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بسم هللا الرمحن الرحيم
ادلقدمـة
َّ ِ
ِ
ام
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
احلمد هلل القائل :يَا أَيُّـ َها الذ َ
ين آ ََمنُوا ُكت َ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَـ ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن ،والصالة والسالم
ب َعلَى الذ َ
َك َما ُكت َ
على من قال« :من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر لو ما تقدم
من ذنبو» ،وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إىل بوم الدين.
وبع ـد:
فالصيام عبادة عظيمة ،تتقرب هبا ادلسلمة إىل هللا ،وذلك بًتك
شهوات النفس من شراب وطعام ونكاح وغريه ،وىو من العبادات
اجلليلة اليت تُقدم فيها ادلسلمة رضا موالىا على طلب شهوهتا وىواىا.
ولِشرف الصيام ومكانتو عند هللا ،اختصو  -سبحانو ،وتعاىل -
لنفسو من بني سائر العبادات .قال « :يقول هللا – عز وجل :كل
عمل ابن آدم لو ،احلسنة بعشر أمثاذلا إىل سبعمائة ضعف ،إال
الصيام ،فإنو يل :وأنا أجزي بو[ »...متفق عليو].

وبني يديك  -أخيت ادلسلمة  -ىذا الكتاب ادلرسوم بـ"فضائل
عل هللا أن ينفع بو ،وأن جيعلو خالصا لوجهو الكرمي.
شهر الصوم" َّ
واحلمد هلل رب العادلني.
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من فضائل الصيام
ٔ -الصوم ومغفرة الذنوب:
عن أيب ىريرة – رضي هللا عنو  -أن النيب  قال« :من صام
رمضان إميانا واحتسابا غُ ِف َر لو ما تقدم من ذنبو» [متفق عليو].

وىذا بشرط أن ُُتنب الكبائر من الذنوب؛ فالكبائر ال يكفرىا
إال التوبة؛ لقول الرسول « :الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل
اجلمعة ،ورمضان إىل رمضان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت
الكبائر» [رواه مسلم].
ٕ -الصوم ُجنة من النار ،ووقاية من الشهوات:

عن جابر – رضي هللا عنو  -أن النيب  قال« :الصوم جنة،
ستجن هبا العبد من النار» [رواه الطرباين] ،وقال رسول هللا :
يُ ُّ
«من صام يوما يف سبيل هللا؛ باعد هللا وجهو من النار سبعني
خريفا» [متفق عليو].
كل ىذا الفضل العظيم يُدرك بصيام يوم واحد ،فكيف مبن
صامت شهر رمضان ،وصامت األيام الفاضلة يف سائر العام؟!.
وكذلك الصيام زتاية ووقاية من الوقوع يف الشهوات؛ لذلك
أرشد ادلصطفى  - وىو الناصح الشفيق -الشباب العاجز عن
الزواج بالصيام ،فقال « :يا معشر الشباب ،من استطاع منكم
الباءة ،فليتزوج؛ فإنو أغض للبصر ،وأحصن للفرج ،ومن مل
يستطع ،فعليو بالصوم؛ فإنو لو وجاء» [متفق عليو].
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ٖ -الصوم والشفاعة:
قال رسول هللا « :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم
القيامة ،يقول الصيام :أي رب ،منعتو الطعام والشهوات بالنهار،
فشفعين فيو ،ويقول القرآن :منعتو النوم بالليل ،فشفعين فيو.
قال :فيشفعان» [رواه اإلمام أزتد].
ٗ -أدرك الباب:
عن سهل بن سعد – رضي هللا عنو  -أن النيب  قال« :إن يف
اجلنة بابا يُقال لو :الريان ،يدخل منو الصائمون يوم القيامة ،ال
يدخل منو أحد غريىم ،يُقال :أين الصائمون يوم القيامة؟ فيقومون
ال يدخل منو أحد غريىم ،فإذا دخلوا أُغلق ،فلم يدخل منو أحد»
[متفق عليو].
فاحرصي أخيت ادلسلمة بأن تكوين من القائمات لذاك الباب،
وذلك باحملافظة على الصيام الفرض ،وصيام النوافل ادلستحبة.
٘ -فرحة الصائمات:
عن أيب ىريرة – رضي هللا عنو  -أن النيب  قال« :للصائم
فرحتان :فرحة عند فطره ،وفرحة عند لقاء ربو» [متفق عليو].
فرحة عند فطرىا :وذلك بعد أن َم َّن هللا عليها بإكمال الصيام،
وإباحة ما كان عليها ُزلَّرما من األكل والشرب وغريه.
فرحة عند لقاء رهبا :وذلك إذا وجدت ثواب الصيام ُمدخرا ذلا
عند رهبا .قال تعاىل :يَـ ْوَم ََِت ُد ُك ُّل نَـ ْف ٍ
ت ِم ْن َخ ٍْري
س َما َع ِملَ ْ
ض ًرا[ آل عمران.]ٖٓ :
ُُْم َ
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 -ٙالصائمة وريح ادلسك:
قال رسول هللا « :والذي نفس ُممد بيده؛ خللوف فم
الصائم أطيب عند هللا من ريح ادلسك» [متفق عليو].
إن تلك الرائحة ادلستقذرة الكريهة عند الناس – وىي بسبب
ُخلُّو ادلعدة من الطعام  -زلبوبة إىل رب اجلنة والناس – سبحانو
وتعاىل  -وال دينع من السواك للصائمة بعد الزوال ،فهو أمر مستحب
على القول الراجح.

فضل صالة الرتاويح
عن أيب ىريرة – رضي هللا عنو  -أن رسول هللا  قال« :من
قام رمضان إميانا واحتسابا غُ ِف َر لو ما تقدم من ذنبو» .ومعٌت قولو:
«إميانا» أي( :إديان باهلل ،ومبا أعده من األجر والثواب) ،وقولو:
«احتسابا» أي( :طلب ذلك األجر والثواب من هللا تعاىل ،أي :ال
رياء وال مسعة).
فصالة الًتاويح يف رمضان ُسنَّة مؤكدة ،حث عليهاَّ ،
ورغب فيها
الرسول ادلصطفى .

مالحظات عند ذىاب النساء إىل ادلساجد
سيالحظ على بعض األخوات يف رمضان حني يأتني إىل
ادلساجد عدة ملحوظات منها:
ٔ -خروج بعض النساء إىل ادلسجد وىن متعطرات ،وىذا فيو
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سلالفة دلا أمر بو النيب  ،وحيدث بسببو فتنة للرجال ،قال « :أميا
امرأة استعطرت ،فمرت على قوم ليجدوا رحيها ،فهي زانية» [رواه
أزتد والًتمذي].
ٕ -إظهار بعض مفاتنهن؛ بلبس الثوب الضيق أو وجود فتحة
يف أسفل ثوهبا تبدو ساقيها أو لبس العباءة القصرية أو كشف
وجهها.
وادلسلمة مأمورة بالتسًت واحلجاب الكامل جلميع جسدىا؛ ألهنا
إذا مل تلتزم بذلك فقد عصت هللا ورسولو ،وحصل بسبب ذلك فتنة
عظيمة ،وشر كبري ،من لفت أنظار الرجال ،وجرأهتم عليها إىل غري
ذلك.
ٖ -اصطحاب األطفال معهن إىل ادلسجد ،شلا يؤدي إىل إزعاج
ادلصلني ،حيث جيتمع عدد كبري من األطفال ،فيلعبون يف ادلسجد،
ويزعجون ادلصلني بأصواهتم ،وال يراعون حرمة ادلسجد ،شلا يؤدي إىل
التشويش على ادلصلني ،وانشغاذلم عن عبادهتم.
كما يالحظ على بعض األخوات أهنا رمبا أتت برضيعها ،وتركتو
على األرض ،وانشغلت بصالهتا ،وطفلها يبكي بكاء شديدا ،رمبا أثر
عليو ،وأزعج ادلصلني ،فنقول ذلذه األخت :لو صليت يف منـزلك
لكان خريا لك.
ٗ -جلوس بعض األخوات بني الركعات يتحدثن يف أمور الدنيا،
حىت إذا قرب الركوع قامت فركعت ،وىذا خطأ ،حيث مل تدرك مع
اإلمام تكبرية اإلحرام ،ومل تقرأ الفاحتة ،وانشغلت بغري عذر شرعي،
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وسبب ذلك جهلها بدين رهبا.
٘ -يالحظ على صفوف النساء عدم إدتامها ،وعدم الًتاص
فيها ،بل قد يوجد فرجات يف الصف األول .فاأل َْوىل إدتام الصف
األول فاألول ،إذا عزل النساء عن الرجال ،وأن تلصق األخت منكبها
مبنكب أختها ،وكعبها بكعب أختها ،ومىت وجدت صفا أعوج أقامتو
وسوتو ،فإن صفوف النساء كصفوف الرجال ،إذا صلوا رتاعة؛ لعموم
األدلة.
 -ٙحضور بعض النساء مع السائق ،ورمبا جلست يف الكرسي
األمامي حبجة أنو سائق ،وىذا خطأ ،وفيو سلالفة شرعية ،وخلوة هبذا
األجنيب ،فهي تريد أن حتصل على مستحب ،وترتكب بسببو زلذورا
شرعيا ،وأمرا خطريا.
فاألوىل أن يأيت معها زلرم ذلا أو يأيت هبا أحد زلارمها ،وإال
جلست يف دارىا كما قال النيب « :وبيوهتن خري ذلن».
 -ٚبعد انقضاء الصالة ُتلس بعض األخوات – ىداىن هللا -
يتحدثن بالقيل والقال ،ورمبا جر الكالم إىل زلرم من احلديث يف
أعراض الناس ،والغيبة والنميمة ،بل قد ترتفع األصوات حىت يسمع
الرجال حديثهن ،وىذا من اخلطأ.
فاألوىل لألخت ادلسلمة إذا انتهت من صالهتا ،أن تنصرف
مباشرة إىل منـزذلا أو إىل سيارهتا ،وال تتأخر إال من عذر ،كما كانت
نساء الصحابة رضي هللا عنهن.
وإذا خرجت ،فال ختتلط بالرجال ،بل تكون بعيدة عنهم(ٔ).
(ٔ) "توجيهات لألخت الصائمة" ،للشيخ عمر العيد.
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فضل قراءة القرآن يف رمضان
إن قراءة القرآن الكرمي ىي التجارة الراحبة – مع هللا تعاىل  -اليت
ال خسارة فيها؛ لقول الرسول « :من قرأ حرفا من كتاب هللا ،فلو
بو حسنة ،واحلسنة بعشر أمثاذلا ،ال أقول امل حرف ،ولكن:
ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف» [صحيح رواه الًتمذي]،
وقولو « :اقرؤوا القرآن ،فإنو يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابو»
[رواه مسلم] ،وقولو « :ادلاىر بالقرآن مع السفرة الكرام
الربرة[ »...متفق عليو].
لذلك يُقال لصاحب القرآن يوم القيامة« :اقرأِ ،
وارتق ،ورتل،
كما كنت ترتل يف الدنيا ،فإن منـزلتك عند آخر آية تقرؤىا» [رواه
الًتمذي].
ويتأكد ىذا الفضل العظيم لتالوة القرآن يف شهر رمضان؛ ألنو
ضا َن الَّ ِذي أُنْ ِز َل فِ ِيو الْ ُق ْر َآ ُن
شهر القرآن .قال تعاىلَ  :ش ْه ُر َرَم َ
[البقرة.]ٔٛ٘ :
وقد كان رمضان سلصصا لتدارس القرآن بني جربيل – عليو
السالم  -وزلمد  ،يف كل سنة ،كما يف الصحيحني عن ابن عباس
– رضي هللا عنهما  -قال( :كان رسول هللا  أجود الناس ،وكان
أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل ،وكان يلقاه يف كل ليلة
من رمضان ،فيدارسو القرآن ،فلرسول هللا  أجود باخلري من الريح
ادلرسلة) [متفق عليو].
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ويف العام الذي تويف فيو رسول هللا  عارضو جربيل – عليو
السالم  -القرآن مرتني.
قال الزىري – رزتو هللا( :إذا دخل رمضان ،فإمنا ىو قراءة
القرآن ،وإطعام الطعام) .وكان اإلمام مالك  -رزتو هللا  -إذا دخل
رمضان ترك قراءة احلديث ،وأقبل على قراءة القرآن الكرمي من
ادلصحف.
مالحظة:

فيه ُّذ
إن بعض الناس يظنون أن ختم القرآن مقصود لذاتوُ ،
الواحد منهم القرآن َى َّذ الشعر ،بدون تدبره ،وال خشوع ،وال ترقيق
للقلب ،وال وقوف عند ادلعاين ،بل مهُّو الوصول إىل آخر السورة ،أو
آخر اجلزء ،أو آخر ادلصحف.
وال شك أن القرآن ليس ذلذا أُنزل؛ فإن هللا – تعاىل  -يقول يف
ِ
ك ُمبَ َار ٌك لِيَ َّدبَّـ ُروا
اب أَنْـ َزلْنَاهُ إِلَْي َ
ىذا الكتاب الكرمي نفسو :كتَ ٌ
آَيَاتِِوَ  ،وَرتِّ ِل الْ ُق ْر َآ َن تَـ ْرتِ ًيال.
احلماس إذا مسع اآلثار عن السلف اليت
فمن اخلطأ أن حيمل أحدنا
ُ
تفيد أهنم خيتمون القرآن كل يومني مرة ،أو كل يوم مرة ،فيقول :ال بد أن
أقتدي هبم ،وديضي هبذا القرآن ىذا ،غري متمعن ،وال متدبر ،وال مراع
ألحكام التجويد أو سلارج احلروف الصحيحة.
إن كون العبد يقرأ بعضا من القرآن ،جزءا ،أو حزبا ،أو سورة –
بتدبر وتفكر  -خري من أن خيتم القرآن كامال بدون أن يعي شيئا
منو(ٔ).
(ٔ) "دروس رمضان ووقفات للصائمني" ،للشيخ سلمان العودة.
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فضل العمرة يف رمضان
عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما  -أن النيب  دلا رجع من
حجة الوداع ،قال المرأة من األنصار امسها أم سنان« :ما منعك أن
حتجي معنا؟» قالت :أبو فالن  -زوجها  -لو ناضحان ،حج على
أحدمها ،واآلخر نسقي عليو .فقال ذلا النيب « :فإذا جاء رمضان
فاعتمري ،فإن عمرة فيو تعدل حجة» أو قال« :حجة معي» [رواه
البخاري ومسلم].
وىو  -وهللا  -فوز عظيم أن تكوين كمن حج مع الرسول ،
كما ىو ادلفهوم من ظاىر احلديث.

خمالفات يف العمرة للنساء
ٔ -اعتقاد بعض الناس أنو ال بد من صالة سلصوصة لإلحرام.
ٕ -اعتقاد بعض النساء بأن ثوب اإلحرام ال بد لو من لون
خاص كاألخضر أو األسود .وإمنا ُْحت ِرم يف ثياهبا العادية.

ٖ -ترك بعض النساء اإلحرام عند ادلرور بادليقات إذا كانت
حائضا ظنا منها أن اإلحرام يُشًتط لو الطهارة.
ٗ -مزازتة النساء للرجال يف الطواف خاصة عند تقبيل احلجر
األسود.
٘ -تقبيل الركن اليماين ،وادلشروع استالمو فقط.
 -ٙختصيص دعاء معني لكل شوط.
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 -ٚاالعتقاد بوجوب الطهارة للسعي.
 -ٛترك الدعاء عند بداية كل شوط للسعي.
 -ٜرفع اليدين واإلشارة هبما عند التكبري لكل شوط يف السعي
بدل الدعاء.
ٓٔ -إسراع بعض النساء يف السعي عند العلمني األخضرين.
ٔٔ -التطوع بالسعي قياسا بالطواف على الكعبة.
تنبيو مهم:
إن بعض ادلعتمرين يهملون أىليهم الذين اسًتعاىم هللا إياىم،
فقد يُسافر األب واألم إىل مكة للعمرة ،ويًتكان أوالدمها – من أجل
الدراسة  -يف بلدىم ،فيقضي الولدان نصف رمضان أو أكثر يف
مكة ،واألوالد طوال ىذه ادلدة بدون رقيب ،وقد يكونون من الصغار
الذين ال يُدركون ،أو من ادلراىقني الذي خيشى أن ينـزلقوا يف مزالق
كبرية – ذكور أو إناثا  -بسبب استفزاز شياطني اجلن واإلنس ذلم.
وكفى بادلرء إذتا أن يُضيع من يعول!
وقد حيدث اخلطأ بصورة أخرى ،وىي أن كثريا من الناس
يسافرون بأىليهم إىل مكة ،مث يعتكف األب يف احلرم ،أو يقضي
غالب وقتو فيو ،ويغفل دتاما عن مراقبة أبنائو وبناتو ،تاركا ذلم احلبل
على الغارب؛ فينتج عن ذلك من ادلساوئ ما يندى لو اجلبني .ومن
مظاىر ذلك :ما رأيناه ورآه غرينا يف أطهر بقعة من التربج ،وتضييع
احلشمة لدى بعض البنات ،خاصة أن منهن بنات ألسر زلافظة.

فضائل شهر الصوم

٘ٔ

حقا إن اصطحاب األبناء إىل البلد احلرام أمر طيب ،فيو تربية
ذلم ،ودتكني ذلم من إدراك فضيلة الزمان وادلكان ،ومضاعفة
احلسنات ،فإذا كان األب رجال حازما يستطيع أن حيافظ على رعيتو،
فحبذا ذاك ،وأما إن كان عاجزا عن رعايتهم ومراقبتهم ،وضبط
تصرفاهتم ،فليبق يف بيتو؛ طلبا للسالمة من الفساد والضرر البالغ،
الذي قد يلحق برعيتو؛ فريجع بوزرىم بدال من الرجوع بالثواب
ادلضاعف(ٔ).

فضل العشر األواخر من رمضان
عن عائشة – رضي هللا عنها  -قالت( :كان النيب  إذا دخل
العشر شد مئزره ،وأحيا ليلو ،وأيقظ أىلو) [رواه البخاري].
وعنها رضي هللا عنها قالت( :كان رسول هللا  جيتهد يف
العشر األواخر ما ال جيتهد يف غريه) [رواه مسلم].
فالعشر األواخر ذلا مزية خاصة عن باقي الليايل ،وقد كان نبينا
زلمد  يُعظم ىذه الليايل ادلباركة ،ويقوم بأعمال وعبادات ال يقوم
هبا يف غريىا.
فحري بادلؤمنة أن تستغل ىذه الليايل الطيبة ادلباركة بالطاعات
لرب األرض والسماوات ،وذلك بكثرة الصالة ،وقراءة القرآن ،وذكر
هللا سبحانو وتعاىل.
(ٔ) "دروس رمضان ووقفات للصائمني" ،للشيخ سلمان العودة.
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ويكفي ىذه الليايل ادلباركة أن فيها ليلة القدر ،اليت ىي خري من
ألف شهر ،ليلة عظيمة حظيت هبا أمة زلمد  من دون األُمم
السابقة.
واحملرومة من فاتتها ىذه العشر ،وىي يف غفلة عنها سواء
ُّ
بالتسكع يف األسواق أو العكوف على الفضائيات ،أو رلالس الغيبة
والنميمة ،ولرمبا ال تدركها – ىذه ادلسكينة  -يف األعوام ادلقبلة دلوت
أو غريه.

فضل ليلة القدر
قال هللا تعاىل :إِنَّا أَنْـ َزلْنَاهُ ِيف لَْيـلَ ِة الْ َق ْد ِر * َوَما أَ ْد َر َ
اك َما لَْيـلَةُ
الْ َق ْد ِر * لَْيـلَةُ الْ َق ْد ِر َخ ْيـر ِمن أَل ِ
وح
ْف َش ْه ٍر * تَـنَـ َّز ُل ال َْم َالئِ َكةُ َو ُّ
ٌ ْ
الر ُ
فِ َيها بِِإ ْذ ِن َرّهبِِ ْم ِم ْن ُك ِّل أ َْم ٍر * َس َال ٌم ِى َي َح ََّّت َمطْلَ ِع الْ َف ْج ِر[ سورة
القدر].
وعن أيب ىريرة – رضي هللا عنو  -عن النيب  قال« :من قام ليلة
القدر إميانا واحتسابا غُفر لو ما تقدم من ذنبو[ »...متفق عليو].
ىذه الليلة الشريفة اليت مشر ذلا القائمون ،ومن أجلها اعتكف
الصائمون ،ليلة ىي خري من ألف شهر ،فُضلت هبا أمة زلمد  من
دون األمم ،ففي موطأ اإلمام مالك بسند مرسل( :أن رسول هللا،
ِ
ي أعمار الناس قبلو ،أو ما شاء هللا من ذلك ،فكأنو تقاصر
 ،أُر َ
أعمار أمتو ،أال يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غريىم يف طول
العمر ،فأعطاه هللا ليلة القدر خريا من ألف شهر.
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فالفائزة من فازت بتلك الليلة ،وحصلت على عظيم الثواب
واألجر ،وغُفر ذلا ما تقدمن من الذنب.
فهذه الليلة ادلباركة :أرجى ما تكون يف العشر األواخر ،وىي يف
األوتار منها آكد ،دلا ثبت يف الصحيحني أن النيب  قال:
«التمسوىا يف العشر األواخر ،يف الوتر» .وىي أرجى ما تكون يف
ليلة سبع وعشرين ،وىو قول أكثر الصحابة – رضوان هللا عليهم -
ورتهور العلماء ،فقد كان أُيب بن كعب – رضي هللا عنو  -حيلف
باهلل أهنا ليلة سبع وعشرين.

فضل الصدقة يف رمضان
عن عدي بن حامت أن النيب  قال« :ما منكم من أحد إال
سيكلمو هللا ،ليس بينو وبينو ترمجان ،فينظر أمين منو ،فال يرى إال ما
قدم ،وينظر أشأم منو ،فال يرى إال ما قدم ،وينظر بني يديو ،فال يرى
إال النار تلقاء وجهو .فاتقوا النار ،ولو بشق مترة» [متفق عليو].
ففضل الصدقة عظيم عند هللا ،فهي دليل ِصدق اإلديان
"والصدقة برىان" ،كما أهنا تُطفئ غضب الرزتن سبحانو وتعاىل .ويف
شهر الصوم ينبغي أن تُضاعف الصدقات؛ اقتداء برسول هللا ،
الذي كان أجود الناس ،وكان أجود ما يكون يف رمضان ،كما يف
حديث ابن عباس.
فائدة:
إمنا كان جوده  يف رمضان خاصة ُمضاعفا ،ألسباب ثالثة:
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ٔ -دلناسبة رمضان ،فإنو شهر تُضاعف فيو احلسنات ،وتُرفع
الدرجات ،فيتقرب العباد إىل موالىم بكثرة األعمال الصاحلات.
ٕ -لكثرة قراءتو  للقرآن يف رمضان ،والقرآن فيو آيات كثرية
حتث على اإلنفاق يف سبيل هللا ،والتقلل من الدنيا ،والزىد فيها،
واإلقبال على اآلخرة ،فيكون يف ذلك حتريك لقلب القارئ حنو
اإلنفاق يف سبيل هللا تعاىل.
وحري بكل من يقرأ القرآن يُكثر من الصدقة يف سبيل هللا.

ٖ -ألنو  كان يلقى جربيل – كما تقدم  -يف كل ليلة من
رمضان ،ولقاؤه إياه ىو من رلالسة الصاحلني ،ورلالسة الصاحلني تزيد
يف اإلديان ،وحتث اإلنسان على الطاعات ،كان النيب  يُكثر من
الصدقة يف رمضان[ .دروس رمضان ووقفات للصائمني].

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادلني.

