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من األخطاء

استقـــــــــبال بعـــض
املســـلمني لهـــذا الشـــهر
الكريم باملبالغة يف شـــراء
األطعمـــة واملشـــروبات
ً
بكميـــات هائلـــة بـــدال
مـــن االســـتعداد للطاعة
واالقتصـــاد ومشـــاركة
الفقـــراء واملحتاجـــن.
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من األخطاء

تعجيــل الســحور ،وهــو مــا
يقــع مــن بعــض الصائمــن،
وهــذا فيــه تفريــط يف أجــر
كثــر ،ألن الســنة يف ذلــك
أن يؤخــر املســلم ســحوره
ليظفــر باألجــر املرتتــب علــى
ّ
ذلــك القتدائــه بالنــي @.
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من األخطاء

أن بعـض الصائمين ال يبيـت النيـ�ة
للصيـام ،فـإذا علـم الصائـم بدخـول
شـهر رمضـان وجـب عليـه تبييـت نيتـ�ه
بالصيـام .فقـد ورد عـن النبي @ قولـه:

 Mمـن لـم يبيـت الصيـام مـن الليـل فلا
صيـام لـه[ Lرواه النسـايئ] .وقولـهM :مـن لـم
يبيـت الصيـام قبـل طلـوع الفجـر ،فلا
صيـام لـه[ Lرواه الدارقطني والبيهقـي وصححـه األلبـاين].
وعلـى العكـس مـن ذلـك :البعـض يتلفظ
بالنيـ�ة وهـذا خطـأ ،بـل يكفـي أن يبيـت
ابـن
النيـ�ة يف نفسـه ،قـال شـيخ اإلسلام ً
تيميـة « :والتكلم بالنيـ�ة ليىس واجبا
بإجمـاع املسـلمني ،فعامـة املسـلمني إنمـا
يصومـون بالنيـ�ة وصومهـم صحيـح»
[الفتـاوى.]٢٧٥/٢٥:
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من األخطاء
تعمد الشـرب أثنـ�اء أذان الفجرً ،وهذا
أفسـد صومـه خاصتـا إذا
بفعلـه قـد
ً
كان املـؤذن دقيقـا يف توقيتـ�ه للأذان.
قال الشـيخ ابن عثيمين  :األذان
لصلاة الفجر إمـا أن يكـون بعد طلوع
الفجـر أو قبلـه ،فـإن كان بعـد طلـوع
الفجـر فإنـه جيـب علـى اإلنسـان أن
األذان ألن
يمسـك بمجـرد سـماع ً
النبي @ يقـول M :إن بلاال ،يـؤذن
بليـل فكلـوا واشـربوا حتى تسـمعوا
أذان ابـن أم مكتـوم فإنـه ال يـؤذن حتى
يطلـع الفجـر  Lفـإن كنـت تعلـم أن
هـذا املـؤذن ال يـؤذن إال إذا طلـع الفجر
فأمسـك بمجـرد أذانـه[ .دروس وفتـاوى احلـرم].
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من األخطاء
عـدم إمسـاك مـن لـم يعلـم بدخـول
ً
شـهر رمضـان ،كأن يكـون مسـافرا
ً
أو نائمـا أو غير ذلـك مـن األسـباب
التي حتـول بينـ�ه وبين معرفـة دخـول
الشـهر ،وهـذا خطـأ منـه .فينبغـي
علـى املسـلم متى علـم بدخول الشـهر
أن يمسـك بقيـة يومـه ،لمـا ورد عـن
سـلمة بـن األكـوع > قـالM :إن النبي

ً
@ بعـث رجلا ينـ�ادي يف النـاس يـوم
عاشـوراء :إن مـن أكل فليتـم أو فليصـم
ومـن لـم يأكل فلا يـأكل [ Lرواه البخـاري ،ومسـلم].
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من األخطاء

جهـل البعـض بفضـل شـهر
رمضـان ،فيسـتقبلونه كغيره مـن
أشـهر السـنة ،وهـذا خطـأ لمـا
صـح عنـه @ أنـه قـال M :إذا جـاء
رمضـان فتحـت أبـواب اجلنـة ،وغلقت
أبـواب النـار ،وصفـدت الشـياطنيL
ويف روايـةM :وسلسـلت الشـياطنيL

ً
وهنـاك أحاديـث كثيرة جـدا يف
فضـل هـذا الشـهر العظيـم.
[رواه البخـاري ،ومسـلم].
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من األخطاء

أن بعــض النــاس إذا بلغــه
أن هــذه الليلــة هــي أول ليلــة
يف رمضــان ال يصلــي صــاة
الرتاويــح ،وهــذا خطــأ فإنــه
بمجــرد رؤيــة هــال رمضــان
يكــون املســلم قــد دخــل يف أول
ليلــة مــن ليــايل رمضــان فمــن
الســنة أن يصلــى الرتاويــح مــع
جماعــة املســلمني يف املســجد
يف تلــك الليلــة.
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من األخطاء
مــا يفعلــه بعــض النــاس مــن تــرك
الشــارب أو اآلكل يف نهــار رمضــان
ً
ناســيا يــأكل ويشــرب حــى يفــرغ مــن
حاجتــه.
الشــيخ ابــن بــاز «:مــن
قــال
ً
رمضــان،
رأى مســلما يشــرب يف نهــار ً
أو يــأكل ،أو يتعاطــى شــيئ�ا مــن
املفطــرات األخــرى ،وجــب اإلنــكار
عليــه؛ ألن إظهــار ذلــك يف نهــار
الصــوم ً منكــر ولــو كان صاحبــه
معــذورا يف نفــس األمــر ،حــى ال
جيــرئ النــاس علــى إظهــار محــارم
هللا مــن املفطــرات يف نهــار الصيــام
بدعــوى النســيان»[ .مجلــة الدعــوة.]1186:

9
من األخطاء

إنــكار البعــض علــى بن�اتهــم
إذا أردن الصيــام حبجــة أنهــن
صغــرات وقــد تكــون الفتــاة
ممــن بلغــت ســن املحيــض
فرتيــد الصيــام ألنهــا مكلفــة
فيمنعهــا أهلهــا مــن ذلــك حبجــة
ً
أنهــا صغــرة دون ســؤاال عــن
مــيء احليــض.
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من األخطاء

حتــرج بعــض النــاس إذا تذكــر
ً
أنــه كل أو شــرب ناســيا يف أثنـ�اء
صيامــه ويشــك يف صحــة
صيامــه.
قــال رســول هللا @  M :إذا نــي

أحدكــم فــأكل وشــرب فليتــم صومــه
فإنمــا أطعمــه هللا وســقاه L

[أخرجــه البخــاري]
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من األخطاء

حتــرج بعــض النســاء مــن وضــع
احلنــاء يف أثنـ�اء الصيــام.
قــال الشــيخ ابــن عثيمــن
« :إن وضــع احلنــاء أثنــ�اء
الصيــام ال يفطــر وال يؤثــر علــى
ً
الصيــام شــيئ�ا كالكحــل وقطــرة
األذن وكالقطــرة يف العــن فــإن
ذلــك كلــه ال يضــر الصائــم وال
يفطــره» [نــور علــى الــدرب].
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من األخطاء

حتــرج بعــض النســاء مــن تــذوق
الطعــام خشــية افســاد الصــوم.
قــال الشــيخ ابــن بــاز «:ال حــرج
يف ذلــك  ،ال حــرج أن املــرأة تــذوق
الطعــام ،أو الرجــل الطبــاخ ال
حــرج ،كونــه يذوقــه هــل هــو مالــح
هــل هــو طيــب ثــم يلفظــه ال يبتلــع
يشء لكــن يذوقــه ثــم يلقيــه ال
بــأس يف ذلــك ،ال يف حــق املــرآة وال
يف حــق الرجــل الطبــاخ  ،ال حــرج يف
هــذا حبمــد هلل»[.املوقــع الرســي].
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من األخطاء

جهــل بعــض النــاس بمفطــرات
ومفســدات الصيــام ممــا يقــع
فيــه البعــض خاصــة مــع بدايــة
رمضــان ،وهــذا خطــأ عظيــم،
فمــن الواجــب علــى الصائــم أن
يعــرف قبيـ�ل رمضــان مبطالت
ومفســدات الصيــام ،حــى
يتحــرز مــن الوقــوع فيهــا.
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من األخطاء

حتــرج البعــض مــن اســتعمال
الســواك يف نهــار رمضــان ،وربمــا
ظــن أن اســتعمال الســواك يفطــر،
وهــذا خطــأ قــال @  M :لــوال أن
أشــق علــى أمــي المرتهــم بالســواك
عنــد كل صــاة [ Lمتفــق عليــه] .قــال
البخــاري « :ولــم خيــص النــي
@ الصائــم مــن غــره».
وقــال الشــيخ ابــن عثيمــن :
«وال يفطــر الصائــم بالســواك بــل
هــو لــه ســنة ولغــره يف كل وقــت يف
أول النهــار وآخــره».
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أن بعــض املؤذنــن ال يــؤذن إال بعد
انتشــار الظــام وال يكتفــي بغيــاب
الشــمس ويزعــم أن ذلــك أحــوط
للعبــادة ،وهــذا مخالــف للســنة
ألن الســنة أن يــؤذن حــن تغــرب
ً
الشــمس تمامــا ،وال عــرة بغريهــا.
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة:
إذا غــاب جميــع القــرص أفطــر
الصائــم وال عــرة باحلمــرة
الشــديدة الباقيــة يف األفــق[ .مجمــوع

الفتــارى.]25/215 :
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غفلــة بعــض الصائمــن عــن
الدعــاء ملــن قــام ،بإفطارهــم ،فمــن
الســنة إذا أفطــر الصائــم عنــد قــوم
أن يدعــو لهــم بمــا دعــا بــه الرســول
@ حــن يفطــر عنــد قــوم .كأن
يقــول M :أفطــر عندكــم الصائمــون،

وأكل طعامكــم األبــرار ،وتزنلــت عليكــم
املالئكــة [ Lصحيــح اجلامــع الصغــر].
أو يقــول M :اللهــم أطعم مــن أطعمين
واســق من ســقاين [ Lرواه مســلم].
أو يقــول M :اللهــم بــارك لهــم فيمــا
رزقتهــم واغفــر لهــم وارحمهــم [ Lرواه

مســلم] .
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اعتقاد البعض حتريم معاشــرة
النســاء يف ليــل رمضــان ،وهــذا
خطــأ فالتحريــم يكــون يف
النهــار أمــا يف الليــل فحـــال،
قــال تعــاىلM :أحــل لكــم ليلــة

الصيــام الرفــث إىل نســائكم هــن لبــاس

لكــم وأنتــم لبــاس لهــن [ Lالبقــرة.]187:
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امتن�اع بعض النساء عن الصيام إذا طهرت قبل
الفجر ولن تتمكن من الغسل لضيق الوقت ،فإنها
تمتنع عن الصيام حبجة أن الصبح أدركها وهي لم
تغتسل من عادتها.
قال الشيخ ابن عثيمني :يصح صوم املرأة
احلائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إال بعد
طلوع الفجر ،وكذلك النفساء ألنها حينئ�ذ من أهل
الصوم ،وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر
وهو ُجنب فإن صومه يصح لقوله تعاىل{ :فاالن
باشروهن وابتغوا ما كتب هللا لكم وكلوا واشربوا
حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود
من الفجر} ،وإذا أذن هللا تعاىل باجلماع إىل أن يتبني
الفجر لزم من ذلك أن ال يكون االغتسال إال بعد
طلوع الفجر ،وحلديث عائشة < «أن النيب @كان
ً
يصبح جنب�ا من جماع أهله وهو صائم» ،أي أنه@ ال
يغتسل عن اجلنابة إال بعد طلوع الصبح 60[ .سؤاال يف

أحكام احليض والنفاس].
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مـا يسـمع مـن بعض النـاس مـن البكاء
بصـوت مرتفـع ،ولكـن البـكاء عنـد
قـراءة القـرآن يـدل إن شـاء هللا علـى
تأثـر املصلـي بمـا يسـمع مـن كالم هللا
العظيـم فهـذا أمـر محمـود وال شـك فيه
وال ريـب.
لكـن املشـاهد واملسـموع مـن بعـض
املصلين البـكاء بصـوت مرتفـع حبيـث
يتسـبب بإشـغال جملـة مـن املصلين
الذيـن حولـه .أضـف إىل ذلـك احلركات
املصاحبـة للبـكاء ،والعجـب كلـه أن
بعضهـم يكـون بكائـه يف أثنـ�اء القنـوت
دون القـراءة للقـران.
فمثـل هـذا يقـال لـه :األوىل :أن يكـون
البـكاء والتأثـر عنـد سـماع القـرآن.
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بعـض النـاس عندمـا
حتـرج
ً
بصبـح جنبـ�ا فيظـن أن صومـه
باطـل وعليـه القضـاء وهـذا خطـأ،
والصحيـح أن صومـه صحيـح
وليـس عليه قضاء ،فقـد كان النيب
@ يدركـه الفجـر وهـو جنـب من
أهلـه ثـم يغتسـل ويصـوم.
ويقـول سـماحة الشـيخ ابـن بـاز:
«االحتلام ال يبطـل الصـوم ،ألنـه
ليـس باختيـ�ار الصائـم وعليـه أن
يغتسـل غسـل اجلنابـة إذا رأى
المـاء»[ .مجمـوع فتـاوى ومقـاالت متنوعـة].
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تطيــب بعــض النســاء إذا خرجــن
لصــاة الرتاويــح ،كذلــك عــدم
ً
التســر الكامــل ومــا حيصــل أيضــا
مــن رفــع األصــوات يف املســاجد،
وهــذا اجلــد ذاتــه موضــع فتنــ�ة
ً
فكيــف إذا كان الزمــان فاضــا
ً
واملــكان فاضــا.
ً
فلــذا لزامــا علــى املــرأة املســلمة
أن حتــرص علــى اجتنــ�اب ذلــك
لتســلم مــن اإلثــم املرتتــب علــى
تلــك األفعــال.

22
من األخطاء

تأخــر بعــض الصائمــن صــاة
الظهــر والعصــر عــن وقتيهمــا لغلبــة
النــوم ،وهــذا مــن أعظــم األخطــاء
قــال تعــاىل :فويــل للمصلــن،
الذيــن هــم عــن صالتهــم ســاهون

[الماعــون.]4-5 :

قــال بعــض أهــل العلــم :هــم الذيــن
يؤخرونهــا عــن وقتهــا .ويف الصحيــح
عــن ابــن مســعود > أنــه ســأل النيب
@  :أي الصــاة خــر؟ قــال @ :
 Mالصــاة علــى وقتهــا  ،Lأو يف وقتها،
ويف روايــة M :علــى أول وقتهــا .L

23
من األخطاء

تأخــر االفطــار ،فمــن الســنة
أن يعجــل الصائــم إفطــاره
مــى تأكــد مــن دخــول الوقــت
لمــا ورد عــن ســهل بــن ســعد
الســاعدي > أن رســول هللا
@ قــال M :ال يــزال النــاس خبــر مــا
عجلــوا الفطــر [ Lمتفــق عليــه].
وعــن أنــس قــال :قــال رســول
هللا @  M :بكــروا بــا إلفطــار
وأخــروا الســحور [ Lصحيــح اجلامــع الصغــر].

24
من األخطاء

أن بعــض الصائمــن ال يفطــر
إال بعــد انتهــاء املــؤذن مــن أذانــه
ّ
احتي�اطــا وهــذا خطــأ ،فمــى
تأكــد مــن ســماع املــؤذن فعلــى
الصائــم أن يفطــر ومــن تأخــر
حــى نهايــة األذان فقــد تنطــع
ً
وتكلــف بمــا ليــس مطالبــا بــه.
بــل مــن الســنة تعجيــل الفطــر
وتأخــر الســحور.

25
من األخطاء
غفلــة بعــض الصائمــن عــن الدعــاء
عنــد اإلفطــار فمــن الســنة الدعــاء
عنــد اإلفطــار لمــا يف ذلــك مــن الفضل
العظيــم والصائــم مــن الذيــن ال تــرد
دعوتهــم.
فعــن انــس بــن مالــك > قــال :قــال
رســول هللا @  M :ثــاث دعــوات
ال تــرد :دعــرة الوالــد ،ودعــوة الصائــم،
ودعــوة املســافر [ Lرواه أحمــد وصححــه األلبــاين].
ومــن األدعيــة الــواردة الصحيحــة مــا
كان يقولــه عنــد اإلفطــار M :ذهــب
الظمــأ ،وابتلــت العــروق ،وثبــت
األجــر إن شــاء هللا [ Lصحيــح أيب داود].

26
من األخطاء

انشـغال بعـض املسـلمني يف العشـر
األواخـر مـن رمضـان يف شـراء املالبـس
واحللـوى وتضييـع أوقـات فاضلـة فيهـا
ليلـة القـدر التي قـال هللا فيهـا M :خير
مـن ألـف شـهر [ Lالقـدر ]3:وممـا
يتبـع انشـغالهم عـن القيـام والتهجـد
مـن السـهر يف األسـواق السـاعات
الطويلـة يف التجـول والشـراء ،وهـذا أمر
مؤسـف يقـع فيه الكثير من املسـلمني،
والواجـب عليهـم اتب�اع سـنة نبيهم @
أنـه إذا دخـل العشـر األواخـر شـد المأذر
وأيقـظ أهله وأحيا ليلـه ،هكذا كان دأب
النبي @ وصحابتـ�ه } أجمعين.

27
من األخطاء

حتــرج بعــض املــرىض مــن
األفطــار واإلصــرار مــع وجــود
املشــقة ،وهــذا خطــأ فاحلــق
ســبحانه وتعــاىل قــد رفــع
احلــرج عــن النــاس وقــد رخص
للمريــض أن يفطــر ،ويقــي
بعــد ذلــك ،قــال تعــاىل { :مــن
شــهد منكــم الشــهر فليصمــه ومــن كان
ً
مريضــا أو علــى ســفر فعــدة مــن أيــام

أخــر } [البقــرة.]185:

28
من األخطاء
انشــغال بعــض الصائمــن باإلفطــار
عــن متابعــة أذان املغــرب ،وهــذا خطــأ
فإنــه يســن للصائــم وغــره أن يت�ابــع
املــؤذن ويقــول مثــل قولــه ،فعــن أيب
ســعيد اخلــدري أن رســول هللا@
قــال M :إذا ســمعتم النــداء فقولــوا
مثــل مــا يقــول املــوذن[ Lمتفــق
عليــه] .ويكــون متابعــة املــؤذن مــع
مواصلــة اإلفطــار وعــدم االنقطــاع
لعــدم ورود النهــي عــن األكل حــال
متابعــة املــؤذن وترديــد األذان وهللا
أعلــم.

29
من األخطاء

عــدم تعويــد الصبيــ�ان
والفتيـ�ات علــى الصيــام لصغــر
الســن ،واملســتحب تعويدهــم
علــى الصيــام قبــل البلــوغ
فيؤمــرون بــه للتمريــن عليــه،
خاصــة إذا أطاقــوه لمــا ورد
عــن الربيــع بنــت معــوذ قالــت:
 Mفكنــا نصــوم صبي�اننــ�ا وجنعــل لهــم
اللعبــة مــن العهــن ،فــإذا بكــى أحدهــم
علــى الطعــام أعطينــ�اه ،ذاك حــى

يكــون عنــد اإلفطــار [ Lمتفــق عليــه].

30
من األخطاء

أن هنــاك مــن يعيــب علــى املســافر الفطــر ،وهــذا خطــأ،
فــإن للمســافر يف رمضــان الفطــر أو الصــوم ،وهــذا علــى
حســب حالتــه .قــال الشــيخ ابــن بــاز  « :األفضــل
ً
للصائــم الفطــر يف الســفر مطلقــا ،ومــن صــام فــا حــرج
عليــه؛ ألن النــي @ ثبــت عنــه هــذا وهــذا .وهكــذا
الصحابــة } .لكــن إذا اشــتد احلــر ،وعظمــت املشــقة،
تأكــد الفطــر ،وكــره الصــوم للمســافر؛ ألنــه @ لمــا رأى
ً
رجــا قــد ظلــل عليــه يف الســفر مــن شــدة احلــر وهــو
صائــم؛ قــال @M :ليــس الــر الصــوم يف الســفر ،Lولمــا
ثبــت عنــه @ أنــه قــالM :إن هللا حيــب أن تــؤىت رخصــه
كمــا يكــره أن تــؤىت معصيت ـ�هLويف لفــظM :كمــا حيــب
أن تــؤىت عزائمــه .Lوال فــرق يف ذلــك بــن مــن ســافر
علــى الســيارات أو اجلمــال أو الســفن والبواخــر وبــن
مــن ســافر يف الطائــرات .فــإن اجلميــع يشــملهم اســم
الســفر ،ويرتخصــون برخصــه ،وهللا ســبحانه شــرع
للعبــاد أحــكام الســفر واإلقامــة يف عهــده @ وملــن جــاء
بعــده إىل يــوم القيامــة».

31
من األخطاء
ســـرعة الغضـــب والصخـــب
والرفـــث ،يف نهـــار رمضـــان وينبغي
للصائـــم أن يتمثل حبديث النيب@ :
 Mالصـــوم جنة فـــإذا كان يـــوم صوم
أحدكـــم فـــا يرفـــث وال يصخـــب،
فإن ســـابه أحد أو شـــاتمه فليقل :ين
صائـــم [ Lرواه البخـــاري ،ومســـلم].
والصيــام ال يكــون عن األكل والشــرب
فقــط ،وإنمــا هــو صيــام يشــمل صيــام
اجلــوارح عــن املعــايص ،وصيــام
اللســان عــن الفحــش ومســاوئ
األخــاق.

32
من األخطاء

إهـدار األوقـات الفاضلـة مـن نهـار
رمضـان يف متابعـة املسـابقات الفضائيـ�ة
ومـا يصاحبـه ذلـك مـن املوسـيقى والغناء
واملسلسلات المائعـة.
يضعـف اإليمـان ،ويضيـع
وهـذا بلا شـك ً
علـى الصائم أجـورا عظيمة جيب اغتن�امها
يف هـذا الشـهر الكريـم ،وكيـف يسـتب�دل
املسـلم مـا هـو أدىن بمـا هـو خري؟
فالواجـب علـى املسـلم احلـرص علـى
أسـتغالل كل وقتـه يف رمضـان يف طاعـة
هللا عـز وجـل وقـراءة القـرآن ،والذكـر،
والدعـاء ،وقراءة الكتـب النافعة ،واملكوث
يف املسـجد ،وحضـور مجالـس العلـم حتى
حيصـد األجـر والثـواب يف هـذا الشـهر
ا لعظيـم.

33
من األخطاء

حتــرج بعــض الصائمــن مــن
اإلفطــار يف الســفر ،وهــذا خطــأ
فــإن رخصــة اإلفطــار يف الســفر
قــد دل عليــه قــول رســول هللا
@  M :إن هللا حيــب أن تــؤىت رخصــه
كمــا حيــب أن تــؤىت عزائمــه .L
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من األخطاء

املســارعة يف قــرأءة القــرأن بــا
تدبــر أو ترتي ـ�ل بهــدف االنتهــاء
ً
مــن اســتكمال قراءتــه معتقــدا
أن مــا يفعلــه هــو الـــصحيح،
ولكنــه هــو علــى خطــر عـــظيم
ألن القــرآن نــزل يف هــذا الشــهر
علــى رســول هللا @ وقــال هللا
فيــه  Mورتــل القــران ترتيــلا [ Lاملزمــل.]4:
فالواجــب :الرتتي ـ�ل يف القــراءة،
والتــأين ،وتدبــر معاني ـ�ه.

35
من األخطاء

إضاعــة ســنة االعتــكاف مــع
القــدرة عليهــا بالرغــم مــن
حصــول الكثيريــن علــى إجــازة
يف ذلــك الوقــت إال أنهــم ال
يطبقــون ســنة االعتــكاف يف
املســجد.

36
من األخطاء

حتــرج بعــض الصائمــن مــن
حلــق الشــعر ،أو قــص األظافــر،
أو نتــف اإلبــط ،أو حلــق العانــة
يف نهــار رمضــان حبجــة أن ذلــك
يفســد الصيــام.
والصحيــح :أن كل ذلك ال يفطر
الصائــم وال يفســد صومــه ،بــل
هو مــن الســن املســتحبة.

37
من األخطاء

حتـرج بعـص الصائمين مـن بلـع
الريـق يف نهـار رمضـان ومـا يصاحب
ذلـك مـن كثرة البصـق حبجـة عـدم
إفسـاد صومـه ،وتـأذي املسـلمني
بهـذا.
والصحيـح :أنـه ال بـأس مـن
ابتـلاع الريـق ولـو كثر ذلـك ،وتت�ابـع
يف املسـجد وغيره ،ولكـن إذا كان
ً
ً
بلغمـا غليظـا كالنخامة فلا يبلعا بل
يبصـق يف منديـل وحنـوه .وال يكـون
ذلـك بصـوت يـؤذي مـن حولـه.

38
من األخطاء
املبالغـة يف التمضـض واالستنشـاق
يف نهـار رمضـان بلا حاجة حبجة شـدة
احلـر وختفيـف وطـأة احلـر عليه.
قـال الشـيخ ابـن العثيمين :
« قـال رسـول هللا @  M :أسـبغ
الوضـوء ،وخلـل بين األصابـع ،وبالـغ
ً
يف االستنشـاق إال أن تكـون صائمـا L
وهـذا دليـل علـى أن الصائـم ال يب�الـغ
يف االستنشـاق ،وكذلـك ال يب�الـغ يف
املضمضـة؛ ألن ذلـك قـد يـؤدي إىل
نـزول المـاء إىل جوفـه فيفسـد بـه
صومـه» [فقـه العبـادات].

39
من األخطاء
حتـرج بعـض مـرىض الربـو مـن
ً
اسـتعمال البخـاخ خوفـا مـن فسـاد
صو مـه .
ويف هـذا يقـول الشـيخ ابـن عثيمين
« :اسـتعمال هـذا البخـاخ جائـز
للصائـم سـواء كان صيامـه يف رمضـان
أم يف غير رمضـان ،وذلـك ألن هـذا
البخاخ ال يصـل إىل املعدة ،وإنما يصل
إىل القصبـات الهوائيـ�ة فتنفتـح لمـا
فيـه مـن خاصيـة ويتنفـس اإلنسـان
ً
ً
تنفسـا عاديـا بعـد ذلـك .فليـس هـو
بمعنى األكل والشـرب» [كتـاب الدعـوة].

40
من األخطاء

حتــرج بعــض الصائمــن مــن
وضــع قطــرة العــن ،أو قطــرة
األذن ،أو وضــع احلنــاء علــى
الــرأس ،أو االكتحــال.
والصحيــح :أن كل هــذا ال يفطــر
بــه الصائــم ومن املباحــات أثن�اء
الصيــام يف أصــح قــويل العلمــاء،
الــذي ال جيــوز هــو قطــرة األنــف
ألنهــا منفــذ إىل املعــدة.

