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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
ُ  النزا أعم   وسزيئاتِ  ناِسزأنفُ  شزرورِ  نِمز بزاهللِ  ونعزوذُ    رُ ونسزتغفِ  ونسزتهدنه هونسزتعينُ  نحمزُد  هلل  الحمد   إن    ُ زِد  زن  َ ه  م 

ا ِشززد  ِلي ززا ُمر  ل ززن  ت ِجززد  ل ززُه و  ززِلل  ف  ززن  ُنض  م  ت ززِد و   نبي نززا أن   لززه  وأشززهد شززريك   ال وحززد  هللاُ  إال إلززه ال أن   وأشززهد  ف ُهززو  ال ُمه 
ا كون  تزرِ المُ  كِر  ولو كلِ ه الدَن على لُيظهر  الحق ِ  ودَن بالهدى هربُّ  أرسله وخليُله  وصفيُّه ورسوُله  عبُد  محمد 

لين  الُغر ِ  وأصحاِبه رين الطاهِ  الطيِ ِبين بيته آا وعلى عليه وسالمه ربِ ي فصلواتُ   هزمدربِ  علزى سزار ومن الُمحج 
ززز  الززدَن َزززوم إلززى داهمُهزززبِ  واهتززدى للل ِ  ُقللل   ))ا بعزززد إخززوة ا نمزززان نقززوا هللا تعزززالى وهززو أحكزززم القزززائلين: أم   للّاِ  ِبَفض 
َمِتهِ  َرُحوا   َفِبَذِلكَ  َوِبَرح  َيف  ر   ُهوَ  َفل  مَّا َخي  َمُعونَ  مِّ  ((َيج 

زا ُنقزرِ ا ا نسزان مزن مزوال   وينزجل مزن قلبزه   الحمد هلل الذي أنعم وأكرم وأمزر بزالفِرح بنعِمزه الظزاِهرة والبا نزة فرح 
نستبِتزر ونسزعُد ونتهل زُل ا لإن زو   حها السادة وقزد انقضزى ُللثزا شزهر شزعبان فلننزا لنفزر  واليوم أَ   ؛ا  اللجوء إلى من سو 

 قزاا  عنزد المزؤمنين وجزل عزج هللا محبة عن رلف   بها واالستبتار الصالحة األعماا ةحب  لقدوم شهر ر مضان  فم
م ُسلوَرة   ُأنِزَلل    َما َوِإَذا)): تعزالى ُُ لا ِإيَماًنلا َهلِذ ِ  َزاَدت لهُ  َأيُُّكلم   َيُقلو ُ  مَّل  َفِملن  م   آَمُنلوا   الَّلِذن َ  َفَأمَّ ُُ  َوُهلم   ِإيَماًنلا َفلَزاَدت 

ِشُرونَ  َتب  زهم هللا بزه  .((َيس  هزم نستبتزرون ويفرحزون بمزا أوالهزم هللا بزه مزن الزنِ عِم الظزاِهرة والباِ نزة  ومنهزا مزا خص 
 كيززو نكززون الفززرُح بمواِسززم هللا؟  ؟ولكززن كيززو نكززون الفززرح وكيززو تكززون البتززارةِمززن مواِسززم الطاعززة والِعبززادة... 

 أخزززرى الِيمزززة   أن  هنزززاه أمزززور افقزززإ بلرسزززاا الرسزززائل والبطاقزززات واألناشزززيد ل صزززدقاء والِخزززالن  أم  ذلزززك كزززون أن
 مطلوبة.

التزي  أحمزد  هأخرجه ا مام أحمد في ُمسنِد  وابن ُخجيمة فزي صزحيحه وصزحح في هذا أنُقل لكم أَها األِحب ة ما
ي ززززر ة   أبزززي عزززن -رحمزززُه هللا – شزززاِكر : –هللا عنزززه رضزززي   –ُهر  ُسزززواُ  ق ززززاا   قزززاا  زززل ى - ُ ِ  ر  ل ي زززهِ  ُ ُ  ص  ززززل م   ع  س   : -و 

ُرُكم   َأَظلَُّكم  "  ُ ُلوفِ  ، ] نقِصد شهر رمضان [ َهَذا َش أي نحِلو رسزوا هللا ]  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاَُّ  َصلَّى للاَِّ  َرُسو ِ  ِبَمح 
ِلِمي َ  َمرَّ  َما [ على ذلزك ر   ِبال ُمس   ُ ر   َقطُّ  َش م   َخي  ُُ ُه، َل ُمَناِفِقي َ  َمرَّ  َوَما ِمن  ر   ِبال   ُ لم   َأَشلرُّ  َقلطُّ  َش ُُ لُه، َل ُللوفِ  ِمن   ِبَمح 
ُتلبُ  للاََّ  ِإنَّ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاَُّ  َصلَّى للاَِّ  َرُسو ِ  لَر ُ  َلَيك  ُتلبُ  َوَنَواِفَللهُ  َأج  لَر ُ  َوَيك  ََ ُ  ِإص  ل ِ  ِمل    َوَشلَقا ِخَللُه، َأن   َقب  ] أي  ُند 

ِم َ  أِلَنَّ  َوَذاكَ  قبل أن َدخل رمضاُن ُنكتب التقي المحروم والمؤمن المزججور..[ ُقلوَّةَ  ِفيلهِ  ُيِعلدُّ  ال ُمؤ   النََّفَقلةِ  ِمل    ال 
ِعَباَدِة، ُمَناِفقُ  ِفيهِ  َوُيِعدُّ  ِلل  ََ  ال  ِتَغا ِمِني َ  َغَفََلتِ  اب  ، ال ُمؤ  م  ُِ َراِت وَ  َوَعو  ُُ م   َف ِم ِ  ُغن  َفاِجُر". َيغ َتِنُمهُ  ِلل ُمؤ   ال 
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لنا النبي  م  –الحظوا أَها األحب ة كيو نحدِ  ه  عم ن نكتزب هللا لهزم أجزر رمضزان قبزل دخوِلز –صل ى هللا عليه وس 
ألن هزم نسززتعدون لززه  ألن هززم نسززتعدون للطاعزة فيززه  ومززنهم مززن نكتززب علزيهم ا صززر قبززل دخولززه  ألنهززم نسززتعدون 

تنمززه الفززاِجر غوي  نغتنمززه المززؤمن بالطاعززات ويسززتعدُّ لهززاُغززنمل للمززؤمن  وُغززرمل للفززاِجر؛  وللتقصززير فيززه للمعاصززي 
  بزل المسلسزالت واألفزالم والسزهرات واألراكيزل واللقزاءات التافهزةلمتابعزة بالفجور والمعاصي ويستِعد لها  نستعد 

زة أنزه  ...وُيخطإ لهزا مزن ا ن ُيسزلي جوعزه  فكزم ِمزن صزائم  لزي  س أن نقزوا بجن زه ُيسزلِ ي صزيامه  واألدقُّ سبحج 
 إال الُجوُل والع ط ش. صياِمهله ِمن 

لنا   ها السادة الكرامأَُّ  الذي نقلنا الحدَث   وُيحِسزن  م  غزن  وي   عن فضل ولواِا وتميُّج من نستعدُّ لرمضزان لينزاا  ُنحدِ 
ر   -أَُّهزززا األحب زززة  –لزززذلك االسزززتعداد لرمضزززان  و ابة الِكزززرام نقضزززون رجزززب وشزززعبان بلزززذلك كزززان الصزززح ويتطزززو 

ِعززد رمضززان  فمززن وُ قززدوم شززهر أحببززت أن نكززون لقاانززا اليززوم للحززدَث عززن خطززوات  عمليززة تطبيقي ززة نسززتعدُّ بهززا ل
زرعجيزج  بجيارة ضزيو   األمزور مرت بزة  السزتثمار ييزارة  كانزت الضزيو عظزيم  كزريم  اسزتعد  لزه قبزل حزين  فزلذا حض 
ا. نتغل عنه بتيءم فال نالضيو الكري  أبد 

 وكيززو ناسززتعدادنكززون ا نجززب أن  يلززة العززام  كيززو ضززيو  وشززهر  ننتظززر مززب  حالنززا إذن نجززب أن نكززون  فكيززو
:الذي وصفه  لرمضان ناتخطيطنكون  نجب أن ا ))َيا هللا تعالى قزائال  َُ ُكمُ  ُكِتلبَ  آَمُنوا الَِّذن َ  َأنُّ لَيامُ  َعَللي   َكَملا الصِّ

ِلُكم   ِملل    الَّللِذن َ  َعَلللى ُكِتللبَ  ززا  [184-183]البقززرة:(( َمع للُدوَدات   َأيَّاًمللا * َتتَُّقللونَ  َلَعلَُّكللم   َقللب   ات ُنقلِ ُلهززا هللا لنززا معززدود أنام 
 ...وينقضيحاا كلِ  جميل  في الدنيا سرعان ما نمضي كأنفاسل سرعان ما تمضي    دقائق معدودة

إن أحيانزا هللا  –ن إخواننا وأحبابنا قبزل رمضزان؟ مزا َُزدريك فلعزل رمضزان القزادم أسجلك أخا ا سالم: كم فقدنا مِ 
  لهزذا الضزيو العجيزج  ولنبزدأ بزالتجهيج  ولنبزدأ بزالتفرُّغ بدأ باالسزتعدادلنف قد نكون رمضان ك األخير  -تعالى له 

ر  من ا نجاي   فيه.لتحقيق أكبر قد 

د  مزن ا سزرا   لمجيزد  مزن ي  استعداد الجاهلين  لي  االستعداد  لمجيزاالستعداد الذي نتحدث عنه أَها األحب ة ل
يلزة فزي بتغل عيالك عن العبادة بقضزاء السزاعات الطو  ال نكون  االستعداد لرمضانالهدِر في الطعاِم والتراا  

 شهر األكل والُترا والتسلية    المطاِب  وكجن رمضان
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يزات الكبيزرة مزن الطعزاِم والتزراا   تقوا المزرأة لجوِجهزا  انزجا إلزى السزوق لنسزتعد  لرمضزان  نسزتعدون بتزراء الكمِ 
 تجهيجا لإلسرا  والتبذَر   

 نافلززيكن اسززتعداد الطاعززة  شززهر  التبززذَر  شززهُر العبززادِة و الو   لززي  شززهر ا سززرا ِ   هززا النززاسإنززه شززهر الصززيام أَُّ 
 نين العاِملين.لرمضان استعداد المؤم

 إذا أردنا أن نتفك ر سوي ا أَها األحب ة: كيو نكون استعداد المؤمنين العاملين لرمضان؟

  فالجاِهزل ال ُنعزذ ر بجهلزه فزي دنزار بتعلُّم أحكامله والسلؤا  عنُلا أوا ما نكون االستعداد لرمضزان فجقوا لكم: 
علِ مهززا لبنيززك فكلُّكززم رال  علِ مهززا لجوجِتززك و   لززي  هززذا فحسززب  بززل وتعل مهززا  ا سززالم  اسززجا عززن أحكززام الصززيام

 .وكلُّكم مسؤوال عن رعي ته  فجنت مسؤوال عن تعليمهم ما ُنصِلُح دَنهم

أن َنتِظر الزبع  حتزى إذا انتصزو التزهر الفضزيل أو مضزت   -أَُّها األحب ة  –أُنعق ل  -ها السادة أَُّ  – أُنعق ل
أُنعقززل أن َنتِظززر بعززُ   الصززيام بعززد أن نكززون قززد وقززب فززي المحظززور  أحكززام نسززجا عززن بضززعة أنززام أتانززا  منززه

 الصيام الدعاة والمتان  دخوا  رمضان حت ى ُنعلِ موا الناس أحكام 

 نكون االستعداد لرمضان إن لم نكن أوا األمر بتعلُِّم أحكام رمضان وأحكام الصيام قبل دخوا التهر؟  كيو

البد  أن نعل م أهمِ ية إبراء الذِ مزة مزن قضزاء مزا فزات بُعزذر  مزن رمضزان  - أَها السادة - أحكام الصيام ن تعلُّمِ ومِ 
روا نساءكم في البيوت بقضزاء مزا فزاتهم مزن الماضي قبل دخوِا رمضان القاِدم   ولقد نب هنا ونكرر أهمِ ية أن تذكِ 

زدنقة  رمضان السالو قبل دخوا رمضان القادم  وفي هذا تقوا أم  : –رضزي هللا عنهزا  –المؤمنين عائتة الصِ 
 صللى- هللا رسلو ِ  لمكلانِ  ، وذلكيكوُن عليَّ الصوُم ِم   رمضاَن، فما أستطيُع أن أقضَي ِإال في شعبانَ  كانَ »
 ]روا  البخاري وُمسلم[. «.-وسلم عليه هللا

قضاء رمضزان الفائزت مزن غيزر ُعزذر  إلزى مزا ر ولهذا عند جمهور الفقهاء )المالكية والتافعية والحنابلة( من أخ  
 بعد رمضان الذي َليه  فعليه القضاء وإ عاُم مسكين  عن كل َوم  يجر ا وعقوبة  له على تقصير .

روا المجاهدَن الذَن أفطزروا بسزبب المعزاره فزي رمضزان  الفائزت  فليتزداركوا بالقضزاء فيمزا  روا النساء ولتذكِ  فلتذكِ 
 التهر الكريم.بقي من شعبان قبل دخوا 
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من االستعداد لتزهر  ذلك نكون لم بعد إذن أَها األحب ة  االستعداد لرمضان بلبراء الذِ مة  وبتعلُِّم أحكام الصيام  
ما استطع  م  أعمالك وأشلغالك التلي ُيمِكل  إنجازهلا قبل  رمضلان، لتقلِّل  الِخلطلة وُتنِجَز نُي أن تُ  رمضان 

الثمينزة ودقائقزه التزي ال  أوقزات رمضزان   ون كثيرل من الرجاا والنساء ُنضيع قدر الُمستطاع، رمضان بالناس في
بزل كثيزرل مزن المسزلمين األسزواق ومزا شزابه ذلزك  اللهزو  نضزيعونه باللقزاء مزب النزاس  نضزيعونه فزي  ُتعو ض فزي
نضززيعونها فززي  للعبززادة  فيهززا نعتكززو -صززل ى هللا عليززه وسززل م  – تززر األواِخززر التززي كززان رسززوا هللاُنضززيعون الع  
ة قبل دخوا شزهر رمضزان  لكزي تغتزنم  شراء أغراِض العيد ل  فاا  أال نمكن أن تفعل ذلك ا ن األسواق بحج 

مواِسم هللا بالعبادة والطاعة؟  أال ُنمِكن أن تسزتثمر وقتزك فزي رمضزان بزجن تتزتري حاجياتزك ا ن قبزل رمضزان  
ت على نفِسه خير ا عظيم ا.. وهللاشهر الرحمة والمغِفرة والِعتق من النيران   ال نفعل ذلك إال جاهلل مسكين نفوِ 

ززُق بززه  لك عززن أمززر  ُمهززم تحقِ  عنززدما أحززدلك أخززا ا سززالم عززن تقليززل االخززتالا بالنززاس فززي مواِسززم العبززادة فجنززا أحززدِ 
الزنف  تتزغل   لغيزر حاجزة كثزرة االخزتالا بالنزاسعظيم الُغنم  في رمضان قلل االختالا بالناس لغيزر حاجزة  ف

ززي القلززب... ب رمضززان باالنتززغاا بالنززاس  تضززي ُب ُتضززي ِ )وُمضلليِّعاِت رمضللان:  إيللاكف إيللاكف وتتززتت الززروح وتقسِ 
 تضززي ُب رمضززان علززى -التلفززاي تضززي ُب رمضززان علززى -النوم الكثيززر بزز تضززي ُب رمضززان -األسززواق رمضززان فززي 

سزهرات اللهزو مزب الغزاِفلين تضزي ُب رمضزان ب –مزب الفزاِرغين  ةجلسزات الحزدَث الفاِرغزتضي ُب رمضزان ب -الجواا 
ا على ذلك....( كلُّ هذا ابدأ بتقليله من ا ن حتى إذا دخل رمضان ُكنت   معتاد 

ززص لنفسززك مززث ال وقتززا محززددا نسززيرا تفززتح فيززه بززرامه التواُصززل وال تفتحهززا فززي غيززر  ...  فكثيززر مززن التززباا خصِ 
ويهزززدرون السزززاعات الطويلزززة علزززى غزززر  الزززوت  أا وعلزززى صزززفحات الفيسزززبوه    والتزززابات نضزززيعون الوقزززت

ص وقت ا نسيرا محددا افتحها فيه وجاهزد نفسزك أن ال تنتزغل بهزا فزي غيزر    فهزي مزن شزرِ  مزا ُنتزتِ ت الزذِ هن خصِ 
ززا فمززا بالزك بمثززل هززذ  األوقززات الفاِضزلة التززي نِجززب أن ُتسززتثم ر كزلُّ لانيززة  ف ُل الززنف  عموم    عززود نفسززك يهززاويتزغ 

 .على ذلك من ا ن ليسُهل عليك األمر في رمضان

ا قباا على إصالح النف  وتهزذَبها؛ أقزوا لزك: قلزل الخلطزة على كان ذلك عونا لك لطة بالناس  إذا قللت الخُ 
ِغل  بالناس  ل  .مب شيا ينها للنف  لخلوة الفارغةأتحد ث عن اال بالُقربات والطاعات   تختلي وتنت 
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واتخززاذ القززرار التوبللة والنللدم علللى مللا سلللص ملل  المعاصللي،  -أخززا ا سززالم  –ا تبززدأ بززه إصززالح نفِسززك وأوا مزز
ززك     كوالعززجم علززى أن ال نُمززر رمضززان إال وقززد أقلعززت عززن ذنبزز ومهمززا  كززان خطئززيأن ززا  قززل لنفِسززك:خا ززب نفس 

َ  )) سيعينني هللا على تركه ذنبي ع ُظم   ِ ِإنَّ للاَّ َملِة للاَّ َنُطوا ِم   َرح  م  اَل َتق  ُِ ُفِس َرُفوا َعَلى َأن  ُق   َيا ِعَباِدَي الَِّذنَ  َأس 
ِحيمُ َيغ ِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَّ  َغُفوُر الرَّ  [.53]الجمر: (( ُه ُهَو ال 

ززنف   تحاِسززبُ سمنهززا و  واكتززب قائمززة  بززذنوا  سززتتواُ   حاسززب نفسززك خلص مززن تلتزز رمضززان  دورة اسززتِغل    ك عليهززاس 
زب  حاِسززب نفسزك قبززل أن قبززل أننفسززك وحاِسزب علزى ورقززة ... اكتُززب كثيزر  مززن المعاصزي والززذنوا نززجتي  ُتحاس 

ِسكَ  َكَفى ِكَتاَبكَ  ))اق َرأ   َوم نقاا لك: مَ  ِبَنف   [.14]ا سراء: َحِسيًبا(( َعَلي كَ  ال َيو 

زلةل محبوسزةل فزي رمضزان  والِجن  واستِغل  أن شيا ين الِجزنِ  مُ أعِلن الحرا على شيا يِن ا ن   ولزيكن مزن سلس 
 رمضان شهر العتق من النار.قين ِمن النار  فأهداِفك التي ُتكِثر التفكير فيها  أن تكون ِمن الُمعت  

وأنززت   مززن النززار ذت  وتعززو  ة سززجلت هللا فيهززا الجن زز ة  مززر   متززى كانززت آخززر   أسززجُلك بززاهلل أخززا ا سززالم: بززاهلل  مأسززجُلك
 ؟؟متدبِ ر ا خائف ا راجي ا حاا أهل النارفي حاا أهل الجنة و بعقِلك وقلِبك في تتفكر 

أعززوُذ بززك مززن سززخِطك وِمززن اللهززم إنززي ُنسززبِ ُح بعززد صززالِته  )اللهززم إنززي أسززجُلك رضززاه والجن ززة   النززاس ان ززكثيززرل مِ 
حاِضزر    ة  واسزتعاذة  مزن الن زار  بحيزث تسزجُا وتسزتعيُذ وأنزت تتفك زرُ ... ولكني أتحزد ث عزن سزؤاا  هلل الجن ز الن ار(

 العقِل والقلب في حاا أهل الجن ة وفي عذاا أهل النار.

هللا بالعاجل ربنا آتنا فزي الزدنيا حسزنة  وينسزون الزدعاء وآتنزا فزي ا ِخزرة حسزنة؛ َنسزون السزؤاا  ن كثيرل من ا َدعو 
 بالجن ة  َنسون االستعاذة من النار.

  ملتستسلِم  م  وبالعجيمة على التوبة  فزلن  مزن أهزم شزروا التوبزة أن التيطانإن اتخذت القرار بالحرا على 
 ا لحزقُّ فحقُّ هللا ُمسامحل فيه مغفورل بالتوبة  أما حقُّ العباِد فال مغِفرة  حتى ُنعزاد ظلمتُم، وأن ُتعيد لُم حقوقُم،
 حوا.ماإلى أصحاِبه أو أن نعفوا ويس

  مزب ِعبزاِد هللافرصزة  لنفزتِح صزفحة  جدَزدة  فزتِح صزفحة  جدَزدة  مزب هللا  و نل فرصزة   -أَها األحب ة – فليكن رمضان
 أنُفِسنا.ب مفرصة  لنفتِح صفحة  جدَدة   و
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ززرين وصززلة األرحززام     ومززب عبززاد هللانابززةبالتوبززة وا   مززب هللا بلعززادة الحقززوق وجبززِر الخززواِ ر والعفززو عززن المقصِ 
ززز  باسزززتثمارف الصزززفحة الجدَزززدة مزززب الزززنف ا وييزززارِة الصزززالحين وتنقيزززة القلزززب مزززن آلزززاِر الِغزززلِ  علزززى الُمسزززلمين  وأم 

لواِت للصالحين.  الخلوات  وما أنفب  الخ 

نتحزد ث عزن فنحن  وعن االستعداد لها من اليوم   خلواِت الصاِلحين نتا ات رمضان  وعن عندما نتحد ث عن
تُزه لتكزون  بزجواِمر هللا خلوة مزن َتفك زر زا لزه إلزى فعزل الخيزرات  واالنججزار عزن المُ  خلو  نتحزد ث عزن  نكزرات ...دافع 

 لقرآن.ا وتالوة كرذِ الدعاء  و بال   نجتهُد فيها المؤمنسجودال ستغفار وكثرةِ االو  بالصالة المؤمن  فيهاخلوة  نجتهدُ 

يزة اسزتثمار نتحد ث عن مؤمن  عامل  ُنخطِ إ لرمضان   نتحد ث عزن مزؤمن  لم زا عزر   ق زدر رمضزان ولمزا فِهزم أهمِ 
زا وضزب لنفِسزه بزل ُخط زة  لزذلك  وضزب لنفسزه رمضان   ليغتزنم وقتزه فزي إنجزاي أكبزر قزدر  مزن   ورت بزه كتبزهبرنامج 

 والدعاء. تدبُّر وفهم القرآن  ومن المناجاةالنواِفل  من الصالة  ِمن الصدقات  من 

ر نفسي وإناكم بزجن  الصزالة رأس األمزر    الزذيالصزحيح الحزدَث فزي فأما الصالة فقد قلتها أوا األمر  لكي أذكِ 
 القياملة نلوم العبلد بله ُيحاَسلبُ  ملا  َ َأوَّ  ))إنَّ أنزه قزاا:  –صزلى هللا عليزه وسزل م  – روا  التِ رمذي  عن رسوا هللا

 ... ((. وخسر خاب فقد ، فسَدت   وإن ، وأنج  أفل  فقد ، َصَلح    فإن ، صََلُتهُ : َعَمِلهِ  م 

ززة أنهززم ال نصززبرون علززى جززوِعهم فينتززغلون  ززا ُنضززيعون الصززلوات بحج  فمززا بززالكم بصززائمين نقضززون النهززار نيام 
بزززالنوم  وُيضزززيعون نهزززار رمضزززان وأوقاتزززه الثمينزززة بزززالنوم  بزززل وُيضزززيعون الصزززلوات   ورسزززوا هللا خب زززره أَهزززا 

، فلإن صلََلُتُه،: ِلهِ َعمَ  م  القيامة نوم العبد به ُيحاَسبُ  ما  َ َأوَّ  ))إنَّ ا نسان:   وإن وأنجل ، أفلل  فقلد َصلَلح  
،  ((....وخسر خاب فقد فسَدت 

َسلللُه ُ لللمَّ  ))ثزززرُة االسززتغفار  المحافظزززة علززى الصزززالة فززي جماعززة كُنضززا  إلززى  ِللللم  َنف   َ ًا َأو  َي َوَمللل   َيع َمللل   ُسللَو
للَتغ ِفِر هللاَ  عززن ابززن عبززاس روا  أبززو داود  الززذيالصززحيح الحززدَث وفززي  [ 110] النسززاء : ((َيِجللِد هللَا َغُفللورًا َرِحيمللاً  َيس 
لِتغ َفاَر َجَعلَ  هللُا )): -صزلى هللا عليزه وسزلم  -ُا هللِا : قاا رسزو  انهما  قارضي هللا ع َللُه ِمل   ُكل ِّ َمل   َللِزَم االس 

َرجًا، َوِم   ُك ِّ َهمّ  َفَرجاً  َتِسبُ ، َورَ ِضيق  َمخ   . ((َزقُه ِم   َحيُث اَل َيح 
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صزاحب الهززم  نزا م زن ضززاق صزدُر  بززالغم  عليزك بكثزرة االسززتغفار  وأكِثزر منززه فزي هزذ  األنززام المباركزة  أكِثززر  نزا
 منه في رمضان.

أنزه  –صلى هللا عليه وسل م  –ففي صحيح ا مام ُمسلم عن رسوا هللا  ولن تندم أكثر االستغفار وأكِثر السجود 
ُد ِم   قزاا:  ََ ((َربِِّه َوُهَو َساِجد  )) أق َرُب َما يكوُن الَعب  َعا ِثُروا الدُّ لذلك فمل  اسلتعدادك لرمضلان أن تحفل   ، َفأك 

فجنزت وإنزاه أن ُتغِفزل شزيئا أو أن تسزتعِظم  شزيئ ا   خلواِتك،في رها في دعائك و تذكوتكتب وتسجِّ  دعواِتك لكي ت
ا قاِدر ا ُمقت ِدر ارب ا تسجُا  .. ال تسزتعِظم شزيئ ا واسزجا .ال ُنعِجُج  شيءل في األرِض وال في السزماء عظيم ا كريم ا رحيم 

مززن  إلززى مززا ذكرنززا  أن تتززوا إلززى هللا عمززا حصززل منززك مززن هجززر  لكتززاا هللا  فابززدأ وأِضززوهللا كززل  مززا بنفسززك  
ص لذلك وقت ا بإكثار النَر في القرآنا ن   مجزك الرمضزاني   وألبت ذلك في ب رناللتَلوة والتدبُّرمحددا   وخصِ 

ززف ززخصِ  ززر ف  ص وقت ززا لززتالوةل تتززدب ر فيهززا وتسززجُا فيهززا وتُ ص وقت ززا لززتالوة  تخززِتم بهززا وتجنززي األجززر والحسززنات  وخصِ  سِ 
 سِمب أ فالك الُقرآن الكريم.وتُ  بُ حاوا أن تتعود النوم وأنت تسم  و لكي تجُخذ كتاا هللا بقوة  وتتعل م  

ززا لنفِسززك ضززب  عززاون األسززرة المسززلمة َتف برنززامه وأهلززك وبنيززك فززي كتابززة ال شززاره يوجتززكذكرنززا؛  كززلِ  مززاببرنامج 
رُ أبنااها على البر والتقوى؛  ب برنامه رمضان سوي ا ونتعاون عليه ونذكِ   نا بما فيه.بعض   نض 

زالنتزا ات ا نمانيزة فزي المنزجا   م لهزمأِقزحفِ ج أبناءه على الطاعات  حفِ جهم على النتزاا فزي رمضزان   جهم حفِ 
زززهم  زززجات التزززي ُتفزززِرح قلزززوبهم  وتُزززبِهُه نفوس  ليكزززون عملهزززم حتزززى مزززوتهم فزززي  علزززى النتزززاا للطاعزززة بالهزززدانا والمحفِ 

تهم عليه د  أبو ))  من الطاعة. صحيفتك بما عود   ((.وينتج ناشُئ الِولداِن من ا    ***  على ما كان عو 

 وحيزاِتهم علزى تغييزر برنزامه حياتزكألسزرِتك و لزيكن الصزيام عون زا لزك   و ق بما ُتِحبوتصد    أخرج الدنيا من قلبك
بالززذِ كر هززذا بهززا  وأخززص منهززا  م  لززيكن الصززيام عون ززا لززك ولهززم علززى تخطززي عززادات سززلبية ابتليززتإلززى األفضززل

 .الدخان الخبيث الضار
لمززن عقززد العززجم  لمينززةل  ُفرصززةل  لعززل  رمضززان  الززرحمن...  العاِفيززة وُمغِضززب   المززاِا وُمتِلززو   حززاِرق   الززدخان الخبيززث:

 .والنية على ا قالل عنه
وباره لنا فيزه واجعلزه ُفرصزة  لنزا لكزي نتغي زر إلزى مزا اللهم بلِ غنا رمضان وفقنا هللا وإناكم إلى ما ُنحبُّ ويرضى   

 ... أقوا ما تسمعون وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفرو  فيا فوي المستغفرين.ُتِحبُّ وترضى


