
  

شهر
 

اِري    :ع  م  ج   اد الكوَّ د بن ف ؤ   د. محمَّ

الِد  - لِو  ه  و  ر  اهلل  ل  ف  ِه و  غ  ايِِخِه و  ي  ش  لِِمين  لِم  س   -الم 



                                                                                 

 

 

 

الة والس  الع ىلن يبيِّ ا والص  َّ  والعاقبة للمتقين، العالمين،الحمد هلل ربِّ 

ٍد وىلن آله وصحبه أجمعين، ومن اتَّبعهم بإحساٍن إلن يوع الدين،  محمَّ

ب   أما بعد،، ر يفس      فمع اقرتاب ش    هر رما    ان الم  ارك أحببت  أن أذكِّ

صحَّ م ش ءٍ وإخواين المسلمين ب ا  شهر العظيم،  يفمَّ شهر فاائل هذا ال

ه  حيثعادِة والفالح، واألرباح، والس  َّ  وزِ الف بمزايا ىظيمة،  ربُّ ا خص  َّ

 اهلل  بِّ ىلن ح   تدلُّ هور، من الش   ُّ  هوخص   ائف  فريدة، و توجد يف غير

 وي حدوها  ال فوستلك الفاائل يحثُّ  اإلتيان ىلن وتفايلِه، لعلَّ  ،ه     ل

ا لالعظيم  بجعل هذا الش  هراغت اع فرص  ة العمر، إلن  الجتهاد يف موس  م 

ا للهو واللعب، وتا  ييع  الطاىات، والمس  ارىة إلن الج  ات، و موس  م 

 .َّخك حك جك مق حق مف خفٱُّٱ ،األوقات

 

 محمد بن فؤاد الكواريوكتبه: 

 .       1441شعبان  27

 .          مملكة البحرين 

 

 

 



                                                                                 

 

 

 

(1) 

 وسّيد الشهور،  شهور،الأنه أفضل 

 ، وغيرها.لما سيأتي من الفضائل

رسول اهلل ما أتن  بمحلوِف » :قال: قال رسول اهلل  ىن أب  هريرة 

بس     ٍد  ،)رواه أحمد «.لهم من رما    ان خير   ىلن المس    لمين ش    هر  

 لكنَّ مع اه هذا صحيح. .ضعيف(

(2) 

ر صحابت   كان النبيُّ   ه.ـه بيبشِّ

أتاكم رماان، شهر  : » قال: قال رسول اهلل ىن أب  هريرة 

 سائ (.الحديث. )رواه ال َّ «.. كار  ب  م  

قال بعض " (:148)يف لطائف المعارف، ص قال الحافظ ابن رجب 

 . "ا بشهر رماانهم بعا  يف هت ئة ال اس بعِا  العلماء: هذا الحديث أصل  

 

(3) 

 .كأنه شهٌر ُمبار  

ه.للحديث السابق، و كة: كثرة الخير وداوم   مع ن الب ر 



                                                                                 

 

 

(4) 

 فيه أبواب الرحمة. حت  ف  تُ 

ت ح  تِّ إذا كان رماان ف  : »قال: قال رسول اهلل  ىن أب  هريرة 

 )رواه مسلم(.«. أبواب الرحمة

 

(5) 

 ح أبواب الجنة.ت  ف  بدخوله تُ 

ت أبواب »قال:  رسول اهلل  أنَّ  ىن أب  هريرة  تِّح  إذا جاء رماان ف 

 )متفق  ىليه(.«. الج ة

(6) 

اء. م  ت ح أبواب الس   وكذلك ُتف 

ت » قال: قال رسول اهلل  ىن أب  هريرة  تِّح  إذا دخل شهر رماان ف 

 )رواه البخاري(.«. أبواب السماء

( ىن الطيب  قوله: 114/ 4)يف فتح الباري  ابن حجر الحافظ يقل 

فعل الصائمين  فائدة فتح أبواب السماء توقيف المالئكة ىلن استحمادِ "

 . اه ."ه من اهلل بم زلة ىظيمةوأيَّ 

 



                                                                                 

 

 

(7) 

 أبواب النار. فيه قل  غ  تُ و

ت : »قال: قال رسول اهلل  ىن أب  هريرة  تِّح  إذا دخل رماان ف 

 )متفق  ىليه(. «.ت الشياطينل  لِس ت أبواب جه م وس  ق  لِّ أبواب الج ة، وغ  

 

(8) 

ل وتُ تُ  ْلس  دس   الشياطين. وُتغ لُّ فيه صف 

ِت »لمسلم:  للحديث السابق، ويف روايةٍ  د  فِّ ، ولل َّسائ : «الشياطينوص 

لُّ ت  و»  «.فيه الشياطين غ 

 

(9) 

 ،لب  قْ أ  كل  ليلة: يا باغي الخير  ينادي مناد  »

 «.رص  قْ أ   ويا باغي الشرِّ 

 (.ابن ماجهال َّسائ  ولرتمذي وارواه )

ىلن فعل ل بِ ق  أ   والثواب أي: يا طالب الخير «لب  قْ أ  يا باغي الخير »ومع ن: 

 الخير، فهذا وقته وموسمه. 



                                                                                 

 

 

 فعل الشرِّ ، أمسك ىن أي: يا طالب الشرِّ  «رص  قْ أ   ويا باغي الشرِّ »

فهذا زمن قبول التوبة والتوفيق للعمل  وارجع إلن اهلل، ،والمعاص 

 الصالح.

(10) 

ه بإ اهلل  أن    فيه. ل القرآنانزخص 

 ٰى ين  ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱ قال تعالن:

 .َّزي ري

(11) 

ماويةكان فيهإنزال  ورد أن    .أيًضا الكتب اإللهية الس 

 ت صحف إبراهيم أول  ل  يزِ أ  »قال:  ىن ال ب   ن واثلة بن األسقع ى

ل يزِ ن من رماان، وأ  ي  ا  م   ت  وراة لِس التَّ  تل  يزِ أ  من رماان، و ليلةٍ 

 ىشرة   بور لثمانِ ل الزَّ يز  من رماان، وأ   ت  ل  خ   ليلةٍ  ىشرة   اإليجيل لثالِث 

. «من رماان ت  ل  وىشرين خ   ل القرآن ألربعٍ يزِ من رماان، وأ   ت  ل  خ  

 )رواه أحمد(.

 



                                                                                 

 

 

(12) 

 س  دار  أنه شهر تالوة القرآن ومُ 
 .هم  تْ وخ   هت 

 ": اس ىن ابن ىبَّ 
َّ
من رماان  ليلةٍ  يف كلِّ  أن جربيل كان يلقن ال ب 

 . )رواه البخاري(."ه القرآنس  فيدارِ 

ض ىليه القرآن يف كلِّ  كان رسول اهلل "قال:  ب  هريرة أوىن  ي عر 

ِرض ىليه مرتين رماان، فلما كان العاع الذي ق بِض فيه  . )رواه "ى 

 .سائ  يف الكربى(ابن ماجه، وال َّ 

 . )رواه أحمد وغيره(.اس وورد يحوه ىن ابن ىبَّ 

وأما "(: 122/ 23)يف مجموع الفتاوى  قال شيخ اإلسالع ابن تيمية 

 لِّ ج  ن أ  بل مِ  ،باتفاق أئمة المسلمين قراءة القرآن يف الرتاويح فمستحب  

 . اه ."اهلل المسلمون كالع   سمع  لي   ،القرآن فيها مقصود الرتاويح قراءة  

 

(13) 

ه من أن  اهلل   .بذكر اسمه يف كتابه بين سائر الشهور،خص 

 وكفن هبا مزية  وفايلة.

 



                                                                                 

 

 

(14) 

ه على عباده، اهلل فرض   أن    صوم 

 وجعله ركنًا من أركان اإلسالم التي ينبني عليها.

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ قال تعالن:

 يي ىي نيُّٱ ، وقال جلَّ وىال:َّ َّ ٍّ  ٌّ

.َّحئ  جئ
 
ُّ
ب  ِ  اإلسالع ىلن خمس: شهادة أن و إله إو اهلل وأن »:  وقال ال ب 

«. الزكاة، والحج، وصوع رماانا رسول اهلل، وإقاع الصالة، وإيتاء محمد  

 )متفق  ىليه(.

اإلسالع أن تشهد أن و إله إو اهلل : »ويف حديث جربيل الطويل: قال 

، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوع رماان، ا رسول اهلل وأن محمد  

 )رواه مسلم(.«. البيت إن استطعت إليه سبيال وتحجَّ 
 

(15) 

  .عذرمن غير ه عظمة ذنب اإلفطار في

وي ىن ا من رماان من من أفطر يوم  »قال:  ىن ال ب   أب  هريرة  ر 

 «.ه صياع الدهر وإن صامهغير ىذر وو مرض، لم يقِا 



                                                                                 

 

 

وابن ماجه،  أبو داود والرتمذيرواه ، وبصيغة التاعيف)ذكره البخاري 

 وإس اده ضعيف(.

وهذا يحتمل أن "(: 173/ 7)يف التمهيد  ابن ىبد الرب الحافظ قال 

 . اه ."يكون لو صح ىلن التغليظ

ر  أنَّ "(: 64)يف كتاب الكبائر، ص قال الذهب  و  وى د المؤم ين مقرَّ

اس ه شر  من الزاين والم  أيَّ  وو ىذرٍ  من ترك صوع شهر رماان بال مرضٍ  كَّ

 . "يدقة واويحاللون به الزَّ ون يف إسالمه، ويظ   ومدمن الخمر، بل يشكُّ 

 

(16) 

 .يئاتظ م فيه الس  ع  تُ 

ا من السيئة يف غيره، لعظمته وفاله، فسيئة                          يف رماان أىظم إثم 

ا و ت ااىف و ا، وإيَّما ت  كمًّ ا وكظَّ ع  ىدد  ام مقدار   .يف 

  جس مخ جخ ُّٱٱيف تفسير قوله تعالن:  ابن ىبَّاس ىن ي  وِ ر  

هوأي ال- يف كلِّهن" قال: َّحس ، ثم خفَّ من ذلك أربعة -رشُّ

ماهتن، وجعل الذيب  فيهنَّ  فجعلهنَّ ر أشه   ر  ا، وىظ م ح  م  ر  أىظم،  ح 

. )أخرجه ابن جرير يف تفسيره(."أىظم الصالح واألجر   والعمل  

هورورماان أفال   أىظم.فيه  يئةالسَّ  كونفت ،الشُّ



                                                                                 

 

 

المعاص  يف "(: 180/ 34)يف الفتاوى  ابن تيمية  قال شيخ اإلسالع

وىقاهبا بقدر فايلة الزمان  ،لَّظغ  لة ت  اَّ ف  الم  لة واألمك ة اَّ ف  األياع الم  

 اه . ."والمكان

(17) 

 .ناتس  الح   فيه عّظمتُ 

مانظ  ، لعِ يف غيره ا ى د اهلل من طاىةٍ ثواب   ىظمطاىة يف رماان أف ، م الزَّ

األصل يف الحس ة فيه ففال اهلل واسع، و الحس ات وأما مااىفة

 ىكيك مك لك اك يق ىق ُّٱ: المااىفة بخالف السيئة، كما قال 

 .َّىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل

ف، الحس ة ىشر أمثالها ااى  ىمل ابن آدع ي   كلُّ »: وقال رسول اهلل 

إلن سبعمائة ضعف، قال اهلل ىزَّ وجل: إو الصوع، فإيه ل  وأيا أجزي 

 )رواه مسلم(. .«به

ا كان فلمَّ  "(: 151)يف لطائف المعارف، ص  ابن رجب الحافظ قال

ا أجر  ياع يف الصِّ  كان صياع شهر  ،ه بال سبة إلن سائر األىماليفسه مااىف 

 . اه ."ا ىلن سائر الصياع لشرف زمايهرماان مااىف  

 



                                                                                 

 

 

(18) 

 فيه ليلة القدر، التي هي خيٌر من ألف شهر. أن  
 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٻٱٻٱپقال تعالن: أيزل اهلل يف فالها سورة  كاملة، 

 رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
 . َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث

هذا  إنَّ : »دخل رماان، فقال رسول اهلل  :قال  ىن أيس بن مالكو

 ع  رِ ها فقد ح  م  رِ من ألف شهر، من ح   خير   هر قد حاركم، وفيه ليلة  الشَّ 

ٱماجه(.)رواه ابن «. ها إو محروعع خير  حر  ه، وو ي  كلَّ  الخير  

ا، ا واحتساب  ن قاع ليلة القدر إيماي  م  »قال:  ىن ال ب  أب  هريرة  ىنو

 )متفق  ىليه(.«. ع من ذيبهر له ما تقدَّ فِ غ  

(19) 

ق كلُّ أمر  حكيم.  فيه ُيفر 

ت ب ة مقادير الس ة، من  ل من اللوح المحفوظ إلن المالئكة الك  أي: ي فص 

 اآلجال واألرزاق واألحوال، وما يكون فيها إلن آخرها.

 ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن  ىم مم خم حم ُّٱقال تعالن: 

.َّ ٰر ٰذ يي ميىي خي حي  جي يه



                                                                                 

 

 

(20) 

 المالئكة بالخير  والب ركة.
 فيه كثرُة نزول 

يف ليلة القدر،  كما يف سورة القدر.

 

(21) 

 ة.ج  ل ح  عد  رة فيه ت  مالع

  أنَّ  اس ىن ابن ىبَّ 
َّ
فإذا كان رماان »من األيصار:  قال ومرأةٍ   ال ب 

يف رماان  فعمرة  »: ، ويف لفظ«ةجَّ يف رماان ح   ىمرة   فيه، فإنَّ اىتمري 

 يه(.)متفق  ىل «.مع  ة  جَّ أو ح   ،ةجَّ تقا  ح  

 

(22) 

 .رات الذنوبصيامه من مكفِّ  أن  

  أب  هريرة  ىن
ِّ
ا ا واحتساب  ن صاع رماان إيماي  م  »قال:   ىن ال ب 

 ىليه(. متفق  .)«ع من ذيبهر له ما تقدَّ فِ غ  

الصلوات الخمس، والجمعة إلن » قول:كان ي  رسول اهللأنَّ   هى و

. «الكبائر ب     إذا اجت   رات ما بي هنَّ الجمعة، ورماان إلن رماان، مكفِّ 

 )رواه مسلم(.



                                                                                 

 

 

(23) 

 لياليه جماعةً  قيام   استحباُب 

 .صالة التراويحيف 

من جوف الليل،  خرج ليلة   رسول اهلل  أنَّ " :ىائشة  كما ثبت ىن

ثوا، بصالته، فأصبح ال اس فتحدَّ  ن رجال  ن يف المسجد، وصل  فصل  

 ثوا، فكثر أهل  وا معه، فأصبح ال اس فتحدَّ فصلن فصلَّ  ،م هم فاجتمع أكثر  

وا بصالته، فصلن فصلَّ  المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول اهلل 

فلما كايت الليلة الرابعة ىجز المسجد ىن أهله، حتن خرج لصالة 

بعد، أما »د، ثم قال: ىلن ال اس، فتشهَّ  الصبح، فلما قان الفجر أقبل  

  ف  خ  فإيه لم ي  
َّ
كم، ولك   خشيت أن تفرتض ىليكم، فتعجزوا مكاي   ىل 

 ىليه(. . )متفق  "واألمر ىلن ذلك ، فتويف رسول اهلل «ى ها

يف رماان إلن  ، خرج ذات ليلةٍ ا كان يف خالفة ىمر بن الخطاب ثم لمَّ 

اع  أوز  اس ال َّ   فإذا":  القاريُّ  ىبد الرحمن بن ىبدٍ كما قال  ،المسجد

ط، ه  ون، يصل  الرجل ل فسه، ويصل  الرجل فيصل  بصالته الرَّ ق  متفرِّ 

واحد، لكان  هؤوء ىلن قارئٍ  إين أرى لو جمعت  ":  فقال ىمر

 بن كعبب  ، ثم ىزع، فجمعهم ىلن أ  "أمثل
ِّ
 . 



                                                                                 

 

 

، «البدىة هذه، والت  ي امون ى ها أفال من الت  يقومون م  ع  يِ ": وقال 

 . )رواه البخاري(."لهاس يقومون أوَّ وكان ال َّ  ،الليل يريد آخر  

 

(24) 

 .كلِّه يل  ل  الل قيام يعد   جماعة  يف  هقيام أن  
 

 أنَّ  ىن أب  ذر  
َّ
ن قاع مع اإلماع م   هإيَّ »اع رماان:  قي قال ىن  ال ب 

  ن(.)رواه أصحاب السُّ . «له قياع ليلة ب  تِ حتن ي صرف ك  

 
 

(25) 

 .رات الذنوبقيامه من مكفِّ  أن  

ا ا واحتساب  رماان إيماي  ن قاع م  »: قال رسول اهلل  أنَّ  ىن أب  هريرة 

 ىليه(. . )متفق  «ع من ذيبهر له ما تقدَّ فِ غ  

 

(26) 

 .«هلل عتقاء من النار، وذلك كل  ليلة» فيه أن  

 .()رواه الرتمذي وابن ماجه

 
 

 



                                                                                 

 

 

(27) 

 اب.ستج  دعاء فيه مُ ال أن  

 جف جغمغ مع جع مظ  حط مض ُّٱاع: ي  قال تعالن يف سياق آيات الصِّ 

.َّجل مك لك خك حك جك          حقمق مف خف حف

 مسلمٍ  لكلِّ  وإنَّ »: قال: قال رسول اهلل   وىن أب  سعيد الخدريِّ 

 ار(.. )رواه البزَّ -أي يف رماان- «مستجابة يوع وليلة دىوة   يف كلِّ 

(28) 

 أنه شهر الجود والكرم واإلنفاق.

ما  أجود  ال اس، وكان أجود   كان رسول اهلل "قال:  اس ىن ابن ىبَّ 

من رماان  ليلةٍ  يكون يف رماان حين يلقاه جربيل، وكان يلقاه يف كلِّ 

. "ةل  رس  الم   يِح بالخير من الرِّ  أجود   فيدارسه القرآن، فلرسول اهلل 

 )متفق  ىليه(.

(29) 

 .التي هي خير ليالي السنة ،فيه ليالي العشر األواخر أن  

كان رسول " قالت: عن ىائشة ، فوفيها من الفال ما ليس يف غيرها

 . )رواه مسلم(."يجتهد يف العشر األواخر، ما و يجتهد يف غيره اهلل 



                                                                                 

 

 

(30) 

 .أنه شهر االعتكاف ولزوم المساجد

اتفرُّ  ،ففيه قطع العالئق ىن الخالئق الخالق، فعن ىائشة  لقرب منل غ 

 :" َّأن  
َّ
كان يعتكف العشر األواخر من رماان حتن توفاه اهلل   ال ب 

 . )متفق  ىليه(."تعالن

 "قال:  وىن أب  هريرة 
ُّ
يعتكف يف كل رماان ىشرة   كان ال ب 

. )رواه "افيه اىتكف ىشرين يوم   ض  بِ أياع، فلما كان العاع الذي ق  

 البخاري(.

(31) 

 .ربْ أنه شهر الص  

 كما سمَّ 
ُّ
 سائ (.ال َّ . )رواه  اه ال ب 

صرب  ىلن طاىة  :بجميع أيواىه ،ربال فس بالصَّ  ربية وهتذيبفهو شهر التَّ 

 اهلل. دارع اهلل، وصرب  ىلن أقمحاراهلل، وصرب  ىن 

 يث ىث نث ُّٱ، وقال: َّ هث مث هت مت هب مب ُّٱقال تعالن: و

 .َّ اك يق ىق يف ىف
 



                                                                                 

 

 

(32) 

 .رْص الن  ز  ووْ الف   أنه شهر

الخارج  من  العدوِّ و، -ارة بالسوءال فس األمَّ -الداخل   العدوِّ  ىلن

 .-اهلل أىداءِ - والم افقين ارالكفَّ 

 وفيهللجهاد،    وأول لواء ىقده رسول اهلل ،ة للمسلمينيَّ رِ أول س  فيه: ف

 العظيمة.ايتصارات المسلمين وغيرها من مكة، وفتح  ،بدر الكربى غزوة

 

(33) 

 أنه شهر تحقيق التقوى.

 ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱقال تعالن: 

. َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر

  هريرة  ىن أب 
ِّ
به  والعمل  ور الزُّ  قول   ع  د  من لم ي  » قال:  ىن ال ب 

 )رواه البخاري(.. «هه وشراب  طعام   ع  د  يف أن ي   ، فليس هلل حاجة  والجهل  

بَّ صائمٍ »:  : قال رسولقال ى ه و  ه الجوع  ه من صيامِ حظُّ  ر 

 (.، واللفظ لهأحمدابن ماجه، و)رواه  «.والعطش

 



                                                                                 

 

 

(34) 

ي العبد  يف درجات  الجنة.  بلوغ رمضان نعمٌة عظيمة، ُترقِّ

وكان  ا ىلن رسول اهلل م  دِ أنَّ رجلين ق  ":  يد اهللب  ىن طلحة بن ى  

 ا من صاحبه، فغزا المجتهد  اجتهاد   هما أشدَّ ا، وكان أحد  هما جميع  إسالم  

 فرأيت  "طلحة:  ، قال وفِّ ثم ت   ،بعده س ة   ر  د، ثم مكث اآلخ  شهِ م هما فاست  

فيما يرى ال ائم كأين ى د باب الج ة، إذا أيا هبما وقد خرج  خارج  من 

فأ ِذن للذي است شِهد، ثم  الج ة، فأ ِذن للذي ت وفِّ  اآلِخر م هما، ثم خرج  

أ ِن لك بعد َّ فقاو ل : ارجع فإيه لم ي 
ث به دِّ ح  ي   فأصبح طلحة   ،"رجعا إل 

ذلك  من أيِّ »فقال:  فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول اهلل  ،ال اس

د يف سبيل شهِ ا ثم است  اجتهاد   تعجبون؟ قالوا: يا رسول اهلل، هذا كان أشدَّ 

قالوا:  «أليس قد مكث هذا بعده س ة؟»فقال:  !اهلل، ودخل هذا الج ة قبله

وصلن كذا وكذا »قال:  ،قالوا: بلن «وأدرك رمضان فصامه؟»قال:  ،بلن

فلما بي هما أبعد ما بين : »رسول اهلل  قالوا: بلن، قال «يف الس ة؟ سجدة  

 )رواه أحمد(.. "«السماء واألرض

 

 

 



                                                                                 

 

 

(35) 

 ر له فيه.غف  الدعاء على من أدركه فلم يُ 

  ورد أنَّ 
َّ
 ر  صعد الم رب، فلما   ال ب 

 قِ
 
 قِ ثم ر  ، «آمين»قال:  ىتبة    

 
 ىتبة    

 ر  ثم  ،«آمين»أخرى فقال: 
 قِ
 
أتاين »ثم قال: ، «آمين»ثالثة فقال:  ىتبة    

قلت:  ،له فأبعده اهلل ر  غف  من أدرك رماان فلم ي   ،دجربيل فقال: يا محمَّ 

هما فدخل ال ار، فأبعده اهلل، قلت: ه أو أحد  ي  آمين، قال: ومن أدرك والد  

ىليك فأبعده اهلل، قل: آمين،  لِّ ص  ى ده فلم ي   ت  ر  كِ فقال: ومن ذ   ،آمين

 (.كوالحاكم يف المستدر  ان يف صحيحه، ب  )رواه ابن حِ . «فقلت: آمين

 

 

 -تم  بحمد اهلل-

 نا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى اهلل على نبيِّ 


