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AÃm-lp Nn-e k-a-b-§Ä¡v/ Ø-e-§Ä¡v/ h-kv-Xp-¡Ä-¡v a-äp Nn-e-h-sb-¡mÄ t{i-jvT-X \Â-In-bn-«p−v. 
F-́ n\v, Camw C-_v-\p dP-_v ]-d-bp¶p: 

َها َأرْبـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك  قال ابن رجب رحمه اهللا : وجعل اهللا سبحانه وتعالى لبعض الشهور فضالً على بعض، كما قال تعالى: { ِمنـْ
ُر َرَمَضاَن الِذَي أُنِزَل ِفيِه الديُن اْلَقيُم َفَال َتْظِلُموْا ِفيِهن َأنُفَسُكْم } وقال تعالى: {اْلَحج َأْشُهٌر مْعُلوَماٌت} وقال تعالى: { َشهْ 
ا إليه، وهللا فيه لطيفة اْلُقْرآُن}وما في هذه المواسم الفاضلة موسٌم إال وهللا تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته، يُترب به

منلطائف نفحاته، يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور واأليام والساعات، وتقرب فيها 
إلى مواله بما فيها من وظائف الطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما 

حات.فيها من اللف  

C-tX Bi-bw X-s¶-bmWv Cu l-Zo-kn-sâbpw XmÂ-]-cyw: 

)طبراني"إن هللا في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فال يشقى بعدها أبًدا" (    

C§-s\ AÃm-lp-hn-sâ {]-tXy-Iam-b \-̂ -lm¯pw e-Ym-C^pw H-gp-In-h-cp-¶ H-cp am-k-am-Wv hn-ip-² d-a-
Zm³.  

da-Zv F-¶-Xn-\v Np«p-s]m-Åp-¶ a-cp-̀ q-an-bn-te-¡v s]-¿p-¶ a-g F-¶m-Wv AÀ°w. AXp-sIm-−p-Xs¶, ]m-
]§Ä-sIm-−v ]-¦n-ehpw X-]v-X-hpam-b a-\p-jy a-\-Êp-I-fn-te-¡v AÃm-lp-hn-sâ a-Kv-̂ n-d-̄ n-sâ a-g hÀ-jn-
¡p-¶ am-k-am-Wv d-a-Zm³.  

d-a-Zm³ I-S-¶p-h-cp-t¼mÄ \-½Ä am-{X-aÃ {]]-©w ap-gp-h³ k-t´m-jn-¡p¶p. AXp-t]m-se d-a-Zm³ hn-S-]-d-
bp-t¼mÄ {]]-©w ap-gp-h³ Zp:Jn-¡p-¶p.  

 قال صلعم اذا هل هالل رمضان صاح العرش والكرسي والمالئكة وما دونهم يقولون طوبى ألمة محمد .

  حمد .اذا كان آخر ليلة من رمضان بكت السماوات واألرض والمالئكة مصيبة ألمة م
 

(B-[n-Imcn-I l-Zo-kv {K-Ù-§-fnÂ C-sÃ-¦nepw ZpÀ-d-¯p-¶m-kzn-lo³ {]-kvXp-X c-−p l-Zo-kp-Ifpw tc-J-
s¸-Sp-̄ p-¶p-−v.) 

{]-hm-N-I³ d-a-Zm³ h-cp-¶-Xn-\p ap-¼pX-s¶ A-Xn-s\ h-c-thÂ-¡m³ kz-bw H-cp-§p-Ibpw kz-lm-_-̄ n-s\ 
{]-̀ m-j-W-§-fn-eq-sSbpw aäpw H-cp-¡p-Ibpw sN-¿m-dp-−m-bn-cp-¶p.  

d-a-Zm-\-Sp-̄ mÂ A-hnS-¶v {]mÀ-°n-¡p-am-bn-cp-¶p:  
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اللهم أهله علينا باألمن ، « كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا استهل هالل شهر رمضان أقبل على الناس بوجهه ، ثم قال : 
العون على الصيام والصالة وتالوة القرآن ، اللهم واإليمان ، والسالمة ، واإلسالم ، والعافية المجللة ، ورفع األسقام ، و 

(ابن ابي الدنيا) »سلمنا لرمضان ، وسلمه لنا ، وتسلمه منا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ، ورحمتنا ، وعفوت عنا   

AXp-t]mse, kz-lm-_¯n-t\m-Sv D-]-tZ-in¨p-sIm-−v D-WÀ-̄ p-am-bn-cp-¶p:  

  عن أنس بن مالك قال : لما أقبل شهر رمضان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : 
  سبحان اهللا ما تستقبلون و ماذا يستقبلكم ؟  
قال عمر بن الخطاب : بأبي أنت و أمي يا رسول اهللا وحي نزل أو عدو حضر قال : ال و لكن شهر رمضان يغفر اهللا في  

ل : و في القوم رجل يهز رأسه فيقول : بخ بخ فقال له النبي صلى اهللا عليه و سلم : كأنه أول ليلة لكل أهل هذه القبلة قا
ضاق صدرك بما سمعت قال : ال و اهللا يا رسول اهللا و لكن ذكرت المنافق فقال النبي صلى اهللا عليه و سلم : المنافق كافر 

(بيهقي  و ليس ذي ذلك شيء  

b-YmÀ-°-̄ nÂ, \-½p-sS H-cp hÀ-j-̄ n-sâ am-\-Z-Þ-am-Wv d-a-Zm³. ]-Þn-X-·mÀ ]-d-bp-¶Xp-t]mse  

 فيوم الجمعة ميزان االسبوع  والحج ميزان االسبوع  و شهر رمضان ميزان العام.

A-t¸mÄ, d-a-Zm³ \-¶m-bmÂ _m-¡n-bp-Å-hbpw \-¶m-bn.  

ر)  و قال ايضا:   من لم قال صلعم: اذا سلمت الجمعة سلمت  االيام و اذا سلمت رمضان سلمت السنة.(جامع الصغي
 يغفر له في هذا الشهر فمتي يغفر له. 

C\n, d-a-Zm³ tam-i-ambmtem a-äp am-k-§fpw tam-i-am-bn.  

 ابن رجب:  نادي مناد في السماء من اضاع اوقاته في رمضان و هو لما سواه في الغالب اضيع.

F-s´Ãmw A-\p-{K-l-§-fm-Wv \-ap-¡v d-a-Zm-\m-bmÂ AÃm-lp \Â-Ip-¶Xv. 

  َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َقالَ 
 ِتي َخْمَس ِخَصاٍل ِفي رََمَضاَن َلْم تـُْعَطَها ُأمَم ُأْعِطَيْت أُمُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلاِئِم َأْطَيُب َقاَل َرُسوُل اللَلُهْم ُخُلوُف َفِم الص ٌة قَـبـْ

َباِدي ِفُر َلُهْم اْلَمَالِئَكُة َحتى يـُْفِطُروا َويـَُزيُن اللُه َعز َوَجل ُكل يـَْوٍم َجنَتُه ثُم يـَُقوُل يُوِشُك عِ ِعْنَد اللِه ِمْن رِيِح اْلِمْسِك َوَتْستَـغْ 
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ُهْم اْلَمُئونََة َواْألََذى َوَيِصيُروا ِإلَْيِك َوُيَصفُد ِفيِه َمَرَدُة الشَياِطينِ  َفَال َيْخُلُصوا ِإَلى َما َكانُوا َيْخُلُصوَن ِإلَْيِه ِفي  الصاِلُحوَن َأْن يـُْلُقوا َعنـْ
َلُة اْلَقْدِر قَاَل َال َوَلِكن اْلَعامِ  َلٍة ِقيَل يَا َرُسوَل اللِه َأِهَي لَيـْ  (احمد)  َل ِإنَما يـَُوفى َأْجَرُه ِإَذا َقَضى َعَمَلهُ َغْيرِِه َويـُْغَفُر َلُهْم ِفي آِخِر لَيـْ

 
رمضان شهر بركة ، يغشاكم اهللا فيه ، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ، ينظر اهللا إلى تنافسكم  جاءكم شهر

  فيه ، فيباهي بكم مالئكته ، فأروا اهللا من أنفسكم خيراً ، فإن الشقي من ُحرم فيه رحمة اهللا.
  »اهللا انبسطوا في النفقة في شهر رمضان ، فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل « 

 

« عن نافع بن بردة ، عن أبي مسعود الغفاري ، قال : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وأهل رمضان فقال : 
إن الجنة « فقال رجل من خزاعة : يا نبي اهللا ، حدثنا فقال : » لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها 

إلى الحول ، فإذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش ، فصفقت ورق الجنة   لتزين لرمضان من رأس الحول
) أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا 2فتنظر الحور العين إلى ذلك ، فيقلن : يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر (

(ييهقي)  »  

 

AXp-sIm-−v h-cp-¶ d-a-Zm-\n-s\ ]-c-amh-[n C-_m-Z-̄ pIÄ-sIm-−v \mw [-\y-am-¡p-I. A-Xv ap-Av-an-\o-§-fp-
sS kz-̀ m-h-am-Wv.  

إن أمتي لن تخزى ما أقاموا شهر رمضان، قيل: يا رسول اهللا وما خزيهم في شهر رمضان؟ قال: "انتهاك المحارم فيه، من زنى 
قبل أن يدرك رمضان فليس له عند اهللا فيه أو شرب فيه خمرا لعنه اهللا ومن في السموات إلى مثله من الحول، فإن مات 

حسنة يتقي بها النار، فاتقوا اهللا في شهر رمضان، فإن الحسنات تضاعف فيه ما ال تضاعف فيما سواه وكذلك السيئات". 
رني)(طب  

  يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب
  حتى عصي ربه في شهر شعبان
  لقد أظلك شهر الصوم بعدهما

  نفال تصيره أيضا شهر عصيا
  واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا

 فإنه شهر تسبيح وقرآن
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F-§-s\-bm-bn-cp-¶p {]-hm-NI-sâ d-a-Zm³? l-Zo-kv {K-Ù-§Ä \-t½m-Sp ]-d-bp¶p: 

A-hnS-¶v d-a-Zm³ {]-th-in-̈ mÂ A-gn-̈ p-hn-« Im-än-s\-¡mÄ Zm-\-ioe³ (A-PvhZv) B-bn-cp¶p (_p-Jmcn) 

 

C-hn-sS A-Pvh-Zv F-¶-Xn-\v tIh-ew Zm-\-io-ew F-¶ AÀ-°w am-{X-aÃ D-ÅXv. a-dn¨v, \-·-I-fp-sS G-sXÃmw 
h-gn-I-fpt−m A-h ap-gp-h³ F-¶mWv.  

km-[m-c-W d-a-Zm-\m-bmÂ {]-tXy-In-̈ v A-h-km\-s¯ ]-¯m-bmÂ A-hnS-¶v C-Av-Xn-Im-̂ v C-cn-¡m-dp-−-tÃm. 
AÃm-lphn-t\m-Sv am{Xw ap-\m-Pm-̄ n-em-bn `u-XnIam-b FÃm hy-h-lm-c-§-sfbpw D-t]-£n¡p-I F-¶-Xm-
Wv C-Av-Xn-Im^v. AÃmsX, ]-Ån-bnÂ t]m-bn C-cn-¡Â am-{X-aÃ.  Camw C-_v-\pÂ J¿nw ]-d-bp-¶p: 

وقال العالمة ابن القيم: ( وكان إذا اعتكف طرح له فراشه، ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته، مر بالمريض 
يعرج عليه وال يسأل عنه، واعتكف مرة في قبة تركية، وجعل على سدتها حصيرًا، كل هذا تحصيال وهو على طريقه، فال 

لمقصود االعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، ومجلبة للزائرين، وأخذهم بأطراف 
 األحاديث بينهم، فهذا لون، واالعتكاف النبوي لون، واهللا الموفق )

FÃm \-·-Ifpw hÀ-²n-̧ n-¡-W-sa-¦nepw Nn-e Im-cy-§-fnÂ {]-tXy-Iw {i-²-bq-¶-W-sa-¶v D-WÀ-t -̄−-XnÃ-
tÃm. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v t\m¼v. Camw Zl-_n ]-d-bp-¶p:  

 عند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بال مرض انه شر من زان ومدمن الخمر بل يشكون في اسالمه

cm-{Xn/ X-dm-ho-lv \n-kv-Imcw 

 

JpÀ-B³ ]T\w, ]m-cmbWw 

إذا دخل رمضان أغلق المكتب وأخذ المصحف ، ومنع المساءلة ، وقال هذا شهر القرآن ، وكان  - رحمه اهللا - وكان مالك 
إذا دخل رمضان يفر من مجالس التحديث إلى مجالس القرآن ، كان سفيان الثوري ، إذا دخل رمضان ترك عبادات وأقبل 

قرآنعلى قراءة ال  

Zm-\-[À-a§Ä 

k-Xy-hn-izm-kn-IÄ F-t¸mgpw H-cp \-·-sb-¡p-dn-̈ v tI-«mÂ A-Xv \nÀ-h-ln-¡p-¶-XnÂ hym-]r-X-cm-th-−-Xm-
Wv.  

)"لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة" (سنن الترمذي  
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C-\n, FÃmw sN-¿m³ I-gn-ªn-sÃ-¦nepw a-äp am-k-§-fnÂ-\n¶v Cu amk-s¯ Pohn-X hn-ip²n-sIm-−v hy-
Xy-kv-X-am-¡m-s\-¦nepw \mw {i-an-¡pI.  

قال :" إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب و المحارم , ودع عنك أذى  -رضي اهللا عنه  - عن جابر 
 الجار , وليكن عليك وقار وسكينة , وال يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء

\-_n X-§Ä ]-dp¶p: 

ر رمضان صحيحا مسلما ، صام نهاره ، وصلى وردا من ليله ، وغض بصره ، وحفظ فرجه ولسانه ويده ، من أتى عليه شه« 
ليلة القدر ، وفاز بجائزة  ) إلى جمعه ، فقد صام الشهر ، واستكمل األجر ، وأدرك1وحافظ على صالته مجموعة ، وبكر (

 الرب 

Np-cp-¡-̄ nÂ, AÃm-lp-hn-sâ hn-cp-¶p-Im-c-\m-Wv d-a-Zm³. A-Xn-s\ \mw D-Nn-X-]qÀ-hw kÂ-I-cn-¡pI.  

 قال السلف : النعم أضياف وقراها الشكر .

JpXp_ t\m«vkv 

Hadia Centre for Social Excellence (CSE), 
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