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مة  ادُؼدِّ

و حمؿد, وقمغم آًمف وصحبف احلؿد هلل رب اًمعوعملم, وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـ

و سمعد: أمجعلم.   أم 

مو شمقَّس  أو ضون, مـ ومضوئؾ صقوم ؿمفر رمُوِرْيؼوت أودقمً ومقفو سمعًضو ومفذه 

وم اًمعوممـ صقوم  أيمثر مـ أن ُُتٍم, وأؿمفر مـ أن شُمذيمر, , وهل همػمه مـ أي 

فو,  صقل رضموء اكتػوع ىمورئفو هبو, وطُم أو مو شمقَّس مـفو, أىمتٍمُت ومقفو قمغم أمهِّ

  :ـا فتايلوؿد جعؾتفا إضمر ًمؽوشمبفو, 

 :افصقام ذظقِّةوافغايات ادؼصقدة ادـشقدة مـ  ؿِ ؽَ مدخٌؾ يف ذـر الِ * ـ 

 ما تقرس مـ ؾضائؾ افصقام ظؿقما. بعض ؾصٌؾ يف * ـ 

 ما تقرس مـ خصائص صفر رمضان.بعض ؾصٌؾ يف * ـ 

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ َخ  َوَأْن َتُصقُمقا ويف اخلتام: * ـ ـُ  . [484]اًمبؼرة:  ْرٌ َفُؽْؿ إِْن 

 :(4)واهلل اعمستعون, وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل اًمعكم اًمعظقؿ

                                      

 يَل بعـوان:  كتاٍب من  ملخوذةٌ  ػضائلوهذه ال (1)

 .(رمضانصفر يف وأحواهلم السؾف  حقاةا من ون درًش ت  ِش )
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  :الصٗاً شسعٗٛيف ذكس احلكي ٔالغاٖات املكصٕدٚ املٍشٕدٚ وَ  ودخْن

ـَ ىمول اهلل شمعومم:  تَِب َظَذ افَِّذي ـُ ََم  ـَ َقاُم  تَِب َظَؾْقُؽُؿ افصِّ ـُ ـَ آَمـُقا  َا افَِّذي َياَأُّيه

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َفَعؾَّ  .[481: ]اًمبؼرة ِم

 :: وذم ىمقًمف شمعومم(4/616) "اًمـؽً واًمعققن"ذم   ل اداوردياؿ

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ    ... :ىمقٓن َفَعؾَّ

عمو ومقف مـ ىمفر  :إمم شمؼقى اهلل شمعومم فول سمصوطمبمُ معـوه اًمصقم ؾمبى يَ  وافثاين:

 .(4).اهـوهق معـك ىمقل اًمزضموج , وإذهوب إذ,اًمـػس, ويمَّس اًمشفقة

ىمول أسمق قمبد اهلل  (:1/687) "ؿمعى اإليامن"ذم   بقفؼلل أبق بؽر افاؿو

 ,قمز وضمؾ أن اًمصقم مـ أؾمبوب اًمتؼقىاحلؾقؿل ذم مبسقط يمالمف: ىمد أسمون اهلل 

وطمؼقؼي اًمتؼقى ومعؾ اعملمقر سمف واعمـدوب إًمقف, واضمتـوب اعمـفل قمـف واعمؽروه 

ق إكام يؼل كػسف ٕن اعمراد مـ اًمتؼقى وىمويي اًمعبد كػسف مـ اًمـور, وه :واعمـزه قمـف

 .اهـُت رْ يمَ سمام ذَ 

 ويليت مزيُد سمقون هلذه احلؽؿي ذم )اًمػضقؾي إومم( ـ إن ؿموء اهلل شمعومم ـ.

                                      

 .(0)ص "رشيعة يف الصقاممؼاصد ال"(, و1/052) لؾزخمرشي "الؽشاف" :وراجع (1)
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مـ صام رمضان إيَمكًا  :ىمول رؾمقل اهلل  :ىمول قمـ أيب هريرة 

 (.759(, ومسؾؿ )18, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )دم مـ ذكبفواحتسابًا ؽػر فف ما تؼ

ـؾ ظؿؾ  :ؿال اهلل ظزوجؾ :ىمول رؾمقل اهلل  :ىمول قمـ أيب هريرة و

يدع ضعامف وذابف وصفقتف مـ  ؛ؾنكف يل وأكا أجزي بف ,ابـ آدم فف إال افصقام

 (.4454(, ومسؾؿ )4885, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )أجع

مـ صام  يؼقل: ؾمؿعً رؾمقل اهلل  :ىمول  وقمـ أيب ؾمعقد اخلدري

 , رواه اًمبخوري سمرىمؿ باظد اهلل وجفف ظـ افـار شبعغ خريػاً  ؛يقمًا يف شبقؾ اهلل

 .(4)(4451ومسؾؿ ) ,(6685)

هق مو يمون  ,اعمؼبقلفموهرة, ذم أن اًمصقوم اًمسوسمؼي ووضمف اًمدًٓمي مـ إدًمي 

 واهلل أقمؾؿ. ومـ أضمؾف شمبورك وشمعومم,  ,و هللظموًمًص 

                                      

ة, يليت ذيمر سمعضفو, ذم )اًمػضقؾي  (1) واًمعنمون( ـ إن ؿموء اًمثوًمثي واًمراسمعي واخلومسي وًمف أًمػوظ قمد 

 اهلل شمعومم ـ.
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ـة, ؾنذا ـان يقم صقم ُج  افصقام»: أكف ىمول قمـ اًمـبل  ,هريرة قمـ أيب 

ؾؾقؼؾ:  ؛وال يػسؼ, وال جيفؾ, ؾنن امرؤ شابفوال يصخب, أحدـؿ, ؾال يرؾث, 

 (.4454(, ومسؾؿ )4885رواه اًمبخوري سمرىمؿ ) ,شإين امرؤ صائؿ

ومـ اًمـور ذم  ,مـ إصمؿ ذم اًمديـو يدرع واىمق :أي: افصقام جـف: ف ومؼقًم

ووىمويتفو مـ اًمنمور  ,ؼ اًمصقوم همويي شمزيمقي اًمـػس وشمطفػمهوؼِّ وهبذا ُي  أظمرة,

 .(4).اهـوأصموم

 سمسطٍ  يليت مزيدـ  )اًمػضقؾي اًمثوًمثي واًمراسمعي واخلومسي واًمعنمون(وذم 

  ., ـ إن ؿموء اهلل شمعومم ــةُج  مُ افصقا: ىمقًمف ًمبقون معـك وإيضوح, 

 افزور ؿقل يدع مل مـ»: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـ أيب هريرة 

 اًمبخوري رواه ,شوذابف ضعامف يدع أن يف حاجة هلل ؾؾقس ؛واجلفؾ, بف وافعؿؾ

   .(6)(6166) داود وأسمق ,(6857)سمرىمؿ 

                                      

 .(4)ص "مؼوصد اًمنميعي ذم اًمصقوم"من  (1)

ـ البخاري  , وهو لػظأيب داود هذا لػظُ  (: أن666برقم ) "البؾوغ"يف   ذكر احلافظ (0)

لؾبخاري دون أيب  «اجلفلو»لػظة:  ا ـ:وأيًض  .«يف»بدون  «حاجة أن يدع»وى أكه قال: ِش  ـ, أيًضا

  , واهلل أظؾم.(066)صـ ػحل الت ـ  "بؾوغ ادرام"حتؼقق  داود. راجع:
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 .واجلفؾ ,فوافعؿؾ ب ,مـ مل يدع ؿقل افزور: (4)(9818) محدٕ وذم ًمػظٍ 

ؾال  ؛مـ مل يدع اخلـا وافؽذب: (6)(476) سمرىمؿ "اًمصغػم"ذم وقمـد اًمطؼماين 

 .حاجة هلل يف أن يدع ضعامف وذابف

ىمول اسمـ اًمعريب مؼته  :(4/447) "اًمػتح"ذم   ابـ حجرالاؾظ ؿال 

أن صمقاب اًمصقوم  :ومعـوه ,ثوب قمغم صقومفيمر ٓ يُ أن مـ ومعؾ مو ذُ  :هذا احلديٌ

 . اعمقازكي سمنصمؿ اًمزور ومو ذيمر معفقم ذم ٓ يؼ

ًمقس اعمؼصقد مـ ذيعي اًمصقم كػس اجلقع واًمعطش, سمؾ  وىمول اًمبقضووي:

وشمطقيع اًمـػس إمورة ًمؾـػس اعمطؿئـي, ومنذا مل  ,مو يتبعف مـ يمَّس اًمشفقات

 .اهـيصؾ ذًمؽ ٓ يـظر اهلل إًمقف كظر اًمؼبقل

ـ اًمـػس سؽِّ : اًمصقم يُ (6/188) "ذح ومتح اًمؼدير"ذم   ل ابـ اهلَمماؿو

 ,مـ اًمعلم واًمؾسون ,ويؽَّس ؾمقرهتو ذم اًمػضقل اعمتعؾؼي سمجؿقع اجلقارح ,إمورة

وإذا  ,ذا ضموقمً اًمـػس ؿمبعً مجقع إقمضوءإ :وًمذًمؽ ىمقؾ وإذن واًمػرج,

 اهـؿمبعً ضموقمً يمؾفو.

                                      

 .(45/566) لؾشقخ إركاؤوط  "حتؼقق ادسـد"راجع:  :ظذ ذط الشقخني صحقٌح  (1)

 .(1282برقم ) "يغق  والسهق صحقح الس"راجع:  حسٌن لغره: (0)
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ذم احلديٌ  : ىمقًمف ـ مـ هذا اعمدظمؾـ اًمثوًمثي واًمراسمعي احلؽؿي شمؼدم ذم 

ؾنذا ـان يقم صقم أحدـؿ, ؾال يرؾث, وال يػسؼ, وال جيفؾ, ؾنن امرؤ إول: 

 .شؾؾقؼؾ: إين امرؤ صائؿ ؛شابف

 ؛واجلفؾ, بف وافعؿؾ افزور ؿقل يدع مل مـ»: ذم احلديٌ اًمثوين: وىمقًمف  

 .شوذابف ضعامف يدع أن يف حاجة هلل ؾؾقس

أوضح مـ اًمشؿس ذم راسمعي اًمـفور,  ـِْقَن هلام:ووضمف اًمدًٓمي مـفام قمغم مو قمُ 

 ًمقس دوهنو ؾمحوب, واهلل اعمستعون, وهق أقمؾؿ. 

مـ طمؽؿ اًمصقوم : و(4)ص "مؼاصد افؼيعة يف افصقام"يف رشافة ؿال 

ظمبوت هلل, إن اًمصقوم سمام يتضؿـف مـ أإذ  ,إضعوف دواقمل اًمنم: وأرساره

مدي إمم إضعوف كقازع اًمنم ذم يُ  ,ت اًمـػس ومشتفقوهتوع سمؽمك حمبقسمووظمضق

: أكف ىمول, زوج اًمـبل ـ مـ طمديٌ صػقي  وىمد ضموء ,اًمبنميي ودواقمقف اًمـػس

 ,(4911, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )إن افشقطان جيري مـ ابـ آدم جمرى افدم

 .(6474)ومسؾؿ 
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عـ ومقفو ـمَ  وهذه اًمزيودة وإن يمون, (4)ومضقؼقا جموريف سموجلقع :ويف زيادة

ذم كػس اًمصوئؿ أمر  ,إٓ أن إضعوف اًمصقوم ًمدواقمل اًمنم مـ أهؾ اًمعؾؿ, يٌ مجوقم

ومعـ  مـ مل يستطع اًمـؽوح سموًمصقوم, وًمذا أمر اًمـبل , مشوهد وحمسقس

 مـ اشتطاعيا معؼ افشباب : أكف ىمول قمـ اًمـبل  ,قمبداهلل سمـ مسعقد 

ومـ مل يستطع ؾعؾقف  ,ػرجؾنكف أؽض فؾبرص وأحصـ فؾ ؛افباءة ؾؾقتزوج مـؽؿ

 (.4488(, ومسؾؿ )4886, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )ؾنن فف وجاء ؛بافصقم

ٕن اًمصقم ومقف شمزيمقي : (4/497) "هشمػسػم"ذم   وؿال الاؾظ ابـ ـثر

 .اهـوشمضققؼ عمسوًمؽ اًمشقطون ,ًمؾبدن

قوم ومـ مؼوصد اًمص: (6)ص "فصقاممؼاصد افؼيعة يف ا"ؿال يف رشافة 

مقن والىمقف اًمػؼراء واعمحرسمام يُ , ؾـػس وشمبـقفو هلوًم اوطمؽؿف وأرساره أن ومقف شمذيمػمً 

                                      

 ,فضقؼوا جماريه باجلوع :متػق ظؾقه دون(: 1/056) "كشف اخلػاء"يف   قال العجؾوين (1)

 "ادغـي ظن محل إشػار"وكذا تؽؾَّم ظؾقفا العراقي يف  .اهـفإكه مدرج من بعض الصوفقة

والسبؽي يف  ,(1/100) "إرسار ادرفوظة يف إخبار ادوضوظة"الؼاري يف و ,(1/186)

 (, واهلل أظؾم.6/099) "احقاء و م دجد هلا السبؽي إشـادً إحاديث التي يف إ"
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هلو قمغم مقاؾموهتؿ  وو ًمؾـػس وطمثً ومققضمى ذًمؽ شمـبقفً  ,مـ مرارة اجلقع وأمل احلرمون

 واإلطمسون إًمقفؿ.

مقؾمك سمـ قمكم  ؾملل اعملمقنُ (: 6/88) "اًمتبٍمة"ذم   ؿال ابـ اجلقزي

مو يـول اًمػؼػم مـ ؿمدة  اهللُ ؿَ ؾِ قمَ  ومؼول: رء وموئدة اًمصقم ذم احلؽؿي؟ اًمرضو: أي  

اجلقع رضورة, طمتك ٓ يـسك دظمؾ قمغم اًمغـل اًمصقم ًمقذوق ـمعؿ وملُ  ,اجلقع

 .(4).اهـهذا إٓ سمقدي ًُ بْ تَ ومؼول اعملمقن أىمسؿ سموهلل ٓ يمَ  ,اًمػؼػم

اًمتل  ,اًمؼحط ْل ـِ  ؾِم يمون ٓ يشبع مـ ـمعوم ذم روى أن يقؾمػ ويُ 

ًُ  ومؼول:, ومؼقؾ ًمف دمقع وسمقدك ظمزائـ إرض؟ ,أصوسمً مٍم  أظموف إن ؿمبع

 . أكسك اجلوئع

 أن جيعؾقا اًمغداة كصػ اًمـفور, :اعمؾؽ ْل وظَم ـمب   ـ وأيًض ـ  وأمر يقؾمػ 

 . (6)ويسـ إمم اعمحتوضملم ومال يـسك اجلوئعلم, ,وأراد أن يذوق اعمؾؽ ـمعؿ اجلقع

                                      

 (.48/618) ٓسمـ اًمـجور "ذيؾ شموريخ سمغداد" واكظر: (1)

" شمػسػم اًمطؼمي"و ,(6/414) "شمػسػم اًمبغقي"و ,(5/614) "شمػسػم اًمثعؾبل" :اكظر (0)

 ,(5/614)" اجلقاهر احلسون ذم شمػسػم اًمؼران"و ,(1/691) ؾخوزنًم "ًمبوب اًمتلويؾ"و, (9/649)

 (.41/6) ًمألًمقد "روح اعمعوين"و ,(44/444) "اًمؾبوب ذم قمؾقم اًمؽتوب"و
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 "مرىموة اعمػوشمقح ذح مشؽوة اعمصوسمقح" ذم  افؼاريظع  اُدالَّ وؿال 

ومـفو يمقكف مقضمبًو ًمؾرمحي واًمعطػ قمغم  :ـ سمقون طمؽؿ اًمصقوم ـ ذم  (4/185)

ذم قمؿقم  فمـ طموًمُ  ,ر هذاذيم ,و ذاق أمل اجلقع ذم سمعض إوىموتاعمسويملم, ومنكف عم

 .(4).اهـومتسورع إًمقف اًمرىمي واًمرمحي ,اًمسوقموت

 ,ومؼد هقل ىمؾبف عمقاؾموة اًمػؼراء سموعمول واإلـمعوم ,ر هذاوًمذا ومنن مـ شمدسم  

وهذا مـ أقمظؿ  ٕهنؿ إظمقاكف اعمممـلم, :ق واًمبذل واجلقد واإلطمسونواًمتصد  

ومعدوم  ,عوكوة أظمقف اًمػؼػماًمذي جيعؾ اًمعبد يشعر سمشعقر مُ  ,اًمتؽومؾ آضمتامقمل

 اعمول.

ذم  ـ وومؾ آضمتامقملاًمتؽـ وإمعوكًو مـ اًمشورع احلؽقؿ ذم شمرؾمقخ هذا اعمبدأ 

ويرشمى قمغم ذًمؽ  ,, كجده يٌ ويرهمى ذم شمػطػم اًمصوئؿلمكػقس اًمصوئؿلم

                                      

 "جمؿع إهنر ذم ذح مؾتؼك إسمحر"و ,(6/184)ٓسمـ مهوم  "ذح ومتح اًمؼدير" واكظر: (1)

 (.4/461) "اًمطحطووي قمغم مراىمل اًمػالحطموؿمقي "و, (4/148) ًمشقخل زاده
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مـ  :ىمول رؾمقل اهلل  ىمول: اًمثقاب اجلزيؾ, ومعـ زيد سمـ ظموًمد اجلفـل 

 .(4)اص مـ أجر افصائؿ صقئً ؼُ ـْ ؽر أكف ال يَ  ,ـان فف مثؾ أجره ؛ر صائَمً ؾطَّ 

قرث وٓ ريى أكف يُ  ,نموقمقي اًمصقمذم م ,ومام أمجؾ مؼصد اًمشورع احلؽقؿ

وذًمؽ  ,وؾمالمي ىمؾقب سمعضفؿ ًمبعض ,وصػوء كػقؾمفؿ ,ًمػ أرواح اًمصوئؿلمآشم

 اهـ سمتٍمٍف يسػم.ر.مو أمر سمف اًمنمع اعمطف   ؼقمـد أداء شمؾؽ اًمعبودة قمغم ووم

( 48ص) "مؼوصد اًمصقم" ذم  ؿال اإلمام ظز افديـ بـ ظبد افسالم

, اًمصدىموت وشمؽثػم, اًمشفقات ويمَّس, اخلطقئوت وشمؽػػم, اًمدرضموت رومعومـفو: 

 اعمعويص ظمقاـمر قمـ وآكزضمور, اخلػقوت قمومل وؿمؽر, اًمطوقموت وشمقومػم

 اهـ.واعمخوًمػوت

 

 

                                      

: هذا حديث حسن  وقال (,7118(, والسمذي )17266رواه أمحد برقم ) صحقٌح: (1)

 ًمألركوؤوط  "ُتؼقؼ اعمسـد", و(6115) برقم "صحقح اجلامع"راجع:  صحقح.اهـ

 (, واهلل أقمؾؿ.68/664)
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 فصٌل يف ذكر بعض فضائل الصقام

 :الفضٗمٛ األٔه: الصٗاً ضبب عظٗي لتحكٗل تكٕٝ اهلل تبازك ٔتعاىل

ـَ ىمول اهلل شمعومم:  تَِب َظَذ افَِّذي ـُ ََم  ـَ َقاُم  تَِب َظَؾْقُؽُؿ افصِّ ـُ ـَ آَمـُقا  ا افَِّذي َ َيا َأُّيه

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َفَعؾَّ  .[481]اًمبؼرة:  ِم

ذيمر شمعومم طمؽؿتف ذم : (86)ص "هشمػسػم"ذم   ؿال افعالمة افسعدي

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ ومؼول:  ,منموقمقي اًمصقوم  :ومنن اًمصقوم مـ أيمؼم أؾمبوب اًمتؼقى ,َفَعؾَّ

 ومقف امتثول أمر اهلل واضمتـوب هنقف. ٕن  

م اهلل قمؾقف مـ إيمؾ أن اًمصوئؿ يؽمك مو طمر   ؾؿَم اصتؿؾ ظؾقف مـ افتؼقى:

و و سمذًمؽ إمم اهلل, راضمقً ف, متؼرسمً واًمنمب واجلامع وكحقهو, اًمتل متقؾ إًمقفو كػس

 سمؽميمفو, صمقاسمف, ومفذا مـ اًمتؼقى.

ف, مع ب كػسف قمغم مراىمبي اهلل شمعومم, ومقؽمك مو هتقى كػُس درِّ أن اًمصوئؿ يُ  ومـفا:

  .الع اهلل قمؾقفىمدرشمف قمؾقف, ًمعؾؿف سموـمِّ 

ؼ جموري اًمشقطون, ومنكف جيري مـ اسمـ آدم جمرى اًمدم, ضقِّ أن اًمصقوم يُ  ومـفا:

  .ه, وشمؼؾ مـف اعمعويصقذُ ػُ كُ  ُػ عُ ْض صقوم, يَ ومبوًم
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  .ف, واًمطوقموت مـ ظمصول اًمتؼقىأن اًمصوئؿ ذم اًمغوًمى, شمؽثر ـموقمتُ  ومـفا:

أن اًمغـل إذا ذاق أمل اجلقع, أوضمى ًمف ذًمؽ, مقاؾموة اًمػؼراء اعمعدملم,  ومـفا:

 اهـوهذا مـ ظمصول اًمتؼقى.

 ,مـ ذقمقي اًمصقوم(وىمد ؾمبؼ سمعض يمالٍم ٕهؾ اًمعؾؿ, ذم )احلؽؿي إومم 

 واهلل اعمستعون. 
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 لمٍفظ ٔالمطاُ ٔاجلٕازح: الفضٗمٛ الجاٌٗٛ: الصٗاً تّرْٖب

: ـؾ ظؿؾ ابـ تعاػ ؿال اهلل :ىمول رؾمقل اهلل ىمول:  هريرة قمـ أيب 

آدم فف, إال افصقام, ؾنكف يل وأكا أجزي بف, وافصقام جـة, وإذا ـان يقم صقم 

, أو ؿاتؾف, ؾؾقؼؾ إين امرؤ صائؿ  يصخب, ؾنن شابف أحٌد ؾال يرؾث وال ,أحدـؿ

 (.4454ومسؾؿ ) ,(4984رواه اًمبخوري سمرىمؿ )

اعمراد مـ احلديٌ أكف ٓ : (4/485) "ػتحاًم"ذم   ؿال الاؾظ ابـ حجر

  .ئؿإين صو :سمؾ يؼتٍم قمغم ىمقًمف ,عومؾف سمؿثؾ قمؿؾفيُ 

ؿف ؽؾِّ ى هبو اًمذي يُ وـمِ هؾ ُي  ,ؾؾقؼؾ إين صائؿ :ؾػ ذم اعمراد سمؼقًمفواظمتُ 

ورضمح  ,وكؼؾف اًمراومعل قمـ إئؿي ,وسموًمثوين ضمزم اعمتقزم ,أو يؼقهلو ذم كػسف ,سمذًمؽ

  ."إذيمور"اًمـقوي إول ذم 

وًمق  ,واًمؼقل سموًمؾسون أىمقى ,يمؾ مـفام طمسـ ":ذح اعمفذب"وىمول ذم 

 .اهـ سـومجعفام ًمؽون طم

واهلل  ,ُيسِؿع ؾموسم ف سمذًمؽ ُيميد: اًمؼقل سملن اًمصوئؿفموهر احلديٌ و ؿؾت:

 أقمؾؿ.
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أن اًمصقوم هلل, ومـُفَل هق  :ف إين صائؿفسابِّ  الؽؿة مـ ؿقل افصائؿ وفعؾَّ 

ء أو اًمسػقف سمؿثؾ ىمقًمف وومعؾف, واؾمُتحى ًمف ىمقل: إين اًمصوئؿ أن ُيؼوسمِ  ؾ اًمز 

واًمعػق نن ًمف اخلقور سملم اًمعػق واعمامصمؾي, صوئؿ, سمخالف طمول همػم اًمصقوم, وم

ـْ َظَػا وَ شمعومم: اهلل ىمول أومضؾ,  َأْصَؾَح َؾَلْجُرُه َظَذ َوَجَزاُء َشقَِّئٍة َشقَِّئٌة ِمْثُؾَفا َؾَؿ

 .[04]افشقرى:  اهللِ

تُ وىمول شمعومم:  ـْ َصَزْ
َق َخْرٌ َوإِْن َظاَؿْبُتْؿ َؾَعاِؿُبقا بِِؿْثِؾ َما ُظقِؿْبُتْؿ بِِف َوَفئِ ْؿ هَلُ

ـَ  ابِِري  , واهلل أقمؾؿ.[621]افـحؾ:  فِؾصَّ
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 الفضٗمٛ الجالجٛ: الصٗاً ضبب قٕٙ لكبح الشّٕات: 

مـ  :يا معؼ افشباب: ىمول ًمـو اًمـبل :  ؿال ظبد اهلل بـ مسعقد

ومـ مل يستطع ؾنكف أؽض فؾبرص وأحصـ فؾػرج,  ,اشتطاع مـؽؿ افباءة ؾؾقتزوج

 (.4488)مسؾؿ و ,(4778رواه اًمبخوري سمرىمؿ ) ,ؾنكف فف وجاء ؛صقمؾعؾقف باف

ضعػً  ام ىمؾ إيمُؾ يمؾ  : (6/675) "هشمػسػم"ذم   ؿال اإلمام افؼرضبل

 طمسـ.  جموزٌي  وهذا وضمفٌ  ,ً اعمعويصاًمشفقة ىمؾ   ػًاًمشفقة, ويمؾام ضعُ 

افصقام اًمسالم: اًمصالة واًمصقوم يمام ىمول قمؾقف  ٕن :هق قمغم اًمعؿقم وؿقؾ:

 اهـؿقً اًمشفقات.ٕكف يُ  :ىقَ ؼْ شمَ  ُى بُ وؾُم  ,(4)جـة ووجاء

ؾعؾقف : ىمقًمف: (9/471) "ذح مسؾؿ"ذم   ؿال اإلمام افـقويو

 اخليص ـ.اهـ :ـ أي يمام يؼطعف اًمقضموء ,قفـْ ًمقدومع ؿمفقشمف ويؼطع ذ مَ  :بافصقم

ٕن اًمصقم ومقف شمزيمقي : (4/497) "هشمػسػم"ذم   وؿال الاؾظ ابـ ـثر

 .اهـوشمضققؼ عمسوًمؽ اًمشقطون ,ًمؾبدن

                                      

طمديٌ أيب هريرة  واآلخر:ـ,  أقمغم ـ اعمذيمقر طمديٌ اسمـ مسعقد  أحدمها:مهو طمديثون:  (4)

 , واهلل أقمؾؿ.واًمعنمون(اًمثوًمثي واًمراسمعي واخلومسي )اًمػضقؾي ر ذم , اعمذيمق
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 ؛ؾعؾقف بافصقم :ىمقًمف :(4/449) "ػتحاًم"ذم  وؿال الاؾظ ابـ حجر 

  .هق رض اخلصقتلم: اًمقضموء: ؾنكف فف وجاء

 .ػعؾ سمف ذًمؽ شمـؼطع ؿمفقشمفومـ يُ  ,رض قمروىمفام :وىمقؾ

ؽؾ سملن اًمصقم يزيد ذم ْش واؾمتُ  ,حأن اًمصقم ىمومع ًمشفقة اًمـؽو :ومؼتضاه

ومنذا متودى  ,ًمؽـ ذًمؽ إكام يؼع ذم مبدأ إمر ,وذًمؽ ممو يثػم اًمشفقة ,هتققٍ احلرارة

 .اهـواهلل أقمؾؿ ,قمؾقف واقمتوده ؾمؽـ ذًمؽ
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كالكتن ٔالظّاز ٔاألمياُ ٔالصغاٟس س الفضٗمٛ السابعٛ: الصٗاً كفازٚ وَ الكباٟ
 ا:ٔحنِٕ

ـٍ َأْن َيْؼُتَؾ ُمْمِمـًا إاِلَّ َخَطًل شمعومم ذم يمػورة اًمؼتؾ: ىمول اهلل شمبورك و اَن دُِْمِم ـَ َوَما 

ُؿقا ؾَ  دَّ َؿٌة إَِػ َأْهؾِِف إاِلَّ َأْن َيصَّ ـْ َؿَتَؾ ُمْمِمـًا َخَطًل َؾَتْحِريُر َرَؿَبٍة ُمْمِمـٍَة َوِدَيٌة ُمَسؾَّ نِْن َوَم

ـْ َؿْقٍم َظُدوٍّ َفُؽْؿ َوُهَق مُ  اَن ِم ـْ َؿْقٍم َبْقـَُؽْؿ ـَ اَن ِم ـَ ـٌ َؾَتْحِريُر َرَؿَبٍة ُمْمِمـٍَة َوإِْن  ْمِم

ْ جَيِْد َؾِصَقاُم َصْفرَ  ـْ مَل ِريُر َرَؿَبٍة ُمْمِمـٍَة َؾَؿ َؿٌة إَِػ َأْهؾِِف َوََتْ ـِ َوَبْقـَُفْؿ ِمقَثاٌق َؾِدَيٌة ُمَسؾَّ ْي

اَن اهللُ  ـَ ـَ اهللِ َو  .[22]افـساء:  َظؾِقًَم َحؽِقًَم ُمَتَتابَِعْغِ َتْقَبًة ِم

ـْ كَِساِئِفْؿ َما شمعومم ذم يمػورة اًمظفور: شمبورك ووىمول  ـَ ُيَظاِهُروَن ِمـُْؽْؿ ِم افَِّذي

ـَ اْفَؼْقِل َوزُ  ُْؿ َفَقُؼقُفقَن ُمـَْؽًرا ِم ئِل َوَفْدََنُْؿ َوإَِنَّ ْؿ إاِلَّ افالَّ َفاُِتُ َفاِِتِْؿ إِْن ُأمَّ َـّ ُأمَّ وًرا ُه

ـْ كَِسائِِفْؿ ُثؿَّ َيُعقُدوَن دَِا َؿاُفقا َؾَتْحِريُر  *نَّ اهللَ َفَعُػقٌّ َؽُػقٌر َوإِ  ـَ ُيَظاِهُروَن ِم َوافَِّذي

ا َذفُِؽْؿ ُتقَظُظقَن بِِف َواهللُ بََِم َتْعَؿُؾقَن َخبٌِر  ـْ َؿْبِؾ َأْن َيَتََمشَّ ْ جَيِْد  *َرَؿَبٍة ِم ـْ مَل َؾَؿ

ـِ مُ  ْ َيْسَتطِْع َؾنِْضَعاُم ِشتَِّغ ِمْسؽِقـًا َؾِصَقاُم َصْفَرْي ـْ مَل ا َؾَؿ ـْ َؿْبِؾ َأْن َيَتََمشَّ َتَتابَِعْغِ ِم

ـَ َظَذاٌب َأفِقؿٌ   .[0 ـ 2]ادجادفة:  َذفَِؽ فُِتْمِمـُقا بِاهللِ َوَرُشقفِِف َوتِْؾَؽ ُحُدوُد اهللِ َوفِْؾَؽاؾِِري

ـْ اَل ُيَماِخُذ وىمول شمعومم ذم يمػورة اًمقؿلم: 
ْغِق يِف َأْيََمكُِؽْؿ َوَفؽِ ُؿ اهللُ بِافؾَّ ـُ

ـْ َأْوَشِط َما ُتْطِعُؿقَن  ِة َمَساـَِغ ِم اَرُتُف إِْضَعاُم َظَؼَ ْدُتُؿ اْْلَْيََمَن َؾَؽػَّ ْؿ بََِم َظؼَّ ـُ ُيَماِخُذ

ـْ مَلْ جَيِْد َؾِصَقاُم َثاَل  ِريُر َرَؿَبٍة َؾَؿ ْؿ َأْو ََتْ اَرُة َأْيََمكُِؽْؿ َأْهؾِقُؽْؿ َأْو ـِْسَقُِتُ ػَّ ـَ اٍم َذفَِؽ  َثِة َأيَّ

ُؽْؿ َتْشُؽُرونَ  ُ اهللُ َفُؽْؿ آَياتِِف َفَعؾَّ َذفَِؽ ُيَبغِّ ـَ  .[92]ادائدة:  إَِذا َحَؾْػُتْؿ َواْحَػُظقا َأْيََمَكُؽْؿ 
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جَّ َواْفُعْؿَرَة هللِِ َؾنِ وىمول شمعومم ذم اعمتؿع سموًمعؿرة إمم احلٍ:  هقا اْلَ ُتْؿ َوَأِِت ْن ُأْحرِصْ

اَن ِمـُْؽْؿ  ـَ ـْ  ُف َؾَؿ ؾَّ ْدُي ََمِ ؾُِؼقا ُرُءوَشُؽْؿ َحتَّك َيْبُؾَغ اهْلَ ْدِي َواَل ََتْ ـَ اهْلَ َؾََم اْشَتْقرَسَ ِم

 َ ـْ َِت ـْ ِصَقاٍم َأْو َصَدَؿٍة َأْو ُكُسٍؽ َؾنَِذا َأِمـُْتْؿ َؾَؿ ـْ َرْأِشِف َؾِػْدَيٌة ِم تََّع َمِريًضا َأْو بِِف َأًذى ِم

جِّ  اٍم يِف اْلَ ْ جَيِْد َؾِصَقاُم َثاَلَثِة َأيَّ ـْ مَل ْدِي َؾَؿ ـَ اهْلَ جِّ َؾََم اْشَتْقرَسَ ِم بِاْفُعْؿَرِة إَِػ اْلَ

َراِم  ي اْدَْسِجِد اْلَ ـْ َأْهُؾُف َحاِِضِ ـْ مَلْ َيُؽ اِمَؾٌة َذفَِؽ دَِ ـَ ٌة  َوَشْبَعٍة إَِذا َرَجْعُتْؿ تِْؾَؽ َظَؼَ

 .[621]افبؼرة:  ُؼقا اهللَ َواْظَؾُؿقا َأنَّ اهللَ َصِديُد اْفِعَؼاِب َواتَّ 

ما » :ـ ؾ وهق حمرمؿ  ف مـ اًمؼُ ؾؼف رأؾَم ـ حل ًمؽعى سمـ قمجرة  وىمول 

ؾصؿ ثالثة أيام, »ىمول:  .ىمؾً: ٓ. شصاة؟ جتُد , أأرى افقجع بؾغ بؽ ما أرى ــُت 

خوري سمرىمؿ رواه اًمب, شأو أضعؿ شتة مساـغ, فؽؾ مسؽغ كصػ صاع

 (.4684(, ومسؾؿ )4846)

ْقَد َوَأْكُتْؿ وىمول شمعومم ذم يمػورة صقد احلرم:  ـَ آَمـُقا اَل َتْؼُتُؾقا افصَّ ا افَِّذي َ َيا َأُّيه

ُؽُؿ بِِف َذَوا َظْدٍل ِمـُْؽْؿ  ـَ افـََّعِؿ ََيْ ًدا َؾَجَزاٌء ِمْثُؾ َما َؿَتَؾ ِم ـْ َؿَتَؾُف ِمـُْؽْؿ ُمَتَعؿِّ ُحُرٌم َوَم

اَرٌة َضَعاُم َمَساـَِغ َأْو َظْدُل َذفَِؽ ِصَقاًما فَِقُذوَق َوَباَل َأْمِرِه هَ  ػَّ ـَ ْدًيا َبافَِغ اْفَؽْعَبِة َأْو 

ـْ َظاَد َؾَقـَْتِؼُؿ اهللُ ِمـُْف َواهللُ َظِزيٌز ُذو اْكتَِؼامٍ   .[29]ادائدة:  َظَػا اهللُ َظَمَّ َشَؾَػ َوَم

 .ىمول: ٓ شهؾ جتد رؿبة تعتؼفا؟»هنور رمضون: ذم يمػورة اعمجومع ذم  وىمول 

احلديٌ, رواه اًمبخوري سمرىمؿ  شؾفؾ تستطقع أن تصقم صفريـ متتابعغ»ىمول: 
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وومقام  إكام أردُت اإلؿمورة,وأدًمي هذا اًمبوب يمثػمة, و, (4444(, ومسؾؿ )4916)

 , واهلل أقمؾؿ.دًٓمي ويمػويي, إن ؿموء اهلل شمعوممىمد ُذيمر 

 زيد سمقون وإيضوح ـ إن ؿموء اهلل شمعومم ـ.وذم اًمػضقؾي قمؼى هذه م
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 الفضٗمٛ اخلاوطٛ: الصٗاً كفازٚ لفتٍٛ السجن يف أِمْ ٔوالْ ٔٔلدٓ ٔجازٓ:

أيؽؿ يػظ ىمقل رؾمقل  :ومؼول ,: يمـو ضمؾقؾمو قمـد قمؿر  حذيػةؿال 

ؾتـة  :ىمؾً .(4)أكو يمام ىموًمف. ىمول إكؽ قمؾقفو جلريء :ذم اًمػتـي؟ ىمؾً اهلل 

 وافصدؿة واْلمر ,ؽػرها افصالة وافصقمتُ  ,ووفده وجاره ,يف أهؾف ومافف افرجؾ

 (.444) مسؾؿ(, و586رواه اًمبخوري سمرىمؿ ) ,ظـ ادـؽر وافـفل بادعروف

تؽػرها افصالة  فف:ؿق: (4/686) "ػتحاًم"ذم   ؿال الاؾظ ابـ رجب

كسون ذم هذه اإلؿمقوء شمؽقن مـ صقى اإلوذًمؽ ٕن أيمثر مو يُ  :وافصقام وافصدؿة

  دون اًمؽبوئر. ,اًمصغوئر

 ر افصغائر خاصة, أم يعؿ افذكقب ـؾفا؟ؽػِّ يف افقضقء: هؾ يُ اخُتؾػ وؿد 

ٓ يؽػر ؾمقى اًمصغوئر, وىمد ذهى ىمقم إمم أكف يؽػر  فوإيمثرون قمغم أك

 .اهـاًمؽبوئر

                                      

 .(1/021)  ٓبن رج  "فتح الباري". راجع: امدَ ؼْ جلسور ومِ أي:  (1)
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ومـ سموٍب أومم شمؽػػم اًمذكقب: سموًمصالة, واًمصقوم, واًمصدىمي, اعمذيمقرة  ؿؾت:

 ذم احلديٌ, واهلل أقمؾؿ. 

قمغم أن اعمراد  :اشمػؼقا: (4/489) "ػتحاًم"ذم  وؿال الاؾظ ابـ حجر 

ًٓ صقومُ  ؿَ ؾِ صقوم مـ ؾَم  :سموًمصقوم هـو  .اهـ وومعالف مـ اعمعويص ىمق

ذكبف  :أي: (6/466) "موضمف ؾمــ اسمـتف قمغم طموؿمق"ذم   وؿال افسـدي

مـ صالة  ,ره صوًمح إقماملؽػِّ يُ  ,اًمصودر قمـف ذم ؿملن إهؾ واعمول واجلور

ـَ : شمعومماهلل ىمول  ,وهمػمهو اـِِري َرى فِؾذَّ ـْ قَِّئاِت َذفَِؽ ِذ ـَ افسَّ َسـَاِت ُيْذِهْب  إِنَّ اْلَ

 .اهـ[660]هقد: 
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  ٛ ٖكفس اهلل بّا عاونيصٗاً ًٖٕ عسف :الطادضٛ ٔالطابعٛ الفضٗمٛ
ُٖكفس اهلل بّا عاوا   :ٔصٗاً ًٖٕ عاشٕزاٞ 

, ومؼول: يمقػ شمصقم؟ ومغضى اًمـبل , أن رضماًل أشمك  قمـ أيب ىمتودة

, همضبف, ىمول: رضقـو سموهلل رسمو, وسموإلؾمالم , ومؾام رأى قمؿر رؾمقل اهلل 

, و, كعقذ سموهلل مـ همضى اهلل وهمضى رؾمقًمف, ومجعؾ قمؿر ديـو, وسمؿحؿد كبقً 

, ومؼول قمؿر: يو رؾمقل اهلل, يمقػ سمؿـ  يردد هذا اًمؽالم طمتك ؾمؽـ همضبف

ىمول:  ,شمل يصؿ ومل يػطر» ـ :أو ىمولـ  شال صام وال أؾطر»يصقم اًمدهر يمؾف؟ ىمول: 

ىمول: يمقػ مـ  ,شويطقؼ ذفؽ أحد؟»يمقػ مـ يصقم يقملم ويػطر يقمو؟ ىمول: 

يمقػ مـ يصقم ىمول:  .شذاك صقم داود »و؟ ىمول: و ويػطر يقمً يصقم يقمً 

: صمؿ ىمول رؾمقل اهلل  ,شؿت ذفؽقِّ وددت أين ضُ »يقمو ويػطر يقملم؟ ىمول: 

ثالث مـ ـؾ صفر, ورمضان إػ رمضان, ؾفذا صقام افدهر ـؾف, صقام يقم »

ر افسـة افتل ؿبؾف, وافسـة افتل بعده, وصقام يقم ظرؾة, أحتسب ظذ اهلل أن يؽػِّ 

 .(4466), رواه مسؾؿ سمرىمؿ شة افتل ؿبؾفظاصقراء, أحتسب ظذ اهلل أن يؽػر افسـ

 

ؽػر ذكقب يُ  :معـوه: (8/54) "ذح مسؾؿ"ذم   ؿال اإلمام افـقوي

  .اًمصغوئر :واعمراد هبو :ىموًمقا .صوئؿف ذم اًمسـتلم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

67 

 

ؽـ أكف إن مل شمُ  :وذيمركو هـوك ,ذم شمؽػػم اخلطويو سموًمقضقء :وؾمبؼ سمقون مثؾ هذا

 .اهـومعً درضموتومنن مل يؽـ رُ  ,رضمك اًمتخػقػ مـ اًمؽبوئرصغوئر يُ 
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ُٖرِب ٔحس الصدز:جاوٍٛالفضٗمٛ ال  : صٗاً ثالثٛ أٖاً وَ كن شّس 

ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل   قمـ يزيد سمـ قمبد اهلل سمـ اًمشخػم, قمـ إقمرايب

, افصدر ذهبـ وحرَ أيام مـ ـؾ صفر, يُ افصز, وثالثة  صفرِ  صقمُ يؼقل:  

 .(4)(61878رواه أمحد سمرىمؿ )

ىمول:  اًمـبل  َى حِ , َص مـ سمـل ُأىمقشٍ  قمـ قمؿرو سمـ ذطمبقؾ, قمـ رضمؾ

, ىموًمقا: شؿ افدهرعَ طْ أكف مل يَ  دُت ودِ »يصقم اًمدهر, ىمول:  : رضمٌؾ ىمقؾ ًمؾـبل 

ذهب أال أخزـؿ بَم يُ », صمؿ ىمول: شأـثر», ىموًمقا: ومـصػف, ىمول: شأـثر»قف, ىمول: ثَ ؾُ ومثُ 

(, 68718, رواه أمحد سمرىمؿ )شوحر افصدر؟ صقم ثالثة أيام مـ ـؾ صفر

 .(6)(6185واًمـسوئل سمرىمؿ )

                                      

 , واهلل أظؾم.(68/168)لألركاؤوط  "سـدحتؼقق اد" راجع: :صحقٌح  (1)

 وطؤلألركا "دسـدحتؼقق ا"ـ الرقم ادذكور ـ و "صحقح وضعقف السمذي"راجع:  :صحقٌح  (0)

 , واهلل أظؾم.(61/610) 
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ويبي محراء دُ  ة:رَ طَم : اًمقَ (7/476) "ذح اًمبخورى"ذم   ؿال ابـ بطال

ذهبقا إمم ًمزوق  ,ًراوطْم  رُ قطَم اًمصدر يُ  رَ طمِ مـف ىمقؾ: وَ ؾزق سموٕرض, ويموًمعضوة شمُ 

 اهـومشبفقه سمنًمزاق اًمقطمرة سموٕرض. ,احلؼد سموًمصدر

: (4/495) "ىمقت اعمغتذي قمغم ضمومع اًمؽممذي"ذم   وؿال افسققضل

ف ووؾمووؾمفاًمصدر:  رَ طَم وَ    .هِمش 

 اهـوىمقؾ: أؿمد اًمغضى. .وىمقؾ: اًمعداوة .وىمقؾ: احلؼد واًمغقظ

هق  :صقم صفر افصز: (4/644) "ومقض اًمؼدير"ذم   وؿال ادـاوي

وثالثة أيام مـ ـؾ صفر  ,عمو ومقف مـ اًمصؼم قمغم اإلمسوك قمـ اعمػطرات :رمضون

 ,سمحقٌ ٓ يبؼك ومقف ريـ ,ف أو طمؼده أو همقظف أو كػوىمفش  همِ  :رِ ْد افصَّ  رَ َح ذهبـ وَ يُ 

  .أو اًمعداوة أو أؿمد اًمغضى

و ٕؾمبوب وىمطعً  ,ا ًمشفقات اًمـػقسع اًمصقم يمًَّس ىمول سمعضفؿ: وإكام ُذ 

 ,ومنهنؿ ًمق دامقا قمغم أهمراضفؿ ٓؾمتعبدهتؿ إؿمقوء ,آؾمؽمىموق واًمتعبد ًمألؿمقوء

ي مـ اًمرق ري  ويقرث احلُ  ,ؼطع أؾمبوب اًمتعبد ًمغػمهيواًمصقم  ,وىمطعتفؿ قمـ اهلل

 ٕكف ظمؾقػي اهلل ذم :ٕن اعمراد مـ احلريي أن يؿؾؽ إؿمقوء وٓ متؾؽف :ًمؾؿشتبفوت

وإقمغم أؾمػؾ  , اًمػوضؾ مػضقٓؽتف ومؼد ىمؾى احلؽؿي وصػم  ؾَ ومنذا مَ  ,مؾؽف
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َؾُؽْؿ َظَذ اْفَعاَدِغَ  ا َوُهَق َؾضَّ معبقد  واهلقى إًمفٌ , [604]اْلظراف:  َأَؽْرَ اهللِ َأْبِغقُؽْؿ إهَِلً

  اهـقرث ىمطع أؾمبوب اًمتعبد ًمغػمه.واًمصقم يُ 

بصقام ثالثة أيام مـ ـؾ » ىمول: أوصوين ظمؾقكم سمثالث:  قمـ أيب هريرة

(, 4478, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )شوتر ؿبؾ أن أرؿدصفر, ورـعتل افضحك, وأن أُ 

 .(764ومسؾؿ )

ٓ أدقمفـ  سمثالٍث  ىمول: أوصوين ظمؾقكم أسمق اًمؼوؾمؿ   قمـ أيب اًمدرداءو

بحة أوصاين بصقام ثالثة أيام مـ ـؾ صفر, وأن ال أكام إال ظذ وتر, وُش  ًمٌمء:

 .(4)(67484, رواه أمحد سمرىمؿ )افضحك

 ـ: إن ؿموء اهلل أسمداـ ىمول: أوصوين ظمؾقكم سمثالث ٓ أدقمفـ  قمـ أيب ذر و

, شأوصاين بصالة افضحك, وبافقتر ؿبؾ افـقم, وبصقم ثالثة أيام مـ ـؾ صفر

 .(6)(4664سمرىمؿ )رواه اسمـ ظمزيؿي 

                                      

 .(15/171) "سـدحتؼقق اد" راجع: :صحقٌح  (1)

 الرقم ادذكور ـ.ظؼ  ـ  لألظظؿي  "حتؼقق صحقح ابن خزيؿة" راجع: :صحقٌح  (0)
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: أكف ؾملل رضمال وقمؿران يسؿع, قمـ اًمـبل  , قمـ قمؿران سمـ طمصلم

ىمول اًمرضمؾ: ٓ يو رؾمقل اهلل, . صفر صعبان؟أبا ؾالن, أما صؿت رسر يا »ومؼول: 

 ؾؿمس(, و4981رواه اًمبخوري سمرىمؿ ) ,شؾنذا أؾطرت ؾصؿ يقمغ»ىمول: 

(4464.) 

ب اإلموم اًمبخوري  (4/618) "ػتحاًم"ذم   ؿال الاؾظ ابـ حجر  سمق 

 :)سموب اًمصقم مـ آظمر اًمشفر(قمؾقف 

أن اعمراد  :وإن يمون اًمذي يتحرر مـ احلديٌ ,أـمؾؼ اًمشفر :ىمول اًمزيـ سمـ اعمـػم

مظمذ سمؾ يُ  ,إؿمورة مـف إمم أن ذًمؽ ٓ يتص سمشعبون ,وهق ؿمعبون ,دسمف ؿمفر مؼق  

ومال  ,ًمقؽقن قمودة ًمؾؿؽؾػ :اًمـدب إمم صقوم أواظمر يمؾ ؿمفر :ديٌمـ احل

ـان   رجٌؾ إالَّ  :ومقف ًمؼقًمف  :عورضف اًمـفل قمـ شمؼدم رمضون سمققم أو يقملميُ 

 . (4)يصقم صقما ؾؾقصؿف

                                      

 . (, ظن أيب هريرة 1280(, ومسؾم )1911رواه البخاري برقم ) (1)
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 وؿمعبون :ىمول أسمق قمبد اهلل: (4/614) "ػتحاًم"ذم  ؿال الاؾظ ابـ حجر 

  .وجيقز يمَّسهو وضؿفو مجع رسة ,واًمَّسر سمػتح اًمسلم اعمفؿؾي ,أصح

وهق مـ  ,ء اًمػتح:ورضمح اًمػراـ, ار سمػتح أوًمف ويمَّسه رَس  ـ وأيًض ـ ويؼول 

  .آؾمتَّسار

ؾمؿقً سمذًمؽ  ,آظمر اًمشفر :ر هـواعمراد سموًمَّس   :ىمول أسمق قمبقد واجلؿفقر

 ... .وصمالصملم ,وقمنميـ وشمسعٍ , وقمنميـ وهل ًمقؾي صمامنٍ  ,ٓؾمتَّسار اًمؼؿر ومقفو

 وىمد ىمقؾ أن اعمراد سمف: صقوم أيوم اًمبقض عمـ أراد صقومفو آظمر يمؾ ؿمفر. 

 ىمضوهو :وإن ؿمغؾ قمـفو ,ومال يؼطعفو ,وىمقؾ اعمراد سمف: مـ يموكً ًمف قمودة صقوم

 خمتًٍما. اهـ.(4)ـان يصقم صقما ؾؾقصؿف إال رجٌؾ  :ؼقًمف ًم

 

                                      

 تؼدم ختردجه قبل أشطر. (1)
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 َه لْ ٔال وجٗن لْ يف األجس: ال ِعِدصاحل  : الصٗاً عىْنتاضعٛالفضٗمٛ ال

 (, قمـ أيب أمومي 6668(, واًمـسوئل )66668روى اإلموم أمحد سمرىمؿ )

 ؛ظؾقؽ بافصقمرين سملمٍر آظمذه قمـؽ؟ ىمول: , ومؼؾً: مُ ىمول: أشمقً رؾمقل اهلل 

 .(4)ؾنكف ال مثؾ فف

 .(1)ؾنكف ال ظدل فف ؛ظؾقؽ بافصقم:(6)وذم روايي هلام

 :ىمول .وف إٓ صقومً ف وٓ ظمودمَ وٓ امرأشمَ  ,ئل أسمق أموميومام رُ  ـ اًمرواي ـ: ىمول

 ىمول ,كزل هبؿ كوزل ,اقمؽماهؿ ضقػ :ئل ذم دارهؿ دظمون سموًمـفور ىمقؾومؽون إذا رُ 

 ,أمرشمـو سموًمصقوم :ف ومؼؾً يو رؾمقل اهللصمؿ أشمقتُ  ,سمذًمؽ مو ؿموء اهلل ًُ ومؾبث أسمق أمومي:

اظؾؿ  :ىمول .رين سمعؿؾ آظمرومؿُ  ,وملرضمق أن يؽقن ىمد سمورك اهلل ًمـو ومقف يو رؾمقل اهلل

  .وحط ظـؽ هبا خطقئة ,فؽ هبا درجة اهللُ إال رؾع ؛شجدةً  أكؽ فـ تسجد هلل

                                      

 .(188) "الصحقح ادسـد", و(1967برقم ) "الصحقحة" جع: ٌ: راصحقح (1)

 (.6666) "ؾمــف"(, واًمـسوئل ذم 66676سمرىمؿ ) "اعمسـد"ًمإلموم أمحد ذم  (6)

حتؼقق "(, و0000برقم ) "صحقح وضعقف الـسائي", راجع: كالتي قبؾفا , ٌصحقحة (6)

 , واهلل أظؾم.(66/165)لألركاؤوط  "ادسـد
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 ذكر أهل العؾم: أكه ُُيؿل ظذ أحد أمرين: 

 مـه. فإهنام أفضل  والصالة: لشفادتنيؼال فقه: شوى اأن يُ  إول:

 الثاين: وهو كوظان: 

أي: يف بابه,  ٓ مثل له: ـ بؼاء احلديث ظذ طاهره, وُيراد بؼوله 1

فا لؾطاظات, وكرس الشفوات, ورقة الؼؾوب, وحبّ وهتذيبفا,  كتلدي  الـػوس

 وكحوها.

وإن كان يغُره أظذ مـه أي: يف إجر,  ٓ مثل له: ـ أن ُيراد بؼوله 0

ابُِروَن َأْجَرُهْم بَِغْرِ ِحَساٍب : لؼوله تعاىلمـزلة:   . [12]الزمر:  إِكَّاَم ُيَوَّفَّ الصَّ

 بَِغْرِ ِحَساٍب راد بالصز هـا: الصقام, ومعـى: قال بعض السؾف: ادُ 

.أي: إكام ُيؽال هلم كقاًل    من يغر ظدِّ

 كل ظؿل ابن آدم له إٓ الصوم, فإكه قال اهلل تعاىل:ـ:  ويف احلديث الؼدد

 . (4)اهلل به كػسه ٓ يشاركه فقه يغره, واهلل أظؾم , فخصَّ يل وأكا أجزيه به

                                      

فقض "و ,(15/011) "تػسر الؼرضبي", و(6/675) "ٓشتذكارا" راجع لؾبسط أكثر: (4)

 , واهلل أظؾم., ويغرها(1/662) "الؼدير
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عٍد إلجابٛ الدعاٞ ٔلمصاٟي  ضبْب : الصٗاًعاشسٚ ٔاحلادٖٛ عشسٚالفضٗمٛ ال
 دعٕٚ ال ُتسد:فطسٚ 

ثالث دظقات مستجابات: :ىمول: ىمول رؾمقل اهلل   قمـ أيب هريرة

سمرىمؿ  "اًمشعى", رواه اًمبقفؼل ذم ادظؾقمدظقة افصائؿ, ودظقة ادساؾر, ودظقة 

 .(4)(1419واًمبزار ـ يمشػ إؾمتور ـ ) ,(1161)

ثالث دظقات ال ترد: : ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  أكس سمـ موًمؽ وقمـ 

 "اًمســ", رواه اًمبقفؼل ذم ودظقة افصائؿ, ودظقة ادساؾر دظقة افقافد,

 .(6)(6857)سمرىمؿ  "اعمختورة"اعمؼدد ذم  , واًمضقوء(1/145)

إن فؾصائؿ ظـد »: ىمول رؾمقل اهلل  ىمول:  قمبد اهلل سمـ قمؿروقمـ و

  .شؾطره فدظقة ما ترد

ؾمؿعً قمبد اهلل سمـ قمؿرو, يؼقل إذا أومطر: اًمؾفؿ إين  ؿال ابـ أيب مؾقؽة:

( 4751اسمـ موضمف سمرىمؿ ) رواه, أؾملًمؽ سمرمحتؽ اًمتل وؾمعً يمؾ رء أن شمغػر زم

 .(4)وهمػُمه

                                      

 .(4/487) "اًمصحقحي"راضمع:  :صحقٌح  (4)

ـٌ  (6)   .(46/484) "ُتؼقؼ اعمسـد"و, (1816سمرىمؿ ) "صحقح اجلومع": راضمع :حس
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اًمدقمقة هـو : (4/511) "قمغم ؾمــ اسمـ موضمف تفطموؿمق"ذم   ؿال افسـدي

 :"كقادر إصقل"ىمول احلؽقؿ اًمؽممذي ذم  :ىمول اًمسققـمل .وهق فموهر ,ةًمؾؿر  

اْدُظقيِن  :ومؼول شمعومم ,ً مـ سملم إمؿ ذم ؿملن اًمدقموءص  ىمد ظُم   أمي حمؿد

  .[14: ]ؽاؾر َأْشَتِجْب َفُؽؿْ 

ـ أي: إضموسمي وإكام يمون ذاك ـ قمؼى يمالمف اًمسوسمؼ ـ:   ؿال افسـدي

ًِ ً هذه إمي مو أُ قَ طِ قمْ ًمألكبقوء وملُ  اًمدقمقات ـ ومؾام دظمؾ اًمتخؾقط ذم  ,إكبقوء قمطق

واًمصقم  ,جبً ىمؾقهبؿاًمتل اؾمتقًمً قمغم ىمؾقهبؿ طُم  ,أمقرهؿ مـ أضمؾ اًمشفقات

وصورت  ,مـ ىمؾبف صػو اًمؼؾُى  فُ ؿمفقشمَ  ومنذا شمركَ  ,ـع اًمـػس قمـ اًمشفقاتيؿ

=
                                       
إؾمـود صحقح رضموًمف  هذا: (6/84) "مصبوح اًمزضموضمي"ذم   ؿال افبقصر فغره: صحقٌح  (4)

 ,قمـ حمؿد سمـ قمكم سمـ زيد ,قمـ قمبد اًمعزيز سمـ قمبد اًمرمحـ اًمدسموس ,"اعمستدرك"رواه احلويمؿ ذم  ,صمؼوت

ورواه اًمبقفؼل مـ ـمريؼ إؾمحوق سمـ قمبقد  ,ومذيمره ,طمدصمـو إؾمحوق .قمـ اًمقًمقد سمف ,قمـ احلؽؿ سمـ مقؾمك

 .مدين ٓ يعرف وإؾمحوق هذا :"يمتوب اًمؽمهمقى"ىمول قمبد اًمعظقؿ اعمـذري ذم  .اهلل

 :"اًمثؼوت"وذيمره اسمـ طمبون ذم  .اهـصدوق :"اًمؽوؿمػ"ىمول اًمذهبل ذم  :ـ أي: اًمبقصػمي ـ ؿؾت

وسموىمل .اهـ صمؼي :وىمول أسمق زرقمي .اهـًمقس سمف سملس :ىمول اًمـسوئل .ٕن إؾمحوق سمـ قمبقد اهلل سمـ احلورث

 .اهـرضمول اإلؾمـود قمغم ذط اًمبخوري
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ومنن يمون مو ؾملل  ,وشمقًمتف إكقار ,ىمد زايؾتف فمؾؿي اًمشفقات ,ومورغ دقمقشمف سمؼؾٍى 

 .واهلل أقمؾؿ ,ا ًمف ذم أظمرة اهـظمرً وإن مل يؽـ يمون مد   ,ؾجِّ ر ًمف قمُ ذم اعمؼد  
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لفسض أٔ الٍفن يف الشتاٞ غٍٗىٛ بازدٚ ملَ ٖطَّسِا : صٗاً اجاٌٗٛ عشسٚالفضٗمٛ ال
 اهلل لْ:

افصقم يف »: رؾمقل اهلل  : ىمولىمول قمـ قمومر سمـ مسعقد اجلؿحل 

 .(4)(797(, واًمؽممذي )48959, رواه أمحد سمرىمؿ )شافشتاء افغـقؿة افباردة

" اًمزهد"رواه أمحد ذم  ,اًمشتوء همـقؿي اًمعوسمديـ : وؿال ظؿر بـ اخلطاب

 .(6)(4/54)" احلؾقي"كعقؿ ذم أسمق و ,(645)سمرىمؿ 

 ,يؼقل: أٓ أدًمؽؿ قمغم اًمغـقؿي اًمبوردة؟ ىموًمقا: سمغم ويمون أسمق هريرة 

 (.986سمرىمؿ ) "اًمزهد", رواه أمحد ذم ومقؼقل: اًمصقوم ذم اًمشتوء

إذا ضموء اًمشتوء يؼقل: يو أهؾ اًمؼرآن, ىمد ـمول  ويمون قُمبقد سمـ قمؿػم اًمؾقثل 

 .(1)ـفور ًمصقمؽؿ.اهـاًمؾقؾ ًمصالشمؽؿ, وىمٍُم اًم

كعؿ زمون اعمممـ اًمشتوء, ًمقؾف ـمقيؾ يؼقمف,  : وؿال السـ افبرصي

 .(4)وهنوره ىمصػم يصقمف.اهـ

                                      

 .اهــ ُتً اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمغم ـ  "ذيصحقح وضعقػ اًمؽمم" :راضمع :صحقٌح  (4)

 (.4/44ًمؾعػوين ) "كداء اًمريون ذم ومؼف اًمصقم وومضؾ رمضون"راضمع:  صحقٌح: (6)

 (.4/44ًمؾعػوين ) "كداء اًمريون ذم ومؼف اًمصقم وومضؾ رمضون" (1)

 (.4/46) "كداء اًمريون " (4)
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 اًمـفور ومقُصقمف, ٍُم ؼْ : إن اعمالئؽي ًَمتػرح سموًمشتوء ًمؾؿممـ, يَ  وؿال ؿتادة

 .(4)قل اًمؾقؾ ومقؼقمف.اهـطُ ويَ 

ر دِ ؼْ اعمممـ يَ : (166)ص "ًمطوئػ اعمعورف"ذم   ؿال الاؾظ ابـ رجب

مـ ضمقع وٓ  ,مـ همػم مشؼي وٓ يمؾػي ُتصؾ ًمف ,ذم اًمشتوء قمغم صقوم هنوره

  . ...ومال يس ومقف سمؿشؼي اًمصقوم ,ومنن هنوره ىمصػم سمورد :قمطش

وٓ شمعى وٓ  ,أهنو همـقؿي طمصؾً سمغػم ىمتول :ومعـك ـقَنا ؽـقؿة باردة

  اهـسمغػم يمؾػي. ,اا صػقً ومصوطمبفو يقز هذه اًمغـقؿي قمػقً  ,يمشؼ

اًمصوئؿ ذم اًمشتوء  :ومعـوه: (4/641) "ومقض اًمؼدير" وؿال ادـاوي 

 .اهـيقز إضمر مـ همػم أن متسف مشؼي اجلقع

: ىمقًمف: (14/694) "طموؿمقتف قمغم مسـد أمحد"ذم   ؿال افسـديو

ؾػي اعمحورسمي, وصقم اًمشتوء ًمف أضمر سمال يمُ  ؾِ : هل احلوصؾي سمال ُتؿ  افغـقؿة افباردة

ًمؼٍم إيوم واًمعطش ًمؼمودهتو, وومقف شمرهمقى ًمؾـوس ذم صقم  :ؾ مشؼي اجلقعُتؿ  

 اهـاًمشتوء.

                                      

 (.4/46) "كداء اًمريون" (4)
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ـ إذا يمون ذم وإضوومي إمم موؾمبؼ ومفـوك همـقؿي ظموصي سمشفر رمضون ؿؾت: 

ضمر اًمذي شُمَضوقَمُػ ومقف احلسـوت, طمتك يؽقن أ ,وهل: أكف اًمشفر اًمػريداًمشتوء ـ 

يتـؼؾ ومقف  ,(4)سمؾ أيمثر اًمـوومؾي ومقف يملضمر اًمػريضي, وشمؽقن احلسـي ومقف سمعنمة أمثوهلو

مـ قمبودة إمم أظمرى, ومؿثال ًمق صغم اًمػجر ذم مجوقمي, ومنكف يرضمع سملضمر اعمسؾؿ 

اًمقضقء, وأضمر دقموء اخلروج مـ اعمـزل ودظمقًمف, وأضمر آمتثول واًمتؾبقي حلل 

ـ إن يمون ومجرا أو  ٌم ذم اًمظالم إمم اعمسجدقمغم اًمصالة طمل قمغم اًمػالح, وأضمر اعم

, وأضمر اخلروج مـف, وأضمر يمؾ ظمطقة يطقهو, وأضمر ذيمر دظمقل اعمسجد وقمشوء ـ

 صالة اجلامقمي, وأضمر يمؾ ذيمر يؼقًمف ذم ريمققمف وؾمجقده, وأضمر اًمتلملم مع اإلموم

, وأضمر أذيمور قمؼى اًمصالة, إمم همػم ذًمؽ, وهق مع ذًمؽ يمؾف, ـ إن يموكً ضمفًرا ـ

ـٍ مبورك, وًمرسمام يمون ذم سمؼعي مبوريمي, يمؿؽي ذم ؿم اعمديـي, ـ ٓ  وأفر مبورك, ذم زم

طمرمـو اهلل اعمجوورة ومقفام ـ ومنن اعمحروم مـ طمرمف اهلل, واعمؼٍمِّ مـ ىمٍم  قمغم 

كػسف, واًمؽريؿ مـ أيمرم كػسف سمتؼقى اهلل واًمعؿؾ اًمصوًمح, ورسمـو ضمؾ وقمال يؼقل 

ْوا َأْصَتاًتا افـَّاُس  ُدرُ َيْص  َيْقَمِئذٍ  ذم يمتوسمف اًمؽريؿ: ؿْ  فُِرَ ْـ  * َأْظََمهَلُ  ِمْثَؼاَل  َيْعَؿْؾ  َؾَؿ

ةٍ  ا َذرَّ ـْ  * َيَرهُ  َخْرً ةٍ  ِمْثَؼاَل  َيْعَؿْؾ  َوَم ا َذرَّ  .[9 ـ 1: افزفزفة] َيَرُه  َذًّ

                                      

 , ومـفو )اًمػضقؾي اًمراسمعي قمنمة(.ـ إن ؿموء اهلل شمعومم  ـ وئؾ ٓطمؼيذم ومض يليت ذيمر أدًمي ذًمؽ (4)
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ةٍ  ِمْثَؼاَل  َيْظؾِؿُ  اَل  اهللَ إِنَّ ويؼقل شمعومم:  ْـ  َوُيْمِت  َفاُيَضاِظػْ  َحَسـَةً  َتُؽ  َوإِنْ  َذرَّ  ِم

 .[04: افـساء] َظظِقًَم  َأْجًرا َفُدْكفُ 

ـَ  َوَكَضعُ ويؼقل شمعومم:   َوإِنْ  َصْقًئا َكْػٌس  ُتْظَؾؿُ  َؾاَل  اْفِؼَقاَمةِ  فَِقْقمِ  اْفِؼْسطَ  اْدََقاِزي

انَ  ـْ  َحبَّةٍ  ِمْثَؼاَل  ـَ ا َأَتْقـَا َخْرَدلٍ  ِم َػك هِبَ ـَ , وموهلل اعمعلم, وهق [04 :اْلكبقاء] َحاِشبِغَ  بِـَا َو

 أقمؾؿ وأرطمؿ وأيمرم.
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 : خلمٕف في الصاٟي أطٗب عٍد اهلل وَ زٖح املطك:شسٚالجالجٛ عالفضٗمٛ 

خلؾقف  :وافذي كػز بقده»: رؾمقل اهلل  : ىمولىمول, قمـ أيب هريرة 

(, 4894, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )شمـ ريح ادسؽ ,افصائؿ أضقب ظـد اهلل تعاػ ؾؿِ 

 (. 4454سؾؿ )وم

 اًمػؿ: قُف ؾُ ىمقًمف: ظَم : (468)ص "فًمطوئػ"ذم   ؿال الاؾظ ابـ رجب

وهل رائحي  ,اعمعدة مـ اًمطعوم سموًمصقوم خلؾقِّ  ,رائحي مو يتصوقمد مـف مـ إسمخرة

طمقٌ يموكً كوؿمئي قمـ  ,قمـد اهلل ًمؽـفو ـمقبي ,اًمـوس ذم اًمدكقو ومِّ َش مستؽرهي ذم مَ 

ًمقكف ًمقن  ,يمام أن دم اًمشفقد جيلء يقم اًمؼقومي يثغى دمو ,ـموقمتف واسمتغوء مرضوشمف

 .اهـاًمدم وريف ريح اعمسؽ
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الصٗاً ضبب ملضاعفٛ احلطٍات إىل ضبع واٟٛ ضعف إىل  شسٚ:ع سابعٛالفضٗمٛ ال
 أضعاٍف كجريٚ: 

ف قمـ اهلل شمبورك وشمعومم: أكف ىمول: ومقام يروي ىمول , ىمول: قمـ أيب هريرة 

(, 4894, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )شوالسـة بعؼ أمثاهلا ,افصقام يل, وأكا أجزي بف

 (. 4454ومسؾؿ )

 .ضاظػ إػ شبع مائة ضعػيُ (: 4454سمرىمؿ )وذم ًمػظ عمسؾؿ 

ومــ هـؿ بحســة :  : ىمول رؾمـقل اهلل, ىمولوذم طمديٌ اسمـ قمبوس 

 إػ أضـعاٍف  ,إػ شـبع مائـة ضـعػ ,ظـده ظؼـ حســاتـتبفا اهلل فف ؾعؿؾفا, 

 (. 414(, ومسؾؿ )6494, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )ـثرة

 فو, واهلل أقمؾؿ.تِ ـي مـ أدًم  سمقِّ واضحي وهذه اًمػضقؾي فموهرة 
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 حلصٕه الصاٟي عمٜ أجس ال حطاب لْ: ٛ عشسٚ: الصٗاً ضبْباوطالفضٗمٛ اخل

ََم ُيَقّفَّ ىمول اهلل شمعومم:  ابُِروَن َأْجَرُهْؿ بَِغْرِ ِحَساٍب إِكَّ  .[64]افزمر:   افصَّ

واًمصوسمرون هـو : (45/644) "شمػسػمه"ذم   افؼرضبلؿال اإلمام 

افصقم يل وأكا أجزي  : ـ ا قمـ اهلل قمز وضمؾخمؼمً ـ  اًمصوئؿقن, دًمقؾف ىمقًمف 

 .اهـ(4)بف

ََم ىمقًمف:  (7/89) "هشمػسػم"ذم   وؿال الاؾظ ابـ ـثر ابُِروَن إِكَّ ُيَقّفَّ افصَّ

غرف ؽول, إكام يُ قزن هلؿ وٓ يُ : ًمقس يُ ىمول إوزاقمل :َأْجَرُهْؿ بَِغْرِ ِحَساٍب 

 و.هلؿ همرومً 

سى قمؾقفؿ صمقاب قمؿؾفؿ ىمط, وًمؽـ : سمؾغـل أكف ٓ ُي  وىمول اسمـ ضمريٍ

 زادون قمغم ذًمؽ.يُ 

ابُِروَن َأْجَرُهْؿ بَِغْرِ وىمول اًمسدي:  ََم ُيَقّفَّ افصَّ  اهـيعـل: ذم اجلـي.  ِحَساٍب إِكَّ

 :طمسوب سموًمصؼم ذم أيي: اًمصقوم, وأن اعمراد سمغػم : واًمؼقل سملن اعمرادؿؾت

 ٓ اجلـي هق إىمرب: ًمظوهر أيي, واهلل أقمؾؿ. ,إضمر

 

                                      

 ."اًمصحقحلم", وأكف ذم شمؼدم خترجيف (4)
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ٍُٖاه بْ وَ املكاوات أعمٜ وَ وكاً الشّادٚ  صٗاًالعشسٚ:  ٛطادضالفضٗمٛ ال قد 
 يف ضبٗن اهلل: 

اهلل, قمغم ـمؾحي سمـ قمبقد كزٓ مـ أهؾ اًمقؿـ , أن رضمالن  قمـ أيب هريرة

, صمؿ مؽٌ أظمر سمعده ؾمـًي, صمؿ موت قمغم ومراؿمف,  ومُؼتؾ أطمدمهو مع رؾمقل اهلل

أن اًمذي موت قمغم ومراؿمف دظمؾ اجلـي ىمبؾ أظمر سمحلٍم,  :َي ـمؾحي سمـ قمبقد اهللومُلرِ 

يف اْلرض  ـؿ مؽث: , ومؼول رؾمقل اهلل ومذيَمر ذًمؽ ـمؾحُي ًمرؾمقل اهلل 

وصام  , أفػًا وثَمكَمئة صالةصذَّ : ىمول: طمقًٓ, ومؼول رؾمقل اهلل  .بعَده؟

  .(4)(4189أمحد سمرىمؿ ) اهرو ,رمضان

أن قمـ قمبد اهلل سمـ ؿمداد, : (614وأيب يعغم ) ,(4484ٕمحد سمرىمؿ ) ًمػظٍ وذم 

 , ومؽوكقا قمـد ـمؾحي ,وملؾمؾؿقا, اًمـبل قمغم ىمدمقا كػر مـ سمـل قمذرة صمالصمي 

ٌَ صمؿ سمَ  ,شفدوموؾمتُ  ,هؿومخرج ومقفؿ أطمدُ  ,وسمعثً  ومبعٌ اًمـبل  ومخرج  ,سمعثو آظمر ع

ومرأيً  ,ىمول ـمؾحي: ومرأيتفؿ ذم اجلـي .صمؿ موت اًمثوًمٌ قمغم ومراؿمف ,شفدمـفؿ وموؾمتُ 

شفد ورأيً اًمذي اؾمتُ  ,شفد آظمرا يؾقفورأيً اًمذي اؾمتُ  ,ؿفُ ومَ مَ اعمقً قمغم ومراؿمف أَ 

وما أكؽرت مـ ذفؽ  ومؼول: ,ذًمؽ ًمف يمرُت ومذ, وملشمقً اًمـبل  ,ؿهُ رُ أوهلؿ آظِم 

                                      

(4) : ـٌ  .(176سمرىمؿ ) "صحقح اًمؽمهمقى", و(4/449) "اًمؽمهمقى واًمؽمهقى" راضمع: حس
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فتسبقحف وتؽبره  ؛ر يف اإلشالمعؿَّ مـ مممـ يُ  ,فقس أؾضؾ ظـد اهلل ظز وجؾ

  .(4)وِتؾقؾف

أفقس ؿد :  ىمول :(1965واسمـ موضمف ) ,(4481ٕمحد سمرىمؿ ) وذم روايي

 .ىموًمقا: سمغم .وأدرك رمضان ؾصامف؟ىمول:  ,ىموًمقا: سمغم .مؽث هذا بعده شـة؟

 بقـفَم أبعد ما بغ ََم ؾَ ؾَ ىمول:  ,ىموًمقا: سمغم .؟وصذ ـذا وـذا شجدة يف افسـةول: ىم

 .(6)افسَمء واْلرض

ووضمف اًمدًٓمي مـ روايوت احلديٌ: فموهرة واضحي سمقِّـي, قمغم مو قَمـَْقك و ًمف, 

 واهلل اعمستعون, وهق أقمؾؿ.

 

 

 

 

                                      

ـٌ  (4)  "ُتؼقؼ اعمسـد"و, (6/654) "اًمصحقحي", و(48/684) "جمؿع اًمزوائد" راضمع: :حس

(1/68). 

  .(6/00) "ُتؼقؼ اعمسـد", و(668سمرىمؿ ) "صحقح السيغق "راضمع:  فغره: صحقٌح  (6)
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 لْٗ إضافٛ تشسٍٖفأضاف اهلل تبازك ٔتعاىل الصٗاً إ :عشسٚ طابعٛالفضٗمٛ ال
 ٔتكسٖي:

: ـؾ ظؿؾ ابـ تعاػ ؿال اهلل: ىمول رؾمقل اهلل  ىمول: قمـ أيب هريرة 

(, ومسؾؿ 4984)سمرىمؿ , رواه اًمبخوري آدم فف, إال افصقام, ؾنكف يل وأكا أجزي بف

(4454.) 

قمنمة ـ ٕهؾ اًمعؾؿ ـ  (4/488) "اًمػتح"ذم   ذـر الاؾظ ابـ حجر

مو  فووؾمبى اظمتصوص اًمصقم هبذا اًمػضؾ, أمه ,ٌذم سمقون معـك احلديأوضمف 

 يكم:

و : عم   ؿال افؼرضبل :أن اًمصقم ٓ يؼع ومقف اًمريوء يمام يؼع ذم همػمه اْلول:

وملضوومف  ,ع قمؾقف سمؿجرد ومعؾف إٓ اهللؾِ ط  يموكً إقمامل يدظمؾفو اًمريوء, واًمصقم ٓ يَ 

  .يدع صفقتف مـ أجع وهلذا ىمول ذم احلديٌ:  ,اهلل إمم كػسف

سؾؿ مو يظفر وىمّؾ أن يَ  ,مجقع اًمعبودات شمظفر سمػعؾفو:  وؿال ابـ اجلقزي

 سمخالف اًمصقم.ـ  مـ اًمريوء وًمطف رءٌ يعـل ىمد ُي  ـمـ ؿمقٍب 

أين أكػرد سمعؾؿ مؼدار صمقاسمف وشمضعقػ : بف يوأكا أجزاعمراد سمؼقًمف:  افثاين:

  .طمسـوشمف

وأهنو  ,صمقاهبو ًمؾـوسشػً مؼودير أن إقمامل ىمد يمُ  :: معـوه ؿال افؼرضبل

ثقى قمؾقف سمغػم ومنن اهلل يُ  ,قومإٓ اًمصِّ  ,ضوقمػ مـ قمنمة إمم ؾمبعامئي إمم مو ؿموء اهللشمُ 
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السـة ظؼ  ,ـُؾ ظؿؾ ابـ آدم ُيضاظُػ : (4)ويشفد هلذا روايي مسؾؿ ,شمؼدير

, أمثاهلا, إػ شبعَمئة ضعػ, ؿال اهلل ظز وجؾ: إال افصقم ؾنكف يل وأكا أجزي بف

ََم مـ همػم شمعقلم عمؼداره, وهذا يمؼقًمف شمعومم:  ,اوزي قمؾقف ضمزاء يمثػمً ضمأُ  :أي إِكَّ

ابُِروَن َأْجَرُهْؿ بَِغْرِ ِحَساٍب   .[64]افزمر: ُيَقّفَّ افصَّ

واعمؼدم  أكف أطمى اًمعبودات إزم   :أي افصقم يل أن معـك ىمقًمف: افثافث:

 ًمؾصقوم قمغم ؾموئر ومضاًل  افصقم يل : يمػك سمؼقًمف: ؿال ابـ ظبد افزقمـدي. 

 اًمعبودات.

ظؾقؽ : ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  , قمـ أيب أمومي (6)وروى اًمـسوئل

 .(1)ؾنكف ال مثؾ فف ,بافصقم

ًُ أن اإلضوومي إضوومي شمنميػ وشمعظقؿ, يمام يُ  افرابع: , , وكوىمي اهللاهلل ؼول: سمق

  , ويمؾ اخلؾؼ مؾٌؽ هلل شمبورك وشمعومم.وإن يموكً اًمبققت يمؾفو هلل

                                      

  ., قمـ أيب هريرة (4454سمرىمؿ ) (4)

 . (6668سمرىمؿ ) (6)

 ـ.  أقمغم اًمرىمؿ اعمذيمقر قمؼىـ  "صحقح وضعقػ اًمـسوئل"راضمع:  :صحقٌح  (1)
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ذم مثؾ هذا اًمسقوق ٓ  ,: اًمتخصقص ذم مقضع اًمتعؿقؿ يـ بـ ادـرؿال افز

  نميػ.عظقؿ واًمت  ػفؿ مـف إٓ اًمت  يُ 

ه مـ اًمشفقات مـ صػوت اًمرب ضمؾ آؾمتغـوء قمـ اًمطعوم وهمػمِ اخلامس: 

 سمتٍمف. .اهـقاومؼ صػوشمف أضوومف إًمقفب اًمصوئؿ إًمقف سمام يُ  شمؼر  ومؾام   ,ضمالًمف

 ـ وهق يقضح (44)ص "وًمس ؿمفر رمضونجم"ذم   وؿال افعالمة افعثقؿغ

 ومضؾ اًمصقوم مـ هذا احلديٌ ـ:

 .....أن اهلل اظمتص ًمـػسف اًمصقم مـ سملم ؾموئر إقمامل: وذًمؽ ًمنمومف اْلول:

, وملضوف اجلزاء إمم كػسف اًمؽريؿي: شوأكا أجزي بف أن اهلل ىمول ذم اًمصقم: افثاين:

إمم ؾمبعامئي  ,سـي سمعنم أمثوهلوضوقمػ أضمرهو سموًمعدد, احلٕن إقمامل اًمصوحلي يُ 

مـ همػم  ,قم ومنن اهلل أضوف اجلزاء قمؾقف إمم كػسفإمم أضعوف يمثػمة, أمو اًمص   ,ضعػ

 اقمتبور قمدد, وهق ؾمبحوكف أيمرم إيمرملم وأضمقد إضمقديـ.

ا سمال طمسوب, واًمصقوم صؼم  يمثػمً ومقؽقن أضمر اًمصوئؿ قمظقاًم  ,قفوطِ عْ ي سمؼدر مُ واًمعطق  

 ,صؼم قمـ حمورم اهلل, وصؼم قمغم أىمدار اهلل اعممعمي مـ اجلقع واًمعطشقمغم ـموقمي اهلل, و

وضعػ اًمبدن واًمـػس, ومؼد اضمتؿعً ومقف أكقاع اًمصؼم اًمثالصمي, وُتؼؼ أن يؽقن 

ابُِروَن َأْجَرُهْؿ بَِغْرِ ِحَساٍب اًمصوئؿ مـ اًمصوسمريـ, وىمد ىمول اهلل شمعومم:  ََم ُيَقّفَّ افصَّ  إِكَّ

  اهـ.[64]افزمر:

 واًمؼقل اًمراسمع أىمرهبو, وأقمدهلو, واهلل أقمؾؿ.  ؿؾت:
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عشسٚ: أجس الصٗاً ٖدَّخسٓ اهلل تبازك ٔتعاىل لمعبد وَ غري أُ  جاوٍٛالفضٗمٛ ال
 ص وٍْ ش٠ّٗا ألحٍد وَ اخلمل: ٍُِٖك

: ـؾ ظؿؾ ابـ تعاػ ؿال اهلل: رؾمقل اهلل ىمول  :ىمول هريرة قمـ أيب 

مسؾؿ (, و4984, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )بفآدم فف, إال افصقام, ؾنكف يل وأكا أجزي 

(4454.) 

سملم اًمعبد وسملم  اًمصقم رٌس : (6/674) "هشمػسػم"ذم   ؿال اإلمام افؼرضبل

 ومو ؾمقاه مـ اًمعبودات فموهر, رسمام ,و سمفٓ يظفر إٓ ًمف, ومؾذًمؽ صور خمتًص  ,رسمف

 اهـو وريوء, ومؾفذا صور أظمص سموًمصقم مـ همػمه.شمصـعً ـ صوطمُبف ـ ومعؾف 

ـ سمعد رسد أىمقال اًمعؾامء  (4/489) "اًمػتح"ذم   وؿال الاؾظ ابـ حجر

 مـفو شُمقرم   اًمعبودات مجقع أن :ذم معـك هذا احلديٌ ـ: اًمؼقل اًمتوؾمع ذم معـوه هق

 سمـ إؾمحوق ـمريؼ مـ قفؼل,اًمب ذًمؽ َروى اًمصقوم, يقم اًمؼقومي إٓ اًمعبود مظومل

 يقم يمون إذا أكف ىمول:  قمققـي اسمـ قمـ أسمقف, قمـ اًمقاؾمطل, طمسون سمـ أيقب

 آ ًمف يبؼك ٓ طمتك قمؿؾف, مـ اعمظومل مـ قمؾقف مو ويمدِّي قمبده, اهلل ُيوؾمى اًمؼقومي

ؾ اًمصقم,  اجلـي.اهـ  سموًمصقم ويدظمؾف اعمظومل, مـ قمؾقف سمؼل مو اهلل ومقتحؿ 
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وشمظفر : (46)ص "جموًمس ؿمفر رمضون"ذم   عثقؿغوؿال افعالمة اف

: إذا يمون يقم يمام ىمول ؾمػقون سمـ قمققـي  ,وموئدة هذا آظمتصوص يقم اًمؼقومي

طمتك إذا مل  ,مدي مو قمؾقف مـ اعمظومل مـ ؾموئر قمؿؾفوؾمى اهلل قمبده, ويُ اًمؼقومي ُي 

 اهـًمصقم.دظمؾف اجلـي سموقم يتحؿؾ اهلل قمـف مو سمؼل مـ اعمظومل, ويُ يبؼ إٓ اًمص  
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ُٖعسض عىم٘ ٔأٌا : : قٕلْ ٔالعشسُٔ ٛ عشسٚتاضعالفضٗمٛ ال إٌِّ٘ ُأحبُّ أُ 
ذلك ًٖٕ ٔلدت فْٗ ٔبعجت فْٗ ٔأٌصه عم٘ : ـ يف صٗاً ًٖٕ االثٍنيـ  ٔقٕلْ صاٟي

 : فْٗ

عرض اْلظَمل يقم االثـغ تُ »: ؾمقل اهلل ىمول: ىمول ر  قمـ أيب هريرة

 .(4)(747, رواه اًمؽممذي سمرىمؿ )شوأكا صائؿ ,عرض ظؿعيُ واخلؿقس, ؾلحب أن 

و ًمزيودة ـمؾبً  :أي: (4/4466) "مرىموة اعمػوشمقح"ذم   ظع افؼاري الَّ ؿال ادُ 

 .اهـرومعي اًمدرضمي

ؾؿعوت: ىمول ذم اًم  : (7/85) "مرقموة اعمػوشمقح"ذم   وؿال ادبارك ؾقري

عرض, واًمصقم ًمعؾف إكام اظمتور اًمصقم ًمػضؾف, وٕكف ٓ يدري ذم أيي ؾموقمي شمُ 

 سمخالف موقمداه مـ إقمامل ىظمريستققمى اًمـفور, وٕكف جيتؿع مع إقمامل إُ 

 اهـاكتفك.

                                      

احلديٌ وأصؾ ـ,  ادذكور أظذالرقم  ـ ظؼ  "وضعقف السمذيصحقح "راضمع:  :صحقٌح  (4)

 , واهلل أقمؾؿ.أقمغم , سمـحق اًمؾػظ اعمذيمقر(, قمـ أيب هريرة 6565سمرىمؿ ) "مسؾؿ"ذم 
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: يبؽل إمم (: يمون إسمراهقؿ اًمـخعل 467)ص "فطائػ ادعارف"ويف 

أقمامًُمـو قمغم اهلل  امرأشمف يقم اخلؿقس, وشمبؽل إًمقف ويؼقل: اًمققم شُمعرض

 قمزوضمؾ.اهـ  

يمون ُيى أن ُيرومع قمؿؾف  , وأكف وومضقؾي اًمصقوم ذم احلديٌ فموهرة ؿؾت:

ٓ  ًمنمف اًمصقوم, واهلل أقمؾؿ.  وهق صوئؿ, ومو ذًمؽ إ

ئؾ قمـ صقم يقم ؾُم  , أن رؾمقل اهلل قمـ أيب ىمتودة إكصوري و

, رواه شـ ؾقف زل ظعَّ كأُ  وـ أ ,ذاك يقم وفدت ؾقف, ويقم بعثت»ؼول: ومآصمـلم؟ 

 (.4466مسؾؿ سمرىمؿ )

  "آصمور اًمشقخ "يمام ذم  ظبد افرمحـ بـ َيقل ادعؾؿل افقَمينؿال افعالمة 

 شمنميع صقوم يقم آصمـلم ؿمؽًرا قمغم اًمـعؿتلممـ ؽؿي احلو:(47/49-46)م

, وإكزال اًمؼرآن قمؾقف, يمام ذم طمديٌ أيب ىمتودة اًمعظقؿتلم: وٓدة رؾمقِل اهلل 

كُسقا صقم يقم  -ويو ًمألؾمػ  -إن اعمسؾؿلم .. (.4466ه مسؾؿ )اًمذي روا

, ومو يتضؿـ  ,آصمـلم ,  ذًمؽ مـ حمبتفومو ذم صقمف مـ ؿمؽر اهلل قمز  وضمؾ 

طمتك إن أيمثرهؿ جيفؾ ذًمؽ, ومل أَر ـمقَل قمؿري مـ يصقُمف سمتؾؽ اًمـقي وٓ مـ 

 اهـيذيمره.
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عمّٗي الصالٚ ٔالسضن ٗاٞ الصٗاً وَ أعىاه األٌب :ادٖٛ ٔالعشسُٔاحلالفضٗمٛ 
 ٔالطالً:

أحب »ىمول ًمف:  أن رؾمقل اهلل , قمبد اهلل سمـ قمؿرو سمـ اًمعوص قمـ 

, وأحب افصقام إػ اهلل صقام داود, وـان يـام ة إػ اهلل صالة داود افصال

, رواه اًمبخوري شاكصػ افؾقؾ ويؼقم ثؾثف, ويـام شدشف, ويصقم يقما, ويػطر يقمً 

 (.4459)مسؾؿ (, و4414سمرىمؿ )

اعمذيمقرة قمؼى هذه  ,مـ ظمصوئص ؿمفر رمضون اًمثوكقي( صقصياخل)وذم 

قمغم إمؿ اًمسوسمؼي, أكبقوئفو ورؾُمؾِفو قمؾقفؿ  وُمرضىمد سمقون أن اًمصقوم  :اًمػضوئؾ

 وأىمقامفؿ, واهلل أقمؾؿ. ,اًمصالة واًمسالم

همػم مو ُذيمر  ,مـ إدًميػل اًمبوب وم أطمٌد, فؾ ذًمؽومال جيَ  و صقم كبقـو وأم  

 , واهلل اعمستعون, وهق أقمؾؿ.أيمثر مـ موئي دًمقؾ ,ذه اًمرؾموًميذم ه
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ُٖكاف٠ّي اهلل تبازك ٔتعاىل يف اآلخسٚ وَ ٔالعشسُٔ جاٌٗٛالفضٗمٛ ال : الصاٟىُٕ 
 جٍظ أعىاهلي:

ُؾقا ؽوومئف اهلل ذم أظمرة سملن ُيؼول ًمف: ًمصوئؿ ىمد جيقع ذم اًمدكقو, ومقُ ووم ـُ

ُبقا َهـِقًئا بََِم َأْشؾَ  افَِقةِ َواْذَ اِم اخْلَ  .[20]الاؿة:  ْػُتْؿ يِف اْْلَيَّ

واسمـ  ,قمـ جموهد يورُ  :(64/668) "هشمػسػم"ذم   ؿال افعالمة اْلفقد

  .أيوم اًمصقومسملهنو  :وويمقع مـ شمػسػم هذه إيوم ,ضمبػم

 ,سمؾغـل أكف إذا يمون يقم اًمؼقومي :ىمولأكف قمـ يعؼقب احلـػل  ,وأظمرج اسمـ اعمـذر

ً ؿمػوهؽؿ قمـ َص ؾَ وىمد ىمَ  ,إًمقؽؿ ذم اًمدكقو ُت رْ ظَ يو أوًمقوئل ـموعمو كَ  :مميؼقل اهلل شمعو

ويمؾقا  ,ومؽقكقا اًمققم ذم كعقؿؽؿ ,ومخصً سمطقكؽؿ ,وهمورت أقمقـؽؿ ,إذسمي

 .(4)اهـواذسمقا هـقئًو سمام أؾمؾػتؿ ذم إيوم اخلوًمقي.

غم معفو قم وهق متؽكءٌ ـ اهلل  زِمِّ قَ : شمؼقل احلقراء ًمِ  افبرصي وؿال السـ

 ,وملمرَ مو سملم اًمط   سمعقدٍ  صوئٍػ  إًمقؽ ذم يقمٍ  رَ ظَ كَ  ف: إكـ شمعوـمقف اًمؽلس ,هنر اًمعسؾ

وىمول: اكظروا إمم  ,ومبوهك سمؽ اعمالئؽي ,اًمعطش مـ ضمفدِ  رةٍ ضمِ وهَ نِ وأكً ذم فمؿ

                                      

 (.458)ص "ًمطوئػ اعمعورف"ذم  وذيمره اسمـ رضمى  (4)
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 ,ومقام قمـدي رهمبيً  ,وـمعومف وذاسمف مـ أضمكم ,شمفشمرك زوضمتف وؿمفقشمف وًمذ   ,قمبدي

 .(4)ر ًمؽ يقمئذ وزوضمـقؽومغػ ,ين ىمد همػرت ًمفأاؿمفدوا 

 "جموًمس  ؿمفر رمضون اعمبورك"ـ طمػظف اهلل شمعومم ـ: ذم  وؿال افعالمة افػقزان

قاهِتو, وَصؼَموا قمغم اجلقِع واًمعطِش سفؿ ذم اًمدكقو مـ ؿَمفومؾام مـعقا أكػ: (77ص)

ضُفؿ اهللُ يقَم اًمؼقوميِ ـموقمًي هللِ  ُبقا َهـِقًئا  ومؼول هلؿ: ,, قَمق  ُؾقا َواْذَ بََِم ـُ

افَِقةِ : سمسبِى مو ىمدمُتؿ يعـل َأْشَؾْػُتؿْ  اِم اخْلَ , يعـل إيوم اعموضقي, أيوَم يِف اْْلَيَّ

 .اًمدكقو

اعمحنِم ذم اجلقِع  ؿلم, يليمؾقن وينمسمقن, واًمـوُس ذموهذا ظموصٌّ سموًمصوئ

ُؾقا  ,واًمعطِش واًمضقِؼ واًمضـِؽ, وهؿ يليمؾقن قمغم مقاِئِدِهؿ وينمسمقن ـُ

ُبقا  افَِقةِ َواْذَ اِم اخْلَ  اهـ.َهـِقًئا بََِم َأْشَؾْػُتْؿ يِف اْْلَيَّ

ويمذًمؽ اًمصوئؿ ىمد يظؿئ ذم اًمدكقو, ومُقؽوومئف اهلل ذم أظمرة سمام ىمول  ؿؾت:

ؼال فف افريان, يدخؾ مـف افصائؿقن يقم ا يُ إن يف اجلـة بابً  :رؾمقل اهلل 

قؼقمقن ال يدخؾ مـف ؼال: أيـ افصائؿقن؟ ؾافؼقامة, ال يدخؾ مـف أحد ؽرهؿ, يُ 

                                      

 (.178)ص "ًمطوئػف"ذم  , وذيمره اسمـ رضمى (19سمرىمؿ ) "يمتوب اجلقع"رواه اسمـ أيب اًمدكقو ذم  (4)
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رواه اًمبخوري سمرىمؿ , ؾؾؿ يدخؾ مـف أحد ,ؽؾؼأحد ؽرهؿ, ؾنذا دخؾقا أُ 

 . (, قمـ ؾمفؾ سمـ ؾمعد 4456(, ومسؾؿ )4896)

ومـ ـان مـ أهؾ : ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وذم طمديٌ أيب هريرة 

 (.4867(, ومسؾؿ )4897, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )افصقام َدَخَؾ مـ باب افريان

مـ دخؾ ؾنذا دخؾ آخرهؿ ُأؽؾؼ, زيودة:  :(4)سمـ ظمزيؿياوـد اًمـسوئل, وقم

 .(6)اال يظؿل أبًد  ؛َب ومـ َذِ  ,ذب

 َل ؿِّ ؾُم  :ىمول اًمعؾامء: (7/446) "ذح مسؾؿ"ذم   ؿال اإلمام افـقوي

وهق  ,قفوقموىمبتف إًم, ىوَ ػُمْ و قمغم أن اًمعطشون سموًمصقم ذم اهلقضمر ؾَم سموب اًمريون شمـبقفً 

 .اهـمشتؼ مـ اًمري

 ,وزن ومعالنقمغم ون اًمري  : (4/444) "ػتحاًم"ذم   وؿال الاؾظ ابـ حجر

 ,سمدظمقل اًمصوئؿلم مـف ُص تَ َيْ  ,قمغم سموب مـ أسمقاب اجلـي قمؾؿٌ  اؾمؿٌ  ,يمـ اًمر  

                                      

 .(4986) "صحقحف"ذم سمـ ظمزيؿي وا (,6616سمرىمؿ ) "اًمصغرى"ذم اًمـسوئل  (4)

ُتؼقؼ ", واعمذيمقر أقمغم ـاًمرىمؿ  ـ قمؼى "صقح وضعقػ اًمـسوئل" :راضمعزيادٌة صحقحة:  (6)

 و, واهلل أقمؾؿ. ـ أيًض  قمؼى اًمرىمؿ اعمذيمقر , ًمألقمظؿل  "صحقح اسمـ ظمزيؿي
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وهق مـوؾمى  ,يٕكف مشتؼ مـ اًمر   :وهق ممو وىمعً اعمـوؾمبي ومقف سملم ًمػظف ومعـوه

  .سمتٍمف .اهـحلول اًمصوئؿلم
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 فصْن: يف صٗاً ٌّاز الصَِّٗف لظىإ ِٕاجسٓ ٔشدٚ حسٓ:

 ,ي ذم اًمبحرسمعٌ أسمو مقؾمك قمغم رسي   أن رؾمقل اهلل  ,قمـ اسمـ قمبوس 

يو أهؾ  :ومقىمفؿ هيتػ إذا هوشمٍػ  ,ذم ًمقؾي مظؾؿي ,اعومبقـام هؿ يمذًمؽ ىمد رومعقا اًمنمِّ 

 اًمسػقـي ىمػقا أُ 
ٍ
ومؼول أسمق مقؾمك أظمؼمكو إن يمـً  ,ػسفىمضوه اهلل قمغم ك ظمؼميمؿ سمؼضوء

ًمف ذم يقم  قمطش كػسفَ أكف مـ أَ  ,إن اهلل شمبورك وشمعومم ىمه قمغم كػسف :ىمول, اخمؼمً 

 .(4)(4974) "اًمبحر اًمزظمور"ذم  رواه اًمبزار, ؾمؼوه اهلل يقم اًمعطش :صوئٍػ 

قمـ أيب مقؾمك  ,قمـ أيب سمردة ,مـ طمديٌ ًمؼقط, (6)ورواه اسمـ أيب اًمدكقو

 ,ومبقـام كحـ واًمريح ًمـو ـمقبي ,ظمرضمـو هموزيـ ذم اًمبحر :ىمول إؿمعري 

طمتك ـ ظمؼميمؿ ىمػقا أُ  :و يـودي يو أهؾ اًمسػقـيإذ ؾمؿعـو مـوديً  ,واًمنماع ًمـو مرومقع

ومؼول: مـ  ,ىمول: ومؼوم أسمق مقؾمك قمغم صدر اًمسػقـيـ وامم سملم ؾمبعي أصقات 

 ,ف اًمصقتو؟ وملضموسمأكً؟ وإمم أيـ أكً؟ أٓ شمرى أيـ كحـ؟ وهؾ شمستطقع وىمقومً 

 
ٍ
ىمول: إن اهلل  .ومؼول: سمغم ,ىمضوه اهلل قمز وضمؾ قمغم كػسف؟ ومؼول: أٓ أظمؼميمؿ سمؼضوء

                                      

 .اهـطمسـ رواه اًمبزار سمنؾمـودٍ : (6/54) "اًمؽمهمقى واًمؽمهقى"ذم   ؿال ادـذري (4)

 .ـخمتًٍما  اًمسوسمؼاًمرىمؿ  قمؼىواًمبزار ـ  ,(41سمرىمؿ ) "يمتوب هقشمػ اجلـ"ذم  (6)
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و يمون طمؼً  :طمور   ش كػسف هلل قمز وضمؾ ذم يقمٍ أكف مـ قمط   ,وضمؾ ىمه قمغم كػسف قمز

  .أن يرويف يقم اًمؼقومي :قمغم اهلل قمز وضمؾ

اإلكسون  اًمذي يؽود ,ك اًمققم اًمشديد احلريتقظم   ىمول: ومؽون أسمق مقؾمك 

 . ومقصقمف ,اومقف أن يـسؾخ طمرً 

يت ومؼقؾ: : اكظروا أصبحـو؟ وملُ ـعمو أن طمرضه اعمقت  ـ  ؿال معاذ بـ جبؾو

يت ذم سمعض ذًمؽ, طمتك أُ  ,صبحيت ومؼقؾ: مل شمُ صبح, ىمول: اكظروا أصبحـو, وملُ مل شمُ 

و سموعمقت, ومؼقؾ ًمف: ىمد أصبحً, ىمول: أقمقذ سموهلل مـ ًمقؾي صبوطمفو إمم اًمـور, مرطمبً 

ًُ و طمبقبً ا مغقبً و زائرً رطمبً م أظموومؽ, وملكو اًمققم  و, ضموء قمغم وموىمي, اًمؾفؿ إين ىمد يمـ

ًمؽري  ,أين مل أيمـ أطمى اًمدكقو وـمقل اًمبؼوء ومقفو ,أرضمقك, اًمؾفؿ إن يمـً شمعؾؿ

ومزامحي  ,ومؽوسمدة اًمسوقموت ,وٓ ًمغرس اًمشجر, وًمؽـ ًمظؿل اهلقاضمر ,إهنور

وأسمق كعقؿ ذم  ,(4847) "اًمزهد"د ذم , رواه أمحاًمعؾامء سموًمريمى قمـد طمؾؼ اًمذيمر

 "اًمثبوت قمـد اعمامت", واسمـ اجلقزي ذم (4/619) "طمؾقي إوًمقوء"

 .(4)(448)ص

                                      

 طوئػًم" :راضمعإٓ أكف ىمد ورد كحقه قمـ مجٍع مـ اًمسؾػـ صحوسمي وشموسمعلم ـ  شـده جمفقل: يف (4)

 ., واهلل أقمؾؿ., ٓ سمـ رضمى (458)ص "اعمعورف
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 : العشسُٔاخلاوطٛ ٔلجالجٛ ٔالسابعٛ ٔالفضٗمٛ ا
ٌٛ أٙ: ٔقاٖٛ وَ الٍاز  الصٗاً ُجٍ

 ٔضبب جلعن بٍٗك ٔبني الٍاز خٍدقا كىا بني الطىاٞ ٔاألزض  
 عٍك ضبعني خسًٖفا إىل وطريٚ واٟٛ عاً:إلبعاد الٍاز ضبب ٔ

: ـؾ ظؿؾ ابـ تعاػ ؿال اهلل :ىمول رؾمقل اهلل ىمول:  هريرة قمـ أيب 

, رواه اًمبخوري سمرىمؿ ؾنكف يل وأكا أجزي بف, وافصقام جـة ؛آدم فف, إال افصقام

 (.4454ومسؾؿ ) ,(4984)

ىمقًمف: : (6/418) "اًمعؾقم واحلؽؿضمومع "ذم   ؿال الاؾظ ابـ رجب

ًٌ  :شافصقم جـة» ضموه ذم مـ وضمقه يمثػمة, وظمر   قمـ اًمـبل  هذا اًمؽالم صموسم

  .(4)قمـ اًمـبل , مـ طمديٌ أيب هريرة , "اًمصحقحلم"

وحصـ حصغ مـ  ,افصقام جـة» :سمزيودة, وهل (6)ضمف اإلموم أمحدوظمر  

 .شافـار

                                      

 , واهلل أقمؾؿ.أقمغم وهق احلديٌ اعمذيمقر ؿؾت: (4)

ـٌ بشق (6) ًمألركوؤوط  "ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿُتؼقؼ "(, راضمع: 6/486)أظمرضمف أمحد  اهده:حس

(6/418 .) 
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, ىمول: قمـ اًمـبل  ,مـ طمديٌ قمثامن سمـ أيب اًمعوص  (4)جوظمر  

 .(6)شافصقم جـة مـ افـار, ـجـة أحدـؿ مـ افؼتال»

ؿال ربـا ظز وجؾ: افصقام », ىمول: قمـ اًمـبل , ومـ طمديٌ ضموسمر 

 .(1)شستجـ هبا افعبد مـ افـارـة يَ ُج 

 , قمـ اًمـبل  مـ طمديٌ أيب قمبقدة ,(4)ج اإلموم أمحد واًمـسوئلوظمر  

  .شافصقام جـة ما مل خيرؿفا»ىمول: 

يعـل: سموًمؽالم اًمسقئ وكحقه, وهلذا ذم طمديٌ أيب  ما مل خيرؿفاوؿقفف: 

ـة, ؾنذا ُج  افصقام»: قمـ اًمـبل  ,(5)"اًمصحقحلم"ذم  ,جاعمخر   هريرة 

                                      

(, 4619(, واسمـ موضمف سمرىمؿ )4/467) "اًمصغرى"ذم (, واًمـسوئل 4/66) "اعمسـد"ذم أمحد  (4)

 (.1649واسمـ طمبون )

 ًمؾعالمي إًمبوين  "تعؾقؼوت احلسون قمغم صحقح اسمـ طمبوناًم"راضمع: صحقٌح:  (6)

(5/461). 

(1) : ـٌ ضمومع اًمعؾقم  ُتؼقؼ"(, و1/488) "جمؿع اًمزاوائد"(. راضمع: 1/196رواه أمحد ) حس

 (. 6/418) إركوؤوط ًمؾشقخ  "واحلؽؿ

(. 4/467) "اًمصغرى"ذم (, واًمـسوئل 4/496( و)4/495أظمرضمف أمحد ) ؿابٌؾ فؾتحسغ: (4)

 ؿ.(, واهلل أقمؾ1/668) ؾشقخ إركوؤوط ًم "اعمسـد ُتؼقؼ"راضمع: 

ل ) :اًمسوسمؼ ذيمره (5)  , واهلل أقمؾؿ.(اًمػضقؾيهذه أو 
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ـان يقم صقم أحدـؿ, ؾال يرؾث, وال يػسؼ, وال جيفؾ, ؾنن امرؤ شابف ؾؾقؼؾ: 

 .شإين امرؤ صائؿ

 ـ أو ُيرىمعف ـ , وآؾمتغػور يرومعف,رق اًمصقوموىمول سمعض اًمسؾػ: اًمغقبي خُت 

 ق ومؾقػعؾ.ومؿـ اؾمتطوع مـؽؿ أن ٓ يليت سمصقم خمر  

 ., وإذا اؾمتغػر رىمعَ رَق : اًمصوئؿ إذا اهمتوب ظَم  وىمول اسمـ اعمـؽدر

افصقام »و: مرومققمً  قمـ أيب هريرة  ـ, ومقف كظر سمنؾمـودٍ ـ  (4)ج اًمطؼماينوظمر  

 .شأو ؽقبة بؽذٍب  , ىمقؾ: سمؿ يرىمف؟ ىمول:رؿفاجـة ما مل خُي 

ـ  ـي: هل مو يَ وموجلُ  ؼقف قمـد اًمؼتول مـ اًمرضب, سمف اًمعبد, يموعمجـ اًمذي يَ  ستج

َا ومؽذًمؽ اًمصقوم يؼل صوطمبف مـ اعمعويص ذم اًمدكقو, يمام ىمول قمز وضمؾ:  َيا َأُّيه

ـْ َؿْبؾُِؽْؿ  ـَ ِم تَِب َظَذ افَِّذي ـُ ََم  ـَ َقاُم  تَِب َظَؾْقُؽُؿ افصِّ ـُ ـَ آَمـُقا  ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ افَِّذي  َفَعؾَّ

ـي مـ اعمعويص, يمون ًمف ذم أظمرة ضمـي مـ اًمـور, وإن مل , ومنذا يمون ًمف ضُم [481]اًمبؼرة: 

 ـي ذم أظمرة مـ اًمـور.ـي ذم اًمدكقو مـ اعمعويص, مل يؽـ ًمف ضُم يؽـ ًمف ضُم 

                                      

 (.1/474) "جمؿع اًمزوائد"(. راضمع: 4516سمرىمؿ ) "إوؾمط"أظمرضمف اًمطؼماين ذم  ضعقٌػ: (4)

ىمف, وأدًمي ؿؾت ػف ختدش اًمصقوم, وخترِّ : ومع ضعػف ومنن معـوه صحقح: ٕن اًمغقبي واًمؽذب واًمس 

 هذا يمثػمة, واهلل أقمؾؿ. 
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بعث اهلل َيقك »و, ىمول: مرومققمً  مـ طمديٌ قمكم  ,(4)ج اسمـ مردويفوظمر  

وإن اهلل ومذيمر احلديٌ سمطقًمف, وومقف: ـ  إرسائقؾ بخؿس ـؾَمت بـ زـريا إػ بـل

ـؿثؾ رجؾ مشك إػ ظدوه, وؿد أخذ فؾؼتال  :ذفؽ يلمرـؿ أن تصقمقا, ومثُؾ 

 .(6)شيتجـة, ؾال خياف مـ حقث ما أُ 

ف يمؿثؾ و, وومقف ىمول: اًمصقوم مثؾُ مقىمقومً  قمـ قمكم  ,ضمف مـ وضمف آظمروظمر   

سالح, طمتك فمـ أن ًمـ يصؾ إًمقف ؾمالح رضمؾ اكتٍمه اًمـوس, وموؾمتحد ذم اًم

 اهـاًمعدو, ومؽذًمؽ اًمصقوم ضمـي.

                                      

رجافف  :(, وكسبف إمم أيب طمومٍد اًمبزار, وىمول4/459) "اجلومع اًمؽبػم"سققـمل ذم أورده اًم (4)

 (.6/419) إركوؤوط ًمؾشقخ  "ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿُتؼقؼ "راضمع:  مقثقؿقن.

بسـٍد (, وهمػُمه ـ 6611, قمـد اسمـ طمبون سمرىمؿ )وىمد ضموء قمـ أيب احلورث إؿمعري  (6)

, ويلمر بـل إن اهلل جؾَّ و: ـ سمؾػظ: ىمول  صحقح َـّ ظال أمر َيل بـ زـريا بخؿس ـؾَمت, يعؿؾ هب

َـّ  وآمُرـؿ بافصقام, وإكَم مثؾ ذفؽ: ـؿثؾ رجؾ معف سة ؾقفا مسؽ, وظـده وومقف: , إرسائقؾ يعؿُؾقا هب

ه أن جيدوا رَيفا, ؾنن افصقام ظـد اهلل أضقب مـ ريح ادسؽ ضمومع اًمعؾقم  ُتؼقؼ". راضمع: ظصابة يرسه

 (, واهلل أقمؾؿ.6/419) قخ إركوؤوط ؾشًم "واحلؽؿ
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ا يف مـ صام يقمً »:  ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قمـ أيب أمومي اًمبوهكمو

, رواه اًمؽممذي شـَم بغ افسَمء واْلرض ,اشبقؾ اهلل جعؾ اهلل بقـف وبغ افـار خـدؿً 

 .(4)(4664سمرىمؿ )

جعؾ ؿقفف: : (4/4465) "مرىموة اعمػوشمقح"ذم  ظع افؼاري  الَّ ـؿال ادُ 

  .ا سمؿسوومي مديدةو سمعقدً ا وموكعً و ؿمديدً طمجوسمً  :أي ااهلل بقـف وبغ افـار خـدؿً 

  .مسوومي مخسامئي ؾمـي :أي :ـَم بغ افسَمء واْلرضوؿقفف: 

 ,ف اًمصقم سموحلصـمتثقؾقي قمـ احلوضمز اعموكع, ؿمب   : اؾمتعورةىمول اًمطقبل 

ف اخلـدق ذم بِّ فً سموًمعدو, صمؿ ؿُم بِّ ا سمقـف وسملم اًمـور اًمتل ؿُم وضمعؾ ًمف ظمـدىمو طموضمزً 

 .اهـسمعد همقره سمام سملم اًمسامء وإرض

ًُ ىمول:  وقمـ أيب ؾمعقد اخلدري  ا مـ صام يقمً : يؼقل اًمـبل  ؾمؿع

رواه اًمبخوري سمرىمؿ  ,اار شبعغ خريػً ظد اهلل وجفف ظـ افـاب ,يف شبقؾ اهلل

 (.4451) مسؾؿ(, و6685)

                                      

 الرقم ادذكور أظذ ـ, واهلل أظؾم. ـ ظؼ  "صحقح وضعقف السمذي" راجع: صحقٌح: (1)
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ال يصقم يقًما ظبٌد يف شبقؾ اهلل؛ إال باظد سمؾػظ:  (4)وقمـد اًمـسوئل واسمـ طمبون

 .اهلل بذفؽ افققم وجفف ظـ افـار شبعغ خريًػا

 ,مـ صام يقما يف شبقؾ اهلل ظز وجؾ»: رؾمقل اهلل  ىمولىمول:  وقمـف 

 .(6)(6647, رواه اًمـسوئل سمرىمؿ )شاشبعغ ظامً  ,مـ جفـؿباظد اهلل وجفف 

مـ صام يقًما يف شبقؾ : ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـ قمؼبي سمـ قمومر 

 .(1)(6654, رواه اًمـسوئل سمرىمؿ )اهلل؛ باظد اهلل مـف جفـؿ مسرة مائة ظام

مـ صام يقًما يف شبقؾ : ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـ قمؿرو سمـ قمبسي 

سمرىمؿ  "إوؾمط"رواه اًمطؼماين ذم  ,ُعدت مـف افـار مسرة مائة ظاماهلل؛ بَ 

(1649)(4) . 

                                      

. راضمع: (, قمـف 1488(, واسمـ طمبون )6574سمرىمؿ ) "اًمؽؼمى"رواه اًمـسوئل ذم  صحقٌح: (4)

, وًمف أًمػوٌظ أظمرى, واهلل (5/696) ًمؾعالمي إًمبوين  "اًمتعؾقؼوت احلسون قمغم صحقح اسمـ طمبون"

 أقمؾؿ. 

 اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمغم ـ, واهلل أقمؾؿ.  قمؼىـ  "صحقح وضعقػ اًمـسوئل"راضمع:  صحقٌح: (6)

(1) : ـٌ  اًمرىمؿ اعمذيمقر أقمغم ـ, واهلل أقمؾؿ.  قمؼىـ  "صحقح وضعقػ اًمـسوئل"راضمع:  حس

 اهلل أقمؾؿ. , و(6/419) "اًمصحقحي"و ,(1/494) "جمؿع اًمزوائد"راضمع:  ال بلس بف: (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

67 

 

اعمبوقمدة قمـ  :ومعـاه: (8/11) "ذح مسؾؿ"ذم   ؿال اإلمام افـقوي

 .اهـؾمبعلم ؾمـي :دوادرا .واخلريػ اًمسـي ,اًمـور واعمعووموة مـفو

ن تعاػ  باظد اهللُ إالَّ  ؿقفف:: (7/18) "دًمقؾ اًمػوحللم"ذم   وؿال ابـ ظالَّ

  .أي: أسمعده, وصقغي اعمػوقمؾي ًمؾؿبوًمغي وجفف

ك قمـفو ويمـ   ,أي: مدة ؾمػم ؾمبعلم ؾمـي اظـ افـار شبعغ خريػً  وؿقفف:

ي رِ حلرارة: وٕكف جَيْ سموخلريػ: ٕكف أًمطػ ومصقهلو: عمو ومقف مـ اقمتدال اًمؼمودة وا

 .اهـومقف اعموء ذم إهمصون

 : ىمقًمف:(4/474) "قمغم ؾمــ اًمـسوئل تفطموؿمق"ذم   يدوؿال افسـ

مسرة , وروايي: شبعغ خريًػاـ أي: سملم روايي: واًمتقومقؼ  : مسَرة ماَئة َظام

ًمؾصقم شمعومم زاد أو أكف  ,َأو يمؾقفاَم قمغم اًمتؽثػم ,سمِحْؿؾ أطمد اًمعدديـ: مائة ظام

 إضمر.اهـ 

 : وٓ موكع مـ أن ُيؼول: إن اًمعدد إصغر داظمٌؾ ُتً اًمعدد إيمؼم.ؿؾت

ومقف, واهلل  , وممصمرٍ صقومف مـ يمؾ ضمورٍح ًم فف اًمصوئؿ وصقكظمتالوأو أن ذًمؽ سم

 أقمؾؿ وأطمؽؿ وأرطمؿ. 
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 : الصٗاً ضٗاحٛ ِرٓ األوٛ: ٔالعشسُٔ ضٛطادالالفضٗمٛ 

اِجُدوَن افتَّائُِبقَن اىمول اهلل شمعومم:  اـُِعقَن افسَّ ائُِحقَن افرَّ اِمُدوَن افسَّ ْفَعابُِدوَن اْلَ

ِ اْدُْمِمـِغَ  ُدوِد اهللِ َوَبؼِّ اؾُِظقَن ِلُ ـِ اْدُـَْؽِر َواْلَ  اآْلِمُروَن بِاْدَْعُروِف َوافـَّاُهقَن َظ

 .[446]اًمتقسمي: 

 عومم:(: ىمقًمف شم586ـ  44/586) "شمػسػمه"ذم   ؿال اإلمام ابـ جرير

ائُِحقنَ  هؿ اًمصوئؿقن ـ صمؿ ؾموق سملؾموكقده ـ: قمـ قُمبقد سمـ قمؿػم, وأيب  افسَّ

, وأيب قمبد اًمرمحـ هريرة, وقمبد اهلل سمـ مسعقد, واسمـ قمبوس, وقموئشي 

ؾؿل, وؾمعقد سمـ ضمبػم, وقمبد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ, وجموهد, واحلسـ, اًمس  

اعمراد سموًمسقوطمي ذم  فقا مجقًعا:ؿاآظمريـ وقمطوء, واسمـ قمققـي, وىمتودة, وواًمضحوك, 

 . اهـ سمتٍمٍف يسػم.(4)أيي اًمصقوم

اًمسقوطمي, وموعمراد هبو  : يمّؾام ذيمر اهلل ذم اًمؼرآن مـ وؿال ظبد اهلل بـ ظباس

 .(47186سمرىمؿ ) "شمػسػمه"رواه اسمـ ضمرير ذم اًمصقوم, 

 .[5]اًمتحريؿ:  َظابَِداٍت َشائَِحاٍت وىمول شمعومم: 

                                      

ت اْلشاكقد: (4) قمـ مجٍع ممـ ُذيمر هـو, مـفؿ: اسمـ مسعقد, وقمبد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمؾؿ,  صحَّ

 ( ًمؾديمتقر كعؿً يوؾملم, واهلل أقمؾؿ. 1/641) "اًمتػسػم اًمصحقح"راضمع:  .وىمتودة
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 َشائَِحاٍت (: ىمقًمف: 61/489) "شمػسػمه"ذم   ؿال اإلمام ابـ جرير

:  ثؿ ؿاليؼقل: صوئامت, وَكؼؾ ذًمؽ قمـ اسمـ قمبوس, وىمتودة, واًمضحوك, 

َل ؾموئًحو: ٕن اًمسوئح ٓ زاد معف,  ويمون سمعض أهؾ اًمعرسمقي يؼقل: اًمصوئؿ إكام ؾُمؿِّ

 وإكام يليمؾ طمقٌ جيد اًمطعوم, ومُلظمذ مـ ذًمؽ.اهـ خمتًٍما.

مـ شمػسػم أيي: ضُمؾ  مـ ضموء سمعده مـ  يمر اسمـ ضمرير : وىمد كؼؾ مو ذؿؾت

 اعمػَّسيـ, واهلل زم  اًمتقومقؼ, وهق أقمؾؿ.
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ُٖدافع عَ صاحبْ يف قربٓ:ٛ ٔالعشسُٔبعطاالالفضٗمٛ   : الصٗاً 

إن ادقت إذا وضع يف ؿزه إكف  :ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  أيب هريرة قمـ 

 ,ا ـاكت افصالة ظـد رأشفؾنن ـان مممـً  ,ـفقن ظقفه يسؿع خػؼ كعاهلؿ حغ يُ 

مـ ـ وـان ؾعؾ اخلرات  ,وـاكت افزـاة ظـ صَمفف ,وـان افصقام ظـ يؿقـف

متك مـ ؿبؾ ؾقُ , ظـد رجؾقف ـ افصدؿة وافصؾة وادعروف واإلحسان إػ افـاس

ؾقؼقل افصقام: ما ؿبع  ,متك ظـ يؿقـفثؿ يُ  ,ؾتؼقل افصالة: ما ؿبع مدخؾ ,رأشف

متك مـ ؿبؾ ثؿ يُ  ,ؾتؼقل افزـاة: ما ؿبع مدخؾ ,متك ظـ يسارهثؿ يُ  ,مدخؾ

مـ افصدؿة وافصؾة وادعروف واإلحسان إػ ـ ؾتؼقل ؾعؾ اخلرات  ,رجؾقف

 .(4)(1481, رواه اسمـ طمبون سمرىمؿ )...: ما ؿبع مدخؾـ افـاس

ستعون, واهلل اعمضمعؾـو اهلل مـ أهؾف, واًمػضقؾي ذم احلديٌ فموهرٌة سمقِّـي,  ؿؾت:

 واهلل أقمؾؿ.

 

 

 

                                      

(4)  : ـٌ  .ًمؾعالمي إًمبوين  (5/97) "صحقح اسمـ طمبون ًمتعؾقؼوت احلسون قمغما" راضمع:حس
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 : الصٗاً ٖشفع لصحابْ ًٖٕ الكٗاوٛ:ٔالعشسُٔ ٛوٍاجالفضٗمٛ ال

افصقام وافؼرآن  :رؾمقل اهلل ىمول: ىمول   قمـ قمبد اهلل سمـ قمؿرو

يشػعان فؾعبد يقم افؼقامة, يؼقل افصقام: أي رب, مـعتف افطعام وافشفقات 

 انِ عَ ػَّ َش ؾقُ  ,ـل ؾقفعْ م بافؾقؾ, ؾشػِّ ـل ؾقف, ويؼقل افؼرآن: مـعتف افـقعْ بافـفار, ؾشػِّ 

 .(4)(6666, رواه أمحد سمرىمؿ )ؾقف

ذم احلديٌ أن اعمعوين  :(4/4166) "مرىموة اعمػوشمقح"ذم   ؿال افطقبل

 .(6)شمتجسدوإقمامل 

ذم  :أي ؾقفوىمقًمف:  .أي: اىمبؾ ؿمػوقمتلـ شديد سموًمتـ  ؾشػعـل وىمقًمف:

 .اهـطمؼف

 ,ؾشػعـل ؾقف ؿقفف:: (4/656) "ومقض اًمؼدير"ذم  وؿال ادـاوي 

  .ويدظمؾف اجلـي ,شػعفام اهلل شمعومم ومقفيُ  :أي :ؾقف انِ عَ ػَّ َش ؾقُ 

                                      

 .(1886سمرىمؿ ) "صحقح اجلومع", و(1/484) "جمؿع اًمزوائد" راضمع: ٌ: حقحص (4)

هلؿ, يمام ذم طمديٌ اًمبوب وشمشػع قمـ أصحوهبو داومع شمُ  ,شمصػم قمغم ؿمؽؾ أضمسود :أي ؿؾت: (6)

 وهمػمه, واهلل أقمؾؿ.
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َواهللُ  ,ويؾؼ اهلل ومقف اًمـطؼ ,أكف طمؼقؼي سملن جيسد صمقاهبام :تؿؾوهذا اًمؼقل ُي 

ٍء َؿِديرٌ َظَذ  ؾِّ َرْ ـُ  .ؾ مؾؽو يؼقل قمـفامقيمِّ أكف يُ  :تؿُؾ وُي  .[684]اًمبؼرة:   

 .اهـأكف قمغم رضب مـ اعمجوز واًمتؿثقؾ تؿُؾ وُي 

هو هق آطمتامل إول: إسمؼوًء ًمؾحديٌ قمغم  ؿؾت: وأىمقى آطمتامٓت وأؾمد 

 أطمؽؿ.ٕن اهلل ٓ يعجزه رء ذم إرض وٓ ذم اًمسامء, واهلل أقمؾؿ و: فموهره
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ٔالطكٍٜ يف  : الصٗاً ضبب لدخٕه اجلٍٛٔالجالثُٕ عشسُٔٔالالتاضعٛ الفضٗمٛ 
 :غسفّا

مـ أصبح مـؽؿ افققم » :ىمول: ىمول رؾمقل اهلل   قمـ أيب هريرة

 .ىمول أسمق سمؽر: أكو .شؾؿـ تبع مـؽؿ افققم جـازة؟»ىمول:  .ىمول أسمق سمؽر: أكو .ش؟صائًَم 

ؾؿـ ظاد مـؽؿ »ىمول:  .ىمول أسمق سمؽر: أكو .ش؟امسؽقـً  ؾؿـ أضعؿ مـؽؿ افققم»ىمول: 

إال  ءٍ ما اجتؿعـ يف امر»: ومؼول رؾمقل اهلل  ,ىمول أسمق سمؽر: أكو .ش؟اافققم مريًض 

 (.4868, رواه مسؾؿ سمرىمؿ )شدخؾ اجلـة

رى طفقرها مـ تُ  ,ارؾً إن يف اجلـة ؽُ »: ىمول: ىمول اًمـبل  قمـ قمكم و

أقمرايب ومؼول: عمـ هل يو رؾمقل اهلل؟ ىمول:  , ومؼومشوبطقَنا مـ طفقرها ,بطقَنا

, شدـ أضاب افؽالم, وأضعؿ افطعام, وأدام افصقام, وصذ بافؾقؾ وافـاس كقام»

 .(4)(4984رواه اًمؽممذي سمرىمؿ )

 ,رؾةإن يف اجلـة ؽُ : ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قمـ أيب موًمؽ إؿمعري و

اهلل دـ أضعؿ افطعام, وأالن ها أظدَّ  ,رى طاهرها مـ باضـفا, وباضـفا مـ طاهرهايُ 

                                      

 .ـ أظذ ـ ظؼ  الرقم ادذكور "صحقح وضعقف السمذي" راجع: :حسنٌ  (1(
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(, واسمـ 66985, رواه أمحد سمرىمؿ )وصذ وافـاس كقام ,افؽالم, وتابع افصقام

 .(4)(6417ظمزيؿي )

م ذم ومضوئؾ ؾموسمؼي, ويمذا سمعض مو يليت ذم  يف افباب:ؿؾت: و سمعض مو شمؼد 

 واهلل اعمستعون, وهق أقمؾؿ.ـ إن ؿموء اهلل شمعومم ـ,  (ومصؾ اخلصوئص)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 لؾشقخ إركاؤوط  "سـدحتؼقق اد", و(968برقم ) " صحقح السيغق" راجع: :حسنٌ  (1(

(67/569). 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

75 

 

 : وَ ُختي لْ بصًٍٕ دخن اجلٍٛ: جالثُٕالاحلادٖٛ ٔٗمٛ الفض

مـ ؿال ال إفف ومؼول:  ,إمم صدري اًمـبل  ىمول: أؾمـدُت  قمـ طمذيػي 

 ,ا ابتغاء وجف اهللتؿ فف هبا دخؾ اجلـة, ومـ صام يقمً ُخ  ,ابتغاء وجف اهلل ,إال اهلل

ف هبا دخؾ تؿ فُخ  ,تؿ فف هبا دخؾ اجلـة, ومـ تصدق بصدؿة ابتغاء وجف اهللُخ 

 .(4)(61164أمحد سمرىمؿ )رواه , اجلـة

,  شتؿ فف بصقام يقم دخؾ اجلـةمـ ُخ »: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  وقمـف 

 .(6)(6854ـ سمرىمؿ ) "سموًمبحر اًمزظمور": ـ اعمقؾمقم "مسـده"رواه اًمبزار ذم 

تؿ فف بصقام مـ ُخ : ىمقًمف: (6/461) "ومقض اًمؼدير"ذم  ؿال ادـاوي 

أو سمعد ومطره مـ  ,سملن موت وهق صوئؿ ,تؿ قمؿره سمصقوم يقممـ ظُم  :أي يقم

.اهـأو مـ همػم ؾمبؼ قمذاب ,مع اًمسوسمؼلم إوًملم :أي دخؾ اجلـة: صقمف

                                      

برقم  "الصحقحة"لؾؿـاوي, و (0/115) "التقسر ذح اجلامع الصغر" راجع: :صحقٌح  (1(

 . لألركاؤوط  (68/652) "سـدحتؼقق اد", و(1615)

 .(976برقم ) "صحقح اجلامع"راجع:  :صحقٌح  (0(
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: لمصاٟي فسحتاُ: فسحٛ عٍد فطسٓ ٔفسحٛ عٍد لكاٞ الجالثُٕٔ جاٌٗٛالالفضٗمٛ 
 زبْ:

ضاظػ, ـؾ ظؿؾ ابـ آدم يُ : ول: ىمول رؾمقل اهلل , ىمأيب هريرة قمـ 

السـة ظؼ أمثاهلا إػ شبعَمئة ضعػ, ؿال اهلل ظز وجؾ: إال افصقم, ؾنكف يل وأكا 

أجزي بف, يدع صفقتف وضعامف مـ أجع فؾصائؿ ؾرحتان: ؾرحة ظـد ؾطره, 

(, واًمؾػظ 4454(, ومسؾؿ )4984, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )وؾرحة ظـد فؼاء ربف

 .فًم

و ومرطمي أم  : (456)ص "ًمطوئػ اعمعورف"ذم   ؿال الاؾظ ابـ رجب

ومنن اًمـػقس جمبقًمي قمغم اعمقؾ إمم مو يالئؿفو مـ مطعؿ  ,اًمصوئؿ قمـد ومطره

سمقح هلو ذم وىمً ـعً مـ ذًمؽ ذم وىمً مـ إوىموت صمؿ أُ ومنذا مُ  ,ومنمب ومـؽح

ومنن اًمـػقس  ,و قمـد اؿمتداد احلوضمي إًمقفظمصقًص  ,ً مـفـعآظمر ومرطمً سمنسموطمي مو مُ 

و واًمصوئؿ قمـد ومطره ومنن يمون ذًمؽ حمبقسمو هلل يمون حمبقسمو ذقمً  ,وشمػرح سمذًمؽ ـمبعً 

 .اهـيمذًمؽ
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ومرح  :معـوه ىمول اًمؼرـمبل::(4/648) "ـقؾاًم"ذم   وؿال اإلمام افشقـاين

اًمسوسمؼ إمم وهذا اًمػرح ـمبقعل, وهق  ,سمزوال ضمققمف وقمطشف طمقٌ أسمقح ًمف اًمػطر

 اًمػفؿ.

قمبودشمف. ىمول ذم  صقمف وظمومتيِ  ومِ كف متَ أوىمقؾ: إن ومرطمف ًمػطره إكام هق مـ طمقٌ 

 :يمؾ أطمد سمحسبف ُح رَ ػَ ومَ  ,: وٓ موكع مـ احلؿؾ قمغم مو هق أقمؿ ممو ذيمر"اًمػتح"

 ,وهق اًمطبقعل ,وٓظمتالف مؼوموت اًمـوس ذم ذًمؽ, ومؿـفؿ مـ يؽقن ومرطمف مبوطًم 

  .وهق أن يؽقن ًمتامم اًمعبودة سموًمػرحو ومـفؿ مـ يؽقن مستحبً 

 اهـ أكف يػرح سمام يصؾ ًمف مـ اجلزاء واًمثقاب. :وادراد بافػرح إذا فؼل ربف
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 : الصٗاً ِشعاز الصاحلني:ٔالجالثُٕ لجٛجاالفضٗمٛ ال

جعؾ اهلل  :ىمول ,إذا اضمتفد ذم اًمدقموء ىمول يمون اًمـبل  قمـ أكس 

, وال ؾجار ةٍ ؿَ ثَ فقسقا بلَ  ,فؾقؾ ويصقمقن افـفاريؼقمقن ا ,ظؾقؽؿ صالة ؿقم أبرار

سمرىمؿ  "اعمختورة"(, واًمضقوء ذم 1/478) "اعمـتخى"قد ذم رواه قمبد سمـ مُح 

(4788)(4) . 

واًمظوهر أن اعمراد سموًمصالة  :(1/148) "ومقض اًمؼدير"ذم   ؿال ادـاوي

 .اهـالئؽيصؾً قمؾقؽؿ اعم :سمؼقًمف ,بقؾ دقموئف ًمؼقم أومطر قمـدهؿمـ ىمَ  ,هـو اًمدقموء

هلؿ: سملهنؿ أىمقام أسمرار, يؼقمقن  : سمقِّـي ذم وؾمؿف ووجف افدالفة مـ الديث

  , واهلل أقمؾؿ.جورًمقسقا سملصمؿي وٓ ومُ  ,اًمؾقؾ ويصقمقن اًمـفور

 

 

 

 

                                      

, , لؾعالمة إلباين (1812برقم ) (1/105) "حقحةالص" راجع:ظذ ذِط مسؾم:  (1(

 .(90برقم )  لشقخـا الوادظي "لصحقح ادسـدا"و

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

79 

 

: التطحُّس لمصٗاً ضبْب لصالٚ اهلل ٔوالٟكتْ عمٜ ٔالجالثُٕ ٛسابعالفضٗمٛ ال
 وتٍألْ:

حقر أـؾف برـة, افسَّ : ؾمقل اهلل ىمول: ىمول ر  قمـ أيب ؾمعقد اخلدري

ؾنن اهلل ظز وجؾ ومالئؽتف  ؛رظة مـ ماءـؿ ُج ع أحُد رَ قه, وفق أن جَي ظُ ؾال تَد 

 .(4)(44886, رواه أمحد سمرىمؿ )ريـصؾقن ظذ ادتسحِّ يُ 

قن ظذ صؾه إن اهلل ومالئؽتف يُ : ىمول: ىمول رؾمقل اهلل   قمـ اسمـ قمؿرو

 .(6)(1467), رواه اسمـ طمبون سمرىمؿ ادتسحريـ

اًمذيـ يتـووًمقن اًمسحقر  :أي: (6/678) "ومقض اًمؼدير"ذم   ؿال ادـاوي

اعمقضمبي  ,عمو ومقف مـ يمَّس ؿمفقة اًمبطـ واًمػرج :ي سمف قمغم اًمصقمسمؼصد اًمتؼقِّ 

مـ ضموكى اًمرب  اعمقضمبي ًمؾؼرب ,وهمؾبي اًمروطموكقي قمغم اجلسامكقي ,ًمتصػقي اًمؼؾى

 .اومؾذًمؽ يمون اًمسحقر متليمد اًمـدب ضمدً  ,شمعومم

                                      

لؾشقخ إركاؤوط  "ادسـد"حتؼقق و ( 1272برقم ) "صحقح السيغق " راجع: :صحقٌح  (1(

 (17/152.) 

, (5/617) لؾعالمة إلباين  "صحقح ابن حبان ختريج وحتؼقق"راجع:  :صحقٌح  (0)

 .(8/016) لشقخ إركاؤوط او
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وصالة اعمالئؽي  ,وصالة اهلل قمؾقفؿ رمحتفؿ: (4/417) ذم  وؿال

وزيودة ذم  ,يمقػ وهق زيودة ذم اًمؼقة ,وهذا شمرهمقى قمظقؿ ومقف ,اؾمتغػورهؿ هلؿ

 وزيودة ذم ,مشمكى اهلل أن شمُ اًمتل ُي  ,وزيودة ذم اًمرظمص اعمبوطمي ,إسموطمي إيمؾ

و ومؽلكف ضمعؾ اًمسحقر وىمتً  ,وزيودة ذم ايمتسوب اًمطوقمي ,وزيودة ذم اًمرومؼ ,احلقوة

 .اهـودومعو ًمؾـؼؿي ومتدسمر ,ًمزيودة اًمـعؿي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

84 

 

 : يف خصائص صفر رمضانفصٌل 

رمضون يدظمؾ ومقفو دظمقٓ صقوم ؿمفر يمؾ مو ؾمبؼ مـ ومضوئؾ اًمصقوم, ومنن 

ًمًقو, وهـو أؾمقق مو يص صقوم ؿمفر رمضون دون هم  .مـ صقوم أيوم اًمعوم ػمهأو 

ٍٛخصاٟص عدَّٚ تكُٕ   :وَ لٗال٘ زوضاُ يف أٔه لٗم

تحت إذا دخؾ رمضان ؾُ »: : ىمول رؾمقل اهلل ولىم قمـ أيب هريرة 

, رواه اًمبخوري سمرىمؿ شوشؾسؾت افشقاضغ ,ؾؼت أبقاب جفـؿأبقاب اجلـة, وؽُ 

 (.4879(, ومسؾؿ )1677)

إذا »: ل: ىمول رؾمقل اهلل ىمو قمـف  (, 4879عمسؾؿ سمرىمؿ ) وذم روايي

 .شؼت أبقاب جفـؿ, وشؾسؾت افشقاضغتحت أبقاب افرمحة, وؽؾِّ ـان رمضان ؾُ 

إذا ـاكت أول فقؾة مـ  ىمول:أكف  , قمـ رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرةو

ؼت أبقاب افـار, ؾؾؿ يػتح مـفا باب, ؾِّ ػدت افشقاضغ, ومردة اجلـ, وؽُ رمضان, ُص 

غؾؼ مـفا باب, وكادى مـاد: يا باؽل اخلر أؿبؾ, ويا باؽل وؾتحت أبقاب اجلـة, ؾؾؿ يُ 
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(, 4646)سمرىمؿ رواه سمـ موضمف  ,افؼ أؿرص, وهلل ظتؼاء مـ افـار, وذفؽ يف ـؾ فقؾة

 .(4)(4516واحلويمؿ )

هذا رمضان ؿد :  دظمؾ رمضون, ومؼول رؾمقل اهللىمول:  وقمـ أكس 

إذا ـاكت أول فقؾة مـ , فاهلل ظز وجؾ ظؾقؽؿ صقام َض رَ صفر مبارك, ؾَ , جاءـؿ

ػتح مـفا باب, وؽؾؼت أبقاب افـار, ؾؾؿ يُ  ,دت افشقاضغ ومردة اجلـػِّ رمضان ُص 

ويا باؽل  ,غؾؼ مـفا باب, وكادى مـاد: يا باؽل اخلر أؿبؾوؾتحت أبقاب اجلـة, ؾؾؿ يُ 

 وؾقف فقؾة خر, وهلل ظتؼاء مـ افـار, وذفؽ يف ـؾ فقؾة حتك يـؼيض رمضان ,افؼ أؿرص

, رواه اسمـ رم خرها إال َمرومرم اخلر ـؾف, وال َُي رمفا ؾؼد ُح مـ أفػ صفر, مـ ُح 

 .(6)(, وهمػُمه4644سمرىمؿ )موضمف

ًُ و قمـ رمضون, ومدظمؾ  ُث دِّ وهق ُي  ,قمـد قمتبي سمـ ومرىمد قمـ قمرومجي ىمول: يمـ

ًُ وم ,ث قمـ رمضون, ومحد  قمؾقـو رضمؾ, مـ أصحوب حمؿد  رؾمقل  ؼول: ؾمؿع

د غؾؼ ؾقف أبقاب افـار, وتػتح ؾقف أبقاب اجلـة, وتصػَّ ضان تُ يف رم يؼقل: اهلل 

                                      

 : طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم.اهـ(4/586) "اعمستدرك"ذم   صحقٌح: ؿال الاـؿ (4)

 ـ قمؼى اًمرىمؿ اًمسوسمؼ ـ, واهلل أقمؾؿ. "صحقح وضعقػ اسمـ موضمف"وراضمع: 

ـٌ بشقاهده:  (6)  .(46/59) "سـدُتؼقؼ اعم"و ,(6/99) "اًمؽمهمقى واًمؽمهقى"راضمع: حس

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

81 

 

ويـادي ؾقف مؾؽ: يا باؽل اخلر أبؼ, يا باؽل افؼ أؿرص, حتك  ,ؾقف افشقاضغ

 .(4)(48795, رواه أمحد سمرىمؿ )يـؼيض رمضان

وطمرض  ,ويقمً  رؾمقل اهلل ىمول: ىمول   قمـ قمبودة سمـ اًمصومًو

ل افرمحة, ـزِ تَ ؿ اهلل ؾقف, ؾَ قؽُ غشِّ ؾقف خر يُ  أتاـؿ رمضان صفر برـة,»رمضون: 

ستجاب ؾقف افدظاء, ؾقـظر اهلل إػ تـاؾسؽؿ, ويباهل بؽؿ اخلطايا, ويُ  طه وَُت 

, شمالئؽتف, ؾلروا اهلل مـ أكػسؽؿ خرا, ؾنن افشؼل مـ حرم ؾقف رمحة اهلل ظز وجؾ

 .(6)(6618سمرىمؿ ) "اًمؽبػم"رواه اًمطؼماين ذم 

ذم آظمر يقم مـ  : ظمطبـو رؾمقل اهلل ىمول اًمػورد  قمـ ؾمؾامنو

, صفر مبارك, صفر ؾقف فقؾة ؿد أطؾؽؿ صفر ظظقؿ :أُّيا افـاس: ومؼول ,ؿمعبون

, مـ تؼرب ؾقف خر مـ أفػ صفر, جعؾ اهلل صقامف ؾريضة, وؿقام فقؾف تطقظا

ن ومـ أدى ؾقف ؾريضة ـا ,مـ اخلر, ـان ـؿـ أدى ؾريضة ؾقَم شقاهبخصؾة 

ؾريضة ؾقَم شقاه, وهق صفر افصز, وافصز ثقابف اجلـة, وصفر  ـؿـ أدى شبعغ

                                      

 . ًمؾشقخ إركوؤوط  (14/91) "ُتؼقؼ اعمسـد" ضمع:راصحقٌح:  (4)

(, ولبعض فؼراته صواهد, واهلل ادستعان, 890برقم ) "ضعقف السيغق ": راجع: فقه كالمٌ  (0(

 وهو أظؾم.
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 ,, مـ ؾطر ؾقف صائَم ـان مغػرة فذكقبفدممـ, وصفر يزداد ؾقف رزق اادقاشاة

 .جره مـ ؽر أن يـتؼص مـ أجره رء, وـان فف مثؾ أوظتؼ رؿبتف مـ افـار

ر ذا افثقاب مـ ؾطَّ عطل اهلل هيُ  :ر اًمصوئؿ, ومؼولػطِّ : ًمقس يمؾـو كجد مو يُ ىموًمقا

مغػرة, , وأوشطف صائَم ظذ ِترة, أو ذبة ماء, أو مذؿة فبـ, وهق صفر أوفف رمحة

ػر اهلل فف, وأظتؼف مـ افـار, ؽُ  ؛وآخره ظتؼ مـ افـار, مـ خػػ ظـ ممؾقـف

واشتؽثروا ؾقف مـ أربع خصال: خصؾتغ ترضقن هبَم ربؽؿ, وخصؾتغ ال ؽـك 

, فؾتان ترضقن هبَم ربؽؿ: ؾشفادة أن ال إفف إال اهللاخلصؾتان ا, ؾلما بؽؿ ظـفَم

ك بؽؿ ظـفَم: ؾتسلفقن اهلل اجلـة, وتعقذون بف مـ ؾتان ال ؽـ, وأما افَّ وتستغػروكف

شؼاه اهلل مـ حقيض ذبة ال يظؿل حتك يدخؾ  ؛, ومـ أصبع ؾقف صائًَم افـار

 .(4)(4887رواه اسمـ ظمزيؿي سمرىمؿ ) ,اجلـة

 

 

                                      

ـٌ بشقاهده:  (4) أظمرضمف سمـ : (1/448) "تؾخقص احلبػماًم"ذم   ؿال الاؾظ ابـ حجرحس

أن ذًمؽ مـ  :وافظاهر ,ض قمغم اؾمتدٓل اإلموم سمفواقمؽُم  ,ؼ اًمؼقل سمصحتفوقمؾ   ,"صحقحف"ذم  ظمزيؿي

 اهـ واهلل أقمؾؿ. سمف, وهلذا ىمول اًمـقوي اؾمتلكسقا ,ظمصوئص رمضون

ـف  :ؿؾت  اهلل أقمؾؿ.و وشمـوىمؾفؿ ًمف,, وقمؿؾ اًمسؾػ سمؿدًمقًمف, سمعض اًمعؾامء: سمؽثرة ؿمقاهدهوىمد طمس 
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 شّس زوضاُ أحد أزكاُ اإلضالً: ًٗااخلصٗصٛ األٔىل: ص

ـَ ىمول اهلل شمعومم:  تَِب َظَذ افَِّذي ـُ ََم  ـَ َقاُم  تَِب َظَؾْقُؽُؿ افصِّ ـُ ـَ آَمـُقا  ا افَِّذي َ َيا َأُّيه

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َفَعؾَّ  .[481]اًمبؼرة:  ِم

ـل اإلشالم ظذ مخس: بُ  :ىمول: ىمول رؾمقل اهلل   قمـ اسمـ قمؿرو

ا رشقل اهلل, وإؿام افصالة, وإيتاء افزـاة, أن ال إفف إال اهلل وأن َمؿًد  صفادة

 (.46(, ومسؾؿ )8, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )والج, وصقم رمضان

, ومؼول رؾمقل : إن وومد قمبد اًمؼقس أشمقا رؾمقل اهلل  اسمـ قمبوسوقمـ 

أو ا بافؼقم, مرحبً », ىموًمقا: رسمقعي, ىمول: شمـ افقؾد؟ أو مـ افؼقم؟»: اهلل 

ؼي سمعقدة, ىموًمقا: يو رؾمقل اهلل, إكو كلشمقؽ مـ ؿُم . شبافقؾد, ؽر خزايا, وال كدامك

وإن سمقــو وسمقـؽ هذا احلل مـ يمػور مرض, وإكو ٓ كستطقع أن كلشمقؽ إٓ ذم ؿمفر 

خؼم سمف مـ وراءكو كدظمؾ سمف اجلـي, وملمرهؿ سملرسمع, كُ  ؾٍ ْص ركو سملمر ومَ احلرام, ومؿُ 

هؾ تدرون ما اإليَمن », وىمول: شَمن باهلل وحدهأمرهؿ باإلي»وهنوهؿ قمـ أرسمع: 

ا رشقل صفادة أن ال إفف إال اهلل وأن َمؿًد »ىموًمقا: اهلل ورؾمقًمف أقمؾؿ, ىمول:  شباهلل؟

رواه  ,شاؽـتؿمدوا مخس ماهلل, وإؿام افصالة, وإيتاء افزـاة, وصقم رمضان, وأن تُ 

 (.47(, ومسؾؿ )51اًمبخوري سمرىمؿ )
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يسلل قمـ  : ضموء رضمؾ إمم رؾمقل اهلل ىمول,  ـمؾحي سمـ قمبقد اهللوقمـ 

 . ومؼول: هؾ قمكم  شمخس صؾقات يف افققم وافؾقؾة»: اإلؾمالم, ومؼول رؾمقل اهلل 

. ىمول: شوصقام رمضان»: . ىمول رؾمقل اهلل شال, إال أن تطقع»همػمهو؟ ىمول: 

اًمزيموة,  . ىمول: وذيمر ًمف رؾمقل اهلل شال, إال أن تطقع»همػمه؟ ىمول:  هؾ قمكم  

. ىمول: وملدسمر اًمرضمؾ وهق يؼقل: شال, إال أن تطقع»همػمهو؟ ىمول:  قمكم   ىمول: هؾ

, رواه شأؾؾح إن صدق»: واهلل ٓ أزيد قمغم هذا وٓ أكؼص, ىمول رؾمقل اهلل 

 (.44(, ومسؾؿ )46اًمبخوري سمرىمؿ )

يو ـ ىمول:  ًمؾـبل  ـ ذم جملء ضمؼميؾ  وقمـ قمؿر سمـ اخلطوب 

اإلشالم أن تشفد أن ال إفف إال »: هلل حمؿد أظمؼمين قمـ اإلؾمالم, ومؼول رؾمقل ا

, وتؼقؿ افصالة, وتميت افزـاة, وتصقم رمضان, اهلل وأن َمؿدا رشقل اهلل 

 (. 8رواه مسؾؿ سمرىمؿ ) ,شوَتج افبقت إن اشتطعت إفقف شبقال

, ومفوسمقه أن ششؾقين»: رؾمقل اهلل ىمول  :ىمول: وذم طمديٌ أيب هريرة 

قف, ومؼول: يو رؾمقل اهلل, مو اإلؾمالم؟ ىمول: يسلًمقه, ومجوء رضمؾ, ومجؾس قمـد ريمبت

ىمول:  ,شميت افزـاة, وتصقم رمضانال تؼك باهلل صقئا, وتؼقؿ افصالة, وتُ »

, (, وهمػمهو مـ إدًمي اعمتقاشمرة48(, ومسؾؿ )9رواه اًمبخوري سمرىمؿ ) صدىمً,

 , واهلل أقمؾؿ.  اعمتؽوصمرة اعمتضوومرة, اعمعؾقمي مـ ديــو سموًمرضورة
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 كاُ وفسّٔضا عمٜ األوي الطابكٛ:  صٗاً شّس زوضاُٛ: اخلصٗصٛ الجاٌٗ

ـَ ىمول اهلل شمعومم:  تَِب َظَذ افَِّذي ـُ ََم  ـَ َقاُم  تَِب َظَؾْقُؽُؿ افصِّ ـُ ـَ آَمـُقا  ا افَِّذي َ َيا َأُّيه

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َفَعؾَّ  .[481]اًمبؼرة:  ِم

ىمول سمعضفؿ: : (446/ 1) "شمػسػمه"ذم   ؿال اإلمام ابـ جرير افطزي

  قمغم اًمـوس يمؾفؿ.ذًمؽ ـ أي: صقوم ؿمفر رمضون ـ يمون 

ـْ  :شمعومم ذم ىمقًمف ىمتودة  قمـ: (4)صمؿ ؾموق سمسـده ـَ ِم تَِب َظَذ افَِّذي ـُ ََم  ـَ

 تى ؿمفُر رمضون قمغم اًمـوس, يمام يُمتى قمغم اًمذيـ مـ ىمبؾفؿ., ىمول: يمُ َؿْبؾُِؽؿْ 

ـزل رمضوُن َصْقَم صمالصمي أيوم مـ يمؾ اهلل قمغم اًمـوس ىمبؾ أن ي َى تَ ىمول: وىمد يمَ 

 ؿمفر.

ـَ :شمعومم ىمقًمفذم  ـ أيًضوـ  قمـ ىمتودة : (6)آظمر وؾموق سمسـدٍ  ا افَِّذي َ َيا َأُّيه

ـْ َؿْبؾُِؽؿْ  ـَ ِم تَِب َظَذ افَِّذي ـُ ََم  ـَ َقاُم  تَِب َظَؾْقُؽُؿ افصِّ ـُ , رمضوُن, يمتبف اهلل قمغم آَمـُقا 

 مـ يمون ىَمبؾفؿ.

                                      

 .(6764)برقم  (1)

 .(6765)برقم  (0)
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وأومم هذه إىمقال سموًمصقاب ىمقل مـ ىمول:  ق جعػر:ؿال أب:  ثؿ ؿال

يو أهيو اًمذيـ آمـقا وُمرض قمؾقؽؿ اًمصقوم يمام ومرض قمغم اًمذيـ مـ  معـك أيي:

ٕن َمـ سمعَد  :أيوًمو معدودات, وهل ؿمفر رمضون يمؾف ىمبؾؽؿ مـ أهؾ اًمؽتوب,

ًمؾـوس يمون ملمقًرا سموشمبوع إسمراهقؿ, وذًمؽ أن اهلل ضمؾ صمـوؤه يمون ضَمعؾف  ملسو هيلع هللا ىلص إسمراهقؿ

سمؿثؾ  مر كبقـو إموًمو, وىمد أظمؼمكو اهلل قمز وضمؾ أن ديـف يمون احلـقػقَي اعمسؾؿَي, وملُ 

ـْ ىمبؾف مـ إكبقوء.اًمذي أُ   مر سمف َم

ـْ يمون ىمبؾـو إكام يمون ومُ  ,وأمو اًمتشبقف, ومنكام وىمع قمغم اًمقىمً ِرض وذًمؽ أن َم

 .اهـوُمرض قمؾقـو ؾمقاءقمؾقفؿ ؿمفر رمضون, مثؾ اًمذي 

ىمول قمبود سمـ مـصقر, : (4/497) "هشمػسػم"ذم   بـ ـثرؿال الاؾظ او

ََم :ذم ىمقًمف شمعومم قمـ احلسـ اًمبٍمي ـَ َقاُم  تَِب َظَؾْقُؽُؿ افصِّ ـُ ـَ آَمـُقا  ا افَِّذي َ َيا َأُّيه

ُؽْؿ َتتَُّؼقنَ  ـْ َؿْبؾُِؽْؿ َفَعؾَّ ـَ ِم تَِب َظَذ افَِّذي اًما َمْعُدوَداٍت * ـُ ومؼول: , [484 ـ481]اًمبؼرة:  َأيَّ

 ,ا يمومالتى قمؾقـو ؿمفرً يمام يمُ  ,تى اًمصقوم قمغم يمؾ أمي ىمد ظمؾًكعؿ, واهلل ًمؼد يمُ 

  .وا معؾقمً و معدودات: قمددً وأيومً 

 وروي قمـ اًمسدي, كحقه.
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, قمـ قمبد اهلل سمـ ـ رضمؾ مـ أهؾ اعمديـي ـ قمـ أيب اًمرسمقع ,وروى اسمـ أيب طموشمؿ

ظذ اْلمؿ صقام رمضان ـتبف اهلل : ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قمؿر 

  اهـ سمتٍمٍف يسػم..(4)ؿبؾؽؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 , واهلل أظؾم.ٓبن حجر  (8/178) "الباري حفت"راجع: : كالمٌ فقه  (1(

ا آثارً  , وما بعدها( ـ ظـد هذه أية ـ0/071) "هتػسر"يف  وقد شاق اإلمام الؼرضبي  قؾت:

: أن صفر رمضان ُفرض صقامه ظذ مجقع اإلمم, ُيراجع مػادها من الصحابة والتابعني مجعٍ ظن  ,كثرة

 واهلل أظؾم.لؾػائدة, 
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: صٗاً شّس زوضاُ إمياٌّا ٔاحتطابا ضبْب ملغفسٚ وا تكدً وَ اخلصٗصٛ الجالجٛ
 الرٌٕب: 

 امـ صام رمضان إيَمكً : ىمول رؾمقل اهلل  :ىمول أيب هريرة قمـ 

 (.759(, ومسؾؿ )17, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )ػر فف ما تؼدم مـ ذكبفؽُ  واحتساًبا؛

افصؾقات اخلؿس, واجلؿعة إػ اجلؿعة, ورمضان إػ »: رؾمقل اهلل وىمول 

(, قمـ 611, رواه مسؾؿ سمرىمؿ )شإذا اجتـب افؽبائر ؛ا بقـفـدرمضان, مؽػرات 

 .  أيب هريرة 

 :ىمولو ,مـ اعمـؼماًمدرضمي إومم  اًمـبل رىمك  ىمول: وذم طمديٌ ضموسمر 

ومؼوًمقا يو  ,آملم :ومؼول ,صمؿ رىمك اًمثوًمثي ,آمغ :ومؼول ,صمؿ رىمك اًمثوكقي ,آمغ

 ,دا رؿقت افدرجة اْلوػ :ىمول ؟ؾمؿعـوك شمؼقل آملم صمالث مرات :رؾمقل اهلل

, غػر ففؾاكسؾخ مـف ومل يُ  ,ظبد أدرك رمضان لَ ؼِ َص  :ؾؼال, جاءين جزيؾ 

 . (4)"إدب اعمػرد"ذم  اًمبخوري رواه

                                      

, (521برقم ) "صحقح إدب ادػرد"راجع: (. 611رواه البخاري برقم ) صحقٌح لغره: (1(

 واهلل أظؾم.
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ػر فف ما ؽُ  : ىمقًمف: (4/449) "يذح اًمبخور"ذم   ؿال ابـ بطال

غػر ًمف مجقع أن يُ  :ومعؾ مو ذيمره رم احلديٌ قموم ُيرضمك عمـ ىمقٌل  :تؼدم مـ ذكبف

 .(4).اهـستثـ ذكًبو دون ذكىاًمذكقب: صغػمهو ويمبػمهو: ٕكف مل يُ 

ومال سمد مـ اًمتحؾؾ مـفو سمردهو, أو سمطؾى اًمعػق مـ : ؾمقى طمؼقق اًمعبود, ؿؾت

 أصحوهبو, واهلل اعمستعون, وهق أقمؾؿ.

 

 

 

 

 

                                      

(, 6648)سمرىمؿ  "اًمصغرى"ذم , اؾمتدل سمام روى اًمـسوئل اسمـ سمطول احلوومظ وًمعؾ   ؿؾت: (4)

ت فؽؿ ـَّ وُش  ,إن اهلل تبارك وتعاػ ؾرض صقام رمضان ظؾقؽؿ»مرومققًمو:  قمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف 

. إٓ أكف ضعقػ, يمام ذم شخرج مـ ذكقبف ـققم وفدتف أمف ,اا واحتسابً صامف وؿامف إيَمكً ؿقامف, ؾؿـ 

 اًمرىمؿ اًمسوسمؼ ـ, واهلل أقمؾؿ.قمؼى ـ  "صحقح وضعقػ اًمـسوئل"
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 : لمصاٟي فسحتاُ: فسحٛ عٍد فطسٓ ٔفسحٛ عٍد لكاٞ زبْ:السابعٛاخلصٗصٛ 

ضاظػ, ـؾ ظؿؾ ابـ آدم يُ : , ىمول: ىمول رؾمقل اهلل أيب هريرة قمـ 

 ظز وجؾ: إال افصقم, ؾنكف يل وأكا السـة ظؼ أمثاهلا إػ شبعَمئة ضعػ, ؿال اهلل

أجزي بف, يدع صفقتف وضعامف مـ أجع فؾصائؿ ؾرحتان: ؾرحة ظـد ؾطره, 

(, واًمؾػظ 4454(, ومسؾؿ )4984, رواه اًمبخوري سمرىمؿ )وؾرحة ظـد فؼاء ربف

 .فًم

م يمالَمْل احلوومظ اسمـ رضمى, و  ذمـ رمحفام اهلل شمعومم ـ اإلموم اًمشقيموين وشمؼد 

 هق ضمعؾ ,وؾمبى إقموديت ًمف هـو(, ثوكقي واًمثالصمقناًماًمػضقؾي ) ُتً معـك احلديٌ

 واًمؼقل سمعؿقمف هق إومم. ,مـ ظمصوئص ؿمفر رمضون سمعض أهؾ اًمعؾؿ ًمف
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 :ٔشّس عظٗي : شّس زوضاُ شّْس وبازكٔالطادضٛ اخلصٗصٛ اخلاوطٛ

ؿد جاءـؿ رمضان, : ىمول: عمو طمرض رمضون ىمول   قمـ أيب هريرة

 .(4)(7448)سمرىمؿ , رواه أمحد ...اؾسض اهلل ظؾقؽؿ صقامفصفر مبارك, 

هذا رمضان ؿد :  دظمؾ رمضون, ومؼول رؾمقل اهللىمول:  وقمـ أكس 

, رواه اسمـ موضمف...اهلل ظز وجؾ ظؾقؽؿ صقامف َض رَ صفر مبارك, ؾَ , جاءـؿ

 .(6)ه(, وهمػمُ 4644سمرىمؿ )

 ,ويقمً  رؾمقل اهلل ىمول: ىمول   قمـ قمبودة سمـ اًمصومً ويف افباب

ل ـزِ تَ ؿ اهلل ؾقف, ؾَ قؽُ غشِّ أتاـؿ رمضان صفر برـة, ؾقف خر يُ »وطمرض رمضون: 

ستجاب ؾقف افدظاء, ؾقـظر اهلل إػ تـاؾسؽؿ, ويباهل اخلطايا, ويُ  طه افرمحة, وَُت 

بؽؿ مالئؽتف, ؾلروا اهلل مـ أكػسؽؿ خرا, ؾنن افشؼل مـ حرم ؾقف رمحة اهلل ظز 

 .(1)(6618سمرىمؿ ) "ًمؽبػما", رواه اًمطؼماين ذم شوجؾ

                                      

 .ًمؾشقخ إركوؤوط  (46/59) "ُتؼقؼ اعمسـد"راضمع: صحقٌح:  (4)

(6)  : ـٌ  (46/59) "سـداعمُتؼقؼ "و ,ًمؾؿـذري  (6/99) "اًمؽمهمقى واًمؽمهقى"راضمع: حس

 .ًمؾشقخ إركوؤوط 

(, ولبعض فؼراته صواهد, واهلل ادستعان, 890برقم ) "ضعقف السيغق ": راجع: فقه كالمٌ  (6(

 وهو أظؾم.
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ذم آظمر يقم مـ  ىمول: ظمطبـو رؾمقل اهلل  اًمػورد  قمـ ؾمؾامنو

, رواه اسمـ ...ؿد أطؾؽؿ صفر ظظقؿ, صفر مبارك :أُّيا افـاسومؼول:  ,ؿمعبون

 .(4)(4887ظمزيؿي سمرىمؿ )

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ـٌ بشقاهده:  (4) أظمرضمف سمـ : (1/448) "تؾخقص احلبػماًم"ذم   ؿال الاؾظ ابـ حجرحس

أن ذًمؽ مـ  :وافظاهر ,اؾمتدٓل اإلموم سمفض قمغم واقمؽُم  ,ؼ اًمؼقل سمصحتفوقمؾ   ,"صحقحف"ذم  ظمزيؿي

 اهـ واهلل أقمؾؿ. سمف, وهلذا ىمول اًمـقوي اؾمتلكسقا ,ظمصوئص رمضون

ـف  :ؿؾت  اهلل أقمؾؿ.و وشمـوىمؾفؿ ًمف,, وقمؿؾ اًمسؾػ سمؿدًمقًمف, سمعض اًمعؾامء: سمؽثرة ؿمقاهدهوىمد طمس 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

95 

 

 لمعتل وَ الٍاز:  ٛ: صٗاً زوضاُ ضبْببعاخلصٗصٛ الطا

إذا ـاكت أول فقؾة مـ  ىمول:أكف  ,ملسو هيلع هللا ىلص , قمـ رؾمقل اهلل قمـ أيب هريرة

ؼت أبقاب افـار, ؾؾؿ يػتح مـفا باب, ؾِّ ػدت افشقاضغ, ومردة اجلـ, وؽُ رمضان, ُص 

غؾؼ مـفا باب, وكادى مـاد: يا باؽل اخلر أؿبؾ, ويا باؽل وؾتحت أبقاب اجلـة, ؾؾؿ يُ 

(, 4646رواه سمـ موضمف ) ,افؼ أؿرص, وهلل ظتؼاء مـ افـار, وذفؽ يف ـؾ فقؾة

 .(4)(4516واحلويمؿ )

هذا رمضان ؿد :  دظمؾ رمضون, ومؼول رؾمقل اهللىمول:  وقمـ أكس 

إذا ـاكت أول فقؾة مـ , اهلل ظز وجؾ ظؾقؽؿ صقامف َض رَ صفر مبارك, ؾَ , جاءـؿ

ػتح مـفا باب, وؽؾؼت أبقاب افـار, ؾؾؿ يُ  ,دت افشقاضغ ومردة اجلـػِّ رمضان ُص 

ويا باؽل  ,مـفا باب, وكادى مـاد: يا باؽل اخلر أؿبؾ غؾؼوؾتحت أبقاب اجلـة, ؾؾؿ يُ 

وؾقف فقؾة خر , وهلل ظتؼاء مـ افـار, وذفؽ يف ـؾ فقؾة حتك يـؼيض رمضان ,افؼ أؿرص

, رواه اسمـ رم اخلر ـؾف, وال َيرم خرها إال َمرومرمفا ؾؼد ُح مـ أفػ صفر, مـ ُح 

 .(6)ه(, وهمػمُ 4644سمرىمؿ )موضمف

                                      

 .اهـ: طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم(4/586) "اعمستدرك"ذم   صحقٌح: ؿال الاـؿ (4)

 ـ قمؼى اًمرىمؿ اًمسوسمؼ ـ, واهلل أقمؾؿ. "صحقح وضعقػ اسمـ موضمف"وراضمع: 

ـٌ بشقاهده:  (6)  .(46/59) "سـدُتؼقؼ اعم"و ,(6/99) "اًمؽمهمقى واًمؽمهقى"راضمع: حس
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 ,ذم آظمر يقم مـ ؿمعبون ىمول: ظمطبـو رؾمقل اهلل  اًمػورد  قمـ ؾمؾامنو

صفر أوفف رمحة,  ..., صفر مباركؿد أطؾؽؿ صفر ظظقؿ :أُّيا افـاسومؼول: 

 .(4)(4887, رواه اسمـ ظمزيؿي سمرىمؿ )مغػرة, وآخره ظتؼ مـ افـاروأوشطف 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

ـٌ بشقاهده:  (4) أظمرضمف سمـ : (1/448) "تؾخقص احلبػماًم"ذم   ؿال الاؾظ ابـ حجرحس

أن ذًمؽ مـ  :وافظاهر ,ض قمغم اؾمتدٓل اإلموم سمفواقمؽُم  ,تفؼ اًمؼقل سمصحوقمؾ   ,"صحقحف"ذم  ظمزيؿي

 اهـ واهلل أقمؾؿ. سمف, وهلذا ىمول اًمـقوي اؾمتلكسقا ,ظمصوئص رمضون

ـف  :ؿؾت  اهلل أقمؾؿ.و وشمـوىمؾفؿ ًمف,, وقمؿؾ اًمسؾػ سمؿدًمقًمف, سمعض اًمعؾامء: سمؽثرة ؿمقاهدهوىمد طمس 
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 : شّس زوضاُ شّس الكسآُ:جاوٍٛاخلصٗصٛ ال

ـَ  َصْفُر َرَمَضانَ ىمول اهلل شمعومم:  افَِّذي ُأْكِزَل ؾِقِف اْفُؼْرآُن ُهًدى فِؾـَّاِس َوَبقِّـَاٍت ِم

َدى َواْفُػْرَؿانِ   . [485]اًمبؼرة:  اهْلُ

يؿدح شمعومم ؿمفر اًمصقوم : (4/584) "هشمػسػم"ذم   ؿال الاؾظ ابـ ـثر

إلكزال اًمؼرآن اًمعظقؿ ومقف, ويمام  :مـ سملم ؾموئر اًمشفقر, سملن اظمتوره مـ سمقـفـ

سملكف اًمشفر اًمذي يموكً اًمؽتى اإلهلقي شمـزل  :احلديٌذم ؼد ورد ومًمؽ, اظمتصف سمذ

 اهـ., قمؾقفؿ اًمصالة واًمسالمومقف قمغم إكبقوء

َصْفُر َرَمَضاَن : ىمقًمف: (86)ص "شمػسػمه"ذم    افسعديوؿال ادػرسِّ 

أي: اًمصقم اعمػروض قمؾقؽؿ, هق ؿمفر رمضون, اًمشفر  افَِّذي ُأكزَل ؾِقِف اْفُؼْرآنُ 

, اًمذي ىمد طمصؾ ًمؽؿ ومقف مـ اهلل اًمػضؾ اًمعظقؿ, وهق اًمؼرآن اًمؽريؿ, اًمعظقؿ

اعمشتؿؾ قمغم اهلدايي عمصوحلؽؿ اًمديـقي واًمدكققيي, وشمبقلم احلؼ سملوضح سمقون, 

 واًمػرىمون سملم احلؼ واًمبوـمؾ, واهلدى واًمضالل, وأهؾ اًمسعودة وأهؾ اًمشؼووة.

 يؽقن مقؾماًم  ومحؼقؼ سمشفر, هذا ومضؾف, وهذا إطمسون اهلل قمؾقؽؿ ومقف, أن

 اهـًمؾعبود مػروضو ومقف اًمصقوم.

أضمقَد اًمـوس, ويمون أضمقَد  يمون رؾمقل اهلل  :قمبد اهلل سمـ قمبوس  قمـو

دراؾمُف اًمؼرآن, ويمون ضمؼمائقؾ يؾؼوه مو يؽقُن ذم رمضون طملم يؾؼوُه ضمؼمائقُؾ, ومقُ 
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طملم يؾؼوه   دارؾُمُف اًمؼرآن, ومؾرؾمقل اهللومقُ  ,يمؾ  ًمقؾٍي مـ ؿمفر رمضون

ومسؾؿ  ,(6رواه اًمبخوري سمرىمؿ ) ,ؾ: أضمقُد سموخلػم مـ اًمريح اعمرؾمؾيضمؼمائق

(6188.) 

ة اًمتوًمقلم ًمف ومقف, وعمو ًمف مـ : ومفق ؿمفر اًمؼرآن: ًمـزوًمف ومقف, وًمؽثرؿؾت

 ي, واهلل أقمؾؿ.معـقي  ظمصقصقٍي طمسق ٍي و
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 : فسضْ ٌٔفمْ : وضاعفٛ أجس العىن فْٗٛالتاضعاخلصٗصٛ 

ا مضاظػة ؾرضف  ,ـُؾ ظؿؾ ابـ آدم ُيضاظُػ  :ومؼول رؾمقل اهلل  :أمَّ

السـة ظؼ أمثاهلا, إػ شبعَمئة ضعػ, ؿال اهلل ظز وجؾ: إال افصقم ؾنكف يل وأكا 

  .(, قمـ أيب هريرة 4454, رواه مسؾؿ سمرىمؿ )أجزي بف

ي (قمنمة راسمعياًمػضقؾي اًم)وؾمبؼ ذم  ويليت طمديٌ ؾمؾامن اًمػورد  ,سمعض أدًم 

 .ـ ؿموء اهلل شمعومم إنـ سمعد أؾمطر  

ا مُ   "ًمطوئػ اعمعورف"ذم   ؼال الاؾظ ابـ رجبضاظػة كػؾف: ؾوأمَّ

 ,ذف اًمزمونـ وهق يذيمر أؾمبوب مضوقمػي إضمر ًمألقمامل ـ ومـفو:  (468)ص

  .وقمنم ذي احلجي ,يمشفر رمضون

ع ؾقف بخصؾة مـ مـ تطقَّ : ـ شفقراعمـ  وذم طمديٌ ؾمؾامن اًمػورد 

ـان ـؿـ  ,ومـ أدى ؾقف ؾريضة ,أدى ؾريضة ؾقَم شقاه ـان ـؿـ ,خصال اخلر

  .(4)(, وهمػُمه4887سمرىمؿ ) , رواه اسمـ ظمزيؿيأدى شبعغ ؾريضة ؾقَم شقاه

                                      

ـٌ بشقاهده:  (4) أظمرضمف سمـ : (1/448) "ػمتؾخقص احلباًم"ذم   ؿال الاؾظ ابـ حجرحس

واًمظوهر أن ذًمؽ مـ  ,ض قمغم اؾمتدٓل اإلموم سمفواقمؽُم  ,ؼ اًمؼقل سمصحتفوقمؾ   ,"صحقحف"ذم  ظمزيؿي

 اهـ واهلل أقمؾؿ. سمف, وهلذا ىمول اًمـقوي اؾمتلكسقا ,ظمصوئص رمضون

ـف  :ؿؾت  اهلل أقمؾؿ.و وشمـوىمؾفؿ ًمف,, وقمؿؾ اًمسؾػ سمؿدًمقًمف, سمعض اًمعؾامء: سمؽثرة ؿمقاهدهوىمد طمس 
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أي اًمصدىمي  ئؾ اًمـبل ؾُم  , ىمول:قمـ أكس  ,(4)"اًمؽممذي"وذم 

 .صدؿة يف رمضانؼول: وم ,أومضؾ؟

عدل تُ  ظؿرة يف رمضانىمول: أكف ,قمـ اًمـبل , (6)"اًمصحقحلم"وذم 

  .جة معلحِ أو ىمول:  ,بحجة

  .(1)وورد ذم طمديٌ آظمر: أن قمؿؾ اًمصوئؿ مضوقمػ

أهنؿ يموكقا يؼقًمقن: إذا طمرض ؿمفر  :قمـ أؿمقوظمف ,سمـ أيب مريؿاوذيمر أسمق سمؽر 

 ,يموًمـػؼي ذم ؾمبقؾ اهلل ,ومنن اًمـػؼي ومقف مضوقمػي :رمضون وموكبسطقا ومقف سموًمـػؼي

 .هوشمسبقحي ومقف أومضؾ مـ أًمػ شمسبقحي ذم همػم

                                      

ـٌ فغره: (4) مقؾمققمي "راضمع:  .ي آطمتجوج سمفؼقِّ , وًمف ؿمقاهد شمُ (661سمرىمؿ )رواه اًمؽممذي  حس

 . واهلل أقمؾؿ ,(7/178) "اًمتبقون ذم ختريٍ وشمبقيى أطموديٌ سمؾقغ اعمرام", و(4/576) "اًمسـي اًمـبقيي

 . , قمـ اسمـ قمبوس (4656ومسؾؿ ) ,(4786اًمبخوري سمرىمؿ ) (6)

السـة بعؼ اًمػضوئؾ, وومقف:  , اعمذيمقر أول  طمديٌ أيب هريرة  شػم إممًمعؾف يُ  ؿؾت: (1)

  .أمثاهلا

ه: أن اًمعؿؾ ذم ؿمفر رمضون مػودُ  ,والسـة بعؼ أمثاهلاـ ومقام يرويف قمـ رسمف ـ  ومؼقًمف 

, ضاظػ إػ شبع مائة ضعػأكف يُ (: 4454عمسؾؿ سمرىمؿ ) مضوقمػ إمم قمنمة أضعوف, سمؾ ضموء ذم ًمػظٍ 

 ن, وهق أقمؾؿ.واهلل اعمستعو
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 ذم همػمه, مـ رمضون أومضؾ مـ أًمػ يقم : صقم يقمٍ  اًمـخعلإسمراهقؿ ىمول و

ذم  وريمعي ومقف أومضؾ مـ أًمػ ريمعي ذم همػمه, وشمسبقحي ومقف أومضؾ مـ أًمػ شمسبقحي

  همػمه.

سموًمـسبي إمم ؾموئر  ,و أضمرهومؾام يمون اًمصقوم ذم كػسف مضوقمػً :  ثؿ ؿال ابـ رجب

ويمقكف هق  ,ًمنمف زموكف :قمغم ؾموئر اًمصقومو يمون صقوم ؿمفر رمضون مضوقمػً  ,إقمامل

ـل اًمتل سمُ  ,وضمعؾ صقومف أطمد أريمون اإلؾمالم ,اًمصقم اًمذي ومرضف اهلل قمغم قمبوده

  .اإلؾمالم قمؾقفو

ويمثرة  ,مـفو ذف اًمعومؾ قمـد اهلل وىمرسمف مـف ,رظَم اًمثقاب سملؾمبوب أُ  ُػ وقمَ َض وىمد يُ 

قمطقا يمػؾلم مـ وأُ  ,إمؿضوقمػ أضمر هذه إمي قمغم أضمقر مـ ىمبؾفؿ مـ يمام يُ  ,شمؼقاه

  .اهـإضمر

 . (4): شمسبقحي ذم رمضون أومضؾ مـ أًمػ شمسبقحي ذم همػمه وؿال افزهري

ذم إزمـي  ,وُيستػود ممو شمؼدم ـ أيًضو ـ طمرص اعمسؾؿ قمغم اًمعؿؾ اًمصوًمح ؿؾت:

 ـ, ومقصقم رمضون ذم مـ هق سمؿؽي ـ طمرؾمفو اهلل ف:مثافُ واًمبؼوع اعُمَضوقَمُػ إضمر ومقفو, 

ـ  قمؾقـو مجقًعو سمذًمؽ  هؿمفر اًمػضقؾ, ذم أومضؾ اًمبؼوع قمغم اإلـمالق ـ كسلل مـ اهلل أن يؿ

 يمؾ قموم, طمتك شمليت مػورىمي إكوم, إكف قمغم يمؾ رء ىمدير, وسموإلضموسمي ضمدير.

                                      

 (. 46/456) "اًمتؿفقد"رواه اسمـ قمبد اًمؼم ذم  (4)
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هلل وٍاٍد يف أٔه لٗمٛ وَ زوضاُ ٖكٕه: ٖاباغ٘ اخلري أقبن : عاشسٚاخلصٗصٛ ال
 ٖٔابا غ٘ الشس أقصس:

إذا ـاكت أول فقؾة مـ : ول: ىمول رؾمقل اهلل ىم أيب هريرة قمـ 

رواه سمـ موضمف  ,: يا باؽل اخلر أؿبؾ, ويا باؽل افؼ أؿرصكادى مـادٍ  رمضان,

 .(4)(4516(, واحلويمؿ )4646)

هذا رمضان ؿد :  دظمؾ رمضون, ومؼول رؾمقل اهلل ىمول: أكس قمـ و

اكت أول فقؾة مـ إذا ـ, اهلل ظز وجؾ ظؾقؽؿ صقامف َض رَ ؾَ , صفر مبارك, جاءـؿ

رواه اسمـ موضمف ,ويا باؽل افؼ أؿرص ,كادى مـاد: يا باؽل اخلر أؿبؾ ,رمضان

 .(6)(, وهمػُمه4644سمرىمؿ )

ًُ و قمـ رمضون, ومدظمؾ  ُث دِّ وهق ُي  ,قمـد قمتبي سمـ ومرىمد قمـ قمرومجي ىمول: يمـ

ًُ ومث قمـ رمضون , ومحد  قمؾقـو رضمؾ, مـ أصحوب حمؿد  رؾمقل  ؼول: ؾمؿع

د غؾؼ ؾقف أبقاب افـار, وتػتح ؾقف أبقاب اجلـة, وتصػَّ رمضان تُ  يف يؼقل: اهلل 

                                      

 : طمديٌ صحقح قمغم ذط اًمشقخلم.اهـ(4/586) "اعمستدرك"ذم   صحقٌح: ؿال الاـؿ (4)

 ـ قمؼى اًمرىمؿ اًمسوسمؼ ـ, واهلل أقمؾؿ. "صحقح وضعقػ اسمـ موضمف"وراضمع: 

ـٌ بشقاهده:  (6)  .(46/59) "سـدؼ اعمُتؼق"و ,(6/99) "اًمؽمهمقى واًمؽمهقى"راضمع: حس
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ويـادي ؾقف مؾؽ: يا باؽل اخلر أبؼ, يا باؽل افؼ أؿرص, حتك  ,ؾقف افشقاضغ

   .(4)(48795, رواه أمحد سمرىمؿ )يـؼيض رمضان

 :مؾؽ يْعـك :َأي: كادى مـادٍ  : ىمقًمف:(6/16) "اًمتقسػم"ذم   يؿال ادـاو

 .اهـرد اهلل سمِِف ظمػما َوْيَتؿؾ احْلَِؼقَؼيؾؼك ذِم ىمؾى مـ يُ يُ 

ومَحُْؾف قمغم احلؼقؼي, وأكف ُيـودي سمذًمؽ مؾؽ هق إومم ًمـص احلديٌ,  ؿؾت:

 ؾؿس إصمر, واهلل أقمؾؿ.كؼد وموًمق مل كسؿع ذًمؽ اًمـداء, 

: (4/654) "اعمغتذي قمغم ضمومع اًمؽممذي"ذم   ظ افسققضلوؿال الاؾ

ِ اًمعبودة, وطَمْبِس  :أي: أؿبؾ ـموًمبف. :أي يا َباؽل اخلر ؿقفف: ومفذا وىمً شَمَقَّس 

 اًمشقوـملم, َويَمْثَرِة اإلقمتوق مـ اًمـ ور وموهمتـؿف.

ومفذا زمـ ىمبقل اًمتقسمي واًمتقومقؼ ًمؾعؿؾ  :وَيا باؽل افؼَّ أؿرصوؿقفف: 

و  اهـًمح.اًمص 

 

                                      

 . ًمؾشقخ إركوؤوط  (14/91) "ُتؼقؼ اعمسـد" راضمع:صحقٌح:  (4)
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: إذا دخن زوضاُ ُفتحت ٔالجالجٛ عشسٚ احلادٖٛ عشسٚ ٔالجاٌٗٛ عشسٚصٗصٛ اخل
 أبٕاب اجلٍاُ ٔغمِّكت أبٕاب الٍرياُ ُٔصفدت الشٗاطني:

تحت إذا دخؾ رمضان ؾُ »: : ىمول رؾمقل اهلل ولىم قمـ أيب هريرة 

, رواه اًمبخوري سمرىمؿ شوشؾسؾت افشقاضغ ,ؾؼت أبقاب جفـؿأبقاب اجلـة, وؽُ 

 (.4879(, ومسؾؿ )1677)

إذا »: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل  قمـف  ,(4879)عمسؾؿ سمرىمؿ  وذم روايي

 .شؼت أبقاب جفـؿ, وشؾسؾت افشقاضغتحت أبقاب افرمحة, وؽؾِّ ـان رمضان ؾُ 

 ,: مـ طمديٌ أيب هريرة( مـ هذا اًمػصؾسمعيصقصي اًمسواخل)وؾمبؼ ـ ذم 

ا ممو ذم طمديٌ أيب كحقً  و  ,ورضمؾ مـ أصحوب اًمـبل  وأكس سمـ موًمؽ

ًُ  ,اعمذيمقر هـو , هريرة  , واهلل أقمؾؿ. سموإلؿمورة إًمقف قمـ اإلقمودة ًمف سمام ايمتػق

ىمول اًمؼويض قمقوض : (7/488) "ذح مسؾؿ"ذم   ؿال اإلمام افـقوي

قؼ أسمقاب ؾِ غْ ح أسمقاب اجلـي وشمَ قتِ ػْ أن شمَ و ,تؿؾ أكف قمغم فموهره وطمؼقؼتفُي : 

ويؽقن  ,قمالمي ًمدظمقل اًمشفر وشمعظقؿ حلرمتف :وشمصػقد اًمشقوـملم ,ضمفـؿ

  .واًمتفقيش قمؾقفؿ ,اًمتصػقد ًمقؿتـعقا مـ إيذاء اعمممـلم
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 ,ويؽقن إؿمورة إمم يمثرة اًمثقاب واًمعػق ,تؿؾ أن يؽقن اعمراد اعمجوزوُي  :ىمول

ويؽقن شمصػقدهؿ  ,اؤهؿ ًمقصػمون يموعمصػديـيذإهمقاؤهؿ وإن اًمشقوـملم يؼؾ أو

ؾتحت  :ويميد هذه اًمروايي اًمثوكقي ,وًمـوس دون كوس ,قمـ أؿمقوء دون أؿمقوء

  .صػدت مردة افشقاضغ :وضموء ذم طمديٌ آظمر ,أبقاب افرمحة

قمبورة قمام يػتحف اهلل شمعومم  ,ويتؿؾ أن يؽقن ومتح أسمقاب اجلـي :ىمول اًمؼويض

 ,يموًمصقوم واًمؼقوم ,وذا اًمشفر اًمتل ٓ شمؼع ذم همػمه قمؿقمً ذم ه ,ًمعبوده مـ اًمطوقموت

وهذه أؾمبوب ًمدظمقل اجلـي  ,وآكؽػوف قمـ يمثػم مـ اعمخوًمػوت ,وومعؾ اخلػمات

  .وأسمقاب هلو

قمبورة قمام يـؽػقن قمـف مـ  ,ويمذًمؽ شمغؾقؼ أسمقاب اًمـور وشمصػقد اًمشقوـملم

 .اعمخوًمػوت

هذا  .ذم اًمروايي إظمرى ؾسؾتُش  :وهق معـك ,ًؾَ ؾِّ همُ  :دتػِّ ُص ومعـك 

 .اهـأو ومقف أطمرف سمؿعـك يمالمف ,يمالم اًمؼويض

أن  :ذم اعمعـقلم اًمسوسمؼلم ,اًمذي ارشمضوه اًمـقوي ,د ىمقل اًمؼويضميِّ وممو يُ  :ؿؾُت 

اؾمتحقذ قمؾقفؿ و, مـ اًمشفقر قمغم همػمه ,رمضونؿمفر ام زاد ذهؿ ذم سم  رُ اًمبعض 

اًمعظقؿ,  رمضونؿمفر ذم همػم ف ػعؾُ ي ام ىمد ٓسموضمـقده, مـقوشمف سمخطقاشمف وأُ اًمشقطون 

ذم هذا وُيغضبف, سخط اهلل ام يُ ومق مـ وىمقعٍ  ,كسؿعكرى, ويمؿ ويمؿ  ,ومؽؿ يؼع
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وٓ داقمل ًمؾتؿثقؾ, ومقاىمعـو أيمؼم دًمقؾ, وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سموهلل  ,اًمشفر اًمعظقؿ

 , وأن هيديـو ويلظمذ سمليديـوكسلل مـ اهلل اًمتقومقؼ واًمسداد واًمرؿموداًمعكم اًمعظقؿ, و

 إكف قمغم يمؾ رء ىمدير. إمم ساـمف اعمستؼقؿ,
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 : فْٗ لٗمٛ وَ ُحسوّا حسً اخلري كمْ:عشسٚ ٛسابعاخلصٗصٛ ال

ا َأْكَزْفـَاُه يِف َفْقَؾِة اْفَؼْدِر ىمول اهلل شمعومم:   َفْقَؾُة  *َوَما َأْدَراَك َما َفْقَؾُة اْفَؼْدِر  *إِكَّ

ـْ َأْفِػ َصفْ   .[1 ـ4]اًمؼدر:  رٍ اْفَؼْدِر َخْرٌ ِم

ؿد جاءـؿ رمضان, : ىمول  ,ىمول: عمو طمرض رمضون  قمـ أيب هريرة

ؼ ؾقف أبقاب غؾَّ ح ؾقف أبقاب اجلـة, وتُ ػتَّ صفر مبارك, اؾسض اهلل ظؾقؽؿ صقامف, تُ 

رم خرها, ؾؼد ؾقف افشقاضغ, ؾقف فقؾة خر مـ أفػ صفر, مـ ُح  غؾه اجلحقؿ, وتُ 

 .(4)(7448)سمرىمؿ , رواه أمحد مرِ ُح 

رممـ ُح : ىمقًمف: (4/4166) "مرىموة اعمػوشمقح"ذم   الَّ ظع افؼاريؿال ادُ 

قومؼ إلطمقوئفو وًمق سموًمطوقمي ذم ـمرومقفو, عمو ورد أن سملن مل يُ  ظمػمهو, ـعمُ  :أي رهاَخ 

  .د أدرك طمظف مـ ًمقؾي اًمؼدرومؼ :مـ صغم اًمعشوء واًمصبح سمجامقمي

ومػقف مبوًمغي  ,سيوذًمؽ  ضموءـع اخلػم يمؾف, يمام مُ  :أي مَ رِ ؾؼد ُح وىمقًمف: 

  .قمظقؿي

                                      

 .ًمؾشقخ إركوؤوط  (46/59) "ُتؼقؼ اعمسـد"ع: ضمراصحقٌح:  (4)
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اًمذي يػقز سمف اًمؼوئؿ ذم  ,ػران اًمشومؾأو اًمغُ  ,طمرمون اًمثقاب اًمؽومؾ :رادوادُ 

 ومؼد :أي .ي اجلزاءد اًمنمط واجلزاء دًٓمي قمغم ومخوموإطمقوء ًمقؾفو, ىمول اًمطقبل: اُت

 ا..اهـ خمتًٍم هرُ دْ ر ىمَ ؼد  ا ٓ يُ رم ظمػمً طُم 

ُذيمر, وإكام أردت اإلؿمورة ٓ احلٍم, واهلل  , همػم مومـ اًمػضوئؾًمقؾي اًمؼدر وذم 

 أقمؾؿ.

ك أن مـ أضمّؾ ومضوئؾ وظمصوئص ؿمفر اًم ال صؽ وال ريب: صقوم ـ اعمسؿ 

ود سمام يؽقن ًمقؾي اًمؼدر, اًمتل أقمال اهللُ ذيمرهو, وأقمظؿ ومضؾفو, وؿم سمشفر رمضون ـ

أؾملل مـ اهلل اًمعقن قمغم إمتومف, واإلظمالص   رؾموًمي ظموصي,ومقفو, وىمد أومردهتو, ذم 

 .إِرىمومف: ومنكف ظمػم معلم ذم
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ُٖعشسٚ ٛاوطاخلصٗصٛ اخل صٗب بّا وَ شاٞ وَ عبادٓ : هلل ٌفحات وَ زمحتْ 
 :األشوٍٛ لرلكٔشّس زوضاُ أزجٜ 

اؾعؾقا اخلر دهرـؿ »: ىمول: ىمول رؾمقل اهلل   قمـ أكس سمـ موًمؽ  

صقب هبا مـ وتعرضقا فـػحات رمحة اهلل, ؾنن هلل ظز وجؾ كػحات مـ رمحتف يُ 

 ,شـ روظاتؽؿوأن يممِّ  ,وشؾقا اهلل ظز وجؾ أن يسس ظقراتؽؿ ,يشاء مـ ظباده

 .(4)(4/664) "ؾقياحل"أسمق كعقؿ ذم و, (66)سمرىمؿ  "اًمدقموء"اًمطؼماين ذم  اهرو

إن فربؽؿ يف أيام : : ىمول رؾمقل اهلل ىمول  قمـ حمؿد سمـ مسؾؿيو

بعدها  نَ قْ ؼَ ْش ؾال تَ  ,ؾتعرضقا فف, فعؾف أن يصقبؽؿ كػحة مـفا ,دهرـؿ كػحات

 .(6)(549سمرىمؿ ) "اًمؽبػم"اًمطؼماين ذم , رواه اأبًد 

فـػحات  ضقاوتعرَّ : ىمقًمف: (4/544) "ديرومقض اًمؼ"ذم  ؿال ادـاوي 

 :وشمعوـمقا أؾمبوهبو ,اؾمؾؽقا ـمرىمفو طمتك شمصػم قمودة وـمبقعي وؾمجقي :أي رمحة اهلل

  .رضموء أن هيى مـ ريوح رمحتف كػحي شمسعديمؿ

                                      

 (.4898سمرىمؿ ) "اًمصحقحي" راضمع: صحقٌح: (4)

 ى سمام ىمبؾف, واهلل أقمؾؿ.ويتؼق   :ؾقف ـالمٌ  (6)
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 .سمطؾبؽؿ مـف ,ضلم ًمـػحوت رمحي رسمؽؿاـمؾبقا اخلػم متعرِّ  :أو اعمعـك

ًِ ػَ وكَ  ,ح اًمطقى وموحػَ كَ  :"اًمصحوح"وذم    :مـ قمذاب ػحيٌ وكَ  ,ًاًمريح هب   ح

  .ىمطعي

  .واًمـػحي اًمعطقي .ف سموعمول أقمطوهحَ ػَ كَ  :"اعمصبوح"وذم 

  .ؽثػماًمـػحي هل مبتدأ اًمٌمء اًم :وىمقؾ

 ,اعمممـلم صقب هبا مـ يشاء مـ ظبادهيُ  ,ؾنن هلل كػحات مـ رمحتف ىمقًمف:

قكقا مـ ومتؽ ,ومعسك أن شمصودومقا كػحي مـ شمؾؽ اًمـػحوت ,ومداومقا قمغم اًمطؾى

 أهؾ اًمسعودات. 

مـ ومتحوت أسمقاب  ,و ومقاهى شمبدو ًمقامعفوققًض  ومُ أن هللِ :ومؼصقد الديث

عمو  ,ومقرهتو ومؼدموهتو يموٕكؿقذج ى  فِ تَ ومَ  ,ظمزائـ اًمؽرم واعمــ ذم سمعض أوىموت

ي ومؿـ شمعرض هلو مع اًمطفورة اًمظوهرة واًمبوـمـي سمجؿع مِه   ,اًمرمحي دِ دَ فو مـ مَ ئارو

مو يزيد قمغم هذه اًمـعؿ اًمدائرة ذم  ,ؾ ًمف مـفو دومعي واطمدةطمص :وطمضقر ىمؾى

 .إزمـي اًمطقيؾي قمغم ـمقل إقمامر

قمؾؿف  َى قِّ وإكام همُ  ,سمؾ مبفؿ ذم إزمـي واًمسوقموت ,ووىمً اًمـػحي همػم معؾقم

أن  دَ َص ؼَ ومَ  ,وؾموقمي اجلؿعي ,يمام ذم ًمقؾي اًمؼدر ,قمغم اًمطؾى سموًمسمال اعمتداول اومْ دَ تُ ًمِ 

وذم وىمً  ,و وىمعقدا وقمغم ضمـقهبؿذم يمؾ وىمً ىمقومً  , ًمفيؽقكقا متعرضلم
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 ,ػتح ومقفومنكف إذا داوم أوؿمؽ أن يقاومؼ اًمقىمً اًمذي يُ  ,اًمتٍمف ذم أؿمغول اًمدكقو

 .اهـ خمتًٍما.ويسعد سمسعودة إسمد ,ومقظػر سموًمػـوء إيمؼم

: هق أن ؿمفر رمضون مظـي اًمـػحوت, وأمؾ ؿؾت: وافشاهد مـ الديث

 ذم ؿمفر رمضون وهمػمه, واهلل اعمستعون, وهق أقمؾؿ. ,اعمممـ سمرسمف يمبػم
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شّس زوضاُ شّس الصرب ٔصٗاوْ : ٔالطادضٛ عشسٚ اخلاوطٛ عشسٚاخلصٗصٛ 
 :رِب ٔحس الصدزُٖ

ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل   قمـ يزيد سمـ قمبد اهلل سمـ اًمشخػم, قمـ إقمرايب

, افصدرصقم صفر افصز, وثالثة أيام مـ ـؾ صفر, يذهبـ وحر يؼقل:  

 .(4)(61878رواه أمحد سمرىمؿ )

  .غـل قمـ إقمودشمف هـو( سمام يُ مـيوثاًم اًمػضقؾي)معـك احلديٌ ذم سمقون وىمد ؾمبؼ 

 

 

 

 

 

                                      

 .(68/168) ٕركاؤوط ؾشقخ ال "سـدحتؼقق اد" راجع: صحقٌح: (1)
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شّس زوضاُ شّس اٌتصازات لمىطمىني ِٔصميٛ  :ٛ عشسٚبعالطااخلصٗصٛ: 
 لمكافسَٖ:

يمام كٍم مـ , , وديـف, وصحوسمي كبقف كٍم , وومؼد كٍم اهلل كبقف 

ممو  ,مو شمقَّس  ذم هذه اخلصقصي اًمعصقر, كذيمر  رِّ قمغم م ,اعمسؾؿلمده ؿموء مـ قمبو

ٓ آؾمتؼصوء, ومـ أراد قمغم وضمف اإلؿمورة,  فر مـ آكتصورات اًمعظقؿي,اؿمتُ 

ضمع مصودر اومؾػُم ذم ؿمفر رمضون,  ,مو وىمع ؽّؾ ًمؾمتقعوب آسمسط مو ُذيمر, أو 

 :, وهمػمهو, واهلل اعمستعوناًمقىموئع اعمذيمقرة

ويمون ىموئد ويمػور ىمريش,  ,سملم اعمسؾؿلمويموكً  :ر افؽزىزوة بدؽ* ـ 

  .(4)ـ(ه 6/رمضونؿمفر مـ /67)ذم , ويموكً اعمسؾؿلم ومقفو رؾمقل اهلل 

ىموئد ويمون ـ أيًضو ـ سملم اعمسؾؿلم ويمػور ىمريش ويموكً  :ؾتح مؽة* ـ 

ؿمفر مـ /48)ذم  ,مـ اعمديـي ظمروضمف , ويمون اعمسؾؿلم ومقفو رؾمقل اهلل 

 .(6)ـ(ه 8رمضون/مـ ؿمفر /49)ذم مؽي  ودظمؾ ,رمضون

                                      

 .(6/056) "البداية والـفاية"(, و6/092) "شرة ابن إشحاق" راجع: (1)

 .(1/076) "البداية والـفاية" راجع: (0)
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ويمون ىموئد  ,ويموكً سملم اعمسؾؿلم وسملم اًمروم :مـ ؽزوة تبقك ظقدتف ـ * 

 .(4)ـ(ه 9, ويمون ذًمؽ ذم )ؿمفر رمضون/اعمسؾؿلم ومقفو اًمـبل 

سمؼقودة وازم  ,ُتً ًمقاء اًمدوًمي إمقيي ًويموك :معرـة بالط افشفداءـ * 

وسمعد مؼتؾ قمبد واًمبقرهمـديلم,  ػركجياًم سملمو ,إكدًمس قمبد اًمرمحـ اًمغوومؼل

و سمعًض و ,ذم أواظمر ؿمعبونويموكً اكسحى ضمقش اعمسؾؿلم,  اًمرمحـ اًمغوومؼل 

 .(6)ـ(ه444/ؿمفر رمضون)أوائؾ ذم  فومـ

سملم اعمسؾؿلم ويموكً  :, وؿقؾ: معرـة رد افؽرامةؾتح ظؿقريةـ * 

أن امرأة  ي اًمعبوؾمقي ـ:سموهلل ـ أطمد ظمؾػوء اًمدوًم قمـد أن سمؾغ اعمعتصؿ واًمبقزكطقـقلم,

 ةودقؼسمويمون ضمقش اعمسؾؿلم  ,صوطمً وامعتصامه ,هوؿمؿقي أؾمػمة ذم أيدي اًمروم

  . (1)ـ(ه661/رمضونؿمفر )ذم  ذًمؽ ويمون ,ؿمخصًقو اخلؾقػقي اعمعتصؿ سموهلل

                                      

  (.5/0) "البداية والـفاية" راجع: (1)

 "إكدلس من الػتح إىل السؼوط"(, و1/90) "دولة اإلشالم يف إكدلس" راجع: (0)

(6/8). 

 .(6/12) بن إثر ٓ "الؽامل" جع:را (6)
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 ,سملم اعمسؾؿلمويموكً ـ: ى ذم اًمقىمً احلورض ؾَ مـ أقمامل طَم ـ  ؾتح حاِرمـ * 

ذم ويموكً  ىموئد ضمقش اعمسؾؿلم كقر اًمديـ زكؽل,ُتوًمػ يمبػم مـ اًمروم, ويمون و

 .(4)هـ(559/رمضونؿمفر )

 ويموكً سملم اعمسؾؿلم واًمصؾقبقلم  :واشسداد بقت ادؼدس  :معرـة حطغ* ـ 

سمعد ىمتول قمـقػ مع  , قمامد اًمديـ زكؽل: ويمون ىموئد ضمقش اعمسؾؿلم

واصؾ صمؿ  ,ومـ أسمرزهو: إمورة اًمره ,سمعض اعمدن واإلمورات واؾمتعودة ,لماًمصؾقبق

, صمؿ ومَؿد  كػقَذه إمم دمشؼ, اًمتصدي ًمؾػركجي  كقر اًمديـ حمؿقد :ظَمَؾُػف

ومؽوكً معريمي طمطلم  ,شمؾؽ آكتصورات  اؾمتؽؿؾ صالح اًمديـ إيقيب

د  سمعدهو سمقً اعمؼدس ,اًمشفػمة  .(6)ـ(ه581/ؿمفر مضون)ويموكً ذم  ,اًمتل اؾمؽُمِ

                                      

 "الروضتني يف أخبار الدولتني الـورية والصالحقة"( و0/025) "معجم البؾدان" راجع: (1)

 .(116ـ1/115)

صالح الدين إيويب ", وكتاب (601)ص "إيام احلاشؿة يف احلروب الصؾقبقة" راجع: (0)

 ."ادؼدس وجفوده يف الؼضاء ظذ الدولة الػاضؿقة وحترير بقت
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ويمون ضمقش  ,غقلعمسملم اعمسؾؿلم واويموكً  :ظغ جافقتمعرـة ـ  *

مـ ؿمفر  /65)ويمون اًمـٍم ذم  ,ؾمقػ اًمديـ ىمطزاعمسؾؿلم سمؼقودة 

 .(4)ـ(ه658/رمضون

 ويموكً سملم اعمسؾؿلم واًمتتور, أو معرـة مرج افُصػر: ,ـ معرـة صؼحب *

 ,ـ ؾمؾطون مٍم واًمشومـ اًمـوس حمؿد سمـ ىمالوون  ,ويمون ىموئد ضمقش اعمسؾؿلم

 . (6)ـ(ه786/ؿمفر مضون/مـ 6)ويموكً ذم 

وسمؼل همػمهو اًمؽثػم, وإكام أردت اإلؿمورة ٓ آؾمتؼصوء, طمػظـو اهلل ذم اًمشدة  

 هق أقمؾؿ.و ,واهلل اعمستعون ,واًمرظموء, واًمَّساء واًمرضاء

 

 

 

                                      

 .(7/78) "الـجوم الزاهرة" راجع: (1)

 .(11/06) "البداية والـفاية" راجع: (0)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

447 

 

ي عٍد املطمىني صاحلّي وعظَّ شّس زوضاُ شّْس :عشسٚجاوٍٛ اخلصٗصٛ ال
 ٔطاحلّي:

ؼقى اعمسؾؿلم ومنن مـ شم (:6/69) "اًمزاد"ذم   ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ 

سمقا قمغم أن يػطروا ذم ؿمفر رمضون ًمغػم قمذر مل أهنؿ ًمق رُض  ,اًمصوئؿلم ًمرهبؿ

 .اهـًمعؾؿفؿ سمؽراهقي اهلل إلومطورهؿ ذم هذا اًمشفر :يػعؾقا

: ومـ هذا اًمبوب: مو هق مشوهد ومؾؿقس مـ أن سمعض اعمسؾؿلم ٓ ؿؾت

 ٓ ذم ؿمفر رمضون,إ يمؾفو ُيوومظ قمغم صالة اجلامقمي, سمؾ سمعضفؿ ٓ ُيصكم ذم اًمسـي

هداكو اهلل وإيوهؿ إمم يمؾ ظمػم, واهلل اعمستعون, وهق أقمؾؿ, وأطمؽؿ,  وهؾؿ  ضمر,

 وأرطمؿ.
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 :شكاٚ الفطس خاصٛ بصٗاً شّس زوضاُ عشسٚ: تاضعٛالاخلصٗصٛ 

ا مـ ِتر, أو زـاة افػطر صاظً  رشقل اهلل  َض رَ ؾَ », ىمول: قمـ اسمـ قمؿر 

ر, وافذـر واْلكثك, وافصغر وافؽبر مـ ظذ افعبد وال ,ا مـ صعرصاظً 

, رواه اًمبخوري سمرىمؿ شمدى ؿبؾ خروج افـاس إػ افصالةادسؾؿغ, وأمر هبا أن تُ 

 (.984(, ومسؾؿ )4581)

, مبسقـمي ذم رؾموًمي ظموصي, مـ ذوط وأطمؽوم ؼ هبومو يتعؾ  سمقون و ؿؾت:

, واهلل وإكام ىمصدُت سمذيمرهو ذم هذه اًمرؾموًمي يمقهنو مـ ظمصوئص ؿمفر رمضون

 اعمستعون, وهق أقمؾؿ.
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 الصٗاً ودزضٛ عظٗىٛ يف أوٕز عدٖدٚ:: العشسُٔ :اخلصٗصٛ

 وىمبؾ اًمنموع ذم رسدهو, ُأؿمػم إمم أن سمسطفو, وذيمر أدًمتفو يطقل, وموىمتٍمُت 

أدًمتفو, وأىمقال أهؾ اًمعؾؿ قمغم مجع اًمؼورئ اًمؽريؿ  شُمعلمقمـوويـ, قمغم ضمعؾفو 

 :ومقفو

 ؿ اًمصؼم.اًمصقوم مدرؾمي ذم شمعؾ  * ـ 

  .ؾمتشعور أطمقال اًمػؼراءمدرؾمي ٓاًمصقوم * ـ 

 .أو يمؾًقو شمرك احلرام ضمزئقو ذماًمصقوم مدرؾمي * ـ 

  .ظمالصاًمصقوم مدرؾمي ذم اإل* ـ 

 ., وأوامر رؾمقًمف اًمصقوم مدرؾمي ذم امتثول أوامر اهلل شمبورك وشمعومم* ـ 

  .اًمصقوم مدرؾمي ذم اًمتؼقى* ـ 

  .سخوءاًمصقوم مدرؾمي ذم اًمؽرم واًم* ـ 

 .ذم أىمؾ مـ يقم وًمقؾي ,ات قمدةمجع اعمسؾؿلم قمغم قمبوداًمصقوم مدرؾمي ذم * ـ 

  . همرس اًمػرح واًمَّسوراًمصقوم مدرؾمي ذم * ـ 

 .اًمصقوم مدرؾمي ذم مضوقمػي احلسـوت* ـ 

  .اًمصقوم مدرؾمي ذم ضبط اًمـػس* ـ 

 .اًمصقوم مدرؾمي ذم اًمقوموء سموعمقاقمقد* ـ 
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 .ىمقوم اًمؾقؾذم اًمصقوم مدرؾمي * ـ 

 .اًمصقوم مدرؾمي ذم اًمتؽوومؾ واًمؽماسمط آضمتامقمل* ـ 

 .اًمصقوم مدرؾمي ذم إظمالق اًمعوًمقي واًمرومقعي* ـ 

 واًمبدين. اًمصقوم مدرؾمي ذم آـمؿئـون اًمـػز* ـ 

 * ـ اًمصقوم مدرؾمي ذم يمسى اإلرادات.

 * ـ اًمصقوم مدرؾمي ذم اًمصحي اًمعومي واخلوصي.

 .* ـ اًمصقوم مدرؾمي ًمإليمثور مـ ىمراءة اًمؼرآن

 * ـ اًمصقوم مدرؾمي ذم ومفؿ معوين مو شمقَّس مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ.

 اًمصقوم مدرؾمي ذم اًمتػرغ ًمؾعبودة * ـ 

  درؾمي ذم اًمتقسمي وآكؽسور واًمترضع سملم يدي اهلل شمبورك وشمعومم.م * ـ اًمصقوم

وهمػمهو اًمؽثػم, وأدًمي يمؾ مدرؾمي مـ اًمؽتوب واًمسـي, وأىمقال إئؿي يمثػمة, 

واهلل  وسمعضفو ىمد ؾمبؼ اإلؿمورة هلو يمتى أهؾ اًمعؾؿ, مبسقـمي ذم مقاضعفو مـ

 اعمستعون وهق أقمؾؿ.
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َُ: ٔيف اخلتاً ٍُِتِي َتِعَمُىٕ ُِ ُك ِْٗس َلُكِي ِإ ُِ َتُصُٕوٕا َخ  :[481]البكسٚ: ََٔأ

ؽؾ مو ومسمقِّـي اعمعـك,  ,ي, واضحي اًمدًٓمي: أيي قموم  أؿقل وما تقؾقؼل إال باهلل

م مـ ومضوئؾ وظمصوئص  ْي  مـ ُيعتؼم ضمزًء يسػًما, واًمعوم اخلوص ,اًمصقومشمؼد  ظَمػْمَ

ـُْتْؿ َتْعَؾُؿقنَ َخ  َوَأْن َتُصقُمقاسمؼقًمف: اهلل اًمذي أـمؾؼف  ,اًمصقوم ـُ ]اًمبؼرة:  ْرٌ َفُؽْؿ إِْن 

484].  

 ـ ذم (6/467) "ضمومع اًمعؾقم واحلؽؿ"ذم   ابـ رجبالاؾظ ؿال 

قمـ اعمؼدام سمـ  :احلديٌ اًمسوسمع وإرسمعقنـ:  "إرسمعلم اًمـقويي"زوائده قمغم 

وظاء ذا  ما مأل آدملٌ »يؼقل:  ىمول: ؾمؿعً رؾمقل اهلل  معدي يمرب 

ؼؿـ صؾبف, ؾنن ـان ال َمافة, ؾثؾث فطعامف, يُ  مـ بطـ, بحسب ابـ آدم أـالٌت 

 (,6188واًمؽممذي )(, 47486رواه أمحد سمرىمؿ ) ,شوثؾث فؼابف, وثؾث فـػسف

واسمـ موضمف  ,(8/589) "اًمؽؼمى"واًمـسوئل ذم  طمديٌ طمسـ.اهـ :وؿال

(1149)(4). 

                                      

 (.08/100) "حتؼقق ادسـد"(, و0065برقم ) "الصحقحة"راجع:  :صحقٌح  (1)
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 "معجؿف"بف, ومروى أسمق اًمؼوؾمؿ اًمبغقي ذم هذا احلديٌ مع ذيمر ؾمب وَي وىمد رُ 

وهل خمرضة  ,ظمقؼم ع, ىمول: ومتح رؾمقل اهلل مـ طمديٌ قمبد اًمرمحـ سمـ اعمرىم  

, ومؿغثتفؿ احلؿك, ومشؽقا إمم رؾمقل اهلل  مـ اًمػقايمف, ومقاىمع اًمـوس اًمػويمفي,

اْلرض, وهل ؿطعة  يف وشجـ اهلل ,إكَم الؿك رائد ادقت: ومؼول رؾمقل اهلل 

ـ مـ افـار, ؾنذا أخذتؽؿ ؾزدوا اداء يف افشـان, ؾصبقها ظؾقؽؿ بغ افصالتغ 

مل : ومػعؾقا ذًمؽ, ومذهبً قمـفؿ, ومؼول رؾمقل اهلل , ـ يعـل اعمغرب واًمعشوء

ا مـ بطـ, ؾنن ـان ال بد, ؾاجعؾقا ثؾثا فؾطعام, وثؾثا ؼ اهلل وظاء إذا مؾئ ًذ خيؾ

 . (4)شفؾؼاب, وثؾثا فؾريح

 وهذا الديث أصؾ جامع ْلصقل افطب ـؾفا. 

, "يمتوب أيب ظمقثؿي"اًمطبقى عمو ىمرأ هذا احلديٌ ذم  وي أن اسمـ موؾمقيفوىمد رُ 

مراض وإؾمؼوم, ىمول: ًمق اؾمتعؿؾ اًمـوس هذه اًمؽؾامت, ؾمؾؿقا مـ إ

وًمتعطؾً اعمورؾمتوكوت وديمويملم اًمصقودًمي, وإكام ىمول هذا: ٕن أصؾ يمؾ داء 

 و وٓ يصح رومعف. وروي مرومققمً . اًمتخؿ, يمام ىمول سمعضفؿ: أصؾ يمؾ داء اًمؼمدة

                                      

( 59برقم ) "مسـده"(, والشفاب يف 6/162) "دٓئل الـبوة"رواه البقفؼي يف  :له صواهد (1)

 (. 0/168) لؾشقخ إركاؤوط  "واحلؽم حتؼقق جامع العؾوم"راجع: 
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 ي رأس اًمدواء, واًمبطـي رأسقَ ؿْ احلِ  :ـ ضبقب افعربـ وؿال الارث بـ ـؾدة 

 . ـ وأيًض ـ اًمداء, ورومعف سمعضفؿ وٓ يصح 

إدظمول  ,: اًمذي ىمتؾ اًمؼميي, وأهؾؽ اًمسبوع ذم اًمؼمييـ وأيًض ـ  وؿال الارث

 ىمبؾ آهنضوم.  ,اًمطعوم قمغم اًمطعوم

 وىمول همػمه: ًمق ىمقؾ ٕهؾ اًمؼبقر: مو يمون ؾمبى آضموًمؽؿ؟ ىموًمقا: اًمتخؿ. 

سموًمـسبي إمم صالح  ,ومفذا سمعض مـوومع شمؼؾقؾ اًمغذاء, وشمرك اًمتؿكم مـ اًمطعوم

 اًمبدن وصحتف. 

ومنن ىمؾي اًمغذاء شمقضمى رىمي اًمؼؾى,  :وأما مـاؾعف بافـسبة إػ افؼؾب وصالحف

وىمقة اًمػفؿ, واكؽسور اًمـػس, وضعػ اهلقى واًمغضى, ويمثرة اًمغذاء شمقضمى 

 ضد ذًمؽ. 

يوسمـ آدم يمؾ ذم صمؾٌ سمطـؽ, واذب ذم صمؾثف, ودع صمؾٌ سمطـؽ  ؿال السـ:

 يتـػس ًمتتػؽر. 

عظؿ أمر اجلقع واًمػؼر, يُ ـ أمحد  :عـليـ ضمعؾ أسمق قمبد اهلل  وؿال ادروذي:

مضمر, واسمـ قمؿر مضمر اًمرضمؾ ذم شمرك اًمشفقات, ومؼول: ويمقػ ٓ يُ ومؼؾً ًمف: يُ 

 ًُ مـذ أرسمعي أؿمفر؟ ىمؾً ٕيب قمبد اهلل: جيد اًمرضمؾ مـ ىمؾبف رىمي  يؼقل: مو ؿمبع

 وهق يشبع؟ ىمول: مو أرى. 
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روى ىمقل اسمـ قمؿر هذا مـ وضمقه, وم :قمـ أيب قمبد اهلل ,وروى اعمروذي

 قمـ اسمـ ؾمػميـ, ىمول: ىمول رضمؾ ٓسمـ قمؿر: أٓ أضمقئؽ سمجقارش؟ ىمول: ,سمنؾمـوده

 ًُ مـذ أرسمعي  وأي رء هق؟ ىمول: رء هيضؿ اًمطعوم إذا أيمؾتف, ىمول: مو ؿمبع

 ًُ و جيققمقن أيمثر ممو أىمقامً  أؿمفر, وًمقس ذاك أين ٓ أىمدر قمؾقف, وًمؽـ أدريم

 يشبعقن.

إمم اسمـ قمؿر, ومؼول: مو هذا؟ وسمنؾمـوده قمـ كوومع, ىمول: ضموء رضمؾ سمجقارش 

اًمشفر مو  ضؿ سمف اًمطعوم, ىمول: مو أصـع سمف؟ إين ًمقليت قمكم  ىمول: ضمقارش: رء هُي 

 أؿمبع ومقف مـ اًمطعوم. 

ً مضغتؽ, وسمنؾمـوده قمـ رضمؾ ىمول: ىمؾً ٓسمـ قمؿر: يو أسمو قمبد اًمرمحـ رىم  

ويمؼم ؾمـؽ, وضمؾسوؤك ٓ يعرومقن ًمؽ طمؼؽ وٓ ذومؽ, ومؾق أمرت أهؾؽ أن 

ًُ  .ا ًمؽ ؿمقئو يؾطػقكؽ إذا رضمعً إًمقفؿجيعؾق مـذ  ىمول: ويؽ, واهلل مو ؿمبع

إطمدى قمنمة ؾمـي, وٓ اصمـتل قمنمة ؾمـي, وٓ صمالث قمنمة ؾمـي, وٓ أرسمع قمنمة 

 ؾمـي مرة واطمدة, ومؽقػ يب وإكام سمؼل مـل يمظؿء احلامر. 

خموومي  ,أكف يمون يدع يمثػما مـ اًمشبع :وسمنؾمـوده قمـ قمؿرو سمـ إؾمقد اًمعـز

 . إذ
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قمـ كوومع, قمـ اسمـ قمؿر,  ,سمنؾمـوده "اجلقع"ذم يمتوب  ,أيب اًمدكقووروى اسمـ 

 ًُ  .ىمول: مو ؿمبعً مـذ أؾمؾؿ

ـمعؿف ومفؿ وأومفؿ, وصػو,  وروى سمنؾمـوده قمـ حمؿد سمـ واؾمع, ىمول: مـ ىمؾ  

 ثؼؾ صوطمبف قمـ يمثػم ممو يريد. اًمطعوم ًمقُ  يمثرةَ  ورق, وإن  

ظؽ ذم ضمققمؽ, وإذا أكً : طمتػؽ ذم ؿمبعؽ, وطمظبقدة اخلقاص قأبؿال و

ؿمبعً صمؼؾً, ومـؿً, اؾمتؿؽـ مـؽ اًمعدو ومجثؿ قمؾقؽ, وإذا أكً دمققمً يمـً 

 ًمؾعدو سمؿرصد. 

  اًمؼؾى. ومنهنو شمؼزِّ  ,إيويمؿ واًمبطـي :ظؿرو بـ ؿقسؿال و

  سموًمبطـي يمام يعػم سموًمذكى يعؿؾف. عػم  : إن يمون اًمرضمؾ ًمقُ شؾؿة بـ شعقدؿال و

 و, وموقمدد كػسؽ زمـو طمتك ختؿص.إذا يمـً سمطقـ بعض افعؾَمء:ؿال و

 و ومتؿ قمزمف.يموكً اًمعرب شمؼقل: مو سموت رضمؾ سمطقـً  ابـ اْلظرايب:ؿال و

: إذا أردت طموضمي مـ طمقائٍ اًمدكقو وأظمرة, ومال شؾقَمن افداراين ؿال أبقو

 شمليمؾ طمتك شمؼضقفو, ومنن إيمؾ يغػم اًمعؼؾ. 

مهف, وأن شمؽقن : مو يـبغل ًمؾؿممـ أن يؽقن سمطـف أيمؼم مافؽ بـ ديـارؿال و

 ؿمفقشمف هل اًمغوًمبي قمؾقف. 
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ىمول: وطمدصمـل احلسـ سمـ قمبد اًمرمحـ, ىمول: ىمول احلسـ أو همػمه: يموكً سمؾقي 

 أسمقؽؿ آدم قمؾقف اًمسالم أيمؾي, وهل سمؾقتؽؿ إمم يقم اًمؼقومي. 

ؼول: ٓ ؼول: مـ مؾؽ سمطـف, مؾؽ إقمامل اًمصوحلي يمؾفو, ويمون يُ ىمول: ويمون يُ 

 شمسؽـ احلؽؿي معدة مألى.

ؼول: ىمؾي اًمطعؿ قمقن قمغم اًمتَّسع إمم : يمون يُ ظبد افعزيز بـ أيب رواد ؿالو

 اخلػمات. 

 ؼول: مو ىمؾ ـمعؿ امرئ ىمط إٓ رق ىمؾبف, وكديً قمقـوه. : يمون يُ ؿثؿ افعابد ؿالو

: مل كر ًمألذ مثؾ دوام اجلقع, ومؼول ًمف أسمق قمبد ظبد اهلل بـ مرزوقؿال و

؟ ىمول: دوامف أن ٓ شمشبع أسمدا. ىمول: اًمرمحـ اًمعؿري اًمزاهد: ومو دوامف قمـدك

ويمقػ يؼدر مـ يمون ذم اًمدكقو قمغم هذا؟ ىمول: مو أيَّس ذًمؽ يو أسمو قمبد اًمرمحـ قمغم 

 أهؾ وٓيتف ومـ وومؼف ًمطوقمتف, ٓ يليمؾ إٓ دون اًمشبع هق دوام اجلقع. 

ًُ ويشبف هذا ىمقل احلسـ عمو قمَ   رض اًمطعوم قمغم سمعض أصحوسمف, ومؼول ًمف: أيمؾ

اعمسؾؿ طمتك ٓ يستطقع أن آيمؾ, ومؼول احلسـ: ؾمبحون اهلل ويليمؾ  طمتك ٓ أؾمتطقع

 .!أن يليمؾ؟

ـ أطمى أن ؼول: مقمـ أيب قمؿران اجلقين, ىمول: يمون يُ  :سمنؾمـوده ـ وأيًض ـ وروى 

 يـقر ىمؾبف, ومؾقؼؾ ـمعؿف.
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ؾمػقون اًمثقري: إن أردت أن يصح  : يمتى إزم  ظـ ظثَمن بـ زائدةؿال و

 ؾ. ضمسؿؽ, ويؼؾ كقمؽ, وملىمؾ مـ إيم

ظمال رضمؾ سملظمقف, ومؼول: أي أظمل, كحـ أهقن قمغم اهلل مـ  ابـ افسَمك:ؿال و

 قعـو, إكام جيقع أوًمقوءه. أن جُي 

ىمول: ٓ,  : ىمؾً ٕيب ؾمعقد اًمتؿقؿل: اخلوئػ يشبع؟ظبد اهلل بـ افػرج ؿالو

 ىمؾً: اعمشتوق يشبع؟ ىمول: ٓ. 

ف: ازدد ومام أراك ب إًمقف ـمعوم, ومليمؾ مـف, ومؼقؾ ًمرِّ أكف ىمُ  :وقمـ ريوح اًمؼقز

وؿمجرة اًمزىمقم ـمعوم إصمقؿ  ,ؿمبعً, ومصوح صقحي وىمول: يمقػ أؿمبع أيوم اًمدكقو

 سملم يدي؟ ومرومع اًمرضمؾ اًمطعوم مـ سملم يديف, وىمول: أكً ذم رء وكحـ ذم رء.

ىمول زم رضمؾ: يمقػ ذاك اعمتـعؿ؟ يعـل أمحد, ىمؾً ًمف: ويمقػ هق  ؿال ادروذي:

وًمف امرأة يسؽـ إًمقفو, ويطمهو, ومذيمرت  متـعؿ؟ ىمول: أًمقس جيد ظمبزا يليمؾ,

 ذًمؽ ٕيب قمبد اهلل ومؼول: صدق, وضمعؾ يسؽمضمع, وىمول: إكو ًمـشبع. 

ًُ  وؿال بؼ بـ الارث:   .مـذ مخسلم ؾمـي مو ؿمبع

ٕكف إذا ؿمبع مـ احلالل,  :مو يـبغل ًمؾرضمؾ أن يشبع اًمققم مـ احلالل وؿال:

  دقمتف كػسف إمم احلرام, ومؽقػ مـ هذه إىمذار؟ .
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مـ ضبط سمطـف ضبط ديـف, ومـ مؾؽ ضمققمف مؾؽ  إبراهقؿ بـ أدهؿ: ؿالو

إظمالق اًمصوحلي, وإن معصقي اهلل سمعقدة مـ اجلوئع, ىمريبي مـ اًمشبعون, واًمشبع 

 يؿقً اًمؼؾى, ومـف يؽقن اًمػرح واعمرح واًمضحؽ. 

سمؾغـو أن إسمؾقس فمفر ًمقحقك سمـ زيمريو قمؾقفام اًمسالم, ومرأى  وؿال ثابت افبـاين:

قف معوًمقؼ مـ يمؾ رء, ومؼول ًمف يقك: يو إسمؾقس, مو هذه اعمعوًمقؼ اًمتل أرى قمؾ

قمؾقؽ؟ ىمول: هذه اًمشفقات اًمتل أصقى مـ سمـل آدم, ىمول: ومفؾ زم ومقفو رء؟ 

ىمول: رسمام ؿمبعً, ومثؼؾـوك قمـ اًمصالة وقمـ اًمذيمر, ىمول: ومفؾ همػم هذا؟ ىمول: ٓ, 

أن ٓ  ل: ومؼول إسمؾقس: هلل قمكم  أن ٓ أمأل سمطـل مـ ـمعوم أسمدا, ىمو ىمول: هلل قمكم  

 أكصح مسؾام أسمدا.

إن اًمـػس إذا ضموقمً وقمطشً, صػو اًمؼؾى ورق,  وؿال أبق شؾقَمن افداراين:

  .وإذا ؿمبعً ورويً, قمؿل اًمؼؾى

مػتوح اًمدكقو اًمشبع, ومػتوح أظمرة اجلقع, وأصؾ يمؾ ظمػم ذم اًمدكقو  وؿال:

ل اًمدكقو مـ يى ومـ ٓ يى, عطوأظمرة اخلقف مـ اهلل قمز وضمؾ, وإن اهلل ًمقُ 

عطل إٓ مـ أطمى ظموصي, وٕن أدع مـ وإن اجلقع قمـده ذم ظمزائـ مدظمرة, ومال يُ 

 قمشوئل ًمؼؿي أطمى إزم مـ أن آيمؾفو صمؿ أىمقم مـ أول اًمؾقؾ إمم آظمره. 
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ومؾقليمؾ  :ويرق ىمؾبف ,مـ أراد أن شمغزر دمققمف وؿال السـ بـ َيقك اخلشـل:

  .وًمقنمب ذم كصػ سمطـف

ومؼول: إكام ضموء احلديٌ:  ,ومحدصمً هبذا أسمو ؾمؾقامن د بـ أيب القاري:ؿال أمح

 وأرى همٓء ىمد طموؾمبقا أكػسفؿ, ومرسمحقا ؾمدؾمو. ,شوثؾث ذاب ,ثؾث ضعام»

يمام شمبعٌ اًمبطـي قمغم  ,اجلقع يبعٌ قمغم اًمؼِمِّ  وؿال َمؿد بـ افـرض الارثل:

 إذ. 

ًُ  :افشاؾعل ؿالو ٕن اًمشبع  :ي اـمرطمتفومـذ ؾمً قمنمة ؾمـي إٓ ؿمبع مو ؿمبع

 زيؾ اًمػطـي, وجيؾى اًمـقم, ويضعػ صوطمبف قمـ اًمعبودة.ثؼؾ اًمبدن, ويُ يُ 

حسب »إمم اًمتؼؾؾ مـ إيمؾ ذم طمديٌ اعمؼدام, وىمول:  وىمد كدب اًمـبل 

 .  شابـ آدم فؼقَمت يؼؿـ صؾبف

واحد,  كً عادممـ يلـؾ يف مِ »أكف ىمول: ,  قمـف, (4)"اًمصحقحلم"وذم 

  .ش شبعة أمعاءوافؽاؾر يلـؾ يف

واطمد واًمؽوومر يليمؾ  عًك ليمؾ ذم مِ يليمؾ سملدب اًمنمع, ومقُ  أن اعمممـ :وادراد

 سمؿؼته اًمشفقة واًمنمه واًمـفؿ, ومقليمؾ ذم ؾمبعي أمعوء. 

                                      

 . (, ظن أيب هريرة 0262(, ومسؾم )5696رواه البخاري برقم ) (1)
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إمم اإليثور  :وآيمتػوء سمبعض اًمطعوم ,مع اًمتؼؾؾ مـ إيمؾ وكدب 

غ يؽػل افثالثة, ضعام افقاحد يؽػل االثـغ, وضعام االثـ»سموًمبوىمل مـف, ومؼول: 

ؾلحسـ ما أـؾ ادممـ يف ثؾث بطـف, وذب يف  ,وضعام افثالثة يؽػل اْلربعة

 ,(4)شثؾث, وترك فؾـػس ثؾثا

ذم طمديٌ اعمؼدام, ومنن يمثرة اًمنمب دمؾى اًمـقم, وشمػسد  يمام ذيمره اًمـبل 

 اًمطعوم. 

 يمؾ مو ؿمئً وٓ شمنمب, ومنذا مل شمنمب, مل جيئؽ اًمـقم.  ؿال شػقان:

يمون ؿمبوب يتعبدون ذم سمـل إرسائقؾ, ومنذا يمون قمـد  ض افسؾػ:وؿال بع

ومطرهؿ, ىموم قمؾقفؿ ىموئؿ ومؼول: ٓ شمليمؾقا يمثػما, ومتنمسمقا يمثػما, ومتـومقا يمثػما, 

 ومتخَّسوا يمثػما. 

ا, ويتؼؾؾقن مـ أيمؾ اًمشفقات, وأصحوسمف جيققمقن يمثػمً  , وىمد يمون اًمـبل

يتور ًمرؾمقًمف إٓ أيمؿؾ إطمقال وإن يمون ذًمؽ ًمعدم وضمقد اًمطعوم, إٓ أن اهلل ٓ 

                                      

. من يغر لػظة: (, ظن أيب هريرة 0258(, ومسؾم )5690رواه البخاري برقم ) (1)

 .ضعام الواحد يؽػي آثـني

.اهـ من يؽػي الثامكقةوضعام إربعة , وظـده: (, ظن جابر 0259ورواه مسؾم برقم )

 (.   0/175) "جامع العؾوم واحلؽم"ظذ   "حتؼقق الشقخ إركاؤوط"
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ويمذًمؽ  ,مع ىمدرشمف قمغم اًمطعوم ,ا يمون اسمـ قمؿر يتشبف هبؿ ذم ذًمؽوهلذ ,وأومضؾفو

 يمون أسمقه مـ ىمبؾف.

مـذ  , ىموًمً: مو ؿمبع آل حمؿد  قمـ قموئشي: "(4)اًمصحقحلم"ومػل 

 مـ ظمبز سمر صمالث ًمقول شمبوقمو طمتك ىمبض.  ,ىمدم اعمديـي

 ,مـ ظمبز ؿمعػم يقملم متتوسمعلم اهلل : ىموًمً: مو ؿمبع رؾمقل (6)وعمسؾؿ

 طمتك ىمبض. 

مـ , ىمول: مو ؿمبع رؾمقل اهلل  قمـ أيب هريرة  ,(1)ج اًمبخوريوظمر  

 ـمعوم صمالصمي أيوم طمتك ىمبض. 

 مـ اًمدكقو ومل يشبع مـ ظمبز اًمشعػم.  ظمرج رؾمقل اهلل  وقمـف ىمول:

أكف ظمطى, ومذيمر مو أصوب اًمـوس مـ اًمدكقو,  ,قمـ قمؿر  :(4)سؾؿعمو

 .يؾتقي مو جيد دىمال يؿأل سمف سمطـفيظؾ اًمققم  ول: ًمؼد رأيً رؾمقل اهلل ومؼ

                                      

 (. 0972(, ومسؾم )5516البخاري برقم ) (1)

 (. 0917برقم ) (0)

 (. 5111رواه البخاري برقم ) (6)

خط , فؼال: ذكر ظؿر ما أصاب الـاس  (, وفقه: أن الـعامن بن بشر 0978برقم ) (1)

 دكقا... . من ال
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ىمول:  قمـ اًمـبل , مـ طمديٌ أكس  ,(4)ج اًمؽممذي, واسمـ موضمفوظمر  

فؼد أوذيت يف اهلل وما يمذى أحد, وفؼد أخػت يف اهلل وما خياف أحد, وفؼد أتت »

 . شبالل ظع ثالث مـ بغ يقم وفقؾة وما يل ضعام إال ما واراه إبط

, , ىمول: أشموكو رؾمقل اهلل  قمـ ؾمؾقامن سمـ سد ,(6)ضمف اسمـ موضمفوظمر  

 قمغم ـمعوم. ـؼدر أو ٓ يُ  ـومؿؽثـو صمالث ًمقول ٓ كؼدر 

ـْ َبْعِدِهْؿ  وىمد ذم اهلل ورؾمقًمف مـ اشمبع اًمشفقات, ىمول شمعومم: َؾَخَؾَػ ِم

َفَقاِت َؾَس  َبُعقا افشَّ اَلَة َواتَّ ـْ َتاب *ْقَف َيْؾَؼْقَن َؽقًّا َخْؾٌػ َأَضاُظقا افصَّ  ...إاِلَّ َم

 . [68 ـ 59]مريؿ: 

خر افؼرون ؿرين, ثؿ افذيـ يؾقَنؿ, ثؿ »أكف ىمول: ,  وصح قمـ اًمـبل

افذيـ يؾقَنؿ, ثؿ يليت ؿقم يشفدون وال يستشفدون, ويـذرون وال يقؾقن, 

 . (1)شويظفر ؾقفؿ افسؿـ

                                      

(, وصححه ابن حبان برقم 151(, وابن ماجه )0170رواه السمذي برقم ) :صحقٌح  (1)

 (.  0000برقم ) "الصحقحة"(. راجع: 6506)

: ذكرته ٕيب,  قال ظبد اهلل بن أمحد(. 1119: أخرجه ابن ماجه برقم )قابل لؾتحسني (0)

 ( 0/176) خ إركاؤوط لؾشق "حتؼقق جامع العؾوم واحلؽم"فاشتحسـه.اهـ راجع: 

 .  (, ظن ظؿران بن حصني 0565(, ومسؾم )0651رواه البخاري برقم ) (6)
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قمئ سمقده إمم سمطـف ومجعؾ يُ  ,وؿقـً  ؾمرأى رضماًل  أن اًمـبل  :"(4)اعمسـد "وذم 

 . فق ـان هذا يف ؽر هذا, فؽان خرا فؽويؼقل: 

إن أخقف ما »ىمول:  قمـ اًمـبل , قمـ أيب سمرزة  "(6)اعمسـد "وذم 

 .شأخاف ظؾقؽؿ صفقات افغل يف بطقكؽؿ وؾروجؽؿ, ومضالت اهلقى

ذار »ىمول:  , قمـ اًمـبل سمـً احلسلم قمـ وموـمؿي: "(1)مسـد اًمبزار "وذم 

قان افثقاب, يلـؾقن أفقان افطعام, ويؾبسقن أف ,افذيـ ؽذوا بافـعقؿ أمتل

 . شويتشدؿقن يف افؽالم

                                      

: صحقح اإلشـاد,  وقال(, 1/101(, واحلاكم )15868رواه أمحد برقم ) :حسنٌ  (1)

 (. 6/168) "السيغق  والسهق "يف  , وجود إشـاده ادـذري ووافؼه الذهبي 

: رواه أمحد والطزاين باختصار, ورجاله رجال (8/006) "الزوائد جمؿع"يف  وقال اهلقثؿي 

حتؼقق "(, و05/021) "حتؼقق ادسـد"اهـ راجع: الصحقح, يغر أيب إرسائقل اجُلشؿي, وهو ثؼّه.

 . ( لؾشقخ إركاؤوط 0/578)"جامع العؾوم واحلؽم

 "حتؼقق ادسـد"و (,1/188) "جمؿع الزوائد"(. راجع: 19770رواه أمحد برقم ) صحقٌح: (0)

 (. 0/178) لألركاؤوط  "حتؼقق جامع العؾوم واحلؽم"(, و66/18)

 "الزهد"يف  ,وإكام رواه أمحد ,ظن فاضؿة ,رجه البزارو م ُي  رجاله ثؼات إٓ أكه مرشل: (6)

 =  .(6/568) "ادستدرك"واحلاكم يف  ,(77)ص
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, ىمول: دمشل رضمؾ  مـ طمديٌ اسمـ قمؿر, (4)ج اًمؽممذي واسمـ موضمفوظمر  

ا يف افدكقا أضقهلؿ شاءك, ؾنن أـثرهؿ صبعً ظـا ُج  ـػَّ ومؼول: , قمـد اًمـبل 

 . شا يقم افؼقامةجقظً 

 مـ طمديٌ ؾمؾامن أيضو سمـحقه, وظمرضمف احلويمؿ مـ ,(6)اسمـ موضمف ضمفوظمر  

 طمديٌ أيب ضمحقػي, وذم أؾموكقدهو يمؾفو مؼول. 

قمـ اإلموم  ,ًمف سمنؾمـودٍ "مـوىمى اإلموم أمحد "وروى يقك سمـ مـده ذم يمتوب 

ثؾث فؾطعام, وثؾث فؾؼاب, وثؾث »: ئؾ قمـ ىمقل اًمـبل أكف ؾُم  ,أمحد

=
                                       

..., قال: قال رشول اهلل وله صاهد مرشٌل ـ أيًضا ـ ورجاله ثؼات, ظن ظروة بن رويم, 

 (.758برقم ) "الزهد"فذكره, رواه ابن ادبارك, يف 

ا ما رواه البزار برقم ) حتؼقق جامع ". راجع: (: فإكام هو من حديث أيب هريرة 6616وأمَّ

 (, واهلل أظؾم. 0/178) لؾشقخ إركاؤوط  "العؾوم واحلؽم

 "الصحقحة"(, راجع: 6652ابن ماجه )(, و0178رواه السمذي برقم ) بشواهده: حسنٌ  (1)

 (. 0/178) لألركاؤوط  "حتؼقق جامع العؾوم واحلؽم"( و616برقم )

(, ورواه البزار بإشـادين 1/101(, واحلاكم )6651رواه ابن ماجه برقم ) حسن بشواهده: (0)

 "حلؽمحتؼقق جامع العؾوم وا" (, وأحد رواة اإلشـادين ثؼات. راجع:6672(, ورقم )6669برقم )

 (.   0/178) لألركاؤوط 
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اًمؼقت, وصمؾٌ ًمؾنماب: هق اًمؼقى, وصمؾٌ ومؼول: صمؾٌ ًمؾطعوم: هق  ,شفؾـػس

 .ـمػقٍػ اكتفك يمالم اسمـ رضمٍى  سمتٍمٍف  واهلل أقمؾؿ. ,ًمؾـػس: هق اًمروح

ومـ مؼوصد اًمصقوم : (8)ص "مؼاصد افؼيعة يف افصقام"ؿال يف رشافة و

و قرث أوضموقمً ن ومضقل اًمطعوم واًمنماب شمُ أإذ : طمػظ اًمصحي: وطمؽؿف وأرساره

وًمؼد اؾمتعؿؾ  ر اًمبدن مـ شمؾؽ اًمػضالت اًمضورة,طفواًمصقوم يُ  ة,قمد   ووأمراًض 

 .(4)طمذاق إـمبوء, مـ ىمديؿ اًمزمون اًمصقم يمعالج ٕمراض قمديدة

أن اًمصقوم يسوهؿ  ,طمقٌ وضمد اًمبوطمثقن :محقضقة ادعدة ظالج إرتػاع* 

ميمد أن اًمصقوم وهذا مو يُ  ,لسمشؽؾ مؾحقظ ذم وضع محقضقي سموًمشؽؾ اًمطبقع

و ذم طمدوث ىمرطمي و رئقًس واًمتل شمؽقن ؾمببً  ويؿـع احلؿقضي اًمزائدة , ,يػػ

 .اعمعدة

                                      

 ٓسمـ ؾمقـو "اًمؼوكقن ذم اًمطى"و ,(1/166) ًمؾرازي "احلووي ذم اًمطى" :مثالً  اكظر (1)

همذاء "و ,(4/484) "زاد اعمعود"و ,(86ص)ٓسمـ اًمؼقؿ  "اًمطى اًمـبقي"(, و1/79)و ,(6/475)

 (.6/86)ًمؾسػوريـل  "إًمبوب
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مـ  اومؼد قموًمٍ اًمصقوم قمددً  ظالج أمراض اْلوظقة افدمقية افطرؾقة:* 

اًمدورة اًمدمقيي وضغط  ,يمؿرض شمصؾى اًمنمايلم :إمراض اًمـوشمٍ قمـ اًمسؿـي

 اًمطرومقي.

 سغ ـػاءة اْلجفزة الققية.ادساظدة يف َت *

ن الىص يف اجلفاز افبقيل,ـَم يزيد اخلصقبة فدى ساظد ظذ مـع تؽقه يُ  *

علم ختؾقص ويُ  , أكف يسـ وفموئػ اًمؽبد اعمختؾػيسموإلضوومي إمم :افرجؾ وادرأة

 .(4)اعمسؿقماجلسؿ مـ 

ًٓ  وىمد وضمدُت   وأكؼؾف إمتومً  ,قائد اًمصقوم اًمصحقيطمقل وم ذم أطمد اعمقاىمع مؼو

 ًمؾػوئدة:

 :اوؾمالمي سمدكف يمثػمة ضمدً  ,أن ومقائد اًمصقم ًمصحي اإلكسون :ػقد ظؾَمء افطبيُ 

طمقٌ أن  :مـفا ما يتعؾؼ بالافة افـػسقة فؾصائؿ واكعؽاشفا ظذ صحتف

سوهؿ مسومهي ومعوًمي ذم قمالج آضطراسموت اًمـػسقي واًمعوـمػقي, وشمؼقيي اًمصقم يُ 

                                      

اًمصقم "و ,(8ص)حلومد حمؿد طمومد  " ضمسؿ آكسونيامن ذمرطمؾي اإل" :ذم هذا اعمقضقع اكظر (1)

 (,68ص)ًمعبد اجلقاد اًمصووي  "اًمصقوم معجزة قمؾؿقي"و ,(45ص)ًمـجقى اًمؽقالين  "وصحتف

اًمعدد ـ  "جمؾي آقمجوز اًمعؾؿل"و .ًمعبد اجلقاد اًمصووي "مؼول: اًمصقوم وأصمره قمغم وفموئػ اًمؽبد"و

   .ـ اًمعدد اًمثوين واًمعنميــ آقمجوز اًمعؾؿل جمؾي ـ  "اًمصقوم واًمشؼوء :مؼول"و ,ـاًمثوًمٌ قمنم 
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, وآسمتعود قمـ اجلدل واعمشويمسي إرادة اًمصوئؿ, ورىمي مشوقمره, وطمّبف ًمؾخػم

واعمققل اًمعدواكقي, وإطمسوؾمف سمسؿق روطمف وأومؽوره, وسموًمتوزم شمؼقيي وشمدقمقؿ 

سمصقرة شمؾؼوئقي ؿمخصقتف, وزيوة ُتّؿؾفو ًمؾؿشويمؾ وإقمبوء, وممو ٓ ؿمؽ ومقف ذًمؽ 

 . ..قمغم صحي اإلكسون.

 :ومـ ؾقائد افصقم, ـقكف يساهؿ يف ظالج افؽثر مـ أمراض اجلسؿ

اض ضمفوز اهلضؿ, مثؾ اًمتفوب اعمعدة احلود, وأمراض اًمؽبد, وؾمقء اهلضؿ, يملمر

وشمصؾى اًمنمايلم, وارشمػوع ضغط اًمدم, وظمـوق  ,ويمذًمؽ ذم قمالج اًمبداكي

 . ..واًمرسمق اًمؼصبل وهمػمهو. ,اًمصدر

إن وموئدة اجلقع ىمد  :وذم هذا اعمجول يمتى اًمطبقى اًمسقيَّسي سمورؾمقؾققس

  .شمػقق سمؿّرات اؾمتخدام إدويي

ؼّدم هلؿ أمو اًمديمتقر ومقؾقى, ومؽون يؿـع مرضوه مـ اًمطعوم ًمبضعي أيوم, صمؿ يُ 

  .سمعدهو وضمبوت همذائقي ظمػقػي

سوهؿ ذم هدم إكسجي اعمتداقمقي وىمً اجلقع, صمؿ ومنن اًمصقم يُ  :وبشؽؾ ظام

إقمودة شمرمقؿفو مـ ضمديد قمـد شمـوول اًمطعوم, وهذا هق اًمسبى اًمذي دقمو سمعض 

 ... .ا ًمؾشبوبا معقدً م شملصمػمً ٕن يعتؼموا أن ًمؾصق :(سموؿمقشملم)ومـفؿ  ,اًمعؾامء
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اًمتل  ,ـ ذم أكف يسوقمد قمغم اًمؼقوم سمعؿؾقي اهلدموًمذًمؽ وملمهقي سموًمصقم شمؽؿُ 

 يتخؾص ومقفو اإلكسون مـ اخلاليو اًمؼديؿي, واخلاليو اًمزائدة قمـ طموضمتف. 

 ْل تَ ق  ؾِ ؿَ هق اًمـظوم إمثؾ ذم قمَ  ,بع ذم اإلؾمالمعتؼم كظوم اًمصقوم اعمت  مـ هـو يُ 

هو إدكك طمد   ,اهلدم واًمبـوء, طمقٌ يتقىمػ اإلكسون قمـ اًمطعوم واًمنماب عمدة

وًمؽـ هذه ٓ شمؾبٌ أن شمتجدد  ,أرسمعي قمنم ؾموقمي, طمقٌ يؼقم اجلقع هبدم اخلاليو

 قمـدمو يعقد إمم شمـوول اًمطعوم ... .

ك وإقمودة دمديدهو, سمؾ يرىم ,ومل يؼتٍم دور اًمصقم قمغم هدم إكسجي اعمتداقمقي

ذم رؤيتف, وهذا مو أًمػً إًمقف  وًمروطمل, وجيعؾف أيمثر وضقطًم سموإلكسون إمم اًمسؿق ا

إكـل أقمتؼم اًمصقم دمرسمي روطمقي مدرؾمي يمقًمقمبقو ًمؾصحوومي سمؼقًمف:  مـ (شمقم سمركز)

قمؿقؼي أيمثر مـفو ضمسديي, ومعغم اًمرهمؿ مـ أكـل سمدأت اًمصقم هبدف ختؾقص 

ًمتقىمد اًمذهـ,  اقم كوومع ضمدً ٓ أكـل أدريمً أن اًمصإ ,ضمسدي مـ اًمقزن اًمزائد

 ,ومفق يسوقمد قمغم اًمرؤيي سمقضقح أيمؼم, ويمذًمؽ قمغم اؾمتـبوط إومؽور اجلديدة

اًمصحل ( سمقًمـٍ) يض قمدة أيوم مـ صقومل ذم مـتجع وشمريمقز اعمشوقمر, ومؾؿ شمؽد مت

 . ...ؿمعر أين أمر سمتجرسمي ؾمؿق روطمل هوئؾيأطمتك 

ًٓ دث ُي  (سمركز)هذا ومحسى, سمؾ كرى أن اًمصقم قمـد  وًمقس ذم  و كققمقً ُتق

مـفجقتف ورؤيتف, ومقـتؼؾ مـ شمطفػم ضمسده سموًمصقم إمم شمطفػم اًمـػس مـ اًمذكقب, 
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وهذا مو قمؼّم قمـف سمؼقًمف: ًمؼد صؿً إمم أن مرات قمديدة, ًمػؽمات شمؽماوح سملم 

يقم واطمد وؾمتي أيوم, ويمون اًمداومع ذم اًمبدايي هق اًمرهمبي ذم شمطفػم ضمسدي مـ آصمور 

أن رهمبي ذم شمطفػم كػز مـ يمؾ مو قمؾؼ هبو ظمالل اًمطعوم, همػم أكـل أصقم 

طمقويت, وظموصي سمعد أن ـمػً طمقل اًمعومل ًمعدة ؿمفقر, ورأيً اًمظؾؿ اًمرهقى 

اًمذي يقو ومقف يمثػمون مـ اًمبنم, إكـل أؿمعر أكـل مسمول سمشؽؾ أو سمآظمر قمام 

 . ...ا قمـ هذاث هلمٓء, وًمذا وملكو أصقم شمؽػػمً يد

ي مـ اًمؽامل اًمـػز واًمروطمل, واًمؾذة ويرىمك اًمصقم سموإلكسون إمم طموًم

اًمروطمقي, ختتػل معفو معومل اًمشقق إمم اًمطعوم, سمؾ هق سموقمٌ ٔيوت إكسوكقي 

يتجوذهبو ؿمعقر سموٕكس واعمحبي, سمدل  ,دمعؾ مـف ؿمخصقي متامؾمؽي ,أؾمؿك

بوك واًمؼؾؼ, ويؼمز هذا ذم ويـزع مـ كػسف اخلقف وآرشم ,وطمى اًمتسؾط ,اًمضقوع

إمم اًمطعوم, ويشعر ضمسؿل سمراطمي  وأصقم يتػل ؿمقىمل متومً كـل قمـدمو إىمقًمف: 

 ,يموحلسد واًمغػمة ,يمبػمة, وأؿمعر سموكٍماف ذايت قمـ اًمـزوات واًمعقاـمػ اًمسؾبقي

 ,مثؾ اخلقف وآرشمبوك ,وطمى اًمتسؾط, يمام شمـٍمف كػز قمـ أمقر قمؾؼً هبو

رائع مع مع اًمصقوم, إكـل أؿمعر سمتجووب  ار سموعمؾؾ, يمؾ هذا ٓ أضمد ًمف أصمرً واًمشعق

ويمام  ,ؾموئر اًمـوس أصمـوء اًمصقوم, وًمعؾ يمؾ مو ىمؾتف هق اًمسبى اًمذي ضمعؾ اعمسؾؿلم
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ًٓ  ,يتػؾقن سمصقومفؿ عمدة ؿمفر ذم اًمسـي ,رأيتفؿ ذم شمريمقو وؾمقريو واًمؼدس  اطمتػو

 مل أضمد ًمف مثقاًل ذم أي مؽون آظمر ذم اًمعومل. ... ,وو روطموكقً ضمذاسمً 

ؾ أسمعود احلقوة اإلكسوكقي, سمحقٌ أهنو شمشؿؾ يم ,وًمذا ومنن ومقائد اًمصقوم يمثػمة

شمدظمؾ ذم يمؾ ظمؾقي مـ ظماليو اجلسؿ, وشمشؿؾ يمؾ ذرة ومقف, يمام أهنو شمؾٍ ذم قمؿؾقي 

واًمسػم هبو كحق اًمؽامل, ومو شمؼل مـف قمغم صعقد  ,وشمرويضفو ,سمـوء اًمروح واًمـػس

 اجلسد أمقر مـفو: ...

اًمضعقػي ذم اًمذي يزيؾ اخلاليو اًمتوًمػي و ,يؼقم سمدور منمط اجلراح* ـ 

عمقاضمفي ذًمؽ اجلقع,  :رك إضمفزة اًمداظمؾقي ذم اجلسؿاجلسؿ, سموقمتبور أن اجلقع ُي 

مو يػسح اعمجول ًمؾجسؿ ٓؾمتعودة طمققيتف وكشوـمف, ومـ ضموكى آظمر, ومنكف يؼقم 

سمعؿؾقي سمـوء اخلاليو وإقمضوء اعمريضي, ويتؿ دمديد ظماليوهو, ومضاًل قمـ دور 

 ,مثؾ احلصقة واًمرواؾمى اًمؽؾسقي ,اًمضورةمـ يمثػم مـ اًمزيودات  ,اًمقىمويي

 وإيمقوس اًمدهـقي, وإورام ذم سمدايوت شمؽقهنو. ... ,واًمزوائد اًمؾحؿقي

يؼقم سمدور إكؼوص اًمقزن عمـ يعوين اًمسؿـي, وًمؽـ سمنمط أن يصوطمبف * ـ 

اقمتدال ذم يمؿقي اًمطعوم ذم وىمً اإلومطور, وإٓ يتخؿ اإلكسون معدشمف سموًمطعوم 

, وهـو يػؼد اًمصقوم ظموصقتف ذم ضمؾى اًمصحي واًمعوومقي واًمنماب سمعد اًمصقوم

 واًمرؿموىمي, ويزداد معف سمداكي. ...
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يؼقم سمعؿؾقي ظمػض كسبي اًمسؽر ذم اًمدم إمم أدكك معدٓهتو, ويتؿ ذًمؽ * ـ 

مـ ظمالل إقمطوء اًمبـؽريوس ومرصي ًمؾراطمي, ٕن اًمبـؽريوس يػرز إكسقًملم 

ذم إكسجي, وقمـدمو يزيد اًمطعوم  اًمذي يّقل اًمسؽر إمم مقاد كشقيي ودهـقي ختزن

ويعجز قمـ اًمؼقوم  ,يصوب اًمبـؽريوس سموإلرهوق :قمـ يمؿقي إكسقًملم اعمػرزة

طمتك يظفر مرض  ,وشمزيد معدٓشمف سموًمتدريٍ ,سمقفمقػتف, ومقؽمايمؿ اًمسؽر ذم اًمدم

أىمقؿً دورة ًمؾعالج شمتبع كظوم محقي وشمقىمػ  ,اًمسؽر, وًمؾقىمويي مـ هذا اعمرض

وشمبوع كظوم اًمصقوم ًمػؽمة شمزيد قمغم قمنم ؾموقموت, وشمؼؾ قمـ سم ,قمـ شمـوول اًمطعوم

, وذًمؽ عمدة متقاًمقي صمؿ يتـوول اعمريض وضمبوت ظمػقػي ,نميـ يمٌؾ طمسى طموًمتفقم

ٓ شمؼؾ قمـ صمالصمي أؾموسمقع, وىمد طمؼؼ هذا إؾمؾقب ذم اعمعوجلي كتوئٍ مفؿي ذم 

 ودون آؾمتعوكي أو اؾمتخدام أيي قمؼوىمػم يمقؿقوئقي. ,قمالج مرض اًمسؽر

ؼؾؾ ػقد ذم قمالج إمراض اجلؾديي, واًمسبى ذم ذًمؽ أكف يُ إن اًمصقوم يُ ـ * 

 ومتؼؾ كسبتف سموًمتوزم ذم اجلؾد, ممو يعؿؾ قمغم: ... ,كسبي اعموء ذم اًمدم

 ـ زيودة مـوقمي اجلؾد ومؼوومي اعمقؽروسموت وإمراض اعمعديي اجلرصمقمقي. ...* 

مـ  ,مسوطموت يمبػمةـ اًمتؼؾقؾ مـ طمدة إمراض اجلؾديي اًمتل شمـتنم ذم * 

 مثؾ مرض اًمصدومقي. ... ,اجلسؿ

 واحلد مـ مشويمؾ اًمبنمة اًمدهـقي. ... ,ـ ختػقػ أمراض احلسوؾمقي* 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                               

446 

 

ي اًمتخؿر اًمذي وشمـوىمص كسب ,ـ مع اًمصقوم شمؼؾ إومرازات إمعوء ًمؾسؿقم* 

 مستؿرة. ايسبى دمومؾ وسمثقرً 

رح صمػم قمجقى ذم طمػظ اجلقاوًمؾصقم شمل:  ابـ افؼقؿ افعالمة يؼقلو

, اًمتل , ومحويتفو قمـ اًمتخؾقط اجلوًمى هلو اعمقاد اًمػوؾمدةواًمؼقى اًمبوـمـي ,اًمظوهرة

 ,اد اًمرديئي اعموكعي هلو مـ صحتفوواؾمتػراغ اعمق ,إذا اؾمتقًمً قمؾقفو أومسدهتو

ويعقد إًمقفو مو اؾمتؾبتف أيدي  ,ػظ قمغم اًمؼؾى واجلقارح صحتفووموًمصقم ي

 اهـ.(4)اًمشفقات

ـ (: 54)ص "اًمصقوم أطمؽوم وآداب"ذم فطقار ؿال افدـتقر ظبد اهلل او

 :اًمصقم ًمف إصمر إيمؼم ذم اًمصحي اًمعومي: ـ عمبحٌ اًمسوسمعا

وصحي  ,حي سمدكقي طمسقيص ,سمجؿقع معوكقفو ,إن ذم اًمصقم صحي قمظقؿي

 .روطمقي معـقيي

وإراطمي  ,وـمرح مو ؿموخ مـفو ,دد طمقوة اإلكسون سمتجدد اخلاليووموًمصقم جُي 

 ,واًمتخؾص مـ اًمػضالت اعمؽمؾمبي ,محقي اجلسدو ,وضمفوز اهلضؿ ,اعمعدة

                                      

 .(6/9) "زاد اعمعود" (1)
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واًمعػـقكوت أو اًمرـمقسموت اًمتل شمؽميمفو إـمعؿي  ,وإـمعؿي همػم اعمفضقمي

  .وإذسمي

أكف يػظ اًمرـمقسموت  :وممو ىموًمقه ,وًمؼد أيمثر إـمبوء مـ ذيمر ومقائد اًمصـقم

يمثرة  ويقل دون, طـيدصمفو اًمبِ ويطفر إمعوء مـ ومسود اًمسؿقم اًمتل ُُت  ,اًمطورئي

ضؿػم اخلقؾ اًمذي تومفق يم ,وهل ؿمديدة اخلطر قمغم اًمؼؾى ,اًمشحؿ ذم اجلقف

  .يزيدهو ىمقة قمغم اًمؽر واًمػر

 ,اًمصوئؿلم قرصمف اًمصقم مـ شمـقضمقـفومفل مو يُ  :وأما افصحة ادعـقية افروحقة

وإقمـدادهؿ  ,ومعرومي اًمغويي مـ ظمؾؼف ,وطمسـ مراىمبتف ,إمم اهلل ؾمبحوكف وشمعومم

ذم  ,واًمـذل واخلَّسان ,اًمتل شمؼقفؿ مـ اخلزي ,ؾ اًمتؼقىوؾموئ سمجؿقع ًمألظمذ

 ,ومرض اًمشفقات ,وشمشػك مـ مرض اًمشبفوت ,ومتصح ىمؾقهبؿ ,اًمدكقو وأظمرة

 . سمف يمثػم مـ اًمـوس كماًمذي اسمتُ 

 وطمؽؿٌ  ة,: وذم اًمصقوم ومقائد يمثػم سموزيؼقل ؾمامطمي اًمشقخ قمبداًمعزيز سمـ 

 واًمصػوتئي, و مـ إظمالق اًمسقوشمزيمقتف ,مـفو شمطفػم اًمـػس وهتذيبفـو ,قمظقؿي

 واحلؾؿ يموًمصؼم ,وشمعقيدهو إظمالق اًمؽريؿي ,يموٕذ واًمبطر واًمبخؾ ,اًمذمقؿي

  .ؼرب ًمديفريض اهلل ويُ ومقام يُ  ,واًمؽرم وجموهدة اًمـػس ,واجلقد
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 ,عػف وومؼره ًمرسمفضف اًمعبد كػسف وطموضمتف, وعرِّ أكف يُ  :افصقم ؾقائد ومـ

قضمى ًمف ومقُ  ,سمحوضمي إظمقاكف اًمػؼراء ـ وأيًض ـ ذيمره وي ,ويذيمره سمعظقؿ كعؿ اهلل قمؾقف

ومـقاؾمـوة إظمـقاكف  ,وآؾمتعوكي سمـعؿف قمغم ـموقمتف ,ذًمؽ ؿمؽر اهلل ؾمبحوكف

 .إًمقفؿ نواإلطمسو ,اًمػؼـراء

ؽسبف ويُ اًمرديئي,  أكف ُيطفر اًمبدن مـ إظمالط  ـ أيًضو ـ: ومـ ؾقائد افصقام

جلقا سمف يمثػًما مـ إـمبوء, وقمو صحي وىمقة, اقمؽمف سمذًمؽ اًمؽثػم مـ

 .(4)إمراض.اهـ

 

 واحلؿد هلل رب اًمعوعملم 

 وصغم اهلل وؾمؾؿ قمغم كبقـو حمؿد 

 وقمغم آًمف وصحبف أمجعلم

 

 

                                      

لعطقة بن حمؿد شا م, تؼديم: شامحة الشقخ ظبد  "يف رمضان مع الرشول "من رشالة:  (1)

 .(5)ص العزيز بن باز 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

445 

 

 

 

 

 ويمتى

 أسمق حمؿد  

 اًمسؾقامين  سمـ قمبوس سمـ كوس از سمـ قمكمومق  

 هـ ( 4444ومجر )اًمراسمع/مـ ؿمعبون/

 سمدار احلديٌ سمؿعؼم طمرؾمفو اهلل واًمؼوئؿلم قمؾقفو

 ؾمقء ومؽره. مـ يمؾ 

 

 :777646471شمـ 

fawazali7776@gmail.com 
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 56 ........................................................ : ومقف قمكم وأكزل

 14 ......................................................... :صائم وأنا عملً ٌُعرض أن أحب إنً:  قوله معنى
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 اًمصالة قمؾقفؿ واًمرؾمؾ إكبقوء أقمامل مـ اًمصقوم: واًمعنمون احلوديي اًمػضقؾي

 54 ............................................................... :واًمسالم

 مـ أظمرة ذم مموشمعو شمبورك اهلل ُيؽوومئفؿ اًمصوئؿقن: واًمعنمون اًمثوكقي اًمػضقؾي

 55 .......................................................... :أقمامهلؿ ضمـس

ٌان اسمِ  معنى  17 .................................................................................................... :الرَّ

قِػ  هنور صقوم ذم: ومصٌؾ   59 .................. :طمره وؿمدة هقاضمره ًمظؿن اًمص 

 64 ........................... :واًمعنمون واخلومسي واًمراسمعي اًمثوًمثي اًمػضقؾي

 64 .......................................... اًمـور مـ وىمويي: أي ضُمـيٌ  اًمصقوم

 64 ............. وإرض اًمسامء سملم يمام ظمـدىمو اًمـور وسملم ـؽسمق جلعؾ وؾمبى

 64 .............. :قموم موئي مسػمة إمم ظمريًػو ؾمبعلم قمـؽ اًمـور إلسمعود وؾمبى

 60 ..................................................................................... :جنة الصٌام:  قوله معنى

 61 ...................................... :واألرض السماء بٌن كما خندًقا النار وبٌن بٌنه هللا جعل:  قوله معنى

 67 ............................... :عام مائة مسٌرة: أو, خرًٌفا سبعٌن النار عن وجهه هللا باعد:  قوله معنى

 68 ................. :إمي هذه ؾمقوطمي اًمصقوم: واًمعنمون اًمسودؾمي اًمػضقؾي

 78 .......... :ىمؼمه ذم صوطمبف قمـ ُيداومع اًمصقوم: واًمعنمون اًمسوسمعي اًمػضقؾي

 74 .......... :اًمؼقومي يقم ًمصحوسمف يشػع اًمصقوم: واًمعنمون اًمثومـي اًمػضقؾي

 70 ........................ :فٌه عنًفشفِّ  بالنهار, والشهوات الطعام منعته رب, أي: الصٌام ٌقول:  قوله معنى
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 واًمسؽـك اجلـي ًمدظمقل ؾمبى اًمصقوم: واًمثالصمقن واًمعنمون اًمتوؾمعي اًمػضقؾي

 71 .............................................................. :همرومفو ذم

 75 ............... :اجلـي دظمؾ سمصقمٍ  ًمف ظُمتؿ مـ: واًمثالصمقن احلوديي اًمػضقؾي

 71 .............................................................. :الجنة دخل ٌوم بصٌام له ُختم من:  قوله معنى

 ًمؼوء قمـد وومرطمي ومطره قمـد ومرطمي: ومرطمتون ًمؾصوئؿ: واًمثالصمقن اًمثوكقي اًمػضقؾي

 76 .................................................................... :رسمف

 76 ............................................................................. :: ...فرحتان للصائم:  قوله معنى

 78 ...................... :اًمصوحللم ؿِمعور اًمصقوم: واًمثالصمقن اًمثوًمثي اًمػضقؾي

ر: واًمثالصمقن اًمراسمعي اًمػضقؾي  قمغم ومالئؽتف اهلل ًمصالة ؾمبٌى  ًمؾصقوم اًمتسح 

 79 ................................................................ :متـووًمف

 79 ........................................................... :المتسحرٌن على ٌصلون ومالئكته هللا إن: قوله معنى

 84 .......................................... رمضون ؿمفر ظمصوئص ذم: ومصٌؾ 

ة ظمصوئص  84 ...................... :رمضون ًمقوزم مـ ًمقؾيٍ  أول ذم شمؽقن قمد 

 85 .............. :اإلؾمالم أريمون أطمد رمضون ؿمفر صقوم: وممإ اخلصقصي

 87 ... :اًمسوسمؼي إمؿ قمغم مػروًضو يمون رمضون ؿمفر صقوم: اًمثوكقي اخلصقصي

 مـ شمؼدم مو عمغػرة ؾمبٌى  واطمتسوسمو إيامًكو رمضون رؿمف صقوم: اًمثوًمثي اخلصقصي

 98 ............................................................... :اًمذكقب

 90 ........................... معا؟ هما أم  األصغر الذنب به الُمراد هل, ذبه من تقدم ما له ُغفر:  قوله معنى
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 96 :رسمف ًمؼوء قمـد وومرطمي ومطره قمـد ومرطمي: ومرطمتون ًمؾصوئؿ: اًمراسمعي اخلصقصي

 91 ... :قمظقؿ وؿمفر مبورك ؿمفرٌ  رمضون ؿمفر: واًمسودؾمي اخلومسي اخلصقصي

 95 ................. :اًمـور مـ ًمؾعتؼ ؾمبٌى  رمضون صقوم: اًمسوسمعي اخلصقصي

 97 ............................ :اًمؼرآن ؿمفر رمضون ؿمفر: اًمثومـي اخلصقصي

 99 ................ :وكػؾف ومرضف ومقف ؿؾاًمع أضمر مضوقمػي: اًمتوؾمعي اخلصقصي

 أىمبؾ اخلػم يوسموهمل: يؼقل رمضون مـ ًمقؾي أول ذم مـودٍ  هلل: اًمعوذة اخلصقصي

 486 ................................................. :أىمٍم اًمنم همل ويوسمو

 011 ................................. :أقصر الشر باغً وٌا, أبشر الخٌر باغً ٌا: ملك فٌه نادى:  قوله معنى

 رمضون دظمؾ إذا: قمنمة واًمثوًمثي قمنمة واًمثوكقي قمنمة احلوديي اخلصقصي

 484 ...... :اًمشقوـملم وُصػدت اًمـػمان أسمقاب وهمؾِّؼً اجلـون أسمقاب وُمتحً

 011 ............................... :الشٌاطٌن وصفدت, النار أبواب وغلقت, الجنة أبواب فتحت:  قوله معنى

 487 ........... :يمؾف اخلػم طمرم طُمرمفو مـ ًمقؾي ومقف: قمنمة اًمراسمعي اخلصقصي

 017 ........................................ :ُحِرمَ  فقد خٌرها حرم من شهر ألف من خٌر لٌلة فٌه:  قوله معنى

 018 ................................................................................................................ :تتمة

 قمبوده مـ ؿموء مـ هبو ُيصقى رمحتف مـ كػحوت هلل: قمنمة اخلومسي خلصقصيا

 489 .................................. :ًمذًمؽ إزمـي أرضمك رمضون وؿمفر

 019 ......................... :عباده من ٌشاء من بها ٌُصٌب رحمته من نفحات وجل عز هلل فإن:  قوله معنى
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 وصقومف اًمصؼم ؿمفر رمضون ؿمفر: قمنمة واًمسودؾمي قمنمة اخلومسي اخلصقصي

 446 .................................................. :اًمصدر وطمر ُيذهى

 وهزيؿي ًمؾؿسؾؿلم اكتصورات ؿمفر رمضون ؿمفر: قمنمة اًمسوسمعي: اخلصقصي

 441 ............................................................ :وومريـًمؾؽ

 صوحلفؿ اعمسؾؿلم قمـد معظ ؿ ؿمفرٌ  رمضون ؿمفر: قمنمة اًمثومـي اخلصقصي

 447 ............................................................ :وـموحلفؿ

 448 ..... :رمضون ؿمفر سمصقوم ظموصي اًمػطر زيموة: قمنمة اًمتوؾمعي اخلصقصي

 449 .......... :قمديدة أمقر ذم قمظقؿي مدرؾمي اًمصقوم: اًمعنمون: اخلصقصي

 464 [:484:اًمبؼرة] َؾُؿقنَ شَمعْ  يُمـُْتؿْ  إِنْ  ًَمُؽؿْ  ظَمػْمٌ  شَمُصقُمقا َوَأنْ : اخلتوم وذم

 040 ..................................................................... :عموًما الصحة حفظ فً كبٌر أثر له فالصوم

 011 ...................................................... :منها للصٌام عدٌدة صحٌة فوائد الحدٌث العلم اكتشف ولقد

 446 ................................................................ اًمػفورس
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