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 تعريف باملؤلف 

 ار القادري حفظه اهلل: فضيلة الشيخ العارف باهلل 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  تعاىل،  اهلل  إىل  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  اهلل  فكتب 

 
أن  ١)  علًما  العط    (  إيلاس  حممد  ملزتمٌ الشيخ  تعاىل  اهلل  حفظه  القادري    ار 

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



 

 ٢ 

 باكستان إىل كثري من ابلالد واألوطان. 
الف بأخالقه  الشيخ  ُعرف  واقتفائه وقد  الكريمة،  وآدابه  اضلة، 

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

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

اهلل   الشيخ حفظه  ودروس  وكتب  رسائل  ترمجة  من خالل  الفائدة  تلعم 
 تعاىل.

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

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

هذه الرسالة أي  مالحظة فرنجو أن تطلعونا عليها، وبنصاحئكم ستغدو  
هذه الرسالة أفضل إن شاء اهلل تعاىل، 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. 

 فضل الصالة ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
ا لم   رمحه اهلل تعاىل اس أمحد بن منصور  أبا العبي  دناسي   أن  : َك ُي 

 جبامع شرياز،  يف املحراب  ٌف وهو واق    ،ن أهل شريازم    ه رجٌل آ ر  ماَت 
 . باجلوهر ٌل لك  مُ  ه تاجٌ وىلع رأس   ةٌ ل  وعليه حُ 

 بك؟  فعل اهللُ  ما فقال هل: 
 . ين اجلن ةلَ وأدخَ  ينجَ و  ين وتَ مَ يل وأكرَ  رفَ قال: غَ 

 بماذا؟ : هل فقال
 . (١) ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسول   صاليت ىلع بكرثة  : قال

 محمد سيدناصلى الله على   صلوا على الحبيب! 

احلمد هلل اذلي َفَرض علينا صيام شهر رمضان، نلتقر ب به إيله  
تعاىل يف  اهلل  قال  بطاعته،  واتلقوى  باإليمان  ونزََتو د  مرضاتَه،  ونبتيغ 

َِّذيَن َءاَمنُواْ ُكتَِب  ﴿  كتابه الكريم:  َها ٱل يُّ
َ
أ َياُم َكَما ُكتَِب  َيَٰٓ ِ َعَلۡيُكُم ٱلص 

َلَعلَّ  َقۡبلُِكۡم  مِن  َِّذيَن  ٱل َتتَُّقونَ عَلَى  يَّام    ١٨٣ ُكۡم 
َ
كَاَن  أ َفَمن   ٖۚ ۡعُدوَدَٰت  مَّ ا 

 
ابلديع   (١) الشفيع   "القول  احلبيب  ىلع  الصالة  ثواب  يف  يف  اثلاين  ابلاب   ،"

 . ٢5٤ملسو هيلع هللا ىلص، ص   الصالة والسالم ىلع رسول اهلل 



 

 ٤ 

ۡو عَلَىَٰ َسَفر  
َ
أ ِريًضا  َۚ َوعَلَى  ِمنُكم مَّ َخَر

ُ
أ يَّاٍم 

َ
أ ِۡن  م  ةٞ  َفِعدَّ َِّذيَن يُِطيُقونَُهۥ   ٱل

ا  فِۡديَٞة  َع َخيۡر  ٖۖ َفَمن َتَطوَّ َّ َفُهَو َخۡيٞر  َطَعاُم ِمۡسِكين  ن تَُصوُمواْ َخۡيٞر  ل
َ
  ُهۚۥَ َوأ

 .[ ١8٤-١8٣]ابلقرة:  ﴾  ١٨٤ لَُّكۡم إِن ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 
 الصيام عبادة قديمة 

َكَما ُكتَِب عَلَى  رمحه اهلل يف تفسري قوهل تعاىل ﴿  اإلمام اخلازن قال 
َقۡبلُِكمۡ  مِن  َِّذيَن  م  ﴾:  ٱل دلن يعين  من  واألمم  األنبياء    آدم سييدنا    ن 

السالم عبادٌة   أن    : واملعىن   ، إىل عهدكم   عليه  يف   : أي   قديمةٌ   الصوم 
. ( ١) عليكم لم يفرضه عليهم كما فرضه  أمةً   ل ما أخىل اهللُ الزمن األو  

أن    ورد:  نبي    آدم    سي َدناوقد  والسالم  ىلع  الصالة  وعليه  قد نا 
 . (٢) صاَم أي اَم ابل يض

" املاورديويف  أي    أن  ":  تفسري  ثالثة  عليهم صيام  اكن  ام ايلهود 
أي    ،يوم اعشوراء  من ك   من ك  وثالثة  اكن   أن  ، وشهر  ام  انلصارى 

 . (٣) عليناكما فرض  ،ااهلل فرض عليهم صيام ثالثني يومً 
 محمد سيدناصلى الله على   صلوا على الحبيب! 

 
 [.١8٣، ]ابلقرة، اآلية:  ١١٩/ ١"تفسري اخلازن"،    ( ١) 
 ، ملخًصا.٧/٤١٩"تاريخ مدينة دمشق" البن عساكر،  (٢)

 خمترًصا.  [، ١8٣ابلقرة، اآلية:  ، ]١/٢٣٦"تفسري املاوردي"،  (٣)
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 احلكمة من الصوم
 " يف  اجلنان ورد  تعاىل تفسري رصاط  قوهل  تفسري  عند  لََعلَُّكۡم  " 

والرشب وسائر   األكل ه عن  ويمنع نفسَ   الصومَ   ُس مار  يُ   أن  َمن َتتَُّقونَ 
املادي  الذل   اهلل أ اليت    ، ة ات  ات  يتدر    تعاىل   باحها  ىلع  املحر  ب  مات  قاء 

  ن  أل ؛  رادته ىلع االمتناع عن املعايص واذلنوب إ  نفسه و واجتنابها وترتب  
يستجيب   اكأل   ألمر من  املباحة  انلفس  شهوات  عن  ويمتنع  كل  اهلل 

كرث  أ سوف يكون  ه  ن  إ ف   ، عن ذلك   والرشب وغريه ويطيع اهلل يف الكف  
. ( ١) عنه مات اليت نىه اهلل  عن املحر    يف الكف    طاعة واستجابة هلل  

 ىلع من جيب صوم رمضان؟
كما   اعقٍل  بالٍغ  مسلم  ك   ىلع  الصيام  فرض  اهلل  أن   املعلوم 

: أن  الصياَم فُر َض يف  ادلر املختار"فُرضت عليه الصالة، وقد جاَء يف " 
 . ( ٢) اهلجرة  ب َسنٍَة ونصٍف عرٍش م ن شهر  شعباَن بعَد  

 ؟ ملاذا فرض اهلل علينا الصيام
حلكٍم   والعبادات  األعمال  من  كثرٌي  املسلمني  ىلع  ُفرض  لقد 

ا السيع بني   ة اإليماني ة: أم  الصفا كثريةٍ، ومن مجلتها إحياء ذكرى القص 
 

 [، ترصفًا وتعريبًا من األردية. ١8٣، ]ابلقرة،  ٢٩٠/ ١"تفسري رصاط اجلنان"،   (١)

 ، خمترًصا. ٣/٣8٣"ادلر املختار ورد املحتار"، كتاب الصوم،  (٢)



 

 ٦ 

ر   سييدتنا فهو ختليٌد ذلكرى    واملروة  ريض اهلل تعاىل عنها، حينما   هاج 
ه ىلع نبي نا وعلي   لسييدنا إسماعيل تطلب املاء    الصفا واملروة سعْت بني  

  سيدتنا هاجر الصالة والسالم، فأمر اهلل بوجوب السيع إحياء ذلكرى  
 ريض اهلل تعاىل عنها.

كذلك صياُم شهر رمضان املبارك إن ما هو ختليد ذلكرى الرسول  
يف أي ام شهر رمضان، ال يأكل   بغار حراء، حينما اكن خيلو  ملسو هيلع هللا ىلصالكريم  

ة بصيام شهر  شيئًا يف انلهار ويذُكر اهلل يف الليل، فأمر اهلل تعا  ىل األم 
حبيبنا   اكن  فرًضا بعد أن  األي ام وجعل صيامها  إحياء هلذه  رمضان 

 يصومها تعب ًدا هلل تعاىل.  ملسو هيلع هللا ىلص
 محمد سيدناصلى الله على   صلوا على الحبيب! 

 صيام األنبياء 
 . (١) يضنا وعليه الصالة والسالم أي اَم ابل  ىلع نبي   آدم   دناصام سي   ❖
 الفطر   يومَ إال    ادلهر يصوم    السالم الصالة و عليه    نوح    سي دنا   وكن   ❖

 . ( ٢) األضح   ويومَ 

 
عساكر،    (١) البن  دمشق"  مدينة  كتاب  ٧/٤١٩"تاريخ  العمال"،  و"كزن   ،

 (، خمترًصا،٢٤١88، )٤/٢58الصوم، قسم األقوال، اجلزء اثلامن، 

 (. ١٧١٤، )٣٣٣/ ٢"سنن ابن ماجه"، كتاب الصيام، باب ما جاء يف صيام نوح،   (٢)



 

 ٧ 

 . ( ١)  يوًما رُ فط  وُي   ايومً  يصومُ عليه الصالة والسالم    داود  دنا وكن سي   ❖
الشهر  ل  أو   نم   يصومُ عليه الصالة والسالم  سليمان  دنا سي  وكن  ❖

 .أي امٍ  ره ثالثةَ ن آخ  وم   ،امٍ أي   ثالثةَ  هن أوسط  وم   ،امٍ أي   ثالثةَ 
رُ   عيس وكن سي دنا   ❖  . ( ٢) عليه الصالة والسالم يصوُم ادلهر، فال يُفط 

ة اإليمان دلى الصائم  قوي
به اجلوع أو العطش عن أن   يمتنع الصائم مهما اشتد  ! أيخ احلبيب 

 به ظمَ  طفئُ أو يُ ، به رمقه  د  سُ ي  رشاب  أو   يده إىل طعامٍ  يمد  
َ
  ا وحياءً خوًف   ه أ

ة    رقابة املوىل القدير استشعاًرا ل و  حىت لو اكن لوحده، وهذا يدل  ىلع قو 
 . أن  اهلل تعاىل ال خيىف عليه يشء يعلم  إيمانه، فإن ه  

  لع اخللق عليها حيث يط  تظهر من  العبادات    ك  وم ن املعلوم أن   
األشاكل م    بشك   الصيام إال    ن  احلقيقة   فه ،   عبادة  ال  خفي ة  عبادة    يف 

ْوَم،  ، وذللك قال اهلل عنها يف احلديث القديس: »  اهلل يعلمها إال   إ ال  الص 
ْجل  

َ
ْن أ ، يََدُع َشْهَوتَُه َوَطَعاَمُه م  ْجز ي ب ه 

َ
نَا أ

َ
 . ( ٣) « َفإ ن ُه يل  وَأ

 
، ٦5١/ ١  "صحيح ابلخاري" كتاب الصوم، باب صوم داود عليه السالم،  (١)

 (١٩٧٩.) 

 ، خمترًصا.٤8/ ٢٤"تاريخ مدينة دمشق" البن عساكر،   (٢)

 (.٢٧٠٧، )٤٤٧  صحيح مسلم"، كتاب الصيام، باب فضل الصيام، ص " (٣)
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تعاىل،   اهلل  ألجل  إال   والشهوة  الطعام  يرتك  ال  الصائم  فاملؤمن 
االط  وذللك   اخللق  يستطيع  العبادة، الع ىلع ال  هذه   حقيقة صاحب 

 أن  والرشاب لعلمه تناول الطعام ىلع  ئ رت ي  ال  وحده   خال إذا الصائم ف 
لٌع  اهلل    عليه.تعاىل مط 

 مىت يؤمر الصيب بالصيام؟ 
ينبيغ  احلبيب   أيخ  األطفال ىلع  تعويدُ !  الصغر   الصيام     حىت    منذ 

يبلغوا سن  الرشد ويصبحوا يف سن  اتللكيف بعد ابللوغ، فيكون بعدها  
حتم    دليهم  ىلع  املصاعب القدرة  األزمات،   والصرب   ل  ون    عند  فيهتم 

 بأوامر اهلل تعاىل ويسُهُل عليهم أداء عبادة الصيام. 
يَأمُرهُ ويل ُه أو يُؤَمُر الصيب  )أي:  :  "ادلر املختار ورد املحتارويف "

الوجوب   ،وصي هُ  منُه  )أي:  والظاهُر  أطاقَه  إذا  بالصوم   قَدَر  (  إذا 
(، ويرُضَُب عليه ابُن َعرٍش )وإذا أفَسَد صوَمه ال يَقِض  خبالف   عليه

 .(١) الصالة  فإن ه يُؤَمُر باإلاعدة( 
 هل يمرض الصائم بالصوم؟ 

املنام قبل    أمحد رضا خان  قال اإلمام رمحه اهلل تعاىل: رأيُت يف 

 
الصوم وما ال "  (١) باب ما يفسد  الصوم،  ادلر املختار ورد املحتار"، كتاب 

 ، خمترًصا.٣/٤٤٢ يفسد،



 

 ٩ 

املتلك مني موالنا   وادلي سي د  رمحه    نيق لع خانشهر رمضان بفرتةٍ 
اهلل تعاىل يقول: يا ودلي، إن ك ستمرض مرًضا شديًدا يف شهر رمضان  

 املقبل لكن ال ترتك الصوم. 
قاهل أيب حيث مرضُت مرًضا يف شهر    بعدها حصل يل فعاًل ما 
املرض   من  اهلل  شفاين  وقد  الصوم،  أترك   ولم  صمته،  لكين   رمضان 
بربكة الصيام وهلل احلمد، وكيف ال يصل الشفاء بالصيام؟! وقد قال  

ْوا : » ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل   ح   . (١) « ُصْوُموا تَص 
 محمد سيدناصلى الله على   صلوا على الحبيب! 

 ة الصحي  هو مفتاح الصيام إني 
سي   عن  بن  دنا  ُروي  طالب  لعي  اهلل  أيب  قال:   تعاىل   ريض  عنه 

رسوَل  ْعُت  »  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    َسم  ْن يقوُل:  م   ٍّ نيَب  إ ىَل  ْوََح 
َ
أ وََجل   َعز   اهلَل  إ ن  

نْب يَاء   
َ
ْن لَيَْس َعبٌْد يَُصوُم يَْوًما ابْت َغاَء  أ

َ
ْ قَْوَمَك أ ْخرب 

َ
ْن أ

َ
ائ يَل أ بيَن  إ ْْسَ

 وَْجه  إ ال  
َ
ْسَمهُ ْحُت حَ صْ أ ْجَرُه  ،ج 

َ
ْعَظْمُت أ

َ
 . (٢) «َوأ

ة    ! أيخ احلبيب  يظهر من األحاديث أن  الصيام سبٌب حلصول الصح 
صني من   للبدن مع حصول األجر واثلواب، حىت أن  ابلاحثني املتخص 

 
 (. 8٣١٢، ) ٦/١٤٧"املعجم األوسط"، من اسمه موىس،  (١)

 (. ٣٩٢٣، ) ٤١١/ ٣"شعب اإليمان"، باب يف الصيام، فصل أخبار وحاكيات يف الصيام،   (٢)
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بهذه   يسل موا  أن  إال   يسعهم،  لم  بها  قاموا  اليت  أحباثهم  خالل  الغرب 
 احلقيقة ويعرتفوا بها. 

بادل  يقول   مور  من  MOORE PALID) ادلكتور  جامعة  ( 
الصيام  أكسفورد  عن  قرأُت  وعندما  اإلسالمية،  العلوم   

ُ
أقرأ كنُت   :

فأحببُت ذلك   ُت بعالج عظيم أعطاه اإلسالم ألتباعه،  دهْشُت وحتري 
ورشعُت يف الصيام مثل املسلمني، وقد اكن دلي  اتلهاب يف املعدة منذ  

ة أي ام   ة طويلة، وبعد عد  من الصيام أحسسُت بقل ة األلم وخالهلا لم  مد 
فطر، بل أكملُت صيايم، ف 

ُ
 تم  الشهر حىت ُشفيُت تماًما من مريض. ما  أ

جال ويقول   أيلف  اهلونلدي  صام  ALF GAAL)   القسي   :)
مرىض السكر والقلب واملعدة ثالثني يوًما متتايلًة، وكنت  انلتيجة أن ه  

س وُْسعة خفقان القلب عند  تم ت السيطرة ىلع السكر وهُلاث األنفا 
 مرىض القلب، وأكرث َمن استفاد من الصيام مرىض املعدة. 

أحد   انلفسيية ذكر  األمراض  لشفاء  أطبياء  سبٌب  الصيام  أن    :
 التَشن َجات الَعَضلي ة واألمراض انلفسي ة واذلهني ة. 

نزلْت   أملانيا وأمريكا  وىلع حسب أحد املصادر  أطبياء من  جلنة 
رمضان  للق   وبريطانيا  شهر  خالل  باكستان  يف  طب ية  بدراسات  يام 

املسلمني   إن   اتلايل:  اتلقرير  موا  قد  ادلراسة  االنتهاء من  وبعد  املبارك، 
وأقل    الوضوء،  بسبب  واحلنجرة  واألنف  األذن  ألمراض  تعر ًضا  أقل  



 

 ١١ 

ة يف   تعر ًضا ألمراض القلب واألعصاب والصدر بسبب الصيام، وخاص 
 شهر رمضان املبارك. 

 ا خطرية أمراض   بسبي ي إلفراط يف الطعاما
احلبيب  مرٍض لكن كرثة أيخ  أي   لإلنسان  الصيام  يسب ب  ال   !

والُشحوم   بادُلهون  املليئة  َسمة  ادل  األطعمة  وتناول  والرشب  األكل 
باألكل   رمضان  يلايل  يقِض  اذلي  فإن   لإلنسان،  األمراض  تسب ب 

وروحانيته، وسيعاين م ن أمراٍض وآفاٍت  والرشب سيْفق د ثمرات الصيام  
فال   واإلفطار  السحور  عند  األكل  يف  االحتياط  ينبيغ  ذلا  عديدةٍ، 
باجلوع  ُيس   ليك  ة،  خاص  السحور  يف  األكل  من  الصائم  يُكرث 
ُي س    ال  واذلي  والعبادات،  بالطااعت  ذ  فيتذل  انلهار  يف  والعطش 

ة  الطاعة.   باجلوع والعطش تذهب عنه حالوة الصيام وذل 
روحيي وللصيام   حتم  تربي    مثل:   ة فوائد  ىلع  وترويضها  انلفس  ل  ة 

ة الصيام فتظهر من خالل معاٍن كثرية، ومنها: اجلوع والعطش  ا ذل  ، وأم 
 بالعطش الشديد، فأنت مرهق من اجلوع، أتمىن  يف جتف    أن  شفتَيك 

ر حرارة وأشعة الشمس يف املدينة املنو   رة ىلع  مثل هذه احلالة! أن تتذك 
وكيف  ة،  احلار  كربالء  صحراء  ر  تتذك   ! وأتمىن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  عهد 

 استشهد أهل بيت الرسول رمحهم اهلل جيااًع وعطًًش وهكذا..
ر أيًضا كيف اعىن سي دنا ملسو هيلع هللا ىلص، وأن  سي د األنبياء واملرسلني   وتذك 



 

 ١٢ 

 َسَغٍب أحشاَءه وَطَوى حتَت احلجارة كشًحا، ُمرتَف األَدم.  َشد  من ملسو هيلع هللا ىلص  
فتكون  روحي ٍة،  إيماني ٍة  حالٍة  يف  تعيش  يعلك  ر  اتلذك  وهذا 

 موصواًل بروحك مع حبيبك ملسو هيلع هللا ىلص.
 جزاء الصوم

هريرةسيدنا  عن   عنه    أيب  تعاىل  اهلل  رسوُل :  قال ريض  اهلل   قال 
 « يَُضاَعُف ملسو هيلع هللا ىلص:  آَدَم  ابْن   َعَمل   اَئة   ، ُك   َسْبعم  إ ىَل  ْمَثال َها 

َ
أ َعرْشُ  احْلََسَنُة 

يََدُع    ، ب ه  ْجز ي 
َ
أ نَا 

َ
َوأ يل   َفإ ن ُه  ْوَم،  الص  إ ال    : وََجل  َعز   اهلُل  َقاَل  ْعٍف،  ض 

ْجل  
َ
أ ْن  م  َوَطَعاَمُه  َوَفرَْحٌة    ، َشْهَوتَُه  ف ْطر ه ،  ْنَد  ع  َفرَْحٌة   : َفرَْحَتان  ائ م   ل لص 

ْنَد ل قَ  يح   ، اء  َربِّه  ع  ْن ر  ْنَد اهلل  م  ْطَيُب ع 
َ
ْسك  َوخَلُلُوُف ف يه  أ  . ( ١) « الْم 

ُكْم، َفاَل يَْرُفْث  » ملسو هيلع هللا ىلص:    قال و  َحد 
َ
َياُم ُجن ٌة، َفإ َذا اَكَن يَْوُم َصْوم  أ الصِّ

ْو َقاتََلُه، فَلَْيُقْل: إ ينِّ اْمُرٌؤ  
َ
َحٌد أ

َ
 . ( ٢) « َصائ مٌ يَْوَمئ ٍذ َواَل يَْسَخْب، َفإ ْن َساب ُه أ

أن     ! احلبيب   القارئ   أيخ  املباركة  األحاديث  م ن    فضائل تبني  
عظيمة    ومنافعه ه  وفوائد   ه وخصائَص الصوم   بشارة  يه  وكم  كثريةٌ، 

ر قيمة شهر رمضان حق  قدره، ويكف  نفَسه عن  للصائم اذلي يقد 
وقد   مات،  املحر  عن  برصه  ويغض   انليب  َت خَ احلرام،  ملسو هيلع هللا ىلص  م   الكريم 

 
 (. ٢٧٠٧، )٤٤٧فضل الصيام، ص  باب"صحيح مسلم"، كتاب الصيام،  (١)

 (.٢٧٠٦، )٤٤٧فضل الصيام، ص  باب"صحيح مسلم"، كتاب الصيام،  (٢)



 

 ١٣ 

 .نُوب : أن  الصيام كفارةٌ لذلُ بهذه البشارة   احلديث 
ر   :    املصطىف انليب     قول   أيخ احلبيب وتَذك  ملسو هيلع هللا ىلص عن رب ه عز  وجل 

ْجز ي ب ه    هَلُ   مَ آدَ   ن  ابْ   ل  مَ عَ   ُك  » 
َ
نَا أ

َ
ْوَم، َفإ ن ُه يل  َوأ  . ( ١) « إ ال  الص 

 اجلزاء ىلع األعمال الصاحلة 
ل الصاحلات فله اجلن ُة، كما هو  أيخ احلبيب  ! َمن أطاع اهلل وعم 

تعاىل:   اهلل  قال  حيث  َراًرا،  م  الكريم  القرآن  يف  َِّذيَن  مذكور  ٱل إِنَّ 
ٱلۡبَرِيَّةِ  َخيُۡر  ُهۡم  ْوَلَٰٓئَِك 

ُ
أ َٰلَِحَِٰت  ٱلصَّ وََعمِلُواْ  ِعنَد    ٧ َءاَمنُواْ  َجَزآؤُُهۡم 

َعۡدن   َُٰت  َجنَّ تَ َرب ِهِۡم  َتجۡرِي مِن  َخَٰلِِدينَ   نَۡهَُٰر 
َ
ٱلۡأ بَد    حۡتَِها 

َ
أ رَِّضَي  فِيَهآ  اۖ 

ۥ  َٰلَِك لَِمۡن َخِشَي َربَُّه ُ َعنُۡهۡم َوَرُضواْ َعۡنُهَۚ َذ  . [8-٧]ابلينة:  ٨ ٱَّللَّ
 ؟الصحابة  غريل)ريض اهلل عنه(  ما حكم قول:

يقول احلبيب   أيخ  من  ئ  خُيط  عنه " لكمة:  قول    إن    : !  اهلل  ،  " ريض 
فقد ثبت من اآلية الكريمة أن  هذه البشارة لك     بالصحابة، ٌة  خمصوص 

  يجوز مؤمن خياف رب ه وال يوجد ختصيٌص للصحابة وغري الصحابة، ف 
 . الصاحلني يف حق  الصحابة وأويلاء اهلل و "  اهلل عنه   ريض " قول:  

اإلمام   رشف قال  بن  تعاىل:    انلووي   حيىي  اهلل  يُستحب   رمحه 
ىلع   م  والرتح  العلماء الرتيض   من  بعدهم  فمن  واتلابعني  الصحابة 

 
 (.5٩٢٧، ) ٤/8٢  "صحيح ابلخاري" كتاب اللباس، باب ما يذكر يف املسك، (١)



 

 ١٤ 

 ،والعب اد وسائر األخيار، فيقال: ريض اهلل عنه، أو رمحُه اهلل، وحنو ذلك 
بالصحابة،   ريض اهلل عنه خمصوٌص   : قوهل   ا ما قاهلُ بعُض العلماء: إن  وأم  

ويقاُل يف غريهم: رمحُه اهلل فقط؛ فليس كما قال، وال يوافق عليه، بل 
أنْ الصحيُح اذل  أكرث من  ودالئله  اجلمهوُر استحبابه،   ،حُترص   ي عليه 

صحابًي   فإنْ  املذكور  قال  اكن  قال:  صحايب  ابن  عمر ا  اهلل   ابن  ريض 
وكذا   عباس عنهما،  و ابن  الزبري ،  و ابن  جعفر ،  وابن  زيد ،  بن  سامة 

 
  أ

 . ( ١) ا وحنوهم، لتشمله وأباه مجيعً 
الكريم   انليب  ليق   هو ك  مسلم رأى أو  الصحايب    أن    واعلم أيخ: 

ملسو هيلع هللا ىلص مؤمًنا به ولو حلظة واحدة ومات ىلع اإليمان، لكن ال يُمكن 
الصحابة مهما بلغ،  ألحٍد من األويلاء والصاحلني أن يصل إىل مرتبة 

 وإن  أصحاب انليب ملسو هيلع هللا ىلص لك هم عدوٌل، وإن هم من أهل اجلن ة قطًعا. 
 أنا ال أريد إال صاحب اجلواهر 

  بأن    خباراإل وكن يف األصل    اضمنً   الرتيض    عن  الالكمُ جاء هذا  و
واحلج    الصالة املحتاج   والزكة  املر  املسكنيو  ومساعدة    ض ي وعيادة 

الوحيدة   العبادةهو    الصوم  لكن،  ةاجلن    توصل إىلسباب اليت  األ  من
 رب نا، فه هلل ومن أجل اهلل تعاىل.  بهاد جن اليت

 
 . ١٠١ا هلم، ص "األذاكر" للنووي، باب الصالة ىلع األنبياء وآهلم تبعً  (١)



 

 ١5 

زن وي ه اكن  ُيك: أن   رمحه اهلل تعاىل قد نرََث   السلطان  حممود الغ 
َرر ىلع األرض، وأَمر مجيَع ُوَزرائ ه أن يَرَفَعها ك  واحدٍ  َر وادل   اجلواه 

ى وزيرً 
َ
لم يَلتَف ت إىل اجلواهر، ولم   ،أيازا منهم اكن يُدََع:  منهم، فرأ

 . ايَلتَق ط منها شيئً 
هَل 

َ
زن وي فسأ  ا؟يئً وقال هل: يا أياز، ل َم لم تأخذ منها ش حممود الغ 

طابلً أيازقال   اكن  َمن  إال   :  أريُد  ال  وأنا  ُطها،  يَلتَق  للجواهر  ا 
 صاحَب اجلواهر. 

احلبيب  واْسمع   هذا  أيخ  ة    احلديث إىل  القص  معىن  اذلي ييك 
  ريض   كعب األسلم  بن ربيعةسي دنا  عنالسابقة بأسلوٍب آخر: صح  

قال:  عنه  تعاىل     ُت نْ كُ   اهلل 
َ
   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    رسول    معَ   ُت يْ ب  أ

َ
بوَُض تُ يْ تَ فأ   ئه وْ ه 

 «. لْ سَ »  يل:  ملسو هيلع هللا ىلص  فقال،  هت  وحاجَ 
 أسْ  : ُت لْ فقُ 

َ
ُ أ  . ة  ك يف اجلن  قتَ افَ رَ مُ   َك ل

 »  قال: 
َ
 « ؟ كَ ل  ذَ  رْيَ غَ   وْ أ

 . ذاك  هو: ُت لْ قُ 
 فَ »  قال: 

َ
ْ ع  أ ُجوْد  ة  رْثَ بكَ  كَ س  فْ نَ   ىلَعَ   ينِّ  . (١) « الس 

 
الصالة،مسلم  "صحيح   (١) السجود واحلث عليه،  "، كتاب    ص   باب فضل 

(.١٠٩٤) ،١٩٩ 



 

 ١٦ 

مة   العال  القاري قال  لع  هذا    املالي  رشح  يف  تعاىل  اهلل  رمحه 
  تعاىل   اهلل أن    بالسؤال األمرَ  السالم  عليه  إطالقه من  ويُؤَخذُ احلديث: 

نه تنا   عد    ثم   ومن   احلق،   خزائن  من  أراد  ما   ك    إعطاء  من   مك    من  أئم 
شهادةَ    كَجعل ه   شاء،   بما  شاء  من  خيُص    أن ه   السالم   عليه   خصائصه 

زيمة    سي دنا   يف   وكرتخيصه  ، بشهادتنَي  ريض اهلل تعاىل عنه   ثابت    بن   خ 
ة.  فالن  آل  يف  ريض اهلل تعاىل عنها عطيية  ألمي   انلياحة  خاص 

تعاىل  انلووي   حيىي بن رشف اإلمام    قال    أنْ   للشارع :  رمحه اهلل 
  بن   ردةب    يبأ سي دنا  ل   بالعناق  وباتلضحي ة  شاء،  ما  العموم  من  خَيُص  
بع   ابن  سي دنا   وذكر  وغري ه،  ريض اهلل تعاىل عنه  نِي ار   رمحه اهلل تعاىل   س 

  ما   منها يعطي  اجلن ة أرض  أقطعه تعاىل اهلل أن    وغرُيُه   ملسو هيلع هللا ىلص  خصائصه  يف
 . ( ١) يشاء   ملن  شاء 

 : رمحه اهلل تعاىل ابلوصريي  مةالعالي ل يقو
. (2) مِ ل  ق  ال  و   ِح و  الل   م  ل  عِ  ك  مِ و  ل  ع   ن  ِم و  ا ه  ت  ض   ا و  ي  ن  ادلد  ك  دِ و  ج   ن  مِ  ن  إِ ف  

 محمد سيدناصلى الله على   صلوا على الحبيب! 

 
 .٢/٦١5( "مرقاة املفاتيح"، كتاب الصالة، باب السجود وفضله، ١)
آفندي احلنيف، قصيدة الربدة مع رشحها عصيدة الشهدة( "٢) لعمر بن أمحد   "

 . ٢٩٣ص 



 

 ١٧ 

 فضل الصيام يفا أحد عرش حديث  
 ( باب الجنّة:1)

إ ن  يف   : » قال   ملسو هيلع هللا ىلصانليبِّ   عن ،  عنه   تعاىل  اهلل   ريض   سهل  سي دنا    عن 
ي اُن، يَْدُخُل  ، اَل اجلَن ة  بَابًا ُيَقاُل هَلُ الر  ائ ُموَن يَْوَم الق يَاَمة  نُْه الص   يَْدُخُل  م 

ائ ُموَن؟ َفيَُقوُموَن اَل  ْيَن الص 
َ
َحٌد َغرْيُُهْم، ُيَقاُل: أ

َ
نُْه أ َحٌد  م 

َ
نُْه أ  يَْدُخُل م 

نُْه  ْغل َق فَلَْم يَْدُخْل م 
ُ
َحدٌ َغرْيُُهْم، فَإ َذا َدَخلُوا أ

َ
 . (١) « أ

 ( رمضان كّفارة لما قبله:2)

 ملسو هيلع هللا ىلص عن انليبِّ  ريض اهلل تعاىل عنه،  أيب سعيد اخلدري سي دنا  عن 
َظ » قال:   َيَتَحف  ْن 

َ
أ يَنْبيَغ   َما  َظ  َوحَتَف  ُحُدوَدهُ  وََعَرَف  َرَمَضاَن  َصاَم  َمْن 

 . ( ٢) « َقبَْلهُ َما    رَ فِّ كُ 
 ( الصوم يبعد صاحبه سبعين خريًفا عن النار:3)

  سمعُت   ريض اهلل تعاىل عنه قال:   أيب سعيد اخلدري سي دنا    عن 
َمْن َصاَم يَْوًما يف  َسب يل  اهلل  َبع َد اهلُل وَْجَهُه َعن  انل ار   » : يقول  ملسو هيلع هللا ىلص انليب  

 
للصائمني،    (١) الريان  باب  الصوم،  كتاب  ابلخاري"،  ،  ١/٦٢5"صحيح 

(١8٩٦ .) 

"اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان"، كتاب الصوم، باب فضل رمضان،   (٢)
5/١8(. ٣٤٢٤، ) ٣ 



 

 ١8 

يًفاَسبْع نَي    . (١) « َخر 
 ( فضل صوم يوم واحد: 4)

هريرةسي دنا    عن اهلل ملسو هيلع هللا ىلص    أيب  رسوَل  أن   عنه،  تعاىل  اهلل  ريض 
َجَهن َم  » قال:   ْن  م  اهلُل  َبع َدهُ   ، وََجل  َعز   اهلل   وَْجه   ابْت َغاَء  يَْوًما  َصاَم  َمْن 

ًما َكبُْعد  ُغَراٍب َطاَر وَُهَو فَْرٌخ َحىت  َماَت   . (٢) « َهر 

 ( بيت من ياقوتة حمراء: 5)

أن     ،ريض اهلل تعاىل عنهما  عبد اهلل بن عمردنا  وي عن سي  رُ 
ْن َرَمَضاَن يف  إ نَْصاٍت وَُسُكوٍت  »اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:    رسوَل  َمْن َصاَم يَْوًما م 

ْو يَاقُوتٍَة 
َ
اَء، أ ْن َزبَرَْجَدةٍ َخرْضَ َ هَلُ َبيٌْت يف  اجْلَن ة  م   .(٣) «مَحَْراءَ بيُن 

 ( زكاة الجسد: 6)

اهلل   رسوُل   قال  قال: ريض اهلل تعاىل عنه    أيب هريرة دنا  سي    عن
ٍء َزَكةٌ » : ملسو هيلع هللا ىلص ْومُ  ،ل ُكِّ يَشْ يَاُم ن ْصُف ، وَ َوَزَكةُ اجْلََسد  الص  رْب  الصِّ  . (٤) «الص 

 
سبيل ابلخاري  "صحيح   (١) يف  الصوم  فضل  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب   ،"

 (.٢8٤٠، )٢/٢٦5 ،اهلل

 (. ١٠8١٠، )٣/٦١٩أيب هريرة، "مسند أمحد بن حنبل"، مسند  (٢)

 (. ١٧٦8، )١/٤٧٩"املعجم األوسط"، من اسمه أمحد،  (٣)

 (.١٧٤5، )٣٤٦/ ٢"سنن ابن ماجه"، كتاب الصيام، باب يف الصوم زكة اجلسد،   (٤)



 

 ١٩ 

 ( نوم الصائم عبادة: 7)

وف  دنا  عن سي  
 
ريض اهلل تعاىل عنه قال: قال    عبد اهلل بن أيب أ

« ُمْستََجاٌب،  انليب  ملسو هيلع هللا ىلص:  وَُداَعُؤهُ  تَْسب يٌح،  وَُسُكوتُُه  بَاَدةٌ،  ع  ائ م   الص  نَْوُم 
 .(١) « ُمتََقب ٌل َوَعَملُُه 

 ( تسبيح األعضاء:8)

املؤمنني   أم   سي دتنا  يقة عن  الصدي عنها    اعئشة  تعاىل  اهلل  ريض 
يقول:   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوَل  سمعُت  إ ال   » قالت:  َصائ ًما  ْصَبَح 

َ
أ َعْبٍد  ْن  م  َما 

َماء   الس  ْهُل 
َ
أ هَلُ  َواْسَتْغَفَر  ْعَضاُؤهُ، 

َ
أ وََسب َحْت   ، َماء  الس  بَْواُب 

َ
أ هَلُ  فُت َحْت 

ْن  
َ
أ إ ىَل  نَْيا  َرْكعَ   يَُواَرى ادل  َفإ ْن َصىل    ، هَلُ ب احْل َجاب  َضاَءْت 

َ
أ َرْكَعَتنْي   ْو 

َ
أ ًة 

إ يَلَْنا َفَقد   : امهلل اقْب ْضُه  َن احْلُور  الْع ني  ْزَواُجُه م 
َ
أ نُوًرا، َوقُلَْن  َمَواُت  الس 

َهل َل   َوإ ْن   ، ُرْؤيَت ه  إ ىَل  و  اْشتَْقَنا 
َ
و  َسب َح  أ

َ
َمَلٍك أ لَْف 

َ
أ َسْبُعوَن  اهُ  تََلق   َ َكرب 

ْن  يَْكتُبُوَن ثََوا 
َ
 . ( ٢) « ب احْل َجاب    يَُواَرى َبَها إ ىَل أ

 ( ثمار الجنّة:9)

أيب طالب  عن سي دنا   ريض اهلل تعاىل عنه قال: سمعُت    لعي بن 

 
الصيام،   (١) يف  باب  اإليمان"،  الصيام،    فصل   "شعب  يف  وحاكيات  ،  ٤١5/ ٣أخبار 

 (٣٩٣8 .) 

 (.٣5٩١، )٣/٢٩٩"شعب اإليمان"، باب يف الصيام، فضائل الصوم،  (٢)



 

 ٢٠ 

َعام   » رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  َن الط  يَاُم م   َمْن َمنََعُه الصِّ
َ
يه    و  أ اب  يَْشتَه  َ الرش 

ْن   ْن ث َمار  اجْلَن ة  وََسَقاهُ م  ْطَعَمُه اهلُل م 
َ
اب هاأ  . ( ١) « رَشَ
 ( مائدة من ذهب: 10)

ريض اهلل تعاىل عنهما قال: قال    عبد اهلل بن عبياس  عن سي دنا  
ْن َذَهٍب يَأُكلُْون  » رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  يَاَمة  م  نَي َمائ َدةٌ يَوَم الق  ائ م  يُوَْضُع ل لص 

نَْها َوانل اُس   . (٢) «  َينُْظُرْونَ م 
 ( األعمال عند اهلل سبعة:11)

ريض اهلل تعاىل عنهما قال: قال رسول   بن عمر عبد اهلل سي دنا  عن 
َما،  »   : اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ْمَثال ه 

َ
، َوَعَماَلن  ب أ بَان  نَْد اهلل  َسبَْعٌة: َعَماَلن  ُموج  ْعَماُل ع 

َ
اأْل

ْمثَاهل  ، َوَعَمٌل  
َ
ائٍَة، َوَعَمٌل اَل َيْعلَُم ثََوابَ َوَعَمٌل ب َعرْش  أ م   . إ ال  اهللُ   ه ب َسبْع 

 فَ 
َ
ْ م  أ ال َيْعبُدُ :  ان  بَ ج  وْ مُ ا  اهلَل   َ ليَق  يرُْش  َمْن  اَل  خُمْل ًصا  َشيْئًا  هُ  ب ه   ُك 

رْشََك ب ه  وََجبَْت هَلُ انل ارُ 
َ
َ اهلَل قَْد أ  .وََجبَْت هَلُ اجْلَن ُة، َوَمْن ليَق 

ثْل َهاَوَمْن  ثْل َها، وَ َعَمَل َسيِّئًَة ُجز َي ب م  ََسنٍَة ُجز َي ب م   . َمْن َهم  حب 
ا  . َوَمْن َعَمَل َحَسنًَة ُجز َي َعرْشً

 
 (. ٣٩١٧، ) ٤١٠/ ٣"شعب اإليمان"، باب يف الصيام، فصل أخبار وحاكيات يف الصيام،   (١)

(، و"كزن العمال"، 88٣5، )5/٤8٤"الفردوس بمأثور اخلطاب، باب ايلاء،    (٢)
 (.٢٣٦٤٠، )٤/٢١٤لصوم، قسم األقوال، اجلزء اثلامن، كتاب ا



 

 ٢١ 

ائَةٍ  م  رَْهُم ب َسبْع  نَْفَق َماهَلُ يف  َسب يل  اهلل  ُضعَِّف هَلُ َنَفَقتُُه ادلِّ
َ
  ، َوَمْن أ

ينَاُر   ائَة  د ينَارٍ َوادلِّ  . ب َسبْع م 
يَاُم هلل     . (١) « َتَعاىَل ل ه  إ ال  اهلُل اَل َيْعلَُم ثََواَب َعمَ  َتَعاىَل َوالصِّ
من اكنت خات مُته ىلع اإليمان يدخل اجلن ة من غري    ! أيخ احلبيب 

أ  وفضٍل،  اهلل  م ن  برمحة  جُ عذ  يُ   و حساٍب  قدر  ىلع  قدر    رمه ب  وىلع 
، ومن اكنت خاتمُته بالكفر خيُُلُ يف ة ثم ينتقل بعد ذلك إىل اجلن  ،  ذنبه 

عمل انلار،   بمثلها جُ   ئةسي    ومن  فلم  زي  يعمَل حسنًة  أْن  أراد  ومن   ،
ُكتبت   ُكتبت هل عرُش حسنات، يعملها  ومن عمل حسنة  هل حسنة، 

ومن أنفق ماهل يف سبيل اهلل ضعِّفت هل نفقُته بسبع مئة، والصيام ال 
 .  يعلم ثوابه إال  اهلُل عز  وجل 

 محمد سيدناصلى الله على   صلوا على الحبيب! 
 األجر بغري حساب 

رمحه اهلل تعاىل أن ه قال: ينادي يف يوم  كعب األحبار  عن سي دنا  
حار ٍث   ُك   أن   ُمناٍد:  القرآن  القيامة  أهل  غري  ويَُزاد  حبرثه  يُعطى 

جورهم بغري حساب
ُ
 . (٢) والصيام، ُيْعَطون أ

 
 (.٣58٩، ) ٣/٢٩8"شعب اإليمان"، باب يف الصيام، فضائل الصوم،  (١)

 (. ٣٩٢8، ) ٤١٣/ ٣  أخبار وحاكيات يف الصيام،   فصل   "شعب اإليمان"، باب يف الصيام،  (٢)



 

 ٢٢ 

 الوعيد ىلع ترك الصيام 
  ، صيام رمضان   ترك شديٌد يف حق  من    وعيدٌ ! لقد ورد  أيخ احلبيب 

من شهر رمضان وجب عليه قضاء    يومٍ   صوم من غري عذٍر    ترك فَمن  
 . واثلواب  األجر حيث    من منه صيام ادلهر لك ه  ض  يعو    ال ذلك ايلوم، و 

قال رسول اهلل    هريرة  أيبسي دنا    عنف ريض اهلل تعاىل عنه قال: 
ْن َغرْي  رُْخَصٍة َواَل َمَرٍض لَْم َيْقض   »   : ملسو هيلع هللا ىلص ْن َرَمَضاَن م  ْفَطَر يَْوًما م 

َ
َمْن أ

َوإ ْن َصاَمهُ  ْهر   يَاُم ادل  لم َي د فضيلَة الصوم  املفروض     : أي.  (١) « َعنُْه ص 
 . (٢) انلفل  ب صوم  

 قوم معليقون بعراقيبهم
، ومن ذللك ىلع ُكِّ مسلم أال  يرَُتَك صياَم رمضان من غري  عذرٍ 

 فعليه أن خَياَف من عذاب  اهلل ويذر عقابه.  أفطر بغري عذرٍ 
ريض   أمامة ابلاهيلوقد ورد يف احلديث الرشيف: عن سي دنا أيب 

عنه تعاىل  سمعُت    اهلل  »   انليب  قال:  يقول:  تَاين   ملسو هيلع هللا ىلص 
َ
أ إ ذْ  نَائ ٌم  نَا 

َ
أ بَيْنَا 

َتيَا يب  َجباًَل وَْعًرا
َ
ب َضبيَْع  فَأ َخَذا 

َ
فَأ : اْصَعْد َحىت  إ َذا    ، رَُجاَلن   َفَقااَل يل 

 
قبل    (١) أفطر  من  إثم  باب  الصيام،  كتاب  للنسايئ،  الكربى"  حتلة "السنن 

 (.٣٢٧٩، ) ٢٤5/ ٢الفطر،  

 . ٤/5٠٩"مرقاة املفاتيح"، كتاب الصوم،  (٢)



 

 ٢٣ 

يٍد َفُقلُْت: َما َهذ    ،ُكنُْت يف  َسَواء  اجْلَبَل   نَا ب َصوٍْت َشد 
َ
ْصَواُت؟ فَإ َذا أ

َ
 ه  اأْل

ْهل  انل ار  
َ
 .قَاَل: َهَذا ُعَواُء أ

نَا  ُثم  انَْطلََق يب  فَإ َذا
َ
ْشَداُقُهْم   أ

َ
َقٍة أ ْم ُمَشق  يب ه  نَي ب َعَراق  ب َقْوٍم ُمَعل ق 

ْشَداُقُهْم َدًما
َ
يُل أ  ؟َهُؤاَلء  ، فُقلُْت: َمْن تَس 

يَن  يَل: َهُؤاَلء  اذل   مْ فَق  ه  ل ة  َصْوم  ُروَن َقبَْل حَت   .(١) « ُيْفط 
يوٍم م ن رمضان من    ! أيخ احلبيب  أن  َمن ترك صوم  واعلْم أيًضا 

  الواردُ   والوعيدُ غري عذٍر رشيعٍّ اكن مرتكبًا لكبريةٍ من كبائر اذلنوب،  
،  اإلفطار   قبل وقت  من غري عذٍر  فطر  من يُ   يلحق الرشيف    يف احلديث 

أن  الشمس غروب    قبل :  أي  تعاىل  اهلل  فنسأل  يف    مرضاته إىل    قنا يوف  ، 
أقوانلا وأفعانلا     ه  غضب موجبات    من وسائر املسلمني    نا يفظَ أن  و مجيع 

 جباه احلبيب املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص، آمني جباه انل يبِّ األمني ملسو هيلع هللا ىلص. 
 محمد سيدناصلى الله على   صلوا على الحبيب! 

 ثالثة أشقياء 
ملسو هيلع هللا ىلص:    انليب  ريض اهلل عنهما قال: قال    جابر بن عبد اهلل عن سي دنا 

َحَدُهَما  » 
َ
ْو أ

َ
يْه  أ َ ْدَرَك َوادل 

َ
، َوَمْن أ َ ْدرََك َرَمَضاَن َولَْم يَُصْمُه َفَقْد َشيق 

َ
َمْن أ

 
مناقب   (١) عن  ملسو هيلع هللا ىلص  إخباره  كتاب  حبان"،  ابن  صحيح  برتتيب  "اإلحسان 

 (. ٧٤٤8، ) ٢8٦/ ٩، باب صفة انلار وأهلها،  رجاهلا ونسائهم   الصحابة 



 

 ٢٤ 

 َ ْنَدهُ فَلَْم يَُصلِّ لََعَ  َفَقْد َشيق  ، َوَمْن ذُك رُْت ع  َ  . ( ١) « فََلْم يرََب هُ َفَقْد َشيق 
رسول اهلل  قال  ريض اهلل تعاىل عنه قال:    ةأيب هريرسي دنا    عنو
نُْف رَُجٍل  ملسو هيلع هللا ىلص: » 

َ
أ َم  ، َورَغ  فَلَْم يَُصلِّ لََعَ  نَْدهُ  نُْف رَُجٍل ُذك رُْت ع 

َ
َم أ رَغ 

دَْرَك  
َ
نُْف رَُجٍل أ

َ
َم أ ْن ُيْغَفَر هَلُ، َورَغ 

َ
َدَخَل َعلَيْه  َرَمَضاُن ُثم  انَْسلََخ َقبَْل أ

نَْدهُ  اَل ع  رَبَ فَلَْم يُْدخ  بََواهُ الك 
َ
 . (٢) « اجلَن ةَ هُ أ

الصوم: هو اإلمساك عن األكل والرشب واجلماع    ! أيخ احلبيب 
من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، وهذا ليس جمر د صورة تقليدي ة 
باطني ٌة  آداٌب  هل  الصوَم  إن   بل  األمر،  وانتىه  ظاهري ة،  بطريقة  تؤد ى 

والر  باجلوارح،  ذروة  تتعل ق  إىل  الصائم  لريتيق  معرفتها  من  بد   ال  وح 
 الكمال واتلقوى، وُيدرك حقيقة الصوم وثمراته.

د الغزال قال اإلمام     ثالُث   م أن  الصومَ اعَل رمحه اهلل:    حمميد بن حممي
 . وصوم خصوص اخلصوص   ، وصوم اخلصوص   ، صوم العموم   : درجاٍت 

 .ابلطن والفرج عن قضاء الشهوة   فهو كف    : صوم العموم ا  وأم  
ا   اخلصوص وأم  وايلد   : صوم  واللسان  وابلرص  السمع  كف   فهو 

 
 (. ٣8٧١، )٣/٦٢"املعجم األوسط"، من اسمه لَع،  (١)

رغم أنف رجل،  ملسو هيلع هللا ىلص  "سنن الرتمذي"، كتاب ادلعوات، باب قول رسول اهلل    (٢)
 (. ٧٤55، ) ٣/٦١(، و"مسند أمحد بن حنبل"، مسند أيب هريرة، ٣55٦، )٣٢٠/5



 

 ٢5 

 .والرِّجل وسائر اجلوارح عن اآلثام 
اخلصوص ا  م  أ و  خصوص  اهل   : صوم  عن  القلب  ادلن  مَ فصوم  ة ي  م 

وى اهلل  عز   ا س  ه عم   . ( ١)ة ي  باللُك    وجل    واألفاكر ادلنيوي ة وكف 

يمسك مجيَع أعضائ ه عن    احلبيب! أيخ   أن  ُكِّ صائٍم  يب ىلع 
رات.  اذلنوب مع اإلمساك  عن الُمْفط 

ل بركت الصيام يف حياته    الكريم!   اعلم أيخ و  أن  َمن يريد أْن يص 
بصحبٍة صاحلٍة، وحنن دائًما نكر ر هذه؛ ألن  اهلل أمرنا    رتبط عليه أْن ي 

قويٌّ   سبٌب  املتدي نة  فابليئة  الكريم،  كتابه  يف  الصادقني  مع  بالكينونة 
مركز  لالستعانة ىلع طاعة اهلل واستشعار القرب من اهلل تعاىل، وبيئة  

اإلسالميية   وىلع  ادلعوة  عليها  نبحَث  أن  ينبيغ  اليت  ابليئات  أهم   من 
وينبيغ أْن ياسَب املرء نفسه يف الصباح واملساء ىلع أعماهل؛ يك   اهلا، أمث 

قراءة  ذلك  ىلع  يعينه  ا  ومم  بإيمانه  املسم  تي  الكُ   يرتيق  باألعمال  "   ب 
الُكتي ب،  الصاحلة  هذا  بملء  مستعينًا  نفسه  فيحاسب    إىل مه قد  ي و " 

رص  ي و ٍر،  شه ىلع رأس ك     ة ادلعوة اإلسالميي مركز    املرش ف عنده يف 
إن  به  ، و ادلعويية"   قوافل ال " مع    لنرش اخلري   سبيل اهلل   يف أيًضا ىلع السفر  

 
"إحياء علوم ادلين"، كتاب أْسار الصوم، الفصل اثلاين يف أْسار الصوم    (١)

 . ٣١٤/ ١بلاطنة، ورشوطه ا



 

 ٢٦ 

 . ة ة وادلنيوي  ادليني    واملنافعُ   نال املطالُب تُ شاء اهلل  
 محمد سيدناصلى الله على   صلوا على الحبيب! 

 أبيات عن شهر رمضان
 الصوم حصني: 

ن ة  أقوام  من انل ار  وم  الصوم  ج   من انل ارِ  خيىش لم ن حصن   والص 
 والعارِ  األوزار مِن اخلائفني  ألهل اخلري لكِّهم ِسرت   والصوم  

 ست ارِ  الِوزر  ثلِقل رحيم   رب   والشهر  شهر  هلإِ العرش م ن  به 
أن عظيم مِن ثواب هم فصام فيه رجال  يرحبون به ارِ  الش   غف 

 . (1) ار  وأنهارِ وأشج حور   بني مِن فأصبحوا يف ِجنان اخل دل قد نزلوا 

 

 
الصيام،    (١) اثلالث عرش يف فضل  املجلس  اجلوزي،  البن  الواعظني"  "بستان 

 .٣١٦ص 
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 فهرس املوضواعت

 1.............................................................................. باملؤلف  تعريف
 3 .............................................................. ملسو هيلع هللا ىلص  انليب  ىلع  الصالة فضل 

 4 ....................................................................... قديمة  عبادة الصيام
 5 .......................................................................... الصوم  من احلكمة 

 5 ............................................................ رمضان؟  صوم  جيب  من ىلع
 5 ......................................................... الصيام؟   علينا اهلل  فرض ملاذا

 6 ................................................................................. األنبياء  صيام
ة  7 ..................................................................الصائم   دلى اإليمان  قوي
 8 .............................................................. بالصيام؟ الصيب  يؤمر مىت
 8 ............................................................. بالصوم؟  الصائم يمرض  هل
ة  مفتاح هو الصيام إني   9 ......................................................... الصحي

ا  يسبيب الطعام يف  اإلفراط  11 ...................................... خطرية  أمراض 
 12 ................................................................................... الصوم  جزاء

 13 .......................................................... الصاحلة   األعمال ىلع  اجلزاء
 13 ...........................الصحابة؟ لغري(  عنه اهلل ريض: )قول   حكم ما
 14 ..................................................... اجلواهر   صاحب إال أريد  ال أنا

 17 .................................................الصيام فضل   يف  حديث ا عرش  أحد 
 17 ........................................................................ اجلنية  باب( 1)
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ارة  رمضان( 2)  17 .................................................... قبله  ملا  كفي
ا سبعني صاحبه   يبعد  الصوم ( 3)  17 .................   انلار  عن خريف 
 18 ....................................................... واحد  يوم صوم  فضل( 4)
 18 .....................................................   محراء  ياقوتة  من بيت( 5)
 18 ..................................................................... اجلسد  زاكة( 6)
 19 ...........................................................   عبادة  الصائم  نوم ( 7)
 19 .............................................................   األعضاء تسبيح( 8)
 19 ......................................................................   اجلنية  ثمار( 9)
 20 ............................................................... ذهب  من مائدة( 10)
 20 .................................................. سبعة  اهلل  عند األعمال ( 11)
 21 ......................................................................... حساب  بغري األجر 

 22 ................................................................. الصيام ترك   ىلع الوعيد 
 22 ................................................................. بعراقيبهم  معليقون  قوم 

 23 ................................................................................. أشقياء  ثالثة
 26 ................................................................ رمضان  شهر  عن  أبيات
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