
 من شهرا عشر ثمانية رأس على بشهر الكعبة حولت بعدما رمضان صوم فرض
 األموال في الزكاة تفرض أن قبل وذلك الفطر بزكاة السنة هذه في وأمر الهجرة

 والعبد والحر واألنثى والذكر والكبير الصغير عن تخرج وأن
 نفحة منها يصيبه أن أحدكم لعل لها فتعرضوا نفحات دهركم أيام في لربكم إن" 
 " أبدا بعدها يشقى ال

 الميت إن قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن عنه اهلل رضي أيضا هريرة أبي وعن
 مؤمنا كان فإن مدبرين يولوا حين نعالهم خفق يسمع إنه قبره في وضع إذا

 وكان شماله عن الزكاة وكانت يمينه عن الصيام وكان  رأسه عند الصالة كانت
 رجليه عند الناس إلى واإلحسان والمعروف والصالة الصدقة من الخيرات فعل

 فيقول يمينه عن يؤتى ثم مدخل قبلي ما الصالة فتقول رأسه قبل من فيؤتى
 يؤتى ثم مدخل قبلي ما الزكاة فتقول يساره عن يؤتى ثم مدخل قبلي ما الصيام

 الناس إلى واإلحسان والمعروف الصدقة من الخيرات فعل فيقول رجليه قبل من
 للغروب دنت وقد الشمس له مثلت قد فيجلس اجلس له فيقال مدخل قبلي ما

 فيقول عليه تشهد وماذا فيه تقول ما قبلكم كان الذي هذا أرأيتك له فيقال
 عما أخبرنا ستفعل إنك فيقولون أصلي حتى دعوني

 من ليلة أول كانت إذا قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول عن هريرة أبي عن
 باب منها يفتح فلم النار أبواب وغلقت الجن ومردة الشياطين صفدت رمضان

 ويا أقبل الخير باغي يا مناد ونادى باب منها يغلق فلم الجنة أبواب وفتحت
 ( صحيح* )  ليلة كل في وذلك النار من عتقاء وهلل أقصر الشر باغي



  ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر الحسنة يضاعف آدم ابن عمل كل
 أجلي من وطعامه شهوته يدع به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال تعالى اهلل قال 

 أطيب الصائم فم ولخلوف ربه لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة فرحتان للصائم
  المسك ريح من اهلل عند

)أتاني جبريل فقال : يا محمد ! من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده 
اهلل قل : آمين فقلت : آمين قال : يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم 

من ذكرت يغفر له فأدخل النار فأبعده اهلل قل : آمين فقلت : آمين قال : و 
 قل : آمين فقلت : آمين(فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده اهلل  عنده

 صحيح الجامع)االلباني(
 

 اخطاء الصائمين
  اال يصوم احتسابا(1

 وسلم عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  - عنه اهلل رضى - ُهَري  َرةَ  َأِبى َعن  
 َوَشَرابَهُ  َطَعاَمهُ  َيدَعَ  َأن   ِفى َحاَجة   ِللَّهِ  فَ َلي سَ  ِبهِ  َوال َعَملَ  الزُّورِ  قَ و لَ  َيدَع   َلم   َمن   » -
 البخاري وعن جابر بن عبداهلل)ال تجعل يوم صومك كيوم فطرك(«

 من الصيام ليس:  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال هريرة أبي عن
 عليك جهل أو أحد سابك فإن الرفث و اللغو من الصيام إنما الشرب و األكل
  صائم إني صائم إني:  فلتقل

 (تقديم النافلة على الفريضة 2



 الحرص على التراويح وتضييع الفريضة
 (الفطر قبل الوقت3

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت قال عنه اهلل رضي الباهلي أمامة أبي عن
 اصعد فقاال وعرا جبال بي فأتيا بضبعي فأخذا رجالن أتاني نائم أنا بينا يقول

 سواء في كنت إذا حتى فصعدت لك سنسهله إنا فقاال أطيقه ال إني فقلت
  شديدة بأصوات إذا الجبل

 بقوم أنا فإذا بي انطلق ثم النار أهل عواء هذا قالوا األصوات هذه ما قلت 
 قاال هؤالء من قلت قال دما أشداقهم تسيل أشداقهم مشققة بعراقيبهم معلقين

 (  صحيح) صومهم  تحلة قبل يفطرون الذين
ومن األخطاء: تعمد الشرب أثنااء أذان الفجر، وهذا بفعله قد أفسد صومه خاصة إذا كان 

 المؤذن دقيقاً في توقيته لألذان. 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا: األذان لصالة الفجر إما أن يكون بعد طلوع الفجر أو قبله، 

ن ألن النبي فإن كان بعد طلوع الفجر فإنه يجب على اإلنسان أن يمسك بمجرد سماع األذا

صلى هللا عليه وسلم يقول: } إن بالالً، يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 

مكتوم فإنه ال يؤذن حتى يطلع الفجر { فإن كنت تعلم أن هذا المؤذن ال يؤذن إال إذا طلع 

.الفجر فأمسك بمجرد أذانه. ]دروس وفتاوى الحرم[  

 ومن االخطاء عدم الفطر حتى االنتهاء من االذان

 ومن االخطاء الخروج من صالة التراويح قبل انصراف االمام

 اذا دخل وقد فاتته صالة العشاء

 الظن بان دعاء القنوت من السنن في صالة الوتر



 المداومة تستحب التي الراتبة السنن من ليس الوتر في القنوت أن والصواب
 يقنت لم وإن أحسن فقد الوتر في قنت فإن, أحيانا   وتترك أحيانا   تفعل بل عليها

 . أحسن فقد
 المبالغة في الدعاء مع الحرص على تلحينه وسجعه

 

 
 
 
 

 


