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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
ُ  الندا،أعمَ  وسديااتِ  ناِسدأنفُ  شدرورِ  نِمد بداهللِ  ونعدوذُ   ،رُ ونسدتففِ  ونسدتهديه هونسدتعينُ  نحمدُد  هلل، الحمدَ  إنَّ  َُّ َمدْن ََْهدِد 

ا  نبيَّنددا أنَّ  لدده، وأشددهد شددر كَ  ال وحددد  للاُ  إال إلدده ال أنْ  وأشددهد ،َفُهددَو اْلُمْهتَددِد َوَمددْن ُيْضددِلْل َفَلددْن َتِجددَد َلددُه َوِلي ددا ُمْرِشددد 
ا كون، شدرِ المُ  كِر  ولو كلِ ه الدَن على لُيظهر  الحق ِ  ودَن بالهدى ربُّه أرسله وخليُله، وصفيُّه ورسوُله، ُد عبْ  محمد 
لين، الُفر ِ  وأصحاِبه ر ن،الطاهِ  الطيِ ِبين بيته آل وعلى عليه وسالمه ربِ ي فصلواتُ   هدمدربِ  علدى سدار ومن الُمحجَّ
أم ا بعد إخوة اإليمدان: بضدعة أيداٍم قليلدة وندودُّع شدهر شدعبان لنبددأ شدهر رمضدان ، الدَن َوم إلى داهمهُ بِ  واهتدى

))َيااا َأَهَاااا المبددار ، ولهددذا أحببددم اليددوم أن نتددذاير سددو ة  آيدداِت الصدديام، إذ يقددول للا تعددالى وهددو أحكددم القددا لين: 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَّذِ  َأيَّاًما َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكااَن  (183هَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن )الَِّذهَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ 

ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذهَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعااُم ِمْساِييٍن  َفَماْن َتَطاوََّ  َخْياًرا َفُااَو ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
َِ ِفياِه اْلُقاْرآُن ُلاًدا ِللنَّااِ  184َأْن َتُصاوُموا َخْياٌر َلُكاْم ِْْن ُكْناُتْم َتْعَلُماوَن )َخْيٌر َلُه وَ  ( َشاْاُر َرَمَضااَن الَّاِذُ ُأْناِ 

اْاَر َفْلَيُصاْمُه َوَماْن َكااَن َمِريًضاا َأْو َعَلاى َسافَ  ٌة ِماْن َأيَّااٍم ٍر َوَبيِ َناٍت ِمَن اْلُاَدا َواْلُفْرَقاِن َفَمْن َشِاَد ِماْنُكُم الشَّ َفِعادَّ
َ َعَلاا ااُروا بَّ َة َوِلُتَكبِ  ُ ِمُيااُم اْلُيْسااَر َوَد ُهِريااُد ِمُيااُم اْلُعْسااَر َوِلُتْكِمُلااوا اْلِعاادَّ ى َمااا َلااَداُ ْم َوَلَعلَُّكااْم َتْشااُيُروَن ُأَخااَر ُهِريااُد بَّ

ِمُناوا ِباي َلَعلَُّااْم َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدُ َعنِ ي َفِإنِ ي َقِريٌب ُأِجياُب دَ  (185) ُْ اِ  َِْذا َدَعااِن َفْلَيْساَتِجيُبوا ِلاي َوْلُي ْعاَوَة الادَّ
 .[184-183]البقرة: (((186َهْرُشُدوَن )

ة شهر الصيام وما فيده ومدا لده... ُكتدب عليندا صديامه،  آياٌت كر مة من سورة البقرة، اختصرت لنا كثير ا ِمن ِقصَّ
ل األمم التي تصوم،  اَياُم َكَماا ُكِتاَب فال تحسبو  عقاب ا لكم، وال تحسبو  مشقَّة  علديكم، ولسنا أوَّ ))ُ ِتاَب َعَلاْيُكُم الصِ 

 لماذا ُكِتب؟ ولماذا ُفِرض؟ .((َعَلى الَِّذهَن ِمْن َقْبِلُكمْ 

مددن حوَلدده، فددمذا صدداَم ، لتعتددادوا التقددوى، لتعتددادوا مراقبددة للا فددي السددرِ  والعلددن، فددالمرُ  َتشددجَّ  ب((َلَعلَُّكااْم َتتَُّقااونَ ))
ا علددى االنقيدداد ألمددِر للا،  ا رو ددد  ددا صددام معهددم فيكددوُن ذلددك أهددون علددى اإلنسددان، فتعتدداد نفسدده رو ددد  الندداُ  جميع 
 تعتاد نفسه على مراقبة للا، تعتاد نفسه على مخالفة الهوى ومقاومة الشهوات، في هذ  الددورة التدر بيدة القصديرة

ُيقلِ ُلها للا لنا فهو موسٍم عظيٌم من مواِسم للا سرعان ما سينقضي، ففا ٌز مستبشر، وخاِسدٌر ، ((َأيَّاًما َمْعُدوَداتٍ ))
 -صدلَّى للا عليده وسدلَّم  –كدان النبدي  -أَهدا السدادة  –، ولهدذا محروٌم من أدرك رمضان فلم ُيغفار لاهمحروم، 
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دددددر أصدددددحابه بددددددخول الشدددددهر الفضددددديل ليسدددددتعدوا لددددده وليعطدددددو  حقددددده وليعرفددددد  فيقدددددول روحدددددي فددددددا :وا قددددددر ، َُبشِ 
ُ َعَلْيُكْم ِصَياَمهُ  ،َشْاٌر ُمَباَركٌ  ،َقْد َجاَءُ ْم َشْاُر َرَمَضانَ " َوُيْغَلاُق ِفياِه َأْباَواُب  ،ُيْفَتُح ِفيِه َأْبَواُب اْلَجنَّاةِ  ،اْفَتَرَض بَّ

َياِطينُ  ،اْلَجِحيِم  .]روا  أحمد والبيهقي[ "ِفيِه َلْيَلٌة َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْاٍر َمْن ُحِرَم َخْيَرَلا َفَقْد ُحِرمَ  ،َوُتَغَل ِفيِه الشَّ

 اللهم ال تجعلنا من المحرومين يا ربَّ العالمين.

ٌة ِمْن َأيَّاٍم )) ثمَّ ُتتبُ  اآليات الكر مة: ُأَخَر َوَعَلاى الَّاِذهَن ُيِطيُقوَناُه ِفْدَياٌة َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ
 .((َطَعاُم ِمْسِييٍن َفَمْن َتَطوََّ  َخْيًرا َفُاَو َخْيٌر َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكْم ِْْن ُكْنُتْم َتْعَلُمونَ 

لهددم اإلفطددار فددي  مددن َُددرخَُّ  ن لنددا ربُّنددا تبددار  وتعددالى ه، بدديَّ َبددلَ أحددٌد إال  َ  هددذا الدددَن ُيسددٌر ولددن ُيشدداد الدددَنَ  ألنَّ 
دُه وآالَمده ، أي مدر  ؟ المدر ُ  رمضان، فدذكر المدر َ   َُ ُر الصدياُم شدفا َ ، الدذي َز دد الصدياُم مر إذا   ُ أو َدخخِ 

فهدددذ  الفتدددوى مدددن اختصددداس الطبيدددب المسدددلم الثقدددة وليسدددم مدددن  ،أفتدددى لددده الطبيدددب المسدددلم الثقدددة بلدددزوم ِفطدددر 
 اختصاس الشيخ.

ددد  الحامدددلُ  ق بهدددم المدددرأة وُ لَحددد ،الفددداني العجدددو ُ و  المسددداِفرُ المدددر ُ  و  ُِ  إذا خافدددم علدددى نفسدددها أو ولددددها، والُمر
؛ فهددخال  ُيفِطددرون و قضددون، إال العجددوَ  الفدداني ومددن يسددتحيُل والمجاهددُد َددوم المعركددة إن كددان الصدديام ُيضددِعفه

ه فمنَّه يفدي عن كلِ  َوٍم أفطر  إطعام مسكين.  عادة  شفاُ  مُر

ددددا  ُيفِطدددرون، نعددددم ددددا لُحرمددددات للا، وتعظيم  ُيفِطددددرون لُعددددذٍر ولكددددن ال ُيجدددداهرون، ال وألددددم ال، ال ُيجدددداهرون تعظيم 
لشعا ر للا، ال ُيجاِهرون ولو ُأبدي  لهدُم الِفطدُر ألعدذاِرهم، لكدي ال ُيسدا  الظدنُّ بهدم ولكدي ال َُتهمدوا فدي دَدنهم... 

ا خَتم ر  :تبدار  وتعدالى بُّنا ولهخال  جمي ع  َفَماْن َتَطاوََّ  َخْياًرا َفُااَو َخْياٌر َلاُه َوَأْن َتُصاوُموا َخْياٌر َلُكاْم ِْْن )) قولده قدا ال 
لهدم  فالصيام أولى وأفضُل وأجدر يصيبه دون ُرر المبَتِلين ن أولاكعلى الصوم مِ  صَبرَ فمن  ((ُ ْنُتْم َتْعَلُمونَ 
ا.  جميع 

ددا ال يخددافون للا، أ و ال يقدددرون علددى ُددبه نفوسددهم وال علددى ترو ضددها، فمددا بالنددا أََّهددا السددادة ونحددن نددرى أقوام 
فمذا بهم ُيفِطرون ِسر ا أو جهر ا في رمضان لفير ُعذر، وفي الحدَث الذي أخرجده ابدن ِحبدان فدي صدحيحه بسدنٍد 
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ا، ة أشداقام تسايل أشاداقام دًمامعلقين معراقيبام مشقق قوًما "ُأِرَي  -صلَّى للا عليه وسدلََّم  -حسن أنَّ النبي 
ُدء الذهن يُ  فقلت: قاِ: ُدء؟ فقيل: ل  ".ة صوماملَّ حِ فطرون قبل تَ من ل

ى للا صدلَّ  -وفي البخاري ومسلم عن رسول للا وشٌر منهم مكان ا وأُلُّ سبيال من ُيجاهرون بذلك والعياُذ باهلل، 
معصددية فددي الب المجدداهَرةن ِمددأعاذنددا للا وايددايم  (( المجااالرون أمتااي معااافى ِْد   لَ ُ اا))أندده قددال:   -معليدده وسددلَّ 

 رمضان وفي  ير رمضان أَها األحبَّة.

َِ ِفياِه اْلُقاْرآُن ))اإلحسدان والقدرآن، الصيام والقيام، شهر الصدقة و  شهُر رمضاَن، شهرُ  َشاْاُر َرَمَضااَن الَّاِذُ ُأْناِ 
ُرنا اآليات الكر تُ ((، ُلًدا ِللنَّاِ  َوَبيِ َناٍت ِمَن اْلُاَدا َواْلُفْرَقانِ  لنعدي كيدم   مدة بمقدام القدرآن فدي شدهر رمضدان،ذكِ 

ي للا عنهما  -بن عبا  عبد للا أنَّ رمضان هو شهر القرآن، وفي الصحيحين عن  َ ااَن النَِّباَي  »: قال –ُر
ِجْبِريُل َوَكاَن ِجْبِرياُل  َأْجَوَد النَّاِ  ِماْلَخْيِر َوَكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاَن ِحيَن َهْلَقاهُ  -مى للا عليه وسلَّ صلَّ  -

ااَيم َهْلَقاااهُ  َيْعااِرُض َعَلْيااِه النَِّبااَي  [، أي حتددى َنقضدديرمضددان] َلْيَلااٍة ِفااي َرَمَضاااَن َحتَّااى َهْنَسااِلخَ  ِفااي ُكاال ِ  َعَلْيااِه السَّ
يحِ  َيم َكاَن َأْجَوَد ِماْلَخْيِر ِمَن الرِ   «. اْلُمْرَسَلةِ اْلُقْرآَن َفِإَذا َلِقَيُه ِجْبِريُل َعَلْيِه السَّ

دة  واحددة  يعرِ  ،عرِض مدا ندزل مدن القدرآن علدى جبر دللو القرآن رمضان لمراجعة  ُ  في كلِ  عام ُيخصِ   ده عُر ُُ
دُه علد - روحي فددا   - عام موِته ياملة إال   ا كدان هدذا شدان النبدي وجبر دل مد  القدرآن ولم د، مدرَّتين ى جبر دلعُر
دى  كان هدذا شدان، المخمنين ، كان هذا شانَ الر   المرسلة، يعِرض القرآن و كون أجود من في رمضان مدن َتاسَّ
 ومدن تدِبعهم بمحسداٍن إلدى َدوم الددَن، والتدابعين كدان هدذا شدان الصدحابة الكدرام –صلَّى للا عليه وسلَّم  –بالنبي 
اب للا، يقدروون القرآن في رمضان، وهم الذَن لدم يكدن مدنهم الهجدر لكتدوتدبر وتداُرِ    ون لمز ٍد من تالوةِ َتفرَّ 

ُيكِثدرون الصددقة،  ،، و كونون أجود ما يكونون في رمضانفي رمضان هبل ُيضاِعفونذلك وَ ز دون  ،طيلة العام
 .الفقيرالمسكيَن و َواسون المحتاج و 

دددروا -أَُّهدددا السدددادة  – ولعلدددي دددرون، أذكدددركم بدددمخواٍن لكدددم ُهجِ  ُتفدددرقهم و لتحفدددون السدددما  يفترشدددون األرض  وُ هجَّ
، ، بعدد التضدييق الدداخلي والخدارِجيِ  عليهداوا داثتهم ، وقد تقاعسم ُجلُّ المنظمات عن خدمتهموالسيول األمطار

دددا، تقاعسدددم المنظَّمدددات  تقاعسدددم ُجدددلُّ المنظمدددات التدددي توايلندددا عليهدددا ونسدددينا واِجبندددا بدددان َواسدددي بعُضدددنا بعض 
ر المنظَّمدات، بددل أن يخدُرج الندا  فدي اسدتقباِل َمدن وتقاعسنا عن دورنا وواجبنا وايتفينا بملقا  اللوم علدى تقصدي
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ر ا إليهم ِمن إخواِنهم، كلٌّ منهم يجود بمدا أنعدم للا عليده، أو بمدا فداض عدن حاجتده، فلتدروا للا مدنكم مدا  جا  ُمهجَّ
 ُيِحب في شهِر الجوِد والكَرم، شهِر القرآِن والصدقِة واإلحسان.

(( َِ ااْاَر  َشااْاُر َرَمَضاااَن الَّااِذُ ُأْنااِ  َناااٍت ِمااَن اْلُاااَدا َواْلُفْرَقاااِن َفَمااْن َشااِاَد ِمااْنُكُم الشَّ ِفيااِه اْلُقااْرآُن ُلااًدا ِللنَّاااِ  َوَبيِ 
ُ ِمُياُم اْلُيْساَر َوَد هُ  ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُهِرياُد بَّ َوِلُتْكِمُلاوا  ِرياُد ِمُياُم اْلُعْسارَ َفْلَيُصْمُه َوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

َ َعَلى َما َلَداُ ْم َوَلَعلَُّكْم َتْشاُيُروَن ) َة َوِلُتَكبِ ُروا بَّ ( َوِإَذا َساَأَلَك ِعَبااِدُ َعنِ اي َفاِإنِ ي َقِرياٌب ُأِجياُب َدْعاَوَة 185اْلِعدَّ
ِمُنوا ِبي َلَعلَُّاْم َهْرُشُدونَ  ُْ اِ  َِْذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُي  .[184-183]البقرة:((( 186 )الدَّ

 أال وهدي عبدادة الددعا ، دعدا ُ  آيات الصيام بالتذكير بعبادٍة من أعظدم العبدادات، اآلياُت الكر مة، ُخِتمم ُختمم
رنا المولى سبحانه، لكي ال نفَ رة، الدعا  بخيري الدنيا واآلخِ والرجا  الخوفِ  سدم فدل عدن سدخاله فدي هدذا المو ، َُذكِ 
 الفضيل.

وفدي الحددَث في مواِسدم الرحمدات، فدي وقدم الخيدر العمديم، والبركدة الكثيدرة، البددَّ للمسدلم أن يفتدنم بكثدرة الددعا  
 ثيثٌة د ُترَد دعوتام، وَذ َر منام الصائم حين ُيفِطر. الحسن الذي أخرجه التِ رمِذي، قال روحي فدا :

ك ومدا ُيحديُه ِبدك، اختدر أوقدات اإلجابدة وأيثدر الددعا  فدي ما عُسر عليك ِمن أمر الدنيا، ِمن حاِلك وماِلك وعيالِ 
ِ ِعْناَد ُكالِ  " قدال: -مى للا عليده وسدلَّ صلَّ  -وفي الصحي  مما أخرجه ابن ماجه، أن النبيَّ  هذا الشهر الفضيل، ِْنَّ ّلِلَّ

 ".َوَذِلَك ِفي ُكلِ  َلْيَلةٍ  ،ِفْطٍر ُعَتَقاءَ 

فددا تنم فدي كددلِ  ليلددة وفددي كددلِ  ِفطددٍر نفِطددُر  فددي رمضددان، هندا  سدداعُة إجابددة وهندداَ  ُعتقدداُ  ُيعددِتقُهُم للا ِمددن النددار، 
؛ أيثددر الدددعا  لنفِسددك، أيِثددر ر الدددعا رمضددان وأيِثدد ، ا تددنم شددهرَ تاليددهل ا قددد ال تعدديُ  م  موِسدد ، ا تددِنمأخددا اإلسددالم

 أيِثر الدعا  لجيراِنك، أيِثر الدعا  ألمَِّتك، أيِثدر الددعا  علدى الظدالمين، الدعا  لزوجِتك، أيِثر الدعا  ألوالِد ،
ددا قدداِدر ا ُمقتَددِدر ا... ولتعلمددوا بددان للا تعددالى مددا كددان  ال تسددتعِظمنَّ مددن دعددا  ربِ ددك شدديا او  ددا عظيم  فانددم تدددعوا كر م 

مدا تسدمعون وأسدتففر للا لدي ون ....  أقدول بفاِفدٍل عمَّدا تعملدومدا للا  لُيِضي  إيمانكم، وما كان لُيضي  ُدعدا ُيم،
 كم فاستففرو  فيا فو  المستففر ن.ول

 :الخطبة الثانية
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)َوَلَقااْد للا خيددر الوصددايا وصددي ُة ربِ  الَبرايددا:  الحمددد هلل وكفددى وصددالة  وسددالم ا علددى عبددد  الددذي اصددطفى، عبددادَ 
ْيَنا الَِّذهَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقاْبِلُكْم  فداتقوا للا عبداَد للا، فبتقدوى للا الِعصدمة  [.131]النسدا : َوِإيَّااُ ْم َأِن اتَُّقاوا بََّ(َوصَّ

 عدن رسدوِل للاأخرجده أحمدد والطبراندي  اممَّد صدحي ٌ فدي ال من الِفتن، والسدالمُة ِمدَن الِمَحدن، واعلمدوا عبداد للا أنَّ 
َوُربَّ َقااِئٍم  ،))ُربَّ َصاِئٍم َحَظاُه ِماْن ِصاَياِمِه اْلُجاوُ  َواْلَعَطاُ  : أنَّه قال لنا ُمحذِ ر ا معلِ م ا -مى للا عليه وسلَّ صلَّ  -
ااَاُر((َحَظاا صددلواُت ربِ ددي وسددالمه  –وفددي الحدددَث الصددحي  الددذي روا  اإلمددام البخدداري، يقددول . ُه ِمااْن ِقَياِمااِه السَّ
َِ ال َ : -عليه   .وِر َوالَعَمَل ِمِه َفَلْيَس هلِل َحاَجٌة في أْن َهَدَ  َطَعاَمُه َوَشَراَمُه(())َمْن َلْم َهَدْ  َقْو

ور  نِ إيقداَع الِفدتَ ، مدن لدم َددع الفتدراَ  والتحدر َ  بدين النَّدا ِ الكِذب، مدن لدم َددع ا عْ من لم َدَ  ،َمْن َلْم َََدْع َقْوَل الزُّ
 .ُه َوَشَراَبهُ أْن َََدَع َطَعامَ َفَلْيَس هلِل َحاَجٌة في  ،بينهم

يا خسارة الجاهلين، يا خسارة مدن تدوهَّم بدانَّ  فيا فو  الُمحسنين و ا خسارة الُمسِرفين، أقبَل أَهاا السادة، رمضانُ 
ِد اإلمسا  عن الطعاِم والشراب،  يدا خسدارَة  يا خسدارَة مدن أدر  رمضدان فلدم ُيففدر لده،ثواَب رمضان َُدَرُ  بمجرَّ

ة بينه وبين إخوانده،  أهدِل بيندُه وبدين لدزرع المحبَّدة من أدرَ  رمضان فلم يجعل ِمن رمضان باب ا وسبب ا لزرع المودَّ
بسدو  أخالِقده وُديق  لتندافر والشدجار والخدالفِ ل الرحم، جَعَل رمضان سبب ا قطيعةبيته، بل جعل رمضان سبب ا ل

ُته في ذلك أن ه صا م!! ؛صدر   وحجَّ

َج بسي    !!انَُّه صا مُ  الُخلق، َُبِفُ  الناَ  وُ بِفُضه النا ، َتشاجر معهم وُ سيُ  إليهم، فمذا سالتُه تحجَّ

دَج ب ُ  الُخلق، َُبِفُ  الناَ  وُ بِفُضه النا ، َتشاجر معهم وُ سيُ  إلديهم، فدمذا سدالتُه تحجَّ  هوكانَّدانَّدُه صدا م، سي 
علدددى مدددا  ه وتعاملدددهِقدددلُ بسدددو  خُ  َتسدددخَّه ،بصددديامهعلدددى للِا  َ ُمدددنُّ و  صددديامه، َيُمدددن  علدددى الندددا  –والعيددداُذ بددداهلل  –

دده للا عليدده،  ددرَ افتُر ددُرهم النددا  َنفِ  ددُه للا علدديهم، َنفِ  َُ ددا افتر ددهُ و كددرِ هَ  ،للا عددن دَددنِ  عم  بسددو   ،ه للام بمددا افتُر
 أخالِقه ُمتعذِ ر ا بانَّه صا م!!

َكااَن َهاْوُم َصاْوِم َأَحاِدُكْم،  َِْذا)) :أنَّده قدال - مى للا عليه وسلَّ صل   - كان من وصيِ ة النبي ِ  -أَُّها األحبَّة  – ولهذا
 [.]متفٌق َعَلْيهِ  : ْنِ ي َصاِئٌم (( َسامَُّه أَحٌد َأْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقلْ ، َفإنْ َفَي َهْرُفْث َوَد َيْصَخبْ 
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ااي َصاااِئٌم ((َفْلَيُقاالْ )) ددر   :: ْنِ  ك، اإلنددس تسددتِزلُّك لُتضددي  أجددر  وصددومَ  وال تجعددل شددياطينَ  ،نفسددك بصددياِمكذكِ 
شياطين اإلنس؛ شياطين الِجنِ  مفلولٌة مصفَّدة فياتي دوُر شدياطين اإلندس لتوِقد  العدداوة والبفضدا  بدين   تجاهل

ااااي َصاااااِئٌم (( َسااااامَُّه أَحااااٌد َأْو َقاَتَلااااُه، َفْلَيُقاااالْ ْنْ النددددا ،    ددددر نفَسددددك: ْنِ  : ، ذكِ   بصددددياِمك وخاِطددددب نفسددددك قددددا ال 
 " لن أدع لشيطاِن اإلنس هذا ُفرَصة  في أن ُيضي  أجر صيامي".

 –صدلَّى للا عليده وسدلَّم  –عندما نتحدَّث عن ُحسن الُخُلدق نتحددَّث عدن أصدٍل َرفد  مقامدك لتكدون بجدواِر النبدي 
، أَحاابِ ُكمْ  ِماانْ  ْنَّ )) َددوم القيامددة فهددو القا ددل:  ااي َوأْقااَرِبُيمْ  ْلاايَّ  ]روا   ((أْخَيقااًا  أَحاِسااَنُكم الِقَياَمااِة، َهااْومَ  َمْجِلساااً  ِمنِ 

 .حسن[ حدَث: وقال الترمذي،

 فما بالك بفضل ذلك في شهر الصيام، وم  الصا مين وبين الصا مين!

ددر  بدانَّ  ُثك عددن ُحسدن الُخُلددق أخددا اإلسدالم فالبدددَّ مددن أن أذكِ   فددي رمضددانَ  ،بحسدِن ُخُلقددكأحددقُّ النددا  عنددما أحدددِ 
 .بيتك ،  وجتك وأهلُ وفي  يِر رمضان

ة الصيام ُيقلِ لولع دة صدياِمهحُ بِ  م، فدمذا بهدمتهو في بيدنهار ا َث المكون ، وُ طيلمأعماله ون لَّ البع  بحجَّ م وتعدبهم جَّ
ِ  األخدالق مد   وجد ون َتعدامل ومكِثهم في البيم دة انقطاعده عدن التددخين الخبيدث، ُيضديُ  بنديهم و تهابسديِ  م. بحجَّ

ِ  الُخُلق م   وجِته وبنيه،  ر بحسدن صياِمه بسيِ  ُخلقده، وان تظداه أجرَ  أحدهم ُيضي أجر صياِمه، َتعاَمُل بسيِ 
َ  الُخلق  الُخلق للنا  فدي الحددَِث الصدحي  الدذي كمدا  - صدلى للا عليده وسدلَّم –للا  ورسدول في بيتده،ترا  سيِ 

ددا - ي وابددن ماجددها  التِ رمددذرو  فلدديكن خيددُر  . ...((وأنااا خيااُرُ م أللِلااي ،)) خيااُرُ م خيااُر م أللِلااه :يقددول لنددا ُمعلِ م 
عهم  ، فلدديكن خيددُر  فددي رمضددان ألهددل بيتددك أوَّال، ال تشددفلهم بالطلبددات، بددل اشددفلهم بالطاعددات وشددجِ  ألهِلددك أوَّال 

ن أخالَقَك معهم، ليك  ون رمضاُن دورة  إيمانيَّة ترتقي بها بنفِسك وباخالِقك وباهِل بيِتك. عليها بالُمحفِ زات وحسِ 

ر قلوبنا ن أخالقنا، وطهِ  بلفندا رمضدان وسدلِ منا لده وسدلِ مُه لندا، وأعنَّدا فيده  ، اللهمرَّنا وعالنيتناوأصِل  سِ  ،اللهم حسِ 
ِ البصر وِحفظ اللسان، برحمتك يا رحيم يا حنَّاُن يا منَّان ...   إني داٍع فامِ نواعلى الصيام والقيام و   


