


من أخطاء الناس يف رمضان 
 

٥ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء 
 .واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

ها هي الدنيا تستعد الستقبال شهر كرمي حبيب إىل نفوس 
 .املؤمنني

 .يمها مها الليل والنهار يتسابقان إيذانا مبقدم هذا الشهر العظ
ها هي قلوب املؤمنني ميألها الفرح والسرور باستقبال هذا 

 .املوسم اجلليل من مواسم الطاعة والرمحة والعتق من النريان
شهر الذكر ... شهى اهلدى والفرقان ... إنه شهر رمضان 

... شهر الصدقة والصيام ... شهر الشكر والتسابيح ... والتراويح 
 .شهر اإليثار واملواساة

وفقنا اهللا لصيام ارك ... ومرحبا بك يا شهر رمضان  فأهالً
 .وقيام ليلك أعواما عديدة، وأزمنة مديدة

 أخي املسلم
هناك أناس يقصرون مع هذا الشهر العظيم، وال يقدرونه حق 

وقد ... فتقع منهم األخطاء واملخالفات واملنكرات ... قدره 
 .يدرون بذلك وقد ال يدرون

 ك مصيبةفإن كنت ال تدري فتل
 

 
 وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم 
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وسوف ننبه يف هذه الوريقات على بعض األخطاء واملخالفات 
اليت تقع من كثري من الناس حىت يعلموها وحيذروا منها ويقتربوا إىل 

 : اهللا تعاىل بتركها، فمن ذلك
جهل كثري من الناس بفضائل رمضان، فيستقبلونه كغريه  -١

اهللا عز وجل فضله بفضائل عظيمة، ومن ذلك من الشهور، مع أن 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة، وغلقت أبواب «: قوله 

 ].رواه مسلم[ »النار، وصفدت الشياطني
لَيلَةُ الْقَدرِ خير : ومن ذلك أن فيه ليلة القدر، وقد قال تعاىل

بادة أي أن العبادة فيها خري من ع]. ٣: القدر[ من أَلْف شهرٍ
 .ألف شهر

فالواجب على الناس أن يغتنموا هذا الشهر، ويستغلوا أيامه 
ولياليه يف التقرب إىل اهللا عز وجل؛ لينالوا األجر العظيم والثواب 

 .اجلليل ومغفرة الذنوب، والعتق من النريان
وهناك صنف آخر يضيق صدره إذا علم بقدوم رمضان،  -٢

وا يف أسر السجائر والشيشة ومعظم هؤالء من املدخنني، الذين وقع
 .والتبغ بشىت أنواعه

يكرهون رمضان ألنه حيرمهم من التدخني بالنهار، ولو كانوا 
من أهل احلزم جلعلوا من رمضان فرصة للتخلص من هذا الوباء 

 .اخلطري والسموم الفتاكة
إذا كان باستطاعتك أن تترك التدخني نصف ! فيا أخي املدخن

أين إرادتك؟ أين قوتك؟ ! ركه اليوم كله؟يوم كامل، فلماذا ال تت
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 أين عزميتك؟
لو أعلم أن شرب املاء يقدح يف : أتعرف أن أحد السلف قال

فكيف بك أنت تشرب هذا الدخان مع خبثه . عداليت ما شربته
 !أليس هذا من العجب؟... ونتانته، واتفاق العلماء على حترميه

الشديد  الكسل: ومن أخطاء كثري من الناس يف رمضان -٣
وكثرة النوم، وال سيما يف ار رمضان، ومنهم من ال يستيقظ من 
نومه إال قبيل املغرب لتناول اإلفطار؟ أين الصيام إذن؟ وأين 

 الصلوات املكتوبات؟ وأين ذكر اهللا وتالوة القرآن؟
كثرة السهر إىل ساعات متأخرة : ومن األخطاء يف رمضان -٤

عدم السهر  ان من هدي النيب من الليل لغري حاجة وال عمل، وك
 .بعد العشاء

وتعظم البلية حني يسهر بعض هؤالء على ما يغضب اهللا عز 
وجل من لعب الورق والزهر واملعاكسات اهلاتفية، أو يف األسواق، 
أو يف متابعة القنوات الفضائية وغري الفضائية اليت تبث العري 

ة يف هذا الشهر واخلالعة واون، ويزداد سعارها وخالعتها خاص
الفضيل، فأي صوم هلؤالء الذين قضوا ارهم يف النوم، وأفطروا 

 !على مشاهدة األجساد العارية؟
ومن األخطاء تضييع األوقات يف متابعة الفوازير وحل  -٥

 . األلغاز واألحاجي، واملشاركة يف املسابقات الضارة
ومن األخطاء كثرة األكل يف رمضان حىت أصبح رمضان  -٦

ند كثري من الناس شهر الطعام والشراب واملوائد، ال شهر الصيام ع
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والقيام والفوائد، وقد أجريت إحصائية يف أحد الدول فوجدوا أن 
كميات األطعمة واملشروبات اليت تستهلك يف رمضان أكثر منها 

فهل هذا هو رمضان؟ وهل هذا هو . بكثري يف أي شهر آخر
 وأصحابه؟ رسول اهللا الصيام؟ وهل هذا هو ما كان عليه 

ما مأل آدمي وعاء شرا من بطنه، حبسب «: يقول النيب 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ال حمالة، فثلث لطعامه، 

رواه أمحد والترمذي وابن ماجه [ »وثلث لشرابه، وثلث لنفسه
 ].وصححه األلباين

ترك األمر باملعروف والنهي عن : ومن األخطاء يف رمضان -٧
ملنكر والنصح للمسلمني، فبعض الناس يرى األخطاء واملنكرات ا

وال حيرك هلا ساكنا، ومنهم من يقدر أن هذا الرجل الذي يسب أو 
يلعن أو يؤذي غريه لن يستجيب للنصح فيترك نصحه اعتمادا على 
التقدير اخلاطئ الذي ليس عليه أي دليل، واهللا تعاىل يقول يف شأن 

فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه * ا إِلَى فرعونَ إِنه طَغى اذْهب: أعىت البشر
الدين «: ويقول النيب ]. ٤٤، ٤٣: طه[ يتذَكَّر أَو يخشى

هللا، ولكتابه، ولرسوله، : ملن؟ قال: قالوا –ثالثًا  –النصيحة 
 ].رواه مسلم[ »وألئمة املسلمني وعامتهم

ترك كثري من الناس العمل، : انومن األخطاء يف رمض -٨
وانصرافهم إىل أكل أموال الناس بالباطل، فهذا يتسول يف املساجد، 
وهذا يف الشوارع، وهذا ميد يده للتجار، وللناس يف ذلك حيل 
كثرية أكثرها كذب وتضليل وتزوير، ليحصلوا على أموال 
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 .الصدقات والزكوات اليت توزع بكثرة يف هذا الشهر
ما يفعله بعض الناس من السفر : اء يف رمضانومن األخط -٩

خارج البالد سواء يف أول الشهر أو يف وسطه، ليعصوا اهللا يف هذه 
البالد حبرية، ولو علم هؤالء مصلحتهم ملا فعلوا ذلك ولظلوا يف 

 .بالدهم يصومون ويصلون ويغتنمون أيام وليايل هذا الشهر الكرمي
عض الناس يف أول اجتهاد ب: ومن األخطاء يف رمضان -١٠

رمضان، ويظل هذا االجتهاد ينقص شيئًا فشيئًا حىت يكاد ينعدم يف 
يكثر  ، فقد كان النيب آخر رمضان، وهذا خالف هدي النيب 

من أنواع العبادات يف مجيع رمضان، وكان يف العشر األواخر أشد 
 .اجتهادا من العشر األوائل والعشر األوسط

خيص العشر األواخر يف  النيب كان : قال احلافظ ابن رجب
 : رمضان بأعمال ال يعملها يف بقية الشهر منها

 .إحياء الليل، فيحتمل أن املراد إحياء الليل كله -١
ومنها أنه كان يوقظ أهله للصالة يف ليايل العشر األخري  -٢

 .دون غريها من الليايل
: كان يشد املئزر، والصحيح أن املراد ومنها أن النيب  -٣

 .اعتزاله النساء
 ].لطائف املعارف باختصار. [االعتكاف: ومنها -٤

 !فيا أخي احلبيب
اجتهادك يف أول رمضان دليل خري وبرهان صدق، فحافظ 
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على هذا االجتهاد، واصرب على طاعة اهللا، صرب املريض على مرارة 
 .الدواء، وسوف تتذوق حالوا فيما بعد

لو علم امللوك ما حنن عليه من اللذة والنعيم : قال بعض السلف
 .بطاعة اهللا، جلالدونا على ذلك بالسيوف

الغيبة، والنميمة، : ومن أخطاء بعض الناس يف رمضان -١١
والكذب، والزور، والفري يف أعراض املسلمني، يقطعون بذلك 

ال ساعات صومهم كما زعموا، وهذا يضعف ثواب الصيام جدا، ق
من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هللا «: النيب 

 ].رواه البخاري[ »حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه
وبعض الناس يتناولون أعراض املسلمني ويؤذوم على سبيل 

ويل للذي حيدث فيكذب، «: يقول الضحك والتنكيت، والنيب 
بو داود رواه أمحد وأ[ »ليضحك به القوم، ويل له، ويل له

 ].والترمذي وحسنه األلباين
مساع األغاين واألحلان، وهذا : ومن األخطاء يف رمضان -١٢

وإن كان حمرما يف غري رمضان، فتحرميه يف رمضان أشد، لشرف 
الزمان وكثرة فضائل رمضان، فرمضان هو شهر القرآن ال شهر 

الد األحلان، فعلى العاقل أن جيعل من هذا الشهر بداية حقيقية ملي
وهدي السلف الصاحل  جديد، يف ظل كتاب اهللا وسنة رسوله 

من الصحابة والتابعني، وال يعتمد على رخص بعض العلماء 
 .وأخطائهم، فإن من تتبع رخصة كل عامل، اجتمع يف الشر كله
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 ةــــحمل

واعلم أن مساع األغاين يضاد مساع القرآن «: قال ابن رجب
 ووحيه ونوره، الذي أحيا اهللا به من كل جهة، فإن القرآن كالم اهللا

واألغاين . القلوب امليتة، وأخرج العباد به من الظلمات إىل النور
وآالا مزامري الشيطان، فإن الشيطان قرآنه الشعر، ومؤذنه املزمار، 

نزهة اٍألمساع [ »ومصائده النساء، كذا قال قتادة وغريه من السلف
 ].٩٩ص

يفعله كثري من الشباب بعد  ما: ومن األخطاء يف رمضان -١٣
صالة العشاء من التفحيط بسيارم، فيؤذون املسلمني، ويعرضون 

وأقبح . أرواح الناس للخطر، ويعرضون أنفسهم وسيارام للتلف
من ذلك أم يقومون ذه األفعال أثناء صالة التراويح، فيشوشون 
 على املصلني، وخيرجوم عن اخلشوع املطلوب، وقد يقلق بعض
الناس على سيارام اليت رمبا يصدمها بعض هؤالء املتهورين، 

 .فتتشتت أذهام بني الصالة وبني ما حيدث يف اخلارج
وبعض الشباب والصبيان ال حيلو هلم اللعب باأللعاب النارية 
واملفرقعات إال عند صالة التراويح، فيؤذون املصلني أشد األذى، 

 .اكع أو ساجدوخيشى عليهم من دعوة مستجابة من ر
 : ونقف هنا متسائلني

أي أولياء أمور هؤالء؟ أين اآلباء واألمهات وكبار اإلخوان؟ 
 كيف يذهبون إىل املسجد ويتركون هؤالء فريسة ألصدقاء السوء؟
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 أليس هناك من توجيه حول احترام املسجد والصالة واملصلني؟
 وملاذا ال يتعود هؤالء على صالة القيام ورمبا جاوز أحدهم

 الثانية عشرة أو الرابعة عشرة من عمره؟
عدم تبييت النية للصيام يف : ومن األخطاء يف رمضان -١٤

. الليل ولو قبل الفجر بلحظة، والنية حملها القلب، والتلفظ ا بدعة
 .بل يكفي أن ينوي ذلك بقلبه

إفطار بعض الطالب يوما أو : ومن األخطاء يف رمضان -١٥
ختبارات أو املذاكرة، ألن التركيز ال يكون يومني أو أكثر حبجة اال

مع الصيام، وهذا خطأ عظيم وجهل بأحكام الصيام، فاالختبارات 
 .واملذاكرة ليست من األسباب املبيحة للفطر حبال

سرعة غضب بعض الناس، : ومن األخطاء يف رمضان -١٦
وانفالت أعصام يف ار رمضان، وإذا نوقش يف ذلك احتج 

ه حجة باطلة؛ ألن الصيام يؤدي إىل التقوى كما قال بالصيام، وهذ
يا أَيها الَّذين َآمنوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى : تعاىل

، والتقوى تنايف ]١٨٣: البقرة[ الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
ن يتحلى اإلنسان سرعة الغضب والتعدي على اآلخرين، فالواجب أ

بأخالق الصيام من الصرب واحللم والرمحة واملروءة وغري ذلك من 
 .مكارم األخالق

إمهال بعض الصلوات كصالة : ومن األخطاء يف رمضان -١٧
الظهر، فال يصليها لكونه نائما، وكذلك صالة املغرب اليت يتخلف 

جر عنها بعض الناس النشغاله بالطعام والشراب، وكذلك صالة الف
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 .اليت ينام عنها كثري من الناس
تضييع الليايل األخرية من : ومن األخطاء يف رمضان -١٨

رمضان، واالنشغال فيها باإلعداد للعيد، وشراء املالبس اجلديدة 
والتردد على اخلياطني وحمالت األحذية وغريها، والواجب هو 

 .دراإلكثار من العبادة يف هذه الليايل اليت ترجى فيها ليلة الق
تعمد بعض الناس السفر دون : ومن األخطاء يف رمضان -١٩

حاجة؛ ليتمكن من الفطر يف رمضان، وخباصة يف أيام الصيف 
واحلر، مث يقوم بقضاء تلك األيام يف أيام الشتاء وقصر النهار، وهذه 
احليلة إن خفيت على الناس فإا ال ختفى على اهللا، وسوف حياسب 

 .هؤالء على نيام
إقامة الزيارات العائلية : من األخطاء يف رمضانو -٢٠

املختلطة، فيختلط الشاب بابنة عمه أو ابنة خاله، وقد خيلو ا يف 
بعض األماكن وال يسلمان حينئذ من حيل الشيطان ومكائده 

 . ووسوسته
ترك صالة التراويح واالنشغال : ومن األخطاء يف رمضان -٢١

 وغريها من الربامج، والنيب  عنها مبشاهدة املسلسالت والفوازير
 »من قام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«: يقول

 ].متفق عليه[
إلقاء األطعمة الزائدة يف : ومن األخطاء يف رمضان -٢٢

صناديق القمامة، وكان األوىل ؤالء أن يقتصدوا يف صنع الطعام 
ن هناك جهات مث إ. وال يسرفوا بإعداد ما يزيد عن حاجتهم
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تستقبل فائض الوالئم، فعليهم أن يكونوا على صلة ذه اجلمعيات 
لتسليمهم ما فاض عن حاجتهم من األطعمة، حىت ال يقعوا يف 

 .االستهانة بنعمة اهللا واحتقارها
 .نسأل اهللا أن يغفر لنا ذنوبنا وأخطاءنا يف هذا الشهر العظيم

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

  


