فضائل وفوائد الصيام
نبذة سلتصرة عن اخلطبة:
ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن زلمد القاسم  -حفظو هللا  -خطبة اجلمعة بعنوان" :فضائل وفوائد الصيام"،
واليت َّ
ربدث فيها عن فضائل وفوائد شهر رمضان والصيام والقيام فيو.

اخلطبة األوىل
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من ِ
يهده هللا فال م ِ
ض َّل
ُ
لو ،ومن ي ِ
ضلل فال ىادي لو ،وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ،وأشهد أن زلم ًدا عبده ورسولو ،صلَّى
ُ

كثًنا.
هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم
ً
تسليما ً
أما بعد:

فاتقوا هللا  -عباد هللا َّ -
أسررُت.
وأكرم ما
أظهرُت،
حق التقوى؛ فالتقوى أمجل ما
ُ
ُ
ُ
أيها ادلسلمون:
ونوع  -سبحانو  -بٌن أركان اإلسالم يف األداء؛ فمنها ما يُقام يف اليوم
الدين على قواعد ال يقوم إال هباَّ ،
بىن هلل َ
ِ
للمسلم يف كل ح ٍ
ٌن
مرات ،ومنها ما يُؤدَّى مرًة فياالم ،ومنها ما أُمر بفعلو يف العُمر مرة ،ومنها ما يكون ُم ً
الزما ُ
ومها :الشهادتان.
أمره يف قولو :قُ ْل إِ َّن
وىذه األُسس
تشمل عباد َة القلب واللسان وادلال واجلوارح ،ليكون ادلرءُ كلُّو هللُ ،شل ً
تثال َ
ُ
ِِ
ِ
ص َالِت ونُ ِ
ٌن [األنعام:
ك أ ُِم ْر ُ
يك لَوُ َوبِ َذلِ َ
ٌن (َ )261ال َش ِر َ
ت َوأَنَا أ ََّو ُل ال ُْم ْسل ِم َ
ب ال َْعالَ ِم َ
اي َوشلََ ِات َّلِل َر ِّ
سكي َوَْزليَ َ
َ َ ُ
.]261 ،261
ليتزود فيو ادلسلمون من التقوى ،قال  -سبحانو  :-يَا أَيُّ َها
كامال يف العام َّ
شهرا ً
ور ٌ
كن يف اإلسالم جعلَو هللا ً
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن [البقرة.]281 :
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ين َ
ب َعلَى الذ َ
ام َك َما ُكت َ
آمنُوا ُكت َ
الذ َ

____________________________________________________________________________ 1
www.alharamain.sa

فيشكر ادلسلمون َّ
رهبم بالصيام يف ىذا الشهر؛ ألنو
الشهر الذي أُن ِزل فيو القرآن،
وخص رمضان بالصوم؛ ألنو
َّ
ُ
ُ
الشهر الذي حلَّت فيو السعادةُ للبشر بنزول القرآن وبعثة النيب  -صلى هللا عليو وسلم  -فيو ،قال  -عز وجل
ضا َن الَّ ِذي أُنْ ِز َل فِ ِيو الْ ُق ْرآ ُن [البقرة.]281 :
َ :-ش ْه ُر َرَم َ

بينهن إلنزال القرآن
قال ابن كثًن  -رمحو هللا :-
شهر الصيام من بٌن سائر الشهور بأن اختاره من َّ
ُ
"ميدح تعاىل َ
العظيم".

أبواب النار ،وتُ َّ
صف ُد فيو الشياطٌن ليمتنعوا من أذى
ب اجلنة تُفتح فيو وتُغلَّ ُق فيو
ُ
ورفع هللا قدر ىذا الشهر؛ فأبوا ُ
أبواب النار،
أبواب اجلنة ،وغُِلّقت
ادلؤمنٌن وإغوائهم ،قال  -عليو الصالة والسالم « :-إذا جاء رمضان فُتِّحت
ُ
ُ
وص ِّفدت الشياطٌن»؛ رواه مسلم.
ُ
ويتشوق
العمل ،وتتعلَّق بو اذلِمم،
أبواب اجلنة ليعظُم الرجاءُ ،ويكثُر
قال ابن العريب  -رمحو هللا " :-وإمنا تُفتح
َّ
ُ
ُ
إليها الصابر .وتُغلَق أبواب النار لتُخزى الشياطٌنِ ،
وتق َّل ادلعاصي".
َ
ُ
سر بٌن
إخالص األعمال هلل وحده ،والصائم ي َدع شهوتَو
وأساس التقوى
وطعامو وشرابَو من أجل معبوده ،وىو ّّ
َ
ُ
ُ
العبد وربِّو ال يطَّلِع على صومو سوى هللا ،وتلك حقيقةُ اإلخالص وادلراقبة هلل.
الزالت واألوزار ،قال  -عليو الصالة والسالم ِ « :-
عبادات تُك ِّفر اخلطايا؛ فصيامو ِ
يغفر َّ
أنف
يف رمضان
رغمض ُ
ُ
ٌ ُ

ٍ
انسلخ قبل أن يُغ َفر لو»؛ رواه الرتمذي.
رجل دخل عليو رمضان مث
َ

الصيام ُجنَّة»؛ متفق عليو.
ظ على صيامو كان وقايةً لو من النار ،قال  -عليو الصالة والسالم « :-
ومن حاف َ
ُ
قال ابن حجر  -رمحو هللا " :-إذا َّ
ساترا لو من النار يف اآلخرة".
نفسو عن الشهوات يف الدنيا كان ذلك ً
كف َ
ومن صلَّى يف ليلو غُ ِفر لو ما َّ
تقدم من ذنبو ،قال  -عليو الصالة والسالم « :-من قام رمضان إميانًا واحتسابًا غُ ِفر
لو ما َّ
تقدم من ذنبو»؛ متفق عليو.

اد بقيام رمضان :صالة الرتاويح".
قال النووي  -رمحو هللا " :-وادلر ُ
ِ
حجة ،قال  -عليو الصالة والسالم  -المر ٍأة من األنصار« :ما منع ِ
ربجي
بارك ،العُمرةُ فيو عن َّ
ك أن ّ
َ
ٌ
شهر ُم َ
ناضح فركِبو أبو ٍ
فالن وابنُو  -لزوجها وابنِها  -وترك ِ
معنا؟» .قالت :كان لنا ِ
ننضح عليو .قال« :فإذا كان
ناض ًحا
ٌ َ
ُ
رمضان ِ
حجة»؛ رواه البخاري.
اعتمري فيو؛ فإن ُعمرةً يف رمضان َّ
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ِ
القلب وخبُلوص
ثواب العمل يزي ُد بزيادة شرف الوقت كما يزي ُد حبضور
قال ابن اجلوزي  -رمحو هللا " :-فيو أن َ

القصد".

ِ
ب اللسا َن فيدعو إىل ُرلانبَة الكذب وقول احلرام ،قال
يف الصوم تزكيةٌ للبدن وتضيي ٌق دلسالك الشيطان ،وىو يُه ّذ ُ

طعامو وشرابَو»؛ رواه
قول الزور
 عليو الصالة والسالم « :-من مل ي َدع َوالعمل بو فليس هلل حاجةٌ يف أن ي َدع َ
َ
البخاري.
قال ابن القيم  -رمحو هللا " :-من جالس الصائم انتفع دبُجالستوِ ،
وأمن فيها من الزور والكذب وال ُفجور والظلم،
َ
َ

ِ
نافعا صاحلًا".
كالمو كلُّو ً
صومو ،فيخرج ُ
صومو ،وإن فعل مل يفعل ما يُفس ُد َ
جيرح َ
فإن تكلَّم مل يتكلَّم دبا ُ

الغين َّ
قوت لو ،فيدعُوه ذلك إىل العطاء والسخاء.
تذكر من ال َ
ورمضان شهر الكرم والبذل للفقراء ،فإذا صام ُّ
ِ
ينسى اجلائِ َع".
بعض السلف :ملَ ُشرع الصيام؟ قال" :ليذوق ُّ
ُسئِل ُ
طعم اجلوع فال َ
الغين َ
واستغفار وتالوةٌ للقرآن العظيم ،يف ليلو كانت
ٌ
هناره عبادةٌ بالصوم والدعاء ونفع ادلُسلمٌن ،ويف ليلو دعاءٌ
رمضا ُن ُ

ُمدارسةً ُُ جربيل  -عليو السالم  -للنيب  -صلى هللا عليو وسلم  -القرآن.

قال ابن عباس  -رضي هللا عنهما " :-كان يلقاه يف كل ٍ
ليلة من رمضان فيُا ِرسو القرآن"؛ رواه البخاري.
ُ
الصيام ُجنَّةٌ من أمراض الروح والقلب والبدن ،قال ابن القيم  -رمحو هللا " :-منافعُو تفو ُق اإلحصاء ،ولو تأثًنٌ
عجيب يف حفظ الصحة".
ٌ
يف الصوم دقَّةُ العبادة ،فجميع ادلسلمون ي ِ
وقت ٍ
فطرون يف ٍ
واحد ،ال َّ
يتقدم أح ٌد على آخر ،وال يسبِ ُق واح ٌد واح ًدا
ُ
ُ

يف الطعام.

ٍ
نصوح وعز ٍ
تلقى رمضا ُن ٍ
ظ اجلوارح الظاىرة وحراسة اخلواطر الباطنة ،فينبغي أن يُ َّ
صادقة.
مية
بتوبة ٍ
جيمع حف َ
الصائم ُ
ُ
غًنه من الشهور ،وكان
رمضا ُن موسم التعبُّد هلل ،كان النيب  -صلى هللا عليو وسلم  -خيُ ُّ
صو بالعبادة دبا ال ُّ
خيص َ
أحرص الناس على العبادة يف رمضان ،قال أبو ىريرة  -رضي هللا عنو " :-كانوا إذا
الصحابة  -رضي هللا عنهم -
َ

جلسوا يف ادلسجد".
صاموا ُ

وإذا فُتِح لك باب خ ًٍن ِ
فتح للمرء على الدوام.
فبادر إليو؛
ُ
ُ
الرب ال تُ ُ
فأبواب ِّ
____________________________________________________________________________ 3
www.alharamain.sa

ض أ ُِع َّد ْ َِّ ِ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض َها َك َع ْر ِ
ين
ض َّ
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيمَ :سابُِقوا إِ َىل َمغْ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ت للذ َ
ضل َِّ
آمنوا بِ َِّ
ض ِل ال َْع ِظ ِيم [احلديد.]12 :
شاءُ َو َّ
الِلُ ذُو الْ َف ْ
الِل يُ ْؤتِ ِيو َم ْن يَ َ
الِل َوُر ُسلِ ِو ذَلِ َ
َُ
ك فَ ْ ُ
ِ
اآليات والذك ِر احلكيم ،أقول ما تسمعون،
بارك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعين هللا وإياكم دبا فيو من
وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلسلمٌن من كل ٍ
ذنب ،فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.
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اخلطبة الثانية
احلمد هلل على إحسانو ،والشكر لو على ِ
تعظيما لشأنو،
توفيق ِو وامتِنانو ،وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو
ً
ُ

تسليما مزي ًدا.
وأشهد أن زلم ًدا عب ُده ورسولُو ،صلَّى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وسلَّم
ً
أيها ادلسلمون:

اإلمساك عن األقوال احملرمة كما ُمي ِسك عن الطام والشراب.
احلكمةُ من تشريع الصيام :التقوى ،ومن التقوى:
ُ
ِ
وقار
جابر  -رضي هللا عنو " :-إذا
َ
فليصم ُ
صمت ُ
وبصرك ولسانُك عن الكذب وادلآمث ،ولي ُكن عليك ٌ
قال ٌ
مسعك ُ
وسكينةٌ يوم صومك ،وال ذبعل يوم صومك ويوم فِطرك سواء".
مت َّ
وقال أبو ٍّ
استطعت".
فتحفظ ما
َ
ص َ
ذر  -رضي هللا عنو " :-إذا ُ
وإذا صمت عن الطعام والشراب واألقوال ِ
سبيال بالنظر والسمع احملرم ،واجعل
اآلِثة فال يكن للشيطان عليك ً
ُ َ
اجلوارح كلَّها صائمةً هلل.
ِ
ِ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِو
بالصالة
مث اعلموا أن هللا أمركم
آمنُوا َ
والسالم على نبيِّو ،فقال يف ُزل َكم التنزيل :يَا أَيُّ َها الذيْ َن َ
َو َسلِّ ُموا تَ ْس ِل ْي ًما [األحزاب.]16 :
ضوا باحلق وبو كانوا ِ
صل وسلِّم على نبيِنا ٍ
يعدلون :أيب بك ٍر،
زلمد،
وارض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين ق َ
َ
ّ
اللهم ِّ
ودك و ِ
الصحابة أمجعٌن ،وعنَّا معهم جب ِ
ِ
كرمك يا أكرم األكرمٌن.
وعليٍ ،وعن سائر
ُ
وعمر ،وعثمانّ ،
ودمر أعداء الدين ،واجعل اللهم ىذا البلد ِ
ِ
ِ
ِ
آمنًا ُمطمئنِّا
اللهم أع َّز اإلسالم وادلسلمٌن ،وأذ َّل الشرك وادلشركٌنّ ،
وسائر بالد ادلسلمٌن.
اللهم إنا سألك اإلخالص يف القول والعمل ،اللهم تقبَّل منا صيامنا وقيامنا ،اللهم ِ
ٍ
حساب وال
أدخلنا اجلنةَ بغًن
َ
َ

ٍ
عذاب ،اللهم ِّ
بشرتنا وحلومنا عن النار.
حرم َ

صاحلة ،واجعلها لوج ِهك خالِصة ،وال ذبعل ٍ
اجعل أعمالَنا كلَّها ِ
ألحد فيها شيئًا.
اللهم ِ
أصلح أحوال ادلسلمٌن يف كل مكان ،اللهم انصر ادلُستضعفٌن من ادلؤمنٌن يف كل مكان ،اللهم كن ذلم وليِّا
ِ
ِ
ونصًنا ،ومثعينًا وظهًنا ،اللهم ِ ِ
اضهم وأمواذلَم.
دماءىم ،واحفظ أعر َ
ّ
قو عزائ َمهم ،وس ّدد رميَهم ،واحقن َ
ً
ً
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اللهم ِ
عدوك ِّ
وأدر دوائر السوء على ِّ
وعدوىم ،اللهم إنا جعلُك يف حنورىم ،وندرأُ بك من شرورىم.
ِ
اللهم وفِّق إمامنا ذلُداك ،واجعل عملو يف ِرضاك ،ووفِّق مجيع والة أمور ادلسلمٌن ِ
وربكيم شرعك يا
للعمل بكتابك،

رب العادلٌن.
عباد هللا:

اإلحس ِ
ِ ِ
ش ِاء َوال ُْم ْن َك ِر َوالْبَ غْ ِي يَِعظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن
إِ َّن َّ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرَب َويَ ْن َهى َع ِن الْ َف ْح َ
الِلَ يَأ ُْم ُر بال َْع ْدل َو ِْ ْ َ

[النحل.]09 :

فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم ،واشكروه على آالئو ونعمو ي ِزدكم ،ولذكر هللا أكرب ،وهللا يعلم ما تصنعون.
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