
 
 كيف نستقبل رمضان

 
 ﷽ 

- :الحمد  والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   

- : وبعد  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

فيها على األمة اإلسالمية بالرحمة والرضوان  ضنفحات وبركات يفي دهرهيام أشاء هللا تبارك وتعالى أن يكون في  

المذنبين ةوالعصا لمن أقبل من أهل  وعظيم األجر ويفتح باب توبته ورحمته  ثوابفيها على الطائعين بحسن ال ينعمو

اإللهية حيث األيام األخيرة من شهر شعبان والفيوضات رحمات اليبة مباركة تنزل فيها طن في أوقات وها نحن اآل

والعتق من النيران  شهر الجود والبر واإلحسانالصيام القيام ورمضان شهر القرآن شهر شهروعلى مقربة من 

إنّه ولّي نسأل هللا تعالي أن يبلغنا إياه وأن ال يخرجنا منه إال بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل خالص متقبل مبرور.

. ذلك والقادر عليه  

يجب على كل  نعلم من خاللها بأنّه وهللا فرصة عظيمة خصائص عظيمة بهللا سبحانه وتعالى خص هذا الشهر  إنّ 

وفرصة لكل مطيع بأن  ربه حابرفرصة غنيمة لكل مذنب بأن يتوب ويعود إلى . مسلم أن يغتنمها ويستفيد منها 

ونعلم أنه بالفعل فرصة وغنيمة ننُظر إلي هذا الشهر  أهمية وحتى تدرك مدى  .ها زيدمنويستعلى طاعته يثبت

.الخصائص التي اختص هللا بها هذا الشهر العظيم  

ً ومنهج اً القرآن وجعله دستور هأنزل هللا تبارك وتعالى في -:أوالً  . األرض ومن عليها رثاللبشرإلى أن ي ا  

185البقرة " رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان  شهر"يث يقول ربنا ح  

ً ث فقد روى البخاري ومسلم في . فيه الشياطين  دوتصفّ  ق فيه أبواب النار تفتح في هذا الشهر أبواب الجنة وتغلّ  -:انيا

حت أبواب الجنة تّ اء هللا رمضان فُ جإذا  "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال  ماصحيحه

فال يكون لهم  سالسلبال توسلسل يّدتدت الشياطين أي قفّ صُ وومعنى  " الشياطين دتفّ أبواب النار وصُ  تقلّ وغُ 

. المعصية في رمضانإرتكاب  بن آدم في  إوسبيل على سلطان   

 ً . نسأل هللا تعالى أن يجعلنا منهم اللهم آمين .عتقاء من النار فيكل ليلة فيه جعل هللا تبارك وتعالى -:ثالثا  

ة الجن دّ دت الشياطين ومرفّ هر رمضان صُ إذا كان أول ليلة من ش" روى اإلمام الترمذى والبيهقى أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

أقصر و عتقاء من النار وذلك فى كل ليلة حتى الخير أقبل وياباغى الشر غىاياب قت أبواب النار وينادى منادٍ لّ وغُ 

" ينقضى رمضان  



ً رابع منه من قامها إيماناً  من ألف شهر وهي ليلة القدر في العشر األواخرهي خيرجعل هللا تبارك وتعالى فيه ليلة -: ا

 ً صحيحها من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه أن  يروى البخارى ومسلمف. غفر هللا له ما تقدم من ذنبه واحتسابا

" هفر له ماتقدم من ذنبغُ ر إيماناً وإحتساباً من قام ليلة القد" النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال  

بيان منزلة الصيام عند هللا وكثرة ثوابه وأن الصيام وقاية وحماية من المعصية ومن النار وأن رائحة فم   - :اً خامس

. ن ريح المسك وأن هللا سبحانه وتعالى جعل للصائم فرحتانالصائم عند هللا تعالى هى أطيب م  

قال هللا عز " قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. ففى الحديث الذى رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال

حدكم فال يرفث وال أذا كان صوم إو ةوالصيام جن. " إنه لي وأنا أجزي بهوجل كل عمل ابن آدم له إال الصيام ف

فم الصائم أطيب عند هللا من  والذي نفس دمحم بيده لخلوفُ . مرؤ صائمإو قاتله فليقل إني أه أحد سابّ  فإنّ  .يصخب 

" ريح المسك  

. ذا لقى ربه فرح بصومهإفطر فرح بفطره وأذا إللصائم فرحتان يفرحهما    

 ً يب فيه الدعاء ويباهي بالصائمين ط الخطايا ويستجويحُ  مةل فيه الرحنزّ يُ  ةجعله هللا تعالى في شهر برك  -: سادسا

ل كان النبي عبادة بن الصامت رضى هللا عنه قاه ثقات من حديث واتِ رُ مالئكته ففى الحديث الذي رواه الطبراني وَ 

يستجيب ويحط الخطايا و ةنزل الرحميُ . ه في تاكم رمضان شهر بركة يغشاكم هللاأ" رمضان قال قبل شهرأذا إملسو هيلع هللا ىلص 

رم في الشقي من حُ  نّ إف خيراً  نفسكمأويباهي بكم مالئكته فأروا هللا من  . تنافسكم ف الخير ليإفيه الدعاء وينظر 

." هللا ةرمضان رحم  

خذ فيها عهدا مع هللا تعالى أنا ننفسِ أفيها  حنا ونصارنفسَ أمع  ةجاد ةن نقف وقفأخوتي في هللا يجب علينا إمن هنا 

نعمل لى رحاب ربنا ةًإصادق نعودعودةً  نْ أتشهده مالئكة هللا ونحن في بيت من بيوت هللا ونحن على وضوء في  عهداً 

.خالقهأق بو نتخلً  هبقرآن  

ر ن نغيّ أنعمل جاهدين على .  خالقهأتدي به و نسير على منواله ونتخلق بقنن نطيع نبينا صلى هللا عليه و سلم وأو 

ن نعمل جاهدين بكل أيجب علينا . نفسهمبأروا ما حتى يغيّ  ر ما بقومٍ ن هللا ال يغيّ إبنا ف ر هللا ماحلّ ما بأنفسنا حتى يغيّ 

تى أوهنا ي. مر هللا تعالى أن نكون فيه من الفائزين بأفي شهر رمضان و ةالفرص أن نغتنم بل علىالوسائل والسُ 

؟"  ستقبل شهر رمضانأكيف  " وهو ةهمياأل ةسؤالهو في غاي  

-: مور تتمثل في االتيةأن يستقبل شهر رمضان بعدأمسلم يجب علي ال  

ابتعد عنها واندم على فعلها ةفن كنت على معصيإف ةخالص ةو توب ةصادق ةستقبل رمضان بعزيمأن أيجب  -:والً أ

ً إو. والتوبة ةي هللا على خطيئتك واسأله المغفربين يد كِ بأو ةثاني ةليها مرإنك ال تعود يداًأكأواعزم عزما   ن كنت عاقا

 ً لى إب تُ . لى أصحابهاإرد الحقوق المظالم وقم بمن تحلل ورحمك  ةك وصليوالد فسارع لبرّ  مكحِ لرَ  لوالديك قاطعا

ً  ةً هللا توب سبحانهب الى هللا وتذكر قول هللا بتوبتك مهما كانت معصيتك تُ  هللا تعالى يفرح نّ أواعلم نصوحا  



 

 

 

ً  نّ إهللا  ةنفسهم ال تقنطوا من رحمأسرفوا على أقل يا عبادي الذين " ه هو الغفور نّ إ هللا يغفر الذنوب جميعا

. 53الزمر"مالرحي  

رضي هللا  ةبي هريرأذي رواه االمام الترمذي من حديث ال ير واستشعر نداء هللا اليك بقوله في الحديث القدستذكّ 

يابن . ما كان منك وال ابالي ليلك ع نك مادعوتني ورجوتني غفرتُ إدم آيا ابن " قال هللا تعالى. النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال نّ أعنه 

تيتني بقراب آدم لو آبالي يا ابن أتني غفرت لك على ما كان منك وال ثم استغفر دم لو بلغت ذنوبك عنان السماءآ

.ة تشرك بي شيئا ألتيتك بقرابها مغفر رض خطايا ثم لقيتني الاأل  

مهما ب العباد في دخوله ه ورغّ يعلى مصرع ةوالرحم ةانه وتعالى قد فتح لنا باب التوبهللا سبح نّ أخي المسلم بأإعلم 

ً كن تبلغت ذنوبهم وسيئاتهم مالم   نّ أشعري بي موسى األأمام مسلم في صحيحه من حديث روى األ. با تعالى شركا

النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس  ئهللا يبسط يده بالليل ليتوب مس نّ إ" النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال

". من مغربها  

نزل ربنا جل وعال كل تي" قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  . رضي هللا عنه قال ةبي هريرأرواه البخاري ومسلم من حديث  ماوفى

ستجيب له منذ الذي أمن الذي يدعونى ف. نا الملك أ.ول ثم يقول جل وعالذا مضي ثلث الليل األإلى السماء الدنيا إليلة 

" الفجر ضئعطيه حتى يأف لنيأغفر له من الذي يسأيستغفرني ف  

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى هللا " والرجوع إليه حيث يقول ة سبحانه إلى أهل اإليمان بالتوبومن هنا جاء نداء هللا

ً  ةتوب خزى هللا فرعنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها األنهار يوم ال يُ عسى ربكم أن يكّ  نصوحا

إنك على  غفرلنارهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واالنبى  والذين آمنوا معه نو

8 مالتحري" كل شيء قدير  

. صادقة وبتوبةخالصة ةأن نستقبله بعزيم. ول أمر نستقبل به رمضانأإذن   

 ً . هوراءإغتنامالوقتوعدمضياعهفيماالنفعفيهوالفائدةمن -: ثانيا  

. ثانية ضمرهواليعوّ بداً ىمنهاليعوداما مضوأنأعلمأخيالمسلمأنالوقتسرعانماينقضي

. فكلمفقودلإلنسانعسىأنيسرتجعهإالالوقتفإنهاليتعلقبعودتهأمل  

.  دمآبنيامامنيومينشقفجرهإالوينادي. يقوالإلمامحسنالبصريرحمها

. القيامة نىفإنيإذاقضيتالأعودإلىيومفتزودجديدوعلىعملكشهيدأناخلقٌ 

.ركريمحجهوأغلىمنالذهبومنكلالحقيقةلكنهفيبعضالناسيقولونبأنالوقتمنذهبإنّ   

أال ليت الشباب .   (  لهمذلكحتىقالقائلهمأنّ يامالشبابمرةأخرىولكنّ أومنهنارأينامنالشعراءواألدباءوبعدبلوغالشيبيتمنونعودة

)فأخبره بما فعل الشيب ***  يعود يوماً    



 

.و درُّ القائل   . عملييزد فيهشمسهنقصفيهأجليولمبتماندمتعلىشيءندميعلىيومغرُ . ويقولعبداللهبنمسعودرضياللهعنه  

ً إ ً أولم**** قتبسهدىأولمذامربييوما . فماذاكمنعمريستفدعلما  

ً أوليعلمالمسلم وأّن بأنالعمرقصيريضا

العمرمهماطالالبدمندخواللقنّ أالليلمهماطالالبدمنطلوعالفجرونّ حقيرةوأومهماعظمتفهيقصيرةالدنيامهماطالتفهينّ أجلقريبوأال

. بر  

 ضيلفقاللهالفُ ستونسنةفقااللرجل؟ لكمعمركضيَ فقاللهالفُ . بنعياضرحمهاللهرجالضيلْ الفُ لقىَ 

. نعم. قال؟ عرفتمعناهاهلضيلقااللفُ ف. ليهراجعونإانّ وإاللهنّ إ: فقااللرجلن تصلأيوشكلىاللهإتقطعالطريقستينسنةنتمنذأذنإ.

 ضيلفقااللفُ . ليهراجعإنيوأنيللهعبدأعرفت

لفليعدللسؤالجومسئوهنّ أرفومنعلمسئوهنّ أرفعهموقوفبينيديهنّ عرفأومنيديههموقوفبيننّ أرفعليهراجعإهنّ وأللهعبدهنّ أخيفمنعرفأيا.

 ً . قال. رحمكايوماهي. قال. هييسيرهضيلْ قااللفُ ف.وماالحيلة . الرجلوقالفبكيابا

. نتتقياللهفيمابقىيغفراللهلكماقدمضىوماقدبقىأهي  

 هفيوأنيغتنمالفرصةنيجتهدفيرمضانأومنهنايجبعلىالمسلم

 رضياللهعنهاقالتعائشةماممسلمفيصحيحهمنحديثروياإلقدفالنبيصلىاللهعليهوسلمإقتداءاًب

."واخرمنهمااليجتهدفيغيرهاألفيرمضانمااليجتهدفيغيرهوفيالعشريجتهدكانرسوالللهصلىاللهعليهوسلم"  

منوفائدةمنضياعالوقتفيماالنفعفيهواللحذرالنيحافظعلىوقتهويشغلهبالعماللصالحوالعماللنافعوليحذركأومنهنايجبعلىالمسلم

ً أالإرمضانماهونّ بأيعلمولراءه . نقضييمعدوداتوسرعانماياما  

.التراويحوالقيامصالةوحافظعلىجماعةفيالصالةوحافظعلىالعبادةتنظيموقتكووازنبينوقتالعملووقتقمبمسلمأخيال  

وليكن لك العلمواليقينوحضور مجالس ستهاردمووتّدبرهنقراءةالقرآحافظعلى

.نالقرآرمضانهوشهرمرةفنفيالشهرالقرآنتختمأقلمايمكنلكأيوميوردٌ وِ نالقرآمن  

.والتهليل ستغفاروالتسبيحوالتكبيروالتحميداإلكرمنكثرمنالدعاءوالذِ أ  

.  تطمئنالقلوبوتنشرحالصدوربالذّكرف

.القيامة اللهيوممامأعنهامسئولنتأبهاكلمةتتلفّظكلنّ بأمنوراءهواعلمفائدةماالنفعفيهوالمواحفظلسانك  

  -:تياآلنتخرجمنهامنرمضانوالتيتتمثلفيأالتيينبغيوالعبرمنالدروسستفادةاإلحرصعلىوأ

سبحانه وتعالي مّطلع  هللا لعلم بأنّ تمام ا ويعلم هنيتوعال سّرهخالص  في م اإليحرص على تعلُ علي الصائم أنْ -: والً أ

.عليه   



 

 

 

لع طّ يبين العبد وخالقه وال  هو سرّ  أن الصيامتعلم ذلك عندما يعلم بيعين وما تخفى الصدور واأل ةيعلم خائن رقيبو

. هللا إالد حٌ أعليه   

هللا شهيدٌ . عليّ  لعٌ طّ مدائما هللا معي هللا  ةفي الحيا كان شعارهه ممن صيا اً الدرس جيد م الصائم هذاوإذا تعلّ   

 هللا ةعيّ مَ  أستشعره نّ  أل ةمعصيعلي هكذا ال يرى هذا العبد في الحياة ره اذا كان شعإو.  ليّ إهللا ناظر  . علىّ 

. حوالهأفي كل  ورقابته له  

 ً هللا هو  ةعلى طاع الصبر نّ إف ةصيمعلا نعد عهللا والبُ  ةم الصبر على طاعن يتعلّ أالصائم على  صيحر -: ثانيا

وقات أهللا تعالى في  هحلأمتنع عما يتها واوشهورغباتهاجاهد نفسه عن عندما يم ذلك نواع الصبر ويتعلّ أشدّ أ

.ة رادلإل ةللصبر جهاد للنفس وتربي هوفي تعلم ةمخصوص  

.ة صيعن المعو صبرةأصبر على الطاع الّ إين الدِ  هلو. ةارادالّ إفعل الخير هل و .إرادة  الّ إنسان وهل اإل  

. ه هو شهر الصبرنّ أولذلك يقال عن شهر رمضان ب  

 ً بصره ضّ وذلك حين يغُ . هللا تعالى  هما حرّ جوارحه عمّ  فّ كم من صيامه كيف ين يتعلّ أالصائم على  صيحر -: ثالثا

معه عن سماع ما يلهي عن س فّ يكو.  وقول الزور بّ والسَ  ةوالنميم ةلسانه عن الكذب والغيب فّ كعن محارم هللا وي

كل جوارحه عن الفواحش ما ظهر منها وما  فّ كي. نتهاك حرمات هللا إلليه عن السعي يديه ورج فّ كوي.  ذكر هللا

. بطن  

له على صيامه و ليس له جر أيحفظ جوارحه عن محارم هللا فال  ن صام عن الطعام والشراب ولمإه نّ بأيعلم المسلم ول

"  رضي هللا عنه ةبي هريرأماجه من حديث  الجوع والعطش وفي ذلك يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيما رواه ابن الّ إمن صيامه 

" .الجوع والعطش الّ إليس له من صيامه  ُرّب صائم  

 ً لم يعلم تمام العِ على الوقت و ةفي المواعيد والمحافظ ةالنظام والدق هم من صيامن يتعلّ أيحرص المسلم على  -:رابعا

كد ذلك للصائم أويت. والتسيب  ةضى والهمجيفي المواعيد وقاوم الفو ةم البشر النظام والدقول من علّ أسالم هو اإل نّ أب

. بالتحديد حتى ال يبطل صومه  همساكإقت وفطاره وإوقت  ةفي المواعيد في معرف ةالدق ريحين يتح  

. حوالهأوفي كل  همله وفي بيته وفي مسجده وفي طريقهذا النظام على المسلم في عثرأعكس نن يأهذا ويجب   

 ً نفاق في سبيل هللا والعطف على البذل والعطاء واإل الشهر كيف يكونم من هذا ن يتعلّ أعلي يحرص المسلم  - :خامسا

لصيامه من اللغو والرفث وهو  ةهرللمساكين و طُ  ةعمفطره طُ  ةراء والمساكين وذلك حين يتصدق ويخرج زكاالفق

حتاج ومن هنا يتحقق التكافل لى كل مإيد العون وإمداد سخاء الو ةوالرحم ةعلى السماح يم ذلك فهو يتربحين يتعلّ 

.ة سالمياإل ةمد األفراأبين   

 ً . في منازل المتقين  ويرتقي ن يتعلم كيف يتقي هللا عز وجلأن يحرص على أعلي المسلم  -:سادسا  



نسى ذكر فال يُ ن يُ أعصى وطاع هللا فال يُ ن يُ أهللا بن عباس رضي هللا عنهما هي وتقوى هللا عز وجل كما يقول عبد 

. كفرشكر فال يُ ن يُ أو  

آمنوا ُكتب عليكم الصيام كما ُكتب علي الذين من قبلكم لعلكم  يها الذينأيا "ه ليه قول هللا سبحانإشار أوهذا ما 

" . تتقون  

كر بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلصذّ أتي في هللا لعلي خوإوأخيراً   

 هلي تنافسكم فيإاء وينظر الدع يهويحط الخطايا ويستجيب ف ةل الرحميغشاكم هللا فيه فينزّ  ةشهر بركأتاكم رمضان "

غنا بلّ ن يأهللا تبارك وتعالى  سألن. هللا فيه  ةرحم فأروا هللا من أنفسكم خيراً فإّن الشقي من ُحرمويباهي بكم مالئكته 

ذلك  إنّه وليّ لمقبولين  من اومن النار  ئهجعلنا من عتقاييغفر لنا فيه و أن نا على الصيام والقيام وينعأن يرمضان و

.اللهم آمين  والقادر عليه   

. له وصحبه وسلمآوصلى هللا على سيدنا دمحم وعلى   

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ؛


