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يه  .. حمدداً ااممداً يقيدج به لده الحمد هلل رب العالمين , يارب لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً ف

وكماله وعظيم سقطانه .. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له في سقطانه ولي الصالحين . 

أجزل الخير لقطامعين الصاممين فقال في حديثه القدسي عقي لسان نبينا صدقي هللا عقيده وسدقم   

اِلِحيَن َما اَل َعيْ  ٌن َرأَْت َواَل أُذٌُن َسِمعَْت َواَل َخَطَر َعقَى قَْقِب بََشٍر ذُْخدًرا بَْقدهَ َمدا "أَْعَدْاُت ِلِعبَاِاي الصَّ

ًَ بَِمدا َكدانُ ا يَ  ُِ أَْعديٍُن َجدَزا ") ْعَمقُد نَ أُْطِقْعتُْم َعقَْيِه , ثُمَّ قَدَرأَ "فََ  ََْعقَدُم نَْسدٌم َمدا أُْخِسدَي لَُهدْم ِمدْن قُدرَّ

ندا وحبيبندا وشدسيعنا محمدداً عبدد هللا ورسد له وصدسيه مدن وأشدهد أن سديدنا ونبي.)البخاري ومسقم

طب الققد ب  واوامهدا وعافيدأل اابددان وشدسامها وند ر اابصدار ومديامها محمدد خققه وحبيبه .. 

َم ِمْن ذَْنبِِه َمدْن قَدامَ   صقي هللا عقيه وسقم القامل "َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِسَر لَهُ َما ََقَدَّ

َم ِمْن ذَْنبِِه ومن قام ليقأل القدر إيمانا واحتسابا غسر لده مدا  َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِسَر لَهُ َما ََقَدَّ

َقددم مددن ذنبدده " )متسددج عقيددهص. القهددم صدد ُ وسد ماً عقيددك يددا سدديدي يددا رسدد ل هللا وعقددي  لددك 

 يا جماعأل اإلس م .وصحبك الطيبين الطاهرين وسقم َسقيماً كثيراً ..أما بعد ف

 م اسم الطاعات  
إن من نعم هللا عز وجل عقدى عبدااه أن جعدل لهدم م اسدم لقخيدرات والبركدات والطاعدات , وَمدنَّ 

عقيهم فيها بالنسحات والمزيد من الحسنات , فيعمقد ن ققدي ً ويدوجرون كثيدًرا , وينسقد ن اهيدًدا 

ِ يُْوَِيدِه  ُ ذُو اْلسَْضدِل اْلعَِظيِم")الحديدد/ويهزون مزيًدا , "ذَِلَك فَْضُل َّللاَّ َُ َوَّللاَّ ص.ويقد ل 21َمدْن يََشدا

إن لربكم في أيام اهركم نسحات, فتعرم ا لها لعل أحددكم أن رس ل هللا صقي هللا عقيه وسقم  " 

 )الترمذيص. "يصيبه منها نسحأل ال يشقى بعدها أبداً 

ا استقبال ه له  مدن أيدام مباركدأل ومن هذه الم اسم العظيمأل وَقك النسحات الهقيقأل ما نحن بصد

وليال فامقأل , وهد  شدهر رمضدان المبدارش , شدهر جعدل هللا صديام نهداره فريضدأل , وقيدام ليقده 

يَاُم َكَما ُكتَِب َعقَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِقُكْم  لَعَقَُّكْم سنأل , قال سبحانه   "يَا أَيَُّها الَِّذيَن  َمنُ ا ُكتَِب َعقَْيُكْم الص ِ

َّقُدد   َن  أَيَّاًمددا َمْعددُدوَااٍت فََمددْن َكدداَن ِمددْنُكْم َمِريًضددا أَْو َعقَددى َسددسٍَر فَِعدددٌَُّ ِمددْن أَيَّدداٍم أَُخددَر َوَعقَددى الَّددِذينَ ََت

َع َخْيًرا فَُهَ  َخْيٌر لَهُ َوأَْن ََُص ُم ا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُ  ْعقَُمد َن  ْم ََ يُِطيقُ نَهُ فِْديَألٌ َطعَاُم ِمْسِكيٍن فََمْن َََط َّ

ُكْم َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل فِيِه اْلقُدْر ُن ُهدًدل ِلقنَّداِو َوبَي ِنَداٍت ِمدْن اْلُهدَدل َواْلسُْرقَداِن فََمدْن َشدِهَد ِمدنْ 

ُ بِكُ  ُم اْليُْسَر َوال يُِريُد بُِكُم الشَّْهَر فَْقيَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِريًضا أَْو َعقَى َسسٍَر فَِعدٌَُّ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد َّللاَّ

َ َعقَى َما َهَداُكْم َولَعَقَُّكْم ََْشُكُروَن" ]البقرُ   [.185-183اْلعُْسَر َوِلتُْكِمقُ ا اْلِعدََُّ َوِلتَُكب ُِروا َّللاَّ

 أخ ُ اإليمان   

 حث الرس ل صقي هللا عقيه وسقم عقي اغتنامها  
ُ َعقَْيد ِه َوَسدقََّم  عقدى َهي دأل أصدحابه السدتقبال هدذا الشدهر الكدريم , ولقد حرص الرس ل َصدقَّى َّللاَّ

واغتنددام أيامدده ولياليدده بالمسددارعأل إلددى الخيددرات , وطقددب الممسددرُ والرحمددات مددن رب اار  

ُ َعقَْيدِه َوَسد ِ َصدقَّى َّللاَّ قََّم  والسم ات , فعَِن َسْقَماَن اْلسَاِرِسيَّ )رمي هللا عنهص قَاَل  َخَطبَنَا َرُس ُل َّللاَّ

لَْيقَدألٌ فِي  ِخِر يَْ ٍم ِمْن َشْعبَاَن, فَقَاَل " أَيَُّها النَّاُو قَْد أََظقَُّكْم َشْهٌر َعِظيٌم, َشدْهٌر ُمبَداَرٌش, َشدْهٌر فِيدِه 

َب فِيدهِ  ًعدا , َمدْن ََقَدرَّ ُ ِصديَاَمهُ فَِريَضدألً, َوقِيَداَم لَْيِقدِه َََط ُّ بَِخْصدقَأٍل ِمدَن  َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشدْهٍر, َجعَدَل َّللاَّ

 اْلَخْيِر َكاَن َكَمْن أَاَّل فَِريَضألً فِيَمدا ِسدَ اهُ , َوَمدْن أَاَّل فِيدِه فَِريَضدألً َكداَن َكَمدْن أَاَّل َسدْبِعيَن فَِريَضدألً 

ْبُر ثََ ابُهُ اْلَهنَّألُ  ْبِر , َوالصَّ  )صحيُح ابن ُخَزيمألص.” الحديث… فِيَما ِسَ اهُ , َوُهَ  َشْهُر الصَّ



هر رمضان فضامل عظيمدأل ومكاندأل كبيدرُ , ينبمدي أن نعيهدا وأن نعدين فدي كنسهدا , فهد  إن لش

شهر القر ن والصيام والذكر والقيدام , قدال َعالى "َشدْهُر َرَمَضداَن الَّدِذي أُْندِزَل فِيدِه اْلقُدْر ُن ُهدًدل 

شَّدْهَر فَْقيَُصدْمهُ َوَمدْن َكداَن َمِريًضدا أَْو َعقَدى ِلقنَّاِو َوبَي ِنَاٍت ِمَن اْلُهدَدل َواْلسُْرقَداِن فََمدْن َشدِهَد ِمدْنُكُم ال

ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريُد بُِكُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِمقُ ا اْلِعددَّ  َ َعقَدى َسسٍَر فَِعدٌَُّ ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر يُِريُد َّللاَّ َُ َوِلتَُكب ِدُروا َّللاَّ

 [ .185بقرُ  َما َهَداُكْم َولَعَقَُّكْم ََْشُكُروَن" ]ال

فقنسددتقبل هددذا الشددهر الكددريم بققدد ب عددامرُ ونسدد و طدداهرُ  , وَ بددأل صددااقأل  أيهددا الندداو  

خالصددأل , فضدداعس ا فيدده الطاعددات , وحددافظ ا عقددى حرماَدده , وَددزواوا فيدده  خددرَكم , حتددى 

َسدِمْعُت يشمقكم هللا برعايته وعنايته ورحمته وممسرَه , فعَْن أَبِي نَْضَرَُ )رمدي هللا عندهص قَداَل  

تِد ُ َعقَْيدِه َوَسدقََّم " أُْعِطيَدْت أُمَّ ي َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاِ رمي هللا عنهما يَقُ ُل   قَاَل َرُسد ُل هللاِ َصدقَّى َّللاَّ

ُل لَْيقَددألٍ  نَّددهُ إِذَا َكدداَن أَوَّ َِ ددا َواِحددَدٌُ   فَ ِمددْن َشددْهِر  فِددي َشددْهِر َرَمَضدداَن َخْمًسددا لَددْم يُْعَطُهددنَّ نَبِدديَّ قَْبِقددي, أَمَّ

دا الثَّانِيَدألُ  ْبدهُ أَبَدًدا, َوأَمَّ َِنَّ ُخقُد َ  َرَمَضاَن نََظَر هللاُ َعزَّ َوَجلَّ إِلَدْيِهْم , َوَمدْن نََظدَر هللاُ إِلَْيدِه لَدْم يُعَذ ِ    فَد

دا الثَّاِلثَدألُ  َِنَّ اْلَمَ مَِكدألَ ََْسدتَْمِسُر لَُهدْم أَْفَ اِهِهْم ِحيَن يُْمُس َن أَُطي ُِب ِعْنَد هللاِ ِمْن ِريحِ اْلِمْسدِك , َوأَمَّ   فَد

َِنَّ هللاَ َعدزَّ َوَجدلَّ يَدجُْمُر َجنَّتَدهُ فَيَقُد ُل لََهدا   اْسدتَعِ  ابِعَدألُ   فَد دا الرَّ ي َوَََزيَّنِدي فِي ُكل ِ يَْ ٍم َولَْيقَدأٍل , َوأَمَّ د ِ

ْنيَا إِلَدى نَّدهُ إِذَا َكداَن  ِلِعبَاِاي أَْوَشَك أَْن يَْستَِريُح ا ِمْن ََعَِب الددُّ َِ دا اْلَخاِمَسدألُ   فَ َااِري َوَكَراَمتِدي , َوأَمَّ

داِل ”  ِخُر لَْيقَأٍل َغسََر لَُهْم َجِميعًا  فَقَاَل َرُجٌل ِمَن اْلقَْ ِم  أَِهَي لَْيقَألُ اْلقَْدِر؟ فَقَاَل  "اَل , أَلَدْم ََدَر إِلَدى اْلعُمَّ

َِذَا فََرُغ ا ِمْن أَْعَمالِ   )شعب اإليمانص.” ِهْم ُوفُّ ا أُُج َرُهْم يَْعَمقُ َن فَ

فعقينددا أن نمتددنم هددذه السرصددأل , حتددى ال نكدد ن ممددن ذكددرهم الرسدد ل صددقي هللا عقيدده وسددقم  فددي 

ُ َعقَْيدِه َوَسدقََّم َصدِعَد اْلِمْنبَدَر, فَقَداَل " ِميَن  ِمد يَن الحديث الذي رواه أَبِ  ُهَرْيَرَُ , أَنَّ النَّبِيَّ َصدقَّى َّللاَّ

ِ, إِنَّدَك ِحديَن َصدِعْدَت اْلِمْنبَدَر قُْقدَت   ِمديَن  ِمديَن  ِمديَن, قَداَل   مِ  إِنَّ ِجْبِريدَل »يَن" قِيدَل  يَدا َرُسد َل َّللاَّ

ُ, قُْل   ِميَن,   ِميَن,  فَقُْقُت أَََانِي, فَقَاَل  َمْن أَْاَرَش َشْهَر َرَمَضاَن َولَْم يُْمسَْر لَهُ فََدَخَل النَّاَر فَجَْبعََدهُ َّللاَّ

ُ, قُدْل   ِمدينَ  ُهَما, فََماَت فَدَدَخَل النَّداَر فَجَْبعَدَدهُ َّللاَّ , فَقُْقدُت   ِمديَن, َوَمْن أَْاَرَش أَبََ ْيِه أَْو أََحَدُهَما فَقَْم يَبَرَّ

ُ, قُدْل   ِمديَن, فَقُْقدُت   ِميَن")صدحيح  َوَمْن ذُِكْرُت ِعْنَدهُ فَقَْم يَُصل ِ َعقَْيَك فََماَت فََدَخَل النَّاَر فَجَْبعََدهُ َّللاَّ

 ابن حبانص.

 مدرسأل رمضان  
 أيها الم حدون باهلل  

إن شددهر رمضددان مدرسددأل َتربددى فيهددا اامددأل اإلسدد ميأل , َددتعقم منهددا الصددبر  وَق يددأل اإلرااُ 

,والسق ش الق يم والكرم واله ا والتراحم والتكافل االجتماعي  فيهد المسقم ن في نهداره ثمدرُ 

نتصار عقدى الشده ات , ويهددون فدي ليقده لدذُ المناجداُ وال قد   بدين يددي ربهدم , الصبر واال

تهم كبيددرهم  وَتهسددد فيدده م مددح الددت حم بددين المسددقمين عددامتهم وخاصددتهم , عقمددامهم وعددام 

ًَ متكدام ً , لدددفً َيدارات السددتن , وأمد ا  المحددن  وصدميرهم , ليكدد ن الهميدً يددًدا واحددًُ , وبنددا

  الخيرات وَنزل الرحمات .حتي ينال ا من هللا

وكان رس ل هللا صقي هللا عقيه وسقم اامماً يبشر أصحابه بقدوم رمضدان  ويحبدبهم فدي الطاعدأل 

والعبااُ وفي َق يم السق ش فدي هدذا الشدهر فعدن عبدااُ بدن الصدامت )رمدي هللا عندهص أنده كدان 

َمَضاُن َشْهُر بََرَكأٍل , فِيِه َخْيٌر الحبيب صقي هللا عقيه وسقم  إذا أقبل شهر رمضان يق ل " أَََاُكْم رَ 

 ُ ْحَمألَ َويَُحطُّ فِيَها اْلَخَطايَدا , َويُْسدتََحبُّ فِيَهدا الددَّْعَ ُُ , يَْنُظدُر َّللاَّ ُ فَيُْنِزُل الرَّ إِلَدى ََنَافُِسدُكْم  يَْمَشاُكُم َّللاَّ

َ ِمْن أَْنسَُسُكْم َخيْ  ِ َويُبَاِهيُكْم بَِم َمَِكأٍل , فَجَُروا َّللاَّ ِ َمْن ُحِرَم فِيِه َرْحَمدألَ َّللاَّ َِنَّ الشَِّقيَّ ُكلَّ الشَِّقي  ” ًرا , فَ

 )الطبرانيص.

 أيها الناو  

فقيحرص كل مومن وه  يستقبل  رمضان أن يك ن الشدهر كقده منضدبطاً وأن يقد م سدق كه وأن 

 يمير من أفعاله وأق اله  بل وفي كل حياَه وأوقاَه يحرص عقي ذلك ..

الحرص عقى أن نواي الص ُ في جماعأل في بيد ت هللا عدز وجدل , وال يكدن حالندا فالحرص كل 

َ َوُهدَ  َخداِاُعُهْم َوإِذَا  كحال المنافقين الذين وصسهم هللا َعالى بق له   "إِنَّ اْلُمنَافِِقيَن يَُخاِاُع َن َّللاَّ

وَن النَّاَو َواَل يَ  َُ ُِ قَاُم ا ُكَسالَى يَُرا  َ َ إِالَّ قَِقيً " ]النساَ  قَاُم ا إِلَى الصَّ  [ . 142ْذُكُروَن َّللاَّ



وقد قرن رس ل هللا صقي هللا عقيه وسقم عند ممسرُ الذن ب الص ُ بهذا الشهر الكريم فعَْن أَبِدي 

قََ اُت اْلَخْمُم َواْلهُ  ُمعَألُ ُهَرْيَرَُ رمي هللا عنه أن َرُس ُل هللاِ َصقَّى هللاُ َعقَْيِه َوَسقََّم كان يق ل "الصَّ

 إِلَى اْلُهُمعَأِل َوَرَمَضاُن إِلَى َرَمَضاَن ُمَكس َِراٌت َما بَْينَُهنَّ إِذَا اْجتَنََب اْلَكبَامَِر")  مسقمص . 

ونحددن نسددتقبل الشددهر السضدديل  فرمضددان مدرسددأل يددتعقم فيهددا المومندد ن كيددف أخددي المسددقم   

 ق لبق غده أف ددُ المتقدين , يق م ن سق كهم .. فهد  شدهر َتطقدً إليده ققد ب المدومنين , وَتشد

نهاُرهُ مص ٌن بالصيام , وليقُهُ معم ٌر بالقيام , َهبُّ فيه رياُح اانم بداهلل , وَهد ا اانسدُم بمدا 

مده , وأَْعظدَم  عندها نح  هللا عز وجل , إنه منحأل ربانيأل لهذه اامدأل , فهد  شدهٌر عظَّمده هللاُ وكرَّ

امدده , وهدد  بمث امه وق َّ ابددأل سدد ق يُتيُحدده هللا عددز وجعددل لعبددااه كددل عددام مددرُ الثدد اب فيدده لُصدد َّ

 ليتاجروا فيه مً ربهم التهارُ الرابحأل .
والمسقم الحج ه  الذي يعر  لهذا الشهر حقه ف  يهعل ي م فطره كيد م صد مه سد اَ بدل البدد 

له من محاسبأل نسسه وَق يم سق كه حتدي اليخدر  مدن هدذا الشدهر خدالي ال فدا  بقدي حسدنات 

َرُس ُل هللاِ َصقَّى هللاُ َعقَْيِه َوَسقََّم " ُربَّ َصامٍِم َحظُّهُ ِمْن ِصيَاِمِه اْلُه ُع, َواْلعََطُن , َوُربَّ كما  قَاَل 

 قَامٍِم َحظُّهُ ِمْن قِيَاِمِه السََّهُر" )المعهم الكبير لقطبرانيص.

 أخ ُ اإليمان واإلس م     
 ومن سق ش المومن في رمضان .

 عد عن الحرام **أكل الح ل والب

الحد ل إخ ُ اإلس م  ومن سق ش المومن في رمضان والذي يتعقمه فدي َقدك المدرسدأل هد  أكدل 

والبعد عن الحرام, فقيم من الحكمأل لعاقل أن يمسك عن الح ل فدي نهدار رمضدان امتثداالً امدر 

هللا ثددم يسطددر عقددى حددرام يضدديً بدده صدديامه وقيامدده , فددالحج سددبحانه وَعددالى أمرنددا بمددا أمددر بدده 

ن ااكدل المرسقين بااكل من الطيبدات , فمدا اام ااكدل حد الً طيبداً فالعمدل صدالح مقبد ل, فدَذا كدا

غير ح ل, فكيف يك ن العمل مقب الً ؟ فعن أبي هريرُ رمي هللا عنه قال  قال رس ل هللا صدقي 

هللا عقيدده وسددقم    "إن هللا طيددب ال يقبددل إال طيبدداً , وإن هللا َعددالى أمددر المددومنين بمددا أمددر بدده 

ُسددُل ُكقُدد ا ِمددَن الطَّيِ بَدداِت َواْعمَ  قُدد ا َصاِلدد ًحا إِن ِددى بَِمددا ََْعَمقُدد َن َعِقدديٌم المرسددقين, فقددال  "يَددا أَيَُّهددا الرُّ

ص, وقددال َعددالى  "يَددا أَيَُّهددا الَّددِذيَن  َمنُدد ا ُكقُدد ا ِمددن َطيِ بَدداِت َمددا َرَاْقنَدداُكْم")البقرُ/ 51")المومندد ن/

172 َِ ُجَل يُِطيُل السَّسََر أَْشعََث أَْغبََر يَُمدُّ يََدْيِه إِلَى السََّما ِ َوَمْطعَُمهُ َحَراٌم  ص. ثُمَّ ذََكَر الرَّ ِ يَا َرب  يَا َرب 

َوَمْشَربُهُ َحَراٌم َوَمْقبَُسهُ َحَراٌم َوُغِذَل بِاْلَحَراِم فَجَنَّى يُْستََهاُب ِلذَِلَك")مسقمص. فَذا مدا صدام اإلنسدان 

وأفطر عقى الحرام ف  ث اب لصيامه مصداقاً  لق ل الرس ل صدقي هللا عقيده وسدقم فدي الحدديث  

 ".)أحمد وابن ماجألص. امٍِم َحظُّهُ ِمْن ِصيَاِمِه اْلُه ُع, َواْلعََطُن, َوُربَّ قَامٍِم َحظُّهُ ِمْن قِيَاِمِه السََّهرُ "ُربَّ صَ 

 والتراحم الكرم واله ا والتكافل 

 ولقد كان الحبيب المصطسى صقي هللا عقيه وسقم  أج ا بالخير من الريح المرسقأل  أيها الناو

النبدي صدقي هللا عقيده وسدقم  سدام ً أبدداً, َعدِن اْبدِن َعبَّداٍو رمدي هللا عنده   في رمضان, وما منً

قَاَل  " َكاَن َرُس ُل هللاِ صقي هللا عقيده وسدقم  أَْجدَ َا النَّداِو , َوَكداَن أَْجدَ ُا َمدا يَُكد ُن فِدي َرَمَضداَن 

 َرَمَضداَن فَيَُداِرُسدهُ اْلقُدْر َن فَقََرُسد ُل هللاِ صدقي هللا ِحيَن يَْققَاهُ ِجْبِريُل , َوَكاَن يَْققَاهُ  فِي ُكل ِ لَْيقَأٍل ِمدنْ 

يحِ اْلُمْرَسقَأِل ")متسج عقيهص .  عقيه وسقم أَْجَ ُا بِاْلَخْيِر ِمَن الر ِ

 ُ فالمسقم  ينسج في سبيل هللا , وال يبخل , وال يخن السقر و الساقأل , و َعْن أَبِي ُهَرْيَرَُ َرِمدَي َّللاَّ

النَّبِيَّ صقي هللا عقيه وسقم قَاَل "َما ِمْن يَْ ٍم يُْصدبُِح اْلِعبَداُا فِيدِه إِالَّ َمقََكداِن يَْندِزالَِن فَيَقُد ُل َعْنهُ  أَنَّ 

 أََحُدُهَما القَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِسقًا َخقَسًا َويَقُ ُل ا َخُر القَُّهمَّ أَْعِط ُمْمِسًكا ََقَسًا ".)البخاري ومسقمص.   

إخ ُ فقراَ عقينا أن نتذكرهم , فمن مقك الدزاا وأطعدم فقدد فداا بدججر كبيدر وثد اب ولنعقم أن لنا 

ُ َعقَْيِه َوَسقََّم " َمدْن فَطَّدَر َصد ِ , قَاَل  قَاَل َرُس ُل هللاِ َصقَّى َّللاَّ امًِما عظيم , فعَْن َاْيِد ْبِن َخاِلٍد الُهَهنِي 

امِِم َشْي ًا " )الترمذيص .َكاَن لَهُ ِمثُْل أَْجِرِه , َغْيَر أَنَّهُ الَ يَ   ْنقُُص ِمْن أَْجِر الصَّ

وكما أن  رمضان شهر القر ن , فرمضان شهر اله ا والكرم , رمضان أخ ُ اإليمان واإلس م  

شددهر الصددبر , رمضددان شددهر الرحمددأل , رمضددان شددهر البددر والصددقأل , رمضددان شددهر الدددعاَ 



ي هدذا الشدهر الكدريم أبد اب مدن الطاعدات وإن هللا فدتح فدواإلجابأل , وه  كذلك في كل ما ذكدر , 

َحقددج مسهدد م الهسددد ال احددد لممددأل, وَعمددج التكافددل والتعدداون بددين أفرااهددا, وَقدد ي الددروابط 

والص ت بين مهم عاَها, ومن هذه الطاعات أن النبي صقي هللا عقيه وسقم  قال " أيما مدومن 

ومنداً عقدى ظمدج سدقاه هللا مددن أطعدم مومنداً عقدى جد ع, أطعمدده هللا مدن ثمدار الهندأل ومدن سددقى م

ومن هذه الطاعات إطعدام الطعدام وَسطيدر الصد ام, وكدان ابدن عمدر ال يسطدر  " الرحيج المخت م

كما روي عنه إال مً اليتامى والمساكين, وقال النبي صقي هللا عقيه وسدقم   " مدن فطَّدر صدامماً 

 )الترمذيص. ."شيَ كان له من ااجر مثل أجره, غير أنه ال ينقص ذلك من أجر الصامم

هددذه العبددااات لهددا شددجن أيهددا ااخدد ُ فددي نشددر المحبددأل, ومددا مددن شددجنه َق يددأل روابددط المهتمددً, 

وايااُ ااجر المترَب عقيها, فسي الهنأل غرفأل يرل ظاهرها من باطنها, قيل لمن هي يدا رسد ل 

  ." هللا؟ قال " لمن أفشى الس م, وأطعم الطعام, وصقى بالقيل والناو نيام

ها الصامم ن  هذا الشهر شهر التكافل والتضدامن, والتكافدل والتعداون, وكدان النبدي صدقي هللا أي

عقيه وسقم  ج ااا كريما, وأج ا ما يك ن في شهر رمضان حدين يندزل عقيده جبريدل, ورسد لنا 

عقيه الص ُ والس م ما را سام  قط, فجخرج ا اكاُ أمد الكم فدي هدذا الشدهر السضديل, وأكثدروا 

دقات فيه, أعين ا السقراَ والمساكين, ووسدع ا عقدى المحتداجين, وَدذكروا أن هللا يقد ل من الص

ا َُِحبُّ َن ") ل عمران    ص.92 "لَْن ََنَالُ ا اْلبِرَّ َحتَّى َُْنِسقُ ا ِممَّ

يرول أن النبي صقي هللا عقيه وسقم أمر عامشأل أن َتصدق بشاُ مذب حأل, فجخرجتها إال الكتف, 

ي صقي هللا عقيه وسقم  وسجلها هل بقي منها شيَ؟ قالت لم يبقدى منهدا إال كتسهدا, فقما جاَ النب

 .فقال لها النبي صقي هللا عقيه وسقم بل بقيت كقها إال الكتف, ان ما ينسج ه  الذي يبقدى حقيقدأل

, فد  "وأعقم ا يا عبداا هللا أن النبدي صدقي هللا عقيده وسدقم  قدال " اَقد ا الندار ولد  بشدج َمدرُ

ُ نَْسًسا إِالَّ ُوْسعََها ")البقرُ  َستق ٍَ فَُهَ  يُْخِقسُدهُ 286ق ا شي اً  "اَل يَُكق ُِف َّللاَّ ص"َوَما أَْنسَْقتُْم ِمْن َشْي

اِاقِيَن ")سبج   ص وَذكروا عباا هللا أن من السبعأل الذين يظقهدم هللا فدي ظقده يد م 39َوُهَ  َخْيُر الرَّ

أل فجخساهددا حتددى ال َعقددم شددماله مددا أنسقددت يميندده  " ال ظددل إال ظقدده, مددنهم "رُجددل َصدددق بصدددق

 والصدقأل َطسئ غضب الرب كما يطسئ الماَ النار " كما قال النبي صقي هللا عقيه وسقم .

 .أق ل ق لي هذا وأستمسر هللا لي ولكم, فاستمسروه يمسر لكم

 الخطبأل الثانيأل "
 معين .والص ُ والس م عقي أشر  الخقج أج –الحمد هلل رب العالمين 

أيها الناس ، اتقوا هللا تعالى فتقوى هللا هي الثمرة المرجوة من الصيام حيث تحث آيات الصوم 
في أولها :" لعلكم تتقون" وفي أخرها "ولعلهم يتقون" .والتقوي وقاية من الشر والعذاب ، 

 وسبب موصل للخير والثواب .
  إخ ُ اإليمان واإلس م    

  شهر الت بأل والممسرُ.. 
ً كريماً, وشهراً عظيماً, لم يبج بيننا وبينه إال أيام  معدواُ, ن ستقبل بعد ساعات ق مل  ميسا

َشْهُر َرَمَضاَن ٱلَِّذل أُنِزَل فِيِه "فماذا أعدانا لهذا الضيف؟ وكيف سنستقبل هذا الشهر العظيم؟ 

َن ٱْلُهَدٰل َوٱْلسُْرقَانِ   ص.185" )البقرُ/ٱْلقُْر ُن ُهًدل ل قنَّاِو َوبَي ِنَٰ ٍت م ِ

صيام نهاره وسن لنا رس ل هللا قيام ليقه , فَرمه هللا لرفعأل ارجاَِنا, وَكسير  فر  هللا عقْينا

يام, ولنحتسِب ااْجَر عند هللا فيما يُصيبُنا من عطٍن وج عٍ,  سي اَنا, فقنستْشِعر التَّعبُّد هلل بالص ِ

صقَّى  -فعن أبي ُهريرُ قال  قال رس ُل هللا  وال نتثاقل شهر رمضان ونراه عب ًا نتمنَّى رحيقَه؛

 .) "َمن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا, ُغِسر له ما َقدَّم من ذنبه") البخاري-هللا عقيه وسقَّم 

  فه  شهر الت بأل والممسرُ.. 

عباد هللا : قد بين هللا لكم مراتب الخير وثوابه ، وحضكم على ذلك وسهل لكم طرقه وأسبابه ، 
تعالى: " َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َرب ُِكمْم " وإلمى قولمه:" فَمنِْعَم أَْجمُر اْلعَماِمِليَن " . فوصم  فقال 

المتقين بالقيام بحقوقه وحقوق عباده وبالتوبة واالستغفار ، ونفى عنهم اإلقاممة علمى المذنوب 
رني بعمل يدخلني الجنة " يا رسول هللا : أخب -رضي هللا عنه -واإلصرار ، وقال معاذ بن جبل 



وينجيني من النار . قال صلي هللا عليه وسلم  : " لقد سألت عن عظميم وإنمه ليسمير علمى ممن 
يسمره هللا عليممه تعبممد هللا ال تشممرك بمه شممي ا ، وتقمميم الصممةة وتمصتي الضكمماة ، وتصمموم رمضممان 

ن النمار ودخمول وتحج البيت " ، أي فمن قام بهذه الشرا ع الخمس حق القيام استحق النجاة م
دار السمةم ، ثمم لممما رآه شمديد الرغبممة فمي الخيممر وضما لمه وللمممة السمباب التممي توصمل إلممى 

فقال:"أال أدلمك علمى  -خيري الدنيا واآلخرة ، والبواب التي تفضي إلى النعم الباطنة والظاهرة
ممن جميمع  أبواب الخير ؟ الصوم جنة"أي : وقاية في المدنيا ممن المذنوب ، ووقايمة فمي اآلخمرة

الكروب ، "والصدقة تطفئ الخطي ة كما يطفئ الماء النار ، وصةة الرجل في جو  الليل " ثم 
ى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجعِ "

"يَْعَملُوَن " ثمم قمال: "أال أخبمرك -حتى بلغ -تة قوله تعالى: " تَتََجافَ
الصمةة وذروة سمنامه :  برأس المر وعموده وذروة سنامه؟ رأس المر : اإلسةم وعمموده :

الجهاد في سبيل هللا " ثم قال : "أال أخبرك بممةك ذلمك كلمه؟ " قلمت بلمى يما رسمول هللا ، فأخمذ 
بلسان نفسه وقال: " ك  عليك هذا " قلت يا رسول هللا : وإنا لمصاخذون بما نتكلم بمه ؟ قمال: 

حصما د ألسمنتهم ؟" " فممن "ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على منماخيرهم إال 
ملك لسانه فأشغله بما يقربه إلمى هللا ممن علمم وقمراءة وذكمر ودعماء واسمتغفار ، وحبسمه عمن 

فقد ملك أمره كله واسمتقام  -الكةم المحرم من غيبة ونميمة وكذب وشتم وكل ما يسخط الجبار
فمانظروا رحمكمم  على الصراط المستقيم . ومن أطلق لسانه فيما يضره استحق العمذاب اللميم .

هللا ما أسهل همذه الشمرا ع وأيسمرها ، ومما أعظمم ثوابهما عنمد هللا وأكملهما . فجاهمدوا نفوسمكم 
 على تحقيقها وإكمالها ، وسلوا ربكم اإلعانة على أقوالها وأفعالها .

أيها الناس:ونحن نستقبل همذا الضمي  الكمريم علينما أن نستشمعر منضلتمه ومكانتمه وأن نعمد لمه 
اً وأن نغتنم أيامه ولياليه بالمسارعة إلي الخيرات وطلمب لمغفمرة والرحممات ممن رب العدة جيد

الرض والسموات ..وأن نأخذ بأسباب الرحمة والمغفرة حتي ننال الدرجة العلمي ممن الجنمة .. 
فرمضان موسم للطاعات والحسنات ..ويستطيع المسلم الصا م أن يحصد مليارات الحسنات إذا 

مامممه التغيمب عنمه والتقممرب إلمي هللا بشمتي وجمموه الخيمر والتخلمق بممأخةق جعمل همذه الفرصمة أ
 القرأن والتحلي بأخةق اإلسةم في كل أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ..

والسعيد من ربا في هذا الشهر البركات والخيرات والشقي هو من ادرك رمضان ولم يغفر له 
 خاب وخسر وذلك هو الخسران المبين .

 يمان واإلس م   أخ ُ اإل

نستقبل شهر رمضان بت بأل صااقأل خالصأل نص حٍ, نققً فيها عن كل معصيأل, ونندم عقى ما 

مضى من أعمارنا في معصيأل هللا, ونعاهد هللا أال نع ا لمعصيأل. فالت بأل واجبأل من كل ذنب, فَن 

عن الذنب,  كانت المعصيأل بين العبد ورب ه وال َتعقج بحج  امي فقها ث ثأل شروط  اإلق ع

والندم عقى ما فات, والعزم عقى عدم الع اُ إلى الذنب أبداً, وإن كانت المعصيأل َتعقج بحج 

 امي فيضا  شرط رابً لهذه الشروط الث ثأل وه  أن يبرأ من حج صاحبها,وهي را المظالم 

 إلي أهقها , فَن كانت ماالً راه إليه, وإن كانت غيبأل استحقه منها ونح  ذلك.

 َ بي قب ل أن ال َستطيعي أن َت بي يا نس م

 واستمسري لذن ب      ك الرحمن غس  ار الذن  ب

 إن المنايا كالرياح عقي    ك اامم  أل الهب       ب

 "كقنا ذوو خطج,وكقنا ذاش المذنب, والخطج من طبيعأل البشر والمعص م أخ ُ اإليمان واإلس م 

لكمال سبحانه وَعالى, و"كل بني  ام خطاَ, من عصمه هللا سبحانه وَعالى, والكمال لصاحب ا

صلي هللا عليه  رمي هللا عنه  عن النبي وخير الخطامين الت اب ن") صحيحص.وعن  أبي هريرُ
أنه قال  "والذي نسسي بيده ل  لم َذنب ا اَى هللا بق م يذنب ن فيستمسرون هللا فيمسر هللا وسلم 

ج, وكقنا ذاش المذنب")مسقمص.القهم بقمنا رمضان له".ف  بد من الخطج والتقصير, فكقنا ذو خط

 .واراقنا صيامه وقيامه القهم أمين يارب العالمين وبارش لنا فيه 

:أقمول قممولي همذا واسممتغفر هللا العظميم لمي ولكممم ..وقومموا إلممي صمةتكم يممرحمكم هللا  عبماد هللا

 ..وأقم الصةة ..عبد الناصر بليا .


