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خمالفات يقع فيها بعض الصائمني

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل الأمين،
الحم��د هلل ِّ
وعلى �آله و�صحبه �أجمعين.
وبعد:





فلم��ا كان �شهر رم�ضان مو�سم �إقبال عظي��م للإنابة �إلى اهلل تعالى،
والتوب��ة م��ن المعا�صي ،وفيه تفتح �أبواب الخي��ر ،وتغلق �أبواب ال�شر،
�أحببن��ا �أن نقدم بي��ن يديه هذه التذكرة النافع��ة ،تنبيه ًا من الوقوع
في بع�ض المخالفات التي ت�ضر ب�صيام ال�صائم� ،أو تنق�ص من �أجره.
وه��ذه المخالف��ات قد ال يفطن �إليها كثير م��ن النا�س؛ وذلك لغلبة
العادة وقلة العلم� ،أو قد ي�ست�سهلها بع�ضهم ويهون من �أمرها.
فمن المخالفات التي تقع في هذا ال�شهر الف�ضيل:
اكتفاء بطعام الع�شاء� ،أو عدم ت�أخيره �إلى �أذان
 -1ترك ال�سح��ور
ً
الفج��ر ،وال�صحيح �أن البركة في ت�أخير ال�سحور ،كما قال النبي ﷺ:
« ت�سح��روا ف�إن في ال�سحور بركة » [رواه البخاري وم�سلم] .و�أمر بت�أخير
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ال�سح��ور وتعجيل الفطور ،لم��ا فيه من تقوية للب��دن على ال�صيام في
نهار رم�ضان.
 -2التخلف عن �صالتي الفجر والمغرب جماعة في الم�سجد ،فهذا
يق��ع كثير ًا بين ال�صائمين ،حي��ث تفوته �صالة الفجر بعد �سهرٍ بالليل
فينام عن �أدائها ،وكما تفوته �صالة المغرب بعد فطره تكا�س ًال وثقالً،
وق��د رغ��ب النبي ﷺ في �ص�لاة الجماعة لم��ا لها من الأج��ر العظيم
والف�ضل الجزيل من المولى جل وعال.
 -3ال�سهر في ليالي رم�ضان مما ي�ؤدي �إلى �إ�ضاعة قيام الليل و�صالة
الفجر في وقتها وخا�صة في الع�شر الأواخر من رم�ضان ،فالواجب على
ال�صائم �أن يغتنم �شهر رم�ضان بالطاعات وترك الملهيات والإكثار من
الح�سن��ات وخا�صة قراءة الق��ر�آن وقيام الليل وال�سع��ي لإدراك ليلة
القدر حتى يفوز بالأجر الكبير وغفران الذنوب.
 -4الك��ذب وق��ول الزور واللغو في الكالم في نه��ار رم�ضان ولياليه،
فالواج��ب عل��ى كل �شخ���ص ال�ص��دق ف��ي قول��ه وفعله حت��ى يكون من
ال�صادقين ،واالبتعاد عن كل ما ينق�ص �أجره �أو يخد�ش �صيامه.







4

خمالفات يقع فيها بعض الصائمني

� -5إ�ضاعة الوقت فيما ال فائدة منه:كم�شاهدة التلفاز والم�سابقات
و�سم��اع �آالت الله��و ،فعل��ى كل م�سل��م ا�ستغ�لال ال�شه��ر بما يع��ود عليه
بالنف��ع وت��رك مجال�س الله��و و�إ�ضاع��ة الوقت والعك��وف على قراءة
القر�آن والذكر وما يقرب �إلى اهلل تبارك وتعالى.
 -6خ��روج الن�ساء ل�صالة التراويح بلبا�س الزينة والتطيب لذلك،





فق��د حذر النبي ﷺ من لبا�س الزين��ة وتطيب الن�ساء عند خروجهن
م��ن بيوتهن ،وعليهن االقتداء بال�صحابيات عند خروجهن لل�صالة مع
النبي ﷺ :كن يخرجن تفالت �أي غير متطيبات �أو متبرجات.
 -7عدم التفقه في �أحكام ال�صيام وجهل كثير من النا�س بمف�سدات
ومبطالت ال�صيام ،فيجب على كل م�سلم التفقه في الدين وعدم الجهل
ب�أحكام��ه فه��و م�أمور بعب��ادة اهلل وال طريق لعب��ادة اهلل �إال بالتفقه
في دينه.
 -8امتن��اع كثي��ر م��ن الن�س��اء عن ال�صي��ام بعد طهرها م��ن الحي�ض
قب��ل الفجر بحجة عدم تمكنها م��ن االغت�سال قبله ،فالواجب عليهن
الإم�ساك عن الطعام وال�شراب عند طلوع الفجر حتى و�إن لم يغت�سلن
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�إال بعده ،وعليهن التفقه في الدين وتعلم �أحكام ال�صيام وخا�صة فيما
يخ�ص الن�ساء.
 -9تح��رج كثي��ر من النا���س عن ال�صي��ام �إذا �أ�صبح جنب�� ًا ظن ًا منه
��ن �أ�صبح جنب ًا ف�صيام��ه �صحيح ولو
�أن �صيام��ه باط��ل ،فال�صحيح � َّأن َم ْ
اغت�سل بعد طلوع الفجر.
 -10ت�أخي��ر بع���ض ال�صائمي��ن �ص�لاة الظه��ر والع�صر ع��ن وقتهما
بحج��ة الن��وم ،فالواجب عل��ى الم�سل��م �أن يحافظ عل��ى ال�صلوات في
�أوقـاته��ا ،قـ��ال تعـال��ى ﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ف�س��ر بع���ض العلماء �إ�ضاعة
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﴾ [مري��مَّ .]59:

ال�صالة بت�أخيرها عن �أوقاتها.
 -11تعجي��ل ال�سح��ور وت�أخي��ر الفط��ور ،وه��ذا خ�لاف ال�سن��ة
فق��د ق��ال ﷺ « :ال ي��زال النا���س بخي��ر م��ا عجل��وا الفط��ر » [رواه

البخ��اري وم�سل��م] ،وق��ال ﷺ « :ت�سح��روا ف���إن ف��ي ال�سح��ور برك��ة »

[رواه البخ��اري وم�سل��م] ،وال�سح��ور ه��و وق��ت ال�سح��ر وه��و م��ا قبي��ل
طلوع الفجر.
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 -12الن�سي��ان والغفل��ة ع��ن الدع��اء عن��د الإفط��ار ،فالم�سل��م في
عب��ادة و�أرج��ى الدع��اء للقبول �أثن��اء العب��ادة وفي �آخره��ا كما قال
بع���ض العلم��اء� :إن وقت الإفطار موطن �إجاب��ة للدعاء؛ لأنه في �آخر
العب��ادة؛ ولأن الإن�سان �أ�شد ما يك��ون  -غالب ًا  -من �ضعف النف�س عند
�إفط��اره ،وكلم��ا كان الإن�س��ان �أ�ضع��ف نف�س�� ًا و�أرق قلب�� ًا كان �أقرب �إلى





الإنابة والإخبات �إلى اهلل عز وجل.
 -13الإهمال في قراءة القر�آن في رم�ضان وعدم تدبره ،فالواجب
عل��ى الم�سل��م المداوم��ة في ق��راءة الق��ر�آن وتدبره في �شه��ر رم�ضان
وغيره من ال�شهور ،وعدم هجرانه ،فمن قر�أ حرف ًا من كتاب اهلل تعالى
فل��ه بكل ح��رف ح�سنة والح�سن��ة بع�ش��ر �أمثالها ،كما �أخب��ر ال�صادق
الم�صدوق ﷺ.
 -14االن�شغ��ال ب�ش��راء الحلوى ومالب�س العيد ف��ي الع�شر الأواخر
م��ن رم�ض��ان ،فعل��ى ال�صائ��م �أن يتفرغ للعب��ادة في هذا ال�شه��ر الكريم
وخا�ص��ة في الع�شر الأواخر م��ن رم�ضان لإدراك ليل��ة القدر التي هي
خي��ر م��ن �أل��ف �شهر ،ولو ا�شت��رى ما يحتاج��ه للعيد قب��ل دخول �شهر
رم�ضان كان ذلك �أف�ضل.
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 -15عدم تعويد الأوالد والفتيات ال�صغيرات ال�صيام بحجة �صغر
ال�س��ن ،فعلى الوالدين تعلي��م الأبناء ف�ضل ال�صي��ام و�أحكامه و�آدابه
وتعويده��م من �صغرهم على ال�صي��ام وتالوة القر�آن كل ح�سب طاقته
و ُب ْني ِت ِه ،فكال الوالدين راعيان وم�س�ؤوالن عن رعيتهما.
 -16المبالغة في اال�ستن�شاق والم�ضم�ضة �أثناء ال�صيام ،فقد وجه
النب��ي ﷺ �إلى �إ�سب��اغ الو�ضوء والمبالغة ف��ي اال�ستن�شاق �إال في حال
ال�ص��وم فق��ال� « :أ�سب��غ الو�ض��وء ،وبالغ ف��ي اال�ستن�ش��اق �إال �أن تكون
�صائما » [رواه ابن ماجه]،خ�شية �أن يدخل الماء �إلى �أنفه عند المبالغة
في اال�ستن�شاق.
 -17فت��ور بع�ض الن�ساء ع��ن العبادة حال الحي���ض والنفا�س ،فهن
م�أم��ورات بعدم ال�ص�لاة وال�صيام حال الحي���ض والنفا�س ،ولكن الباب
وا�سع في فعل الخيرات والطاعات الأخرى كال�صدقة والذكر و�إطعام
الطعام ،وح�ضور المحا�ضرات وغيرها من القربات.
 -18ت�أخي��ر زكاة الفط��ر ع��ن موعده��ا ،فه��ذا ال يج��وز �إال لع��ذر،
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والتنبي��ه عل��ى �أن تُخ��رج قب��ل خ��روج النا���س ل�ص�لاة العي��د لأم��ر
النبي ﷺ بذلك.
فح��ري بن��ا �أن نبتع��د ع��ن ه��ذه المخالف��ات ونتفق��ه ف��ي الدي��ن،
ٌّ
ونعب��د اهلل عل��ى ب�صيرة ،ف�لا �سبيل �إلى معرف��ة اهلل تعالى �إال بتعلم
م��ا �أم��ر اهلل ب��ه ور�سول��ه ﷺ ،والتم�س��ك بحبل اهلل عز وج��ل ،وعدم





الخ�ضوع والخنوع �إلى الأهواء وحب النف�س ،والتوكل على اهلل تعالى
وااللتجاء �إليه ،فهو النا�صر والمعين.
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