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استقبال ماه مبارك رمضان
خطبه اول

من األزمان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من  ل أوقات رمضان على غيره احلمد هللا الذي فضّ
ل

والفرقان و  أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن ال أله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن  الهدى
الذي كان يخص رمضان مبا لم يخص به غيره من صالة وتالوة وصدقة وبر  نبينا محمدا عبده ورسوله
وإحسان اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين الذين آثروا رضا اهللا على شهوات نفوسهم 

يوم الدين. ً إلى فخرجوا من الدنيا مأجورين وعلى سعيهم مشكورين وسلم تسليماً كثيرا
m l k j i hM :اما بعد: اهللا جل عظمته در كتاب با عظمتش مى فرمايد

(البقرة: 185) Lzyx w v u ts r q p o n
«ماه رمضان آنچنان ماهى است  و   كه نزول قرآن در آن آغازگرديده است  و  قرآنى كه هدايت
پس مى باشد.  همديگر  از  و   وباطل   حق  وجداكننده  هدايت  راه  كننده  وبيان  مردم  براى  وراهنما 

هركس از شماماه رمضانرا دريافت آنرا روزه بگيرد». 
برادران وخواهران مسلمان! اهللا متعال را سپاس مى گوييم كه روزه ماه رمضان را به عنوان اساسى
ترين وسيله براى نهادينه شدن تقوا در وجود ما ومايه مغفرت براى ما قرار داد واز اهللا خواستاريم كه

اين ماه را وسيله نجات ازآتش دوزخ براى ما قرار دهد. 
پر مهمان  اين  از  زحمات  وتحمل  عرق  وريختن  پيگير  تالش  با  كه  است  الزم  ما  بر  ماه  اين  در 
بركت به بهترين صورت پذيرايى واستقبال نماييم وبا تمام تالش وكوشش خود بتوانيم خشنودى

پروردگار را بدست آوريم.
ماه رمضان ماهى است كه اهللا در آن بندگان خود را زير پوشش رحمتش قرار مى دهد وگناهانشان
را مى آمرزد ودعاهايشان را قبول مى نمايد و  پيشينيان ما از جمله ياران پيامبر صلى اهللا عليه وسلم
وتابعين آنها به ماه مبارك رمضان اهميت ويژه اي داده وبه قدوم آن شادمان وخوشحال مي شدند و
از اهللا مي خواستند كه ماه رمضان را نصيبشان گرداند وعبادات وبندگيشان را در ماه رمضان از آنها
بپذيرد و  روزهاي آن را روزه مي گرفتند و از هر آنچيزى كه روزه شان را باطل يا ناقص كند _از
قبيل كارهاى بيهوده و  بازي وسرگرمى و  و دروغ و  غيبت و سخن چيني_ محفوظ مي داشتند
و  شبهاي آن را با نماز وتالوت قرآن به صبح مي رساندند و  در اين ماه با صدقه واحسان و  طعام
وافطاري دادن به روزه داران و  به كمك فقرا ومساكين مي شتافتندو با فرمانبرداري از اهللا به جهاد
نفس وجهاد با دشمنان اسالم مي پرداختند براى اعالى «كلمه اهللا» و تا اينكه همه دين براي اهللا باشد.
غزوه بدر كبري كه در آن مسلمانان بر دشمنشان پيروز شدند در ماه رمضان بود و  وغزوه فتح مكه

كه در اثر آن مردم گروه گروه مي آمدند واسالم را مي پذيرفتند نيز در اين ماه اتفاق افتاد.
ماه بلكه  نيست  وكسالت  خواب  و   تنبلي  ماه  مي كنند  فكر  برخي ها  كه  همانطور  رمضان  ماه 
كوشش و  عبادت وعمل است؛ لذا برما واجب است كه با شادماني و  خوشحالي و  خوش آمد
گويي واحترام از آن استقبال نماييم و  چگونه شاد وخوشحال نباشم به ماهي كه اهللا آن را براي
فريضه مهم روزه ونازل نمودن قرآن كريم برگزيده است و  قرآني كه براي هدايت مردم وبيرون
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آوردن آنان از تاريكي به سوي نور وروشنايي آمده است. چگونه شاد وخوشحال نباشم به ماهي 
كه در آن درهاي بهشت گشوده ودرهاي جهنم بسته شده وشياطين به زنجير كشيده وحسنات در 

آن چند برابر وخطا وگناهان در آن بخشوده مي شوند.
بايد صحت وسالمتي وجواني را غنيمت شماريم وعمرمان را با اطاعت اهللا وحسن عبادت او آباد 
نماييم و  واين فرصت گرانبها را و  غنيمت دانسته وهمواره از گناهان وخطاهايمان با توبه اي صادقانه 

به درگاه اهللا تعالى و  تجديد عهد وپيمان نماييم.
در طول زندگي با محافظت براوامر و نواهيش ملتزم به اطاعت او باشيم تا از زمره رستگاران قرار 
بگيريم. الزم است كه بر انجام واجبات ومستحبات وترك محرمات ومكروهات در رمضان و غير 
رمضان محافظت نماييم و با عزم واراده اي صادقانه با روزه گرفتن وشب زنده داري در اين ماه از 
روي ايمان واعتقاد -نه از روي تقليد وپيروي از ديگران- به استقبال آن بشتابيم وهمه اعضاي بدن 
خويش را از گناه اعم از سخن و  نظر به نامحرم و  شنيدن و  خوردن ونوشيدن حرام نگاه داريم تا 

اينكه مغفرت ورهايي از آتش جهنم را به دست آوريم.
بر ما الزم است كه آداب روزه از جمله به تأخير انداختن سحري تا آخرين ساعات شب وعجله 
انجام  بيشتر  را  نيك  واعمال  نماييم  رعايت  را  خورشيد  غروب  از  اطمينان  هنگام  افطار  در  نمودن 
دهيم.هنگامي كه به روزه دار ناسزا گفته شود او مقابله به مثل نكند وجواب بدي را با بدي ندهد 
بلكه با بهترين كلمه جوابش را بدهد تا اينكه روزه اش كامل شود وعملش مقبول درگاه الهي قرار 

بگيرد. 
 از ابوهريره رضى اهللا عنه روايت است كه  رسول اكرم صلى اهللا عليه وسلم فرمودند: اهللا بزرگ
مى فرمايد: «كل عمل ابن آدم له إال الصيام و  فإنه لي و  وأنا أجزي به و  والصيام جنة و  فإذا كان يوم
صوم أحدكم فال رفث و  وال يصخب و  وال يجهل و  فإن شامته أحد و  أو قاتله و  فليقل: إني صائم و
خللوف فم الصائم و  أطيب عند اهللا يوم القيامة من ريح املسك

ي
-مرتني- و  والذي نفس محمد بيده 

و  وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره و  إذا لقي ربه فرح بصومه» بروايت احمد ومسلم 
ونسائى 

« هر عمل ورفتارى كه انسان انجام مى دهد و  براى خودش مى باشد و  مگر روزه  و   كه آن براى
من مى باشد ومن خود بدان پاداش مى دهم . روزه از معاصى وگناهان جلوگيرى مى كند. پس هرگاه
يكى از شما روزه باشد و  از بدگوئى وسخن ناشايست واز فريادكشيدن ورفتار ابلهانه  و  اجتناب
ورزد. اگركسى به وى فحش وناسزا گفت يا با وى به نزاع برخاست  و  به وى پاسخ ندهد. بلكه
دوبار بگويد: من روزه هستم . سوگند بدان كس كه جان محمد در دست او است  و  بوى بد دهان
روزه دار و  كه در اثر روزه پديدمى آيد و  در روز رستاخيز به نزد اهللا و  خوشبوتر از بوى مشك
است . روزه دار و  دو شادى دارد كه ديگران ندارند: يكى به هنگام افطار و  كه بسيار شادمان است

وديگرى وقتى كه پروردگار خويش را مالقات مى كند از نتيجه روزه اش شادمان است ] « . 
بر ما واجب است كه در روزه و  نماز وهمه اعمال مان اخالص داشته باشيم و  زيرا كه اهللا تعالى
تنها اعمال صالح وخالص را مي پذيرد و  عمل صالح همان عملي است كه تنها بخاطر اهللا تعالى انجام
شود ومطابق سنت پيامبرش (صلّي اهللا عليه وآله وسلم) وسلّم باشد. بر مسلمان واجب است كه با
م ح حح
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تأسي از پيامبر (صلّي اهللا عليه وآله وسلم) واصحاب وخلفاي راشدين -وبه اميد اجر وپاداشي كه به 
دنبال دارد -بر نماز تراويح محافظت نمايد.

پيامبر (صلّي اهللا عليه وآله وسلم) فرموده است: «من قام رمضان إمياناً واحتساباً غفر له ما تقدم
ح

و   بگذراند  نماز  به  واخالص  ايمان  روي  از  را  رمضان  ماه  شبهاي  كه  عليه. «كسي  متفق  ذنبه»  من 
گناهان گذشته اش آمرزيده مي شوند». نماز گذار بايد تا آخر نماز (و دعا) همراه امام بماند تا اينكه 
ثواب قيام يك شب برايش نوشته شود وده شب آخر رمضان را با نماز وخواندن قرآن وذكر ودعا 
واستغفار احيا نمايد تا هم از سنت پيامبر (صلّي اهللا عليه وآله وسلم) پيروي كرده باشد وهم در طلب 

م

شب قدر بوده باشد.
شب قدر از هزار ماه يعني هشتاد وسه سال وچهار ماه بهتر است و  شب مباركي است كه اهللا با 
فرود  وجبرئيل  فرشتگان  كه  است  شبي  است.  داشته  گرامي  را  آن  شب  اين  در  قرآن  كردن  نازل 
مي آيند و  شبي است كه هر كس آن را از روي ايمان واخالص به نماز بگذراند گناهان گذشته اش 
همه آمرزيده مي شوند. وآن شب هم منحصردر ده شب آخر رمضان مي باشد. مسلمان الزم است 
در همه شبهاي رمضان به نماز خواندن و  توبه و  ذكر و  دعا و  استغفار ودرخواست بهشت ورهايي 
همه  از  اهللا  اينكه  اميد  به  نمايد.  وتالش  سعي  اعمال  اين  راستاي  ودر  باشد  مشغول  جهنم  آتش  از 
بپذيرد وتوبه ي همه را قبول نموده وما وپدر ومادر ما وهمه مسلمين را از آتش جهنم نجات داده 

وبه بهشت داخل نمايد. 
مسلمانان! بدانيد فرا رسيدن ماه رمضان  و  از دو راه ثابت مى گردد: يكى رويت هالل ماه رمضان 
اهللا  رضى  ابوهريره  شعبان .  از  ماه  روزه  سى  تمام كردن  دوم  باشد.  عادل  نفر  يك  وسيله  اينكه  ولو 
عنه روايت است كه پيامبر صلى اهللا عليه وآله وسلم فرمود : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته و  فإن 
و   ديديد  را  رمضان  ماه  هالل  وقت  « هر  عليه  متفق  يوما»  ثالثني  شعبان  عدة  فأكملوا عليكم  غم 
روزه بگيريد وهروقت هالل شوال را ديديد و  روزه را بخوريد وروزه نباشيد. اگر هوا ابرى بود 

ونتوانستيد هالل رمضان را ببينيد و  سى روزه شعبان را تكميل  كنيد».
بارك اهللا لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مبا فيه من اآليات والذكر احلكيم. أقول قولي 

لي ولكم ولسائر املسلمني فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. هذا وأستغفر اهللا
خطبه دوم

احلمد هللا حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه و  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
م

آأن محمدا عبد اهللا ورسوله و  صلوات اهللا سالمه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على  و  وأشهد 
نهجه إلى يوم الدين وبعد: 

امت  واجماع  شريف  نبوى  وسنت  كريم  قرآن  بدليل  رمضان  ماه  روزه  مسلمان!  برادران 
;  :  9  8  7  6  5  4  3M فرمايد:  مى  اهللا  مى باشد:  واجب 
« اى كسانى كه ايمان آورده ايد و  روزه ماه رمضان  :(183 >=<?@L (البقرة
بر شما واجب شده است  و  همانگونه كه بر امّتيان پيش از شما نيز فرض گرديده است  و  شايد كه 
عليه  اهللا  صلى  اكرم  وپيامبر  گردد».  پروردگارتان  امر  از  شما  واطاعت  وپرهيزگارى  تقوا  موجب 
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و   اهللا  رسول  محمدا  وأن  و   اهللا  إال  إله  ال  أن  شهادة  خمس:  على  االسالم  «بني  فرمود:  وسلم  وآله 
وإقام الصالة و  وإيتاء الزكاة و  وصيام رمضان وحج البيت» متفق عليه «اسالم بر پنج چيز بنا نهاده 
شده است : گواهى بوحدانيت اهللا  تعالي و  وگواهى برسالت محمد بن عبداهللا صلى اهللا عليه وآله 
فريضه  وبرگزارى  رمضان  ماه  روزه  وگرفتن  زكات  وپرداخت  نماز  فريضه  داشتن  وبرپاى  وسلم 
براينكه  و   است   اسالمى  امت  اجماع  رمضان  ماه  روزه  وجوب  ديگر  ودليل  الحرام « .  بيت اهللا  حج 
واجب ويكى از اركان وپايه هاى اساسى دين اسالم است روزه ماه رمضان وهركس منكر وجوب 
آن  گردد كافر ومرتد مى باشد. روزه ماه رمضان در روز دوشنبه دوم ماه شعبان سال دوم هجرى 
فرض  گرديده است. بنا به اجماع علما روزه بر هر مسلمان عاقل بالغ تندرست غير مسافر و  واجب 
است وبراى زنان عالوه بر شرايط فوق  و  شرط است  كه از خون  ” حيض ”  و” نفاس  ” نيز پاك باشند. 
بنابراين روزه رمضان بركافر و  ديوانه و  بچه و  بيمار و  مسافر و  حايض و  نفساء وپيرمردو پيرزن 
ناتوان و  زن آبستن يا حامل وزن شيرده  واجب نيست .شخص بيمارى كه بهبودى وى انتظار مى رود 
واميد بهبودى دارد و  ونيزشخص مسافر مباح است   كه در رمضان روزه نگيرند ولى قضاى آن  و  

L¦¥¤ £¢ ¡ے ~}|{M "M بر آنها واجب مى باشد. اهللا مى فرمايد: 
(البقرة185) «و هركس از شما در ماه رمضان بيمار باشد و  يا بمسافرت رفت براى او مباح است كه 
روزه رمضان را نگيرد وبعد ازماه رمضان به تعداد روزه هابى كه نگرفته است روزه باشد وآنها را 
قضا نمايد». پيرمردان وپيرزنان وبيمارانى كه انتظار بهبودى آنها نمى رود وكارگرانى كه كارهاى 
سنگين دارند وبغير از اين كارهاى سنگين راهى براى كسب روزى وادامه زندگى ندارند و  همه اينها 
چنانچه در همه فصول سال روزه گرفتن برايشان مشقت داشته باشد وروزه گرفتن آنان را ضعيف كند 
هرروز  عوض  در  مى گرددكه  واجب  برآنان  نگيرند.  روزه  كه  مجازند  شرعاً  و   اندازد  وبسختى 
حسب  بر  مد  يك  يا  صاع  نصف  يا  صاع  گندم  بيك  اطعام  اين  اطعام كنند.  را  نفرمسكين  يك  و  
است .   بر  نشده  بيان  آن  دقيق  مقدار  سنت  ودر  است  شده  زده  تخمين  و   هست   درآن  اختالفى كه 

حسب اوزان امروزى يك صاع معادل است با وزن 76/2 گرم   .
اجر  وطلب  اهللا  به  ايمان  اساس  بر  كه  كسي  و   است  گناهان  بخشش  ماه  رمضان  ماه  مسلمانان! 
وپاداش و  اين ماه مبارك را روزه بگيريد وركن چهارم اسالم را بجاي آوردوشبهاي آن با قيام 
وتهجد سپري كند و  گناهانش بخشيده مي گردد. ماه رمضان ماهي است كه عظيم ترين كتاب 
185) «راهنماي  5البقرة: ) Lوالفرقان r q p o n M Mالهي قرآن كريم كتابي كه

مردم و  ونشانه هاي هدايت. وجدا كننده ميان حق وباطل است»نازل شده است .
سال وچهار ماه بهتر است و   83 در ماه رمضان شبي وجود دارد كه آن شب از هزار ماه يعني و 

 1 0 / . - , + * ) ( '&%$#"!M Mآن شب. شب قدر است.
«شب  (القدر)  LC  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
قدر بهتر از هزار ماه است .فرشتگان وروح (جبرئيل )در آن شب به اجازه پروردگارشان براي هر 

كاري فرود مي آيند. آن شب تا طلوع فجر و  سالم وسالمتي است».
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بزرگترين معركه اي كه ميان اهل توحيد واهل شرك واقع گرديد و  واهل توحيد بر اهل شرك 
پيروز شدند و  واهللا ميان حق وباطل جداي انداخت و  غزوه بدر كبري بود كه در هفدهم ماه رمضان 
اتفاق افتاد. فتح مكه و  در ماه رمضان صورت گرفته است. ماه رمضان ماهي است كه دروازهاي 
رحمت و  وبهشت باز مي شود و  ودروازه هاي دوزخ بسته مي گردد و  وشياطين در زنجيرها بسته 

مي شوند.
وخوبي  خير  خواهان  كه  كسي  اي  دهد  مي  ندا  آسمان  از  منادي  رمضان  شبهاي  از  شب  هر  در 
هستي جلو بيا و  واي كسي كه خواهان شر وبدي هستي دست بردار. در شبهاي رمضان اهللا بزرگ 

بندگانش را از آتش جهنم آزاد مي كند.
رمضان ماهي است كه اولش رحمت و  ونيمه اش مغفرت و  وآخرش آزادي ورهاي از آتش 
است. رمضان ماه صبر وبردباري است و  پاداش صبر بهشت است. ثواب انجام دادن عمره در ماه 

رمضان و  مانند ثواب انجام دادن حج همراه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم است.
ماه رمضان ماه بخشش واحسان است. در شب آخر رمضان اهللا گناه روزه داران را مي بخشد و  

چنانكه گارگر بعد از به پايان رساندن كارش مزدش را دريافت مي كند.
CBM سبحانه: قوله  في  عليه  والسالم  بالصالة  أمرمت  من  على  وسلموا  صلوا  اهللا!  عباد

(األحزاب: 56)  L P O N M L K J I HG F E D
لهم  والتابعني  و   أجمعني وأصحابه  آله  وعلى  محمد  ورسولك  عبدك  على  وسلِّم   ِّ

L P O I G DD
صل اللهم 

األخيار و  وآل البيت األبرار و  اللهم إنا نشهدك حب  بإحسان إلى يوم الدين.اللهم ارضَ عن الصحابة
نبيك و  وأهل بيت نبيك و  وأصحاب نبيك و  ومن سار على نهج نبيك صلى اهللا عليه وآله وسلم.
اغفر  َا حتب وترضى و  اللهم انصر اإلسالم واملسلمني و  ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اللهم وفقنا ملِ
لنا وآلبائنا وأمهاتنا وجميع املسلمني األحياء منهم وامليتني و  برحمتك يا أرحم الراحمني و  اللهم 
آتِ نفوسنا تقوها وزكها أنت خير من زكاها و  أنت وليها وموالها و  ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.عباد اهللا! إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى و  وينهى عن 

الفحشاء واملنكر والبغي و  يعظكم لعلكم تذكرون.
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