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 (آداب الصيام وسننه)
 خالد بن ضحوي الظفريي

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومنن ينيتات أامااننا، منن 
يهننده ف  ننل مهننو اننو، ومننن يهننهو  ننل ىنناال  اننو، وأشننهد أن ي إاننو إي ف و ننده ي شننري  اننو، 

اي أيهنننننا ااننننناين امننننننوا ا ونننننوا ف  ننننن   وا نننننو وي  نننننو ن إي وأننننننت   وأشنننننهد أن دا ارنننننده ورينننننواو، 
 ..مسهمون

 اراال ف:
رن نعيمننع ف اهي  عهينننا ايتاهنناراونند منننى ف اهينننا هالراا ىنناا اارننهر ادلرننارا،   ،اباصننيا  ننناقنندي

نننره اهي ،انننو ننننا ينننوه و ن ون  أو  ، ننن ن  اًننن ال منننن اانننناسو  هرمهنننوا ااصنننيا ن إم نننا  نننو وو  قرنننو  هو ونننوو  ننننا،وينس 
زى  انو مندو ااصنار ه ر  ، عجي هو  ان ااوينا   نو،  ننهييناي   نو اهنن نعمنعو ااصنيا و اان  أو  هلذل  وإايرناضو

فنن  ااسننيتاتو  ،ىننس يننرغف دلغفننرةو ااننانوب ، يف الارو اانعنني  اننوارو ااننربىو ااكننرم ،ور يعننعو اانندر اتو  ،و نكي
 ننناالوا  ننن  ىننناه اانعمنننع  رنننكرىا اباونننوج وااعمنننو، وأالاه وا رنننات ااصنننيا  واالا نننو وينننننو،  هنننس أاي  

ننعن  ينننو اهرنينندو فو ، ارز وخايننرمعنندوالة  ننر يننريعا  نن   نن نننىم قننندومنا انهنننن  انننني لنهيان
ننني  نهو : أنن  رن ههننن و مو

نرو ونانانن إوييلنمهههمنا َجنويعال  رنيهويجه فو  ننن ارخن ناالال مو توهن نا ،  نكنانن أن ندهُههنا أنشنند  ا ي نده موننيههمن تنهو ،  ننغننزنا اايمهجي
تهرهود ُثه  منكنون ارخنره  ن   نايي َينن نعو :  ننرنأيته يفو اايمننننا و ، قناجن لنهيانعه  ننعيدنهه ينننعل ُثه   نهوهيفىو :  نينننا أنان اونندن ابنبو ا

َينن عو  نانذونن اوه ن ناإوذيا أنان ِبوومنا  نخنرنجن خناروجف مونن ا نر موننيههمن ن ارخو نهودن  ،او   نهنوهيفىو تهري نرنجن  ننانذونن اوه ناو  ايي ُثه   ُثه  خن
ع  ن ون ن ن مني أنننو انن ن  ننعينده رن نعن إولنىو  ننوناجن  َهنندىوثه  ونوو اان ناسن : اري و نعه  َن لنهان نرن رهنوا اوناناو ن ،  نانصي َن ،  ننعنجو ،  ننرننهنن

ند ووهه احلينندويون  ننونناجن  ذناو ن رنيهويجه فو  نني أن ىو :»ون ن نانا   ننوننااهوا«. ؟ونن ذناون ن  ننعيجنرهنمو : اين رنيهنويجن فو  ىن
توهناالال  َينن نعن قننرنيهننوه؟  ننونناجن رنيهنويجه فو انانن أنشند  اار  ههن و ا ي ره ا َن :» ، ُثه  ايتهريهودن ونالنخنون ىنانا ارخو أنانني
دةم  رنمنهنانن ونأناليرنان » :، قناجن :  ننهنن قنااهوا«. قندي منكنون ىنانا  ننعيدنهه ينننعل؟ نانا مونن يننجي نانا ونان  نصنا ن ونصننه ن ان

ننننعو؟ وا نري و :»قنننااهوا :  ننهنننن ، قننناجن رنيهننويجه فو «. يفو ااس  ن اا سننمناهو ن ننا أن نيعنننده  و ننا  نننن ي ننا  ننينينننههمن ]رواه  .« نمن
 ا ن ما ع وصاَ ا اراين[.

 ف:اراال 
ااننن  ىنننس اانننده أرانننانو اصنننلة ا أالاهه  :ااننن  عنننغ اهنننن ااصنننار  ا ا  نننع اهيهننناارالاب منننن أا ننن  

ننا اب ا  ننعو اهيهننا وااويننا و  ري  ننا وشننرولوها، اإلويننل و  عنند اارننهاالن ن ،  تجننغه مرااا ه ننا ووا را و ااِنو
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ننو  ومو ننغف اهعوو ننعو.  دو، وإضننااعه ااصننلة مهننناجم اهتن وي  يؤاليهننا يف وقيتوهننا مننع اَمااننعو يف ادلسننا و
قاج ف  عاىل: } نخنهنفن مون  ننعيدوىو ي خنهيفف أنضننااهواي ااص هنننوةن ونا ن رننعهنواي اار نهنونتو  نسننويجن يننهيوهنونن  نيىنال 

ننويجن يننهيوهننونن  نيىننال  اار ننهنونتو  نننن ااصننارم  منننني يتهنناونه  صننلة اَما ،( نسن اننعو مننع وه وِبننا اهيننو، ومو
 د وان ،انفنا  يف  هنييع ااصنلةوىاا معر  نفسو اهعوو ع يف اادنيا وارخرة، وىاا  ناج أىنو ا

 اهيها. صاحلر 
، عتونننغن  واهننن ااصننار  أن ،  يجتنننغن ااكننابن نننن ا قننواج وا  نعنناجو ننر  ن ف وريننواهو مو َجيننعن مننا  ن

رنننننعن، و  ننننعن و ااغويني ييمن ومنننننو ااغنننن  يف ايخترننننارات أو اي ا ننننع اهننننن  ،اايغونننن   يف َجيننننع ادلعنننناملتو و اان مو
عنازوجن مساع ااغناه و وعتنغه ايخترارات ان لري  ارابه وا مهات، 

ن
اًن  منن واألينف انوناال   ،ادل

تهفناز  نااى  يف ىناا اارنهر ي يفنارقون اادلا أاده أىو اافجور من مسهسلت وأ نل ، ادلسهم  
اًنننن  مننننن احلسنننننات    فننننو ي ،هسننننيتاتهه  اياانننننغ  صنننن   هنننن، ويوهننننون أوقننننا   اههننننا أمامننننو

 وا اماج اافاضلت.
 :اراال ف

، الاننا اهنن اانا  أالراننو رمهنان وم يسننتغهو وأمىنن اهنن الاارننو نريننا  وند الانا  ليننو ا
 يتنغ ويورنو اهننن ر نو، ويرا نع نفسنو  يمنا  نر  يف  نننغ يف إالراا رمحنع ف ومغفر نو اانو نو، وم

: اي ريننوج  ونناج: مامنن ، امنن ، امنن م قيننو اننورقننن ادلنننل  : أن ااننن   اننن أه ىريننرةف، 
ُها م أالرا أ ويننو أو أ ننندن  ارننندم  أنننفه   ن  ونننف  مننا انننت  صننننع ىنناا؟  وننناج: م قنناج ل  ليننو : رن 

: امن . م يغفر انو.  وهنت الخو اهيو رمهانه  ُث قاج: ر   أنف اردم يدخهو اَنع. قهت: ام . 
  .م: ر   أنف امرئ ذهارتن انده  ه  يصو اهي ،  وهت: ام ُث قاج

يكنن وي ا أيها ادلسهنمونن نواقضن ااصو و ونواقوصنوه، وصهونهوه ان قنوج اانزرورو وااعمنوو  نو.  ا اور 
 .يواهل  هويو ه  وطيرو  أ دا  وي يكن يو ه صو و   نا من صيامنا اَوع وااعط   وط، 

احلمند هلل رب  ااهه  ا عهنا من ادلوروا ، وي جتعهنا من اخلاينرين ادلنرالوالين، واخنر الانواا أن
 ااعادل .

 اخلطبة الثانية
اسننل  اهننن ريننوج ف، واهننن ااننو وصننارو ومننن ا رننع ىننداه، وأشننهد أن ي احلمنند هلل، وااصننلة وا

 إاو إي ف و ده ي شري  او، وأشهد أن دا ارده وريواو ااا  أريهو ر و رمحع اهعادل .
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 أما بعد:
 ونفسس  توو  ف  عاىل؛   ن  وو  ف خ  اازاال ايو  ادلعاال. -اراال ف  – اوصيك  
 اراال ف:

 نسنا روا  ن ن يف ااسناورو » نو  وناج:  أمننرن اانن ر  وند ااسرناهوره  يننن ااصنيا  ادلسنتارع: من
رواه أ نو ]، «نوعي ن يناهوره ادلنؤمنو ااتمنره »يناهورو اات مرو  واج: اهن  وأونيَنن . [متف  اهيو]، « راعل 
ننن عه ريخنن ه ااسرنناورو  .[الاوال ننر،  ، عجيننوه اافهطننورو وااسر ،  نن ن اهنندو   تمي وااسننن ع أني يفطوننرن اهننن رهلنننغم
َم   ني  ،   ني  اان اان ر : »اهدو   نمناه، اووج أن سن اهن رهلراتم

مني  كني يهفطوره قرون أن يهصنهىو
. [رواه أمحد وأ و الاوال وااامنا ]، «رلرات  ننتنمنرنات،   ن م  كن  رات  نسنا  نسنواتم من ماهم 

واهنن ااصنار  احلنرص وإذا أ طر قاج: )ذىغ اا ما وا تهنت ااعنرو  وورنت ا  نر إن شناه ف(، 
 وند  منن ذنرنو(، اهن أالاه صلة ااااويَ او ايهع، ) من قا  رمهان إمياا وا تسااب  فر انو منا 

فننس  واانناارو واانندااهو وااصننلةو وااصنندقع.  ،اإلاًننار مننن ختمننوو ااوننراهةو واهيننو اي تهنناال يف قننراهة 
، وانان  ااصايا  من  ديو ا ن اراسم رضس ف انهما قاج: اان ريوجه ف  ونال اانناسو أ ي
وناهه  لينوه   ن ينه أ ونالن ما يكونه يف رمهانن    يهواه  ليو  يداريو ااوران.  ننهنرنيهوجن ف 

ريهعو.
ه
َو ادل وناله ابخلي و من ااري  أ ي

 وأانا اهن شكرا و سن اراال   .... ،و ونا دلرضا  ااهه  
  


