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 ؟كيف نستقبل رمضان بعنوان: مقال
 

رل ينن نخننانس ننت    ن.ن.ن.نا لسنن ادنلسننتقبنوسننظد نسنعسلابلننرنلسننتقبن وننبعرس نسوتبنرمضنن تنحنننبنسلسننأن نستندسننتقبنل ننت    نحيسننبنا نن 
سنعحننننبنسوظ رغننن الهنننانفننن ااالعنعساوقننن  نأبدنننابسلنسلن-ق نننننستنع ننظبنايننن نن-سنعسوشننني ت نعسنننتقبنشنننأسنسوشنننلدنسعنعاب ننناب نوأ ننن  نوابليظتنن 

عحنننندظنناب ننسناننن نس ننقبنمننبنس ننتظ  نمننبنرمضنن تنمننبنسع نلننابعنعمننبنسع ن  نن ن.ن.عأي نن نستندسننتقبنونن نساضننننس ننتقبس نسلسننأن نل   ننا
نادمض تنجيبنعأي  نستندست  أ ناقبةنسمابرنه م نجننأل ناين نلأا:

ن
 بلغك هللا شهر رمضانأوال: الدعاء أبن ي

 
نسستنلن أ ل نرمضن تنق نننرمضن تنلدنسوكدمينفن نف تنسوسأرنلظقأنابتنلونفنا نبنفن دابسنلنبعابتنهللان نت نس نلد بعابنهللانستنل أ   نهأسنسوشان

عفن تنحينبنانبنسثنفينانل ناب :نمسوألن ن نأن  نن،نرمضن تسنع نأ نو ن نرمضنن تسننسرمضن تنلت  نننمن ل نسترمضن تناقنبنمثنلبعابدن ن نت نس نلدن
حنسبنسوقننناي سناد نقنبنل أ نفنرمضن تنعسدنرنم ند نعأنىننتنحنسبنس ت    نسوشلدنعستهللانستنلقي   نعأىنسنععسأن نم  نمت  الم.نا بعاب

النعن  نستنعنبعاب نستنل ن ركنونفناين سناأني نمننلسن عناب نهللانستنل أ نفنرمضن تنانن:ل ناب نسوشنيعنع نبسودابنسوسنقبهنران نهللامق نيت !!ن
نن.سوشنليبناإدنفن تسن انسينينىلنن،نسي ن نحننرناين نوقننننحلن  ن نا  نادنفننلسنع نن!نعنمن نسوشأتنم لسن نتقننناين !!!!سوشأتنيفناأابغ  اَقنب 

نحَلأَّىنسَّللَّ نَعَأي   نَعَ أَّ َن َأَن نَمىَلنسو َّب    نق َض َعَ نَس   نم ب  ا ٍّ
ناَأ  نم ب  نه َدلن دََةنقَ َ :َف َتنَرج اَلت  نَ نَ  ق.نقَن َ نتَأ َ ن  نَسث  َخند  نَدنسآ  َ نَعس خ   ل َبنَسَحب ُه  ت ش  ا نب نننَعس  

نو ننَأو فَن ننَننقَن  ننَننسوشَّننل يب ناَنَق    ننر  نا يَلنن نسو ن ننَهخََّدنم  ن ل َننن نس   خ  َ َّننَ ناَندَسَل ننر  نسي  نسَّللَّ نحَلننأَّىنسع  َني ننب نسَّللَّ :ناَأ ر لننر  نَلو ننَفنو َد  نناب   ناَننأََفد    ننَ   ر  َّللَّ ن!!ناََأحل 
نحَلنن َعناَنق ننَب  نَعَأي نن  نَعَ ننأََّ ن ننَ   !!!نم.ناَنَ نن َ :نسَوَنني َ نقَننب  َقنن قنحَلنناَلَةنسوسَّ نَفننَأسنعََفننَأسنرَف  َقنن ٍّنسَع  نرَف   ْ ننتََّ نرَل نساننبناسنن بنحسننب ن )ننَرَمَضنن َتنَعحَلننأَّىن  

سي ن نادن نس ركن نلدسنمننبننجقأنن ن ن ا  نوأشنليبنن،اننىلنسمنن نس نأن نيفنلنابعنعسحنبنعمنن  نساع ن نليبسقسننلنستناخنانمناب نسآخندن ن  ن
نع ركنهللانو ناي .رمض تن اي ةنعأىنحل ح  ن

نن-رضانهللانع  -اقبنسثناكدةعساننسرفزنعأىنسوربف نيفنسوقندنعسغت  م نيفنسوط ع سن ستنرجالنقن  :اينر ناب نهللانسهنسو ن  نخا!سقن  ن:منَمنب 
نتَ َ نع ن د   نَعَ  نَعَحس َبنَعَنأ   مسق  :ناأهنسو   ن د!نق  :منتَ َ نع ن د   س ن.ن نعحل   )نسورتمأهننمنَءنَعَنأ   نَمب 

ننَدنايننن نلنندا ناينن سنوأتنن جدس:منتنساعقنن  نعسوسنن ع  نفنندس نسلنن  ن-رانن نهللا–وطيننبنقنن  نس عفأننن نفنن تنرس نم ونن نفينناسنفنن تنناي   ننانستنلتَّ  
ن سدساننم ي  م.ن)حتظ نساحابلهعمبنسض لنرس نم و نملنلدا نعخسدنخنانبنسدتظىلناقند نأبتنَحس بنعنأ   نا بنا  نعساأ سنسودا نسفيدس

أَّننن  نَعَأين  َننن ونننأوفنلسنننبن ننن َّنسَه  َّنحَلنننأَّىنسَّللَّ نَعَأي ننن  نَعَ نننأََّ ننل ننناب :منسوأَّل  نننلسناأ نننرنرمضننن تنعرسلنننرنسشنننال نع ننناب نفنننن نفننن تننسو َّنننب  نَننن ت  ب نَعسمي   و ننني ن    
نَعَراَُّفنسَّللَّ من]ن نَرث   اَلع  ن.[نسابنعسورتمأهنعحس  َعسوسَّاَلَم  نَعسمي    

مننبننعسوتأليننبسن امابرنفألنن نايننبنهللاسنعسوتابايننانمننبنع ننب سناننايننب نوكننننانندنسنعل هخننأيفنسوابقننرنسنعل  نن ركنونن اننانسلنندءناينن نوأط عنن أبتنل ابننعلننبعاب
سنستنسدطند نان نلبلن سنعس نأو ن نهس نسو ن  ق سنفننن ن ع نعع نبنفننن  ن سنا تدقن  نسوكدمينق نن خناب نسوشنلدنعاقنبن خابون نعيفننوبد 

بنمبنلسأو سناعسعأ نسدفنسنعستنلسأفنافنتدلانسلهلبلب سنجيقأفنيفنع بس نسلابا  منبنلسنأ نسونبدي نلل ن نهللاننإلسنف تعسأ نر قنفدن قنحي 
نعأنىنعس سنسناكنبنمنبنسو ن  ق نيفنسونبع ءوإلج ا لن فنسد نسع،ن وتأليبنعسقد ننبنلسأ نم نحي  نهللانمبنسوط ع  !!!سناكيرنمبنايه 

مبلننبسسنعقننابلن ننبلبسسنععنننالنحلنن   نفينناسسنسوألنن نسجننزنو نن نناننأفيدنمننبنسوننبع ء:نسوألنن نسر ق نن نعننندسن.راننفنع ننبنسوسننهس نوأتابايننانوأط عنن  
ن.سوقطي سنعسحلأ نو  نسو ي سنعسحي  ناي نس ي ةنسلدضي 
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ن
 ا: الفرح واالبتهاجنياث
 
َت   ناَ  أَن}ن:عسوظد نادمض تنلكابتن وط ع نعسوق   ةنعسو درتن نسَّللَّ نَعا َدا  ن 58لابد :نن)ن{و َفناَنأ يَنظ َدح ابسنه اَبنَخا ٌنِم َّ نجَي َنق ابتَنق ن نا َظض ن 

عقننبنفنن تن ننأظ  نسو نن  نمننبنحلنن  ا نر نناب نهللانعسوتنن اق نشنن نرحسنن تنللتنننابتناشننلدنرمضنن تسنعلظدحننابتنا بعمنن سنعسهنانند نسع نن نمننبن
نسَّللَّ نحلننأىنهللاعقننبنحلننابرننسميخ ن رنا نند نرمضنن تنماب نن نستنناس سنعع ننز نسودان  . نهننأ نسوظدحنن نا ابونن ننعأينن نع نأ نَر  نناب   ناَند َحتَنن ت  منو أ َّنن م   

نمتظانعأي ن نلَنظ َدح ل َن نن َلسنسَا َطَدنَاد َ نا ظ ط د   نَعن َلسنَو  َانَراَّ  نَاد َ نا َ اب م   من)
ن!!!!األبنسورتحيبن وقنننسو   ن!!!عختيننضيرنعزلزنعأيفنملنعد نم أن   نعج ءننويفنان لسنسدرنا عننو 

سع نمنبنعنىلنعنناكن تنسع نمنبنس خننننانرةنسلسن جبسنسودمضن تنانأانرنسلسن جبن و    لنننلسنتقبن-رضنانهللانع ن ن-عنندنانبنستطن  نلأسا
قنبنس ناناسن بنلونف.–رضنانهللانع ن ن-حننن عن نون نسميمن عنعأنانسنأانره ن ادابسرنعاتالعةنسو درتانسعأىنحلالةنسورتسعل نيفنرمض تسو   ن

مندننابرنهللانتن  نهللانلتأننىنيفنسلسن جبسنا ن  ::نخنندعنعأنىنانبنس نت وننبنيفنسع نويأن نمنبنرمضن تنعسو    لننننعزهندنعفن ن  قنسشننبسقنقن  ن
نربكنفن ندابر نمس جبنهللان و درتم.وفناينسابنستط  نيفنق

  نب نسَّللَّ نرضنانهللانع لنن نجن ادنانب نعَنسمن نادحن نسآخندةنا نب نعلنحندعسناقنبنناضالنعنبنادحن نسوق نبنع نبنسمياطن رسنسهأ نسوظدح نيفنسوبدي 
نسَّللَّ نحلننقن   نَر  نناب   :ن:نمنَو  يَنن   نندقساَينَجنن ا نأىنهللانعأينن نع ننأ ناَنَ نن َ ن   نسَرَسَكنم   َكس  نَمنن ن   سنق ت ننَننلنَنناب َعنس ح ننبٍّسند  ننل َبنَسث  ت ش  ن:اَينَر  ننابَ نسَّللَّ نس   !نقن أ ننر 
نَعَ لن  ق .نقَ  َنَععَندَن ند نن:َكنع َي لق َنسََااَلنس َاش   نانَنن:!نقَن  َن نَو  نَانسَّللَّ نا ن  نسََ كَنَكنمب  نن:أَنىناَينَر  نابَ نسَّللَّ .قَن  َنقن أ نر  َ ن  ٍّ نَعرَسء نح  نب  نم  نن لَّ ُِّ سنقَن َمن نَفأَّنَ نسَّللَّ نَسَحنبق

َي نسَ َن نحت  ي نَكنَاَكأََّن  نف َظ حق ناَنَ   َنَعَسح  د يَن:ناَينَع  ب هنََتَبَّنَعَأاَّنس ع ط َف.نقَن َ :ناَينَر    َِ ناَأ قن تَنَننا ينَفن ن قنين   نَ نَ َانم ن    نَعَجننَّنن دَّن  نقَنب  نَعنزَّ .نقَن َ نسوندَّ ُّ
َل نَلنلن د َجق ابتَن نن وَين  لَ  نن:ناينر ناأاأغنمبنعرسمانم.نق  َسمَّ    يَنا زورنَهأ   نسآ  ناَنن نَسح  ناَبسلق نسَّللَّ نسَم  نَ ن  ين   ٌءنع   نَبنَرِ   ن  ن:ن}َعَلنحَت َسنَنَّنسوَّنأ لَبنق ت أ نابسنيف 

نَخأ ظ ل   نَسلَّن169لن د َ ق ابَتن) وَّأ لَبنملَ نلَنأ َ   ابسنِ    نم ب  د عَتن   تَن  ش  نَاض أ   نَعَلس  َ نَرَله   نسَّللَّ نم ب  َ نمب  نَعَأي ل   نَعَلنه ن  نحَي َزد نابَتن)ن نَاد ح  ٌْ  ن{ن170َخاب 
جنن ءنسوتق ننانا ابونن نتنل أننغنجنن ادسنعمننبنعرسء ن وظدحنن نسوننلنايلنن سنا أننغنع نن نهللانعنسابنلدلننبنالننسن ساننبنم جنن نعسورتمننأهنعحسنن   ن)نن)نر نعننندست
عنعدسِ :نح  نم  ابا سنالأسنح  نفابم نادح ن وط ع نعسيلن  نعسو ني عنعغنانلونفسناتنسوق نبنسوطن مىلنلظند ناأ ن ءنهللانعحي ن نن)نادح ن 

نعلتن   سنعسوق حلانخبالا .
نع  َنن َ َةنا ننب نسا نسَّللَّ نو َ نن َء   َقننب  نو َ نن َءنسَّللَّ نَسَحننبَّ نَسَحننبَّ نحَلننأَّىنسَّللَّ نَعَأي نن  نَعَ ننأََّ نقَنن َ :منَمننب  نسو َّننب    نسنَعننب  نَفنند َ نو َ نن َءنسَّللَّ نَفنند َ نسَّللَّ نو َ نن َء  مننو َّنن م ر  َعَمننب 

نندَ  ن نوََ ك  نن  :نن انَّ نسَ  َعسج   ْ ناَنق نن نَع م َشنن  نسَع  نسَّللَّ نعََفدَسَمت نن  ناَنأَنني َ ن َ :منوَنني َ نَلسك نسو َننناب َ !نقَننقَ وَننر  نناَبست  ننَدنا د ض  نا ش   سنَعَوك ننبَّنسو ن ننه م َبنن َلسنَحَضنندَ  نسو َننناب   
ن نسَّللَّ نو َ ن َء  سنَعن تَّنسو َكنن ا َدنن َلسنح ض  نو َ نن َءنسَّللَّ نَعَسَحننبَّ نن وَي ن  نِم َّنن نسََم َمنن  ناََأَحنبَّ ٌءنَسَحننبَّ ننَدنا نَ نا  ندََ نن وَي نن  نِم َّنن نَدنا ش   ٌءنَسف  نسَّللَّ نَعع   اباَت ن  ناَنأَنني َ نَ ننا  َقننَأس  

قن  ن نأين تنسنا وط ع نعسوق   ةن ويننس بنسنعسلق حلانعسوأداب ن ويننسون  ْنعسوكند .نسََم َم  نَفد َ نو َ  َءنسَّللَّ نعََفد َ نسَّللَّ نو َ  َء  .من)نمتظانعأي ن 
!نا نن  ن:ناينسمننانسلننهم  نسمنن نسغسننبناك و  مننبن  نسهأنن نادحنن نفيننرنسو ننبععنعأننىنهللانعننزنعجننن:نن عناننبنع ننبنسلأننفناثنحنن  عناينس نحنن 

نعسم نسلساءناك وق بنسآاان  نمابل نخ مظ نحمزعان.نسمسدعرس
تسنرسهتن نلتنأه ابتنأرنج رلن نسناأنن نسقنرت ن نلدنرمضن  لنقابعنمبنسوسادح  ن وق   ةنعسوط ع نفن ندظد نعدستقبن وطق عنعسوشدس سننالال
و ننبننن!عسدننت نلنع ننابمابتننلنرمضنن تنا  وننر:ن.اسننأوتل نعننبن نن بنلوننف!نا نن وابس:ندتليننأنو نني عنرمضنن تن.تن اتقننن نعغاهنن علسننتقبعننسونن 

ن.سنر عقنعأيل ف رنع بنقابعنفنن م م نرمض ت
ن
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 التخلية قبل التحليةا: لثاث
 

اب نعسلق حلاسن بنع ت نعغي  نعمنين نعد ندنن،نحندسعنع ند نحمندعنعغنننعح نبنا و أاب نِمأابءةن وسابس نعسو أن نتابس نسوق عنمبنسثدنسوأد
نه َدلن ندَةَنعحسبنعدظ قنع   قنع ابءنسخالقنعسفننحدسعنعاقننسل كدس .....نخلنعفننلوفن  بنيفن ابس نسو أبسنا نَسث  نسَّللَّ ننَقنب  نَر  ناب   َعنب 

َ سء نن تَّنسو َق  َبنن ن:محَلأَّىنسَّللَّ نَعَأي   نَعَ أََّ نقَ  َن تَنٌ نَ ناب  نقَنأ   ن  ند ك  نيف  طَأَنَخط يَئ قند ك تَنر  نَعن َ ن  لنَبننسَلسنَسخ  نتَن  َظَدنَعَلَ ن  ن  َننقَنأ   ن  نَعن ت  اَنإ َلسنه ناَبندنَنزََلنَعس  
نعَنق أ ناَبنقَنأ  َن  نَعه ناَبنسوندَّست نسوَّنأ هنلََفنَدنسَّللَّ ن ناَنن نرَسَتنَعأَنىنقن أ نابِ    نَمن نن:ا يَل نَحنَّ ن  ابَتن{}نَفنالَّ س  اتخينننفينرنحن  نسن عحلن   )سورتمنأهنَفن د ابسنَلك 

اي ننبنستنىأنننىنسو أننبنعجنأيننن نعدطلننند نمننبنهنننأ نسآِعنعسو أننن  سنق نننننستنحنأيننن نقأ ننفناقنننبنسحننبنعشننندن ننلدسنمنننبنسلق حلنننانعسآِع!!!ن
أنبنم لن سنالنبنسدنفنع نبكنقطقن ن وق   ةنعسوط ع سنانالنجيناب نن خن  نسو ندرتنعسو نالةنعسونأفدنعأنىنمينننهنأ نسو ن لرعس سنحننندطلندنسو 

سرضناض ءنِمأابءةنقن م نعدلبنا  ءه نععشييبه سنهنن نت أيل ن و  ين تنعأنىنمن نهنانعأين نمنبنقن من نسعنعطلدهن ن!!!نالكنأسنسو أنبنحيتن عن
عنفنيفن ن ورنسونبدي نسونلنغدنسدزلندظسنفنمنبنسعحلن ْنسنسوأداب نسولنعش   ه نتاب نسوق عناالنابنمبنسميقاللنعبنن،نختأي نق ننسوت أي .ن

بن ن ابتنسل  لن نسو أي ن نعساعهن عسننلسنحلنأ رنانبسلتفنحلنأ رنم لتنفسنعمنبنحدرنقأ فنمنسسعتانرق تفنمبنس دنسشابىنعسآِعسنساايع
نسنعند ننلسنسحسبنسو بءنحسبنستت ع.حلأ رنابسلت نحلأ رنم لت 

نعنلسنملندتبنسآتناننندتاب !!نسهللانسملأ  نحننهأسنسوابقرنو تاب عف نستننسعو  بعنعأىنع  ااننيفنج بنهللا
لن لسننندعنسو ن  نن:عأنىنحن نفن تنسو ن  نندجنابتنم ن سناتسن مننسودجننن–نحلأىنهللانعأين نع نأ – خننمس بنر اب نهللاننحكىنستنرجال
ودجننن نرنمنبنس:نو بنجئرنمتأخدس!!!نع بنلوفنسدطأا   نسين ع نعادغ  نم ل و نسحبنسل أ :نقبنسقينرنحلالةنس!نا   نق ننستنسحلأى

ره نَتزقرنم ل نرعح سنعاأرنرسم  نمبن عنقأ  سنا   نون نرجنن:ناينسخنانهنابتنعأينفسنهنبن نعأنفنسآهن نعحلنال نونفسنا ن  نعه تلن ن
وندع سنا  دقن نهنأ نسآهن سنعا نبقنهنأسن:نو نبنس نرتلرنجنابهدنس ين ةنع نظ ءنسج ءنسوأيننق  نو نه عرنيفنسونديايسناأن نوفنعق أرنسو الة

نو   نف ا .سنق أرنحلالةنسسو بع
نعقن  نون ناينس ن-ران نهللانن-ج ءنرجنننن،نس سنبنسو  ندهننتنوزععنسوأداب نعسلق حلان  بن دم د  نمبنسوط ع  نعلن ين نيفنرمض تسن

ن-سونأداب نعسلق حلنانن-دقن نن.:نقيبعفنلدابافا   نو نس سبن!س تقبنو ي عنسوأيننعوك نلنسقابعسنم ن  بنلوفن:نسجلزنتلابرهنعن قيب
ندم تنمبنفننخان.  ٌبنوأ 

سنل نفنستنمنبنسا ن   نسودميسني نرمض تنعغا نمىلنعأن ن ناظضنأ يفنععبعنس ت الو  نلابس  نستاس ننف نددىنمبنسوتظدلِنعضي لنسوابقر
نسنعحدمت  نهأسنستان.لدابا  نقيبع  نست

دعنفياسقنمبنسوط ع  نعلكابتنم  بةننلنعأن  نأبخندىنيفناالنل تلنانمنبنعسحننس نس قن لق حلانحننيفن لدنرمض تعسا بنعسادكىنمبنحي 
نعمبنخ أ نيفنمابس  نسوربنالابنسلخأع ن.نسح دعنخانهأسنسوشلدنالابنسغدععنتنمبننسنعخألتنمظ ىلن.حدم تنمابجىل

نعلنعالعنشأسننلن وتابا نسو  اب نق نناأابغنسوشلدن.
ن-لظقننننوقأننن ناظضننيأ نسوزمنن تننعسينن  نلن- ع  نمنننرنفننننلننابعن نن تن نننهننننعقأنن نستنعننب ن نن ع  نرمضنن تن نن ىلنمئنن نععشنندعتن نن ع نونناب

ن!!!وفنخان س نلابعنسو بععنعأىنهللالكابتننسنسويسرنادحل ناتنعتزع نايل نمبنسوط ع  نم  تنا انوفنسراىلنمئ نع  د ن  ع وك
نوي نعسان .ل  ننعابا نع ب ننلسنل نننسوأهالي ناينسخانعاينسخلنو  دقنانرنسشابىنعسلق حلانعو دجىلنن،نرا  نسودحي ن

اينابعك سنععأنىنمابسمنبف سنعرنتندقك سنعرنس نابسقك سنعرنم وسنك سنعسل نن نف نت نانإدك ننيفسفيندعسنمنبنسل نت ظ رن:نران نهللا-ق  نس سبن
ن!!!لنعبرعتنمننع ز نسل ظدة
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ظننت نحلننظ  نعأي نن نستندن.ظننت نحلننظ  نايضنن ءنمننىلنسود نناب نحلننأىنهللانعأينن نع ننأ ناط عتنن نايننن نسمنندنعسجت نن  نمنن نمننىنع نن نع جننداقأي نن نستند
نقيشناي ندظت نحلظ  نايض ءنمىلنسجملتنىلنسوأهنعأي  نستندنايض ءنمىلنسوابسوبلبنعساق ر سنعسارح عنعسوزعج نعساعل ن وربنعسو أ .

نق ننرمض ت.ن الم نسو برنمىلنسلسأن عأي  نستندقنننعأىن
يفنقأ نن نمي نن  نلرةنتنسحننباننجينندينستنلسننت  ننسشننال نعن نفنن ا نن  :نمنننفيننرنف ننت نعسننت  أابتن ننلدنرمضنن ت!ننرعىنعننبنساننبنمسننقاب نسدنن ن  ننئن:

ن.سوأل نسدزلنس  بنعس سبنمبنقأابا  نعاأ   نرمض تناينهللانن.ح بنعأىنسخي نسلسأ 
ن

 صحبة األخياررابعاً: 
 

ونابنسر  نستننفنن نقينن:نسو ن حبن ن حبسنحننادن نلكنابتنعأنىنهبلن نعتدل تن نعلتنأثدنان سننل   انعأىنسلدءنستنحيسبنسختي رنسو  حبسن
نسخالقن خصٍّن نق  نسوش عد:نناسأ نعبنسحل  ا .نعقْد

َدء نلنَعسَأ نَعَ ننَعبنَقدلَ   ن
نلَ َتبهننننننننَعب نسل   ر ت 

 
ل نَاك نُّنَقدلبٍّن  

نعق  نرخد:
نم   ح نَ نسوأئين نانإد ن  نن نل قبهنفن نل قبهنسو  ينَ نساجند  ننننننعسحنأر 

نه َدلن دََةنقَ  َنعن نَسث  نسَّللَّ نحَلأَّىنسَّللَّ نَعَأي   نَعَ أَّ َننَعب  نَسَحنب ف   نسو َند ء نَعَأىن  لب نخَنمنن:قَ َ نَر  اب   َ و نن ننأ يأ   ناَنأ يَن    ند  نن  سانبنعسانابن سع نعسورتمنأهن]ننمَمنب 
سنعلنع ندرنانبل فنعلنختن تدنق  نسوقأن ء:نلق نلنخت ونننلنمبنرضنيرن ل ن نعسم دتن ناإدنفننلسنخ وأتن نقن  كنن،ن ل ن نعمأه ن .نن[نعحس  

نا ظسفناتخ وننمبنوي نمدضي نيفن ل  نعمأه  .ن
ن نف  نسو ن س  ننن  نَعسوسَّنناب ء نَفَ  م  نسو َّن و    َأ نني   نحَلننأَّىنسَّللَّ نَعَأي نن  نَعَ نأََّ نلوننفنا نن  :منَميَنن نسي  نعقنبنحلننابرنسو َّنب    نن مَّنن نسَت  ننف  نن نسو ن س  نسو ك ننا سنَاَ  م  َعاَنا ننع 

نحي  ند َقنث َي اَنحي  أ َلفَن نَتَ َبنم     نر حيق نتَي  َ  قسنَعاَنا ع نسو ك ا نن مَّن نسَت  َت َلنم     نَعن مَّ نسَت  نعَن ن  نَتَ نَبنر حيقن نَخ  ييَن قم)نمتظنانعأين ن نلقن :نهنابننَعن مَّ نسَت  َفنَعن مَّن نسَت 
رسم  نتي  سنفأوفنسيأي نسو ن  :ننمن نستن مندكن تناسننمستظيبنعأىنفننح  سننم نستنلقطيفسنعنم نستنل يىلنوفسنعنم نستنلقأانايف

فننأوفنجأنني نسوسننابءننمنن نستنلزهننبكنمننبنستننانسعنسننعنمنن نستنل لنن كنعننبنسوشنندسنعنمنن نستنلننبعابكنن،نستننانعحيضننفنعأينن سناأدننرنمسننتظيب
نلدغ فنيفنسوشدسناأدرنمتضدرنعأىنفننح  .

ننن  نَفأ ننن ن ل   نقننن  نعقننن ،:ن}ن.سميدسننن تنن،نعننن ملنسوكنننال نىنمنننبنعننن ملعقنننبَّنن–حلننن   نسعنت  ننن نن–حنننننستنسثننندنسو ننن   ن َ نننيَن  ابو ابَتنَثاَلثَنننٌ نرَسا ق ل 
ننن ن ل   نَفأ ننن ن ل   ن م  َقٌ نَعَِ نَعلَن  ابو نننابَتنَ ننن ن  و َ ي نننب  منننبنحلننن   ننس نننتظ  نسوكأنننبنا نننب ن22سوكلنننر:نن)ن{َعلَن  ابو نننابَتنَس َسنننٌ نَ      نننل   نَفأ ننن ن ل   نَرع قننن ن  

نسدنن نمننبنسخنن نس يننابسان سنعمننىلنلوننفنلنن نحلنن سنعهننابنسآتنمقننساخينن ر قلنن نيفنسو نندرتنعسحلنن ا نمنن نمنحبنساخينن رنحلنن رنونن ن ننأتنعلفننددْع
قن  نسن سنعون نحكن ننتأنرنعنبنا ين نسوكنال  وقأن سنعحلن رنل نيبن وتقأنيعسرعظىلن أد نفن نستنسوكأبنسلقأ نل نعقأ نحل رنو نميزةنسسحل ِ 
نعمزل نعأىنغاه .ن[4بة:]سل من{ن نَعأََّنك   نسَّللَّ نم َكأ    َ نعن َقأ  ن ابَم بَّنِم َّن}عق ،:ن نسنحننسوكال ننلسنعقأنرنحل رنش ن ْد

نلسنفن تنحلن   قن نيأخأناينبلفنن،نسي ن نسنعنتنفن تنت  ن نجيندكنن،نجلن  نجندسسنع أضند نن–عخ حل نيفنرمض تنن–ابهللاننتنسو  حبنا
نوفنمي و :

نسو نساع :ن نسََ نتَ و بٍّ نَونَّ نَحَضَد   نَعَع  نَبنسَّللَّ نا نَبنَسث  ننٍّ نسَّللَّ نحَلأَّىنسَّللَّ نَعَأي ن  نَعَ نأََّ ناَناَبَجنَبنع   نَب  نسََ نَجل  س َميَّنَ نا نب نسو ن   ناَة ناَنَ ن َ ناَباَ ة نَج َء  نَر  اب  
نسَّللَّ نحَلننأَّىنسَّللَّ نَعَأي نن  نَعَ ننأَّ َن نسَّللَّ نَفأ نن:َر  نناب   نق ننن نَلنن وَننَ نن لَّ َنن نع   ننَبنسَّللَّ ناَينَعنن    ننَلب نوَننَفنِ  نس َميَّنن َنن.َننن قنَس   نَعَع  ننب نسَّللَّ نا ننب نَسث  نننٍّ اَينسََ نن:اَنَ نن َ نسَا ننابنَجل 

نم أَّ  نَع  ب نسو ن طَّأ ب ن نَعب  نسَعَند َغب  نسَّللَّ نحَلأَّىنسَّللَّ نَعَأي   نَعَ أََّ نلَنق د ض َل نَعَأي   نَعل ق نن!!تَ و بٍّ نَر  اب   ناَنَأ  نلَنَز   نقَن َ نسَا نابنتَ و نبٍّ يب نَو  نع أ نَفنسو َنَ  وَنَ نَحننَّ
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َدنَمن نَفأََّنل ن  ن نسَّللَّ نحَلنأَّىنسَّللَّ نن:رخ  نسَّللَّ ناَنَ ن َ نَر  ناب   نلَن  نابَ نَلنن وَنَ نن لَّ نَعَسَ نسَت  أَّن  نَع  نب نسو ن طَّأ نب  نتَن  ظ َدتَّنن:َعَأي ن  نَعَ نأَّ َنه ناَبنَعأَنىنم  نوَنَفنسََمن نَعسَّللَّ نَاَ  
نَعَجنننَّن ناَنق ننب نَمنن :َمنن نملَ نس د ننَ نَع  ننَفناَننأَدن َزَ نسَّللَّ نَعننزَّ ننب  نقن نند َ نم  نَفنن د ابسنس ع   نند ف َ نَعوَنناب  ننتَن  ظ د عسنو أ ن ش  نَلس  نَعسوَّننأ لَبنرَم  ننابسنسَت  أ َّننب   

َنَش نن  نَسمَّ نن  نن}نَمنن نَفنن َتنو  عَن َنن َّ
ن{ ي   نسيَ    نسَّللَّ نحَلأَّىنسَّللَّ نَعَأي   نَعَ نأَّ َنَعسَدن َزَ نسَّللَّ ننَسحل َ     ناَنَ  َ نو َد  اب   نتَ و بٍّ نَسث  نب هن:نعَنَق َ،نيف  َنلَنل  نَسح  َن  نَرنَعَوك نبَّنسَّللَّ }نن دَّنَفنَلنهَت نب هنَمنب 

َتب لَبن{ و ن ل  نَلَش ء نَعه اَبنسَع َأ  ن   ن)نمتظانعأي ن نَمب 
نبنمبنسحل   نسي ي سنعحزتنعأي نسو بنحزانن بلبس.عسو    نسوسابءنجقأرنس نت وناابجاب نسثنجلن

سنعفن تنلكيندنىلنتق من قنانبع ننوين نسهنننمكن نفألن فن تنع  ن نانبنسثنمقنيِنلنل نبعنمنبن نظدننلنحلن »ن:نعنبنسانبنع ن  نقن  سلي  نسوي ق:ن
ىنهللان من قنمثن عن نر ناب نهللانحلنأسنعغأبنعأي نسوش  ءنا بعنلس نلنابعنمنبن نظدنا ن ىلنتقحلأىنهللانعأي نع أ نعلق   نحبلي م وس نسو بن

.ن نهللان.نا نن  ن:نستقنن ناينساننبنسخننا:نمنن نسانن ونأهنرفننننمننبنتق مننفنحننننعشننلبنستنلننون ننلنهللانعسقنر ننابنعأين نع ننأ نن،نتق منن نا نن  
ن-اينع  ن !ناب ن:نسحلن  نا ن  ا أنغنلونفنس ثنانبنخأنرنانألنق  ن:نم نسانن ونأهنساقنننحنننع ناب ن.ن.ن.ناشنلبنانأوفنعتقن نمنبنتق من ن.

ييرنستنننندعنمننبنسنا  ننت ستنلطقنن نمننبنتقن ماننلنستنس ننلبنونن رجنننناننأ نن.نعوكننبن خنننعأنناَّنا نن  :نلنعهللانمنن نحلنن اب ن-عفن تنخأيأنن ن
 نهللانا ن  نون نر نابننس.ناظقنننع  ن رضنىنع نفنحننناعين نات  نانيفنعجلن :نمن نسانن ونأهنسايلنق ننستنلطقن سناشنلب نون سناطقن .نا ن  

ل تنننمنبنسا ندىنلابمئنأننسناأ ندنع  ن نلنابعنانبرنا تنننحلنربسقنعملج قنمبنمك ننلنعأاب نرس نفن وسنير:نلنسو  كنخ رن أ حلأىنهللانعأي نعن
نَمنىَلنسودَّ  ناب  نعيفنلوفندنز نقابون نعقن ،:ن}ننسوبرنسل يابرنسنوأسيابتان )ن«ن.غا ن َنأ    نسختَّ تَن   ناَينوَين  نسو َّن مل  نَعأَنىنلََبل ن  نلَن  ناب   ُّْ َعنلَنَقن ننَعلنَناب  َ ن  يالق

ن)27) نَخأ ننننيالق نا نننناَلانق نملَ نَسختَّ ننننأ  تَنننن   ن)28 ناَينَعلن أَننننَننوَين  نَخننننأ علق د َسنننن ت  نننني طَ ت نو إل   نعََفنننن َتنسوشَّ د ناَنق ننننَبنن ل نَجنننن َءق  نَعننننب نسوننننأ  ف  نَسَضننننأَّ   {ن 29 نَوَ ننننب 
نجل  نعائ نسل ا.نسناتخيننسد ناضننرض نحل حبنسوسابءنعأىنرض نهللانعر ابو نعف درنسو تي  )نسوظدق تن 

نسو    نعلن ين نيفنرمض تنوشبةناثاه نفن نلفد. نسعجلل نآ مانعنخابسقنعسا  مانعفننائ  نسجملتنىلنستنحيس ابسنسختي رنو ر الأ ن
ن

 برانمج عملي لالستفادة من رمضانخطة و وضع :خامساً 
 

ابتنهنن نسوننألبننططننابتنسنعوكننبنقأيأننطيطنن قن قي نن قنامننابرنسوننبدي طننابتنختسوكينناعتنمننبنسو نن  نعوش ننرنسوشننبلبنحننننسلأتننزم نِننأسنسوننبلبننط
فيناةنمنىلنهللانعمابسعينبنملنن نننسعنع   نىنستنوأنسنأ نادحلن قنن رسكنللن نسلنهمبنيفنهنأ نس ين ةسنعدسناسنعهأسنانعجنعبنعبعنسميامابرنسآخدة

 نت ال نرمضن تنيفنسوط عن  نعسوق ن  س سنايضنىلنسنسوتخطنيِنلعمنبنسميأن نهنأسنسوتخطنيِنو خندةنسورتاي ندظس نحننعي رنعأنىنهنأسنسامند
عسغ ا ن نعأنىننسعسونرتسعل نزنزءنسل نأانساعقن  نيفنسلسن بنع عن نسلسأ نو نادانم قنعنأي قنلغت ن عنسايعنعوين  نرمضن تنيفنت عن نهللانعقن ،.

سنات ننابعناقنننننجننبع نيفنفدس نن نمننبننعحضننابرنسي نن مزنسنعغننانلوننفنسع ايرةنسلدضننانسعسميدظنن قنسعحلننأ نسارحنن عنسعسوتل ننبنسحلننالةنسوضنن ى
ق ندنيفنسهنا نبٍّنمنبنسو  ناب ن:نسقندنساننسلابقنىلنس ان نسدن نونبنسمثنعابقنىلنعأيلن نععكتنبن ندت نجزسمين ن سخ د نعوكنننلنابعنعسنطدناين نسعن ونثالث ن

نسوشدطنسيزسمانلكابتنت ع !نحنننس نج يل  نحلبق .سعقلبناباىلنم أغنسعنلسنق د ننس  وظ نسوأفد
نيفنهللانوابنسوتزم  ناكننم نمسق   ندكابتنمبنسوظ مزلبنيفنرمض تنسوظدح نيفنسوبدي نعسآخدة.عهكأسنسح لن

ن
نسوأل ناأ   نرمض تنع ركنو  ناي ...........رم 
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