


,الصيام ال تنس ان تنوي 
اللهم إني نويت" : وتقول 

أن أصوم رمضان إيمانًا 
قدم ما تواحتسابًا فأغفر لي 

"من ذنبي وما تأخر



عن ابي هريرة رضي اهلل عنه
قال رسول االه صلى: " يقول 

ل اهلل عليه وسلم قال اهلل ك
عمل ابن ادم له اال الصيام 

عليهمتفق"فإنه لي وانا اجزي به 



د الحمدهلل الذي أحيانًا فأوج
لنا مواسم للخير ونفحات 
:  لإليمان وكل رمضان وأنتم
أجّد عماًل وأكبر أماًل وألم 
اًل شماًل وأسعد حااًل وأوفر حال

ى وأريح بااًل وأكثر فأاًل وإل
الفردوس أقرب منااًل



نعمة أن بلغك اهلل رمضان
أن أطال , فاشكره على ذلك 

يام و في عمرك لتتمتع بالص
.العبادة



أغلق مدن أحقادك وأطرق 
أبواب الرحمة والمودة فإرحم

وازرع القريب وود البعيد 
المساحات البيضاء في 
حناياك وتخلص من 

المساحات السوداء في 
.داخلك



أغمض عينيك بعمق لتدرك حجم
لمة نعمة البصر ولتتذكر القبر وظ

ر القبر ووحشة القبر وعذاب القب
وأحبة رحلوا تاركين خلفهم حزنًا

باتساع األرض وجرحًا بامتداد 
ّلما السماء وبقايا ُمؤلمة تقتلك ك

زن لمحتها وذكريات جميلة أكل الح
أحشاءها وتباكى إن عجزت عن 

.البكاء لعل اهلل يغفر لك ولهم



تذكر أولئك الذين كانوا ذات
رمضان يملئون عالمك ثم 
غّيبتهم األيام عنك ورحلوا 

كاألحالم, 
زينة خلفهم البقايا الحتاركين 

ها تمألك بالحزن كلما مررت ب
.  أو مّرت ذات ذكرى بك 



ة ُمختصراعتذار أكتب رسالة 
ألولئك الذين ينامون في 
ضميرك ويقلقون نومك 

ويغرسون خناجرهم في أحشاء 
ت ذاكرتك إلحساسك بأنك ذا
.ميوم سّببت لهم بعض األل



الظن السيء أو احذر 
روا اإلساءة ألولئك الذين دّم

شيئًا جمياًل فيك وإياك
والظلم فالظلم ظلمات 

.يوم القيامة



تك استطاعذاكرتك الحزينة قدر افقد 
رك فال تتحسس طعنات الغدر في ظه

وال تحص عدد هزائمك معهم وال 
تسجن نفسك في زنزانة األلم وال

ر واغفتجلد نفسك بسياط الندم 
ذين للذين خذلوك والذين ضّيعوك وال

شّوهوك والذين قتلوك والذين 
وأكلوا لحمك ميتًا علىاغتابوك 

غفلة منك ولم يشفع لك لديهم 
سنوات الحي الجميل



حاور نفسك طوياًل وسافر في
عن ذاتك وابحث أعماقك 

لها أو ساعدها على واعتذر 
.لهماالعتذار 



انفي ُكل َليلة ِمن ليالي رمض
اسًا َيخَتار سبحاَنُه و تعالى أن

َيعِتقُهم ِمن النار
ن َف أكثروا من الدعاء علنا َنكو

ِمنُهم



يعني أن تذبل ال أن تصوم 
ابتسامتك

ك و تبهت نظرة الرفق في عيني
ضجركويعلو 

ب الصوم تزكية للروح و تهذي-
للنفس



رمضان يذّكرك بالجائعين, 
أن ويخبرك بأن هناك بائسين, و
ونًا في األرض مساكين, لتكون ع

.إلخوانك المسلمين
عائض القرني. د



لي رمضان يمنح لك فرصة للتح
تل بالصبر, ومحاربة الكسل, وق

الفرصةهذه العجز, فال تضيع 
.الثمينة 



جعل ربنا شهر رمضان فرصة 
عظيمة لتكفير الخطايا 

ليه والسيئات ودليل ذلك قوله ع
ان من صام رمض)الصالة والسالم 

دم غفرله ما تقإيمانا واحتسابا 
(من ذنبه



أظلك شهر النفحات والهبات 
فخلده بأحسن األعمال فإن 

.  اإليام صحائف األعمار



ممن أرخص ليال ...التكن 
رمضان

فال لما في الدنيا جمع
وال لآلخرة ارتفع



حاور نفسك طوياًل وسافر في
عن ذاتك وابحث أعماقك 

لها أو ساعدها على واعتذر 
.لهماالعتذار 



ك لذاتابتسم صافح قلبك 
صالح نفسك وأطلق أسر 

أحزانك وعّلم همومك الطيران
.بعيدًا عنك



أعد ترتيب نفسك لملم 
ن ماقترب بقاياك المبعثرة 

اكتشف أحالمك البعيدة 
واهزم مواطن الخير في داخلك 

.نفسك األّمـارة بالسوء



استطاعتكجاهد نفسك قدر 
قلبك قبل جسدك واغسل 

ولسانك قبل يديك وأفسد
مك كل محاوالتهم إلفساد صيا

أن تكون من أولئك واحذر 
الذين ال ينالهم من صيامهم

.سوى العطش والجوع



سارع للخيرات وتجنب الحرام
وأخف أمر يمينك عن يسارك 

فطر عن الغيبة كي ال توامتنع 
على لحم أخيك ميتًا



ك صافح قلبك ابتسم لذات
صالح نفسك وأطلق أسر 

أحزانك وعّلم همومك الطيران
يه شهر َيرتفع ف. بعيدًا عنك

الدرجات شهر عظيم شهر 
جميل شهر يشعر المسلم 
.بالفرحة شهر رمضان الكريم



أغلق مدن أحقادك وأطرق 
أبواب الرحمة والمودة فإرحم 

وازرع القريب وود البعيد 
ياك المساحات البيضاء في حنا

وتخلص من المساحات 
.السوداء في داخلك



بعد صالة الفجر ابقى في 
ر اقرأ القران استشعمكانك

به واذكر اهلل حتى شروق 
الشمس , بعد الشروق صل 

اجر ركعتي الضحى , ولك بذلك
.تامتين حجة وعمرة 



ك لذاتابتسم صافح قلبك 
صالح نفسك وأطلق أسر 
أحزانك وعّلم همومك 

شهر . الطيران بعيدًا عنك
َيرتفع فيه الدرجات شهر 

عظيم شهر جميل شهر يشعر
ان شهر رمضبالفرحة المسلم 

الكريم



عن ابن عباس قال كان رسول
أجود اهلل صلى اهلل عليه وسلم

الناس بالخير وكان أجود ما 
.يكون في شهر رمضان 



ِفيِه َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل) 
َناٍت ِمَن اْلُقْرآُن ُهًدى ِللنَّاِس َوَبيِّ
ِهَد ِمْنُكُم اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َش

اَن َمِريًضا َأْو الشَّْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمْن َك
اٍم ُأَخَر ُيِريُد َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّ

َر ِريُد ِبُكُم اْلُعْساللَُّه ِبُكُم اْلُيْسَر َوَلا ُي
ى بُِّروا اللََّه َعَلَوِلُتْكِمُلوا اْلِعدََّة َوِلُتَك

( ُكُروَن َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْش
[.187-183: البقرة]



وانت تقرأ القران وتجاهد في
ن ختمه , ابحث عن نفسك بي

, ستجد ما آياتها سطور 
يقصدك ويعنيك ستجد ما 

اء ويحتويك , وربما دوينفعك 
تكسر هم وسعادة يشفيك 

.ماضيك


