
 آداب الص�ام
 السب في رمضان، والنص�حة للمسلمین ح�ال ذلك 

 
وما نص�حتكم للمسلمین إذا كانوا صائمین ماذا علیهم أن   ؟ما حكم السب في رمضان :السؤال

 �سلكوا من سلوك؟  

إذا �ان یوم صوم أحد�م فال یرفث وال  « :أنه قال -عل�ه الصالة والسالم-: قد صح عنه الجواب
وثبت عنه أنه   ، ]1904[البخاري:  »امرؤ صائمإني  :سا�ه أحد أو قاتله، فل�قل�صخب، فإن 

  «من لم یدع قول الزور والعمل �ه، فل�س � حاجة في أن یدع طعامه وشرا�ه» : قال
ولكنه في   ،المقصود أن السب والشتم ال یجوز في رمضان وال في غیره، ]1903[البخاري: 

رع لتحقیق التقوى  فالص�ام إنما شُ  ،لشرف الزمان وشرف الحال الذي هو الص�ام ؛رمضان أشد 
َ�اُم َ�َما ُ�ِتَب َعَلى الَِّذیَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقو{  [ال�قرة:  }نَ َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ُ�ِتَب َعَلْ�ُكُم الصِّ

ومجرد الكف عن الطعام   ،فالص�ام الذي ال �حقق هذه الغا�ة ل�س �ص�ام شرعي حق�قة ،]183
  ، والشراب وٕان كان مطلوً�ا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لكن الغا�ة تحقیق التقوى 

فالذي یرتكب المحرم ما   ،]183[ال�قرة:  } َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ {فهذا الص�ام  ،رعت لذلكوالع�ادات إنما شُ 
والذي صالته ال تنهاه عن الفحشاء والمنكر لم   ،رع الص�امقق هذه الغا�ة التي من أجلها شُ ح

عل�ه  -وهو في الحق�قة لم �صلِّ الصالة كما جاءت عن النبي  ،�حقق الهدف من شرع�ة الصالة
ومع األسف   ، ]631[البخاري:«صلوا �ما رأیتموني أصلي» وجاء األمر بها  ،-الصالة والسالم
عل�ه  -لكن ل�ست على الوجه الذي جاء عنه  ،صلي و�حافظ على الصالةمن �ُ أن نرى كثًیرا م
وقل مثل هذا في   ،وقل مثل هذا في الص�ام ،ولذلك ال تترتب علیها آثارها ،-الصالة والسالم

 یؤَمر  نعم ال ، ألنها إذا لم تحقق الهدف الشرعي الذي ُشِرَعت من أجله ؛وجم�ع الع�ادات  ،الحج
فال یؤمر  ،دامت مشتملة على الشروط واألركان والواج�ات  ألنها مجزئة ومسقطة للطلب ما ؛بها

أو   ق أو ارتكب فاحشةً رَ لكن مع ذلك إذا صلى ثم خرج وسَ  ،فهي صح�حة مجزئة ،بإعادتها
وال شك   ،هحصل منه شيء من المخالفات أو تساهل في شيء من الواج�ات هذا لیراجع صالتَ 

الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكرِ { :ألن الذي قال خلًال؛ اهأن فی هو هللا   ]45 [العنكبوت: }ِإنَّ الصَّ
وقل مثل هذا ف�من �صوم   ،راجع المصلي نفسهولكن لیُ  ،وال یختلف كالمه وال وعده ،-جل وعال-

هذا   ،أو إذا خرج رمضان رجع إلى عادته ومنكراته ر و�رتكب المحرمات في اللیل مثًال،النها
مثل ما  -وعلى المسلم  ،-عل�ه الصالة والسالم-الص�ام ل�س هو الص�ام الشرعي الذي جاء عنه 

أن �حرص على أن  � ،وأن �حاسب نفسه قبل الع�ادة وفي أثنائها و�عدها ،أن یراجع نفسه -ذكرنا
«صلوا �ما رأیتموني  فقد جاء في الصالة ، -عل�ه الصالة والسالم-ت عنه تكون كما جاء



نظر: مسلم:  ، و�ُ 9524[سنن البیهقي الكبرى:  »خذوا عني مناسككم« وجاء في الحج  ،أصلي»
 وهللا المستعان. ،وقل مثل هذا في �ق�ة الع�ادات  ،]1297

 ه 5/1435/ 26�عد المائة    الخامسة والثمانون برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة  المصدر:

 


