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ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ  ِمۡسِب ٱَّلله

ْضِل ِثرِي ِمنن الْفن لنيْننا ِفيِه ِبالْكن فناضن عن
ن
ان، ونأ ضن من ْهِر رن يْننا بِبُلوِغ شن

لن ذ عن ي اْمَتن ِ احلمُد هلل اَّلذ
ُدُه ُسبْحن  ْمن ن وناِِلْمِتنناِن، َنن

ن
ُد أ ْشهن

ن
ِمنذِتِه، ونأ ِظيِم فنْضِلِه ون تِِه، ونعن قُْدرن ِتِه ون من ظن ًْدا ينِليُق ِبعن اننُه َحن

ِقيناِمهِ  انن ون ضن من ِم بِِصيناِم رن ِة اْْلِْسَلن مذ
ُ
ٰ أ ن ذ لَعن ي اْمَتن ِ ُ اَّلذ يكن هلن ِ ُه ِلن َشن  إِهلن إِِلذ اهلُل ونْحدن

، ِلذ
بْ  ًدا عن نذ ُُمنمذ

ن
ُد أ ْشهن

ن
ُونأ نن يُبنِّشر ي َكن ِ اعن الرذَْحنن، اَّلذ طن

ن
امن ونأ ٰ ونصن َّلذ ْن صن رْيُ من رنُسوهُلُ خن ُدُه ون

" : ْوهِلِ انن بِقن ضن من ابنُه بُِقُدوِم رن ْصحن
ن
ِم، أ ِة وناْْلِْسَلن من َلن اِن، ونالسذ يمن اْْلِ ْمِن ون

ن
لنيْننا ِباْْل ِهلذُه عن

ن
امهلل أ

بُّكن اهللُ  لنوناُت رن ِرِّبر ونرن ٰ"، صن اٍن إَِلن ُهْم ِبإِْحسن ْن تنِبعن من ْحِبِه ون ٰ آهِلِ ونصن ن لنيِْه ونلَعن ُمُه عن َلن ِّبر ونسن
نناِم.

ن
ِث اْْل بْعن ينوِم من

َبَ مَ َأ هور لَع ختام شهر شعبان، ومايه إِل أيام ونستقبل أفضل الشُّ ها َنن لَع ف: دَ عَ ا
رِ ذن تن اْلطَلق، شهر بِ  ُر الصر س فْ  الذ ك ِف رذ حن تن تن  هِ كُّ كذ يام والقياماْلحاسيس اجلميلة وننتنذن

وء ارة بالسُّ : يف ِل وهو شهر ينادي فيه املنادي، وكوالعتق من الذار وخمالفة الذفِس اْلمذ
ْلن ) اُء ِمْن الذاِر ونذنلكن ُُكُّ َلن ِ ُعتنقن ّلِِلذ قِِْصْ ، ون

ن
ر أ ينا بناِِغن الِّشذ قِْبْل ون

ن
شهر  و( ةٍ ينا بناِِغن اْْلنرْيِ أ

يامرض اهلل فيه لَعٰ فُ  ِيَن َءاَمُنواْ ﴿ ، كما قال اهلل ف ُمكم اتلذزنيل: املؤمنني الصر َها ٱَّله يُّ
َ
يَـٰٓأ

َياُم َكَما ُكتَِب  ِ ِيَن ِمن َقۡبلُِكۡم َلَعلهُكۡم َتتهُقونَ كُ َعلَۡيُكُم ٱلص  ﴾ تَِب لََعَ ٱَّله
 رمضان املبارك ا ، أِل وهو شهرُ [183]ابلقرة:

ُ
َشۡهُر تعاَل: ﴿ فيه القرآن، قال اهللُ نزل َّلي أ

ِي   نزَِل فِيهِ ٱلُۡقۡرَءاُن ُهد   َرَمَضاَن ٱَّله
ُ
َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡرَقاِن  َوَبي َِنَٰت  ى ل ِلنهاِس أ ﴾  م 

 .[184]ابلقرة:
هر ون بشابعني هلم بإحسان يهتمُّ واتلذ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل ل من صحابة رسو ا الصالحُ نفقد َكن سلف

منهمغهم رمضان ثم يدعونه أن يتقبل يبلر يدعون اهلل أن ويفرحون بقدومه، ورمضان 
دون فيه  الفقراء هذ تَلوة القرآن الكريم، ويتعاَله بالقيام ووحييون َلن  ،أعماهلم فيه

ائمني إفطارُ عام  ودقة واْلحسان وإطعام الطذ واملساكني بالصذ  جياهدون فيه أيضاً ، والصذ
 .أنفسهم بطاعة اهلل ب

  ومونن ُص ين  اَكنوكما 
ن
ْ ون  هُ امن يذ أ   هُ لُ طِ بْ ا يُ مذ عن  مْ هُ امن ين ِص  ونن ظُ فن حين

ن
 وِ هْ اللذ ون  وِ غْ اللذ  نن مِ  هُ ُص قِ نْ يُ  وْ أ

ائموالصذ يام جزاء الصر  يعلمون أنذ  همو كيف ِلميمة والكذب، ب، والغيبة والذ عِ واللذ 
قنالن اهلُل:  " :قال ،بهيه عن رذ وير حديثف ملسو هيلع هللا ىلص كما أخربنا نبينا الكريم  عظيم   عند اهللِ 

نن ينوْ  إِذنا َكن ، ون يناُم ُجنذة  ْجِزي بِِه، ونالصر
ن
ننا أ

ن
أ إِنذُه ِِل ون

، فن ينامن ُ، إِِلذ الصر
من هلن ِل ابِْن آدن من ْوِم ُُكُّ عن ُم صن

ْو قناتنلنهُ 
ن
د  أ حن

ن
ابذُه أ إِْن سن

ْب، فن ِلن ينْصخن ِدُكْم فنَلن ينْرُفْث ون حن
ن
يأ ِ اَّلذ ائِم  ون ، فنلْينُقْل ِإِّنر اْمُرؤ  صن

تناِن ائِِم فنرْحن ْطينُب ِعنْدن اهلِل ِمن ِريِح الِْمْسِك، لِلصذ
ن
ائِِم أ ُلُوُف فنِم الصذ ٍد بِينِدهِ، ْلن ننْفُس ُُمنمذ

ْوِمهِ  بذُه فنِرحن بِصن ا لنِِقن رن إِذن ، ون رن فنِرحن ْفطن
ن
ا: إِذنا أ ْفرنْحُهمن .[1904: خاريصحيح ابل] ."ين

يت توعده ائم؛ حىت ِل يعبث به هواه، فريديه ف املآثم الذ يام حجاب يتسرت به الصذ فالصر 
َ.والعياذ باهلل اراهلل عليها بالذ 

منَاملغتنمنيَمعَالقبولَواإلخالصَفيهَعلناَوأنَجتَأنَتبلغناَرمضان،ياَاهللَ)أسألكَ
َ(ااعتَوتركَاملنكرات..َآمنيَ،َوأنَتوفقناَلفعلَالط َياَرمحنَياَرحيم

 ؟كيفَنستقبلَرمضان
ن
 رن : أ

ن
بعد اس إَلك سزيورك الذ أعز من لو علمت أن أحد  تن يْ أ

؟؟..يف ِلستقبال هذا الضذ  ك وَحاسكوركيف جتد نفسك..؟؟ وكيف سيكون شع ،أيام
 رى كيف تستقبله؟يا تُ ، القادم هو شهر رمضان لو قلنا أن ضيفك يكون فماذا

 استقبيذِة اعن كيف ثن أحتدذ  أنبل ق
ُ
اْلخَلصب ُر نفيس وإيذاكمأن أذكر  حبُّ ل رمضان، أ

 ،قبل إِل بإخَلصالفعل ِل يُ  ، ْلنذ رهق نفسكِل تُ إذا لم تكن صادقًا فعمال، ف ُك اْل
يَن  ﴿قال اهلل تعاَل:  ِ َ ُمخۡلِِصيَن لَُه ٱلد  َّا لَِيۡعُبُدواْ ٱَّللَّ ِمُرٓواْ إِل

ُ
 . [5:ابلينة﴾ ] ُحَنَفآءَ َوَمآ أ

  ومن ثمذ  
ُ
اذ ب ويص نفيس وإيذاكمأ :هذه اْلطوات العِّشاِّتر

اقتداءوذلك  شهر رمضان، هغأن يبلر ب اهلل  ون عُ دْ ينبيغ للمسلم أن ين : اعءالَد( 1)
.وصالح اْلعمالوالقيام  يامِ قه للصر يوفر وأن الح كما سبق، لف الصذ بالسذ 

(2) َ يام اْلوم ُك اثنني ومخيس ونكرث من الصيام ف شهر شعبان، كأن نُص : أن يامالص 
ن  اهللِ  ولن سُ ا رن : ين  ُت لْ قُ  أنه قال: عن أسامة بن زيد وي ، فقد رُ اابليض وغريه   مْ ، ل

ن
 كن رن أ

ِ ذن : "  الن ، قن  انن بن عْ شن  نْ مِ  ومُ ُص ا تن من  ورِ هُ الشُّ  نن مِ  راً هْ شن  ومُ ُص تن   نْين بن  هُ نْ عن  اِس الذ  ُل فن غْ ين  ر  هْ شن  كن ل
  يهِ فِ  عُ فن رْ تُ  ر  هْ شن  ون هُ ، ون انن ضن من رن ون  بن جن رن 

ن
ٰ إِ  اُل من عْ اْْل ن عن الْ  بر رن  َلن  ، فن  نين مِ ال

ُ
  بُّ حِ أ

ن
ِل من عن  عن فن رْ يُ  نْ أ

 ون 
ن
وي عن أم املؤمنني اعئشةكما رُ و [.2356: سايئالنذ ث حسن أخرجه يحد" ] م  ائِ ا صن نن أ
  قالت: "أنذها ِ : ِل  ملسو هيلع هللا ىلصَكنن رنسوُل اّلِلذ : ِل ُيْفِطُر، وُيْفِطُر حىتذ ننُقولن ينُصوُم حىتذ ننُقولن

يُْت  ينُصوُم، فنما
ن
ِ  رنأ ، ملسو هيلع هللا ىلصرنسولن اّلِلذ انن ضن من ْهٍر إِلذ رن لن ِصينامن شن ْيتُهُ  وما اْستنْكمن

ن
ن  رنأ ِصيناًما أْكرثن

ْعبنانن ِف  هُ نْ مِ   [.1969: صحيح ابلخاري" ] شن

ن ون : القرآنقراءةَ (3) ئاً فيه شي لا أن جنعل ِلبدذ فإنه  ،مة لرمضانن شعبان َكملقدر  نن ا َكن مذ ل
قال سلمة بن وكما ، الكريم حىت نكون مستعدين تلَلوته ف رمضانقراءة القرآن من 

، واكن حبيب بن أيب ثابت إذا دخل شعبان"اءِ رذ قُ الْ  رُ هْ ان شن بن عْ شن  رُ هْ شن "قال : هيل َكن يُ سُ 
، واكن عمرو بن قيس الُمَليئ إذا دخل شعبان أغلق حانوته  "اءِ رذ قُ الْ  رُ هْ ا شن ذن هن " :قال

 .غ لقراءة القرآنوتفرذ 

كما شهر املسلسَلت  وِل ،ليس شهر مخول ونوم وكسل شهر رمضانن : الكسلتركَ (4) 
الوقت ياعفاحذر من خرسانه بضن  ،وعمل وعبادةٍ  ه شهر جهادٍ ولكنذ  ،اسه بعض الذ يظنُّ 

 العهدن  د فيهِ در جن ون  ،صادقةٍ  وعزيمةٍ  ةٍ ستقبله بقوذ لك أن تينبيغ فيه فيما ِل يريض اهلل، و
 ف سعٰ وا ،يئاتنوب والسذ اَّلُّ  ادقة من مجيعِ وبة الصذ مع اهلل سبحانه وتعاَل لَع اتلذ 

ِلن بننُونن ﴿ قول اهلل : روتذكذ ، إصَلح نفسك وقلبك ال  ون ُع من نينْومن ِلن يننفن َتن اّلِلذ
ن
ْن أ  إِِلذ من

ِليمٍ  لٍْب سن  [88/89﴾ ]الشعراء: بِقن

(5) َ َاستقبال َوالّسد َبالفرح بالفرح رمضان ينبيغ للمسلم أن يستقبل : وررمضان
 ومِّشوعية القيام يامِ الصر  هر لفريضةِ شذ ال ختار هذاا اهلل تعاَل ر أنذ يتذكذ أن وور، والرسُّ 

وكيف ِل نفرح ور، إَل الن  لماِت م من الظُّ اس وإخراجهالذ  ن الكريم هلدايةِ وتزنيل القرآ
ياطني وتضاعف فيهفيه الشذ  لُّ غن ريان وتُ غلق فيه أبواب الر وتُ  ةبشهر تفتح فيه أبواب اجلنذ 

ئات.ير غفر فيه اْلطايا والسذ رجات وتُ احلسنات وترفع فيه الذ 

ادقة لَع الصذ  هر الكريم بالعزيمةِ الشذ : جيب علينا أن نستقبل هذا اجتنابَاملنكرات (6)
ظر م والذ من الالكم املحرذ ونا من اآلثام وأن تصوم جوارحُ صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، 

ريان، والعتق من الر  لفوز باملغفرةِ  ؛مب املحرذ م واْلكل والِّشُّ م واِلستماع املحرذ املحرذ 
انن  ملسو هيلع هللا ىلص : "قال رسول اهلل  ضن من امن رن ْن صن من ِمْن ذننِْبِه من دذ ا تنقن ُ من اباً ُغِفرن هلن اناً وناْحتِسن  ". إِيمن

حور إَل تأخري السُّ ك يامِ وينبيغ لا أن َنافظ لَع آداب الصر [. 2014: صحيح ابلخاري]
يادة ف أعمالوالزر  ،مسقنا غروب الشذ ر إذا حتقذ افطوتعجيل اْل ،يلمن اللذ  خر جزءٍ آ

.اْلري

من َكن عليه قضاء من رمضان املايض فليبادر :  يامَالواجبةَمنَالص َمَ إبراءَالَ  (7)
، : " اعئشة  تقالقبل خروج شهر شعبان، بصومه  انن ضن من ْومُ ِمْن رن ذ الصذ ن نن ينُكوُن لَعن َكن

ْعبنان، قِْضينُه إِِلذ ِف شن
ن
ْن أ

ن
ْستنِطيُع أ

ن
ا أ من [.1950: صحيح ابلخاري ]"  فن

يعبد اهلل لَع علم ، وَّلا ينبيغ ملسلم أن جيب لَع ا: برمضانَةاملتعلقمَاملسائلَتعلدَ (8)
اْلعمال و،  همفسداتويام أحاكم الصذ ك برمضان قةِ بعض اْلحاكم املتعل   لَعلع يطذ هل أن 

  الخ.دقة واْلعتاكف ..وصلة الرحم والصذ هر الفضيل َكلقيام ة ف هذا الشذ املستحبذ 

د لَع يشء ِل يرتكه،سان إذا تعوذ علم رَحك اهلل أن اللر ا: اهللَسانَىلعَذكرالل ََتعويدَ  (9)
ر، وتذكذ  ملسو هيلع هللا ىلصَلة لَع اليب ح والصذ يسبكبري والتذ د لسانك لَع اِلستغفار واتلهليل واتلذ فعور 
ِِئُّ قُلُوُبُهم ِبِذكْ ف ذكر اهلل اطمئنان للقلوب كما قال اهلل تعاَل: ﴿ أنذ  تنْطمن نُواْ ون ينن آمن ِ ِر اَّلذ

ِِئُّ الُْقلُوُب  ِ تنْطمن ِلن ِبِذْكِر اّلِل 
ن
ِ أ  [28الرعد:﴾ ]اّلِل 

 اتعمله عمال ومشاريعٍ مَلء واْلهل  ْلهم حولك من الزُّ  ط مع من: خطر خطيطال َ (10)
زيارة وين، ارع لَع املارر توزيع الفطور ف الشذ وائمني، الصذ  إفطارع ف ف رمضان من تطوُّ 

 .من أعمال اْلري اوغريهوالعمرة وختم القرآن املريض، 

غناَنَيقومَرمضانَإيماناَواحتساباَوأنَيبل َنَمَ أنَجيعلناَمَ َلَاهللَتعالَى:َأسأوأخريا َ
َيللةَالقدر..َامهللَآمني

َكتبه

غرفاهلل له ولوالديه وملشاخيه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






