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 الصيام .. أهداف ومقاصد

"، كاليت ربدَّث فيها الصياـ .. أىداؼ كمقاصدخطبة اجلمعة بعنواف: " -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد هللا خياط 
 .، كالبيعد عن ادليحرَّمات، كادلينافسة إىل فعل اخلريات-جل كعال  -أىداؼ الصياـ كمقاًصده، كمن أعظمها: ربصيلي تقول هللا  عن

 

 اخلطبة األكىل

ًزؿ العطااي قدميي اإلحساف،  - سبحانو -ه أمحدي  ،الكرمي ادلنَّافاحلمد هلل  ى منَّ عل ال إلو إال هللا كحده ال شريك لوكأشهد أف رلي
ف و كرسولي هللا زلمدنا عبدي كسيًٌدان نبيَّنا كأشهد أف ، عباده بصياـ كقياـ رمضاف اللهم ، خريي من صلَّى كصاـ كقاـ لعبادة ربًٌو ادللك الدايَّ

 .كالتابعني كمن تًبعىهم إبحسافو ، كصحًبو آلو علىك  كرسوًلك زلمدو، ى عبًدؾصلًٌ كسلًٌم عل

 أما بعد:

ًييكمك  ،-عباد هللا  -فاتقوا هللا   .استجيبوا هلل كللرسوؿ إذا دعاكم دلا ُيي

 :عباد هللا

ى إف ادلسلم لىيذكيري كىو يستقبلي شهرى رمضاف ابلفرحة الغاًمرة كاألمل يف اغًتناـ فيرصىتو، ابلظَّفر أبكفىر ادلكاًسب، كاحلىظوة أبعل
 الدرجات يف ركضات اجلنَّات، لدل ربًٌ األرض كالسماكات.

اليت كتبىها هللا على عباده فريضة ذات أىداؼو رفيعةو، كمقاًصد ساًمية، تستشًرؼي  كسائر العباداتلك أف الصـو  إنو لىيذكيري مع ذ
 ًسنني.لبلوغها النفوسي ادلؤمنة، كالقلوبي ادليطمئنَّة؛ رغبةن يف نواؿ، كتطلُّعنا لعظيم أجرو، كمجيًل موعودو كعدى هللا بو الصائمني ادليح
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يدي بو عن سواء السبيل، فإف ادلرءى حبيكم بشر  يَّتو كما ريكًٌب فيو من دكاًفع، كما جيًبلى عليو من غرائًز، قد تنحًرؼي بو عن اجلادَّة، كربى
مُّل كقد تكوف ميثبًٌطةن لو، ميثًقلةن عن اللحاًؽ بركًب عباد هللا ادليخلىصني، كإدراًؾ قواًفل الصاحًلني، كاألخذ بنصيبو كاًفرو من التك

، كال .الذاٌتً  سميوًٌ الرُّكحيًٌ

ناًجحة إنو حبيكم ذلك يف حاجةو إىل كسيلةو صاحلةو أتخذي بيًده، كترقىى بو إىل ما ييريده هللا منو من صالحو كاسًتقامةو، فكانت الوسيلةي ال
؛ إذ ىو العاًملي  حلسن، كمن احلسن إىل يف النفسيَّات من السيًٌئ إىل ااألظهر كالباعثي األقول يف إحداًث انقالبو كربوُّؿو ىي الصـو

 ما ىو خريه كأحسني منو.

ّّ يشملي الناسى يف دينياىم، فيحًملي األكثرى على االذباه حنو حياةو أفضل يتجلَّى فيها اخلريي كالصالحي، كسدادي ادل سلىك، كىو ربوُّؿه عا
انىبة الصٍَّبوة ما استطاعى إىل ذ  لك سبيالن.كاالسًتمساؾي خًبالؿ التقول، كاطًٌراح الغفلة، كرلي

؛ فإف فإذا ما درىجى ادلرءي على ىذا التحوُّؿ الكرمي شهرنا كامالن، نشأىت عنده العادةي احلميدةي يف حبًٌ اخلري، كتعشُّق أساليًب الفضيلة
 العادة تنشأي ابلتكرار.

لو أقول أتثريو كأبقاه؛ حبيث ميًضي على ، سوؼ يكوف كال ريبى أف شهرنا كامالن يسليكي العبدي فيو أقوـى ادلساًلك، كأرفعى مناًىج الطُّهر
 دربًو بعد انًقضاء شهر الصياـ؛ إذ ييصًبح ىذا ادلنهجي الرشيدي عادةن الزًمةن لو.

، كتلك ىي التقول ادلنشودة اليت جيبي أف تكوف ميصاحبةن للعبد، كخيليقنا من أخالًقو ييًعدُّه الصوـي ذلا إعدادنا خاصِّا يف شهر رمضاف
؛ بل ىو فيبقىى ميقيمن  ا على عهًدىا ال يًضلُّ عنها أك ينصًرؼي إىل مداًرؾ الرًَّذيلة. فتهيئةي النفوس للتقول ىدؼه ابرًزه من أىداؼ الصـو

 العيمدةي كادًلحوري الذم يدكري عليو الصوـي كيتعلَّقي بو.

اًلطي فيو نفسيَّةى الصائم صوـه خىواء، إمنا ىو إلس قاط الفريضة؛ حبيث ال ييؤمري إبعادهتا، لكنَّو خرج عن كصوـه ال تيالًمسيو التقول كال زبي
. ، كإمنا أتى دبظهر كجانًًبو السلبًٌ  ًنطاؽ التقول، كمل ييدًرؾ حقيقة الصـو

أىيػُّهىا: -عزَّ امسيو  - كلذا قاؿ ـي  عىلىٍيكيمي  كيًتبى  آمىنيوا الًَّذينى  ايى يىا : البقرة] تػىتػَّقيوفى  عىلَّكيمٍ لى  قػىٍبًلكيمٍ  ًمنٍ  الًَّذينى  عىلىى كيًتبى  كىمىا الصًٌ
ُ8ّ]. 
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، كبني اإلمياف كالتقول أكثقي الصًٌالت؛ إذ اإلميافي أساسي تػىتػَّقيوفى  لىعىلَّكيمٍ بنداء ادلؤمنني، كختمىها بقوًلو:  - سبحانو -فبدأىىا 
 .اخلري، كمنبىعي الفضاًئل، كالتقول ريكحي اإلمياف كًعماديه، كسرُّ الفالح

منازًع اإلمياف من الفضائل يف مبدأ اآلية كًختاًمها ما ييشًعري أبف ادلقصودى ابلصـو ما مجعى بني إلمياف كالتقول كيف اجلمع بني ا
 .ًسواهكالتكمُّالت الذاتية كالركحية، كبني دكاًفع التقول من كماؿ ادليراقبة هلل تعاىل، كاخلوًؼ منو، كالتعلُّق بو كحدىه، كالزُّىد فيما 

حقيقتو اإلجيابية من السَّري على الفضائل، ئمي بني مظهر الصـو السلبًٌ من الكفًٌ عن شهوىتى البطن كالفىٍرج، كبني كبذلك جيمعي الصا
ا أك ييشاسبيو، كذلك ما كجَّو إل اًرم، كال ييسابُّ أحدن يو رسوؿي كانًتهاج أقوىـ ادلناًىج، كأىدىل السُّبيل، فال يصخىب، كال يكًذب، كال ميي

ـي جينَّة؛ فإذا كاف صوـي يـو أحدًكم فال يرفيث كال يصخىب، فإف سابَّو أحده أك »بقولو:  - وات هللا كسالميو عليوصل - اذليدل الصيا
 .-هنع هللا يضر  -؛ أخرجو الشيخاف يف "صحيحيهما" من حديث أيب ىريرة «قاتلىو فليقيل: إين صائم .. احلديث

؛ أخرجو البخارم «فليس هلل حاجةه يف أف يدىعى طعامىو كشرابىوٍع قوؿى الزُّكر كالعملى بو من مل يدى »: -عليو الصالة كالسالـ  -كبقولًو 
 .-هنع هللا يضر  -يف "صحيحو" من حديث أيب ىريرة 

، كريبَّ قائمو حظُّو من قياًمو السهري »: -عليو الصالة كالسالـ  -كبقولو  ماـ ؛ أخرجو اإل«ريبَّ صائمو حظُّو من صياًمو اجلوعي كالعطشي
.  أمحد يف "مسنده"، كابن ماجو، كالدارمي يف "سننهما" إبسنادو صحيحو

: "أف التقرُّب إىل هللا تعاىل برتؾ ادليباحات ال يكميلي كال يتمُّ إال بعد التقرُّب -رمحو هللا  -كما قاؿ احلافظي ابن رجب  - كسرُّ ىذا
، من الكذب، كالظلم، كالعد كاف على الناس يف ماذًلم كأمواذًلم كأعراًضهم؛ فمن ارتكبى ادليحرَّمات مث إليو برتؾ ادليحرَّمات يف كل حاؿو

ًزًئن عن اجلمهور حبيث ال ييؤمري إب  عادتو.تقرَّب برتؾ ادليباحات كاف دبثابة من يرتيؾي الفراًئضى كيتقرَّبي ابلنواًفل. كإف كاف صوميو رلي

لضايف الذم كعدى هللا بو  كما جاء بو رسوليو سببنا يناؿي بو الصائمي اجلزاءى اكلذا كاف الصوـي الذم أتى بو الصائمي على كفق ما أمرى هللا
كلُّ عمًل ابن آدـ لو، احلسنةي بعشر أمثاذًلا »قاؿ:  - ملسو هيلع هللا ىلص -، أف النب -هنع هللا يضر  -نني، كما جاء يف "الصحيحني" عن أيب ىريرة ادليحسً 

: إال الصياـ كأان أجًزم بو، إنو ترؾى شهوتىو كطعامىو كشرابىو من أجلي، للصائًم فرحىتاف: -ز كجل ع - إىل سبعمائة ًضعف. قاؿ هللا
ليوؼي فًم الصائًم أطيىبي عند هللا من رًيح ادًلسك  .«فرحةه عند ًفطره، كفرحةه عند ًلقاًء ربًٌو، كخلى
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رَّد ترؾ حيظوظ النفس كشهواهتا األصليَّة اليت ؛ ألنو كما قاؿ أىلي ا-اي عباد هللا  - كاخًتصاصي هللا تعاىل ابلصياـ لعلم ابحلديث: رلي
يف  - عز كجل - ، فإذا اشتدَّ توىقىاف النفس إىل ما تشتىًهيو مع قيدرهتا عليو، مث تركىٍتو هلل-عز كجل  - جيًبلىت على ادلىيل إليها هلل

 موضعو ال يطًَّلعي عليو إال هللا كاف ذلك دليالن على صحة اإلمياف.

 أف يتناكؿى شهواتو اجملبيوؿ على ادلىيل إليها يف اخلىلوة، فأطاعى ربَّوإف الصائم يعلمي أف لو رابِّ يطَّلعي عليو يف خلوتًو، كقد حرَّـ عليو ف
ق، كرغبةن يف ثوابًو، فشكرى هللا تعاىل لو ذلك كاختصَّ لنفًسو عملىو من بني سائًر  ٍو كامتثلى أمرىه، كاجتنىبى هنيىو؛ خوفنا من عقاًب

 أعماًلو". اىػ.

ة، كىو : أخذي النفوس ابلييسر، كتركيضيها على السماحة، كالنٍَّأمي هبا عن العنىت كادلشقَّ -اي عباد هللا  - كمن أىداؼ الصـو أيضنا
 اتَّسىم بو كافرتؽى بو عن غريًه. طابعي اإلسالـ الذم

 كقد ذبلَّت مظاىري الييسر يف الصـو يف األمر بتعًجيًل الًفطر دبيجرَّد غركب الشمس، كأتخري السَّحور كامًتداد كقًتو إىل أذاف الفجر
 .الصادؽ

كال كفَّارة، كيف الرتخيًص للمريض كادليساًفر يف الًفطر رفعنا للحرىج كيف التجاكيز عمَّن أكلى أك شًربى انسينا لصوًمو، فال قضاء عليو 
 .عنهما، كدفعنا للعنىت

يف الًفطر مع القضاء، كيف الرتخيص للرجل الكبري كيف إابحة الًفطر للحائض كالنُّفساء مع القضاء، كيف الرتخيص للحامل كادليرًضع 
 .يف ترؾ الصـو لتعذُّره يف حقًٌهم، كاالكًتفاء ابإلطعاـ عن كل يوـو مسكيننا كادلرأة الكبرية، كادلريض الذم ال ييرجىى بيرؤيه

 إىل غري ذلك من مظاىر الييسر الكثرية ادليتجلًٌيىة يف الصـو كغريًه من العبادات مما أتتًلفي فيو مصاًلحي الدين، كتتفقي معو مطاًلبي 
بالدنيا ا عن رىبانيَّة ادليرتىًٌ يكا اٍلًعدَّةى  كىلًتيٍكًمليوا اٍلعيٍسرى  ًبكيمي  ييرًيدي  كىالى  اٍلييٍسرى  ًبكيمي  اّللَّي  ييرًيدي ، يني، كنزىعات ادلادًٌ ني، بعيدن  عىلىى اّللَّى  كىلًتيكىّبًٌ

 .[8ُٓ: البقرة] تىٍشكيريكفى  كىلىعىلَّكيمٍ  ىىدىاكيمٍ  مىا

ادلسلمني من كل  كافَّةقويل ىذا، كأستغفر هللا العظيم اجلليل يل كلكم كل قوؿي أ، -ملسو هيلع هللا ىلص  -ة نبيًٌو نَّ كتابو، كبسي   نفعين هللا كإايكم هبدمً 
، إنو   .ىو الغفور الرحيمذنبو



 

 ق ُّْٓ/2/8ِ                             خياطأسامة د.                             الصياـ .. أىداؼ كمقاصد     
 

-5 - 

Friday.alharamain.sa 

 اخلطبة الثانية

كنعوذي ابهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهًده هللا فال ميضلَّ لو، كمن ييضلل  ،حنمديه كنستعينيو كنستغًفريهاحلمد هلل إف 
 .تسليمنا كثرينام صلَّى هللا كصحًبو كسلَّ و، ه كرسولي كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو، كأشهد أف زلمدنا عبدي  لو،فال ىادمى 

 :، فيا عباد هللاأما بعد

ألمَّارةي ابلسوء، ، كيتًَّجو بو حنو مسلىكو تقبحي فيو نفسيو االصـو إذ يينبًٌو يف الصائم ما كمىنى من عواًطف اخلري كملىكىات التكمُّلإف 
اًرم أك نًيلى منو أك تيعدًٌمى إف ًىيضى جناحيو ، كتيلجىمي فيو ًخالؿي الشرًٌ، كمظاًىري اإلمث، كدكاًفع الرَّذيلة، فال يصخىب، كال يشتيم، كال ميي

 عليو.

، كادليواساة، كال شعوري حباجة ادليضطر، كغريي ذلك من أما الصّبي كقوةي العزمية كالتضحية يف سبيل القياـ ابلواًجب، كالشفقةي، كالعطفي
؛ بل ىي ًعماديه كنقطةي االرًتكاز فيو، كدبيزايىدهتا ينأىل الصائمي كثرينا عن اذلدؼ  ًخالؿ اخلري كًخصاؿ احلمد، فإهنا من ركاًفد الصـو

وًصل إىل الغاية، كال يكوف ذلا األثر يف كيكوفي صوميو آليِّا كعبارةن عن طقوسو تيؤدَّل كمظاًىر شكليَّة ال تي األمسىى يف التزكية كالتطهري، 
 التقومي كالصَّقًل.

بقولو:  - صلوات هللا كسالمو عليو - كمن مثىَّ نيدًرؾ الوسيلةى لتحقيق الفرحىتني اللتىني جاءىت هبما الًبشارةي النبوية الكرمية، من نب هللا
ا نتيجةي اجلهد كالكىدح كادليصابىرة، كميغالىبىة مييوؿ النفس يف سبيل ؛ إذ مه«للصائم فرحىتاف: فرحةه عند ًفطره، كفرحةه عند لقاء ربًٌو»

، انًبىو الصوـي فيها من ىنىاتو ، كما جيبي أف جيي كما ُيذىريه  أداء ىذه الشعرية، كأخذ النفًس هبا، كالقياـ دبا تفًرضيو من الًتزاماتو كتكمُّالتو
 .من فلىتىاتو كشطىحىاتو 

، يغشاكيم هللا فيو؛ فيينزًٌؿي الرمحة، كُييطُّ فهذا رمضاف قد أاتكم شهري بركةو كغيفراف، كعتقو من النرياف، -عباد هللا  - فاتقوا هللا
 إىل تنافيًسكم فيو، كييباًىي بكم مالًئكىتىو. - عز كجل - اخلطااي، كيستجيبي فيو الدعاء، كينظري هللا

 فيا ابًغيى اخلري أقًبل .. كاي داًعيى الشرًٌ أقًصر.
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، كليكين لكم من صياـ شهر رمضاف كًقياًمو كاالجًتهاد -عز كجل  - هللاى من أنفيًسكم خرينا؛ فإف الشقيَّ من حيرًـ فيو رمحةى هللا فأريكا
 يف ًخصاؿ اخلري فيو، خريى عيدَّةو لبيلوغ أمسىى غاية، كأشرىؼ مقصودو من ًرضواف هللا.

ًئكىتىوي  اّللَّى  ًإفَّ : هللا اؿقيف كتاب هللا؛ حيث ك بذل رمتمً قد أي ف ؛هللاصلُّوا كسلًٌموا على خامت رسل ك   أىيػُّهىا ايى  النًَّبًٌ  عىلىى ييصىلُّوفى  كىمىالى
 .[ٔٓ :األحزاب] تىٍسًليمنا كىسىلًٌميوا عىلىٍيوً  صىلُّوا آمىنيوا الًَّذينى 

، كعن سائر اآلًؿ مر، كعي كرو، كعي ك زلمدو، كارضى اللهم عن خيلفائو األربعة: أيب بؾ كرسولً اللهم صلًٌ كسلًٌم على عبدً  ثماف، كعليٌو
 .خريى من ذباكزى كعفاك اي ك كإحسانً ؾ ككرمً كمن تًبعىهم إبحسافو إىل يـو الدين، كعنَّا معهم بعفوً  كالصحابًة كالتابعني،

احًم حوزةى الدين، كدمًٌر أعداء الدين، ك  اللهم أًعزَّ اإلسالـ كادلسلمني، اللهم أًعزَّ اإلسالـ كادلسلمني، اللهم أًعزَّ اإلسالـ كادلسلمني،
م، كامجىع كلمتىهم على احلقًٌ ك  ،دينكسائرى الطُّغاًة كادليفسً  د صفوفهم، كأصًلح قادهتى  اي رب العادلني. ألًٌف بني قلوب ادلسلمني، ككحًٌ

، كسي اللهم انصي   .الصادقنيادليجاًىدين  ، كعبادؾى ادلؤمنني- ملسو هيلع هللا ىلص -ةى نبيًٌك زلمدو نَّ ر دينكى ككتابكى

بُّ كترضى اي إمامىنا ك ابحلقًٌ أيًٌد ان، ك أمورً  تنا ككالةى ح أئمَّ كأصلً  اللهم آًمنَّا يف أكطاننا، كيلَّ أمران، كىيًٌئ لو الًبطانةى الصاحلةى، ككفًٌقو دلا ربي
ن إليو ادلرجعي يـو اي مى  كالبالدً  ، كإىل ما فيو صالحي العبادً و كإخوانىو إىل ما فيو خريي اإلسالـ كادليسلمنييانئًبى مسيعى الدعاء، اللهم كفًٌقو ك 

 .ادالتن

 اللهم أحًسن عاقبىتنا يف األمور كلًٌها، كأًجران من ًخزًم الدنيا كعذاًب اآلخرة.

ا معاديان، كاجعل احلياةى اللهم أصًلح لنا دينىنا الذم ىو عصمةي أمران، كأصًلح لنا دنياان اليت فيها معاشينا، كأصًلح لنا آخرتىنا اليت إليه
 زايدةن لنا يف كل خريو، كادلوتى راحةن لنا من كل شرٌو.

غريى اللهم إان نسأليك فعل اخلريات، كترؾى ادلينكرات، كحبَّ ادلساكني، كأف تغًفرى لنا كترمحىنا، كإذا أردتى بقوـو فتنةن فاقًبضنا إليك 
 مفتيونني.
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، اللهم اكًفنا أعداءىؾ اي رب العادلني ، اللهم اكًفنا أعداءىؾ كأعداءىان دبا شئتى اي رب العادلني اللهم اكًفنا أعداءىؾ كأعداءىان دبا شئتى 
وراي رب العادلني كأعداءىان دبا شئتى  ور أعداًئك كأعدائًنا ، اللهم إان جنعليك يف حني ، ىم، كنعوذي بك من شيركرىم، اللهم إان جنعليك يف حني

 كنعوذي بك من شيركرىم.

 .نَّا على ًصياـ ىذا الشهر ادليبارىؾ كًقياًمو، ككفًٌقنا فيو دلا ييرًضيكى عنَّا اي كاًسع اجليود، اي ربَّ العادلنياللهم أعً 

 .، كاخًتم ابلباقيات الصاحًلات أعمالىنااللهم اشًف مرضاان، كارحم مواتان، كبلًٌغنا فيما ييرًضيكى آمالىنا

نٍػيىا يف  آتًنىا رىبػَّنىا، [ِّ: األعراؼ] اخٍلىاًسرًينى  ًمنى  لىنىكيونىنَّ  كىتػىٍرمحىٍنىا لىنىا تػىٍغًفرٍ  ملىٍ  كىًإفٍ  أىنٍػفيسىنىا ظىلىٍمنىا رىبػَّنىا  اآٍلًخرىةً  كىيف  حىسىنىةن  الدُّ
 .[َُِ: البقرة] النَّارً  عىذىابى  كىًقنىا حىسىنىةن 

 .، كاحلمدي هلل رب العادلنيأمجعنيو كعلى آلو كصحبً  ،نبيًٌنا زلمدو عبًده كرسوًلو م على م كسلًٌ الله كصلًٌ 

 


