َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم
ب َعلَْي ُك ُم ِّ
الصيَ ُ
ين َ
ب َعلَى الذ َ
يَا أَيُّ َها الذ َ
ام َك َما ُكت َ
آمنُوا ُكت َ
ودات
لَ َعلَّ ُك ْم تَ تَّ ُقو َن ( )381أَيَّ ًاما َم ْع ُد َ
ضا َن الَّ ِذي أُنْ ِز َل فِ ِيه الْ ُق ْرآ ُن
َش ْه ُر َرَم َ
ْك ح ُد ُ ِ
ِ
ك يُبَ يِّ ُن اللَّهُ آيَاتِِه لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن
وها َك َذلِ َ
ود اللَّه فَ َل تَ ْق َربُ َ
تل َ ُ
وعن أبي أمامة رضي اهلل عنه قال
قلت يا رسول اهلل مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه ال عدل له
قلت يا رسول اهلل مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه ال عدل له
قلت يا رسول اهلل مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه ال مثل له
حديث قال قلت يا رسول اهلل دلني على عمل أدخل به الجنة قال عليك
بالصوم فإنه ال مثل له
قال فكان أبو أمامة ال يرى في بيته الدخان نهارا إال إذا نزل بهم ضيف
َع ْن أَبِى ُه َريْ َرَة  -رضى اهلل عنه َ -ع ِن النَّبِ ِّى  -صلى اهلل عليه وسلم -
احتِ َسابًا غُِف َر لَهُ َما تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْبِ ِه ،
قَ َ
ام َرَم َ
يمانًا َو ْ
صَ
ال « َم ْن َ
ضا َن إِ َ
احتِ َسابًا غُ ِف َر لَهُ َما تَ َق َّد َم ِم ْن َذنْبِ ِه » البخاري.
يمانًا َو ْ
َوَم ْن قَ َ
ام لَْي لَةَ الْ َق ْد ِر إِ َ

(إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين و مردة الجن و
غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب و فتحت أبواب الجنة فلم يغلق
منها باب و ينادي مناد كل ليلة :يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر
أقصر و هلل عتقاء من النار و ذلك كل ليلة)
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم كل عمل ابن آدم يضاعف
الحسنة عشرة أمثالها إال سبعمائة ضعف قال اهلل عز و جل إال الصوم
فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أطيب عند اهلل من ريح
المسك
( الصحيحة )
من لم يدع اهلل يغضب عليه
فجهلوا أن دعاء العبد لربه تعالى ليس من باب إعلمه بحاجته إليه
سبحانه و تعالى *( يعلم السر و أخفى )*  ،و إنما من باب إظهار
عبوديته و حاجته إليه و فقره ،

َع ْن أَبِى ُه َريْ َرَة  -رضى اهلل عنه  -أ َّ
ول اللَّ ِه  -صلى اهلل عليه وسلم
َن َر ُس َ
 قَ َال « ِّ
ام ُجنَّة  ،فَلَ يَ ْرفُ ْ
ث َوالَ يَ ْج َه ْل َ ،وإِ ِن ْام ُرؤ قَاتَ لَهُ أ َْو َشاتَ َمهُ
الصيَ ُ
وف فَ ِم َّ ِ
ب
صائِم َ .م َّرتَ ْي ِن َ ،والَّ ِذى نَ ْف ِسى بِيَ ِد ِه لَ ُخلُ ُ
فَ لْيَ ُق ْل إِنِّى َ
الصائ ِم أَطْيَ ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
يح ال ِْمس ِ
َجلِى ،
ك  ،يَ ْت ُر ُك طَ َع َامهُ َو َش َرابَهُ َو َش ْه َوتَهُ م ْن أ ْ
ع ْن َد اللَّه تَ َعالَى م ْن ِر ِ ْ
الصي ِ
ِ
ْح َسنَةُ بِ َع ْش ِر أ َْمثَالِ َها » .البخاري
ام لى َ ،وأَنَا أ ْ
ِّ َ ُ
َج ِزى بِه َ ،وال َ
ِ ِ
اب طَلَب الث ََّو ِ
َوبِ ِاال ْحتِس ِ
َي
اب ِم ْن اللَّ ِه تَ َعالَى َ .وقَ َ
ال الْ َخطَّابِي  :ا ْحت َسابًا أ ْ
َ
الر ْغبة فِي ثَوابِ ِ
ك غَْي َر
ف
ن
ة
ب
ي
ط
ه
َ
ْ
ِّ
ً
َ
سهُ بِ َذلِ َ
يمة َ ،و ُه َو أَ ْن يَ ُ
َ
ومهُ َعلَى َم ْعنَى َّ َ
صَ
َع ِز َ
َ
ُ
مستَثْ ِقل لِ ِ
صيَ ِام ِه َوَال ُم ْستَ ِطيل ِِلَيَّ ِام ِه .
ُْ
ِ
ِ
( و ِْ
آخر ِم ْن ِريَاء أ َْو نَ ْحوه
صد َ
َج ِر َال ل َق ْ
َي طَلَبًا ل ْْل ْ
احت َسابًا )أ ْ
َ

