
1 الصيام وداع ال رمضان ودائع

 القدر ذوي وصحبه وآله الجميع رسول نبيّه على والسالم والصالة البديع هللا الحمد

  .  الرفيع

 ؛؛ وبعد

 : من الغزيرة وفضائله  الكثيرة رمضان صيام ثواب ودائع من جاء فما

  التوبة 

٧٨١ البقرة چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ

  هللا عفو 

 أقولُ  ما الق ْدِر، لٌلةُ  لٌلة   أي   علْمتُ  إن أرأٌت   هللِا، رسول   ٌا قلُت: عائشة المؤمنٌن أم عن

فو   فاْعُف  ع ن ً " رواه الترمذي 3153 فٌها؟ قال قولً: اللهم   إن ك عفو  تِحب   الع 

 ومغفرته 

ً  صل ى هللاُ علٌه وسل م صِعد الِمنب ر  فقالعن أبً هرٌرة  ب قٌل : ٌا  ( آمٌن   آمٌن   آمٌن  : أن  الن 

ن : ) إن  ِجبرٌل  أتانً فقالقال آمٌن   آمٌن   آمٌن   : رسول  هللِا إن ك  حٌن  صِعْدت  الِمنب ر  قُْلت   : م 

ٌُغف ْر له ك شهر  رمضان  ول ْم  ده هللاُ  ؛أدر  ل الن ار  فأبع  " رواه ابن  آمٌن   : فقُْلتُ  آمٌن  : قُلْ  ،فدخ 

709حبان فً صحٌحه 

  منه والرَّي  

ً   أن   هرٌرة أبً عن ب ن " قال: وسل م علٌه هللاُ  صل ى الن  ً  الصٌامِ  أهلِ  من كان وم  ُدِع
ٌ ان بابِ  من  علٌه متفق " الر 

  منه واإلجزاء  

 إال لهُ  آدم   ابنِ  عملِ  كل   :هللاُ  قال :"وسلم علٌه هللا صلى هللاِ  رسولُ  قال   هرٌرة أبً عن
علٌه متفق "بهِ  أُْجزي وأنا لً فإن ه ،الصٌام  

  بلقائه الفرح 

ْحُهما ف ْرحتانِ  للصائمِ  :"وسلم علٌه هللا صلى هللاِ  رسولُ  قال  عن أبً هرٌرة   أ فطر   إذا ٌفر 

علٌه متفق " بصوِمه ح  ف رِ  رب ه لقً وإذا ،ف ِرح  



 

  النار من واإلبعاد العتق   

 فً ٌوما   صام من " : وسلم علٌه هللا صلى هللاِ  رسولُ عن أبً سعٌد الخدري قال 

د   هللا سبٌل ُ  ، بع  ُه عِن الن اِر سبعٌن  خرٌف  و هللا   ا " متفق علٌه جه 
 

 جامعين ألصلين ترجع األجور كل

 وعفو ومغفرة توبة من وتنقيته وتزكيته لعبده هللا لمعافاة يرجع ما • 

 منه واإلجزاء رّيه من وتكريمه وترقيته لعبده هللا لمكافئة يرجع ما • 

 بلقائه واالحتفاء

 فعلينا ؛الصيام وأحاديث آيات حوتها التي الثواب بهذا وننهل  األجور هذه ننال ولكي

  رمضان صوم في هللا بركة وآثار ثمرات  هي بأعمال

  التقوى ⁃ 

 الخير على الحرص ⁃ 

  الشكر ⁃ 

  (التكبير)الذكر ⁃ 

  بشرطيه الدعاء ⁃ 

 : جامعين صلينأل تأرز الصالحة عمالاأل وهذه

 وتوقيره هللا عظامإل يرجع ما :األول األصل • 

  وتعالى سبحانه وتكبيره وشكره عبادته من       

  بالدارين العبد النتفاع يرجع ما الثاني: األصل • 

  الخير وفعل والدعاء التقوى من            
 

 للناس هدى هللا انزله الذي نالقرآ بلزوم االهتداء ،سبق لما رحى قطب وجماع

  عليه عتكافواال
 

 وبك وإليك وفيك ولك لي هللا جمعها

 

  عجال محمد عبدالقادر

 ثنيناإل ليلة

 1241 رمضان 42

 4112 يونيو 11

 المكي بالحرم


