبري ألبناء املسلمني من الفقراء , واأليتام , يرى من حقهم عليه وقد أدخل الفرح والرسور 
عىل أبنائه , أن ُيدخل الرسور عليهم , فال أعظم عماًل وال أكثر ثوابًا يف مثل هذا اليوم من إدخال الرسور عليهم , والتسبب 
يف السعادة هلم , ويف احلديث«أحب الناس إىل اهلل أنفعهم للناس ؛ وأحب األعامل إىل اهلل عز وجل رسور تدخله عىل مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقيض عنه دينا أو تطرد عنه جوعا.. » السلسلة الصحيحة
, فمن أحسن إىل عباد اهلل أحسن اهلل إليه , ومن أدخل الرسور ‘إليهم أدخل اهلل إىل قلبه  واعلم أن اجلزاء من جنس العمل 
الرسور , وقد جرب كثري من املحسنني هذا , وشعروا بام مل يشعر به كثري ممن قبضوا أيدهيم عن اإلنفاق , وبخلوا عىل أنفسهم 

,فوجد املحسنون من انرشاح الصدر, وغمرات الرسور ما ابتهجت به نفوسهم , وسعدت به قلوهبم 

الصورة الثالثة : إحتاف األطفال بالعطايا واهلدايا :

كم يفرح األطفال بيوم العيد , ألهنم قد تعودوا العطايا من الكبار , يقول أحد اإلخوة : تسامعت ألبنائي ليلة العيد فإذا هم 
يتهامسون , ويقول بعضهم لبعض : غدا ُيعطينا عمنا فالن ماالُ )وذكر ماالً بسيطًا , قد تعودوه منه كل عام ( , وقال اآلخر 

منهم : وأنا سأمجع يف هذا العيد كذا وكذا من املال , لقد اعتادوا هذا يف عيدهم فهم يفرحون به , وينتظرونه بفارغ الصرب .

اال ما أكرم تلك النفوس التي استعدت لعيدها بمثل هذا األمر , فرصفوا مبلغًا من املال , ووضعوه يف جيوهبم , حتى إذا ما لقوا 
طفاًل أدخلوا عليه الرسور , بمثل هذه العطايا .
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وأكمل منهم من أعد مثل ذلك لوالديه ليوزعه آباؤهم عىل األطفال , ليكون سببًا يف إدخال الرسور عىل والديه , وعىل أبناء 
املسلمني .

الصورة الرابعة : التوسعة عىل األهل واألبناء :

فيحصل بالعيد ما ال حيصل يف غريه من األيام من الفسحة لألهل واألبناء - يف حدود ما رشع اهلل تعاىل – من التنزه , واخلروج 
من جو املنازل إىل األماكن املنضبطة التي يتفسح فيها األهل واألبناء , ويف هذا تذكري لآلباء واألمهات بوجوب االلتفات هلذه 
املعاين وأن أبنائهم يف حاجة ماسة للتوسعة املنضبطة بضوابط الرشع , خصوصًا يف زماننا هذا الذي تناوشت عليهم فيه قوى 

الباطل جتذهبم لباطلهم , فال بد هلم من مباحات تعوضهم ما يفقدونه , وتشغل وقتهم فيام يصدهم عن هذا الباطل 

الصورة اخلامسة : ظهور حق اجلار:

وكم أفقدتنا املدنية من حقوق جلرياننا , وأهلتنا املاديات التواصل معهم , ويأيت العيد لُيذكر بحقهم , ويلفت النظر لواجبهم 
, فرتى صور التزاور والتالقي بينهم .

مجيلة تلك الزيارات بني اجلريان , وكم ُتغبط النفس عىل تلك اللقاءات .
ومن الصور الرائدة يف هذا الباب ما يفعله بعض إخواننا من أئمة املساجد من عمل سفرة مجاعية لإلفطار اجلامعي للجريان 
يف املسجد ومع تشجيعنا هلذا , إال أهنا ال ُتغني عن التزاور بينهم , فلُيحيي اجلريان أوارص املحبة بينهم , وليستدم من ُوفق هلذا 

اخلري .

الصورة السادسة : بقاء أثر الطاعات يف نفوس الناس : 

فرتى يف املساجد كثرة املصلني , وال يزال املؤمنون ُيكثرون تالوة القرآن ويرددون آياته , وأصبحوا ال يرتكون أذكار الصباح 
واملساء , وكثري منهم قد عقد العزم عىل صيام الست من شوال , يف صور متنوعة من الطاعات مما ُيبرش باخلري وتأصله يف الناس 
, وحبهم له , وتبقى مهمة الدعاة قائمة لتغذية هذا األمر ومراعاته وحفظه من الذبول , وذلك بالكلامت واخلطب , والرسائل 

ونحوها .

أخي الكريم ...أختي الكريمة ..
, والشك أن أكمل الفرحة ما يكون ألهل اإليامن والتقوى الذين أمتوا  , وتظهر للناظرين  إن للعيد صورُا رائعة تتجىل فيه 

الصيام , وتعبدوا هلل بالقيام , وعّظموا اهلل يف يوم عيدهم فهؤالء فرحتهم أكرب وسعادهتم أتم . 

اللهم أدم عىل أمة اإلسالم أعيادها , وأكمل فرحتهم بتهوين مصاهبم يف ديارهم وأوطاهنم , فك أسريهم , وأطعم جائعهم , 
وعلم جاهلهم , واشف مريضهم , وأبدل ذهلم عزًا , وفقرهم غنى , وجهلهم علاًم , وتشتتهم اجتامعًا , يارب العاملني . 
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ماذا بعد رمضان ؟
الوقفة األوىل : ماذا استفدنا من رمضان  ؟

ها نحن ودعنا رمضان املبارك و هناره اجلميل و لياليه العطرة
فامذا جنينا من ثامره اليانعة و ظالله الوارفة ؟!

هل حتققنا بالتقوى و خترجنا من مدرسة رمضان بشهادة املتقني ؟!
هل تعلمنا فيه الصرب و املصابرة عىل الطاعة و عن املعصية ؟!

هل ربينا فيه أنفسنا عىل اجلهاد بأنواعه ؟!
هل جاهدنا أنفسنا و شهواتنا و انترصنا عليها ؟!

هل غلبتنا العادات و التقاليد السيئة ؟!
فمتى يتعظ و يعترب و يستفيد و يتغري و ُيغري من حياته من مل يفعل ذلك يف رمضان ؟!

إنه بحق مدرسة للتغيري .. ُنغري فيه من أعاملنا و سلوكنا و عاداتنا و أخالقنا املخالفة لرشع اهلل جل وعال

الوقفة الثانية :   ال تكونوا كاليت نقضت غزهلا !!
إياكم و الرجوع اىل املعايص و الفسق و املجون , و ترك الطاعات و األعامل الصاحلة بعد رمضان فبعد أن تنعموا بنعيم الطاعة 

و لذة املناجاة ترجعوا إىل جحيم املعايص و الفجر  !!
و من ذلك :

1- تضييع الصلوات مع اجلامعة .

2- اإلنشغال باألغاين و األفالم .
3- التنافس يف الذهاب إىل املسارح و دور السينام واملالهي الليلية .

و هذا من عالمات عدم قبول العمل و العياذ باهلل ، فمن عالمات قبول العمل أن ترى العبد يف أحسن حال من حاله السابق 
و أن ترى فيه إقباالً عىل الطاعة

الوقفة الثالثة :  عليكم باالستغفار و الشكر
أكثروا من االستغفار ، فإنه ختام األعامل الصاحلة ) كالصالة و احلج ( و كذلك خُيتم الصياُم بكثرة االستغفار

الوقفة اخلامسة :  هل ُقِبل صيامكم و قيامكم أم ال ؟
كان السلف الصاحلون حيملون ّهم قبول العمل أكثر من العمل نفسه , قال تعاىل :

{ املؤمنون 60 َراِجُعوَن  ِْم  َرهبِّ إىَِل  ُْم  َأهنَّ َوِجَلٌة  َوُقُلوهُبُْم  آَتوا  َما  ُيْؤُتوَن  ِذيَن  } َوالَّ
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فلقد كان السلف الصالح يدعون اهلل ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان , ثم يدعون اهلل ستة أشهر أن يتقبل منهم ، نسأل 
اهلل أن نكون من هؤالء الفائزين

و من عالمات قبول العمل : 
1-  احلسنة بعد احلسنة فإتيان املسلمون بعد رمضان بالطاعات و الُقربات و املحافظة عليها دليل عىل رىض اهلل عن العبد 

و إذا رىض اهلل عن العبد وفقه إىل عمل الطاعة و ترك املعصية .
2-  انرشاح الصدر للعبادة و الشعور بلذة الطاعة و حالوة اإليامن و الفرح بتقديم اخلري حيث أن املؤمن هو الذي ترسه 

حسنته و تسوءه سيئته . 
3-  التوبة من الذنوب املاضية من أعظم العالمات الدالة عىل رىض اهلل تعاىل  .

4- اخلوف من عدم قبول األعامل يف هذا الشهر الكريم  .
5- الغرية للدين و الغضب إذا أنُتهكت ُحرمات اهلل و العمل لإلسالم بحرارة و بذل اجلهد و املال يف الدعوة إىل اهلل  .

للعزيز  االنكسار  و  اخلضوع  ِالزموا  و  الغرور  و  العجب  من  احذروا   : السادسة  الوقفة 
الغفار

األحبة يف اهلل : إياكم والعجب و الغرور بعد رمضان !
ربام حدثتكم أنفسكم أن لديكم رصيدا كبريا من احلسنات ، أو أن ذنوبكم قد ُغفرت فرجعتم كيوم ولدتكم أمهاتكم ، فام 

زال الشيطان يغريكم و النفس تلهيكم حتى تكثروا من املعايص و الذنوب .
ربام تعجبكم أنفسكم فيام قدمتموه خالل رمضان ،  فإياكم ثم إياكم و اإلدالل عىل اهلل بالعمل ,

فإن اهلل عز وجل يقول : } َوال مَتْنُْن َتْسَتْكثُِر { املدثر 6
فال مَتُنّوا عىل اهلل بام قدمتم وعملتم فاحذروا من مفسدات العمل اخلفية من ) النفاق و الرياء و العجب (

اللهم لك احلمد عىل أن بلغتنا شهر رمضان ، اللهم تقبل منا الصيام و القيام و أحسن لنا اخلتام ، اللهم اجرب كرسنا عىل 
فراق شهرنا و أعده علينا أعوامًا عديدة و أزمنة مديدة و اجعله شاهدًا لنا ال علينا ، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار 

و اجعلنا فيه من املقبولني الفائزين
احلكم االسكندرية .

راغب مصطفى غلوش
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