

قال صلى الله عليه وسلم : ”إمنا األعمال بالنيات“

أخي الصائم ... أختي الصائمة ...

ــــــــات : ــــــــات :ومــن هــــذه النـــيّ ومــن هــــذه النـــيّ
. ١- نية صوم رمضان كامالً إمياناً واحتساباً
. ٢- نية قيام رمضان كامالً إمياناً واحتساباً

٣- نية حتقيق تقوى الله عز وجل.
٤- نية التعرض لنفحات الله في هذا الشهر.

٥- نية غفران الذنوب كلها.
٦- نية الدخول من باب الريان في اجلنة.

٧- نية النجاة من النار.
٨- نية شفاعة الصيام لنا يوم القيامة.

٩- نية شفاعة القرآن الكرمي لنا يوم القيامة.
١٠- نية ختم املصحـــف كل ثالثة أيام أو أقل أو 

أكثر (حسب نيتك).
١١- نية الصوم (وهو من أشرف العبادات وال مثل له).

١٢- نية طلب جزاء الصوم من الله تعالى.
١٣- نيـــة اإلكثار من عبادة (الدعاء) وســـؤال 

الله القبول.
١٤- نية البراءة من مشابهة أهل الكتاب بأكلة 

السحر.
١٥- نية طلب صالة الله واملالئكة بأكلة السحور.
١٦- نية إظهار هذا الدين ومخالفة املشركني ، وذلك 
بتعجيل الفطر ألن اليهود والنصارى يؤخرون.

١٧- نية الصوم في احلر الشـــديد ، لكي يســـقى 
يوم العطش األكبر.

١٨- نية تفطير الصائمني من اجليران واألرحام 
واألقربني.

١٩- نية الصدقة واإلنفاق واجلود والكرم.
٢٠- نية إخراج زكاة الفطر في وقتها.

٢١- نية تذكر حال الفقراء واملساكني ، وتفقد 
أحوالهم.

٢٢- نية تضييق مجاري الشيطان ووسوسته.
٢٣- نيـــة أن خلوف فم الصائـــم أطيب عند الله 

من ريح املسك.
٢٤- نية صوم اجلوارح مع صوم البطن.
٢٥- نية الصوم عن الشهوات واملعاصي.

٢٦- نية التخلق بجامع األخالق احلسنة.
٢٧- نيـــة احلرص على رفع الشـــحناء والبغضاء 
بـــني املســـلمني (فإن ســـابه أحد أو شـــامته 

فليقل إني صائم).
٢٨- نية االعتكاف في العشـــر األواخر ، أو جزء 

منها.
٢٩- نية حتري ليالي القدر في العشـــر األواخر 

واالجتهاد بكثرة العبادة والدعاء فيها.
٣٠- نية العمرة في رمضـــان ، ألنها تعدل حجة 

مع النبي [ ، وندعو الله أن يبلغنا ذلك.
٣١- نيـــة مضاعفـــة أجر الصلـــوات في احلرمني 

الشريفني وندعو الله أن يبلغنا ذلك.
٣٢- نيـــة اإلنتصار والتمكني للمســـلمني ، كيوم 

بدر وفتح مكة.
٣٣- نية الفرح بإكمال طاعة الصيام في الدنيا ، 

والفرح األكبر عند لقاء الله يوم القيامة.
والقربـــات،  الطاعـــات  علـــى  املداومـــة  نيـــة   -٣٤
واالبتعاد عن الذنوب والســـيئات، واالستمرار 

على ذلك حتى بعد رمضان.
٣٥- نيـــة التوبة واإلقالع عن جميـــع املعاصي ، 

وعدم العودة إليها حتى بعد رمضان.

إنَّ   الله - عزّ وجلّ - يضاعف أعمال العباد بالنيات احلسنة ورب عمل يسير كبرته النية ، 
ورب عمل واحد ولكن تستجمع له النيات الكثيرة فتجد أجرها بحسب النيات.

وقد جمعت في هذه العجالة مجموعة من النيات ، لعلنا نستحضرها قبل رمضان فننال أجرها 
- بإذن الله - فلو وفقنا لفعلها فنسأل الله القبول ، وإن لم نستطع إال على بعضها فنسأل الله أن 

يكتب لنا أجورها كلها.
وينبغي عند استحضارها أن ندعوا الله أن يوفقنا جلميعها ، وأن يتقبل منا.




