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ـَ  َوَبقِّـَاٍت  لِّؾـَّاسِ  ُهًدى اْلُؼْرآنُ  فِقفِ  ُأكِزَل  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْفرُ )   مِّ

 .البؼرة سقرة(. َواْلُػْرَقانِ  اْلُفَدى  

 

 

َؼْت  اْلَجـَِّة، َأْبَقاُب  ُفتَِّحْت  : َرَمَضانُ  َجاءَ  إَِذا)   الـَّاِر، َأْبَقاُب  َوُغؾِّ

َدِت  ـُ  َوُصػِّ َقاصِق  .طؾقف متػؼ(.  الشَّ

 

 الؽذب طـ ولساكؽ وبصرك سؿُعؽ فؾقُصؿ صؿَت  إذا) 

 يقم وسؽقـة وقار طؾقؽ ولقؽـ ، الجار أذى ودع ، والؿحارم

 جابر(.  سقاء فطرك ويقم صقمؽ يقم تجعؾ وٓ ، صقمؽ

 . طـف اهلل رضل
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 شافع، لف صالح وطؿؾ كافع، استغػارٍ  إلك يحتاج هذا فصقاُمـا) 

 الَخرُق  اتسع وقد ، كرّقعف ثؿَّ  ، الؽالم بسفام صقامـا كخرُق  كؿ

 . اهلل رحؿف الحـبؾل رجب ابـ الحافظُ (.  الراقع طؾك

 

 طامِ  كؾ يف زائراً  فديتؽ

 والسالمِ  بالسالمة ُتحّقا

 حقـًا يػقض كالغؿام وُتْؼبُِؾ 

 الغؿامِ  أثرُ  بعده ويبؼك

 مشقٍق  كؾٍػ  مـ الـاس يف وكؿ

 ُمستفامِ  َشجل   وكؿ إلقؽ

 (اهلل رحؿف الرافعل إديب)
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 نَتغاريُد رَمضا

 ةـوطئــت

الحؿُد هلل رب العالؿقـ ، أكرمـا برمضان الؿتؼقـ، ومقسؿ 

، الزاهديـ التائبقـ ، وصّؾك اهلل وسؾؿ طؾك سقد الصائؿقـ ، وإمام

 كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ..

 :وبعــد

فالحؿددُد هلل طؾددك بؾددقن رمضددان، وكسددلل اهلل البركددة فقددف، والعددقن 

والتسديد، وقد كان لؾعبد الػؼقر فقف طادة سـقية تللقًػا واستـباصًا، 

وهذه السـة استحضرُت تغاريد قديؿة ، ومؼآت فائتة ، جؿعتفدا 

، طؾفددا تؽدقن حددافًزا لددل قِدددا، ومعددا  ُدداُجددمضدقػا إلقفددا أشدقاء 

 …وإلخقا  الؼراء، والطامحقـ يف ذلؽ الؿسؾؽ
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 نَتغاريُد رَمضا

 أكجؿا الؼؾُب  يثؿر صقمٍ  كؾ ويف ** فؽرةٍ  كحقَ  فؽرةٌ  طام كؾِّ  وفِل

 !…مْعؾؿا الروَح  يؿـُح  جؿقاًل  محاًل  ** وترتؼل القراعُ  تؾؽ بف فتحقا

 أسدراره وبؾغـدا ، بػقاتحدف وأكرمـدا الشفر، مقاكح مـ أططـا الؾفؿ

 ! …وفقاضؾف

 واهلل الؿقفؼ والؿعقـ..!

 دةدددج

 هد3/9/3443
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 نَتغاريُد رَمضا

هؽدددذا الـدددداُء الرمضدددا  جدددذاٌب ومشدددؿقٌل بالرحؿدددة  -3

 ) يا باغل الخقر أقبؾ..(.والتشجقع 

مـ شرِف الصقام أكف لؿ ُيصدَرف لغقدر اهلل ، وثقابدف بداهر  -٢

 ) إٓ الصقام فنكف لل وأكا أجزي بف..(. طظقؿ

ـْ يف صددقامؽ مـافددُذ لؾتؼددقى ، وإٓ فؼدددَت ثؿرتددف -3  لددقؽ

)ُكتب طؾقؽؿ الصقاُم كؿا كتب طؾك الدذيـ مدـ قدبؾؽؿ 

 لعؾؽؿ تتؼقن (.

التؼددقى يف الصددقام جدددر ومسددارطة ، وحػددظ ومراقبددة ،  -4

 ) لعؾؽؿ تتؼقن (. وكػ ومتابعة
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 نَتغاريُد رَمضا

..) مدـ لدؿ يددع قدقل إلسدـة أسقُأ آفات الصدقام تفدقرُ  -5

 الزور ..(.

 ..صقامؽ قد ُكتب طؾدك السدابؼقـ فدال تضدجر أو تغتدرَّ  -6

 )كؿا ُكتب طؾك الذيـ مـ قبؾؽؿ(.

يف الصقام صاقٌة وإن أتعب ، وهؿٌة وإن شدّؼ، ومتعدٌة وإن  -7

 صال..!

 يف رمضان مدٌد إيؿا  وروحا  ، يػقُض بالسعادات..! -8

إلمساك ، ويـتفدل بدالػرح وآكشدراح يبتدُئ بالؿشؼة وا -9

 )لؾصائؿ فرحتان يػرحفؿا(.
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 نَتغاريُد رَمضا

إذا جعددَت فتددذكر ماليددقـ مددـ الجددقطك والؿحتدداجقـ  -3١

 (.…)مـ ٓ َيرحؿ ٓ ُيرحؿ

) إذا  باهلل أما تفزك تػتُح أبقاب الجـة، واكغالق الـقران -33

 (.…جاء رمضان فتحت

أبدقاب ..) ُفتحت جقئتف ُمػرحة ، ودخقلف متعٌة وَطزمة -3٢

 الجـة، وغؾؼت أبقاب الـقران..(.

مـ طالماتدف تصدػقد الشدقاصقـ، فصدّػد جقارحدؽ إٓ  -33

دت الشقاصقـ (.يف الؼربات   ..) وُصػِّ
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 نَتغاريُد رَمضا

..) إذا مـ أول لقؾدة ٓ تشدتغؾ بالددكقا، وارتدؼ بفؿتدؽ -34

 كان أول لقؾة مـ شفر رمضان ُصّػدت الشقاصقـ(.

 ، ومـجاة سدامقة ..فقف رَحؿاُت داكقة ، وبركاٌت زاهقة  -35

 ) وهلل طتؼاء مـ الـار(.

) فقدف لقؾدة إكؿا ُيؿـُع خقَر رمضان محروٌم أو مغبدقٌن .. -36

 خقر مـ ألػ شفر مـ حرم خقرها فؼد حرم(.

..) وهلل  كددؾ لقؾددة بددْؾ لددقس العتددؼ يف آخددره فحسددب ،  -37

 طتؼاُء مـ الـاِر وذلؽ كؾَّ لقؾة(.
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 نَتغاريُد رَمضا

داخؾًقدا ، لتـطؾدَؼ يف يف رمضاَن معدالُؿ ٓهتدزاز الدروح  -38

 ..) أصقُب طـد اهلل مـ ريح الؿسؽ(.مرضاة اهلل

شفُر رمضاَن مدـ الؿؽػدرات، فشدّؿر لؾتقبدة ، وأطؾدـ  -39

..) ورمضاُن إلك رمضان مؽػدرات مدا بقدـفـ إذا الـدامة

 اجتـب الؽبائر (.

 "اإليؿددان وآحتسدداب  "ُصددؿ وٓ ُتغػددؾ جـاحقددؽ -٢١

 تؼدم مـ ذكبف ..(.)إيؿاًكا واحتساًبا غػر لف ما 

مدـ قدام  )..حتك التراويح فقف ُمبفجة، مدع كقكفدا سدـةً  -٢3

 .(رمضان إيؿاًكا واحتساًبا غػر لف ما تؼدم مـ ذكبف
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 نَتغاريُد رَمضا

استشعر يف صدقامؽ ركـًدا مػروًضدا ، ٓ طدادًة متؽدررة  -٢٢

 ..) ُبـل اإلسالم طؾك خؿس(.

مباهُجددف، وفضددائؾف تسددتحُثؽ طؾددك الخقددرات، فددال  -٢3

َؿ أكدُػ رجدٍؾ دخدؾ طؾقدف رمضدان ثدؿ ) ورغ…تسّقف

 اكسؾخ قبؾ أن ُيغػر لف(.

لقؽـ لدؽ ورُدَك القدقمل مدـ الؼدرآن ففدق أجدؾ طبدادة  -٢4

 .) شفُر رمضاَن الذي أكزل فقف الؼرآن..(.فقف

لؿدددا ضؿددد  أهدددُؾ الصدددقام يف الددددكقا رّواهدددؿ اهلل يدددقم  -٢5

 ..) إن يف الجـة باًبا يؼال لف الريان(.الؼقامة
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 نَتغاريُد رَمضا

يددقٍم واحددد يباطدددك طددـ الـددار ، فؽقددػ بصددقام صددقُم  -٢6

مددـ صددام يقًمددا يف )…رمضددان وتطقطددات مشددفقرات

 .(سبقؾ اهلل، بّعد اهلل وجَفف طـ الـار سبعقـ خريًػا

 ..ٓ يؾقُؼ رمضاُن بباخٍؾ وٓ لئقؿ ، وٓ فدظ  وٓ غؾدقظ -٢7

) كان رسدقل اهلل صدؾك اهلل طؾقدف وسدؾؿ أجدقد الـداس، 

 مضان (.وكان أجقد ما يؽقن يف ر

فّطر الصدائؿقـ ولدق بـدزر يسدقر، تؿدرات ، أو قطدرات  -٢8

 (.…..) مـ فّطر صائًؿا فؾفماء
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 نَتغاريُد رَمضا

) فدنذا كدان  يف الصقم اضبط لساَكؽ كؿا تضبط بطـؽ -٢9

 يقُم صقم أحدكؿ، فال يرفث يقمئذ وٓ يصخب (.

لددقؽـ ديدددُكؽ ) إ  صددائؿ( لتؼطددَع الخددالف ، وتؼفددَر  -3١

أو شداتؿف فؾقؼدؾإ إ  صدائؿ ) وإن امرؤ قاتؾدف الشقطان.

 مرتقـ..(.

بالعؿؾ غقر وجف  ُيبتغككفايٌة كئقبة ، أن تػسد الـقة، أو  -33

..) ُرب صائؿ لقس لف مـ صدقامف إٓ الجدقع، وُرب اهلل

 قائؿ لقس لف مـ ققامف إٓ السفر (.
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 نَتغاريُد رَمضا

لقؽـ لـا مـ صقامـا رادٌع وزاجر طـ كدؾ مدا يسدقء ..  -3٢

بدف، فؾدقس هلل حاجدة يف  مـ لؿ يدع ققل الزور والعؿؾ)

 .(أن يدع صعامف وشرابف

تؽػقؽ لرمضان كقٌة واحددة ، قدد تلهبدت لفدا روحدؽ  -33

..) مـ لؿ ُيبّقت الصقام قبؾ الػجر، فال طؿاًل وصخقرا 

 صقام لف (.

السحقر الققمل صقرٌة لؾـقدة الؿستحضدرة، والعزيؿدة  -34

 ..) فنن يف السحقر بركة (.الـشطة، والتذكار الجاد
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 نَتغاريُد رَمضا

حقـؿا تدرُك بركة السحقر ، وأكدف فقصدٌؾ ومفؿداٌز لدـ  -35

..) فصُؾ ما بقـ صقامـا وصدقام أهدؾ الؽتداب تػرَط فقف

َحر (.  أكؾُة السَّ

الػطُر طؾك الرصب معجدزٌة كبقيدة ، وصدحٌة بدكقدة ، ٓ  -36

..) كدان الـبدل صدؾك اهلل طؾقدف وسدؾؿ غـك لؾصائؿ طـفا

 يػطُر قبؾ أن يصؾل طؾك ُرَصبات،.(.

 كددؾِّ سددـة يتػجددُر الصددقام بؿعجددزات بدداهرة ، تزيددد يف -37

 ) يريد اهلل بؽُؿ القسر(. إيؿاكؽ ، وتؼقي اتباطؽ
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 نَتغاريُد رَمضا

 سددػُر الصددائؿ رخصددة ل،فطددار ، وإن صددام ٓ حددرج.. -38

ـْ َأْفَطدَر، َفَؾدْؿ  ـْ َصداَم، َوِمـَّدا َمد )قال أبق سدعقد إ َفِؿـَّدا َمد

َٓ اْلؿُ  ائُِؿ َطَؾك اْلُؿْػطِرِ، َو ائِِؿ.(.َيِعِب الصَّ  ْػطُِر َطَؾك الصَّ

لقؽـ لؽ جقٌد مختؾدػ، وططداء متدقاتر، فنكفدا قدد ٓ  -39

..) مـ فطَّر صائًؿا كان لف مثدُؾ أجدرِه غقدَر تتؽرر طؾقؽ

 أكف ٓ يـؼص مـ أجر الصائؿ شقًئا (.

يف الصددقام رياضددٌة روحقددة وبدكقددة وفؽريددة ، تحقطددؽ  -4١

 ..) لعؾؽؿ تتؼقن (.بجؿفرة مـ الخقرات
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 نَتغاريُد رَمضا

الجقُد يف رمضان متؾقٌن ما بقـ ذكدرٍ وصدالة، وصددقة  -43

..) وكدان أجدقد مدا يؽدقن يف وخدمة، وطؾؿ ومسداطدة 

 رمضان حقـ يؾؼاه جبريؾ (.

مدرسددُة رمضدداَن تؿـحددَؽ الرحؿددة والؽددرم، وتفددديَؽ  -4٢

 ..) فاستبؼقا الخقرات (.والؿبادرة العزيؿةَ 

ما أحؾك التالقل يف رمضدان طؾدك مائددة الؼدرآن تدالوة  -43

.) وكان يؾؼاه يف كؾ لقؾدة مدـ رمضدان وتدبرًا ومدارسة 

 فقدارسف الؼرآن..(.
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 نَتغاريُد رَمضا

رمضدداُن مدرسددٌة تدبريددة لؽتدداب اهلل، ولددقس مجددرد  -44

 ..) فقدارسف الؼرآن (. حصد لؾحسـات

ثالثقن يقًما تصدـُع لدؽ وقايدًة متقـدًة، طدـ الشدفقات ،  -45

 ..) الصقام ُجـة(.وتحؿقؽ يف أخرة

..) مدـ كسدل  لؿا صابت الـقة فقف، غػر اهلل لؾـاسدل فقدف -46

وهق صائؿ فلكؾ أو شرب فؾقدتؿَّ صدقمف: فنكؿدا أصعؿدف 

 اهلل وسؼاه(.
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 نَتغاريُد رَمضا

) لؾصدائؿ …رمضاُن كافذْة إلك السدعادة وراحدة البدال -47

فرحتان يػرحفؿا ، فرحة طـد فطره ، وفرحدة طـدد لؼداء 

 ربف (.

) يؼددقل …صددقاُمؽ شددػقٌع لددؽ بؼدددر كقتددؽ واتباطددؽ -48

الصدددقامإ أي رب، مـعتدددف الطعدددام والشدددفقات بالـفدددار 

عـل فقف ..(.  فشػِّ

يف الصقام صبر وجقع ، فال كجعؾ مـف مقسدَؿ مطداطؿ  -49

 ..) حسُب ابـ آدم لؼقؿات(.ومشارب  
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 نَتغاريُد رَمضا

الػددرُح باإلفطددار ٓ يعـددل تضددخقَؿ إصعؿددة ، التددل  -5١

) وكؾدقا واشدربقا وٓ …بالسقء وإسؼامتـؼؾُب طؾقـا 

 تسرفقا ..(.

بركُة السحقر تتجاوز مجرد الؼقة البدكقة حتدك تصدقَر  -53

 ) تسحروا فنن يف السحقر(.ققة روحقة، وهؿًة طؿؾقة 

وقُت السحقر َسَحر ومبارك ، وساطات قد ٓ ُتتدارك  -5٢

) وبإسدددحار هدددؿ …، فاطؿرهدددا بدددذكرٍ واسدددتغػار

 يستغػرون (.
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 نَتغاريُد رَمضا

) يتدرُك …ويف الصقام تربقة طؾك اإلخدال  والسدرية  -53

 صعامف وشرابف وشفقتف مـ أجؾل..(.

لؾؼرآن يف رمضان صعقمدٌة خاصدة، وحدالوة متـاهقدة ،  -54

..) شدفر رمضدان الدذي أكدزل فقدف فاهتبؾفا قبؾ الػدقات

 الؼرآن(.

ٓ ِمثَؾ لؾصقم ثقابا وفضقؾة ، وٓ مثَؾ لف أثرا وصبًرا ،  -55

..) طؾقدؽ بالصدقم فنكدف ٓ مثدؾ تربقًة وثؿاراً  وٓ مثَؾ لف

 لف(.
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 نَتغاريُد رَمضا

يف الجددقع الرمضددا  تددذكقٌر بلكبدداٍد جائعددة ، وأرواح  -56

ضددامئة، إن ُضددقعت يف صددقل السددـة جددّددها رمضددان 

 )فلصبحتؿ بـعؿتف إخقاكا(.

ـْ رباكًقا ولقس رمضاكقا ، واستشدعر كعؿدة اهلل طؾقدؽ  -57 ُك

 لقعبدون (.الجـ واإلكَس إٓ  خؾؼُت )وما 

طـد اإلفطدار فدرح واكشدراح ، ودطداٌء مسدتجاب ، فدال  -58

ائُِؿ َحتَّك ُيْػطَِر (.تػرط يف لحظاتفا اإليؿاكقة  ..) َوالصَّ
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 نَتغاريُد رَمضا

حقـؿددا يؽددقن الـفددار صددقاما ، والؾقددؾ ققاًمددا ، لددؿ يبددؼ  -59

مدـ قدام  …رمضدانَ ..) مدـ صدام لزهرات الدكقا متسدع

 رمضان (.

طـ والػرج، وقدّؾ مدـ تػؽدر يف الصقام كسٌر لشفقة الب -5١

 ..) فعؾقف بالصقام فنكف لف ِوجاء (.يف ذلؽ ، وطالج كػسف

امتـاطددَؽ طددـ الؿباحددات بضددع طشددرة سدداطة، طالمددة  -53

 ...الؿسدتحقالت مدـ هق داخؾَؽ  التزام ومجاهدة ، ويف

 (.…والذيـ جاهدوا فقـا لـفديـفؿ)
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 نَتغاريُد رَمضا

طؿؾقددُة الصددقام طؿؾقددٌة تغققريددة ، فقفددا كددػر وحددبس،  -5٢

 ..وامتـددداع ومثدددابرة، مدددـ شدددلكفا أن تصدددـَع العجائدددب

 )لعؾؽؿ تتؼقن (.

إرادتددؽ الداخؾقددة يف الصددقام والتحؿددؾ، دلقددؾ طؾددك  -53

) فنكدف ٓ طدّدَل حقازتؽ هؿدًة طؾقدا، فدذلؾفا يف صاطدة اهلل

 لف(.

 ..كؿ مـ صقام رحؾقا بصقامفؿ إلدك جـداِت السدعادة -54

 )إيؿاكًا واحتسابا(.
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 نَتغاريُد رَمضا

ُتسؾسُؾ الشدقاصقـ ، وٓ تدزاُل بعدُض شدقاصقـ اإلكدس  -55

..) ُربَّ صدائٍؿ مـطؾؼًة، ٓ تبالل بققدار الشدفر وحرمتدف 

 حظُُّف ِمـ صقاِمِف الجقُع والعَطُش..(.

ستشددداهُد يف رمضدددان وجقًهدددا جديددددة، فالحؽؿدددُة  -56

 ..احتقاؤهددددا ، والرحؿددددة الحػدددداوة بفددددا وتشددددجقعفا

 )ارحؿقا مـ يف إرض ..(.

ازدحاُم الؿسداجِد مدمذن بدالتراحؿ والتعداون وإشداطة  -57

 ..) فاهلل يحب الرفؼ يف إمر كؾف..(.الػؼف والترفؼ
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 نَتغاريُد رَمضا

 بركددات رمضدداَن ٓ حصددر لفددا، فارشددػ مددـ يـابقعفددا -58

 )ُفتحت أبقاب الجـة ..(.

) ويدا بداغَل حرمتف وهقبتف تقلدد شدقئا اسدؿف الحقداء .. -59

 الشر أقصر(.

قل صدـاطتؽ وتغققدرك إذا صددقت  ثالثقن يقما كافقةٌ  -6١

 ..) ايامًا معدودات(.وأحسـت

لرمضدددان أخدددالق وآداب ٓ ُتؽتسدددب إٓ فقدددف ، فدددال  -63

 ..) الُصقم جـة(.َتحرمـَّفا روحؽ
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 نَتغاريُد رَمضا

حقـؿا تتخطُػ الشفقاُت مدـ كدؾ مؽدان ، ٓ يصددها  -6٢

 ..) والصقام ُجـٌة (.حقـئذ إٓ إيؿاٌن صادق، وصقاٌم صالح

العادة ، وتـقع يف طبقديتدؽ لؾقاحدِد تخؾْص مـ صقام  -63

 ) مـ صام رمضان إيؿاكا واحتسابا(.…إحد 

..) فددال يرفددث وٓ مـدداكُر يف رمضددان مشددقـٌة لصددقامـا -64

 يػسؼ وٓ يجفؾ(.

ستالقل يف صقامؽ غضابك ومـدفعقـ وجفآ، فادفع  -65

)فنن امرؤ سابف فؾقؼؾإ إ  امدرؤ ذلؽ بالرفؼ وإ  صائؿ..

 صائؿ..(.
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 نَتغاريُد رَمضا

الصددقاُم الـزيددف كدداف يف تزكقتددؽ، فؽقددػ إذا خؾطتددف  -66

..) إكفدددؿ كددداكقا يسدددارطقن يف بصدددـقف مدددـ الخقدددرات

 الخقرات(.

صددؿ بالؼؾددب والؾسددان والجددقارح ، وكددـ يف مصدداف  -67

 ..) إكؿا يتؼبؾ اهلل مـ الؿتؼقـ (.الؿتؼقـ الؿؼربقـ 

حضقر رمضان يعـدل التلهدب لدف وآرتؼداء، وسدمال  -68

ْفَر َقْد َحَضَرُكْؿ(.فقؼاهلل العقن والتق  ..) إِنَّ َهَذا الشَّ
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 نَتغاريُد رَمضا

لـ تحضَر يف رمضدان حتدك يحضدَر قؾُبدؽ، ويسدتقؼظ  -69

) إن هدذا ضؿقرك، وتشدعر أكدؽ مخاصدب بفدذا الشدفر،..

 الشفَر الشفر قد حضركؿ..(. 

كددؾُّ الؿددالذ تفددقُن طـددد لددذة صددقامف وققامددف والبفجددة  -7١

 محروم (. )  وٓ يحرم خقرها إٓ…الغامرة مـ جرائف 

وتذكر أكف أيام معددودات، ُتختطدُػ سدريعا، وتـسدؾخ  -73

 ) أيامًا معدودات..(. بال مؼدمات وإرهاصات
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 نَتغاريُد رَمضا

وإن مدـ الحرمددان أن ٓ تحركدف كصقُصددف، وٓ تجذبددف  -7٢

 الشدفرَ ..) إن هدذا فصقصف، وٓ تستحثف رجالف وخقاصف

 (.…قد حضركؿ 

ّقتـددا إذا غؾددب طؾقـددا اسددترخاُ  السددــ الرمضدداكقة، ف -73

 ) ويف ذلؽ فؾقتـافس الؿتـافسقن (.…كثقرا مـ الؿــ 

ما صاَم مـ أصؾدؼ لسداكف، وصغدا بجقارحدف، وَلدؿ يدرَع  -74

 .) فؾقس هلل حاجة يف أن يدع صعامف وشرابف (.ُحرمتف 

 هدايا رمضانإ صقمف وققامف وققام لقؾة الؼدر . -75
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 نَتغاريُد رَمضا

 شرصا الؿغػدرة يف رمضدانإ التصدديؼ وآحتسداب .. -76

 لف ما تؼدم مـ ذكبف..(. )غػر

كؿ مـ صائٍؿ لرمضان، وفعؾف طادة، ولقس قربًة وإكابة  -77

 ) إيؿاكا واحتساًبا(.

تراجُع الصقام بعد العشر إولك ، تراجع هؿة قبؾ أن  -78

 ) وُسؾسؾت الشقاصقـ (.…يؽقن تراجع طزيؿة 

ـَ  -79 ـَ رفعدة، ٓ مددقص السدحقر يف الّسدَحر، فاجعؾدف مدقص

 ) والؿستغػريـ بإسحار ( ...غػؾة ومتعة
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 نَتغاريُد رَمضا

بددرغؿ جددقع الصددائؿ، إٓ أن يـددابقع السددعادة، تـصددب  -8١

 ) لؾصائؿ فرحتان(.…طؾقف اكصبابا

 

)فؾرسقُل سراع وجد وارتؼاء  ) أجقد الـاس ( يف ققلف -83

 اهلل أجقُد بالخقر مـ الريح الؿرسؾة (.

يف رمضددان فددَرٌ  لددتعؾؿ الؼددرآن ومطالعتددف وتدددبره  -8٢

) شفر رمضدان الدذي أكدزل فقدف  التخؾؼ بؿا فقفوتػفؿف، و

 الؼرآن..(.
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 نَتغاريُد رَمضا

لددقس ثؿددة طبددادة يتجؾددك فقفددا اإلخددال  والسددرية  -83

 )فنكف لل وأكا أجزي بف(. كالصقام

ـّ مددـ  -84 لددـ يؽددقَن لددؽ الصددقم ُجـددة ووقايددة، حتددك ُتجدد

 الؿعاصل فتتباطد طـفا.

الصدددددائؿقن صدددددابرون، والصدددددائؿقن مصدددددؾقن ،  -85

) فتحدت  فدلي شدلء يضداهل ذلدؽوالصائؿقن ذاكرون، 

 أبقاب الجـة ..(. 

السحقُر غداء مبارك، فباركف بالذكر والشؽر ، ولدقس  -86

 ) هؾؿَّ إلك الغداء الؿبارك (.… الّسَرف والػخر
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 نَتغاريُد رَمضا

)مـ لؾصائؿ فرحتانإ فاكشر لؾػؼراء شقئا مـ أفراحؽ  -87

 فطر صائًؿا..(.

مخط  مـ يعّظؿ صقم البطـ، ويضقع صقم الجقارح  -88

 (.…مـ لؿ يدع ققل الزور )

لؿا ططش الصائؿقن يف الددكقا أكدرمفؿ اهلل) بالريدان (  -89

 ) مـ شرب مـف شربًة(.…يف أخرة ارتقاء وهـاءً 

)بددداب الريدددان( لؾصدددائؿقـ فريضدددة وتطقطدددا، وإٓ  -9١

 ) مـ صام يقًما يف سبقؾ اهلل(.…فالجؿقع يصقم رمضان
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 نَتغاريُد رَمضا

ـُ يف رمضان مصػدٌة، ومع ذلؽ  -93 بعضـا مصػد الشقاصق

..) وغؾؼدددت أبدددقاب الـقدددران الػؽدددر والؼؾدددب والخقريدددة

 وصػدت الشقاصقـ ..(.

رمضدداُن رحؾددٌة لسددقادة الددروح طؾددك الجسددد، والعؼددؾ  -9٢

) قدد أفؾدَح َمدـ …طؾك العاصػة، والعؿؾ طؾدك آرتخداء 

 زكاها..(.

مـ طجائب رمضان كشاط الؽسقل، وزيادة الصدالح،  -93

 الجـة(. ) فتحت أبقاب…وتقبة الؿذكب 
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 نَتغاريُد رَمضا

لتؽـ روحؽ الرمضاكقة كالريح الؿرسدؾة جددًا وهؿدًة  -94

 ) فاستبؼقا الخقرات (.…وططاًء 

الصقاُم جـٌة وِوجاء، وإخال  وططاء ، واتبداع وبـداء  -95

 )فعؾقف بالصقام ..(.

مؽددُث الصددائؿ يف الؿسددجد طبددادة وقددراءة، وتباطددد  -96

 وصقاكة، وتلمؾ ومحاسبة .

ـُ الصدددددالت تدددددرَمُض الدددددذكقب يف رم -97 ضدددددان فتدددددزي

 ) وصػدت الشقاصقـ (.…والصؾقات والفبات 
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 نَتغاريُد رَمضا

ُيسددتحب تعجقددؾ الػطددر، وتددلخقر السددحقر، وتددالوة  -98

 ) ٓ يزاُل الـاس بخقر(.…الؼرآِن، وصقن الؾسان 

كؾؿا كان لؾسحقر كقٌة، مدـح الؼدقة والـشداط والطاطدة  -99

 ) تسحروا(.…والتصدق، والبركة وآستؼالل 

كؿددا ُيسددتحب آجتؿدداع يف اإلفطددار، يسددتحب يف  -3١١

) مَثدُؾ الؿدممـقـ يف …السحقر ، وبال مبالعة وٓ إسراف 

 تقادهؿ(.

الصددقم تربقددة طؾددك العبقديددة والصدددق والؿراقبددة ،  -3١3

 ) يدع شفقتف مـ أجؾل(.…والروح اإليجابقة التؽافؾقة 
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 نَتغاريُد رَمضا

تضددقُؼ بالصددقم مجدداري الدددم، فتؼددؾ الشددفقاُت،  -3١٢

 ) الصقاُم ُجـٌة(.…طؾك الشقطان حبائؾف  وتضقؼ

يف جقع الصائؿ مدرسة لؾبدذل والرحؿدة والتقاضدع  -3١3

 ) كان أجقد الـاس (.…والصبر، وآكتصار 

كثقدرا مدـ طاداتـدا السددقئة يعالجفدا الصدقام، ويزيؾفددا  -3١4

 ..) لعؾؽؿ تتؼقن (.بحؼائؼف الباهرة

قددك يف يصددقُن الصددقاُم الؿسددؾَؿ مددـ جديددد، حتددك يتر -3١5

 ..،) طؾقؽ بالصقم فنكف ٓ طدَل لف(.مـازل العبقدية
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 نَتغاريُد رَمضا

ُذكدددرت وسدددط آيدددات  {وإذا سدددللؽ طبدددادي طـدددل  -3١6

 الصقام، تـبقفا طؾك أهؿقة الدطاء وأكف متصؾ برمضان .

طـددد اإلفطددار دطدداٌء وفرحددة، وشددؽر ومتعددة، وفددقٌز  -3١7

 ومـحة .

زيـُة رمضدان الؼدرآن، وطالمتدف الختؿدات، وثؿارهدا  -3١8

 ) فقدارسف الؼرآن (.…الثقاب والقؼقـ 

مدرسددُة الثالثددقـ يقمددا فاقددت أكاديؿقددات التدددريب  -3١8

) أيامددددا …والتعؾددددقؿ والتؾؼددددقـ، غرسددددًا وإصددددالحًا 

 معدودات(.
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 نَتغاريُد رَمضا

استغراُق بعض الصدائؿقـ الققدت كقمدا وكسدال ، ٓ  -3١9

فدددإثر ضدددعقػ، والـظدددر غقدددر يصدددح أثدددرا وٓ كظدددرا، 

 )مـ قام رمضان ..(.…شػقػ

 

) فتحددت  تحؾددُؼ إرواُح يف رمضددان شددغػا ولددذة، -33١

 أبقاب الجـة (.

مرحبددا بضددققف رمضددان تددائبقـ وكددادمقـ وراغبددقـ  -333

 )ارحؿقا مـ يف إرض..(.
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 نَتغاريُد رَمضا

التفؽؿ بؿرتادي الؿساجد يف رمضدان، مدذمقم فؼفدا  -33٢

 مقسريـ (..) فنكؿا بعثتؿ  وشرطا وخؾؼا

كسددُب الـدداس طؾددك طالتفددؿ يف رمضددان، خقددٌر مددـ  -333

 ) ومـ يمت الحؽؿة( . صردهؿ والتفؽؿ بفؿ

الصقاُم رياضٌة روحقدة تفقدل الجسدؿ لتؾؼدل إحؽدام  -334

 والؿقاطظ .

كعقُب اإلفطار، فـخالػ السدـة، وكجدرح إمفدات ،  -335

 (. ) وإن تعدوا كعؿَة اهلل ٓ تحصقها وكستعؾل طؾك الـعؿ
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 نَتغاريُد رَمضا

إرهاق الـساء بالؿطاطؿ يف رمضان ، يحرمفؿ البركة  -336

 ) خقركؿ خقركؿ ٕهؾف ( . والققت والـشاط

إماُم الؿسجد يف رمضان مـدارة مضدقئة، ٓ يحدؼ لفدا  -337

 (.…)وجعؾـاهؿ أئؿًة يفدون آكطػاء

 إذا حؾت العشر، حضرت الفؿدة، واشدتاقت الدروح -338

 غقره (. .)يجتفد فقفا ما ٓ يجتفد يف 

ٓ أجددّؾ وٓ ألقددؼ بالعشددر مددـ وضقػددة آطتؽدداف .  -339

 . (وأكتؿ طاكػقن بالؿساجد)
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 نَتغاريُد رَمضا

طبقديددُة آطتؽدداف خؾددقة إيؿاكقددة رمضدداكقة قرآكقددة ،  -3٢١

 تؽتـػفا السعادة .

يف آطتؽدداف تجديدددد ل،يؿدددان، وتعؿقدددٌؼ لؾصدددؾة،  -3٢3

 وتحؼقؼ لؾقؼقـ.

صدددقام، صددداَب آطتؽددداف يف رمضدددان لؽقكدددف بعدددد  -3٢٢

 وامتزج بدطاء وذكر ورجاء .

جؿاُل آطتؽاف يف طزلتف وديؿة الدذكر، وقربدف مدـ  -3٢3

 لقؾة الؼدر .
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 نَتغاريُد رَمضا

كعتؽددُػ لقؼددّؾ كالمـددا، وتضددعػ خؾطتـددا، ويددزداد  -3٢4

 إيؿاكـا .

لقؾددُة الؼدددر متـؼؾددة، وفِددل ذلددؽ تـشددقط لؾعددزائؿ،  -3٢5

 وتعظقؿ لؽؾ رمضان .

ٕوتددار، وأفضددؾفا لقؾددة الؼدددر يف العشددر، وأرجاهددا ا -3٢6

 ) وما أدراك ما لقؾة الؼدر ( . سبع وطشرون

الؿعتؽػ يف مؾذات مـ اإليؿدان والـدقر ، واكشدراح  -3٢7

 الخاصر .
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 نَتغاريُد رَمضا

الؿبالغة يف الؼـقت صقٓ وتباكقدا ، والتزامدا مخالػدة  -3٢8

 ) طؾقؽؿ بسـتل (. . لؾسـة، والفدي آطتدال

يدقرث  العـايُة بؾقؾدة سدبع وطشدريـ دطداًء وتخشدعًا -3٢9

 آتؽالقة، ويفقن الـصق  إخرى .

آطتؽاُف مؽٌث إيؿدا ، يتـدام مدع الخدروج وكثدرة  -33١

 آتصآت واهللُ.

لق جعؾـا رمضاَن كؼطَة تقبة وتغققر لصؾح حال كثقر  -333

 ) وتقبقا إلك اهلل جؿقعا ( .مـا 
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 نَتغاريُد رَمضا

لقؾُة الؼدر بنطجازها، رسالة طالؿقدة تصدؾح لؾددطقة  -33٢

 ) لقؾة الؼدر خقر مـ ألػ شفر(.…وآحتقاء

يف العشددددر إواخددددر ، جدددددر واطتؽدددداف ، وخؾددددقٌة  -333

 ..) فالتؿسقها يف القتر(. والتؿاس

مددـ الؿمسددِػ تراجعـددا يف العشددر إواخددر ، وهددل  -334

 ) إذا دخؾ العشر جّد وشد الؿئزر..(. أكػس الؿزاهر

 وضقػُة العشر جدر وتشؿقر، وإحقداٌء وكصدح ، وققدامٌ   -335

 ..) شد مئزره ، وأيؼظ أهؾف ، وأحقا لقؾف (.وإخبات 
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 نَتغاريُد رَمضا

ٓ تركـ لفؿتؽ يف رمضدان ، وسدِؾ اهلل العدقن.. وٓ  -336

 ) وما بؽؿ مـ كعؿة فؿـ اهلل..(.حقل وٓ ققة إٓ باهلل 

ثؿَة لصق  يف رمضان، وفتـ جاذبدات ، وشدفقات  -337

 ..) فال تغركؽؿ الحقاُة الدكقا (.مغريات

الدطاُء يف رمضاَن ،يجسدد فؼدرك، ويضدبط هؿتدَؽ ،  -338

 ) وإذا سللؽ طبادي طـل(.…ويعرفؽ حؼقؼتؽ 

.) مدـ التراويح سـٌة ولؽـفا فضقؾٌة قد ٓ تعدقد لدؽ. -339

 قام رمضان إيؿاكا واحتسابا(.
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 نَتغاريُد رَمضا

رمضاُن تدريب طؾك الصبر والؼقدام، وتددريب طؾدك  -34١

ؿسدارطة الرحؿة واإلحسدان، وتددريب طؾدك العزيؿدة وال

 )فاستبؼقا الخقرات..(.

ٓ يؿدددر بدددؽ رمضددداُن بددددون اطتبدددار ، َأو ذكدددرى  -343

 ) ثؿ اكسؾخ فؾؿ يغػر لف..(.ومحاسبة 

لق قركَت التالوة الققمقة بالصدؾقات ديؿدًة، ٕثؿدرَت  -34٢

 (.…..) اقرؤوا الؼرآنكتاًجا مباركا 

لـ تجدَي هـا الختؿاُت الؽثقرة وأخالقـا مػؼدقدة يف  -343

 !) ٕتؿَؿ مؽارم إخالق (.…امالصق
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 نَتغاريُد رَمضا

لقؽـ لسداكؽ ٓهجدًا بالدذكر، معظؿدا ربدف، شداكرا  -344

 ) فاذكرو  أذكركؿ..(.…لـعؿف

رائحُة الػؿ الؿستؼذرة طـد كثقريـ ، هل محببٌة طـدد  -345

دائِِؿ َأْصَقدُب ِطـْدَد اهللِ …اهلل طؾك الؿسؽ ) َلُخُؾقُف َفِؿ الصَّ

ـْ ِريِح   اْلِؿْسِؽ..(.َتَعاَلك ِم

يلتل رمضاُن لقغسؾ خطايا سؾػت ، وذكقبًا أرهؼت  -346

ُجِؾ فِل َأْهِؾِف َوَمالِِف َوَجداِرِه …، وأرواًحا أجدبت ) فِْتـَُة الرَّ

َدَقُة  َقاُم َوالصَّ الَُة َوالصِّ ُرَها الصَّ  (. ُتَؽػِّ
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 نَتغاريُد رَمضا

مـ شدرف الصدائؿقـ ُيددطقن مدـ بداب مخصدق   -347

ـْ أَ …لفددؿ ـْ َكدداَن ِمدد ـْ بدداب ) َوَمدد ددَقاِم ُدِطددَل ِمدد ْهددِؾ الصِّ

يَّانِ   (.…الرَّ

وكددلن ) مددـ قددام رمضددان ..ومددـ قددام لقؾددة الؼدددر..(  -348

 الؾقؾ ققاٌم وتحرك ، وجفاد واهتبال، ٓ يؼبؾ اإلهؿال..!

كان رسقل اهلل فؼقًرا ، ولؽـف يجدقد بصدـقف أخدرى  -349

يِح مـ إطؿال ـَ الرِّ  (.  اْلُؿْرَسَؾةِ ..) َكاَن َأْجَقَد بِاْلَخْقرِ ِم

كؿا اجتؿعتؿ يف اإلفطار ، فال بلَس بدف يف السدحقر..  -35١

ْرَكا َمدَع الـَّبِدلِّ صدؾك اهلل طؾقددف قدال زيدد بدـ ثابدت  إ ) َتَسدحَّ
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 نَتغاريُد رَمضا

ددالَةِ  ـَ إََذاِن   . وسددؾؿ ُثددؿَّ َقدداَم إَِلددك الصَّ ُقْؾددُت َكددْؿ َكدداَن َبددْق

ـَ آَيةً  ُحقِر َقاَل َقْدُر َخْؿِسق  (.   َوالسَّ

السقاك مطفرة ومرضاة ، ووضاءة ومعافاة ، وكؼداوة  -353

..) َمْطَفدددَرٌة لِْؾَػدددِؿ، َمْرَضددداٌة وصدددػاء، لؾصدددقام وغقدددرهؿ

بِّ   (. لِؾرَّ

 لقس مـ البدر والخقدر، صدقامؽ يف السدػر الشدديد.. -35٢

َػرِ  ْقُم فِل السَّ ـَ اْلبِرِّ الصَّ  (. )َلْقَس ِم

طرا، فؿا طاتدب وف صقًمااختؾَػ الصحابة يف السػر  -353

.) ُكـَّا ُكَسافُِر َمَع الـَّبِلِّ صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعضفؿ بعًضا 
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 نَتغاريُد رَمضا

دددائُِؿ َطَؾدددك اْلُؿْػطِدددرِ، َوَٓ  اْلُؿْػطِدددُر َطَؾدددك  َفَؾدددْؿ َيِعدددِب الصَّ

ائِؿِ   (. الصَّ

يستحُب تعجقؾ الػطدر، ولؽدـ بعدد الغدروب تؿاًمدا  -354

ُؾقا اْلِػْطَر َٓ َيَزاُل الـَّاُس بَِخْقرٍ  ..) ولقس قبؾف   (. َما َطجَّ

القصاُل مـ خصائصف صّؾك اهللُ طؾقف وسؾؿ، وأجداز  -355

دددل ُأْصَعدددُؿ لفدددؿ إلدددك السدددحر دددل َلْسدددُت ِمدددْثَؾُؽْؿ، إِكِّ ..) إِكِّ

 (. َوُأْسَؼك 

) َقاُلقا َفنِكََّؽ …لؾؼائد تاثقٌر كبقر طؾك أتباطف ومحبقف -356

 َلْسُت َكَفْقَئتُِؽْؿ(.  " َقاَل   . ُتَقاِصُؾ، َيا َرُسقَل اهللِ 
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 نَتغاريُد رَمضا

الصقاُم يف السػر رخصة  وسـة، ومـ صام مسدتطقعًا  -357

 فال حرج وٓ تثريب .

لؾؼددرآن حددالوٌة يف رمضدداَن طزيددزة، تحؿؾددؽ طؾددك  -358

 (.…) الذي أكزل فقف الؼرآنالتدّبر وآستزادة 

ٓ تؿر الؾحظاُت الرمضاكقُة طؾقؽ بدون لسان ذاكر،  -359

 ..(.خسر لػل) والعصرِ إن اإلكسان ..أو قؾب شاكر

36١-  ًٓ إذا فترت هؿُتؽ فتلمؾ ألقفًا مـ العجدائز ، وطؿدا

ـَ يطقؼقكدف فديدٌة جاديـ ، ومرضك مبادريـ ..) وطؾك الدذي

 َصَعاُم مسؽقـ ..(.
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 نَتغاريُد رَمضا

إن لرمضان فسدحًة يف الصددر ، فبادرهدا بدالخقرات،  -363

 ..! وصـائع الؿعروف

صدّقر الؼاسدل رحقًؿدا ، بركاُت رمضدان وكػحاتدف ، تُ  -36٢

..) يدا بداغل الخقدر والبخقَؾ كريؿدا ، والؽسدقل مسدارطا 

 أقبؾ..(.

سُتسددللقن طددـ تؾؽددؿ الؿقائددد الؿؿتدددة، وإصددـاف  -363

ـّ يقمئٍذ طـ الـعقؿ (.الؿتـاثرة ، فاقتصدوا.  .) ثؿ لتسلل
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 نَتغاريُد رَمضا

تصددقير الؿقائددد يف رمضددان وغقددره ، فقددف مػدداخرة ،  -363

ـْ ُكـْدَت ) لَ …وكسر لؼؾقب الػؼدراء 
دَؽ َأْغَضدْبَتُفْؿ، َلدئِ َعؾَّ

 َأْغَضْبَتُفْؿ َلَؼْد َأْغَضْبَت َربََّؽ  (.

ـِ  -364 رمضاُن مقسٌؿ لتجسقد اإلخقة اإلسالمقة يف أحسد

 .) إكؿا الؿممـقن إخقة(.صقرها.

الشفُر غا ر بالدروس ، فال تجعدؾ رمضدان يخدرج  -364

 ..) فتحت أبقاب الجـة (. بال دروس وطبر سقالة

رمضان مقاضُع لؾتحسقـ واإلتؼدان، ولدقس العجؾدة  -365

َؿ والتخػددػ  ..) َمددا َكدداَن َرُسددقُل اهللِ َصددؾَّك اهللُ َطَؾْقددِف َوَسددؾَّ
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 نَتغاريُد رَمضا

َٓ فِل َغْقرِِه َطَؾدك إِْحدَدى َطْشدَرَة َرْكَعدًة،  َيِزيُد فِل َرَمَضاَن َو

) َـّ َـّ َوُصقلِِف ـْ ُحْسـِِف  .ُيَصؾِّل َأْرَبًعا َفاَل َتَسْؾ َط

السددـُة تعجقددؾ الػطددر، وتددلخقر السددحقر، وصددقن  -366

 الصقام، وصقل الؼقام.

دقددائُؼ رمضدداَن يف غايددة الـػاسددة ، فددال تددذهب إٓ يف  -367

 ..) وسارطقا إلك مغػرة(.ذكر أو معروف أو قربات

مع تؽرره كؾ سـة، إٓ أكدف يضدػل الجديدَد، ويؿدـح  -368

 فرحتان..(.) لؾصائؿ الحققية ، ويػقض آرتقاح 
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 نَتغاريُد رَمضا

كؿا تديـَت هلل بحػظ البطـ، فتديـ لف بحػظ لساكؽ  -369

 وجقارحؽ  .

ُمؽثدددَؽ كثقدددرا يف الؿسدددجد يؿـحدددؽ الطاطدددات،  -37١

..) الؿسدجُد بقدُت كدؾِّ ويجـبؽ كثقرا مـ الػتـ والضدقاع

.)  تؼل 

لدددقؽـ أكقَسدددَؽ الؼدددرآُن يف رمضددداَن ، واجعدددْؾ مدددـ  -373

.) شدفُر رمضدان ةالؿسجد مقضًعا لذلؽ إكس والصداق

 الذي أكزل فقف الؼرآن(.
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 نَتغاريُد رَمضا

) إكفدؿ لقس صقُم الصائؿ طبادة، بؾ ضقاع ومفاكة .. -37٢

 كاكقا يسارطقن يف الخقرات (.

) َوَكداَن وذكر.. صاطةٍ ٓ تصؾح طالئُؼ رمضان إٓ يف  -373

ـَ َيْؾَؼاُه ِجْبرِيُؾ ، َوَكاَن َيْؾَؼاُه  َأْجَقُد َما َيُؽقُن فِل َرَمَضاَن ِحق

ـْ َرَمَضاَن..(.فِ   ل ُكؾِّ َلْقَؾٍة ِم

كؿددا صددار رمضدداُن مصددـعا لؾطعددام، فؾددقؽـ مصددـًعا  -374

 ..) وسارطقا إلك مغػرة(.لؾعؿؾ، وفعؾ الحسـات

اجبر خؾَؾ الصقام وسَرَف الؿائدة ، برحؿِة فؼقدر، أو  -375

 ..) والذيـ يف أمقالفؿ حؼ معؾقم (. كجدة مسؽقـ 
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 نَتغاريُد رَمضا

فرصٌة لؾدطقة والتشجقع  احتشاُد الـاس يف الؿساجدِ  -376

..) ومـ ُيحرم الرفؼ يحرم الخقَر كؾدف ، ٓ الؾقم والتؼريع 

.) 

يف العشددرِ إخقددرة يشددتدُّ العؿددؾ، ولددقس الؽسددؾ ،  -377

..) فالتؿسدددقها يف وُتؾدددتؿس أرجدددك الؾقدددالل لقؾدددة الؼددددر

 القتر..(.

لقؽـ مـفُجـا يف رمضان التشجقع ولدقس التحطدقؿ ،  -378

..) وتعددداوكقا طؾدددك البدددر التخددداذلوالتعددداون، ولدددقس 

 (.والتؼقى
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 نَتغاريُد رَمضا

رمضاُن شفر الؼرآن ، وشفر تعؾقِؿ الـاس وتصدحقح  -379

(.…طباداتفؿ، وترسقخ إيؿاكفؿ  ًٓ  ) ومـ أحسـ قق

لدددقؽـ خطددداُب الؿسدددجد الددددطقي واطًقدددا رفقًؼدددا،  -38١

.) فبؿا رحؿٍة مـ اهلل لـَت مستثؿرا قدوَم جؿاهقر جديدة.

 لفؿ(.

العؿددؾ، فاسددتؽثر بفؿددؿ الؿددزدحؿقـ يف إذا مؾؾددَت  -383

..) والسددددابؼقن الؿسدددداجد والؿسددددارطقـ يف الخقددددرات

 السابؼقن(.
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 نَتغاريُد رَمضا

لقؽـ لؽ مع الختؿات الؽثقرة، ففدؿ آيدة ، أو ضدالل  -38٢

 ) لقدبروا آياتف(.…مقطظة ، أو هذي بقـة

) إنَّ  اجتؿاُع التراويح حػٌز وتـشقط ، وققٌة وتشجقع -383

ُجَؾ إَِذا َصؾَّك مَ  َع اإِلَماِم َحتَّدك َيـَْصدرَِف ُحِسدَب َلدُف قَِقداُم الرَّ

 َلْقَؾٍة(.

لقس حسـا أن تصقم طؿا أباح اهلل ، وتػطدر طؾدك مدا  -384

 ًٓ  ..) أفؿـ زيـ لف سقء طؿؾف (.حرمف سػفا وضال
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 نَتغاريُد رَمضا

كؿا لؾؿسجد أجقاؤه ، كذلؽ لؾبقت اإليؿدا  جدقه  -385

) كؾؽدؿ راٍع وكؾؽدؿ الخصقب بالذكرِ وحسـ آجتؿداع 

 سمول طـ رطقتف (.م

صاقتددؽ العالقددة، وهؿتددؽ الصدداطدة لددـ تسددتقطَب  -386

) الؾفدؿ رمضان فاركـ إلك اهلل.. وٓ كـسك الؿلثقر السـل

 أطـل طؾك ذكرك، وشؽرك، وُحسـ طبادتؽ ( .

إنَّ قؾددة أيامددف وتسددارطفا يحؿؾـددا طؾددك الؿحافظددة  -387

..) أيامددا والجددد، والصددبر والتجؾددد، واحتسدداب الثددقاب

 ت (.معدودا
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 نَتغاريُد رَمضا

أشدددُّ مددا يسددرُق هددذه إوقددات الـػقسددة الصددحبُة  -388

 والؿخالطة، ٓ سقؿا لؿـ قّؾ شلكف، وغؾدب لفدقه ولغدقه.

 )الؿرء طؾك ديـ خؾقؾف (.

ؾؿا سـحت حسـٌة فال تمجؾفا ، فإيام معددودة، وك -389

وإكػاس محددودة . وخدذ مدـ صدحتؽ لسدؼؿؽ، ومدـ 

 حقاتؽ لؿقتؽ....!

الرفؼددة الؿعقـددة إ التددل تثّبددت وقددت الضددعػ اتخددذ  -39١

،) واصدبر كػسدؽ مدع وقت الؿحـ، وتعقـ إبدان القحشدة

 الذيـ يدطقن ربفؿ(.
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 نَتغاريُد رَمضا

سددـُة آطتؽدداف هددل الخؾددقة العشددرية، والؾحظددات  -393

الختامقة، وتجديدها يف حقاة الصقام والشدباب مطؾدقب، 

) وأكدتؿ طداكػقن يف حػاضا طؾك الققت، وصقاكًة لرمضدان

 الؿساجد (.

بعددُض الصددائؿقـ ٓ تؾتفددُب تجارتددف إٓ يف رمضددان  -39٢

..) إن هددددمٓء يحبددددقن  فقغدددـؿ دكقددددا، ويـسددددك  أخدددرى

 العاجؾة(.

ختؿُة رمضان باتت هدَف الجؿقع ، فؾؿداذا ٓ كفقد   -393

 هدًفا آخر ، كالتدبر وصـاطة إخالق .
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 نَتغاريُد رَمضا

إن طدددّز التقاصدددؾ يف رمضدددان فدددال تعدددّز التفـئددداُت ،  -394

 زاد اهلل بعػق إٓ طزا (. .. ) وما وتؼديؿ العػق

سددـغقُب يف رمضددان إذا جعؾـددا الطعددام أكبددر هؿـددا  -395

ومبؾددغ طؾؿـددا، وأن زحامـددا يف إسددقاق لؿددمذن بتحددقل 

 خطر يف ففؿ الشعائر اإليؿاكقة ومؼاصدها...! 

والؿحروم هق مـ ٓ يحػؾ برمضدان، أو يغدق  يف  -396

 غػالتددة، ويتجاسددر طؾددك معاصددقف، وٓ يجعددؾ مـددف طبددرةً 

 لؾؿعتبريـ، أو طظًة لؾؿتعظقـ..!
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 نَتغاريُد رَمضا

يف رمضدداَن أمفددات الػضددائؾ، وجددقاهر الؿحاسددـ،  -397

..) ويف ذلدددؽ فؾقتـدددافس ومعدددالل الـػدددائس وإصايدددب

 الؿتـافسقن (.

قددد كتراجددُع رمضدداكقا بسددبب إهؿددال آستصددالح  -398

) أٓ وإن يف الؼؾبل والذي هق جدقهر العؿدؾ والصدالح.. 

 الجسد كؾف..(.الجسد مضغة إذا صؾحت صؾح 

لؾدددذكقب جراحدددات وصدددقارف ، فدددال تستسدددفؾ  -399

 الصغائر والعقارض، فؼد تحبسَؽ طـ متعة رمضان..!
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 نَتغاريُد رَمضا

ولؿا كان الشبُع سببا ٓكتشار الشقطان وتسؾطف طؾك  -٢١١

ُشدرع الصدقام ) يجري مـ ابدـ آدم مجدرى الددم ( بـل آدم 

 دواًء لذلؽ،..!

 

 الؽدريؿ الػضدؾ ذي اهلل مـ …برحؿةٍ  الصقامِ  تغاريد وتّؿت

 طؾقفددا كغـددل…كددزل لددؿ الفـدداءةِ  كددلَس  بفددا كرطـددا/ الؿددتؿؿِ 

 تددددتؿُّ  بـعؿتددددف الددددذي هللِ  والحؿددددُد ! …والػددددؿِ  بددددالـقاضرِ 

 .الصالحات
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 نَتغاريُد رَمضا

 : املؤلف إصدارات

 : منها كتاب (111) من أكثر له صدر

 

  ُالػفؿ ومدارُج  العؾؿِ  ساللؿ . 

  الحديثقة الخطُب  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثرية إربعقن  

  الؼرآ  التدبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقية السقرة جؿالقات مـ  

 ( شعر ) محائؾقات 



 

  66 
 

 نَتغاريُد رَمضا

  ُالرمضاكقة الَقراطة  

 ( تؽقيـ دار ) مـ وكؾفا. إسالف لألئؿة طؾؿقة مقاقػ. 

  ُخزيؿة ابـ دار - السؾقان صالئع . 

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

  ( شعر ) الؿروءة مقاُت 

 ( شعر ) ومــ وصـ. 

 شعر( ) إطظؿ الطِّالب 

 شعر( ) اهلل بنذن ففزمقهؿ 

 ( شعر الـقؾ) تقهجات 
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 نَتغاريُد رَمضا

 شعر( ولقؿقكا كقروكا( 

 ( شعر ).إلبا  مدائـ 

 ( شعر ) الحزم طاصػة 

 العؾقم تؼريب يف الؿـظقم الؾملم . 

 متـقطة حديثقة أربعقـقات سؾسؾة . 

 الروضة أزاهقر  

 الؿـابر شجـ 

 الدطقة لػفؿ قرآكقة ققاطد . 

 الـبقي التغققر مؼدمات . 



 

  68 
 

 نَتغاريُد رَمضا

 السقرة جؿالقات مـ . 

  الطقال بالسبع آحتػاُل . 

 الؿئقـ بؿعا  التزيقـ محاسـ  

  ُـ  . الؿثا  لّب  مـ التدا  حس

  ُـ ـُ  الؿـابر شج  .الؿحابر وهت

  ُكقراكقة( ســ ) الشؿس صؾعة. 

 الؿتـبل أكغام طؾك أدبقة مسامرات. 

 

  : للتواصل

hamzah10000@outlook.com 

 

  


