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َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ 
ْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوأَ  ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه

 َوَرُسولُُه.
أما بعد، فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، 

 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.
  ،أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله لألولين واآلخرين، قال تعالى )ولقد وصينا أيها المسلمون

واعلموا أن  ،اتقوا الله تعالى واحذروه، وأطيعوه وَل تعصوهالذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله(، ف
ل عض، وفضَّ مَلئكة على بل بعض الففضَّ بحسب ما تقتضيه حكمته جل وعَل، الله يخلق ما يشاء ويختار، 

بعض فضَّل و بعض األمكنة على بعض، وفضَّل ل بعض النبيين على بعض، بعض الكتب على بعض، وفضَّ 
ن هيأ لهم أوهذا من رحمة الله بعباده، ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على باقي الشهور، األزمنة على بعض، 

 في الجنات. المؤمن، وتُ    كفَّر فيها السيئات، وترفع فيها درجات الحسناتمواسم الخيرات، ُتضاعف فيها 
  ،خصائصه، فمن خصيصة ثونَلثصوم رمضان له  إنعباد الله: 
لى صعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ، فالركن الرابع من أركان اإلسالمأنه  .1

إَل الله وأن محمًدا عبده ورسوله، وإقام  إل ٰهقول: بُني اإلسَلم على خ مس، شهادة أن َل الله عليه وسلم ي
 1.وصوم رمضانالصَلة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، 

ته، قال م مكانظَ على عِ ذلك ، فدل في الشرائع التي سبقت اإلسالم مشروع أنهالصيام ومن خصائص  .2
 .َعلَُّكْم تَ ت َُّقون(لَ  َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكمْ : )يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِ َياُم تعالى

عن أَبي ُهَريْ َرَة ف ، فدل ذلك على ِعظم قدره بين العبادات،إلى نفسه أضافهأن الله  الصيامومن خصائص  .3
َوأَنَا فَِإنَُّه ِلي  ِإَل الصِ َياَم هُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل اللَّه: ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَ 

 ... َأْجزِي ِبهِ 
ظهور ل، وذلك حبتهمالعبادات يدل على تشريفه و  سائروإضافة الله لعبادة الصوم إلى نفسه من بين عباد الله، 

ائَم يكون في الموِضِع الخالي فِإن الص، ربِ ه َل يطَّلُع عليه إَل  اللهبَ ْين العبِد و  ِس   ر  اإِلخَلِص له سبحانه فيه، ألنه 
نًا مْن تناُوِل ما حرَّم الله عليه بالصيام، فَل يتناولُهُ  يطَّلع عليه في خلوتِه،  أن له رب اً ألنه يعلم ، من الناس ُمتمكِ 

وقد حرَّم َعَلْيه ذلك، فيترُُكه لله خوفاً من عقابه، ورغبًة في ثوابه، فمن أجل ذلك شكر اللُه له هذا اإِلخَلَص، 
 .واختصَّ صياَمه لنْفِسه من بين َسائِِر أعمالِهِ 

                                                 
 له. واللفظ(، 11( ومسلم )8رواه البخاري ) 1



 www.saaid.net/kutob  لشهر رمضان الثالثونالخصائص  -خطبة مختصرة 

 

 

2 

 

زاَء إلى أضاَف الجف ،(أْجزي بهوأَنَا قال: )ف جزاءه إلى نفسه أضافأن الله ومن خصائص صوم رمضان  .4
ه مثَل، بل الصوم بعشر أمثال إن جزاءفلم يقل  ،كغيره من األعمال الصالحة  من غير اعتَبار َعدد   نفسه الكريمةِ 
 .ْعطيها، والعطيَُّة بقدر مُ وُهَو سبحانه أكَرُم األكرمين وأجَوُد األجودين، هفدل ذلك على ِعَظمِ أطلق الجزاء، 

 ،صبر  عن َمحارِم اللهالو  ،صب ْر  على طاعِة الله، الفيه أْنواُع الصبر الثالثةُ تجتمع ومن خصائص الصوم أنه  .5
أن يكون الصائُم في  وبهذا يتحقق ،َصب ْر  على أْقَداِر الله المؤلمة ِمَن الُجوِع والَعَطِش وضعِف الَبَدِن والن َّْفسِ الو 

 .(ِإنََّما يُ َوفَّى الصَّ اِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَساب  الذين قال الله فيهم، ) من الصاِبرِين
هل بن ، فعن سسواهمأحٌد الصيام بابا في الجنة ال يدخل منه  ألهلأعد الصوم أن الله خصائص ومن  .1

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه رضي الله عنه سعد 
، رهمال يدخل منه أحد غيفيقومون، الصائمون يوم القيامة، َل يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ 

 1ق فلم يدخل منه أحد.   غلِ أُ  وافإذا دخل
ال: قرضي الله عنه ، فعن عثمان بن أبي العاص )أي وقاية( من النار ُج    نَّ   ة هالصوم أنخصائص ومن  .7

 2، كُجنة أحدكم من القتال.الصيام ُجنة من النارقول: ي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي َريْ َرَة أَِبي هُ ، فعن من صامه إيمانا واحتسابا ُغفر له ما تقدم من ذنبهومن خصائص شهر رمضان أن  .8

َم ِمْن  ابًاَمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتسَ : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَالالله عنه  ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
 3.َذنِْبهِ 

 . آمين ،آمين ،آمين :أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال ،هريرة رضي الله عنهوعن أبي 
  (!آمين ،آمين ،آمين)إنك صعدت المنبر فقلت ، للهقيل: يا رسول ا

 :أبعده الله، قلف من أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له فدخل النار)فقال: إن جبريل عليه السَلم أتاني فقال: 
 4ن.، فقلت: آمي(آمين

َواْلُجْمَعُة إَِلى  ،اُت اْلَخْمسُ الصََّلوَ  :َوَسلََّم َكاَن يَ ُقولُ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  رضي الله عنه، َعْن أَِبي ُهَريْ َرةو 
نَ ُهنَّ ِإَذا اْجتَ َنَب اْلَكَبائِر ؛َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضانَ  ،اْلُجْمَعةِ   5.ُمَكفِ رَات  َما بَ ي ْ

؛ له صائمكحوله  المجتمع بأن إذا شعر الصائم فإن ، على المسلمين هتيسير ومن خصائص صوم رمضان  .9
 .هذه العبادةوينشطه للقيام بعليه الصوم مما ييسر هذا فإن 

                                                 
 (، واللفظ للبخاري.1152(، ومسلم )1891رواه البخاري ) 1
 إسناده صحيح على شرط مسلم.«: المسند»(، وقال محققو 4/22رواه اإلمام أحمد ) 2
 (.717ومسلم ) (38) رواه البخاري  3
صحيح »(. وقال عنه األلباني في 2551(، وأصله عند مسلم برقم )3/192ابن خزيمة )و (، 254-2/241رواه أحمد ) 4

 .حسن صحيح(: حديث 997« )الترغيب والترهيب
 (.233مسلم )رواه  5
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لَّى صَ والدليل على هذا قول النبي ، إجابة الدعاءما اختصه الله فيه للصائم من  الصومومن خصائص  .01
 1، ودعوة المسافر.ودعوة الصائمدعوة الوالد،  ؛ترد: ثَلث دعوات َل اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 2ودعوة المظلوم. ،والصائم حتى يُفطراإلمام العادل، ثَلثة َل يُرد دعاؤهم: : اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى وقال 
رضي َريْ َرَة َعْن أَِبي هُ ، فمن قامه إيمانا واحتسابا ُغِفر له ما تقدم من ذنبهومن خصائص شهر رمضان أن  .11

َم ِمْن َذنِْبهِ  اَرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابً  قامَمْن قال: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم الله عنه   3.ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ
 من :، فقد قال عليه الصَلة والسَلمما يترتب على قيامه من عظيم الثوابومن خصائص شهر رمضان  .12
 4مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قام
اَن َرُسوُل كَ رضي الله عنهما:  قال ابن عباس ، الصدقةفيه  تستحبرمضان أنه شهر شهر ومن خصائص  .13

 5.وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضاناللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس، 
، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول مضاعفة أجر العمرة فيهومن خصائص شهر رمضان  .14

ةفإن الله صلى الله عليه وسلم َلمرأة من األنصار: إذا جاء رمضان فاعتمري،    1.عمرة فيه تعدل ِحجَّ
قال: عنه  َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة رضي الله، فمنه في كل ليلةلله عتقاء من النار أن رمضان شهر ومن خصائص  .15

َلة  ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفِ َدْت الشََّياوسلم: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه  َوُغلِ َقْت  ،ِطيُن َوَمَرَدةُ اْلِجنِ  ِإَذا َكاَن َأوَُّل لَي ْ
َها بَاب   ،أَبْ َواُب النَّارِ  يَا بَاِغَي اْلَخْيِر ) مناد :َويُ َناِدي  ،ا بَاب  يُ ْغَلْق ِمن ْهَ  فَ َلمْ  ،َوفُتِ َحْت أَبْ َواُب اْلَجنَّةِ  ،فَ َلْم يُ ْفَتْح ِمن ْ

َلة ،َوِللَِّه ُعتَ َقاُء ِمْن النَّارِ  ،(َويَا بَاِغَي الشَّرِ  أَْقِصرْ  ،أَْقِبلْ   7.َوَذلَك ُكلُّ َلي ْ
َقاءَ َد ُكلِ  ِفْطر  ِإنَّ لِلَِّه ِعنْ وسلم: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه قال:  ماَعْن َجاِبر  رضي الله عنهو   َوَذِلَك ِفي   ،ُعت َ

َلة  8.ُكلِّ لَي ْ
  ان، وتُغلَّق ح فيه أبواب الجنتُ َفتَّ خصائص شهر رمضان أنه الخصيصة السادسة عشرة والسابعة عشرة من

فُ تَِِّحْت َم قَاَل: ِإَذا َجاَء َرَمَضاُن َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ  ،َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ فأبواب النيران، 
  9.ينَوُسْلِسَلْت الشََّياطِ أَبْ َواُب اْلَجنَِّة، َوُغلَِّقْت أَبْ َواُب النَّاِر، 

                                                 
 (.1797« )الصحيحة»، وخرجه األلباني في رضي الله عنه( عن أنس بن مالك 3/345البيهقي )رواه  1
 حديث صحيح بطرقه وشواهده.«: المسند»، وقال محققو عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره (9743أحمد )رواه  2

 (.717ومسلم ) (37) البخاري رواه  3
 ( وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وصححه الشيخ شعيب رحمه الله.1375رواه أبو داود ) 4
 .(2378، ومسلم )(1رواه البخاري ) 5

 (.1251(، ومسلم )1782رواه البخاري ) 6

 .(759« )صحيح الجامع»وحسَّنه الشيخ األلباني في ، ( 1142( وابن ماجه ) 182رواه الترمذي ) 7

 .(1347) «هصحيح ابن ماج»وصححه الشيخ األلباني في واللفظ له، ، (1143( وابن ماجه )22272رواه أحمد ) 8
 .(1779( ومسلم )1899البخاري ) رواه 9
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وتصفيد مان، ل، ودليله الحديثان المتقدلسَ شهر ُتصفَُّد فيه الشياطين وُتسَ ومن خصائص شهر رمضان أنه  .18
بل  َل يخُلصون إلى ما كانوا يخُلصون إليه في غير رمضان، هو توثيقها وربطها في سَلسل بحيثالشياطين 

 .أي طُغاتهم هم َم   َردتِ خاص ب تصفيد الينحسر شرهم، وقيل إن 
وقد كان من هدي السلف ، اإلكثار من قراءة القرآنرمضان أنه شهر يستحب فيه شهر ومن خصائص  .19

ه فقد كان يدارسُ ، متأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسل ،رضوان الله عليهم الحرص على ختم القرآن في رمضان
 .رمضانعام في كل في  جبريل القرآن 

ن عمرو في رفعة درجاته وتكفير سيئاته، ف     عن عب  د الله ب يشفع للعبد يوم القيامةأنه  ومن خصائص الصوم  .27
قول الصيام: يرضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، 

، منعته الطعام والشهوات بالنهار،  ني فيه(.  عْ     ف ِ   فش )َأْي ربِ 
 1.عانشفَّ     فيُ نوم بالليل، فشفِ عني فيه(، ويقول القرآن: )منعته ال

الله  عن أبي هريرة رضيفوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لُ خَ أن الصوم  خصائصومن  .21
أْطَيُب ِعْنَد اللَِّه ِمن  2َلُخُلوُف َفِم الصَّاِئمِ والذي نَ ْفُس ُمَحمَّد  بَيِدِه، عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

 3.رِيِح الِمْسكِ 
ريرة ؛ فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، فعن أبي هعل للصائم فرحتينجالله الصوم أن  خصائصومن  .22

ََ إَذا أفْ  ؛لِلصَّائِِم فَ ْرَحَتاِن يَ ْفَرُحُهَمارضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ، وإَذا َلِقَي رَبَُّه َفِر ََ َطَر َفِر
 4.بَصْوِمهِ 
  حسن كره و ذكره وشيعيننا على لصوم رمضان على الوجه الذي يرضيه، وأن أن يوفقنا  تعالىنسأل الله

 عبادته. 
  في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا  ولكمبارك الله لي

 واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
 :الحمد لله وكفى، وسَلم على عباده الذين اصطفى، أما بعد 
قال تعالى )شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن(، وكان  ،نزل فيه القرآنأُ أنه ومن خصائص شهر رمضان  .23

القرآن من فيها  نزلوهي ليلة عظيمة الشأن، الى )إنا أنزلناه في ليلة القدر(، نزوله في ليلة القدر منه، قال تع

                                                 
 .(7329) «صحيح الجامع»و  (984« )صحيح الترغيب»(، وصححه األلباني في 2/174رواه أحمد ) 1
 الرائحة الكريهة التي تنبعث من فَ ِم الصائم عند خلو المعدة من الطعام.وف هو ال َخلُ  2
 (.1151ومسلم )(، 1974) البخاريرواه  3
 (.1151ومسلم )(، 1974) البخاريرواه  4
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يه وسلم( على النبي )صلى الله عل السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعد ذلك فيبيت العزة اللوح المحفوظ إلى 
 .بحسب األحداث

 ه من باب فتكون إضافة الليلة إلي (درفَلن عظيم القَ )كما يقال   درها،ظم قَ عِ لِ يت بذلك م ِ  سُ  القدر وليلة
 .صفته إلىإضافة الشيء 

وله تعالى )فيها لقأي التقدير السنوي، ر فيها ما يكون في تلك السنة، دَّ    قَ ألنه ي ُ وقيل إنها سميت بذلك 
 1.2ح(وهذا هو الصحي: )قال ابن القيم .يفرق كل أمر حكيم(

 .)3وقد وصف الله ليلة القدر بأنها مباركة، قال تعالى في نزول القرآن )إنا أنزلناه في ليلة مباركة 
أن أي  ،إيمانا واحتسابا ُغِفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر قامأن من ومن خصائص رمضان  .24
 تساباً هذه الليلة العظيمة، واحإيمانا بما أعد الله تعالى من الثواب للقائمين في ، أحياها بالصَلةمن 

ُه َعَلْيِه لألجر وطلب الثواب؛ ُغِفر له ما تقدم من ذنبه، فَعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَّ 
َلَة اْلَقْدِر ِإي َم ِمْن َذنِْبه.َوَسلََّم قال: َمْن قَاَم لَي ْ  4َمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ

ى أن الثواب المترتب عل، أي خير من قيام ألف شهر ليلة القدر قيامأن ومن خصائص رمضان  .25
 ثَلث وثمانين سنة، قال تعالى )ليلة القدر خير من ألففي الثواب على عبادة يزيد إحياءها بالصَلة 

 شهر(.
ُح فيِه َرمضان، َشهر  مباَرك، فَرَض اللَُّه عزَّ وَجلَّ عليُكم صياَمه، تُ َفتَّ  أتاُكموقال )صلى الله عليه وسلم(: 

ِه فيِه ليلٌة خيٌر من ألِف َشهٍر، للَّ أبواُب السَّماِء، وتُ    َغلَُّق فيِه أبواُب الجحيِم، وتُ َغلُّ فيِه َمَرَدُة الشَّياطيِن، 
 5ا فقد ُحرِم.َمن ُحرَِم خيَره

فيه األلباب، وتندهش له العقول، حيث َمنَّ تبارك وتعالى  تتحيروهذا مما  قال ابن سعدي رحمه الله:
على هذه األمة بِ   لَ    يلَ  ة  يكون العمل فيها يقابِ  ل ويزيد على ألف شهر، ُعمُر رجل ُم    َع   مَّ  ر  عمرًا طويًَل، 

 انتهى باختصار يسير. .وثمانين سنة 1نَ   ي ِ    ًفا

                                                 
 الرياض. –(، ط مكتبة العبيكان 1/117)، «شفاء العليل» 1

 .، وهما قوَلن مشهوران عند المفسرينللشيخ عبد الله الفوزان ، 147، ص «أحاديث الصيام»انظر القولين في  2

 يسر الله إعداد خطبة في بيان خصائص العشر لليلة القدر. 3

 (.759(، ومسلم )1971رواه البخاري ) 4

 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه األلباني رحمه الله. )2171رواه النسائي ) 5
إلى ثَلثة، وأما ما زاد من األربعة إلى التسعة فيقال فيه )ِبضع(، كقول: ِبضع  أي زائدا بواحد نَ   ي ِ    ًفا 6

 وثَلثين.
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زوم واَلعتكاف هو ل، في العشر األواخر منهيستحب االعتكاف فيه ومن خصائص رمضان أنه شهر  .21
كف العشر يعتن النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت: إعن عائشة رضي الله عنها فالمسجد لطاعة الله، 

 1بعده. حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من األواخر من رمضان
رضي الله عنه  أبي سعيد الخدري، فعن وتحريها طلب ليلة القدرهو وكان سبب اعتكافه صلى الله عليه وسلم 

اعتكفت العشر  ثم، هذه الليلة لتمسال وَ إني اعتكفت العشر األُ وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
 2.أحب منكم أن يعتكف فليعتكفإنها في العشر األواخر، فمن  تيت فقيل لياألوسط، ثم أُ 

، طُهرة للصائم مما وقع في زكاة الفطررمضان ما شرعه الله في خاتمة الشهر من  شهرومن خصائص  .27
َرُسوُل  رضَ رضي الله عنهما قال: فَعْن اْبِن َعبَّاس  فوالرفث هو الفاحش من الكَلم، غو والرفث، صومه من اللَّ 

 3.َوطُْعَمًة ِلْلَمَساِكين ،طُْهَرًة ِللصَّاِئِم ِمْن اللَّْغِو َوالرََّفثِ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر 
ء ، فقد شرع الله للمسلمين عيدين بعد أدايد  شعيرة العِ بعده شرع الله أن رمضان  شهرومن خصائص   .28

 أتم المسلمونفإذا  ،صيام رمضانفعيُد الِفطر يأتي بعَد تمام شعيرتين عظيمتين، وهما صوم رمضان وحج البيت، 
سلمون فيه اجتماعا يجتمع المفالفضل،  وتكون صدقةُ الفطِر وصَلةُ العيِد ُشكرًا لذلك ،صياَمهم أعتَ َقهم من النارِ 

لذلك اسُتحبَّ كثرتهم، و   وتُعلمبهذه الشعيرة،  زازهمتاعشوكتهم، ويظهر  فتظهراجتماع يوم الجمعة، أعظم من 
، المصلى نعتزليدعوة المسلمين و  ويحضرنيخرجن الُحيَِّض  حتىبل خروُج الجميع، حتى الصِ بياِن والنِ ساِء، 

 4.وكماِل رحمتهوحلول العيد، ، ة الله بختم الشهرالفرَح والسروَر بتمام نِعم وفي العيد يظهر
قال ، لعيدحتى انقضاء صَلة ا ليلة العيد ويبدأ بدخول، انقضائه عند التكبير رمضان شهر خصائص منو  .29

َة َولُِتْكِمُلوا العِ ) اللُه تعالى عدة رمضان ثَلثين  كملونت ولعلكم تشكرون(، أي اللَه َعَلى َما َهَداُكمْ  َولُِتَكبُِِّروادَّ
وعلى  ذه العبادة،وإعانته ألداء هعلى توفيقه وتسهيله  تمامهعند  هن، وتشكرو عند انقضائه الله نيوما، وتكبرو 

 بلوغ نهاية الشهر.
ِعيَد األضحى عند تماِم حجِ هم بإدراِك الوقوِف بعرفَة، وهو يوُم الِعتِق من الناِر، وَل  الله للمسلمينشرََع كما 

 ،ذلك عيًداَب  الله عقِ فجَعلَ  ،َيحُصُل العتُق من الناِر والمغفرُة للذنوِب واألوزاِر في يوم  من أيَّام  السَّنة أكثَر منه
 .بل هو العيُد األكبر

                                                 
 (.1172ومسلم )( 2721رواه البخاري ) 1
 (.1117رواه مسلم ) 2
 .«السنن» (، وحسنه األرناؤوط في تحقيق1179رواه أبو داود ) 3

 (.45، شرح حديث رقم )َلبن رجب «فتح الباري» انظر 4



 www.saaid.net/kutob  لشهر رمضان الثالثونالخصائص  -خطبة مختصرة 

 

 

7 

 

 ،كان كمن صام السنة كلهامن شوال  أيام ست صامه ثم صام بعده من أن  رمضان شهر خصائص منو  .37
ول الله سأبي أيوب رضي الله عنه أن ر فعن  ألن الحسنة بعشر أمثالها، وقد صام فاعل ذلك ست وثَلثون يوما،

 1أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.ثم : من صام رمضان صلى الله عليه وسلم قال
  ،ينبغي للمسلم أن يعلمها ويستحضرها خَلل رمضان،  شهرمن خصائص  خصيصة ثَلثونفهذه وبعد

 إيمانا واحتسابا. لتعينه على الصومصومه، 

  نَِّبيِ  الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى الثم اعلموا رحمكم الله أن
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن 

 ان إلى يوم الدين. أصحابه الخلفاء، وارض عن التابعين ومن تبعهم بإحس
  اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك

 الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين. 
 ة على رعاياهم. اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحم 
 .سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسَلم على المرسلين، والحمد لله رب العالمين 

 

، في مدينة الجبيل، في المملكة العربية 1442لعام  رمضانشهر في أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 
 77911575971711السعودية، واتس: 

                                                 
 ( عن أبي أيوب األنصاري رضي الله عنه.1114مسلم )رواه  1


