
رمضان كريم

نصائح رمضانية

:يقدم علماء الدين النصائح التالية.. بمناسبة الشهر الكريم 

.احرص عىل أن يكون هذا الشهر المبارك نقطة محاسبة وتقويم ألعمالك ومراجعة وتصحيح لحياتك-

اوي    ح جماعة، فقد قال - ف كتب له من صىل مع اإلمام حتر ينص : "-صىل هللا عليه وسلم -احرص عىل المحافظة عىل صالة التر

"قيام ليلة

ي تؤجر عليها-
ي الصدقات التر

 
ه، فاإلرساف محرم، ويقلل من حظك ف ي المال وغتر

 
.احذر من اإلرساف ف

.اعقد العزم عىل االستمرار بعد رمضان عىل ما اعتدت عليه فيه-

ي الزمان، وتتابع األحوال عىل انقضاء العمر-
.اعتتر بمض 

.إن هذا الشهر هو شهر عبادة وعمل، وليس نوم وكسل-

- 
ا
.عود لسانك عىل دوام الذكر، وال تكن من الذين ال يذكرون هللا إال قليل

ه من نعم هللا- ي عن الطعام وغتر
.عند شعورك بالجوع تذكر أنك ضعيف، وال تستغت 

ك- .انتهز فرصة هذا الشهر لالمتناع الدائم عن تعاطي ما ال ينفعك بل يص 

؟- ي
!اعلم أن العمل أمانة، فحاسب نفسك هل أديته كما ينبغ 

.سارع إىل طلب العفو ممن ظلمته قبل أن يأخذ من حسناتك-

.احرص عىل أن تفطر صائًما، فيصتر لك مثل أجره-

، وهو سبحانه شديد العقاب يمهل، وال - ، ويقبل التوبة من التائبتير  . يهملاعلم أن هللا أكرم األكرمير  وأرحم األرحمير 

ك هللا سبحانه وتعاىل، فاعلم أنه إنذار لك لتتوب، فسارع التوبة واعقد العزم عىل ع- دم العودة لتلك إذا فعلت معصية وستر

.المعصية

وي    ح عن النفس بغتر الحرام، ولكن التمادي وجعل الوقت كله ترويًح - ا يفوت فرصة اعلم أن هللا سبحانه وتعاىل أباح لنا التر

ادة من الختر   
.االستر

ادة من معرفة تفستر القرآن -  
ة العطرة --صىل هللا عليه وسلم -وأحاديث الرسول –احرص عىل االستر علوم الدين؛ و –والستر

.فطلب العلم عبادة

.ابتعد عن جلساء السوء، واحرص عىل مصاحبة األخيار الصالحير  -

.إن االعتياد عىل التبكتر إىل المساجد يدل عىل عظيم الشوق واألنس بالعبادة ومناجاة الخالق-
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ك-  من غتر
ي دينهم، فإنهم يقبلون منك أكتر

 
.احرص عىل توجيه من تحت إدارتك إىل ما ينفعهم ف

ي قراءة الق-
 
ي وجبة اإلفطار، فهذا يشغل أهل البيت عن االستفادة من نهار رمضان ف

 
ه من ال تكتر من أصناف الطعام ف رآن وغتر

.العبادات

ي آخر الشهر؛ لئال تضيع عليك األوقات الثمينة-
 
ي لياىلي رمضان، وخصوًصا ف

 
.قلل من الذهاب إىل األسواق ف

.اعلم أن هذا الشهر المبارك ضيف راحل، فأحسن ضيافته، فما أرسع ما تذكره إذا وىل-

ي هي ختر من ألف شهر-
.احرص عىل قيام اللياىلي العشر األواخر، فهي لياىلي فاضلة، وفيها ليلة القدر التر

ي هذا الشهر-
 
.اعلم أن يوم العيد يوم شكر للرب، فال تجعله يوم انطالق مما حبست عنه نفسك ف

، واعلم أن من فضلك عليهم قادر عىل أن- يبدل هذا الحال، تذكر وأنت فرح مشور بيوم العيد إخوانك اليتاىم والثكاىل والمعدمير 

.فسارع إىل شكر النعم ومواساتهم

.احذر من الفطر دون عذر؛ فإن من أفطر يوًما من رمضان لم يقضه صوم الدهر كله، ولو صامه-

ا من االعتكاف- ً .اجعل لنفسك نصيًبا، ولو يستر

.أحسن الجهر بالتكبتر ليلة العيد ويومه إىل أداء الصالة-

ي رمضان فقط-
 
.اجعل لنفسك نصيًبا من صوم التطوع، وال يكن عهدك بالصيام ف

ي جميع أمورك ومنها-
 
ان تفقد ال–بر الوالدين –صلة األرحام –الزكاة –المحافظة عىل الصالة جماعة : حاسب نفسك ف –جتر

ء عدم–االهتمام بأمور إخوانك المسلمير  –تربية من تحت يديك –عدم اإلرساف –الصفح عمن بينك وبينه شحناء  ي
رصف شر

سعيك –حبك ألخيك ما تحب لنفسك–الحذر من الرياء –استجابتك وفرحتك بالنصح –مما وليت عليه لفائدة نفسك 

.الخشوع عند سماعه–تالوة القرآن وتدبر معانيه –عدم غيبة إخوانك –باإلصالح 

اللهم تقبل صيامنا 
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