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 رمضان شهر مبارك) 2(احللقة 

َّأهال ومرحبا بكم مستمعي: املقدم رام يف مطلع هذه احللقة، يسرين �مسي ِ الكً
وال شهر رمضان ُو�مسكم أن أرحب بضيف حلقة اليوم، وهو ضيفي يف كل يوم مخيس ط

مبنطقة  رئيس مكتب اإلفتاء ، فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد هللا املصلح،املبارك
ً أهال ومرحبا بكم صاحب الفضيلة،القصيم، واألستاذ جبامعة القصيم ً. 

ً مرحبا وأهال وسهال:الشيخ ً أهال بك أخي عبد ..  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،ً
 أحييك وأحيي اإلخوة واألخوات عرب هذه اإلذاعة، وأسأل هللا تعاىل يل وهلم ،الرمحن

ًت، وأن جيعل هذا الشهر شهرا مباركا �خلريات، وأن يعيننا التوفيق واإلعانة على الصاحلا ً
ًعلى صيامه وقيامه إمياa واحتسا� ً. 

اللهم آمني، أحييكم شيخنا من جديد، واحلديث عن شهر مبارك مع الشيخ : املقدم
 .خالد، والكلمة لكم

 ،ينا دمحم نب، للعاملنيً وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة،احلمد k رب العاملني: الشيخ
 .وعلى آله وأصحابه أمجعني

 :أما بعد
فأسأل هللا تعاىل من فضله أن يعيننا على اغتنام هذا املوسم املبارك، وأن يعيننا على 

 . وعطاtٍباتِما فيه من خريات، وأن يوفقنا إىل الفوز مبا فيه من ه
 : ألسنة الكثريين، ويف رسائل الكثريينعلى -أخي عبد الرمحن  -د هذه الكلمة دترت

 وما أشبه ذلك من الكلمات اليت تدور حول فلك أن هذا .. رمضان مبارك..ٌشهر مبارك
 ، كثري اخلري،الشهر شهر مميز، وهو مميز {نه مبارك، ومعىن أنه مبارك يعين أنه كثري الربكة

 ... الفضائل كثري، كثري العطاt، كثري اهلبات، كثري اإلحسان،كثري الرب
� أنه شهر اصطفاه هللا تعاىل وجعله حمال ،فهذا الشهر شهر له ميزة من بني الشهور ٌ

 كان ،ُألكرب تغيري يف مسار البشرية، إنه التغيري الذي جرى على يد دمحم بن عبد هللا ملسو هيلع هللا ىلص
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 قبل ، غار حراءنزل القرآن على سيد ولد آدم يفُمبدأ هذا التغيري يف شهر رمضان عندما أ
 ذاك أن النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ،ًألف وأربعمائة وقريب من مخسني عاما

، ولنا اآلن قريب من ألف وأربعمائة وستة وثالثني اًأوحي إليه قبل اهلجرة بثالثة عشر عام
املباركة هو التحول  فهذا العمر املديد الذي كان يف هذه الرسالة ،سنة من هجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .البشري الكبري الذي جرى �ذه الرسالة
 أن هللا اصطفاه �نزال القرآن على خامت الرسل، ؛هذا الشهر املبارك فيه خاصية قدرية

ُشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴿:  لذلك يقول هللا تعاىل؛وهذا من أعظم بركاته َْ ُْ ِ ِ َِِ ُ َّ َ ََ ُ ْ َ﴾ 
خاصية أخرى، وال ميزة أخرى توجب العناية به، واالهتمام له، مل يذكر له ] 185 :البقرة[

؟ ملاذا مل نصم شعبان؟ اً ملاذا مل نصم حمرم: يعين،ُوتفسر ملاذا اختص هذا الشهر �لصيام
 ملاذا مل يكن الصيام يف رجب؟ ملاذا مل يكن الصيام يف شهر ذي احلجة؟

ُشهر ﴿ه �نزال القرآن كان يف شهر رمضان؛ ألن هللا اصطفاالصيام أن : اجلواب ْ َ
ُرمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبـينات من اهلدى والفرقان فمن شهد منكم  ُ ْ ِ ِ َِ َ ًِ َِ َْ َ ََ َ َ ََ َِ ْ ُْ ُْ ُْ ُْ َ ٍ ّ ِ َّ ُِ ِ ُِ ََِ َّ َ

ُالشهر فـليصمه ْ ُ ََْ َ ْ  أنه شهر إنزال ؛، فهذا من بركات هذا الشهر املبارك]185 :البقرة[ ﴾َّ
 وهي صوم ، اصطفاه هللا هلذه الفريضة العظيمة من فرائض اإلسالم أنه الشهر الذي،القرآن

ً فإنه من صام رمضان إمياa ؛ر فيه عطاt هللا عز وجل وهباتهُ أنه الشهر الذي تكث،رمضان
ُواحتسا� غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إمياa واحتسا� غفر له ما تقدم من  ًُ ًً

ُذنبه، ومن قام ليلة القدر إمياa واحتسا� غفر له ما تقدم من ذنبه ً ً. 
  على اخلرياتً، وإقباالًامث إن هذه األعمال، وهذا االختصاص القدري يوجب نشاط

في الصحيح ف ؛ه يف رمضانُودُ ج وأطيبهم كان يزيد لذلك حىت أجود الناس،الصاحلاتو
 هذا على وجه العموم» كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أجود الناس«: من حديث ابن عباس أنه قال

 .»وكان أجود ما يكون يف رمضان«
 كيف ال وهو ، ملسو هيلع هللا ىلصان له ميزة وخاصية يف زtدة جودهوهذا يدل على أن الشهر ك
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ل الناس ِقبُصفد فيه الشياطني، ويُق فيه أبواب النريان، وتَغلُفتح فيه أبواب اجلنان، وتُشهر ت
ُ ويتلى كتاب هللا عز وجل الذي فيه اخلري وفيه اهلداية ،فيه على العبادات بشىت صورها

َإن هذا القرآن يـهدي لليت هي أقـو﴿لكل بر،  َْ َ
ِ ِ َِِّ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ، كل هذه املعاين جتعل ]9 :اإلسراء[ ﴾ُمِ

�هذا الشهر مميزا خاصا بكثرة الربكة فيه  .، وكثرة العطاt واهلباتً
ًنسأل هللا أن جيعلنا ممن صامه إمياa واحتسا�، وممن قامه إمياa واحتسا�، ومن فاز  ًً ً

 .فيه بعظيم األجر، وكبري الفضل من هللا عز وجل
م شيخ خالد، وقد أتيتم يف هذه املقدمة على العديد من أحسن هللا إليك: املقدم

 .النقاط، وأثرمت العديد من املسائل املهمة، يف كونه شهر بركة وخري للمسلمني
ً على احلديث الذي قلتم فيه، نقال عن -شيخي الكرمي–ًأيضا قبل قليل عرجتم 

ِّإذا كانت أول ليـلة من رمضان، صفدت الشياطني، ومردة اجلن، «: رسول اهلدى ملسو هيلع هللا ىلص ِ ِ ِ ٍْ ُ ََ َ َ َ َ َْ َُ َّ ِ َ ِّ َُ َ َْ َْ ُ َّ ََ َ ِ
ٌوغلقت أبـواب النار، فـلم يـفتح منـها �ب، وفتحت أبـواب اجلنة، فـلم يـغلق منـها �ب،  ٌَ ُ َ َ َ َُ َْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َْ َْ ُ ََّ َ َّ َْ ُ ْ َُ َْ ْْ َْ ََ ْ ِ َُِّ

ٍوaدى مناد َُ َ َ tَِْْ �غي اخلري: َ َ
ِ َ ِ أقبل، وt �غي الشر أقصر، و عتـقاء من النار، وذلك يف َ َِ ََِ َ َ ََّ َ ََ ِّ ُِ َ ُ َِِّ ْ ِ ْ ِْ َّ َ َ َ ْ ِ

ٍَكل ليـلة َْ ِّ ُ«. 
 شيخي، هل تتكرم علينا بوقفة مع هذا احلديث؟

 نعم، هذا احلديث، كما ذكرت، هو حديث يبني عظيم الفضل الذي يناله :الشيخ
بارك؛ ألنه شهر تنشط فيه النفوس لكل خري؛ تفتيح من أقبل على هللا يف هذا الشهر امل

أبواب اجلنان هو فتح حقيقي، وهو إشارة إىل تنوع األعمال الصاحلة، وإىل كثرة القادمني 
إىل بر هللا عز وجل إحسانه، فاجلنة هي أعظم بر، وأكرب إحسان من هللا تعاىل لعباده، ومل 

ْلن ﴿َينل أحد الرب إال {ن يتقدم �لصاحلات  َّتـنالوا الربَ ِْ ُ اجلنة : ، قال مجاعة من املفسرين﴾ََ
َّحىت﴿ َ تـنفقوا مما حتبونَ ُُِّ َِّ ُ ُِ حىت تبذلوا مما حتبون، اإلنفاق هنا ميكن :  أي]92 :آل عمران[﴾ْ

 بل على أوجه البذل بكل صورها، فلن يبلغ اإلنسان أال يقتصر فقط على اإلنفاق املايل،
ما يؤمل من اخلري إال ببذل ما حيب يف سبيل هللا عز وجل، ويف ابتغاء مرضاته جل يف 
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 .عاله
ًوتغليق أبواب النريان هو غلق حقيقي إيذاa {ن أسباب الشر والفساد، وأسباب 

�دخول النار قد حجمت وضاقت، وحدت حدا أفضى إىل إغال ُ قها، فينبغي للمؤمن أن ُ
يكسل عن كل رذيلة، وأن يتخفف من كل سيئة، وأن يسعى إىل التوبة، وإحداث العمل 

 .الصاحل، حىت ميحو ما كان من سيئ العمل
ََِّإمنا ﴿هذا الشهر فرصة ملغفرة السيئات، والزtدة من احلسنات؛ فإنه سبب للعطاء 

ِيـوىف الصابرون أجرهم بغري ح َِْ ِ ِْ ُ َ ُْ َ َ َّ َّ ٍسابَُ َمن صام «، وهو سبب للعفو واملغفرة ]10 :الزمر[ ﴾َ َ ْ َ
َرمضان إمياa واحتسا� غفر له ما تـقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إمياa واحتسا� غفر له  َِ ُِ ًُ َ َ ً ًَ ًَ ََ ََ َ ََ َِ َّ ََ ِ ْ َ ِ

ِما تـقدم من ذنبه ِِْ َ َ َّ ََ«. 
ًوما ذكر من أن داعيا يدعو لشر أقصر، هذا فيه أن t �غي اخلري أقبل، وt �غي ا: ُ

�قد يكون هذا داعيا حقيقيا يدعو .. الداعي الذي يقذفه هللا تعاىل يف قلوب الناس ً
النفوس، وقد يكون هذا ما يقذفه هللا تعاىل يف قلوب الناس، من الرغبة يف اخلري، والكسل 

األجر يف والتقاصر عن الشر، فينبغي لنا أن جنتهد يف كل ما يقربنا إىل هللا، وأن حنتسب 
ذلك، وأن نبعد عن كل سيئة، وأن حنتسب األجر يف ذلك، فرتكك السيئات حسنة، 

 .واشتغالك �لطاعات واملربات حسنة
 .أسأل هللا أن يزيدa وإtكم من فضله

 


