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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 وادلرسلُت، نبينا حممد، وعلى آلو وصحبو أمجعُت، أما بعد..

 ما ىو الصيام؟ ما حقيقتو؟ ما أسراره؟ ما آثاره؟
ىل الصيام ترك الطعام والشراب واجلماع من طلوع الفجر إىل 

 اإلنسان بعد ذلك ما يشاء؟ غروب الشمس، ويفعل
لو أن الصيام ىكذا، لكان أىون شيء على الناس، ودلا استحق 

كل عمل ابن »ىذا األجر الكبَت الذي أخرب هللا تعاىل عنو يف قولو: 
 «آدم لو، احلسنة بعشر أمثاذلا، إال الصيام، فإنو يل، وأنا أجزي بو

 ]متفق عليو[.
 عام والشراب.قال بعض السلف: أىون الصيام: ترك الط

من مل يدع قول الزور »حقيقة الصيام يف قولو:  وقد بُت النيب 
 «والعمل بو واجلهل، فليس هلل حاجة يف أن يدع طعامو وشرابو

 ]رواه البخاري[.
فالصيام الكامل ىو الذي يصل بصاحبو إىل درجة التقوى، كما 

َياُم َكَما ُكِتَب يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَليْ قال سبحانو:  ُكُم الصِّ
ُقونَ   [.381]البقرة:  َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

وال يصل اإلنسان إىل درجة التقوى إال بامتثال مكارم األخالق 
 والُبعد عن مساوئها، فال بد يف الصيام من: 
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 كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة.  -3
والرجل والسمع، وسائر اجلوارح عن كف النظر واللسان   -2
 اآلثام.
صوم القلب عن اذلمم الدنيئة، واألفكار ادلبعدة عن هللا  -1

 تعاىل، وكفو عما سوى هللا بالكلية.
إن الصيام ال بد أن يًتجم يف دنيا الناس إىل واقع عملي، وإال 
فقد روحو وأصبح جسًدا بال روح، أو صورة بال حقيقة، أو مظهًرا بال 

 .خمرب
 أين أخالق الصيام والقيام؟

 أين األمانة؟ 
 أين الكرم واجلود؟

 أين الورع وترك الشبهات؟
 أين العطف والرمحة والشفقة؟

 أين احلياء وادلراقبة؟
 أين الصرب والتوكل؟

 أين الشفاعة احلسنة والتعاون على الرب والتقوى؟
 ما فائدة الصيام إذا كان ال ينهى عن فحشاء أو منكر؟

 ة الصيام إذا كان ال يزجر عن لغو أو باطل؟وما فائد
وما فائدة الصيام إذا كان ال يردع عن غيبة أو منيمة أو حسد أو 
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 بغضاء؟
وما فائدة الصيام إذا كان ال يزكي األنفس ويطهرىا من الشح 

 واألثرة وسائر الدناءات.
إن نظرة الناس إىل الصيام ال بد أن تتغَت يف ضوء مفاىيم 

 ص بو يف شريعة هللا من فضائل وآداب.اإلسالم، وما خ
ال بد أن يتعامل الناس مع الصيام بصفتو عبادة من أعظم 
العبادات وركًنا عظيًما من أركان اإلسالم، ال أنو عادة توارثها األجيال 

 جياًل بعد جيل.
إن فئاًما كثَتًا من الناس يدخل عليهم رمضان وخيرج بال تغيَت يف 

وكهم، وال رُقي يف أخالقهم. بل إن بعض حياهتم، وال تأثَت يف سل
 –الناس ال يزيدىم رمضان من هللا إال بُعًدا، وىؤالء ىم ادلنافقون 

الذين يكرىون رمضان، ويعدون العدة حملاربتو، إلزالة  –والعياذ باهلل 
 أثره اإلدياين يف نفوس ادلؤمنُت.

ما أتى على ادلسلمني »إىل ذلك يف قولو:  وقد أشار النيب 
ر خري ذلم من رمضان، وال أتى على ادلنافقني شهر شر ذلم من شه

رمضان، وذلك دلا يعد ادلؤمنون فيو من القوة للعبادة، وما يعد فيو 
ادلنافقون من غفالت الناس وعوراهتم، وىو غنم للمؤمن ونقمة 

 ]أخرجو أمحد والبيهقي وصححو العالمة أمحد شاكر[. «للفاجر
ألمة بكل فئاهتا على مكارم فليكن رمضان مدرسة لًتبية ا

األخالق، والًتقي يف مقامات العبودية؛ وصواًل إىل رضا هللا عز وجل 
ُ وقيادة البشرية والتمكُت يف األرض كما قال سبحانو:  َوَعَد اَّللَّ
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ُهْم يف اْْلَْرِض َكَما  الَِّذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفن َّ
َلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ ذَلُْم ِدينَ ُهُم الَِّذي اْرَتَضى ذَلُْم اْسَتخْ 

ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَ ْعُبُدوَنِِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشْيًئا لَن َّ  َولَُيَبدِّ
 [.55]النور: 

إن أخالق الصيام كثَتة ال تستطيع ىذه الُعجالة استيفاءىا، 
 لكن نشَت إىل بعضها:و 

 الصرب

فمن أخالق الصيام: الصرب، فرمضان شهر الصرب، ألن االمتناع 
عن الشهوات ادلعتادة حيتاج إىل صرب، فيصرب اإلنسان على اجلوع 

. وال بد كذلك والعطش، طاعة هلل عز وجل وحمبة لو، واتباًعا لنبيو 
َت حق، من الصرب على أذى الناس، وسفاىة السفهاء، وتطاوذلم بغ

وإذا كان يوم صوم أحدكم فال يفسق وال »: ولذلك قال النيب 
 ]متفق عليو[. «يرفث، فإن سابو أحد أو قاتلو فليقل: إين صائم

ومع ىذا التوجيو النبوي الرشيد، فإننا جند كثَتًا من الناس 
يفقدون أعصاهبم عند أتفو األسباب، فيثورون ويسبون ويلعنون 

ثورة غضب أحدىم وعوتب فيما حدث ويبطشون، فإذا ما ىدأت 
منو، احتج بالصيام!! وكأن الصيام ىو الذي دعاه ذلذا ادلنكر من 
القول والفعل. ولو علم ىذا حقيقة الصيام وأنو شهر يدعو إىل الصرب 
والعفو والرمحة والسماحة دلا افًتى عليو ىذا االفًتاء، ودلا رماه هبذا 

 الزور والبهتان.



أخالق الصائمني ؟أين حنن من  
 

ٜ 

 اْلمانة

: األمانة؛ ألن الصيام أمانة من مجلة لصيامومن أخالق ا
األمانات اليت حتملها اإلنسان وعجزت عن محلها السموات واألرض، 

َماَواِت َواْْلَْرِض َواجْلَِباِل قال تعاىل:  ِإنَّا َعَرْضَنا اْْلََمانََة َعَلى السَّ
َها َومَحََلَها اْلِ  ْنَساُن ِإنَُّو َكاَن ظَُلوًما فَأَبَ نْيَ َأْن ََيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ

[؛ ولذلك جاء الوعيد الشديد للمفرط يف 72]األحزاب:  َجُهواًل 
أمانة ىذا الشهر العظيم بالفطر قبل غروب الشمس ولو بدقائق 
معدودة، فعن أيب أمامة الباىلي رضي هللا عنو قال: مسعت رسول هللا 

  :عضدي  –ي بينما أنا نائم أتاين رجالن، فأخذا بضبع»يقول
فأتيا ِب جباًل وعًرا، فقاال: اصعد، فقلت: إين ال أطيقو. فقاال:  –

سنسهلو لك، فصعدت، حىت إذا كنت يف سواد اجلبل إذا 
بأصوات شديدة. قلت: ما ىذه اْلصوات؟ قالوا: ىذا عواء أىل 
النار. مث انطلق ِب، فإذا أنا بقوم معلقني بعراقيبهم، مشققة 

دًما، قلت: من ىؤالء؟ قال: الذين أشداقهم، تسيل أشداقهم 
 ]صحيح الًتغيب والًتىيب[. «يفطرون قبل حتلة صومهم

فإذا كان ىذا الوعيد الشديد فيمن يتهاونون يف صومهم 
ويتساىلون بالفطر قبل غروب الشمس، فكيف مبن ال يصومون 

 بالكلية؟ وكيف مبن يستهزؤون بأىل الصيام؟
 الرمحة وادلواساة وقضاء احلوائج

أخالق الصيام: الرمحة وادلواساة، وقضاء احلوائج، فرمضان  ومن
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شهر الرمحة وادلواساة، يتذكر فيو الغٍت أخاه الفقَت، ويشفق عليو، 
يف ذلك فقال  ويواسيو بادلال والطعام والشراب، وقد رغب النيب 

من فطر صائًما كان لو مثل أجره، من غري »عليو الصالة والسالم: 
]رواه الًتمذي وأمحد وصححو  «ائم شيءأن ينقص من أجر الص

 األلباين[.
فيجب على الصائم أن يشعر بشعور إخوانو ادلسلمُت، فَتحم 
ضعيفهم، ويواسي فقَتىم، ويغيث ملهوفهم، ويسعى يف جلب 
ادلصاحل ذلم ودفع ادلضار عنهم، يف حدود استطاعتو إذ ال يكلف هللا 

َر َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُوونَ َوافْ َعُلوا اخلَْ نفًسا إال وسعها. قال تعاىل:   ي ْ
 [.77]احلج: 

ادلسلم أخو ادلسلم ال يظلمو وال يسلمو، من »: وقال النيب 
كان يف حاجة أخيو كان هللا يف حاجتو، ومن فرج عن مسلم كربة 
من كرب الدنيا، فرج هللا عنو كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت 

 ]متفق عليو[. «مسلًما سرته هللا يوم القيامة
 الشفاعة احلسنة

َمْن ومن ىذا الباب أيًضا: الشفاعة احلسنة، قال هللا تعاىل: 
َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة  َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيُكْن َلُو َنِصيٌب ِمن ْ

َها [، وقال أبو موسى األشعري رضي 85]النساء:  َيُكْن َلُو ِكْفٌل ِمن ْ
إذا أتاه طالب حاجة، أقبل على جلسائو  : كان النيب هللا عنو
 «اشفعوا تؤجروا، ويقضي هللا على لسان نبيو ما أحب»فقال: 

 ]متفق عليو[.
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 الُنصح لكل مسلم

قال:  ومن أخالق الصيام: الُنصح لكل مسلم، فالنيب  
قالوا: دلن يا  «الدين نصيوة، الدين النصيوة، الدين النصيوة»

هلل، ولكتابو، ولرسولو، وْلئمة ادلسلمني »: رسول هللا؟ قال
 ]رواه مسلم[. «وعامتهم

على إقام  بايعت رسول هللا »وعن جرير رضي هللا عنو قال: 
 ]متفق عليو[. «الصالة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم

 «ال يؤمن أحدكم حىت َيب ْلخيو ما َيب لنفسو»: وقال 
 ]متفق عليو[.

يو ادلسلم أن ينصح لو ويدعوه إىل ما فمن حق ادلسلم على أخ
فيو صالحو وجناتو، وحيذره من طرق الغواية وسبل الضالل، وىذا من 

 مقتضى األخوة اإلسالمية واللحمة اإلديانية اليت صورىا نيب هللا 
مثل ادلؤمنني يف توادىم وترامحهم وتعاطفهم، مثل اجلسد »بقولو: 

 «بالسهر واحلمى إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اجلسد
 ]متفق عليو[.

ويف رمضان فرصة عظيمة للنصح والتعليم واإلرشاد، إذ القلوب 
، مقبلة على رهبا، والنفوس متشوقة إىل مساع كالم هللا وكالم رسولو 

والسكينة حاصلة، والشياطُت مسلسلة، فعلى كل مسلم حمب للخَت 
د، وخباصة أئمة أن يغتنم فرصة ىذا الشهر يف النصح والتوجيو واإلرشا

ادلساجد وطالب العلم والدعاة إىل هللا عز وجل، عليهم واجب عظيم 



 
أين حنن من أخالق الصائمني ؟

 
ٕٔ 

 يف نصح الناس ووعظهم وتوجيههم يف ىذا الشهر العظيم ادلبارك.
 التعاون على الرب والتقوى

: التعاون على الرب والتقوى، وقد أمر هللا ومن أخالق الصيام
ْقَوى َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى َوتَ َعاَونُوا َعَلى ابذلك فقال سبحانو:  ْلرِبِّ َوالت َّ

مثِْ َواْلُعْدَوانِ   [.2]ادلائدة:  اْلِ
ْنَساَن َلِفي ُخْسٍر * ِإالَّ الَِّذيَن وقال سبحانو:  َواْلَعْصِر * ِإنَّ اْلِ

]سورة  َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا بِاحْلَقِّ َوتَ َواَصْوا بِالصَّرْبِ 
 عصر[. ويف رمضان تقام كثَت من مشاريع اخلَت مثل: ال

 مشروع إفطار الصائمُت. -3
 حلقات حتفيظ القرآن الكرمي. -2
 حلقات دعوية ألبناء اجلاليات اإلسالمية. -1
 توزيع األشرطة والُكتيبات وادلطويات. -4
 كفالة األيتام واألسر الفقَتة.  -5
كوارث يف مجيع مساعدة اجملاىدين والالجئُت وأصحاب ال -6

 بالد اإلسالم.
فعلى ادلسلم أن يشارك إخوانو يف بعض ىذه األنشطة اخلَتية، 
إما مبالو، وإما بوقتو وجهده، حىت ال حيرم نفسو من األجر وادلثوبة، 

من جهز غازيًا يف سبيل هللا فقد غزا، »: فقد قال رسول هللا 
 .]متفق عليو[ «ومن خلف غازيًا يف أىلو خبري، فقد غزا
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 الصالح بني الناس

ومن أخالق الصيام: اإلصالح بُت الناس، وىو باب عظيم من 
َر يف َكِثرٍي أبواب اخلَت، غفل عنو كثَت من الناس، قال تعاىل:  اَل َخي ْ

 ِمْن ََنَْواُىْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصاَلٍح بَ نْيَ النَّاسِ 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُووا بَ نْيَ ل تعاىل: [، وقا334]النساء:  ِإَّنَّ

رٌ [، وقال تعاىل: 31]احلجرات:  َأَخَوْيُكمْ   َوالصُّْلُح َخي ْ
 [.328]النساء: 

كل ُسالمي من الناس عليو صدقة، كل يوم »: وقال النيب 
تطلع فيو الشمس تعدل بني االثنني صدقة، وتُعني الرجل يف دابتو، 

ملو عليها، أو ترفع لو عليها متاعو صدقة، والكلمة الطيبة فتو
صدقة، وبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة، ومتيط اْلذى عن 

تصلح بينهما  «تعدل بينهما»]متفق عليو[، ومعٌت  «الطريق صدقة
 بالعدل.

فأين الذين يستغلون ىذا الشهر يف الصلح بُت الناس والتوفيق 
م النفوس، وحتبيب ادلسلم يف أخيو بُت ادلتخاصمُت وسل سخائ

 ادلسلم.
إن أخالق الصيام كثَتة وىي تشمل كل ُخُلق نبيل وخصلة 
محيدة وعمل صاحل، فادلوفق من استكثر من ىذه اخلصال وضرب يف  
كل باب من أبواب اخلَت بسهم، وادلخذول من غفل عن ذلك وضيع 

 الشهر يف النوم والبطالة.
 نداءات ووصايا
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وجو هبا إىل كل فرد من أفراد اجملتمع وكل عنصر ىذه نداءات نت
 من عناصره، أن يكون لرمضان تأثَت يف حياتو وسلوكو وعملو.

 فيا أيها التاجر ادلسلم: 
ليكن لرمضان تأثَت يف جتارتك ... ُنصًحا للمسلمُت ... وترًكا 
للغش واخلداع ... وصدقًا يف احلديث ... ومساحة يف البيع والشراء 

ا عن ادلتاجرة فيما حرم هللا ... ونأيًا عن ادلعامالت الربوية أو ... وبُعدً 
احملرمة بأي سبب شرعي ... وبذاًل من أموالك لليتامى واألرامل 

 وادلساكُت ... وإسهاًما يف مشاريع اخلَت أينما كنت.
 ويا أيها ادلوظف ادلسلم:

ليكن لرمضان تأثَت يف وظيفتك ... رمحة بادلراجعُت ... ودقة يف 
ادلواعيد ... وحرًصا على أوقات العمل ... وإمتاًما لألعمال ادلطلوبة 
منك ... وإجنازًا جلميع ادلعامالت ادلتأخرة ... ونشاطًا ال يعرف 
الكلل وادللل. وبشاشة عند ادلقابلة. وليًنا يف احلديث وتلطًفا يف األخذ 

 والرد.
 ويا أيها الطبيب ادلسلم:

. وال يكن مهك مجع ادلال ليكن لرمضان تأثَت يف عملك ..
واستغالل ضرورات الناس ... فالتأين التأين يف معرفة الداء ووصف 
الدواء ... ولتكن رحيًما مبرضاك، دقيق ادلالحظة وادلتابعة لكل حالة 
ترد عليك ... وعليك بالكالم الطيب الذي يبث األمل والرجاء يف 

 النفوس والقلوب.
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 ويا أيها ادلعلم ادلسلم:
مضان تأثَت يف درسك وحصتك ... فكن قدوة صاحلة ليكن لر 

لطالبك ... واعلم أهنم يقلدونك يف كل ما تأتيو من أقوال وأفعال 
وتصرفات ... فاحرص على تعليمهم األخالق احلميدة واخلصال 
احلسنة ... وإياك أن يطلعوا منك على عمل قبيح أو تصرف سيء 

مك عندىم أي فعند ذلك لن يقبل منك النصح، ولن يكون لكال
 تأثَت.

 ويا أيها الوالد الكرمي:
ليكن لرمضان تأثَت يف تربية أبنائك ... فاحرص على اخلَت يف 
ىذا الشهر الفضيل ... وعلم أوالدك فضائلو وآدابو وأحكامو 
وخصائصو ... ولتكن أخالق الصيام منوذًجا عمليا يف تعاملك مع 

دوة حسنة أىلك وأبنائك وجَتانك وأصدقائك ...حىت تكون ق
 ألبنائك ومجيع احمليطُت بك.

اللهم وفقنا لصيام ىذا الشهر على الوجو الذي يرضيك واجعلنا 
 فيو من عتقائك من النار برمحتك يا أرحم الرامحُت.

 وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو وسلم.
  


