
إعـــــــــداد:
 اللجنـــــة العلميـــة بالمكتــــــب

التعــــاونــي للــدعــــوة بالروضة  



احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أما بعد:
فهذه مجلة من األخطاء التي تقع فيها كثري من النساء يف رمضان، وأكثر هذه األخطاء واملخالفات ناجتة إما عن الفتيا بغري 

علم، وإما عن تقليد النساء بعضهن بعضًا دون برهان. 
ولذلك سنبني - بعون اهلل تعاىل – الصواب يف هذه األعامل، سائلني اهلل تعاىل أن يوفقنا إىل الصواب، وأن ينفع بذلك 

أخواتنا املسلامت.

إفطار الفتاة يف هنار رمضان بحجة كوهنا صغرية مع أهنا قد بلغت باحليض
قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل تعاىل: )جيب الصيام عىل الفتاة متى بلغت سن التكليف، وحيصل البلوغ بتامم مخس عرشة سنة، 
أو بإنبات الشعر اخلشن حول الفرج، أو بإنزال املني املعروف، أو باحليض، أو احلمل، فمتى حصل بعض هذه األشياء 
لزمها الصيام، ولو كانت بنت عرش سنني؛ فإن الكثري من اإلناث قد حتيض يف العارشة أو احلادية عرشة من عمرها 
فيتساهل أهلها ويظنوهنا صغرية فال يلزموهنا بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى 

عليها قلم التكليف( ]فتاوى إسالمية )2/ 117([

تساهل احلامل واملرضع يف اإلفطار يف رمضان ولو مل يكن عليها مشقة أو رضر
نفسها  عىل  الصوم  من  ختشى  كانت  إذا  إال  محلها  حال  الصوم  عليها  جيب  )احلامل  لإلفتاء:  الدائمة  اللجنة  قالت 
قضت  إذا  إطعام  عليها  وليس  النفاس،  من  وتطهر  محلها  تضع  أن  بعد  وتقيض  الفطر  يف  هلا  فريخص  جنينها  أو 
اإلطعام( عن  ويكفيها  الصيام  من  بد  ال  بل  الصيام،  عن  اإلطعام  جيزئها  وال  بعده  الذي  رمضان  جميء  قبل   الصيام 

 ]فتاوى اللجنة الدائمة )10/ 226([

ُج بعِض النساء من اإلفطار يف هنار رمضان إذا كانت حائضًا أو نفساء حترُّ
قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل تعاىل: )عىل احلائض والنفساء أن تفطرا وقت احليض والنفاس، وال جيوز هلام الصوم وال الصالة 
يف حال احليض والنفاس، وال يصحان منهام، وعليهام قضاء الصوم دون الصالة؛ ملا ثبت عن عائشة ريض اهلل عنها أهنا 
متفق عىل  الصالة«  بقضاء  نؤمر  الصوم وال  بقضاء  نؤمر  »كنا  فقالت:  الصوم والصالة؟  احلائض  سئلت: هل تقيض 

صحته( ]جمموع فتاوى ابن باز )15/ 182( و)15/ 190([

امتناع املرأة عن الصيام إذا مل تغتسل من احليض قبل طلوع الفجر.
عليها  وجب  بلحظة  الفجِر  قْبل  ولو  رمضان  يف  الليل  يف  طهرْت  )إذا  تعاىل:  اهلل  رمحه  عثيمني  ابن  الشيخ  قال 
َتْغَتسل  مل  وإْن  حينئٍذ  صوُمها  ويصحُّ  الصياُم،  عليها  فوجَب  يمنُعه  ما  فيها  وليس  الصيام  أهِل  ِمْن  ألهنا  الصوُم؛ 
ريض  عائشة  لقول  صوُمه؛  يصحُّ  فإنَّه  اْلفجِر  طلوِع  بعَد  إالَّ  يْغتِسْل  ومل  صاَم  إذا  كاجلُنِب  الفجر  طلوِع  بعد  إالَّ 
عليه(  متفق  َرمضاَن«  يف  يصوُم  ثم  احتالٍم  غري  مجاٍع  من  ُجنُبًا  يصبُح  وسّلم  عليه  اهلل  صىل  النبيُّ  »كان  عنها:   اهلل 

]جمالس شهر رمضان )ص: 56([

امتناع النفساء عن الصيام والصالة إذا طهرت من النفاس قبل األربعني
والتابعني  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  أصحاب  من  العلم  أهل  )أمجع  تعاىل:  اهلل  رمحه  الرتمذي  اإلمام  قال 
وتصيل( تغتسل  فإهنا  ذلك،  قبل  الطهر  ترى  أن  إال  يوما،  أربعني  الصالة  تدع  النفساء  أن  عىل  بعدهم   ومن 

 ]سنن الرتمذي )1/ 204([
وقال الشيخ ابن باز رمحه اهلل: )إذا طهرت النفساء قبل األربعني وجب عليها الغسل والصالة والصوم يف رمضان، وحل 

لزوجها مجاعها بإمجاع أهل العلم، وليس ألقل النفاس حد حمدود( ]جمموع فتاوى ابن باز )10/ 225([



إفساد صيام من حاضت بعد غروب الشمس وقبل اإلفطار أو صالة املغرب
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: )بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاءها احليض قبل أن 
تصيل املغرب، فبعض النساء تقول: إهنا إذا أتاها احليض بعد الفطر وقبل صالة املغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد.

وكذلك بعض النساء يبالغ أيضًا ويقول: إذا جاءها احليض قبل صالة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد.

وكل هذا ليس بصحيح، فاملرأة إذا غابت الشمس وهي مل تر احليض خارجًا فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب 
الشمس بلحظة واحدة فصومها صحيح(؛ )حتى لو أحست بأعراض احليض قبل الغروب من الوجع والتأمل، ولكنها مل 
تره خارجًا إال بعد الغروب، فإن صومها صحيح، ألن الذي يفسد الصوم هو خروج دم احليض قبل غروب الشمس، 

وليس اإلحساس به، بل خروجه بالفعل( ]جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )19/ 80(، )19/ 270([

استعامل املرأة أدوية منع احليض - ولو كانت مرضة هبا - حرصًا عىل الصيام يف رمضان أو 
إدراك فضل العرش األواخر

قالت اللجنة الدائمة لإلفتاء: )جيوز أن تستعمل املرأة أدوية يف رمضان ملنع احليض إذا قرر أهل اخلربة األمناء من الدكاترة 
ومن يف حكمهم أن ذلك ال يرضها، وال يؤثر عىل جهاز محلها، وخري هلا أن تكف عن ذلك، وقد جعل اهلل هلا رخصة يف 
الفطر إذا جاءها احليض يف رمضان، ورشع هلا قضاء األيام التي أفطرهتا وريض هلا بذلك دينا( ]فتاوى اللجنة الدائمة 

])151 /10(
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: )الذي أرى أن املرأة ال تستعمل هذه احلبوب ال يف رمضان وال يف غريه؛ ألنه ثبت 
عندي من تقرير األطباء أهنا مرضة جدًا عىل املرأة، عىل الرحم واألعصاب والدم، وكل يشء مرض فإنه منهي عنه؛ لقول 

النبي َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ال رضر وال رضار«( ]جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )19/ 259([

مداعبة الزوج أو متكينه من املداعبة إذا كانا ال يأمنان عىل نفسيهام من إفساد الصيام باجلامع أو اإلنزال
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: )إن كان الصائم خيشى عىل نفسه من اإلنزال بالتقبيل ونحوه، أو من التدرج بذلك إىل 
اجلامع؛ لعدم قوته عىل كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه حَيُرم حينئذ سدًا للذريعة، وصونًا لصيامه عن الفساد( ]“جمالس 

شهر رمضان” )املجلس الرابع عرش([

االستمناء يف هنار رمضان )العادة الرسية(
لُِفُروِجِهْم  ُهْم  }َوالَِّذيَن  تعاىل:  لقوله  فعله؛  جيوز  ال  حرام،  وغريه  رمضان  يف  )االستمناء  لإلفتاء:  الدائمة  اللجنة  قالت 
ُْم َغرْيُ َمُلوِمنَي. َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدوَن{ وعىل من فعله يف  َحافُِظوَن. إاِلَّ َعىَل َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْياَمهُنُْم َفإهِنَّ
هنار رمضان وهو صائم أن يتوب إىل اهلل، وأن يقيض صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، وال كفارة؛ ألن الكفارة إنام وردت 

يف اجلامع خاصة( ]فتاوى اللجنة الدائمة )10/ 256([ 

متكني الزوج من اجلامع يف هنار رمضان ظنًا منها أن املحرم واملفسد للصيام هو إنزال املني
الدائمة لإلفتاء: )من جامع يف هنار رمضان ممن جيب عليه الصوم وهو عامل بصومه، وأن اجلامع فيه حرام  اللجنة  قالت 
والتقى اخلتانان وجبت عليه الكفارة مع القضاء ولو مل ينزل، ووجب عليه أن يتوب إىل اهلل، ويستغفره، فإنه ارتكب إثام 

كبريا وذنبا عظيام( ]فتاوى اللجنة الدائمة )10/ 306([

اعتقاد فساد الصيام إذا طلع الفجر قبل أن تغتسل من اجلنابة
قال الشيخ ابن باز رمحه اهلل تعاىل: )لو جامع أهله يف الليل ومل يغتسل إال بعد طلوع الفجر مل يكن عليه حرج يف ذلك، فقد 



ثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه »كان يصبح جنبا من مجاع ثم يغتسل ويصوم«.
طلوع  قبل  بالغسل  البدار  اجلميع  عىل  جيب  بل  الشمس،  طلوع  إىل  الصالة  أو  الغسل  تأخري  للجنب  جيوز  ال  ولكن 

الشمس حتى يؤدوا الصالة يف وقتها( ]جمموع فتاوى ابن باز )15/ 277([

التحرج من وضع احلناء أو الكريامت واألدهان أثناء الصيام
الصيام(  عىل  يؤثر  ال  ألنه  به؛  لتمتشط  شعرها  تدهن  أو  احلناء  تضع  أن  )وللمرأة  لإلفتاء:  الدائمة  اللجنة   قالت 

]فتاوى اللجنة الدائمة )10/ 328([

التحرج من تذوق الطعام أثناء الصيام
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل: )ال يبطل الصوم بتذوق الطعام إذا مل يبتلعه، ولكن ال تفعله إال إذا دعت احلاجة إليه، 

ويف هذه احلال لو دخل منه يشء إىل بطنك بغري قصد فصومك ال يبطل( ]فتاوى أركان اإلسالم )ص:484([

تطيب النساء وتربجهن عند اخلروج لصالة الرتاويح
؛ لقوِل النبيِّ صىل اهلل  قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل: )جيوز للنِّساِء ُحضوُر الرتاويِح يف املساجِد إذا أمنِت الفتنُة منهنَّ وهبنَّ
لِف الصالِح ريض اهلل عنهم، لكِْن جيُب أْن تأيت متسرتًة متحجبًة  عليه وسّلم: »ال مَتْنعوا إماَء اهلل مساجَد اهلل«، وألنَّ هذا ِمْن عمِل السَّ
َغرَي متربجٍة وال متَطيبٍة وال رافعٍة صوتًا وال ُمبديٍة زينًة؛ لِقولِِه تعاىل: }َوالَ ُيْبِديَن ِزينََتُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها{ ]النور: 31[  أي: لِكْن ما 
ظهَر منْها فال يمكن إخفاؤه وهَي اجللَباُب والعَباَءُة ونْحوُها، وألن النبيَّ صىل اهلل عليه وسّلم ملا أمر النِّساَء باخلروج إىل 
الصالة يوَم الِعيد قالت أمُّ عطية: يا رسوَل اهللِ إحدانا ال يكوُن هلا ِجَلباٌب قال: »لُتلبِسها ُأخُتها من جلباهبا«، متفق عليه.
ر عكس الرجال؛ لقول النبي صىل  ر فامُلؤخَّ ف امُلؤخَّ والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجاَل ويبِعْدن عنْهم ويبدأَن بالصَّ

هُلا«، رواه مسلم.  ها أوَّ ها آِخُرها وخري صفوِف النساِء آِخُرها ورشُّ هُلَا ورشُّ اهلل عليه وسّلم: »خري صفوف الرَجاِل أوَّ

رَن إالَّ لِعذٍر؛ حلديِث أمِّ َسَلَمَة ريض اهلل عنها قالْت: »كان النبي صىل  وَينرْصفَن من املسجِد فوَر َتسليِم اإِلماِم، وال يتأخَّ
اهلل عليه وسّلم إذا سلَّم قاَم النِّساُء ِحنَي يقيِض تسليَمه وهو يمُكُث يف َمقاِمِه َيْسريًا قبل أْن يقوَم«، قالْت: نرى واهلل أعلم 

أن ذلك كان لكي ينرصف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه البخاري( ]جمالس شهر رمضان )ص: 30([
ليايل رمضان  النساء الاليت حيرضن إىل املسجد يف  أمر يفعله بعض  أنبه إىل  املناسبة أود أن  وقال رمحه اهلل تعاىل: )وهبذه 
حيرضن معهّن مبخرة وعودًا ويتبخرّن هبا وهن يف املسجد فتعلق الرائحة هبّن فإذا خرجن إىل السوق وجد فيهّن أثر 

الطيب، وهذا خالف املرشوع يف حقهّن.
فال( هبا  النساء  يتبخر  أن  وأما  هبا،  النساء  يتبخر  أن  بدون  فقط  املسجد  وتبخر  باملبخرة  املرأة  تأيت  أن  بأس  ال   نعم؛ 

 ]فتاوى نور عىل الدرب للعثيمني )8/ 2([

عدم إمتام بعض النساء صالة الفريضة بعد سالم اإلمام إذا فاهتا يشء منها
من املخالفات التي تقع فيها بعض النساء: أهنا إذا دخلت مع اإلمام وقد فاهتا من الصالة ركعة أو أكثر فإهنا تسلم مع اإلمام 

وال تقيض ما فاهتا، وهذا غالبًا ما يكون يف رمضان إذا جاءت لصالة الرتاويح.
وهذا خطأ فاحش، والواجب عليها أن تقيض ما فاهتا؛ لقول النبي صىل اهلل عليه وسلم: »إَِذا َسِمْعُتُم اإِلَقاَمَة، َفاْمُشوا إىَِل 
ُّوا« ]رواه البخاري )636( ومسلم )602([  ُعوا، َفاَم َأْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفَأمِت كِينَِة َوالَوَقاِر، َوالَ ُترْسِ اَلِة َوَعَلْيُكْم بِالسَّ الصَّ

وهذا عام يف الرجال والنساء.

واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.


