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 .قامِ أحؽاُم الص   -77

 اخلطبة إوىل 

، َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُه، َمْن ََيِْدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضؾِْل َفاَل َهاِدَي َلهُ  إِنَّ اْْلَْؿَد هلل

ًدا َعبُْدُه َوَرُشوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ  َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِلَه إَِّٓ اهلل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 .أما بعد

 .أَيا ادممـون

اتؼوا اهللَ تعاىل، فنن اهللَ تعاىل َشَع الصقاَم لتتَّؼوه، واصؽروا اهللَ عبااَد اهلل أن بؾَّغؽام 

َل فقه أحسَن كتبِِه، وبعَث فقاه خااتم رشاؾه، وجعؾاه صفَر رمضاَن العظقَم، الذي أكز

روضًة من رياِض اجلـة، وموشاًم عظقاًم من مواشم اخلر، فقاه تغؾاأ أباواُا الـاراِن، 

 وفقه تػتح أبواا اجلـان وتصػد الشقاضني. 

واعؾؿوا عباد اهلل، أن اهلل تعاىل قد خصَّ الصقاَم بلجٍر عظاقٍم، جااَز قااكوَن التؼاديِر 

ِا، وذلك فضُل اهلل يمتِقه من يشاُء، واهللُ ذو الػضِل العظقِم، فػي الصحقحني واْلسا

قال: قال اهلل تعاىل:  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  من حديِث أيب هريرة ريض اهلل عـه أن الـبيَّ 

)كلُّ عمِل ابِن آدَم له، يضاعُف احلسنَة بعرِش أمثاِِلا إىل سبععئةِة عبعٍف، إا المبوَم 

 . ىا َأجِزي به(فٌىه يل، وأ

                                 

( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عـه، والؾػظ دسؾم.4414(، ومسؾم )4991( أخرجه البخاري )) 
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 .أَيا ادممـون

إن الػضائَل وإجوَر التي جعؾفا اهللُ تعاىل لؾصائؿني ٓ حتصُل إٓ إذا أخؾاَص فقاه 

ٓ  ، فانن اهللَ تعااىل ضق اٌ  وشاؾم  اهلل عؾقاهصذ  العباُد هللِ تعاىل، واقتػي فقه أثُر الـبي  

ب  )م: وشؾم  اهلل عؾقهصذ  يؼبُل إٓ ضق بًا، وقد قال ِِ ُُ ن صاَم رمضاَن إيئىًا واحتسبابًا 

م من ذىعِه( واإليامُن وآحتساُا إكام يؽون بنخالِص الـقِة هللِ تعاىل وابتغاَء  له ما تقدَّ

 .وشؾم  اهلل عؾقهصذ  وجِفِه، ومتابعِة الـبي  

 ماا كاان فعؾقك يا عبد اهلل، بنخالِص الـقِة هللِ تعاىل، فنن اهللَ ٓ يؼبُل من العَؿاِل إٓ 

 خالصًا، وابُتغي به وجُفه. 

يف قولِه وفعؾِه، فننَّ اهللَ تعااىل قاد  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  وعؾقك أيضًا أن تتابَع الـبيَّ 

ُرِق ادوصؾِة إلقه شبحاكه، إٓ ضريَأ الـبي   ، فاجتفدوا وشؾم  اهلل عؾقهصذ  شدَّ كلَّ الطُّ

 لِه وأقواله، فنن فقفام خَر الدكقا وأخرة. بارك اهلل فقؽم يف معرفة شـِن كبقؽم وأحوا

 .أَيا ادممـون

إن مما جيُِ  عذ الصائِم أن يعَؾَؿاه أحؽااَم ادػطارال التاي جياُ  عؾقاه اجتـاُ اا يف 

قاِم، وقاد ذكرهاا اهللُ تعااىل يف قولاه وُننَّ َواَبَتُوبوا َمبا َكَتبَه ا َُّ  ﴿: الص  ُ
ُِ َفبانَن َببا

﴾َلُكمَ 
 . 

هذه ادػطراِل وأعظُؿفا: اجلامُع يف هناِر رمضااَن، فانّن فقاه الؽػاارَة ادغؾظاَة  فلكزُ 

                                 

 هلل عـه.( من حديث أيب هريرة ريض ا769(، ومسؾم )88( أخرجه البخاري )4)

   .(487( شورة البؼرة ) )
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وهي ِعتُأ رقبٍة، فنن مل جيد فصقاُم صافرين متتاابعني، فانن مل يساتطِْع فنضعااُم شاتني 

 مسؽقـًا. 

ٍر، أما ثاين هذه ادػطراِل: ففو إكزاُل ادـي  بشفوٍة اختقارًا، فنذا كزَل ادـيُّ بغِر اختقاا

 كلْن حيتؾَم الصائُم فنكه ٓ يػطُر بذلك. 

 .أَيا ادممـون

، لؼولاه  ِِ ُا، شواٌء كان عن ضريِأ الػم  أو إكا  ثالُث هذه ادػطراِل: إكُل والُّشُّ

)بالَغ يف ااستنشاِق، إا أن تكوَن لؾؼقط بن صزة ريض اهلل عـه:  وشؾم  اهلل عؾقهصذ 

 .  صاةئ(

 .أَيا ادممـون

مما يؾتحأ بإكِل والُّشِا يف حصوِل الػطِر به اإلبَر ادغذيَة، والتي يستغـي  اا  إن

 آخُذها عن الطعاِم والُّشاِا: ٕهنا بؿعـامها.

 وأما اإلبُر العالجقُة فنهنا ٓ تػط ر: ٕهنا ٓ تؼوُم مؼاَم الطعاِم والُّشاِا. 

 .أَيا ادممـون

، وه
ِ
د الؼيء ِِ مان ضعااٍم أو َشاٍا، رابُع هذه ادػطراِل: تعؿُّ و إخراُج ما يف اجلاو

د ذلك الصائُم، وخرَج مـه يشٌء فنكه يػطر بذلك، لؽن إذا خرَج ما يف جوفِاه  فنذا تعؿَّ

ٍد وٓ معاجلٍة، فنكه ٓ يػطُر وصقاُمه صحقٌح، لؼوله  : وشاؾم  اهلل عؾقهصذ  بدوِن تعؿُّ

                                 

( من حديث لؼقط 197(، وابن ماجه )87(، والـسائي )788(، والسمذي )411( أخرجه أبو داود ))

 بن صزة ريض اهلل عـه وصححه السمذي.
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 . تقاَء عمدًا فلوقض(فلوس علوه القضاء، ومن اس -أي: ُلعه)من ذرعه القيء 

 .أَيا ادممـون

عاداًا ذاكارًا راِل، ٓ يػطُر  ا الصائُم إٓ إذا فعؾفاا من رمحِة اهلل بـا أن هذه ادػط   إنَّ 

يظنُّ أكه ٓ يػطاُر،  مثل أن يػعَل صقئًا من ادػطراِل ، فال يػطُر إن فعَؾفا جاهاًل، خمتاراً 

ْع، وهو ضالٌع، أو يظانُّ أن الشاؿَس قاد تربا ، وهو يػطُر، أو يظنُّ أن الػجَر مل يطؾ

وهي مل تغارْا، فؾاقس عؾقاه يف ذلاك حارٌج وٓ قضااٌء، وصاقاُمه صاحقٌح، لؼولاه 

َدَت ُقُلوُبُكَم ﴾تعاىل:  . ﴿َوَلَوَس َعَلَوُكَم ُجنَاٌح فِوَئ َأَخَطَيُتَم بِِه َوَلكَِن َما َتَعمَّ

)أَفَطَ ىبا  بؽٍر ريض اهلل عـفام قالا : عن أشامَء بـِ  أيب "صحقِح البخاري"ودا يف 

ومل تاذكْر أن  يف يوِم ُوٍم، ثم طلَعت الشمُس( وسلم  ا  علوهصىل  عىل عهِد النعيِّ 

، وهذا يػقُد أكه ٓ جيُ  الؼضاُء مع اجلفاِل  وشؾم  اهلل عؾقهصذ  الـبيَّ 
ِ
أمَرُهم بالؼضاء

 عؾقه اإلمساُك. باْلاِل، لؽن متى عؾَِم بلكه يف هناِر َوَجَ  

ـَاا ٓ  إذا فعل صقئًا من هذه ادػطراِل  وٓ يػطُر الصائمُ  كاشقًا: لؼوِل اهلل تعاىل: ﴿ َربَّ

ُتَماِخْذَكا إِْن َكِسقـَا َأْو َأْخَطْلَكا﴾
 

)من ىِِسَ ونو صباةٌم : وشؾم  اهلل عؾقهصذ  ولؼوله 

 . فيكَل أو َُب فلوتمَّ صوَمه، فٌىئ أطعَمه ا ُ وسقاه(

                                 

  ( وحسـه السمذي. 4676(، ، وابن ماجه ) 719( والسمذي )1881( أخرجه أبو داود ) )

  ( 1( شورة إحزاا ) )

  ( .  4919)"صحقح البخاري "( )

 ( 186( شورة البؼرة ) )

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عـه.4411(، ومسؾم )4988( أخرجه البخاري ))
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وٓ يػطر الصائُم أيضًا إذا حصل له يشٌء من هذه ادػطراِل، بغِر اختقاِره، فؾو ضاَر 

إىل جوفِه تباٌر، أو ترسا إىل جوفه ماٌء عـد ادضؿضِة أو آشتـشاِق، فال يشء عؾقه، 

 وصومه صحقح. 

 أَيا ادممـون.

ا تخاتصُّ باه الـسااُء، إن من ادػطراِل خروَج دِم اْلقِض أو الـػاِس، وهذا ادػطُر مم

فؿتى خرَج دُم اْلقِض أو الـػاس أفطرل ادرأُة ، ولو كان ذلك قبَل تروِا الشاؿِس 

بثاكقة ، وعؾقفا قضاُء ذلك القوِم ، لؽن لو أحسَّ  بحركته قبل الغروِا ، ومل خيرْج إٓ 

 بعده فصوُمفا صحقٌح، وٓ قضاء عؾقفا. 

 .أَيا ادممـون

اىل لؾصائِم آكتحاَل بلي  ُكحٍل صااَء: ومماا أباَحاه اهللُ تعااىل لاه إن مما أباحه اهللُ تع

التطق ُ  بلي  ضِقٍ  كان، إٓ إن كان بخورًا، فعؾقه أٓ يستـشَؼه، لئال يدخَل الدخاُن إىل 

َر ثقاَبه ، أو ادؽاَن الذي جيؾُس فقه .  جوفِه، وجيوز له أن يبخ 

َر دواًء يف عقـِه أو أذكِه، وأن يداوَي جروَحه، ومما جيوُز لؾصائم أَيا ادممـون، أن  يؼط 

 فؾقس  هذه إموُر مما حيصُل به الػطُر. 

 .أَيا ادممـون

اَل  ِل الـفاِر وآخِره، ومما ُيسانُّ لاه أيضاًا أن يعج  إن مما يسنُّ لؾصائِم أن يتسوَك يف أوَّ

حوَر، فنن الـبيَّ  َر السُّ ين قاال:  م وشاؾ اهلل عؾقاهصاذ  الػطَر وأن يمخ  ُُ البدِّ )ا يبزا



almosleh.com 

 
6 

 . ظان ًا ما عجَل الناُس الِطَ ؛ فٌن الوهوَد والنمارى يًخِّ ون(

، فانن مل يؽان 
ٍ
ومما ُيسنُّ أيضًا أن ُيػطَِر عذ ُرَضٍ ، فنن مل يؽن فَتْؿٍر، فنن مل يؽن فامء

 فعذ ما صاَء مما أحلَّ اهللُ تعاىل، من الطعاِم والُّشاِا. 

 .أَيا ادممـون

اائِم تعؾُُّؿفاا، ه ذه بعُض إحؽاِم الُّشعقِة وأداِا الـبوياِة التاي جيِاُ  عاذ الصَّ

فاحرصوا عذ معرفتِفا والعؿاِل  اا، فنن أصؽَل عؾقؽم صايٌء من ذلاك، فاعؿؾااوا 

ْكِر إِْن ُكـُْتْم ٓ َتْعَؾُؿونَ  ﴿بوصقِة اهللِ لؽم، كام قال تعاىل:   . ﴾ َفاْشَللوا َأْهَل الذ 


 

 

 

 

                                 

(، من حديث أيب هريرة. 1918( وصححه ابن خزيؿة)1818(،وأبو داود ) 1/119( أخرجه أمحد ))

  

 ( 18( شورة الـحل ) )
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 اخلطبة الثاكقة

 أما بعد.

فاااتتـؿوا عباااَد اهللِ هااذا ادوشااَم الؽااريَم بآشااتؽثاِر ماان الطاعاااِل والؼرباااِل، 

واحذروا فقه مواقعَة السقئاِل، فنن السقئَة يف رمضاَن أعظُم عـَد اهللِ تعاىل مان الساقئِة 

 يف تِره. 

َِ والتلجقَل ، فنكاه أصاُل  بادروا يا عباَد اهللِ بإعامِل الصاْلاِل ، واحذروا التسوي

، وإيَّاكم والػتوَر وادؾَل: 
ٍ
 كل  عجٍز وبالء

 (1)وُيمعُِح ذو األحزاِن ف حاَن جاذا          فئ ني إا ساعٌة ثم تنقِِض    

 .أَيا ادممـون

إن اهلل تعاىل قد فرَض عؾقؽم الصقاَم لغايٍة كزى، ودؼصٍد أشَؿى، أٓ وهاو حتؼقاُأ 

اِذيَن آَمـُاوا ُكتِاَ   ﴿يف قؾوبِؽم وأقوالِؽم وأعاملِؽم، قال اهلل تعاىل: التؼوى  َاا الَّ َياا َأَيُّ

ِذيَن ِمْن َقْبؾُِؽْم َلَعؾَُّؽْم َتتَُّؼونَ  َقاُم َكاَم ُكتَِ  َعَذ الَّ اهلل صاذ  وقال الـبيُّ  ﴾ َعَؾْقُؽُم الص 

َُ الزوِر وا: "الصحقح"يف  وشؾم  عؾقه لعمَل به، فلوس  ِ حاجبٌة يف أن )من مل يَدَع قو

 . يدَع طعاَمه وُاَبه(

الشاارِع مان الصاوِم اجلاوُع والعطاُش، وٓ تارُك الؾاذِة والشافوِة  فؾقس مؼصودَ 

                                 

 (.8/8(، ومدارج السالؽني )8/71)"عادزاد اد"( اكظر )

  ( 488( شورة البؼرة ) )

  ( من حديث أيب هريرة ريض اهلل عـه.4998) "صحقح البخاري"( )
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اِذيَن ﴿  فحسْ ، بل مؼصوُده إعظُم اشتؼاُمة الؼؾ  واجلوارح عذ الطاعة: َا الَّ َيا َأَيُّ

َقاُم َكاَم  ِذيَن ِمْن َقْبؾُِؽْم َلَعؾَُّؽْم َتتَُّؼونَ آَمـُوا ُكتَِ  َعَؾْقُؽُم الص  ﴾  ُكتَِ  َعَذ الَّ
 

 فا: 

 (1)ضوبى دن كاك  التؼوى بضاعَته           يف َصفِره وبحبِل اهللِ معتصام

فلعقذكم باهللِ يا أَيا ادممـون أن تؽوكوا ممن مـَع كػَسه الطعاَم والُّشااَا وماا أحالَّ 

َِ عذ كػِسه  بارتؽاِا ادعايص ومؼارفِة السقئاِل.  اهللُ، ثم أرس

 .أَيا ادممـون

بقـاك وباني  -ياا عباد اهلل-إن تؼوى اهللِ التي من أجؾِفا ََشَع الصقاَم هي أن جتعَل 

 عذاِا اهللِ وقايًة، بػعِل الطاعِة وترِك ادعصقِة. 

 فقا لق  صعري، هل اتؼى اهللَ عبٌد صاَم عن الطعااِم والُّشااِا، ثام أعؿال لسااَكه

 بالِغقبِة والـؿقؿِة والػاحِش من الؼوِل؟! 

 أم هل اتؼى اهللَ عبٌد أضاَع الصالَة واتبَع الشفواِل؟! 

 أم هل اتؼى اهللَ من أحقا لقايَل صفِره بادالهي وادـؽراِل؟! 

أم هل اتؼى اهللَ من صاغَل ُأذَكاه بساامِع ادحرمااِل، وكظاَره باالـظِر إىل ادؿـوعااِل 

 وادحظوراِل؟! 

هل اتؼى اهللَ رجٌل ضقَّع الواجباِل وأمهاَل إوَٓد والبـااَل، ويرسا سام شابَل  أم

 الػساِد؟!

                                 

   ( 488( شورة البؼرة ) )

 (.4/481)"لطائِ ادعارِ"قاله ابن رج  اْلـبيل يف ( )
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َط يف تؾك السقئاِل، إكاام اتؼاى مان قااِم    ٓ واهلل، ٓ واهلل ، مل يتأ  اهللَ من تورَّ

 بالواجباِل واكتفى عن ادـفقاِل وزاده صقاُمه اشتؼامًة وصالحًا. 

ذكوبـا، الؾفم بارك لـا يف رمضاَن، وارزقـاا فقاه إعاامَل  الؾفم أصؾح قؾوبـا واتػرْ 

 الصاْلال، واجعؾـا ممن صام رمضان إيامكًا واحتسابا.


 

 


