
 آداب الصيام الواجبة

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد

فهذه مطويات خمترصة يف أحكام الصيام أعددهتا من كتب 

راجيا من اهلل أن ينفع هبا وأن  وفتاوى اإلمام ابن عثيمني 

 .جيعلها خالصة لوجهه الكريم

اْعَلُموا أنَّ للصيام آدابًا كثريًة ال يتمُّ إاِلّ هبا وال : إخواين

آداٌب واجبٌة ال ُبدَّ يْكُمُل إاِلَّ بالقياِم هبا وهي عىل ِقسَمني: 

ا واملحافظةه عليها، وآداب مستحبٌة ينبغي أن  للصائم من ُمراعاِته

 .ُيراعيها وحيافَظ عليها

ام أوجَب اهلل أْن يقوَم الصائُم ب فمَن اآلداب الواجبةه   -1

ها الصالُة املفروضُة  عليه من العباداِت القْوليَِّة والفعليَِّة ومن أمهِّ

التي هي آكُد أركاِن اإِلسالِم بعد الشهاَدَتني، فتجُب مراعاهُتا 

باملحافظِة عليها والقياِم بأْركاِِنا وواجباهِتا ورشوطِها، فيؤدهيا يف 

َذلَِك من التَّْقوى التي ِمْن  وْقتِها مع اجلامعِة يف املساِجِد، فإنَّ 

أْجلها رُشَع الصياُم وُفِرَض عىل األمة، وإضاعُة الصالة ُمناٍف 

 ھ   ہ ہ ہچ: للتَّْقوى وموجٌب للعقوبِة. قال اهلل تعاىل

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ

مريم: ] چۅ ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

٠٦-٩٥]. 

وِمَن الصائمني َمْن يتهاوُن بصالة اجلامعِة مع ُوجوهبا عليه. 

 ٻ ٻ ٻ        ٻ ٱچ :وقد أَمَر اهلل هبا يف كتابه فقال

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

وا صالهَتم»  چٺ  ٺ ٺ ٺچ، «يعني: أُّتُّ

 ٹ ٹ ٹ    ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 [.1٦١النساء: ] چڤ ڤ

فأمر اهلل بالصالِة مع اجلامعِة يف حاِل القتاِل واخلوِف. ففي 

َمأنينِة واألمِن أْوىَل. وعن أيب هريرَة  أنَّ رُجاًل : »حاِل الطُّ

 . أْعَمى قال: يا رسوَل اهلل ليس يل قائٌد يقودُُن إىل املسجده

َص له فلَّمَّ وىلَّ دعاه وقال هْل تسمُع النِّداء بالصالةه؟ قال  .فرخَّ

ْب  ص له النبُي «َنَعْم قال فَأجه يف ترِك  ملسو هيلع هللا ىلص، رواه مسلم. فلم ُيرخِّ

اجلامعِة مع أنه رجٌل أعمى وليس له قائد، وتارُك اجلامعِة مع 

إضاعتِِه الواجَب َقْد َحَرم نْفَسه خريًا كثريًا من ُمضاعفِة 

 .احلسنات

ومن الصائمني َمْن يتجاوُز باألمر فيناُم عن الصالِة يف 

وقتِها. وهذا مْن أعظِم املنكرات وأشدِّ اإِلضاَعِة للصلواِت حتى 

َر الصالَة عن وقتِها بدوِن عْذٍر  : إن َمْن أخَّ
ِ
قال كثرٌي من العلامء

ٍة لقول النبي  ل : »ملسو هيلع هللا ىلصرشعيٍّ ََلْ تقبْل وإن صىل مئة مرَّ َمْن عمه

والصالُة بعد وقتِها  .، رواه مسلم«عليه أْمُرنا فهو َرد   عماًل ليس

 .فتكوُن مردودًة غرَي مقبولةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصليس عليها أمُر النبي 

١-  : َم  ومن اآلداب الواجبةه أن جيتِنَب الصائُم مجيَع ما َحرَّ

 :اهلل ورسوُله ِمَن األقوال واألَفعاِل، فيجتنَب 

عظُمه الكذُب الكذَب وهو اإِلخبار بخالف الواقع، وأ (1

عىل اهلل ورسولِه كأْن َينُْسَب إىل اهلل أو إىل رسولِِه حتلَيَل حراٍم أْو 

 ے  ھ ھ ھچ: قال اهلل تعاىل .حتريَم حالٍل بال علم

 ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ

، ويف الصحيحني وغريمها من [11١-11٠النحل: ] چى

َمْن َكَذَب َعََلَّ »: قال ملسو هيلع هللا ىلصحديِث أيب هريرة وغريه، أن النبي 

أ مْقَعَده من النار دًا فليتبوَّ ر «. متعمِّ من اْلَكِذب  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وحذَّ

ْي إىل الُفُجوره وإنَّ »فقال: 
ده اُكم والكذَب فإنَّ الَكذَب ََيْ إيَّ

ى الكذَب  ب ويتحرَّ
ي إىل النار وال يزاُل الرجُل يكذه الفجوَر َيده

اباً   .، متفق عليه«حتى ُيكَتب عند اهلل َكذَّ

َغْيبتِِه، وجيتنُب الِغْيَبَة، وهي ذْكرَك أَخاك بام َيْكرُه يف ( ١

سواٌء ذكرَته بام َيكَره يف ِخْلَقتِه كاألْعَرِج واألعوِر واألعمى عىل 

م، أو بام َيكرُه يف ُخُلِقه كاألْْحَق والسفيِه  سبيِل اْلعْيِب والذَّ

ألن النبي  ؛والفاِسِق ونحوه. وسواٌء كان فيه ما تُقوُل أْم َل يُكنْ 

بَّم يْكره، قيل: هي ذْكُرك أخاك »: ُسئل عن الِغْيبِة فقال ملسو هيلع هللا ىلص

ي ما أقول؟ قال إْن كان فيه ما تقوُل فقد  :أَفرأيَت إْن كان يف أخه

تَّهُ  ، رواه مسلم. ولقد ِنى «اغتبَته وإْن مل يكن فيه ما تقول فقد ََبَ
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ُجل  اهلل عن الِغيبِة يف القرآن وشبَّهها بأبشِع صورٍة؛ شبَّهها بالرَّ

 ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺچ: يأكُل حلَم أخيه ميتًا، فقال تعاىل

احلجرات: ] چڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

أنَّه َمرَّ َلْيَلَة املعراِج بقوٍم هلم أْظفاٌر من  ملسو هيلع هللا ىلصوأْخرَب النبيُّ  [،1١

َمْن هؤالء يا »ُنحاٍس خيمشون هبا وجوَههم وصدوَرُهْم فقال: 

: هؤالءه الذيَن يأكلوَن حلوَم الناسه وَيقعوَن يف جربيُل؟ قاَل 

م هه  .، رواه أبو داود«أْعراضه

وجيتنُب النَِّمْيَمَة وهي نْقُل كالِم شخٍص يف شخٍص إليِه  (3

: ملسو هيلع هللا ىلصلُيْفسَد َبينهام، وهي من كبائِر الذنوِب. قال فيها رسوُل اهلل 

م»   .، متفق عليه«ال يدخُل اجَلنََّة َنَّمَّ

وجيتنُب اْلِغشَّ يف مجيع املعامالِت من بيٍع وإجارٍة  (4

وصناعٍة ورهٍن وغريها، ويف مجيع املناصحاِت واملشوراِت فإنَّ 

: ملسو هيلع هللا ىلصمن فاِعلِه فقال  ملسو هيلع هللا ىلصالغشَّ من كبائِر الذنوِب، وقد تربأ النبيُّ 

نَّا» نَا فليس مه ني»ويف لفٍظ: «. من َغشَّ ، رواه «من غش فليس مه

وضياٌع لألمانِة وفْقٌد للثَِّقِة بني الناِس،  مسلم. والغشُّ خديعةٌ 

وكلُّ َكسٍب من الغشِّ فإنَّه كسٌب خبيٌث حراٌم ال يزيُد صاحَبه 

 .إالَّ ُبْعَدًا من اهلل

٩) ْهِو بجميِع أنواِعها   وجيتنُب امَلعاِزَف وهي آالُت اللَّ

بابِة والَقانوِن واْلَكمنَجِة والبيانو واْلَكامِن  وغريها كاْلُعوِد والرَّ

 بأصواٍت 
ِ
فإنَّ هذه َحَرام. وتزداُد حترياًم وإثاًم إذا اقرتنت باْلغنَاء

  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ: مجيلٍة وأغاٍن مثريٍة قال اهلل تعاىل

 ڇ ڇ ڇچ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

وقد َصحَّ عن ابن مسعوٍد أنَّه ُسئَِل عن هِذه اآلية  چڍ ڇ

واهلل الذي ال إِلَه غرُيه هو الغناء. وصح أيضًا عن ابن  :فقال

عباٍس وابن عمَر وذكره ابن كثرٍي عن جابٍر وعكرمَة وسعيِد بن 

 و
ِ
املزامري. ُجبرْيٍ وجماِهٍد وقال احْلَسُن: نزلْت هذه االية يف الغناء

ر النبيُّ  َنا فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذَّ : ملسو هيلع هللا ىلصمن امَلعازِف وَقَرَِنا بالزِّ

َر واحلريَر واخلْمر » ل وَن احله تي أْقَواٌم يستحه ليكوَننَّ من أمَّ

ُر الَفْرُج وامل«واملعازَف  راد به الِزنا ومعنى ، رواه البخاري. فاحْلِ

مباالةٍ يستحلون أي يفعَلوَِنا فْعَل املستِحلِّ هلا بدوِن  . 

وِر والعمِل به (٠ من مل : »ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  .وجيتنب قول الزُّ

َيَدْع قوَل الزور والعمَل به واجلهَل فليس هلل حاجٌة يف أْن َيَدع 

: إذا صمَت فليصْم سمُعك وقال جابٌر «. طعاَمَه ورشاَبه

وبرُصك ولساُنك عن الكذب واملحاِرِم، وَدع عنك أَذى اجلاِر، 

وَسكِينٌة، وال يكن يوُم صوِمك ويوُم فِْطِرك  وليكن عليك وقارٌ 

 .سواءً 

 .وصىلَّ اهلل وسلَّم عىل َنبِيَّنَا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعني

 [اهـ. بترصف واختصار من جمالس شهر رمضان]
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