
 من نفحات هلل فإن ، اهلل رحمة لنفحات تعرضوا و ، دهركم الخير افعلوا" 
 أن و عوراتكم يستر أن اهلل سلوا و عباده من يشاء من بها يصيب رحمته
 " الصحيحة السلسلة"  في األلباني قال" . روعاتكم يؤمن

 نفحات دهركم أيام في لربكم إن: "  بلفظ مرفوعا مسلمة بن محمد
 " أبدا بعدها يشقى ال نفحة منها يصيبه أن أحدكم لعل لها فتعرضوا
 َأْجَودَ  وسلم، عليه اهلل صلى اهلل   َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  َعبَّاٍس، اْبن   حديث
، ينَ  َرَمَضاَن، ف ي َيكونُ  َما َأْجَودُ  وََكانَ  النَّاس  ْبر يلُ  يَ ْلَقاهُ  ح   ف ي يَ ْلَقاهُ  وََكانَ  ج 

َلةٍ  ُكل    وسلم عليه اهلل صلى اهلل   فَ َلَرُسولُ  الُقْرآنَ  فَ ُيَدار ُسهُ  ،َرَمَضانَ  م نْ  َلي ْ
 اْلُمْرَسَلة |)متفق عليه( الر يح   م نَ  ب اْلَخْير   َأْجَودُ 

 َوالَ  ُعْذرٍ  َغْير   م نْ  ، َرَمَضانَ  م نْ  يَ ْوًما َأْفَطرَ  َمنْ  » َرفَ َعهُ  ُهَريْ َرةَ  َأب ى َعنْ  َويُْذَكرُ 
ه   َلمْ  َمَرضٍ  َيامُ  يَ ْقض   َوقَالَ .  َمْسُعودٍ  اْبنُ  قَالَ  َوب ه  .  « َصاَمهُ  َوإ نْ  ، الدَّْهر   ص 
يمُ  ُجبَ ْيرٍ  َواْبنُ  َوالشَّْعب ى   اْلُمَسيَّب   ْبنُ  َسع يدُ  ى َوَحمَّاد   َوقَ َتاَدةُ  َوإ بْ َراه   يَ ْقض 
 َمَكانَُه)البخاري( يَ ْوًما

 لست التوراة أنزلت و ، رمضان من ليلة أول إبراهيم صحف أنزلت" 
 ، رمضان من خلت ليلة عشرة لثالث اإلنجيل أنزل ،و رمضان من مضين

 و ألربع القرآن أنزل و ، رمضان منخلت  عشرة لثمان الزبور أنزل و
 /   4"  الصحيحة السلسلة"  في األلباني قال" . رمضان من خلت عشرين

 عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت قال عنه اهلل رضي الباهلي أمامة أبي عن
 وعرا جبال بي فأتيا بضبعي فأخذا رجالن أتاني نائم أنا بينا يقول وسلم



 إذا حتى فصعدت لك سنسهله إنا فقاال أطيقه ال إني فقلت اصعد فقاال
  شديدة بأصوات إذا الجبل سواء في كنت

 أنا فإذا بي انطلق ثم النار أهل عواء هذا قالوا األصوات هذه ما قلت 
 من قلت قال دما أشداقهم تسيل أشداقهم مشققة بعراقيبهم معلقين بقوم

 (  صحيح) صومهم  تحلة قبل يفطرون الذين قاال هؤالء
 أول كانت إذا قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول عن هريرة أبي عن
 فلم النار أبواب وغلقت الجن ومردة الشياطين صفدت رمضان من ليلة

 يا مناد ونادى باب منها يغلق فلم الجنة أبواب وفتحت باب منها يفتح
 كل في وذلك النار من عتقاء وهلل أقصر الشر باغي ويا أقبل الخير باغي
 ( صحيح* )  ليلة
 :  قال سلم و عليه اهلل صلى النبي أن
  القابل الحول إلى الحول رأس من لرمضان تزخرف الجنة إن 
 من نشرت العرش تحت ريح هبت رمضان من يوم أول كان فإذا:  قال 

 أزواجا عبادك من لنا اجعل رب يا فيقلن العين الحور على الجنة ورق
 )لم يحقق( بنا أعينهم نقر و أعيننا تقربهم

 (  صحيح) 
 يصخب وال يرفث فال أحدكم صوم يوم كان إذا مرفوعا هريرة أبي حديث 

  عليه متفق صائم أمرؤ إني فليقل قاتله أو أحد شاتمه فإن
 (  عليه متفق) 



 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن 
 ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر الحسنة يضاعف آدم ابن عمل كل: " 
 من وطعامه شهوته يدع به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال:  تعالى اهلل قال

 فم ولخلوف ربه لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة:  فرحتان للصائم أجلي
 صوم يوم كان وإذا جنة والصيام المسك ريح من اهلل عند أطيب الصائم
 امرؤ إني فليقل قاتله أو أحد سابه وفإن يصخب وال يرفث فال أحدكم
 "  صائم

 (  صحيح) 
 :  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن 
 به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال له آدم ابن عمل كل وجل عز اهلل قال 

 سابه فإن يصخب وال يرفث فال أحدكم صوم يوم كان فإذا جنة والصيام
 لخلوف بيده محمد نفس والذي صائم إني صائم إني فليقل قاتله أو أحد

 أفطر إذا يفرحهما فرحتان للصائم المسك ريح من اهلل عند أطيب الصائم
  بصومه فرح ربه لقي وإذا بفطره فرح

  ومسلم له واللفظ البخاري رواه 
  للبخاري رواية وفي 
 والحسنة به أجزي وأنا لي الصيام أجلي من وشهوته وشرابه طعامه يترك 

  أمثالها بعشر
  لمسلم رواية وفي 



  ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر الحسنة يضاعف آدم ابن عمل كل 
 من وطعامه شهوته يدع به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال تعالى اهلل قال 

 فم ولخلوف ربه لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة فرحتان للصائم أجلي
  المسك ريح من اهلل عند أطيب الصائم

  خزيمة البن و أيضا له أخرى وفي 
  الحديث فرح فجزاه وجل عز اهلل لقي وإذا 
 في بينهم اختالف مع بمعناه والنسائي والترمذي داود وأبو مالك ورواه 

  األلفاظ
 :  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال للترمذي رواية وفي 
 لي والصوم ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر حسنة كل يقول ربكم إن 

 من اهلل عند أطيب الصائم ولخلوف النار من جنة والصوم به أجزي وأنا
 صائم إني فليقل صائم وهو جاهل أحدكم على جهل وإن المسك ريح
  صائم إني

 :  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال خزيمة البن رواية وفي 
 أجزي وأنا لي فهو الصوم إال له آدم ابن عمل كل وجل عز اهلل قال يعني 

 يوم اهلل عند أطيب الصائم لخلوف بيده محمد نفس والذي جنة الصيام به
  المسك ريح من القيامة

  بصومه فرح ربه لقي وإذا بفطره فرح أفطر إذا فرحتان للصائم 
 (  صحيح)  له أخرى وفي 



  ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر الحسنة له آدم ابن عمل كل قال 
 ويدع أجلي من الطعام يدع به أجزي وأنا لي فهو الصوم إال اهلل قال 

 ولخلوف أجلي من زوجته ويدع أجلي من لذته ويدع أجلي من الشراب
 يفطر حين فرحة فرحتان وللصائم المسك ريح من اهلل عند أطيب الصائم
  ربه يلقى حين وفرحة

 صلى النبي أصحاب من رجل عن عنه اهلل رضي شرحبيل بن عمرو وعن
 فقال الدهر يصوم رجل وسلم عليه اهلل صلى للنبي قيل وسلم عليه اهلل

 أكثر قال فنصفه قالوا  أكثر قال فثلثيه قالوا  الدهر يطعم لم أنه وددت
 كل من أيام ثالثة صوم قال الصدر وحر يذهب بما أخبركم أال قال ثم

  شهر
 (  صحيح)  النسائي رواه 

  تشفع اشفع و تعط سل و تسمع قل و رأسك ارفع محمد يا:  فيقال
  اهلل إال إله ال:  قال فيمن لي ائذن رب يا:  فأقول 
:  قال من منها ألخرجن عظمتي و كبريائي و جاللي و عزتي و:  فيقول 

 (  اهلل إال إله ال
 (  292/  2( )  الجنة ظالل)  في مخرج هو و عليه متفق 
 :  أنس عن أخرى طريق في و 



 النار أمتي من بقي من أدخل و الناس حساب من اهلل فرغ و) . . .  
 ال جل و عز اهلل تعبدون كنتم أنكم عنكم أغنى ما:  النار أهل فيقول

  ؟ شيئا به تشركون
  النار من ألعتقنهم فبعزتي:  جل و عز الجبار فيقول 
.  فينبتون الحياة نهر في فيدخلون امتحشوا قد و فيخرجون إليهم فيرسل 

  الحديث. . ( 
 شهرا عشر ثمانية رأس على بشهر الكعبة حولت بعدما رمضان صوم فرض

 الزكاة تفرض أن قبل وذلك الفطر بزكاة السنة هذه في وأمر الهجرة من
 والعبد والحر واألنثى والذكر والكبير الصغير عن تخرج وأن األموال في

 وأمر بر من مدين أو زبيب من صاعا أو شعير من صاعا أو تمر من صاعا
 عن - المساكين يعني - اغنوهم:  وقال الصالة إلى الغدو قبل بإخراجها

 " اليوم هذا طواف
 اهلل قال »:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال هريرة أبي عن

 » إفطارا أعجلهم إلي عبادي أحب « إن:  تعالى
 » رمضان في اإلفطار عند عباس ابن أشهد كنت:  قال رجاء أبي عن

 وجبت قد:  قال فإذا ، الشمس يرقب مرتقبا يبعث ثم ، طعامه فيضع
 رمضان في عباس ابن عند الصالة قبل نفطر وكنا:  قال.  كلوا:  قال( 1)
» 



 قيام في يرغب كان وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن ، هريرة أبي عن
 إيمانا رمضان قام من »:  يقول ، بعزيمة يأمر أن غير من رمضان

 « ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا
 (  صحيح) 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن 

 الجن ومردة الشياطين صفدت رمضان شهر من ليلة أول كان إذا: " 
 وينادي باب منها يغلق فلم الجنة باب منها يفتح فلم النار أبواب وغلقت

 وذلك النار من عتقاء وهلل أقصر الشر باغي ويا أقبل الخير باغي يا:  مناد
  ماجه وابن الترمذي رواه" .  ليلة كل
 مرني فقلت سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أتيت:  قال أمامة أبي عن

 الثانية أتيته ثم له عدل ال فإنه بالصوم عليك قال الجنة يدخلني بعمل
  بالصيام عليك فقال
  مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق

 عليه اهلل صلى - اللَّه   َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  - عنه اهلل رضى - ُهَريْ َرةَ  َأب ى َعنْ 
 َيدَعَ  َأنْ  ف ى َحاَجة   ل لَّه   فَ َلْيسَ  ب ه   َواْلَعَملَ  الز ور   قَ ْولَ  َيدَعْ  َلمْ  َمنْ  » - وسلم
 البخاري« َوَشَرابَهُ  َطَعاَمهُ 

 (  لغيره حسن) 
 قال ولفظه مالك بن أنس حديث من واألوسط الصغير في الطبراني ورواه 

 :  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول



  وشرابه طعامه يدع أن هلل حاجة فال والكذب الخنا يدع لم من 
 إن قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن عنه اهلل رضي أيضا هريرة أبي وعن

 فإن مدبرين يولوا حين نعالهم خفق يسمع إنه قبره في وضع إذا الميت
  رأسه عند الصالة كانت مؤمنا كان

 من الخيرات فعل وكان شماله عن الزكاة وكانت يمينه عن الصيام وكان 
 من فيؤتى رجليه عند الناس إلى واإلحسان والمعروف والصالة الصدقة

 الصيام فيقول يمينه عن يؤتى ثم مدخل قبلي ما الصالة فتقول رأسه قبل
 يؤتى ثم مدخل قبلي ما الزكاة فتقول يساره عن يؤتى ثم مدخل قبلي ما

 إلى واإلحسان والمعروف الصدقة من الخيرات فعل فيقول رجليه قبل من
 وقد الشمس له مثلت قد فيجلس اجلس له فيقال مدخل قبلي ما الناس
 وماذا فيه تقول ما قبلكم كان الذي هذا أرأيتك له فيقال للغروب دنت

 عما أخبرنا ستفعل إنك فيقولون أصلي حتى دعوني فيقول عليه تشهد
 وماذا فيه تقول ماذا قبلكم كان الذي الرجل هذا أرأيتك عنه نسألك
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أنه أشهد محمد فيقول قال عليه تشهد

 مت ذلك وعلى حييت ذلك على له فيقال اهلل عند من بالحق جاء وأنه
 له فيقال الجنة أبواب من باب له يفتح ثم اهلل شاء إن تبعث ذلك وعلى

 له يفتح ثم وسرورا غبطة فيزداد فيها لك اهلل أعد وما منها مقعدك هذا
 عصيته لو فيها لك اهلل أعد وما مقعدك هذا له فيقال النار أبواب من باب

 ويعاد فيه له وينور ذراعا سبعون قبره في له يفسح ثم وسرورا غبطة فيزداد



 في تعلق طير وهي الطيب النسيم في نسمته فتجعل منه بدأ كما الجسد
 الحياة في الثابت بالقول آمنوا الذين اهلل يثبت قوله فذلك الجنة شجر
 اآلية )حسن( اآلخرة وفي الدنيا
 وغيره األكل له وأن الفجر، بطلوع يحصل الصوم في الدخول أن بيان
 الدخول من األحكام به تتعلق الذي الفجر صفة وبيان الفجر يطلع حتى
 ذلك وغير الصبح صالة وقت ودخول ،الصوم في

 َلُكمُ  يَ َتبَ يَّنَ  َحتَّى) نَ َزَلتْ  َلمَّا: قَالَ  عنه، اهلل رضي َحات مٍ  ْبن   َعد ي   حديث
 ع َقالٍ  َوإ َلى َأْسَوَد، ع َقالٍ  إ َلى َعَمْدتُ ( اأَلْسَود   اْلَخْيط   م نَ  األَبْ َيضُ  اْلَخْيطُ 
 ل ي، َيْسَتب ينُ  َفالَ  اللَّْيل   ف ي َأْنظُرُ  َفَجَعْلتُ  و َساَدت ي، َتْحتَ  َفَجَعْلتُ ُهَما َأبْ َيَض،

: فَ َقالَ  ذل َك، َلهُ  َفذََكْرتُ  وسلم، عليه اهلل صلى اهلل   َرُسول   َعَلى فَ َغَدْوتُ 
 الن ََّهار   َوبَ َياضُ  اللَّْيل   َسَوادُ  ذل كَ  إ نََّما

 وكلوا) تعالى اهلل قول باب 12: الصوم كتاب 03: البخاري أخرجه
 لكم يتبين حتى واشربوا

 الصيام ليس:  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال هريرة أبي عن
 أو أحد سابك فإن الرفث و اللغو من الصيام إنما الشرب و األكل من

  صائم إني صائم إني:  فلتقل عليك جهل
  صحيح إسناده:  األعظمي قال 



 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال هريرة أبي عن المقبري سعيد أبي عن
 من قائم رب و العطش و الجوع صيامه من حظه صائم رب:  سلم و

  السهر قيامه
  صحيح إسناده:  األعظمي قال 

 فأتيت صائم أنا و فقبلت يوما هششت:  قال أنه الخطاب بن عمر عن
 قبلت عظيما أمرا اليوم صنعت:  فقلت سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول

 تمضمضت لو أرأيت:  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال صائم أنا و
 صلى اهلل رسول فقال بذلك بأس ال:  فقلت:  قال ؟ صائم أنت و بماء
  ؟ ففيم   قال أظنه الربيع قال   سلم و عليه اهلل
  صحيح إسناده:  األعظمي قال
 وأنت تساب ال: )  قال سلم و عليه اهلل صلى النبي عن هريرة أبي عن

 (  فاجلس قائما كنت وإن صائم إني:  فقل أحد سابك وإن صائم
  قوي إسناده:  األرنؤوط شعيب قال
 صائم وأنا فقبلت يوما هششت:  قال عنه اهلل رضي الخطاب بن عمر عن

 فقبلت عظيما أمرا اليوم صنعت فقلت سلم و عليه اهلل صلى النبي فأتيت
 تمضمضت لو أرأيت سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال صائم وأنا

 و عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال بذلك بأس ال قلت صائم وأنت بماء
  ففيم سلم



 ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق
  مسلم رجال فمن األنصاري سعيد بن الملك عبد غير الشيخين رجال

 صائم وأنت أتأكل له قيل منه يأكل فجعل صائم طلحة وأبو بردا مطرنا: 
 (  منكر)  بركة هذا إنما فقال
  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق
: وسلم عليه اهلل صلى النَّب ي   قَالَ : قَالَ  عنه، اهلل رضي َمال كٍ  ْبن   َأَنس  

 بَ رََكةً  السَُّحور   ف ي فَإ نَّ  َتَسحَُّروا
 مع قام من إنه: )  فقال هذه ليلتنا بقية نفلتنا لو اهلل رسول يا:  فقلنا

 من ثالثة بقي حتى بنا يصل لم ثم(  ليلة قيام له كتب ينصرف حتى اإلمام
 أن تخوفنا حتى بنا فقام ونساءه أهله وجمع الثالثة في بنا فقام الشهر
  السحور:  قال ؟ الفالح وما:  قلت الفالح يفوتنا

 الغداء هو: )  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال الدرداء أبي عن
  السحور يعني(  المبارك

 وهو سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت:  قال سارية بن العرباض
 (  المبارك الغداء إلى هلموا: )  فقال رمضان شهر في السحور إلى يدعو
  صحيح:  األرنؤوط شعيب قال
: )  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال العاص بن عمرو عن

 (  السحور أكلة الكتاب أهل وصيام صيامنا بين ما فصل
  مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب قال



 (  حسن) 
 شاهد وللحديث[ .  والسحور والثريد الجماعات:  ثالث في البركة]  

 . والكيل السحور في البركة جعل اهلل إن:  بلفظ هريرة أبي حديث من
 (  حسن) 
 لفظة أن إال.  حسن[ . )  والكيل السحور في البركة جعل اهلل إن]  

 (  الجماعة:  بدلها وذكر عنه روايته في المقدسي يذكرها لم الكيل
 (  صحيح) 
 (  صحيح[ . )  السحور وأخروا باإلفطار بكروا]  

 (  حسن) 
 يعترض حتى واشربوا فكلوا المصعد الساطع يهيدنكم وال واشربوا كلوا]  

:  قال السخيمي النعمان بن اهلل عبد عن( .  حسن[ . )  األحمر لكم
 من يدي رفعت بعدما الليل آخر في رمضان في طلق بن قيس أتاني

 لو!  عماه يا:  له فقلت اإلدام بعض مني فطلب الصبح لخوف السحور
:  قال وشراب عندي طعام إلى ألدخلتك شيء الليل من عليك بقي كان

 وأكرهني وشرب فأكل ونبيذا ولحما ثريدا إليه فقربت فدخل ؟ عندك
 أن علي بن طلق حدثني:  قال ثم الصبح من لوجل وإني وشربت فأكلت

 ال أي:  يهيدنكم وال قوله. )  فذكره:  قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل نبي
.  الكاذب الصبح فإنه السحور عن به فتمتنعوا المستطيل للفجر تنزعجوا

 أذان وأن الكتاب في التعليق انظر( .  النهاية.  الحركة:  الهيد وأصل



 بين يتراوح بزمن الصادق الفجر قبل يرفع حاليا المساجد في الفجر
  أيضا الكاذب الفجر قبل أي دقيقة والثالثين العشرين

 
 
 
 
 
 الصَّْوم ف ي ر يَاء اَل 

 الر يَاء َيْدُخلهُ  اَل  َأنَّهُ "  الصَّْوم ف ي ر يَاء اَل "  قَ ْوله ف ي الن َّْفي َمْعَنى:  قُ ْلت
 َصائ م ب أَنَّهُ  ُيْخب ر ثُمَّ  َيُصوم َكَمنْ  ب اْلَقْول   الر يَاء َيْدُخلهُ  َقدْ  َكانَ  َوإ نْ  ، ب ف ْعل ه  
 م نْ  يَ َقع إ نََّما الصَّْوم ف ي الر يَاء َفُدُخول ، اْلَحْيث يَّة َهذ ه   م نْ  الر يَاء َيْدُخلهُ  فَ َقدْ 
َهة ْخَبار ج  اَلف   ، اإْل   . ف ْعلَها ب ُمَجرَّد   َيْدُخلَها َقدْ  الر يَاء فَإ نَّ  اأْلَْعَمال بَق يَّة ب خ 

ْقَدار ب ع ْلم   َأنْ َفر د أَن ي"  ب ه   َأْجز ي َوَأنَا"  ب َقْول ه   اْلُمَراد َأنَّ  ثَان يَها  ثَ َوابه م 
َها ا طََّلعَ  فَ َقدْ  اْلع َباَدات م نْ  َغْيره َوَأمَّا.  َحَسَناته َوَتْضع يف .  النَّاس بَ ْعض َعَلي ْ

 َوَأن ََّها ل لنَّاس   ثَ َوابَها َمَقاد ير َكَشْفت َقدْ  اأْلَْعَمال َأنَّ  َمْعَناهُ :  اْلُقْرطُب ي   قَالَ 
اَئة   إ َلى َعْشَرة م نْ  ُتَضاَعف  اللَّه فَإ نَّ  الص َيام إ الَّ  ، اللَّه َشاءَ  َما إ َلى َسْبعم 

 ر َوايَة يَ ْعن ي اأْلُْخَرى الر َوايَة اقالس يَ  ل َهَذا َوَيْشَهد.  تَ ْقد ير ب َغْير   َعَلْيه   يُث يب
 ا ْبن   َعَمل ُكل  "  قَالَ  َحْيثُ  َصال ح   َأب ي َعنْ  اأْلَْعَمش ر َوايَة وََكَذل كَ  ، اْلُمَوطَّأ

اَئة   إ َلى َأْمثَالَها ب َعْشر   اْلَحَسَنة ُيَضاَعف آَدم   ْعف َسْبعم   - اللَّه َشاءَ  َما إ َلى ض 



 َكث يًرا َجَزاء َعَلْيه   ُأَجاز ي َأيْ "  ب ه   َأْجز ي َوَأنَا ل ي فَإ نَّهُ  الصَّْوم إ الَّ  - اللَّه قَالَ 
ْقَدار ه   تَ ْعي ين َغْير م نْ   َأْجَرُهمْ  الصَّاب ُرونَ  يُ َوفَّى إ نََّما)  تَ َعاَلى َكَقْول ه   َوَهَذا ، ل م 

َسابٍ  ب َغْير    اأْلَقْ َوال َأْكَثر   ف ي الصَّائ ُمونَ  َوالصَّاب ُرونَ .  ا نْ تَ َهى(  ح 
 ع ْند ي َواْلُمَقدَّم إ َليَّ  اْلع َباَدات َأَحب   أَنَّهُ  َأيْ "  ل ي الصَّْوم"  قَ ْوله َمْعَنى ثَال ثَها

 ل لص َيام   َفْضاًل "  ل ي الصَّْوم"  ب َقْول ه   َكَفى:  اْلبَ ر   َعْبد ا ْبن   قَ ْول تَ َقدَّمَ  َوَقدْ  ،
"  َمْرُفوًعا أَُماَمةَ  َأب ي َحد يث م نْ  َوَغْيره النََّسائ ي   َوَرَوى.  اْلع َباَدات َسائ ر َعَلى

ْثل اَل  فَإ نَّهُ  ب الصَّْوم   َعَلْيك يح اْلَحد يث َهَذا َعَلى يُ َعك ر َلك نْ "  َلهُ  م  "  الصَّح 
َضاَفة:  رَاب ع َها" .  الصَّاَلة َأْعَمالُكمْ  َخْير َأنَّ  َواْعَلُموا  َتْشر يف إ َضاَفة اإْل 
 ل لَّه   ُكل َها اْلبُ ُيوت َكاَنتْ  َوإ نْ  اللَّه بَ ْيت يُ َقال َكَما َوتَ ْعظ يم

َها تُ َوفَّى اْلع َباَدات َجم يع َأنَّ  ن ْ  َذل كَ  َرَوى ، الص َيام إ الَّ  اْلع َباد َمظَال م م 
َهق ي   ط ي   سَّانحَ  ْبن َأي وب ْبن إ ْسَحاق َطر يق م نْ  اْلبَ ي ْ  ا ْبن   َعنْ  أَب يه   َعنْ  اْلَواس 

َنةَ  ب اْلق َياَمة يَ ْوم َكانَ  إ َذا:  قَالَ  ُعيَ ي ْ  م نْ  َعَلْيه   َما َويُ َؤد ي َعْبده اللَّه ُيَحاس 
َقى اَل  َحتَّى َعَمله م نْ  اْلَمظَال م  َعَلْيه   بَق يَ  َما اللَّه فَ َيَتَحمَّل ، الصَّْوم إ الَّ  َلهُ  يَ ب ْ

لهُ  اْلَمظَال م م نْ   ا ْسَتْحَسْنت ُكْنت َقدْ :  اْلُقْرطُب ي   قَالَ .  اْلَجنَّة ب الصَّْوم   َويُْدخ 
 الصَّْوم ذ ْكر ف يه   فَ َوَجْدت اْلُمَقاصَّة َحد يث ف ي َفكَّْرت َأنْ  إ َلى اْلَجَواب َهَذا
 ب َصاَلةٍ  اْلق َياَمة يَ ْوم يَْأت ي الَّذ ي اْلُمْفل س"  قَالَ  َحْيثُ  اأْلَْعَمال ُجْمَلة ف ي

َيام َوَصَدَقة  " َهَذا َمال   َوَأَكلَ  َهَذا َوَضَربَ  َهَذا َشَتمَ  َوَقدْ  َويَْأت ي ، َوص 



"  ب ه   َأْجز ي َوأَنَا ل ي الصَّْوم ، الصَّْوم إ الَّ  َكفَّارَة اْلَعَمل ُكل  "  َرفَ َعهُ  ُهَريْ َرة َأب ي
ي   َداُودَ  َأبُو َرَواهُ  وََكَذا  ز يَاد ْبن ُمَحمَّد َعنْ  ُشْعَبة َعنْ  ُمْسَنده ف ي الطََّيال س 

 " الصَّْوم إ الَّ  َكفَّارَة اْلَعَمل ُكل  :  َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  رَب ُكمْ  قَالَ "  َوَلْفظه
 َيدَعْ  َلمْ  َمنْ  »:   - وسلم عليه اهلل صلى -  النَّب ى   قَالَ  ُهَريْ َرَة، َأبُو: فيه

 « َوَشَرابَهُ  َطَعاَمهُ  َيدَعَ  َأنْ  َحاَجة   ل لَّه   فَ َلْيسَ  َواْلَجْهَل، ب ه   َواْلَعَملَ  الز ور ، قَ ْولَ 
. 

 وهذا المؤمنين، على محرم وهو الكذب، هو الزور قول: المؤلف قال
 صلى -  قوله ودل كبير، ووعيد شديد تغليظ الزور شاهد فى الحديث

 على  « وشرابه طعامه يدع أن فى حاجة هلل فليس »:   - وسلم عليه اهلل
 الشارب كاآلكل صيامه فى به نطق من وأن الصائم، أجر يحبط الزور أن

 الذى للصيام إلحباطه منه والحذر تجنيبه فينبغى اإلثم، فى تعالى اهلل عند
 آدم ابن عمل كل »:  فيه قال أنه تعالى اله عن السالم عليه النبى أخبر

 هذا على غطت بسيئة ظنك فما  « به أجزى وأنا لى فأنه الصوم إال له
 !.العظيم؟ والثواب الجسيم الفضل

ْنبَ رَ  ُاْحُضُروا: "  َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّهُ  َصلَّى اللَّه   َرُسولُ  قَالَ   ، َفَحَضْرنَا ،"  اْلم 
: "  قَالَ  ، الثَّان َيةَ  الدََّرَجةَ  ا ْرتَ َقى فَ َلمَّا ،"  آم ينَ : "  قَالَ  َدَرَجةً  ا ْرتَ َقى فَ َلمَّا
 يَا قُ ْلَنا نَ َزلَ  فَ َلمَّا ،"  آم ينَ : "  قَالَ  الثَّال َثةَ  الدََّرَجةَ  ا ْرتَ َقى فَ َلمَّا ،"  آم ينَ 

ْعَنا َلَقدْ  اللَّه   َرُسولَ  ْبر يلَ  إ نَّ "  ، قَالَ  ؟ َنْسَمُعهُ  ُكنَّا َما َشْيًئا اْليَ ْومَ  م ْنك َسم   ج 
 ، آم ينَ :  قُ ْلت.  َلهُ  يُ ْغَفرْ  فَ َلمْ  َرَمَضانَ  َأْدَركَ  َمنْ  بَ ُعدَ :  فَ َقالَ  ل ي َعَرضَ 



ْنَدهُ  ذُك ْرت َمنْ  بَ ُعدَ :  قَالَ  الثَّان َيةَ  َرقَ ْيت فَ َلمَّا :  فَ ُقْلت َعَلْيك ُيَصل   فَ َلمْ  ع 
رُ  َأبَ َوْيه   َأْدَركَ  َمنْ  بَ ُعدَ :  قَالَ  الثَّال َثةَ  َرقَ ْيت فَ َلمَّا ، آم ينَ  ْنَدهُ  اْلك ب ْ  َأوْ  ع 

اَلهُ  فَ َلمْ  َأَحَدُهَما  " . آم ينَ :  قُ ْلت اْلَجنَّةَ  يُْدخ 
 ضعف سبعمائة إلى أمثالها عشر الحسنة ، يضاعف آدم ابن عمل كل »
 وشهوته طعامه يدع ، به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال:  تعالى اهلل قال ،

 ، ربه لقاء عند وفرحة ، إفطاره عند فرحة:  فرحتان للصائم ، أجلي من
 الصوم ، المسك رائحة من تعالى اهلل عند أطيب الصائم فم( 1) ولخلوف

 إلى الصوم إضافة معنى:  اهلل رحمه الشيخ قال « جنة الصوم( 2) جنة
 يكاد ال ألنه ؛ والسمعة الرياء من لبعده يكون أن يجوز اسمه جل نفسه

 معنى على يكون أن ويجوز ، الرياء فيه فيدخل ، الناظرين أبصار عليه يقع
 يطعم وال يطعم وهو فقال نفسه وصف تعالى واهلل ، يطعم ال الصائم أن
 يليق ما قدر على تعالى اهلل صفات من بصفة اتصف الصائم فكأن ،( 0)

 منا العالم أن كما ، الربوبية استحقاق على هلل وكماله ، البشرية من
 قدر على نسبة فيها وللعبد ، اهلل يستحقها بصفة متصف والرحيم والكريم
 نفسه إلى اإلضافة خصوص يكون أن يجوز كذلك كان فلما ، البشرية
 على ال الربوبية كرم على:  أي « به أجزي أنا »:  وقوله.  لذلك

 عن اإلمساك من به أتيت الذي إن:  يقول تعالى كأنه ، العبودية استحقاق
 ، أطعم ال الذي أنا فإني ، صفتي من هو إنما ، صفتك من ليس الطعام

 أجزيك فأنا ، لي وشرابك طعامك وتركت ، أجلي من تكلفت أنك غير



 بالصوم اختص:  الهمداني العلوي الحسن أبو الشريف وقال.  قدري على
 من ويسلم ، هلل فيما يطمع ال ألنه ؛ يفسده أن العدو من ليسلم لنفسه

 أعمال الخصوم استوفى فإذا ، الحساب عند يأخذوه أن الخصوم
 هلل هو الذي صومه ديوان تعالى اهلل أخرج عمل له يبق ولم ، المؤمنين

 له ألنه ؛ الربوبية استحقاق على ذلك على فيجزيه ، العبد دون تعالى
 »:  قوله معنى اهلل رحمه ذر أبي بن الحسن أبو وقال.  قدره على وثوابه

 في معرفتي أي:  الحسن أبو قال ، له به الجزاء أن:  أي ، « به أجزي أنا
 وقول ، يبلغها وال يدانيها شيء فما ، جزاء ذلك وحسبه ، به له الجزاء
 أن يجوز « إفطاره عند فرحة:  فرحتان للصائم »:  وسلم عليه اهلل صلى
 ، آفة أو علة أو بموت عليه ينقطع فلم ، صومه حصول على فرحه يكون
 ألن ؛ خالص هلل هو شيء له حصل أنه يفرح أن ويجوز ، بذلك يسر فهو
 إياه ربه بتوفيق يفرح من ومنهم ، « لي الصوم »:  فقال بذلك حكم اهلل

 ما دون إليه اهلل من فرحة فيكون ، به إال عمل يكون فلن ، صومه على
 قد المؤمن فإن ، الدنيا من خروجه يوم بإفطاره يريد أن ويجوز.  منه جاء
 وإن ، الصائم أفطر. . .  أيام عليه المحرمة وشهواته لذاته جميع عن صام

 عن صيامه من أفطر الدنيا في حياته شمس غربت إذا فالمؤمن ، يأكل لم
 فرحه حين وذلك ، شهواته

 : فضائل وللصوم.  النار من للنجاة سبب وأنه الصوم فضل
 . النار من النجاة أسباب من:  أوالً 



 . الباب حديث في كما
 ( . النار من جنة)  وللنسائي ، عليه متفق(  جنة الصيام) )  وقال
 ( . القتال من أحدكم كجنة جنة الصيام)  للنسائي رواية وفي

 الوقاية الجيم بضم:  والجنة( .  النار من حصين وحصن جنة)  وألحمد
 . والستر

 سبعين النار عن وجهه اهلل باعد اهلل سبيل في يوماً  صام من) )  وقال
 . عليه متفق(  خريفاً 

 . الجنة إلى طريق الصيام:  ثانياً 
 به أدخل عمل على دلني!  اهلل رسول يا:  قلت)  قال.  أمامة أبي عن

 . النسائي رواه(  له مثل ال فإنه بالصوم عليك:  قال ؟ الجنة
 . به اهلل اختص عظيم فضله الصوم:  ثالثاً 
 ابن عمل كل:  تعالى اهلل قال) )  اهلل رسول قال:  قال.  هريرة أبي عن
 . عليه متفق(  به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال له آدم

 أن مع(  به أجزي وأنا لي فإنه الصوم إال)  بقوله المراد ما اختلف
 ؟ بها يجزي الذي وهو له كلها األعمال

 أجزي وأنا:  وقيل ، غيره في يقع كما الرياء فيه يقع ال الصوم إن:  فقيل
 . حسناته وتضعيف ثوابه مقدار بعلم أتفرد أي ، به

 . لصاحبه يشفع الصوم:  رابعاً 



 يشفعان والقرآن الصيام) )  اهلل رسول قال:  قال.  عمرو بن اهلل عبد عن
 والشهوات الطعام منعته ، رب أي:  الصيام يقول ، القيامة يوم للعبد

 . أحمد رواه(  فيه فشفعني بالنهار
 
 
 
 
 

 


