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 إن الحمد ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بال من شرور أنفسنا وسيئا ت أعمالنا ، من يهده ال فل مضل له ، ومن يضلل فل هادي له. وأشهد
 عباد ال أوصيكم ونفسي بتقوى ال ، وأحثكم على طاعته ، وأستفتح بالذي هو خير .. أن ل اله إل ال وحده ل شريك له

 ها هو رمضان قد جاء وانتهى ، ربح فيه من ربح ، وخسر من خسر ، ول شك أننا تعلمنا دروسا عديدة من هذا الشهر المبارك ، منها:

ــي) 183(البقرة ي�اأ.ي-ه�ا ال�ذ!ين� ء�ام�ن�وا ك�ت!ب� ع�ل�ي�ك�م' الص)ي�ام' ك�م�ا ك�ت!ب� ع�ل�ى ال�ذ!ين� م!ن� ق�ب�ل!ك�م� ل�ع�ل�ك�م� ت�ت�ق�ون�  :الحرص على تقوى ال•  فلقد كان حرصنا ف
  اتباع الوامر واجتناب النواهي. عPنQ أUبMي ذRرV قRالU قRالU لMي رPسTولS اللNهM صPلNى اللNهم عPلRيQهM وPسPلNمP اتNقM اللNهM ، وهيشهر رمضان على الوصول إلى التقوى

وهذا الحديث يدعونا إلى المحافظة على تقوى ال حيثما كنا. حPيQث]مPا ك]ن\تR وPأUت\بMعM ال̂سي[ئUةR ال\حPسPنRةR تRمQحTهPا وPخRالMقM النNاسP بMخ]ل]قZ حPسPنZ * الترمذي 
ــعرالشعور بالمراقبة• ــا ونش  :علمنا رمضان الشعور بالمراقبة اللهية فكنا نصوم في العلن والسر وذلك ليقيننا بأن ال يعلم أحوالنا وأعمالن

 ل!ل�ه! م�ا ف!ي الس<م�و�ات! و�م�ا ف!ي ال6أ.ر�ض! و�إ!ن� ت�ب�د'وا م�ا ف!ي أ.ن6ف�س!ك�م� أ.و� ت�خ6ف�وه' ي'ح�اس!ب�ك�م� ب!ه! ..." بمراقبته لنا فنخاف من مخالفة أوامره ل من أعين الناس.
 ق�ل@ إ!ن� ) البقرة تعلمنا أن نحاسب أنفسنا ونراقب قلوبنا في رمضان حتى ل نفسد صيامنا وذلك لننا نعلم ونؤمن بأن ال يعلم ما في الصدور.284(

) 29 (آل عمرانت�خ6ف�وا م�ا ف!ي ص'د'ور!ك�م� أ.و� ت�ب�د'وه' ي�ع�ل�م�ه' الل�ه' ..."
 و�اس�ت�ع!ين�وا ب!الص<ب�ر! و�الص<ل�اة! و�إ!ن�ه�ا ل�ك�ب!يGGر�ةF إ!ل�ا كان هو الهم الكبر في حياتنا فهانت بعد ذلك كل المور. اللتزام بالدين والتهتمام بالخرة•

 ) البقرة .عPنQ أUنRسM بQنM مPالMكZ قRالU قRالU رPسTولS اللNهM صPــلNى اللNهــم عPلRيQــه46M() ال�ذ!ين� ي�ظ�نLون� أ.ن�ه'م� م'ل�اق�و ر�ب)ه!م� و�أ.ن�ه'م� إ!ل�ي�ه! ر�اج!ع'ون� 45ع�ل�ى ال6خ�اش!ع!ين� (
 :PمNلPسPه!وGG� م�ن� ك�ان�ت! ال6آخ!ر�ة� ته�م<ه' ج�ع�ل. الل�ه' غ!ن�اه' ف!ي ق�ل6ب!ه! و�ج�م�ع� ل�ه' ش�م�ل�ه' و�أ.ت�ت6ه' الد-ن6ي�ا و�ته!ي� ر�اغ!م�ةF و�م�ن� ك�ان�ت! الد-ن6ي�ا ته�م<ه' ج�ع�ل. الل�ه' ف�ق6ر�ه' ب�ي�GGن� ع�ي�ن�ي

 * الترمذيو�ف�ر<ق� ع�ل�ي�ه! ش�م�ل�ه' و�ل�م� ي�أ@ت!ه! م!ن� الد-ن6ي�ا إ!ل�ا م�ا ق�د)ر� ل�ه'
 ذ�ل!ك� و�م�ن� ي'ع�ظVم� ش�ع�ائ!ر� الل�ه! ف�إ!ن�ه�GGافقد بين ال سبحانه وتعالى بأن تعظيم شعائره هي من تقوى القلوب. تعظيم شعائر ال سبحانه وتعالى :•

) الحج32 (م!ن� ت�ق6و�ى ال6ق�ل�وب!
ــم.الستجابة لنداء ال :• ــالجر العظي  فقد كانت استجابتنا سريعة ومن غير تردد لنداء الرب في طاعته بصيام رمضان ، فقد وعدنا ال ب

"Xع�ظ!يم Xر� ) آل عمران ،  وقد بين الرب سبحانه وتعالى172 (ال�ذ!ين� اس�ت�ج�اب'وا ل!ل�ه! و�الر<س'ول! م!ن� ب�ع�د! م�ا أ.ص�اب�ه'م' ال6ق�ر�ح' ل!ل�ذ!ين� أ.ح�س�ن�وا م!ن6ه'م� و�ات�ق�و�ا أ.ج
 ي�اأ.ي-ه�GGا ال�GGذ!ين� ء�ام�ن�GGوابأن الستجابة لوامره إنما هي الحياة الحقيقية حيث أنه هو خالقنا ويعلم ما يصلح أمورنا وهو ل يأمر من خلقه إل بخير: "

"... �ــؤمن24 (النفال اس�ت�ج!يب'وا ل!ل�ه! و�ل!لر<س'ول! إ!ذ�ا د�ع�اك�م� ل!م�ا ي'ح�ي!يك�م  ) ، لقد ذقنا حلوة العبادة فنتمنى أن نحافظ عليها. وقد ورد أن من علمات الم
هو مسرته وسعادته بحسنته. مPنQ سP̂رت\هT حPسPنRت]هT وPسPاءPت\هT سPي[ئUت]هT فRذRلMك]مT ال\مTؤnمMنT. الترمذي

 تعلمنا في رمضان بأن نحافظ على الصلوات بأوقاتها وأن نتفرغ من أعمالناالحرص على المحافظة على الصلوات بأوقاتها وأداء النوافل :•
ــبير  للمحافظة على أدائها في وقتها ولم نجعل أعمالنا تلهينا عن ذكر ال. لن هذه من صفات المسلمين الذين يؤمنون بالخرة فقد أعد ال الجر الك

 ) ل!ي�ج�ز!ي�ه'م' الل�ه' أ.ح�س�ن�37ر!ج�ال] ل�ا ت�ل6ه!يه!م� ت!ج�ار�ةF و�ل�ا ب�ي�عX ع�ن� ذ!ك6ر! الل�ه! و�إ!ق�ام! الص<ل�اة! و�إ!يت�اء! الز<ك�اة! ي�خ�اف�ون� ي�و�مZا ت�ت�ق�ل�ب' ف!يه! ال6ق�ل�وب' و�ال6أ.ب�ص�ار' (لهم: "
)  38 (النور م�ا ع�م!ل�وا و�ي�ز!يد�ته'م� م!ن� ف�ض�ل!ه! و�الل�ه' ي�ر�ز'ق� م�ن� ي�ش�اء' ب!غ�ي�ر! ح!س�ا̂ب

 و�أ.ق!م! الص<ل�اة� ط�ر�ف�ي! الن�ه�ار! و�ز'ل�̀فا م!ن� الل�ي�ل!الكثار من أداء النوافل: ولقد مدح ال أولئك الذين يكثرون من النوافل وبين أنها تمحو السيئات، "•
ــم114 (هود إ!ن< ال6ح�س�ن�ات! ي'ذ6ته!ب�ن� الس<ي)ئ.ات! ذ�ل!ك� ذ!ك6ر�ى ل!لذ�اك!ر!ين�  )  ومن هذه النوافل قيام الليل والتي وصف ال أصحابها بأنهم من أهل التقوى وأنه

) 64 (الفرقان و�ال�ذ!ين� ي�ب!يت�ون� ل!ر�ب)ه!م� س'ج<دZا و�ق!ي�امZاهم عباد الرحمن.  
 إ!ن< ال�ذ!ين� ي�ت6ل�ون�لقد وصف ال أولئك الذين يتلون كتابه باليمان بالخرة وأنهم يتاجرون مع ال تجارة لن تبور. الحرص على قراءة القرآن الكريم: 

 ) ولقد أمتدح النبي صلى ال عليه وسلم في أكثر من29(فاطر ك!ت�اب� الل�ه! و�أ.ق�ام'وا الص<ل�اة� و�أ.ن6ف�ق�وا م!م<ا ر�ز�ق6ن�اته'م� س!رcا و�ع�ل�ان!ي�̀ة ي�ر�ج'ون� ت!ج�ار�̀ة ل�ن� ت�ب'ور� 
 اق6ر�ء'وا ال6ق�ر�آن� ف�إ!ن�ه' ي�أ@ت!ي ي�GGو�م�رPسTولU اللNهM صPلNى اللNهم عPلRيQهM وPسPلNمP يPق]ولS: " موقع قارئ القرءان وبين بأن هذا الكتاب سوف يشفع لصاحبه يوم القيامة.

  مسلمال6ق!ي�ام�ة! ش�ف!يعZا ل!أ.ص�ح�اب!ه!"
 فقد بين ال سبحانه وتعالى فضل الدعاء بالسحر ووصف أهل السحر بأنهم من أهل التقوى.القبال على الدعاء وكثرة الستغفار بالسحر: •

 ) و�ب!ال6أ.س�ح�ار!17) ك�ان�وا ق�ل!ي̀لا م!ن� الل�ي�ل! م�ا ي�ه�ج�ع'ون� (16) ء�اخ!ذ!ين� م�ا ء�ات�اته'م� ر�ب-ه'م� إ!ن�ه'م� ك�ان�وا ق�ب�ل. ذ�ل!ك� م'ح�س!ن!ين� (15إ!ن< ال6م'ت�ق!ين� ف!ي ج�ن�ا̂ت و�ع'ي'و̂ن (
ــه19M (الذاريات ) و�ف!ي أ.م�و�ال!ه!م� ح�قi ل!لس<ائ!ل! و�ال6م�ح�ر'وم!18ته'م� ي�س�ت�غ6ف!ر'ون� ( QيRلPــم ع  ) ، وعPنQ أUبMي هTرPيQرPةR رPضMي اللNهم عPن\هم أÛن رPسTولU اللNهM صPلNى اللNه

 :UالRق PمNلPسPو� ي�ن6ز!لj ر�ب-ن�ا ت�ب�ار�ك� و�ت�ع�ال�ى ك�ل� ل�ي�ل�̂ة إ!ل�ى الس<م�اء! الد-ن6ي�ا ح!ين� ي�ب�ق�ى ث�ل�ث� الل�ي�ل! ال6آخ!ر' ي�ق�ولj م�ن� ي�د�ع'ون!ي ف�أ.س�ت�ج!يب� ل�ه' م�ن� ي�س�أ.ل�ن!ي ف�أjع�ط!ي�ه' م�GGن
 * البخاريي�س�ت�غ6ف!ر'ن!ي ف�أ.غ6ف!ر� ل�ه'

 ولقد تعلمنا في رمضان الحرص على حضور دروس العلم وحلقات الذكرالحرص والرغبة في سماع الدروس الدينية وتعلم أمور الدين :•
 ي'ؤ@ت!ي ال6ح!ك6م�ة� م�ن� ي�ش�GGاء'وتعلم الدين من خلل قراءة الكتب السلمية وفي هذا خير كثير للمسلم فعسانا أن نستمر على هذا الحال في أيامنا المقبلة، 

  "ق�ل@ ته�ل@ ي�س�GGت�و!ي) البقرة وقد فضل ال أهل العلم على غيرهم من الناس:269 (و�م�ن� ي'ؤ@ت� ال6ح!ك6م�ة� ف�ق�د� أjوت!ي� خ�ي�رZا ك�ث!يرZا و�م�ا ي�ذ�ك�ر' إ!ل�ا أjول�و ال6أ.ل6ب�اب!
 ف�ت�ع�ال�ى الل�ه' ال6م�ل!ك' ال6ح�قL و�ل�ا ت�ع�ج�ل@ ب!ال6ق�ر�ء�ان! م!ن� ق�ب�ل! أ.ن� ي'ق6ض�ى إ!ل�ي�GGك� و�ح�ي'GGه') الزمر ، "9 (ال�ذ!ين� ي�ع�ل�م'ون� و�ال�ذ!ين� ل�ا ي�ع�ل�م'ون� إ!ن�م�ا ي�ت�ذ�ك�ر' أjول�و ال6أ.ل6ب�اب!

) طه .عPنQ أUنRسM بQنM مPالMكZ قRالU قRالU رPسTولS اللNهM صPلNى اللNهم عPلRيQهM وPسPلNمP طRلRبT ال\عMل\مM فRرMيضPةu عPلRى ك]لt مTسQلMمZ"  ابن ماجه 114 (و�ق�ل@ ر�ب) ز!د�ن!ي ع!ل6مZا



ــتمرالمحافظة على اللسان وبقية الجوارح :•  ولقد تعلمنا في رمضان الحفاظ على ألسنتنا ومراقبة ما نقول مخافة أن نفسد صيامنا فلعلنا نس
 م�ن� ك�ان� ي'ؤ@م!ن' ب!الل�ه! و�ال6ي�و�م! ال6آخ!ر! ف�ل6ي�ق�ل@ خ�ي�GGرZا أ.و� ل!ي�ص�GGم'ت6بPاب حMف\ظM اللtسPانM وPقRوQلM النNبMي[ صPلNى اللNهم عPلRيQهM وPسPلNمP"  على هذا الحرص على ما نقول.

 ) * البخاريم�ا ي�ل6ف!ظ� م!ن� ق�و�̂ل إ!ل�ا ل�د�ي�ه! ر�ق!يبX ع�ت!يدXوPقRوQلMهM تRعPالRى ( 
 عPــنM  يدعونا إلى الستمرار في خدمة السلم في بقية اليــام.الحرص على المشاركة في خدمة المسلمين والعمال الخيرية في رمضان•

:UالRق PمNلPسPو MهQيRلPهم عNى اللNلPي[ صMبNال.النGGG�  ع�ل�ى ك�لV م'س�ل!̂م ص�د�ق�ةF ف�ق�ال�وا ي�ا ن�ب!ي< الل�ه! ف�م�ن� ل�م� ي�ج!د� ق�ال. ي�ع�م�لj ب!ي�د!ه! ف�ي�ن6ف�ع' ن�ف6س�ه' و�ي�ت�ص�د<ق� ق�ال�وا ف�إ!ن� ل�م� ي�ج!د� ق
 ي'ع!ين' ذ�ا ال6ح�اج�ة! ال6م�ل6ه'وف� ق�ال�وا ف�إ!ن� ل�م� ي�ج!د� ق�ال. ف�ل6ي�ع�م�ل@ ب!ال6م�ع�ر'وف! و�ل6ي'م�س!ك� ع�ن! الش�ر) ف�إ!ن�ه�ا ل�ه' ص�د�ق�ةF *. البخاري ، و�ق�ال. ر�س'ولj الل�ه! ص�ل�ى الل�هGGم
 ع�ل�ي�ه! و�س�ل�م� ك�لL س'ل�ام�ى م!ن� الن�اس! ع�ل�ي�ه! ص�د�ق�ةF ك�ل� ي�و�̂م ت�ط6ل�ع' ف!يه! الش�م�س' ق�ال. ت�ع�د!لj ب�ي�ن� ال!اث6ن�ي�ن! ص�د�ق�ةF و�ت�ع!ين' الر<ج'ل. ف!ي د�اب<ت!ه! ف�ت�ح�م!ل�ه' ع�ل�ي�ه�ا أ.و� ت�ر�ف�ع'

Fة� * مسلمل�ه' ع�ل�ي�ه�ا م�ت�اع�ه' ص�د�ق�ةF ق�ال. و�ال6ك�ل!م�ة� الط�ي)ب�ة� ص�د�ق�ةF و�ك�لL خ�ط6و�̂ة ت�م�ش!يه�ا إ!ل�ى الص<ل�اة! ص�د�ق�ةF و�ت�م!يط� ال6أ.ذ�ى ع�ن! الط�ر!يق! ص�د�ق
 ، فالــدين المعاملــة تعلمنا حسن التعامل في القول والعمل مع الناس جميعا مسلمين وغير مسلمين وجوب المحافظة على حسن المعاملة: •

ــانبالذين آمنوا وعملوا الصاحات...."" وقرن القرآن دائما اليمان بالعمل الصالح ، وقولوا للناس حسنا...وقال تعالى: "  هناك عبادات تعاملية بج
ــرة  الصدق والمانة والعفة والعدل والنصاف والرحمة وإنجاز الوعد ، والوفاء بالعهد والتعفف عن المال الحرام ، الشعائرية مثل  والحقيقة الخطي

 سأل النبي صلى ال عليه وسلم أصــحابه  ،  أن العبادات الشعائرية ، ومنها الصلة والصيام ، ل تقبل ول تصح إل إذا صحت العبادات التعاملية
 من المفلس ؟ قالوا من ل درتهم ول متاع ، فقال ل ... المفلس من أتى بصلة وصيام وصدقة ، وقد أكل مال تهذا ، وشتم تهذا ، وضGGربالكرام: 

 ومن لم يGGدع  ، هذا في الصلة تهذا ، فيأخذ تهذا من حسناته وتهذا من حسناته ، فإذا فنيت حسناته ، طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار
 ومن حج بمال حرام ، ووضع رجله في الركاب ، وقال لبيك ،"  ، هذا في الصومقول الزور والعمل به فليس ل حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"
 وقل أنفقوا طوع̀ا أو كرته̀ا لن يتقبل منكم إنكم كنتGGم قومGG̀ا"  ، هذا في الحج، اللهم لبيك ، فينادى أن ل لبيك ول سعديك ، وحجك مردود عليك"

" هذا في الزكاةفاسقين
ــامP ، فقد قال ومنها صيام الست من شوالالمحافظة على الطاعات بعد رمضان:ينبغي علينا • Pص QنPم UالRق PمNلPسPو MهQيRلPهم عNى اللNلPص MهNول اللTسPر  

رPمPضPانP ث]̂م أUت\بPعPهT سMتvا مMنQ شR̂والZ كRانP كRصMيPامM ال̂دهQرM. مسلم
 زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صغيراy وكبيراy كقول ابن عمر: فرض رسول ال (ص) على كل :أيها الخوة والخوات

نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاy من تمر أو صاعاy من شعير.
  هي التوسعة على الفقراء والمحتاجين وسد حاجتهم في هذا اليوم وجبر النقص أو الخطأ الذي يكون قد وقع منالحكمة من مشروعيتها:•

 فرض رسول ال (ص) زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وصعمه للمساكين منالنسان خلل صومه فقد روى عن عباس أنه قال: 
"أداتها قبل الصلة فهي زكاة مقبولة ومن أداتها بعد الصلة فهي صدقة من الصدقات

  تجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر على إخراجها حتى ولو كان ل يملك نصاب الزكاة ولكن يملك ما يزيدعلى من تجب زكاة الفطر:•
عن قوته وقوت أسرته في يوم العيد ويخرجها المسلم عن نفس وعمن يعول من أولد وزوجه وخادمه ومن في كفالته ورعايته.

 أفضل وقت لخراج الزكاة هو قبل عيد الفطر بيوم أو يومين ويجب أن يكون اخراجها قبل صلة  عيد الفطر ، وقيل وقتها فيوقتها: •
العشر الواخر من رمضان حتى قبل وقت صلة العيد.  

  يرى جمهور الفقهاء بأن دفع زكاة الفطر تكون من غالب قوت البلد سواء كان قمحاy أم شعيراy أو غيرهالصناف التي تخرج منها الزكاة:•
 لن هذا هو الوارد في الحاديث النبوية. ويجوز دفع زكاة الفطر نقداy لن النقود قد تكون أنفع للفقراء وهذا ما يسير عليه معظم الناس وهذا هو

اليسر لهم وهي تقدر بخمسة جنيهات استرليني على القل.
  ....." والمساكين والعاملين عليهاإنما الصدقات للفقراءالمذكورون في الية الكريمة: "تدفع الزكاة للثمانية أصناف  مصارف الزكاة: •

الية

ــنها إل ــدي لحس  اللهم تقبل منا إنك انت السميع العليم ، اللهم اهدنا لصالح العمال ل يهدي لصالحها إل أنت ، اللهم اهدنا لحسن الخلق ل يه
 أنت ، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا ، واجعل الحياة زاداy لنا
ــلك ــيتك ، وبفض  من كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولنا رب العالمين ، اللهم اكفنا بحللك عن حرامك ، وبطاعتك عن معص

عمن سواك.
ــا ،أيها الخوة والخوات ــى غيرن  : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، و زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، و اعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إل

وسيتخطى غيرنا إلينا ، فلنتخذ حذرنا.
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