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ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع مرياث األنبياء أن يُقدم لكم
تسجيلًا خلطبة مجعة بعنوان:

ألقاها
فضيلة الشيخ الدكتور:
خالد بن ضحوي الظفيري
-حفظه اهلل تعالى-

يف مسجد السعيدي باجلهراء بدولة الكويت.
نسأل اهلل -سبحانه وتعاىل -أن ينفع بها اجلميع.
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اخلطبة األوىل:
ُشور َأ حن ُفسنَا َو َس ِّي َئات َأ حع ََملنَا،
اْل حمدَ لِل ن ح
إ َّن ح َ
َح َمدُ ُه َون حَستَعينُ ُه َون حَس َت حغف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بالِل م حن ُ ُ
ال َهاد َى َل ُهَ ،و َأ حش َهدُ َأ حن َل إ َل َه إ َّل الِلُ َو ححدَ ُه لَ َُش َ
ال ُمض َّل َل ُهَ ،و َم حن ُي حضل حل َف َ
َم حن َ حَيده الِلُ َف َ
يك َل ُه،
َو َأ حش َهدُ َأ َّن ُُم َ َّمدً ا َع حبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه.
أَمَّا بَعْدُ:
ٍ
ُش
َفإ َّن َأ حصدَ َق ح َ
اْلديث ك َال ُم الِلَ ،و َخ ح َْي حاْلَدح ي َهدح ُي ُُم َ َّمد َ -ص َّّل الِلُ َع َل حيه َو َس َّل َمَ ،-و َ َّ
اُتاَ ،وك َُّل ُُم حدَ َث ٍة بدح َع ٌةَ ،وك َُّل بدح َع ٍة َض َال َل ٌةَ ،وك َُّل َض َال َل ٍة ِف النَّار.
حالُ ُمور ُُم حدَ َث ُ َ
أَمَّا بَ ْع ُد:
بم حقدم شهر رمضان ،نسأل الِل -تعاىل -أن
عباد اهلل :فإن قلوب املسلمني فرح ٌة مستبرش ٌة َ
وحق لنا أن نفرح به
يبلغناه وأن يرزقنا صيامه وقيامه عّل الوجه الذي يرضيه -سبحانهُ ،-
ونستبرش؛ فقد أعد الِل فيه من اخلْي والفضل ما ليس يف شهر غْيه ،هو شهر الصيام الذي يمثل
الركن الرابع من أركان اإلسالم؛ كَم يف حديث ابن عمر -ريض الِل عنهَمَ « :-ف َم حن َصا َم ُه إ َيَمنًا
احت َسا ًبا ُغف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم م حن َذ حنبه».
َو ح
هو شهر القيام؛ ُشع الِل قيامه ،فـ« َم حن َقا َم َر َم َض َ
واحت َسا ًباُ ،غف َر له ما َت َقدَّ َم من
إيَمنًا ح
ان َ
َذنحبه»« ،فيه َل حي َل ٌة َخ ح ٌْي م حن َأ حلف َش حه ٍر» هي ليلة القدر التي أنزل الِل -عز وجل -فيها القرآن ،من
قامها إيَم ًنا واحتسا ًبا غفر له ما تقدم من ذنبه.
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هو شهر القرآن؛ فيه ُأنزل ،وفيه ُيرشع للمسلم أن جيتهد يف قراءته وتالوته وتدبره ما ل
ٍ
ُممد -صّل الِل عليه وسلم -يف
جيتهد يف غْيه؛ فقد كان جربيل -عليه السالم -ينزل عّل
رمضان فيعارضه القرآن الكريم.
ان َر ُس ُ
رب واجلود ،والبذل والعطاء؛ فقد « َك َ
ول الِل َ -ص َّّل الِلُ َع َل حيه َو َس َّل َم-
هو شهر ال ِّ
أج َو ُد َما َي ُ
َأ حج َو َد النَّاسَ ،و َك َ
كون يف َر َم َضا َن».
ان ح
قال النبي -صّل الِل عليه وسلمَ « :-ر َم َض ُ
اجلنَّةَ ،و ُت َغ َّل ُق
ان َش حه ٌر ُم َب َار ٌكُ :ت َفت َُّح فيه َأ حب َو ُ
اب ح َ
ٍ
ٍ
السعْيَ ،وت َُص َّفدُ فيه َّ
الرش
الش َياط ُ
نيَ ،و ُينَادي ُمنَاد ُك َّل َل حي َلةَ :يا َباغ َي ح َ
َأ حب َو ُ
اب َّ
اخل حْي َه ُل َّمَ ،و َيا َباغ َي َّ ِّ
ص».
َأ حق ح
حري بأن نستعد له أحسن استعداد ،وإن خْي
وموسَم هبذا القدر؛
شهرا هبذه املثابة،
ٌ
ً
إن ً
ما يستقبل به شهر رمضان:
التفقه يف الحكام املتعلقة به حتى يؤدي املسلم هذا الركن العظيم عّل الصفة الرشعية
املطابقة لكتاب الِل ولسنة النبي -صّل الِل عليه وسلم ،-فإن العبادات مبناها عّل التوقيف؛ أي:
عّل اتباع نصوص الكتاب والسنة؛ قال -صّل الِل عليه وسلمَ « :-م حن َعم َل َع َم ًال َل حي َس َع َل حيه
َأ حم ُر َنا َف ُه َو َرد».
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إن األحكام املتعلقة بالصوم كثرية؛ ومنها على سبيل اإلجياز املسائل التالية:
األوىل:
ّ
أن الِل -تعاىل -فرض الصيام يف السنة الثانية من اْلجرة؛ قال -عز وجل :-ﱽﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡﱼ

البقرة:

.١٨٣
تنبيها عّل ُشف الصيام وجاللته،
ففرضه علينا ،وأخرب أنه قد فرضه عّل من قبلنا؛ ً
وتسلية لهل اإليَمن بأن من قبلهم صاموا فتخف وطأة اجلوع والعطش بسبب ذلك.
ثم بني العلة التي لجلها ُشع الصيام وهي :حتقيق تقوى الِل -عز وجل -بفعل أوامره
واجتناب نواهيه؛ تنبيها عّل أن القصد فيه ليس جمرد القتصار عّل صورة ترك الطعام والرشاب
دون اجتناب املعايص وفعل الطاعات.
والثانية:
عاقلٍ ،
ٍ
قادر ً
رجال كان أو امرأة ،فالكافر ل
جيب صوم رمضان عّل :كل مسل ٍم ،بال ٍغ،
مرفوع عنه قلم التكليف حتى يفيق ،والصغْي الذي مل
ُيقبل منه الصيام حتى ُيسلم ،واملجنون
ٌ
قادرا عليه فيؤمر به مترينًا عليه وتعويدً ا؛ كَم كان السلف
يبلغ ل جيب عليه صيا ٌم؛ لكن إذا كان ً
الصالح يفعلون.
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والثالثة:
ل يثبت دخول شهر رمضان ُش ًعا إل بأحد أمرين ل ثالث ْلَم:
•

رؤية هالله بعد غروب الشمس من اليوم التاسع والعرشين من شعبان.

•

فإن مل ُير ،فبإمتام شعبان ثالثني؛ لألحاديث الصحيحة يف هذا املوضوع ،وتكفي

ٍ
واحد ٍ
عدل يف إثبات دخول شهر رمضان.
شهاد ُة مسل ٍم
وأما اْلساب الفلكي ،أو الرؤية باملراصد واملكربات فال يلتفت إليها؛ لن ديننا دين يرس
وسَمحة ول تعنت فيه ،وقد أرشدنا النبي -صّل الِل عليه وسلم -إىل الرؤية ،فإن ُعدمت رصنا
إىل إكَمل شعبان ثالثني.
والرابعة:
ل جيوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم ول يومني؛ كَم ثبت بذلك اْلديث ،لكن
جيوز له أن يصوم قضا ًء ،بل جيب إذا مل يتبق من شعبان إل بقدر أيام القضاء ،وجيوز له أن يصوم
آخر شعبان فال حرج عليه أن يصوم.
صومه املعتاد؛ كمن اعتاد أن يصوم اإلثنني ووافق اإلثنني َ
واخلامسة من األحكام:
جيب عّل املسلم أن ُي َب ِّيت الصوم الواجب قبل طلوع الفجر ،وإذا دخل رمضان
وحدَّ ث املسلم نفسه عاز ًما أنه يصوم الشهر كله فهذا يكفي إن شاء الِل ،وإن َجدَّ َد نية
َ
دليل عّل أنه ٍ
الصوم كل ليلة فهو أحسن ،وتسحره ٌ
ناو للصيام.
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والسادسة من املسائل:
من رمحة اهلل -تعاىل -أن جعل للمسلم أعذارًا ُتبيح له الفطر؛ وهي األعذار التالية:


أما الول :فهو املرض؛ وهو املرض الذي َي ُشق معه الصوم ،أما املرض اليسْي

فليس بعذر.


والثاين :السفر بأي وسيلة كانت؛ إذا كان السفر مسافة ٍ
قص ومل يقصد به التحايل

عّل الصيام.


والثالث والرابع :اْليض والنفاس.



واخلامس والسادس :اْلمل والرضاع ،فإن خافت اْلامل واملرضع عّل نفسيهَم،

أو خافت اْلامل عّل جنينها ،أو خافت املرضع عّل رضيعها أفطرتا ثم قضتا عّل خالف بني
أهل العلم.


والعذر السابع :الك َرب الذي يشق معه الصوم مشق ٌة بالغة.



نفس معصومة من ٍ
ٍ
حريق أو حادث ٍ
والثامن :أن حيتاج إىل إنقاذ ٍ
سْي ،ول
غرق أو

يتمكن من إنقاذه إل إذا أفطر.
واملسالة السابعة:
ُيفسد الصيام بحصول أحد املفسدات واملفطرات التالية:


الول :اجلَمع وهو أعظمها كفارة.
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والثاين :إخراج املني عمدً ا بمباُشة أو استمناء ،أما لو خرج يف النوم احتال ًما

فصومه صحيح.


والثالث :الكل والرشب عمدً ا ،فإن أكل أو ُشب ناس ًيا فليس عليه يشء.



والرابع :استعَمل اإلبر املغذية والدوية املأكولة أو املرشبة.



واخلامس :اْلجامة؛ ومثلها التربع بالدم ،أما خروج الدم من ُجرحٍ بغْي إرادته،

رعاف من أنفه ،أو إخراج الدم اليسْي للتحليل ،أو خروج الدم من خلع رضس أو جرح
أو
ٌ
يسْي؛ فهذا كله ل ُيف ِّطر.


رجع بغْي إرادته فال يشء عليه.
والسادس :تعمد إخراج القيء ،أما إن َّ



والسابع والثامن :اْليض والنفاس؛ فإذا حاضت املرأة أو نفست بطل صومها

ولو رأت الدم قبل الغروب بلحظة.
واملسألة الثامنة :من أحكام القضاء:


من أفطر بسبب ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ونفاس فليس عليه إل القضاء.
حيض
مرض ،أو
سفر ،أو



ومن أفطر بسبب ٍ
مرضا ل ُيرجى شفاؤه
عذر دائ ٍم ل يزول؛ كالكبْي أو املريض ً

منهُ :يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لكل مسكني نصف صاع ،وإن مجع املساكني وأطعهم حتى
أشبعهم بعدد أيامه التي أفطرها أجزأه ذلك.


ومن أفطر بسبب اجلَمع؛ فعليه التوبة ،والقضاء ،والكفارة املغلظة وهي :عتق

رقبة ،فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ،فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينًا.
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وإذا أفطرت اْلامل واملرضع فعليهَم القضاء.



ومن أفطر متعمدً ا بال عذر فعليه مع القضاء التوبة إىل الِل -عز وجل-؛ لن هذا

من كبائر الذنوب.
ومن كان عليه يشء من رمضان الفائت ومل يقضه فليبادر إىل القضاء قبل دخول



رمضان عليه ،فإن مل يفعل لغْي ٍ
عذر أثم ،وذكروا بذلك نسا َءكم؛ فتكثر الغفلة عند النساء يف
هذا الباب.
بارك الِل يل ولكم يف القرآن العظيم ،ونفعني وإياكم بَم فيه من اآليات والذكر اْلكيم،
أقول ما تسمعون واستغفر الِل العظيم يل ولكم من كل ذنب فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.

اخلطبة الثانية:

اْلمد لِل ،والصالة والسالم عّل رسول الِل وعّل آله وصحبه ومن اتبع هداه.

أما بعد:
عباد اهلل :هناك مسائل يكثر عنها سؤال الناس يف رمضان منها:
حكم الكل والرشب عند سَمع الذان.
والجواب :أن الِل -عز وجل -أمرنا باإلمساك عن املُ َف ِّطرات إذا طلع الفجر ،فإذا كان
املؤذن يؤذن عند طلوع الفجر؛ وهذا هو الغالب؛ فال جيوز الكل والرشب ،ومن أكل متعمدً ا
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مفطرا ،وإن كنا ل ندري هل يؤذن يف الوقت أو غْيه أو قبله؛ فيقال :الحوط أن ُمتسك
يعترب
ً
عند سَمعك الذان فال تأكل ول ترشب.
ومن املسائل:
استعَمل بخاخ ضيق التنفس.
بخارا أو
والجواب :أنه إذا كانت كبسولت تطحن وتنفث يف الفم فهي ُم َف ِّطرة ،وإن كانت ً
غازا يتبخر يف الفم فال حرج يف استعَمْلا ،واستعَمله يف الليل أوىل وأفضل وبه اخلروج من
ً
اخلالف.
ومن املسائل:
استعَمل اإلبر؛ هل تفطر أم ل؟
إبرا مغذية فهي ُم َف ِّطرة ،وإن مل تكن مغذية كاإلبر التي تكون يف العضل؛
ويقال :إذا كانت ً
مثل :املضادات أو النسولني للسكر فليست ُم َف ِّطرة.
وكذلك الكحل ،وقطرة العني ،وقطرة الذن فإهنا ل ُت َف ِّطر.
ومن املسائل:
إذا جامع قبل الفجر وطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل؛ فهل صومه صحيح؟
والجواب :نعم ،صومه صحيح؛ فقد كان حيصل ذلك من النبي -صّل الِل عليه وسلم.-
ومن املسائل:
صوت فظنه صوت املؤذن
إذا أكل قبل املغرب يظن الشمس قد غابت أو اشتبه عليه
ٌ
للمغرب ،فالصحيح أن صومه صحيح وليس عليه قضاء.
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ومما ينبغي التنبيه عليه إخواين يف الِل :أن الزكاة ل جيوز وضعها يف إفطار الصائم ،وكذلك
كفارة الصيام ملن ل يستطيع أن يصوم ،لن اإلفطار يأكل منه الغني والفقْي ،والزكاة واإلطعام
والكفارة ل يكون إل للفقراء واملساكني.

اللهم فقهنا يف دينك.
اللهم ارزقنا بلوغ شهر رمضان ،وأعنا على صيامه وقيامه إميانًا واحتسابًا يا رب العاملني.
اللهم أعز اإلسالم واملسلمني ،وأذل الكفر واملشركني يا رب العاملني.
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.

ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم هللا خريا.
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