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

 أطيب الصائم فم ولخلوف ربه لقاء عند وفرحة فطره عند فرحة فرحتان للصائم
  المسك ريح من اهلل عند
 لن فإنه إيمانه عن صادر تعمله عمل كل ؛{ إيمانكم ليضيع اهلل كان وما: } 

 النبي قال كما بالقلب، هّماا  أو فعالا، أو كان، قوالا  ــــ مسجالا  ستجده يضيع؛
 (.1)«كاملة حسنة له كتبت يعملها فلم بحسنة هم   من»: وسلم عليه اهلل صلى

 بعمل مرني فقلت سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أتيت:  قال أمامة أبي عن
 عليك فقال الثانية أتيته ثم له عدل ال فإنه بالصوم عليك قال الجنة يدخلني
 مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب بالصيام

 -صلى اهلل عليه وسلم  -كان رجالن من قضاعة أسلما مع رسول اهلل 
فاستشهد أحدهما وآخّر اآلخر سنة، فقال طلحة بن عبيد اهلل، فرأيت المؤخر 



 -منهما أدخل الجنة قبل الشهيد فتعجب لذلك، فأصبحت فذكرت ذلك للنبي 
فقال عليه السالم )أليس قد صام بعده رمضان وصلى  -صلى اهلل عليه وسلم 

 ستة آالف ركعة، وكذا وكذا ركعة صالة سنٍة( صحيح أحمد.
 هذا{  عليكم يمن اهلل بل: }وقوله ،{ لإليمان هداكم أن عليكم يمن اهلل بل}

 والسالم الصالة عليه - الرسول على منة لكم ليس أي سبق، ما إلبطال إضراب
 شك وال لإليمان، هداكم أن عليكم - وجل عز - هلل المنة بل بإسالمكم، -
 اإليمان، إلى بالهداية العبد على اهلل يمن أن منة أعظم هذا أن
 (  عليه متفق) 
 من صاعا الفطر زكاة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فرض:  قال عمر ابن عن 

 من والكبير والصغير واألنثى والذكر والحر العبد على شعير من صاعا أو تمر
  الصالة إلى الناس خروج قبل تؤدى أن بها وأمر المسلمين

 (  صحيح[ )  4] 
 طهر الفطر زكاة وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فرض:  قال عباس ابن وعن 

  داود أبو رواه.  للمساكين وطعمة والرفث اللغو من الصيام
 
 
 
 

 


