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5ال�سوم

المقدمة
الحمـــد هلل رّب الع�لميـــن واأ�صرف ال�صلـــوات على �صّيد 

الر�صـــل والك�ئن�ت المبعـــوث رحمة للع�لميـــن �صّيدن� ونبّين� 

اأبـــي الق��صم محّمـــد بن عبد اهلل �صّلـــى اهلل عليه وعلى اآله 

ة على الورى. الأطه�ر اأولي الحجى واأئّمة الهدى والحجَّ

 R واآله الأطه�ر P لقـــد ترك لن� ر�صول اهلل الأكرم

اإرثـــً� وافرًا و�صخمً� من الأح�ديـــث ال�صريفة اّلتي �صملت كّل 

حيـــ�ة الإْن�صـــ�ن، بمـــ� يكفل لـــه الح�صول علـــى ال�صع�دة في 

الداريـــن اإن التزم به� وعمل بم�ص�مينه� القّيمة. وقد اأّكدت 

الروايـــ�ت عنهم R على حفظ هـــذه الأح�ديث ال�صريفة 

لكي ُت�صبح جزءًا من ثق�فة الأّمة، لم� في حفظه� من تقّرب 

هلل تع�لى واأثر على اآخرة الم�صلم، ففي الرواية عن اأبي عبد 

اهلل ال�ص�دقQ: »من حفظ من اأحاديثنا اأربعين حديثاً 

بعثه اهلل يوم القيامة عالماً فقيهاً«.

ّ
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لأجـــل هذا قـــ�م مركز نـــون للت�أليـــف والترجمـــة بجمع 

الأح�ديث الموجزة في غ�لب الأحي�ن في عب�رته�، وانتخب 

من كّل ب�ب اأربعين حديثً�، بغية ال�صتر�ص�د به� وال�صير على 

هداه�.

وّفقن� اهلل تع�لى جميعً� لحفظ هذا الإرث المقّد�س من 

كلم�تهـــم، قوًل وعمـــاًل، حّتى ن�أتي يـــوم القي�مة ونحن مّمن 

حمل العلم وعمل به، اإنََّّه �صميع مجيب وخير موّفق.

مركز نون للتاأليف والترجمة
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فلسفة الصوم
-1-

ع��ن ه�ش��ام بن الحك��م ق��ال: �ساأل���ت اأب���ا عبد اهلل 

Q ع���ن عّل���ة ال�سيام ق���ال: »العّلة في ال�سي���ام لي�ستوي 

؛ وذلك لأّن الغنيَّ لم يك���ن ليجد م�سَّ  ب���ه الفقيُر والغن���يُّ

الج���وع فيرح���َم الفقي���ر؛ لأّن الغن���يَّ كلَّم���ا اأراد �سيئ���اً قدر 

 اأن ي�س���ّوَي بي���ن خلق���ه, واأن يذي���ق الغنيَّ 
ُ
علي���ه, ف���اأراد اهلل

م����سَّ الج���وع, واإل ل���م يك���ن ليرّق عل���ى ال�سعي���ف ويرحم 

.
(((

الجائ���ع«

-2-

ع��ن محم��د ب��ن �شن��ان، اأّن اأب��ا الح�ش��ن عل��ي 

م���ن  كت���ب  فيم���ا  اإلي���ه  كت���ب   Q الر�ش��ا  مو�ش��ى  ب��ن 

الج���وع  م����ّس  لعرف���ان  ال�س���وِم  عّل���ة  م�سائل���ه:  ج���واب 

ماأج���وراً  م�ستكين���اً  ذلي���ًا  العب���د  ليك���ون  والعط����س؛ 

محت�سب���اً �ساب���راً, فيك���ون ذلك دلي���ًا عل���ى �سدائد الآخرة, 

)1)  علل ال�صرائع، ال�صيخ ال�صدوق، ج2، �س378.
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م���ع م���ا في���ه م���ن النك�س���ار ل���ه ع���ن ال�سه���وات, واعظ���اً ل���ه 

مبل���غ  ة  �س���دَّ ليعل���م  الآج���ل  عل���ى  دلي���ًا  العاج���ل,  ف���ي  م���ا 

.
(((

ذل���ك م���ن اأه���ِل الفق���ِر والم�سكن���ِة ف���ي الدني���ا والآخ���رة

)1)  علل ال�صرائع، ج2، �س 378.
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حقيقة الصوم

-3-

�شوُم الجوارح:

عن اأبي  عبد اهلل Q: »اإذا �سمت فلي�سْم �سمعك 

وب�س���رك م���ن الح���رام و القبي���ح, ودع الم���راء)اأي الج���دال) 

واأذى الخ���ادم, وليك���ن عليك وقار ال�سي���ام, ول تجعل يوم 

.
(((

�سومك كيوم فطرك«

-4-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q:» اإّن ال�سي���ام لي����س م���ن 

الطعام وال�سراب وحده«, ثّم قال: قالت مريم: {�إِنِّي نََذْرُت 

ْوًما} اأي �سمتاً ف���اإذا �سمتم فاحفظوا األ�سنتكم,  ْحَمِن �صَ ِللرَّ

.
(((

وا اأب�ساركم, ول تنازعوا, ول تحا�سدوا« وغ�سّ

)1)  الك�في، ال�صيخ الكليني، ج4، �س 87 - 88.

)2)  م. ن.
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-5-

 P َسم���ع ر�س���ول اهلل� :Q ع��ن اأب��ي عب��د اهلل

 P امراأًة ت�سّب جاريًة لها, وهي �سائمة, فدعا ر�سول اهلل

 :P بطع���ام, فقال له���ا: ُكلي, فقالت: اإّن���ي �سائمة, فقال

»كي���ف تكوني���ن �سائم���ة وق���د �َسَبْب���ِت جاريت���ك, اإّن ال�سوم 

.
(((

لي�س من الطعام وال�سراب«

-6-

ع��ن اأمير الموؤمنين Q: »كم م���ن �سائٍم لي�س له 

م���ن �سيام���ه اإّل الظماأ , وكم من قائ���ٍم لي�س له من قيامه 

.
(((

اإّل العناء, حّبذا نوم الأكيا�س واإفطارهم«

)1)  الك�في ، ال�صيخ الكليني ، ج 4 ، �س 87 ، 88.

)2)  بح�ر الأنوار ، العالمة المجل�صّي ، ج93 ، �س 294.
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كظم الغيظ:
-7-

عن اأب��ي عبد اهلل ، عن اآبائ��ه R: »قال ر�سول 

اهلل P: م���ا م���ن عبد �سال���ح ُي�ست���م فيقول: اإّن���ي �سائم, 

�س���ام عليك ل اأ�ستمك كم���ا �ستمتني, اإّل قال الرّب تبارك 

وتعال���ى: ا�ستج���ار عب���دي بال�س���وم م���ن �س���ّر عب���دي  ف قد 

.
(((

اأجرته من النار«

)1)  الك�في ، ال�صيخ الكليني ، ج 4 ، �س 88.
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فضل شهر رمضان
-8-

ع��ن اإ�شحاق بن عمار ع��ن الم�شمعّي اأّنه �شمع اأبا 

عبد اهلل Q يو�شي ول��ده اإذا دخل �شهر رم�شان: 

»فاجه���دوا اأنف�سكم فاإنَّ فيه ُتق�سم الأرزاق, وُتكتب الآجال 

وفي���ه ُيكتب وفد اهلل اّلذين يفدون اإليه, وفيه ليلٌة العمل 

. 
(((

فيها خيٌر من العمل في األف �سهر«

-9-

ع��ن اأبي عبد اهلل Q: »من لم ُيغفر له في �سهر 

.
(((

رم�سان لم ُيغفر له اإلى قابل اإّل اأن ي�سهد عرفة«

-10-

ع��ن ر�شول اهللP:  »هو �سهر اأّوله رحمة واأو�سطه 

.
(((

مغفرة واآخره الإجابة والعتق من النار«

)1)  الك�في ، ال�صيخ الكليني ، ج 4 ، �س 66.

)2)  م. ن.

)3)  م. �س، الك�في، ج 4 ، �س 66 ، 67.
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-11-

 P اهلل  ر�س���ول  »كان   :Q جعف��ر  ب��ي  اأ ع��ن 

ل���ى النا����س فيق���ول: ي���ا مع�س���ر النا�س  ُيقب���ل بوجه���ه اإ

ذا طل���ع ه���ال �سهر رم�س���ان ُغّلت م���ردة ال�سياطين,  اإ

ب���واُب  واأ الجن���ان,  ب���واُب  واأ ال�سم���اء,  ب���واُب  اأ وُفتح���ت 

الدع���اء,  وا�ستجي���ب  الّن���ار  ب���واب  اأ وُغّلق���ت  الرحم���ة, 

وكان هلل في���ه عن���د كّل فط���ر عتق���اٌء ُيعتقه���م اهلل م���ن 

الّن���ار, وين���ادي من���اٍد كّل ليل���ة: ه���ل م���ن �سائ���ل؟ ه���ل 

م���ن م�ستغف���ر؟ الّله���م اأعِط كّل منف���ق خلفاً واأعِط كّل 

.
(( (

مم�س���ك تلف���اً«

-12-

 P اهلل  ر�س���ول  »ق���ال   :Q ب��ي جعف��ر  اأ ع��ن 

رم�س���ان  �سه���ر  ه���ذا  ي���ا جاب���ر  اهلل:  عب���د  ب���ن  لجاب���ر 

م���ن �س���ام نه���اره وق���ام ورداً م���ن ليل���ه, وع���ّف بطن���ه 

وفرج���ه وك���ّف ل�سان���ه خ���رج م���ن ذنوب���ه كخروجه من 

ال�سه���ر, فق���ال جاب���ر: ي���ا ر�س���ول اهلل م���ا اأح�س���َن ه���ذا 

)1) م. ن، �س 68-67.
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�سدَّ  P: ي���ا جاب���ر وم���ا اأ الحدي���ث, فق���ال ر�س���ول اهلل 

. 
(( (

ه���ذه ال�س���روط«

-13-

عن ر�ش��ول اهلل P:»لو علم العبد م���ا في رم�سان 

.
(((

لوّد اأن يكون رم�سان ال�سنة«

-14-

عن ر�شول اهلل P: »اإّن اأبواب ال�سماء ُتفتح في اأّول 

.
(((

ليلة من �سهر رم�سان ول ُتغلق الى اآخر ليلة منه«

)1)  م. �س،  الك�في، ج 4 ، �س 87.

)2)  بح�ر النوار،ج93،�س346.

)3)  م. ن، �س344.
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من فّطر مؤمنًا
-15-

ر في���ه موؤمناً �سائماً  ع��ن ر�شول اهللP: »من فطَّ

كان ل���ه بذل���ك عند اهلل عت���ق رقبة ومغف���رة لذنوبه فيما 

م�س���ى قيل: يا ر�سول اهلل لي����س كّلنا يقدر على اأن ُيفّطر 

�سائم���اً, فقالP: اإّن اهلل كري���ٌم ُيعطي هذا الثواب لمن 

ل���م يق���در اإّل عل���ى مذَقٍة م���ن لب���ٍن ُيفّطر به���ا �سائماً, اأو 

�سرب���ٍة م���ن م���اٍء ع���ذٍب, اأو تم���رات ل يقدر عل���ى اأكثر من 

.
(((

ذل���ك«

)1) الك�في، ال�صيخ الكّليني، ج 4، �س 66.
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آثار الصوم
-16-

األف( جّنٌة من النار: 

ع��ن اأبي جعف��ر Q: »ُبن���ي الإ�سام عل���ى خم�سة 

اأ�سي���اء: على ال�ساة, والزكاة, والحّج, وال�سوم, والولية, 

 .
(((

قال ر�سول اهلل P: ال�سوم ُجّنة من النار«

-17-

ع��ن علّي ب��ن عبد العزيز ق��ال: قال ل���ي اأبو عبد 

اهلل Q: »األ اأخب���رك باأ�س���ل الإ�س���ام وفرع���ه وذروت���ه 

و�سنام���ه؟ قل���ت: بل���ى, ق���ال Q: اأ�سله ال�س���اة وفرعه 

ال���زكاة وذروت���ه و�سنامه الجهاد في �سبيل اهلل , األ اأخبرك 

.
(((

باأبواب الخير؟ اإّن ال�سوم جّنة«

)1)  الك�في ، ال�صيخ الكليني ، ج 4 ، �س 62.

)2)  م. ن.
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-18-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q: »ق���ال اأب���ي: اإّن الرج���َل 

لي�س���وم يوماً تطّوع���اً ُيريد ما عند اهلل ع���ّز وجّل فُيدخله 

. 
(((

اهلل به الجّنة«

-19-

ب( زكاة الأبدان: 

 P اأّن النبّي R ع��ن اأبي عبد اهلل ، عن اآبائه

ق��ال لأ�شحاب��ه:»األ اأخبرك���م ب�س���يٍء اإن اأنت���م فعلتموه 

تباع���د ال�سيط���ان منكم كما تباعد الم�س���رق من المغرب؟ 

د وجه���ه, وال�سدقة تك�سر  قال���وا: بل���ى, ق���ال: ال�سوم ي�س���وِّ

ظه���ره, والح���بُّ ف���ي اهلل, والم���وازرة على العم���ل ال�سالح 

يقط���ع داب���ره, وال�ستغفار يقط���ع وتينه, ولكلِّ �س���يٍء زكاٌة 

. 
(((

وزكاُة الأبدان ال�سيام«

)1)  م. �س، الك�في، �س63.

)2)  م. ن، �س 62.
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-20-

ج( ال�شوم هلل: 

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q: »اإنَّ اهلل تب���ارك وتعال���ى 

.
(((

يقول: ال�سوُم لي واأنا اأجزي عليه«

-21-

د( المعين في البالء:

 ع��ن اأبي عبد اهلل Q في قول اهلل عّز وجّل: 

 قال:»ال�سبر ال�سيام, وقال: اإذا نزلت 
(((

ْبِر} {َوا�ْصتَِعينُوْا ِبال�صَّ

بالرج���ل النازل���ة وال�سدي���دة فلي�س���ْم ف���اإّن اهلل ع���ّز وج���ّل 

 .
(((

ْبِر}يعني ال�سيام« يقول:{َوا�ْصتَِعينُوْا ِبال�صَّ

)1)  م. �س، الك�في       ، �س 63.

)2)  �صورة البقرة، الآية: 45.

)3)  الك�في ، ال�صيخ الكليني ، ج 4 ، �س 63 ، 64.
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فضل الصائم
-22-

األف( نوُمه عبادة:

 عن اأبي عبد اهلل Q: »نوم ال�سائم عبادة ونَف�سه 

. 
(((

ت�سبيح«

-23-

 :P ق���ال ر�س���ول اهلل :Q ع��ن اأب��ي عب��د اهلل

»ال�سائ���م ف���ي عب���ادة واإن كان عل���ى فرا�س���ه م���ا ل���م يغت���ب 

.
(((

م�سلماً«

)1)  م. �س، الك�في، ج 4 ، �س 64.

)2)  م. ن.
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-24-

ب( ُيغفر له:

 ع��ن اأبي عب��د اهلل Q: »م���ن �سام هلل ع���ّز وجّل 

يوم���اً في �س���ّدة الح���ّر فاأ�سابه ظماأ وّكل اهلل ب���ه األف ملك 

يم�سح���ون وجه���ه ويب�ّسرون���ه حّت���ى اإذا اأفطر ق���ال اهلل عّز 

وجّل له: ما اأطيب ريحك وروحك. مائكتي ا�سهدوا اأّني 

.
(((

قد غفرت له«

-25-

ج( تدعو له المالئكة:

 P اأّن النبّي R ع��ن اأبي عبد اهلل، عن اآبائه 

ق��ال: »اإّن اهلل عّز وجّل وّكل مائكته بالدعاء لل�سائمين 

وق���ال: اأخبرني جبرئيل Q عن رّب���ه اأّنه قال: ما اأمرت 

مائكت���ي بالدع���اء لأح���ٍد م���ن خلق���ي اإّل ا�ستجب���ت له���م 

.
(((

فيه«

)1)  م. �س، الك�في، ج4، �س 64.

)2)  م. ن.
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-26-

د( اأطيب من الم�شك:

ع��ن اأبي عب��د اهلل Q: »اأوحى اهلل ع���ّز وجّل اإلى 

 , مو�س���ى Q: م���ا يمنع���ك م���ن مناجات���ي؟ فقال: ي���ا ربِّ

جّل���ك ع���ن المناجاة ِلخلوف فم ال�سائ���م, فاأوحى اهلل عّز 
ُ
اأ

وج���ّل اإلي���ه: يا مو�سى, َلخل���وف فم ال�سائ���م اأطيب عندي 

.
(((

من ريح الم�سك«

-27-

�سوم���ه  كت���م  »م���ن   :Q اهلل  عب��د  اأب��ي  ع��ن 

م���ن  ا�ستج���ار  عب���دي  لمائكت���ه:  وج���ّل  ع���ّز  اهلل  ق���ال 

عذاب���ي فاأجي���روه, ووّكل اهلل تعال���ى مائكت���ه بالدعاء 

لل�سائمي���ن, ول���م ياأمره���م بالدعاء لأح���د اإّل ا�ستجاب 

.
(((

له���م في���ه«

)1)  و�ص�ئل ال�صيعة ، الحّر الع�ملّي ، ج 10،�س397.

)2)  الك�في ، ال�صيخ الكليني ، ج 4 ، �س 64.
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-28-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q: »اإذا راأى ال�سائ���م قوم���اً 

.
(((

ياأكلون اأو رجًا ياأكل �سّبحت كّل �سعرة منه«

-29-

عن ر�ش��ول اهللP: »اإّن للجّنة باباً ُيدعى الّريان ل 

.
(((

يدخل منه اإّل ال�سائمون«

)1)  و�ص�ئل ال�صيعة ، الحّر الع�ملّي ، ج7 ، �س112.

)2)  م. ن، ج7 ، �س 295.
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فضل السحور
-30-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Qع��ن اأبي��ه Q: »ق���ال 

ر�س���ول اهلل P ت�س���ّحروا ولو بجرع الماء األ �س���لوات اهلل 

. 
(((

على المت�سّحرين«

-31-

 :R عن اآبائه ،Q ع��ن الإمام جعفر ال�شادق

.
(((

»ق���ال ر�س���ول اهلل P: ال�سح���ور  برك���ة«

)1)  م. �س، و�ص�ئل ال�صيعة، ج7 ، �س 104.

)2)  م. ن، ج7 ، �س103.
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ليلة القدر
-32-

عن الإمام ال�شادق Q: »راأ�س ال�سنة ليلة القدر, 

. 
(((

ُيكتب فيها ما يكون من ال�سنة اإلى ال�سنة«

-33-

قيل لأبي عب��د اهلل Q: »كيف تكون ليلة القدر 

خيراً من األف �سهر؟ قال Q: العمل ال�سالح فيها خير 

.
(((

من العمل في األف �سهر لي�س فيها ليلة القدر«

-34-

ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q: »ل���و ُرفع���ت ليل���ة القدر 

.
(((

لرفع القراآن«

)1)  م. �س، الو�ص�ئل، ج7، �س258.

)2)  م. ن، �س256.

)3)  الك�في، الكليني، ج4، �س157.
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-35-

ع��ن اأبي عبد اهلل Q: »ف���ي ليلة ت�سع ع�سرة من 

�سهر رم�سان التقدير, وفي ليلة اإحدى وع�سرين الق�ساء, 

وف���ي ليل���ة ث���اث وع�سرين اإبرام م���ا يكون ف���ي ال�سنة اإلى 

.
(((

مثلها هلل جّل ثناوؤه يفعل ما ي�ساء في خلقه«

-36-

ع��ن اأحم��د ب��ن محّمد ع��ن الإم��ام )الباق��ر اأو 

ال�ش��ادق L(: »�ساألته عن عام���ة ليلة القدر, فقال: 

عامته���ا اأن تطي���ب ريحه���ا واإن كان���ت في ب���رد دفئت واإن 

كان���ت في حّر ب���ردت, فطابت, قال: و�سئل ع���ن ليلة القدر 

فق���ال: تن���زل فيه���ا المائكة والكتب���ة اإلى ال�سم���اء الدنيا 

فيكتبون ما يكون في اأمر ال�سنة وما ُي�سيب العباد واأمره 

عن���ده موق���وف ل���ه وفي���ه الم�سيئ���ة فُيق���ّدم من���ه م���ا ي�ساء 

. 
(((

وُيوؤّخر منه ما ي�ساء ويمحو ويثبت وعنده اأّم الكتاب«

)1)  م. �س، الك�في، �س160.

)2)  م. ن، �س157.
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فرحة المؤمن
-37-

عن اأب��ي عبد اهلل Q: »لل�سائ���م فرحتان فرحٌة 

.
(((

عند اإفطاره وفرحة عند لقاء رّبه«

-38-

 :P في حديث عن الر�شول Q عن اأبي جعفر

»اإذا طل���ع ه���ال �س���وال ن���ودي الموؤمنون اأن اغ���دوا اإلى 

جوائزكم فهو يوم الجائزة«. 

ث���ّم ق���ال اأبو جعف���ر Q: »اأما واّلذي نف�سي بيده ما 

.
(((

هي بجائزة الدنانير ول الدراهم«

)1)  م. �س، الك�في، ج 4، �س 65.

)2) م. ن، ج4، �س 68.
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ليلة العيد
-39- 

ع��ن ر�شول اهلل P: »من اأحيى ليلة العيد لم يمت 

.
(((

قلبه يوم تموت القلوب«

- 40 -

ع��ن ر�ش��ول اهلل P: »م���ن �س���ام رم�س���ان وختم���ه 

.
(((

ب�سدقة وغدا اإلى الم�سّلى بغ�سل رجع مغفوراً له«

)1)  ثواب الأعم�ل، ال�صيخ ال�صدوق، �س 76.

)2) م. ن، �س 76.
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