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 سلوك الصائمني يف رمضانخطبة بعنوان: 
 

 عناصر الخطبة:
 العنصر األول: أثر العبادات يف هتذيب السلوك

 العنصر الثاين: آداب وسلوك الصائم
 العنصر الثالث: مثرات وفوائد الصيام 

 المقدمة:                                                            أما بعد:
 ر العبادات يف هتذيب السلوكالعنصر األول: أث
إن اإلسالالالمل  ش ع الالالبا ات بالالالة او هاةطالالالا  الالالشعاة  جمشسالالالة  ملع  الالال ةوب  الالالب   لالالالا ا  الالاليف ملا  الالال شن  هالالال  إن  الالال   بالالالة     الالال     أيهاااا امسااال و :

ع اتغال،  ملأع الة  جشاباة قي ا أخملقيا لطلشب أن تن اس  لى سلشك ا سلم ا الد   ذال ا ات بالة    ملأن ت  الي جليالة      والي م ملت ةلملتالم لال
 طي ة عبمسم ت اتم لا إ ةع حيبص  لى اعت زا  هم ملع حييد  نم.

إن  ث،ا  لنة خيطئ حين ة عفو  ات بة     اإلسمل   ا اتسلشك  ملش عوبي ادف اتب ب اآلن إع ات  بالد  ملن أ   اا  الة  ه قجمال   عباد هللا :
 !! مل او ة تجمبن نوشص اتجمبآن ملاتسنا اتامل   نه ة.اتث ب  ا بجش  لا ات بة    أع ملاش حدملث تز يا اتنفس

تيسالالض  الالالبعبا تدخالال  لالالالا  -لالالالثمل   -ملتالالش  شطنالالة حالالالشل بيالالع ات بالالالة او تشجالالد  اذالالدف لنهالالالة االالش فالالال عة املخالالملة ملتز ي هالالالة  طةتز الالة  ا فبمل الالا
بجمالالةو  ملقالالد نالالآ اتجمالالبآن  لالالى اتغةعالالا لالالا اجليالالشب  هالال  االال  أملع  االالبا   الالة ب افنالالةن ملاتبأطالالا  ملتش يالالد ت ملقالالةو ات  الالةعف ملاملتفالالا هالال   الال  اتط

تم م  البُُاْم ملمتالالزم ُِيِهْم ِومالة ملم مال ُِ  ملمالْيِهْم ِإنك  مالملم قما  ُتطمهُِ اُلْم" لات شهالا إخباج اتز ة  هجمشتم: " ُخْ  ِلالْا أمْلالشماِذِْم  مالدم [  ط نظيال  اتالنفس لالا 103سمالاما  ذم
ا الالا اململى  ملاتنالالة ب   االال ا اآلعالالا عالالبو أن طيهالالة هيالالة   ملاالالب اتز الالة   لالالى ا ز الال  لالالا أ عان اتالالنجمآ  ملات سالالةل  ع   الالع إى لسالال شو أنبالال  االالش اف

حيال  فال عة نفسالم ملإ الملحهة  ملا جموالش  انالة تطهال،ام لالا يتنالشوم اتالت ع هالد أن تجمالع لالنهم  حيال  اتوالدقا تطفالئ املطي الا   الة عطفالئ ا الة  
بلالا املطالةاي ا  نشعالا اتب ال  ملات الد  ملقالد يتله الة   ت الةى  حيال  قالةل  الز  اتنةع  ملل لش  أن املطةاي قد تاشن لة عا   ة تاشن ل نشعا  مللالا

الال ُ  الالْ  طمِ  كمالالة عالمْب م الالُ  ململمالالا عالمْب م الالِبيِ  ا ِك طمِ الالنُام لكالالا عالمْب م الالُدعم  تاُلالْد مْشنم تُِ نِفجُمالالشا ِ  سم الالةأمنُ ْم ام (  ملعجمالالشل   ت الالةى:  38  مالالا نالكْفِسالالِم"د   الالد: ملجالال   "ام
(  حي  اتب   ملات ي قي  ةن ساللبي ةن   نفالس اإلنسالةن  هشجش الالة ع  انالم أن  9يك نالمْفِسِم طمُأمْلتمِ  م ُاُم اْتُ ْفِلُقشنم" د اف ب: "ململما عُشةم  ُ 

 الد عالد ات الشن تغال،ا لالا ا، الةج   طينال ك  الا يتتال  آأع ساللبيا أخالبو   نفالشا االدع  ا  الشنعا  حيال  عبلجمالشن اال ا اتغال  اتب يال  ه ال  اتغالي  
افن  ملافسد  ملافجمد  لى لا أ طةا   لا لةتم  ملحبس ح  ا ا ا ةل  ا  يةتم  طالةملل   يالةل     الة ملع    افالدع  اتجمدسال   مل لالى مل 

يتت  عسش  ا   ع خبال  مل الي ملتجم ال،  ملحالبس فجمالشة اتفجمالبا  لالا ألالشال املانيالة   ملحنال  ملحسالد ملاالي   مل ال  اال ا  الفةو  الى ات البا  نهالة  
قل هة أن تف ض  يةن ا   ع  ملأن     بو اتشطةة هال  أطالبا ا  ط م  الع ع عسالش ا افالة ملاتالش    االش    الع  ال ي  ازعال   مل ة  فيلا  لى 

 ع عس طيع أن عدطع  ا نفسم أ   ب أمل أيتو  مث إنم ع عس طيع أن عاشن تم  ملع   تبقيم افية  ملاتس ش وة.
طالال يتا أ طيالالض ا، الالةج لالالةع مث لننالالض  ليالالم  طجمالالد أهطلالالض  الالدق    ملااالال ا تاالالشن تلز الالة   مللالالا أخالالملة اتز الالة  أع الالة  اتنهالال   الالا ا الالا   ات طالالة  

:"  ملقالالا  مل يالالد  هغالالبا اتجمالاليم ملاملخالالملة ملاتالالداحم هالال  أطالالبا  ا   الالع ملذالال ا اتغةعالالا ات ظ الال  طب الالض ن الالة  اتفطالالب   عل الالةن  ط مالالْا اهالالِا  مبكالالةا    قمالالةلم
ُ  ملمْيِم  الةِ ِ " لطالمبمضم عمُسشُل ا ِك  ملكى ا ك الا  تِْل مسم [   أهالش  امل  ملاهالا لةجالا هسالند حسالا ملمسملكمم نم مة م اْتِفْطِب  ُْهالبم   تِلوكالةوِِم ِلالْا اتلكْغالِش ملماتبكطمالِ  ملم ُْ  م

 مل   ا ا ل ةين ملأخملة نبيلا عطهب وة ات با أطبا ا  ةابا  ملع نة .
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الِب " دات نابالشو: مل  اتومل   أتيت افا ا ات لية لنهة   قشتم ت ةى: "ملمأم  الةِ  ملماْتُ ْنام ( طأنالض لالألشع 45ِقِم اتوكملم م ِإنك اتوكملم م تالمنالْهمالى  مالِا اْتفمْق م
  أ ا  اتومل    بة ا  تاال    ال  عتنالةا ملت فة ال  ل هالم ملتبهطال  والم  الملو ملتالشا  ملتالباحم  ط المل   الا أن اتوالمل  تنهالى  الا اتفق الة  

 املقشال اتب ع ا ملاملط ةل اتسي ا  ملالة ع عظهبان إع   ات  ةل  لع اتنةا   ا   ع.  ملا ناب  طةتفق ة  ملا ناب الة بةا 
مل  اتوالالية  ن لالالم أن عل الالةن االالش  الالهب املخالالملة مللدعسالال هة  طهالالش  الالهب اتوالالا  مل الالهب اتوالالدة  مل الالهب اتالالا  مل الالهب اتاالالب   مل الالهب اتوالاللا   

ب ات جمالشو  مل ال  اال ا أخالملة عغبسالم اتوالش    نفالشا اتوالةو   مليتتال  لالا مل هب اتبمحا   مل هب اتوفي   مل الهب افلالم  مل الهب ا باقبالا  مل اله
الة ُ  الةم  ملمالى اتكالِ عام ِلالْا قالمالْبِلُاْم تم ملكُاالْم تالم الكجُمالش »خملل قشتم ت ةى:  (   هاال  لالة 183اتبجمالب  : « د نم ايم أمعالُّهمة اتكِ عام آلمنالشا ُ  الةم  ملمالْيُاُم اتوُِاليمةُ   م م

ععو ملل ةن إ ةنيالا ملأخملقيالا  ملعالبل اتبسالشل  اللى    ليالم ملساللم اتوالةو    لالى أعطالع اتجماليم امللجميالا ملأنبلهالة حيال    لم  ل ا ات جمشو لا  
الالالد  أممْل  الالالةهكُم أمحم الالدُِ ْم طمالالالملم عالمْبطالالْ  ملمعم عمْوالالال مْة   طمالالِ ْن سم الالةنم عالمالالالْشُ   مالالالْشِ  أمحم الالاليمةُ  ُجنكالالا  طمالالالِ يتما  م يُنِ اْلالالُب    مالالالةوِم  " داتب الالالةع  قمةتالملمالالُم طالمْليالمجُمالالالْ  : إِ عجمالالشل: "اتوُِ

الالدُِ ْم طمالالملم عالمْبطالالْ  ملم  الالةنم عالمالالْشُ   مالالْشِ  أمحم عم عمْوالال مْة" طالال ن مللسالاللم(  طةتوالالش  جنالالا أ  ملقةعالالا لالالا بيالالع امللالالباض امللجميالالا  ملعفسالالبا لالالة ه الالدا " طمالالِ يتما  م
 لالالى سالالبي  اجلالالع ملات الال   ملاملالالشمعل هالال  إ الالة ات ظ الالا ا  الالدو  ليالال  اآلخالالبملن هسالالةُ  أمل جهالال  أمل أيتو طجمالال : " ِإيُنِ اْلالالُب    مالالةوِم  " ملتالاليس االال ا 

الالة طيالم: ملاتس ش ملاتبط ا اتت عبل  ليهة اإلسمل  أتبة م  ملسالشا   الةن اال ا اتجمالشل تلفظالة   البحية   أمل  الةن تال  ،ا   اخليالة تنفسالم فنالم  الةوم  طامل
،  اتالت ت  الع   اتوالية . ملا  ال : إين   اةعالا ات جمالشو ت  ، اتنفس حبف  اتوية  لا اتلغش ات   قالد عفسالدا  ملطيالم نالشا لالا أنالشاا اتوالا اتاثال

ملات قل  فخملة اتوية    ملع عنبغال    أن أطسالد  الشل  عتالب   ليال  وال ا املقالشال اتب ع الا  طال يتا حالةملل إنسالةن اسال فزانك رالة حي لال   لالى ع  
 ا لا س   املخملة.إسة تم  مللجمةهلا سبُِم هسة  ط لي  أن تدعك أن اتوش  حيمزك  ا يتت  ملنم جنا ململقةع

ال ْا طالمالبمضم طاليِهاك مل  افك عغالبا اتجمالبآن أمسالى ا  الةين املخملقيالا   نفالشا افمالةج ملا    البعا لالا خالملل قشتالم ت الةى: "افْمالكُّ أمْ الُهب  لمْ ُلشلمالةو  طم م
الم ِ  افْمالالكُِ " لاتبجمالالب   ن أن اتسالالفب إى اتبجمالالةا ا جمدسالالا عحلالالا  الالب    الالا ا  الالةين [  طجمالالد عظالالا اإلنسالالة197افْمالالكك طمالالملم عمطمالال م ملمعم ُطُسالالشةم ملمعم ِجالالدم

امللجميا  ه  أنض لألشع ه بط املخملة أانة  اتزحة     ة جية  لي  اج نةب اتبط  ملاتفسشة ملاجلدال ملاملوالة    افالك  ط المل   الا االبا 
 قيم اتوا مل    ا  ةة ملا سةملا  ه  اتغ  ملاتفجم، ملات مب  لا امللباض امللجميا.

ق الة  ت بة او ع  اا أن تدتى مثبفة ا بُجُش  إع إيتا  هب أاباة   سلشك ا ب  ملأخملقم ملت ةللم لع اآلخالبعا  ط الا ش تنهالم  الملتم  الا اتفإن ا
 ملا ناب طمل  مل  تم  مللا ش عنهم حمم مل شلم  ا اتلغش ملاتبط  ملاتفسشة ط ة ان فع حبك ملع هوية  .....ملاا ا

 الال  تالالب ع ات بالالة او اتالالت ا الال هب والالة اإلسالالمل    مل بطالالض  لالالى أ الالة أع ةنالالم امل الاليلا   نسالال ب  لنالالم ل ةنالالا اململا الالب اتالالت االال ا ات الالبض ا  عباااد هللا:
تالالم: تالبهط اتالالدعا عمللالال   إ الالة  بالة او ل بةعنالالا   جشاباالالة مللظهباالالة   ملتانهالالة تل جمال   نالالد اتغةعالالا اتالالت عمسهالالة اتبسالشل  الاللى    ليالالم ملسالاللم   قش 

 املخملة "  مل ة  لهة  ب ض لا أج  ف عة اتسلشك ملاملخملة   ة  تلنة  لالى يتتال  ه الشااد  القيقا لالا اتجمالبآن "إ ة هُ ثُض ملمتم  ةحل
 ملاتسنا.

إن ات بة   ا   ملقا هين  مله  عه   ألة اتسلشك طهش  ملقا هين  مله  اتنةا  ملعهد أن تن اس ات ملقا هين  مله  عه   لى ات ملقا 
 قسنهة ملف وة.هين  مله  أطبا  ا   ع  ط 

 العنصر الثاين: آداب وسلوك الصائم
ت ةتشا هنة   ا ا ات نوالب تنجمال  لالع اآل اب ملاتساللش يةو اتالت جيالة أن ع قلالى والة اتوالةوم    الهب عل الةن ا بالةعك اق الدا   هنبينالة  أحبيت يف هللا:

  - لى    ليم ملسلم ملت ل آ طي ة عل :
عس ق ب اتنيا اتت لا أجلهة عوش  عل ةن  حال  خخال  املجالب  الةلمل   ملحيوال  أ لالى  عجالا لالا  طةتوةوم جية  ليم أنأواًل: إخالص النية: 

اتثالالشاب  طال الالة أخلالالآ   لالالم  ل الالة  الالةن االال ا أعطالالع تدعج الالم  نالالد عهالالم  ملأعجالالى تجمبالالشل  الالشلم  مل  يتتالال  عجمالالشل عسالالشل    الاللى    ليالالم ملسالاللم: 
 [.ملأهش  امل  هسند حسا اتنسةو ل.«هالُ ِغ م هِِم ملمْجُهمُ ةنم تمُم خمةِتو ة  ملماِإنك ا كم عم عالمجْمبمُ  ِلام اْت م مِ  ِإعك لمة  م »
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الال ك امللالالا   اثنياااً: الُساا: و :   ثالال، لنالالة عه ال  ملجبالالا اتسالالقشعل مللالالا االالد  اتنالالل  الاللى    ليالالم ملساللم  أنالالم  الالةن حيالالةط   لالالى تنالالةملل اتسالالقشع  ملحم
ل ف   ليم[  ملسبة اتا ا: أنم عجمش  اتوالةوم  ملعن الطم  ملعهالشن  ليالم اتوالية ل  ة أن اتسالقشع «لا  تمسمقكُبملا طمِ نك ِ  اتسكُقشِع هالمبم م » ليم  طجمةل: 

طمْوالُ  لمالة همالْ م ِ اليمةِلنمة ملمِ اليمةِ  أمْاالِ  اْتِا مالةِب  أمْ لمالُا »اش اتفو  ه   ية  ا سل   مل ية  أا  اتا ةب  قةل عسشل    لى    ليم ملسلم: 
اتسنا أن ع سقب ا سل شن ملتش  لى جب ا لة  أمل  لى متالباو إحيالة   تلسالنا ملاه غالة   ت جالب  طجمالد قالةل عسالشل    اللى لسلم[  ط ا «لاتسكقمبِ 

 حسا[. هسنداها حبةن «لا  ِلْا لمة   تمسمقكُبملا ملمتمْش ِِبمْب م »   ليم ملسلم: 
الْهِ  هالِا ع مال  عتف  اللى    ليالم ملساللم طاالةن اثلثاً: تعجيل الفطو  وأتخري الُس: و : طالب ه الد ا غالبب  ملعالدخب اتسالقشع قبال  اتفمالب  ط مالْا سم

:" عم عالمالالزماُل اتنكالالةُا خِبمالالْ،  لمالال الاللكمم قمالالةلم ُ  ملمْيالالِم ملمسم ُ  مْنالالُم أمنك عمُسالالشلم ا ِك  مالاللكى ا ك  عمِ الال م ا ك
الالْ د  ."د ل فالال   ليالالم(ل ملقالالةل  الاللى    ليالالم سم ة  ممكلالالشا اْتِفطالالبم

: قمالالةلم اجلالالةلع اتوالالغ، ملاتطالالااين«ل ع ملأخالالبملا اتسالالقشع ملالالشا اإلططالالة»ملسالاللم: [.   الالة أن ت ميالال  اتفطالالب طيالالم يةتفالالا تليهالالش  ل ط مالالْا أمِل ُابمعالالالبم م قمالالةلم
ُلشا اْتِفطْ  ُ  ملمْيِم ملمسملكمم:" عم عالمزماُل اتنكةُا خِبمْ،  لمة  ممكُلشا اْتِفْطبم ل  ممُِ ُبملنم." دأهش امل  بم طمِ نك اعمُسشُل ا ِك  ملكى ا ك  (هسند حساْتيالمُهش م عاُلدمخُِ

طجمالد  ل نالة عسالشل    اللى    ليالم ملساللم   الة   نجمشتالم  نالد اإلططالةع  طا الة جالة    افالدع  أن عسالشل    اللى   ابعاً: الدعاء عند الفطر:
 : الةنم ِإيتما أمْططمالبم قمالةلم الأُ ملماهال الملكالِض اْت الُبملُة  »   ليم ملسلم  م أهالش امل [    الة أن تلوالةوم  نالد ططالبا   الش  ع «لملماالمبمالضم امْلمْجالُب ِإْن  مالة م ا كُ يتمامالةم اتظك م
ْ شم   لمالالة تالالالبم ُّ »تالالب   قالالةل  الاللى    ليالالم ملسالاللم:  اهالالا لةجالالا ملاتطالالااين[. مل الالةن  بالالد   هالالا   الالبمل هالالا ات الالةص إيتا أططالالب «لِإنك تِلوكالالةوِِم ِ ْنالالدم ِططالالبِِا تمالالدم

 أن تغفب   ". -بمح   اتت ملس ض     ئ ه -عجمشل: " اتلهم إين أسأت  
اللكمم مل ث، لنة أع ة  خيطئ حين ة عس بطئ اإلجةهال ملقد  ى اتنل  لى    ليم ملسلم  الا يتتال : ط مالْا أمِل ُابمعالالبم مل  مالْا اتنكالِلُِ  مال ُ  ملمْيالِم ملمسم لكى ا ك

:" عم عالمزماُل ُعْس مممةُب تِْل مْبِد لمالة شمْ  :" عالمجُمالشُل أمنكُم قمةلم : لمالة اِعْسالِ ْ ممةُل  قمالةلم قمالْد  م مالْشُو عمالدُْا إِِمثْ  أممْل قمِطي مالِا عمِحالم  لمالة شمْ عمْسال المْ ِمْ " ِقيال م ايم عمُسالشلم ا ِك
 سا  ات   اسال بطأ اإلجةهالا طالدك اتالد ة  أنالم ملمقمْد  م مْشُو طالملمْم أمعم عمْس مِميُة ِ  طالميمْس مْقِسُب ِ ْندم يتمِت م ملمعمدمُا اتدُّ مة م " د لسلم( ل ملتي لم ا ا ا

يالالم خسالب االالشاع ملأجالالبا  ظي الالة  نالالد  ل ملن   تش الدا عإلجةهالالا  الالةجمل أمل آجالالمل ل ط الالا أل سالال يد املالدع  ع الال     نالالم أن اتنالالل  الاللى    ل
ُ ِوالالة إحالالدو االالملِث خوالالةل  : إلكالالة أن  ملسالاللم قالالةل:" لالالة ِلالالا لسالالِلم  عالالد ش ا كم  الالزك ملجالال ك هالالدم ش   تالاليسم طيهالالة إمث    ملع قمطي الالاُ  عِحالالم    إعك أ طالالةُا ا ك

الالالشِ  لثلمهالالالة . قالالالةتشا : إيت ا نُْاثالالالُب   الالال م تمالالالُم   شتمالالالُم   ملإلكالالالة أن عالالالدكخبماة تالالالم   اآلخالالالبِ    ملإلكالالالة أن عوالالالبفم  نالالالُم لالالالام اتسُّ ُ أمْ ثالمالالالُب " ل ع مُِ أمحالالالد قالالالةلم : ا ك
اتوالالقةها قالالةتشا : إيتا  ناثالالب ل ملن اإلجةهالالا ل الال شنا   إحالالدو االال ا اتالالثملث  ة الالة ات زلالالض ه الالبمل  [ل طالالةنظب إى ملاتدلالال   ملافالالة م مل الالققم

اتد ة  ملآ اهمل ط لة أن ع م    ت  اتد ش ل أمل عوالبف  نال  لواليبا أمل  نتالا  ةنالض سال نزل هال  عط هالة اتالد ة ل أمل عالدخباة تال    اآلخالب ل 
 ا طةيتاة إى قوالب  ال ا   اجلنالال ملق هالة عجمالشل ات بالد: ايعب تي ال  ش تسال مة   ملع عجمشل:  بد    شت    عش    ا   سة ا   ا هد ش   

   ش    اتدنية!!! طلناثب لا اتد ة   ند اإلططةع طةتد ة   ةبل مل  أ ثب ملأ ثب!!
مث ات اةب تومل  ا غبب   ة  ةن عف ال   اللى    ليالم ملساللمل طال ن يتتال  طيالم في الا تل  الد   لالى  خامساً: الفطر على  طب أو متر أو ماء:

العم أمنمالسم هالام لمةتال   عالمجُمالشلُ  ِهض  اْتبالنمالةينُّ  أمنكالُم مسِم الةنم عمُسالشُل ا ِك  اللى   »: تنةملل اتط ة   ملعجمل  اجلشا  ملُعسة د  لى  د  ال مل  اتبطا  ط ا أم  م
الالال ليالالالم ملسالالاللم  الالالة حمسم  م  طمالالالِ ْن شمْ تمُاالالالْا ُع مبمالالالةو   طالم ملمالالالى متممالالالبماو   طمالالالِ ْن شمْ تمُاالالالْا حمسم

د أهالالالش امل  أمحالالال«لشماو  ِلالالالْا لمالالالة   عاُلْفِطالالالُب  ملمالالالى ُع مبمالالالةو  قالمْبالالال م أمْن ُعومالالاللُِ
 [.ملاتدل   ملحسنم

طال يتا أ ال  طالمل عسالبف   امل ال   ملإيتا  البب  طة دلا لطةتة  او ة  أن حيبص  لى ات شانن           سادساً: عدم اإلسراف يف الفطو :
 .طمل عسبف   ات باب  مل لى اتوةوم أع عُاثب لا اتط ة   ند اإلططةع ح  عس طيع اتجمية  تومل  اتداملعي

 طالةجلش  مللداعسالا اتجمالبآن لسال قبةن    ال  ملقالض  إع أ  الة آ الد   عل الةن ملاال ا االش لنهالةج اتنالل  اللى   اجلاود ومدا ساة الآارآ : سابعاً:
الالةنم أم  الاللكمم أمْجالالشم م اتنكالالةِال ملم م ُ  ملمْيالالِم ملمسم الالةنم عمُسالشُل ا ِك  مالاللكى ا ك :"  م ْجالشمُ  لمالالة عمُاالالشُن ِ  عملم مالالةنم ِحالال م عالمْلجممالالةُا ِجْاِعالالُ ل  لىالم ملسالاللم. ط مالالْا اهالالِا  مبكالالةا  قمالالةلم

اعُِسُم اتْ  لما  ِلْا عملم مةنم طالمُيدم ُ  ملمْيِم ملمسملكمم أمْجشمُ  ِعملْمْ،ِ ِلْا اتبُِعِي اْتُ ْبسملمِا."دل ف   ليم(ملم مةنم عالمْلجممةُا ِ  ُ  ُِ تميالْ  . جُمْبآنمل طالملمبمُسشُل ا ِك  ملكى ا ك
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ملن اتوالالية   بالالة   لالالا أط الال  اتجمالالبعو   الالب م   ت الالةى تيهالال ب اتالالنفس  ملع ش االالة املالال،ل طينبغالال  أن  اثمناااً: ال ااا ع ااا يعناااي ماا  الصاايام:
الة اتكالِ عام آملمنالش  ع قف  ا ُ  الةم اتوةوم لا امل  الةل اتالت شالدو  الشلم  حال  عن فالع عتوالية   مل وال  تالم ات جمالشو اتالت يت باالة     قشتالم:  ايم أمعالُّهم

يمةُ   م مة ُ ِ ةم  ملمى اتكِ عام ِلْا قالمْبِلُاْم تم ملكُاْم تالم الكجُمشنم{ داتبجمب :   (183 ملمْيُاُم اتوُِ
إلسةك  ا امل   ملات البب  ملإ الة االش إلسالةك  الا امل ال  ملات البب ملسالةوب لالة  الى    نالم. ط الا أل ابعالب : أن اتنالل  اللى  ملتيس اتوية   ب 

الاليةُ  لالالا اتُلغالالِش ملاتبكطالالِ  طالال ن سالالةهك  أحالالد  أمل جِهالال   ليالال  طجمالال الالة اتوُِ الاليةُ  لالالا امل الالِ  ملات ُّالالبِب إ ك ْ : إيُنِ  الالةوم  إيُنِ    ليالالم ملسالاللم قالالةل: " تالاليس اتوُِ
: عمُسالالشُل ا ِك  -إع لسالالل ة  -م  ".داهالالا خز الالا  ملاهالالا حبالالةن  ملافالالة م مل الالققم(ل ملعملو اجل ة الالا  الالةو : قمالالةلم ُ  مْنالالُم قمالالةلم  مالالْا أمِل ُابمعالالالبم م عمِ الال م ا ك

الا   ال م هالِمل طالملمالْيسم  ِِك حمةجم اللكمم:" لمالْا شمْ عمالدمْا قالمالْشلم اتالالزُّملِع ملماْت م م ُ  ملمْيالِم ملمسم الالبماهمُم ". ملرالا نالبو  ثال،ا لالا اتنالةا عوالالشلشن   ماللكى ا ك ِ  أمْن عمالدمام  م مةلمالُم ملم م
   الالا افالالملل د لالالا اتط الالة  ملات الالباب ملاتنسالالة ( ل ملعفطالالبملن  لالالى افالالبا  د لالالا اتغيبالالا ملاتن ي الالا ملاتسالالة ملات الال م ملاتنظالالب إى افالالبا  ......إ (ل مل 

طهال   اليةل   القيي !! أقالشل: االدع   بمللالشن لالا املجالبل ع نجمالشل هالبطملن اآلخب عجمشل : اي  م ات اليد   ط لالض  ال ا مل ال ا    الةع عل الةن 
الاللكمم :" ُعبك  الاليةلهم مل لالاليهم اإل الالة  ل ملإ الالة نجمالالشل ذالالم :  الالةا املجالالب ملابالالض اتالالشنع . ط مالالْا أمِل ُابمعالالالبم م   قمالالةلم : قمالالةلم عمُسالالشُل ِ   مالاللكى     ملْيالالِم ملسم

ُب . ".د اتنسةو   ملاها لةجم ملافة م  مل ققم(. مةوِم  تمْيسم تمُم ِلْا ِ يمةِلِم ِإعك    اجْلُشُا   ملمُعبك قمةوِم  تمْيسم تمُم ِلْا ِقيمةِلِم ِإعك اتسكهم
ُ  ملم اتسعاً: االجعهاد يف العبادة يف العشر األواخر ما   مااا :  الةنم اتنكالِلُّ  ماللكى ا ك الة قمةتمالْض:"  م ُ  منالْهم ال م ط مالْا  مةِو مالام عمِ ال م ا ك اللكمم ِإيتما  مخم ْيالِم ملمسم
لمالالالُمل ملمأمعالجممالالال م أمْالمالالالُم."دل ف   ليالالالم( الالالزمعمُال ملمأمْحيمالالالة تميالْ الالالدك ِل الْ الالالةنم جيمْ مِهالالالُد ِ  اْت مْ الالالِب امْلمملماِخالالالِب لمالالالة عم جيمْ مِهالالالُد ِ  امالالالْ،ِِا ". اْت مْ الالالُب  م  . مل  عملاعالالالا  سالالاللم: "  م

  حينهة إن  ة    ت ةى.ملسن الم  ا ات  ب اململاخب ملط لهة   خطبا  ةللا  
 العنصر الثالث: مثرات وفوائد الصيام 

ه د أن تال نة   ات نوبعا اتسةهجم   الا أاالب ات بالة او   فال عة اتساللشكل ملاآل اب ملاتساللش يةو اتالت عنبغال  أن ع قلالى والة  أيها امسل و :
  -داة   تا  لا ات ز  آب اب ملسلش يةو اتوية  ملت ل آ طي ة عل :اتوةومل أنيت انة إى ل بطا اتث باو ملاتفشاود ملا ني ملات طةاي اتت أ 

ُ  ملمْيالِم  أواًل: أ  هللا تبا ك وتعاىل أضاف جاااء الصايام لنفسا : ُ  مْنالُمل  مالْا اتنكالِلُِ  ماللكى ا ك ملات طيالا  لالى قالدع ا  طال ل ط مالْا أمِل ُابمعالالبم م عمِ ال م ا ك
:" ُ  ُّ  م مِ   اتوالش  تالم   اْهِا آ م م تمُم ِإعك اتوكْش م طمِ نكُم ِ  ملمأم م أمْجزِ  هِِم ."د ل ف   ليم(ل طةهلل جيزعهم هغال، حسالةبل طم ال    سالبقةنمملمسملكمم قمةلم

إلنسالالةن ع ملا  اليف أن اتوالية  خي والم   سالبقةنم ملت الالةى لالا هال  سالةوب امل  الةلل ملنالالم أ ظالم ات بالة او إ ملقالة ل ط نالم سالالب هال  اإلنسالةن ملعهالمل طة
ل إيت ني م ع نال طل ت   ةن أ ظم إخمل ة ل طةخ وم   سبقةنم لا ه  سةوب امل  ةل ت ظي ة  تجمدعا.  عُ لم ا  اش  ةوم  أ  لفطب 

 ملاال  اتوالا  لالى  ة الا    مل الا ل واليا    مل لالى أقالداعا سالبقةنم ملت الةىل طهالش  الا   اثنياً: أ  الصائم اجع عت في  أنواع الصرب الثالثة:
  لى  ة ا  ل ملن اإلنسةن عوا  لى ا ا اتطة ا ملعف لهةل مل ا ل واليا   سالبقةنمل ملنالم ع منالة لالة حيالب   لالى اتوالةومل مل لالى أقالداع  
ت الالةىل ملن اتوالالةوم عوالاليبم أش  عت طالالو ملاجلالالشا ملاتاسالال  مل الال   اتالالنفسل طلهالال ا  الالةن اتوالالش  لالالا أ لالالى أنالالشاا اتوالالال ملنالالم جالالةلع  هالال  املنالالشاا 

[ . قالةل اململنا ال  : تاليس عالشنن ذالم ملع عاالةل   إ الة عغالبف 10ا  ملقد قةل   ت ةى:  ِإ كمة عاُلشمَّفك اتوكةِهُبملنم أمْجبمُاْم هِغمْ،ِ ِحسمالةب  {لاتزلالب:اتثملا
 ذم ابطة . دتفس، اها  ث، (

الاليمةُ  ملماْتجُمالالْبآُن عمْ الالفم مةِن ط مالالْا  مْبالالِد ا ِك هالالِا  مْ الالب ملل أم  اثلثاااً: أ  الصاايام يشااف  لصاااحب  يااوم الآيامااة: :" اتوُِ الاللكمم قمالالةلم ُ  ملمْيالالِم ملمسم نك عمُسالالشلم ا ِك  مالاللكى ا ك
الفُِْ ِ   الةِع طم م اليمةُ : أمْ  عمبُِ لمنالمْ  الُم اتطك مالة م ملمات كالهمشماِو ِعتنالكهم : ِطيالِم. ملمعالمجُمالشُل اْتجُمالْبآُن: لمنالم تِْل مْبِد عالمْش م اْتجِميمةلمالِا عالمجُمالشُل اتوُِ الفُِْ ِ  ِطيالِم قمالةلم ْ  الُم اتنالكالْش م ِعتلكْيالِ  طم م
 .طالمُي مفك مةِن أ  ع ف ه ة   طيم ملعدخلم اجلنا."د أمحد ملاتطااين ملافة م مل ققم(

ْتُ ْدِلنمالالالةِو ملماْتجممالالالةنِِ  م ملماْتجممةنِ مالالالةِو : قالالالةل ت الالالةى:  ِإنك اْتُ ْسالالالِلِ  م ملماْتُ ْسالالالِل مةِو ملماْتُ الالالْدِلِن م ملماامغفااارة واألجااار الع ااايم سااابيل إىل ابعااااً: أ  الصاااوم 
ُهْم ملماتوكالالةِ ِق م ملماتوكالالةِ قمةِو ملماتوكالالةِهبِعام ملماتوكالالةِهبماِو ملماملْمةِ الالِ  م ملماملْمةِ الال مةِو ملماْتُ  مومالالدُِِق م ملماْتُ  م  ومالالدُِقمةِو ملماتوكالالةوِِ  م ملماتوكالالةوِ مةِو ملمافْمالالةِطِظ م طالالالُبملجم

الالالة{ لاملحالالالزاب: ملمافْمةِطظمالالالةوِ  اُلالالم لكْغِفالالالبم   ملمأمْجالالالب ا  مِظي   ُ ذم اِ بماِو أم مالالالدك ا ك ثالالال، ا ملماتالالال ك اِ بِعام ا كم  م الالاللكمم: "قمالالالةلم  مالالالمل [ل 35 ملماتالالال ك ُ  ملمْيالالالِم ملمسم لمالالالْا  مالالالة م لكى ا ك
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الالالةع  ُاِفالالالالبم تمالالال :مل ع (ل . داتب الالالةُم لمالالالة تالمجممالالالدك م ِلالالالالْا يتمنْبالالالِم"عملم مالالالةنم ِإ مالالالة   ملماْحِ سم الالالةع  ُاِفالالالبم تمالالالُم لمالالالالة تالمجممالالالدك م ِلالالالْا يتمنْبالالالالِم قمالالالالةلم " لمالالالْا قمالالالة م عملم مالالالةنم ِإ مالالالالة   ملماْحِ سم
نالمُهاك ِإيتما اْج المنم  :"قمةلم مل  ل" .د اتب ةع (  "دلسلم(.بمةوِبم ةم اْتام اتوكلمشماُو املْمْ ُس ملماجْلُْ  مُا ِإىم اجْلُْ  مِا ملمعملم مةُن ِإىم عملم مةنم ُلامفُِبماو  لمة هالميالْ

صاا ص ماا  الناا : ط الالا أل ابعالالب  ع ال     نالالم أن اتنالل  الاللى    ليالالم ملساللم قالالةل: "اتوالالية  ُجنالا" دل فالال   ليالالم(.  خامسااً: أ  الصااوم ج نااةص وحم
م إيتا  ال  نفسالم "ملقد يت ب ه ع ات ل ة  أن اتوش  إ ة  ةن ُجنا  لا اتنةعل ملنالم إلسالةك   الا ات الهشاو ملاتنالةع  فشطالا  عت الهشاو  طةفة ال  أنال

ْ الالُض اتنكالالِلك   اآلخالالب ." دطالال ي اتبالالةع  الالا ات الالهشاو   اتالالدنية  الالةن يتتالال  سالالةتبا  تالالم لالالا اتنالالةع  : مسِم ُ  مْنالالُم قمالالةلم  امْلاُلالْدعِ ُِ عمِ الال م ا ك
الالِ يد  (. مل مالالْا أمِل سم

الالِبيِ  ا ِك هالم كالال الاللكمم عالمجُمالشُل:" لمالالْا  مالالة م عالمْشل الة ِ  سم ُ  ملمْيالالِم ملمسم الْبِ  م خمبِعف الالة"دل ف   ليالالم(." ملقشتالم: ددسالالب   خبعفالالة ((:  ماللكى ا ك الُم  مالالْا اتنكالالةِع سم ُ ملمْجهم دم ا ك
 أ  سب   سنا." د بح اتنشمل   لى لسلم(.

الاللكمم قمالة سادساااً: أ  الصااوم سااببص لاادخول اجلنااة: ُ  ملمْيالالِم ملمسم ُ  مْنالالُمل  مالْا اتنكالالِلُِ  مالاللكى ا ك الالْه   عمِ الال م ا ك ُن ط مالْا سم ع  عاُلجممالالةُل تمالالُم اتالالبكايك :" ِإنك ِ  اجلْمنكالالِا عم لم
الالد  امالالْ،ُُاْم. عاُلجممالالةُل: أمعالالام اتوكالالةوُِ شنم  طالميالمجمُ  لالالشا أُْالالال م عمالالْدُخُ  ِلْنالالُم اتوكالالةوُِ شنم عالمالالْش م اْتجِميمةلمالالِا عم عمالالْدُخُ  ِلْنالالُم أمحم الالد  امالالْ،ُُاْمل طمالالِ يتما  مخم شُلالالشنم عم عمالالْدُخُ  ِلْنالالُم أمحم

ب  ُعسم كى  نم عم عمْدُخلالُم ِإعك اتوكالةوُِ شنم.". قالةل اهالا طالملمْم عمْدُخْ  ِلْنُم أمحمد  ."دل ف   ليم(ل مل  عملاعا تلب ةع : " ِ  اجلْمنكِا مثممةنِيمُا أمهالشماب  ِطيهمة عم اتبكايك
عب لا أهشاب اجلنا خي آ هالدخشل اتوالةو   لنالم  ملاالش  الة حمب: "اتباين هف ي اتبا  ملت دعد ات ق ةنيا ملنن ط ملن لا اتب : اسم  لم  لى 

ملق ض ا نةسبا طيم ه  تفظم ملل نةال ملنم ل    لا اتب  ملاش لنةسة فةل اتوةو   ... قالةل اتجمالب ل: ا  فال  هال  ب اتالب   الا ات البعل ملنالم 
 (عدل  ليم لا حي  أنم عس لزلم  قلض: أمل تاشنم أ    لى اتوةوم لا اجلشا."دط ي اتبةع 

الة  ِإيتما أمْططمالبم سابعاً: أ  للصائم فرحعني:  ط ا أل ابعب  ع      نم قةل: قةل عسشل    لى    ليم ملسلم: " .. تِلوكةوِِم طالمْبحم مالةِن عالمْفبمُحُه م
هيي تم اتفطب  ملا ا اتفبح  بي ال  ملاالش اتسالةه  " قي  ل نةا: طبح هزملال جش م مل ط م حي  أ. طمبِحم  ملمِإيتما تمجِم م عمهكُم طمبِحم ِهومْشِلِم." دل ف   ليم(

تلفهم. ملقي  أن طبحم هفطبا لا حي  أنم متة   الشلم ملخةمتالا  بة تالم ملشفيال  لالا عهالم ملل شنالا  لالى لسال جمب   الشلم..... ملقشتالم: ملإيتا تجمال  عهالم 
 اعح  ةت  ."د ط ي اتبةع (طبح هوشلم  أ  ِبزاوم ملاشاهم ملقي  اتفبح ات    ند تجمة  عهم إلة تسبملعا هبهم أمل هثشاب عهم   لى 

الاللكمم  اثمناااً: أ  خلااوف فاام الصااائم أطيااب عنااد هللا تعاااىل ماا   ياا  امساا : ُ  ملمْيالالِم ملمسم ُ  مْنالالُمل أمنك عمُسالالشلم ا ِك  مالاللكى ا ك ط مالالْا أمِل ُابمعالالالبم م عمِ الال م ا ك
ُلالالشُف طمالالِم اتوكالالةوِِم  :"...... ملماتكالالِ   نالمْفِسالال  هِيمالالِدِا ملم الالْهشمتمُم ِلالالْا أمْجِل ."دل فالال  قمالالةلم الالبماهمُم ملم م أمْ يمالالُة ِ ْنالالدم ا ِك تالم مالالةىم ِلالالْا عِعالالِي اْتِ ْسالالِ  عمالالْدُُك  م مةلمالالُم ملم م

وم  ليم(ل قةل اها  بد اتا: " ملخلشف طم اتوةوم لة ع دعم   آخب اتنهةع لا ات غ، ملأ ثب يتت     الد  افالب. ملل اليف قشتالم: مللالشف طالم اتوالة
 . لا ععي ا س ل عبعد أن ى  ند   ملأقبب إتيم ملأعطع  ندا لا ععي ا س ." دات  هيد(أ ية  ند  

ط ا اها  بةا ع ال     نه الة قالةل: قالةل عسالشل    اللى    ليالم ملساللم:"  الش   الهب اتوالا  اتسعاً: أ  الصوم يايل األحآاد والاغائ :
البم اتوالدع."داتبزاع البم اتوالدع: أ  ا الم أمل حجمالدا أمل ايظالم أمل نفةقالم حبيال  ع عبجمالالى هسالند  القيي ملاملاالا أاي  لالا  ال   الهب عال اع ملمحم (. "ململمحم

 (.طيع اتجمدعب تل نةمل طيم ععا أمل ات دامل  أمل أ د اتغ ة. "د
قما  ..{ مليتت  لثال   فالةع  طدعالا امليتو  قالةل ت الةى:  طمِفْدعمالا  ِلالا ِ اليمة   أممْل  مالدم  عاشراً: أ  هللا تعاىل جعل الصيام م  ال فا ات لع م أجره:

الالْهبمْعِا ُل الم مالالةهِ مْ ِ ..{ لاتنسالالة : 196لاتبجمالالب :  الالْد طمِوالاليمةُ   م الالا شكْ جيِم [ل مل فالالةع  اتي الال   قالالةل ت الالةى: 92[ل مل فالالةع  اتجم الال  املطالالأ  قالالةل ت الالةى:  طم م
امِا أمايك   .. {لا ةود :  ْد طمِويمةُ  امملم  [... إى ا، يتت  لا اتافةعاو.89 طم ما شْك جيِم

انالالةك مثالالباو ملطشاوالالد أخالالبو  ثالال،  تلوالالية   عنيالالا ملاج  ة يالالا ملأخبملعالالا مل بيالالا ع ع سالالع ا جمالالة  تالال  باة   االال ا اتالالدقةو  ملاتشععجمالالةو  امساال و : أيهااا
 ا  دمل   ملعاف  اتجممل   لة أحة  عت ن !!
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