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 فائدة للصائمات ( (100
 أوال : في باب الطهارة:

 وجوب تعّلم المسلمة أن الحيض يمنعها من الصيام. .1
 على المسلمة التفريق بين الحيض واالستحاضة لتتعلم ما يتعلق بصيامها. .2
 االستحاضة ال تمنع الصيام وال الصالة. .3
من بدأ بها الحيض ولو كانت في عمر الحادية عشر أو أقل فقد وجب عليها  .4

 الصيام والصالة.
واجب على المرأة أن ال تتأخر في االغتسال بعد التيقن من الطهارة، لتباشر  .5

 العبادات كالصالة والصيام.
من نزل منها دم الدورة بعد المغرب مباشرة، فقد صّح صومها السابق، وال قضاء  .6

 عليها.
الُصفرة أو الكدرة التي تأتي بعد الطهارة من الحيض ال ُتؤثر على الصيام وال  .7

 الصالة.
من  إذا رأت الحامل الدم قبل الوالدة بيوم أو يومين ومعه طلق؛ فإنه نفاس تترك .8

أجله الصالة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد ال عبرة فيه، وال 
 .يمنعها من صيام وال صالة

 في باب األذان: ثانيا :
 مع األذان. ترديدستحب للمسلمة اليُ  .9

 .، والدعاء بعده يمنع الحيض من الترديد مع األذانال .11
 ه تماما.ئ، وعدم انهاأداء صالة الفريضة مع بدء األذانلمرأة يجوز ل .11
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 ثالثا: في باب الصالة.
 بعة.علينا تعليم بناتنا الصالة مع سن التمييز، وبعد السا يتأكدّ  .12
 الصالة واجبة على المسلمة من سن البلوغ. .13
حتى ال تنشغل بأعمال  واجب على المرأة أن تراعي أوقات الصالة، .14

 البيت عنها، وخصوصا في رمضان.
ال أداء صالة العصر بعد من طهرت في وقت العصر، فال يجب عليها إ .15

 االغتسال.
 ذلك. سر لهنّ ذهاب النساء للمساجد، إن تيّ شرع يُ  .16
في حال  تطيبالتوجه للمسجد، وترك ال عندللباس الساتر مراعاة ا .17

 .على األنثى .أمر واجبالمرور على الرجال.
 .رعاية البيت مطلوبة منها ناألفضل للمرأة صالتها في بيتها، أل .18
 المحافظة على السنن الرواتب داللة خير في الصائمة. .19
 شرع أداء قيام الليل من الصائمة.يُ  .21
مسجد لقيام الليل إن لم يكن هناك أذى على ال بأس من الصالة في ال .21

 المرأة في الطريق.
 من أوترت في المسجد، فال ُيشرع لها أداء الوتر مرة ثانية. .22
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 : في باب الصيام:رابعا
 ينبغي على المسلمة أن تقرأ ما يتعلق بأحكام الصيام. .23
 يتعين علينا تعليم بناتنا الصيام مع بدء التمييز والقدرة على الصيام. .24
 صيام واجب على الفتاة بعد تحقق البلوغ.ال .25
 الحائض ال صيام عليها طوال مدة الدورة. .26
 االستحاضة ال تمنع من الصيام. .27
 ض ولو بدقائق قبل أذان المغرب، فقد بطل صيامها.يمن بدء معها الح .28
ذان الفجر، فواجب أن تعقد النية على الصيام، من تيقنت الطهارة قبل أ .29

 ولو اغتسلت بعد األذان.
ن طهرت أثناء النهار، فليس عليها صيام هذا اليوم، ولكن تبادر ألداء م .31

 الصالة التي هي في وقتها.
ال و لو طهرت األنثى بعد أذان الفجر، فليس عليها أن تصوم هذا اليوم  .31

 .عن الطعام فيه، وعليها القضاء اإلمساك
بعد وقوع الجنابة في الليل، ال يؤثر على الصوم، ولو كان االغتسال منها  .32

 أذان الفجر الثاني.
االستفراغ )الترجيع( يؤثر على الصيام إن كان بتعمد، وال يؤثر عليه إن  .33

 وقع من غير اختيار وتعمد.
 االستحمام جائز للصائمة في كل وقت. .34
 ال بأس للصائمة بالغوص في الماء، مع توقي دخول الماء في الفم. .35
 م والصائمة.ئالجماع ممنوع فقط في نهار رمضان للصا .36
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 الصائمة ال بأس بالقبلة والعناق بين الزوجين أثناء الصيام، إن كان الصائم .37
 .ماشهوته انيملك

 البأس باستعمال الصائمة للكريمات المرطبة للبشرة في أي وقت. .38
أو وضعها على الجسد والمالبس في أي  ،ال بأس للصائمة بشم األطياب .39

 ن النساء.يبو وقت، في بيتها أ
اة ش، ومثله استعمال فر ع في كل وقت للصائمةالسواك مشرو  استعمال .41

 األسنان.
 ؤثر على الصيام، وليس مثل دم الحيض أو النفاس.ال يُ  الجروح دم .41
 قص الشعر وتقليم األظافر ال عالقة له بالصيام. .42
 .ولكنها تلفظ ما ذاقته ،الحاجة إليه يعالد تذوق الطعامال بأس ب .43
 ، وتكمل المرأة صيامها.األكل أو الشرب نسيانا ال يؤثر على الصيام .44
من منعها الحمل أو الرضاع عن الصيام..فعليها أن ُتطعم مسكينا عن كل  .45

 يوم افطرته.
المرض الدائم المانع من الصيام..كفارته إطعام مسكين عن كل يوم لم  .46

 تصمه المرأة.
قضاء بعدد المن تركت الصيام بسبب المرض العارض، أو السفر..فعليها  .47

 ها.األيام التي أفطرت
 نصح للمسلمة تناول حبوب رفع الدورة في رمضان وال غيره.ال يُ  .48
 بإرادة الصيام،على نيتها  الصيام أجرمن منعتها الدورة عن الصيام، فلها  .49

 بإذن اهلل، وعليها القضاء الحقا بعد رمضان.
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 ال بأس بقضاء الصيام بعد رمضان، متفرقا أو متتابعا. .51
 ال بأس بعد رمضان البدء بصيام ست من شوال، ثم قضاء رمضان. .51
اليجوز التشريك بنية الصيام لقضاء الفائت من رمضان مع ست من  .52

 شوال.
قضاء من رمضان الماضي، المن دخل عليها رمضان الحالي، ولم تصم  .53

وأن تقضي األيام التي  ،مما صنعت عليها أن تتوب إلى اهلل عز وجلف
 حالين التركتها بعد رمضا
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 .والزكاة : في باب الصدقة خامسا
 لذكر واألنثى.ألجر في الصدقة متساوي في البذل من اا .54
 واجب على المسلمة أن تنظر فيما يجب عليها إخراج الزكاة فيه. .55
 للوالدين من أموالها. يةمشاريع خير للمرأة من عمل ال بأس  .56
 الزكاة على األقارب فيها أجران، صدقة وصلة رحم. .57
( في المسلمةللمرأة أن تعطي من زكاتها أو صدقتها للخادمة )ُيشرع  .58

 بيتها.
 ( للخادمة غير المسلمة في بيتها.فقط) الصدقةيجوز للمرأة أن تعطي  .59
 ُيشرع للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها لو كان فقيرا. .61

 سادسا : في باب العمرة.
 العمرة في رمضان. ستحب للمسلمة أداءيُ  .61
عاية المرأة لحقوق بيتها..فلها أن ة مؤثر على ر إن لم يكن المضي للعمر  .62

 .تفعل هذا، وإال فرعاية البيت أوجب عليها
 أجر العمرة في رمضان، متحقق في جميع األوقات في رمضان. .63
في سفرها للعمرة، وفي  الذكر مواجب على األنثى أن تكون مع المحر   .64

 غيره من السفر.
المرأة من غير محرم لذهاب عذر ب الصحبة الصالحة من النساء..ليس .65

 للعمرة.
ة..وجلست في بلدها، فلها م للسفر ألداء العمر إن لم تجد األنثى المحر   .66

 ذن اهلل على نيتها الجازمة في الفعل.أجرها بإ



 راشد سعد العليمي د. فائدة للصائمات(   (100

7 
 

 من البدع تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان..بعمرة. .76
 سادسا: في باب الذكر والدعاء.

 علق بها اإلنسان.األعمال التي يت الدعاء والذكر من أجلّ  .68
ل أذكار الصباح يومية، مثالحيض ليس بمانع من التعلق باألوراد ال .69

 والمساء، وغيرهما، في كل وقت، ومكان طاهر.
 سابعا : في قراءة القرآن.

 .ةق بالقرآن داللة على خير عظيم في المسلمالتعلّ  .71
 .من قلبها شرع للحائض أن تقرأ القرآن حفظايُ  .71
 تأدبا مع كتاب اهلل لقرآن، لكن مع وجود القفازتمسك اشرع للحائض أن يُ  .72

 .تعالى
 لقرآن وبدون قفاز من األجهزة الحديثة. من قراءة اللحائض ال مانع  .73
 شرع للمسلمة أن تنجز الختمة للقرآن ولو كانت في فترة الحيض.يُ  .74
من بدأت بقراءة القرآن قبل رمضان، فلها أن تكمل قراءتها لتختم في  .75

 رمضان.
ختمات للقرآن وإهدائها لألموات، واألغرب بيعها ألهل  عمل ثبتلم ي .76

 الميت.
 ال بأس من القراءة من أكثر من مصحف إلتمام ختم القرآن. .66

 االعتكاف.ثامنا : 
 .تعالى شرع للمرأة أن تعتكف في بيت من بيوت اهلليُ  .78
 فلها ذلك. ،لم يمنع مكث المرأة في المعتكف من حقوق بيتهاإن  .79
 على االعتكاف. ومقدم   الد واجب  رعاية حق الزوج واألو  .81
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 ال يجوز للحائض المكث في المسجد المعّد للصالة ألي سبب. .81
 جلوس الصائمة في المسجد للتعلم من المحاضرات أمر رائع. .82

 تاسعا : أخالقيات الصائمة.
 الغاية من الصيام بلوغ تحقيق التقوى مع اهلل تعالى. .83
 باطنا في رمضان.من الرائع أن تستكمل المرأة الفضائل ظاهرا و  .84
د األنثى بالحجاب في حال التوجه للصالة، ثم من غير الالئق أن تتقيّ  .85

 بعد ذلك. هجرهت
ال يليق بالفتاة بعد صالتها ودعائها أن تقضي الوقت الذي يخدش في  .86

 .السيئة عبادتها مع الفضائيات
والجلسات السيئة في من المعينات لحفظ الصيام ترك القيل والقال،  .87

 ارا أو ليال.رمضان، نه
 هاولكن في فترة الصيام!فقط النفس عن المعاصي ليست العبرة بحفظ  .88

 .وبعده بحفظها في فترة شهر رمضان كله
ال يتصور من المسلمة التي تدعو اهلل بالمغفرة وقبول الصيام، أن تكون  .89

 في عالقات ومكالمات مع الشباب.
 عاشرا: ما يتعلق باألمراض واألمور الطبية العارضة.

 النفساء. في يكونمن أحكام فهو أيضا حال الحائض ب ا يتعلقم .91
المريض بمرض عارض )مؤقت( له أن يفطر، ويقضي هذا اليوم بعد  .91

 رمضان، في أي وقت.
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من به مرض دائم، أو منعه كبر السن من الصوم، وأمره الطبيب بترك  .92
 طاعته، ويطعم عن كل يوم مسكين.عليه الصوم، فواجب 

لحامل، فلها نفس حكم كبير السن، ومن به مرض إذا شق الصوم على ا .93
 دائم.

معالجة األسنان وما يكون فيها من الغرغرة واإلبرة المخدرة، ال يؤثر على  .94
 الصوم.

 جميع األبر العالجية ال تؤثر عل الصوم. .95
 ر على الصيام، ألنها بديل عن الطعام والشراب.األبر المغذية تؤث .96
 يؤثر على الصوم.فهو ء، الكّمام لعالج الربو إن كان فيه ما .97
إن كان هناك احتياط من ولوجها  ؛قطرة األنف ال تؤثر على الصوم .98

 للجوف.
 قطرة األذن والعين، ال تؤثران على الصوم. .99

 الرحم لألنثى ال يؤثر على الصوم. ما يتعلق بمعالجات .111
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