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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 كيف نستقبل رمضان 

 حسن البنا بقلم / اإلمام
وترضى، هالل  إنه هالل رمضان، هللا أكبر هللا أكبر، ربى وربك هللا، اللهم أهلَُّه علينا بالُيمن واإليمان، والسالمة واإلسالم، والتوفيق لما تحب

  .هلل الذى ذهب بشهر شعبان وجاء بشهر رمضانخير ورشد، آمنت بالذى خلقه، الحمد 
رة أخرى؛ فى مثل هذا الوقت من العام الفائت كنا نستقبل رمضان، وهاهو قد عاد فى هذا العام بعدته المشرقة، وطلعته البراقة المنيرة لنستقبله م

  .فمرحًبا بشهر الطاعة والتزكية والعبادة والطهر
  وترى هل شعر أحدنا بأنها حلقة من سلسلة الحياة المحدودة الحلقات نقصت، ومرحلة من مراحل األجل المعدودة قطعت، وخطوة فى طريق الحياة

 إلى النهاية الغائبة عن كل إنسان ال تدرى كم كتب بعدها لكل منا من خطوات؟  
فى طيات أمواجه كما يذوب الجليد، صهرته الشمس، وفنيت فناء لن تعود لقد تالشت هذه األوقات فى محيط الماضى الواسع الفسيح، وذابت 

  .بعده أبًدا، وهكذا تتالحق األعوام وتتابع السنون 
إلى حبذا لو كان كل واحد منا يحاسب نفسه إذا أصبح وإذا أمسى عن هذه الساعات التى هى أجزاء حياته: فيم أنفقها؟ وما الذى اكتسبه فيها؟ و 

 أى مصير أدته؟  
 وما من يوم ينشق إال وينادى: "يا ابن آدم أنا خلق جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنم منى فإنى ال أعود إلى يوم القيامة"، 

 ما أرخص الوقت فى نظرنا وهو أغلى شىء، أليس الوقت هو الحياة؟  
ت إن ضاع لم تعوضه ولو أنفقت ملء األرض  لقد قالوا: إن الوقت من ذهب، وال أراهم إال قصروا؛ فإن الذهب إن ضاع منك عوضته، والوق 

 ذهًبا. ومن ذا الذى يقيس الحياة بالذهب؟! 
فيها إن الذى جعل الوقت من ذهب بخسه حقه؛ فالوقت فى حياتنا هو كل شىء، وإن كنا لم نعتبره بعُد شيًئا، وأعتقد أننا فى اللحظة التى نقدر 

ويتناسب مع قدرها نصبح أرقى األمم وأسعد الشعوب؛ فهل يقدر هذا لنا نحن الذين ضبط لنا اإلسالم أوقاتنا، ونعرف كيف ننفقها فيما يتفق مع قيمتها، 
  .األوقات ضبًطا ليس أدق منه وال أروع، وجعل للذين يراعون الشمس والقمر منزلة فى الجنة؟

اعاته وأيامه ولياليه، هل اهتدينا فى رمضان الماضى إلى تعالوا يا أحبائى نَر الذى استفدناه ألنفسنا أو ألمتنا خالل عام كامل مضى بدقائقه وس
أزكى  أسلوب صحيح من أساليب تربية النفوس، وتطهير األرواح، وتزكية األخالق؛ فحرصنا عليه، ونهجنا نهجه حتى جاء رمضان هذا العام، فإذا نحن

  .نفوًسا، وأصفى أرواًحا، وأطهر أخالًقا من ذى قبل؟
ى خالل هذا العام من فرصة سانحة كسر فيها القيود واألغالل، وخلص مما هو فيه من الويالت، واندفع فى طريق  هل تمكن قطر شرقى إسالم

  .الترقى والكمال؟
هل وفقت حكومة إسالمية أو زعامة شرقية إلى وضع ناموس اجتماعى يوقف تيار هذا الفساد الخلقى واالضطراب االجتماعى واأللم النفسى 

  .ق الحياة، وكان له فى النفوس أسوأ األثر وأعظم الضرر؟الذى يشمل كل مراف 
  .هل أجلى خصم من خصوم اإلسالم عن ديار اإلسالم؟ ال

  .وهل عادت أحكام اإلسالم وتعاليم اإلسالم فى أمة من األمم كما يريد اإلسالم؟ ال
  .وهل صلحت أخالق أبناء اإلسالم كما يريد اإلسالم؟

  .ال... لقرآن الكريم، وطالما سمعوه ووعوه، وهم يعلمون أنه أساس اإلسالم؟ وهل أخذ المسلمون بأحكام ا
ر األيام إال إذن لم َيجدَّ علينا جديد ُنَسرُّ به ونفرح له، وال زلنا فى موقفنا حيث نحن كما كنا منذ عام، وإذا استمر الحال على ذلك لم يزدنا مَ 

  .تأخًرا، وذلك ما يذيب لفائف القلب لوعة وأسى
  .ولئن كان التفريط فى الماضى جريمة فإنه فى المستقبل أشد جرًما وأكبر إثًما، فهيا يا أبناء اإلسالم ننتهز فرصة رمضان الجديد لنتجدد
وات، لشهتجددوا يا شباب اإلسالم، اخلعوا هذه النفوس الرثة البالية الخليقة الماجنة الطاغية الكاسية الضعيفة الناعمة الغارقة فى األمانى وا

، وعزوف عن واستبدلوا بها فى رمضان الجديد نفوًسا أخرى جريئة فى الحق، شاعرة بالواجب، مقدرة لألمانة، كلها فتوة وهمة وقوة، ونزوع إلى المعالى
  .(8المنافقون: " )ِكنَّ اْلُمَناِفِقيَن اَل َيْعَلُمونَ هلِل اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َولَ : "الصغائر، وطموح إلى المجد الذى خلده هللا لكم فى كتابه؛ إذ يقول
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أن يمر بكم  جددوا أنفسكم، وزكوا أرواحكم، واستعينوا بالصالة والصيام والطاعة والقيام، وجددوا توبة نصوًحا ُترضى ربكم فيرضى بها عنكم، واحذروا
 واح، رمضان فال تصقل به النفوس، وال تزكى به السرائر وال تطهر به األر 

وقد جاء رمضان: "يا باغى الشر أقصر، ويا باغى الخير هلم"؛ فال يبادر المسلمون إلى  -تبارك وتعالى-وليس بجميل أن ينادى منادى الحق 
  .اإلجابة، وال يسارعون إلى تلبية الداعى البر الرحيم

إنه شهر مناجاة وروحانية؛ ولهذا أوثر أن تخلو بنفسك وتستجوب أصداء حسك فى خلوة من ليل أو نهار؛ فتسأل نفسك عن واجبها نحو ربها 
ما ية أكثر مودينها وأسرتها وأمتها ووطنها وقرابتها، وإلى أى حد قامت بشعب هذه الواجبات وفروعها، وثق بأنك ستفهم عن نفسك فى هذه الخلوة الربان 

 تفهم عنى، ولو كتبت لك أضعاف هذه الصفحات،  
لَّق وثق يا عزيزى أن العلم الصحيح إنما ينبع من الروح، ويفيض من القلب، ويتفجر من جوانب النفوس الزكية المشرقة؛ فكن عبًدا ربانيًّا مع

 .ضاهالقلب باهلل؛ تره يمأل نفسك بهجة وسعادة، وهللا ولى توفيقنا وتوفيقك إلى ما يحبه وير 
*************** 

 كما ينبغي؟ كيف نستعُد لرمضان  
   أحبابي في هللا.. الكل يستعد لرمضان..• 

   فهل استعددت  أنت لرمضان ؟
ى فإن  أخي الحبيب  لتعلم جيدا   ما يجعلك تكثف جهودك   فيه أيضا  من الخطر..  أنه على ق ْدر ما فى رمضان من الخير الذى ال ُيحص 

ي ا  لهذا الشهرلالستعداد   الكريم. ِجدِ 
عليه وسلم صعد الِمنب ر فقال  فعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا) المعنى...هذا الحديث الخطير: وي ْكِفيك  في ذلك 

السالم أتاني فقال من أدرك  فقلت  )آمين آمين آمين(، فقال: إن جبريل عليه  )آمين آمين آمين(، قيل يا رسول هللا إنك صعدت  المنبر
 (.997قل آمين فقلُت آمين(. )انظرصحيح الترغيب والترهيب:  هللا فدخل النار فأبعده فلم ُيغف ر له شهر رمضان

 عالقتك باهلل قبل أْن تدخل رمضان: لذلك كان البد أْن ُتصِلح  
د ي نال هذا يكون بينك وبين هللِا عالقة طيبة فى فعل الطاعات واجتناب الفتح(، فالبد أْن  ألن رمضان  فتٌح من هللا )ليس أيُّ أح 

 حتى ي فتح  عليك بسببها فى رمضان. المعاصى
 ُتصِلُح عالقتك باهلل ؟ والسؤال اآلن... كيف 

ذن الثواب ح صدا  بإ قبل رمضان لتتدرب فيها قدر  ما تستطيع، حتى إذا جاء رمضان حصدت   إيمانية أوال :البد من وجود ُمع سك رات 
 رمضان ألول مرة... إنسان جديد. هللا، وُأعِتقت  من النار فى أول ليلة بإذن هللا، وخرجت  من

 على هذه المعسكرات اإليمانية:  ولذلك... هيا بنا اآلن لنتعرف
ر الصيام -1 ي ة من )قراءة قرآن أو أذكار أو خشوع فى  فى كل رمضان :ُمع سك  دعاء  الصالة أوي ِضيع النهار بدون طاعة ِجدِ 

ة الصيام، وكذلك ي ِضيع ليل رمضان بسبب مشاكل ق  د جسدك من اآلن على صيام  أو...(، وذلك بسبب م ش  اإلفطار، فلذلك البد أْن ُتع وِ 
 فقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم عنهم: يوم ي االثنين والخميس،

 14و  13(، وكذلك صيام )1583 عملي وأنا صائم( )انظرصحيح الجامع:ُيرف ع    إن األعمال  ُترف ُع يوم االثنين والخميس فأحب أنْ )
هر وإفطاُره( )انظر صحيح  العربى فقد قال النبى صلى هللا عليه وسلم عنهم: )صياُم ثالثة أيام من كل شهر صيامُ  ( من الشهر15و الد 

 أثناء النهار. (، وذلك حتى ال ت ِقل عبادتك فى رمضان3848الجامع: 
 

 ت لز ُمُه على لسانك طوال رجب وشعبان وهو: من اآلن اجعل لك ُدعاء   :الدعاء رُمع سك   -2
ِلغنا رمضان واجعلنا فيه من)  ، لعلك توافق ساعة إجابة فتفوز فوزا  عظيما .(الفائزين اللهم ب 

ر القيام  -3 د نفسك على    هذا يحتاج إلى:  ُمع سك  ليلة،   القيام ولو بنصف ساعة كلاستعداٍد خاص قبل رمضان، ألنك البد أْن ُتع وِ 
واحتسابا ( التي جعلها النبي صلى هللا عليه وسلم شرطا  لمغفرة  حتى تدخل رمضان وأنت ُمعتاد القيام، فتستطيع  أْن تعيش كلمة: )إيمانا  

 يه(.عل حينما قال: )م ن قام  رمضان إيمانا  واحتسابا ُغِفر  له ما تقدم  من ذنبه()ُمت ف ق ما تقدم من ذنبك
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اةٌ  وقد قال النبي )صلى هللا عليه وسلم(: )عليكم بقيام   الليل فإنه دأُب الصالحين قبلكم، وُقرب ٌة إلى ربكم، وم ْكف ر ة للسيئات، وم نه 
 (، 624الترغيب والترهيب:  انظر صحيح( ))أي ينهى اإلنسان عن الم ع اِصي) عن اإلثم

قام بمائة آية ُكِتب  من القانتين، وم ن قام بألف آية ُكِتب  من  ُيكت ب من الغافلين، ومنم ن قام  بعشر آيات لم ) وقال أيضا :
 (.6439صحيح الجامع:  الُمقنِطرين()انظر

 القيام بـ: الحسنات، )واأللف آية( مثل أْن تقرأ في صالة أي الذين جاءوا بقناطير من :الُمقنِطرين ومعنى
 مرتين(.  أي سورة( )من الممكن أْن ُتكرر سورة الناسآيات من  5جزء تبارك + جزء عم + )

عدد ركعات صالتك،   آية( فُتقِسم ها على  96الُمنقاِدين، والمائة آية مثل أْن تقرأ سورة الواقعة )وهي    أي الطائعين  :ومعنى القانتين
 آيات(.  4ثم تقرأ في آخر ركعة بـ )قل هو هللا أحد( )وهي 

  
ر . 4 عو ة إلى هللا ُمع سك  تتصل به   -)وأنتي تهتمين بصديقة واحدة فقط(  -ِسو ى أْن تهتم بصديق واحد فقط  ال أطلُب منك : الد 

الخير، وستراُه في آخر رمضان  درس لتصحبه معك، وتشجعه على الصيام والقيام، وتشجعه على تطبيق ما فى هذه الورقة من قبل كل
ابإذن هللا تعالى وقد انبعث النور من وجهه،    ستسجد ُشكر ا  هلل تعالى أْن جعلك سببا  لهداية هذا الشاب، فقد قال النبي صلى هللا فساعت ه 

ُجال  واحدا  خير لك من أْن يكون لك ُحُمرُ  لَّ على خيٍر فله مثُل   عليه وسلم: )أِلن ي هِدي  هللُا بك ر  الن ع م()متفق عليه(، وقال أيضا : )م ن د 
 (.5007مسلم  أجر فاعِله( )رواه

  
ر العلم  -5 ل ى  قال تعالى: ﴿:  ُمع سك  ِبيِلي أ ْدُعو ِإل ى َّللاَِّ ع  ( أى: على علم، وقال النبي صلى هللا 108﴾ )يوسف    ب ِصير ةٍ   ُقْل ه ِذِه س 

ل  هللا له طريقا  إلى الجنة( )انظر صحيح سنن عليه وسلم: )م ن هَّ ذلك ينبغي من  (، فل223ابن ماجة:  سلك طريقا  يلتِمُس فيه ِعلما  س 
 تعُبد  هللا  على ب ِصيرة. اآلن أْن تتعلم األحكام الِفقهيَّة للصيام حتى

  
ر إصالح القلوب -6 مَّل بذنوب  هل ستدخل: ُمع سك   شهر كاملة ؟! 11رمضان بقلبك هذا وهو ُمح 

 ولكن كيف ذلك ؟ مطلوب منك أْن تدخل رمضان بقلب جديد،
 وتعالى. إلى هللا تعالى بأْن ُيصِلح  قلبك، فإن القلوب في يده سبحانهمن الدعاء بتضرع   البد أوال :

ثم تعطى له ُسمَّا   ِغذاء القلب، فأنت حينما تعمل طاعة معينة ثم تتبعها بمعصية فكأنك تعطى قلبك دواء   البد من توحيد ثانيا:
ُد القلُب بهذا، ولذلك البد أْن توحد غذاء قلبك بالطاعة تحافظ عليه قدر الُمست طاع من المعصية، ألن المعصية تترك أثرا   فقط، وأْن  في فس 

ه. في القلب،  فالبد أْن تقاوم أي شهوة أو حب دنيا أو أي شيئ يقترب من قلبك لُيفِسد 
ا الَّذِ  ي ا من ِذكر هللا تعالى فهو خيُر ُمِعين على إصالح القلوب، فقد قال هللا تعالى: ﴿ عليك أْن تكثر ثالثا :  ين  آم ُنوا اْذُكُروا َّللاَّ  أ يُّه 

ِثيرا   (، فالذكر الكثير براءة  142﴾ )النساء    ق ِليال    ُير اُءون  النَّاس  و ال ي ْذُكُرون  َّللاَّ  ِإالَّ   (، وقال حكاية  عن المنافقين: ﴿41﴾ )األحزاب    ِذْكرا  ك 
 للقلب من النفاق.

  
ر الصالة:  -7 ى ع نِ  يقول هللا تعالى: ﴿ ُمع سك  ة  ت ْنه  ال  اِء و اْلُمْنك رِ   ِإنَّ الصَّ  [، فدعونا أيها األحبة نتسائلُ 45﴾ ]العنكبوت:  اْلف ْحش 

 ؟ هل صالُتنا هذه تنهانا عن الفحشاء والمنكر() بصدق:
 إذن؟ فما السبب ُمنغ ِمِسين في الذنوب والمعاصي، بالطبع ال(، بدليل أننا مازلنا) الجواب:

رُبنا وي رضاها، حتى تنهانا هذه الصالة عن الفحشاء والمنكر، وحتى تصلح  نتعلم كيف ُنصلى الصالة التي يحبهاالسبب أننا لم 
 وأخالقنا، في صُلح بذلك رمضان كله بإذن هللا تعالى. بها قلوبنا

أيام( فى  10إذا ذهب )أنه  اعلمو . أْن تصحح صالتك... فإنها كافية لتغيير كل شئ فى حياتك. أْن تجاهد من اآلن في فالبد
 تذهب هذه األيام فى رمضان )فدقائق رمضان غالية(. رجب أو شعبان فى محاولة الخشوع...خيٌر من أنْ 
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أنك أول ما   عند سماع األذان )بمعنى التلبية الفورية أال وهى فى الصالة ينبغى أْن تعمل بها.. وهناك نصيحة مهمة جدا  جدا  
تبارك وتعالى )فل ْيس  هللُا تعالى هو الذي ُيقاُل له: )انتِظر قليال (  البد أن تقطع ُدنياك، وأْن ُتسرع بتلبية أمر ربكتسمع كلمة: )هللا اكبر( 

كان هذا هو االبتالء الحقيقى للعبد  ذلك، ولذلك دقائق، أو عند اإلقامة(، فاهلُل تعالى أغن ى وأع ز  ِمْن أْن ُيقال  لهُ  5إليك بعد  أو)سآتي
 النداء خمس مرات يوميا :هل ستترُك الدنيا ِمن أجِلِه أم ال ؟(،   تبارك وتعالى يمتحُنك بهذا)ألن هللاُ 

افعة الب ول والغائط، والمرض، طبعا  إال إذا كان وغير ذلك من األعذار  هناك ُعذر شرعي )كحضور الطعام وأنت محتاٌج إليه، وُمد 
 . الُمبيحة ِلت رك الجماعة(

  فإنك ستحصل على هذا الخير الكثير: أسرعت  بتلبية أمر ربك فإذا • 
بلية للصالة، والدعاء الذى ال) ُه هللا بين األذان واإلقامة، واالستعداد القلبى للخشوع(، وكذلك إدراك الصف األول   صالة الُسن ة الق  ي ُرد 

 الذى قال عنه النبى صلى هللا عليه وسلم:
(، وأيضا  إدراك تكبيرة اإلحرام التى قال عنها 5264قرع ة()انظر صحيح الجامع:  ا كانت إال لو تعلمون ما فى الصف األول م)

ل ى هلل أربعين يوما  في جماعة ُيدرُك فيها التكبيرة) النبى براءة من النار، وبراءة   األولى ُكِتب  له براءتان.. صلى هللا عليه وسلم(: )م ن ص 
 (.6365الجامع: من النفاق()انظر صحيح

  
ر القرآن )تالوة . 8  : عمل( –تدبر  –ُمع سك 

(، وقال أيضا : )من قرأ 1910فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا  ألصحابه()رواه مسلم    قال النبى )صلى هللا عليه وسلم(: )اقرأوا القرآن
حرف، والٌم حرف، وِميٌم حرف()انظر صحيح  من كتاب هللا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال اقول )ا لٓم( حرف، ولكن أِلفٌ  حرفا  

 (.6469الجامع: 
أْن تتدبر القرآن، كما قال تعالى:   أن األمر ليس مقتصرا  على التالوة باللسان وفقط، ولكن البد أيضا  من  جيدا   ولكن البد أْن تعلم 

ا أ ف ال   ﴿ اُله  ل ى ُقُلوٍب أ ْقف  بَُّرون  اْلُقْرآ ن  أ ْم ع  ِلي ت ذ كَّر  ُأوُلو األ ْلب اِب  ِكت اٌب أ ْنز ْلن اُه ِإل ْيك   ﴿ وقال أيضا : [،24﴾ ]محمد:  ي ت د  بَُّروا آ ي اِتِه و  ٌك ِلي دَّ  ُمب ار 
 [.29ص: ] ﴾

ك ة هذا الكتاب أال وهو التدبر،  فاهلُل تعالى وصف القرآن بأنه ِكتاٌب ُمب ارك، ثم ح  الطريق الذي ت حُصُل به ب ر  ض  الف هُم  والتدبر هوو 
 بُمقتضاه. والعمل ، وخشوع الجوارح،(التركيزلما ُيتل ى من القرآن، مع حضور القلب )

ُلق بآدابه، كما قال -بعد تدبر القرآن  -البد  لذلك كان  تعالى: من العمل بما فيه، والت خ 
كٌ  و ه ذ ا ِكت ابٌ  ﴿ اُه ُمب ار  ُمون   ف اتَِّبُعوهُ  أ ْنز ْلن  هللِا بن م سعود رضي هللا عنه: )كان  [ وقد قال عبدُ 155﴾ ]األنعام:  و اتَُّقوا ل ع لَُّكْم ُتْرح 

 حتى ي عرف معاِنيهن والعمل بهن(. الرجل منا إذا تعلم عشر  اآليات لم يتجاوزُهن  
 اوال  بالقرآن.فلنبدأ  وعلى هذا فإذا أردنا أْن نسلك أقرب  طريق يوصلنا إلى هللا تعالى وبأقل جهد

 
   واقعية كان البد من المشروع التالى: وحتى يتم ذلك بخطوات عملية

فا  صغيرا  ال يفارقك -1 يبك )قلم ُرصاص(. اجعل معك ُمصح   أبدا ، وضع في ج 
 أْن تتدبرها )وإنْ نصف جزء( بتركيز شديد )قدر المستطاع(، وال تتجاوز أي آية إال بعد  ابدأ في تالوة الِوْرد اليومي )جزء أو -2

ْره ا(.  لم تتمكن من تدبر اآلية إال بتكرارها فك رِ 
للبيت عليك أْن تقرأ تفسير   خفيفة بالقلم الرصاص على رقم اآلية التي ال تستطيع أْن تفهم معناها، وعندما تذهب  ضع عالمة  -3

 ..هذه اآليات 
من أمٍر ونهٍي وإرشاد(، ثم  ) اآليات التي فيها الوصايا العملية واألخالقيةقراءتك في الوْرد اليومي أْن تستخرج  حاول أثناء -4

 اجتهد في تنفيذها.
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 كيف نستقبل رمضان 

  وأْن تطبقها في حياتك: ،البد أن تعلم هذه الُسنن الهامة من ُسنن معاملة هللا ثانيا :
 السالم عندما قال:  فإن موسى عليه) قْدر مقام هللا عندك... على قْدر مقاِمك عند هللا: على -1
ى  و ع ِجْلُت ِإل ْيك   ﴿ بِ  ِلت ْرض  ل ى النَّاسِ  ي ا [ قال له هللا: ﴿84﴾ ]طه:  ر  ْيُتك  ع  ى ِإنِ ي اْصط ف  [ )يعني على 144﴾ ]األعراف:  ُموس 

 ما تستقيم فى رجب وشعبان...على قدر ما يفتُح هللُا عليك فى رمضان(.  قدر
  

ه مَّه جعل هللُا ِغن اُه  فقد قال النبى )صلى هللا عليه وسلم(: )م ن كانت اآلخرةُ  ُكلَّ شئ: هللا...ك فاُه هللُا ه مَّ م ن جعل ه مَُّه هو  - 2
ْمل ه وأتته الدنيا وهي راِغمة، ومن إال   كانت الدنيا ه مَُّه جعل هللا فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا  في قلبه وجمع له ش 

ر  له()انظر صحيح الجامع: ما   (.6510ُقدِ 
 حتى ي كفي ك  هللا كل الُهموم األخرى.  إرضاء هللا() ه مٌّا  واحدا  فقط وهو: البد أْن تجعل  لك فلذلك

  
ُ ُقُلوب ُهمْ  ف ل مَّا ز اُغوا قال تعالى: ﴿ عنك: ال تلتفت عن هللا... فيلتفت هللاُ  -3 فعندما يلتفت قلبك عن هللا [، 5﴾ ]الصف:  أ ز اغ  َّللاَّ

ْلن ا   و ال  ُتِطْع م نْ   ﴿ على القلب، قال تعالى:  دنيا أو شهوة أو أي شئ يعطله عن الوصول إليه، فإن العقوبة أول ماتنزل فإنها تنزل  إلى أ ْغف 
قد تغيَّر  وصار   -لوصول إلرضاء هللا جعلته ا الذي - [ فعندما تنزل الغفلة على القلب ستشعر أن همك 28﴾ ]الكهف:  ِذْكِرن ا ع نْ  ق ْلب هُ 

 ه مَّا  آخرا  )فانتبه(. 
  

 : ُتفِضْل شيئا  على هللا... فيعذبك هللا به ال -4
ب ق   قال تعالى: ﴿ ُكمْ  ل ْوال  ِكت اٌب ِمن  َّللاَِّ س  ْذُتمْ  ل م سَّ  [.68﴾ ]األنفال:  ع ذ اٌب ع ِظيمٌ  ِفيم ا أ خ 

  
ل  الَِّذين  ظ ل ُموا ق ْوال  غ ْير  الَِّذي ِقيل   قال تعالى حكاية  عن بني إسرائيل(: ﴿) عليك: ُتب ِدْل...فُيب ِدل هللاُ ال  -5 ل ى  ف ب دَّ ل ُهْم ف أ ْنز ْلن ا ع 

م اِء ِبم ا ح أنه أرسل عليهم[، فاهلُل تعالى 59﴾ ]البقرة:  ك اُنوا ي ْفُسُقون   الَِّذين  ظ ل ُموا ِرْجز ا ِمن  السَّ ض  ِنع م    ، وذلك ألنمن السماء العذاب و 
لو ى  -هللِا التي جاءت لهم كانت من السماء مثل )الم ن   وا  الغمام )وهو -الس  ُلوا تعاليم  هللِا وع ص  السحاب الذى كان يظلهم((، فلما ب دَّ

ل   ُر الخوف،  أمر ُه، ب د  ُر األماِن هو م صد  ُر الِغن ى هو هللُا عليهم، فأصبح م صد  ُر العذاب. ُُ م صد   وم صد  ُر النعيم هو م صد   الفقر، وم صد 
ا  وتجد عكس هذه الُسن ة في قوِلِه تعالى: ﴿ اِلح  ِمل  ع م ال  ص  ان  َّللاَُّ غ ُفور ا  ِإالَّ م ْن ت اب  و آ م ن  و ع  ك  ن اٍت و  س  يِ ئ اِتِهْم ح  ُل َّللاَُّ س    ف ُأول ِئك  ُيب دِ 

ِحيم ا ُتبدل لألحسن فإن هللا تعالى سيجعلك ال70﴾ ]الفرقان:  ر  تشعر بالندم على أي لحظة م ر ت عليك وأنت بعيٌد عنه، )يعني   [، فكما س 
ل في  عليك(. رجب وشعبان لألحسن..على قدر ما يكوُن رمضان القادم أحسن رمضان ي ُمرُّ  على قدر ما تب دِ 

 ء السبيلوهللا الموفق وهو الهادي إلى سوا
 وهللا أكبر وهلل الحمد


