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 الحمد لله موفق الطائعين وهادى الذين أمنوا إلى صراط مستقيم، وأشهد أن ل إله إل
 ا وحده ل شريك له ، شرف بعض الخلق وبعض الزمنة على بعض كشهر رمضان

 المبارك وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صام وقام وتهجد وأكرم
 الخلق على ا وأجودهما يكون فى رمضان ، اللهم صل وسلم على المصطفى

. المختار من بنى البشر وعلى أله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

 أيهHا المسHلمون اتقHوا اH وأطيعHوه واستبشHروا خيHرا فقHد أظلكHم شHهر رمضHان الHذي: أمHا بعHد 
 أنHزل فيHه القHرآن هHدى للنHاس وبينHات مHن الهHدى والفرقHان، ففيHه تفتHح أبHواب الرحمHة، وتغلHق
 أبHواب الجحيHم وتغHل فيHه الشHياطين ومHردة الجHن، وفHي هHذا الشHهر الكريHم تضHاعف الحسHنات،
 وتقال العثرات، وتجاب الدعوات، وهو شهر الصبر والمواساة والصدقات، فقد سئل رسول ا

 ، وعHن سلمHHان الفارسHي رضHي اH))صدقHHة فHي رمضHان : أي الص�دقة أفض�ل، فق��ال(( : 
 يHا أيهHا النHاس قHد أظلكHم: خطبنHا رسHول اH فHي آخHر يHوم مHن شHعبان فقHال (( : عن�ه ق�ال

 شHهر عظيHم شHهر مبHارك ، شHهر فيHه ليلHة خيHر مHن ألHف شHهر، جعHل اH صHيامه فرضHا وقيHام ليلHه
 تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه
 كHان كمHن أدى سHبعين فريضHة فيمHا سHواه، وهHو شHهر الصHبر، والصHبر ثHوابه الجنHة، وشHهر
 المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته

 يا رسول ا ليس كلنا: من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قلنا 
 يعطHي اH هHذا الثHواب مHن فطHر صHائما علHى(( : فقHال رسHول اH ، ))يجHد مHا يفطHر الصHائم 

 مزقHة لبHن أو تمHرة أو شHربة مHن مHاء، ومHن أشHبع صHائما سHقاه اH مHن حوضHي شHربة ل
 ))وهHو شHهر أولHه رحمHة وأوسHطه مغفHرة وآخHره عتHق مHن النHار . يظم�أ ح�تى ي�دخل الجن�ة

  أصحابه بشهر رمضانفانظروا رحمكم ا إلى هذه الخطبة النبوية البليغة، بشر فيها النبي 

 ((: وأخبرهHم بفضله ومضاعفة العمال الصالحة فيه وأنه شهر عظيم مبارك وقال 
.))ما مر بالمسلمين شهر قط خير لهم منه، ول مر بالمنافقين شهر قط أشر لهم منه 

 كHل عمHل ابHن آدم لHه ،(( :  ق��الوعHن أبHHي هريHHرة رضHي اH عنHه عHن النHHبي 
 إل الصHيام فHإنه لHي وأنHا: الحس�نة بعش�ر أمثاله�ا إل�ى س�بعمائة ض�عف ق�ال ا� ع�ز وج�ل

 فرحHHة عنHHد: أج�زي ب�ه، إن�ه ي�دع ش�هوته وطع�امه وش�رابه م�ن أجل�ي، وللص�ائم فرحت�ان
.)فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند ا من ريح المسك 



  شHHهر الصHHبر لمHHا فيHHه مHHن صHHبر علHHى الصHHيام وصHHبر علHHى ألHHم الجHHوعوسHHماه 
 الصHيام ل يعلHم ثHوابه إل اH عHز وجHل(( : والعط�ش وض�عف النف�س ، وع�ن اب�ن عم�ر مرفوع�ا

((.

 ول يخفى أن مضاعفة ثواب العمال الصالحة تكون بأسباب منها شرف المكان كمكة المكرمة
 صHلة فHي مسHجدي هHذا خيHر مHن(( :  ق�الوالمدينHة المنHورة، كمHا ثبHت فHي الصHحيح أن النHبي 

.)) أفضل (( :  وفي رواية أنه قال،))ألف صلة فيها سواه إل المسجد الحرام 

 ومHHن خصHHائص هHHذا الشHHهر المبHHارك مضHHاعفة ثHHواب العمHHال الصHHالحة فيHHه إلHHى سHHبعمائة
 ضHHعف وفHHوق ذلHHك لمHHن حسHHنت نيتHHه وأخلHHص أعمHHاله للHHه وبHHذل الميسHHور مHHن الصHHدقات

 فHإن اH يتقبلهHا بيمينHه ثHم يربيهHا لصHاحبها: (( وك�انت م�ن كس�ب طي�ب ول يقب�ل ا� إل طيب�ا
. متفق عليه))كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل 

 إن الصHدقة لتطفHئ غضHب الHرب وتHدفع عنHه ميتHة((: وع��ن أن��س رض��ي ا�� عن��ه مرفوع��ا
 :وص�دقة السر أفضل لقوله تعالى))إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته (( : ، وورد)) السوء

 إن تبHدوا الصHدقات فنعمHا هHي وإن تخفوهHا وتؤتوهHا الفقHراء فهHو خيHر لكHم ويكفHر 

]. 271:البقرة[ عنكم من سيئاتكم وا بما تعلمون خبير 

.بارك ا لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا باليات والذكر الحكيم 

 أقول قولي هذا وأستغفر ا العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه
.هو الغفور الرحيم 

 

 

 الحمHد للHه الجHواد الكريHم، وأشHهد أن ل إلHه إل اH وحHده ل شHريك لHه لHه فHرائض الHدين ، اللهHم
:صل عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد 

 ل يتقHدمن أحHدكم رمضHان بصHوم يHوم أو((:  ق�العHن أبHي هريHرة رضHي اH عنHه عHن النHبي 
. متفق عليهيومين، إل أن يكون رجل كان يصوم صوما، فليصم ذلك اليوم

 Hول اHال رسHه قHعن Hي اHرة رضHي هريHن أبHعبان فل((: وعHن شHف مHي نصHإذا بق 
.حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال))تصوموا

 مHن صHام اليHوم الHذي يشHك فيHه((: وع�ن أب�ي اليقظ�ان عم�ار ب�ن ياس�ر رض�ي ا� عنهم�ا ق�ال
.حديث صحيح : رواه أبو داود والترمذي وقال)3())الناس فقد عصى أبا القاسم 



 الصHلوات الخمHس والجمعHة إلHى((:  ق�الوفHي صHحيح مسHلم عHن أبHي هريHرة أيضHا أن النHبي 
 ويبHاح الفطHر فHي))الجمع�ة ورمض�ان إل�ى رمض�ان مكف�رات لم�ا بينه�ن إذا اجتنب�ت الكب�ائر

:رمضان لربعة أصناف 

 المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليها القضاء،: أحدها
.وإذا صاما أجزأهما 

 الحHائض والنفسHاء تفطHران وتقضHيان وإن صHامتا، والحامHل والمرضHع إن خافتHا علHى: الث�اني
.ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا

 وعلى سائر من أفطر القضاء ل غير، إل من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة،
 فHإن لHم يجHد فصHيام شHهرين متتHابعين فHإن لHم يسHتطع فإطعHام سHتين مسHكينا، فHإن لHم يجHد
 سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة

ثانية 

 من صام يوما في((: قال رسول ا : عن أبي سعيد الخدري رضي ا عنه قال 
Rمتفق عليه))سبيل ا باعد ا وجهه عن النار سبعين خريفا.


