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أخـــالق الـصـــائم

الحمد هلل رب العالمين وال�ص�لاة وال�س�لام على �أ�ش��رف المر�س��لين
ورحم��ة اهلل للعالمي��ن �س��يدنا وموالن��ا محم��د وعل��ى �آل��ه و�ص��حبه
�أجمعين.
وبعد:
ف�أهنئك��م �إخ��وة الإ�س�لام ونف�س��ي به��ذا ال�ش��هر العظي��م ال��ذي






ق��ال اهلل تعال��ى في��ه﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﴾ [البقرة ،]185:هذا

و�سن لنا ر�سول اهلل ﷺ قيامه،
ال�ش��هر الذي فر�ض اهلل علينا �صيامهَّ ،

والذي ينظر اهلل تعالى �إلى تناف�س��نا فيه في الخيرات ،وي�ضاعف لنا
فيه ثواب القربات ،ويي�س��رها على طالبيها بتقييد مردة ال�ش��ياطين،
وبفت��ح �أب��واب الرحمات ،وال��ذي ينادي في��ه المنادي من ِق َب��لِ الحقِّ
�س��بحانه وتعال��ى «:ي��ا باغ��ي الخي��ر �أَقْ ِب��ل ،ويا باغي ال�ش��ر أَ�قْ ِ�ص��ر،
وهلل في��ه عن��د كلِّ ِفطْ ��رٍ عتقاء م��ن النار ،وذل��ك كل ليل��ة » [الترمذي
وابن ماجه] ،ف�أ�س���أل اهلل عز وجل �أن يعيننا جميع ًا على ح�س��ن �ص��يامه
وقيامه ،ويتقبل منا �صالح الأعمال.
�إخ��وة الإ�س�لام ،لنعل��م جميع ًا �أن ال�ص��يام ل��ه ِحك ٌَم ومقا�ص��د ،و� َّإن
من �أعظم مقا�ص��ده تح�ص��يلَ تقوى اهلل ع َّز وج��ل ومراقبته ،لأن فيه

امتثال �أمر اهلل تعالى واجتناب نهيه.
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يق��ول اهلل عز وج��ل ﴿ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [البق��رة،]183:
ال�ص��يا ُم ُجنَّة » [متفق عليه]� .أي وقاية من المعا�ص��ي� ،أو
ويقول ﷺِّ « :
�سبيل �إلى الوقاية منها ،وبالتالي الوقاية من النار.
وال�صو ُم �إقبال على اهلل تعالى ،وت�صفية وتهذيب للنف�س وتروي�ض
للج��وارح وتزكي��ة لها ،ونوع من التخفف من حاجات الدنيا ،والت�ش��به
بالمالئكة في الملأ الأعلى.
وال يظن الم�سلم �أن ال�صيام هو مجرد � ٍ
إم�ساك عن الطعام وال�شراب
وع��ن الجماع وما في معناه من طلوع الفجر �إلى غروب ال�ش��م�س فقط،
نعمَّ � ،إن الم�س��لم � ْإن فعلَ ذلك فقد �أ�س��قط الفري�ض��ة عن نف�سه ،بمعنى
�أن��ه ال يطالب ب�إعادة ال�ص��يام ،ولكن هل بمجرد هذا الإم�س��اك يكون
الم�سلم قد نال الثواب �أو �صام ال�صيام المقبول عند اهلل؟
الج��واب :كال ،فلل�ص��يام �آداب و�أخ�لاقْ � ،إن ل��م يتح��لَّ بها ال�ص��ائم
فقد ع َّر�ض نف�سه ِل�سخط ربه ،ولنق�صان �أجره ،وربما ُر َّد عليه �صو ُمه،
�ص��ائم لي�س له من �ص��يامه �إال الجوع ،و ُر َّب
ويكون كما قال ﷺُ « :ر َّب
ٍ
قائم لي�س له من قيامه �إال ال�سهر » [ابن ماجه] ،وكما قال �أي�ضاًَ « :م ْن
ٍ
ٌ
حاجة ف��ي �أن يدع طعامه
��د ْع قولَ ال��زُّ و ِر والعملَ به ،فلي���س هلل
ل��م َي َ
و�شرابه » [�صحيح البخاري].
وال��زُّ ور ه��و الكذب ،وله �أ�ش��كال كثيرة ،وه��و من الكبائ��ر ،وهو في
رم�ضان �أ�شد �إثم ًا و�أعظم ذنباً ،ويكفي �أنه ي�ضيع ثواب ًا عظيم ًا قال اهلل
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ال�ص��وم ،ف إ�نّه لي و�أنا �أجزي
ع��ز وج��ل فيه « :كلُّ عمل ابنِ �آدم له �إال
ُ
به » [�صحيح البخاري].
وال�ص��ائم يزي��د ثوابه ويت�ض��اعف �أج��ره بقدر �إخال�ص��ه وتخلقه
ب�أخالق ال�صائمين ،ومنها:
�أ -ال�صبر وتحمل �أذى الآخرين ،وعدم مقابلة �إ�ساءتهم بالإ�ساءة:
فقد قال ﷺ « ال�صيام ُجنَّة ،ف�إذا كان �أحدكم �صائم ًا فال يرفث وال
يجهل ،ف إ�ِنِ امر�ؤٌ قا َتل َُه �أو �ش��ا َت َم ُه فليقل� :إني �ص��ائم » [البخاري وم�س��لم،
و�أبو داود واللفظ له] يعني عليه �أن يعظ نف�سه ويذكرها ب�أنه �صائم.
وال َّرفَ��ثُ ه��و ال��كالم الفاح���ش ،ويطل��ق �أي�ض�� ًا على الجم��اع ،وعلى
مقدمات��ه ،ف�لا يفعل��ه وال يتكلم ب��ه ،و�أم��ا الجهل فهو ال��كالم والفعل
ال�س�� ِّيئ الذي يقابل ب��ه ت�ص��رفات الآخرين ،كال�س��خرية منهم ،ورفع
َّ
ال�صوت في مواجهتهم ،وغير ذلك.
وال�ص��ائم و�إن كان مطلوب�� ًا منه �أن يتحم��ل �أذى الآخرين ،ف�إنه من
ب��اب �أول��ى مطلوب من��ه �أن يكف �أذاه عن غيره ،وق��د قال ﷺ « :كُ َّف
َ�صدق بها عن نف�سك » [البخاري وم�سلم،
�أذاك عن النا�س ،ف�إنها �ص��دقة ت ّ
و�أحمد واللفظ له].
ب -الت ُ
َّحفظ من المعا�صي ومماال يليق بقدر اال�ستطاعة:
��متَ
فعن طليق بن قي�س ،قال :قال �أبو ذر ر�ض��ي اهلل عنه� « :إذا ُ�ص ْ
َّظ ما ا�ستطعتَ » وكان طليقٌ �إذا كان يوم �صومه دخل فلم يخرج
فتحف ْ
َ
�إال ل�صالة .وقال عمر بن الخطاب ر�ضي اهلل عنه « :لي�س ال�صيام من
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الطعام وال�شراب وحده ،ولكنه من الكذب ،والباطل ،واللغو ،والحلف »
[م�صنف ابن �أبي �شيبة].
 فعلى ال�ص��ائم �أن يحفظ ب�ص��ره م��ن النظر �إلى المح��رم ،فيغ�ضالرج��ل ب�ص��ره ،وتغ���ض الم��ر�أة ب�ص��رها عم��ا نه��ى اهلل ،يق��ول ﷺ:
« النظرة �س��هم من �س��هام �إبلي�س م�س��مومة ،ف َمن تركه��ا من خوف اهلل
�أثاب��ه جلَّ وع�� َّز �إيمان ًا يج��د حالوته في قلب��ه » [الم�س��تدرك ،والمعجم
ال�ص��ائم ب�ص��ره عما ي�ش��غل قلب��ه ويلهيه عن
يكف
الكبير] .وينبغي �أن َّ
ُ
ذكر ربه ،وما ال يليق.
 وعل��ى ال�ص��ائم �أن يحفظ ل�س��انه م��ن الكالم فيم��ا ال فائدة فيه،العادي ،وي�ؤثر ال�س��كوت ،وهكذا كان
ويبتع��د ع��ن اللغو ،و ُي ِقلَّ ال��كالم
َّ
ال�س��ابقون من �س��لفنا عليهم ر�ضوان اهلل ،هذا ف�ض�ل ًا عن حفظ ل�سانه
من ال ِغيبة والنميمة والكذب و�إيذاء الآخرين ،وي�ش��غلَ ل�س��انه وقلبه
بذكر اهلل ،وتالوة كتابه.
 وعلى ال�صائم �أن يحفظ �أذنه من الإن�صات �إلى الحرام ،والمالهي،والمكروهات التي ملأت البيوت وجاءتنا عبر التليفزيون ،والإذاعة،
وغيرها من و�سائل العر�ض واالت�صاالت الحديثة.
 وعلى ال�ص��ائمة �أن ت�س��تتر وتلت��زم بحجابها ،وت�س��تحي من اهللً
�ص��يانة لنف�س��ها ولغيرها،
تعال��ى �أن يراه��ا تخالف��ه في �أمر �أمرها به
ولتجع��ل من هذا ال�ش��هر وهذا ال�ص��وم بداية لمراجعة النف�س ،و�ش��د
العزم على �إر�ض��اء اهلل تعالى في كل م��ا ي�أمر وينهى ،بل تجعل هواها
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تبع�� ًا لم��ا ير�ض��ي مواله��ا ﴿ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ﴾ [النور.]31:
ج� -أن يتحلى ال�صائم بالوقار �أثناء �صومه:
��متَ فل َي ُ�ص ْم
فعن جابر بن عبد اهلل ر�ض��ي اهلل عنهما قال� « :إذا ُ�ص ْ
وليكن
وب�صرك ول�سانُك عن الكذب والم�آثم ،و َد ْع �أذى الخادم،
�س��م ُعك
ْ
ُ
ٌ
و�س��كينة يوم �صيامك ،وال تجعلْ يوم ِفطرك ويوم �صيامك
عليك وقا ٌر
�سواء » [م�صنف ابن �أبي �شيبة].
ً
وعل��ى ال�ص��ائم �أن ُي َح ِّ�س��نِ خلقه مع �أه��ل بيته ،وخدم��ه ،وعماله،
��ر َف ومع َم ْن
وجيران��ه ،وزمالئ��ه ،ومع كل م��ن يتعامل معه��م ،مع َم ْن َع َ
ل��م يع��رف ،وقد ق��ال ﷺ « :ما ِم ْن �ش��يءٍ �أثقلُ في الميزان من ُح�س��ن
الخلق » [�أبو داود والترمذي].
د� -أن يتحرى ال�ص��ائم �أن يفطر على الحالل ويطعم الرزق الحالل
الذي ال �شُ ��بهة فيه ،و�أن يدعو عند فط��ره بما يحب من خيري الدنيا
والآخرة ،ف�إن له دعوة م�ستجابة.
يق��ول اهلل ع��ز وج��ل يق��ول ﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾
[المائ��دة ،]27:ويق��ول ﷺ� « :إن اهلل طيب ال يقب��ل �إال طيباً ،و�إن اهلل
�أم��ر الم�ؤمنين بما �أمر به المر�س��لين ،فق��ال﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾ [الم�ؤمن��ون ،]51:وق��ال:
﴿ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ﴾ [البق��رة،]172:
ث��م ذك��ر الرجل يطيل ال�س��فر �أ�ش��عث �أغبر ،يم��د يديه �إلى ال�س��ماء،
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طعمه حرام ،وم�ش��ر ُبه حرام ،وملب�س��ه حرام ،وغذي
رب ،يا ُّ
يا ُّ
رب ،و َم ُ
بالحرام ،ف�أنى ي�ستجاب لذلك؟! » [�صحيح م�سلم].

هـ� -أن يحفظ ال�ص��ائم �أوقاته من ال�ض��ياع فيما ال فائدة فيه ،و�أن

يرت َِّب وقته لي�س��تطيع اال�س��تفادة من ليل هذا ال�شهر ونهاره ،وقد كان
كثي��ر من ال�ص��حابة ر�ض��وان اهلل عليهم يق�س��مون ليلهم �أربع��ة �أرباع،
فكانوا ينامون ربع الليل ويقومون ربعيه ،وين�صرفون بربع ل�سحورهم
وحوائجهم ،فهكذا كان ليلهم في رم�ضان.



�أخ��ي الكريم و�أخت��ي الكريمة ،م��ا �أعظم �أن يرانا اهلل م�س��تمرين
على هذا العهد بعد �إفطارنا ،و�أثناء ليلنا.
عد برامج وم�سل�س�لات لي�ض ِّي َع بها ليل الم�سلمين
�إذا كان هناك َم ْن �َأ َّ
في هذا ال�ش��هر الكريم وي�س��ليهم بالملهيات ،ويف�س��د عليهم هذا الج َّو
الروحاني ،وي�ض��يع عليهم فر�ص��ة قي��ام الليل هذا ال�ش��هر الذي �أخبر
َ��د َم من ذنبه ،ف���إن عليه �أن
َ��ر للعبد ما َتق َّ
النب��ي ﷺ �أن ثواب��ه �أن ُي ْغف َ
يت��وب �إل��ى اهلل ،وعلينا جميع ًا �أال نكون في هذا ال�ش��هر م��ن الغافلين،
وه��ذا ال يعني �أال ن َُر ِّوح عن �أنف�س��نا ،ولك��ن الترويح يكون بالمباح ،بما

ير�ضي اهلل ،وبما ال يزيد عن حده .يقول ﷺ فيمن ي�ضيعون الفر�ص
أنف
علي ،و َر ِغ َم � ُ
على �أنف�سهمَ « :ر ِغ َم � ُ
أنف رجلٍ ُذ ِك ْرتُ عنده فلم ُي َ�صلِّ َّ
ثم ان�س��لخَ قبل �أن ُيغفر ل��ه ،و َر ِغ َم �أنف رجلٍ
رجلٍ دخل عليه
ُ
رم�ض��ان َّ
َ�أ َ
الكبر فلم يدخاله الجنة » [الترمذي].
درك عنده �أبواه
َ
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وف��ي رواي��ة عن جاب��ر بن عبد اهلل ر�ض��ي اهلل عنهم��ا� ( :أن النبي
ﷺ َر َق��ى ال ِمنب��ر ،فلم��ا رقى الدرج��ة الأولى قال� « :آمي��ن » ،ثم رقى
الثاني��ة فق��ال� « :آمي��ن » ،ثم رق��ى الثالثة فق��ال� « :آمي��ن » ،فقالوا:
يا ر�سول اهلل� ،سمعناك تقول� « :آمين » ثالث مرات؟ قال « :لما رقيت
عبد �أدرك رم�ض��ان،
الدرج��ة الأولى جاءني جبريل ﷺ فقال� :شَ �� ِق َي ٌ
عب��د �أدرك
فان�س��لخ من��ه ول��م يغفر له ،فقل��ت� :آمين .ثم قال� :شَ �� ِق َي ٌ
أحدهما فلم يدخاله الجنة ،فقلت� :آمين .ثم قال� :شَ �� ِقي
والدي��ه �أو � َ
عب��د ُذكِرتَ عنده ولم ي�ص��لِّ عليك ،فقلت� :آمين ») [�ص��حيح ابن خزيمة،
والأدب المفرد واللفظ له].
قلب ال�ص��ائم بعد الإفطار معلق ًا بين الخوف والرجاء،
و� -أن يكون ُ
ِ
الخ��وف م��ن ر ِّد عمله ،ورج��اءِ قبوله ،وهذه درجة عالي��ه في التعامل
م��ع اهلل ،وه��ي �أدع��ى �إل��ى الإخال���ص ،و�أبع��د ع��ن الري��اء ،ونحن في
الحقيقة ال ندري هل �صمنا �صيام ًا خال�ص ًا مقبو ًال �أم وقع منا ما �أف�سده
�أو قل��ل ثواب��ه ،ولكنا ن�أمل ف��ي كرم اهلل تعال��ى ﴿ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [الكهف.]30:
وفي الختام ،فهذا ال�ش��هر م�ض��مار للت�س��ابق في الخيرات ،ومدر�سة
نت��درب فيه��ا على تق��وى اهلل عز وجل لتكون هذه التق��وى منهج حياة
لن��ا ،فن�س���أل اهلل تعال��ى �أن يتقب��ل منا �ص��يامنا وقيامن��ا ،و�أن يجعلنا
ف��ي هذا ال�ش��هر م��ن الموفقين للخي��رات ،وم��ن عتقائه م��ن النار ومن
المقبولين ،و�آخر دعوانا �أن الحمد هلل رب العالمين.
•



•

•

