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  العاملني، اللهم لك احلمد ولك الشكر علـى أن جعلتنـا مـن              احلمد هللا رب 
 وتفضلت علينا وجعلت أعمارنا ممـدودة       ، ومننت علينا ذا الشهر الكرمي     ،املسلمني

ـ     نمأن ي  سبحانه وتعاىل   ونرجو اهللا  ،حىت أحاطتنا بركة أيامك     ،ه علينا بإمتام الصيام وأيام
 ، وهو على كل شئ قدير     ، قدير  رب  سبحانه  فإنه ،وأن يتفضل علينا جبزيل ثوابه وإنعامه     

  .وباإلجابة جدير
 إال  ، وأصوالً حمدودة  ، معدودة إله إال اهللا جعل للطاعات حسنات     وأشهد أن ال    

 خالصاً حبضرته، وجعل ثوابه ال يعرفه وال يطلع عليه          اسر سبحانه وتعاىل الصيام فقد جعله    
{{ : وعال جلَّ فقال   ،ال جناب عظمته  إ

ٰٰ


{{٢.  
ـ        وصفي ،وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله       غ ه من خلقـه وخليلـه، بلَّ

 ، الكـرمي  يب فصالة اهللا وسالمه على هذا الـن       .ةح احملج  ووض ،ى األمانة  وأد ،الرسالة
 ونكون ا من الـذين      ،ا يف رحاب معيته، وحنشر ا حتت لواء شفاعته         ندخل   صالةً

 ،آمني.  .آمني. عبود يوم لقاء حضرة امل    ، وكوثره املشهود  ،يشربون من حوضه املورود   
العاملني يا رب .  

 سيدنا حممد صلى    ، الرءوف الرحيم  ، الكرمي يب وسلم وبارك على الن    اللهم صلِّ 
   ..أما بعد .اهللا عليه وعلى آله وسلم

 ،استمعت معكم قبل الصالة إىل رسالة الصيام اليت أنزهلا علينا امللـك العـالم             
 وأجر الصيام، وثواب الصائمني من هـذه        ،م الصيام كَ وح ،وجعل فيها أحكام الصيام   

                                     
  .م١٩٨٩/ ٤/ ٧ / هـ١٤٠٩ من رمضان طار حمافظة القليوبية يوم اجلمعة الثاىنكانت هذه اخلطبة بقرية ميت الع ١
  .رواه الدارمي يف سننه، وأمحد يف مسنده، وابن خزمية يف صحيحه عن أيب هريرة ٢
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٢

 رسالة صغرية من كلمات معدودة نسمعها       .األمة املرحومة ملن يتدبر كالم اهللا وخطابه      
  ألا كـالم رب العـاملني   ،ن تدبرها حيتاج إىل آالف السنني      ولك ،يف كل وقت وحني   

  .سبحانه وتعاىل
 وأن تعـرف    ، وأن تفهمهـا   ، هذه الرسالة أنت أيها املؤمن مطالب أن تقرأها       

مهـا ألوالدك    وأن تعلِّ  ، وأن تعلم أوامرها ونواهيهـا     ، وأن تعرف حدودها   ،أحكامها
 مث تعمل بعد ذلك مبـا       ،وانك املؤمنني مها إلخ  وأن تعلِّ  ،مها لزوجتك  وأن تعلِّ  ،وبناتك

  .سبحانه وتعاىل فيها لتنال رضاء رب العاملني
رسـائل اهللا  ىف حقيقته  فإن القرآن   ،  مجاعة املؤمنني  نابوهذه الرسالة ألا خاصة     

أو تبـدأ   ،  ،  } يا أَيها الناس   {:  رسائل إىل اخللق مجيعاً وهي اليت تبدأ بقول اهللا         .إلينا منه 
 {: ه تعاىل وهي اليت تبدأ بقول،ومنه رسائل خاصة للمؤمنني. }يا بنِي آدم  { :بقول اهللا

  ينا الَّذها أَيواْ ينآم {  ،   سـبحانه   هها لك املرسلوقد نطق القرآن بإثنني ومثانني رسالة وج
 ، ومعرفة ما جاء ا من أحكام،، كل رسالة منها حيتاج املؤمن إىل تدبرها وفقهها  وتعـاىل 

سـبحانه    لينال رضاء احلي القيوم    ، من أومر  ا والعمل مبا فيه   ،ودراسة ما فيها من علوم    
  .وتعاىل

يا أَيها الَّذين آمنواْ كُتب       {: ورسالة الصيام يبدأها اهللا بالنداء على أحبابه فيقول       
      كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميالص كُملَيلَّكُ عقُونَلَعتت ويكفينا ،))البقـرة البقـرة --١٨٣١٨٣(( }}  م 

 الكبري   واستمع معي إىل العلي    ،مقدمة هذه الرسالة إذا تدبرناها يف هذا الوقت القصري        
  :عز وجل وهو يعلمك األدب مع رسالته فيقول فيما روي عنه

}} 
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{{ .  

ن أصـحاب   كن كما كا  : يا عبد اهللا  !! عتم أحن وأمجل من هذا اخلطاب     هل مس 
فأرعهـا  فأرعهـا  ،،  } آمنواْ يا أَيها الَّذين}}}  فقد قال قائلهم    ،رسول اهللا 

   مسعك، فإنه إما خري   مسعك، فإنه إما خري    ؤمر به، وإما شرت     ؤمر به، وإما شرنهى عنه   تنهى عنه   تت {{بلـسانك  لْ وقُ ،ستمع بكلك فا. ٣  :
  نا وسعديك لبيك اللهم رب،         يعين  .)يم العظ  لبيك لبيك وال حول وال قوة إال باهللا العلي 

  . وطاعة لك بعد طاعة، مسعاً لك بعد مسع
ـ     ،  } آمنواْ يا أَيها الَّذين   {: وأعلم أنه إذا قال     فـسارع إىل    ريٍ إما أن يأمرك خب

  .نبه لتسلم منه فسارع إىل جتروإما أن ينهاك عن ش فتحصل عليه، تنفيذال
من أنـا يـا أيهـا       !! ءولذة ما يف النداء تزيل عن املؤمن التعب والشقاء والعنا         

 أيتوجه إلينـا    !!وخياطبنا العلي الكبري؟  !! ؟ حىت ينادي علينا اجلليل    ،ومن أنت ،  املؤمن
ـ   ولكنه كرم  !!بالنداء الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة وإليه املصري؟         م الكـرمي  ن ، 

 !يعين يا عبـادي  ،،} آمنواْ يا أَيها الَّذين {:  ينادي على أحبابه فيقول   ،وإنعام من املنعم  
 أسـرعتم إىل    ن يا م  !قتم برسلي  صد ن يا م  ! آمنتم بكتايب  من يا   ! يا أوليائي  !يا أحبايب 
هـذا  يا أحباىب، : أناديكم ألقول لكم  ... ماذا يا رب؟  !   بادرمت لرضائي  ن يا م  !طاعيت

 وهذا ميدان فـسيح لتكـثري األجـر        ،وهذا باب سريع للمغفرة   ،  طريق سريع للتوبة  
 وهـذا بـاب   ،تدخلون اجلنة مع األحبابو وهذا مكتب تنالون منه شهادة      ،والثواب

  .تدخلون منه اجلنة بغري سؤال وال حساب
ملاذا كتب علينا الصيام؟ ، ، }}كُتب علَيكُم الصيام   {: ما هذا الباب يا رب؟ فقال     

 ، عن طاعتنا أمجعني    ألن اهللا غين   ،أللتعب والعناء؟ أم للشدة والشقاء؟ ال هذا وال ذاك        
 وإمنا األمر كمـا     ، وال تضريه معصية العاصني    ،ال تنفعه طاعة الطائعني    سبحانه وتعاىل  فهو
  }}من عملَ صالحا فَلنفِْسه ومن أَساء فَعلَيها ثُم إِلَى ربكُـم ترجعـونَ             {{: : حانهـسبقال  

  .))اجلاثيةاجلاثية--١٥١٥((
وهل هناك شئ يف الدنيا واآلخرة أمجل من        . ةفرض عليك الصيام ليعطيك املغفر    
                                     

  ، واإلتقان ىف علوم القرآن وغريها الكثري من التفاسري وكتب علوم التفسري عن عبداهللا بن مسعود القواعد احلسان يف تفسري القرآن٣
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٤

املغفرة؟ لو حبثنا يا أخي ما وجدنا يف الوجود كله أمجل من مغفرة اهللا واحلصول علـى           
 ومل  ، وخرج منها ومل يغفر اهللا له ذنوبـه        ، فإن اإلنسان لو ملك الدنيا بأسرها      !!رضاه

ل إن اإلنسان لـو مـأل    ب !! فهل ينفعه شئ مما ملكه يف هذه احلياة؟        ،يستر عليه عيوبه  
 ، متنعها من القبول فلم ينل يها مغفرة الغفـار  ةٌ ولكن عبادته فيها علَّ    ،األرض عبادة هللا  

  ؟سبحانه وتعاىل ماذا يفعل يوم يلقى الواحد الغفار
 يـصوم هـذا   ن فجعل م،إن الكرمي تفضل علينا وفتح لنا أبواب كرمه وجوده    

 وإذا  .اية الشهر شهادة بأنه قد غفرت له ذنوبـه         يأخذ يف    ،الشهر إمياناً هللا واحتساباً   
 فقد قال اإلمام مالـك     -قام الشهر إمياناً واحتساباً ولو بصالة ركعتني من سنة القيام           

 فإنه ينال يف آخر الشهر شـهادة    -ن وال حد لنهايتها   اأقلها ركعت : وأرضـاه رضى اهللا عنه    
!! هل مسعتم هذا؟  . شهادة باملغفرة  الُنياً  ر صائم  ومن فطَّ  .سبحانه وتعاىل  باملغفرة من الغفار  

  كل عمل منها يستوجب املغفرة من رب العاملني        ،أعمال كثرية يفتحها املوىل للصائمني    
 صلى اهللا عليـه وسـلم      لنا رسول اهللا     وكأن اهللا ما فرض علينا الصيام وما سن        .سبحانه وتعاىل 

صلى اهللا عليه وسلم    ولذا يقول !!! ة القيام إال ليغفر لنا ذنوبنا     سن :}}


ٰٰ{{ال املغفرة يف الذي ال ينف
  !!رمضان مىت يناهلا 

 من احلنـان  ، وشهر الكرم واالمتنان ،وهو شهر املغفرة وشهر اجلود واإلحسان     
بسبعني فريضة فيما سواه  فالفريضة  ؛؟ فما بالكم والعمل فيه يتضاعف     سبحانه وتعاىل  املنان

   من الشهور األخرى، والسصـامه   وإذا .ة فيه تعادل فريضة فيما سواه من الـشهور    ن
          ان الذي ال يدخل    اإلنسان وأحسن صيامه أخذ تذكرة إهلية لدخول اجلنة من باب الري

   . فإذا دخلوا أغلق ومل يدخل منه أحد!منه إال الصائمون
 على مائة ألف  فيمن سبحانه وتعـاىل  فما بالكم ويف كل ليلة من لياليه يتفضل املوىل          

      رميهم بالنجـاة مـن دار       وتك ،م من النار  من الصائمني ويطلق القرار اإلهلي بعتق رقا
فإذا كانت ليلة اجلمعة ويومها فإن مكتـب        .  وضمان دخوهلم اجلنة مع األبرار     ،البوار

                                     
٤ هنع اللَّه يضطس، عن أَنس ر  
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٥

  فـإذا   ،٥ فيها مائة ألف أعتقهم اهللا من النار       اًخرج يف كل ساعة صحف    القدرة اإلهلي ي 
ومن عمل فيه ! !ضان أعتق اهللا فيها مثل ما يعتق يف سائر الشهر    مكانت آخر ليلة من ر    

 وإذا  ، هللا اً عن العمل كان سكوته تـسبيح      ه، ومن سكت في   اًعمالً كان أجره مضاعف   
، قال   فإن لك دعوة مستجابة عند اهللا      ادع: الشمس قالت له مالئكة اهللا    جاء غروب   

{{ :صلى اهللا عليه وسلم
{{٦  !!  
 ولـو   ،لو أحياها اإلنـسان    - وهى ليلة القدر املباركة      - فما بالكم وفيه ليلةٌ   

    بصالة الفجر والعشاء يف مجاعة يف العصـلى اهللا عليـه    رسولكم الكرميول قل األواخر رِش
ٰٰٰٰ{{: وسلم

{{٧     وقوله صلى اهللا عليـه وسـلم :
}}{{فمن صـلى العـشاء يف مجاعـة    . ٨

  !!  رمضان كان له أجر ليلة القدروالصبح يف مجاعة يف العشر األواخر من
 يف صـحف    ،ن عمالً صاحلاً  وحيرر له الكرام الكاتب   !! ؟وما أدراك ما ليلة القدر    

.  عاماً وأربعة أشـهر    ثالثة ومثانون  امقدارهبأعمال   ، كرام بررة  ، بأيدي سفرة  ،مكرمة
 كأنه عبارها    - اهللا عبادة    د وزيادة أربعـة   ملدة ثالثة ومثانني عاماً    - قيام ليلها، صيام 
  !!!أشهر

فلو حافظ املؤمن على هذا احلال على صالة العشاء والفجر يف مجاعة يف العشر              
كان كأنه عاش أربعة آالف     مثالً،   –  ملدة أربعني أو مخسني عاماً     ،األواخر من رمضان  
  . سبحانه وتعاىل  ليلها قيام وارها صيام للملك العالم،سنة يف عبادة متصلة

كثري و  أجر ثواب  ه البشري النذير فقال    كبري خلص:}}



                                     

} ليلة اجلمعة أربع وعشرون ساعة، هللا تعاىل يف كل ساعة منها ست مائة ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النـار             { إىل احلديث   إشارة   ٥
 كرت العمال 

 . ورد يف الفتح الكبري عن عبد اهللا بن أيب أوىف ٦
 . رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن عثمان وقال حديث حسن صحيح ٧
 .يف صحيحه والبيهقي يف سننه عن عائشة رواه البخاري  ٨
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٦


ٰٰ

{{دعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابةا...  ٩.  
  :اخلطبة الثانية

  العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد أن     احلمد هللا رب 
 وسلم وبارك على سيدنا حممـد وعلـى آلـه    للهم صلِّا،  ده ورسوله سيدنا حممداً عب  
وانصرنا على أعدائنا يـا  نا واشفنا  وجنِّ، وادفع عنا الشر  ، وأعطنا اخلري  ،وصحبه وسلم 

أما بعد . العاملنيرب..   
 ،حكمة الصيام يف كلمة واحـدة  سبحانه وتعاىل  اهللاخلص: فيا أيها األخوة املؤمنون 

 والـصوم  ،فالصوم يقي اإلنسان نار اجلحيم ..}}  لَعلَّكُم تتقُونَ  قَبلكُم  { : وعـال  جلَّفقال  
 والصوم يقي اإلنسان من مـرارة       ،العظيميقي اإلنسان من طول الوقوف يوم الكرب        

.  والصوم يقي اإلنسان مـن العيـوب       ، والصوم يقي اإلنسان من الذنوب     ،هذا اليوم 
   . فهو عالج ألمراضنا وأمراض أجسامنا،والصوم فوق ذلك يقي اإلنسان من األمراض

 ومن حكمة اهللا أن أعداء اإلسالم يكتشفون يف عصرنا          ،ومن غرائب حكم اهللا   
ات الـيت   الشيوعية تلتزم فيها املصح    -مثالً   -هى   فها   ،ة الصيام اإلسالمي  هذا حكم 

وهو االمتنـاع   - ويقولون أن الصيام ذه الطريقة      ،يصومون فيها بالطريقة اإلسالمية   
علـى صـحة    حتـسني    يعمل   -  ملدة شهر كامل   ،عن الطعام والشراب يف يوم كامل     

 ويعمل على ختفيض نـسبة      ه،م ضغط تنظيه، و سالمة قلب ته، و تصحيح معد و،  اإلنسان
،  بل ويعمل على ختفيف أمـراض الرومـاتيزم  ،اإلنسان املريض بالسكردم  السكر يف   

!! م على الصيام  وعلى ختفيف أمراض كثرية وكثرية ذكروها عندهم ألهلهم ليشجعو        
 ومن أجل سـالمة     ،األبدانوولكن من أجل صحة األجسام      ،  هللاليس من أجل طاعة ا    

   .القلوب
 الـذي جعلـه اهللا صـحة    ،يئاً لكم معشر املسلمني ذا الـصيام الكـرمي     فهن
   وصحة جلميع أحوالكم،صحة ألبدانكم و،ألجسامكم

                                     
   رواه ابن خزمية يف صحيحه وصاحب مشكاة املصلبيح عن سلمان٩
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شهر رمضان وعيد الفطر املبارك:     رسالة الصيام)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٧ 

 
٧

نسأل اهللا تبارك وتعاىل أن يوفقنا للصيام والقيام ىف شهر الـصيام، والركـوع              
  .والسجود ىف شهر الصيام

  .كراتاللهم أكرمنا فيه بفعل اخلريات، وتب علينا فيه من فعل املن
اللهم ارزقنا فيه حب املساكني، وارزقنا فيه العمل من أجل رضاك يـا أكـرم               

  .األكرمني يا رب العاملني
اللهم وفقنا إلحياء لياليه بتالوة القرآن، وإحياء أيامه يالتسبيح والتهليل للواحد           

  .الديان
  .اللهم وفق والة أمورنا للعمل مبا مبا حتب وترضى يا رب العاملني

فر لعبادك املسلمني واملسلمات، واملؤمنني واملؤمنات، واجعلهم ىف هذا         اللهم اغ 
  .الشهر الكرمي من عتقائك من النار ومن املقبولني، يا رب العاملني

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ واِإلحسان وإِيتاء ذي الْقُربى وينهى          {: عباد اهللا، اتقوا اهللا   
اء وشنِ الْفَحونَعذَكَّرت لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبنكَرِ ونحلنحلالال  --٩٠٩٠(( } الْم((..  

  ..اذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالةاذكروا اهللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالة
    

******************************************************************************  
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