
 



 

 "نفحات رمضان" اقتباسات مجيلة من كتاب  

 
 

 

 أنوار رمضان  الجزء األول:
 

 
 

 العارف بالل  الشيخ ادلاعية اإلساليم لفضيلة
 حممد إيلاس العطار القادري حفظه الل تعال 

 
 

 إعداد وتقديم:
 العربية  قسم الرتجمة

 الدعوة اإلسالمية التابع ملركز 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 إعداد وتقديم

 قسم الرتمجة العربية
 اتلابع ملركز ادلعوة اإلسالمية

 اسم الرسالة

 ر رمضانا أنو

 واتساب

٠٠٩٢٣١١-٦٣٣٦٩٣٧ 

 الربيد اإللكرتوين

arabicbooks@dawateislami.net 

 اسم املؤلف

 فضيلة الشيخ ادلاعية اإلساليم العارف باهلل
 حممد إيلاس العطار القادري حفظه اهلل تعاىل

 موقعنا عىل اإلنرتنت

www.arabicdawateislami.net 

mailto:arabicbooks@dawateislami.net


 

 ١ 

 تعريف باملؤلف 

 ار القادري حفظه الل: فضيلة الشيخ العارف بالل حممد إيلاس العط  
ارية القادرية، ودل يف  هـ  ١٣٦٩رمضان اعم   ٢٦هو شيخ الطريقة العط 

لعام   كراتيش    ١٩5٠املوافق  مدينة  يف  أس  -باكستان-م  ادلعوة  ،  مركز  س 
وادلعوية،   العلمية  بالشؤون  تُعىن  اعملية،  مؤسسة  غدا  اذلي  اإلسالمية، 

ة ويه:    واذلي يقوم ىلع فكرة هام 
 حماولة إصالح نفيس ومجيع أناس العالم إن شاء اهلل تعاىل"  "لعي 

العط   إيلاس  حممد  الشيخ  دعوة  انطلقت  اللكمات  القادري  بهذه  ار 
للعودة   حماولة  يف  اإلسالمية،  األمة  مستوى  ىلع  تعال،  الل  إل  حفظه 

دستوًرا  ا الكريم  بالقرآن  أسوة  واللزتام  املرسلني  سيد  وبسنن  منهاًجا، 
واقتداًءا، تقوم ىلع منهج أهل السنة واجلماعة عقيدة، واملذاهب األربعة  

 . ، وطريقة اإلمام اجلنيد تربيًة وُسلوكً (١)فقًها
العظيمة   وحمبته  املسلمني،  جتاه  الكبري  همِّه  من  فيها  انطلق  دعوةٌ 

، وحرصه الشديد ىلع نيل رىض رب العاملني..  ملسو هيلع هللا ىلصد األنبياء واملرسلني  لسي  
حدود   فتجاوزت  والشمول،  االنتشار  ولفكرته  القبول،  هل  الل  فكتب 

 
بمذهب    ار القادري حفظه الل تعال ملزتمٌ الشيخ حممد إيلاس العط    ( علًما أن  ١) 

احلنفي   أن    املقصود و ة،  السادة  السنة    دائرة   دعوته   هنا  أهل  مذاهب  ضمن 
 واجلماعة األربعة املعتربة. 



 

 ٢ 

 باكستان إل كثري من ابلالد واألوطان. 
الشيخ   ُعرف  واقتفائه وقد  الكريمة،  وآدابه  الفاضلة،  بأخالقه 

 للسنن انلبوية، يف تفاصيلها ادلقيقة. 
 ىلع الل تعال حباهل وقاهل، فزاد  فأث ر فيمن سمع منه أو رآه، وكن دااًل 

 عدد أحبابه ومريديه ىلع املاليني، متأثرين بأقواهل ودروسه وأحواهل. 
لطيب، وانلفحات العطرة،  وقد آيلنا ىلع أنفسنا أْن ننقل هذا األثر ا

الل   الشيخ حفظه  ودروس  وكتب  رسائل  ترمجة  من خالل  الفائدة  تلعم 
 تعال.

مؤدية   وافية،  دقيقة  الرتمجة  تكون  أن  املستطاع  قدر  حاونلا  وقد 
يف   الشيخ  لكمات  حتملها  اليت  الرقيقة  واملشاعر  العْذبة  املعاين  تللك 

 دروسه ومذاكراته. 
ل ىلع انلقص واخلطأ، فذللك إن وجدتم يف  ونْعلَُم أن  اإلنسان جمبو

هذه الرسالة أي  مالحظة فرنجو أن تطلعونا عليها، وبنصاحئكم ستغدو  
هذه الرسالة أفضل إن شاء الل تعال، وبتعاونكم ستصبحون رشكء نلا  

 يف العمل واثلواب. 
 

 العربية  قسم الرتمجة
  اتلابع ملركز ادلعوة اإلسالمية 



 

 ٣ 

ا بعد! خاتم انلبيني احلمد هلل ربي العاملني والصالة والسالم ىلع   أمي
 فأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم اهلل الرمحن الرحيم. 

 ملسو هيلع هللا ىلص فضل الصالة ىلع انليب 
اهلل    دنا سي    عن  الل   مسعود  بن  عبد  قال قال:    عنه   تعال   ريض 

ْوََل انلَّاِس ِِب يَْوَم : »ملسو هيلع هللا ىلصرسول الل 
َ
َّ َصاَل أ ْكََثُُهْم لََعَ

َ
 . (١) «ةً الِقيَاَمِة أ

 صلى الله على سيدنا محمد  صلوا على الحبيب! 
ه  خص  و   لقد امنت  الل علينا فأعطانا شهر رمضان،  احلبيب!   أخ 

، شهر اخلري والربكة ، منها: أن ه  بفضائل جليلة   ه ومي    ، خبصائص عظيمة  
 : ملسو هيلع هللا ىلص، ومضاعفة األجر واثلواب، قال رسول الل اجلود واإلحسان  شهر و 
فِ »  َتَقرََّب  ِسَواُه   يهِ َمْن  ِفيَْما  َفِريَْضًة  دَّى 

َ
أ َكَمْن  ََكَن  اخْلرَْيِ  ِمَن  ، خِبَْصَلة  

فِ وَ  دَّى 
َ
أ ِسَواُه   يهِ َمْن  ِفيَما  َفِريَْضًة  َسْبِعنْيَ  دَّى 

َ
أ َكَمْن  ََكَن  ،  ( ٢) « َفِريَْضًة 

ُن فيه املالئكُة ِمن محََلة العرِش   ،  ( ٣) ِء الصائِمني اع ىلع دُ وهذا شهٌر تَُؤمِّ

 
الرتمذي"،  (  ١)  ال "سنن  انلب كتاب  الصالة ىلع  ما جاء يف فضل  باب  ، ملسو هيلع هللا ىلص   وتر، 

٢٧/ ٢ ( ،484.) 

، كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان إن صح اخلرب، "صحيح ابن خزيمة "  (٢)
١٩١/ ٣( ،١88٧.) 

اإليمان"  (٣) العيد   ، "شعب  يللة  الصيام، فصل يف  ، ٣44/ ٣ويومهما،    ين باب يف 
 (، بترصف.٣٧١8) 
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 . ( ١) « تَْسَتْغِفُر لَُهُم احْلِيْتَاُن َحَّتَّ ُيْفِطُرْوا »   ملسو هيلع هللا ىلص:   رسول الل قد قال  و 
 العبادة؟ ما هو باب 

يَامُ »  : ملسو هيلع هللا ىلص  انلبي ل ا ق ء  بَابًا، َوإِنَّ بَاَب الِْعبَاَدةِ الصِّ  . (٢) « إِنَّ لُُِكِّ ََشْ
 صلى الله على سيدنا محمد  صلوا على الحبيب! 

 الكريم نزول القرآن
ِمن خصائص رمضان املبارك: أن ه شهر أنزل الل فيه القرآن، قال 

ٱلُۡقرَۡءاُن ُهد  َشۡهُر  ﴿  تعال يف كتابه الكريم:  نزَِل فِيهِ 
ُ
َِّذٓي أ ى  َرَمَضاَن ٱل

مِنُكُم  َوبَي َِنَٰت  ل ِلنَّاِس   َشهَِد  َفَمن  َوٱلُۡفۡرقَاِنِۚ  ٱلُۡهَدىَٰ  َِن  م  ۡهَر    ٱلشَّ
ۡو عَلَىَٰ َسَفر  

َ
أ كَاَن َمرِيًضا  ةٞ  فَلۡيَُصۡمُهُۖ َوَمن  ُ   فَعِدَّ َۗ يُرِيُد ٱَّللَّ َخَر

ُ
أ يَّاٍم 

َ
ِۡن أ م 

ٱلۡيُسۡ  َ  بُِكُم  ٱَّللَّ َولُِتَكب ُِرواْ  ةَ  ٱلۡعِدَّ َولُِتۡكمِلُواْ  ٱلُۡعۡسَر  بُِكُم  يُرِيُد  َولَا  َر 
َُٰكۡم َولََعلَُّكۡم تَۡشُكُرونَ   . [١85 :]ابلقرة  ﴾١٨٥ عَلَىَٰ َما َهَدى

 وجه تسمية الشهور 
مَ   "رمضان" إنَّ لكمة   الرَّ ِمن  ، مأُخوذةٌ  احلَرِّ ةِ  بمعىن شدَّ ُسِّمِّ و   ِض 

وها   "؛ َرَمَضان "  سم  القديمِة  اللغِة  عن  ُهوِر  الشي أسماَء  َنَقلوا  ا  لم  ألن هم 

 
،  إلخ "الرتغيب والرتهيب" للمنذري، كتاب الصوم، الرتغيب يف صيام رمضان...   (١)

١/ ٢4 ( ،١48٢ .) 

 . (١4٢٣، )5٠٠ص  اجلزء احلادي عرش، "الزهد" البن املبارك، (٢)
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ةِ احلَرِّ  هُر أي اَم شدَّ  . ( ١) وَرَمِضه ِباألزِمَنة اليت َوَقعت فيها، فوافَق هذا الشَّ
  ين بعض املفسي ذكر    : رمحه الل   انلعيم   ن أمحد يار خا   قال املفيت 

  ألحداث با يت  سم    الشهور عن اللغة القديمة أسماء  ت  قل ملا نُ :  رمحهم الل 
ومجود املاء    ، ( أي: إقامتهم )   ، َكرتباع انلاس يف الربيَعني فيها   اليت وقعت 

 . ( ٢)   فسّم  بذلك   ، احلر    ة شد  أيام  رمضان  وافق شهر  يف اجلماَدين، ف 
 صلى الله على سيدنا محمد  صلوا على الحبيب! 

 من ياقوت قرص
الل تعال عنه    سعيد  اخلدري أيب  دنا  عن سي    : يف احلديث  ريض 

بَْواُب  »   : ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول الل  
َ
ُل يَلَْلة  ِمْن َرَمَضاَن، فُِتَحْت أ وَّ

َ
إذا ََكَن أ

َماِء فاَل ُيْغلَُق ِمنَْها بَاٌب َحَّتَّ يَُكوَن آِخُر يَلَْلة  ِمْن َرمَضاَن، ولَيَْس   السَّ
يِف   يَُصِّلِّ  ُمْؤِمن   َعْبد   ِمَئِة من  لًْفا وََخَْس 

َ
أ هَل  الُل  َكَتَب  ِإالَّ  ِمنَْها  يَلَْلة  

لََها ِستيوَن   يَاقُوتَة  مَحَْراَء،   بَيًْتا يِف اجْلَنَِّة ِمنْ   َحَسَنة  ِبُكلِّ َسْجَدة ، وبىََن هَلُ 
لَْف بَاب  

َ
ح  بَِياقُوتَة  مَحَْراءَ   ، أ  . ِلُُكٍّ بَاب  ِمْنَها قرَْصٌ ِمْن َذَهب  ُموَشَّ

يَوم  فَ  َل  وَّ
َ
أ َصاَم  هَلُ   إَِذا  ُغِفَر  َرَمَضاَن  َتقَ   ِمْن  ِمنْ َما  َم  إَِل ذَنْبِ   دَّ   ِه 

ِ ِمثِْل ذَ  هَلُ   ايلَوِم ِمنْ   َك ل لَْف   َشْهِر َرَمَضاَن، َواْستَْغَفَر 
َ
أ ُُكَّ يَوم  َسبُْعوَن 

 
 . ٢/٢4٠رمض،    حرف الراء،   ،  البن األثري"انلهاية يف غريب احلديث واألثر"   (١)
 . تعريبًا من األرديةترصفًا و، ٢/٢٠5"تفسري انلعيّم"،  (٢)



 

 ٦ 

ْن تَوَ َملَك  ِمْن َصاَلةِ الَغَداةِ إَِل 
َ
بُِكلِّ َسْجَدة    َكَن هَلُ احلَِجاِب، وَ اَرى بِ  أ

و َنَهار  َشَجرَ 
َ
اِكُب يِف ِظلَِّها  يَْسُجُدَها يِف َشْهِر َرَمَضاَن بِلَيْل  أ ةٌ يَِسرْيُ الرَّ

 . (١) «ََخَْس ِمئَِة اَعم  
 يف شهر رمضان نَِعُم اهلل

  ملسو هيلع هللا ىلص   انلبَّ   أن  :  ريض الل تعال عنه   بن عبد اهلل   جابر دنا  سي    عن 
 »   : قال 

ُ
   ْت َي طِ عْ أ

ُ
َ ، ا سً ََخْ   انَ َض مَ رَ   رِ هْ  شَ  يِف يِت مَّ أ  .ِِّل ْب قَ  ِبي نَ   نَّ هُ طَ عْ يُ   مْ ل

 
َ
   نَ ا َكَ ذَ ِإ   هُ نَّ ِإ َف   : ٌة دَ احِ ا وَ مَّ أ

َ
َعزَّ   اللُ   رَ ظَ نَ   انَ َض مَ رَ   رِ هْ شَ   نْ مِ   ة  َل يَلْ   ُل وَّ أ

َ   هِ يَلْ ِإ   اللُ   رَ ظَ نَ   نْ مَ وَ ،  مْ هِ يَلْ ِإ   وََجلَّ     هُ بْ ذِّ عَ يُ   مْ ل
َ
 .ادً بَ أ

 وَ 
َ
   َف وْ ُل خُ   نَّ ِإ َف :  ةُ اثلَّاِنَي ا  مَّ أ

َ
   نَ وْ سُ مْ يُ   نْيَ حِ   مْ هِ اهِ وَ ْف أ

َ
 اللِ   ِعْندَ   ُب َي طْ أ

ْ  ِح ْي رِ   نْ مِ   .ِك سْ مِ ال
 وَ 
َ
ْ   نَّ ِإ َف :  ةُ اثلَّاثِلَ   ا مَّ أ َ   ةَ كَ ِئ اَل مَ ال َ   رُ فِ غْ َت سْ ت  .ة  َل يَلْ وَ  وم  يَ    ُُكِّ يِف   مْ هُ ل
 وَ 
َ
الرَّ مَّ أ وََجلَّ   اللَ   نَّ ِإ َف :  ةُ عَ اِب ا   يَ   َعزَّ 

ْ
  يْ دِّ عِ َت اسْ :  ا هَ لَ   ُل وْ قُ يَ فَ   هُ َت نَّ جَ   رُ مُ أ

ْ يَّ زَ َت وَ     يْ ادِ َب عِ ِل   ّنِّ
َ
   ْوا كُ شَ وْ أ

َ
َ   نْ أ  . يِت امَ رَ كَ ي وَ ارِ  دَ َل ا ِإ َي نْ ادلي   ِب عَ تَ   نْ وا مِ ْيُ رَتِ سْ ي

 وَ 
َ
َ   اللُ   رَ فَ غَ   ، ة  َل يَلْ   رُ آخِ  نَ ا َكَ ذَ ِإ   هُ نَّ ِإ َف :  ةُ سَ امِ ا اخْلَ مَّ أ  «.ا عً ْي مَجِ   مْ هُ ل

 :  ومِ ن القَ مِ   ٌل جُ فقال رَ 
َ
 ؟رِ دْ القَ   ةُ َل يَلْ   يِهَ أ

   ، اَل »   : ملسو هيلع هللا ىلص   فقال 
َ
َ أ    نْ ا مِ وْ غُ رَ ا َف ذَ ِإ َف   ، نَ وْ ُل مَ عْ يَ   الِ مَّ عُ  الْ َل ِإ   رَ تَ   مْ ل

َ
،  مْ هِ الِ مَ عْ أ

 
 . (٣٦٣5، )٣/٣١4، فضائل شهر رمضان ،باب يف الصيام "شعب اإليمان"، (١)



 

 ٧ 

ُجورَهُ ُوفيْوا  
ُ
 . ( ١) « مْ أ

 ارة اذلنوب كفي 
هريرة   دناسي    عن عنه:    أيب  تعال  الل   ريض 

َ
 ملسو هيلع هللا ىلص  الل  وَل سُ رَ   نَّ أ

اجْلُ َل إِ   ةُ عَ مُ اجْلُ وَ ،  ُس مْ اخْلَ   اُت وَ لَ لصَّ اَ »:  وُل قُ يَ   نَ َكَ    َل إِ   انُ َض مَ رَ وَ ،  ةِ عَ مُ  
 .( ٢) « رَ ائِ بَ كَ الْ  َب نَ تَ ا اجْ ذَ إِ   ، نَّ هُ نَ يْ ا بَ مَ   اٌت رَ فِّ كَ مُ ،  انَ َض مَ رَ 

 يا يلت لك السنة رمضان
َ »   : ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسوُل الل ْن  ل

َ
أ يِت  مَّ

ُ
َيْعلَُم الِْعبَاُد َما َرَمَضاُن تَلََمنَّْت أ ْو 

نََة لُكََّها  . ( ٣) « يَُكْوَن السَّ
 اتلبشري باجلنة 

الفارس سلمانَ دنا  سي  عن   عنه    تعال  الل  ا  نَ بَ خطَ :  قال  ريض 
َها انلَّاُس »: فقال ،بانَ عْ ن شَ مِ  وم  يَ   رِ يف آخِ   ملسو هيلع هللا ىلص  الل   رسوُل  يي

َ
َظلَُّكْم    ! أ

َ
قَْد أ

، َجَعَل الُل   لِْف َشْهر 
َ
َشْهٌر َعِظيٌم، َشْهٌر ُمبَارٌَك، َشْهٌر ِفيِه يَلْلٌَة َخرْيٌ ِمْن أ

 
 . (٣٦٠٣، )٣/٣٠٣، فضائل شهر رمضان"شعب اإليمان"، باب يف الصيام،  (١)

كتاب  "  (٢) مسلم"،  إل    الطهارة،صحيح  واجلمعة  اخلمس  الصلوات  باب 
 (.55٢، ) ١١8ص  ، ...إلخاجلمعة

تفضل الل عز وجل ىلع    (٣) ذكر  باب  الصيام،  كتاب  ابن خزيمة"،  "صحيح 
 (. ١88٦)، ٣/١٩٠عباده...إلخ، 
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اخْلرَْيِ،  َمْن َتَقرََّب ِفيِه خِبَْصلَة  ِمَن   ،(١) ِصيَاَمُه فَِريَضًة، َوِقيَاَم يَلِْلِه َتَطوياعً 
َكَمْن   ََكَن  فَِريَضًة  ِفيِه  دَّى 

َ
أ َوَمْن  ِسَواهُ،  ِفيَما  فَِريَضًة  دَّى 

َ
أ َكَمْن  ََكَن 

دَّى َسبِْعنَي فَِريَضًة ِفيَما ِسَواهُ 
َ
رْبُ ثََوابُُه اجْلَنَُّة،  ،  أ ، َوالصَّ رْبِ وَُهَو َشْهُر الصَّ

َر ِفيِه َصائًِما ََكَن  وََشْهُر الُْمَواَساةِ، وََشْهٌر يَزَْداُد ِفيِه ِرْزُق   الُْمْؤِمِن، َمْن َفطَّ
ْن  

َ
أ َغرْيِ  ِمْن  ْجِرهِ 

َ
أ ِمثُْل  هَلُ  َوَكَن  انلَّاِر،  ِمَن  َرَقبَتِِه  وَِعتَْق  نُوبِِه  ذِلُ َمْغِفَرةً 

ءٌ  ْجِرهِ ََشْ
َ
 . «يَنْتَِقَص ِمْن أ

 . الصائمَ  رُ طِّ فَ ما يُ   دُ َنِ   نالُكي  ليس :  قالوا
ْو » :  ملسو هيلع هللا ىلص   فقال 

َ
َر َصائًِما ىلَعَ َتْمَرة ، أ َهَذا اثلََّواَب َمْن َفطَّ ُيْعِطي الُل 

َوآِخُرهُ   َمْغِفَرةٌ،  وَْسُطُه 
َ
َوأ رمَْحٌَة،  هُلُ  وَّ

َ
أ َشْهٌر  َوُهَو   ، لَََب  َمْذَقِة  ْو 

َ
أ  ، َماء  َبِة  رَشْ

عْ 
َ
َف َعْن َمْملُوِكِه َغَفَر الُل هَلُ َوأ َتَقُه ِمَن انلَّاِر، ِعتٌْق ِمَن انلَّاِر، َمْن َخفَّ

َربَُّكْم،  ِبِهَما  تُْرُضوَن  َخْصلَتنَْيِ   : ِخَصال  ْرَبِع 
َ
أ ِمْن  ِفيِه  َواْسَتْكَِثُوا 

بِِهَما  تُْرُضوَن  اللََّتاِن  اخْلَْصَلَتاِن  ا  مَّ
َ
فَأ َعنُْهَما،  ِبُكْم  ِغىًن  اَل  وََخْصلَتنَْيِ 
اللُ  ِإالَّ  إهَِلَ  اَل  ْن 

َ
أ َفَشَهاَدُة  ِغىًن َربَُّكْم:  اَل  اللََّتاِن  ا  مَّ

َ
َوأ َوتَْسَتْغِفُرونَُه،   ،

انلَّارِ  ِمَن  ِبِه  َوَتُعوُذوَن  اجْلَنََّة،  الَل  لُوَن 
َ
فَتُْسأ َعنْهَما:  ْشَبَع ،  ِبُكْم 

َ
أ َوَمْن 

 َحَّتَّ يَْدُخَل اجْلَنَّةَ 
ُ
َبًة اَل َيْظَمأ  . ( ٢) « ِفيِه َصائًِما َسَقاهُ الُل ِمْن َحويِْض رَشْ

 
 . املراد من القيام: صالة الرتاويح (١)

الصيام  (٢) كتاب  خزيمة"،  ابن  رمضان  ،"صحيح  شهر  فضائل    ، ...إلخباب 
٣/١٩١( ،١88٧) . 
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احلديث !  احلبيب أخ   هذا  يف  م  تقد  شهر الرشيف   لقد  أن    :
رمضان املبارك شهر اخلريات والربكت والرمحات، وينبيغ أن يكون 

ن لكمة السيُع يف هذا الشهر العظيم إرضاء الل تعال بطريق اإلكثار مِ 
ة والعتق ن الل تعال بدخول اجلن  اتلوحيد واالستغفار، وينبيغ ادلاعء مِ 

 انلار.ن  مِ 
 صلى الله على سيدنا محمد  صلوا على الحبيب! 

 أربعة أسماء لشهر رمضان 
رمحه الل تعال: إن  هلذا الشهر   أمحد يار خان انلعيم  قال املفيت

 املبارك أربعة أسماء: 
 ( شهر رمضان.١)
 ( شهر الصرب. ٢)
 ( شهر الُمواساة. ٣)
 ( شهر يُزاُد فيه الرزق. 4)

ذللك ُسّم  شهر    ؛الصوم صرٌب، والصرب جزاؤه اللُ وقال أيًضا: إن   
املسلمني بني  واتلاكفُل  والرتاحم  الُمواساة  وإن   ومع    الصرب،  ة  اعم 

ة خاص  مِ   األقارب  الشهر  هذا  األجوريف  أعظم  شهر    ؛ن  ُسّم   ذللك 
ذللك ُسّم  شهر    ؛ الُمواساة، وإن  الرزق يُزاُد فيه حَّت  يأُكل الفقراُء منه
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 . (١) زيادة الرزق 
 خصائص شهر رمضان املبارك 

اًل ١) ُم عليهم انلََّفحات  ( إن  الكعبَة تَدُعو املسلمني إيلها أو   ثم ُتَقسِّ
وكأنَّ   بالرَّمَحات،  نلا  فيأيت  املبارك  ا شهُر رمضاَن  وأم  والرَبَكت، 

 .ورمضان مطرٌ  ، أو الكعبة حبرٌ الكعبة بِْْئٌ ورمضاَن حبرٌ 
ُك  (  ٢) خمصوص  شهر    يف  ويوم  خمصوص  وقت  يف  العبادة    ؛ تكون 

ا يف هذا الشهر فتكون العبادة يف   ، أم  م واحلج  َكلعارش من املحر 
واإلفطار   الصوم  فجعل  وحلظة،  ساعة  ُك   ويف  األوقات،  ُك  

إذا    ،والسحور والصالة والقيام من العبادات حَّت انلوم والطعام
. تعال  َكن بنية اتلقوِّي ىلع طاعة الل 

الكرُي  (  ٣) ينيف  كما  العباد  عن  اذلنوب  ينيف  املبارك،  شهر رمضان 
ة، ويطه    ر قلوبهم ويرفع درجاتهم. خبث احلديد واذلهب والفض 

غري   يف  ةضي ل ثواب الفر عدِ يَ ة  فل اجيعل الل ثواب انل  يف رمضان (  4)
يف   ةضي كثواب سبعني فر   يف رمضان   ةضي ثواب الفررمضان، و

 غري رمضان. 
ن مات يف شهر رمضان ال رمحهم الل تعال: مَ  بعض العلماء( قال 5)

 
 . ، تعريبًا من األردية٢/٢٠8"تفسري انلعيّم"،  (١)
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  ا يف قربه.يُسأل شيئً 
العظيم،درِ القَ   يللةُ (  ٦) الشهر  هذا  يف  يللَ     نزَل   ةٌ ويه 

َ
فيها    الل  أ

َقۡدرِ ﴿  : قال تعال  ،القرآن 
نَزلَۡنَُٰه فِي لَۡيلَةِ ٱلۡ

َ
 .[١]القدر:   ﴾١ إِنَّآ أ
نزَِل فِيهِ ﴿: آَخر مقام  وقال سبحانه وتعال يف 

ُ
َِّذٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱل

َِن ٱلُۡهَدىَٰ َوٱلُۡفۡرقَاِنِۚ َوبَي َِنَٰت  ى ل ِلنَّاِس ٱلُۡقۡرَءاُن ُهد    . [١85]ابلقرة:  ﴾ م 
رمضان   شهر  يف  القدر  يللة  أن   اآليتني:  بني  باجلمع  ُعلم  وقد 

السابع   يف  أن ها  إشارات ىلع  وهناك  األغلب؛  املبارك،  والعرشين ىلع 
نة مِ   لكمة   ألن   ن تسعة أحرف، ويه مذكورة يف سورة  يللة القدر مكو 

 القدر ثالث مر ات، فيكون عندنا سبعة وعرشون حرفًا. 
مِ   (٧) يللة  أول  َكن  رمضان  إذا  قت ل  وغُ ني،  ط ا الشي   ِت د فِّ ُص ن شهر 

ها، فلم يغلق منها باب، أبواب  ة وفتحت ار، وزُخرفت اجلن  أبواب انل 
ا   وأم  واملنكرات،  املعايص  وقل ت  واخلريات،  الطااعت  وكَُثت 

  ، سبب الشياطني يف رمضان، فإن ه ليس ب   وقوع الرشور واملعايص 
ارة بالسوء أفس األ بل بسبب انل   .ن الشياطني اء مِ رنَ القُ بسبب    و م 

الصائم  ىلع   ليَس   ( 8)  )أي: يف   رَمضان م ورَشِب يف  عِ طَ   فيما   اٌب سَ حِ  
 .تناول وجبة السحور واإلفطار( 

ْي »   (٩)
َ
أ َياُم:  الصِّ َيُقوُل  الِْقَياَمِة،  يَْوَم  لِلَْعْبِد  يَْشَفَعاِن  َوالُْقْرآُن  َياُم  الصِّ

َويَُقوُل  ِفيِه،  ْعِّن  َفَشفِّ ِبانلََّهاِر،  َهَواِت  َوالشَّ َعاَم  الطَّ َمَنْعُتُه   ، رَبِّ
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ْعِّن ِفيِه،   َعانِ » :  ملسو هيلع هللا ىلص   َقاَل الُْقْرآُن: َمَنْعُتُه انلَّْوَم ِباللَّْيِل، َفَشفِّ  . ( ١) « فَيَُشفَّ
  ُكَّ   َق أطَل  ضان رمَ  دخل شهرُ  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص َكن رسوُل الل    (١٠)

َ
ى  وأعطَ ، ه سريِ أ

سائل  ُكَّ  يف  ( ٢)   وتعال  تبارك  لل  وإن   رمَ   ُُكِّ ،  يلايل  من  ضان  يللة 
يف ن أن    فعلينا ،  انلار   ن مِ اَء  ق َت عُ املبارك   املبارك    تهد  الشهر  هذا 

 . ئات عن اذلنوب والسي    بالطااعت واألعمال الصاحلات واإلقالع 
مِ   ( ١١)  تعال  الل  ه  َخصَّ اذلي  الكريم  رمضان  سائر  شهُر  بني  ن 

هور، بأْن َذكَره يف القرآن وذَكَر فضائلَه ولم يَذُكِر اسَم غريه.   الشي
ولقد َخصَّ سبحانه وتعال باذلكر يف القرآن ِمن النساء سي دتنا 

ريض    زيد بن حارثة ن الصحابة سي دنا  ، ومِ ريض الل تعال عنها   مريم
 الل تعال عنه، وهذا يُدلي ىلع رشفهم وفَضلهم.

)أي: بعد تناول وجبة   وعند َسُحوِره  ه طرِ ِف   عند   دي رَ تُ   ال دعوٌة   للصائم  ( ١٢) 
 . ن الشهور يف غريه مِ   هذه الفضيلة   وال توجد ،  يف رمضان   السحور( 

  وامليم من الل،    ن رمضان: رمحةٌ مِ   فالراء،  أحرف   رمضان َخسةُ (  ١٣)
،  للن امِ   ضمانٌ ن رمضان:  مِ   والضاد،  اللن  مِ   ةٌ ب  حم   ن رمضان: مِ 

من    رٌ نو رمضان: ن  مِ  وانلون ،  الل ن مِ  مانٌ أ   ن رمضان: مِ  واأللف
 

العاص،   (١) بن  عمرو  بن  الل  عبد  مسند  حنبل"،  بن  أمحد  ،  ٢/58٦  "مسند 
(٦٦٣٧ .) 

 . (٣٦٢٩، )٣/٣١١"شعب اإليمان"، باب يف الصيام، فضائل شهر رمضان،  (٢)



 

 ١٣ 

الصوم،  ،  الل عبادات:  خبمس  كثرًيا  انلاس  يهتم   رمضان  ويف 
وصالة الرتاويح، وتالوة القرآن، واالعتاكف، وقيام يللة القدر،  

العبادات فمَ  هذه  أد ى  هذه    اخلمس  ن  استحق   تعال  خملًصا للِ 
 . ( ١) اجلوائز اخلمس 

 تزخرف جنيات انلعيم الستقبال رمضان 
رسول   أن    ، عنه   تعال   ريض الل  مسعود  بن  عبد اهلل    دناسي    عن 

احْلَْولِ »  : قال  ملسو هيلع هللا ىلصالل   إَِل  احْلَْوِل  ِس 
ْ
َرأ ِمْن  لَِرَمَضاَن  يَُّن  تَزَّ اجْلَنََّة    إِنَّ 

حَتِْت  ابِلِ قَ ال ِمْن  ِريٌح  َهبَّْت  َرَمَضاَن  ِمْن  يَْوم   ُل  وَّ
َ
أ ََكَن  إَِذا  َحَّتَّ   ،

َذلَِك َفيَُقلَْن: يَا الَْعرِْش   َقْت َوَرَق اجْلَنَِّة، َفتَنُْظُر احْلُوُر الَْعنْيُ إَِل  فََصفَّ
تَ   ،رَبِّ  ْزَواًجا، 

َ
أ ْهِر  الشَّ َهَذا  يِف  ِعبَاِدَك  ِمْن  نَلَا  بِِهْم  اْجَعْل  ْعيُنُنَا 

َ
أ َقري 

ْعيُنُُهْم بِنَاَوَتقَ 
َ
 . (٢) «ري أ

العال   القاري املالي مة  قال  انلب     لع  قول  الل يف رشح    ملسو هيلع هللا ىلص رمحه 
القَ َل ِإ   احْلَْولِ   َرأِس   نْ مِ »  احْلَْوِل  الزتيي   : أي«:  لِ اِب    

ُ
َنِة يُبتَدأ السَّ ِل  أو  ِمن  ُن 

م، وحاِصُلُه أن  اجلن َة يف مجيِع  ة املَحرَّ ل احلوِل ُغرَّ ُمنتِهًيا إل سَنة  آتَية  أوَّ

 
 . ، تعريبًا من األردية٢/٢٠8"تفسري انلعيّم"،  (١)
(، و"شعب اإليمان"،  5٢5١، )4/44٠"مسند أِب يعىل"، مسند عبد الل بن مسعود،    (٢)

 بألفاظ متقاربة. ، (٣٦٣٣، ) ٣/٣١٢باب يف الصيام، فضائل شهر رمضان،  
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لَِها إل آخِرَها   ُمزيَّنٌة ألجِل رَمَضان، وما يرَتتَُّب عليه ِمن السَنِة ِمن أو 
َمان   . ( ١) كَثةِ الغفراِن وَرفِع درََجات اجِلَنان، ما قبَلُه وما بعَدهُ ِمن الزَّ

املفيت   انلعيم وقال  خان  يار  اجلنةَ   أمحد  إن   تعال:  الل   رمحه 
ما    الكرام   املالئكة ن  مِ ثم هناك    ، من قبل لكن يُزاد يف زينتها   مزي نةٌ 

 ؟فكيف تزي ن!   ، يزيِّنونها 
أن  بعض املسلمني    علمن   لك نا  ل زينتها، لكننتخي    ال نستطيع أنْ   

وينو رونها يزي   نونَها  ويلو  رمضان  يف  املساجد  هذا   ، نون  وديللهم 
 . ( ٢) احلديث السابق 

احلبيب  أنْ   ! أخ  الل  نسأل  ونعيمها؟!  اجلن َة  أعظَم  نلا  غفِ يَ   ما  ر 
واِر   ذنوبنا وأنْ  يُدِخلَنا اجلنة بغري حساب، وأْن يرزقنا جن ة الفرَدوس ِِبِ

 . ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب املصطىف  
 صلى الله على سيدنا محمد  صلوا على الحبيب! 
 ا ون ألف  ستي   من انلار عتقاءلك يللة 

عن رسول  ،ريض الل تعال عنه عبد اهلل بن مسعود  دنا عن سي  
َماِء ُُكَّ يَلْلَة  إَِل انِْفجَ نَاَدى ُمنَاد  ِمَن  »...  قال:   ملسو هيلع هللا ىلصالل   بِْح، يَا السَّ اِر الصي

 
 . 4/458"مرقاة املفاتيح"، كتاب الصوم،  (١)

 ، تعريبًا من األردية.٣/١4٣"مرآة املناجيح"،  (٢)
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، وَ  قرِْصْ
َ
ِّ أ ، َوَيا بَاِِغَ الرشَّ برِْشْ

َ
ْم َوأ َهْل ِمْن ُمْستَْغِفر     انُْظرْ بَاِِغَ اخْلرَْيِ َيمِّ

هَلُ  َعلَيْهِ   ؟َنْغِفُر  َنتُوُب  هَلُ   ؟َهْل ِمْن تَائِب   نَْستَِجيُب  ِمْن َداع   َهْل   ؟َهْل 
َولِل َعزَّ وََجلَّ ِعنَْد ُُكِّ فِْطر  ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن   ؟َسائِل  ُنْعِطي ُسْؤهَلُ   ِمنْ 

ْعتََق ِمثَْل    ُُكَّ يَلْلَة  ُعتََقاءُ 
َ
لًْفا، فَإَِذا ََكَن يَْوُم الِْفْطِر أ

َ
ِمَن انلَّاِر ِستيوَن أ

ةً ِستِّنيَ  ْهِر ثاََلثنَِي َمرَّ يِع الشَّ ْعتََق يِف مَجِ
َ
لًْفا َما أ

َ
 .(١) « أ

! تُفتح فيه  ومزنتله؟   فضله   هو   وما !  رمضان؟   شهر   هو   ما !  أييها اإلخوة 
ن هذا  مِ   نا جعل حظ   ا اهلل أبواب الرمحة واملغفرة، بفضل  من الل وكرمه،  

 . ملسو هيلع هللا ىلص ك الكريم  ِباه نبي    ، والعتق من انلار   املغفرة   ، الشهر الكريم 
 لف عتيق من انلار أألف 

رسوُل الل ل  اقريض الل تعال عنه قال:    أيب هريرة دنا  عن سي  
َكَ ذَ إِ »  : ملسو هيلع هللا ىلص    نَ ا 

َ
خَ َل إِ   اللُ   رَ ظَ َن   انَ َض مَ رَ   رِ هْ شَ   نْ مِ   ة  لَ يَلْ   ُل وَّ أ ا  ذَ إِ وَ ،  هِ قِ لْ  

َ  د  بْ  عَ َل إِ  اللُ  رَ ظَ نَ    هُ بْ ذِّ عَ يُ  مْ ل
َ
  م  وْ يَ   ُُكِّ يِف  للِ وَ ، ًدابَ أ

َ
  ُف لْ أ

َ
 نَ مِ  ق  يْ تِ عَ  ِف لْ أ

َكَ ذَ إِ فَ   ،ارِ انلَّ  ِ   ةُ لَ يَل   ْت نَ ا     ينَ رْشِ عِ وَ   ع  سْ ت
َ
مِ هَ يْ فِ   اللُ   َق تَ عْ أ ا مَ   يعِ مَجِ   َل ثْ ا 

 
َ
ْ  ِت جَتَّ ارْ  رِ طْ الفِ  ةُ لَ يَل  ْت نَ ا َكَ ذَ إِ فَ ،  لُكِّهِ رِ هْ  الشَّ يِف  َق تَ عْ أ   ىلَّ جَتَ وَ  ،ةُ كَ ئِ اَل مَ ال

  عَ مَ ، ِه ورِ نُ بِ   تعالارُ بَّ اجْلَ 
َ
 . نَ وْ فُ اِص الوَ  هُ فُ ِص  يَ اَل  هُ نَّ أ

ْ  رَشَ عْ ا مَ يَ   : دِ الغَ  نَ مِ  مْ هِ دِ ْي  عِ يِف  مْ هُ وَ  ةِ كَ ِئ اَل مَ لْ لِ  وُل قُ َي فَ  ،  ةِ كَ ِئ اَل مَ ال

 
 ، خمترًصا. ( ٣٦٠٦، ) ٣٠4/ ٣م، فضائل شهر رمضان،  "شعب اإليمان"، باب يف الصيا  (١)
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   اءُ زَ جَ   ا مَ :  مْ هِ يَلْ ِإ   َح وْ يُ 
َ
 ؟هُ َل مَ عَ   ّفَّ وَ   اذَ ِإ   رْيِ جِ األ

ْ  وُل قُ تَ   ّفَّ وَ يُ  : ةُ كَ ئِ اَل مَ ال
َ
 . ُه رَ جْ  أ

 اَل عَ تَ  اللُ  وُل قُ يَ فَ 
ُ
 ، مْ كُ دُ هِ شْ : أ

َ
 . (١) «لَُهمْ  ُت رْ فَ غَ  دْ  قَ ينِّ أ

سي دنا   عباس وعن  بن  اهلل  الل  عبد  عن    تعال   ريض  عنهما، 
ِعنَْد  »   قال:   ملسو هيلع هللا ىلص رسول الل   َرَمَضاَن  َشْهِر  ِمْن  يَْوم   ُُكِّ  يِف  وََجلَّ  َعزَّ  لِل 

لِْف َعتِيق  ِمَن انلَّاِر لُكيُهْم قَِد اْستَوَْجبُوا انلَّاَر، 
َ
لُْف أ

َ
ْفَطاِر أ   نَ ا َكَ ذَ إِ فَ   اإْلِ

   ةِ عَ مُ اجْلُ   ةُ لَ يَل 
ُ
   اهَ نْ مِ   ة  اعَ سَ    ُُكِّ يِف   َق تِ عْ أ

َ
   لُف أ

َ
لُكيُهْم  ،  ارِ انلَّ   نَ مِ   يق  تِ عَ   لِف أ

 . (٢) « الَعَذاَب قَِد اْستَوَْجبُوا 
، كريمعظيم، وموسم    شهرشهُر رَمضان    !احلبيب   القارئ   أخ

أن ه   أْن جيَعلَنا  واملغفرة،    الرمحة  شهرُ إذْ  الَل تعال  ن مِ كم  وإي ا نسأُل 
 .ملسو هيلع هللا ىلصِباه انلب األمني    ، آمني ن انلارمِ ئه  قا َت عُ 

 انلفقة يف  انبسطوا
انْبَِسُطوا  »  : ملسو هيلع هللا ىلص  انلب قال  قال:  ريض الل تعال عنه  َضمرَة عن سي دنا 

 . ( ٣) « يِف انلََّفَقِة يِف َشْهِر َرَمَضاَن، َفِإنَّ انلََّفَقَة ِفيِه ََكنلََّفَقِة يِف َسِبيِل اللِ 
 

للمنذري، كتاب الصوم، الرتغيب يف صيام رمضان   (١) "الرتغيب والرتهيب" 
 (.١8، )٢/5٩ احتسابًا...إلخ،

 (.٣٦٩5) ، ٣/٣٣5"شعب اإليمان"، باب يف الصيام، فصل يف يللة القدر،  (٢)

 (.٢4) ،  ١/٣٦8"موسوعة ابن أِب ادلنيا"، كتاب فضائل شهر رمضان،  (٣)
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 خري لكيهرمضان 
أن ه َكن   ، ريض الل تعال عنه   ابعمر بن اخلطي وي عن سي دنا  رُ 

ِرنا  فرَمضاُن خرٌي لكيه، صياُم  ، يقول إذا دَخل شهُر َرَمضان: مرحًبا بُمَطهِّ
 . ( ١)وانلَفقُة فيه َكنلَفقة يف سبيل الل   ، وِقياُم يلله   نَِهاره 

 احلور العني
 عَ مِ ه سَ أن    ، ريض الل تعال عنهما   اس  ن عبي ب عبد اهلل  دنا  سي  عن  

ُل يَلَْلة  ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َهبَّْت ِريٌح »   : ملسو هيلع هللا ىلص يقول الل    رسوَل  وَّ
َ
ِإَذا ََكنَْت أ

ُق َوَرَق َص ُت فَ   ، الُْمِثرَيُة   : ِمْن حَتِْت الَْعرِْش ُيَقاُل لََها  َناِن، وََحلََق   فِّ ْشَجاِر اجْلِ
َ
 أ

ُز ُع  فيُسمَ   ، الَْمَصاِريعِ  َفترَْبُ ِمْنُه  ْحَسَن 
َ
أ اِمُعوَن  السَّ يَْسَمِع  لَْم  َطننٌِي  لَِك  ذِلَ

َهْل ِمْن َخاِطب  ِإَل    ،احْلُوُر الِْعنُي َحَّتَّ يَِقْفَن بنَْيَ رُشَِف اجْلَنَِّة َفيَُناِدينَ 
 ؟ الِل َعزَّ وََجلَّ فَُيَوَِّجهُ 

الِْعنيُ  احْلُوُر  َيُقلَْن  رِْضَوانَ   : ُثمَّ  َفُيِجيبَُهنَّ    اجلَنَِّة،   يَا  اللَّيَْلُة  َهِذهِ  َما 
ُل يَلْلَة  ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُفتِّ   : ُثمَّ َيُقوُل   !؟ ِباتلَّلْبَِيةِ  وَّ

َ
نَاِن  َهِذهِ أ بَْواُب اجْلِ

َ
َحْت أ

د    ِة حُمَمَّ مَّ
ُ
ائِِمنَي ِمْن أ  . ملسو هيلع هللا ىلص لِلصَّ

بْ   : َويَُقوُل الُل َعزَّ وََجلَّ 
َ
َنانِ يَا رِْضَواُن اْفَتْح أ ْغِلْق  وَ   ، َواَب اجْلِ

َ
يَا َمالُِك أ

د   ِة حُمَمَّ مَّ
ُ
ائِِمنَي ِمْن أ بَْواَب اجْلَِحيِم َعِن الصَّ

َ
يُل اْهبِْط إَِل  اِئ َيا ِجرْبَ وَ   ملسو هيلع هللا ىلص،   أ

 
 (. 44٧، ) ١٧٧"تنبيه الغافلني" للسمرقندي، باب يف فضل شهر رمضان، ص  (١)
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رِْض َفاْصفِ 
َ
َياِطني األ  وَُغلَُّهْم    ، ْد َمَرَدةَ الشَّ

َ
ْغالل  ُثمَّ اقِْذْفُهْم يِف ابْلَِحاِر  بِاأْل

ةِ   َحَّتَّ اَل  مَّ
ُ
د    ُيْفِسُدوا ىلَعَ أ  . « ِصيَاَمُهمْ ملسو هيلع هللا ىلص    َحبِيِب   حُمَمَّ

َرَمَضانَ و »   : َقاَل  َشْهِر  ِمْن  يَلْلَة   ُُكِّ  يِف  وََجلَّ  َعزَّ  الُل  اد   لُمَن   يَُقوُل 
ْعِطيَُه ُسْؤهَلُ :  َث َمرَّات  ُيَناِدي ثاََل 

ُ
تُوَب    ؟ َهْل ِمْن َسائِل  فَأ

َ
َهْل ِمْن تَائِب  فَأ

ْغِفَر هَلُ  ؟ َعلَيْهِ 
َ
ِم، َوالَْويِفَّ  و دُ ْقرُِض الَْمِِّلَء َغرْيَ الْعَ َمْن يَ   ؟ َهْل ِمْن ُمْستَْغِفر  فَأ

لُومِ   . « َغرْيَ الظَّ
لُْف  »   : قال 

َ
ْفَطاِر أ َولِل َعزَّ وََجلَّ يِف ُُكِّ يَْوم  ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ِعْنَد اإْلِ

انلَّارَ  اْستَوَْجبُوا  َقِد  لُكيُهْم  انلَّاِر  ِمَن  َعتِيق   لِْف 
َ
آِخُر    ، أ ََكَن  َشْهِر    يَوم  فَِإَذا 

ْهِر ِإَل آِخِره  ِل الشَّ وَّ
َ
ْعتََق ِمْن أ

َ
ْعتََق الُل يِف َذلَِك ايْلَْوِم بَِقْدِر َما أ

َ
 . ( ١) « َرَمَضاَن أ

 الصيام والقرآن يشفعان 
أن  رسول    ، ريض الل تعال عنهما  عمرو عبد اهلل بن  دنا  عن سي  

»  الل قال:  الِْقيَاَمةِ ملسو هيلع هللا ىلص  يَْوَم  لِلَْعبِْد  يَْشَفَعاِن  َوالُْقْرآُن  يَاُم  َيُقوُل  ،  الصِّ
ِفيهِ  ْعِّن  فََشفِّ بِانلََّهاِر،  َهَواِت  َوالشَّ َعاَم  الطَّ َمنَْعتُُه   ، رَبِّ ْي 

َ
أ يَاُم:  ،  الصِّ

ْعِّن ِفيهِ َويَُقوُل الُْقْرآُن: َمنَْعتُُه انلَّ  َعانِ ،  ْوَم بِاللَّيِْل، فََشفِّ  . (٢) « قَاَل: فَيَُشفَّ
 

رمضان    (١) صيام  يف  الرتغيب  الصوم،  كتاب  للمنذري،  والرتهب"  "الرتغيب 
ان يف  الشيخ ابن حب  : رواه  رمحه الل  (، وقال املنذري ٢٣، )٢/٦٠ ا...إلخاحتسابً 
 وابليهيق، واللفظ هل، وليس يف إسناد من أمجع ىلع ضعفه.  " اثلواب "كتاب 

 (. ٦٦٣٧، ) 58٦/ ٢"مسند أمحد بن حنبل"، مسند عبد الل بن عمرو بن العاص،    ( ٢) 
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 مئة ألف شهر رمضان أجر 
  قال :  قالريض الل تعال عنهما    اس  عبي   بنعبد اهلل  دنا  سي    عن

َ »  : ملسو هيلع هللا ىلص  الل  رسوُل  َما تَيََّسَّ َة فََصاَمُه َوقَاَم ِمنُْه  ْدَرَك َرَمَضاَن بَِمكَّ
َ
أ َمْن 

هَلُ  الُل  َوَكتََب  ِسَواَها،  ِفيَما  َرَمَضاَن  َشْهِر  لِْف 
َ
أ ِمائََة  هَلُ  الُل  َكتََب  هَلُ، 

، َوُُكِّ يَْوم  مُحْاَلنَ  ، َوُُكِّ يَلْلَة  ِعتَْق َرَقبَة  فََرس  يِف    بُِكلِّ يَْوم  ِعتَْق َرَقبَة 
 . (١) «َحَسنَةً َسِبيِل الِل، َويِف ُُكِّ يَْوم  َحَسنًَة، َويِف ُُكِّ يَلْلَة  

مة،    ملسو هيلع هللا ىلص! َكن َموِضُع ِوالدِة انلب الكريم  أخ احلبيب  َة املكر  بمك 
ونسأُل الَل تعال بفضله وكرمه  ،وقد منَّ الُل علينا حببيبه الكريم ملسو هيلع هللا ىلص 

مِ   أنْ  َقنا مجيًعا لصياِم رمضان وقياِمه واإلكثار  الطااعت وفعِل  يُوفِّ ن 
أنْ  مة، ونسأُل الل  املكر  ة  روض   اخلريات بمك  لزيارةِ  وإي اكم  َقنا  يُوفِّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص   احلبيب  لقاء   ةَ نا فرحَ َق رزُ يَ  وأنْ ،  ملسو هيلع هللا ىلص احلبيب املصطىف  
 الله على سيدنا محمدصلى   صلوا على الحبيب! 

 رمضان  يف  ملسو هيلع هللا ىلص حال انليب 
يقة   اعئشةَ سي دتنا    عن   َكن   ريض الل تعال عنها أن ها قالت:   الصدي

وََل 
ُ
لِت الَعرُش ِمن نَوم  وصالة ، فإذا َدخَ   انلب  ملسو هيلع هللا ىلص   ََيِلُط يف الِعرِشيَن األ

 
،  ٣/5٢٣"سنن ابن ماجه"، كتاب املناسك، باب صيام شهر رمضان بمكة،    (١)

(٣١١٧.) 
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 . ( ١) الِمزَئرَ َجدَّ وَشدَّ  
إذا دخل رمضان، َشدَّ ِمزَئَره،   ملسو هيلع هللا ىلص َكن رسوُل الل   : أخرى   ويف رواية  

 . ( ٢) ثم لم يأِت ِفراَشه حَّتَّ يَنَسِلخَ 
 لونُه، رمضاُن تغري  َكن رسوُل الل ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل    : أخرى   ويف رواية  

شَفَق   وَكَُثَت صالتُه، وابتهل  
َ
 . ( ٣)  منه يف ادلاعِء، وأ

 رسوُل   َكن   قال: ريض الل عنهما    اس  بن عبي عبد اهلل  دنا  سي    عن و 
سري    الل 

َ
طلََق ُكَّ أ

َ
عَطى ُكَّ سائل    ،ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل َشهُر رَمضان أ

َ
 . ( 4) وأ

ريض    رمحه الل تعال يف رشح قوهل   لع القاري املالي مة  قال العال  
سري  )  الل تعال عنهما 

َ
طلََق ُكَّ أ

َ
حمبوس  ِمم ن يَستِحقي احلَبَس    : أي(:  أ

بتخ  العبِد  حِلَقِّ  أو  الل  ََتلي لحِلقِّ  منه  تعاليصه  فإن     ، ًقا بأخالِق الل 
 . (5) اإلعتاق اإلطالَق يف معىَن 

 
 (.٢4444، ) ٣٣8/ ٩،  الصديقة  "مسند أمحد بن حنبل"، مسند السيدة اعئشة   ( ١) 

ترك املبيت ىلع الفراش   استحباب   "صحيح ابن خزيمة"، كتاب الصيام، باب   (٢)
 (.٢٢١٦، ) ٣4٢/ ٣يف رمضان...إلخ،  

 (.٣٦٢5، )٣/٣١٠، باب يف الصيام، فضائل شهر رمضان، "شعب اإليمان" (٣)

رمضان،    (4) شهر  الصيام، فضائل  باب يف  اإليمان"،  )٣/٣١١"شعب   ،٣٦٢٩) ،
 ، واللفظ هل.(١٩٦٦، )١/٣٧٣م، و"مشاكة املصابيح"، كتاب الصو 

 . 4/45٧"مرقاة املفاتيح"، كتاب الصوم،  (5)
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  : قال  ريض الل تعال عنهما  اس  بن عبي عبد اهلل    دناسي    عنوُروي  
أجودُ ،  انلاِس   دَ أجوَ   ملسو هيلع هللا ىلص   الل   رسوُل   َكن  رمَ   ما يكونُ   وكن    ضان يف 

السالملقاه جربيَ   حنيَ  يَ و   ،يُل عليه    ضانَ ن رمَ مِ   يللة    لقاه يف ُكِّ كن 
 . (١) الُمرَسلَة   يحِ ن الرِّ مِ   باخلري أجودُ  ملسو هيلع هللا ىلص  الل رسوُل فلَ قرآن،  ه السُ ارِ دَ فيُ 

 صلى الله على سيدنا محمد  صلوا على الحبيب! 
 أفضل من ألف ركعة

ن رَمضان  رمحه الل تعال: صوُم يوم  مِ   انلَخِع إبراهيم  دنا  يقول سي  
مِ  أفضُل  رَمضان  يف  وتَسِبيَحٌة   ، يوم  ألِف  من  ،  أفضُل  تسبيَحة  ألِف  ن 

 . ( ٢) ن ألِف ركعة  وركعٌة يف رَمضان أفضُل مِ 
 فضل اذلكر يف رمضان

اب ُرِوي عن سيدنا   اخلطي بن  قال    عمر  قال:  عنه  تعال  الل  ريض 
 . ( ٣) « َذاِكُر الِل يِف َرَمَضاَن َمْغُفوٌر هَلُ، وََسائُِل الِل ِفيِه اَل ََيِيُب » ملسو هيلع هللا ىلص:    انلبي 

 
"صحيح ابلخاري"، كتاب بدء الويح، باب كيف َكن بدء الويح إل رسول    (١)

 .(٦، ) ١٠-١/٩، ملسو هيلع هللا ىلص الل

 . ١/454"ادلر املنثور" للسيويط،  (٢)

حممد،    (٣) اسمه  من  األوسط"،  )4/٣٣8"املعجم  اإليمان"،  ٦١٧٠،  و"شعب   ،)
 . (٣٦٢٧، )٣/٣١١باب يف الصيام، فضائل شهر رمضان،  



 

 ٢٢ 

 اعشق رمضان 
، فإذا دخل رَمضاُن   ُحيك: أن  رُجاًل اسمه حمم د َكن ال يُصِّلِّ قطي

يب  ويُصِّلِّ ويَقِِض ما فاتَه.  ،يزي ن نفَسه باثلِّياب والطِّ
 فقيل هل: لَِم تَفَعل ذلك؟

والرَبكة والرمحة  اتلوبِة  هذا شهُر  أنْ   ،فقال:  الُل  يَتجاوَز   عََس 
 . ه، فماَت، فُرِؤي يف املنامعّن  بفضلِ 

 فقيل هل: ما فعل الُل بك؟ 
 .(١)  رَمضان قال: غَفر يل رّب  حبرمة تعظيّم

ىلع الشخص اذلي   وفضل  وكرم    ن رمحة  كم لل مِ ! احلبيب أخ 
قَدرَه  هل  وعَرف  الشهَر  هذا  ر  بتعظيِم    ،قدَّ هل  يغِفر  وجل   عز   الل  فإن  

تَكيِف  ة: أن  العبادَة ن هذه القص  تَفهم أيخ مِ  وإي اك أنْ ، حرمِة رَمضان 
 يف َشهر رَمضان فقط، أو أن ها تَضَمُن لصاحبِها ُدخوَل اجلن ة. 

، فإْن    أخ احلبيب!  إن  ُكَّ هذا موقوٌف ىلع مشيئِة الل عز  وجل 
حسَنة   ىلع  غَفر  وإنْ   صغرية    شاء  وفضِله  باليَسري   برمحِته  أَخذ  شاء 
َفَيۡغِفُر لَِمن يََشآُء  ﴿   قال الل سبحانه وتعال: كما ، واَعَقب بَعدهِل وِقسِطه 

 
انلاصحني  (١) واإلرشاد  "درة  الوعظ  أمحد  بن حسن  عثمانل  "يف    الشاكر   بن 

 . 8، املجلس األول يف فضيلة شهر رمضان، ص اخلويري



 

 ٢٣ 

 َۗ ُِب َمن يََشآُء  .[ ٢84]ابلقرة:  ﴾  َوُيَعذ 
لك    ه يكونُ علَّ فَل   ، تعال   طاعِة الل   ن مِ   ا شيًئ   رنَّ قِ ال حَت !  كريم ال   أخ 

 . ه ُب َض يكون فيه غَ   ه أنْ فلعل    ، عاصيه ن مَ مِ   ا شيًئ   رنَّ قِ حَت ال  ، و ه ضاؤُ فيه رِ 
الل   إن  د: رقد و  رمحه الل تعال: عبد الوهاب الشعرايني  اإلمام    قال

وأخىف سخطه يف    ،: أخىف رضاه يف طاعتها يف ثالث  تعال أخىف ثالثً 
 وأخىف أويلاءه يف عباده.  ،معصيته 
تها  ا ىلع طاعة ال يؤبه هلا لقل  قً ما َكن رضا الل تعال عنه معل  فرب    : أي 
يف رأي العبد ال يتنبه   صغرية   معصية  ما َكن سخطه تعال يف ورب   ، وسهوتلها 

ن أويلاء  ما َكن ذلك الشخص اذلي ازدريناه يف عيننا مِ ورب    ، هلا اغلب انلاس 
  ، مأمور   اإلقبال ىلع فعل ُك    اعقل    فوجب ىلع ُك    ، الل تعال فيمقتنا الل تعال 

وتعظيم ُك    واإلدبار عن فعل ُك   الرشع   مسلم    منيه  الل    فإن    ، بطريقه 
  وال َيىَف   ، ولم يبح نلا ازدراءهم   منكر    فنا بنىه املسلمني عن ُك  ما لك  تعال إن  

ق ىلع فعل َشء إذا حصل ال يقع بعده سخط ىلع ذلك  رضا الل املعل    أن  
  ، ا سخطه إذا حصل ال يقع بعده رضا ىلع ذلك العبد أبدً  أن   ا كم   ، ا العبد أبدً 

 . ( ١) ا يفلح بعد ذلك أبدً ا ال  ن ازدرى ويًل وإذا مقت مِ 
 صلى الله على سيدنا محمد  صلوا على الحبيب! 

 
 . ٢٧٣قسم املأمورات، ص    ، لشعراين عبد الوهاب ا لواقح األنوار القدسية" ل "   ( ١) 



 

 ٢4 

 أبيات عن شهر رمضان 
 : ة بإتيان الصياماملَّس  

 وتسبيحٌ  وحتميدٌ  ذكرٌ  ترتيٌل  جاء الصيام فجاء اخلري أمجعه 
 .(١)صوم انلهار وبالليل الرتاويح ويف عمل   فانلفس تدأب يف قول  

أنْ  نلا  ينبيغ  قاهل    كيف  ما  أحسن  وما  رمضان؟  شهر  نقِض 
 : اجلميلةفإيلكم هذه األبيات  !،الشاعر حول ذلك 

 قابلوا باملتاب شهر الصيام ل ألهل اذلنوب واآلثام قُ 
ُهور شهرٌ  مام حق   واجٌب  جليٌل  إن ه يف الشي  ه َوكيد الزِّ

 واقطعوا يلله بطول القيام  ا وا الالكم فيه نهارً قل  أو
 ليس َيىف عليه فعل األنام  عظيم   لإ  واطلبوا العفو من 

 وخطايا من اذلنوب ِعظام  ذنب   ن إزاحةِ كم هل فيه مِ 
 الم يراهُ حتت الظَّ  عند عبد   حسان   ن أياد  كم هل فيه مِ 
 يف القيام خزي املقام  آمن   شهيد   ن عتيق  كم هل فيه مِ 

 ودمعه ذو سجام  وخشوع   ل خبضوع  داعهُ مذل   إنْ 

 
باب   ،صفهاينلراغب األ ل  "حمارضات األدباء وحماورات الشعراء وابللغاء"  (١)

 . 4/١١٠ مما جاء يف الصوم،



 

 ٢5 

 يُصِّلِّ اجلحيم مأوى اللئام أنْ  العذاب وَيش ن يذر أين مَ 
 يف جنان اخللود بني اخليام  ا حبور  ن يَشتيه اتلذاذً أين مَ 

 ا هلا ذليذ املناماتلماسً  كْ فيه يللة القدر واترِ  ْس اتلمِ 
  دْ واجتهِ 

َ
 ام وَّ فضله عند غفلة انلي  لْ يِف عبادة الل واسأ
 املىن بدار السالمعن بلوغ  يا هلا خيبة ملن خاب فيه 
 ه بثوب الظالم ا رش  ساترً  يا هلا حَّسة ملن َكن فيه
 ين سبيل القوام فاهدِ  اعلمٌ  يا لإ اجلميع أنت حبايل 

 . (١) ة اإلسالمملل   وات باع   مجيل   ىلع اعتقاد  تِّن وأمِ 

 

 
 .٢٩٦ص   جملس يف فضل الصيام، "بستان الواعظني" البن اجلوزي، (١)
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