خطبة مجعة بعنوان :

إرشاد األنام لبعض آداب الصيام

للشيخ الفاضل /
أيب عبدالله عبدالرمحن بن عبد املجيد الشمريي
وكانت بتاريخ /4رمضان ١44٢ /ه
مسجد الشمريي تعز

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل
فال هادي له وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن
حممد ًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وسلم
تسلي ًام كثريا
ِ
اَّلل َح َّق ُت َقاتِ ِه َو َال ََتُو ُت َّن إِ َّال َو َأنْت ُْم
{ َيا َأ ُهيَا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا َّ َ
ُم ْسلِ ُم َ
ون} [آل عمران]١0٢ :
سو ِ
ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ َ
{ َيا َأ ُهيَا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل ا َّل ِذي
من َْها َز ْو َج َها َو َب َّث من ُْه َام ِر َج ًاال كَث ًريا َون َسا ًء َوا َّت ُقوا ََّ
تَساء ُل َ ِ
اَّلل ك َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقي ًبا} [النساء]١ :
ون بِه َو ْاألَ ْر َحا َم إِ َّن ََّ
َ َ
ِ
اَّلل َو ُقو ُلوا َق ْو ًال َس ِديدً ا (ُ )70ي ْصلِ ْح
{ َيا َأ ُهيَا ا َّلذي َن آ َمنُوا ا َّت ُقوا َّ َ
ِ
ِ
اَّلل َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َف َاز
َلك ُْم َأ ْع َام َلك ُْم َو َي ْغف ْر َلك ُْم ُذنُو َبك ُْم َو َم ْن ُيط ِع َّ َ
َف ْو ًزا َعظِ ًيام } [األحزاب]7١ ،70 :

أما بعد
فإن خري احلديث كتاب اهلل وخري اهلدي هدي حممد صىل اهلل عليه
ٍ
ٍ
بدعة
حمدثة بدعة وكل
وآله وسلم ورش األمور حمدثاهتا وكل
ٍ
ضاللة يف النار.
ضاللة وكل
أهيا الناس :إن من أعظم آداب الصيام الذي جيب عىل كل صائم
أن يتحىل هبا هلو حفظ لسانه وحفظ جوارحه عن املخالفات  ،فإن
الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم يقول" :وإذا كان يو ُم َصو ِم
َ
أحد ،أو قا َت َله؛ ف ْلي ُق ْل:
أح ِدكم فال َير ُف ْث ،وال
ب ،فإن سا َّب َه ٌ
يصخ ْ
َ
امرؤ ِ
صائ ٌم"رواه البخاري ( ،)١894ومسلم ( )١١5١واللفظ
يإِّن ٌ
له ،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
فهذا هو الذي ينبغي عىل الصائم أنه يف يوم صومه ال يرفث ،
والرفث هو :الكالم الفاحش.
واليصخب وهو :الصياح واخلصام.

فينبغي للصائمني أن يتجنبوا هذه اخلصلة ،وإننا نالحظ عىل كثري
من الصائمني يرتكون هذا األدب الرشعي فتجدهم يتخاصمون
أكثر مما يتخاصمون يف الفطر ،السيام بعد العرص حيصل كثري من
اللغط ،وكثري من الصياح واخلصام ،هذا ينايف أدب الصيام "وإذا
َ
ب ،فإن سا َّب َه أحدٌ  ،أو
أح ِدكم فال َير ُف ْث ،وال
يصخ ْ
كان يو ُم َصو ِم َ
امرؤ ِ
صائ ٌم"
قا َت َله؛ ف ْلي ُق ْل :إ يِّن ٌ
لو أن شخص ًا استثارك ،ولو أن شخص ًا استفزك ما موقفك؟ تقول
إِّن صائم ،يعني أنا قادر عىل أن أجيبك ولكن صومي يمنعني من
ذلك ،فتكون قد احرتمت صومك واحرتمت الزمن الذي هو شهر
رمضان املبارك.
يف صحيح البخاري()١903
من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال قال رسول اهلل صىل اهلل
الز ِ
فليس
عليه وآله وسلمَ ":من ََل ْ َي َد ْع َق ْو َل ُ
ور وال َع َم َل به واجلهلَ ،
َِّللِ
اج ٌة يف ْ
أن َي َد َع َط َعا َم ُه ََ
ورشا َب ُه"
ح
َّ َ َ

فالذي ال يرتك قول الزور وال يرتك اجلهل فإن اهلل عزوجل ال يريد
منه ترك الطعام والرشاب وإنام يريد منه أن يكون صومه مهذب ًا له
ال له عىل تقوى اهلل عزوجل ،حام ً
،حام ً
ال له عىل اجتناب
املخالفات،عىل اجتناب املحرمات،عىل اجتناب ما يسخط رب
األرض والسموات ،هذا هو الذي ينبغي عىل كل صائم أن يتحىل
به.
وهكذا أيضا من آداب الصيام التي ينبغي للصائم أن يتحىل به هو
أن يكثر من قرا ءة القرآن ،وأن يكثر كذلك أيضا من الدعاء يف حال
صومه،فإن الصائم له دعوة ال ترد ،
ثبت عند اإلمام أمحد()8030
من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن الرسول صىل اهلل عليه
يفطر"
وسلم قال":ثالثة ال تر ُد
دعوهتم ومنهم َّ
ائم ح َّتى َ
والص ُ
ُ
الصائم حتى يفطر له دعوة مستجابة من أول هناره إىل آخر هناره.

وأما حديث "إن للصائم عند فطره دعوة ال ترد" فهو حديث
ضعيف،وكثري من الناس يرى أن تلك الساعة هي ساعة اإلجابة
فيبقى يدعو عند اإلفطار ال بأس أن تدعو عند اإلفطار ولكن
ينبغي أن تعلم إن دعوة الصائم التي ال ترد َتتد من حني يطلع
الفجر إىل غروب الشمس هلذا احلديث الصائم حتى يفطر،وهكذا
أيض ًا أكثر من قراءة القرآن فإنه شهر القراءة ،أكثر من الصدقة،أكثر
من الصالة ،أكثر من طاعة اهلل جل وعال ،ال يكن يوم صومك
ويوم فطرك سواء ،ليكن يوم صومك أفضل من يوم فطرك،جمتهد
فيه بالطاعة ،جمتهد فيه بالعبادة،جمتهد يف القربات التي تقربك إىل
اهلل جل وعال ،يف الصحيحني من حديث ابن عباس ريض اهلل
عنهام قال":كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أجو َد الناس ،كان
ُ
ُ
جبيل يلقاه يف
يكون يف رمضان حني يلقاه جبيل ،وكان
أجو ُد ما
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
كل ليلة من رمضان ،ف ُيدارسه القرآن ،ف َل

ُ
ِ
رسلة"البخاري
جبيل أجو ُد باخلري ِمن
وسلم حني يلقاه
الريح امل ُ َ
( ،)3048ومسلم (.)٢308
كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم أجود باخلري من الريح
املرسلة ،هكذا كان حال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم يف
رمضان جود وكرم ،وهكذا أيض ًا مدارسة للقران ،جبيل عليه
الصالة والسالم ينزل يف كل ليلة يدارسه القرآن ،كالم رب
العاملني سبحانه وتعاىل ،كثري من الناس ال يعرف كالم اهلل ،فال
يعرف يقرأ القرآن إال من رمضان إىل رمضان،وبعضهم حتى يف
رمضان ما يقرأ،النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يقول ":ا ْق َر ُؤوا
ور َة ال َب َق َر ِةَّ ،
فإن ْ
ْس ٌة ،وال َت ْس َتطِي ُعها
ُس َ
أخ َذها َب َر َك ٌة ،و َت ْركَها َح ْ َ
ال َب َط َل ُة"رواه مسلم()804
من حديث أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه.
آن فإ َّنه ي ْأيت يوم ِ
ويقول عليه الصالة و السالم":ا ْق َر ُؤوا ال ُق ْر َ
القيا َم ِة
َ َ َ
َش ِفي ًعا ألَ ْصحابِ ِه" رواه مسلم()804

من حديث أيب أمامة الباهيل ريض اهلل عنه.
من آداب الصيام التي يفرط فيها كثري من الناس  :السحور ال سيام
السحور بالتمر،السحور بركة،يقول النبي صىل اهلل عليه وآله
ِ
الس ُح ِ
ور َب َر َك ًة رواه البخاري (،)١9٢3
وسلمَ ":ت َس َّح ُروا َف ِإ َّن يف َّ
ومسلم ( )١095عن أنس بن مالك ريض اهلل عنه.
بركة تتقوى هبذا السحور عىل طاعة اهلل،عىل الصالة ،عىل قراءة
القرآن ،عىل الصيام،كذلك أيض ًا ربام تقوم يف ذلك الوقت تدعو
اهلل سبحانه وتعاىل يف وقت إجابة،وهكذا أيض ًا من بركات
السحور أن فيه خمالفة لليهود والنصارى كام قال صىل اهلل عليه
امنَا و ِصيا ِم َأه ِل ِ
ِ
الك َت ِ
ابَ ،أ ْك َل ُة
وآله وسلمَ ":ف ْص ُل ما ْ َ
بني ِص َي َ َ ْ
الس َح ِر" رواه مسلم()١096
َّ
من حديث عمرو بن العاص ريض اهلل عنه.

وثبت عن عبدالله بن احلارث عن رجل من أصحاب النبي صىل
دخلت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم وهو
اهلل عليه وسلم قال:
ُ
يتسحر فقال" :إهنا َبركة أعطاكم اهلل إياها ،فال تدعوه"رواه
َّ
النسائي (.)١45 /4
اهلل و
وقال صىل اهلل عليه وآله وسلم":إِ َّن َ
م ِ
الئ َك َت ُه ُي َص ُل َ
ون عىل امل ُ َت َس يح ِري َن" رواه أمحد ( )١١086عن أيب
َ
سعيد اخلدري ريض اهلل عنه.
وصالة اهلل عىل عبده ثناؤه عليه يف املإل األعىل،وصالة املالئكة
هي الدعاء واالستغفار.
وقال صىل اهلل عليه وآله وسلمَ ":تسحروا ولو بِجرع ٍة ِمن ٍ
ماء
ْ َْ َ ْ
َ َّ ُ
"رواه ابن حبان عن عبدالله بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام.
وروى ابن حبان()3475من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن
ِ
ِ
التمر".
ور
املؤمن ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال":ن ْع َم َس ُح ُ

فالتمر جيد ال سيام يف السحور يعطيك طاقة طوال النهار تتقوى
هبا عىل طاعة اهلل سبحانه وتعاىل.
ومن آداب الصيام :أن تؤخر السحور،فإن هذه سنة رسول اهلل
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فإن سهل بن سعد ريض اهلل عنه
ُس َعتي ْ
أه ِيلُ ،ث َّم َتك ُ
الس ُجو َد مع
يقولُ :كن ُْت أت ََس َّح ُر يف ْ
أن ُأ ْد ِر َك ُ
ُون ُ ْ
سول ِ
اهلل عليه وس َّل َم" رواه البخاري()١9٢0
َر ِ َّ
اَّلل َص َّىل ُ
ثم تكون ُسعتي أن أدرك السجود :أي الصالة صالة الفجر مع
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم،
وثبت عن زيد بن ثابت ريض اهلل عنهام قال" :ت ََس َّح ْرنَا َم َع النَّبِ يي
ني األَ َذ ِ
ال ِةُ ،ق ْل ُت :ك َْم ك َ
الص َ
ان
َان َب ْ َ
صىل اهلل عليه وسلمُ ،ث َّم َقا َم إِ َىل َّ
ني آ َي ًة" رواه البخاري؛ برقم)]١9٢١[ :
الس ُحو ِر؟ َق َالَ :قدْ ُر ََخ ِْس َ
َو َّ
هذا هو السنة ،ال كام يفعل بعض الناس يتسحر يف منتصف الليل
ثم بعد ذلك يأتيه النوم وإذا به ينام عن صالة الفجر ،وينام عن

صالة الظهر ربام  ،فيفوته بركة السحور ،فإن السحور إنام سمي
سحورا ألنه يقع يف وقت السحر ،ووقت السحر هو آخر الليل
قبيل الفجر ،ليس وقت السحر يف منتصف الليل كام يفعل كثري من
الناس يتسحر يف منتصف الليل أو بعده بقليل ثم بعد ذلك ينام ال،
تسحر قبيل الفجر ال يكن بني انتهائك من السحور وبني الصالة
إال قدر قراءة َخسني آية ،هذا هو هدي رسول اهلل صىل اهلل عليه
وآله وسلم ،فتنال بذلك بركة السحور ،وتستطيع أن تصيل صالة
الفجر يف وقتها ومع اجلامعة
من آداب الصيام :تعجيل الفطر فإن هذا من سنة رسول اهلل صىل
اهلل عليه وآله وسلم ،تعجيل الفطر ،فمتى ما غربت الشمس
بادرت إىل اإلفطار ال تؤخر فإن التأخري سبب للحرمان من اخلري
َّاس بِ َخ ْ ٍ
ري َما
،يقول صىل اهلل عليه وآله وسلم":ال َي َز ُال الن ُ
َع َّج ُلوا ا ْل ِف ْطر رواه البخاري ( ،)١957ومسلم ( )١098عن
سهل بن سعدريض اهلل عنه.

ويقول صىل اهلل عليه وآله وسلم":ال ُ
عج َل
الدي ُن
يزال ي
ظاهرا ما َّ
ً
النَّاس ِ
يؤخ َ
طر َّ
ألن ال َيهو َد والنَّصارى ي
رون"رواه أبو
الف
ُ
َ
داود( )٢353عن أيب هريرة ريض اهلل عنه.
ويف رواية " ال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطور فإن اليهود
يؤخرون"
اليهود يؤخرون ،والنصارى تؤخر ،واملسلمون املطلوب منهم أن
خيالفوا اليهود والنصارى حتى يف مسألة تعجيل الفطر ،يقول صىل
اهلل عليه وآله وسلم ":ال تزال أمتي عىل سنتي؛ ما َل تنتظر بفطرها
النجوم".
رواه ابن حبان يف صحيحه(.)6٢٢
قال وكان صىل اهلل عليه وآله وسلم إذا كان صائام أمر رجال أوىف
عىل يشء فإذا قال غابت الشمس أفطر " رواه ابن حبان عن سهل
بن سعد ريض اهلل عنه.

فإذا قال غابت الشمس أفطر ،فال تزال هذه األمة عىل سنة رسول
اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ماَل تنتظر بفطرها النجوم  ،فإن
الذي ينتظرون بفطرهم النجوم هم اليهود والنصارى وتابعهم عىل
ذلك الرافضة فإهنم ال يفطرون حتى تطلع النجوم ،فهذا منهم
موافقة لليهود والنصارى ،فاملطلوب من املسلمني أن يتبعوا سنة
رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وال يقول نحتاط فإن بعض
املؤذنني يؤخرون األذان عن غروب الشمس قليال ،يقول نحتاط
هذا االحتياط خمالف لسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم.
املبادرة باإلفطار هو السنة ،قال صىل اهلل عليه وآله وسلم":إِ َذا
أ ْقب َل ال َّلي ُل ِمن ها هنَا ،و َأدبر النَّهار ِمن ها هنَا ،و َغرب ِ
ت َّ
الش ْم ُس
َ ُ
َ ُ
ْ
َ
ََْ َ ُ
ََ
الص ِائ ُم" رواه البخاري( )١954من حديث عمر بن
ف َق ْد أ ْف َط َر َّ
اخلطاب ريض اهلل عنه.

صىل َصال َة ِ
املغر ِ
رأيت رس َ
ول اهللِ َق ُط َّ
ب حتَّى
ويقول أنس :ما ُ
عىل َرش ٍبة ِمن ٍ
ُيفطِ َر  ،و َلو َ
ماء"أخرجه البزار ( ،)7١٢7وأبو يعيل
()379٢
مهللا احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمني.

اخلطبة الثانية:
احلمد هلل رب العاملني وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له
ويل الصاحلني وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله صىل اهلل عليه وعىل
آله وأصحابه وسلم تسلي ًام كثريا ً إىل يوم الدين أما بعد:
أهيا الناس :من آداب الصيام أن ال تبالغ يف االستنشاق ،استنشق
لكن بدون مبالغة ،ثبت عند أيب داود عن َل ِق ِ
يط ِ
بن َص ِب َة ريض اهلل
قلت :يا رسول اَّلل َأ ْخ ِبِّن َع ِن ا ْلو ِ
عنه َ ،
ضوء؟ َق َالَ :أ ْسبِ ِغ
ُ
قالَ ُ :
َّ
ْ

وضوءَ ،و َخ يل ْل بني األَ َصابِ ِعَ ،وبا َل ْغ يف االستِن َْش ِ
اق ،إِالَّ َأ ْن تك َ
ُون
ْ
ا ْل ُ َ
َْ
َ
ائام"
َص ً
ألنك إذا بالغت يف االستنشاق لربام نزل قليل من املاء إىل اجلوف
،فهنا يف هذا احلال تكون قد عرضت صيامك للفساد ،فال تبالغ
باالستنشاق ،استنشق ولكن بدون مبالغة.
من آداب الصيام:ترك الوصال؛ والوصال أن يصوم اإلنسان
بالليل والنهار من دون أن يفطر يف الليل ،هذا منهي عنه ،فقد ثبت
يف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه أن الرسول
صىل اهلل عليه وآله وسلم قال":إ ّياكم ِ
والو َ
مرتني ،قيل :إن َ
َّك
صال ّ
يت ُي ْط ِع ُمني ريب و َي ْس ِقيني ،فا ْك َل ُفوا من العمل
تُواصل؟ قال :إِّن َأبِ ُ
ما ُتطِيقون"البخاري :كتاب الصوم  -باب التنكيل ملن أكثر
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إِّن أبيت يطعمني ريب ويسقيني قال العلامء  :أي يعطيني قوة من
أكل ورشب ،فهذه خصوصية للرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم،
فنحن منهيون عن الوصال ،فهذه بعض من آداب الصيام ،ينبغي
للصائم أن يتحىل هبا .
مهللا إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغنى ،مهللا وفقنا ملا
حتب وترىض وخذ بنواصينا للب والتقوى ،مهللا أت نفوسنا
تقواها وزكها أنت خري من زكاها أنت وليها وموالها ،ربنا آتنا يف
الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.

فرغها أبو عبدالله زياد املليكي.

