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 الصيام أسرار من

 

]الفاحتة: (ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ڀ)

وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف ولل الصالحقـ، وأشفد أن ، [2-4

آلف وأصحابف وطؾك  محؿًدا طبده ورسقلف، صؾَّك اهلل وسؾَّؿ وبارك طؾقف وطؾك

 التابعقـ ومـ تبعفؿ بنحساٍن إلك يقم الديـ، وسؾَّؿ تسؾقًؿا مزيًدا.

 أما بعد...

فاتؼقا اهلل يا طباد اهلل فنن يف التؼقى كجاتؽؿ يقم ُيـصب الصراط، قال اهلل 

 :( ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں

 .[27-27مريؿ: ](ڻ ڻ ڻ ڻ

مـ ؿ يخؾؼ شقًئا طبًثا، ولؿ يلمر طباده بشلٍء أكف ل مـ كؿال اهلل  :عباد اهلل

 .التؽالقػ مـ غقر مؼصٍد وحؽؿة

بعبادٍة أو بتؽالقػ  شقًئا طبًثا، وما أمر اهلل  ما خؾؼ اهلل  ىعم عباد اهلل

مـ دون قصٍد وال حؽؿة، وهذا أمٌر ضاهٌر لؿـ تلمؾ ذلؽ يف كتابف، ويف سـَّة 

 .رسقلف 

ه األجقاء الرمضاكقة، وهذه الؿـاخات ولذلؽ طباد اهلل وكحـ كعقش هذ

طؾك خؾؼف  الروحاكقة مع هذه العبادة الجؾقؾة طبادة الصقام التل فرضفا اهلل 

وطباده لُتؿثِّؾ ركـًا مـ أركان اإلسالم ومباكقف العظام، إذا ما جئـا لـتلمؾ يف 

 بعض أسرار هذه العبادة. 
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أن العبد حقـؿا تحؼقؼ العبقدية هلل رب العالؿقـ، ذلؽ  :ىجد أولها

، ويرتك الؾذائذ والطقبات، ويبتعد طـ الشفقات استجابًة لرب يستجقب هلل 

 .األرض والسؿقات، ففذا دلقٌؾ طؾك ما استؼر طؾك طرش قؾبف مـ اإليؿان

 ، وهل درجة اإلحسان التل بقَّـفا الـبلومـ مراقبة اهلل 

ُه َيَراكَ  اإِلْحَساُن َأْن َتْعُبَد اهللَ َكَيىََّك »بؼقلف:   .(7) «َتَراُه، َفٌِْن َلْم َتُكْن َتَراُه َفٌِىَّ

إهنا العبقدية الؿرتبعة طؾك طرش قؾبؽ، إهنا العبقدية التل  :عباد اهللىعم 

ا أن يستشعر الؿسؾؿ الصائؿ  آمـت هبا هلل رب العالؿقـ، ولذلؽ مـ الؿفؿ جدًّ

عتف مع قدرتف طؾك وهق مع هذا الصقام هذه العبقدية، هذه العبقدية التل مـ

 ذلؽ، مـعتف مـ األكؾ والشرب ومـ الشفقة استجابًة هلل رب العالؿقـ. 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )يؼقل:  واهلل 

  (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 .[24]األنفال:

ر كعؿة اهلل  :األمر الثاين عباد اهلل من أسرار هذه العبادة العظومة طؾقـا  تذكُّ

ؽ أن الـعؿ إذا ترادفت وتتابعت أكست، واإلكسان وطؾك الـاس أجؿعقـ، ذل

فحقـؿا ، [7-6]العلق:   (ڳ ڱ ڱگ گ ڳ ڳ ڳ)بطبعف يطغك5 

ؽ التعب، تتذكر كعؿة اهلل  ؽ الظؿل، ويؿسُّ ؽ الجقع، ويؿسُّ  طؾقؽ. يؿسُّ

طؾقـا، فطبقعة الـػس البشرية  ولذلؽ الصقام محطة الستذكار كَِعؿ اهلل 

س، وألجؾ هذا مـ الؿفؿ  ؿ تـسك الؿـِعؿ حقـؿا تسبح يف هذه الـع وتؼدَّ

ا أن كستشعر كَِعؿ اهلل   التل ال ُتعدُّ وال تحصك.  جدًّ

                                                           

(، مـ حديث أبل هريرة 3(، ومسؾؿ يف صحقحف )05أخرجف البخاري يف صحقحف ) (7)

◙. 
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 .[44]إبراهيم:  (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ): قال 

  (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب) :وقال 

  .[34]النحل:

 .[22]لقامن:  (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڦ): وقال 

ا وكحـ مع هذا الجقع، ومع هذا الظؿل، ومع هذا التعب،  فؿـ الؿفؿ جدًّ

ضاهًرا وباصـًا، ذلؽ  ، وأن كشؽر اهلل ومع هذا الـَصب أن كتذكر كِعؿة اهلل 

د، قال  أن اهلل  ڤ ڦ ڦ ڦ ): يف آيٍة واحدة وطد وتقطَّ

 .[7]إبراهيم:  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ء، وكستصحب إخقاكـا الؿسؾؿقـ مـ البمساء والؿسحقققـ، ومـ الػؼرا

ا أن يـبض طرق اإلحساس  ومـ الؿساكقـ، ومـ الؿشرديـ، مـ الؿفؿ جدًّ

 (ۈ ٴۇ ۋ)يؼقل:  اتجاه إخقاكـا الؿممـقـ، واهلل 

ِمنِونَ  َمَثُل »يؼقل:   ، والـبل[02]احلجرات: ًْ ِهمْ  فِي اْلُم  َتَوادِّ

َهِر اْلَجَسِد؛ إَِذا اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضٌو َتَداَعى لَ  َمَثُل كَ َوَتَراُحِمِهْم  ُه َسائُِر اْلَجَسِد بِالسَّ

ى   .(7) «َواْلُحمَّ

ا أن كعؾؿ أمثال هذه األسرار التل جاء ربُّـا  :عباد اهللىعم   مـ الؿفؿ جدًّ
هبا مـ خالل طبادة الصقام، فاشؽروا اهلل شؽًرا كثقًرا، واشؽروه طؾك ما أكعؿ 

وحده ال  مـف  طؾقؽؿ مـ كعؿف السابؼة، وآالئف الؿتتابعة يف الؾقؾ والـفار

 شريؽ لف.

                                                           

مـ والؾػظ لف (، 7031(، ومسؾؿ يف صحقحف )1577أخرجف البخاري يف صحقحف ) (7)

 .¶حديث الـعؿان بـ بشقر 
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 والشكر عباد اهلل يقوم على ثالثة أركان: 

 إقرار الؼؾب واطرتافف بلن ما مـ كعؿٍة إال وهل مـ اهلل. -

 وكطؼ الؾسان، وذلؽ بالؾفج كثقًرا بشؽر اهلل وحؿده. -

 وكذلؽ طؿؾ الجقارح واألركان. -

 َأَفاااااَدْتُكُم النَّْعَماااااُث منِّااااى ثالثااااة  

 

َباَيِدي ولَِساىِى وال  ِموَر الُمَحجَّ  (1) ضَّ

 
 كذلك عباد اهلل من أسرار هذه العبادة عبادة الصوام التي قال اهلل 

َوامَ »بخصوصها وبشيىها:  ُه لِي َوَأَىا َأْجِزي  ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه إَِّلَّ الصِّ َفٌِىَّ

 .(2)«بِهِ 

 :أسراٌر عجوبة يف الصوام

ح باإلكسان بعقًدا، الؼضاء طؾك سؾطان الشفقة و: منها الغريزة التل ُتطقِّ

د بف خارج سرب األمـ واألمان حقـؿا يـزلؼ يف الؿراتع القخقؿة،  وُتغرِّ

 وحقـؿا يؼع يف الؿستـؼعات اآلسـة التل ُتغضب اهلل رب العالؿقـ.

ارة بالسقء،  فلكت مع هذا الصقام أطؾـت االكتصار العظقؿ طؾك الـػس األمَّ

ر طؾك الشقطان الرجقؿ الذي يقسقس لؽ وُيؿـِّقؽ، وأطؾـت االكتصار الؽبق

، وصربت طؾك صاطتف، وصربت طـ معصقة اهلل، وصربت استجبت هلل 

طؾك أقدار اهلل، قفرت شفقتؽ، وأزحت سؾطان هذا الفقى طـ قؾبؽ 

وكػسؽ، فلطؾـت اكتصاًرا طجقًبا بؿؼدورك أن تستؿر صقال طؿرك، وزماكؽ 

                                                           

 (.641/ 7)غريب الحديث لؾخطابل  (7)

(، مـ حديث 7707(، ومسؾؿ يف صحقحف )7454البخاري يف صحقحف )أخرجف  (7)

 .◙أبل هريرة 
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ؿ هبذا االكتصار ط  ؾك الفقى وطؾك الشقطان.ودهرك تتـعَّ

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): قال  -

 .[34]يوسف:

 .[6]فاطر:  (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ): وقال  -

ن مـ إغقائؽ،  ن وال يؿالَّ طدوان معؽ طؾك الدوام واالستؿرار ال يؽالَّ

 .ويف شفر رمضان أطؾـت االكتصار طؾقفؿا يف أول جقلة

االكتصار طؾك الفقى، وطؾك الشقطان، وهذا يشقر إلك أكؽ قادٌر طؾك 

ارة بالسقء صقال طؿرك، وصقال دهرك وزماكؽ.  وطؾك الـػس األمَّ

ا أن كتذكر،  :عباد اهلل ىعم هذا مـ أسرار الصقام، ولذلؽ مـ الؿفؿ جدًّ

فؼط أن مـفا  وأن كتدبر، وأن كتػؽر يف هذه العبادة الجؾقؾة التل ما أراد اهلل 

كؿتـع طـ األكؾ والشرب والشفقة، أراد هذا وأراد أطؿؼ مـ هذا مع هذه 

الؿضامقـ، ومع هذه األسرار، ومع هذه الِحَؽؿ التل اشتؿؾت طؾقفا طبادة 

 الصقام.

أسلل اهلل تعالك أن ُيػؼفـا وإياكؿ يف ديـف، ويف سـَّة كبقف، وأن ُيعقــا طؾك 

أققل ما تسؿعقن وأستغػر اهلل لل قلقـ، يجعؾـا وإياكؿ مـ الؿؼبأن أكػسـا، و

ويا فقز الؿستغػريـ أستغػر ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ ذكٍب وخطقئة، 

 اهلل.
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 اخلطبة الثانية 
 

لحؿد هلل طؾك إحساكف، والشؽر لف طؾك تقفقؼف وامتـاكف، وأشفد أن ال إلف ا

الداطل إلك  إال اهلل وحده ال شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف

اهلل وسؾَّؿ وبارك طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وإخقاكف، وسؾَّؿ  ك، صؾَّ رضقاكف

 تسؾقًؿا مزيًدا.

بلمٍر لقس فقف حؽؿة،  شقًئا طبًثا، وال أمر  ما خؾؼ اهلل  :عباد اهلل ىعم

هٌة طـ العبث  5فشريعة اهلل  ی جئ حئ مئ ىئ يئ )مـزَّ

]الدخان:   (خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت جب حب

48-49]. 

تـا وهذا ديــا، فتلمؾقا يف ذلؽ يا طباد اهلل، هذه شريع :عباد اهللىعم 

مـ هذه الحؽؿ  وتجاوزوا الؿاديات والؿحسقسات إلك ما أراد اهلل 

وُتبؽل العققن، يؿر  ،واألسرار، فنن أحقال الؿسؾؿقـ واهلل ُتـؽل الؼؾقب

طؾقفؿ رمضاكاٌت كثقرة والحال هل الحال، الحال هل الحال، بؾ بعضفؿ 

اسرتاحٍة لقعقد إلك التفتُّؽ وإلك ما ُيغضب اهلل رب يجعؾ مـ رمضان كؼطة 

 العالؿقـ.

أكَت أكَت يا طبد اهلل، وأكِت أكِت يا أمة اهلل يف رمضان كشػتؿ وأزلتؿ طـ 

ُسُجػ هذه الؽثافة طـ قؾقبؽؿ، أزلتؿقها وأزلتؿ الغشاوة طـ طققكؽؿ 

الؾقؾ صقال وأبصاركؿ حقـؿا أطؾـتؿ إطالًكا طظقًؿا أكف باستطاطتؽؿ أن تؼقمقا 

دهركؿ وزماكؽؿ، والدلقؾ طؾك لؽ: مقاضبتؽؿ طؾك صالة الرتاويح، وطؾك 
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صالة الؼقام مع وجقد األطؿال الشاقة، والقضائػ، والحؼقق الؿـزلقة 

والزوجقة، ومع ذلؽ استطعتؿ أن تؼقمقا الؾقؾ، فدلَّ هذا طؾك أن مـ ترك ققام 

طة.الؾقؾ إكؿا كان يتعؾَّؾ بالؽسؾ، وإكؿا كان يؿقؾ   إلك الدَّ

يف رمضان كؾؽؿ تعاهدتؿ الؼرآن حػًظا وتالوة، يف رمضان  :عباد اهللىعم 

وقد هجرتؿقه صقياًل، فبؿؼدوركؿ صقال طؿركؿ  اصطؾحتؿ مع كتاب اهلل 

طؾك الدوام  ودهركؿ أن تجعؾقا الؼرآن لؽؿ طادة، وقراءتؽؿ إلك كتاب اهلل 

 ر رمضان هتجرون الؼرآن.واالستؿرار، تختؿقن يف رمضان الؿرات، ويف غق

 .يا ُطبقد اهلل [64]الؼقامة:  (ک گ گ) -

 .[60-64]الؼقامة:   (گ ڳ ڳ ڳ ک گ گ گ)ويا أمة اهلل  -

يف رمضان أطؾـتؿ االكتصار طؾك سؾطان الشفقة، وطؾك سؾطان الغريزة، 

وأطؾـتؿ ذلؽ صراحًة حقـؿا كػػتؿ البصر طـ الحرام، والسؿع طـ الحرام، 

والؽذب، وسلء  ،والـؿقؿة ،ألسـتؽؿ مـ أن تؾِغ يف الغقبة وحقـؿا أمسؽتؿ

الؽالم، لؿاذا يف غقر رمضان تعقدون إلك ما كـتؿ طؾقف؟ هؾ تريدون أن 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): تؽقكقا كؿا قال اهلل 

 ؟[92]النحل:  (ھ

ؿتؿ مـ خاللفا روائح  :عباد اهللىعم  ؾتؿ سروًرا ولذًة تـسَّ يف رمضان حصَّ

 فؾتتؼقا اهلل يا طباد اهلل، ولتعؾؿقا أن مـ أطظؿ أسرار الصقام أن تِؼػ الجـة5 أال

طؾك قـطرة التسؾقؿ هلل، وأن تسؾؽ هذا الطريؼ الالحب الطقيؾ الذي يؼقد 

، وذلؽ باالستؿرار [24-22]احلاقة:   (ۓ ﮲ ے ے ۓ)إلك 

 طؾك العبادات، وطؾك الطاطات.
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جؿعة والجؿاطة، فؾؿاذا يف رمضان واضبتؿ أيفا الرجال طؾك صالة ال

تتلخرون يف غقر رمضان طـ حضقر الجؿاطة؟ لؿاذا هذا الؽسؾ؟ لؿاذا هذا 

التقاين؟ فنن مـ أسرار الصقام أن يجعؾؽ مـ أهؾ الصػقف األولك يف بققت 

ت يدك بالعطاء، وبسط، اهلل رب العالؿقـ فا كؾ البسط، فؾؿاذا تيف رمضان سحَّ

 هذا الؼبض بعد رمضان؟ 

لق أردكا أن ُكبِحر يف أسرار الصقام، وأن كسبح يف هذا الػضاء  :عباد اهلل

العظقؿ مـ أسرار الصقام لطال الؿؼام، ولخرجـا طـ الؿؼصقد، ولؽـفا 

طـاويـ طريضة، وتطقافٌة طجؾك، وشرارٌة أقدحفا لـتلمؾ جؿقًعا يف هذه 

لشفقة إن االمتـاع طـ الطعام والشراب وا، العبادة الجؾقؾة التل شرطفا اهلل 

أراد مـا أبعد مـ ذلؽ أفال  بؿؼدور غقر الؿسؾؿقـ أن يػعؾقه، لؽـ اهلل 

 تتدبرون؟!

سؾِّؿ طؾك طبدك وحبقبؽ محؿد، صؾَّ اهلل طؾقف وآلف وسؾَّؿ الؾفؿ صؾِّ و

صالًة وتسؾقًؿا يفبان هبقب الرياح، ويتعاقبان تعاقب الؿساء والصباح، 

خقار، ال سقؿا األربعة الخؾػاء، وارَض الؾفؿ طـ آلف األصفار، وأصحابف األ

األئؿة الحـػاء: أبل بؽٍر، وطؿر، وطثؿان، وطؾل، وطـ سائر الصحابة 

أجؿعقـ، وطـ التابعقـ ومـ تبعفؿ بنحساٍن إلك يقم الديـ، وطـا معفؿ 

 بجقدك وكرمؽ وإحساكؽ يا رب العالؿقـ.

ة واحؿل حقز واكصر طبادك الؿقحديـ، الؾفؿ أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقـ،

وسائر أوصان الؿسؾؿقـ يا سخاًء رخاًء واجعؾ هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا الديـ، 

، الؾفؿ احؿل دولة اإلمارات العربقة الؿتحدة مـ كؾ سقٍء رب العالؿقـ

ـفا يا رب العالؿقـ، الؾفؿ احػظ جؿقع أوصان  ـفا وأمِّ ومؽروه، الؾفؿ حصِّ

 بتقفقؼؽ، وأيِّده بتليقدك، ولل أمركاالؿسؾؿقـ يا رب العالؿقـ، ووفِّؼ الؾفؿ 
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ام اإلمارات ل وألبسف لباس الصحة والعافقة، واحػظ ا ُتحب ؿالؾفؿ جؿقع حؽَّ

 وترضك، وُخْذ بـقاصقفؿ لؾربِّ والتؼقى إكؽ طؾك كؾ شلٍء قدير.

الؾفؿ اغػر لجؿقع الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات، الؿممـقـ والؿممـات، 

 حؿـل ويرحؿؽؿ اهلل.وققمقا إلك صالتؽؿ ير األحقاء مـفؿ واألمقات،

 

 

 

 

 


