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 والترجمة الطبعالنشر حقوق 

 لكل من يريد طبعه وتوزيعه مجانا   

 

  



 
 

إنَّ احلمَد هلل حنَمُده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، ومن 
وأشهد أّن ال  من يهده هللا فال مضّل له ، ومن ُيضلل فال هادي له. سيئات أعمالنا ،

 وأشهد أّن حممداً عبده ورسوُله.، إله إالّ هللاُ وحده ال شريك له          

          (1)   

                              

                              

     (2)
        

                   

     (3) 

، وإن شإإر اومإإور و إإك اىإإدي هإإدي حممإإد  فإإ ن  إإك الكإإالهللا تإإالهللا هللا  عإإا ،     
 .  وتل ضاللة يف النار، وتل بدعة ضاللة ، ، وتل حمدثة بدعة  حمداثهتا

                                                

 . آل عمرانسورة ( 1)
 . النساءسورة ( 2)
 اوحزاب .سورة ( 3)



أحببنإإا أن نمإإدهللا للمسإإلمد فوااإإد ويإإرات الوإإياهللا ، ليكونإإوا علإإن علإإ   إإا ، ونإإه مإإن  
مإن أجإرا وما فيها من عل ، يكون أتثإر  ،وما حتتوي ،فعل أي عبادة وهو يعل  ما فيها

 وعلمه  ا.  ،لتدبره  ا ،غكه
 وهللا أعل  .

 ونبد أ علن برتة هللا .
 

 
 (١من مثرات الصيام )

يَن ِمن قَْبِلُُكْ لََعلذُُكْ تَتذقُ  ِ َّلذ
 
َياُم مََكَ ُكِتَب عَََل ٱ لِصِّ

 
يَن َءاَمنُو۟ا ُكتَِب عَلَْيُُكُ ٱ ِ َّلذ

 
َا ٱ َٰٓأَُّيه (  الققر  يَ   ََ اي ٱ ُّيا اَّلين ١٨٣و

قوا هللا ورسوهل ومعلوا برشعه, فرض هللا عليُك الصيام كام فرضه عَل ال مم قبلُك; لعلُك تتقوَ ربُك,  صدذ

 فتجعلوَ بينُك وبني املعايص وقاية بطاعته وعقادته وحده 

 

 (٢) الصيام مثرات من

 .الشيطان مسالك  ضيق للبدن  زتية

 , طاعته  كثر, الغالب يف الواا  أن: ومنها

 . التموي  وال من والطاعات

 . التموي  وال من وهذا, املعدمد الفمراء مواساة, ذلك له أوجب, اجلوع أمل ذاق إذا الغين أن ومنها

 

 ( ٣) الصيام مثرات من

 بذلك متمراب, نفسه إليها متيل اليت, وحنوها واجلماع والشرب اوتل من عليه هللا حرهللا ما يرتك الواا 

 . التموي من فهذا. ثوابه, برتتها راجيا, هللا إ 

 لعلمه, عليه قدر ه مع, نفسه هتوي ما فيرتك,  عا  هللا مراقبة علن نفسه يدرب الواا  أن ومنها



 . عليه هللا ابطالع

, نفوذه يضعف فبالوياهللا, الدهللا جمري, آدهللا ابن من جيري ف نه, الشيطان جماري يضيق الوياهللا أن ومنها

 . هنيه واجتناب هللا أمر امتثال فيه ون, التموي أسباب أترب من الوياهللا. املعاصي منه و مل

 

 ( ٤) الصيام مثرات من

 .املعوية عن والورب الطاعة، علن الورب

 دون اخلكات فعل إ  املسارعة .للتنافس ميدان وأهنا ولياليها أايمها علن واحلرص احلياة قيمة معرفة

 . اآل رة الدار يف هللا ماعند إ  التطلع.  أوقات دون أبوقات التعذر

 

 ( ٥) الصيام مثرات من

 . العزمية يموي أنه الوياهللا يرات فمن

 الذنوب، به و ُغفر النفس، ويولح

 الدرجات، به و ُرفع .احلسنات به و زداد

 لواحبه، ويشفع الراين ابب من صاحبه ويُد ل

  السم ، من وُيربئ البدن وُيولح

 .هللا  موي إ  يول إن إ  ربه من العبد ويمرب

 

   (٦) الصيام مثرات من

 . لواحبة يشفع الوياهللا . ربه لماء عند وفرحة ، فطره عند فرحة فرحتان، للواا  . الدعاء إجابة

 . املالاكة ابلواا  يباهي هللا

 . الواا  ذنوب  كفك



 

   (٧) الصيام مثرات من

 . الراين ابب من الد ول

 .الثواب من هللا ماعند إ  التطلع

 .اإلحسان مر بة إ  صاحبه ينمل

 . والعزمية اإلرادة صاحبه يعل 

 . حد تل ويف مكان أي يف  عا  هللا مراقبة الوياهللا يرات ومن

  
    (٨) الصيام مثرات من

 .املسك ريح من هللا عند أطيب الواا  ف   لوف

  به، جيازي الذي هو وأنه لنفسه هللا ا توه الووهللا

 عجل ال الووهللا أن. اجلنة د ل به له و ت  هللا وجه ابتغاء يوماً  صاهللا النار،من من ووقاية جنة الووهللا

 . له

 مسكة: )رواية ويف.  ريفا سبعد النار عن وجهه اليوهللا بذلك هللا ابعد هللا سبيل يف يوماً  صاهللا ومن

 (عاهللا مااة

  
    (٩) الصيام مثرات من

 عن لالمتناع  نماد أن فأو  عمابه من و وفا  عا  هللا مرضاة يف طمعا احلالل عن امتنعت إذا النفس

 وعينه لسانه جاع بطنه شبع ف ذا حواسه، من تثك جوع اندفع بطنه جاع إذا اإلنسان وأن. احلراهللا

 ملبدأ إعالن الوياهللا ويف. اجلوارح وحفظ الشهوة وتسر الشيطان قهر إ  يؤدي فالوياهللا وفرجه، ويده

 . واحد شهر يف و ُفطر اومة فتووهللا املسلمد، وحدة



     (١٠) الصيام مثرات من

 يد له من ومنه  املساجد إ  هتوي الناس أفئدة فهذه سبحانه هللا إ  للدعاة عظيمة فرصة وفيه

 ابملواعظ الفرصة انتهاز من بدّ  اندرة،فال رّقة حال يف وه  بعيد زمن منذ يد له مل من ومنه  مرة وول

 . والتموي الربّ  علن التعاون مع. النافعة والكلمات املناسبة والدروس املرقِّّمة

 وحُترق للناس  ضيء تالفتيلة فيكون نفسه وينسن تلّيا ابآل رين ينشغل ال أن الداعية وعلن

 .نفسها

  
     (١١) الصيام مثرات من

  دريب  .واخلضوع اخلشوع عوامل يبعث  .وريه العبد بد الولة يعزز  .واإلحسان الرمحة يبعث

 والذهن الملب جيعل .الشهوات علن وحتك  للحياة جتديد  .النفس جماهدة علن ومجاعي فردي

   .المرآن لتدبر أدعن فيكون  الياً 

 

     (١٢) الصيام مثرات من

 اإلرادة يريب الوياهللا . جوعته  يسدّ  ما وأعطاه  فرمحه  الفمراء حبال أحس اجلوع أمل ذاق إذا الواا 

 تذلك وفيه . مألوفاهتا عن للنفس وفط  للطبع قهر فيه إذ املعاصي، عن والبعد اىوي اجتناب علن

 الوياهللا يشفع أنه تذلك يرا ه ومن .عملوا لو الكثكين فوضن يعاجل مما املواعيد ودقة النظاهللا اعتياد

 .  احلديث يف ورد تما الميامة يوهللا لواحبه

  
 ( ١٣) الصيام مثرات من

 مل من وسل  عليه هللا صلن النيب وجه لذلك ، احلراهللا مجاحهاعن ويكبح ، النفس بزماهللا أي ذ الوياهللا  
 فعل عن ىا ورد للنفس تسر فيه ملا ، الوياهللا علن وحثه  وجهه  الشباب من الزواج يستطيع

 يتسىن حىت والشراب الطعاهللا من التمليل عن املسل  يعود أنه: الوياهللا فوااد ومن.  واحملرمات الفواحش



 ، الوياهللا فوااد ومن . وجل عز هللا تتاب من له  سك ما وقراءة ، الليل من له  سك ما قياهللا للمسل 
 ، اخلكات وفعل ، الطاعات علن و عويدها السيئة، اإل الق من و طهكها للنفس، هتذيبا فيه أن

 . جنة فالوياهللا

 

 ( ١٤) الصيام مثرات من

 الوياهللا بد واجلمع .شيء الواا  أجر من ينمص ال أنه غك أجره، مثل له تان صااما فطّر من

 بطعاهللا أنفسه  علن الفمراءَ  إ هللا رمحه  إ السلف من عدد آثر وقد.  اجلنة د ول أسباب من واإلطعاهللا

 عمر بن هللا عبد وتان. وغكه  حنبل بن وأمحد دينار، بن ومالك عمر، بن هللا عبد: منه  إفطاره ،

 عاشوراء أمثلته ومن الفريضة، صياهللا نمص جيرب التطوع صياهللا .واملساتد اليتامن مع إال يفطر ال

 . وشعبان حمرهللا يف الوياهللا من واإلتثار شوال من وست واخلميس واالثند البيض وأايهللا وعرفة

 

 (١٥) الصيام مثرات من

 .الميامة يوهللا الغرماء منها يمتص ال اليت العبادة الوياهللا

  والفرح ابلسعادة الشعور للنفس راحة ويعطي للجسد راحة يعطي

 

 ( ١٦) الصيام مثرات من

 : منها تثكة، صحية فوااد للوياهللا

 عن املسؤولة اجلس  أعضاء وابقي والكلن الكبد  الل من السموهللا من التخلص علن ذلك فيساعد

 من اومراض بعض شفاء علن يساعد الوياهللا أن أتدت قد الدراسات بعض .السموهللا من التخلص

 مستوايت  فض علن يساعد الوياهللا   .والودفية املفاصل، تالتهاب واحلساسية االلتهاابت

 .الدهللا يف السكر

 هي Eو A فيتامد أيضا. واملعادن الفيتامينات من للجس  الغذااي احملتوي  عزيز علن يساعد فهذا



 .أيضا املناعة جهاز  موية علن  ساعد وهي اوتسدة، ملضادات ممتازة عناصر

  
 ( ١٧) الصيام مثرات من

 (:2)منها تثكة، صحية فوااد للوياهللا

 دراسية وهذه. الملب ضرابت ضبط اعادة يف تبك اجيايب أتثك للوياهللا ان اال تواص أطباء وجد

 املؤشر وحيسن املناعة جهاز يموي الوياهللا أن الطبية اوحباث من جمموعة وأثبتت .وبريطانية امريكية

 و ر فع تبكة، زايدة النوعية املناعة عن املسؤولة اخلالاي نسبة  زداد تما اللمفاوية، للخالاي الوظيفي

 أحباث عن  مريرا الربيطانية التيلغراف صحية نشرت وقد .املضادة اوجساهللا أنواع بعض نسبة

 ومنه  املناعي اجلهاز ضعف أو اخنفاض من يعانون مرضن علن تليفورنيا جنوب جامعة يف أجريت

 يضعف بدوره الذي السرطان لعالج الكيماوي العالج من جرعات يتناولون اليت السرطان مرضن

 .املرضن ىؤالء املناعي اجلهاز حتسن يت  الوياهللا ومع املناعة،

 بريطانية امريكية دراسات نتيجة الفوااد هذه

 ابلوياهللا مرضاه  ينوحوا االن وه  تالمه ، وهذا

 The) جملة وتذلك الشئ،  ذا  مريرا املاضي اوثند يوهللا الربيطانية التيلغراف صحية نشرت وقد

journal of Cell Stem )الوياهللا فوااد عن أحبااثً  نتااج 

(  The Anatolian Journal of Cardiology) جملة وهي الملب امراض يف متخووة جملة ونشرت

 . رمضان صوهللا اتثك عن دراسة نتئج نشرت

  
   (١٨) الصيام مثرات من

 (:3)منها تثكة، صحية فوااد للوياهللا

 !النفسية لالضطراابت سالح أقوي الووهللا

 !الزااد والوزن البدانة ضد سالح



 اجلنسية؟ الشهوة خيّفض هل: الووهللا

 !العمر أطالة أسباب من الووهللا

 !ابملئة مئة مؤتد عالجها اىضمي اجلهاز أمراض

 

 (١٩) الصيام مثرات من

 قوهتا و عديل املألوفات، عن وفطامها. الشهوات، عن النفس حبس" : هو الوياهللا من املموود أن

 زاد" )اوبدية حياهتا فيه مما به  زتو ما ونعيمها،وقبول سعادهتا غاية فيه ما لطلب الشهوانية،لتستعد

 (.2/28 املعاد،

 

 ( ٢٠) الصيام مثرات من

ًما َصاهللاَ  َمن  )) َههُ  اّللَُّ  بَإعَّدَ  اّللَِّّ  َسبِّيلِّ  يفِّ  يَإو   . ومسل  البخاري رواه(( َ رِّيًفا َسب عِّدَ  النَّارِّ  َعن   َوج 

َياهللاُ )) َفَعانِّ  َوال ُمر آنُ  الوِّّ َياهللاُ  يَإُمولُ  ، ال مَِّياَمةِّ  يَإو هللاَ  لِّل َعب دِّ  َيش   َوالشََّهَواتِّ  الطََّعاهللاَ  َمنَإع ُتهُ  َربِّّ  َأي  :  الوِّّ

لنإََّهارِّ  للَّي لِّ  النإَّو هللاَ  َمنَإع ُتهُ :  ال ُمر آنُ  َويَإُمولُ  ، فِّيهِّ  َفَشفِّع ينِّ  ابِّ  صحيح(( فَإُيَشفََّعانِّ :  قَالَ  ، فِّيهِّ  َشفِّع ينِّ فَ  ابِّ

َنَّةِّ  يفِّ  إِّنَّ )) اجلامع َا مِّن   ُظُهوُرَها  ُإَري ُغَرًفا اجل  ي  فَإَماهللاَ  ، ُظُهورَِّها مِّن   َوُبطُوهُنَا بُطُوهنِّ  هِّيَ  لَِّمن  :  فَإَمالَ  أَع َرايبِّ

َياهللاَ  َوأََداهللاَ  ، الطََّعاهللاَ  َوَأط َع َ  ال َكالهللاَ  َأطَابَ  لَِّمن  :  َقالَ  ؟ اّللَِّّ  َرُسولَ  ايَ  للَّي لِّ  ّللَِِّّّ  َوَصلَّن ، الوِّّ  نَِّياهللا   َوالنَّاسُ  ابِّ

 الرتمذي صحيح( 

 

   (٢١) الصيام مثرات من

 -: عا  قال اجلنة، يف العظي  الثواب

َربُوا ُتُلوا ﴿ َا َهنِّيًئا َواش  ُت    ِبِّ َلف  هللاِّ  يفِّ  َأس  َايَّ َالَِّيةِّ  او    ﴾ اخل 

 يف ورد مما الميامة يوهللا به املباهاة ! اللماء ومتعة اجلزاء بروعة ، بشره  الواامد يف نزلت:  جماهد قال



 ولذ ه شهو ه  رك عبدي إ  انظروا مالاكيت اي يمول و عا  سبحانه هللا إن"  الوحيحة اوحاديث

  السعادة أسباب من وذلك الدمع وغزارة الملب رقة يرا ه ومن " . أجلي من وشرابه وتعامه

 

   (٢٢) الصيام مثرات من

"َوَسلَّ َ  َعَلي هِّ  اّللَُّ  َصلَّن اّللَِّّ  َرُسولُ  قَالَ  الغيظ، تظ   َوال ، يَإر ُفث   َفال َأَحدُِّت    َصو هللاِّ  يَإو هللاُ  َتانَ  إَِّذا: 

َخب   ُرؤ   إِّّنِّ :  فَإل يَإُمل   َقا َإَلهُ  َأو   َشامَتَهُ  َأو   َأَحد   َسابَّهُ  َف ِّن   ، َيس   الواا  فرحة.  ومسل  البخاري".َصااِّ    ام 

 هللا عند جيده فيما: ربه لماء عند فرحه . له النفس و شوق إليه احلاجة عند الطعاهللا لتناوله فطره، عند
 . اجلامع صحيح". اجلنة د ل يوهللا بوياهللا له ُ ت  من .مد را الوياهللا ثواب من

 

   (٢٣) الصيام مثرات من

 .الذنوب يغفر الوياهللا.  ووقاية جنة الوياهللا

 هللا رضي  ولب بن النمر عن:  والوساوس واحلمد الغل يذهب الوياهللا.  للخطيئات تفارة الوياهللا
"  وسل  عليه هللا صلن هللا رسول قال:  قال عنه  شهر فليو  صدره وحر من تثك يذهبه أن سره من:

 . والوساوس واحلمد الغل أي:  صدره وحر:  قوله.  الرتغيب صحيح". شهر تل من أايهللا وثالثة الورب

 

   (٢٤) الصيام مثرات من

 عباده، علن هللا من فضل أنه عل  الشهر هذا عرف فمن. منشرحاً  والودر فرحاً، الملب يكون أن

: -  عا  - قوله  فسك يف وتيع. الطاعات علن واإلعانة املباحات، من التخفف . إليه  منه ورمحة

"اخلالية اوايهللا يف أسلفت  ِبا هنيئاً  واشربوا تلوا)  ".والشرب اوتل فيها  رتوا إذ الوياهللا؛ أايهللا هي(: 

 .حساب بغك اوجر وأ ذ الثواب، من املراد نيل

  
  



    (٢٥) الصيام مثرات من

 : املؤمن حوون من حون الوياهللا

 حوون من حون وهو ُجنة الوياهللا"   :قال وسل  عليه هللا صلن النيب أن عنه هللا رضي أمامة عن

 النىب أن عنه هللا رضن مسعود بن عامر عن  :الباردة الغنيمة الشتاء يف الووهللا .اجلامع صحيح. املؤمن

"  وسل  عليه هللا صلن  . الرتمذي سنن صحيح". الباردة الغنيمة الشتاء يف الووهللا:

 حلر حره شديداً  يوماً  صوموا:  يمول الدرداء أبو وتان   :العطش يوهللا الُسميا يورث الويف يف الووهللا

 . املعارف لطااف. المبور لظلمة الليل ظلمة يف رتعتد وصلوا ، النشور يوهللا

 

    (٢٦) الصيام مثرات من

 . منشرحاً  والودر فرحاً، الملب يكون

 إليه ، منه ورمحة عباده، علن هللا من فضل أنه عل  الشهر هذا عرف فمن

َتِّهِّ  اّللَِّّ  بَِّفض لِّ  ُقل  ) لِّكَ  َوبَِّرمح  َرُحوا فَبِّذََٰ  السلي  قلبه، فالوحيح ٥٨ يونس(. جَي َمُعونَ  ممَِّّا َ ك    ُهوَ  فَإل يَإف 

 .بلمااه ويفرح رمضان، بمدوهللا يسعد فؤاده،

 

    (٢٧) الصيام مثرات من

 . النفس  زتية

 العاهللا ساار ويف الوياهللا شهر يف اإلسالهللا فأهل الطاعات، علن واإلعانة املباحات، من التخفف

 المياهللا؛ علن معد و مليله الطعاهللا، من يمللون

 

 النفس يسكن الووهللا أنَّ :) الووهللا فوااد يف إ احلنفية فمهاء أحد إ اىماهللا بن الكمال اإلماهللا ويمول

 ؛ والفرج واوذن واللسان العد من اجلوارح جبميع املتعلمة الفضول يف سورهتا ويكسر ابلسوء اومَّارة



 فتح من هإ.ا(تلُّها جاعت شبعت وإذا ، اوعضاء مجيع شبعت النفس جاعت إذا: قيل ولذلك

 . المدير

 

     (٢٨) الصيام مثرات من

 ما فيرتك هلل، مراقبة الووهللا يف .التموي من وهذا ثوابه، برتتها راجًيا هللا إ  التمرُّب الوياهللا من الغاية

 والطاعات الطاعات، من اإلتثار الوياهللا يف .عليه هللا ابطالع لعلمه عليه؛ قدر ه مع نفسه هتوي

 ففيه والعطش، اجلوع أملَ  من الفمراء يُعانيه ملا والتحسس التعرُّف الوياهللا يف .التموي  وال من هي

 .التموي من وهذا ى ، املواساة معىن

  
 (٢٩) الصوم الصيام مثرات من

 يزيد حيث وشهواهتا وملذاهتا وشرا ا وطعامها احلياة مألوف من املسل  ارادة وحيرر االرادة يريب

 والعلن السر يف وراقبته و عا  سبحانه ابهلل ار باطه من الواا 

 وايثاره  اعانته  يف وسعيه    ورمحته ال وانه املسل  حب يف ويزيد والتكافل، املودة يف يزيد الووهللا

 والكرهللا واجلود ابلعطاء النفس علن

 متماربة  ك مشاعر جتمعه  والفمراء واالغنياء واملوسرين املعسرين بد واملساواة المرب حيمق الووهللا

 املخلص الوادق االجتماعن التالف من مزيدا مجيعا ى  حتمق

 

 (٣٠) الصوم الصيام مثرات من

 هللا شرعه الذي رمضان صياهللا ان ىف منوف يشك ال:  االمراض من وخيلوه اجلس  يموي الووهللا
 وخيلوه اجلس  ويموي الوحة جيدد ومشاربه ماتله ىف ويغالون فيه الناس يتفنن الذي وليس  عا 

 والذاترة الفكر ويموي البدن وينشط اجلس  اعضاء ويريح الضارة والتخمرات الرواسب من

 بدور يموهللا وهو اجلراا  يف االنزالق من منيعا حونا الووهللا يعترب:  اجلراا  ويملل االمن يوفر الووهللا



 والتعامل المران وقراءة املساجد علن الناس اقبال ويزيد..  االجتماعن االمن  وفك ىف وفاعل حيوي

  و سامح بشفافية بعضه  مع

 

 (٣١) الصوم الصيام مثرات من

 الروحية االصعدة تافة علي واجملتمعات االفراد ِبستوي االر ماء ىف وفعال مه  عامل الووهللا

 املادي والسمو الرقي من مزيدا للجميع حيمق وهو واالمنية والوحية واالجتماعية والرتبوية والنفسية

 . رايء فيها ليست الهنا اإلحسان، مر بة إ  بواحبها  ر مي اليت العبادة والووهللا .واملعنوي

 

 (٣٢) الصوم الصيام مثرات من

َياهللاَ  إِّال َلهُ  آَدهللاَ  اب نِّ  َعَملِّ  ُتلُّ :  اّللَُّ  قَالَ : المدسي احلديث يف. يعادله يشئ وال له، مثيل ال والووهللا  الوِّّ

زِّي َوَأانَ  لِّ  فَ ِّنَّهُ   .ومسل  البخاري رواه احلديث. . .  بِّهِّ  َأج 

 رمضان بمدوهللا الطويلة المرون وعرب ومغار ا اورض مشارق يف املسلمد عند اجلماعي العاهللا الشعور

 . والمياهللا وابلوياهللا

 

 (٣٣) الصوم الصيام مثرات من

 امامه مع صلن ومن . ليلة قياهللا له تتبت يفرغ حىت امامه مع صلن ومن ، الرتاويح صالة رمضان يف

 قاهللا من . ذنبه من ما مدهللا له غفر واحتسااب إمياان رمضان قاهللا من.  ذنبه من ما مدهللا له غفر يفرغ حىت

 . ذنبه من ما مدهللا له غفر واحتسااب امياان المدر ليلة

 وفق هللا الجميع لما يحب ويرضى. وبهذا تمت الفوائد وهلل الحمد  والمنة ،
 

 سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك .

ِّ العالمين .  وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب 



 . وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

 وكتب
 البنكاني بن خنجر ماجد

 أبو أنس العراقي
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