
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

كان صىل اهلل عليه وسلم يبرش أصحابه بقدوم هذا الشهر الكريم مبرشا به وحاثا عليه ومعظام لشأنه، روى  

ِصَياَمُه قال   صىل اهلل عليه وسلم   أنه  أبو هريرة َعَلْيُكْم  َوَجله  َعزه  اهللهُ  َفَرَض  ُمَباَرٌك،  َشْهٌر  َرَمَضاُن  ))َأَتاُكْم   :

َياطِنِي هللِهِ فِيهِ   َوُتْغَلُق فِيِه َأْبَواُب اْْلَِحيِم َوُتَغلُّ فِيِه َمَرَدُة الشه
ِ
اَمء ْن   َلْيَلٌة َخْْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر مَ ُتْفَتُح فِيِه َأْبَواُب السه

َها َفَقْد ُحِرَم((.    ُحِرَم َخْْيَ

الشهر قد قدم؛ ولكن  إخبارت   الصحابة   كل  الفرصة،   ه علم أن   تبشْي وبيان لفضله، وحث عىل استغالل 

فيه، بارك فيه بالعفو والنجاة   والعبادة  بارك يف وقته، واحلسناتف ))َأَتاُكْم َرَمَضاُن، َشْهٌر ُمَباَرٌك((؛ باركه اهلل  

 .َشْهٌر ُمَباَرٌك(( جعله كله بركةمن النار، ))

ِذيَن آَمنُوا  }ركن من أركان اإلسالم، قال تعاىل:    هَعَلْيُكْم ِصَياَمُه((؛ فصوم  -َعزه َوَجله -))َفَرَض اهللهُ   َا اله َياَأُّيُّ

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلهُكْم َتتهُقونَ  َياُم َكاَم ُكتَِب َعىَل اله وقال صىل اهلل عليه وسلم:    [183]البقرة:    {ُكتَِب َعَلْيُكُم الصِّ

 )صيام رمضان(. وذكر منها بني اإلسالم عىل مخس 

َم  ه إيامنا واحتسابا ال عادة واتباعا للخلق؛يامفيجب ص  ))َمْن َصاَم َرَمَضاَن إياَمنًا َواْحتَِسابًا؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقده

َسابًا لألجر وابتغاء وجه اهلل والدار اآلخرة ال رياء وال سمعة وال نفاق ِمْن َذْنبِِه(( ؛ إياَمنًا باهلل ورسوله َواْحتِ 

 .وال عادة

 َوُتْغَلُق ثم ذكر صىل اهلل عليه وسلم بعض خصائص هذا الشهر ومميزاته، فقال:   
ِ
اَمء َأْبَواُب السه ))ُتْفَتُح فِيِه 

اْْلَِحيِم((، ويف رواية:   َأْبَواُب  َفَلْم  فِيِه  َأْبَواُب اْلَنهِة،  َوُفتَِّحْت  َباٌب،  ِمنَْها  ُيْفَتْح  َفَلْم  النهاِر،  َأْبَواُب  ))َوُغلَِّقْت 

الثامنية  َباٌب((، تفتح أبواب اْلنة  ِمنَْها  ؛ باب الصالة وباب الريان للصائمني وباب اْلهاد والصدقة  ُيْغَلْق 

ِّ َأْقِصْ ) :واألخالق والصلة والتوبة وكل األبواب تتفتح     .()َوَناَدى ُمنَاٍد: َيا َباِغَي اْْلَْْيِ َأْقبِْل، َوَيا َباِغَي الرشه

، تغلق    [44]احلجر:  {ََلَا َسْبَعُة َأْبَواٍب لُِكلِّ َباٍب ِمنُْهْم ُجْزٌء َمْقُسومٌ }وتغلق أبواب اْلحيم السبعة قال تعاىل:  

أن لعباده  يريد  سبحانه؛  اهلل  من  رمحة  الشهر  هذا  حتى    يف  خْيا  يعملوا  أن  يستغفرونه،  وأن  عليه  يقبلوا 



 

 

يعذبنا   أن  يريد  فهوال  جنته،  نار أيدخلهم  ندخل  اهللهُ  }ه:و  َوَكاَن  َوآَمنُْتْم  َشَكْرُتْم  إِْن  بَِعَذابُِكْم  اهللهُ  َيْفَعُل  َما 

 .سعى فيها و  طلبهاو افسوق الرمحة من  اهلل معروضة يف هذا الشهر ملن أراده[ 147]النساء: {َشاكًِرا َعلِياًم 

َياطِنِي((  الشه َمَرَدُة  فِيِه  رواية))َوُتَغلُّ  باألصفاد   ويف  يصفدون  العتاة  ((؛  اِْلنِّ َوَمَرَدُة  َياطنُِي،  الشه َدِت  ))ُصفِّ

 .واألغالل 

 .أو تتقي اهلل  إبليس أقسم بعزة اهلل أن يغوينا، لكن ال سلطان له إال الوسوسة ثم النفوس هي التي تتبع

أعظم بركات هذا الشهر، العمل فيها خْي من ثالثة وثامنني سنة ليلة القدر  يِه َلْيَلٌة َخْْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر((،  ))فِ 

َها َفَقْد ُحِرَم((، حرم اْلْي كله  .))َمْن ُحِرَم َخْْيَ

 والناس ختتلف أحواَلم يف هذا الشهر: 

واستمع لكالمه واستقبل الشهر بالتوبة والعزيمة عىل  منهم من انتبه لوصية النبي صىل اهلل عليه وسلم  -1

تغيْي النفس، يصوم صوما خالصا لوجهه تعاىل، يكثر فيه من ذكر اهلل، وقراءة القرآن، ويعنى فيه بالصالة  

 وقيام الليل، ويستعد فيه لرمحة اهلل تعاىل. 

غفلة-2 يف  وهو  والسالم،  الصالة  عليه  لوصيته  ينتبه  مل  ثاٍن  أمره  وصنف  ليله    من  يقيض  التلفاز    عىل ؛ 

 واملواقع االجتامعية وصفحات التواصل االجتامعية. 

وصنف ثالث يصوم عادة ال عبادة، فرتاه يصوم وال يصيل، أو يصوم لكنه ينتهك احلرمات، بمشاهدة -3

ألمر املسلسالت التي تفيض باإلحياءات اْلنسية والتعري واملياعة، ظنا منه أنه ال حرج عليه يف ذلك أو أن ا

 يسهل يف ليايل رمضان.  

فيا عبد اهلل، اعرف عدوك واحذر منه، انتبه لنفسك من أن تضل عن طاعة اهلل عز وجل، إذا كانت شياطني 

 !. اْلن تقيد وتصفد فشياطني األنس ال تقيد وال تصفد

التغيْي   عىل  بالعزم  شهركم  استقبلوا  تعاىل،  اهلل  إىل  بالتوبة  شهركم  استقبلوا  اهلل  إىل فاتقوا  األحسن  إىل 

بينك  فيام  بالعفو  شهركم  استقبلوا  وتزكيتها،  النفس  اهللهُ  } إصالح  َيْغِفَر  َأْن  بُّوَن 
ُُتِ َأاَل  َوْلَيْصَفُحوا  َوْلَيْعُفوا 

استقبلوه باستغالل الفرصة وإعداد النفس من أوله؛ حتى ُتوزوا خْيه يف  [22]النور: {َلُكْم َواهللهُ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

 .آخره

والطاعات،   والذكر أن يكرمنا ببلوغ شهر رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام أل اهلل سبحانه وتعاىلأس
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