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 التھنئة بقدوم شھر رمضان المبارك 1440ھـ  
قال تعالى:

َن اْهلَُدى َواْلُفْرَقاِن َفمَ ن  ( َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي أُنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبـَيِّنَ اٍت مِّ

َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فَـْلَيُصْمهُ ) البقرة 185.
 األخوة واألخوات: السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

هر ش –لى ان أهنئكم والمسلمين فى مشارق األرض ومغاربها بهذا الضيف الكريم يطيب 
د كل مكان، وأن ير المسلمين فييصلح فيه وبه أحوال سائال المولى عز وجل أن  -رمضان 

عباد العالم الى الحق والعدل ويرزقه التوبة النصوح من ظلمه الذى مأل البر والبحر وأضرَّ بال
, ماناإليا لزيادة منطلقا كريمً الفضيل من الجميع أن يتخذ من هذا الشهر  والبالد ، كما أرجو 

 مد من أنواره ونتلمسونست ه, ولنجتمع حول القران الكريم ننهل من معارف اإلرادةوتحرير 
خطاه , ونتخذه شرعة ومنهاجا فى حياتنا .

خوانى:إأحبابى و  
 شهر رمضان هو شهر المغفرة والعتق من النار، لكن لألسف هناك أعمال تحجب المغفرة عن

اسٍ فعن ابن عب،إدمان الخمر  ووقطيعة الرحم، ، بعض الناس منها: عقوق الوالدين والخصومة
 عليه إن هللا ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى هللا(عا :مرفورضى هللا عنهما 

و سلم فيعفو عنهم و يرحمهم إال أربعة : مدمَن خمر        و عاًقا و مشاحًنا وقاطَع رحم ) لذا 
فإن أول ما يجب علينا استعداًدا لشهر رمضان هو أن نحذر موانع الرحمة فنتخلى عمَّا هو 

 موجود فينا من هذه القبائح . 

* وكم من باحث وخطيب تحدث عن شهر رمضان وفضائله وعن الصيام وحكمه وغاص فى 
رة على أن فأبدع فى ذلك ما شاء هللا , لكن رغم ذلك كله تبقى  حكمة الصوم قاد أسراره

  تعطى أكثر وأكثر .

والسر فى ذلك أنه تشريع الهي يتجاوب مع الفطرة ويلبى حاجة العقل والقلب , ويحقق 
التوازن بين المطالب المادية والروحية ويحرر اإلنسان من أسر العادات , فهو خير متجدد يزيد 

  الحياة بركة ونماء وقيمة .

كبيرا ألن هللا تعالى جعل فيه من الخير والنور * وشهر رمضان جدير بأن نهتم به اهتماما 
 والهداية والبركة ما لو وزع على العالم بأسره لوسعه :

عظم انتصارات المسلمين , وفيه ليلة القدر , وفيه م=ففيه نزل القران الكريم , وفيه كانت 
 الصيام ... أال ما أشبه شهر رمضان بالواحة الروحية الخصبة .

*روى اإلمام البيهقى فى شعب اإليمان عن جابر رضى هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى 
أعطيت أمتي في شهر رمضان خمساً لم يعطهن نبي قبلي: أما واحدة فإذا (هللا عليه وسلم: 

كان أول ليلة من شهر رمضان نظر هللا تعالى إليهم، ومن نظر هللا إليه لم يعذبه أبداً، وأما 
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فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند هللا من ريح المسك، وأما الثالثة: فإن الثانية: 
المالئكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، وأما الرابعة: فإن هللا تعالى يأمر جنته فيقول لها: 

استعدي وتزيني لعبادي، أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي، وأما 
كان آخر ليلة غفر لهم جميعاً، فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ قال: الخامسة: فإنه إذا 

  ال، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم.

* والصوم هو العبادة الوحيدة التى خصت بالنسبة الى هللا تعالى حيث قال سبحانه فى 
:( كل عمل ابن آدم له إال الصوم   تعالىرحمهما هللالبخاري ومسلم فيما رواه  حديثه القدسى

  . فإنه لي وأنا أجزي به )

, ولقبول سر بين العبد وربه  واإلخالص* وأحلى أعطيات الصوم وأغلى معانيه : اإلخالص , 
  .األعمال عند هللا تعالى شرطان أحدهما اإلخالص , والصيام يعلمنا كيف يكون 

م هى تحقيق التقوى , والتقوى هى الطريق الى الغنى لمن أراد يا* والغاية الكبرى من الص
  :, قال تعالى الغنى والسبيل الى العلم لمن أراد العلم , والسبيل الى كل خير 

َماء َواألَْرضِ) َن السَّ من سورة األعراف  ( َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْيِهم َبَرَكاتٍ ّمِ
  .96اآلية 

* واألمة اإلسالمية أمة فرض عليها الجهاد فى سبيل هللا , والصوم فيه تدريب لألمة على 
أولى مراحل الجهاد  وهو ( جهاد النفس ) لتستعلى على ضرورات الجسد وبالتالى على 

شهواته , ولتتحمل مشقات الطريق المفروش بالعقبات واألشواك , فالصوم أعظم مرب 
بح لجماح األهواء , وقاطع ألسباب التعبد لغير هللا تعالى فالهوى معبود , والمال لإلرادة وكا

  معبود .

( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير * والصابرون أجرهم عند هللا تعالى عظيم , قال تعالى : 
  , والصوم يعلم الصبر .10الزمر  حساب )

جعل هللا بينه وبين النار خندقا كما بين  ( من صام يوما فى سبيل هللا* والصوم جنة من النار : 
  رواه الترمذى رحمه هللا تعالى . السماء واألرض )

الصوم حرمان مشروع، وتأديب * والصوم حرمان , لكنه حرمان مشروع كما قال شوقى :( 
بالجوع، وخشوع � وخضوع ولكل فريضة حكمة، وهذا الفرض ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، 

، ويحض على الصدقة، ويكسر الكبر، ويعلم الصبر، ويسن خالل البر، حتى إذا يستثير الشفقة
جاع من ألف الشبع، وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع، والجوع كيف ألمه 

  إذا لذع" .

رضي هللا عنه سهل  والصائمون يدخلون الجنة من باب خاص بهم يسمى بباب الريان , فعن* 
إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون  (: عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال

يوم القيامة ال يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون ال يدخل منه أحد غيرهم 
  . لوا أغلق فلم يدخل منه أحد )فإذا دخ

  * والصائمون دعوتهم ال ترد , وخلوف ( رائحة ) أفواههم عند هللا أطيب من ريح المسك .
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 –رضي هللا عنهما  –عبد هللا بن عمرو بن العاص  * والصائمون يشفع لهم الصيام والقران فعن
يَاُم َواْلُقْرآُن َيْشَفَعاِن  (قال: قال رسول هللا:  يَاُم أَْي َرّبِ َمَنْعُتُه الصِّ لِْلَعْبِد َيْوَم اْلِقيَاَمِة يَُقوُل الصِّ

ْعِني  ْعِني فِيِه َويَُقوُل اْلُقْرآُن َمَنْعُتُه النَّْوَم بِاللَّْيِل َفَشّفِ َهَواتِ بِالنََّهاِر َفَشّفِ فِيِه َقاَل الطََّعاَم َوالشَّ
َعاِن )   رواه اإلمام أحمد.َفُيَشفَّ

ُ َعْنُه ، َقاَل اْبَن َعبَّاسٍ دريب على الجود والبذل والعطاء فعن عبد هللا * وفى الصوم ت َرِضَي �َّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَْجَوَد النَّاسِ : "  بِاْلَخْيِر ، َوَكاَن أَْجَوُد َما َيُكوُن فِي َرَمَضاَن ِحيَن َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى �َّ

َالم َيْلَقاُه ُكلَّ لَْيلٍَة فِي َرَمَضاَن ، َحتَّى َيْنَسِلَخ َيْعِرضُ   َعلَْيِه َيْلَقاُه ِجْبِريُل ، َوَكاَن ِجْبِريُل َعلَْيِه السَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْلُقْرآَن ، َالم ، َكاَن أَْجَوَد بِاْلَخْيِر ِمَن الّرِيحِ  النَِّبيُّ َصلَّى �َّ َفإَِذا لَِقَيُه ِجْبِريُل َعلَْيِه السَّ

  . " اْلُمْرَسلَةِ 

* ألجل كل هذه الفوائد كان الصيام وصية النبى صلى هللا عليه وسلم ألبى أمامة رضى هللا 
  فى السنن . . رواه النسائى رحمه هللا تعالى ( عليك بالصوم فإنه ال مثل له )عنه 

  *وهذه جملة من آداب الصيام : 

اللَُّهمَّ  (: ء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رأى المسلم هالل شهر رمضان يدعو بدعا -1
 ُ َالَمِة َواْإلِْسَالِم ، َربِّي َوَربَُّك �َّ رواه  هالل خير ورشد ) أَِهلَُّه َعلَْيَنا بِاْلُيْمِن َواْإلِيَماِن ، َوالسَّ

  الترمذى .

من “من الليل : فعن ابن عمر رضى هللا عنها أن النبي قال: االستعداد للصوم بتبييت النية  -2
رواه النسائي, والنية محلها القلب وال يشترط التلفظ ” لم يبيت الصيام من الليل فال صيام له

  بها .

هريرة رضى هللا عنه عن  اإلخالص � تعالى فى الصيام وطلب مغفرته ورضوانه , فعن أبى -3
:( من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال 

  متفق عليه . ذنبه )

على الصيام بالقيام للسحور : فعن أنس رضى هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا  ىِ التقوِ  -4
وسبب البركة أنه يقوى ، رواه الشيخان :( تسحروا فإن فى السحور بركة )عليه وسلم أن قال 

  الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام لذلك يستحب تأخير السحور .

اغتنام وقت السحر بالصالة والذكر والدعاء وتالوة القران والحذر من إضاعته أمام التلفار وما  -5
فتهجد به نافلة  ( ومن الليلشابهه ألنه من األوقات التى تستجاب فيها الدعوات , قال تعالى : 

  .79اإلسراء  لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا )

رضى هللا عنه عن  أبي ذر فعن تعجيل الفطر عند التأكد من دخول وقت صالة المغرب  -6
رواه  )بخير ما عجلوا اإلفطار وأخروا السحورال تزال أمتي  :( النبي صلى هللا عليه وسلم

  .أحمد اإلمام 

ثم ما الدعاء عند اإلفطار , ويستحب الدعاء بما ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -7
( اللهم إنى لك هللا عليه وسلم يقول عند فطره : , وكان صلى يزيد ما شاء من الدعاء إذا أراد 

رواه أبو داود  صمت وعلى رزقك أفطرت , ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا )
  والنسائى . 
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اإلفطار على تمرات فإن لم يتيسر فعلى الماء ثم يصلى المغرب ثم يكمل إفطاره بال  -8
إسراف حتى يتمكن من أداء صالتى العشاء والتراويح , فعن سلمان بن عامر رضى هللا عنه  

(إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال : 
  رحمهما هللا تعالى . والترمذيرواه أحمد  ماء فإن الماء طهور )التمر فعلى ال

اإلكثار من فعل الخيرات والمحافظة على الجماعات واإلحسان الى عباد هللا تعالى , فا�  -9
تعالى يعطى عباده من األجر أضعاف ما يعطى فى غير شهر رمضان والمسلم يقتدى بربه عز 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  وجل فيجود على الناس كما أن هللا تعالى يجود عليه , وقد ( َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى �َّ
أَْجَوَد النَّاسِ بِاْلَخْيِر ، َوَكاَن أَْجَوُد َما َيُكوُن فِي َرَمَضاَن ), وروى ابن خزيمة من حديث سلمان 

... من :(رضى هللا تعالى عنه عن النبى صلى هللا عليه وسلم قوله فى فضائل شهر رمضان 
تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه , ومن أدى فيه فريضة كان كمن 

, لذا ينبغى على كل صائم أن يغتنم كل ثانية من ثوان هذا  أدى سبعين فريضة فيما سواه )
  الشهر المبارك فال يدعها تنقضى إال فى طاعة � تعالى .

الوقوع فى المعاصى والذنوب , فالصائم يحفظ لسانه  حفظ جميع الجوارح واألعضاء من – 10
وعينه ويده ورجله وفرجه وجميع أعضائه عن الوقوع فى المعصية ومن حق جوارحه عليه أن 

يزكيها ويذيقها لذة الطاعة , وبالتالى فال مجال للغيبة وال للنميمة وال للكذب وال للغش وال 
 تعالى , عن أبى هريرة رضى هللا عنه قال للفحش وسوء الخلق وال للنظر الى ما حرم هللا

( ليس الصيام من األكل والشرب , إنما الصيام من اللغو :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  رواه بن خزيمة والحاكم . والرفث , فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل أنى صائم إنى صائم ),

:( رب صائم حظه = وعن ابن عمر رضى هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
  رواه  الطبرانى فى الكبير . من صيامه الجوع والعطش , ورب قائم حظه من قيامه السهر )

ُ َعلَْيِه ُعَبْيٍد َعْن =  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : أَنَّ َرُجًال َجاَء إِلَى النَِّبّيِ َصلَّى �َّ ِ َصلَّى �َّ َمْولَى َرُسوِل �َّ
ِ إِنَّ اْمَرأَتَْيِن َصاَمَتا ، َوإِنَُّهَما َكاَدتَا أَْن تَُموتَا ِمَن اْلعَ َوَسلََّم ، َفَقاَل   : طَشِ ، َقالَ : يَا َرُسوَل �َّ

ِ إِنَُّهَما َكاَدتَا أَْن تَُموتَا ! َفأَْعَرَض َعنْ  ُه أَْو َسَكَت ، َفأَْعَرَض َعْنُه أَْو َسَكَت ، ُثمَّ َعاَد َفَقاَل : يَا نَِبيَّ �َّ
ِ إِنَُّهَما َقْد َماتََتا ، َقاَل :  َفِجيَء بَِقَدحٍ  : اْدُعُهَما ، َفَجاَءتَا ، َقالَ ُثمَّ َجاَء بِاْلَهاِجَرِة ، َفَقاَل : يَا نَِبيَّ �َّ

َدحِ أَْو َقاَل ُعّسٍ ، َفِقيَل ِإلْحَداُهَما : قِيِئي ، َفَقاَءْت َقْيًحا َوَدًما َوَصِديًدا َولَْحًما َحتَّى َقاَءْت نِْصَف اْلقَ 
ْحًما َعِبيطًا َوَغْيَرُه َحتَّى َمألَتِ اْلَقَدَح ، ، ُثمَّ قِيَل : لِألُْخَرى قِيِئي ، َفَقاَءْت لَْحًما َوَدًما َصِديًدا َولَ 

ُ لَُهَما ، َوأَْفطَ  ا أََحلَّ �َّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : إِنَّ َهاتَْيِن َصاَمَتا َعمَّ ِ َصلَّى �َّ َرتَا َعلَى َما َفَقاَل نَِبيُّ �َّ
ُ َعلَْيِهَما ، َجلََسْت إِْحَداُهَما إِلَى األُ  َم �َّ   .ْخَرى ، َفَجَعلََتا تَْأُكالِن ِمْن ُلُحوِم النَّاسِ َحرَّ

وثيق الترابط االسرى تالحرص على اجتماع جميع أفراد العائلة على مائدة اإلفطار ل – 11
  وترسيخ قيم المودة والرحمة بين جميع أفرادها .

الترابط بين أفراد دعوة األقارب واألصحاب والصالحين والفقراء لتناول طعام اإلفطار لتأكيد  – 12
المجتمع المسلم والتماسا  للخير والبركة واألجر من هللا عز وجل , فعن زيد بن جال الجهنى 

:( من فطر صائما كان له مثل أجره غير رضى هللا عنه عن النبى صلى هللا عليه وسلم  قال 
  .رواه الترمذى والنسائى رحمهما هللا تعالى أنه ال ينقص من أجر الصائم شئ ) 

تجنب الفطر فى نهار رمضان إال لعذر قوى ورخصة رخص بها الشرع كمرض أو سفر أو  – 13
كبر سن أو والدة ونحو ذلك , ومن األدب الواجب على صاحب العذر أال يجاهر بفطره تقديرا 
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لحرمة الشهر واحتراما لمشاعر الصائمين وحتى ال يشجع المستهترين بالمجاهرة بالفطر , 
من أفطر يوما من :(قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  رضى هللا عنه أبي هريرةفعن 

رواه الترمذى رحمه  رمضان من غير رخصة وال مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه)
  هللا تعلى .

لشهر ويضاعف هذا االجتهاد فى العشر األواخر , وقد كان النبى االجتهاد بالعبادة طوال ا – 14
صلى هللا عليه وسلم يخصها باالعتكاف , فعن السيدة عائشة رضى هللا عنها ان النبى صلى 

رواه (كان إذا دخل العشر األواخر أحيي الليل وأيقظ أهله وشد المئزر )هللا عليه وسلم 
  البخارى ومسلم رحمهما هللا تعالى .

(بسم استحباب طلب ليلة القدر وقيامها , فليلة القدر أفضل ليالى العام , قال تعالى :  – 15
ٌر ّمِْن أَْلِف هللا الرحمن الرحيم*إِنَّا أَنَزْلَناُه فِي لَْيلَِة اْلَقْدِر *َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَُة اْلَقْدِر *لَْيلَُة اْلَقْدِر َخيْ 

ُل اْلَمالئِكَ  وُح فِيَها بِإِْذِن َربِِّهم ّمِن ُكّلِ أَْمٍر *َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطلَعِ اْلَفْجِر )َشْهٍر *تََنزَّ سورة  ُة َوالرُّ
  القدر .

وعن السيدة عائشة رضى هللا عنها قالت : قلت يا رسول هللا أرأيت إن علمت أى ليلة القدر ما 
واه أحمد وبن ماجه ر :(اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى)أقول فيها ؟قال: قولي 

  والترمذى رحمهم هللا تعالى .

ا من شهر رمضان فهى يسيرً  أداء زكاة الفطر  وهى فرض على كل مسلم شهد ولو جزءً  – 16
واجبة على الصغير والكبير والرجل والمرأة والغنى والفقير , فكل من ملك زاد يوم العيد وليلته 

نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من أوالده ه إخراجها , ويخرجها األب والزوج عن ييجب عل
, واغناء للفقير عن ذل الحاجة يوم العيد ,  لصغائر الذنوبوزوجته وغيرهم , وشرعت : كفارة 

وهى تعطى للفقراء والمساكين , ويجب إخراجها قبل يوم العيد بفترة كافية حتى يتمكن 
القيمة هذا العام فى  وتقدرا , الفقير من شراء حاجاته , ويجوز إخراج القيمة نقدً 

  دوالرات كندية  )8ثمانية (ربروك بيش

أسأل هللا تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام , وأن يجعلنا من عتقائه فى هذا الشهر 
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه  والحمد � رب العالمين .               الكريم .
  وسلم .

 د/ صالح محمود 

 
 

 




