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نشرة فصلية تصدر عن مسجد المانة

الددا صفر

تطالد ن ف إها الددا

االفتتاحية:

ما أجمل أن يتزامن صدور العدعدا الوم معن
نشرة مسجد المانة الفصلية مع دعدوش رع عر
رمضان المبعار ...فعمعا إع يال أيعاش دع عل
حتى تكتمل اورة الفلك ،ويشرف على العدنعيعا
كل ا إ م الش ر العكعريعا ،العهف تع عفع يلعيع
دل ب المؤمنين وتتش ق يلي نف س ا.
سنستقبل ر ر رمضان بدد أياش ليديد للقعلع ب
صعفعااإعا ،ولععلعنعفع ا يرعرادع عا ولععلعضعمعا ععر
نقااإا ،بددما تكدرت بفعتعنعة الع،عيعاة ،و حعاش
الدنيا ،وتل ثت بالنزوات الدابرة ،والشع ع ات
الدارمة ،فجعاا رمضعان لعيعبعدع ع عا معن ردعاا
وي دظ ا من سبات.
لقد أمتن علينا بش ر عظيا ،ووافد كعريعا ،دعد
أظلنا مان  ،وأاركنا أوانع  ،وين بعلع ذ إعها
الش ر أمنية عظيمة وندمة جليلة ،ولهلك كعان
السلف يدع ن اهلل تدالى أن يبلغ عا رمضعان.
وذلك لن ر ر رمضان رع عر ععظعيعا ،فع ع
أفضل الش ر علعى اطالع ق ،رع عر صع
اهلل بفضا ل ك يرة ،و يعرات ععظعيعمعة ،فع ع
ر ع ععر نععزوم الععقععرنن ،ر ع ععر تععتععنععزم فععي ع
الرحمات ،وتعغعفعر فعيع العهنع ب والسعيع عات،
وتفتح في أب ب الجنات ،وتغلع فعيع أبع اب
النيران ،في ليعلعة إع عيعر معن ألعف رع عر
وغير ذلك من الفضا ل الدظيعمعة والعاعيعرات
العجعسعيعمعة العتع ععه اهلل بع عا إعها الشع ععر
الدظيا.
لهلك كان النب صلى اهلل علعيع وسعلعا يعبعشعر
أص،اب رض ان اهلل علي ا عند حل ل  ،فعدعن
أب إريرة رض اهلل عن دعام :دعام رسع م
اهلل صععلععى اهلل عععلععيع وسععلععا :أتععاكععا رع ععر
رمضان ر ر مبار ،.فعر اهلل ععز وجعل

عليكعا صعيعامع  ،تعفعتعح فعيع أبع اب السعمعاا،
وتغل في أب اب الج،عيعا ،وتعغعل فعيع معراة
الشياالين في ليلة يعر معن ألعف رع عر ،معن
حرش يرإا فقد حرش).
ندا واهلل ين ا لبشرى عظيمة ،كيف ال يعبعشعر
المؤمن بش ر تفتح في أب اب العجعنعةي كعيعف
ال يبشر المهنب بش ر تغل في أب اب العنعاري
كيف ال يبشر الدادعل بع دعت يعغعل فعيع معراة
الشيااليني كيف ال يبشر الدابد بليلة إ يعر
من ألف ر ري ..ر عر ال تع،عصعى فضعا لع ،
وال تععدععد فع ا ععد فععكععيععف ال يععبععشععر بع ي .ينّ
رمضانَ م ساُ اطنابة وال ّت بة ،أفما نن لعممّعة
أن تِّ ،ق الدعبع ايع َة الصعاادعة لعاعالعقع عا ،وأن
ن لباري ا وتستنزِم العنعصع َر معن السعمعاا
ترك َ
ن
ج يلعى اهلل ال يلعى سع ا ين ي ّ
بأسباب  ،وتت َّ
هلل تعدعالعى كعامِعلعة،
م كبيرة ،والّق َة فع ا ِ
اآلما َ
ن وعلي التك ن ..فعاصعرف فع
وإ المستدا ُ
وج الك ن ،ودل :يا غي ش الغفلة عن القعلع ب
َتقَشَّد  ،ويا رم ا التق ى واطيمان االلدع ،
ويا أدداش المت جدين اسجدف لربعك واركعدع ،
يا أر الع ع ى لعمعا عك ابعلعدع  ،ويعا سعمعاا
النف ا أدلد  ،ويا إما العمعؤمعنعيعن أسعرعع ،
فط بى لمن أجاب فأصاب ،وويل لعمعن العرا
عن الباب .فناا ربك -أي ا ال،بيب -وناج :
ين الـمل  .يذا رابت عبيدإا
ف ردـ ا عتقــ إا عت أبرار
وأنت يا الق أولى بها كرماً
دد ربت ف الرق فاعتقن من النار
فأإ وس بكا أي ا الحباب يلى صف،ات
إه النشرة الت نأمل أن تلقى دب ال وتفاع
منكا ..وأإ بمقترحاتكا وم حظاتكا
وكتاباتكا ،فالنشرة منكا ويليكا..
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ف ظــ م نية

أنشطة المسجد ف رمضان

ودفات م الصال،ين

حدث ف رمضــان
رمضان ف بيت النب ة

يع ن مسابقة القرنن الكريا

نصا ح البية ف رمضان

بريد النشرة اطلكترون
amanahmasjid@muathtrust.org

دام اهلل تدالى{ :يٰأَيُ َا ٱلَهِينَ اامَنُ اْ كُتِبَ عَلَيْكُاُ ٱلصّيَاشُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَهِينَ مِن دَبْلِكُاْ لَدَلَكُاْ تَتَقُ نَ  )381أَيَعامًعا
الدَا ُش ِمسْعكِعيع ٍن فَعمَعن
مَدْدُواٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُا مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَدِدَةٌ مِنْ أَيَاشٍ ُأ َرَ وَعَلَى ٱلَهِينَ يُطِيقُ نَ ُ فِ ْد َي ٌة َ
ع َيْرًا فَ ُ َ َيْرٌ لَ ُ وَأَن تَصُ مُ ْا َيْرٌ لَكُاْ يِن كُنتُاْ تَدْلَمُ نَ}.
تَطَ َ َ
يابر تدالى بما من ب على عباا  ،بأن فر علي ا الصياش كما فرض على الما السابقة ،لن معن الشعرا ع
والوامر الت في ا من المصالح الدظيمة للال ف كل مان ،وفي تنشيط ل ه المة المع،عمعديعة بعأن تعنعافع
غيرإا من الما ،وتسارع يلى صالح الاصام ،وأن لي من الم ر ال قيلة الت ا تصت ب ا إه المة عن غيرإا.
ثا ذكر تدالى حكمت ف مشروعية الصياش فقام{ :لَدَلَكُاْ تَتَقُ نَ} يذ الصياش من أععظعا السعبعاب العجعالعبعة لعلعتعقع ىق يذ ينع يضعيع معجعارف
الشيطان ،ويق ف النف على الاعة الرحمن حقيقة مجربة .ولما ذكر سب،ان فر الص ش أ بر أن أيعاش معدعدواات ،أف :دعلعيعلعة فع غعايعة
الس لة يستطي أن يؤاي ا المكلف الدااف .ثا س ل تس ي ً ن ر فقام{ :فَمَن كَانَ مِنكُا مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَدِدَةٌ مِنْ أَيَعاشٍ ُأ َعرَ} وذلعك فعيعمعا
يذا حصلت المشقة ،فإن اهلل دد أباح ل ما الفطر ،ولما كان ال بد من حص م مصعلع،عة الصعيعاش أمعرإعمعا أن يعقعضعيعا فع أيعاش أ عر يذا ام
المر  ،وانقضى السفر ،وحصلت الراحة .أما الهين يش علي ا الصياش كالكبير والمريض مرضًا مزمنًا فدية عن كعل يع ش العدعاش مسعكعيعن
.
ع ضًا عن ف ات الص ش ف ودت  ،وامت االً لمر اهلل تدالى ،وت،قيقًا لمبدأ الدب اية هلل تدالى

{رَ ْرُ رَمَضَانَ ٱلَهِى أُنزِمَ فِي ِ ٱلْقُرْننُ إُدًى لّلنَااِ وَبَيِنَـٰتٍ مِنَ ٱلْ ُدَىٰ وَٱلْفُرْدَانِ فَمَن رَ ِدَ مِنكُاُ الشَ ْرَ فَلْيَصُمْ ُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَعلَعىٰ سَعفَعرٍ
فَدِدَةٌ مّنْ أَيَاشٍ ُأ َرَ يُرِيدُ ٱللَ ُ بِكُاُ ٱلْيُسْرَ وَالَ يُرِيدُ بِكُاُ ٱلْدُسْرَ وَلِتُكْمِلُ اْ ٱلْدِدَةَ وَلِ ُتكَبّرُواْ ٱللَ َ عَلَىٰ مَا إَدَاكُاْ وَلَدَلَكُاْ تَشْكُرُونَ}.

لمّا ذكر تدالى أن كتب على أمة اطس ش الصياش ف اآلية السابقة ،وأن أياش مددواات ،بين ف إه اآلية أن المراا من الياش المعدعدواات أيعاش
ر ر رمضان المبار ،.واهلل سب،ان وتدالى دد مدح إها الش ر الدظيا ال تصاص بالصياش ،ونزوم القعرنن يذ كعان ـع أف العقعرنن ـع إعاايًعا
وم ضً،ا الرق ال داية ،وفاردًا بين ال ،والباالل .ثا بين سب،ان وتدالى أحكاش أإل العهار الهين ال يستعطعيعدع ن الصعيعاش يمعا لعمعر أو
لجل سفر ،وأن على من أفطر ب ما دضاا ما أفطر بددا  .وأ بر سب،ان ـ وإ الرؤوف الرحيعا بعاعلعقع ـع أنع يعريعد بعاطذن فع اطفعطعار
للمريض والمسافر اليسر بالمة وال يريد ب ا الدسرق يذ اطس ش جاا بالسماحة ف كل ر ا .ثا علل سب،ان القعضعاا طكعمعام ععدة الصعيعاش،
.
وللتكبير على ال داية ،فإن من فدل إها فدسى أن يك ن من الشاكرين

{وَيِذَا سَأَلَكَ عِبَااِف عَنّ فَإِنّ دَرِيبٌ ُأجِيبُ اَعْ َةَ ٱلدَاعِ يِذَا اَعَانِ فَلْيَسْ َتجِيبُ اْ لِى وَلْيُؤْمِنُ اْ بِى لَدَلَ ُاْ يَرْرُدُونَ}
ي ج اهلل سب،ان وتدالى نبي صلى اهلل علي وسلا بأن يابر المؤمنين الداعين المتضرعين بأن من ا دريب ،ور ي ٌد على أععمعالع عا ،ومعطعلع
على سرا رإا .والقرب ن عان :درب بدلم من كل لق  ،ودرب من عابد وااعي باطجابة والمد نة والت في  ،فمن اعا رب بقلب حعاضعر،
وت يأت ل أسباب اطجابةق فإن سي،صل ل ما أراا بإذن اهلل تدالى ،وعلى المؤمن أن يستجيب لوامر اهلل تدالى بالتطبي ولعنع اإعيع بعالعكعف
واالمتناع ،عل أن ينام ال داية والرراا كما وعد رب .

ب َعَليْعكُع ْا َوعَعفَعا عَعنعكُع ْا فَع لـع َن
س ُك ْا َفتَا َ
{ُأحِلَ لَكُاْ لَيْلَةَ ٱلصّيَاشِ ٱلرَفَثُ يِلَىٰ نِسَا ِكُاْ إُنَ لِبَااٌ لَكُاْ وَأَنتُاْ لِبَااٌ لَ ُنَ عَلِاَ ٱللَ ُ َأَن ُك ْا نِسكُنُت ْا َتاْتاُن َن أَن ُف َ
ال
ج ِر ُث َا َأ ِت ُم ْا ٱلصّعيَعا َش ِيلَعى ٱلَعيْع ِل َو َ
س َ ِا ِم َن ٱ ْل َف ْ
ط ٱال ْ
ا ْي ِ
بَـٰشِرُوإُنَ وَٱبْتَغُ اْ مَا كَتَبَ ٱللَ ُ لَكُاْ وَكُلُ اْ وَٱرْرَبُ اْ حَتَىٰ يَتَبَيَنَ لَكُاُ ٱ ْلاَيْطُ البْيَضُ مِنَ ٱ ْل َ
تُبَـٰشِرُوإُنَ وَأَنتُاْ عَـٰكِفُ نَ فِ ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُواُ ٱللَ ِ فَ َ ٱال تَقْرَبُ إَا كَهٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَ ُ نيَاتِ ِ لِلنَااِ لَدَلَ ُاْ يَتَقُ نَ}.
كان المسلم ن ف بداية أمرإا يص م ن يلى الغروب ،فإذا غربت الشم حل ل ا الكل والشرب والجماع ما لا يعنعامع ا ،فعإن نعامع ا حعرش
علي ا ذلك فأمسك ا حتى الي ش التال  ،وكان ا يجدون ف ذلك مشقة عظيمة .ومن ثا فرج اهلل تدالى عن ا ذلك بدد ود ع ا ف ال،رج الدظعيعا
ي اا إه الدبااة فكان ا ياتان ن أنفس ا .فافف اهلل تدالى عن ا بأن أباح ل ا الكل والشرب والجماع ف ليال الصيعاش ،وتعاب ععلعيع عا وععفعا
عن ا ما سلف من أمرإا .ثا يأمرإا سب،ان وتدالى أن يبارروا نسااإا ،ويقصدوا بهلك تك ير س اا المة بعالعتع العد ،واطععفعاف ععن تعقع،عا
ال من التصريح فيما يسعتع،عى معن ذكعر .ثعا يعنع عى
ال،راش ،ال مجرا دضاا الش ة وتصريف ا ،وما أجل التدبير القرنن يذ عمد يلى الكناية بد ً
سب،ان وتدالى عن المباررة للمدتكفق يذ ين ا تنقض االعتكاف وتفسد  ،وبددما ذكر إه الحكاش الدظيمة بين أن ا حعدوا مع،عداة ال يعجع
تجاو إا وال ادت،ام ا ،فإن من امت ل ل ه الحكاش والبق ا ف،رف ب أن يك ن من المتقين.

أهم أنشطة المسجد في رمضان
المسابقة الثقافية :ن ر م عد لتسليا
المسابقة ال قافية نباا..أبناا ف
القرنن) ي ش السبت  33أغسط ،
ولن تقبل أف يجابات بدد إها ال دت
وستدلن النتي،ة ي ش  31أغسط ف ال،فل الاتام .

المحاضرات  1 :م،اضرات أياش الجمدة والسبت والحد ،عقب
ص ة الدصر م الش ر المبار..
الدروس اليومية :ف التفسير والفق والسيرة و التزكية ،عقب ص ة
الدصر ف الياش :االثنين وال ثاا والربداا والامي  ،ارا
الامي باللغة اطنجليزية.

نشاط األشبال :من عمر  31-1ص ة -نااف الشباب -كرة القدش-
االر) يُستقبل البناا دبل ص ة الدشاا بنصف ساعة ف مبنى
المانة  £0.50على الطفل ي ميا).

اإلفطار الجماعي :ي م الجمدة والسبت.
مسابقة القرآن الكريم ... :انظر الصف،ة 5

حفل التكريم :يت ج البرنامج الرمضان ب،فل التكريا ف ي ش
الجمدة  29رمضان ،بدد ص ة الجمدة ..يكرش في الفا زون
والفا زات ف مسابقة القرنن الكريا والمسابقة ال قافية.

االعتكاف في العشر األواخر :للراغبين ف التسجيل تدب ة
االستمارة الااصة ويعاات ا م فترة أدصاإا  31رمضان .
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التاس  :يذا انتب تا من الن ش ارتغلتا بدي ب الناا ونسيتا عي بكا.
الدارر :افنتــا أم تاكا ولا تدتبـروا ب ا.
إحسب عمرك كيف مضى:
كان بن الصمة من الدباا وكان رديد الم،اسبة لنفسة ،ففكر ف
عمر ف جد أن بلغ ستين سن ف،سب ا بالياش فإذا إ  )23511ي ش
فصرف ودام :يا ويلت ن ألق الملك سب،ان وتدال ب احد وعشرين
ألف ذنبي فكيف وف الي ش ال احد عشرة نالف ذنبي ثا ر مغشيا
علي  ،ف،رك ف جدو ميتا ،فسمد ا إاتفا يق م :يا ل ا من ركضة
أف وثبة) يل الفراوا العل  .وسأم الفضيل بن عيا رج  :ما
عمر.ي دام :ست ن سنة ،دام :منه ستين سنة تسير يل ربك ،ت رك
أن تصل ،فقام الرجل :ينا هلل وينا يلي راجد ن) فقام ل  :أتدرف
مدناإاي دام ل  :عرفن  ،دام الفضيل :من عرف أن هلل عبد ،وأن
يلي راج  ،فليدلا أن م د ف ،أن مس م) ،ومن علا أن مس م
فلُيدد للسؤام ج ابا ،دام ل  :ما ال،يلةي دام الفضيل :يسيرة ،أن
تستغفر لما مضى وت،سن فيما بقى ،فإن فدلت ذلك غُفر لك ما
مضى وما بقى ،وين لا تفدل ُأ ِهت أف عُ دبت) بما مضى وما
بقى.
إه الكلمات مزجت ا لكا بطدا سيرة الصال،ين ،وغمستع عا لعكعا فع
إمة المتطلدين ،ودطفت ا لعكعا معن رعجعرة العمعتعقعيعن ،فع ع تعهودعتعا
ح وت ا ،ومضغتا كلمات ا ،وتغهيتا بفاك ت ا.
أسام اهلل الدل الدظيا أن يجدلن وييعاكعا معن معرة البعرار ،وفع
ص،بة ال يار ين سمي مجيب.
الشيخ :م،مد جمدة اب الرريد

وقفات مع الصالحين
الصالح إ ثمرة الدمل الصالح ،ومن تشبث بالدمل الصالح وحعارب
الدمل الطالح كان ثمرة حل ة ،وومضعة كعبعرى ،بعل يعجعدعل العدعمعل
ن
الصالح من الدبد ينسانا ربانيا كما دام– صلى اهلل عليع وسعلعا :مَع ْ
عَااَى لِى وَلِيًا فَقَدْ نذَنْتُ ُ بِا ْلَ،رْبِ  ،وَمَا تَقَرَبَ يِلَىَ عَبْدِى بِشَعىْاٍ َأحَعبَ
ل حَعتَعى
ب ِيلَع َ بِعالعنَع َافِع ِ
ع ْبدِف َي َت َق َر ُ
م َ
ال َيزَا ُ
عَل ْي ِ َو َ
ت َ
ض ُ
ى ِممَا ا ْف َت َر ْ
ِيَل َ
ُأحِبَ ُ ،فَإِذَا َأحْبَبْتُ ُ كُنْتُ سَمْدَ ُ الَهِف يَسْمَ ُ بِ ِ ،وَبَصَرَ ُ الَهِف يُبْصِرُ بِ ِ،
ش بِ َا ،وَ ِرجْلَ ُ الَتِ يَمْشِ بِ َا ،وَلَ ِنْ سَأَلَنِ لَعْطِعيَعنَع ُ،
وَيَدَ ُ الَتِ يَبْطِ ُ
وَلَ ِنِ اسْتَدَاذَنِ لَعِيهَنَ ُ) .روا الباارفُ.
فبالدبااة فرض ا ونفل ا ،وبم،بة الصالع،عيعن ،والعتعردع فع معرادع
الدب اية ينام الدبد م،بة اهلل ورضا  ،ومن ثا يجد الدبد نفس فى مع
مرة الاير ف دا مة الصال،ين ال يار.
نماذج من الصالحين:
من أوم عتبات الص ح أن يركب الدبد سرج الدعلعا العهف يعؤاف بع
الى الف ا الم صل لمدرفة اهلل ،ويست،سن ف إها المقعاش أن نصعغع
الى حاتا الصا الهف سأل ريا لقد ص،بعتعنع معدة فعمعاذا تعدعلعمعت
منىي
فقام ل تدلمت منك ثمانية مسا ل -3 :رأيعت العنعاا أن لعكعل واحعد
من ا م،ب با فإذا وصل الى دبر فارد م،بع بع فعجعدعلعت مع،عبع بع
حسنات حتى تبقى مد ف دبرف.
 -2نظرت ف د م اهلل تدالى وأما من اف مقاش رب ون ى العنعفع
عن ال ى فإن الجنة إ المأوى) فجاإعدت نعفعسع حعتعى اسعتعقعرت
على الاعة اهلل.
 -1نظرت ف د م اهلل تدالى ما عندكا ينفه وما عند اهلل باق) فعكعنعت
كلما ود ف يدف ر ا ل ديمة وج ت يلي حتى تبقى ل عند .
 -1رأيت الال يرجد ن الى ال،سب والنسب والجعا والعمعام وإع
ليست بشئ ،فنظرت ف د م اهلل تدالى ين أكرمكا عند اهلل أتعقعاكعا)
فدملت بالتق ى حتى أك ن عند اهلل كريما.
 -5رأيت الناا يت،اسدون ،فنظرت ف د م اهلل ن،ن دسمنا بعيعنعكعا
مديشتكا ف ال،ياة الدنيا) فتركت ال،سد.
 -6رأيت الناا يتدااون فنظرت ف د م اهلل تدالى ين الشيطان لعكعا
عدو فاتاهو عدوا) فتركت عداوت ا واتعاعهت الشعيعطعان وحعد لع
عدواً.
 -1رأيت الناا يهل ن أنفس ا ف اللب الر ق فنظرت فع دع م اهلل
وما من اابةٍ ف الر يال على اهلل ر د ا) فارتغلت بمال ععنعدف
وتركت مال عند .
 -8راإدت الناا مت كلين على تجارت ا وصنا د ا وص،ة ابعدانع عا
ومن يتق اهلل يجدل ل مارجا وير د معن
 ،فت كلت على اهلل
حيث الي،تسب ).
وقفة مع أحد الصالحين في سوق البصرة تهزٌ القلوب:
مر يبراإيا بن يس،اق بس ق البصرة فاجتم يلي الناا ودال ا ل  :يعا
أبا يس،اق ،ما لنا ندع ا ف يستجاب لنا ي
دام :لن دل بكا ماتت بدشرة أرياا :
الوم:عرفتا اهلل تدالى فلا تؤاوا حق .
ال ان  :عمتا أنكا ت،ب ن رس ل صعلعى اهلل ععلعيع وسعلعا وتعركعتعا
سنت .
ال الث :درأتا القرنن ولا تدمل ا ب .
الراب  :أكلتا ندا اهلل تدالى ولا تؤاوا ركرإا.
الاام  :عرفتا أن الشيطان عدوكا ووافقتم .
السااا :عرفتا أن الجنـة حـ ولا تدملـ ا ل ا.
الساب  :عرفتا أن النـار حـ ولا ت رب ا من ــا.
ال امن :عرفتا أن المـ ت حـ ولا تستدــدوا ل .

حدث يف رمضان:
فتح عمورية :ف  6رمضان 221إـ الم اف  13ي لعيع 818ش لعبَعى
الاليفة الدباس المدتصا نداا اللب النجدة ف عم رية وفت ،ا.
غزوة تبوك (العسرة) :
ف ال امن من ر ر رمضان 9إـ الم اف 38ايسعمعبعر 611ش كعانعت
غزوة تب  ،.وعاا الرس م صلى اهلل علي وسلا من إه العغعزوة فع
الش ر نفس بدد أن أيد اهلل تدالى في ا تأييدًا كبيرًا.
معركة الزالقة:
ف  9رمضان 119إـ ،الم اف  31ايسمبر 3186ش انتصعر يع سعف
بن تارفين دا د جي ش المعرابعطعيعن ععلعى العفعرنعجعة بعقعيعااة العفع نع
السااا ف مدركة الزالدة ،و ودد نجا الف نع مع تسعدعة فعقعط معن
أفراا جيش  .وتشير بدض المصاار يلى أن معدعركعة العزالدعة ودعدعت
ي ش الجمدة  32رجب 119إـ الم اف 2103103186ش.
وفاة السيدة خديجة بنت خويلد:
ف  31رمضان بدد عشر سنين من البد ة النب ية  1ق .إـ) الم اف
 621ش ت فيت أش المؤمنين ديجة بنت يلد وجعة العرسع م صعلعى
اهلل علي وسلا.
فتح أنطاكية :ف ال ان عشر من رمضان عاش 666إـ المع افع 25
ماي 3268ش ،فت،ت أنطاكية على يد الظاإر بيبرا ،وينطاكيعة كعمعا
إ مدروف مدينة عربية ف جن ب تركيا.
انتصار الدولة العثمانية على روسيا:
ف  35من رمضان  3221إـع العمع افع  21معن أكعتع بعر 3819ش:
انتصرت الدولة الد مانية على روسيا ف مدركة "تاتاريج " ،ومقعتعل
من الروا  31نالف جندف.
فتح مكة المكرمة:
ف  23رمضان  8إـ الم اف  33يناير 611ش تا فتح مكة المكعرمعة،
وسم إها الداش عاش الفتح .ويسمى إها العفعتعح فعتعح العفعتع ح) حعيعث
ا ل الناا على يثر أف اجًا ف اين اهلل .وكان في يس ش أب سفيان.
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أفضلي دام "صددة ف رمضان" المنهرف -الترغيب والترإيب).
ولا يكن رمضان ليمن نب اهلل صلى اهلل علي وسلا من حسن اللفعة
بين وبين أإل و وجات  ،ودد ضرب لعنعا أحسعن العمع عل فع حسعن
ع دة الزوج بزوج ف رمضان ،فقد كان ير ع ن على العطعاععة
والاير ،ولن رمضان لا يكن ك رة الطداش في إ الغاية فإن النعبع
صلى اهلل علي وسلا لا يكن ليكلف وجات بما نفدل ن،عن اآلن معن
تج يز الم ا د العمعتعنع ععة ويععدااإعا وصعرف الودعات والعنعفعقعات
والتبهير واطسراف في ا ،ولا يكن ليغضب يذا لا يجد الداما يدجبع ،
أو صنفا واحدا من  ،و"ما عاب النب صلى اهلل عليع وسعلعا العدعامعا
دط ،ين ارت ا أكل  ،وين كرإ ترك " الباارف) .بعل كعان راوفعا
رحيما ،داندا راضيا ،راكرا حامدا ،صا ما صياما حقيقيا ن،عتعاج أن
نص م .
وكان صلى اهلل علي وسلا ف رمضان يدلّا وجات الاير ويسعتعمع
يلي ن ،تق م عا شة رض اهلل عن ا :دلعت يعا رسع م اهلل أرأيعت ين
علمت أف ليلة ليلة القدر ما أد م في ا دام" :دع لع العلع عا ينعك ععفع ّ
كريا ت،ب الدف فاعف عن " ص،يح الترمهف).
وحين ت،ين ساعة الج ّد فإن يشمر للدمعل معدع عن ،فعكعان "يذا ا عل
الدشر ،أحيا الليل وأيقظ أإل وج ّد ورد الم عزر" مسعلعا) .دعام ابعن
حجر :ر َد م زر  :أف اعتزم النساا) .وف إها العيعل ععلعى أنع لعا
يكن يدتزم نساا دبل ا ،كما روت عا شة رض اهلل عن ا أن "كعان
يدرك الفجر ،وإ جنب من أإل  ،ثا يغتسل ويصع ش" العبعاعارف)
وأن "كان يقبّل وإ صا ا .وكان أملككا طرب " مسلا).
وف إه الليال الدشر فإن صلى اهلل علي وسلا ينقط لعلعدعبعااة فع
مسجد فكان "يدتكف الدشر الوا ر من رمضان حتعى دعبعضع اهلل
ثا اعتكف أ واج من بدد " ص،يح أب ااوا) .ودعد أذن لعبعدعض
وجات رض اهلل عن ن بعاالععتعكعاف معدع  ،وفع حعديعث ععا شعة
رض اهلل عن ا" :أن رسع م اهلل صعلعى اهلل ععلعيع وسعلعا ذكعر أن
يدتكف الدشر الوا ر من رمضان ،فاستعأذنعتع ععا شعة فعأذن لع عا،
وسألت حفصة عا شة أن تستأذن ل ا ففدلت "...الباارف)
مَن نظر يلى بيت النب ة ف رمضان وجد بيتا دا معا ععلعى حعب اهلل
عز وجل ،نتدلا في كيف نغتنا ررف الزمان ونصعرفع فع رعرف
العمام .وكيف ن،ق الت ا ن بين ح اهلل وحقع ق العدعبعاا والإعل
والرحاش ،وكيف ندين ا ونأ ه بأيدي ا يلى الري اهلل برف وحب.
ين ا اع ة لكل الصا مين والصا مات ل دتداا وتقف الثعر واغعتعنعاش
الودات .اع ة طكراش ضيافة رمضان ويحسان ا لنك ن أإ لدطايعا
الرحمن في من الرحمة والمغفرة والدت من النعار ،فع،عبعيعبعنعا العهف
غفر ل ما تقدش من ذنب وما تأ ر -صلى اهلل علي وسلا -كان يعكع عر
من أن اع الدبااة في  ،فيك ر من الصددة واطحسان وتع وة العقعرنن،
والص ة ،والهكر ،وكان ياص بما ال ياه ب غير معن الععمعام
الصال،ات.
ييمان مغا ف الشرداوف..

َرمَضانُ ف بَيْتِ النب ّة
ين الكريا يذا ار أحد أكرم  ،ويذا ار كعريعا اا فع يكعرامع ،
وإها ما كان ي،صل من النب صلى اهلل ععلعيع وسعلعا حعيعن يعزور
ر ر رمضان ،حيث كان يُستَقبل إها الش ر ف بيت النب ة اسعتعقعبعاال
اصا تشرف ب أيام وليالي ويلي بمكانت بين الشع ع ر وسعيعااتع
علي ا ،ويلي أيضا بكرش المُضعيعف صعلعى اهلل ععلعيع وسعلعا ودعدر
ومنزلت  ،ف أكرش البشر وأفضل الال  ،وسيد الدابدين وأ علعصع عا
صلى اهلل علي وسلا.
يبدأ إها االستقبام من أوم ل،ظة يد عل بع عا رمضعان يلعى ععالعمعنعا
ويظ ر إ ل ف سما نا ،فكان النب صلى اهلل علي وسلا "يذا رأى
ال م دام" :الل ا أإل علينا بالمن واطيمان ،والس معة واطسع ش،
والت في لما ت،ب و ترضى ،ربنا وربك اهلل" حسن السي ال ).
أما حين يد ل رمضان بيت النب ة ضيفا على ما دة النب صعلعى اهلل
علي وسلا ونم بيت  ،فإن ا كان ا يكرّم ن غاية العتعكعريعا ،فعلعا يعكعن
ت،يت ا ل ها الضيف بك رة الطداش ،وال بك رة العنع ش ،وال بعمعشعاإعدة
المسلس ت ،وال بالتج م ف الس اق ،وال بقتل ال دت لغ ا ولع ع ا،
ولا يكن صياش ن ار ليدفد ا يلى العغعضعب وسع ا العاعلع ويإعمعام
ال اجبات ،وضياع حق ق الدبعاا ،والعتع تعر والعدعصعبعيعة مع الإعل
والناا ف ودت كان الج رديد ال،رارة ،ف ث جة ،وال مكيّف وال
مروحة ،بل وال ماا باراان بل كان العنعبع صعلعى اهلل ععلعيع وسعلعا
يصب على رأس الماا وإ صا ان ينما كان اسعتعقعبعالع عا لعرمضعان
بت،قي ثمرت ويرواا رجرت ا ف دل ب ا بك رة الدبااة ،ومرادبة اهلل
ف الد ام والفدام ،وحسن الال  .فكان ص ش الن ار ودعيعاش العلعيعل
وص،بة القرنن وتزكية النف وينفاق المام ويالداش الطداش ،ورحمعة
اليتاش ،ورعاية الرامل ،ودضاا ح ا ج الناا ،والمر بالعمعدعروف
والن عن المنكر ،يرج ن حصد ثمرة التق ى من رجرت الياندة.
ويقدش لنا النب القدوة صلعى اهلل ععلعيع وسعلعا أحسعن العطعرق العتع
نسلك ا م رمضان ،ويبين لنا كيفيعة العتعدعامعل مع أيعامع ولعيعالعيع ،
لنتأسى ب ونقتدف .فكان يتس،ر دبل العفعجعر ويع،عث ععلعى السع،ع ر
ويق م" :ين عا بعركعة أععطعاكعا اهلل ييعاإعا فع تعدعع " العتعرغعيعب
والترإيب) .وكان "يفطر على رالبات دبل أن يصلع فعإن لعا يعكعن
فدلى تمرات ،فإن لا تكن تمرات حسعا حسع ات معن معاا" حسعنع
اللبان ) ،ودام لنا "عجل ا اطفطار ،وأ عروا السع،ع ر" صع،ع،ع
اللبان ).
أما عن دياش ليل فتق م عا شة رض اهلل عن ا" :ما كعان رسع م اهلل
صلى اهلل علي وسلا يزيد ف رمضان وال فع غعيعر ععلعى يحعدى
عشر ركدة" الباارف) .ودد س لت كيف كعانعت صع ة رسع م اهلل
صلى اهلل علي وسلا ف رمضاني فقالت :ما كان رسع م اهلل صعلعى
اهلل علي وسلا يزيد ف رمضان وال ف غعيعر ععلعى يحعدى عشعرة
ركدة ،يصل أربدا ،ف تسل ععن حسعنع عن والع لع عن ،ثعا يصعلع
أربدا ،ف تسل عن حسن ن وال ل ن ،ثا يصل ث ثا" العبعاعارف).
فقاش صلى اهلل علي وسلا ليل رمضان ودام لنا "ين اهلل فر صيعاش
ر ر رمضان وسننت لكا ديام فمعن صعاش ودعاش ييعمعانعا واحعتعسعابعا
رج من ذن ب كي ش ولدت أم " الباارف) .ومن إنا كعانعت صع ة
التراويح ،والتراويح جم تروي،ة ،لن ا أوم معا اجعتعمعدع ا ععلعيع عا
كان ا يستري ،ن بين كل تسليمتين.
وف بيت النب ة ف رمضان يتنزم جبريل علي السع ش كعل لعيعلعة و
كان صلى اهلل علي وسلا من أجع ا العنعاا وأجع ا معا يعكع ن فع
رمضان حين يلقا جبريل ،يلقعا كعل لعيعلعة يعدارسع العقعرنن ،فعكعان
رس م اهلل صلى اهلل علي وسلا حين يلقا جبعريعل أجع ا معن العريعح
المرسلة " مسند أحمد) .ودد س ل صلى اهلل علي وسلا :أف الصددعة
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المستوى

العمر

الحفظ

موعد االختبار

1

كافة األعمار

القرآن كامال ( ثالثون جزءا )

4
أغسطس

2

17 – 30سنة

)عشرة أجزاء )
من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة األعراف

3

16سنة فأقل

( خمسة أجزاء )
من أول سورة األحقاف إلى آخر سورة الناس

4

30سنة فما فوق

حفظ سورتي ( طه ،الحجرات )

5
أغسطس

5

من  00سنة فأكثر

حفظ سورتي ( ق ،الملك )

5
أغسطس

4
أغسطس
4
أغسطس

Please note:













No Imams or Teachers of Quran are allowed to
compete (Males).
Those who would like to participate, please
complete the application form, then place it in
the box provided in Amanah reception/ Mosque.
Every centre/school to choose the best 2 males
and the best 2 females to compete for every level.
Closing date for entry is end of Sunday 29 July
2012
Please make sure that you fully prepare for the
competition
(Memorising and Tajweed).
The competition will take place in the Mosque
for males, and at the Amanah for females, both
at 10:00 AM
Incomplete application forms will not be accepted
Contestants’ entry will be void if they do not
fulfil the criteria
Results on Friday 17th of August, after Jumu’ah,
at Amanah Mosque

أن ال يك ن المتساب من أ مة المساجد ،وال مدلما للقرنن إها
الشرط اص بالرجام).
على الراغبين والراغبات ف االرترا .ملا استمارة المسابقة
كاملة ووضد ا ف الصندوق المدد لهلك ف استقبام المانة،
أو ف المسجد.
على مدارا الت،فيظ ا تيار أحفظ اثنين من الهك ر ،وأحفظ
اثنتين من اطناث للتساب ف كل مست ى.
ن ر م عد الست ش استمارات التقديا الحد  29ي لي ولن
ينظر لما بدد ذلك.
يشترط لمن يتقدش للمسابقة أن يتقن ك من ال،فظ والتج يد.
نرج مراعاة اطررااات الم ج اة باستمارة التقديا.
لن ينظر يلى أف استمارة غير مست فاة لكافة المدل مات.
سيلغى امت،ان أف متساب غير حافظ لكل س ر المست ى الهف
تقدش في .
على جمي المتقدمين ل تبار ال،ض ر يلى مكان اال تبار ف
تماش الساعة الداررة صباحا.
مكان اال تبار :الرجام والوالا بمسجد المانة ،والنساا
والبنات ف مبنى أمانة مداذ.
حفل التكريا – بمشي ت تدالى -ي ش الجمدة  31أغسط بدد
ص ة الجمدة بمسجد االمانة.
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رمضان مبار .وكل عاش وأنتا الى اهلل ادرب وعلى الاعت أاوش .يأتع
رمضان ،ر ر الصياش ،كتغيير ف النظاش الغها الداش لمدظا العنعاا،
ف ر ر صياش بدد فترة ال يلة يقل في ا الصياش ،و دعد اععتعاا العكع عيعر
منا أن ياص بما له والاب من الالدمة والرربة،وأصبح ذلك يعؤاف
يلى نتيجة عكسية ف أح ام ك يرة ،بسبعب اطفعراط فع تعنعاولع عا .لعها
أحببنا أن نض بين أيديكا إه النصا ح الماتصرة لدعل فعيع عا بعدعض
الفا دة.
 .1تناوم وجبة مت ا نة تتألف من البروتينات ،كالدجعاج أوالعلع،عا أو
السمك ،والعنعشع يعات العمعدعقعدة ،كعالعاعبعز السعمعر والعمعدعكعرونعة
والبطاال والر  ،وأيضا العاعضعروات ععلعى أنع اعع عا ومعنع عا
الملف ف والبروكل والتن ي ف الالدمة معن كعل العمعجعمع ععات
الغها ية أمر م ا جدا لل،ص م على جمي الفيتاميعنعات والعمعدعاان
واللياف الهف ي،تاج ا الجسا .
 .2نرج تفااف الالدمة المقلية والدسمة والسكريات م ل الع،علع يعات *-*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-
ديل ل،كيا :أف الرياا ير للمراي
على أن اع ا ف غنية بالسعدعرات الع،عراريعة وفعقعيعرة بعقعيعمعتع عا
دام :عقل يديش ب
الغها ية الت تدي عملية ال ضا كما ويجب ال،رص علعى تعنعاوم
ديل :فإن لا يكن
المأك الت الغنية باللياف والت تسمى بطي ة ال ضا م ل الفاكع عة
دام :فإ ان يسترون علي
م دش رإا والفاك ة المجففة كالمعشعمعش والعبعردع ق ،والع،عبع ب
ديل :فإن لا يكن
الكاملة كالقمح والش فان والبق ليات كالفاص ليا والددا والف م .
دام :فمام يت،بب ب يلى الناا
فكل ا تساعدنا على ت،مل ساعات الصياش الط يلة الن ا تعبعقعى فع
ديل :فإن لا يكن
القناة ال ضمية لساعات ال يلة لعها يعنعصعح بعتعنعاولع عا فع وجعبعة
دام :فأاب يت،لى ب
الس ،ر .
ديل :فإن لا يكن
 .3عدش تعنعاوم العمعأكع الت العغعنعيعة بعالصع ايع ش مع عل العمعاعلع ت،
دام :فصمت يسلا ب
البسك يت المالح والمكسرات المالع،عة والعمعدعلعبعات والعمعأكع الت
ديل :فإن لا يكن
ال،ارة والب ارات بك رة ،و اصة عند السع،ع ر النع عا تعزيعد معن
دام :فم ت يريح من الدباا والب ا
الشد ر بالدطش م الن ار .
 .4تناوم كمية كبيرة من الس ا ل وأإعمع عا العمعاا فع فعتعرة معا بعيعن *-*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-
الفط ر والس ،ر وعدش االفراط ف تناوم المشروبات والدصعا عر سأم مسكين أعرابيا أن يدطي حاجة فقام :لي عندف ما أعطي للغير
فالهف عندف أنا أح الناا ب
الم ،ة لن ا غنية بالسكر ،وكهلك المر للشاف والق ة والعكع ال،
فقام السا ل :أين الهين يؤثرون على أنفس اي
عند الس ،ر ،ف مدرة للب م وتؤاف بالتال الى سارة المع ح
فقام العراب  :ذإب ا م الهين ال يسأل ن الناا يل،افا
المفيدة من الجسا .
 .5ين كنت مريضا راج البيبك دبل البدا بالصياش فعالعقع م العفعصعل
*-*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-
ف صياش المريض أو عدم إ للطبيب المدالج ،ف أارى ب،الة
من بالباب
المريض وع ج  ،وإ الهف يدط المريض النصعيع،عة العمع علعى
ودف على باب ن ،ف أحد الفقراا فقرع فقام الن ،ف  :من بالباب ي
واطررااات المناسبة  .فإذا سمح لمريض بعالصعيعاش ،حعدا عطعة
فقام  :سا ل
الد ج  ،ودد يضطر لتدديل الريقة تناوم الدواا أو عدا جعرععات فقام الن ،ف  :لينصرف  .فقام الفقير مستدركا :اسم أحمد وإ اسا
الدواا .
الينصرف ف الن. ) ،
فقام الن ،ف لغ م  :أعط سيب ي كسرة
 يستطي ك ير من مرضى القلب الصياش  ،فددش حدوث ععمعلعيعة
ال ضا أثناا الن ار تدن ج دا أدل لدضلة القلب وراحة أكبر .
والمصاب ن بارتفاع ضعغعط العدش يسعتعطعيعدع ن ععااة الصعيعاش *-*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-
فَاسْتَقْبِلُ ا رَ ْرَكُاْ
رريطة تناوم أاويت ا بعانعتعظعاش  ،وإعنعا .حعالعيعا العدعديعد معن
ا .عبد الرحمن بن عبد الرحمن رميلة الإدم
الاوية الت يمكن يعطاؤإا مرة واحدة أو مرتين فع العيع ش .
ص ْ ِش وَالهِكْ ِر ** وَمَ ْرحَبًا ِب َحِيـدِ الدَإْـرِ فِ الَجْرِ
وينبغ على إؤالا العمعرضعى تعجعنعب العمع العح والعمعاعلع ت أَإْـ ً َوسَ ْ ً ِبشَ ْرِ ال َ
ن الَ َربٍ دَدْ ضَاعَ بِـالَنشْرِ
رَ ْـرُ التَرَاويْـحِ يَا ُبشْرَى ِبطَلْدَتِ ِ ** فَالْ َك ْنُ مِ ْ
واطد م من ملح الطداش .
ن سَاجِـ ٍد وَاُمُـ ْع الدَيْنِ كَالنَ ْرِ
ش ْعٍ لإلِ لَ ِ وَكَاْ ** مِ ْ
اُ
كَـاَ رَاكِـ ٍ بِ ُ
 بالنسبة لمرضى السكر يذا درر الطبيب أنع بعإمعكعان معريعض فَاسْتَقْبِلُ ا رَ ْرَكُاْ يَا َد ْ ُش وَاسْتَبِقُ ا ** يِلَى السَدَـا َا ِة وَالْاَـيْرَاتِ الَ ال ِ ْرِ
السكر الصياش  ،فينبغ على المريض االلتزاش ب صايا الطبيعب
يِحُْي ا لَيَالِي ِ بِالَذْكَـا ِر وَاغْتَنِمُـ ا ** فَلَيْلَةُ الْقَـدْرِ َـيْرٌ فِي ِ مِـنْ اَإْـرِ
 ،والم،افظة على نف كمية ون عية الغهاا الهف وصفع لع .
فِيْ َا تَـنَـزَمُ أَمْـ َ ُ.السَمَااِ يِلَى ** فَجْرِ النَ َا ِر وَإَـهِفْ فُرْصَـةُ الْدُمْـرِ
ويفضل تأجيل وجبة الس ،ر ددر اطمكان ،واطك ار من تناوم
الماا  ،واطد م من النشعاط العجعسعدف أثعنعاا فعتعرة الصعيعاش -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* -*-*-*-* ،
دام -صلى اهلل علي وسلا :بينما رجل يمش ف حلة ،تدجب نفس ،
و اصة ف الفترة ال،رجة ما بين العدعصعر والعمعغعرب  .ويذا
ردر المريض بأعرا انافا السكر فدلي أن يعفعطعر وال مُرَجِلٌ جُمَتَ  ،يذ سف اهلل ب  ،ف يتجلجل -أف :يس ف ف الر  -يلى
ي ش القيامة) روا أب ااوا والترمهف.
ينتظر ودت اطفطار ول كان ذلك ال دت دريبا.

الس ،ر ردار المسلمين ،وفي ماالفة لإل الكتاب ،ف فصل معا
بين صيامنا وصعيعامع عا .دعام ععلعيع الصع ة والسع ش فعيعمعا روا
مسلا ) :فصل م بين صي من وصيع هلعل كتعبعأع ة هلعحع كت ع ع (
حص م الص ة من اهلل وم كت على المتس،رين ،فدن ابن ععمعر-
رضع اهلل عععن ع  -مععرف ع ععاً) :إن كهلل ومععكتععبععأععع ىصععح ع ن ععح ع
ىن ( روا ابن حبعان ،والعطعبعرانع فع الوسعط ،وحسعنع
كتمأ
اللبان .
ودت الس ،ر ودت مبار ،.ف ودت النزوم اطلع ع  -كعمعا يعلعيع
بج ل  -وإها ودت يجابة الدع ات ،ويدالة الد رات ،دام صعلعى اهلل
علي وسلا ) :ىنزل ربن إت سم ء كتدني لل تيح حعيعن ىع علع عحع
كتحيل كآلخ فيل ل :من ىد ني فأسأجيب تع ،من ى أتني فأ طعيعع،
من ى أغف ني فأغف تع( متف علي .
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Allah has made fasting it obligatory upon you. In it, the
gates of Heaven are opened, and the gates of Hell are
closed, and the rebellious devils are chained. In it is a
night greater than a thousand months, whoever is deprived of its good, is indeed deprived’.
Yes, by Allah, it is a glad tiding. How can a faithful person not be happy with a month in which the gates of
Heaven are opened? How can a sinner not be happy
with a month in which the gates of Hell are closed?
How can a rational person not be happy with a time in
which the devils are chained? How can a worshipper not
be happy with a night greater than a thousand nights?
The virtues of this month are immeasurable, and the
benefits are countless, so how can we not feel these glad
tidings?
Ramadan is a season in which we should return to Allah
and repent. Is this not the time for us to worship our creator truly, and to devote ourselves to Him, awaiting victory from the Heavens through His decree? Is it not time
we got closer to Allah? Our hope is huge, and our trust
in Allah is complete; it is He whom we seek and upon
Him we depend.
So scream at the universe, telling the clouds of negligence to disperse, and the suns of piety to emerge! Tell
those legs praying in the night to prostrate and kneel to
their Lord! Tell the earth of desires to swallow its waters, and the skies of individuality to disappear! And tell
the troubles that we may have to go away in haste!
Indeed, the winner is the one who is called and responds. But the one who misses the door before it closes, has lost out. So call upon Allah, and seek his aid.
Translated by: Islam Issa

Editor’s Preface
How wonderful it is that the Amanah Mosque’s newsletter coincides with the coming of the blessed month of
Ramadan. It is a matter of days before the astronomical
cycle is complete, and the entire world will be honoured
with the crescent moon of this glorious month, which
our hearts have so eagerly awaited.
In a few days, we will welcome the month of Ramadan.
Our hearts will be refilled with serenity, our souls with
light, and our consciences with purity. These have all
been disturbed by the difficulties of life and the hectic
nature of the world, and have been polluted by constant
whims and overwhelming temptations. Ramadan comes
to wake our hearts, souls and consciences from their
sleep.
We have been blessed with the bounty of a great month:
a noble visitor, whose time has arrived. The coming of
this month is a glorious wish come true and the ideal
blessing. For this reason, the predecessors used to ask
Allah constantly, that they reach Ramadan.
This is because Ramadan is, beyond doubt, the best and
most wonderful of all months. Allah has created many
special virtues for Ramadan. It is the month in which the
Qur’an was revealed, the month in which mercy is sent
down, in which sins are forgiven, the gates of Heaven
are opened and the gates of Hell are closed. In it is a
night greater than one thousand months, and these are
just some of the virtues which Allah has given to Ramadan exclusively.
For this reason, the Prophet (PBUH) would give glad
tidings to his companions when Ramadan would arrive.
Abu-Hurayrah narrates that the Prophet said: ‘The
month of Ramadan has come to you: a blessed month.
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