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 بشائر للصائمني) 5(احللقة 

 والصالة والسالم األمتان ، احلمد � رب العاملني، ﷽���:املقدم
 . األكمالن على قائد الغر احملجلني نبينا دمحم، وعلى آله وصحبه أمجعني

، »فتواكم« الكرام يف حلقة هذا اليوم من بر=جمكم اليومي الرمضاين ّأحييكم مستمعي
ضيفنا يف كل يوم مجعة مبشيئة هللا تعاىل طوال هذا الشهر املبارك هو صاحب الفضيلة 

 املشرف العام على فرع الر[سة العامة لإلفتاء ،الشيخ الدكتور خالد بن عبد هللا املصلح
 . مبنطقة القصيم

 .  بكم صاحب الفضيلةاً ومرحبًأهال
 حياك هللا ،سالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ال، بك، حياك هللاً وسهالً أهال:الشيخ

ً وحيا هللا اإلخوة واألخوات، ونسأل هللا أن يكون لقاء =فعا مباركا،أخي عبد الرمحن ً. 
ووجودكم الدائم معنا يف هذه املواسم   وهو كذلك gذن هللا gطاللتكم:املقدم

 . واكم املباركةشوق املستمعني الكرام لسماع صوتكم، واالسرتشاد بفتاو ،املباركة
 .  عنونت حلقة اليوم ببشائر للصائمني،شيخي
 نبينا دمحم ، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني، احلمد � رب العاملني:الشيخ

 .وعلى آله وأصحابه أمجعني
 : أما بعد

عرف خاصيته وميزته من حيث َهذا املوسم املبارك، وهذا الشهر العظيم شهر ي
ما يرون من ِ ل؛ بل يعرفه حىت غري أهل اإلسالم، املسلمنيُوجل له أكثراصطفاء هللا عز 

 .إقبال املسلمني فيه على أنواع من الطاعات والقر�ت
ولذلك نسمع التهنئة �ذا الشهر حىت من الكفار الذين ليسوا من أهل اإلسالم 

 إذا أدركها الشهر املبارك العظيم له مزا�هذا للمسلمني يف بلوغ هذا الشهر املبارك، ف
 . كل خري وصاحلط قلبه وبدنه وعمله يف االستزادة فيه منَّنشوعرفها اإلنسان 
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 أبرز خصائصه القدرية الكونية ،هللا عز وجل اختص شهر رمضان خبصائص عديدة
 ذاك أن هللا سبحانه وحبمده أنزل القرآن على ؛�أن هللا جل وعال جعله حمال إلنزال القرآن

ِشهر رمضان الذي أنزل فيه ﴿:  كما قال يف الذكر احلكيم؛نبيه الكرمي يف شهر رمضان ِ َِِ ُ َّ َ َ ََ ُ ْ َ
ِالقرآن هدى للناس وبـينات من اهلدى والفرقان َ ْ ُْ ُْ َْ ََ ًُ ُْ َ ِ ٍ ََِّ ِ َّ ِ  ].185 :البقرة[ ﴾ُ

 أن أنزل فيه هذا النور املبني، ؛العظيمةفا� عز وجل خص هذا الشهر �ذه السمة 
 الذي من استمسك به جنا، ومن أعرض عنه ،وهذا اهلدي القومي، وهذا الصراط املستقيم

 خصه هللا تعاىل �دا�ت ،�ملا كان هذا الشهر حمال إلنزال هذه اهلداية العظمى، وهلك
فتح فيه أبواب وطا�، كثرية، وأسباب لالستقامة، والصالح، واألوبة، والتوبة، وحط اخل

 � �غي اخلري أقبل، و� �غي :ٍ ودعا عباده فنادى مناد،ق فيه أبواب النريانّ وغل،اجلنان
ٍالشر أقصر، وهذا املنادي يف نفس كل أحد يدركه مبا يف نفسه من اإلقبال على الطاعة، 

 حىت ملا ، منها املعصية، واالنزجار عنها، والتخففص عليها والرغبة فيها والقصور عنواحلر
ويكون يف رمضان جتد أنه يف هذا الشهر من القدسية يف نفوس أهل اإلميان  ¨يت املعصية

 . � �غي اخلري أقبل، و� �غي الشر أقصر:ما هو استجابة هلذا املنادي
فلما كان هذا الشهر �ذه املنزلة الكربى اليت خصه �ا هللا عز وجل من تنزيل القرآن، 

ِهدى للناس ﴿ لقرآن نزل يف هذا الشهر وهو هداية؛ ألن اهلدايةباب اومن تسهيل أس َّ ِ ً ُ
ِوبـينات من اهلدى والفرقان َ ْ ُْ َ ََُْ َ ِ ٍ سهل هللا طرق اهلدا� نواعها، وفتح هللا ، ]185 :البقرة[ ﴾ََِّ

ٌ فتفتيح أبواب اجلنة مشعر بكثرة أبواب الصاحلات ،تعاىل أبواب الوصول إليه جل يف عاله
ٌرب إليه، وتغليق أبواب النريان مشعر �النزجار والكف عن كل أسباب اخلسران من اليت تق

 . املعاصي والسيئات
فهذه اخلصائص اقرتنت �خلاصية القدرية، وهي ختصيص هذا الشهر gنزال القرآن، 

�وخصه هللا شرعا ن جعله حمال لركن من أركان اإلسالم  وهو الصوم، فرمضان هو حمل ،ً
شهادة أن ال إله إال : بين على مخس  فاإلسالم، وهو صوم رمضان،ن اإلسالمرابع أركا
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 وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن ، وإقام الصالة،ً وأن حممدا رسول هللا،هللا
 . هذا هو اإلسالم كما بينه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،ًاستطاع إليه سبيال

ٍوخص هذا الشهر ن جعله حمال لركن من أركان اإلسالم يتعبد فيها املؤمنون  � َّ
 ًفمن صام رمضان إميا=ً، وتعرضا لنفحاته، �إلمساك عن املفطرات طاعة � عز وجل

 غفر له ما تقدم من ً واحتسا�ً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إميا=ًواحتسا�
 .ذنبه

 هذه كلها نفحات، وهبات، ومكرمات من هللا ،هذه كلها بشائر � أخ عبد الرمحن
 .عز وجل

ٌّ كل إنسان من أهل اإلسالم حري به أن ،ولذلك من اجلدير بكل مؤمن ومؤمنة
 ؛أن يغتنم الفرصة ولو �لقليل من العملو ،أن يبادر للطاعاتو ،يستكثر من الصاحلات

 ، وال حترمي فال حترم نفسك، وصدق رغبةقارنه إخالصل عند هللا كثري إذا فإن القلي
صوم، :  وأبواب اخلري متنوعة.ِنفسك أيها األخ الكرمي وأيتها األخت الكرمية من كل صاحل

الوالدين، صلة أرحام، إكرام جريان، إحسان قيام، صدقة، إحسان، خدمة، إعانة صالة، 
ب اخلري الذي يؤجر عليه إىل اخللق، تبسمك يف وجه أخيك صدقة، كل ذلك من أبوا

 .اإلنسان
نسأل هللا أن يفتح هللا يل ولكم أبواب الصاحلات، وأن يرزقين هللا وإ�كم القبول، وأن 

 .جيعل مآلنا وعاقبتنا على خري
واحملاور اليت  م على الكثري من النقاط، أتيت شيخ خالدًاآمني، جزاك هللا خري :املقدم

 �آلية ً مقرت=ً مجيالًالالقة، لكنكم اسرتسلتم اسرتسكنا نريد إ½ر¼ا يف مقدمة هذه احل
 . فأحسن هللا إليكم،امواحلديث وتفصيله

 


