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 رمضانشهر ثواب 
 معروفري غ الكاتب:

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم )قال اهلل تعاىل:  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
 صدق اهلل العظيم  (تَ ت َُّقونَ 

  ؟نبكذاهلل ما تقدم من  أن يغفرهل تريد 
حتساباً ارمضان إمياناً و من صام ) عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:

متفق  (تقدم من ذنبه له ما حتسابًا غفرامن قام رمضان إميانًا و ) عليه متفق (تقدم من ذنبه له ما غفر
 متفٌق عليه. (تقدم من ذنبه له ما غفر حتساباً او  من قام ليلة القدر إمياناً ) عليه

 يرد؟  هل تعلم أن دعاء الصائم ال
اِع ِإَذا َدَعاِن فَ لْ )  تعاىل:قال اهلل َيْسَتِجيُبوْا ِل َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعِّنِّ فَِإِّنِّ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

   .(َوْليُ ْؤِمُنواْ يب َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ 
دعوهتم الصائم  ترد ثالثٌة ال) اهلل صلى اهلل عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول

 أبواب السماء ويقول الرب عز رفعها اهلل فوق الغمام ويفتح هلاواإلمام العادل ودعوة املظلوم ي حىت يفطر
 بن ماجه.او  رواه أمحد (بعد حني وجل وعزيت ألنصرنك ولو

 يء؟ ن غري أن ينقص من أجره شم صائم أجر أن تأخذ هل تريد
ثل من فطر صائمًا كان له م) عن زيد بن خالد اجلهِّن رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم:

  .(أجره غري أنه ال ينقص من أجر الصائم شيء
 هل تعلم أن اهلل يفرح بك وأن خلوف فمك أطيب عنده من رائحة املسك ؟ 

كل عمل ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: قال اهلل عز وجل :اهلل عنه قالعن أيب هريرة رضي 
الصوم جنة فإذا  و ) اهلل صلى اهلل عليه وسلم سولقال ر مث  (إال الصيام فهو ِل وأنا أجزي بهابن آدم له 

كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إِّن صائم والذي نفس حممد 
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ح بفطره وإذا لقي ربه بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك للصائم فرحتان إذا أفطر فر 
 .متفق عليه (فرح بصومه

 تريد أن يعتق اهلل رقبتك من النار؟ وهل تعلم أن أبوب اجلنة مفتوحة أمامك؟هل 
إذا كان أول ليلة من شهر ) قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: :عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال

رمضان صفدت الشياطني ومردة اجلن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب اجلنة فلم 
 ( عتقاء من النار وذلك كل ليلةيغلق منها باب وينادي مناد يا باغي اخلري أقبل ويا باغي الشر أقصر وهلل

 .أخرجه الرتمذي
 من احلسنات؟ هل تريد أن يصبح لديك كنوز

روى ابن خزمية يف صحيحه والبيهقي يف سننه بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي اهلل 
أيها الناس قد أظلكم ) عنه قال: خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف آخر يوم من شعبان فقال:

ة وجعل قيام ليله شهر جعل اهلل صيامه فريض ،شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة هي خري من ألف شهر
تطوعًا من تقرب فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن تقرب فيه بفريضة  

 (.سواهكان كمن أدى سبعني فريضة فيما 
 . .؟ مضى.هل تريد أن يعفو اهلل عن كل ما 

 قال: ا أقول فيها؟عن عائشة رضي اهلل عنها قلت يا رسول اهلل أرأيت إن علمت أي ليلة القدر م
 .رواه الرتمذي (لهم إنك عفو حتب العفو فاعف عِّنقوِل ال)

 هل تريد أن يبسط لك يف رزقك؟ وأن يطيل اهلل أجلك؟
قه من أحب أن يبسط له يف رز ) عن أنس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:

بري بن مطعم رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل متفق عليه وعن ج (وينسأ له يف أثره فليصل رمحه
 .متفق عليه (جلنة قاطع رحمال يدخل ا) عليه وسلم قال:

 هل نويت اإلكثار من الصدقة يف شهر الصدقات؟
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كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما ) عن ابن عباس رضي اهلل عنه قال:
  .(أجود باخلري من الريح املرسلة . . . . رمضان.يكون يف 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيافظ عليها طيلة  كان رسولواليت  فحافظ أخي على هذه األمور الستة 
 العام ويكثر منها يف رمضان:

 الدعاء. . الصدقة. . الرحم.صلة  . الليل.قيام  . اجلماعة.صالة  تالوة القرآن. .
  قال:  عليه وسلمصلى اهللوال تنس أنه 

 (أنف عبد أدرك رمضان ومل يغفر لهرغم )
 .بظهر الغيبصاحلة وال تنسونا من دعوة 

 رعيةمن مقاصد السياسة الش
 حممد أبو لقمان

 ن الرحيمبسم اهلل الرمح

الظروف الصعبة إال أنِّن يف هذه العجالة و  كتباً و  إن الكالم عن السياسة الشرعية قد يستغرق أياماً  
 ..يف رضا اهلل سبحانه و تعاىل. متشيتهاراها فاصلة كافية إلرشاد اهلمم و أخلص كلمة أ

اسة العلمانية الغربية ال تدخل يف السيال خترج عن تقوى اهلل جل و عال و رعية أما بعد: السياسة الش
، سياسة الشرعية اإلسالميةكثرية للال بد من تأصيل أصول وإقامة فروع عظيمة و ، وختدشهافتفسدها 

ب سبحان اهلل. فمن السياسة الشرعية اليت جي، املعيار للقيادة واحلكم والتسيري هو العلم وكل يف جماله
التعليم والبناء وإعداد  وأيضاً  "النصح"عملي بفهم أهل العلم و الدراية إتباعها إتباعا علمي ال تقليدي 

ة للحق ال للنفس واهلوى أو احلزب الدعو الطيبة والكلمة الطيبة والزوجة الصاحلة و  العدة واهلجر والصحبة
السياسة الشرعية بناء اجلامعات من ، ة الغبيةطاِّن أو شخصياته املبكيلتارخيه الشي العالِّن نظراً  الفالِّن أو

لشرعية وضع األشياء يف حمالهتا من السياسة ا، لشرعية ترك التقليد األعمى للغريمن السياسة ا، واملساجد
 ،ة والشدة على أعداء الدين وجماهدهتم بعد هجرهتمظمن السياسة الشرعية الغل، كمةهي احلوأماكنها و 

إتباع احلبيب حممد عليه الصالة تعاليم الدين اإلسالمي و ي بأخالق و السياسة الشرعية التحلمن 
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من  .السياسة الشرعية تعلم القرءان.من ، يف اهلل والبغض يف اهلل من السياسة الشرعية احلب، والسالم
 .نتخابات ودميوقراطية وشيوعيةاالغريبة عن الدين من  نغماس يف املناهج الغربيةالسياسة الشرعية عدم اال

العقد القواد أو اخللفاء من أهل احلل و تعيني احلكام أو الشرعية نظام الشورى اإلسالمي و  ن السياسةم
علماء ، لمن السياسة الشرعية الرجوع للعلماء فيما أشك ،ستعمل لهالشخصية تقية فقيهة عاملة مبا 

لتزام بأصول ن واالياسة الشرعية إقامة أصول الديمن السعلماء األحزاب و  ن العبادة الرمحالتقوى و 
سياسة من ال، وجه أخيك وعدم بدء الكافر بالسالمبتسامة يف من السياسة الشرعية اال، عتقاداال

هتمام باملساجد من السياسة الشرعية اال، الشرعية عدم كتمان العلم وتبيينه خاصة للمقبلني عليه
من السياسة ، السياسة الشرعية التواصي باحلق والتواصي بالصربمن ، والعلماء الربانيني والعلم والعلماء

السياسة الشرعية نبذ  من، عمل باألسباب ولزوم اجلماعة وطاعة الوالدين والوِل يف املعروفالشرعية ال
 من ،الزنادقة املرتديناحلث على التمسك حببل اهلل وعدم التمسك بنداءات كالب الكفر و ختالف و اال

لماء عاملني وعابدين شكر األخيار من عة تأصيل األصول والتحذير من األشرار والشر و السياسة الشرعي
من السياسة الشرعية  ،منصب خبيث يرضي الزوجة الفاسقة ال متقاتلني من أجل، متعلمنيومعلمني و 

من  ،ل يف الشبهات أو الشهوات احملرمةهجر مسببات الدخو لتفاف حول العلماء وأماكن اخلري و اال
من  ،ني الذين مل يقاتلونا يف الديناملشركار و حىت الكفعية عدم الوقوع يف أعراض الناس و اسة الشر السي

سة الشرعية من السيا ،العدوانياسة الشرعية التعاون على الرب والتقوى وعدم التعاون على اإلمث و الس
ال جتوز  ،وسيقى احملرمةاملهو واملعازف و الت اللآمن السياسة الشرعية حماربة  ،الصرب على أقدار اهلل

نفس مع قتل األخرين لعدة أسباب وحلمق هذه العمل وتنفري الناس عن نتحارية أو قتل اللعمليات االا
ال تلهو وتلعب مث تنتظر  ،أعد العدة مث جاهد ،عدم الصرب على أقدار اهلللسنة و االدين وخمالفة الكتاب و 

 .كبار العلماء كالم يف هذا املوضوع اخلطرين تيمية و بان قيم اجلوزية و بالو  ،اهلل املستعان ،الشهادة
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 مــع القرآن الكريم
 ربيع شكري

 بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهلل؛ نبينا حممد بن عبد اهلل وعلى آله أهله.
 أما بعُد..

 :فضل تالوة القرآن الكريم
 .القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة -1
 .يف الدنيا واآلخرة القرآن سبب الرفعة -2
 .قراءة القرآن سبب نزول السكينة -3
 .أجر قراءة القرآن يقع مضاعفاً  -4
 .معلم القرآن ومتعلمه هم خري الناس -5
 .حافظ القرآن مع السفرة الكرام الربرة -6
 .حافظ القرآن يستحق اإلكرام والتوقري -7

 :آداب تالوة القرآن الكريم
 .اإلخالص -1
 .الطهارة -2
 .صوتأحكام التالوة وحتسني ال -3

 :مفاتيح تدبر القرآن الكريم
 .حب القرآن الكرمي -1
 .إخالص النية هلل -2
 .االستعانة بكتب التفسري -3
 .اختيار الوقت املناسب -4
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 .املدارسة -5
 .العمل والتطبيق -6

 


