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ركابيمحبتكم في وأرخي كتابي أهدي المدى كف على 
النصابقي أكمل الود ففيئض يسيرا أهدى الذي كان فان 



تمرد2د
ll جبوبنبن اوو>همن عبئ بن ام< عبد ،_؛

-الأولى ة س- 
منووعد ، ومراده أمره حلمه نى ونفذ ، المائة طريق مهل الذي ممد الحمد 

ثوابوأرجو ، له شريك لا وحده اش إلا إله لا أن وأشهد . بالزيادة نعمته شكر 
عبادهجمح على اصهلفاه الذي ورسوله عنده محمدا أن وأشهد ، الشهادة هده 
.جهاده حى اش ني جاهدوا الدين وصحه آله على وه 

اشعبد بن أحمد الشيخ أحونا ألفها التي الرسالة هده قرأت فقد ؛ وبعل 
والاعتقاداتوالملاحظات الأخطاء وبعض ، وصيامه برمضان وتتعلق I السلمي 

،وطاعة نربة أنها اعتقادا الناس من كثير يفعلها التي الشاذة والأفعال الصالة 
أنشك ولا ، تعالى اممه إلى بفعلها يتقرب مشروعة سنن كأنها عليها ويحاففلون 

اشفان دليل، عليه دو ما إلا والمنع الحظر فيها فالأصل ، توفيقية كلها المادات 
أصيفما فكل المبين، اللاغ بلغ قد ه الرسول ؤإن الدين، لنا أكمل فد تعالى 

وحناالبدع من حدر وقد محدثة، بدعة فهو ديته ش وأدخل ، وثريعته سنته إلى 
،بدعة فهي محدثة كل بان وأخبر ، بالنواجذ عليها والعص بالسنن التمشك على 

،٠ رئ نهو منه ليس ما أمرنا في أحدُث، من را •' ونال ، ضلالة بدعة وكل 
.صاحبه على مردود ت أي 

قديئاألفت، التي الكتب؛ محن ونحوها الرسالة هذه بقراءة فنوصى : وبالجملة 
والأعمالالمعتقد فى يخالفها ومحا بالسنة ءارزا ناصح عالم عن وصدرن ، وحديثا

تعالىفالله الأجر، أوينقص العبادة، أويفد الشريعة يخالغ، محا كل عن البعد رجاء 
شرعهاالذي الوجه على فعلها ; أي والمتابعة، الإخلاص ; بشرطين إلا العبادة يقبل لا 

وفعله.بقوله ه الض وبيتها عليه تعالى الله 

ؤإصافاتزيادات عليها أدخلت الطعن هذه في و0 
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\ددكتور\دشيع؛لآ فضيلة يم تمد 
المسنمحمد بن صالح 

-الأولى لطعة ل- 

نابانالأنام رسل أضل إلما وأرمل الإسلام، نرانع لما نرع الذي ث الحمد 
إلاعنها يزيغ لا كنهارها لمالها الميضاء المحجة على وتركنا ، والحرام الحلال لتا 

إلىبهديه واهتدى نته بامتن ومن ، وصحابته آله وعلى عليه اش صلى . هالك 
.كينا سلمنا وملم الدين يوم 

:بعد أما 

،القي اض عد بن أحمد الشيح الأخ كبها المى ارمالة نرأت نقد 
توسماها 

وأيام، اكلر وزلكة رمضان بنهر هعالق باطلة ومعقدات ، شائعة أخ3لاء )ا 
.(( العتدين 

سركن هي بل المادات أهم من همادة إلى مها تفعلن ناس رسالة رأيها 
كلالملمين على تتكرر المى الصام فريضة أعي - الخمسة الإسلام أرلكن 

يرتكبهاالمي والبدع الأخهناء بعض ~ رمماعه مشاهداته خلال من ~ محن ' عام 
هدافي مرع وما ، الصيام باحكام الجهل بسبب الصيام مهر في الملمين بعض 
المسلمينلإخوانه وعرضها ، ورتبها وجمعها جليلة عادات من الشهر 

فيأمراض والمنكرات فالبيع ، ؤإنكارها ، تركها على وجعاونوا ، لها لينتهوا 
الأبدانفي المعدية كالأمراض فقل مئت ؤإن ، الأبدان كامجراض الجتمعات 

أخهلرمجن وهدا ، وءبادارت مئا ؤإلفها لامتمرائها تعد وند ، وتتكاثر رعة ب تنتشر 
المىالصادر فى خلل على دليلا ذللن، يكون حث الإملامجية الأمة على الأمور 

.وزيادات إصافات عالمها الطعة هذه في و٠ 



٨

،الأمة بلغت وتد والمة، رالكتاب الوحي ٍؤياوه فالدين ، عنها دينه الملم يأخذ 
،الماحق في ومحفوظ الصدور في محموظ — وجل عز ~ اش كتاب فهدا 
والصحاحالمنن كب وفي المدور في محموظة ه اش رمحول محنة وهذه 

عنحلما العلمام فيها نمقه رقد ، والمرة الحديث كتب من وغيرها انيد والم
و.رموله وسة تعالى اش كتاب عن الدين يوحد ٢^١ ، الحاصر يومنا إلى محلف 
لمومجن ، الرامحين العلماء إلى والجلوس بالتعلم عنهما الأحد آلة مجلك مجمن 

الشهود- أمته علماء عن الأحد فملريمه والمنة الكتاب عن الأحد مجن يتمكن 
إلىالمفضي الابتداع مجن يقيه حتى - السل ني والاستقامة العلم في بالرمحوخ لهم 

الضلال.

المرءبه يتمن الدي الجرد الرأي من ~ اش رحمهم ~ العلماء حدر وند 
فييجمعون الدين الجهال تقليد مجن حدروا كما ، ديته مجن ويعدها وأعمالا أنوالا 

,والدعة والمنة ، والمقيم الصحيح بين أعمالهم 
مجنتقع التي الأخطاء وهده البدع هذه ~ اش وفقه ~ أحمد الشيخ نلمس وقد 

علىلمهل موجزا عرصا وعرضها ، المارك رمضان نهر في الجهال بمص 
ليكونفيها ونع من عنها وليقلع فيها الوقوع وليحذر ، وفهمها قراءتها الملم 

.والأخر، الدنيا في ونجاته فلاحه ش سبتا عباداته وسائر "" الله ساء إن ~ صومه 

صوممن العبادات من الكريم الشهر هدا في شرع قد وجل عز اتله إن ثم 
تشغلأن يمكن التي البر أعمال من وغيرها واعتكاف قرآن وقراءة وصدقة وصلاة 

إيمانامحامجه محمن يكون أن رجاء ، الكريم النهر هدا في كله الإنسان وفت 
عئمه~ وافه ~ وذلك والأجل العاجل ش ورضوانه اطه مجغفرة لينال ، واحتسابا 

الدنيافي العادة العبد به يدرك حيث ، ااان؛ا غنائم من غنيمة تشابهها لا غنيمة 
•والأخرة 

يجعلناوأن ، والكرات البدع مجن وقيامجتا صيامنا يطهر أن وجل عز اطه نسال 
هدهكاتب يجري أن ناله كما واحتسابا إيمانا ويصومجه الشهر هدا صام مجمن 

.مجيب سمع إنه بها ينفع وان ' جترا الرسالة 



وصحبهآله وعلى محمد بيتا ورسوله عيده على وبارك لم وّالقه وصلى 
•أجمعين 

كب
الحسنمحمد ين صالح 

>إاإ0\1\ه





1اهؤلخءمفعءط 

ومن، ناأنفشرور من باس وتحوذ ونتغقره' ونتعمه نحمده لله الحمد إن 
أنوأشهد له، هادى نلأ يضلل ومن له مضل فلا الله يهده من ، أعمالناسيئات 

٠ورسوله عيده محمدا أن وأشهد ، لهسريك لا وحده اس إلا إله لا 
،، ١١ه تيزن آي ي مج زلأ تنايب، ثق أقَ ١^١ أك:\تثأ ؤ:تآ؛ا 

١٠٣٠وى روثها ع يحق إذ} ينئف بن أدى رولإ أدنوأ آلثاس أه كؤ 
كانأثه إن وإ'لأرءام يهء دسا»امن أؤوأ أثه ثأيتوأ ومآء َكبجإ يجالا 
ثمبمئ . سدينإ ^/١ ؤقؤلؤإ أممه آدتؤأ ءامتإ أل!آن بمأي ؤ ، ، ١ ؤ رئبا 

.، ^١٣^11 5؛؛ ش ص ص ه بجع ذئأم;ثن َم ني ئء 
:بعد أها 

الأموروثر ه، محمد هدي الهدى وحير الله، كتاب الحديث أصدق فان 
المار...في ضلالة وكل ضلالة، بدعة وكل بدعة، محدثة وكل ، محدثاتها
وفريضةعظيمة عيادة محرمه الذي المثارك رمضان شهر إطلالة مع المسلم أحي 

إلأالسلم دين يكمل ولا العظام فروضه من وفرض الإسلام أركان من وركز مباركة 
الشائعةالأخطاء بعض فيها) ذكرت والتي المختمرة الرسالة هذه إلك اقدم به، 

وأيامالفطر وزكاة الماوك رمضان بشهر المتعالمة الماطالة والاعتقادات والدع 
.ؤإنذازاإعدازا ، وتحدينانصحا ( العيدين 

وُخ'لفاتثنيعة جهالأت محن وسمعنا رأينا ما لها المطرق إلى بي حدا والذي 
؛وأركانه الصيام ثروط مع تتنافى الشريعة عن البعد كل بعيدة وتصرفات فظيعة 

١)عمران آل سورة )١آ  ٠٢ )•
.^١، المساء صورة )٢( 
(U\-U).الأحزاب سورة )٣( 



مجالسعن والإعراض والغفلة الجهل منشرها الإسلام، أصل مع شافي ربما ل
وهذه، ٢ ر •ثلهم فشل الخطأ يفعالول الناس يرى ؛ الأعمى التقليد أو وأهله العلم 

حثسرين ابن الإمام تعالى اف ورحم ~ المستعان واش ~ الدين فى مصة 
علاماتمن ؤإن '١، ( ديتكم تاحدون عمن فانطروا دين العلم هذا )إن •' يمول 

يفقههح؛نا به الد يرد من ٠ ; ه قال تعالى، القه دين في يفقه أن للمد المعادة 
اضيامر القيام على العبد يحفز الدين فى الفقه لأن إلأ ذاك وما ، رآ، ٠( الدين فى 

الأخلاقُكارم إلى ويدعوء احهله ممن والحدر ، نراثضه وأداء وخثيته 
تعالىض الإخلاص عبادة كل وشرط ، ولعياله نله والنصح الأعمال ومحامن 
باطلة.نهى أحدهما أو المرطين هدين من خلت عبادة ناي لرموله والتابعة 

لأنهص ه اث رمول عن ثبت ما إلا الرمالة هده قي أذم لم : تيه 
(الراجح القول على ) الأعمال فضال في الضعيف بالحديث العمل يجوز لا 

إياكم» : ر. المي عن محه اف رصي قادة أي ولحديث ، ٣١بالأحكام فكيف 

أثندار ط [ والشهور بالأيام يطق وأخطاء بدع ل مثواي كتاب إخراج اش أكرمني وقد )٠( 
.القاصم 

.صحيحه مقدمة م ( مجلم ) ذكرْ ( ١) 
.عله متفق )٢( 

.غالبا الألباني الملامة رجحه ما عر )٠٠( 
;صروطا لذلك اثترطوا الأعمال فضائل ي الضمف بالحديث الممل أجازوا الدين )٣( 

٠، منجيرا ت أي ر ثديي غير الضعف يكون أن ~ ١ 
,عام أصل تحت مندرجا الضعيف الحديث يكون أن ٢" 
.بمك م ما انمي إل ب كلأ ه اش أن ٣- 

الضعيفبالحديث الممل يرى من عند رابع شرط الثلاثة الشروط محده على يزاد ان ويبمض 
أحاديثتفت فإذا ) : [ ٦٧/١]٨ النماوى م اض رحمه تنمية ابن تانم ما وهو المتندمة بالشروط 
يجزلم محددة صفة عالي أو مبة ُقراءة معين ونت في صلاة ٌثل أوتحديدا تقديرا الضعيفة الفضائل 

٠( - بها الممل أي - ذلك 
تإل ارجع والأستزادْ لكوّع 

٢ط ٠ ١ — ٤ ٤ ص ١ ج الأول الجلد الألباني للعلامة وزيادته الصغير الجامع ضعيف ~ ١ 
١٤١٢.^
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علئقال فن ، وصدئا حما إلا يقوان فلا علغ نال من ، عي الحديث وكثرة 
ثإلأ، به نالما وصدق حق أنه نعلم كنا فان ، ١ (( النار س مقعده فلسوأ أنل لم ما 

يكونلا وهذا ، العدول الثمات برواية إلأ وصدق حق أنه نعلم لا ونحن يجوز فلا 
،وصدق حق أنه نعلم فلا الضعيف الحديث أما ، عته الثابت الحديث في إلأ 

٢٢١|ا الكاذبين أحد فهو كدب أنه يرى بحديث عني حدث من ء أحر حديث وفي 
عنويمي ويثغكب ويكفي يخير ُا الصحيحة ه رسوله وسنة اممه كتاب ففي 

في) ~ اش رحمه ~ المبارك ابن قال ~ والمنة الحمد وش - الضعيفة الأحاديث 
.( سميعه عن نغل الحديث صحيح 

فيالأحاديث من يثبت لم ما بمدد رسالة باحراج اش أكرمني اش وبفضل 
وزكاةوالاعتكاف الصيام في نشت لم حديث خسانة و بعنوان الموضوع هدا 

اه ٤٢٣عام الجوزي ابن دار نشر مطوع وهو والأضاحي[ واتحتدين الفطر 
زوانفلر. الرشد مكتبة محل ا والملوك والعبادات العميدة فى تثبت لم أحاديث و] 

.الكتاب[هدا احر الملحق 

الرحمنعبد بن اش عبد ر الفاضلين لئيخينا بالشكر أتوجه الختام وفي 
هذهبمراجعة قاما اللذين اض حففلهما ( الحسن محمد بن صالح ) ث ( المرين 
يوفقناأن اش قاسال ، وقتهما ضيق على لها والتقديم — الأولى الْلبة ~ الرسالة 
.آمين — الصالح والعمل النافع للعلم ؤإياهما 

مكتبةصاحب الرائد الرحمن عبد بن سعد الشيح فضيلة أشكر كما 
معالعلم نشر في بذله إلا وسحا يدحر ولم جهدا يال لم الذي اش حففله المعارف 
فيهاف فبارك مدقئا مصححا مجحفما الكتاب يخرج وأن والعتيدة بالمهج الاهتمام 

•ذربمه وني 

•الشم الرحس عيد الرتز همد لت ■ الضعيف بالحديث بالعمل القول تحقيق رسالة ٢  ~
ينلسلهان الضسق بالحديث العمل وحكم الحديث رواية في التثبت بوجوب الإعلام ٣" 

,العلوان ناصر 

.والحاكم والهلحاري ماجة وابن والدارم أحمد الإمام رواه )١( 
•وغيره سلم رواه )٢( 



ولمشايخهولناثرهأ ولوالديه يدعو أن الرسالة بهده ١^^ احا وأمال 
ولوجههصالحة يجعلها أن قدرته حلت أمال تعالى والله ، لمين المولجميم 
.القول لى يكتب وأن ، نافعة ولعباده حالمة 

٠٠

الزلف
ه ١٤٣



ايبمتيءبمدي بجمء 
حالمل( هصيثف صفتاي 

ومصانفم {]لاطفس 

ومضماراض قربة الصيام شهر عليهم الض رضوان الصالح لف العرف لقد 
كانوا، فرانهعند حنثا وبكوا لاستقباله قرحا مكوا للخيرات وموسنا للسباق 
،*نهم يشله أن أشهر ّتتة يدعونه ثم ، رمضان يلغهم أن أشهر صتة اممه يدعون 

،به ويهتمون ، و؛عظمونه ، لقدومه ويفرحون ، الصبر بفارغ ينتغلرونه كانوا 
مننجعلوا نفوسهم، وبدلوا ، فيه اجتهدوا عليهم لحل فإذا للعبادة، فيه ويتغرغون 

وتلاوةذكرا نهاره من وجعلوا ، وخشوعا ودموعا ومجودا وركوعا قيانا لياليه 
عماصيامهم ويحفظون أيامه يصومون كانوا ، ونفقات ونصحا، ودعوة وتعلينا 

لياليهويحيون ، والكذب والميمة والغيبة واللب واللهو اللنو من ، وينقصه يهلله 
والإحسانبالصدقة والمساكين الفقراء فيه يتعاهدون كانوا ، القرآن وتلاوة بالقيام 

،اممه بظاعة أنقمهم فيه يجاهدون كانوا ، الصوام وتفعلير العلعام، ثإطعام 
؛بملوناجد المفي بمصاحفهم ون يجلكانوا ، الإسلام أعداء ويجاهدون 

صيام، عندهم رمجضان وهكذا ، الحرام من وأعينهم ألسنتهم ويحفظون ، ويكون 
•ور وفتح وخم ومر وقام 

وأنفاهمض أحشاهم ه محمد نيهم وقدوتهم وقائدهم إمامهم وهذا — ٠ 
يقومكان ، رمضان شهر بقدوم أصحابه يشر كان ، وأماهم وأبرهم ، وأعبدهم 

رمضانفي يكون مجا أجود وكان ، الناس أجود وكان قدماه، تتفطر حتى نله 
نهرمن لتلة كل يلقاء ه جبريل وكان القرآن، فيدارسه ه جبريل يلقاه حين 

هالله فلرسول ، مرتين فيه قبض الذكب العام في ودارسه القران فيدارسه رمضان 
أنإلأ سائلا رد ما ، أعطاه إلا شيئا يسأل ولا ، الرسلة الريح من بالخير أجود 

ثوبهرجل مأله ربما إنه حتى لا، : فقال ظ ثيئا هت مثل وما ، شيئايجد لا 
عطاءيعطي وكان السائل، فيعطيه الثوب خلع وقد ويخرج بيته فيدخل عليه الذي 

الماسأجود كان جبلين، بين مجا غننا أعش أن حدث فقد الفقر، يخني لا من 



عزش والمال والمس العلم بذل من كلها الجود أنواع يجمع جوده ولكن 
تعليمس طريق بكل إليهم النفع ئ؛بمال ، تمادْ وهداية دينه إظهار ز وجل 

نييضاعف ه جوده وكان ، جائعهم ؤإطعام حواثجهم وقضاء جاهلهم 
والجمععبادتهم، على مه العابدين ؤإعانة ، أجره ومضاعفه وقته لشرف رمضان 

دخلإذا ه ولكن ، الجنة دخول أسباب من وهما الطعام ثإطعام الصيام بين 
ليونرأحيانا نيه ليواصل كان إنه حتى ، المئزر وشد أهله وأيقفل اللتل أحيا العشر 

وكان، هدي أكمل هديه كان وهكذا t العيادة على ونهاره ليله ماعات 
الأمةهذه من المالح السلف مار وهكذا ، غيره يخص لا بما العبادات مجن يخصه 

هبعده من نهجه على 

;الصلاة ففي - ٠ 

بنعمر أمر ٠ • زيد بن الساثب يقول به نامتا ارلليل صلاة بمليلون لكنوا 
يقوماأن عنهما اش رصي الداري وتميم كعب بن أبي عنه اذ رض الخهلاب 

نعتمدكنا حتى بالمثين يقرأ القارئ كان وقد ; نال ركعة، عثرة باحدى بالاس 
عبدوعن ، ،* ١١الفجر زرع في إلا ننصرف كا وما القيام، طول مجن العصي على 
نستعجلرمضان في نتصرف كنا ٠ ; يقول أبي ممعت ; نال بكر أبي ابن اس 

بمليعنه اش رصي ١لخهلاب ن عمر ولكن ، رآ، ٠ الفجر مجخانة بالطعام الخدم 
:لهم يقول ثم أهاله أيقظ الليل نصف لكن إذا حتى يصلي أن اش ناء ما الليل من 

.رم ه ألأثلؤت أهلك وأمز ؤ : الأية هذه وظلو ، الصلاة ، الصلاة 
أجراهبالخد دمعه عابد كم بهم الظلام جس إذا ليل عباد 

:القرآن قراءة ~ ٠ 

فيحلموا صاموا إذا وكانوا رمضان، في القرآن تلاوة مجن يكثرون كانوا فقد 

•١( ١ الو»لا)١/ْ م مالك رواه )١( 
.١( ١ الرطا م الك دوام )٢( 
.( ١٣٢)طه سورة )٣( 
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يدوىحياتهم في اجد المنكانت ، نغتاب ولا صومنا نحفظ ت وقالوا ، اجد الم
نراءةعلى بعنا بعضهم ويشجع الجد إلى يدهون ، المحل كلوي القرآن فيها 

نىيختمه اللف بعض ثكان ، وغيرها الصلاة في امأن يهروون كانوا ، القرآن 
عثر،كل ز وبمضهم سع، كل في وبمغهم ليال، ثلاث كل في رمضان نيام 

ث»ى، ثلاث كل ني رمضان وفى ، دائنا بع ّكل في القرآن يختم قتادة وكان 
•مشهورة ذلك في وأحمارهم ، لثلة كل في الأداحر العشر 

نيالقرآن قراءة عن المهير ورد إنما ) ت ~ اش رحمه ~ رجب ابن الحافظ قال 
رمضانكشهر الفضلة الأوقات فاتا ، ذلك على المداومة على ثلاث من أقل 

لنكمكة الفضلة الأماكن في أو القدر ليلة فيها تطلب التي اإايالي وخصوصا 
الزمانلفضيلة انماما القرآن تلاوة من فيها الإكثار تحب نيأهلها غير من دخلها 

غيرهمعمل يدل وعليه ، الألمة من وغيرهما ؤإمحاق أحمد قول وهو ، والمكان 
٢ذكره( مبق كما  ليتنحاصة مجزية رمجضان في القرآن تلاوة لكثرة أن وذلك ، ١

ولدا، القرآن شهر فهو القرآن وهر فيه ذزل ما فيه يفعل ما فخير الشهور من لغيره 
اكدريسبمنزل وكان الكريم بالقرآن إلأ رمضان م بمشاعل لا مالك الإمام كان 

إذاالثوري صفيان وكان ، الكريم القرآن شهر هذا ويقول ، للناس والجلوس والفتنا 
دخلإذا : الزهري قال ، القرأن قراءة على وأقبل العبادة جمتع ترك رمضان دخل 

٠الطعام وإطعام للقرآن قراءة هو فإنما رمضان 

:القرأن قراءة عد الكاء في 

كانواوإنما وفهم، تدبر دون الشعر هد القرآن هذ لف الهدي يكن لم 
خشيةمن دموعهم تسيل حتى الخلوب به ويحركون وجل عز اش كلام يتارون 

اللهرّول قال : قال عته اممه رصي معود بن اذ عبد عن البخاري ففي الله، 
أسمعهأن أحب إني •' فقال أنزل؟! وعليك عليك أفرأ ت فقلت علي، اقرأ ء  •

ينحثنا إدا ظنل ؤ بلغت إذا حتى اء التصورة فقرأت ت قال غتري، من 

.١  ١٠٣—٢• ص الخ؛اي رب لابن الوظاثف من العام لمواسم لما المعارف لطائف )١( 
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فإذافالممت ، حبك : قال ثإ-يداب هت3لآ؛ عق يلث وحنث متهجد أثير مل 
وم. الني على دخلت : قال عته اش رصي عود مابن وعن ، يرقان« عيناه 

رصيعمر ابن ثرأ ويد ، الكاء س المرجل كأزيز أزيرا صدره ش فسمعت بملي 
فكيي \لإ؛و\و؛ مَب ألناس يقوم يزم ؤ ت بلغ حتى المْلففين سورة عنهما اش 

الرجيمالشيهل١ن حتى الجميع، يهابه رجلا عمر وكان ، بعدهاما قراءة عن وامتنع 
العبرةنتخنقه بالأية يمر كان أنه إلا هذا رغم آخر، واديا سلك واديا ّلك رآه إذا 

.ورعا قلتا يماك أنه وذلك ، مكي 
أفءامتوأ لث-!ن بأن ألم ؤ زأ إذا عنهما اممه رصي عمر ابن كان ت ناقع وعن 

ملثكةأي بن اش تمد وعن ، الكاء يغله حتى بكى ه أف لتيًكر ظوتبمر محثع 
قامنزل إذا فكان المدينة إلى مكة من عنهما اش رصي تماص ابن صحت ت قال 

و-عاتثؤ • قرأ • قال ؟ قراءته كانت كيف ت أيوب فأله قال ، الليل سْلر 
•النشيج ذلك ني ويكثر يرتل فجعل ه تجد نه كث ٠^١ د'لأث نلي آلمُتي سحكرآ 

يمرأوهر ليله ذات يقول فضيلأ سمعت ; قال الأشعث بن إبراهيم وعن 
آلثبمتهدننماذ حئ رت-نئرمحز ؤ الأية هذه ويريد فكي وهو محمد صورة 
وتتلو؛ ويريد ، أخياركم ويلو ت يقول وجعل ه فائق وظآ لشئون واط 

أخبارنابلوت إن إنك ، أستارنا وهتكت يضحتنا أخبارنا بلوت إن ؟ أخبارنا 
يبطللأنه فلا داخلها أما الصلاة خارج وهذا - ويبكي ، وعذبما أهلكتنا 
.فلننتبه . الصلاة 

وهوه /؛y ثن ناثك ألزى أكنت ؤ يمرأ ثابت كان ت قال حماد وعن 
.را، ويرددها ينتحب الليل صلاة يصلى 

كابيهجرون الدين الكريم القرآن تلاوة عن الغافلن أولعك حال عجمب *و كم : أثول )١( 
يكونلا ما ونحوها لهيات والوالمجلات والصحف اإكتّ_ا من مواه ما على ويملون العفليم اش 

القواريرحل على المناب هذه عثل قي الأمة ثياب يقبل أن مؤسف هو وكم ؟إ ميب معه للقرآن 
المهلوعدم اليينات وآياته اس كتاب عن والسلة الضارة المسامات في والثاركة والألغاز والأحاجي 

•خلفه من ولا يديه بجن من الماطل يأتيه لا اللي الفياض المارك العلب معينه محن 



;اسام إطعام ~ ٠

الصائمينوتقطير الهلعام إطعام على يحرصون المالح سلفنا لكن فقد 
صالح،أخ إطعام أو جائع ثاثجاع لكن مواء العبادات من كشر عنى ذللث ويقدمون 

فأطعمهمأصحابي من عثرة أدعو لأن ت لف البعض قال ، مشهورة أخبار ولهم 
مجنلكير ولكن إسماعيل، ولد من عثرة أعتق أن من إلي أحب يشتهونه طعاما 

الطائيوداود عنهما اش رصي صر ابن منهم صائم وهو بفطوره يوثر السلف 
معإلا يفعلر لا حمهما اش رصي عمر ابن ولكن محل، بن وأحمد دطر بن رمالك 
الليلةتلك في يفْلر نلم عنه ردوهم قد أهله أن علم وربما ، اكين والماليتامى 

.حميعا اض رحمهم 

يخدمهمويجلس صائم وهو العلعام محن إخوانه يطعم من السلف من ولكن 
عديبني من رجال لكن ت العدوى السوار أبو قال ، المبارك ابن منهم ويروحهم 

يأكلمن وجد إن ، وحد0 نط طعام على متهم أفطر ما المسجد هدا في يملون 
وقال، معه الناص وأكل الناس مع فأكل المسجد إلى طعامه وإلأأخرج ، أكل معه 

هبالرسول اثداء ان رمجض نهر في بالجود الزيادة للرجل أحب ت الشافعي الإمام 
عنوالصلاة بالصوم متهم كير ولتثاغل مصالحهم إلى فيه الناص ولحاجة 

فلمامعاشهم أين من يدرون لا يعيثون المدينة أهل من ناص ولكن ، مكاسهم 
فقدواعنهم اش رصي طاف أبي بن علي بن الحسن بن علي العابدين زين مات 

ظهرهفى سواد آثار إلى يفلرون جعلوا تغسيله وعند ، الليل في به يوتون لكنوا ما 
فقراءيعهليه ظهره على ليلا الدقيق جرب يحمل كان  '•فقيل ؟أ هدا ما ؛ فقالوا 
،الحين بن علي مات حى السر صدقة فقدنا مجا ت المدينة أهل تال ، المدينة أهل 

.وجل عز الرب غضب تملقي الر صدقة إن ت يقول لكن بالليل يستر لكن وعندما 

:الق ميل في الجهاد - ٠ 
،الجهاد لمدرسة الصوم مجدرسة من تقيد تمجاهدة صائمة أمة الإسلام فأمة 

القتالبدء نهر ورمضان ، رمضان في لمين المانتصارات مجعفلم لكنت ولهدا 
البطولاتوبدء المؤزر القتالي الجهاد بدء شهر وهو ، الكفر صد الكبير الفعلي 



الدعخنهر يكن ولم ، الأنممارات وأروع ، المعارك أعقلم نه ، العظيمة الإملاعية 
ورباطجهاد نهر كان ؤإنما والمشرب، المأكل ني التفنن نهر ولا والكل، 
وإعلاءوالغداء الجهاد مواسم من مبارك صالح وموسم وفداء وتضحية واستهاد 

وتمالكرى بدر غزوة وتحت رمضان من للهجرة الثانية المنة نفى ، الإعلام منار 
أحدلنزوة الاسعداد كان  Kaاكالثة المنة وفي ، انمرك على للإعادم انتصار أعفلم 
الثامنةالمنة وني ، الخندق لنزوة الاستعداد كان منه الخامة وفي ، العدوان لصد 

دولةودانت الإسلام رايات بفتحها وارتفعت مكة فتح الأعفلم الفتح نم منه 
المنةوفي ، أفواجا اس دين ني ودخلوا عداوة طول بعل سادتها واستسلم الأصنام 
الرسولبعث منه الحاسرة وفي ، ترك غزوة أحداث بعض رمجضان شهد التاسعة 
'ايمن أُالي إلى الملمين س مرية في عنه اش رصي طالب أبي بن لي عه 

هدمهومنها ، والوي لكللأت رمضان قي العرب أصنام أكبر ه هدمع ومحنها 
القهرسول نوش وهكذا ، رمضان فير الوفود استقبال ومنها ، الضرار لمسجد 

يعلمحتى والكماح بانجهاد أمجضاها رمحضاتات مع أصحابه عع صام أن بعد هأ 
هوإنما فصب والعطس الجوع على الصبر هو ليس الصوم أن الكرام أصحابه 

كلفى له العبادة تخلص حتى الأعداء ومجاهده النفس مججاهدة على الصبر 
،رمضان في المسلمون خاضها اكي الفاصلة المعارك من ذلك غير إلى ، الأرض 

وفتوح، - ٥٩٢سنة الأندلس وفتح ، آه ١ متة النوبة بلاد قح أهمها ومن 
وفتح، ه ١ ١ ٤ ستة الشهداء بلاط وموقعة ، ه ١ ٠ ٢ سنة فرما في المسلمين 

رايةسل؛ ، ه ه ٤ ٨ منة الصلميين يجن وأخذها صفد وفتح ، ه ٢ ٢ ٣ منة عمورية 
عينومعركة ، الدين صلاح المقدس بيت ومحرر الصلميين قاهر فيها الجهاد 
النصارىعلى المماليك بقيادة المسلمين فيها القه نصر التي خهآ*ه منة جالوت 

،قاتمة بعدها لهم تقم ولم مجدهم وانحسر سوكتهم فانكسرت الصعاليك الصليبيين 
سنةشقحب ومجعركة ، ه ٦٧٣ستة أرمينيا وفتح ، ه ٦٦٦سنة أنهتاكية وقح 

صورمن ذلك عير إلى والنصر العبادة شهر رمضان في حدث ذلك كل ، س ٠ ٢ 
هدهالمسلمون يكرر فهل ، رمجضان ش المسلمون أحرزها التي الناصعة الجهاد 

الجليلةالمعاني من كثيرا تحمل التي الصالح الملف سيرة ويعيدون الأنتصارات 



لدينوالكرامة والعزة النور موكب اش باذن ميستمر نعم ؟ الجميلة والدكريات 
،الوارمحن ختر وم عليها وس الأرض اش ^ حتى السلمض ولأبناء الإسلام 

،العاءلاJن الكسالى ونوم ، المتخاذلين وتخاذل ، المرجفين إرجاف رغم 
•، ل ه عزر ثثؤ—> آس إكث بممْآ ص أس يننئ وؤ 

:أولادهم ترية - ٠ 
اللعيةلهم ونجعل صبيانا ونصوم ) ; عنها اض رصي معوذ بنت الربيع تقول 

عنديكون حتى ذلك أعطناه الهلعام على أحدهم دكي ناذا ، لعهن اس 
أنهمحه اض رصي الخْتاب بن حممر عن أثنا وغيره الخاري وذكر ، ،(لالإيطار 

؟صيام وصبياننا تفطر كيف ويلك ت موبحا له ممال رمضان في بسكران إليه جيء 
الزهريوذكر . والشهادةالأيمان على أولادهم يضربون وكانوا فضرب، به أمجر نم 

نيئايعطه لم ثم تمزا هاك تعال : لصي محال محن : محال عنه القه رصي هريرة أبي عن 
.صحيح بسند مجرفوع حديث في ذلك ثن بل . كدبة فهي 

:أنمهم على خوقا أعمالهم ؤإخفاء لإخلاص ا٠ 
كان: فيقول زيد بن حماد عن يحدث الختياني أيوب الجليل التابعي فهدا 

;قال وامحع بن محمد وعن ، ويمتخط فيلتفت فيرق بالحديث حدث ربما أيوب 
بلغد واحدة ومائة على امرأته رأس *ع يكون الرجل كان رجالأ أدركت لقد 

إلىالذي به يشعر ولا حده على دموعه يل فتبه تشعر لا دموعه ُن حده تحت ما 
رفعالصبح عند كان فإذا ذللث فيخفي الليل يقوم ختياني الأيوب وكان ، جب 

.الساعة طلث محام كانه صونه 

شولهذلك بمد يهتمون ثم ؤإتمانه ؤإكماله العمل إتمام في جتهدون ي٠ 
:رده ويخافون 

محنكماهتماما أشد العمل لقبول كونوا رر ■' عنه اش رصي علي مجاثور ومجن 
،8 ، ل أل»شوامح مى أممه يتمثل إنا ؤ ت يمول وجل عر القه تسمعوا ألم ، بالعمل 

•الخادي رواْ )٢( • المءح)'ئ()ا(م;ة
.( ٢٧)ا"دة اوسور؛ )٣( 
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:الأية هذه عن ه اف رمول صالت ٠ : نالت عنها اش رصي عاتشة وعن 
الخمريثرون الذين أهم ت عائثة نالت ٢ ل ه رحلا \' ■tCyتآ بجبجن ؛كبم وؤ 

نونويتمد وبمالون بمرعول ولكنهم ، الصديق بمن يا لا ت قال ؟ ويسرقون 
ثايكب لإة؛أج ذ يتيؤث ؤكك ؤ منهم تفل ألا يخافون وهم 

جاءما فإذا ، رمضان كلها وأعارهم حياتهم السلف كان الختام وفي 
فلما، الماس لأحد جارية السلف من قوم باع ، يزيدون بل ينقمون لا رمضان 

كما~ والمشروبات المْلعومات بالوان ينهيا الجديد صيدها أحد رمضان أقبل 
تصنعونلماذا ت قالت منهم ذللش الجارية ران، فلم؛ا ~ هذا زمننا فى كير يمنع 

؟رمضان في إلا تصومون لا وأنتم ت فقالت ، رمضان فهر لاستقبال ؛ قالوا ؟ ذللث 
ف؛ثكملي حاجة لا ، رمضان كانها عندهم السنة نوم عند من جئت لقد واف 

.الأول سيدها إر ورجعت ، إليهم ردوني 
وتتعلمالعم نستلهم فهل ، معه حالهم وهدا السلف عند رمضان هو هدا 
رحمكمفاقتدوا ؟ المعرفة حق رمجضان عرفوا الذين الصالح سلفنا سيرة من الدروس 

حيةصورا الرسالة هده ثنايا ش أيصا وسنرى ، ؤلريقهم واتبعوا الأخيار بهؤلاء الله 
.البحث هدا في •تناثره المالح لفتا ل

—; القاثل قال كما إلا ومئلهم مثلثا فما ؤإياهم يرحمنا قاس 
منزلأبعد بالبيداء ونزلت هاشم قبائل في بمكة نزلوا 
وريتقعد ولا القوم إلحق مرى والركب المالم أيها 

■)■٦( ^ ٢١رئة )١( 

■الترمذي رلاْ )٢( 
.٦( ١ ) المؤمنون سورة )٣( 
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والكسلالعجز ذل ين ماعائه وانصرن العمر تقصى ئد وا-حسرتا 
مهلعلى الأعلى المطاب إلى صاروا وقد النجاة درب أحدوا قد والثوم 

ه٠ ٠ 

محانغأنت الذي عا قرئ ونحن مرعا محار ئد الركب هذا صاح أيا 
صاغباللهو ومحو رقت أيدهب باكيا كان من يلهك ه نفعلى 
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وتذكر، القلوب تحيي الكريم الشهر هذا مستهل ني نميرة وقفات هذه 
تاتحزائم وتقوى النفوس 

قالالوجود، وسب الخلق بأصل ِ الملم أحي — أذكرك : الأولى الوقتمة 
وهذا: الووي الإمام قال لثثدرزه إلا نآلإدل أين ثلثت >ؤزثا : وجل عز اش 

عنوالإعراض له، حلقوا بما الاعتاء عليهم نحى ، للمادةحلقوا بأنهم مريح 
منزللا عبور ومركب ، إحلال محل لا نفاد دار فإنها ، بالنهاية الدنيا حفلوظ 

•دوام ُوطن لا انفصام ومشرع ' جور 
:الملم أخي 
..محثوهاه لا أث ست ئثدؤإ >ؤرإن عليلتح اش ضل عفلم في تفكر 

أمممن الأرض هذه على يبش فكم الإّلأم، نعمة وأعفلمها العم تلك وأجل 
منيؤتيه اش نحل وهذا . اش رمحول محمدا وأن اش إلا إله لا أن نهاية حرمجت 

إلىبمب ممن فآكم والوفيق، الهيابة نعمة على وجل عز اش احمد ثم .. يشاء 
فيغارقون الواجبات في مفرمحلون ، وبامحلناءلاهتا لعاليمه مخالفون وهم الإسلام 

.الحمد لك فاللهم ، والآ'ام العاصي 
الأوؤنان،في أمن محن وجل عز اف نعم في تتقلب - اللم أيها - وأنت 

والفعل،بالقول الشكر واجب عليك ، الأبدان في وصحة ، الأرزاق في وسعة 
بالشكرتدوم العم ^ن ، نواهيه واجتناب ، وجل عز ائل4 حلماعق الشكر أنواع وأعظم 

•^ ؛؛٠٧٣سهفرئم لن وحلإ' ئأدتث ؤو\إ ■' ت*الى قال كما 
الشهرهدا ئدرك وحعلك عمرك في مل أن عليك اض نعم من ; الثانة الوقفة 

محلولفان .. حبيب من الثرى وواري ، صاحب من الموت غب فكم ، العفليم 
وجلعز الله إلى والتقرب الطاعات، مجن للتزود فرصة الحياة قيد على والفاء العمر 

وساعاتكأثقاتك على احرص ادا ، عمره هو لم المال فرأس . المالح بالعمل 
أينثم ا! العيد وصلى الماضي العام مجا صام من وتذكر مدى، تقبع لا حتى 

■اممه رسول حديث من نميتا لك، واجعل ؟؛ الموت غسه أن يحد الأن هو 
وفراغك، سقمك قبل وصحتك ، موتك قبل حياتك ت حمو قبل حمشا غتتم او 
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تكونأن واحرص . راآ ل نقرك ناي وغاك ، هرمك نل وشابك ، نغلك نل 
أن~ عنه اش رصي ~ بكرة أي ض ه ارسول بذلك أخبر كما الناس خيار من 

وحن، ءمرْ طال امن : ه قال خير؟ الناص أي اش، يارصول رجلانال؛ 
.رآ، (( عمله وساء عمره، طال من )ا : هت قال شر؟ انس فأي : قال (( عمله 

وجل،عز اش إلى التوجه وصدق النية، ني الإخلاص يجب ت الثالثة الوقفة 
تحبطند خقلتر داء ئنها والسمعة الرياء مداخل الطاعات تعمل وأنت واحدر 

لكواجعل وعيوبك، مئاتك وتخفي تكتم كما وأخفها ناتك حواكتم العمل، 
فىدمعن أو نافلة، صلاة من وجل.. عز الله إلا به يعلم لا صالح عمل محن خسة 
المتقءن،*ءن إلا يتمل لا وجل عز اش أن واعلم مر، محدقة أو الليل، ظلمة 

يأبونسن تكن ولا •• أل٠نذءاه بن أممه يثمل ^٩ التقوى على فاحرص 
إلاالجنة يدخلرن أمتي كل رر : بقوله هو الرسول ذلك ذكر كما •• الجنة دخول 

ومنالجنة دخل أطاعني من ء : تال ؟ افه رسول يا يابى ومن : قالوا . أبى،(من 
.رم أبى« فقد عماني 

،حال كل وعلى حين كل في اش ذكر على نفك عود : الرابمة الرقفة 
والأورادالمعروفة، الأدعية على وحاففل وجل، عز اش بذكر رطثا لساك وليكن 

ثلإْؤسنم َىرز. دكثأ أق ءامنإ أئن •' تعالى قال الشرعية 
معغثآلهثم أممه أعد ثألدمحتت َىرإ أممه ؤثالوءكم؛بي ت تعالى وئال ** ؤإصلاه 

اممهيذكر اممه رسول كان ٠ ت عنها اممه رصي عاثشة قالت .. عظيماه ؤلحمإ 
•، ٤١أحيانه« ل كم 

رسوليا المفردون وما ت قالوا .. ٠ ال٠نئدون سبق # ت جن اممه رسول وقال 
.(( والذاكرات كئيزا اش الذامون » ; قال ؟ اش 

ا(رد

آ(دو

م(رو

؛(ئد

ردْ( 

.لحاكم ا ٠
٠لم م٠ 
لبخاريا ه
لمصء 
لمم٠ 
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وانتغلاض عن أعرض إذا العد فان وبالجملة اض رحمه - المم ابن قال 
•يقول يوم إضاعتها عب يجد التي الحقيقية حياته أيام عليه ضاعت بالمعاصي، 

وصيامصلاة من موتك بعد لك أحد يعمل لن أنه ~ لم المأحي ~ و١ءلم 
•والقربان الطاعات س والتزود وحل عز اش ذ/ ص الإكثار إلى نهب ، وغيرها

رنتولو يوم، كل الكريم القرآن قراءة على احرص : ة الخامالوقفة 
الواحداليوم في لأتممت القرآن مجن جرءا صلاة كل بعد فيه تقرأ جدولا لنفسك 
فيوالحماص الجد عله يفلهر والعض عظيم، الله من فضل وهدا أجزاء حمسة 

القرآنمجن يقرأ لا وهو ذلك بعد واليومان اليوم عليه يمر وربما يفر، ثم الشهر أول 
ابنقس • القلوب به وتهنا النفوس، به تقر مجا القرآن فضل م ورد وند ، شئا

اشكتاب مجن حرئا ثرأ مجن » : ه اش رمجول قال قال: محه اش رصي عول جم
ولأمحرف، ألف أقول ولكن حرف ألم أنول لا ، أمثالهابعشر والحسنة حسنة فاله 

• ٠٥١ حرف ومم ، حرف 
القرآن،اثرأوا t : يقول هؤ اش رصول سمعت : قال الاهلي أمجامجة أبي وعن 

.، ره لأصحابه شفيعا القيامجة يوم يأتي فإنه 
عزاممه إلى فتقرب .. القه إلى للدعرة مواتية فرصة رمضان ; السائمة الوقفة 

الكتابعبر وأحبابك وجيرانك أقاربك بدعوة العظيم الشهر هدا في وجل 
،الدعوة أمر في تسامم أن دون يوم لك يخلو ولا والتوجيه، والصيحة والشربمل 

الشهرهذا ش مهم لك وليكن والمصلحين، والدعاْ والأنيياء الرمل مهمة فانها 
•ه نال •• عظيم والأجر ، مفتوحة والقلوب ، متعطشة القوس فان ، العفليم 

.، ر ء العم حمر مجن لك حير رجلا بك اش يهدى لأن والنه ف٠ 
.العبد مقامات أفضل اش إلى الدعوة فمقام : اش رحمه الحسن قال 

والنميمةالغيبة مجن لسازكأ واحففل الفارغين، مجالس احدر ت المائعة الوقفة 

.عله متفق )٣( سلم. رواه )٢( الترمدي. رواه )١( 
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الطيبالكلام نقمك وألزم ، الثه يغصب ما كل عن واحبسه ، القول وفاحس 
والتمرغالطاعة عن للتزود نرصة وهي .. اذ بذكر رطتا لسانك وليكن ، الجميل 
أنواعلم .. القرص مود أن نل تموت وند بل . . الفرصة تتكرر لا وند ، للمادة 

كان: قال صه اش رصي هميرْ أبى عن •• غنيمة هو الموس بمتنه يوم كل 
أحدهمافاستشهد هؤ القه رمحول عهد على أسلما قضاعة مجن بلى من رجلان 

قبلأدخل منهما الموحر فرأيت ت اش عسي بن طلحة فقال ، سة الأخر ر خو 
ذلكيكر أو ه، للض ذللث فذكرت ناصحت ، لدللئ، فتعجت ، الشهيد 

وكذاركعة آلاف ستة وصلى رمضان بعده صام فد أليس ء ت فقال ه للض 
.ر١، d صة صلاة ركعة 

أخذعلى أولا فاحرص ، الأول توجيهك مناط هو منزلك ; الثامنة الوتفة 
وأحنوأخ زوجة ص حوللد س على احرص ثم ، الخم على وترمحتها لد نق

وكثرة، الصلاة على المحافظة على وحتهم الشهر هذا بمظم بمذكيرهم ؛ وأبناء 
،الطيب بالقول منزلك فى المنكر عن ناهيا بالمعروف آمرا وكن القرآن، قراءة 

فرصةالشهر وهذا . بالهداية لهم بالدعاع كله ذلك وأتع ، الصادقة والكلمة 
ُِثيهدى أن وجل عز اش فلعل ، والفرطض القصرين ومناصحة لمراجعة 
خيرعلى دل مجن ( ت ه اممه رسول قال كما العظيم الأجر للي فتكون حولك، 

. 0٢٢١ فاعله أجر مجتل فله 
:الملم أخي 

تمصر؛فلا تعمل، أن وأردت الاخرة، أمر وأهمك الأيام، دورة أقنعتك إن 
ولعلىحياتي، فى رمجضان آخر لعله ت وقل العودة جادة واطرق التوبة، باب فاقصد 

إلىوسر أمرك فاحزم التصور. هذا عليك تستكثر ولا العام، هذا سوى أعيس لا 
،الجبار عظمة واستحضر .. الواحدةالحسنة إلى حاجة فى إنك فواممه ، الأخرة
الماواتعرضها حنة في وفكر ، ازلدان فيه تنيب ويوما ، ^٥؛^ ١١وهول 

.احمد رواه ( ١ ) 

•لم مرواه )٢( 
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أدبرص تمأ . هدئ لظى لها يقال ونار ، للمتقين أعدت والأرض 
الاستمرارظى بمنك ما وجل عز اش بإذن ذلك كل بمذكر ومتري ه ووك. 

عمركمن مضى بما تصدنت قل كن ؤان ، الaلاءة على والمحانقلة ، انمادة فى 
••الأقل وهو الأخره على عمرك من بقى بما فتصدق ، الأكثر وهو الدنيا على 

عليناالشهر هدا يعد ان العلا وصفاته المحسنى بأسمائه وجل عر القه أدعو 
٠نصومه رمضان اخر هذا يكون وألا ، وعانة حير محي أجمعين 

قدمنامجا لما واغفر ، تقصيرنا عن وتجاوز ، وقيامنا صيامنا تقبل اللهم 
،اعتن قرة وذرياتنا أزواجنا س لنا هب ربتا . . الرحيم الغفور أنت إنك ، أحرنا ومجا 

اممصوصلى ، المسلمين ولجميع ولوالدينا  LJاغفر اللهم ، إماما للمتقين واجعلنا 
٠، ر أجممن وصحبه آله وعلى محمد نبينا على 

١٦

■الغا.-م الملك نمد ٠ ر•مان أدرك نمن درتا ٤ • t كتاب س ملأ الوتمات هذْ (
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الملمأخي 
فتقع.. قدره حق يقدرونه ولا العظيم الشهر هذا عع يقصرون أناص هناك 

يدرونوقد .. الباطلن والاعتقادات والكرات والمخالفات والأخطاء البدع منهم 
.لايدرون وقد بدلك 

أعظمفالمصيبة تدرى كنت ؤإن معيبة قتالك تدري لا كنت فان 
والاعتقاداتوالمحالفان من مض على الرمالة هده فى ننه وصرف 

•همكه-ا اش إلى ويتقربوا منها ويحذروا سلموها حتى الناس عند تقع التي والدع 
بلغوالتي العمة علتنا وأتم الدين يا أكمل اش إن ذكره يجير ومما 

.نهحدرناإلا ولانرأ عله دن إلا حيرا ترك ون الأمة ونمح الأمانة وأدى الرمالة 

درضثفنخو قوهأ وأشن دية٤٢ ٣ أ'كلق •' تعالى نال 
فلا، زيادة إلى حاجة فى وليس كامل الدين أن دام فما ٣[ : اادا*دة يتاه آلإنلم 
احدثومن ، ١لعالمث رب إلى بدلك والتقتب ، فيه البدع لإحداث إذأ حاجة 
استدركوكانه ، بالممض الشرسة واثهم ، زائد بشرع أتى فقد استحسنها أو بدعة 
•نجحا بذلك وكفى ه، رموله وعلى وجل عز اش على 

حسنةيراها بدعة الإسلام ش ابتدع من وجل عز الله رحمه مالك الإمام يقول 
٣أ'ةطث >ؤآووم يقول وجل عز اممه لأذ الزمالة؛ حان مححمدأ أف زعم نقد 

يكنلم فما ٣[ : ]،J؛ندة دماه ألإنثم لآتمم ورضيت يحش عوئأ وأشن ٥^٢ 
رمولنجز ت يقول وجل عز اممه رحمه وكان . ، ١١دينا اليوم يكون لا ديتأ يومئذ 

.رآ، وامتكمل الأمر هدا ^ وقد هت اش 
:الدعة مريق 

.صابق مثال غير على أحدث ما كل I لخة الدعة 

.ا/ا<؛الأءممام:أنفن )١( 
.\ \ا0>الاعتصام : أيظئ )٢( 
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بهاينمي ، الشرعيةتضاهى الدين فى المخرعة الهلريقة : واصطلاحا
.ووصفا أصلا صحتح مرعي دليل صحتها على يقم ولم اش إلى التقرب 

فهوعنه ليس ما هذا أمرنا فى أحدث من رر واللام الصلاة عليه الرسول قال 
.ا( رد 

علىبيان وهدا (( المعصية من أشد اليدعق رر ١^٠ رحمه البصري الحسّن وفال 
ويصلىيصوم الرحل ; عنه اش رصي أحمد للأمام نل الأمة على البدعة حطر 

وصأىقام إذا ) : ممال . البدع؟ أهل ش بمكنم من أو إليك، أحب ، ويعتكذ 
وهداللمشلمّين، هو قاتما اليذع اهل فى ثكلم ؤإذا لثمسّه، هو لإثما واعثكفل 

أمحل(م.
بلاوجل عز اممه على وقول ه، رسوله ولا النه يشرعه لم دين زيادة والبدع 

كلهاالدين نى فالبيع الكبيرة العصية من ثر والبدعة الئريعة. على وامتدراك علم، 
العاصيلأن الكبيرة بالمعاصي يمرح مما أكثر بها يمرح والشيهلان ومحرمة. ضلال 

دينايعتمدها البدعة يفعل والمتدع منها، فيتوب معصية أنها يعلم وهو العصية يمعل 
•منها يتوب فلا اش إلى بها يتمرب 

اثباع. علم بغر اش على والقول الدين، بأحكام الجهل ; الدع أمجاب ْن 
،الشيوخ تقليل . المجرد العقل على الاعتماد . بالئجهات والتعلق الهوى 

يلساء. الرجال لاراء والتعصب ، منهم الخطأ ورود وعدم عصمتهم واعتقاد 
وتقليدهم.يالكعار التشبه ٠ والموصوعة الصعيفة الأحاديث على الاعتماد • الشوء 

بهلوثوقهم له اإتاس وتقليد بالبدعق العالم عمل . عليها دليل لا وخرافات عادات 
فيالابتداع وجه بيان عن العلماء نكون . وصواب حق فيه ما إلا يقحل لا بانه 

البدعلبعض الولاة بعض نجي • ذلك على منهم إثرارأ سكوتهم العامة فيعل البدعة 
وتركهمالإنكار عن سكوتهم وكل.ا ، لاهوائهم لوافقتها انتشارها؛ على وعملهم 

اِلتاسبين اليدعة انتشار ، البدعة استحسان ٠ البدع لأهل العارب على الحبل 
الأقوالفي الغلو . كير جهد بعد إلا عتها الإقلاع يصعب عادة إلى وتحولها 
منالغاسدة عقولهم وافق ها أف بمعنى ، النقل على العقل تقديمهم . والأفعال 

الصحيحيءنفي النص هذا ولوكان ردوه يوافقها لم ومحا ثبلوه النصوص 

^٩(٢٠)ذيل أم بكر المنيع مجر 
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فهمفي وفعلا ولا عنهم اش رصي الصحابة هدي عن الإعراض • أحدهما أو 
اللغويةبالقواعد أو العقول بمفررات والاكتفاء ، والتنة الكتاب مشكلات 
بالعموماتالأخذ وكذا ، ئقتداتها في الثفلر مل بالئطالقات الأحد . والأصولية 

,لنخصماسما تامل غير من 

سئةوبدعة حسنة بدعة إلى الدع يم بتمقال من نول الأحطاء أكم ومن 
باطلذلك .فكل ومحباحة ومحرمة ومكروهة ومستحبة واجبة ام أمحمسة أوإلى 

وكلبدعة محدثة كل فان الأمور ومحدثات ررإياكم الكب بقول وُردود 
حسنةالدين في بدعة الإصلأم في فليس ؛١، النار« في ضلالة وكل ضلالة بدعة 

شبدعة فكل ، والعموم الامتغراق تفيد الحديث في اكل، ت فلفظة ، ميثة وبدعة 
نمىوجل: عز قوله في كما الأفراد لعض امتشاء بدون ضلالة أنها الدين 
أنخاصة ؟ يموتوا لن الناس بعخى إن ت أحد يقول أن يمكن فهل ، آلو>أ،هر داثه 

معيمكن فهل ( الأمور ومحدثات )ثإياكم : التحذير أداة عليها قدم ه الرسول 
.؟ البعض يريد أنه هذا كل 

أدلةأي - إنها » : البدع عموم ذم أدلة في الله رحمه الناسي الإمام نال وقد 
ولمالبتة اصتشاء فيها يقع لم كثرتها على عامة معللقة جاءت ~ البدع عموم ذم 

كذاإلا ضلالة بدعة )كل ت فيها جاء ولا هدى هو ما منها أن يقضي محا فيها بات 
.، ر اه ا( المعاني هذه من ء ني ولا وكدا( 

ضلالةالبدع جميع أن يريد لا و. الرمول كان إذا بهذا القائلين أل ون
فأيام(( في ضلالة وكل ضلالة بدعة كل ^ن الأمور ومحدثات ررثإياكم بقوله: 

.كلها'ا؟ البدع رفض على للدلالة هذا من أبلغ ترونها عبارة 
ممنالدقيقة التشريعية العبارة هذه عند يقف أن المخالف أخي من وأرجو 

-، (وشئجم)٣^ ٢٦٧(وهمطي)\b٤٦.٧ود)
١٢٧.

.([ ٢٤٥٠)ننم: الإرواء م والأياني ا/ْ؟ اكدرك في والحاكم الترمذي ]وصححء 
. ١٨٠ت الأية عمران آل ررق )٢( 

ا/الأعمام )٣( 
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عندويافا فالمسلم ، بمجاوزها ولا ، نوحى وحي إلا م إن الهوى عن لاينطق 
•بالإثم العزة تاخذْ ولا ؤه رصوله وكلام وجل عز اش كلام 

نولقوم من فغجب وإدل؛ا ) : ، ١١اش رحمه ابن الشيخ مول 
بدعتوكل بدعة محدنة كل فان الأمور محدثات و إياكم ء ؛ اش رمول 
منورةخاملة عامة كلثة #كل ه: نوله أن ريعلمون المار« في ضلالة 
وسلامهاس صلوات الكلية بهده نطق والذي )كل( الصوم و الشمول أدلة باقوى 

إلايلفظ لا للخلق، الخلق وأنصح الخلق وهوأفصح اللففل هذه مدلول يعلم عليه 
يدريكان ٠ ضلالة بدعة اكل ; قال حينما ه فالمب إذن معناه؛ ينمد بشيء 
الكلامفي نم ؤإذا للأمة؛ نصح كمال عن منه القول هدا صدر وند يقول مجا معنى 
وكمال، والفصاحة البيان وكمال والإرادة، المصح كمال - الملائة الأمور هده 

.المعنى مجن عليه يدل مجا به يراد الكلام أن على ذلك دل ~ والمعرفة العلم 
امأنإلى أو ، ثلاثة أنام إلى الميعة نفئم أن يصح الكلية هذه أفيعد 

فلانة؛ حبدعة محاك أن من العلمام بعض ادعاه ومجا يصح، لا هدا أبدأ ؟ حمة 
حالين:مجن يخلو 

.بدعة يفلها ولكن بدعة تكون لا أن الأول: 
بدعةأنها ادعى محا فكل ٠ عنموئها مملم لا ميثة فهي بدعة تكون أن ت الثاني 

منيجعلوا أن في البدع لأهل مدخل فلا هدا وعلى ، بهيا عنه فالجواب حسنة 
بدعةاكل اش رمرل محن الصارم السيف هدا يدنا وش حنة بدعق بدعهم 
يمنعلم إنه والرسالة المبوة مصانع في صخ إنما الصارم السيف هدا إن ، ضلالة(( 

الصياغةهده و. المثي صاغه و المبوة مصانع في صيغ لكنه مضطربة مصانع في 
إنهايقول ببدعة أحد يقابله أن الصارم السيف هدا مثل بيده لن يمكن فلا البليغة 

.اه إ ضلالة(( بدعة ءكل يقول؛ النه ورسول نة ح
محرمةأقام حمة إلى أو رميثة حنة بدعة إلى بتقسيمها القول وأما 
الرسولقول مع تتعارض الأقوال فهده ، ٢١ومباحة ومتحبة وواجبه ومكروهة 

٤I - ١ ٢ ٠ الابمداع خعلر و الشرع كال في الإبداع ء ب الموصومة رسالته في آ )١ 
. ١٧٢/ ٢ اللام ءّل بن للم الأحكام ؛واعد )٢( 
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هآالرمول يمول أو باثوالهم ناخذ فهل ، ل ضلالة(( با.ءة كل فإن رر : ه
علىالإنسان هدا كان مهما ان إناي قول يقدم أن لمسلم، يمكن لا أنه اعتمد 

اللغويلا الشرعي التقسيم ؛بملل وقد . ا ر العموم المصطفى فول 
وابن، ، ١ الشامي منهم العلماء من واحد غم ورده ام أنحمسة إلى أوالدنيوي 

رحمهالشاطئ .قال له استدلاله فى يوحلى الرادلاإة ثئم فاد وغيرهما ، ر؛، سمية 
هذاعليها ة الخما٢لأح^ذام وإجراء وسيثة نة حإلى البدعة يم تقإن ر ت الث4 
ُنلأن متدافع ه نففي هو بل ترعي دليل عليه يدل لا مخترع أمر يم الش

إذقواعده من ولا القرع نصرص َن لا نرعى دليل عليها يدل لا أن الدعة حقيقة 
،بدعت نم كان لما إباحة أو ندب أو وجوب على الترع من يدل ما هنالك لو 

بحنفالجمع ، فيها المخير أو بها المأمور الأعمال عموم فى داخلا العماى ولكان 
جمعإباحتها أو ندبها أو وجوبها على تدل الأدلة كون وبين بدعا الأشياء تلك عد 
*اه المتناقضين، بي|' 

هوما فمنها زنتها; تتفاوت وهي ، ، ١ عنها ومنهي مخرمه الدغ ت قائده 
.التوحيد كمال ينافي اصغر ثرك هو ما ومنها . التوحيد أصل يافي أكم نرك 
،التوحيد كمال ينافي ما البدع .وأقل بشرك وليس فقهل معصية هو ما ومنها 

كمالثنافى بدعة بيانها فهي معصية كا رن خلت إن الوااد بدعة فطلا'; 
البدعفي .وهل واحدأ حكمها ولمى واحدة رتبة فى ليت الدع فهن.ْ . التوحيد 

:؟ محكروة قو مجا 

ايز) : فقال الاعتصام كتابه في اش رحمه الئامحلبى الإمام ذاك عن أجاب 
١( عليه إثم لا اقترفه ومن تناب تركه من أل بمعنى ميروه هو ما ۶ المد •^ن 

الحرجوارتفاع فاعلها عن الإل، نفى معناها التي الكراهة -صيين وأنا ) : وقال 

•هأ اممه رصول عر لم مبمب أل رفحته هت اممه ر»ل مه الأدب من ردى ( ١ر 
•)صاآ-آ'آ( والابمداع الأتاع _)،- الاحتفال )٢( 
.١ ده - ١ \/د الأعمام م )٣( 
.( ٢٧-،-  ٢٧٤)طم الانمراط انغا، : آث )٤( 
عليأل سوئ بن صالح النيح ك'لها( ءى وئدخ الئرعت في طس )ا'جدغ رمالا نفر )٠( 

.٢ ■ -٧ ١ ٤ /د ٤ ١ الإّلأب المحوت مجلة فن 



٣٤

علىالأئمة كالم من ولا الئرع من دليل عليه يوجد يكاد لا مما فهدا المة 
.( الخصوص 

رمضان[بشهر صلق ]ما 

باكاريخالتأريخ ; وهم، رمضان بشهر كسر 'نملئ، لها حطيرة نضايا لاث ث٠ 
،آذار ، شاط ، الثاني كانون ; وهى الفرنجية بالأشهر والتومن، . الميلادي 

،الئانى تثرين ، الأول تثرين ، أيلول ، آب ، تموز ، حز؛ران ، أيار نيان، 
;أخرتم،أسماء )الإنرنجية( الشمسية الأشهر على أيضا ويطلق . الأول كانون 

سمبر،، أغطس ، يوليو ، يونيو ، مايو إبريل، مارس، ، مراير بماير، 
•مم دي، نوفمبر ، أكتوبر 

والئهز، الئهز : نفردهاوالشهور: الشهور: تعريف اتحربجن: الشهور 
•وظهور? لئهريه بذلك نمي القمري 

الئئةني - ميز وهو الثنة، من جزءأ عثر اثني من جزء : الاصمللاح وفي 
هلالينتئن الغحجوزة بالنية أو كامله، ذوزه الأرض حول المتر بدورة " القمرية 

والشهريومأ ثلاثون العدة إتمام أو الهلال برؤية يبدأ : والشهر للقمر... متابعين 
صهرأ،عثر اثنا : وجل عز اش عند الأنهر عدد . . ثلاثون أو يومأ وعشرون تع 
بجمأس ءكثِا ؤ، ٣^١ عقل ^ أف عث ألئيؤر عدآ ؤإ0 وجل: عز نال 

نين،5 ألمم ألدن دإلثن> -رم أرمة يتلها وأمحدءد^ الكع؛و؛ت -ثأى 
علىورتبها ، باصمائها وسماها الشهور هدء وجل عز اس وصع آ أ أسأمحىمب< 

،المحفوظ اللوح قي عنده ذلك وكتب ، لأرحئى وا الشموات خلق يوم عليه هي ما 
إلى، الركام وحول ، والحج ، الصيام ت مثل ، فتها تشريعاته ؟ض باداء وألزمنا 
ومسلمالخاري أخرج وند . ، ٢١عليها الثرع نص التي الأحكام من غيرها 

استدارقد الزماف إو 8 قال: أيه هؤ البي، م، ' بكرم ش حديب من وغيرهما 

. ٣٦:النوة )١( 

يدء>ؤإة : وجل م نواه تمم عد كير اي للإُام ( الحفلم امآن تمم ) : أنهلز )٢( 
.ية[ دار ]ط: ١  1U؛'- ٤١؛/ ٣٦: التوبة ل أمح4 
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العاءاتيع أو وجراك ومعل فاسدة ومجلات دخان من المحرمات يع أو 
غنائيةأشرطة أو سائية يناطيل مجن الفاضحة الملابس أو المحرمة والتقابات 
وأنحالهم مجن يغيروا أن وغيرهم هؤلاء على المفسدة الأطباق أو فدير أوأشرطة 

والقعلميرالشر على يحاب اض ^ن الحرام أكل يدعوا وأن شأنهم من يدلوا 
فيأيديهم يرفعون الإيمان أهل أن يسرك هل الحرام بأكلك دعوتك ترد أن فحذار 
عليكترد وأنت لهم ويستجاب .. به ويستغيئون اض يدعون والقيام التراويح صلاة 

.، أ(( له يستجاب فأتى . • > السماء إلى يديه يمد ... ررالحديث في ؟!! دعوتك 

لهقيل ؤإذا الليل من النية بجين لا وبعضهم والإفهلار الإمساك يية التلففل ~ ٠ 
يقولأو واحتسابا إيمائا رمضان شهر من غد صيام نويت قائلا تلفظ النية بيت 

اإ٠ااماءباتفاق القلب محلها قالية محدثة، بدع وهده كله الشهر أصوم أن نويت 
شيءفي بالية يتلفظ كان أنه ه اس رسول عن يصح ولم فيها للسان يحل لا 

عنولا بل مرمل، ولا ند مولا صحيف بإسناد ذلك ينقل لم بل العبادات، من 
كانولو ، الأربعة الأئمة ولا اكابعين مجن أحد استحسنه ولا ، أصحابه من أحد 
الأربعةللائمة ذلك من ثيء نسيه والبهتان الافتراء أعظم ومن إليه بقو؛ا لحيزا 

ليسأنه فالصحيح ، رأ، محقلديه بعض عليه يفتري كما ~ اممه رحمه ~ كالشافعي 
ذلكيذكر ولم صحيحا، نقلا ذاك عنه يثقل ولم ~ النص رحمه ~ للشافعي مجذهثا 

.م ولارسائله زلفأته جمو 

هلت يمول أن والصحيح حطأ وهذا فاطر. أم صائم أنت هل ; قول ~ ٠ 
تاؤثاْروتعالى تبارك الله وهو الخالق بمعنى الفاطر لأن ؟ مفملر أم صائم أنت 

.[ ١٤: ]الأنعام ثأ'لأرتيمح 

.ملم رواه )١( 
ابندار طع ١ . . -  ٩٥ص سلمان حن ئهور لالمصلين اء امحنفي المتين القول )٢( 

محمدجمع الدالمة واللجة جبرين وابن عثتمتن وابن باز ابن المشاخ لفضيلة الصيام رفتاوى القيم، 
•يرين ابن جواب س  ٩٩ص المني 

•اا هائاهص؟'ت ١ ارمرانىط راشد جمع ' جرين لابن الصيام فتاوى )٣( 
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أمانع م هاي ؟ ولم ؟ الجد ني بالتيحين نملث تطب ض ه آلثشث 
هل؟ كر>ه أم لذيذ هو هل ؟ كاسمه يحال هو أم ؟ شراب أم طعام هو هل صار؟ 

والمبذرينللمال ؤإصاعة وإّراف نذير إلأ هو وهل ؟ الخبيثة برائحته إيذاء فيه 
•( دينارا وادفع نارا اشرب ) المسرفين يحب لا واش ، الشياطين إحوال 

سكينبلا منتحرا الموت وِى ويه صّحته دمار يريد مجن يا 
التدخينفي ترجوه الذي كل واحد مجثللغ فإذ تيأسن لا 

•فيه فقال الن كبار بعص وأنشدني 
أشجارهمن والأكل شربه من ناعذث والطيور المهائم كل 

*البهائم تعافها كريهة ضارة خبيثه سيجارة فى شيهنان تهويه يعاقلا يا 
.سربته ما عدالتي في يقدح الماء شرب أن أعلم لو ت قال السلف أحد أن أتعرف 
أليس. . حرمته على العلماء واتفاق ونتانته حبته 4ع الدخان هذا تثرب أنت فكيف 

؟إالعجب من هذا 

شهريستغل أن فعليه الضارة العادات من غيره أو بالتيحين ابتلى من ; أقول 
وأن، رجعة غير إلى ليهجره نهاره في عنه صام كما ليله في محه فيصوم الصوم 

•بالنهار كانت كما بالليل إرادته وقوة عزيمته يواصل 
ينفهلمتفطمه ثان الرضاع حب على شب تهمله إن كالطفل والنفس 

حيرفهي والصلاح الخير أهل بمجالس عنها ويعتاض السابقة ه مجاليقطع وأن 
.وتوفيقه اش اعانة بعد ذللث على له عون 

رانيأعظم للقوس إنها قلى م بلالصالحين صحبة 
والالتجاءالدعاء من الإكثار من وعليه ، ( جانس جالس من ) : المثل ويقول 

•را، مص خم فإنه تعالى الله إلى 
موعدنبيل الجنونية والسرعة السيارة قيادة ائناء فى الزائدة العصبية — ٠ 

.صائم من ينثغي لا وهذا الغ۵لار، 

•زينو جمل لمصد والدين( الهلب محو، على والتدخين الدخان حكم إلى) ارجع لأستزادة لا 
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وهذهتاتمه أو أحد محابه إذا آ منك باش أعوذ نوله] بمضهم زيادة ~ ٠
هذهالزيادة في الوارد والحديث فقط آ صائم إني ] هو والوارد لها أصل لا الزيادة 

•جهرا صائم إني ؛ ويمول • ، ل صعيف 
كانإن ) : ويقول الوقت يدخل لم ولو مؤذن أى سماع بمجرد الإفطار — ٠ 

.( المؤذن فعل إثم ثمن هناك 

أفطرواإذا المقمران من شقا تعاطيهم عد الماص أعين عن الأستار عدم - ٠ 
سبهم الفلز ويسيء يتهمهم لا حتى ذلك إخفاء المطلوب و ، شرعي لعذر 

.عذرهم يعرف لا 

علىالواجب أن وزعمهم بالإماك رمضان فجر في الأول الأذان تسمية ~ ٠ 
علىيزيد لا أنه مع ساعة الأذانين ين ارمجن وجعل فيه الطعام عن يمتتع أن الصائم 

٠الماعة رع 

وربماللفجر الثاني الأذان بعد ور والشرب الأكل في الموسع ~ ٠ 
يبمومعوبعضهم . الصلاة على حي ; المؤذن يقل لم ما واشرب كل ; ارا ث

كلفثقول؛ أكم ويتومع يالغ وبعضهم الصلاة، تقم لم ما وانرب كل : فيقول 
سمعإذا ثم محوره وينهي يتحر وبعضهم ، المسجد مجن يخرجوا لم ما واشرب 
والشربالأكل مواصلة على الإصرار ولماذا ، ماء فشرب قام الفجر لصلاة المؤذن 

التعنال باطلا، الصوم يكون وبهذا فادح حْلا وهذا ؟ الفجر دخول بعد 
ثهييضوبر ألركت< أنتأر رمى آشنثه رم َكاملمح اورارهم لبممرا ِؤ 

الفجرطلع فإذا ، الفجر طلوع إل واشرب كل ) : له نقول ونحن عره<رآ، 
الفجرمل الصيام يجمع لم من )ا ت الحديث وفي ، ، ل وأممك، فكف الصادق 

.الوعاء تصحيح ; انظر )١( 
.(٢٥المحل)مورم )٢( 

صالصيام وفتاوى اه، ٤ ١ ٤ ١ طع  ١٦٥ص ٢ بازج ابن الشيخ لماحة الدعوة كتاب )٣( 
•باز ابن الشيخ جواب من  ٣٤وص ، عنمتن ابن جراب ُءن  ٣٥
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صيامنلأ اللمل من الصيام ست لم من )١ ت آخر حديث وش رأ/ (( له صيام فلا 
الشارعوقها وقد بمية إلأ يصح فلا المادات جملة مجن الصيام لأن وذلك ، ^٢، (( له 

الأكلإن : مال فكيف الليل، من فيله وما النهار من الفجر بعد وما الفجر، نل 
٠إاJوعإلأيعد رمضان شهر بدخول يعلم لم من كدا ، ، ٣١؟! جائز الفجر بعد والشرب 

الفجر.نل الصيام ست لم لكونه والقضاء الإمساك عليه الفجر 

فلربما~ للمادة احتياحل أنه زعما ّ وثنه لحول قتل الفجر باذان التبكير ~ ٠ 
—اش سبحان — ، الوقت دخول قبل الفجر فصلى مريض أو امرأة سمعت 

التيللصلاة يحتاحلون ولا ، ٤١الكاسد ورأيهم الفاسد بزعمهم للصيام يحنامحلون 
يردمجا الصحيح الحديث وفي لبهللت، وقها دخول شل لها الإحرام تكبيرة لوكبر 
:وحدث الفجر، دخل إذا أي ، ٠١الفجر(( بزغ إذا يؤذن الزذن وكان رأ : عليهم 

آ،ر (( أصبحن أصبحت له يقال حتى ينادى لا أعمى رجل مكتوم أم ابن وكان را 
.الصبح فى دخلت ; أي 

•داليهتى ا؛يى الرلاْ )٢( • دايهقى خربمة وابن داود أم دوام )١( 
:نجران اكجر : أنول )٣( 

وهو، ظلام يشه السرحان كذنب المصعد الماطع المسممليل الماض وهو كاذب غجر ~ ١ 
.الصائم على الشام يحرم ولا الصبح صلاة يحل لا 

قىالمنتشر والجيال الشعاب رووص على المعترض المستطير الأحمر وم صادق نجر ~ ٢ 
صلاةويحل الصائم على الطعام فيحرم والصلاة الصيام أحكام به تتعلق الذي وهر والييوت الكلث 

.لحوله بعد الثاني الأذان ويكون الفجر 
الثانيالفجر لطلوع ووقت ، بالإساك خاص ونت ذكر س اكقاويم بعض في يوجد ما وأما 

وهوالمحدثات من الاسم بهيا أذان وتشرع ، الضلة البدع من فهدا ؛ فجر وأذان إمساك أوأذان 
الفجرطلوع من يدا والإمساك ، الفجر صلاة لحول ونت هو الإعساك قرنت ، مستطير ثر علامة 
هناها من النهار وأدبر هنا ها من المحل أنل إذا ٠ : الحدين وفي ، الثمس بغروب وينتهي الثاني 

لمبما الدين ى والابمداع الناس على التشدد فعلام . عليهمتفق ٠ الصائم أفطر فقد الشمس وغربت 
الأه؟أياذنبه

علىواعتداء الدين م وتطع بدعة الوقت نل بالأذان الاحتياط : عثيمين ابن الشيح تال )٤( 
الشمس.غروب يعد الأفق ز البانية الشديدة بالحمرة عيرة ولا بهم. وتغرير للناس وظلم الواتيت 

•ءله ض )٦( • والتهئي المائي )٥( 
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قولوهو بالتحير رمضان فى البلدان بعض فى الموذئين بعض قيام ٠
الأبواببدق البلدان بعض وفى ، ذلك ونحو إ واثربوا وكلوا تسحروا ) ؛ المؤذن 

العملبهذا يقوم س ويسمون عليهم وينالون اليرت أصحاب على 
والغناءبالمزمار بعضها وني ، وانماء الطبول بدق بعضها وفي ، ( لمحراتي ا) 

سعابالأبواق يضربون بعده ثم مرات ّبع المار على بالنفير يضربون بعضها وقي 
آلاتمن وغيرها والمزمار والغناء العلل حرمة ز يشك ومن حشا أو 

المعازف؟!!

نيوذن،الثاني الفجر محللوع بعل الأذان عن متاحزا يكون المؤذنين بعض ~ ٠ 
منحوله من باذان يكتفى بل فيتحملآثامهم بهم يغرر لئلا ينغي لا حنثي والأذان 

متاحزايؤذن ومن ، بغره للصلاة الإعلام وهو المطالوب حصل وقد المساجد 
أوزارفتتحمل والإقطار الصيام وقت غم في أذانه على يفطرون أو الناس يصوم 
المؤذنهدا أذان على يعتمدوا أن للملمّين يجوز ولا ، إهماله يب الناس 

,ثقة غير اصبح لأنه كثيرا المؤذنين عن ناخر إذا اهاى المت

وهدااحتياءلا أذانه من المؤذن انتهاء بعد إلا الصاثمين بعض لايفعلر ~ ٠ 
فانوقته في الأذان على وحرصه بامجانته يعرف ممن وهو المؤذن ممع فمتى حهلآ 

••الدين *ي التنطع من فهذا نهايته حتى ناخر ومن أذانه على يفطر الصائم 
;الحديث نفي ، الإغحلار نبيل وخصوصا الصيام وقت الدعاء عن العملة ~ ٠ 

،، ر ا( الظلوم ودعوة العادل والإمام ، يفعلر حتى الصائم دعوتهم ترح لا لاثة ث٠ 
بحضورويدعو الخير من أحب بما فيدعو الإنهنار لحظات اغتنام للصائم فينبغي 

يديبين وانكسار ذل وفت فانه الإجابة فيه نرجى وقت فى بالإجابة ؤإيفان قلب 
،الدعاء موانع أعظم من ظ؛،■ الحرام أكل وليحذر صائما كونه مع تعالى الله 

هوالدعاء )ر عنه ورد بل العبادات وأجل أفضل من فهو عغليم شانه والدعاء 
والخربالشدائد عند له افر تجيب يأن محرم مجن را ت أيصا وورد ، ٢ ل <ا العبادة 

■والترمذي والءه٠ي أحمد رواه )١( 
•ماجه وابن اني والنداود وأر أحد رواه )٢( 
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ستعار اش على أم نيء ليس # : وورد ،  ٢١٠(( الرخاء ني الدعاء س فليكثر 
.رآ؛ ه الدعاء 

أذان•تابعة عن بالأفطار — الصائمين أي — انشغالهم الأخطاء ومن ~ ٠ 
,والدعاء والإجابة الأذان متابعة ين فانه المغرب 
الصغيراسعد إذا وبعضهم ، للصيام الأؤلفال توجي، في الأهل تضير ~ • 
يصومونكانوا فقد الصالح اللف عليه كان ما خلاف أهاله، يمنعه الصيام وأطاق 

البخاريوذكر ، بها يلهى اللعبة فيحملونه ليبكي منهم الصبي إن محي صبيانهم 
لهفقال ، رمضان فى بكران له جيء أنه عنه اض رض عمر عن \y'\ وغيره 
يؤمرونفالصغار . فضرب به أمر ثم إ صيام وصبياننا نفملر كيف ويلك ) ■' مجوبحا 
نافلةلهم ويكون الصام على وليتربوا أطاقوه إذا عليه للتمرين رمضان بصيام 

يكونالمنع وللكن ، منه يمنع فانه يضره هدا أن نبت إذا ولكن ، أجرا ولأولتالهم 
•تربجنهم عند الأولاد معاملة فى تبغي لا فانه القسوة طريق غير عن 

،للحناء استعماله عدم وكذا ، للصائم الأظافر مليم بعدم العامة نول ~ ٠ 
لمإذا الأصاع مص ومثروعية التمر وجود مع التمر دون فقط ماء على الإفطار 

رمضانمن جمعة أخر وتسميه ، طعام أو ماء من الصائم عليه يمطر ما عنده يكآن 
.رمضان لنار ر للصائم الجماع ومنع اليتيمة بالجمعة 

عدمبشان يقول واس ، فاسدة اعتقادات هى بل البتة لها صحة لا كلها وهده 
،ه بسولإ إك ألدئق النبمثاي تلا لهً=ئم يذ ؤ ت الج٠اع من اإص١ئم منع 
•يضيفون وهم ريوّع ، يحرمحون وهم؛ ييح ~ وتعار سبحانه - قاس 

توجهين عر وهذه رمضان في سويا يعمل الوالدين عشاء ~ • 
الذبحمحجري أن يعتقد أن بمعنى بالذبح اس إر التقرب الذابح يعتقد أن — ١ 

فيإلا بالذبح تعار اممه إر يتدب لا لأنه . بدعة فهذا الأضحى عيد في كما ثرية 
•والهدى والعقيقة كالاضحية مواضعه 

.رالحاكم اكرمدي رارا0 )١( 

•ماجه وابن الترمذي ورواه المغرد الأدب م البخاري رواه )٢( 



٧٨

يشترىأن س فدلا اللحم أجل من ؤإنما اش إلى للتمرب لا يدبحها أن ٢" 
•به باس لا فهدا يته ؛ي الذيحة يذبح السوق من اللحم 

سلطانمجن بها اش أنزل ما أوقات قي الدخول أو الخد من تحرجهم — ٠ 
فيالرواج حرمة أو بكراهة !عممد من أولثلث ومن ماعه أو برج أو نجم أو كشهر 

فيجائز الكاح فعقد حاطى فاسد اعتماد وهدا الدحلة أو الكاح عقد أو رمضان 
أيامفيها اش حرم ما إلا نهار أو لل س ساعة كل وفي والأوئات الشهور كل 

رمضانشهر في الزواج عن زأمالكم الدائمة اللجة مئات الحج في الإحرام 
؟إفادتي أرجو ؟ شائع هو كما مكروه هو هل •" حكمه ما المبارك 

ذلكعلى يدل ما ورود لعدم رمضان شهر ش الزواج يكره لا ) : الجواب 
رمضانشهر وفي والمقاس الحيض أيام في فيمنع الجماع وأما . ، رالموفيق( وباض 

,الحج في الإحرام وأيام الشمس مغيب لما الفجر طلوع مجن 
هذهيثوب من وامتثجار وجوبها واعتماد للأموات الختمات تتويب ~ ٠ 

،( فلأن روح على الفاتحة ) ; قولهم أو ، ذلك في بالية الملمثل أو الختمات 
.إ لفلان الختمة هده ثواب ونهدي ؤ ; وقولهم 

....، رالممنوع يفعلون — اض سبحان — ضلالة بدعة وكل بدع وكلها 
.وصدقةوائتمار دعاء من المشروع ويتركون 

إحدىويهجره رمضان في إلا يعرفه ولا الكريم القرآن يفرأ لا بعضهم - ٠ 
ورحمةونور هدى القرآن بان أنومن ■' لم مأي لوسألت اش سبحان شهرا عشر 

أنعلمت إذا ناسف ولكك ا نعم — تردد وبلا — لأجابك ؟ للقلب وحياة وشفاء 

.الاجتةممارى ( ٨٩.)١ رنم مموى )١( 

تونمةعادة أنها رم الأصل ء،اى اكا، فغي التونشت الأمور س الميت القرآن زاءء )٢( 
ونقاءوالسرة والخج لهم ^٠١، عهم المدقن بخلاف ، للأموات نس فلا بالقياس، لاقت 
لهبمر أر له وبموئه القرأن له يتلو كونه أما النموص، بهذا جاءت وقد نفعهم الأمور هن-ه ^ن الدين، 

هلفعله مشروعا كان ولو المص به ورد ما على تقاس ولا له أصل لا كله فهذا ، تعلوثابموم أر 
مجموع) ذالث س نيء يكن لم لكن انقل نيه أوأذن فعله ولو اليان، لحق وأداء بالبلاغ قتاما مرة ولو 

اللجنةوفتارى ٢ ط الثريعر جع  ٣٤.ص ٤ ج بان ابن الشيخ ماحات لمتنوعات ميالات ٠ فتاوى 
.(١٣٨، ١٣٧ص الشوادفي صموت جمع بالمدكه الدائمذ 
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التهاونمن انحدر فالحدر التحفن •مهده من خروجا القضاء ش المادرة — ١٢
.لمضاء اش 

ابتلاعهدون لحاجة الحلعام كتدوق ت مجثاحة كثيرة أءور محن تحرجهم — ٠ 
عداما وعطور ، مغذية غير دوائية ؤإبر ( أنف لا ) وعين أذن ؛ي وقرة وكحل 

،ونحوه ارأس على ماء بمب ~ وتبرئ وساحة واحتلأم ( الخور استنشاق عمد ت) 
إذاوالنخامة ، الأخرى رالمنفلفات وثامبو يابون وامنعمال دم وتحليل ورعاف 

ودهان— أفطر فقد عامدا أرجعها ثم غمه إلى وصلت إذا أمحا — حلقه في وهي بلعها 
بخاخال وامتعريق، وبلع ، حر ندة مجن ومضمضة جرح ومداواة صرص وقلع 
إذالزوجته الصائم وتقبيل ، ، أ وء؛رْ اكغط من الحاصل تنض ضيق به لمن 
إلىطار كأن محته التحرز يمكنه لا وما اختياره بلا وقيء ، فلا وإلا ه نميملك كان 

إلىذللث ونحو بنزين أو ماء ذهاب أو ونحوه يفيق أو دخان أو غبار أو ذباب حلقه 
.، ل كلها الأمور هذه في حرج فاد ، اختياره بغير حلقه 

ويخشىمهرته تحرك لأنها والقبلة والامتتئاق المفمضة في البالغة وتكره 
القبلةومثل الإنزال أو رمضان نهار فى بالجماع رام الحفي تقع أن ه نفعلى 

.بالتلدذ ائ ار وك كاض الوطء ودواعي والممانقة باللمس البائرة 
الذيالقوى العللث ومضغ حاجة لغير القلعام وذوق التخامة بلع ويكره 

,يتحلل لا 

فالمالمختنأ وهدا الصائم تفهلران والنميمة الغيبة أن العامة بعض اعتقاد — ٠ 
فلمقاءتا اللتين المرأتين حديث وأما ذللث على يدل ما يدي ولم بهما يقهر لا 

*يثبمحل 

عمدا- وولى لأمدي - مني ؤإنزال جماع : هي الممدات ؤإنما - ٠ 

فهوصومه صيانة على حرصا اللين إلى فاخره مشمة بلا التاخير شاب الأمور هذه مجن كان رمجا ( ١ ) 
•الممن م ل الأفضاب 

١ i١٢ • رنم نوى ن الدائاللجا  ٣٦٤ص ٣ عدد الإملأب الم_ث مجلة )٢١( 
.تمة ان الإسلام لشيخ ( الخام حمقان ) مران الشاب الكامحة الس الرسالأ رانقلر ، اه أو"؟ 
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بهاالنفوس نحيا ليلة ناغتنم قم 
اأدركهالعمر نى مرة لمن 

حالفاقال خير القدر فليلة 

هأنزلاش أمر بقرآن الا فه
لمنالسماء أبراب تفتح فيها 

مجنوالملائك فيها الروح وينزل 
—لرج ه إنرآها د عبفوز ا ي

مجغتمطاوالغفران بالأمن وفاز 
مححراوافيتها إن اش من فاطلب 

أسفاالدجى في يتضرع ونح وابك 

أبدافضلها في يكن لم وطها 
مجتهدايبغيه الذي منها ونال 
شهدالها من هنئا شهى أك )من 

ورداند النص وبهذا بعالمه 
مجتهداوبالأعمال الأكف مجد 

عددالهم تحمي لن المهيمن عند 
رغدادائما عيشا الدهر ز عاش قد 

أبداربه من يرتجى مجا ونال 
السعداحملة من تكن عدن جنات 

غدابالجميل تفضل إلهي : وتل 

ليلةفي رد من شل ُنى ؟ رمضان ُتىغفرونلمغفرلخفى عاداس:
يشفىمي ؟ والهجران بالإبعاد فيه رمي من يزلف متى ؟ الغفران من فيها وما القدر 
قدالمحسنين ترى أن الخسران تثبه لا حارة لها يا ؟ القرآن آيات تشفه لم قلب 

وأعطواالتيجان وا وألبالجنان لهم وأزلفت والرضوان والزلفى بالقرب حظوا 
تغلوالحرمان والإبعاد بالطرد رميت وقد الرحمن على وأدحلوا والخلد الللث 
السحروقت ذل الأقدام على قم يقفلان أم نانما هذا قلبك أترى النيران إلى وتجر 

طردمجن حيلة فما الإحسان صاحب يا الذل ناد في وناد ثان الحر مع فللرحمة 
؟الكتاب حكم عليه حق من وسيلة مجا ؟ الأحباب عن قطع من بمنع ما اياب عن 
لممن شقاوة يا ناصره مولاه يكن لم مجن تصة يا ؟ والعتاب التعنيف يزعجه فما 

.وجابره عده ميكن 

تفضيلافضلت شهر ألف مجن بليلة الشهور على يفوق شهر 
غفولأتكون أن واحذر بالجد بقى فيما تنالها اك عفاجهد 

العمرفرصة فائها الباركات الليالي هذه فى اجتهدوا ; الملمون أيها 
نمانينعلى تزيد يعي شهر ألف من حير الخدر ليلة أن أحبر واس تدوم لا والخرص 

ليلةوهى واحدة فليلة اض طاعة ش كله الإنسان لوقضاه طول عمر وهي عاما 



لهاوفق س ■ عمم وخير جرمحل وثواب عظم محل وهذا وأنحل منه خير القدر 
٠أمه ولدته كيوم فعلها التي الذنوب من فيكون ذنبه من تقدم ما له يغفر 

ليلةتدرك أن لعلك المالحة الأعمال ونافس؛ي وشمر واجتهد حد ; اف عد 
الرحيملعل . المقبولين من تكون أن لعلك الرب وحائزة والأجر بالخق وتفوز القدر 

وساعاتأيام إلا هي فما أبدا بحدها تشقى لا رحمة فيرحمك إليك ينظر الرحمن 
إذاالحيل إل أخي • منها بمي فيما جد معدودات أيام وسابق وسارع فنافس 

الخيلتكن فلا ~ بالسباق لتفرز ~ جهدها ممارى بدلت المضمار نهاية شارفت 
!متك أفعلن 

...لسان لك بمر لا أن على قدرت فان .. بالخواتيم الأعمال فإنما 
!!فافعل ... عين لك تنعى ولا 

محتجا~ سابقة لرمضاتات صيامه عدم بدعوى الصيام عن الامتناع ~ ٠ 
لم، له اتله رحقثها رخصة غير في رمضان مجن يوما أفطر من )١ ; ضعيف بحديث 

منالمانع فما إبليس، من تلبيس وهدا ، لا( صاعه ثإن كله الدهر صيام عنه يفض 
؟الهور من المحسممبل وصيام التوبة 

إلىويرجعون ويفترون يتراخوف نم الطاعات على رمضان أول فى إنالهم - ٠ 
•أُثالهم وفي فيهم القائل در وش بالخواتيم، والأعمال رمضان فبل عليه كانوا ما 

وحبطتالقهقرى رجم. 

عددامجا القضية فى نمرك عشوى 
علمكهمحيط- مهميع آلاوك إلا إلأء لا ر حبر ; رمضان حفيظة بدعة — ٠ 

منجمعة آخر فى نكتب الملأل قال . نزل( وبالحق أنزلناء وبالحق كسهلون 
والمرنةوالغرق الحرق مجن تحففئ- أنها : ويقولون المبر على والخطيب، رمضان 

نائموهو جدا ينكرها كان وقل لها أصل لا بدعة هي ] ! حجر ابن قال . والأفات 
بالأسماءالدعاء يجوز ولا يكتبها من يرى حين الجمعة حطبه أماء البر على 

٤٥٦٢حديث الألباني العلامة للمحدث ضعيف 



اشبكتاب وعليكم الأضاليل هذه واحذروا اش فاتقوا كفرا فيها فلعل الأعجمية 
•را، الغلل( ويروي الطيل يشفي ُا ففيها رسوله وسنة 

:)المساة والأيهالأت بالأناشيد الأخيرة الشر الايالى إحياء - ٠ 
.الجماعية والأذكار البدعية( الأيتهالأت 

ركعة.في كلها القرآن بسجدات رمضان في القرآن حتم عند الهيام بدعة " ■٠ 
منركعة آخر ش وذللث كلها القرأن في التي ا١دءاء أيان مرد بدعة — ٠ 

.الناس سورة هراءه بعد التراويح 
وعملوالخطبة رمضان آخر في بختمه والاحتفال القرآن ختم بدعة — ٠ 

الإمامبه يدعو الذي العلويل والدعاي الماسية لهذه والحلأوات الأطعمة أنواع بعض 
فصارتورقائق مواعظ إلى الدعام من خرج ولربها الموت ورفع صلاته في 

جماعياذللث ويكون الدعاء في واعتداء وتكلف ومحجع ومحاصرة موعظة الصلاة 
تضربالبلدان بعض وفى والقال والقيل المجد فى الدط وكثرة عال وبموت 

•بالرجال اء التواجتماع والدفوف والأبواق الهلبول 
يجتمعثلاث أو ليأل خمس بقي إذا وذللث ; رمضان وداع بدعة ~ ٠ 

تركوارمضان وتر من وملم الإمام فرغ فإذا أصحابهم من والخهاوعون المؤذنون 
رمضانانسلاخ على التأسف من منظومة مقاطع بماوبون وأخذوا المأثور التسبيح 

بمقعلوعتهرفقاوه أخذ الجهوري بموته مقهلوعته شيد من أحدهم فرغ فمتى 
والصراخالصياح في جهدهم قصارى باذلين وكرات مرات مسجعان دورية 

.بذللد الناس وليعلم 

حيثالتوحيس يثبه وهو رمضان وداع بدعاء مي يخاص دعاء إنثاد ~ ٠ 
الهدىشهر يا .. رمصان يا منلد اش اوحش لا ; الأواخر العشر في يشدون 
ويرديقولون هكذا . مولأنا بالخير ومبشرا .. مباركا طيبا شهرا كان نل والقرآن 

,، أ رمضان يا منلث اش لاأوحش ; الحاصرون عليه 

,الدعاء تصحح راآ 

•( ٠١)٠ الدعاء تصحيح )٢( 



يعدالفوز على رمضان صوم قضاء والواجب الصيام قضاء قي التهاون — ٠
أخرمنان ، مسب بدون آخر رمضان إلى تاخيرْ يجوز ولا ، العذر وزوال التمكن 

وهير الكفارة القضاء مع المرء على وجب الأخر رمضان دخل حتى عذر بلا 
،ه الض أصحاب من جماعة بذلك أقنى كما ، (ريوم كل عن مكين إطعام 

إطعامولا فقط القضاء نعليه أومحقر لرض التأختر في معذورا كان إذا أما 
ءليه>؟ا.

يصحفلا الحج وأراد رمضان مجن أيام نقاء عليه من أن بعضهم اعتقاد — ٠ 
يقصلم ثإن الحج نتجوز ، خطا وهذا ، الصيام من عليه ما يقضي حتى حجه 

دخولحتى القضاء تأخير يجوز لا ولكن ، رمضان نهر من فاته مما علته ما 
علافهولا الحالتين كلأ فى فصحيح الحج أما ، القضاء على نادرا دام مجا بعده ما 

٠بالصيام الحج بصحة 
التشريقوأيام العيدين أيام صيام منها صيامها مشروع غير لأيام صيامهم " ٠ 

،ثعبان من عشر الخامس ؤإفراد ، الشك ويوم ، ( الحجة ذى 
وشعبانرجب ) سرداالثلاثة الأشهر وصيام ، الميت أو الجمعة يوم ثإفراد 

•نهالأول كاليوم بعضه أو كله وحده رجب وتخصيص ، والوصال ( ورمضان 
الأولرمحع من عثر الثاني الوم وصيام ' الدهر وصيام ، ، ٣١والعشرين أوالمابع 

الاستقاءفبل أمحلوا إذا أيام ثلاثة وصيام ، ه مولده يوم لكونه عام كل من 
،لرمضان الاحتياط نية على يرمين أو بيوم رمضان استقال أو ، ذنوبهم من توبة 

بجميلمنهم اعترائا موتهم بعد شيوخهم عن والمريدين التلاميذ بعض وصيام 

نمىنحا بليلة أوتخصيصهم ، أرمية المرة نمى عمرة تخصيصهم رجب بدع وس )١( 
:ونسى ب تذبح بذبيحة تخصيصهم أو ، رجب قي جمعة ليلة أول وحي ( ارغاتب يلة ل) 
وليسالدع من هذا وكل • ذللث ونحو والسراج الإسراء وزاءة منه  ٢٧بليلة الاحتفال أو ، لخيرة( ا) 

حجر،لابن ( رجب شهر م رد *يما العجب تنين ) ت رسالة انفلر للأستزادة اش، دين قي أصل لها 
الأيامبدع ر-التتا وانظر ، سلمان حسن مشهور تحقيق القاري لخلي ( رجب م الأدب ) ورسالة 

•والشهور 

.اللجة جواب ُن  ٨٢ص المسند محمد جمع الصيام فتاوى )٢( 
الداتمةاللجة ١ ٠ ٨ ص ١ ٤ عدد الإسلامية المحوت مجلة ; موئ١ إحراجها يجرئ ولا )٣( 

.في ١  ٤٤٧رنم فتوى 



وصمامها، ونفامها حيضها أيام المرأة وصيام ، عليهم وفضلهم المشايخ هؤلاء 
يسببوقد الصوم يضره الدي المريض وصيام ، حاضر وهو زوجها إذن بلا النقل 

ييةالعام نهاية عند يوم صيام تخصيص ومنها للحاج، عرفه يوم صيام و الهلاك، له 
كلهاوهذه ، بالصيام العام افتتاح بمية الستة من يوم أول أوصيام ، للعام توديع أنه 

منيصومها بمن يغتر ولا ، لابتياعهاأو عنها الهي لصريح إما صيامها مشروع غير 
٠اليتيمة أو الجهال 

؛عليه والكلام ذكره يجدر ومما 

وتخصيصبالصيام العام افتتاح بتية السنة من يوم أول صيام تخصيص — ٠ 
.العام صحيفة تهلوعا أن ئل بصيام العام نهاية ختم بنية السنة من يوم آخر صيام 

علىيحث بمج تذكير أو جوال برسالة تهقه عام كل نهاية في يكثر - • 
والثوابللأجر احتسابا تنشر بانتهائه العام صحيفة تهلوى أن نل والصيام الاستغفار 

وتخصيصالعام، نهاية في تهلوى لا الأعمال صحيفة . ذللث، بحكم جهل عن 
المنةنهاية اقتراب مع ; سؤال منكرة بدعة غيره أو صوم من معينة بعبادة نهايه 

،العام بنهاية تعلوى سوف الأعمال صحيفة بان الجوال رسائل تنتشر الهجرية 
آخرصيام وهل الرسائل؟ هذه حكم فا والصيام؛ بالاستغفار ختمه على وتحث 

؟بدعة الخميس أو الاثنين وافق؛ إذا ، الستة من يوم 
علىللعرض ترفع العباد أعمال أن على المنة دلت، فد ض الحمد : الجواب 

صححففي ت بالنهار ومرة بالليل V : مرتين يوم كل في باول، أولا وجل عز اممه 
صرالله زنوو فينا قام  '•قال عنه اممه رض الأشعري موض أي عث ١  ٧٩لم م

أثلأ بجغي ولا لأتتالم، وجل عآ اإثت )؛)؛ ; فقال ككاُت، بض ؛؛ Ljعاض ١^ 
البجاروعمل النهار، عتل قبل الليل عتل إليه يزنع ، ويرفته القشط يخفص ، ينام 
الليلباعتال تصغدوذ الخمظة الملائكة : اثر رحمه المؤوي قال الليل عتل فبل 
•المحل أول ثى إمصائه تعد النهار بأعمال ويصغدوذ ، الثهار أول فى امصائه تعد 

ننولأ0 عه اش رصي هزيزة أبي عث ( ٦٣٢)لم وم( ٥٥٥)البخاري وروى 
بالنهار،ونلائكة باللئلي تلائكة يكر قغاقثون ء : قال وث؛ عك اللث ضر الله 

وهونشئالهم فيكم ناثوا الذيث يتزج يم العصر، وصلاة المجر صلاة فير وثجئمعوو 

















اثمزليماللص أنله بصم 
,ارمماسحودية أممدلأية الصصلقة 

Iالشح واارس أكمأ . Uijijألضأ صع}أد ادارك _w مدلأمء 
ArfUUI  اساء كار لهيثة العامةoujjii :

٠٠٥١٤١٢/وام،تيق/\أ ا ْ\ ٥ رمسمداإ نشرى 
ؤيعد• •معدء ّثى م ٌى هميى داُطدم والم-لأآ رمحدا ايدليه 

ساذارسإل ّامر> يلي ٠ رالإ؛شا اس؛' لاو.مث اسثدةاسس است لتي 
U'l الأاةاسئ'ساللبمس إر بمءايات-رالحال مماكصآبال.ّام افض/طير -؛-ن

:نمه يدا >الآ التفي ال وك كار 
بكرنرمحدا لاJمربمان^ ،بِ->،ان محتاك ممن ان الملكه وشرق ،•للج دول تمي العادء >رت ئه أ١ 

رمنأناشه يدين محلى!ليون الأطفالاتجررو0 يد ينوم ركاى نيلي او رمضان شهر مثتصف لي 
الرتتص ف الأ لها هابط V ركاتت اممرة من محل أد مكرات أر •طري بميهم -ث القاص 

لمسرمحار ٠ و؛ليرها اداتع بمض لي أئغال له يماي هدأت ■الحاضر 
وئبمع دمار . ماسرءذمحإ

عشرلملة ني الأحتنال بان عند أجايت الأكيد ٠ س.لآالأتكا در1ّة يبمد 
ردمالأسلأم م ليا أصل لا بدمحء التريسن مهرجان مانص بما—ثة غيريا لي أر رسمنان من 

ذيُلأ الدارص ني لا مكان أي نب اتامتها تجو رلأ منها رالممدير مكبا لمجب بمءا'ءنلأل'ء 
رتلارآبالتئام الأجتهاث بالتراتض العناية يعد رمطان أي'لااي رالشرؤع ٠ مرها أر الرمان 

دالل،آنرمح--الترآنراس،
٠••ر—لم رصعد رآني معد نميئا صلى الك رمش  ٠.

٠رالإنتأ است لبوث اورانمة الاجة 
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٢٢

منتحذر أن عليها الواجب بل الدعة بهذه الإنالة والصحف }د>و\ئو يجوز لا 
تقيمأن والجمعيات الدارس ولا للاتدية يجوز لا ٠ الناس امتحنها ؤإن مثلها 
.• مهرجان أو تراث أو فالكلور باسم كان مواء مى جمأى تحت الاحتمالات هذه 

٠ه أ, ٠ ص محرمة بدعة كونه عن تخرجه لا الأسماء هذه فكل 

والأجدادالاباء عن الموروثة العادات هومن القرنعان إن ; يمول العض ولعل 
باسلا الثرع عليها حث حميدة أمور مجن الأجداد عاليه ار ما إن نعم ; ونقول 

تلمىلأن تركه في لنا عذر فلا مخالف هو مجا ثأُا عليها الشرع لحث بهم بالاقتداء 
الأباءمن ولا والتقاليد والعادات والخامة \مس من يكون لا الشرعية الأحكام 
و-ءدداإئا ؤ دعواهم فاصحا تعالى قال كما كله هذا من حذر اش إن بل والأجداد 

itU ، بعضهمترديد صمعنا وكم ، ١١ه كثندوت  ٢٠٥؛١^و وإ؛نا أثذ عق
حلقنامذ اياص، ين منتشر قديم الأمر هذا عليه، الناس رأينا محا هذا ] لمقوله: 

فانالمسالة في تشدد فلا اJاص عليه تعارف ما وهذا ذلك ونرى نمع ونحن اش 
يعنيلا وفعله الخaلا على الكثيرين انكباب إن : وأفول [ يسر والدين مهل الأمر 

عتااش عما وحكمه صرره لما تبين وند الخمل صحة نعتي لا الية وملامة . صحته 
•وعنيم 

ماحولهو وتسلية وترويح و'>؛ج تفرح إلها : يقول الأحر البعض ولخل 
•أطفالي نأقرح عليهم للسرور ثإدخال الصغار للامحلفال 

يسخهلبما إلا به تفرحهم ما لم ميا وجدت أما ; الفر هداه ل فتقول 
٢وأحهلاره مقاصده ذكر تقدم وند الشيْلان ويرصي الرحمن  الغامدودرء ، ١

٠المزعومة المصلحة فيه كانت إن هذا ، ، ر الصالح جلب مجن أولى 

•اازمف)"اأ()ا(مرة
٠الاياب ١^ يا فاعيروا ، مححاو الشتب بغل ؛غ اكشثب وقوع عدم وقضي ] )٢( 
•[ )ا/؟'آ"آ( بها الناس ، J^bالقاعدة، محدْ ضة عظم لمرنة للئاطي؛ )اقلرافقات( : انظر 

وكل، )٣اه٦^( الثاطي للإمام اووا»عات انظرمام اللمرع، م نغتتزه ناعية وهي ] )٣( 
ودرءالعاد لغصالح وصغت والشريعة ، ( ya/t)"آلمغاصد ودرء المصالح لتحصيل وصغ مشروع 
٠ً )ّآ/مأْ( الخاصة المصالح على نقدمة العامة المالح وقاعدة ، ( ٣١ا/خ ر عنهم الفاسد 



٢٣

يمرضولا له لم يأن ببغي والذي المسالة هذه ني الحق القول هو وهذا 
يرفلا والحق عليه صائنة ونواهي ناطمت ودلائل يبة أعارات من ذكرنا لما عليه 

الشبهةأنارت فذلك الرحمن عاد أخمل به جاء ثإن ثالمهال بالحجة إلا 
.محضه عن وصرح الحق وحمحم الظلمة وأسفرت 
فنائمعليه الكون أو كتمانه من والحذر الحق سن إلا القارئ أخي يق ولم 
لسكألكثب ١^١ آك_ن مثنى آريه آحد دإد ؤ ت يمول وجل ءز والمولى 

اثألجمه نكنمه علم عن سئل من ٠ الحدين، وفي عت،توثههلا، ولا لئايى 
.، ٢١ء القيامة يوم نار مجن بلجام 

.الدعي الاحتفال هذا لمع أرنا ولاة يوفق أن اممه ونال 
علىالق أعانهم بسببهم عنا الله دفعه ثر من فكم والخكرات البدع من وغيرْ 

.الطاهرين الهلمن وصحبه وآله محمد نبينا على النه وصلى آمن • ذللئ، 

^٠

;مفلوعته م الخيمتن شيخنا قال ًء 
الغاثدْلذر؛ نننوعا نكرن ئثغه وتصزر ئشاوي وت—غ 

٤،٠— رص الدين وأصول الفقه تواعد ت المسماة المظومة على شرحه نختصر انظر 
مخطوط[.

.(١٨٧)عران آل سورة )١( 
.(٣٦٠٨)داود أبو رواه )٢( 



١٢٤

رمضانلاسغلأل زمغي جدول 
را،اس بالأعمال 

حجةأجر لتنال والذكر القرآن لقراءة المجد في امكث الفجر صلاة بعد 
فيالفجر صلى من ا ! نال ، رمضان في الملائكة لك وتستغفر وعمرة 
كأجرله كانت ركعتين صلى ئم الشمس تطالع حى اذ يذكر قعد ثم جماعة 

هذايفوتك فلا ، ار a تامة تامة، ، تامة و ت الله رمول تال وعمرة حجة 
تصليثم الشمس شروق بعد ساعة ثلث حوار السجد في وصتبقى المضل 

العبادةعلى للتقوى بالراحة ولينو ، الدوام وهمت إر والنوم الراحة نم ركعتن 
الملمأداب تطيق على ولمحرص اش ثاء إن علمه يؤجر كي الرزق وتحميل 

الاجتماععند وحاول العمل، أو الدرّة إلى الذهاب ثم والقوية العمالية الشرعية 
ولربماللأونات، ؤإصاعة غيبة من فيه فانية لا الذي الكلام •من الابتعاد الزملاء مع 

الفراغوفت في القرآن قراءة تنس ولا ، المفيد غير الكلام بكثرة صيامك تجرح 
ةأوالدرّالعمل في ينام ولا ، عملك عن يشغلك لا أن بشرط . العمل أثناء 

•وكل ونوم وعجز خمول لا وعمل نشاط نهر فرمضان 

امكثالصلاة وبعد العصر، لصلاة للتكير الاصتعداد العمل من الانتهاء وبعد 
ومشاركةالين أو الجد في والذكر القرآن، من لك يتيسر ما واقرأ الجد في 

الامتعداديستحسن الغرب أذان ونيل حمالمين، إفطار مائدة اعداد فى إخوانه 
بمدت الرسول عن الثاث الدعاع نس ولا الاستغفار وكثرة بالوضوء للإفطار 
ومنم تعالى« اض ثاء إن الأجر وثبت العروق وابتلى الفلما ذهب ر» : الإفطاو 

فادعمستجابة دعوة للصائم أن يخفى ولا المحور وتاحير الانهيار تعجيل السنة 
.والمجاهدين وأمتك وأهلك لفك 

الشيختقديم  ٣٢إلى ٢ ٤ ص المحمود صالح إبراهيم إعداد إ للمانمض هدية رسالة ؤ من )١( 
.ورايات بتصرف القرني عاتض 

.اكرمدي رواه )٢( 

•واليهقي والدارقطني والحاكم والنساني داود أم رواه )٢( 
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القرآنولقراءة للصلاة وثانية دقيقة كل اغتنام فيجب الأواخر العشر أما 
العشرفي يجتهد كان ه المي أن )) : ■ممها اش رضي عائشة ض وللقيام، 
الميكان رر ; قالت أبمنا محها اممه رصي وعنها ، ١١غيره«في يجتهد لا ما الأواخر 
قيأن تعلمون وكما ، ١ (( أهله وأيقفل ليله وأحيا المئزر ند العشر دخل إذا 

تحريهاعلى فاحرص غيرها على الاو4 محرفها التي القدر ليلة المباركة العشر هذه 
ايمالأالقدر ليلة قام ُن » : ه قال الأخيرة العشر ز القيام في ولاتغزط 
ويامحرالقدر ليلة يتحرى  ١١ث. الض وكان ، ٣١ذنه(( من تقدم ما له غفر واحتسابا 
وكانالقدر ليلة يدركوا أن رجاء العشر ليالي فى أهله يوقظ وكان بتحريها أصحابه 

فيهقبض الذي العام كان فلِا أيام عثرة رمضان كل في يعتكف النيئ 
.، ٤١(( يوتا عشرين اعتكف 

لهنير فمن الممجد في العشر هده في الاعتكاف للإنسان يشرع لذا 
كلهااعتكافها له ينير لم ومن بها عليه اممه من عفليمة منة فهذه فيها الاعتكاف 

إحيائهاعلى فليحرص منها ء محي اعتكاف له ينير لم ثإن • منها ر نيما فليعتكف 
جمهباراحة النهار مجن لذلك وليستعد ودعاء وذكر قيام من والعناعق بالعبادة 
بالليل.كله ذلك مجن ليتمكن 

هلالإلى صار الشهر وبدر ارتحال برع تالأيام أرى 
فضالعشر مجن محياتى فيما الأجر ام باغتنادر في

الالجبمثل ذنوبه فان دعاء من محبك تترك ولا 
الجلالذى مجن بمثله عليك تثني الرحمن ملائكة فان 
،مجنه تستفيد أن ولك ، إلزاما وليس اقتراح البرنامج هدا • • المسلم أحي 

•لملمالبخاري )١( 
•لم وماليخاري رواْ )٢( 
.علهمتفق )٢( 

•الخاري رواه )٤( 



٢٨

أنكمتدكرا الرنامج نوع ش تغير أن ولك ، تؤخر أو الوقت هذا تقدم أن وذلك 
وصلى. أعلم واش . السيئات فيه وتعفلم الخنان فيه تضاعف عغليم نهر في 
.ومحلم وصحبه وآله محمل سينا عر اش 

٠٠
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.الميز - ٣

.الية - ٤ 

.الجماعة صالة نه تقام مجد نى كونه ~ ٠ 
•والنفاس والحيض الجنابة من الطهارة ~ ٦ 

عدمالأرجح ولعل ، للمعتكف المدة وتحديد الصيام اشتراط م واختلفوا 
الأفضلولكن ~ اف حفثله ~ باز بن العزيز همد الشيخ رجحه الذي وهو اشتراطها 

.٢١١صائئا يكون وأن وليلة يوم عن ينقص ألا 
:ستكف بتحب ما — ٥ 

والد/القرآن وتلاوة الهي وفت غير في كالصلاة الهناعات س الإكثار - ١ 
ومالهحاله ز التفكر يكثر وأن ذلك، وغير العلم أهل كتب وقراءة والاستغفار 

٠وأخراه ودنياه 
والبابوالراء الجدال فيجتب وال، الأقمن يعنيه لا ما اجتناب ~ ٢ 
.السجد من مكانا يلزم وأن ذلك ونحو 

.للجمعة الخروج إلى يضهلر لا لكي جامعا المسجد يكون أن ~ ٣ 
.صامما يكون أن - ٤ 

غروبقل يدخل فانه رمضان من الأواخر الُثر في الاعتكاف أراد ؤإذا 
إذااممه رسول كان را ت عائشة حديث أمجا وعشرين إحدى ليلة مجن الشمس 

مجعتكماكان ه إنه : العلماء فقال ا( مجعتكفه دخل ثم الفجر محلى بمتكف أن أراد 
'صلاةبعل إلا بالاعتكاف الخاص المكان يدخل لم ولكنه الشمس غروب ثل 

ليلةشمس غروب نعد خروجه وأما فحن. العشرين يوم غجر دخله الفجر 
.٢٢١الحيد 

عيدالشيخ ماحة لالإملأم بأركان نتعلق مهمة بأجوبة الإخوان تحفة من ١  ٨٣ص انفلر )١( 
-.١٥١٤١٥ ط النابع معد جمع باز بن اسم؛ز 

..-١[ ].٩ للمجد الميام ]ناوي )٢( 
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فهذا، يمكض لكي به المكلف وواُمه ووءل؛فته عمله ايامل ترك "" ٠
.عمله إلى وليئد اعتكافه فليهطع ذللث فعل من ، لم غير تصرف 
جدرانعلى وتعلق تكتب التي اللوحات هده أن هنا نذكر أن بما ويجير ~ ٠ 

ليت( فيه دمت ما المسجد هدا فى الاعتكاف نويت ) : وفيها اجد الم
لهماكاص ولا الكرام أصحابه ولا ه المي عمر ز يعهد ولم مشروعة 

؟بالكتابة فكيف بدعة الاعتكاف بية التلفظ مجرد كان ؤإذا ، ان باح

محن، ٢١١الصوفية الطرق أصحاب بعض يفعله ما الاعتكاف من ليس ~ ٠ 

أتهت له الصحيح والنميف الحرية اللغة قي إليه ترجع أصل لها ليص مولدة كلمة ت اكوفة ( ١) 
فيلا المحمدي الوحي في يعرف لم أنه إذ إصلألأ، وأكثرها ضلالة وأكيرها البدع ثر من ضلالة بدعة 

بالموثراتمليئا الصوفي المنهج كان ؤإذا ، الدين أئمة من أحد به قال ولا والتابعين الصحابة عصور 
يكونألا ، أجله من المالمين ومعاداة ؟ صه الدفاع إلى الداعي فما المصدر مجهول واسمه الخارجية 

العربيةاللخت دامت ما ورستا اسما المموف نبعد أن للمفدة وأدرأ ، للسنن وأحرص ، للدمة أبرأ 
،وعيرها باليوناتية مجتاثر الصرفي المنهج أن دام وما ، المصدر الأعجمية الكلمة لهده قياس باي تشهد لا 

بلالسنة عن خارجة معينة يبدع الملمين بام عن ينفردون أنسهم الصوفية أن ذلك إلى أضف 
والمسلمونفالإسلام كذلك داموا فما والمتحدثات المبتدعات مجن عريصا لواءا مذاهبهم ش يحملون 

مجنكثير لدى الإسلام تعاليم من كثيرة مفاهيم وغيروا الدين جمال شرهوا لأنهم ذلك ا براء منهم 
ويتمنون، ءاويلة وسبحة مزخرفة وسجادة مكورة عمامة ذي بكل الفلن يحنون الدين المخدوهمن 

عليهكان الذي الحق الإسلام ءن بحيد صرفي بممهوم الإسلام يفهموا أن اولوا فحورم، ذي كل 
منوعترها الحثيثة المجوسية الرقمي وبدعة الكلام علم وبدعة التصوف بدعة قبل اإوارن الملمون 

هذهإبعاد وينتغي ، للإسلام الصحيح المفهوم وبين محنهم وحالت السذج عر شوشت التي الدع 
هوؤ تحار قال ، وحالتهم ربهم به سماهم بما وليكتفوا المسلمين عن والسميات الألقاب 
المسلمينسماكم الذي اتل بدعوى فادعوا I : الحديث وفي ، [ ٧٨: زالحج ه آوتتإمير؛ا ثثكم 

الأصيلالسبب هو كان المسالمين على والمميات الألقاب هذه أثر لأن ، ٠ اش عباد والمؤمنين 
الفكري.الغزو أرباب تبل مجن التشريعية ومبادته الإسلام لعقيدة والهلعن الممد سهام توجيه ز والمجاثر 

وأشباهها،الحركة هذ0 خلال من وحضارته الإسلام بمصوير مجا حد إلى الستشرمن هؤلاء نجح وتد 
والألعابالسحر مجن بشيء المزوجة والمشاعر الطقوس من مجموعة أنه على الإسلام يمررون فراحوا 
كمامجنهم والواصلين وأتطابهم مشايخهم إلى المتصوفة هؤلاء ينسبه مما وأساطير تصم محع ، الهزلية 

الحلبي،محي إبوامم ت تأليف ارض، لستحل والوض ارهص : من وتصرف )باختصار يزعمرن 
ً* إأًه فارجع (  ٤٦؛"٠ ص السيلان غانم صالح ؛ الشيح ودراّة تحقيق 
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وأجرأجرها لك يكب أن اش لعل ومجمعك وزملاثك إخوانك ومحن وأناربك 
:نال ، اعلم ا ; الحارث بن للأل قال . الني أن روى لما ، بها عل مجن 

إنه: قال اث، رصول يا أعلم ما : تال بلال. يا اعلم : قال ! اممهيارمول ماأعلم 
منبها عمل من مثل الأجر مجن له فان بمدي، امتتت ند محتي ُن منة احا من 
ورسولهاش ترصي لا ضلالة بدعة ابتدع ومن . شناأجورهم من ينقص أن غير 

إضافة ٢١١« نيئاالاس أوزار من ذلك يممص لا بها عمل مجن آثام مثل عليه كان 
عزاف طاعة على وترويضها القس تربية فى المراثي مجن الاعتكاف منة في ما إلى 

. ٢٢١المنة بهده القيام إلى خاصة متهم والدعاْ عامة الملين أحوج فما وجل 
والدارالأطلال على المكاء دع 

أمفمن وابلن، نحيبا الدموع واذر 
جعلتما الصوم لثهر ليال على 

كلئابه زدني البكا في لألمي يا 
مجتمعوالشمل ننا أحكان ما 

جامعةللراحات التراويح وفي 
شرفتالتي القدر ليلة به شهر 

ةاطبقوالأملاك الروح نزل ت
وقدالعصا٠ اش يعتق به شهر 
يعتقناالمفر مجحب الإله نرجو 

واغتتمواالنهر ُضى؛ي ُا على فابكوا 
;آخر وقال 

تولىفد هر نأي 
عليهيكي نأن حى 

بثهرلمكى لا كيف 

جاروس جل ُن بان لمن واذم 
أنوارذات ليال فراق على 

وأوزارام آثلمسبس إلا 
واحاراحادينا غريب وامحسمع 

الخاريالقانت و-تا المز نا 
أزهارمثل تزهو المصالمح فيها 
أسرارذات شهر كل على حما 

باريخالق غفور رب بإذن 
اكارحصة ضن جرف على أشفرا 

الأستارتهتك لا الجم بفضلك 
جاريعنكم حق فهو بقي قد ما 

عنااف، اد عبا ي

الناعقلو اء بدم

عناالملة بمر 

•مجاجه وابن اكرمجذى رواه )١( 

بمرق٢ ٩ - ٢ ١ ص صالح، ك لمد ( رمضان نمش كيف رصالت) مجن )٢( 
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سثيام 
عليهالمعبة والاماب فهنله 

ينوموقف الصلاة، نى يديه ين موقف ; موقفان تعالى اش يدي ين للمد 
ومن، الأخر الموقف عليه هون الأول الموقف بحق قام فمن ، لمائه يوم يديه 

:ى تعالقال ، الوقف ذلك عليه شدد حقه، يوفه ولم الموقف بهذا امتهان 
،، ١ ي مح٠ودا مماما رابما يعنك أن عئ لأثا داله؛ه مهء يتهجد أيفير ين وؤ 

.الجليااة والقربان ، العظيمة الطاعات مجن الليل فقيام 

إداانلث حتى عليه يداومون عليهم اممه رضوان الصالح اللف كان ولقد 
الليل،في الحل كدوى دويا لهم لمع عهدهم على الدن من مدينة دخلت 

وفيهلدة له الليل قيام ؤإن ، ذلك على وأولاده أهله ويشجع يته في يقيم كل 
ربهيمد الليل ظلمات فى ليه قدميه صف من إلأ بها يشعر لا ومعادة حلاوة 

ويتعيدعذابه ويخاف رحمته ويرجو حنته ويطالب مولاه ويناجى ذنبه، ويشكو 
صلاةإن لعمري ت الطي؛ى قال ) • الأحوذي تحفة فى المجاركفوري قال ناره، من 

نافثتيهء ئنهجد أيل ويى ؤ : تعالى قوله سوى فضل فيها يكن لم لو الهجد 
عنجنؤيهم ^( ١٠ؤ؛^،ت تعالى وقوله ه محئردا مداما ره يبعنك أن ع-ءا لأن 

وعترهارم ه أغس رق نن كم أحئ ة ةس هم ٥؛> ؤ ؛ قولهإلى 4 التاج 
.أه ( مجزية لكفاه الأيات من 

لر م رآلأّتار يحمق. ما أقن، نى ظة ؛ تحالى وقوله 
،ل؛، a الليل صلاة الفريضة بعد الصلاة أفضل ١١: هؤ المي عن الحديث وفى 

.( الإّراء)٩٧ٌررة )١( 

.الجدة)،■\-U\( سورة )٢( 

.( ١٨-١٧)الداران سورة )٣( 

•سلم رئاء )٤( 
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ابنعمرو س اش عد ض ظ تركه ما الليل ثيام ثواب في لم المولوتفكر 
منظاهرها يرى غرفة الجة في )) : قال ه المي عن عهما اش رصي الخاص 
هيلمن : عه اش رصي الأنعري أبوعالك فقال ، (( ظاهرها من وباطنها باطنها 

والناسقائما وبات الطعام وأطعم اركلأم أطاب لن رر •' فال ؟ اممه رسول يا 
.نيام«لا،

وصلوا، العلعام وأطعموا ، الملام أقشوا الناس أيها )١ ; آخر حديث وفي 
حدتوفي ، ، ل (( بلام الجنة تدخلوا ، نيام والناص بالليل وصلوا ، الأرحام 

الدنياأمر من خيزا تعالى اممه يسأل لم مرجل يوافقها لا ساعة الليل في إن ٠ ت آخر 
يكونمجا أقرب ء ; آخر حديث وفي ، ر (( ليلة كل وذلك إياه أعهلاْ إلا والاخرة 

فياش يدكر ممن تكون أن استهلت فان الأحر الليل جوف في الخبد من الرب 
حينالدنيا الماء إلى ليلة كل ربنا ينزل  ١١: حديث وفي ، ٤١فكن« الماعة طك 
؟فاعهليه يالي من ؟ ل فأستجيب من : فيقول الأخير الليل ثلث يبقى 

قالت; قال قيس أبي بن اش عبد حديث وفي ، ، ٠١« له فاغفر يستغفرني من 
يدعهلا كان ه الله رسول فان الليل، قيام تدع )لا : عها النه رصي عانثة 
وجعأو نوم غلبه إذا كان ز ت وتقول ' ، ل ( قاعداصلى كل أو مرض إذا وكان 

يواظبه ييكم كان • ، أ ركعة( عشرة اثنتي النهار من صلى الليل قيام من 
أربمونوالنهار باللتل ل وكان مفرا ولا حضرا لا يدعه يكن ولم الليل قيام على 

بعةق. عليها الله شاء ما يزيد وتارة • يتركها ولا عليها يداوم الدوام على ركعة 
ركعاتوعشر الدوام على الليل قيام ركعة عشرة ؤإحدى الفرائض ركعة عشر 

ذلكوغير الجد وتحية الضحى صلاة سوى ذلك عشرة اثنتتا أو الرانية المنن 
وأعجلالإجابة أمرع فما الممات إلى داشما الورد هدا على يواظب أن للعبد فينبغي 

•والحاكم اللجراني رواْ )١( 
والحاكمعاجه وابن الترمذي رواه )٢( 
•لم مرواء )٣( 
•لم ومالخاري رواه )ْ( 
•نحزبمة وابن يائي أم رداْ )٦( 
•لم مدوام )٧( 

•ب واس اإمُذى دوام )٤( 
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بنعم بن اش عد بن سالم وعن • مْ أربعين وليلة يوم كل يقرعه لمن اياب نح 
اشعد الرحل نعم ه نال اش رسول أن أمحه عن عنه اممه رصي الخْناب 

إلااللل س يام لا ذلك س اث عد فكان : سالم قال ، (( الليل س بمالي كان لو 
و.اش رمول عد ذكر : قال صه اش رصي عود مبن اممه عد وعن ، ١١نلتلأ«
.، ٢١أذنه(( في أو أذنيه في الشيهل١ن بال رجل ذاك » : قال أصبح حتى نام رجل 

'( لئقيل واش بوله إن ) • قال المري الحسن عن أحمد الإمام عن وروي 
حتىينام أن والشر الخيبة من الرجل حسب ) ; عه اش رصي ممعود ابن وقال 

.آ أذنه في النيهلان بال وقد بمبح 
ولقاءالليل، قيام ت ثلاث إلا الدنيا لدات عن بقى مجا ر ; نكير الابن وقال 

تركتهلو بالليل وردا لى إن ) ت آخر ونال ، ( الجماعة فى والصلاة ، الإخوان 
•( قواي لخارت 

إنواش ، الدنياأحببت مجا الليل قيام لولا واش ) الداراني سليمان أبو وقال 
يرقصساعات بالقلب لتمر ؤإنه لهوهم، في اللهو أهل مجن ألد ليلهم في الليل أهل 
إنهمالخيم من فيه أنا ما عثل في الجة أهل كان إن : فأقول اش، بدكر ْلربا فيها 
.(عفليم نعيم لفي 

يجدهمحا إلا الجة أهل نعيم يشبه وقت الدنيا في ليس ) ! العلماء بعض وقال 
ومنحجسيمة عطايا إنها نعم ، ( المناجاة حلاوة من بالليل قلوبهم في التملق أهل 

~سيء يعجزه لا عليه والقادر سيء كل مالك من وهي ؟إ لا كيفا ، عظيمة 
بعضقال ولذلك ، كتيزا حيرا نفه وحرم عظيم حظ فاته فاتته فعن ~ سبحانه 

.( الغفلة في فلأترحمحوها غالية الليل دقائق ) : الصالحين 

;قال نائم، هو ; فقالوا ، رجلا يهللب السحر في جاء طاووئا أن ويروى 
.( حر الفي ينام أحدا أن أرى كت ا م) 

•عله متفق )١( 

وبمالوينكح هول فهو الغرطي الإمام قال كا حض والول وملم، الخاري رواء )٢( 
وبمداللل، نام عن ان الإنبمط الشيطان أن اعلم إذا ( Ya/t•ازري )نع ^^ ١١١بملمبا؛لا بجب 

•أذنه في محول اللل محام أهل بمن لهزأ - الله نمه - فهو ذلك 



,٣٩

تلأمه غلام قال مات نلما ، سطحه في بملي فكان المعتمر بن منصور أما 
ذاكليس بتي يا ت نالت ؟ أراه لت فلأن آل سهلح في كان الذي الجدع أماه يا 

.مات فد محممور ذاك ، بجدع 

أزححالمحن، محن مها أنا ساعة ) ت ممال ؟ عليك الليل كيف : لعضهم نيل 
.( ثعل به فرحي تم ما طلع، إذا لمجرم وأغتم ، جاء إذا بفللمته 

يؤكدبكار ابن علي وعدا ، التهار وصيام الليل بقيام يمرحون كيف انثلر 
لقال، ( الفجر طلوع موى ثيء أحزنني ما ستة أربعين مند ) ■' بقوله الحرن 
•( فافعل أحد اش إلى سقلث ألأ استهلعت إن ؤ ت الورد ابن وهب 

ناعياجارية عنده كانت زاهدا رجلا وكان صالح بن الحسن أن ذكروا وقد 
،الصلاة الدار، أهل يا ; فمالت الجارية قامت الليل جوف في كان فلما قوم من 

؟المكتوبة إلأ تملون وما ; فمالت ؟ الفجر أطلع ، أصبحتا ; فقالوا ، الصلاة 
لأناسبمي لقد ردني ) ت وتقول محكي الحس إلى زجعت . نعم : قالوا

.فردها( الفريضة إلا يصلون لا 

وقيامالهواجر ظمأ على أبكي إنما ) : ونال احتضر  ١٠١م بن عامر وبكى 
.( الشتاء ليل 

صباحهاليلة مجن باق أعوذ ر ; يمول جعل عنه افر رصي معاذ احتضر ولما 
كنتإني اللهم . فاقة على جاء حجب مغب زائر مرحتا ، بالموت مرحتا ، النار 

البقاءوطول الدنيا أحب أكن لم أني تعلم إنك اللهم ، أرجوك اليوم وأنا أحافك 
الشتاءليل وقيام الهواجر لملما ولكن ، الأشجار لغرس ولا الأنهار لجري فيها 

.( الذكر حلق عند بالركب العلماء ومزاحمه 

قياممحن أنتف لم ) ! فقال ؟ يبكيك محا فقيل موته عند الثعئاء أبو وبكى 
علىأبكي ) : فقال ؟ محكيك محا : له فقيل موته عند الرناثي يزيل وبكى ، ( الليل 

إنما) ؛مجونهعند المالحين أحد وقال ، ( النهار وصيام الليل نيام من يفوني ما 
ولتالمصلون ويصلي ، فيهم ولت . ض الصائمون يصوم أن على أكي 

•( فيهم ولت الذاكرون ويذكر فيهم، 



الفتىلذة من هن تلاث ولولا 
أريضةرياض في نلي سياحة 

جلالهجل ش ا وتسحن
،نوراالكتاب آيات وترتيل 

:آخر وقال 
عيونهملذت للناس عجتا فيا 

مرنةأيسر الليل قيام نطول 
:آخر وقال 

جدوإلمل الرجال يا 
إلايل لاليقوم ا م

اوكملاة شء ليس 

:أخر وقال 

أمعدينيويحك عين يا ألا 
تغوزىأن القيامة فى لعلك 

حازنهارضوان عدا لدار واعمل 
ب-ائعهّاوالرب ا هدلالأحمد 

بممرهاالفردوس ز الدار يشتري من 

:أخر وقال 
خدرهافي الحوراء خاطب يا 

وانياتكن لا بجد انهض 
وجههبدا ليل الإذا ونم 
اهإفالعتاك ران فلو 

عودينام ض أحفل لم وربك 
ُوردكل على مجتارا العلم من 

مجدكل نى وبالإبكار عشتا 
التهجدنيام في لثل جوف بها 

طاعمعذسبمدهالموتضممهب

وتلهبتفور نار مجن وأهون 

يردلا صوت رب 

وجاعزم ل من 
بعدر سبيل ل

اللماليظلم ى الدمع بطول 
العلاليتلك في الدهر بخير 

ويفنيهايفنينا شك لا فالموت 

عاليهاوالرحمن أحمد والجار 
نواحيهافي بنائي وجبرليل 

يحييهاالليل ظلام في بركعة 

فدرهاعلى ذاك وطالتا 
صبرهاعلى النفس وجاهد 

مهرهامن فهر نهارا وصم 
صدرهارمانتا بدت وفد 



٤١

أترابهابض تماشى وهى 
الذيهذا نفسلثؤ فى لهان 

:آخر وف^ل 
مناماتذوق أن جفونك امنع 

ومحامبميت بأنك واعلم 
حبهني أحلصوا وم ثش 

عليهمالظلام جمذ إذا قوم 
صمزاالتعفف من اليعلون حمص 

:آخر وقال 

يهجعما ليله اهر سش 
هفواتهاكس، ءمبدمع يبكي 

عصيانهمن كان مجا على ئدم 
غافرغيرك للذنب ما رب يا 
لهفاغفر صارع عبدك رب يا 

نحرهافى يشرق وعقدها 

زهرهامن دنساك في ترام 

مجاماالخدود على الدموع وذر 
أقاماالجليل سخط على من يا 

خداماواختصهم بهم فرصي 
وقياماسجدا باتوا 

محلعاماالحلال سوى يعرفون لا 

مضدغالذنوب مجن الغواد وجل 
مسرقعجلمابه في والليل 

وتخضعالملوك له تدل ملكا 
المفزعإلهي يا منه دس 

وبمرعفته يدعوك يزل لم ما 
وكان، عندنانازلأ صالح بن رفعة كان قال الشيباني راشد بن القاسم وعن 

;صوته باعلى نائي حر الكان فإذا هلويلأ، ليلا فيملى يموم وكان وبنات أهل له 
اترقدونالميل هدا أكل الأغتِرلم الركب أيها يا 

الرنفتصتمومجون ألا 

هناها ومن قارئ هنا ها ومن داع، هنا ها ومن باك هنا من فتتواثبون • قال 
•ري الالقوم يحمد الصباح عند ; صوته بأعلى نائي الفجر محللع فإذا متوصى، 

وقالتالحر في فنبهته نائم وهو ليلة محمد بن العجمي حسب امرأة انتبهت 
فليلوزاد بعيد طريق يديك وين النهار وحاء الليل ذهب فقد رجل يا نم : له 

.بقينا ونحن سارت فد الصالحين وقوافل 

ونحن؟ أوقاتهم على يحافظرن وكيف ليلهم يقضون كيف أخي يا أرأيت 
عندناشيء وأرحص أ ذلك على نحرص ولا تالي لا أعمارنا ونضيع أيامنا نهدر 



٤٢

،حساباتك قاعد عليه محاسب عمرك و ، تعود لا والأما'*ري ، تمر الدقائق ، الوقت 
وسّيل, الصالحين طريق هو الليل قيام أن القه حففلك فاعلم لدا ، ساعاتك واغتتم 

.والعاصين للفجرة وهداية ، المذنبين لدنوب وتكفير ، العاملين 

*؟ الأتل محام على تمن الم الأمور ما ت محقول بمال سائلا ولعل 
تمي يإيجاز باختصار فتقول 

صلاعتهافي والنظر ، الشدة وتصحيح به والصالق ومحته باش الاصتعانة — ١ 
البدعومن ، المسالمين على الحمد من القلب وملامة العالية والهمة 

.اش ٠لاعة عن تصرف الأمراض هذه فال الدنيا هموم ومن والخرافات 
.ونحوها النوم أذكار وقراءة ؤلهارة س النوم باداب القيام ~ ٢ 
وأنالحلال إلا يأكل وألا القيام، عليه ويقل الرم فيغلبه الأكل من يكثر ألأ - ٣ 

.را، الحرام عن البعد كل يتعد 
الماعقكتوقيت ينتهه ما ووضع ، جسده ويرهق بالنهار ه نفيعب ألأ ~ ٤ 

.ايقانله الغم تكليف أو الخبهة 
والومالهر ويجنب الليل، قيام على بها للاصتعانة بالنهار القيلولة يترك ألأ — ٥ 

.الماخر 

قال، اللتل لقيام يوفق لا الذنوب نمقترف ، العاصي ارتكاب يتجنب أن ~ ٦ 
وأعدالليل نيام وأحب معافى أبت إثى صعيد أبا يا ا ت البصري للحن رجل 

.٠ ذنوبك قثدئلث ٠ ت البصري الحسن فقال , ( ؟ أقوم لا بالي فما ، طهوري 
.؟ الليل قيام نستطع لا بالنا ما ; عنه اش رصي مسعود بن اش لمد وقيل 

وصيامالليل قيام على تقدر لم إذا ٠ : اكضيل وقال ، ذنوبكم« أبعدتكم D قال: 
حرمجت)) ت الثوري ونال • والاثام« الخهنايا كبلتاك قد محروم أنك فاعلم ، النهار 

قيامأحد ترك ما ٠ ت يقول الحن وكان ٠ (( أذنبته بدب أصهر ة خماللتل قيام 

:د تقرل الرزق نمللب النهار أول م زوجها خرج إذا المالح الملف أحد زوجه كانت )١( 
 I٠٠ ايار عالي نصر ولا الجوع على نمير ظن١ ، الحرام ممنمنا ولا فينا الفع اتق فلأن ا ي



١٤٣

أملتهس على الليل نام بمل إنما رر 1 يقول ما كشرا وكان ا( أذنبه بدب إلأ الليل 
.دواء لي نصف الليل نيام أمحتطيع لا ؛ الصالحن لأحد رجل ونال • ٠ الخهلايا 

.، ل ء بالليل يديه ين قيمالث، وهو بالتهار تعمه لا را ت نال 
القلبني لده الليل لقيام نال اش يدي بين والوقوف المناجاة حلاوة ندكر ~ ^١ 

•القس فف وراحة 
.الليل نام عاليه هان عرفه نمن ، الليل نام فضل معرفة - ٨ 

فيالقيام عليك يهون ذلك ^ن وفللمته الوحيس القبر في نومتك ندكر - ٩ 
اليل.ظلمات 

الشيطانيعقد ٠ ت نال السمي أن مريرة أي حديث عليه دل ما يفعل أن ~ ١  ٠
عليكت عقدة كل على يصرب عقد ثلاث تام هو إذا أحدكم رأس نافية على 

توضأفان ، عقدة انحلت تعالى اممه فدكر استيقظ فان ، فارقي طويل ليل 
،الشس طيب نشيهلل فاصبح ، كلها عقده انحلت صلى فان ، عقدة انحلت 

,، ل (( كلأن النفس خبيث أصبح ثإلأ 
أسبابوأعفلم أكبر من الدعاء فان ، للامتيقاظ بتوفيقه ربه العبد دعاء - ١ ١ 

•نيء كل في والوفض الجاح 
;القائل در وش 

مقبولانعملان فكلاهما تعبدا القيام مع ام الصيأدم 
انهولحائر كتومة إلا تنم ولا الكتاب واتل الدجى فى نم 

أكنانإلى نرس من فتساق بغتة المنية نامي نيرممسا 
باكيتانالرحمن حشية من الدجى غحق فى عينان حبذا يا 

فىبركعتين ولو نضصلف تحرم لا ، التهجد صلاة قى ، اش اش ، القه عيد فيا 
٠الليل جوف 

عنالإبانة ٠ ورماله ، بالي الملام همد لوحيي ٠ الليل لقيام الميسرة الأمور ٠ رسالة انفلر ( ١ ) 
محاربمحمد بتت رتية الله عد لأم  ١١الليل وقيام الفجر صلاة على الإعانة أمجاب 

٠عله متفق )٢( 



٤٤

'■ويقول ربه ويناجي يقوم الليل جاءه إذا الشيرازي إمحاق أبو كان 
أجدعا ُولأى إلى أشكو وقت رقدوا قد والناس الرجا باب طرقت 
أعتمدالضر لكشف عليه ومن نائية كل نى عدتي يا ونك 
جلدولا صبر حملها على لي ما نعلمها أنت أمورا إليك أشكو 

يدإليه محيت من خير يا إليك مجعتريا بالذل يدي مددت ومد 

يردمن كل يروي جودك فحر ة بحالرب ا يا هئردنفلا 
:خهلرة ءااهرة 

علىوتبعث والعقوبة بالخطر محير التي الخهليرة والبوادر يثة الالفلواهر من إن 
غيرفي وأدائها الفجر صلاه عن المصلين من كثير تخلف من نراه مجا الخوف 

.الظاهرة هده نيهم فتت الملتزمين بعض حى أوقاتها 

لغيرالمحدد وثنها ءث الصلاة أخرج من إن : - التوفق ولي واف ~ أقول 
:- الله رحمه - حزم ابن الإمام قال ، ، ١١صحيحة غير بامحللة فهي شرعي عير 

بغممس وثل ، وقهايخرج حتى الصلاة ترك من أعظم الشرك بمد ذب لا ا 
عنوالتخلف الشمس، طلوع إلى الصادق الفجر ظهور من الصبح ووقت حق٠، 

التستريحاول مجن تفضح فهي الضلال وباب النفاق دليل المجد في جماعتها 
ُؤءة■ تُالى يقول الدنيا إلى والإحلاد والدفء والراحة النوم حيث بنفاقه 

'محاأدأ ألمأوء إق ع١موأ وإدا وئو أثم ;بمثدعوث ألسفن\اث 
هوقال • ، ل ه حقاك إلا ه ؤ • تحالى ويقول 

(٢)

ي1تلم الوتت خارج صلاته نكرن أن نمد فن ، الوتت حدد اش لأن مرة ألف صلاها ولو ١( )
٠مردودة الصلاة فكون إدا ٠ رد نهو أمرنا عليه ليس عملا' عمل س ٠ الحديث وش اث أُر بما 

ؤا0ت بمول واش • ٩( • و  ٨٩ص )ءآ ءبس لابن المستنقع زاد على المتع الثرح ت انظر 
شوطهوقت لها الملام v : — س اش رصي ~ عر قال كتنتا ألئربن؛ى ي محذ ألسز» 

.بهI إلا تمح لا لها اش 
.(١٤٢)الماء سورة )٢( 

.(٠٤)التوبة )آ(مورْ 



يريانيهما ما يعلمون ولو والعشاء الفجر مجن المنانقض على أثقل صلاة ليس رر 
محهايخلف وما رأبما ولقد را : عته اش رصي عود مابن ويقول . ٢ ر ،ا ولوحوا

فقدناإذا كا » : محهما اش رصي عمر ابن ويقول . رأ، الفاق« معلوم منافق إلا 
همأنفيحرمون فهم ذلك ومع ،  ٠٧١( الفلز به أمانا والعشاء الْج,ِ في الرجل 

فلا، اش ذمة في فهو المح صلى من » : ه يقول ، عليها العظيم الفضل 
علىيكبه ثم يدركه بشيء ذمته من يطله من فانه ، بشيء ذمته من اممه يطلبنكم 

طلوعنل صلى أحد النار يلج لن ٠ ت آخر حديث وفي ،  ٧١جهنم،< نار ز وجهه 
منرر : آخر حديث وش - والعم الفجر يعنى - ، ر ا، غروبها ونل الشمس 

يصرونالمتخلضن ولكن ~ والعصر الفجر وهما ~ آ ل ا( الجنة لحل ١لمدين صلى 
لساننال ( الوم ِن خير الصلاة ) : يقول المؤذن سمعوا ؤإذا جريمتهم على 

ؤإن، الصلاة( من حير والفراش والدفء والراحة الموم ) ; — مقالهم لا ~ حالهم 
يعقبهاثم وقها فير ترحل الدنيا لدات منر لدة ككل الفجر صلاة وقت النوم لدْ 

فيرث اللذة، هده تنمسه جهنم نار زفرات ُزر زفرة أو القم قضمة وأسف حسرات 
منتقون التير الفضاثل ومجن ، كسلان النفس خبيث يصبح أنه يكفيه دنياه 

صلاةاممه عند الصلوات أفضل رر ; قال أنه ه عنه ورد ما الفجر صلاة يضيع 
بتضييعهمالإثم أعط—م يرتكون ،وهؤلاء ،هلجماعة في الجمعة يوم المح 
:.ه وقال الأموع أيام أفضل س هو يوم في الإطلاق على الصلوات أفضل، 

.٠^٨، فيها وما الدن من خير الفجر ءركجا 

.طزءف.)ا(

•رالحاكم خزية وابن والطم١تي الزار رواه )٣( 
•لم ِرلاْ )٤( 
.عليه مممق )ه( 

١٥٦٦رقم الصحيحة السالساوت ; وانظر نعيم أم رواه )٦( 
■لم مدوام )٧( 



٤٦

لهما ١٠ت وه وقال علتها منه تعاهدا أشد النوافل مجن شء عر ه يكن ولم 
~بأصرها الدنيا هذه مقدار ا ن. الفجر سن يعتيب ٢ أ ٠ جميعا الدنيا من إلي أحب 
.عالٍها وما الدنيا من حير الفجر لسنة ~ وافر 

أصليت; محالم لر نقال رحل، بقتل افر عبد ن سالم أمر الحجاج أل روى 
محنمنعلئ، مجا ت الحجاج له نقال انطلق. ت له فقال نعم. ت الرحل فقال ؟ الصبح 

الصبحصلى من ٠ ت يقول ه النه رمول محمع أنه أي حدثني ت محالم فقال ؟ فتله 
الحجاجفقال ، افر أجاره قد رجلا أثل أن فكرهت  ٢٢١« يومه اممه جوا; في كان 
اشرصي عمر ان فقال ؟ هؤ الله رمول محن هدا سمعت أنت عمر لابن 

.نعم عنهما: 

تبكوالا ت تال عليه يبكون وأبناؤه الموت سكرات وهوفى الأعمش عن وقالوا 
بعضوكان . سنة ستين الإمام محع الإحرام تكبيره فاتنتي ما بندم نمي والدي 

وقال. مجرتين إلا منفردا صليت ما ت يقول وكان سنة التسعين تجاوز قل لف ال
فىوأنا إلا سنة عشرين مند محوذن أذن ما ; ~ اط، رحمه "" المسيب ن سعيا 

. ٢٣١ارّجد 

.)ا(طقءاو،

:١ الألباني للعلامت g والرمب اكرغب صحيح ا وانفلر ، والعلبراني والزار أحد دوام )٢( 
To'\-T،>A ، العارف.مكية

للمومدارّهم أء-اليم إلى يذمون ممن والخللأب الموفلغض محن كير ب يئع خْلر أم )٣( 
هذينلأثامحلرا أن عليهم ، العصر يشهدون فلا ثامون الدوام بمد ثم الجماعة مع الفجر صلاة ينهدوا 

النارمحن يرا،ة ما،تان له كتب الأولى التمحرة يدرك جماعة في يرما أربمن ف، صر من ا ت الحديين 
واوراءْاقار من بالبرا،؛ القيم والنعيم العنتيم الفوز *ولاء ميد ألا ■ الترمذي رواء • ٠ النفاق من ويراءة 

وملائكةبالليل ملأتكة فيكم تعاقبون ٠ ت الحديث هدا حلاف عليهم يتعلبق أن هؤلاء يريد أم النفاق مجن 
بهمأعلم وهو ربهم مالهم فيكم باتوا الدين يمحرج ثم انمر وصلاة الغجر صلاة ني ويجتمعون بالنهار 
هل٠ لم ومالبجاري رواء ٠ يملون وهم وأتيناهم يملون وهو تركناهم محمولون عبادي تركتم كيف 

متى؟ هؤلاء يتب متى • نائمون وهم وتركناهم نائمون وهم أتيناهم الملائكة لهم تمول أن يريدون 
ً؟ و؛مبدن ويما*رن ربهم ويراجعون ' عملتهم س ويهيون ، أنمهم يراجعون متى ؟ يقيمون 



٤٧

بمهاونارجل رأيت إذا ٠ ت بقوله الاهتمام هذا يؤكد النخعى إبراهيم وهذا 
ولما، الإيمان يفعل وهكذا ارجولة هذه ، ه منه يديلث فاغل الأولى بالتكتيرة 

أنامهلأنه ، الفجر لصلاة يصرخ سمعه إذا الديك يب ربما المنافقين بعض كان 
يوقفلفانه الديك تسبوا لا رر ت فقال ذلك عن ه نهى فقل ، يزعم كما نومته مجن 

متكأعقل ألديك الفجر صلاة عن يخلف من يا ~ اممه بحان ~ را، ا( للصلاة 
،عنها نائم وأنت الصبح لمحلاة يوقظ يكزآلديك لا ؟ مجنك وأكيس مجنك وأفطن 

بسوءباء فقد المجد في الفجر يشهد لا وهو أجله جاءه من العلماء قال 
.الخاتمة 

الفجرعن نام فتى ومن صحة ومجن جسم من عجبت 
رييإذا الليل فللم في حطغانه يرمن لا والموت 

منوارلل والمال الحلال وارزق والعافية وايركأ الخير نريد — اممه حان ب~ 
ونمسى، اض بمعصية ونمتفتحه يومنا نتقبل ما أول اريق على نعميه ونحن الله 
وهذء، والاخرن الدنيا في والمال والصحة والمال الحال ز الخير هي الصلاة أن 
رنتلا عمله وقت على أمجرم يرتب نائم من كم بالمعصية، لا بالطاعة إلأ تدرك لا 

بهذاوهو ، الشمس محللوع بعد عمله ونت امجتيقفل إذا إلا الفجر يملي فلا صلاته 
وسرقذمته بها تيرأ ولا منه مقبولة ليت هذه وصلاته ، ثلث، بلا ذلك في أيم 

ئملمين الممع يصليها وأن الله إلى جوب أن وعليه ، القيامة يوم عنها يحاسب 
الدنياحطام من ئيء فاته إن ويحزن يبمامض . ، ل الدوام وقت إلى ذلك بعد ينام 
فيها،وما الدنيا من حير ، الإحرام تكبيرة ؤإدراك الإحرام تكبيرة فاتته إذا يحزن ولا 

;الشاعر قال كما حاله هذا ولكن 

الأملطول وغره اشتغل اه يبدنمن ا ي —
العملصندوق بر قوالأة جفأتي يالموت 

•يائي أم رداْ )١( 
الجهىالم اعداد عيين وابن باز ابن الشيخ شا يجتب الفم صلاة عن مهمة فاوى )٢( 

•محن ابن س ١ ٩ ص 
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المصرالسميع الرجل صورة ز بهيمة الرجال من إن أبني 
يشعرلم بدينه أصيب ؤإذا ماله ني مميبة لكل نطي 
:أخر وقال 

الجاحديجحده كيف أم ه الإل يعمى كيف عجبا أيا 
إلأالمجد فى الفجر يشهد لا عمره حليلة ومنوات صنوان مكين مكين 

الضلالهو ذلك المغبون المحروم هو هدا وناش وباق واش ، أحيانامضان رش 
الحيش القيام عن الطرف وأغمض الجفون ملء نام من حالة كيف . العيد 
إم• الدين فراص عن طنا ما إذا رد وبم اش نقابل كتف • القيوم 

.عير والوال عصب الوقف إن تعم ٠ ، ر مسملونه 

مشاهدغير للأمر ومشاهدا راني ني بعييرنو اظرا نا ي
العابدقوز وأجر الجنان درج ورتجي الذنوب إلى الذنوب تمل 

واحدبدب اكذيا إلى منها آدم أخرج اش أن ت ون
معالفجر صلاة على وجاهدها ، نفك وعالج اض عبد يا اش ئحف 
معالفجر صلاة ونت على رم النبيه ّاءة وتضبط مبكرا تتام بان الملمين 

إلىتذهب ثم ، فتغلقها فراشك مجن تقوم محي علأ، سيده جعلها على الحرص 
الإخوانفاحد بميسر لم فان ، إيقاظك الوالدين مجن اطلب بقع لم فان ، المجد 

هرالولتحدر المبكر يالوم وعليك ، الفجر صلاه وقت عليك يهتف الجيران أو 
،الجماعت عع الفجر صلاة عن تثاقلك في صبتا يكون الذي الليل، نيام في لو و~ 

فلا•نه يكفيهم الذي المقدار وفي الوم إلى الحاجة في يحفاوتون الماس إن حما 
علىيجب ولكن ، فيهاآ بمامجوا أن الماس على يفرض معينة صاعات تحديد يمكن 

الفجرلملأة بعده يتيقظ لوم الكافي بالوقت يلتزم أن عينيا وجوبا منهم كل 
يتيقظلم مثلا ليلا عشرة الحادية يعد نام لو أنه والعادة بالتجربة علم لو ف، 

.اكاغات)ثآ( صورة ر١( 

سخٍر الصلاة رمالا الحث سا ص ١ ٤ ٩ ص وانفلر )٢( 
نجدالصالح محي الشيخ لفضيلة وحلول شكاوى رمالا وانظر الجيني محمل مالم إعداد النوم 
•ندني تكلم ص ١ ْ~اْ ص من 
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تاءلإ؛ت من أنغفوأ ،نئ؟' أك؛بم ثآيها ؤ ت يقول واش ~ آش سبحان — نفك 
^٢نث ؛ليث تثثو( دأ ألآنني غآ م آتينا مفتقر;؛بثآ 

صونهى الجمل باعطاء تعالى اش قامر ، ، ١١بيه؛٠ ثيئإا أن إلاّ بمايذيب 
شيرضاه فكيف واجب ض عن إله يدفع الرديء يرضى لا والإنسان الرديء 

تعالى؟!.

تمحلا فهي يجزئ ولا يجوز لا وهذا ، للأغنماء الفطر زكاة إعطاء — ٠ 
غترهم؛س أولى المحتاجون والأقارب خاصة الفقير إلأإلى تجزئ ولا تجرز ولا 

تجبممن القرب هذا يكون ألا بشرط والملة الصدقة أجري على يحمل لأته 
.ا ر وأولاده ووالديه كزوجته عليه نفقته 

منكثير فيه يقع حطا وهذا مشرك بوذي أو كافر إلى الفعلر زكاة إخراج ~ ٠ 
يجوزلا وهذا إليهم فطرهم زكاة فيدفعون حائمة أو مائي لديهم من خاصة الاس 
.، ٣١فقرائهم[ على وأردها أغيانهم من الصدقة آخذ أن ]أمرت ه لقوله شرعا 

نخمإلى محته أهل وزكاة زكاته بدفع عادته جرت من الاس محن إن - ٠ 
هذا، أغياء كانوا ولو صداقة أو قرابة أو لجوار إما الأغراض من لنرض معين 

هذاحالة تكون وقد فيها المحاباة يجوز لا تعالى ش حق الزكاة فان يجوز لا 
استحقاقمن التاكد الإنسان فعلى ، لها مستحق غير فصار تغيرت الشخص 

.؛حذها

إياهافأعطوه فلأن حاء إذا رر ; وقولهم الجيران عند الفطر زكاة وضع ~ ٠ 
فىجمراته وكل الفقير كان إذا إلأ يجوز لا وهذا ، I( العيد صلاة ولوبعد 

نواهافلو ، العيد صلاة قبل وكيله أو مستحقها إلى نصل أن والواجب استلامها، 
ممتحقإلى يدفعها فانه الإخراج وقت الفقير وكيل يوافق ولم يوافقه فلم لشخص 

مقولة،زكاة فهي الصلاة قبل أداها من ٠ : لحديث ، وقتهاعن يؤخرها ولا ^آخر 

.(٢٦٧القرة)سورة ر١( 

•بات. ابن جواب من ْ ٤ و ٤ ٤ ص ند المحي جمع الزكاة قاري )٢( 
.٢٩لم .س ٣١٣١المخاري )٣( 
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١١(المديات س صدقة فهي الصلاة بمد أداها ومن  جاهلاأو ناسا كان إلأإذا ،، ٠
عندهليس البر في المد يصادفه أن مجئل باس قلا لعير أحرجها إن وكدا ، فتصح 

بحثمفاجئا العيد نوت حبر يأتي أو ، إليه يدفع من عنده ليس أو منه يدفع ما 
إحراجهافي شخص على معتمدا يكون أو ، الصلاة نل إخراجها من يتمكن لا 

،ذللن، في مجعدور لأنه العند بعد ولو يخرجها أن بأس فلا ، إخراجها فض 
بفواتسقط فلا وحب مالي حق لأنه ، المحدد وقتها عن أخرها من ويقضيها 

صلاةبمد إخراجها عدم محن العامة بعض يفعله ما بخلاف . كالدين ، وقه 
,إحراجها وقت فات أنه بحجة د العي

الأخرين،من إلهم وصل مما طره زكاة إخراج من الفقراء بعض تحرج ~ ٠ 
هنفعن يدفعها أن وأراد غيره من فطرة الفقير إلى وصلت فإذا ذللت، ز حرج ولا 

تكونأن •من خوئا يكيلها أن بد لا لكن بدللت، بأس فلا عائلته من أحد عن أو 
يثقلكن إذا كيل بدون يدفعها أن باس فلا لكملة بأنها دافعها يخرم أن إلا ناقصة 

٠بقوله 

أنفيجوز حرج ولا فقير، من لأكثر واحدة فطرة إعطاء س تحرجهم ~ • 
غيرمجعللمة ث. اليي عن جاءت أنها إذ والعكس، لواحد زكاتهم الجماعة يعطي 
.مقيدة 

وضعأو ، عليها الفاتحة فراءة من الفهلر زكاة إخراج عند العامة يفعله ما ~ ٠ 
.لها أصل لا بدع كلها وهده عنه هي من ذكر أو بالية التلففل أو ، عليها اليد 

بعضأكياس على الموجودة الزكاة مقدار كتابة على الاس غالي، اعتماد ~ ٠ 
علىمجكتومج، فترى الأحيان من كثير في صحيح غير وهو مثلا كالأرز المطعومات 

عليهمكتوب هو مما أقل وجدته وزنته ما ؤإذا كتلو ٣ أو كيلو الكيس 
مقدارمعرفة على يحرص أن المزكي على والواجب • باق والعياذ غص وهدا 

.الخطأ هدا ز يقع لا حتى الزكاة مجن يخرجه أن يجب محا 

.ماجهوابن داود أم )١( 
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بلتخرج ولم تركتا ربما لأئه اجد المأبواب على الخطر زكاة وصع ٠
.أياتا يكن لم إن العد صلاة بعد تاخرت 
ملمن 'انية مرة زكاة إخراج مع فيه يقيم الذي اللي قي زكاته إخراج - ٠ 

•[ "مرين الخم زيادة ل ويحتجون أقاربه أو أهله 

دءءْإأء



وااهف=ءما 

منرا ; صعيفض بحدشن وبتيلون العيدين ليلتي إحياء بمشروعية القول ~ ٠ 
٢((القلوب تموت يوم قلبه يمت لم تعالى ض محنتا العيد ليلتي نام  ١،

تموتيوم قلبه يمتا لم الأضحى وليلة الفطر ليلة أحيا محن را ت وحدينا 
.ذالئأ نى صحيح حديثا يئيت، ولم . ، ر القلوب(( 

اللياليسائر بين من بدلك العيدين ليلخي نخصيص ، له أصل لا وهدا 
•يجوز لا 

عنهالمنهي 'لأن العيد ليلة يقوم أن حرج فلا سائر يقوم كان من أما 
.رم دليل بلا اليالى س غيرئ على فضلا لها وأن ببها ليلة تخصيص 

واقتصارنرعى، عدر غير من المسجد في الصلاة الناس مجن كثير ترك " "٠ 
الجمعةإلا الصلاة يعرز> لا فنراه الصلوات سائر دون العيد صلاة على بعضهم 

.الكم لإحدى إنها ناش ، فقهل العيد أو 

أنهاهؤلاء وجهل ، العيد صلاة عن يامون وبالتالي العند ليلة مهرهم ~ ٠ 
بعدبلد أهل تركها لو اإثلاهرة الدين أعلام رمن الإسلام ز العيد ُذلاهر أعظم 

الجامعةوهي ، قتالهم المسلمين إمام على وجب فيهم إقاٌتها مّروط استكمال 
،والحيض محنهن والأبكار البنات حتى ورجالا اء نوصغارا كبارا للمسلمين 

أناش رسول أمرنا ٠ قالت عنها اش رصي الأنصارية عحلية أم لحديث )) 
الحيضقاما الخدور وذوات والحيض العواتق ت والأضحى الفقر في نخرجهن 

بهتستتر لها حلبات لا ومن ، ر؛، الملمين، ودعوة الخير ويثهدن الصلاة فيعتزلن 

.( ٥٧٤٢)الحديث رنم الأوا؛ي المحدث للعلامة الجامع صمم، )١( 
.( ٥٣٦١)الحديث رنم الأل-اتي المحدث للعلامت الجامع ضعيف )٢( 
بحانهاش إلى التقرب وهو به يلهجوو والوعافل الخط-اء من كثيرا أن والأم والأدر )٣( 

•يق اف لرسول ذلك نون ل فحسب ذلك يفعلون ولا انمد ليلتي احياء 
.وملم الخاري رواه )٤( 
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الصلاةمن الهدف أن ٠ ; وهو منه بد لا تنسه هنا وها حاجة، غير من تعدده ويكره 
اليومنراه الدي بينما ، ٠ واحد مكان ز الملمين من عدد أكر اجتماع بالمصلى 

علىالعلماء نبه قد أمر وهدا حاجة غير من المصليات تعدد البلاد من كثير فى 
.كراهته 

:منها ، وليلته العيد يوم سن لبعض هجرهم - ٠ 

والتشريقالحجة ذي عثر أيام ونيي الصلاة قتل ويؤمه الميد ليلة التكبيرقى منة ~ أ 
ائرشعمن عظيمة وشعيرة مجوكدة منة وهو القرآن في به الأم مع 
لعبادتهؤإظهازا اش م بتعفليإعلائل به والجهر ، عيدهم في لمين الم

اللهز ; وصفته به، فتسر المرأة أما للغافلين، للمنة ؤإحياء وشكره 
وفه، أكم اطه ، أكبر افه اطه، إلا لأإاه ، أكبر الأ4 ، أكبر اطه ، أكبر 

رن.الحمد( 
أعيادكمزينوا ٠ ٠ الناّن بعض يدكره الذي الحديث ت فائدة 

ءصعيض ر بالتكبير(( 

,العيد لصلاة التبكير — ب 

.الهلريق مخالفة — ج 

ضيأكل دلا ، المطر في المد لمصلى الموج تل وترا تمرات أكل - د 
.العيد يصلى حتى شيئا الأضحى 

 A ~ مجاثيا والعود ماشيا الذهاب,

لماأهميتها مع للخطبة سماعهم وعدم المصلى من بالخروج استعجالهم - و 
.الفوائاو مجن تحويه 

فيالصلاة كانت إذا إلأ بعدها ولا العيد صلاة قبل التنقل عدم المنة ومجن 
والممليبالاغشال بها المعمول المنن ومن ، فقط المجد تحية فيصلى المسجد 

•الملابس بأحسن والتجمل 

.المن محمد صالح الشيح شلة الرصالة لهذه للمقيم ء التكبير أحكام ٠ انغلر وللأمتزادة ( ١ر 
•( ٣١٨٢)الأفاي المحدث للملامت الجامع ضمف )٢( 
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;بالمد التهنئة : فانية 

اضتقتل )ا لعض سنهم يقول المد يوم التقوا إذا ؤه الني أصحاب كان 
تماموفي ، ْ صحي—٢٢ ند بوغيره المحاملي رواء ٠ ٠ الألباني قال ، ٠ ومنكم متا 

.٣٥٥ص المة 

٠مبل عيد ا ؛ أو ، بخير٠ وأنتم عام كل ا ت الناس نول من حم التهنئة وهده 
لأنها: أولها : لأمور وذلك ، ٠ الفائزين العابدين من ا ت أو ، ٠ مارك عيد ١ أو 

.وتهنئة دعاء فيها لأل : ثانيها ، عنهم اش رصي الصحابة تهنئة 
بسهلبه يحصل محا بانواع العيد أيام ش والعيال الأهل على التوّعة وتترع 

.و. هديه من وهدا اش أحل بما البدل وترويح النفس 
وباتباعواحد، بصوت وجعله له، الاجتماع را وهو الجماعي التممير ~ ٠ 
يكممن عود مابن رأى وعندما ، أوغيرْ العيد في بدعة وهو ،  ٠٠الغير صوت 

.(( ظلتا يدعة جئتم أو علتا محمد أصحاب فضلتم لقد رر : له نال جماعيا 
مجنغيرهم بممكن فلا الصوت بمكبرات بالتكبير الصوت رفع وكدا ّ ٠ 
كالإليهم، وينفلروف يكبرون ولا لهم يستمعون الناس فاكئر بتنوينهم، النكير 
علىيمشي ولا لنفسه ان إنكل يكر أن والعشروع ، لهم إلأ نرع ما التخمير 
.القرآن لقراءة فره كل الماص تخمير نهلع الأ-حهلاء ومجن . ، ١ ، ل غيره صوت 
،الصوت مكبرات لوجود وذلك الحاجة عدم مع الإمام حلف المبلبغ ~ ٠ 

العيدنصلاه ، ، اش أثابكم المد صلاة ر البد صلاة عند المؤذن نول وكدا 
لنميفالداء ، غيرئ ولا ( جامعان الصلاة ) :نول ولا ولأإقاُة أذان لها يشرع لا 

.كان لفظ بأي بدعة 

Iين جم ابن الشيخ دروس س ا؛راثد كتابم ني السدحان معد بن المزين ء-د الثبخ نال )١( 
عندما~ آمين — تعالى اش حفظه نيخا ثال ت فانية ;  ٤٥ص ٢ ج السبيل منار نرح س ٢" 

الفرديالتكبير المشروع أن وذللث ، بدعأ ذلك أن انمد يوم التكير من المحرم ماذنة فعل عن الته 
.بعدء عاد تم — اييه رحمه ~ حميد ابن الشيح عهد في أبطل وتد الجماعي بخلاف 
٠ط  ٣١ص عثيمين ابن الشيخ لفضيلة صلاة في وأجوبة أصثلة ( ٢)  ٠٠١٤٢١



وهذامه يفطرن العيد مصلى إلى معهن إكمر يخرجن المساء بض •
;يملن الفجر بعد المد خبر جاء إذا ذلك يفعلن وبعضهن ، له أصل لا بدعه العمل 

الإنسانينوى أن الواجب ل ، له أصل لا أبما وهذا ، !( بالمصلى إلا نفْلر ما  ٠١
بالتمرفالخروج هذا وعلى ، حرام العيد يوم اك إملأن العيد يثبت حيث من الفطر 

•الدع محن الشمس طلوع بعد هناك وأكله العيد مصلى إلى 
وهوثوما يكون وكيف ، الجمعة يوم العيدين أحد جاء إذا التشاؤم ~ ٠ 
،أ آ عيدان هذا يومكم فى اجتمع قد ز مرفوعا هريرة أبو روى عيدان غيه يجتمع 

الأضحىوعيد الفهلر عيد بين الفترة تنفضي حتى الزواج عقد يوجل من نهم مل 
الأضاليلمن وهذا ... والخسران الفشل نتيجته الفترة هذه في زواج أي لأن 

فيبناتها تزوج وكانت فوال قي إلا عاسة ه الرسول تزوج وهل والأوهام 
الأموربيده الذى هو واس ولانفع لاتضر كلها والشهور فالأونات ؟!! شوال 
والمانع.المعتلي وهو يشاء كيف بمرقها كلها 

صلاةعته قص تاهيد صلاة فشهد وجمعة عيد اجتمع إذا أنه بعضهم هم ف~ 
فمنوالجمعة الحيي اجتمع إذا أنه والصحيح حطا وهذا ، ظهزابمليها ولا الجمعة 

مكانهايملى أو بماليها أن بين بالخيار وهو الجمهة وجوب عنه مقعل العيد صلى 
يشهدلم ومن أحب من لمشهدها الجمعة يقيم أن الإمام على ويجب ، ظهزا 

والدلزيارة المقبرة إلى يذهب أن العيد صلاة بعد الناس بعض عتاد ا~ 
بالموتي،يعايدون أنهم يزعمون الفاصل النوم هذا في آخر عمل أي نل أوفرب 

يفعلهيكن لم الصنيع هذا فان الإسلام في الحدثق البدع من أنه شك لا وهذا 
-الإسلام شيخ نال ، خير كل إلى الناص أسبق وهم ه الله رسول أصحاب 

لمااسم العبو ٠ : قال ، ء عيدا قبري تتخذوا لا  ٠١: و. قوله على - اممه رحمه 
الأسبو-ءعود أو المنة لعود إما عائدا معتاد وجه على العام الاجتماع من يعود 

•ماجه وابن داود أم أرجه )١( 

باز.ابن جواب من ١ ه١ و ١ ١ ٤ ص المسند محمد جمع الصيام فتاوى )٢( 



المديوم نى الشره يزور أن الأسان اعتاد هدا وعلى ، (( ذلك ونحو الشهر أو 
محدئابدعا هذا فعله فيكون عنه منهي أمر ز ونع العيد صلاة بعد منة كل من 
وزيارةله مخالفت قربى فاتخاذه بفعله أمر ولا لما يشرعه لم فه الرسول لأن 

;لحديث معين بزس تحدد ولا الاحرة تذكر الإنسان أراد متى مثروعن القبور 
•، ر ا الموت تذكركم ُإنها المررفزوروها زبارة عن نهيتكم نت ك٠ 

هوالخزدناليوم هذا في الملمين أكثر يعمله عمل قاول اللحى، حلق ~ ٠ 
والأحاديثمحرم حلقها أن مع ~ باش إلأ نوة ولا حول ولا — اللحى بحلق 

حرمةعلى الأربعة الأئمة اتفق وقد ، حلقها تحريم على تدل الأمر هذا فى الواردة 
.حكها>^<

محنهاكان ما فان والمراويل، والأزر والمشالح الثياب في الإسبال وكدا ~ ٠ 
كانتإذا أنها إلأ لخيره أو للخلاء ذلك وسواء ازر فى فهر نازلأ الكمين أسفل 

ثلاثة)ا ت ه الم عن عنه اينه رض ذر أبي حديث وش ، إثما فاعفلم للخيلأء 
:قال ، أليم عياب ولهم يزكيهم ولا إليهم يفلر ولا القيامة يوم اش يكلمهم لا 

رسوليا هم من وحسروا خابرا ت أبوذر نال مرات، ثلاث اش رسول فقرأها 
وفي، ؛٣، الكاذب(( بالحلف سلحته والمفق ، والمان المسبل ر) قال: ؟ اش 

ائهعند وهو هيثا الماّن يحيه مجما الياب، فى والإسيال ، (( إزارهالبل  ٠١١ رواية 
ليسلثوي إمار إن يمول؛ والذي الكمين، من أسفل اللماص وهوإ٠لااة عظيم، 

الكبرقصد سواء عام للمسيل والوعيد ، مقبولة غير وركبته نفسه يزكي فهو ، كبرا 
ففيالإزار من الكمين تحت ما ٠ ت قوله عليه يدل مما يقصده لم أو 

قول4في ورد ما وهو وأءْلم أند عفويته صارت خيلاء امحبل فإذا ، آ أ ا( النار 

ملم.رواه )١( 

وردمنها شيء وأخذ وحدودها المذاهب وأقوال اللحية حكم عن والأِترادة النوّع أراد من )٢( 
بنمجحمد أءاد0 بحث I اللحى حلى تحريم أدلة I لرسالة فليرجع العلماء كار وفتاوى حولها الشبه 
.اض جار بن اف عبد للشيخ الصدد بهيا مختصرة رسالة وهناك إسماعيل ين أحمد 

.ملم رواه )٣( 

.أحمد رواه )٤( 



بضجمع أ؛ه وذلك ، ، ر ا، القيامة يوم إليه اش ينظر لم خيلاء ثوبه جر من ه ت ه
م.صربزم 

وشراوهاويعها ، النارية بالألعاب المراهقين عث العيد أيام ز يكثر مما ~ ٠ 
النيلنهي محرم المال ؤإصاعة للمال إصاعة أنها : الأول ت لوجهين وذلك حرام 

،المخيفة المزعجة بأصواتها للمسلمين أذية فيها أن وثانيا ، ذلك عن 
نطفالم حية وهي للاحزاق قابل نيء على ونعت إذا حرائق منها يحدث وربما 
والأدهىوحوادث، مصائب من جرت وكم الأمنين وترويع للمسلمين إيذاء نفيها 

بمامكترث ولا ميال غير دنيوي ربح أجل من ويروجها بها يتاجر ممن والأمر 
.، ٤١الأمر هدا عن غفلة في والناس أصرار، من سه 

نلاحفلبدأنا فقد بهم، الخاصة وملابسهم أزيائهم في ب١ل^كفار التشبه ~ ٠ 
بعضلبس م وذلك العيد ز وحمحوصا مججتممحا على الغريبة الظاهر بعض 

أءداؤنابه غنانا مما للكفار، أعمى وتقليد واضح تشيه عن ينم مما اء والتالرجال 
وضعواالي والموضات الفاضحة الأزياء هده مجن استحدثوه معا الزمان هدا في 

شفافيتهاأو لقصرها العورة تنر لا وهى لمين البين وراجت وتفصيلها أشكالها 
فيويدخل الحارم، وأمام الماء بين حتى لبه يجوز لا منها وكثير صيفها أو 

أومشقوقالأسفل مجن طويلة فتحة ذا يكون مما الماء بعفى تلبه مجا ة الألبهده 
كيلكالخهليرة الأمور ومن ظهر، ما عورتها من ظهر جلت فإذا جهات عدة محن 

الموسيقيةوالفرق المغنين كصور اليثة الصور مجن الملابس بعض عر يوجد محا 

•البخاري رواْ ( ١ ) 

اتحريزععد الشيح عساحة ومراجعة تعليق المنجد محمد للشيخ الناس بها اصتهال محرمات )٢( 
•باز ابن 

إلاض بمر لا أنول هذا؟ بمد إسالك ض صر وهل ذلك لشك ترضى مل )٣( 
الأصلالخي الممرص هذه أمام الإسال بكراهة يتول من وأين وعميتا ممعنا ينول من له خلال لا من 

.الكراهةإلى مرنها على ندل ثرينة ولا التحريم محها 

الحث.هدا من  ١٤٦ص )؛(اننلر 



!٦٣

والعفةبالشرف الخ،ة الشعارات أو الرديئة العبارات أو ، الخبيثة والجمعيات 
أناؤ ؛ مكتوب بعضها نى كما أو والمسلمين للإسلام ّب فيه أو العقيدة أو 

عرلزاما فكان ، أجشية بلغات مكتوبة تكون ما كثيرا والتمب ، ونحوها ( نصرار 
فالمسلم، ذكر مما خلوها لأولاده أو لأهله أو له يشترى مما يحقق أن المسلم 

وساءتجهنم مأواهم لمن نابغا يكون أن من وأكرم أءْل وفطرته دينه المحور 
فالمسلم، ،١٠منهم فهو بقوم تشه من ١ ت ه عنه الحديث وفي ، مصيرا 
ناعقكل يتح إمعة يكون ولا ، مجتاسثا لا أسوة ، تابعا لا متيوعأ ، بديته معتزا يكون 

.تعار اش فريعة بمقتضى شخصيته يكول أن ينثغي بل 
غيرهاوفي الفطر أيام في المساجد بعض في عادة تجري اللأي بمص في ~ ٠ 

يايقادإنارتها من مختلفة بأنواع المساجد ترمحن وهي الدينية الماسيان أيام من 
وتعليق، منارتها فوق أو حولها أو فوفها الكهرباء ممابيح تعليق أو ، عليها الرج 

،الدع من كله وهذا ، لها واjعفلاما تزينا عليها الزهور ووصع والأعلام الرايات 
عنأيصا ذلك يعرف ولم ، ذلك من فيء ه الله رمول عن شن ولم 

معابالكفار تشه وفيها ، الأور القرون من المهتدين والأثمة الراشدين الخلفاء 
أعيادهمفي بهم التشه عن ه نهى وند ، وبيعهم بكناسهم يصنعون 

.رأ، وعاداتهم 
٠اء المعلى والدخول إياكم 8 ه الكا لقول ، المساء على الدخول ~ ٠ 

الحمو8 ت قال ؟ الحمو أفرأيت اش رسول يا ؛ الأنصار من رجل فقال 
الحمو8 ; ونوله ، وغيرهما والعم كالأخ الزوج قريب • والخمر ، ٢ ر ٠ الموت 
لأنه، بالموت فشبهه والفساد الشر في الغاية هو حماها أن ت معناه (( الموت 

مدلآمن أنه حيث من الغريب من نر أنه وذلك ، وشدة بلاء كل قصارى 
٠مترتب متخوف لأجنبي وا 

.وانملحاوي نمم وأم أحمد رواه )١( 
.الواثممة اللجة جواب من  ٦٩و  ٦٨ص  ٥٢عدد الإملامية البحوث مجلة انفلر )٢( 

•وملم الماري رواه )٣( 



٦٤

لأن)١ ; بقوله ذللن، عن ه نهى وثد ،، لالمحارم غير اكساء عماقحة — ٠
تحللا اُرأة بمس أن من له حير حديد من بمخيط أحدكم رأس في بملعن 

رصيء\وثة وحديث ، ، ل I( النماء أصافح لا إني ا ; أحر حديث وفي ، ، ل ا له 
بانالعلم وينبغي ، ، ل ٠ المائعة فى فعل امرأة يد يده مت ما واش ء ; عنها اش 

وس• الحالن في •،رام فهو نيئا ممي لا ثوب وراء من والمصافحة حائل وصع 
ففي، عليهم حرام وهي ، بها وتحليهم لرجال الذهب خواتيم لس المكرات 
٢((ذكورها على وحرم والذهب الحرير أمتي لإناث أحل )ا ت الحديث  ١،
فزعهرحل يد في ذهب من حاننا رأى ه اش رمول أن » : عاص ابن وحديت 

٠.. ؟!يده في فيجعلها نار من حمرة إلى أحدكم يعمي : فقال فطرحه 
.٥١الحدث 

:فول ه وم ، والأغاثي والخلرب اللهو آلات إر الأتاع - ٠ 
،، ر ا( والعازف والخمر والحرير الحر يستحلون أقوام أمم مجن ليكونن )ا 

آلاتمن ذللث وغير والنجابة والزمر كالطيور به يعزف ما لكل اسم ت والعازف 
'■تعالى بقوله الراد أن باش م يقعنه اش رصي معود ابن وكان ، الملاهي 

م4 تين إن آس ميل عن شر ألكثدث لهو لنرى من آلناين يئ نؤ 
،مسحوموقذف حمق الأمة هذه فى ليكونن ء : مرفوعاأنس وعن ، انماء 

كييراثيحا أو ثاتا المصافح كان ومراء ، عجاتز أم شابات كن سواء مطلق حرام وم ( ١) 
٠باز بن اتحزمحز عبد الشيخ لماحة ونصاثح وتنبيهات فتاوى من  ٤٨٣ص انظر 

للاسم

رو٢( 

.إسماعيل أحمد لمحمد الأجنبية مصافحة تحريم أدلة رمالة انظر دة 
٠ايهقي د ٠
.ماجه وابن والنساثي واحمد اللث ُه 
.لبخاري ا ٠

.حمد أ٠ 

٠سلم مه 

.الزنا به والمقصود القرج ؛ الحر . لبخاري ا٠ 



نهىوقد ، ((را، بالمعازف وضربوا المنان واتخذوا الخمور شربوا إذا وذلك 
،فاجر أحمق صوت بانه المزمار ووصف ~ الملل وهى ~ الكوبة عن و. 

عنالمهى ز ه المى حديث ني تدخل الحدقة والخزف اللهو وآلات 
،القديمة الألأت عن بكسر أكر والتايتر والثوم انملرب في إنها ل ، العازف 

التحريمأن شك ولا الخمر مكر من أعفلم ومكرها الموسيقى نشوة ن إل 
وهن~ القينات كاصوات وأصوات غناء الموميقى رافق إذا يعفلم والذب يشتد 

تكونعندما والنكر الشر و!عظم الممسة وتتغانم ~ والمملربات الغنيات 
أنالعلماء ذكر ولذا ، للمحامن ووصما وغرانا وحثا عشما الأغاني كلمات 

موضعصار العموم وجه وعلى ، القلب في الشاق ينبت وأنه الزنا بريد الخناء 
.رآ، الزمان هذا ى القين أعفلم مجن والموسيقى الأغاني 

والمعاكاتاء ونرجالا الملاهي إلى والذهاب الحدائق في الاختلاط - ٠ 
.لمين الموأذية اش حرم ما فيها يرتكب التي والتجمعات والتمحيط 

غيرهأو مججما كان سواء محهللئا والتصوير الخدود تقبيل المكرات ومن ~ ٠ 
المانعةالنصوص لخموم حرام كله ذلك فان فوتوغرافي أو يدوى لا أو قلل لها 

يومعذابا الناس أشد )١ و ، (( المصورين اض لخن رر منها . مخصص ولا كله لذلك 
يقالالقيامة يوم يعذبون الصور هذه يصنعون الذين إن رر و ، ا؛ المصورون القيامة 

نقسصورها صورة بكل ك يجعل النار في مصور كل رر و ، ا؛ خلقتم ما أحيوا لهم 
ذرهفليخلقوا كخلقي حلما يخلق ذهب ممن أفللم من ء و ، (( جهنم في فيعذبه 

كلبفيه بيتا الملائكة تدخل لا و9 ، ا( شعيرة ليخلقوا أو حبة أوليخلهوا 
منو» ، ((مريته إلا مثريا فبزا ولا طمستها إلا صورة تدع لا )) و ، ا( صورة ولا 

ابنقال . (( بنافخ وليس القيامة يوم الروح فتها يفح أن كلف الدنيا نير صورة صور 
وكلهاإلخ (( فيه روح لا وما الشجر فاصع فاعلا بد لا كنت فان را ت عباس 

•الترمذي رواه )١( 

.الناس بها استهان محرمات )٢( 



إلاالموصى هده يعد سعه لا الحق والمسالم ، أحدهما أو عليها متفق إما صحيحة 
.را، الكراهة على يسحهاأويحلها بمن الحاثهل صارتاعرض والاستسلام الانقاد 

زراظ;!،الفر وكالأت أبواب على الناص نترى للسية للخارج الفر - ٠ 
وغيروالفساد والانحلال الكفر بلاد إلى السفر تذاكر لشراء بمابقون ووحدائا 

الصيامبلوغ على الرب ويثكر الشهر يختم هكذا ما ٠ العم تشكر هكذا وما ذللث 
.نكرها وعدم انمة جحود هذا بل المول علامة هذه وما والقيام 

ستروهو الشرعي الخجاب تحجمهن وعدم ومغورهن الماء ترج ~ ٠ 
هوهذا تفلهر ندم أو كف ولا يكشف وجه غلا قدميها أحمص إلى رأسها يوق ما 

.، ٢١الشرعي الحجاب 

الصياممجن وانتهوا رمضان تركوا لأنهم بالعيد يفرحون الناص بعض إن ~ ٠ 
عدةلإكمال ونقهم الى تعالد4 لأن المؤمنون به يفرح العيد فان خطا وهذا 

الاسبعض يعده الذي الصيام اء إنهبسبب الفرح وليس الصيام ؤإنمام الشهر 
عنلغفلته إلا اردjJu  4أحد فرح مجا ر ث الس—الق بعض قال ، عليهم ثقيلا عسا 
اثثنز ش ؤ . ولاه بميفرح اقل والع، وهواه بلهوه يفرح ل فالغاف، اش 

•، ٣١برعنمعون منا ختر هو قن-ومأ ئذلأى ورخمتدء 
تفيقول محمد مولد عيد هو ثالئا عيدا يضيف الناس بعمى ن إ~ 

المولدوعيد والأضحى الفهلر أعيادهم ثلاثة المسلمون 
محملبحب أبدا ينتهي لا مرورهم أعيادهم انتهت فإذا 

العززعيد والشيخ انماوتي معد الشيخ الممرض؛ألف في الإصلأم حكم انفلر للاصتزادة ١ ( ١ ) 
١٨ ص ازص بها امتهان ومحرمات . I الاياني الدين ناصر والشيخ ،ن؛وزان صالح والشيخ باز اس 

١٨٣  ٨٢ .

أحمدلمحمد ٠ الأجشية مماغحة تحريم ٠ و ، للغماري نة والالكتاب من الوجه سلية أدلة )٢( 
،الغامجدي صالح I ة لالمآخم إلى ء ، المحن عيد لزيد ٠ الحلية أحكام م الغية ٠ ، إسماعيل 

.النامدي اض لعد  IIالأفراح مكرات B و ، لكبممي ٠ الخلعة الأغام إءاحة عن الشريعة نزيه ت٠ 
•( ٠٨)مس ّورة )٣( 
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.را، نمط الأضحى وعيد المطر عيد عيدان لهم الملمين بأن نمول ونحن 
يحتملونوجدهم المدينة قدم لما النبي أن عنه اممه رصي أنس روى لما 

حيزابهما الفم أبدلكم فد فيهما تنمون يومان لكم كان ٠ ت فمال بعيدين 
:ناعرنا بقول ^٥٣ على ونرد ، ٠٢١ الأضحى ويوم الفطر يوم منهما 

غدم الملامة يغي لن لهما ثالث لا النهى أولي عند عيدان 
محمدميل عن خروج فيها زيادة وكل والأضحى المْلر 

مننمائه وجل عر النه ارتضاها التي الشراع ُأن تتح المسلمين أعياد 
وازعأو ضابط دون أعيادهم تحديد للناس وحل عز اممه يترك لا ولكي المسلمين، 

وجلعز اش جعل وجل عر اش دين في للأبتداع مجال للناس يكون لا ولكي 
•عيدين للملمين 

والإسلام. منهاينمص ولا فيها يزاد لا الشارع عن توفيقية الإسلامية فالأعياد 
،الإنسان صنع من فهي الناص حياة ى التي الأعياد وباقي ، سواهمايعترف لا 

مجنبها اش أنزل محا ومكانية رمانية أعياد محن كثير باتخاذ لمون المابملي وقد 
-عيسى مولد وعيد ، . محمد مولد عيد : منها فكبرة الرمانية فأما سلطان 

ومحنها، نعيان مجن والصف ، المدر وليلة والمعراج والإصراء ~ الملام عليه 
عنداليروز عيد عن وهومجأحوذ الجلوس عيد ويمي الملوك بعض لولاية يجعل ما 

وهوبعض على بعضهم وانتصار للملوك نازعين اللثوره يجعل  ١٠ومنها العجم 
٠العجم عند المهرجان عيد من مأخوذ 

إلىالكريسمس وعيد الغدير وعيد الجلاء عيد أيصا المبدعة الأعياد ومجن 

عيديهر الجمعة يوم >و أسرع كل يكرر ثالث عيد وهاك ت السنة نر عيدان ها )١( 
يومالشمس مله ست يوم خم • :نال أنه هت الني ين صححه ؛ي لم مروى الأسرع، 

الإسلامأركان أعثلم »ي الخير الكربان الصلوات استكمال جد يأتير تعالؤر الد جعله ، ٠ البممعة 
مولاهمطاعة إكمال عند وكلها الدنيا لمين؛ي الماعياد وهذْ . الشهادتض بمد السيام رسائله 
ملربهم زيارتهم فهي؛ الجنة الموهنض؛ي أماد أما والثواب الأجر من وءدءم لما ومارتهم الوهاب 

.- بدلك يكرسا أن الد نال - إليه ويثثلرون لهم ويتجلى الكراهة غايه ويكرمهم محزوررنه رجل 
.وأحمد النماى رواه )٢( 



٦٨

وأما، اش به يأذن لم مما والأنراح السرور لأيام المبتدعة الأعياد من ذلك غير 
وامحياداشور عند الاجتماعات من الرعاع الهمج أحدثه ما فهي المكانية الأعياد 

الشركمن يفعل محا محتما ولا ، مخصوصة أوقات في ؤامجا مطالما إما إليها المجيء 
إلىالمنسوب القبر عند يفعل مما الإسلام محلة مجن يخرج مما الراح والكفر الصراح 
قيروعند بكربلاء عنه ادف4 رصي الصين إلى الشوب القبر وعند بمصر اليدوي 
اللهرصي ريب للسدْ رب المتالقبر وعند ببغداد الجيلأني القادر عيد الشيخ 

لهمعيدا الجهال جعله قد وغيرها القبور هده من واحد نكل ، وغيرها عنها 
ثءزدلفةعرفات وفي الكعبة عند الاجتماع مجن للحنناء الله نرعه ما به يضاهون 

حصرلا أعيادا واتخذوها الصلأل بها افتن قد التي والقبور ، الحج أيام في ومتى 
التحذيرهنا المقصود ؤإنما ذلك نى فائدة لا إذ وتعدادها ذكرها إلى حاجة ولا لها 
تهنئةوحرام باطالة وكلها را، والكانية الزمانية أعيادهم في المشركين مشابهة من 

بإقامةبالكفار التشبه لمين المعلى يحرم وكيلك ، ومشاركة دعوة ؤإجاية 
بالمالأو الهلعام أطاق أو الحلوى توزع أو الهدايا تبادل أو الناسية بهذه الحفلات 

مرورتوجب أعيادهم بض ني مشابهتهم لأن ذلك ونحو الأعمال تعطيل أو 
نعائرمن عليه هم لما إقرار ذلك وفي ، البامحلل مجن عليه هم بما قلوبهم ورصي 

أمالعمل في معه أكانوا وسواء بذلك يرضى لا هو كان ؤإن لهم به ورضي الكفر 
ولأنها، U باعياد لمت لأنها ذلك على تجيبهم لا فإننا باعيادهم محوونا ثإذا لا. 

.باعيادنا هنوونا ولو ، الله يرضاها لا أعياد 

حياءاأو توددا أو مجاملة فعله سواء . فهوأثم كله ذلك من صيتا فعل مجن 
نفوستقوية أسباب ومن ، اممه دين فى الداهنة من لأنه الأسباب من ذلك أوغير 
•، ١ بدينهم وفقرهم الكفار 

.صآا؛و'آآ؛المم ابن دار محلمان حن مشهور المميز، اختنا، المبين،ي الغول )١( 
٠يتصرف 

أهلهاهع اكعاون أو فيها الاثتراك يجوز لا أنه باز ابن الشيخ ااوالJ سماحة وذكر )٢( 
=سحاته اش ولأن ، وغيرها كالأواتي ذاالث بمنير ولا بالمهرة ولا بالشاى لا ثيء بأي عساعلتهم ولا 
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ولكن، والضغينة بالحقد مليئة وقلوبهم لمين المبعض على العيد يمر ~ ٠
القوسضفر لأن نرصة العيد لأن الخهليرة الأمراض هده من لوها بغأن عليهم 

والسب؟ نريه بل أخاه يهجر وص المسلم على العيد يمر كتف ، امحلوب وتتآلف 
.اكانية الدنيا أعراض مءث عرض 

حاؤلروتْلييب والقطعية الهجر ومحاربة لكواصل عفليمة فرصة العيد فرصة إن 
فلا، عمن تعفو وأن حرملث من ونعش قطعك من تصل وأن ، المسلم 

.صغينة ولا ولاشحناء هجر ولا حفل 

الغضبحلبعه محن العلا ينال ولا الرتب تحلوبه من الحقد لايحمل 
والحبةوالتعاطف للتراحم مجنامحسة مانحة وغنيمة عظيمة لفرصة العيد إن نعم 

والحدوالحقد البغضاء وأدران أدناس من قلوبكم ظهروا والتاخي والحبملة 
تفقدوا. تراحمواتالفوا بينكم فيما صالحوا والكراهية والحزازات والعداوة والإحن 

المرورأدخلوا والذلة والجوع والفقر المصائب أهل ساعدوا ونقراءكم صعفاءكم 
فىالله، النم المحاويج. وتفقدوا الأرحام وصلوا الجيران إلى وأحسنوا الأيتام على 

علىوالقسوة انميف واحذروا والزوجات الأهل وتحقير ثإياكم والأمهات الأياء 
.إخوانا م—كم في ولن آباء ولصغارهم أبناء الملمين لكبار كونوا الأولاد 
بتحيةفليبدأه أخاه أحدكم قابل ثإذا اللام وافثوا الأرحام وصلوا الطعام أطعموا 
اشانفوا الأعمال قبول لهم اف وامحالوا بالأعمال هنوهم وليصافحه الإّلأم 

عاقالجنة يدخل لا تفلحون لعلكم ورسوله اش وأطيعوا بيتكم ذات وأصلحوا 
ولائاطع.

ووجدانهبمشاعره فتستبد العيد فرحة عليه تطغى من الاس من إن ~ ٠ 

ثديه أن نأغلنوا أئت وأخرا وأنوى ؟ر و ثتاوكأ ولا ثأقنوة ألإ عل وهتارم؛ ؤ ث نول ي~ 
والعدوان.الإثم على اكاون س نوع أعيادهم ى الكفرة *ع نالثاركت ، ٢ أية الماثدة محورة ه ^^١٠^ 

١ص وانظر ، الشويعر محمد جمع  ٤٠٠ص ٦ مجلد لماحته مجتتوعت ومقالات فتاوى مجموع  ٠٤،
فهدترتيب ٣ ج الشمأت صالح بن محمد الشيح فضيلة ورسائل فتاوى مجموع س ١ ٠ ٦ ، ١ ٠ ٠ 

. ٩٢٥٤ورنم  ٨٨٤٨ورنم  ٢٥٤٠رنم الدائمة اللبمة ونوى . - ٠١ ١٤١٢ ط اليان أصر 
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النمإلى وتدقعه بالعم والاعتراف الشكر واجب ئه تنلدرجة 
علموما . والعالي والكم والماهي المخيلة درجة ييغ حتى بالغس والإعجاب 

الأشجاننفوسهم يي نتهيج عر بعد من ذلوا ند أناس على يأتي قد العيد أن هدا 
،المش رغد بعد ألوائا الوص من ذاقوا •• الأحزان من ^١ صدورهم ز وتتحرك 

وٍلحتهمودمرنهم وقتلتهم فثردتهم العيم وفرة بعد غصصا العلقم من وتجرعوا 
والقدائفوالدبابات الصواريخ وأصوات أنات ين يعيش وبعضهم الحروب 
مءنكم ، والعناء الأنين الهجة محل وحل بالبكاء الفرحة عن ناعتاضوا واليران 

رأسهيمح من يرنوإلى ارووم الأم حنان ويلتمس الحانية الأبوة عطف ينئي ييم 
بالعيدندكرت عشرها بفقد المحن عليها توالت أرملة من كم ، بومه ويخفض 

الحزبعد استبدلوا نل وأمثالهم أولك كل عهلوف زوج كنف تحت مضى قد عرا 
.ونقرا فاقة والهناء الرحاء وبعد ذلأ 

ديارعلى وحرقة وحزنا كمدا قلبه ذاب سمعه أو هدا تدكر إذا اللم إن 
اذللثيعتصر لا لقلب أف شحيحا والبيان عاجزة الكلمات ليجد وأنه ، المسلمين 

حياةني الواحد الجسد سعور أين ، دمعا لدللك تسح لا عين وعميت ، ألما 
،العجب منها يقضي لا عجبا نرى ونحن الفجائع هذه نحكي إننا ،، ألمين الم
الرابطةتلكم ، ؟ الدين في إخوتنا فأين إخوة المؤمنون إنما ، ؟ لمين مكلنا نا أل

... وجدنا أنفقنا هلا ، تحركنا فهلا العفليمة 

دوارص يجد وآصغاعبا الأرض قاع نتى م الرم الإّلأم يالمنا )ا(لنسلآفلرإرحال 
ذلكعلى أدل وليس عفة وماس قاب أزمات السلمون ب يمش زس نهذا ، الكير والحرة الألم 

يثكل>^ ١١إل سالغرق وباينأرجائها الجوب إلى سالفال نمدآلامها الم الجراح ستلك 
بملهالراع هذا بماض أن لم مكل على واجثا كان هتا من ، وحرقة كمدا تذوب التعس يجعل 
يرادبما وبصيرة علم على الجمع يكون حتى ، ودعائه وتلمه ، وماله ونفسه ، ويده ولسانه ، وقاله 

اختلافعلى الثاهلل وجحافل الشر قوى مواجهة م واحدا صنا الجميع ولكون والمسلمين بالإسلام 
فيامن• /٢٩ الأساء ه ءاع-ثنني رأك1 وجن؛ محه أثثلإ ندءء إة ؤ ومذاهمها مللها 

واحدةمشاعر وتجمعكم واحدة ملة إلى ومحجهون واحد ونت م وتمهلرون واحد ونت في تصومون 
التعاونإلى يدعوكم ما كله ذلك ي أليس ؟ الإسلامية الوحدة بضرورة يشعركم ما كله ذلك في أليس 

•والدين الحق كلمة بفضلك وأعل الملمين وأعز الإسلام انصر اللهم ؟ والإخاء 
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دينأنك مغرور يا فوممت 
تنسكاالحرام الميت إلى تعج 
أمفمن الممضاء الحنمفمة تمكى 
يةحالالإسلام مجن ديار على 
مجاكض صارت قد المساجد حث 
جامدةوهي نكي المحاريب حتى 
كماليجن القالب يدوب مدا لغل 

دينلك مجا اف يمين علي 
وحدينبائس حل ويثكوك 

ميمانالإلف لفراق بكى كما 
عمرانبالكفر ولها أقفرت قد 

انوصلبنواقيس إلأ فيهن 
عيدانوهي رثى المنار حتى 

ثإيمانإمحلأم القلب في كان إن 
اإ؛تا*ى*يرعى هؤلاء يتذكر أن وقام صام سن نعمة ذي كل على فحق 

مجنكوبةللمسلمين أراض بمي ولا ، ذلواقد نوم أعزاء ويرحم الاياص ويواسي 
لقمةالأرض أمم يستجدون ، وأمراها وأراملها وبمامجاها وشهدائها بمجامديها 

بفرحتهلااعيد الاسعداد كيلك جميل هو وكم ، غطاء أو خيمة أو كساء أو 
أصحابعن وتفتيس ، ثكلى ومجواماة يتيم ومجلاطة كرية بتفريج استعداد وبهجته 

ولفتةحانية امجة وابممحلمة بكلمة مجالأفامعفهم ولا حيلا تستطع لم فان الحوائج، 
علىونمرهم حالهم ثإصلاح كربهم بتفريج لهم ودعاء موس تلب ص ءلاهرْ 

.يومجلون مجا عدكم فليجاوا حيرا فيكم أملوا قل إخوتكم إن ' عدوهم 
معهيكن فلم سائل أتام إذ عيتتة ن سفيان مع أمحني كنت ت رجل قال 

أعفلممصيبة اأى ; قال ؟! أبكاك الذي أبامحمدمحايا: فقلت فبكى محايمليه؛ 
:قال عه اش رصي معيد أبي وعن ، يمسه« فلا حرا رجل فيك يومجاى ن أص 

علىممقاه وس الجنة، لمار ص القيامة يوم الله أؤلممه جوع على مجؤُنا أؤلعم س ٠ 
مجناش كساه عرى على كاْ س المختوم، الرحيق س القيامة يوم اينه محقاه فلما 

.٠ الجة خضر 

:القائل در رممه 

وهوتاسمحا وكن تخل ولا وجهرا سرا متصديا وكن 
الكروبابالماس اشتد مجا إذا ظلا يداك قدمته مجا تجد 

حيرباب له فتح من 8 ت لف البعض قال ، للث سنحت إذا الفرصة فاغتنم 
:الماءل در وض (( دونه يغلق متى يعلم لا ^نه فلينتهزه 
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إمكانالإنسان على يدوم فلا ومقدرة إمكان كان إذا أحسن 
;- الله رحمه - القيم ابن قال 
الأعيانعلى بل للكفاية لا لازم نرض الدين ونمر هدا 
بمبمانوالدعا قبالتوجه ت عجز قان باللسان ؤإمجا بيد 

الإيمانناصر يا خردل مة حن للإيمان والقه ذا بعل ما 

تشعرإنها لوعجاب مثيرة ظاهرة الإسلام في الأعياد ظاهرة إن : فاقول أعود 
علىالخترة إرادتهم بانتصار قرحتهم هي إنما المسلمين عند فرحة أعفلم بان 

الغفرانبجوائر والظفر - رجل عر - ربهم بطاعة وقرحتهم وشهواتهم أهوائهم، 
وتوالهمورابطهم وتكاتفهم ، بالفردوس الكريم والوعد المران من والعتق 

هتهثمئ-مأ ؤبثتوء أس ثنل ثل ؤ ومراماتهم، وتعاطفهم وراحعهم 

صومهومل سررته وطابت ، نيته رمضان قى صحت لمن وطوبى فهنيئا 
منلحاله رثى مسكين ومسكين الختام، وحن بالقبول وفاز له، مغفورا وخرج 

،وكلأ إهمالا بمغانمه يظفر أن يسمملمر لم ثم الخفليم الموسم هدا عليه مجر 
.واستكبارا جحودا أو ، وانحرائا أوجنوحا 

٠^٠

(٠٨)إا(مرةمس 
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شوالمل( السف بصيام يفهله ما 

القريببالأمس ٠ ٠ ٠ تنفضي الرس وماعات تطوى الأيام صمحات هي ها 
.أيامه تصرمت واليوم رمضان هلال أهل أيام مل نودعه واليوم ■صبا استقبلنا 

يلامعودموعهم العابدين مودعا وارتحل ، رمضان حبل انصرم أن وبعد 
شوالمن أيام متت صيام لعباده اش اسحب ، فراقه على حزئا حدودهم ز بريقها 
مواصلةعلى لهم حول فلا وتعبوا كلوا الدين المقتصدين ص المابقون بها يمز 

ثمان رممصام ص ءا : ه المي قال لدلك ، سعةالأمر ني دام ما السير 
بعشرالحسنة لأن كله، العام أي . ، ١ الدهر(( كصيام كان شوال س ستا أتبعه 

متةوصيام أشهر، بحشره رمضان شهر صيام را ت الحديث ز جاء وقد ، أمثالها
.(( المنة صيام فدلك ، بشهرين بحده ايام 

;وأخطاء اعتقادات من شوال س المسن بصيام يتتعلق ومما 
مجنوأن - متابعتها ووجوب " شوال س المن صيام وجوب اعتقاد ~ ٠ 
-رمضان س عليه محا قضاء قبل صومها وصحة - صيامها منة كل يلزمه مره صامجها 

نمرمضان مجن يوما ٣ ٠ يكمل حتى آخر يوما فيقضي يوما ٢ ٩ رمضان كان إن 
العيدعقب صامها لن إلأ تكون لا المسن فضيلة وأن ~ شوال من المسن يمحوم 

بالأجرويحظى ، شوال غير في الصيام وجواز بصحة يقول وبعضهم ، مباشرة 
بلمتحتا ليس صيامها إن •' نال أن ببعضهم وبلغ - الحديث في به الموعود 
بالأياميميها الناص وبعض ، صعيف فضلها في الوارد والحديث ، مكروها 

الصبريوم ) ; له العوام وتسميه - المسن أوبعد العيد بعد واحد يوم وصوم - البيض 
.( الصبر أيام أو 

المسنفصيام ، صحيح عير الصواب عن بعيد خاطئ كلام كله وهدا 

•اش والنخزبمة ابن رواْ ;١( 
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،شوال ز دامت عا حرج نلأ زنها واو مستحب عتتامة وكونها . مستحب 
عاماويتركها عاما يصومها أن فله سنة كل صيامها مجرة صامجها مجن ولايلزم 

عليهما قضاء مجن بد ولا ، ثوابها ه نفيحرم ولا محنة كل في صيامها والأفضل 
مجنمتا انعه ثم ان رمجض صام مجن ٠ : لحديث صومها ثم رمجضان من أولا 

بعضصام ؤإنما رمجضان صام يعتم لا أيام عليه ومن ، الحديث ••ا شوال 
بدلا بل تكفيه فلا رمجضان مجن عليه ما قضاء نل الست صام فمن ولذا رمجضان؛١، 

.بثوابها يحظى أن أراد إن عليه ما بعد شوال في إءادآها من 
ويصوميوما ٢ ٩ ب يكتفي؛ بل عليه يزيد فلا ٢ ٩ رمضان شهر أن دام وما 

٠يوما ٣ ٠ رمجضان عدة يكمل حتى أيام زيادة بلا فقهل الت 

يومحلال - الشهر أول في محامجها مجن يدركها شوال من الست فضيلة ثان 
يصحفلا شوال غير ش صيامها أمجا . شوال ز دام مجا أواخره ومححله أو ~ المد 

,،روالدهر كصيام كان محوال مجن محثا أتبعه محم رمضان صام مجن، ٠ ت لحديث 

لمثإلأ غيره. في صحتها عدم يفيد بشهر والتقييد بشهر ندها .٠ ل لرمح  ١٠
يقولهولا ، فيه فاثدة لا حشوا كلامه وكان فاثدة البي لتقتيد يكن 
يشرعلا لدا ، ،١ ه يى نى إلا نو ائ 0 ألهة ما -نلأ دء ؤ لأنه طم 

إلاعير لغير أو لعير تركت محواء مجحلها فات محنة لأنها شوال انسلاخ بمد فضاؤها 
التيالأعذار من ذلك نحو أو ، مامِأو حيض أو محرض محن عذر ل لكن إذا أنه 

أمجا، صيامها نوى إن أجرها يدرك فانه شوال ن، صيامها محن بممحكن لم بحبها 
هيشهر كل محن اليض الأيام إذ محنهم جهل فهدا الثيض بالأيام لها تسمينهم 

أوالستالعيد بعل واحل يوم صيام وأمحا ، عشر والخامس عثر والراح عثر اكالث 
يومكل الصر ويوم ، صحيح غر فهذا ( المحبر أيام أد المحبر يوم ) ت وتسميته 

الصيام.فيه يمتنع مجما وتمنعها نفك تصبر لأنك صبر يوم فهو فيه تموم 

.١ • h-\.U-A»،ص : المد مححمد بسر الخيام، فتاوى )١( 

-لم حمريل )٢( 
.٤( و )٣ الجم محورة )٣( 
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منعليه ما أنهى أنه أي الأبرار عيد شوال س الثامن اليوم يمي والعض ٠
يوموهو عيد الأسبوع وفي متتدعق تسمية وهذه يعيد أن له فحق الت صيام 

.غير لا الإسلام سماه ما إلا عيدا يمي فلا الجمعة 

وأنذرية له كان مجن إلا الأيام هذه يصوم لا أنه بعضهم ينعمه ما ومنها — ٠ 
هؤلاءبين الشيهيان ألقاه مبين خلال وهذا ٠ عياله تموت تركها ثم صامها من 

,الماكين الاس 

مناليوم هذا ني ضلر أن ه لفبالماح وذللئا الهار أناء الصيام إبمنال ~ ٠ 
علىفالواجب شيء في الشرع من لنص السل وهذا نرعى عذر وبدون الستة 

تهلوعيةكانت ؤإن الشرعية أعماله من ييطل ولا قوية عريمة ذو يكون أن الملم 
.أم :>ولأىثا' تحار لقول 

رمجضانصام من را : ه المي عن ثت : له فنقول بكراهتها نال س قول أما 
أنعلى يدل صحيح حديث فهذا ، ، ل الدهر(( كصيام كان شوال من مقا أتبعه ثم 

أتمهمن وجماعة وأحمد الشافعي به عمل وفد ، سنه شوال من أيام ستة صيام 
لكراهيةالعلماء بعض به بملل بما الحديث هدا يقابل أن يصح ولا ؛ العلماء 
بانهأو وجوبها يقلن أن لخوف أو رمضان من أنها الجاهل بمتفد أن حشية صومها 

وهىالفلنون من ونه ، يصومها كان أنه العلم أهل من مبقه ممن أحد عن محلعه لم 
مالكوالإمام ، ^٢، أه يعلم لم من على حجه علم ومن ، الصحيحة المنة تقاوم لا 
٠عنده يصح لم أو الحديث يلغه لم ~ اش حمه ر~ 

شركأن من كان وعلان فلأن لقول الدليل ترك س ت أنول ت خطترة نمته 
سيدستة مخالفة يجوز لا أنه من المسالمون عاليه أجمع الذي الأصل حالف 

.والخسة ملم رواه ( ١ ) 
١ص الدالة اللجنة جواب )٢(  رغا رمالة وانظر ، المني محمد جمع الصيام فتاوى مجن  ٠٩

فيهرد ا الشلاحي صلاح تحقيق العلاثي الحافظ تصنيف ٠ شوال مجن أيام ست صيام عن الإشكال 
بمحلا وأنه ، كلها الحديث طرق بتضعيف ٠ لحية ابن ٠ ب المعروف المخمياب أبي الحافظ دعوى 

.الدعوى هذه تفيد في وأصاب فيه فأجاد ، ه اممه رصرل إلى شيء منها 
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رحمه— الثانعى الإمام قال ، كان من كائن لفول اصتانت إذا الأولين 
لهيكن لم اش رسول نة ّله امسبانت ضن أن على لمون المأجمع ْ ~'ارفٌ 
الشىبعد أحد ليس ٠ ; — اش رحمه ~ مالك الإمام وقال ، ء أحد لقول يدعها أن 

سالناس بعض يفعله وما ، ٠ ه النكب إلأ وي؛ترك قوله س وينحي إلا 1. 
لماومخالف السالف لهدي مخالف فهذا إليه ينتمون من مذهب لإمام التعصب 

عاىفالواجب ، التعصب وذم التقليد ذم على متممون فاتهم ، المذاهب أئمة عليه 
الحنفيأو المالكي محع كان مراء به ياتحد وأن ، الدليل بممر أن السلم 

إلاأحد من U ء ; الشافعي قال ، غيرهم مع أو الخلي أو الشافعي أو 
منأصلت أو نول مجن نلت فمهما ، عنه وتحزب ه الرسول سنة عليه وتذهب 

وهوهؤ اينه رسول قال ما فالقول قلت  ١٠خلاف ه الله رسول عن فيه أصل 
:المائل در وممه ، ا( مدمي فهو الحديث صح ®إدا ؛ ويقول ، ٠ قولي 

إسلامله لمن ينبغي لا الإمام ة فيحنأبو ال ق
تعرصاحتى بانوالئ أحذ 

هجرةالدار إمام الك وم
مولذو ه نمكلام كل 

رأيتمإن قال والشافعي 
الجدارافاضربوا الحديث مجن 

تكتموالا لهم نال وأحمد 
الرجالألد تقلا دينك 

:اش رحمه الميم ابن وتأل 
الذيعلى فهو الخوف كل والخوف 

المرتضىوالحديث الكتاب على 
الحجرةنحو أنار وقل قال 

الرسولسوى مردود ومنه 
رويتملما مخالنا قولي 

الأحماراالمخالف بقولي 
احللبواذلك اصل بل نلته ما 

ممالاأولاهمو ترى حتى 

فلأنفول لأجل النصوص ترك 

تةًءدثأء
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هالفوضائو بلأيوج 

ثبجرأءاننوأ ارمق '^وأم •' ويقول أص4 ت ت"الى يقول 
ربكبآن لم الأحي أبشرك ؤإني تنفروا( ولا )بشروا الحديث وني أمح4حنتب 

وأتهالطيم الذنب ويغفر الجزيل الجزاء ويجزى التسير العمل شل رحتم غفور 
جنةأعد قد أنه وأبشرك بولدها الأم عن عبادء وبجميع بك أرحم الراحمين أرحم 

أنهارهاواطردت الشهر هدا قى أبوابها ضحت قل والأرض السماوات عرصها 
الخيرمحن عرفت قد محا على قانت للمتقين أعدن نممها واكتمل حورها وتزينت 
بلعليك الطاعة وتسهيل الدنيا ي التومق تجد قلبك كل من اش وأحب والهدى 
ماءالكعرض عرصها وجنة الأخرة في الواسعة الرحمة وتجد قلبك إلى تحبيبها 

•والأرض 
لأعمالكوتقويم محاسبة نقهلة المبارك الشهر هدا يكون أن على احرص " " ١

.لحياتك وتمعحيح ومراجعة 
.فيهعليه اممدن محا على رمجضان بعل الاستمرار على العزم اعقد - ٢ 

الأعمار.انقضاء على الأحوال وتتابع الأوقات وتصرم الزمان بمضي اعتبر ~ ٣ 
سبحانهوهو"" التائبين توبة يقبل الراحمين وأرحم الأكرمين أكرم اممه أن اعلم " " ٤

~تعالى ~ اممه ومترك معصية فعلت فإذا ولايهمل، يمهل العقاب، ديد م~ 
كلكالعودة عدم على العزم واعفر للتوبة فارع لختوب لك إنذار أنه فاعلم 

٠العصية 

وتذكرالصالحين، الأخيار مصاحبة على واحرص ، السوء جلساء عن ابتعد ~ ٥ 
ألرمولح أمحدئ ثثش بقول تدنه ءك آلظاِلم يعص يينم ؤ ت تحالى نوله 

١لرءرر : الحديث وفي ، را، ه هلا فلأثا أيد ز ثى ِض:لق 0 ثيلأ 
الرا الأخر الحديث وفي ا< يخالل من أحدكم فلينظر ، خليلهدين على 

(VA-YU) سورة
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المحاحبرر ; قيل وقدينا ، (( نقى إلا طعامك يأكل ولا مؤمنا إلا تصاحب 
الأخيارصاحب ، الطاع رق نة والمجال، مجانس والمجالس محاحب، 

.((تعرف فيهم 

;الشاعر يمول ما أحن ومجا 

الردىفتردى،ع الأردي تصحب ولا خيارهم فاصحب القوم صحت ما إذا 
.مثلهم كت صاحبتهم إن فانك الأشرار مصاحبة مجن احدر فاحدر 

بالعبادةوالأنس الشوق عفلمم على يدل اجد المإلى اككير على الاعتياد إن ~ ٦ 
.الخالق ومناجاه 

ولى.إذا تذكره ما أمحرع فما صيانته فاحن راحل صيف الشهر هذا أن اعلم — ٧ 
عنهحبست مما انطلاق يوم تجعله فلا للرب نكر يوم المد يوم أن اعلم ~ ٨ 

.الشهر هذا فى الئ، نم

واعلموالمعدمجين والئكالى اليتامى إخوانلث، العيد بيوم مرور فرح وأنت تدكر ~ ٩ 
٠العم شكر إلى فسارع الحال هذا يبدل أن على قادر علتهم فهنللثا من أن 

رفعهقد واش يوما تركع أن عللث الفقير تهين لا 
عنونهيهم اش بaلاءة يدك تحت ومجن وأولادك أهلك أمر فى الاجتهاد - ١  •

عليهمراع فانلئا المجالات جميع فى لهم حنة قدوة وكن ، معاصيه 
ذكرعن الصالة النكرات جمح من بيتلث، وأخل ، اش أمام عنهم وممحوول 

علىالحل يترك الماس وبعض ، عتقك فى أمانة فأولادك الصلاة، وعن اش 
هذاأن ثلث، ولا ، ذهبوا وكيف من ومع ذهبوا أين يعلم لا للأولاد الغارب 
ليمحواأطفاله أن يعلم أن لم مكل على لزاما كان هنا ومن ، للرعية تضييع 
;تعالى قال ، والحساب العرض يوم عنهم محيال وأنه عنده ودائع سوى 

،، ١١تأيثانة  jMه ^١ _ أنفء وأ أك:١^١ \ %ؤ 
تربيتهميحسنا وأن أولادهما في سبحانه اش يتقيا أن أبوين كل فش 

•اكم؛م)٦( سررة )١( 



!٧٩

اشبكتاب يحصنوهم وأن أعمارهم مراحل مخلف ى ومرانتهم وتوجيههم 
الغفلةأو إهمالهم وعدم الفاضلة الإسلامية بالاداب وتأديبهم رسوله ومحنة 
أنإثتا بالمرء كفى ٠ و إضاعة نالها ، الأعمال وكثرة الانشغال بحجة عنهم 

.را، و بموت محن يضيع 
جماعةالصلاة على المحافثلة ; ومحنها أمورك جميع في نفك حاب ~ ١ 

—الجيران تفقد — الأرحام صلة — الوالدين بر — الزكاة — الفجر خاصة 
إخوانكبامحور الاهتمام ~ الإسراف عدم ~ شحناء وبينه بينك عس الصفح 

استجابتك~ نفك لفائدة عليه ثليّتا محما شيء صرف عدم ~ الملمين 
—لممسك تحبه ما لأخيك حبك — الرياء من الحذر — بالنصح وفرحك 

قالالأمر هدا بموتك لا أحيوا ~ معانيه وتدبر القرآن تلاوة للإصلاح، سعيك 
،أنا ; عنه اش رضي بكر أبو نال ؟ صائما اليوم منكم أصح مجن 8  ت

:قال ، أنا ; محه اش رضي بكر أبو قال ؟ جنازة اليوم منكم نح فمن ت قال 
فمنت قال ، أنات عنه ايقه رضي بكر أبو قال ؟ مسكينا منكم اليوم أؤلعم فمن 
•ه فمال ، أنا ت عنه اممه رصي بكر أبو نال ؟ مريئا اليوم منكم عاد 

.٢ ل ء الجنة دخل إلا امرئ في اجتمعت ما 

ملم.رواْ )١( 

•ملم رواْ )٢( 
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خاتمة
محيروتئن هوقظة 

يتخذأليس ، محقراأراد أحدكم أن لو  ١١ت يقول عنه اممه رصي أبوالدرداء كان 
نخذواأبعد، القيامة طريق ففر  ١١■' قال بلى، ت قالوا ؟ ويلغه بملحه ما الراد من 

،المشور يرم لحر حر0 شديدا يوما صوموا الأمور لعظائم حجوا ، بملحكم مجا 
.(( عسير ليوم الر بصدقة ُصدقوا ، القبور لفللمة الليل ظلمة في ركمن صلوا 

فان.. أصحابها أحوال فى وتتأمل للمقابر زيارة وفينة فينة بين ما للث وليكن 
-ادمالوعن سكتوا الحديث عن • يرعى عيونهم ؛ي والدود • صرعى القوم 

والجمالالحسن ذهب المهزوم بجانب والهنتصر المفللوم بجانب الظالم صمتوا 
.يناورون ولا يتجاورون أموات . - . الأعمال وبقيت والمال والجاه 

والزوارالأصحاب وجافاهم أحجار أعماقهم وفي محكتوا 
غبارالجفون على الجمال بعد وأصبحت الوجوه تلك وتغيرت 

٠الموقف لهدا أعددت فماذا 
منالماضي العام معنا صام صائم كم واعتبر رمضان الله عبد يا فامحتغل 

بملنفي إنهم ؟ الأن هم أين تعرفهم الدين والصبيان والشباب اء والمالرجال 
ثإكنعديدة رمضانات صيام يرملون كانوا . يشتهون ما وبين بيتهم حيل الأرض 
:لهم لقلما حاطبناهم ولو الأن هم أين باغتهم الأجل 

ودياربعدكم مجن لما قلوب ذأو-ىشت ا فارقتمونا ااح_أ_ابن
غزارلفراق لدموع فجاءت مضى من محاسن تذاكرنا قد فكم 

تدارالمنون ات وكامحلحى بقا فلا نقضي ثم وقضيتم قضوا 

نزاروسوف اكم فزرنومنم ر ابقمزور ناكم لأيا وكن
.وحياتك عمرك فى تصومه رمضان آخر هو الشهر هذا يكون قد أخي 

ؤإحوانوجيران أهل بين من سلف في صام ممن تحرف كنت كم 
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رجوعازمحال يوم إلى لي وهل ^ ١^ من يرنا لها هل ألا 
طلوعأقلن ند لبمدور وهل تواصل الحسب إعراض مد وهل 

؟تجزع أم للسن أتصبر ؟ تصنع فا المراق دهاك 
؟ودعوا إذا تكون محكمف جيرة وهم تبكى كنت إذا 

٠٠٠

والانتقالبالرحيل تمهل ننسى خدنك الصيام شهر غيا 
حالخير في بقابل وعدت ولى الحول ما إذا ادرى نما 

؟بالى اللحد في نشى أنك أو حثا الأحياء مع أنلقانى 
أخرىولا دنيا ينفعك لا فيما وثلث بضياع فيه تفرط فلا 

•جنته من ويقربك ربك برصي ما على عمرك ني دقيقة كل على واحرص 
تزدادوزلتي مضى والعمر ترداد له الجم على فم ال

نقادولى بهرجى أكثر ُا زاد لي وما ثقتي أبعد ما 
الجديدباللباس فناهره جمل أو ؟ العيد أدرك لمن العيد ليس أنه لنعلم ثم 

العيدليس . يريد كما الدنيا أوجاءته ، والعديد بالعدد وتفاخر ، العبيد خدعته أو 
بكنيولا . الوطنان المراكب بركوب ولا . الشهية المواتي بصف اش عبد يا 

فيماالمجيد العرش ذا اش واتقى ، نزيد طاعاته لمن العيد ولكن ، ايهية الدور 
شديدحرها ، الونيد دائمة نارا وخاف . الوعيد يرم ّمهلوة وأمن ، ويعيد محيى 
أولوحرامها . حديد عصيها . الحديد ولا الحجارة عليها تقوى لا ، بعيد فعرها 
فاجرلكل أعدت ، والصديد والقيح والمهل والدم الزقوم أهلها طعام . شديد بطش 
فالنعمنعمه على وشكروه التوحيد لربهم وأخلصوا ادان4 ائفوا لمن العيد ، عنيد 

والمزيدوالرضوان . والتخليد النعيم دار بالجنة أولياءه اممه ويكرم • تزيد بالشكر 
■محيي ولا يفنى لا الدى 

بانقضاءوتكراره بمروره وتذكروا • العند هدا عفلمة وامتحضروا اش فاتقوا 
للسفربالتقوى خزودوا ، أجالكم وحمحور أعمالكم وختم آثاركم وانتهاء أعماركم 

وع؛د£اؤ ; عصيب الحشر ش والوقوف كئود والعقبة بعيد الملريق فان ؛ البعيد 
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الغافلالعند للمْلرود فالويل را، ه محي يته َقت ئ ه أ-لبى أل1نت ^٠ 
يرزقاأن القه نال ، الوعيد يوم نله المار س انمق فاته الذي ، انعنيد اللاهي 

،الصالح ل بالعمالمقرون ، المديد العمر بعد الحميد والعود إليه الرجوع 
.المديد والقول 

الحديدلك يلين وبالتفوى تريد ما تبلغ لمالإخلاص 
:أخر وقال 

اليدهو التقي ولكن محال جمع حادة الأرى ولت 
:أخر ونال 

الحرارةأيسر على ولا تقوى لا المرد على نفي 
؟والحجارة الماس وقودها نار لحر تقوى فكيف 

:آخر وقال 
لينجمك ليار uملأ أيا 

;أخر وقال 
عبيدهمشابت إذا الملوك إن 

كرنابذا أولى خالقي يا وأث 
:آخر وقال 

بشاشتهتبقى يرى مما ّثيء لا 
خزالمهيوتا هرمز عن تغن لم 

لهالرياح تجرى إذ ساليان ولا 
لعزتهاكانت المي الملوك أين 

كدببلا مورود هناللث حوض 

;أخر وقال 

الظهيرْم عز مرينا تب 

أبرارعتق عتموهم رفهم في 
المارمن فاضي الرق ز قدثست 

والولدالمال ويفتى الإله بجقى 
خلدوافا عاد حاولت ند والخلد 

ردمحنهما فتما والجن والإنس 
يفدوافد إليها أوب كل من 

وردواكما يوما ورده محن بد لا 

تجنهكل ات ومجي نكل ات مند 

(١٩)ق سورة ( ١إ 
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هيغوفم وعاللسب كل ات وم
فالخلائق كل >_ يوحشك لا 

:آخر ونال 

تلقاهأنك من بد لا له اثت أو الموت س نر 
محتقراهنلك ني خانك نشه 4ا الدار بذي واكب 

الذنوبعلى وهو رمضان ومضى رمضان فى نرتل من يا اش عد فيا 
منيا ، العلاءة غير في عمره ضيع من يا ، والقيام الصيام عن غافل والعصيان 

وشهرالقرآن خصمه جعل من يا ، الضاعة وبئت والتفريط التسمريف رضاعته 
آالشفاعة خصمك جعلته ممن ترجو كيف رمضان 

اعتدارك فليس كمدا ومت المهنايا تلم ولا لم فنقك 
يشخالقيامة يوم في والصور خمماوه محمحاوه لمن ويل 

وأينV الباكية مقلتك فأين وهوانه افه بغضب مصيبتك عفلمت لقل 
؟توبتك أخرت يوم لأي ؟ الغادية الرائحة نفرك وأين ؟ الجارية دمعتك 

مدةإليك فما كلأ ؟ حائل وحول قابل عام إلى ؟ أوبتك ادخرن عام ولأي 
منوكم ؟ يينه فلم بلوغه أمل مرمل من فكم ؟ المقدار معرفة ولا ؟ الأعمار 

وثيابالتزينهV تلحيده ش جعل لعيده تلينا أعد محن وكم ؟ يختمه لم له مدرك 
وهومحواه بعده يصوم لا من وكم ؟ فيرم قي ُرتهئا صار لمهلرْ ومتاهيا ؟ لتكفينه صارت 

؟يراه أنه غيره في يطمع 

الأعواممحالف في لما المرافقون المرام العوام أين الحبيب أخي اش عبد يا 
مجنمعاملين، لله حق كل وفي شاميين رمضان شهر لتالي معنا كانوا س وأين 
هادمواش أتاهم ، والقرابان والجيرة والأخوات والإخوه والأمهات الاياء 

منهموعتلل المشاهد منهم فأخلى الجماعات ومفرق الشهران وقاطع اللذان 
دفعافيه هم لما يجدون لا ، صرعى الألحاد بملون في تراهم ، الماجد 

تدعىربها إلى فيه الأمم يوما يتظرون ، نفعا ولا صرا لأنفسهم يملكون ولا 
والعيوناليوم ذاك هول من ترعد والماص عى ونإأى١لمومح تحشر والخلائق 
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مح>سهلمالئور ذ محإ ؤ ت صدعا الحساب س تممدع والقلوب ، يمتا تذرف 

بدافهر رمضان شهر أءل١ءه من اش أهل١ع كم وانتهى بدا شهر رمضان شهر 
ماتممن فيه مات كم وانتهى بدا شهر رمضان شهر عماه من اش عمى كم وانتهى 

لتيا ؟ وجوهنا بهما مضروب أم ، ونامتاصيامنا أمقبول شعري لت نا 
،الوروديوم عالنا تنهد محا تحققنا ويالتتا ؟ تعود لا أو أيامك تعود هل شعرى 

ىفتحن أيامك عادت إذا وهل ؟ المْلرود ومجن مجنا المقبول من علمنا لتتا ويا 
البلىومرنا اللحود. عليتا انهلقت ُد أم ؟ والجود الركوع أهل رنتانى الوجود 
,عودالنهر يا لممرمجك أسفاه فوا . والدود

عملاواستودعوه العبران لفراقه وأسبلوا يالزفرات شهركم ودعوا القه عباد 
إلايبق ولم رحيله دنا قد رمضان شهر إن ألا الخفيات عالم عند لكم يشهد صالحا 

فابكواوأيامه لياليه وتمحرمت نظامه وتشتت خيامه قوضت قل رمضان شهر . قليله
يصوملا محالم مءن فكم ونيعوْ الدُوع نرانه لأجله وأجروا وثدءوْ بالأحزان عليه 
لعلكالعبرات بارسال شهرك ودع هذا فا أبدا بعده يقوم لا قاثم ُن وكم غيره 
.والإنابةبالتوبة شهرك بقية وشع المثرات من تقال 

وابكيهابالباب نف خطاياك زادت ذهبت قد الصوم وليالي غافلا يا 
أمانيهابالتقوى القس بلغ أن عى بالقبول تحفلى لعلك وتب 
راجيهافاز أجوزا أرجو أتت وند الدليل العبد أنا إلهي وتل 

فيهاغارق فاني ذنوبي واغفر عملي ولا نفي إلى تكلني فلا 
التوبقابل الذنب غال فانه عليه وأنل ربك إلى ارجع وأّرف عمى س فيا 

هوإنم حمعأ آلدزب بمفر آقت إف ؤ غضبه رحمته سبقت الراحمين أرحم 
،٣١أشثل>تب< ءي نتنعزأ ءثاد.ء عن ١^؛ مل وهو ؤ ، ١ ه أؤم ءو 

•ل؛، 4 َىر عن ء' وؤ 

.(٥٣النم)سور؛ )٢( . (٩٩الكهف))ل(ّررة 

 )٣(jy ' ( ٢٠)الثوري . )٣() الشررى ّررة )٤'
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اعترفثم ارعوى نم انتهى ثم اقترف تم اعتدى ثم عدى من يا 
ملففد ما لهم يغفر ينتهوا إن آياته في اش بقول ر ثأب

وموت( الفجاة موت يفلهر وأن •••• الساعة اقتراب من ) ؛ . الهي يمول 
وقدرحمة نوع يكون وفل نحوه أو مرض من مقدمات بلا الموت أي ت الفجاة 
نلالمرض يمتحمون الصالح اللف كان وقد أعلم واش هذا منتقم أحية يكون 

والعملبالتوبة يستعد وحتى الذنوب من المؤمن به يكفر مجا آخر لأنه الموت 
ؤإذاالبلايا تكفر أن عاها فا الخطايا عفلمن إذا أما اش للقاء ويتهيأ المالح 

يحدثالفجأة مجون كان ؤإن ذميهم عن مثن ذ الأثام ؤلغت 
بلاإنعاركثير موت • عجمة بمورة أيامنا في وانتشر زاد فقل مبق *يمن نادرا 

.السلامة اش نسال إنذار ولامابقة 

أكفانإلى فرش من فتاق بغتة المنية تأتي ا فلربم
معلومزمن ولا معلومة سن له ليس الموت أن على الأمة أجمعت اش عبد يا 

مجنأهبة عار المرء ليكون وذلك معلوم حال ولا معلوم مكان ولا معلوم مرض ولا 
أوتوقفصدمجة أو جالهلة أو نوبة أو بكتة بغتة فجاه ياتى فالموت له مستعدا ذلك 
•المد قيامة وتقوم الأجل يحين فحيتئد تنفى توقف أو قلب 

الغصنإر وانفلر ظلمته ويذهب النهار يمحوه كيف الهيم الأيل هذا إر انفلر 
كيفالجميلة الزهرة إر واننلر الأرض على ويتناثر يتفتت ثم محس كيف الأخضر 

وزالتلولها تجر كيف غروبها عند اكس وانثلرإلى وبهاوها رونقها ويذهب تذبل 
:الد عبد يا حالما وهدا نحروه، يذهب كيف الشهر اخر في القمر إر وانفلر حرارتها 

فيإنسان فكل وجزاء حساب ثم وبعث موت ثم وهرم كم ثم شاب يشها طفولة 
؟مقر أو نعيم أيحقبه الفر هذا يعفه ما شعري ليت ويأ سفر في الدنيا هذه 

؟يتفرك وماذا ؟ مصيرك ومحا ؟ عليه قادم أنت ما اش عبد يا فانفلر 
ذهبمجن مخيلتك في واستعرض باهلها وتقلبها الدنيا هذه في ملثا فكر 

؟وجد ماذا وتركها 

وأنت، والمساء والرجال ، والوزراء والأمراء ، والفقراء الأغنياء تركها 
؟العدة احدمحت فهل أ الملريق هذا على ماثر القه عبد يا 
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الشابأخي 

الخالصرب رفع إدرص أين المرسلين ثيخ نوح أئن والاحرون الأولون أين 
عليهماش صلى الأبناء سار ين من الكليم مومى أين الرحمن خليل راهيم إش 

أيءنالماضية الأمم أين الأرار أصحابه أين ه المض خاتم محمد أين ويم 
شالتيجان مقارعهم على نمت اإذي,ن أين الخالية القرون أين المالفة الملوك 

الدينأين والغارب المشارق لهم دامت الدين \أن والشجعان الأبهلال مهروا الدين 
الدينأيءن وعتيا كبرا الخلائق على ناموا ألدين أين والمشارب باللذات تمتعوا 
هلوعزا مة الأرض لهم تضعضعت الدين أئن وعشيا بكرة الحلل ني راحوا 
الرمممسا. وأبادهم الأمم مفني اش أفناهم ركزا لهم تسمع أو أحد من منهم تحس 

فأصبحواوالمحور الجنادل تحت القبور ضيق إلى النمور معة رن أخرجهم 
هجرهماكتسبوا ما عنهم أغنى ولا جمعوا ما ينمحهم لم ماكنهم إلا ترى لا 

لأنشدوانطقوا ولو والبعداء الأقرباء ونسيهم والأصفياء الإخوان 
وادبكل ;احلون وأملي رمس رمين بالحجون مغيم 

الوادم الأب كانوا ولا حجا م لهأكن م كأني 
البعادعلى لام بالنارمحوا أبيتهم نان لام بالفعرجوا 

•إلتك المريق ني نهو غترك إلى تخْناك كما الموت ملك أن اليقين حق بفن 
أعوامإلا هي وما زوال إلى مصيرها فان وطالت باك امتدت مهما الحياة أن واعلم 

•فريدا وحيدا وتصبح واحذلات وأيام 
إلىهاظر اليوم تلو اليوم وجاءك الأيام عقك مضت إذا قليلا مجعى أخي فكر 

المليانأين الدار هدْ من بالرحيل وأذنت رحلك طويت إذا الأيام آخر 
.المكان بدلك تنزل لم كأنك نبئا يكن لم والملهيات والمشتهيات 
فارتحالنزول الدنيا كذا ارتحاشا ئم محا ها نزلما 

نرأر ترجوه خير من خبات بما أعلم فالقه والأعوام نون والالأيام مضت نعم 
.به اش تلقى 

محمىففد مضى مما مضى وما انقضى إذا يكن لم شيئا كأن 
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وانقضتمضت كيف والأعوام والتهور والأوقات الأزمنة بمضي لنعتبر 
الشهروممرم الوقت ودرج حك وذهن وملقن وانقرضت وخلت 
.العمر واسلخ 

الشيبالشاب ظل لك نص 
المنونلداعي تعدا جمفكن 

الهلببالمريض داوى ونبلك 
يتوبءن ه نفعلى يخاف 

الخطوبصواك باسم وئادتلث 
قريبآب هو الذي فكل 
الطبيبومات المريض فعاش 

يتوبلا مجن بحالة فكيف 

يومالأكم الفزع يوم المفزعة والأحوال الأهوال من المور بعد ماذا ؛ أخي 
والنوروالحشر والحساب البعث من اأعفلام والدواهي والأمور والطوام الحسرة 

.اممه يدي ين الوقوف يوم القيامة يوم 

،القيامة يوم أجمعين الخلائق مجوعي أن اعلموا 
كانكن لم أننا إليه نود وموقف الحاد في تبعات إلى 
الوقف،وذكر الموت ذكر الدنيا لذة عني قهلعا ثيقان ؤ اليمي إبراهيم تال 

•( وجل عز اش دي يص 
ظ: فرأعمر اس سمع مجن حدش : قال بزة أبي بن القاسم وعن 

حر،حتى فكي : ونال صه، ِ)ي أناش ثمم بجم ؤ بلغ؛ حتى إن*ثمحأت4 
لوم© بوزن أيم أومحك يقأ رألأ كثتر ابن، قال .بعدم ما راءة من وامتنع 
السرائريعلم من يدي بين والقيام ، المبعث من أوائلث يخاف أما ت أى ه؛ عظم 

فتهحسر من ، الخطب جليل الفزع، كثير الهول، عظيم يوم في والضمائر، 
يقومونأي ؛ أممله< مَت أناش يقوم ؛^٤٠ ت تمالى وقيل ؟إ حامية نارا أدخل 
اشأمر من ويغثامم الجرم، على صنك ضيق حرج موقف في غرلأ عراة حفاة 
.محه والحواس القوى تعجز ما تعالى 

iقوميوم الطيم، اليوم ذلكم ، الأكم العرض يوم القيامة ليوم إن ؛ ؛حواني 
،وطوام ودواص وعجائب جسيمة وشدائد ، عظيمة أهوالا الحالين لرب الناس 
،القلوب وتنخلع ويحتار، الحليم ويندهش ، اللبسس، فيها يحار ، عذلاما وأمورا 



الأكبادعنها وتممطع ، الولدان وتشيب ، الحوامل ونذهل ، الأولاد وتنمى 
وأهوالنظائع إنها نعم ، المحاجر القلوب ونلغ ، القول لها وتشش وتذوب، 

الندامةفه تشر لا ُعم c القل ۶ نم■ ٠ الأمتان اتصاك الأذان نص داني ن٠ 

ونشدالماس تشده الذي الرهيب الشامل الدمار ذلك الأهوال تلك ومن 
تسيروالمال تزلزل فالأرض قلوبهم وتنازل نقومهم عليهم وتملك أبصارهم 
وتذهبتكور والشعس ونمور تنشق ماء والوتفجر تمجر والبحار ونسفا 
بماملالمكوير محورة واقرأ عقدها ويممرتل صووها تكدر والجرم يخسف والقمر 

سوتشتد القلوب لها تتزعج التي الأوصاف مجن القيامة يوم أوصاف ترى وتدبر 
للاستعدادالألباب أولي وتحث المخاوف وتعم الفرائص لها وترتعد الكروب أجلها 
أنأراد مجن : السلف بعض قال ولهذا اللوم يوجب ما كل عن وزجرهم اليوم لذلك 

هذاثبت بل َؤزدشه أمحس ؤإدا مجررة فليتدبر عون رأى كأنه القيامة يرم إلى ينظر 
القيامةيوم إلى ينظر أن مره مجن ت نال عنه اش رصي عمر ابن حديث مجن مرفوعا 

ألث،آنوؤإدا ققؤذه الثتآ» ٠^^١ ث َؤدثه أمحس ُؤإدا فليقرأ عين رأي كأنه 

واستمعاش عبد يا تذكر العفليم للأمر وعملك وبصرك ومجمعك قلبك فأحضر 
الخروجيوم ذلك بالحق الصيحة يسمحون يوم قريب مكان مجن المنادى ينادى يرم 

فيهليرالملك مالك اش على العرض إلى ودعائك مجمعك في الصوت ونوع فتصور 
فيأتت فبينما الرب على للهرشمي واحدة صيحة لأنها للنداء رأمجك ويشيب تلجك 

قائمانرك غار من مغرا فخرجت الأرض بانشئاق سمعت إذ الصوت مجن فزع 
الأئواثه<مجن عم-مث هإولإ »ؤئئثا ماء الإلى ببصرك ثاحصا قدميك على 

حبلمؤأعنإق >ؤوثثثت وأحزانك بخوفك وانفرادك ومذلمك تعريك فتصور 
.١[ ]د:خ• مناه ١^ مح ٥^ 

.وءمْ ١( . و. ،■٣ و  TU/Y)وأحمد ( oUn/iو  ٠١)أ/ه والحاكم ( ٣٣٣)الترمذي 



القيامةيوم لهول رؤؤسها منكسة ١^^۶؛، من الوحوش إنال ونمور تذكر ثم 
هولفيا الماء وانشمتإ النشور ليوم ذك الخلائق من وانفرادها توحشها فبعد 

.ذلك صوت 

وقدحافيا عريانا مقرئا ونوقك فتصور القيامة يوم وهول الأم ذلك لشدة فيا 
أنتفبينما العالمين رب ظل إلا لأحد ظل لا الخلائق رووس من الشمس أدنيت 

الأممازدحمت ثم الشمس حر من والوهج الكرب اشتل المزعجة الحال تلك على 
والخوفالسلس ندة مجن الأعناق وانقهلعت الأقدام واختلفت وتضايقت وتدافعت 

والسلسالأجسام وازدحام الأنفاس كثرة الشمس حر إلى وانضاف العظيم 
علىارتفع تم امتقع حتى الأرض على عرفهم وفاض راحة ولا نوم ولا تضاعف 

سبعونزمام كل مع زمام ألف صبعون ولها تقاد جهنم مجيء نمور ثم الأبدان 
يقولركتته على جثي ولأنىَّلإلأ مقرب ملك ض فلا يجرونها ملك ألف 

أليكرتمل4لد وأن آلإلس ندً=كر مهثم بجند ؤو-إمحا» شي نفي 
وخوفارعيا القلوب مجلا ند الذي المفزع المهيل الوقف ذلك فتصور [ ٢٣• ]الفجر 
نفكفتوهم أحدهم محالة لا وأنى َءج ومنظر موقف من له يا وذعرا وقلقا 

افصلمنتطرون معك والناس الشديد والرعب والفزع الخرق علاك وقد بكربك 
ينادونوهم الخلائق أصوات فتصور الشقاء دار إلى أو عادة الدار إلى القضاء 

لنييى ألزء فز نفي نفي ينادي بنفسه منهم واحد كل متفرد باجمعهم 
•محي؛؛ ثآف بمم.قنؤ م؛ا ظر 0 يمحو دنجينوء وبيو. أموء د. 

اليومذلك ض والصاحب والأخ الولد منك يتبرأ عندما وحالتك نفك؛ فتصور 
والرعبوالفرع الخوف محن القلوب ملأت التي والأهوال والقلاقل المزعجات من 

أمكمجن تفر أن والحفاظ المروءة من كان ما اليوم ذلك هول عفلم ولولا والذعر 
فراركعلى تلام فلا ذلك إلى اصهلرك والكرب الخملر عفلم لشدة ولكن وأبيك 
دانحقل رصع أربم-عن نيعثو حفل يهل ؤرم منهم 
أشوعداب ؤلزيمن هم ؤما سكرعا أناس ؤبجى خملها حمل 

منالحناجر القلوب يلغى ند رعبا مملوءا الحالة تلك فى أنت وبينما ثديي؛ 
نصبوقد وعفلمته الميزان قتصور الميزان تصب إذ العفليم والخوف الأهوال شدة 



٩٢

مملوءواحف وقلبك والشمائل الأيمان في الممملايرء الكتب وتصور الأعمال لوزن 
منفالها ظهرك وراء همث أو شمالك أو يسك ني كتابك يقع أين عتونع حونا 

أنتبينما ونمور حفا المؤمن يبكى نمورها محجري وحطوب وأهوال مواقف 
علىباسمك نودي إذ رحل عز اف إلا عددهم يعلم لا الدين الخلائق بين واقف 

علىللعوض هلم فلأن بن فلأن والاخرين الأولين س والأشهاد الخلائق رووس 
وعلمكمالك ءن والثلرق واللففلة واللحفلة والخلوة الخلرة عن ليسألك اش 

اكصن العلم دن قلبك لزم رما غيرك يقوم لا أنت فقت وععرك وثباك وعملك 
•نوقلبك جوارحك وحميع رحلاك وتضهلرب فراثصك ترتعد فقمت المهللوب 

يؤمؤؤأند الحنجرة إلى مرتفعا والخفقان أشده في الذهول الخوف حدة 
.َقظعينؤ< آ-لماحي نوى آلئلوث اذِ ألايثذ 

فقرأتهاكبيرة ولا صغيرة تغادر لا والجليل الدقيق فيها محصا صحيفة يدك 
النهمحن والحياء والرحل والخرف الخجل من وداحلك منكر وقلب كليل بلسان 
قيية7عن بسالك حي"ن تجيبه لسان فباي صاترا وعليلث محنا إليلث يزل لم الذي 
وبايإليه تتفلر طرف وبأي يديه محن غدا تقف قدم وبأي جرُلث وعفليم فعلك 
.وتوسخه ومساءلته الجليل العثليم كلامه تحتمل قلب 

الصوتفتسمع الهر على العرض صبيحة إنها الصور في ينفح يوم تفكر ثم 
،رجا الأرض رجت وقد C عارنا حافيا مغرا فتخرج رأك ويثب قوادك فيعلير 

والوزنالعباد أعمال لوزن الميزان ونصب الأبصار وشخمت بتا الجبال وبت 
أهلهاإلى الحقوق رلتودن الحديث وفي بحسبها الجزاء ليكون مقاديرها لإظهار 

)يجيءالحديث وفي القرناء( الشاة من الجلحاء للشاة يقاد حتى القيامة يرم 
ربيا ; فيقول دما تشخب وأوداجه بيده ورأسه ناصيته القيامة يوم بالقاتل المقتول 

•( قلي »يم ذا هل 

ومجدوابك وأحاطوا طالبوك عليك وهجم حمحماوك وثب إذا نفك فثل 
يأخذأن له اش أذن مما أمكنه بما وهذا بشعرك وهذا يدك يأخذ فهذا إليك أيديهم 

هذايقول وثالث شتمنى هذا يقول وثاني صربتى هذا رب يا ت يقول فواحد منه 



١٩٣

ولمفغشي •ء\طتي هذا حقي ظلمني هدا احتقرني هذا .. غصني هذا . .. اغتابتي 
ولكنجاثع أني علم هذا فلم؛يصرني نمري على فقدر •فللوما رآني هذا ينصحني 

الناسمع معاماكك لكنت كيف ت وتال . . . يطعمني فلم يطعمني أن على فائرا 
ولاتدريتقول ما تدرى لا كذلك أنت فبينما لهم معاشرتك لكنت كيف 

إذالحال وأدهشك الأمر أبهتك وقد تتخلص كيف ولا تفر أين ولا تسل ما 
إئآو ثئتآ لا كثت ث ينز َئ تجنى ؤآ'و المنادى نداء ممعن 

وقلةصدرك واضطرام فلبك ا'خلأع عن أل تفلا أ.يثابه سؤع أفت 
واحثاءتخترق وأكباد تحترق صلوع س نشت فما عنلث المدافمن وعدم أمصارك 
٠وتندفق عليك تتبعثا وهموم تصطفق 

الصحفوانتشرت الميزان نصب إذا غدا ترى سوهمس، صسكين يا رويدك 

واللسانوالقدمان اليدان ت علينا اش نعم ُن هي التي الجوارح شهادة وتذكر 
اشعبد يا عليك لتشهد القيامة يوم ستأتي الجلود وسائر بل والأذنان والمنان 

ويداربه أمام العبد يقف له مثيل لا مشهد إنه ... أختاه يا عليك وستنهد 
نعلتهاالتي والجرائم بالفضاثح ولتخبر الأسرار لتكشف الجوارح تبدأ تم الحساب 

و0ةثآؤ يجرى ماذا ذلك وبعد أفريهم^ و ءئنثِ ؤ'اأ؛وم السابقة أيامك في 
كارأيثا أينلهم ؤودش؛ث بل لا ؟ ذلك عند الحد بمف وهل • مح;آمه 

وتقولالإنسان أيها عنك وتخبر اليدان تنطق عندما ... حسرتاهفيا . ككمئؤزه 
الفضائيهالقنوات ٠ ريموت ء حرك بيده الماجنة المجلات اشترى بيده ت رب يا 
بيدهرب يا الفتيان لمعاكسان السماعة وري؛ الأجنبية المرأة لمس بيده رب يا 

وتلك،، والمسكرات الخمر تعامحلى بيده والمخدرات والشيشة الدخان ثرب 
الضيقةالعباءة لبست بيدها رب يا ا أ ٠ ٠ تقول عساها فما ، يداها تنهلق ، الفتاه 

وتتكلمالفضاح يوم إنه الرجال أمام بها تمر لكي والعثلور المكثاج وضعت وبيدها 
,٠ ٠ مشيت الحرام بلاد ؤإلى قعدن الصلاة وعن ذهبت للحرام أنا ت القدمان 
وشدةحريا يزداد الأم ؤإن . [١٨:]١لحائة ه -نايه مدؤ محق لا قمبموئ ؤمٌ؟-ب 

وتج1وخبسيهم نخب شهد جاءثبما ما إدا ؤ~اق الجلود اثر "-تنطق عندما 
العينيرى وهو متعجيا يقض الشاب بل-لك وكأني بمعلوزه '؛الوا يما نيلودئم 



٩٤

أغنيةبكل الأذنان نهاية يسمع وهر متعجب إنه صمئة نظرة بحل عليه تشهد 
جوارحهالمرء يخاطب الغريب الأمر يحصل ذلك وبعد  ٠٠إليها استمع وفاحشة 

سمعيا لم ؟؛إ تشهدن عض يا لم هؤؤه. ثه-ديم بم لنأردم 
الذياش أنمكا قالوا  ١١اعفلم الجواب ولكن محكلمن؟إا ندم يا لم نشهد؟!! 

حالكما اأ ترى يا ولكن ... العجتب المشهد ذلك وينتهي . (( ثيء كل أنملق 
تفضحهمن متكون أم يالعناعات الجوارح له شهدت ممن متكون وهل ؟ هناك 

؟الكا؛uت خالق اض جوارحه 

،الشهود رب الأحد الواحاء إنه نعم ؟ عاليتا يشهد أحد بقي هل ترى يا وأخيرا 
يراكالذي سمجد؛< شء َلمل عل أقم ُِرلإش J،، >اؤآو)م ، المعود الواحد إنه 

آلثثءؤ<ي، ولا آلآز؛في ؤ1 ثىثُ عثو عش لا أثن >ؤإن بحالك. ويعلم كنت أينما 
عليهتخفى لا الذي فسبحان . ه كم نآ ق ٠^^■ نهو ؤ بعباده العليم فسبحان 

شما يعلم من مبحان [ ٥١: ]الاحراب هلني؛مه< ل نا ثيإ >ؤثإثث حافية 
اش•راقبة عن الغفلة  ١١هو وتقصيرJا صعقا أمياب أكبر من إن وافه ٠ الصدور 

لو، يروه لا لكي الناس عن ويتعد ، بذنوبه يخلو الذي العيد أن فلو ؤإلأ (( تعالى 
اممه،عن غفل و؛كه يثة الالفعلة تلك فعل لما له ورويته القه بعلم العد ذلك يحلم 

هإل ثر ؛٧؛،^ ه إي ثر ؛؛٤،^ أس إل ثر ٠^١^ الشهوات ني فتمادى 
تلكمع حديثه في وهو نذكر لو اكيات يعاكس الذي الشاب .وذلك ؟وغله 

إنوالشهوات المعاكان كرك ه ق،ؤئةا بّع الأيد هذه ندكر لو اكاه، 
الخجللأصابه ذنوبه من بذنب علم الناص من أحدا أن يعلم لو محنا الواحد 

؟تعالى الله محن الحياء أين ولكن ، والحياء 

الشبابكفتن الحرم اللباس ذلك تلص أن مل الومنة الأخت كلك وأقول 
عليموهو ، تفعلين بما ويعلم يراك اّتوى العرش على الذي الجبار أن تذكري 

البصير،، العليم ت افه أمماء مجن إن تذكروا ومؤمنة مؤمن كل فإلى • الصور بذات 
مننيا حين كل في ادد4 مرانبة توجب وكلها ، السميع ، ال<حيهل ، الخبير ، الشهيد 

رويةأنسيت ، الحرام بالفلر يتمتع من ويا المان الواحد نملر تذكر للعميان يسافر 
فأين... بحالك ويحلم يراك القه إن ، الاثام على يمهر محن ويا ؟ العلام الملك 



١٩٥

ايرضويوم خطير الأم إن ؟ الشهود شهادة من نحذر مى ، وأخيرا ؟إأ ستذهب 
,الفضاثح وتنكشف الأسرار تبدو وهناك عسير 

جنةإلى إما المصرف حال محي وتفكر وزنرت فأحرقت النار برزت إذا تفكر 
يسمعونلا الأعين وتلذ الأنفس تشتهى ما فيها جنة والأرض السماوات عرضها 

وتتلقاهمالأكبر الفزع يحرنهم لا خالدون انفسهم اشتهت فيما وهم حعسيسمها 
دارالرمدي والنعيم الأبدي النعيم دار توعدون كنتم الذي يومكم هذا الملائكة 

ؤإحسانهاحسنها يغير ولا شبابها ولايهرم بنيانها يخرب ولا سكانها يموت لا 
ويمتحونالراحمين أرحم رحمة في أهلها يقلب المنيم وماؤها الميم هواؤها 
مهاألامتره محبمأ ثن جرى جقت ؤتق-غمح حض كل الكريم وجهه إلى بالنظر 

المآكلأنواع من بشر قلب على خعلر ولا سمعت أذن ولا رأت عض لا ما 
المزخرفةوالقصور والخرف الحنة والأزواج الخجمة والناظر اللديدة والشارب 
الإخوانوتزاور المابغة الشجية والأصوات المستغربة والفواكه المدلية والأشجار 
اشرضوان وأجل كله ذلك من وأعلى الجنان رياض ش منهم كان ما وتدكرهم 

كلينسيهم الذي بخطابه والأسماع برؤيته والختون بقربه الأرواح وتمتع عليهم 
مافلله والحور والمرور اكرح من وماتوا لخناروا اش من اتات ولولا وسرور نعيم 

خيركل من لهم حصل وما الكريم الرب أنالهم ما أعلى ومجا النعيم ذللث أحلى 
الخازلتلك في الدانم الخلد وكماله ذلك وتمام الواصفوان يصفه لا محا وبهجة 

ومنثة آممه وعد ابدأ فها اؤ-كإدما • وجل عز المولى قال ولذلك الخاليان 
فيهاولهم يمتعون السرور أنواع وفى آمنون ملوك الجنة أهل فلاه آؤ يى آصدف 

يتثلرونلا محا اش من بالنثلر وينالون ناظرون اممه وجه وإلى يثتهون ما كل 
خالدونأنمهم اشتهت فيما وهم آمنون الخون ريب ومجن يحزنون ولا يخافون لا 

ذامن أم ومرورهم نعيمهم وصف على يقوى الذي ذا من الأبواب لهم مفتحة 
يلت^^١ • يقول مكرمهم تعالى والقه ومعادنهم عيشهم عن ا'تعير بمحن الذي 

الوصفعن أخي يا يعظم النعيم دار جنات نعيم إن ه كرا وته ثئأ ق نم 
ييدولا يفنى لا ما يحمر وكيف والحمر والصقل والكلام البيان دونه ويقصر 
دارندر يقدر كيف أخره من أول يعرف ولا كنهه يدرك لا مجا يوصف وكيف 



٩٦

ورضوانهرحمته عن وملاها لأحبابه ممرا وجعلها بيده وتعالى تارك اممه غرمها 
الكريمبالمقام ومئامها الكبير بالملك ومالكها العظيم بالفوز نممها ووصف—ا 
نيأقول ذا ما وآفة ونقص عيب كل من وطهرها بحدافيره الخم جميع وأودعها 
وقرتوسرورها وبهجتها نعيمها ودام أنهارها واطردت لمرها طاب وقد وصفها 

كلوطربها ولذاتها ودرجاتها ومماصيرها وقصورها غرفها في وهم فيها أهلها أعين 
فضةمن ولمة ذهب من لمة بناؤها الخيال فى يدور أو بايال يختلر  ١٠فوق ذلك 

من\!وء)إو\0 وترابها والزبرجد والياقوت اللولو وحصاوها الأذفر المسك ومحلاطها 
نورالجة شبابهم ينمى ولا ثيابهم لاتش لائمون يخلد يباس لا يعم يدخلها 

جميلةحناء وزوجة نضيجة ولمرة مْلرد ونهر مشيد وقصر تهتر وريحانة جلألأ 
عاليةمحلة في ونحمة وحبره وحصرة وفاكهة سليمة دار في أبد ومقام كثيرة وحلل 

العلماءله ثمر ما وأولى الأنفاس نفائس فيه أنفقت ما أحق ت قيل كما وهي بهية 
لحظةتضيع أن الحسرة كل والحسرة الناس عقلاء عليه زاحم ما وأحرى الأكياس 

الدارهده إلى الوصل بالعمل الاشتغال غير في النفيس والعمر الشريف الوقت محن 
فهنابالموت الجنة أهل أمن محاعة بشهوة فيها الجنة باع من عاقلا يكون وكيف 

واعجباثم واعجبا المقام طول الله جوار في لهم فهنيئا الأسقام وأمنوا العيس لهم 
إلابها يكن لم لو وناش وباش واش دونها بعيش ويهنا ياض كيف واعحا ثم 

لكانالحدثان أصناف وسائر والععلس والجوع الموت من الأمن مع الأبدان سلامة 
التمتعتريد فهل كان مهما نيئا عليها يوثر لا وأن بسببها الدنيا يهجر أن جديرا 

السرمديالمعيم تريد هل ؟ الكريم اش وجه إلى النظر تريد هل ؟ العين بالحور 
•؟ يحول ولا يزول لا الذي الدائم 

حديدوعصيها بحيد وقعرها شديد حرها نار . باش والعياذ تلظى نار إلى وإما 
.الحديد ولا الحجارة عليها تقوى لا شديد بطش ألو وحراسها صديد وشرابها 

البئرلواحة محرقة دهماء موحشه شعتاء مجفللمة موداء 

٠الجنة اش ثاء إن والموعد 

يوميي ومخاوف وكروب وشدائد وحطرب وأهوال مواقف مجن لها يا نعم 



٩٧

وسأخده محا كرب ومن أعفلمه ما هول محن لك فيا . والأبصار القلوب فيه تقلب 
إليهسيرك فما ده تجعوأن اليوم هدا تجهلئ أن ولياك أبقعه محا حهلب 
ويلقريب أن فكل الغاية وامتدت المدى محنال ؤإن يعيد محنك هو ولا يشء 

آئثثأ^ من م ميعا ئذثأئز * اثل تس م قال مكين مايكون 
تمأب.5؛؛، نئِ؟أؤ نث أ٣ 

لأمرحلقوا ؤإنما ، هملا تركوا ولم ، عسا يخلقوا لم ال؛اس أن اعلم ثم 
حلقواقدره، وكبير شانه، لعظيم والتجه ، اممه لمعرفة خلقوا عظيم، ونبا حعلير، 

عبادته،في والإحسان لوجهه، والإخلاص بأمره، بالعلم 'طاعتنه، في الجهل لبدل 
وعلىيرجعون، ربهم ثالى ستبعثون، موتهم بمد ل سدى، يتركوا لن إنهم نم 

خلقواوعما ، غافلون هذا عن ~ واممه "" الخلق وأكثر ، سيحاّبون أعمالهم 
ؤي'الدتأ ثوؤ -أمن تمهئز يتلمؤذ ؤ منهمكون الدنية وبالدنيا ، معرفون لأجله 

واشتغلوا، عليها إلأ يحرصوا فلم ، الشهوات اتبعوا آ ر ب عنفمث هز امحق عن 
ئلأآس مهتكز آئأمنؤأ ؤ ؟ يقيمون أولثلث فمتى ، إلأإليهايلفتوا فلم باللدات، 

ذكرعن والأولأد الأموال ألهتهم ، ، ل ه آلحتسثون \ةقإ إلا أثب مهتفز 
أنأأمبملن ألا ؤ ، سيقفون محن يدي بين ، يدرون لا وكانهم ، ايثه 

يديمحن يقومون ، ، ر آممزه لزن ألن١ش يمم بجم و م لير . ثعوبجف 
يصدرونتم بافعالهم، ويجازيهم باعمالهم، فيقررهم للحساب، وعلا جل الرب 

،السرمدي العفليم والفوز ؛ الأبدي النعيم دار ، دارين إلى تعالى يديه بين من 
لمنتعالى الله جعلها وقد والعموم، والأحزان ، والهموم الشقاء دار الثانية والدار 
العفنام،والأهوال والهوان المكال من فيها وأعد معاصيه، في وأوضع أمره خالف 

أنفما ، الله إلا خطره يعلم ولا الحبان تحت يدخل ولا ، بالبال يخطر لا ما 

•)٧(اردم )١(مرة 
.( ٩٩)الأتراف نورة )٢( 
.٦( ، ْ ، )٤ الطعمين سورة )٣( 
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ويتمنوا، الندم أعظم ويندموا ، عتها ويفزعرا، لهولها محهتوا حتى أهالها يراها 
ألقواإذا الهول، شدة ويا ؟ سل من V إلى هل وقولوا انمل، دار إلى الرجعة 

علىنادوا ، ذعرهم واشتد ، صراخهم فعلى ، وشهيقها زفترها وسمعوا فيها 
إنننمق دكئ ؤ : تعالى قوله وتذكر ذلك، فتذكر ، والبور الويل أشهم 
!قالت عنها اش رصي سلمة أم وعن ، ، ر ه سما آؤل\0 بجعل كما َآ؛ميم 

أمقالت ، (( حفاة عراة القيامة يوم الناس يحشر رر ت يقول انفه رسول سمعت 
شغل I١١ فقال ، بعض إلى بعضنا يتفلر أ واموأتاه ادد4 رمول يا فقلت ت ملمة 
ومثاقيل، الذر مئاقيل فيها ، الصحائف نشر  ١١ت قال ؟ شغلهم ما ت قلت ، (( الناس 

عمركمن بقى ما واستدرك ، عليه متقدم كا اعمل هدا فيا . رم الخردل(( 
بقىفيما أصاء وس ، مضى ما له غفر بقي فيما أصلح فمن ت بالخواتيم فالأعمال 

تمولاك على فاقبل ، — باس والعياذ — مضى وما بقي بما أخذ 
وتجنببالنقي العمر واعمر 

منهاليس لرحلة وتأهب 
مماتالحياة ذي بعد فالنا 

مخوففالهلريق فامتعدل 
عيدغير قهلعه طع يليس 

عمنالخوالي الأعمحر ل ف
فسلهااعتازا مضى من في إن 

ناهل عقلك بعين وتأمل 
خلودفيها جاز لو وربي لا 

ولكنندرى بذاك ا وتران

:الأخر وقال 

لؤموالالتعذال عن كلمي 

راتحا مالهيئات س

كراتالعنِوانها بد لك 
حياةنموت أن بحد ولنا 

اتبعقوكله وبعيد 
الصالحاتفعله القلب طاهر 

الماضياتأيامها قصمته 
والأمهاتالأباء كان أين 

اةفتأو فتى لودا خل 
الهمانالأنياء فى يرعا لم 

الغفادتحسميعا ثملتتا 

النومسنة من واستيفثلى 

•(١٧)المزمل )ا(مرة 

دامحوالأوسط ر الطراني رواْ )٢( 





هذاثوم فض ألا والبات السلامة اض نأل الخسران وعلامة الحرمان دلل 
:ديدنهم 

صاماولا صلى لا الأمر انقضى فلما بملله كان لأمر المملي صلى 
بشهرمجونا مجوسمئا آمنا المعاصى عن والإقلاع التوبة بمترون هؤلاء *ثل إن 
اشمجن حوئا لا رمضان لأجل الذنوب تركوا وكأنهم ، بانتهائه ينتهي رمضان 
العصيةعلى ونله بلسانه رمضان فى واتزمرْ اش إلى تاب فعن القهار، الواحد 
وبابمردود عليه فصومه وبمود الشهر بعد العاصي إلى يرجع أن وعزمه معقود 
حالهمن أحس رمجضان بعد حاله تكون الحق والمسلم دول، جموجهه في الفول 

منشل ا إنتعالى القه لأن ، صيامه منه يقبل ألا يخاف ئإنه ، رمضان نل 
ثمؤإتقانه ثإكماله العمل إتمام في يجتهدون الصالح الملف كان لقد التقين، 

أشدالعمل لقبول كونوا # على مأثور ومن ' ردْ ويخافون بقيوله ذلك بمد يهتمون 
منأش تتمثل إثا ؤ • يقول وجل عر القه تسمعوا ألم بالعمل، منكم اهتماما 

حطأوهذا اث عند مقبولا عمله بأن الإؤلمقان يأتيه الناس وبعض . ٠ ه ألمنمير؛أ 
.منه الحذر يجب عظيم 

;الأية هذه عن ه اش رسول سألت ا ; قالت عتها اش رصي عالثة عن 
الخمريشربون الدين أهم •' عائشة قالت ه، ؤجلة يمحم *امأ مآ يؤتين اقيت ؤؤ 

ويتصدقونويصلون يصومون الذين ولكنهم الصديق، بتت يا لا ت قال ؟ ويسرقون 
.ه« شمرث ق يخأ نق ق ثمعوة أزلتك ؤ منهم تقل ألا يخافون وهم 

;غيره أو رمجضان بعد العمل نول علامات ومن 
.باتمامه الصدر انشراح ~ ١ 

.فيها والأسمرار الطاعات على الإنال - ٢ 

•بمده أحس إر حن من لوكي والوانملي الإيماني الارتقاء ~ ٣ 
.ومرات مرات الكريم للقرآن بختمك لك هنيئا وقيامك. بصيامك لك هنيئا 

لكاش بتوفيق لك هنيئا اش. سبيل فى صدقة مجن يمينك به جادت بما لك هنيئا 
لكهنيئا . اش حشية س الدموع ذرفتا اللتين بمتنيك لك هنيئا • رمضان في بممره 



'لإ\

وأسألهاش محل من هذا وكل ؤإحسان وبر صالحة أعمال من لفسك قدمت بما 
منوالعتق وغفرانه بعفوه رمضان لك يحتم وأن منك يتقبل أن لذلك وفمك كما 

،الاستقامة يعل والاعوجاج ، الهداية بعد الأنتكاصة مجن الحذر فالحذر ٠ نيرانه 
اشوسؤال ، الخير فعل على والاستمرار الصالح العمل على بالديمومة اش والله 

.الصالح العمل منا بمقيل أن القه لعل الخاتمة حسن 
أنربي من أحشى إنما و ت عنه الله رصي الدرداء أبو قاله بما رسالتنا ونختم 

فلتكن٠ (( ؟ علمّى فيما عملت ما ؛ فيقول ، الخلائق رووس على القيامة يوم يدعوني 
وكءؤ،أثن دآلأنج| آلثتزت جواباؤ،طن السؤال لعدلدلك الدرداء، مثلأي نحن 

.را،اصتن؛< ن\يج شث رم أتدونآلاحخ 
،المالحان نتم يعمته الذي ض والحمد ، أردناه ما وتم ، ر،ناه محا انتهى 

ممنيجعلنا وأن الأعمال وسائر والقيام، الصيام ومنكم منا يمز أن نسأل واش 
ممنيجعلتا وأن الرب بجائزة وفاز القدر ليلة وأدرك الأجر واستكمل الشهر صام 
عيدنايجعل وأن ، ذنبه من تقدم محا له فغفر انا راحتإيمائا وقامجه رمضان صام 

منأحن حال فى ونحن ، مديدة وأزمنة عديدة أعوانا رمضان يمد وأن ، ميدا 
وقدصادقة، عودة ربها إلى وعادت أمتا، وعرت ، أحوالماصلحت وقل حالتا، 
،ثتائا وأجمع قوة، وأعفلم ، يقفلة وأكثر ، سلوكا وأقوم ، حالأ أحن صارت 

•آمن 
عليناوتب ذنوبنا لتا اغفر اللهم ٠ عتا فاعف العفو تحب كريم عفو إنك اللهم 

واجعلنا. وأعمارنا أوقاتا في لما بارك اللهم الراحمين أرحم يا مولأنا يا . ربنا يا 
زللهوغفرت . أمامه لما فامتعد بهلاءتكا فاصعدته وقيامه صيامه قيلت ممن اللهم 

آمالماتخيب فلا رجاؤنا وهدا يعاونا هدا اللهم ٠ كريم يا غفور يا ؤإجرامه 
قيوميا حى يا أمحرنا قول أهتتا إذا يكرمتا وعن ؟ رددتتا إن فمن رجاءنا ولاتقطع 

•المائزين المقيولين من واجعلنا والإكرام الجلال ذا يا 
■كشرا تسليما وسلم ومجحيه واله محمد نبينا على اش وصلى 

؛١٠١)يرسف سورة ( ١) 



ثثيلتد . عئ نبملم سمبمث. عما ايهل' تث ثؤى نبمتث ؤ
.را، 4 ^٥ ٥١ثن 

كتابهاومحمى تفنى يدي بان كتابتي يوم أيقنت وند كتت 
حسابهاعاليها سوءا عملت ؤإن بمثله ستجري خيرا عملت فان 

الأجلحلول نل كلها أموري أصلح أملي نخيب ولا عملي تقبل رب 

ام ٤٣٠الأولى جمادى غرة م كيه 
الأ,والأحاء عدل لكي 

الملكعد أبو 
السنميافه عيد بن أحمد 

المام؛نولخمع رلثايخه ولوالديه له اف غفر 

.(١٨٢، ١٨١، ١٨المانأت)•_، :١( 
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دونصعيقة بأحاديث الناص بعض احتجاج ; الخطأ من ; أقول ذكرها وقبل 
.لقبولها الياء وضعها التي والضوابط بالشروط ذلك نقيد 

ثيالضعيف بالحدث الأحد عدم على أجمهوا الأمة علماء إل وأقول 
أجازواوالدين ومانع مجيز محن الياء احتلف نقد الأعمال فضائل في أما الأحكام 

كبهمفي الطم أهل ذكرها ثيودا ووضعوا شروطا اشترطوا الضعيف الحدث رواية 
الضعيفبالحديث الأحد عدم الة العهده ني العلماء قولي وأصح الراجح والقول 
.وكفاية غنية محه الثابت وفي الأعمال فضائل في ولا الأحكام في لا مهلكا 

نفكوانفلر ، وتأملها~ اش رحمهم ~ العلماء أقوال ~ اف رحمك ~ فانفلر 
إلىمعه واحتجت و. اس رسول عن الثابت بالصحيح عملت هل معها واصدق 

؟الضعيف الحدث رواية 

.اش اذن ولخيرك كفاية الأعمال بفضائل !تعلق فيما الصحيح في إن 
أحكاماالضعيفة الأحادت على بنوا القوم أن ~ الشديد الأسف مع ~ ٠ 

وهمأموالهم في نظرهم أديالهم في ينظروا أن الناس ا لأناث وتجدوا اثل وم
الدينز كيلك العليب، السالم يختارون لأنما ، معئادينارا اليع في ياخدون لا 
الكذبحم في يدخل لئلا منيه صح ما إلا ه الشي عن الروايات من يوحد لا 

أصابريما بل ، النقص أصاب قد الفضل يهللب هو فبينما C اش رسول على 
هدامقدمة في عالها الكلام تقدم وقد الة الملهده فليتبه المبين الحران 
الكتاب.

فيالناس بض تداولها لكثرة عليها التييه أردت الأحاديث مجن حملة وهده 
نماذجإلا هي ومحا موضوعة كونها أو ضعفها مع ه النبي إلى ونبتها رمضان 

;أقول ذلك وقيل وانتشر اشتهر مما فمهل 
واعتقاداثشائعة أحطاء ر بعنوان رسالة بإحراج اش أكرمني صنوان مند أني 

وفى، ~ الثانية العلبعة وهذه ~ إ والخيدين الفعلر وزكاة رمضان بشهر تتعلق باطلة 
الكتببعض على اطلاعي حلال ومن الرسالة لهذه الخلمية للمائة جمعي أثناء 

الضعيفةالأحاديث ببعض حثي قد بعضها رأيت الموضوع بهذا المتعلقة 



آنيانوجتمت ولكن المدكورة بالرصالة ألحقها أن فكرت وكن ، والموصوعت 
أنأخ؛؛را الأم بي فاسم ، نيها والكتابة لجمعها ونت إلى وتحتاج ، كمحرة 

والاعتكافالصيام ني نشت لم حديث عاثة )خع; بعنوان ثستقلة أخرجها 
واقصرتوانتقيت اخترت العجالة هده وش . والأضاحي( والعيدين اليعلر وزكاة 

لكثرةإلا ذلك وما فقط وانتشر انتهر مما ، بالموضوع بمعلق مما نماذج على 
:لأمرين وذلك : وتنويها تنسها نوتها عدم على التنمه فاحمغ ، وتداولها ذكرها 

'. الض عن يحدث بما وبصيرة ودراية علم على المسلم يكون لكي ١~ 
•يشعر لا وهو الخطر في المسلم يقع لا وحتى ٢" 

:هامة ملاح،ظة 

الراجعإلى يرجع حتى بالتخهلثة يعجل ألا الأحاديث هده يْلالع ممن آمل 
.الحديث بتضعيف ودراية بصيرة على يكون حتى وذللث . كلها ذكرتها التي 

والترتبالجمع هو عملي ؤإنما ترجيح أو صل أو جهد أي فيها لي وليس 
فلنسط، في4 التخصص وأهل ورجاله أهله له والتضعيف التصحيح لأن ، فقط 

.تخصصهم التخصص لأهل ولتحفط ، باريها القوس 
باريهاالقوس أعط القوس لاتظلم تحكه مى ل قرشا باريا يا 

العلامةللشيخ تقليدا يكون أن يعدو لا الأحاديث هذه على فحكمي لهدا 
إني; نائل يقولن فلا . الأحاديث هده غالب في الأناني الدين ناصر الحدث 
نمنميلا الرسالة هده أوأن عدي من بالضعف أو بالوضع الأحاديث على حكمت 

ولكنيكدللد، أنا نعم . الحديث في طويل باع عنده ليس جامعها لكون عليها 
هوالأحاديث على فالحكم ، ورنته العمرين الحديث أهل كلام جمعت 
.؟ الحديث على أحكم حتى أنا ومن حكمي وليس حكمهم 

ومنتشرةمشهورة ذكرها التي الأحاديث هده إن ; يقول العض لعل ؛ تنبيه
ليسهدا ; فنقول . الألمة من كثير على دائرة والخطباء العلم طلة بعض عند 

عقوبةتحت يقع لا حتى ثبوتها عدم بيان مع إلا يرويها أن لأحد يحل ولا بحجة 
.أعلم وتعالى سبحانه واش عنه والمواترة المعروفة الكذب 



Y'U

ت~يالى ما الأحاديث هذه فعن 
الصياموفضل رمضان فضل 

فمحلوق نلهم أمت نملها لم خصال خمس رمضان في أمتي أعطيت ) ~ ٠ 
ويزينيفطروا حتى الملائكة لهم وتتغفر لي المريح س اش عند أطيبا الصائم 

والأذىالمرونة عنهم يلقوا أن الصالحون عادي يونلث، يقول ثم جنته يوم كل القه 
نىيخلصون كانوا محا إلى يخلصون فلا الشياطين مردة في4 ويصمد إليك ويصيروا 

العاملولكن لا نال المدر ليلة أهي اش رمول يا قتل ليلة آخر ز لهم ويغفر غره 
.( عمله قضى إذا أجره يوفى إنما 

.جذا ضعيف : درجته 
١/• امتدكار ( ٥٨٦)الترغب، وضعيف م ني الغ: انظر 

جامع، م ( ١٢٥)الأوقات فضائل ، م  U١٢١٢٣/.الشعب جامع ، م ١  ٤٧٥٣
م،الأمتار م،  ٢٣٧• a/aالعمال كر م، ١ \الأ\< القدسية الأحاديث 
م،١ \/0ْإ )متؤ( المذري ترغيب م، الطالب م، ( ٧١المجر)أ 

الزواثد، م  ٣٠الأثار مشكل نرح ، م ١  ٤٨\/. )أيمن( اسري رغبم، 
/٣٤٧٧A  ،ئاهينلابن رمضان فضائل م، ١  ٧٠٧/٢)أبس( أصهانى ترغيب م

م،( ٢٧،١)٩ الخم( )عد شاهين لابن رمضان فضائل ، م ( ٢٧،١)٩ )زهمري( 
م( ٣١٩])م ( ٣١٦))العدني( الا>ت، بغية ، )• المني المحيح 

رمضانمهر مجالس ، م ( ١٨)الدنيا أبي لابن رمضان فضائل ، )اياكري([ 
.( ١٥)محقق رمضان مجالس ١ ٢ ~ ١ • متعمدا عاليه تكذب لا ، م ١( )٥ 

نهرس يوم أول صيحة الملمين ص أحدا بتارك ليس اش إن ) ~ • 
.( له غفر إلا ان رمجض 

•موضوع ت درجته 
، ٢٩٦/١ضعيفة م، ( ٢٥٦)فوائد ، ١ أ/أه تريه ، ١ .  ١/٢^ : انظر 

فقه،  y١٩/• موضوعات ، 0ا\\< بغداد ،  ٨٧٦/٢متناهية ، ( ٥٧٤)ترتيب 
.( ٤١٧٥)الوموجة ، ( ٣١٦)الابتداع عن المميز تحذير ، ١ ا/• الصوم 



٢٠٨

عشقألف ألف الإفطار عند رمضان من للة كل ز وتعالى تارك ش إن ) ~
•لنار( اس 

.باطل : درجته 

، ١٥٥-  ١٠\/أ، .٧ تذكرة ، ١ ٢. - _ ; انثر 
، ٣١٦الابتداع عن المملين تحذير ،  ١٩١؟/الموضوعات  ٢٥٧الفوائد 

. ٤٩؟/« الإملاء عجالة ،  ٥٧٩٣الئّوءة 

كانفاذا المار مجن عتيق ألف ستمائة رمضان من لملة كل في وجل عز اش )إن 
.مضى( من بعدد أعتق آحرلتلة 

.باطل : درجته 

U/الجامع ، ٠٢الأوقات نماثل ،  ٥٩٨الترغيب صعيف ت انظر 
،١ ٠ ٢ - ١ ٠ ^ ،  ٥٧٣ترتيب ،  ٧٠تذكرة ، ١ لسان ،  ٣٣٢٢

،١  ٤٧٥؟/)متى المذري ترغيب ،  ٢٥٧الفرائد ،  ١٥٥- آ/أها تريه 
،١ ٩  ١/٢الموضوعات ،  ٠٣٦ آ/إ الإيمان نعب ،  ٦٩الصيام باحكام اص، 

. ٥٨١•الوصوعة 

شهرالملمين على عر ُا اممه رمحول بمحلوف هذا نهركم أظلكم ر ~ ٠ 
أجرهيكتب اض إن ُنه، لهم شر هو شهر الخافقين على يأتي ولا •نه، خير هو 

أنوذلك ، يدخل أن مل من وثقاءه وزره ويكتب يدخل أن مل س وثوابه 
واتباع، المومضراغتياب الخافق ف، ويحل المادة، ز للقوة المفقة فيه يعد المؤمن 

•( الفاجر ^،٠ ونقمة لاموما غنم فهو ' عوراتهم 
.ضمن : درجته 

٣!•؛ريمة وابن م، ٢( رْ المنعم( )مد شاهين لابن رمضان نماثل •' انظر 
فضائلم،  ٣٣٣٥/٧التعب جامع م،  ١٤آ/٠٨ الحرين مجمع م،  ١٨٨٤

رمضانفضائل م، ٤٧٧٩/٣الزوائد مجمع (، ٩٢١صعيف)م، ٥( الأوقات)٤ 
ضعيفم، ١( الدنيا)٦ أبي لابن رمضان فضاو (،، ٢٥شاهين)زهتري()لابن 

العمالكر ،  ٢٤٨/هالإملاء غجالة ، ( ٢٦٤٥الموسرعة)، ( ٥٩٠)المرغيب 
(٦٣٦٦٠ ]).



فإذا، الحول إلى الحول رأس عن رمضان لشهر لتزحرف الجة إن ر - ٠
ورقزنفتقت[ . العرش تحت عن ريح هت رمجضان نهر من ليلة أول كان 

أعثتنابهم م أزواجا عادك مجن لنا اجعاى رب يا ; يقلن العين الحور وتجيء الجنة، 
•بنا( أعنهم وتفر 

.نكر : يرجم 
رمضانشهر فضائل ،  ١١٢٢*ا/هالضعيفة ،  X٥٥/. السام الروض : انقلر 

،، )٦٧الجامع من الموضوعة الأحاديث ، ( ١٣)التحم( )عد شاهين لابن 
،م U٣٣٦/•الشعب جامع ،  ١٣x٥/٣الضعيفة ،  x٥٥/.البسام الروض 
لابنرمضان شهر فضائل م،  ٤٥الأوقات فضائل ،  vwrlrالإيمان شعب 

٣!البحرين مجمع ،  ١٣٦الوموعة ، ٣٠٨المثوره م، ١، ثاهين)زمري()٣ 
العمالكر ، ١  x٤٥/تنزيه ، ا/أ الصوم فقه ،  ٨٨١١٦متاهية م، ١  ٤٨٢

العمالكر ومتخب ، وتمام( هب الأفراد فى قط حل نطب ; وقال ( ٢٣٧١)١ 
٣٣٣١٣ ].

أفضلرمضان م وسبحة ، يوم ألمحا من أفضل رمضان من يوم صوم ) - 
.( ركعة ألغا من أفضل رمضان نى وركعة ، نسيحة ألف من 

ئفطع.إمغاده : درجه 
الأصهانيترغيب ،  ٢٣)متصور( الدنيا أبي لابن رمضان فضائل : انفلر 
.[ ٢٥٦؛/]إتحاف ،  ١٣٨١١٦)ثعان( 

•( الكفر ورمضان الطهر وشعبان اش، شهر ورمضان ثبري شعثان ) ~ 

.ضعيف ; درجه 

.٥٩٥القاصد ، x/؟ خفا ،  ٧٤٤تمييز : انظر 

شهرغير مجن محتسبا المسلمين عورة وراء محن اش سبيل في يوم لرباط ) - 
مناش سيل في يوم ورباط وقيامها صيامها صنة مائة عبادة مجن أحرا أعفلم رمضان 

منأجرا وأ'ءظم القه عد أفضل رمجضان شهر من با محتالسالخين عوره وراء 



سبمهعيه يكتب لم ّالما أهاله إلى اش رده »ان وقيامها صيامحها سة ألف عبادة 
.( القيامة يوم إلى الرباط أجر له ويجري الحنان له ويكتب منة ألف 

•مءيرع ت درجته 

ابنضعيف ، ([ ٢٧٦٨) ٣١٧-  ٣١؛/٦ )بئاي( uجه ابن ض : انفلر 
الكبيرالجائع من الموضوعة الأحاديث ،  ٩٧أ/؟الرجاحة مصباح ، ٦٠٧ماجه 
ليدرىالترغيب ،  ١٧٨؟/تريه ، ١ كم؛/>،؛Ay\ly  ، .Uالضعيفة ،  ١٦٥

فيالوضع ، .٢ ١ ٢ ١ الوموعة ، ٦٥٥/ ا الأخواق مقارع ،  ١٨٣٨؟/)ُتؤ( 
.٢٣٩آ/• الحديث 

الرحمةفزل الله يعنيكم حير فيه بركة شهر رمضان شهر )أتاكم ~ ٠ 
بكموي؛اءي تناغكم إلى افه ينغلر ، الدعاء فيه ويستجاب ، الخهلاي١ فيه ويحط 

عزالله رحمة فيه حرم من الشقي ئن ، حيرا أنفسكم مجن اممه فاروا ملاثكته 
وجل(•

.ضعيف : درجه 

الكشف،  U٤٨٤/• المسانيد جامع ،  ٤٧٨٣/٣الزوائد مجمع ت انظر 
، ٤٨٨؟/الإملاء عجالة ،  ٦٦للخلأل الأمحالي ،  U.Uالتجر ،  ٣٢المريح 

.[ ٢٣٦٩١الكم في كما الجار وابن الكبير في ]انملبراني 
•غيره( في تسبيحة ألف من أفضل زمجضان في بيحة )ئ— ٠ 

.ضلوع الإضاد ضعيف : درجه 
الموصومة،  ٣٥٣٩؟/الأحوذى تحفة ،  ٦٨٦ايرمذي ضعيف : انتلر 
٦!الأصهاني ترغيب ، ٢٣الدنيا)الضمور( أي لابن رمضان فضاثل ، ٣٠٥١٦

١٧٦٠ .

الحولإلى الحول من وتزين لتنجد الجنة )إن : قال •' نال هماص ابن عن ~ • 
نحتمن ريح هت رمضان شهر من  iUأول كان فإذا ، رمضان شهر لدخول 
فسعالمصاريع وحلق ، الجنة أشجار ورق تصفق المثيرة لها يقال العرش 



شرفمحن وبمفن المحن، الحور فترن منه أحسن السامعون يسمع لم طين لذلك 
هذهما رضوان يا ; يملن ثم ، فيزوجه اش إلى خاطب من هل : فيقلن الجة 
رمجصانشهر من ليلة أول هذه حان ياخيرات ; فيقول بالتلبية فيجيبهم ؟ الليلة 

افتحرضوان يا ; تعالى اش ويمول أحمد أمة مجن للصائمين الجنان أبواب فتحت 
،أحمد أمة محن الصائمين عن الجحيم أبواب أغلق مجالك يا ، الجنان أبواب 

بهماقذف ثم بالأغلال، وغلهم الشياطين مجردة فصفي الأرض إلى اهبط جبريل يا 
فيتعالى اف ويقول ، صيامهم حبيبي أمة على دوا يفلا حتى البحار لجح في 

فاتوبتائب من هل ؟ صوله فاعهليه مائل محن هل ; مرات ثلاث رمضان شهر كل 
.الظلوم غير الوفي العدوم غير اللي يقرض س ، ل4 فاغفر متغفر من هل ؟ عله 

النارمن عتيق ألف ألف الإفطار عند رمضان شهر مجن ليلة كل في تعالى وممه 
ندكلهم ، النار من عتق ألف ألف منها ماعة كل في أعتق الجمعة ليلة كان فإذا 

ذلكش تعالى القه أعتنق رمضان شهر مجن يوم آخر كان فإذا غ العذاب امتوجبوا 
تعالىاش أمر القدر ليلة كان فإذا ، آخره إلى الشهر أول من مجاأعتق بعدد اليوم 

علىفركزه أخضر لواء ومعه الأرض إلى الملائكة من كبكبة في فيهبط جبريل 
فيئشرهماالقدر ليلة قي إلا يتشرهما لا جناحان مجتها حناح ستمائة وله الكعبة ظهر 
الأمةهده في الملائكة جبريل ويبث ، والمغرب المشرق فيجاوزان الليلة تلك 

دعائهمعلى ويؤمنون ويصافحونهم وذاكر ومصل وقاعد قائم كل على فيسلمون 
،الرحيل الرحيل الملائكة معشر يا جبريل نائي الفجر طلع فإذا ، الفجر يْللع حتى 

تفيقول ؟ أحمد أمة محن المؤمنين حوائج فيب تعالى اممه صنع ما جبريل يا فيقولون 
وعاقالخمر، مدمن رجل : أربعة إلا لهم وغفر عنهم وعفا نظرإليهم تعالى الله إن 

.المصارم وهو ومثاحن رحم، وقاطع ، والديه 
القطرغداة كان فإذا ، الجائزة ليلة الليلة -طك سست الفطر ليلة كان فإذا 

أفواهعلى ويقومون الأرض، إلى فيهبهلون البلاد كل في الملائكة تعالى اممه يبعث 
:فيقولون والإنس الجن إلا الله خلق من جمع يسمعه بصوت فينالون السكك، 

قيبرزوا ^ذا العظيم، ويغفر الجزيل، يعطي كريم رب إلى اخرجوا أحمد أمة يا 
؟عمله عمل إذا الأجير جزاء ما ياملائكتكب ت للملائكة تعالى اش يقول مصلاهم 



٢١٢

منثوابهم جعلت أني أشهدكم ناني : مقول ، أجر0 ونى أن جزاره : مقولون 
فوعزتيسلوني عادى يا : ويقول ومغفرتي رصائي وقيامهم رمضان شهر صيامهم 
إلالدنياكم ولا أعطيتكم إلا لأتحوتكم جمعكم ني شيئا اليوم سألوني لا وجلالي 

لأأخز؛كموعزي ، ر١ذتموني ما عراتكم عليكم لأسترن وعزتي لكم نفلرت 
أرضيتمونيقد لكم مغفورا انصرفوا الحدود أصحاب يدي بين ولاأفضحكم 

أفهلرواإذا الأمة هده تعالى اش بمطي بما وتستبشر الملائكة فتقرح عنكم ورضيت 
•( رمضان شهر محن 

,باطل : درجته 

،٢  ٤٢٨١كم،//، ١ . ٩ الأثئت فضائل ، ٥٩٤الترغيب ضعيف ; انفلر 
٦!المتناهية ،  ٤١٠٢الشعب جامع ، القدسية الأحاديث جامع 
شعب، ٢٢العيدين ملل ، )متى المندري ترغيب ، ٨٨٠

. ٤٩.الإملاءعجالة ،  ٨٣٨٢'الوسوعة ،  r'\'\rlrالإيمان 

اششهر عفلم من اش شهر وهو رجب، شهر الشهور من اش )خيرة ~ • 
لهوأوجسا النعيم جنات أدخله اش أمر عفلم ومحن اس، أمجر ■عظم فمد رجب 

وُز،' أمري عطم فمد شعيان شهر عفلم ومن شهرى وشمان الأكبر؛ رضوانه 
عفلمفمن أمحتي، شهر رمضان وشهر القيامة؛ يوم وذخرا فرطا له كنى أمري عفلم 
خرججوارحه وحفظ ليله وقام نهاره وصام ينتهكه ولم حرمته وعفلم رمحضان شهر 

.به( الله بملله ذبا عليه وليس رمضان محن 

.موضوع : درجه 

محنالموضوعة الأحاديث ، )١( وثضلها ئعبان مجن النصف ليلة انفلر 
الجامع، م ١ • الأوقات فضائل ، '٢ ٥٢١٧/١٢العمال كنز ، ١١٠٠الجامع 
ثعِا،  ٢٤تييين ،  ٧٨/١الصيام فقه م،  ٢٤الأدب م،  rorylvللشم، 
. ١٣٢القرع صون ،  ٣٨١٣/٣الإيمان 
نزلأوحي ; عمر فقال ، ثلاثاستهملون، وماذا استقبلكم ماذا اممه سبحان )— 

رمضانسهر في أول في بممر اممه )إن نزل وحي ت عمر فقال نال • حصر عدو أم 
•بخ خ ت ويقول رأسه يهز رجل فجعل ~( إليها بنده وأثار ~ الملة هذه أهل لكل 



٢١٣

إ0) : ممال النافق. ذكرت ولكن لا : قال صدرك( ُاك ضاق ئلأن )يا : ممال 
.( نيء ذلك من لكافر ولص ، الكافرون هم الماممين 

.٦٠١الترغيب صعيف ،  ٢٩٨/١الصعيفة : اتفلر . متكر ; درجته 

\االيآلئ ، ؛ ٣٠١٨٨٥! خزيمة ابن ، أم١ الحرين مجمع ■' انفلر 
١ ٠ الضعفاء، ٦٠١الترغيب ضعيف ، ٢ ٩ /٨ ١ الضعيفة ، ٩ ٢ /٩ ١ مطالب ، ١

،٢٤٩اص قضائل ،  ٤٧٩م/. الزوائد مجمع ،  ٣٦٢/٤لسان ،  ٢٦٦/٣
للخلألالأمحالى ، م ١  ٤٧٨؟/)متو( للضدرى الترغيب ، \ا\\ المحرم فمه 

. ٤٩٣؟/الإملاء عجالة ، ٢٢

.( ناحر وما ذنبه من مدم ما له غفر واحتسابا إيمائا رمضان صام من ) ~ ٠ 
.شاذ (( ناخر ومجا را ; قوله مع الحديث ; درجته 

،٤٧٩٨/٣الزوائد ،  ١٨، ١ ٩ رمضان قيام ،  ٦٣٢٥الجامع صحيح : انظر 
الأحاديث،تقيح ،  ٨٧٧٦/٦فيض ،  ٨٧٧٦الجامع ؟>ا\0ك الأءكام 

. ٩٩٢الترغيب صحيح ، ١٢٤الصحيحة 

ولكنلايارب؛ فمك؛ . ذهثا مكة بطحاء لجعل ربي على )عرص - ٠ 
حمدتكفمن، ؤإذا وذكرنك، إليك تمحرعتط جعت، ؤإذا ، ثلامحاوأجع يوما أشبع 

■وفكرتك( 

.جدا ضعيف : درجته 

ضعيف، ١ ١ الشفا، ١ ٠ ٩ ١^ الفتح ،  ٨٨١أسى : انظر 
٨;الكبير ،  ٥١٧فيض؛/، ٣٧٠٤/٧الأحوذي تحفة ،  ١٩٠٢الترغبِ، 
. ٨٣٧،  ٨٣٦لأدابه ه البي أحلاق ، ٤٠٨الترمذي صعيف ، ٧٨٣٥
*الصوم( الجد وزكاة ، زكاة شيء )لكل ~ ٠ 

.ضعيف : درجته 

ترغب، ٢٤٩٣؛/الإحياء تخريج ، السادة إتحامح، : انظر 
،١٩٦٧الحفافل ذخيرة ،  ٥٧٩الترغيب، ، صعيف،  ١٤٠/٢تؤ( )م المندري 



، ymIoمض ،  ٦٣٣٦['!الكامل ،  ١٣٢٩الضعيفة ،  ٥٧٣٧الرّوعة 
، ١١الالآم ،  o.AAjrالزواثد مجمع ، •٧ تذ/أ ،  ٧٣١٤الجامع 

، ٤٧٢٣ضعيف ْ، ٩٧٣/٦الكص ،  ٢٦٠الفوائد ،  ٢٤٤٧/٣المتحب 
\االميزان ، المجروحين ، \ا0 الصوم ه فق، متاهية 
. ٣٣٣٢المنن زوائد ،  ٤٧٢/٣الضعفاء ،  ١٧٤٥ماجة ابن ،  ٦٠١

صواملتئروا بمكلموا أن الأرض وأهل المماوات لأهل اش أذذ )لو - ٠ 
••**([والأرض قاوات للأذن اش أل )لو ت لفظ ]وفي بالجنة( رمضان 

•موص •' درجته 

، ٥٧٥ترتيب ،  ١٤٧/٢نزيه ،  ٢٥٨الفوائد ، - xAlrالضعفاء : انفلر 
١، ٠r/Yاللألئ ،  ٦٣٠اكد/ْ معرفة ،  ٢٤٣ميزان؛/، ٦٥١القيسراى تذكرة 

حبانلأبن المجروحين ،  ٢٥١٣^و  ٢١الكامل، ١٩١أ/ الموضوعات 
.٢٥٨الفوائد ،  ٢٠٨٥٢الوموعة ، \\ \Iy)الئلفي( 

;فقال المائحين، عن نئل أنه : لفظ وفي . الصائمون، هم زالمايحون — ٠ 
.الماسون، )هم 

.ضمف : درجه 

٦!الإحياء تخريج ، ١٢٤٩٠الموموعة ،  ٣٢٨٢الحفاظ ذخيرة ; انظر 
١١^٨٥ الزوائد ،  ٣٥٧٨/٣الإيمان نعب ،  ٧٩٥ U/للشب الجامع ، ٠
ضعيف،  ٦٣٨/٢الكامل ، الضعفاء ، ٣٣٠/٢المستدرك ،  ٣٠٣

،٩ ٠  ٩٥/٩الكبير ، ١  ٦٧/١الصيام فقه ، ١ ٥ ١ الدارقطي علل ، ٠٣٣٣
،ق، ت  ٣٣٩١؟/الأحبار ردوص  ٢٣٠٧/هالفردوس ،  ٣٣٩/٣الطالب 
١العرائس  . ٤٦٥٣الجامع ، ٠١
٠بالجوع، عليه نصيقوا الدم مجرى أدم ابن من ليجري الشيطان )إل — ٠ 

صحيحوالحديئ ، لها أصل لا بالجوع، عليه )فصيقوا ]زيادة ت درجه 
•[ بدونها 

، ٢٥٩الأمرار ،  ١٣٣،  ١٣٤س الشي صوم ،  ٧٩/٣الضعيفة ; انظر 



٢١٥

Y/الإحياء تخريج ، ا"/آا<أ الشافب ، ا/ا'ا1 خفا C ١  ٦٥٨الجا،ع صحيح 
الفتاوىبتخريج الحاوي ،  ١٦الصوم نماصد ،  ٣٢؛/٦ السادة إتحاف ،  ٦٧١

٤٦٧٦.

حديبس ٠ الدم مجزى آدم ابن من لثجري الشطان إل را ت ى صح و] 
تالصحابة من جماعة 

. ٢١٧٥لم وم٢ •  ٣٨الخارى أخرجه ؛ عتها اش رصي صفية " "١ 
. ٩٤٧١ داود وأبو  ٢١٧٤ملم أخرجه ; أنس ٢- 
والدازُى ٣٩٧، وأحمد  ١١٧٢الترمذي أخرجه : جابر ٣- 
.١١.الغشم في والطحاوي  ٢٧٨٢

وئامهصامه ئمن قيامه لكم وست رمضان، صيام فرض تعالى اش )إن ~ • 
.أمه، ولدته كثوم ذنوبه من خرج واحسابا إيمانا 

.ضعف : درجته 

خزيمةابن صحيح ، ٦٠٢الترغيب، ضعيف ه، ٦٥/٤ال-ارنهلتي علل •' انظر 
،)أسد(  ٧٦٥؟/أبويعلى ،  ٨٦٢-  ٨٦ا/• تعلى أبي مند ،  ٢٢•

\إحميد بن عيد منتخب، ،  ٣٣٤٣/٧للشعبج الجامع ،  ٤٢الأوثان نماثل 
١٢٩-  ١٢٧ائي الم،  ٤٦٢/٢اراية نصب، ، ٢ْ ٧/٣الزخار الحر ،  ١٥٨

ندم،  ١٧٩/١الصوم نفه ، ١٧)المنصوى الدنيا أبي لابن رمضان فضاثل 
،٢ ٨ ، )الزهري( ئاهين لابن رمضان نضاثل ، ٢ • عوف بن الرحمن همد 

،٢٨المنعم( )عد شاهين لابن رمجضان نضائل ، ٣٦٣الفتاوي بتخريج الحاوي 
كر،  ٣٣٣.المنن زوالي ،  ٤١٧١الموسومة ، ه٢ ١/٢الوسطى الأحكام 
٢٣٧٢٢ .

،الأذكار سائر على القرآن كفضل ، التهور صائر على رجب )فضل ~ ٠ 
رمضانوفضل ، الأنبياء سائر على محمد كفضل المهور سائر على نعان وفضل 

....( عباده على الله كفضل المهور كل على 



٢١٦

.•وضرع : درجته 

)Y/الإلهي الكشف ، ( ٩٥٩)أسى ، ( ١٦١)؟/نزيه ، )٨( محن ; انظر 
(،٦٤٢)الأّرار ، ١( ١ )٦ ىو/ة ، ٩( . )٧ نميز ، ( ١٨٢رأ/أ خفا ، ٦( ١ ٦ 

\ا). النهل ، ( ١٧٩الغماز)، ( ٦٨٨المقاصد)مخمر ، ( ٧٤القاصد)'
قواعد، ( ٢٢١)النخة ، ( ٣٥٨)الأولؤ ، ( ٢٥٨)الجث الجد ، ( ١٨٥

(,١٥٧)التحديث 

عندموته وافق وس ، الجنة دخل مصان ر انقضاء عند موته وافق محن ) ~ 
.( الجنة دخل صدنة انقضاء عند موته وافق ومجن ، الجنةدخل عرفة انقضاء 

.ضعيف : درجته 

، Yf/aطة ،  ٩.٧١/٦ض ،  ٩.٧١الجامع ،  ٥٨٦٩نمق 
.٢٦٦٨٣الموموعق ،  ٨٣٨التحير ،  ٤٤٦/٢السير 

تعفلمافعان )صوم ت فقال ؟. أفضل الصوم أي اش رصول يا ؛ ل حم~ 
.( رمضان ني الصدقة أفضل ) : قال . ؟ أفضإِر الصدقة فأي : قيل . رمضان( 
.( رمجضان في صدقة الصدفة أفضل ) : لفظ وفي 

.ضعيف : درجته 

آ/الأصول جاُع ،  ٦٦٥~ ١ ٠ ٤ الترمذي ضعيف ، ٦٦٣الترمذي انفلر 
)شعان(الأصبهاني ترغيب ،  ١٥١٣/٢)متؤآ المندري ترغيب ،  ٦٨٦٠

١٠ ٩ ضعف ،  ٢٨٦/٤الأوطار نيل ، ١  ٢٦٥الجامع ، ١  ٠٧٨  ١ ٠،
أبي، ١ ٠ y/٠ المحتاج تحفة ،  ٣٦٤الحدشة الفتاوى ،  ٢٨٥،  ٠٣١ لعناه 

٠آ/إرواء ،  ٣٤٢١/٦)أمد( يعلى أبي ، ١  ٠٦فتاوىئنوت ،  ٣٤١يعلى
،١  ٦٢/١الصيام فقه ،  ١٧٧٨/٦الستة شرح ،  ٣٦وفضلها النصف ليلة ،  ٨٨٩
تحذير، ٢٨٦٦" ٢٨٥٩الوّوعة ، ١ ٨ ٤ / ١ التيسير ، ٥٧المفتين إمام فتاوى 

,٤٩٩المتناهية ، ١٤الخلان 

العصربعد عبيدي صوام على بكموا ألا الحففلة إلى أوحى اش إن ) ~ ٠ 
ضسثة



٢١٧

•باطل : دوجته 

الموضوعات، الأخبار فردوس ، ١ ا/بم مئة القد الأحاديث ت انظر 
منان،  ٠٧٦-رتيب ، ٢٦٩الفوائد ، ١  ٤٧؟/تريه ، ١ .؟/٤ اللألئ ،  ١

،٤١الوجنات الكلمات ، ١  ٢٥- ١ ٢  ٤/٦بغداد ، ١ لمال ، ١  ٢٦/١
تاريخهفي الحاكم إلى به ون،  ٢٣٦٤.]الكر ، ٤١٥٦، ٤٣٦٦الوسوعة 
lyالموضوعات في الجوزي ابن ومحه ، a٩٩/ تاريخه في البغدادي والخطيب 

أفروقد ، ( ٨٧٩)١ .٦ - ١ ه/و٥ الأخدب لليكور بغداد تاريخ زوائد ، ١  ٩٣
.\ ' ilyاللألئ في وصمه الموطئ 

تفقال نعبان من يوم آخر هؤ الاثه رّول خطجتا ت قال ملمان )عن ~ ٠ 
صيامهاممه جعل شهر ألف من خير ليلة فيه عفليم شهر أظلكم قد إنه الماس أيها 

فريضةأدى كمن كان الخير من بخملة فيه تقرب من ، تهلوعاليله وقيام فريضة 
وهو، سواهفيما فريضة سيعين أدى كمن لكن فريضة فيه أدى ومحن مواه، فيما 
منفيه المؤمن رزق في يزاد وشهر المواماة وشهر الجنة ثوابه والصر المجر نهر 
منأجزه مثل له ولكن المار، من رقيته وعتق لذنوبه، م،نفرْ له لكن صائما فيه فطر 
يفطرما يجد لكنا ليس ، اض رسول يا : قالوا ا، ثيء أجره من ينقص أن غير 

لبنمدقة على صائما فطر من التواب هذا وجل عز اش )؛عملي •' قال ؟ الصائم 
حتىيظمأ لا ثربة حوصي مجن اش سقاه صائما أثبع ومحن ، ماء ثربة أو أوتمرة 
من، المار من عتق وأخرم مغفرة وأوسطه رحمة أوله نهر وهو ، الجنة يدخل 
أربعمن فيه واستكثروا ، المار من وأعتقه له اش غفر مملوكه عن فيه خفف 

قاما، عنهما بكم غناء لا وخصلتان ، ربكم بها رصون خصلتان ; خصال 
وأما، وتتغفرونه اش إلا إله لا أن فشهادة ت ربكم يهما ترضون اللتان الخصنتان 

عنغيرء ورواه . ال١ر( من به وتحوذون الجنة اممه ألون فتعنهما بكم غناء لا اللتان 
•مارك( شهر عفليم شهر أظلكم )قد : أول في فقال حجر بن علي 

.هتكر : درجته 

جامع، ( ٧٣٣/١)حاتم أبي ابن علل ، ( ٢٢٣)المد الصحيح : انظر 



٢١٨

فضائلم، ( ٣٦'Air)اكب ، ( )\lyالصوم ض ، م ا ٣٣٦)V|اكب 
،( ٧١٧المجر)، ( ٢٣٧١)\أأ كر م، ١( رقاة)^اه٦\' م، ( ١٢٧)الأوقات 
الكامل١(،  saIv)اكلخص ، ( ١٢٥)مخالفات ، ( ١٢٢٣و)U/؟٢٣ تهذب 

شاهينابن رمضان فضاتل ، ١( ^ ٦٦|٦١ستو ضذري ترغب ، ١(  ٩٣١/٥)

حزيمةابن م، ١( المنعم)٦ مد شاهين ابن رمضان فضائل م، ١( )٦ زهيري 
،م ٣( ١ )٨ الباحث بغتة م، ( ٤ )١ الدنيا أي ابن رمضان فضائل ، م ١(  AAU)"؟/

-١ )٢ تمدا عليه تكدب لا ، م ٢( A ١ )٥ الجا،ع ، ٢( ٩ )٢١ المحار أمالي 
حديبيصعق الأنظار تنقيح ،  ٨٦~  Atl^الدائمة اللجة فتاوى ، ( ١١٢

ردوهو ، ^؛، ١١لعلي ادا0 من بمن وآخرْ مغفرة وأوسطه رحمة أوله )رمضان 
حديثتحين على والبرهان الظاهري عقيل بن الرحمن عيد أبو ماكتيه على 

عساكربن المحمي لعبد صيامي وفضل رمضان شهر أحاديث فيه . جزء ، تلمان 
،( ٦٩٢)المشتهر ، ( ٧٢٩٤)و ١( . ٠٣٢الوموعة)الحلي، عالي تحقيق 
.م ikilyالإملاء عجالة 

أمتي()أعطيت وحديث الحديث هذا إن يقول البعض لعل ; مهم تنسه 
،نة الألكشر على دائرين والخطباء العلم طلبة بعض عند ومنتشر مشهور المقدم 

~بهما يستشهد أن لأحد يحل لا جدا ضعيفين الحديثين هذين إن ت فنقول 
تحتيقع لا حتى الشديد وهانها بيان عع إلا — عليهما معتمدا يرويهما أن فكيف 
مذهبعلى حتى عليهما يعتمد ولا عنه والخواترة المعروفة الكذب عقوبة 

ففيحال كل وعلى الأعمال، فضائل فير الضعيف الحديث رواية بجواز القائلتن 
ميحانهواممه الواهي الحديث هذا عن )في والحمد غنية الصحيحة الأحاديث 

•أعلم؟ومالي 
.( النار من عتق وآخرْ مغفرة وأوصعله رحمة رمضان شهر أول ) ~ ٠ 

.جدا ضعف : درجته 

الجامع،  ١١٥٧/٣الكامل ،  ١٧٩/٢ميزان ، ١ْ ٦٩/٤الضعيفة : انفلر 
٣!مزان ،  ٣A٣٧/٣لمان ، ١٢٥مخالفات ،  ٢١٣٥صعيف ،  ٢٨١٠
أيلابن رمضان فضائل ، ٦٩٩٤الرّوعة ،  ٢١ ٤٨الحفاظ ذخيرة ، ٣٣٤٩



٢١٩

نقه، ١ أ/بماُْ الضعيفة ، •٧ الصيام باداب الإلمام ، م  ٣٧)الخمورإ الدنيا 
..آ.أفللكم قد الناس )أيها المقدم سلمان حديغ وانظر •  ٦٦ا\ الصوم 

شهرقولوا ولكن اش أسماء من اسم رمضان ^ن رمضان مولوا )لا — ٠ 
.رمضان( 

•*وضرع • درجته 

،( ١١٣)؛/الفتح ، ( ٢٧٤)؛/مزان ، )ب/لأاْآ( الكامل : انفلر 
،م ( ٢٥١)الفوائد ، )ا/أآلأ( حاتم أي لابن العلل ، ٦( )٦اخ^١ المجموع 

،)؟/مْا( تنزيه ، )آ/لأآوحآ( اللألئ ١(، • U/i)ترب ، ( )٠٧تد/ة 
)٢/والخاكم الأباطيل (، ٢٧)لطيفة رسالة (، ٥٧)•ترتب (، ١٣٠)مخالفات 

البديعانالكن ، ( ٣١)١;. كثير ابن ، الإحياء تخريج ، ( ٤٧٤
اللؤلؤ، ١( ١  OUوضعيفه)؟/الأذكار صحيح م، ١(  nU)؟/العاني ، ١( )٢ 

. ٣٣٣٤المن زوائد ،  ١٦٧، ١(  ١٣٩)المنوع 

فىصنعت ولا رمجضان، ومت ان، رمجض )صمت ; أحدكم يقولن )لا ~ ٠ 
ولكن، العظام وتعالى نارك اش أسماء من اّم رمضان فان وكذا كذا رمجضان 

•كتابه( ش وتحار مارك ربكم قال كما رمضان )شهر ت نولوا 
.ضعف : درجتع 

، ٢٨٣٩؛/الأحياء تخريج ،  ٩٨؟/اللألئ ،  ٥٠١؟/المام الروض : انظر 
المائيضعيف ،  ٥٢٣داود أبي ضعيف ،  ٦٣٦٧ضعيف ،  ٠٣١ الخثورة 

•١٢.

جاءإذا الكلمان هؤلاء نا يعل)كان ت نال الصامت بن عبادة عن ~ ٠ 
.٠( صلا' مني وتله لي وسلم رمضان من سلمني اللهم ا ت أحدنا يقول أن رمجضان 

.ضعف : درجته 

، ٢٤٢٧٧كنز ،  ٢٨.الخطاء كشف ، للطراني الدعاء : انظر 



٢٢

٠ا تة الين رمضان ملم ؤإذا ، الأيام ين الجمعة سين إذا ؤ ~ ٠
•موضوع • درجت*، 

نعب،  ٤٩٤للذمي الموضوعات تلخيص ، ١ ٩ آ/؛ الموضوعات ت انظر 
، ivyl\و أ/آ\،اا الإحياء تخريج ،  ٥٧٧ترتيب ،  rV'Airالإيمان 
معرفة، ٢ ٠ الكلمات أوجز ميزان ، ه/آ'آ"ه و  rorlrالمائة إتحاف 
، ١٨١؟/ه)نعان( الأصهاتي ترغيب ، ١٤أ/.المجروحين ،  ٦١٢التدكرة 

، ١٩٢٧ْ/الكامل ،  ٧٠كرة ١٥أ/ْي ،  ٢٧الفوائد.،  ٢٤٥/١حفا 
، ٦٨٥الجامع ، ١ ٠  ٦/١التيسير ، ٥٤٩ضعيف ، ١ ٠ اللألئ ، ١٢٢أسى 
.١٤٠/٧،الحلية  ٦٨٥/١فيض 

•ساثل( كز واعظي أستر كل أطلتم، رمضان دخل إذا كان و. المي أن ) - ٠ 
.جذا ضعيف، : درجته 

/١ أمتار ، ٦ ٨ /٩ ١ الزوائد مختصر ، ٦ ٦ ١ / ١ حاتم أبي لابن الحلل ; انظر 
،١٨٥التذكرةُحرفة،٢٢٥/٩بغداد ، \ 0tTlr\المانيد جامع ،  ٩٦٨

مجمع،  ٣١٢٥٧/٧للتعب الجامع ،  ٦٩الأووت فضائل ، ١  ١٧*آ/.الكامل 
، ٦٦٧٩الجامع ،  ٤١٠٩٦ضعيف ، ١٩٤القيسراني تذكرة ،  iAYAlYالزوائد 

، ١٧٠/١الصيام فقه ،  ٧٧٥/٢متاهة ،  ١٩٦٦الشكاة ،  ٦٦٧٩/٥فيض 
، ٣٤/١الإ'ّماءياي ثيوخ معجم ،  ١٤٤العرائس ،  ٣٦١ا/المجروحين 

٠١٥٦٠الحقاحل ذحيرة ،  ١٦٨٢٦الموموعة 

فجاءهالقير عذاب به نزل( رجلا أمتي مجن رأيت عجتا البارجة رأيت إي ) ~ ٠
ذكرفجاءه المياحلين احتوشته أمتى مجن رجلا ورأيت ، ذللث، من فاّتنقذه وضووه 

فجاءتهالعذاُِا ملائكة احتوشته قد أمتي من رجلا ورأيت أيديهم، من فخلصه الله 
قصدكلما عملئا يتلهف أمتي من رجلا ورأيت ، أيلءيهم من فاستنقذته صلاته 
•( وآرواْ فاستنقذْ رمضان شهر صيامه فجاء متع حرصا 

٠ضعيف، : درجته 

لمان، ( ٣٣٧/١)الكامل ، م ٦، ٠ ١  ٥/٨)انيد المجاُع • ر انظ
It)الضعفاء ، ٦( . آوا٠  ٠/٨)إتحامح، ، م ( ٠٧٤)التحرير ، ( ٨٣٢٧/٦)
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،( )٩٣الطوال الأحاديث ، م ( ٥٢٦/٢)ثاهض ابن الأعمال فضائل ، ( ٣٥ ٠
م،( ٢٩٦لطائف)، منان)٤ْ/مح( ، ٢( • ضعف)٦٨ ، ٤( المجروحين)م/1 

المراى، ( ٢/٣ْ٢٦)مض ، ( ٢٦٥٢)الجامع ، ( ١١٧٤٦/٧)الزوائد 
الفرشتمهيد عيون م، ( ٥٢الإخلاص)كلمة ، ( ٦٥٦اهذي')سرقة ، ( ٦٧٢)
.(١٨٣)البديع اكول ، ( ٤٧)

وبلخاوئعبان رحب ض لنا بارك )اللهم • ئال رجب دخل إذا كان ) ~ ٠ 
.( رمضان 

.ضعيف : درجته 

فضائل، )٥( محن م، )١( رجب فضائل ' م ٢( )١ المعم مد الأدب •' انْلر 
الأوقاتفقائل ، )ا/بأه( وصعيفه الأذكار صحيح ، ( ٢٧)والأيام الشهور 

(٦٥/٢)'يزان ا٦( ٢/١)الزوائد مخمر (،، ١٥٩والملة)ء٠لالءوم ا(م، )٤ 
شا/-- المد ، ١(  ٤٨٦/٣البحرين)الأدبمشهور)أ(م، ، (، ٢٣٣اطائف)

مخالفات(، ٣٨١)م/ْ التعب (، ١١٧تدكرة)( ٩٦١/١أمتار)، ( ٢٣٤٦/٤)
أبيابن رمضان فضاثل ~)؟/أهخا(م، شعثان ~ الأصثهاني الترغب (، ١٢٧)

(،،١٨٦)الصدور شفاء )أ/ااو(م، للطبراني الدعا، )١( ~ منصور — الدنيا 
•( ٨/١العمدة)شرح س الصيام كتاب ، ( ٤٣الجمعة)أحاديث 
وصومجوا، تغنموا )اغزوا ت بلفظ آخر حديث وفي . تصحوا( )صومجوا ~ ٠ 
.....( تصحوا 

.ضعيف : درجته 

٤،٢  ٩٧/٤الإحياء تخريج ، ٣٤٢٢الموسوعة  ٥٧٣الترغيب صعيف انفلر 
، ٣٦/٩المادة إتحاف ،  ٢٥٢١/٧و٧٦٧/٢الكامل ، ٥١٦القاصد مختمر 
الفوائد، ٥ . ٦ إ/. فيض ،  ٨٢٩أض ،  ٣٥• ٤ ضعيف ، ١  ٤٦٧/٣البحرين 

٢٥٩  ،Jo ،/ الموضوعات،  ٧١الإيام ، ٦٩٥تمييز ، ٢٥٣الضعيفة ، .٧
Irالزوائد ، ١٣•مجخالفات ،  ٢٦٨المجر ضعيف ،  ٦٨٧المجر ،  ٧٢

، ٤٩ه الض صوم ،  ٦١١الصوم فقه ،  ٢٢١المسند الصحيح ، •٧•٥ 
. ٧٢المحغاني موضوعات 
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إنيعمران ابن )يامومى : نال ومالي نارك اش إن ت نال كب عن •
دعاكلما وأن رمضان، شهر دخل إذا السادة من يمسكوا أن العرش حملة أمرت 

صائمدعوة أرد لا أن نمي ■^1 آليت ؛إُي يقولوا)آمين( أن رمضان شهر محانموا 
.رمضان( شهر 

•مجهول إمنادْ : درجته 

. ١٧-  ١٦/٦الحلة ، ٣٠٩الثورة ; انفلر 

محنبمرغ حتى الملائكة عليه تملي تزل لم ! عنده أكل إذا الصائم )إن ~ ٠ 
.ؤلعامه، 

.ضمف : درجته 

)هرماس(الأعمال فضائل ، ( ١٣٣٢) o.r-o-^lrالضعيفة ; انظر 
، ١٤٨٣ضعيف ،  ٣٦١١الصيام نقه ،  ٧٣آ/.الأحكام مختصر ، ٢١٨

السننزوائد ، ٢٢٤الصيام أحكام مجن ني المالصحيح ، ١٢٨الترمدي ضعيف 
. ٣٩٨٣الومرعة ،  ٣٥٢٢

•الحجة( ذي حرمة وأعفلمها رمضان شهر الشهور )محيي ~ ٠ 
٠الشهور( صيد )رمضان ت لففل وفي 

.ضعف ; درجته 

، U٣٣٦/؛الشعب جامع ،  ٣٣الدنيا أبي لابن رمضان فضائل : انْلر 
،٥٤٠القاصد مختصر ، م أ \' \IUالزوال مختصر ،  ٦٢٢/٣٣المانيد 

تمنين، ٤٧٧٥/٣الزوائد مجمع ، م ١  ٦٧الأوقات فضائل ،  ٩٦ا/. كشف 
لابنرمضان فضائل ، ٤٦٩لطائف ،  ٣٦٣٨/٣النم، ،  ٧٦٤أسى ،  ٧٢٤

، ١٦٧؟/المعاني ، ١٢٤١٩الموسوعة ،  ٦٤/٢التيسير ،  ٣٣الدنيا أى 
.\ ه اا 0 الأحكام بفوائد الإعلام 
فيخزيهم ما •' رجل فقال . رمجضان( شهر أقامحوا محا تخزى لن أم )إن " ٠ 
زناسثة عمل محن ، فيه الحارم )انتهاك ; هؤ فقال ؟ رمضان شهر إضاعة 

والمواتوملائيه ونمه ، رمضان شهر وتعالى،U، نارك الله ينقل لم أوشرب 
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حنةاش عند له فليس رمضان نهر يدرك أن نل مات فان ، الحول محن مثله إلى 
منماعض لا ما فيه تماعق الحنان فان رمضان شهر فاتقوا ، النار بها يمي 
.السيئات( وكيلك ، مراه 

.ضعف : درجته 

علل، ْ/ا"ا<إ/ا الكامل ، \ orlyالإمماعيلي ئيوخ معجم ; انظر 
الدانيالروض ،  ١٨٢٥/٢)أبمن( للاصبهاني الخرغيب ،  ١٩١٥/١.

Uly -] ، الزواثدivwlr  ، حاتم أبي ابن علل\vayI  ، متناهيةAATly ،
رمضانفضائل ، ٢ • شاهين)زهيري( لابن رمجضان فضاتل ، \ ه '  yItالحرين 

. ٤٩٤١الموسوعة،  ٨٢٩الحفاظ ذخيرة ، ٢ • المنعم، رعد شاهين لابن 
.( يخيب لا فيه الله وماثل له مغفور رمجضان في اش ذاكر ) ~ • 

•٠وضوع درجته؛ 

Itالزوائد ،  ٦٨الأوقات فضائل ،  ٣٧٨لطاثف ، ١ ٦ ٠ الكامل؛/١ انظر: 
i فيض ، ٤٧٩١ Yi\ylT  ضعيف، ه٥/٧٣٣الشعب جامع .٣،  ٣٨ضعيف

الأصهانيرغب ،  ٢٣٦٧٦/٨كنز ،  matIyالبحرين ، .٦ .اكرغبب 
، vlrاكسير ،  ١٤٧٧؟/)متؤ( المذري ترغيب ،  ١٧٧٨؟/)ثمان( 
. ١٢٧)م،حقق( رمجضان مجالس 

أنتلي ثجابه المذل اجلي من شهوته اكارك الشاب أيها : تعالى نال ) ~ ٠ 
•( ملائكتي كعض عدى 

.ضعيف : درجته 

فضائلفي اكرغب ،  ١٣٨،١٣٩/٤الحلية ،  ١١١٩٤/٣تك١ءل ; انظر 
\أ)لبرى( القدسية الأحاديث ،  ٣٢٤؛/المائة إسحاق ،  ٢٣٢؟/الأعمال 

.الإحياء تخريج ،  ٦٣
.والقيام( الصيام أمتي )حصاء — ٠ 

.)والقيام( زيادة صعيف : درجته 

.o.aiIyالزوائد ،  ٢٨٢٧ضعيف ،  ٨٠٦/٢الكامل ،  ٦٢ ٤/١ميزان انظر: 
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عدىإلى انظروا ت يقول الملائكة الخابي بالشاب ياهي تعالى اش )إن ٠
•( أجلى س نهرم ترك 

•موضوع ت درجته 

lyالإحياء تخريج ، ٤٣٢ أ/ السادة إتحاف ، ١  ٦٨٢الجامع ضعيف : انظر 
.٢٦٨/١التيسير ،  ٦٩٩[■!الشافية ،  ١٨٤١؟/فيض ،  ١٨٤١الجامع ،  ٦٦٩

مهم،والزكاة سهم، والصلاة سهم، الإسلام • أسهم ثمانية )الإسلام ~ ٠ 
والأمرسهم، رمضان وصوم سهم، اش سيل في والجهاد سهم، المن وحج 

•له( سهم لا من حاب وقد • سهم المكر عن والهي ، سهم بالمروف 
.ضعبما : درجه 

أبيمجد ، ١ • ٩ ١— •  ٨/١الزوائد ، )أسد( ١ ١ • ١" • ا/آ الزواند ت انظر 
\ااتحلي المقصد ، )متى للمندري الترغيب، ، )أسد،  ٢٦٣/١يعلى 

\االأخار فردوس ، البحرالزخار ،  rrvlrالدارفطى علل ، ١ ٤ 
، ٨٢١؟/الكامل ، ٣٢الكر ،  ٢٨٩٦/٣المطالب ، الفردوس، ٣٩٢
.م\ ٥٨،ا٧٥٨٥/٦الإيمان نعب 

.فيه( رياء لا )الصيام — ٠ 

.جدا ضمم، : درجه 

، i^/yfyالأحوذتم، تحفة ،  ١٣٣٢ U/ الثعب جامع ، ١  ٨٩الفتح انظر; 
ضعيفه، ٢ • ٢ الجامع ، ١ ٧ ٢ / ١ المدمية الأحاديث جامع ،  ١٣٦١٥الوّوعة 

. ٩٢المراسيل ،  ٣٨١٨/٢الفردوس ، ا/؟ْ الصيام فقه ،  ٣٥٨•
.الصم( نصز الصيام ) ~ ٠ 

.ضعيف : درجه 

جامع،  ٣٥٨١ضعيف ، \ااهلآلآ مسندالشهاب ،  ٠٢• إ/• فيض انظر؛ 
٦!الفردوس ،  ٣٨٢ماجه ابن ضعيف  ١٧٤٠ماجة ابن ،  ٣٢٩٩/٧التعب 
٦،١ ٦ ا/ كثير)مقبل( ابن تفسير ، ١ ٤ ٤ • ؟/ المدري)متؤ( رغب ، ٣٨١٧

. ١٣٦١٦الموسوعة 
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مكر.: درجه 
a/كز ، \ y\<\yl\iالسانٍد جامع ،  ٤٦الأوئت فضائل : انظر 
،ا/>آا، الطالب ،  ٤٧والشهور الأيام فضائل ، ا/ا'ْإا مزان ،  ٢١٢٧١٥

Itالزوال مجمع ، ١٢١مخالفات ، ٢٢٢المد المحيح ، ١ . أ/١ لمان 
جامع،  ٢٥٤الفوال ،  ١٨٨٦/١مخزبمة ابن ،  ٧١٨المجر ، ٤٧٨١٢، ٤٧٨١
\االقصدالر ، ١ > ؟/و؟-• الا5إئ ، ٢/'٢ه١ ي ،  ٣٣٦١/٧الشعب 

٩!)أمد( أي!علي ، ٥ ٢ ٠ ١ ْ/ ض أي ، ١ ٤ ١ آ/ الزوائد مجمع ، ٥ ٠  ١٢
;٢٢الكبير في الطماني ، ١٨شاهين)الزمرتم،( لابن رمضان فضائل ،  ٥٢٧١-

ترغيب،  ١٨الخمم( ثامن)حمد لاين رمضان فضائل ،  ٥١١٢٢ الضعيفة  ٩٦٧
،١٨)الخموؤآ اكنيا أبي لابن رمضان فضائل ، ١  ٤٧١آ/)متؤ، المذري 

الوموعة،  ١٨٩/٢الوضوعات  ١٧٦٥/٢)نعان، الأصبهاتي ترغيب 
.)الخد، ١٢إ/.إسلامية فاوى ،  ٢١، ٢٠عله -كذب لا ،  ٢٠٩٧٢

ليسء ; فقال . ؟ أختمي ألا ; فقال العروبة، الله رسول رجل )شكي ~ ٠ 
.( t جدك شعر ووفر ، صم ولكن ، اختمي أر خمى من منا 

•*وضوع • درجته 

، ١١١٠٠ا/؛ ١ الكبير  ٧٦٢٢٢/٤الزوال  ٤٩١٢٤الجامع ضعيف : انظر 
.٣٥٩٨/٤،فيض  ٥٥١٦الرّوعة ،  ١١٢١٤الضعيفة 

.ا( ابالجوع ; فال ؟ بماذا ; فالت I الجة باب ثرع )اداومي ~ ٠ 
.له أصل لا : درجه 

ا/خفا ، ١ او؟/ه ٩ ؛/٤ المادة إتحاف ،  ٦٧٢/٢الإحياء تخريج ; انظر 
فيالوضوعات ،  ١١٢٠المنوع ،  ٢٩٩/٦الشافعية ،  ٤٦٦أمرار ،  ١١٠٢٨
. ٥١٠الإحياء 

ألفمائة له اش كب له تيسر ما منه وقام فصام بمكة رمضان أدرك )من ~ ٠ 
يوموكل رقبة عتق ليلة وكل رثية عتق يوم بكل له الله وكتب سواه فيما رمضان 
•حنة، ليلة كل وش حنة يوم كل ور اممه ميل ش نرس حملان 



٢٢٧

•مءيؤع ت درجته 

،( ٢٥)ا/• حاتم أي ابن العلل ، )U/؛،؛،؛؟( للشعب الجامع : انظر 
لطاثف(، ٣٤٠^ ٩١١)٢ كر ، ( ٦٦٦)ص ابن ضعيف ، ( ١٢٧٢\<Iy)الشعب 

محاتل، )؟/؟VA( الضعيفة ، ( ٥١٢٧٥)ضعيف ، )ا/ها( الصوم نمه ، ( ٢٨٥)
،( ١٢٧)مخالفات يرماص ، ( ٣٩).الأعمال فضاثل ، ( ١٣٥)الأعمال 
المنعمعبد ناهين ابن رمضان فضاثل ، م )أ/أْ؛ا( مستو منذري الترغيب 

شاهينابن رمضان فضائل ، م ١(  ٤٧٩/٢)شعبان مجنذرى الترغيب ، م ( )٦٣
.م )٨٨( الساجد إعلام ، م ( )٦٣الرهيرى 

فرحاوهو طار كغراب جهنم من اض بعده اش وجه ابتغاء يوما صام من )— 
•هرتا( مات حتى 

.ضعيف : لرحم 

١/يعلى أبو ،  ٥٧٤الترغيب ضعيف ،  ٥٠٨٦، ٥٠٨٥/٣الزوائد : انفلر 
،١ ١ آ/ا الإصابة ، \ال!>\< المطالب ، ١ . ٣٧/١أستار ،  ٨٢لطائف ، ٩١٧

U/الكبير ، ١  ٤٦٦/٣البحرين مجمع ، ٢٧١المتجر ضعيف ، ٦٩٥المتجر 
المانيدجامع ،  ١٤٣٧؟/)متؤ( النذري ترغيب ،  ٦/١الصوم فقه ،  ٦٣٦٥

،٢٤٩٧٤المومرعن ، ٥٣١آ/العلى المنمي ، ١  ٠٣٣ آ/ الضعيفة ،  ٣٧٨٣ه/
. ٤٢أ/١ حجر ابن مجوموعة 
.صواه( فيما رمحضان من حير بالمدينة )رمضان — ٠ 

باطل.: درجه 

، ٧٤٣/٢الميزان ،  ٣٢٧٨/٢الفردوس الكبير الطبراني ; انظر 
٤/فيض ،  ٠٤٨ آ/٠ الزوائد مجمع ، ٩٣٩أ/المسانيد جامع ، ٣١٣٨ضعيف 
فقه،  ٤١٨/١الكشف ،  ١٧٧٧/٢- تر م/ مدري - الترغيب ، ٤٤٨٠
. ١٧٩ث١٧٨الماجد إعلام ،  ٨٣١الضعيفة ،  ١٧/١الصيام 

ويقولنهارها وصوموا ليلها فقوموا شعبان من الصف ليلة كان إذا ) - ٠ 
سائلم، هل ران ثلاث بمالي لمناي رمضان شهر من ليلة كل في وجل عز اض 

......( فأعطيه 
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.مرضوع : درجته 

"المسوي ~ الضعيفة المدمية الأحاديث ، ( ٥٨٢/١ؤالإحياء تخريج ٠ انفر 
م،( Toiylvyاكب جامع ، ١(  ٥٢)y/\ مم الترغيب.ندرى ، )ا/وخ( 

الاخارفردوس ، ( ٩٢٣/٢)متناهية ، م ( ١٣'٨٨)ماجه ابن ، ( ٦٥٢)صعيض 
،مالشكاة ، ( ٢٩٤)ماجه ابن صعيف، ا(تق، ")ا/أا
ليلةالدع من التحذير ، ٥( <  ill)الميزان ، مالزجاجة مصأح 
(٢٦١)لطائف ( و١٢٩٦٣ْ)الحديثية الفوائد ، ( ١٢٨)ثعبان من الخف 

الأحاديثجامع (، ١٨وأحكامه)ثعبان شهر فضائل م، ١( • •  ٧/١الفردوس)
اللدية)أ/الواهب (، ١١)الحيران هداية ، ( ٤٥كرة)'ذ ، ٢( • القدسية)ا/مأ

)ه/الضعيفة ، ( ٢٥)الشجعان تسليم (، ١٤٩)القاطع اليف ، ( ١٩٤
. ٥٥•  r٤٢/الدائمة اللجة فاوى ، ٢( ١  ٣٢

فكانهذلك عن اض ثاء أوما ناله الماس أعمار أرى ه اف رمول أن ) - ٠ 
فاعطاهالعمر طول من غيرهم بلغه الذي مثل العمل من يبلغوا أن أمته أعمار نقاصر 

•شبما ألف س حم هي التي القدر ليلة اش 
.ءنعٍما : درجته 

، oYAlrالقبس ،  ٢٢٥٤.الموّوعة ، ؛.n الترغيب ضعيف : انظر 
مذريترغيب ،  ٥٧البدر مطوع ،  ٧٢٩و٧٢٨و٧٢٧/٣السماوي الفتح 

،٣ ٠ الميهقي؛/٦ ،  ٥٧٢الخير في م الإمام مرويان ، ١  iArjy)مستؤآ 
/٤ الكشاف أحاديث تخريج ، ٢٩والمنة الكتاب في القدر ليلة ، ٤ المفع تكميل 
، ٣٩ه/م؟م،إ الأحكام عمدة بفوائد الإعلام ،  ٧٨الأوقات فضائل ، ١٥١٩

. ٢٤٢/١الراوي تدريب ،  ٤٨القدر ليلة 

سرجل س اش لرسول ذم ت قال عنهما اش رض ابن )عن ~ ٠ 
اللههرسول فتعجب شهر ألف القه مييل فى عاتقه على الملاح حمل إّراثيا بّي 

أعماراوأقلها أعمالا الأُم أقمر أمتي جعلث رب يا ت فقال لأمته ذلك وتمنى لذاك 
فيهاحمل المي ، ثهر ألف مجن خير القدر ليلة : فقال القدر ليلة اش فاعطاْ 

•القيامة( يوم إلى ولأمتك لك ، اممه سيل فى الم—لاح الإسرائيلي 



٢٢٩

.ضعيف : درجه 

أساب،  ٧٧الأوقات فضائل ، ٣ • والستة الكتاب في القدر ليلة ت انفر 
i/الكشاف أحاديث تخريج ،  ١٠ة/• البيهقي ،  ٨٦٤واحدي ~ الزول 

.١ •  ١٨٦ الموسوعة ، ١٠١٩

;لفظ وفي النهار( نمحض ومحن ينه ما بالخيار فهو تطوعا صام )من " • 
.بالخيار المتطوع رالصانم 

.ضعف : درجه 

٦/الجموع ، 0 ه الكامل ، ١  ٣٨/٤الإرواء ، ٤ ١ لطيفة رسالة ت انظر 
اكدمةمعرفة ،  ٢٧٧؛/البيهقي ، أ/م؟اْ فيض ،  ٣٠٢٦محمض ،  ٣٩٥

الأحكامت.ق.  ٣٦٤٤/٢الأخبار فردوس ، ١  ٩٧/٢المجروحين ، ١ • ٧٨
، rrrAlAالكيير الطبراني ، ١ انيد المجامع ،  ٢٢٩/٢الوسطى 

.١ ٢ ٢ اوا ٢ ١ ٧ المصنوع اللزلؤ ،  ٠٣٨٣الحفاظ ذخيرة الوّوعةأمبمأأ، 

ليلةرأحيا رمضان صام كمن الأجر من اعطؤب القدر سورة قرأ )من ~ ٠ 
.القدر( 

.ضعف : درجه 

١و \lm السماوي الفتح : انظر  ٠ \االموضوعات ، ١ 
النار،  ١٥المرفوعة الآىر ، ٢٢٧،٢٢٦/١للألئ ا ،

أحاديثتخريج ، ١٩.الشاق الكاف ،  ٨٣٩أ/.الميزان ،  ٢٣٧،٢٢٤
١حديبمية فوائد ، ١  ٤٠٢/. الكشاف  التحديث، ٠ ٦ أسني ، ٦٠٧اللزلؤ ، ٠٦

، ٤٧الصلاح ابن مقدمة ،  ٢٦٤/٢الحئيث اياعث ، ١ ه ٧/١الضعفاء ، ١  ٩٣
. ١٣٢والإيضاح التقييد 

إثآؤ ; فنزلك ذللث اءه فمشره على أمية بني أرى ه المكب رأن ~ ٠ 
ثنتي أنزكت إنا ؤ : ونزلت الجنة فكب نهرا يعنك؟ محمد يا ه قؤ'ذوَ أءطقك> 

يملكه١ه ثمر آلف مذ ثر آلثدر ثنه ه أكدر دله ما أدرينك ^١ ه ألمدر 
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تزيدلا شهر أك هي فاذا فعددتا : الفضل بن القاسم قال ، محمد يا أمة بنو بعدك 
•تنقص( ولا يلط 

منكر.: درجتي 
، ١٩الصدر شرح ، \• ArAl\<الأصول جامع ،  ٣٣٤٧الترمذي : انظر 

، ٣٣٥• الترمذي ضعيف ، والمة.٣ الكاب في القدر ليلة ،  ٣٠البدر مطوع 
. o-xyjiكير ابن تفسير ، ه/أبمآ-آ*بمآ الأحكام عمدة بفوائد الإعلام 
أصابفقد رمضان شهر يقضى حتى جاعة والعشاء المغرب صلى من ) ~ 

.إ وافر بحظ القدر ليلة 

.ضعيف : درجته 

.١٤.البدر مطوع ،  ٣٤٣٣/٧الشعب جامع : انظر 

•( قبلهم لكن س بمطها ولم القدر ليلة لأُتي وهب تعالى اش إن ) ~ ٠ 
•٠وضوع • درجته 

اشرحمه حجر ابن ذكرها ،  ٣٨٩—أ/هحآ مجن القدر ليلة فى الأنوال 
إلىمرفوع حديث يشت لم رمجضان ز معينة بليلة تعنها أن الأربمين إلى أوصلها 

،٣ ١ ٤ ٣- • /٨ ٤ الفتح ; وانظر لها، فليرجع م؛وئا بمضها صح ثإنما ه النبي 
٤١،كر١٦٦٩ضعيف  .٤٢٨٤الوموعة ، ٢٤•٨/

)هى: فقال القدر ليلة عن أسع وأنا ه الثمي مثل : نال عمر عن ) ~ ٠ 
•( رمضان ل كم 

.ضعيف : درجته 

٦١ضعيف ،  r-vltالبيهقي : انظر  أ;يضعيف ،  ٣١٣الفتح؛/، ٠٢
المدرنرح ،  ٦٨٥و/؛ الأصول جامع ،  ٣٨٢/٦المنة ثرح ،  ١٣٨٧/١داود 

جامع، ٤٢والمنة الكتاب في القدر ليلة ، ٢٧المدر ثرح . حازمي ، ٣ • 
/٢ العدة ثرح من الصيام كتاب ، ٦٤المفتين إمام فتاوى ، ٥ ٨ ٤ / ٢ ٨ المانيد 

٧٤٤ .
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يجتهدلا ما نيه المادة ز ويجتهد رمحضان محن الأواخر العشر يعتكف كان 
اختصاصهيقتضي كله وهذا نه ويوقظهم أهاله ويعتزل المئزر ويشد الشهر صائر ني 
للأتكون أذ يجوز نلأ الأعشار أفضل وأنه الشهر لألي محار نه يشركه لا بما 

;قوله الحدين، هدا رد فى ويكفى الأعشاررن. أفضل عشرها لأن •مره قى القدر 
.، ٢١عليه متفق ( الأواخر العشر في لتمرها ا) 

.رمحضان( من واإ4 أول القدر )ليلة — ٠ 
.ضمف : درجه 

. ٧٢الدر مطوع حلاق، -  ٢٧المدر شرح ،  ٣٢الأوطار؛/٤ نل : انظر 
ذللث،كان رمضان نهر مجن جمعة أخر فى الفريضة محن محلاه قضى رمن ~ ٠ 

•سنة( محبين إلى عمره في فاتن، صلاة لكل جابزا 
.له أصل لا : درجه 

الأمرار، ( ٣٥٨)انموع ، ١(  ٤٦٥)أسنى ، ( الأتارالرفوعة)٥٨; انفلر 
(.٢١٧)الة متون نقد مقاييس (، ٦١٤)اللؤلؤ ، ٢( ه ٧٥/٢خفا)، ٥( ١ )٩ 

فاثتةمقام يقوم لا المادامت، من نيئا أن على للإجماع مناقض لأنه نهلعا بامحلل 
نراثنذكر عد المافعة( )العجالة رمالته في الدهلوي العلامة ونال ، سوامن، 

مثلالشرمة القواعد وتكذبه العقل لمقتضى مخالما يكون أن الخامس الوصع: 
.معربا انتهى ذللئا ونحو العمري القضاء 

وعماله، مستجاب، ودعاؤه ، عادة ونومه ، تسح الصائم )ًمتا ~ ٠ 
.مضاعغؤ( 

.ضعيف : درجه 

، ٣٥٧٦/٢الأخيار فردوس ،  ٣٤٩٣ضيف ،  ٣٥٢الوجيز العجم : انفلر 
خ/كر ، ٥ . فيض؛/٩٣ ، ٥ . ٩ الجامع ، ١ ٥  ١/٧الفتح ١  ٧٢/١الصوم فقه 

. ١٣٣٦١الوموعة ،  ٢٣٦٣١

•( ٦٧٧، انمي؛)ص.ترح م، المام كتاب )١( 
.١١٦٧لم م، .٢ ٢ ١ الخاري )٢( 
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نيالمقروصة الخلوات الخمس رمضان من جمعة آخر في صلى رمن - ٠
٠منته، صلاة مجن يه أخل ما عنه قضت و١لاJلت اليوم 

•يرضوع ت درجته 

الصومنقه ، ١( تريه)آ/ا/أ ، ( المرفوعة)٥٨الاثار ، ١(  ٥٧)الغواني : انظر 
. ١٦٨الدانمة اللجنة ناوي ، ا( )ا/أا'

.ذللغ( غير إلى ، همهمة شوال وش ، هده رمضان في )تكون ~ ٠ 
الحفظعن )الئغني كتابه في المولي بدر بن عمر حفص أبي الإمام نال 

:الشهور في الايات ظهور في ( ٩٥)باب والكتاب( 
•يشت( وجه من ولا ، ثقة عن أصل اياب لهذا )ليس : الغقيلي نال قد 

كما)وهو ت ( ٠٣"• ٥٢٩)المرتاب جنة في الحويني إسحاق أبو الشيخ قال 
أبيحدث من ١( ٩ ١ - ١ ٩ • )م/ الموضوعات ني الجوزي ابن وأخرجه ، قال 

منالعوائق وتخرج النائم، وتقعد توقثل مدة رمجضان في )يكون ت مرفوعا هريرة 
،بعض من بعضها الشال تميز القعدة ذي وش ، همهمة شوال وني ، خدورها 

مجلكانقطاع عند وهو ، عقلتم أمجر الحرم وفي ، الدمجاء تراق الحجة ذي وش 
•الزمان( ذلك ني يكونون الدين •' قال • ؟ هم من اينه، رسول يا •' قالوا • هؤلاء 

عنيحدث كان قيس بن الواحد )عبد : قال أنه اليخاري عن الحقيلي روى 
•بعجاب( ذكوان بن الحسن 

وسندهعنه، افر رصي الديلمي )فيروز ت حديث مجن الحديث هدا روى وقد 
. ٢١الوصوءات(أفي تراه كما ساقط 

.لال«مض المرتاب -بمة من ( ٥٢٩; رصنحة وانظر )١( 
ثوالم عمابن تظيّ ثم رمضان ني مدة )تكون : ى ث رصي مريرة أي ■_ أخر لفظ وني 

يكونثم المحرم ي الحارم تنتهك ثم الحجة ذي م الحاج صلب ثم القعدة ذى ني معممة تكون ثم 
•درجب( جمادى محن العجب كل العجب ثم ريع نهر ثي المائل نتنازع ثم صفر في صوت 

•ه اض عن صمح طريق من ين لا ذلك لكل 
"•/الموضوعات ، ١ه  U/i A-0١المدرك ، اللألئ ، ٢٠٨ايديعات الكن : انفير 

.امآالمجمع'ا/.، ١٦٨٧
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:الصام آداب 

انمثرز بمنى ليلة كل الخثاءين محن بمتل لكن ه الض )أن ~ ٠ 
•الأداخى 

.ضعف : درجته 

والسةالكتاب ز القدر ليلة ، ( ١٣٧)الدر سهلوع ، ( ٣٤٦)سائق : انفر 

.رمضان( ني امحمر و. المي )أن - ٠ 
.~ متكر — ضعيف ; درجته 

المعادزاد ١( ٦ )١ التحديث ، م ١( • ٤ • )٦/ الأعرابي لابن العجم ت انفر 
 /U()

•ركعة( عشرين رمضان في يهش لكن و. المي )ان 
.جماعة( غم )في ; آخر لففل وفي 

.جدا ضعيف : درجة 

)ا/الأوط (،، ١٢١• ٢/١١)الكبر ، م ( ١٦٢٥/٣)الحرين ; انفلر 
A-r ) ا/الءل١لب ، ( ٥٦٠)آ/خا الزواك (، ٣٣١٦)؛/المهيب ، م(
،٦ْ( ٢/١)حميد ابن ، •٢( ٣/١)الدراية ، ( ٥٦)٢/•الضعيفة (،؛، ٥٣٤
زوائد، ( )٩٧المارك إرئاد ، ٢( ٢و١ او• )٩ الراويح صلاة ، ( ٢٠٤)؛/الفتح 
)؟/المهني ، ٢( ٤ )ا/. الكامل ، ١( الراية)آ/آْ نمحب ، \( uai/a)بغداد 
،( )٥٣الممحايح ، ( ٣٤٧/١)لكاوى الحاوي ، ١( ١ )a/؛، المهد ، ( ٤٩٦

.( 1U)؛/الممع الشرح 

كانزما ت قالت عنها اش رصي عائشة عن الصحيح للحديث مخالف وهو 
الشيخانرواه ركعة( عثرة إحدى على غيره ولا رمضان ش يريد وه المي 

أعلمعنها اداو4 رصي عايشة كون مع هذا ٠ ت وزاد حجر ابن الحافظ قال وكلءللغ 
:فذكر عنه اش رصي اش عيد بن جابر ووافقها : غيرها من ليلا ه المي بحال 

•٠ وأوم( ركعات لماني صر رمضان ر ليلة بالناص أحيا لما وه اُّكا رأن 
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مخالفوهذا حماعة غير نى كانت رمضان ني صلاته أن رواياته مض ي أن 
جوفمجن ليلة حرج اينه رمحول )أن ت الأحر عاتنة ولحديث أيما جابر لحديث 

أكثرفاجتمع فتحدثوا الناص فامحبح بصلاته رجال وصلى المسجد في فصلى الليل 
فخرجاكالئة الاJالة من المسجد أهل فكثر فتحدثوا الناص فاصبح معه فصلوا منهم 

أنحشيت نولكن •' وفيه جابر حديث نحو الحديث بصلاته( فصلى الله رمول 
,صحيحهما في ومسلم الخارى رواء عتها( نعجروا عليكم تمرض 

عشرينالتراويح بصلاة أمر رأنه ت عنه اش رصي عمر عن يروى ما وأيضا 
عشرةالأحدى أي خلافها عته يبت لم الصحابة من أحدا وأن فضعيف ركعة( 
•ركعة 

.النفقة( فيه وومعوا النية فيه فقدموا البارك رمضان شهر جاءكم )— 

.ضعف : درجته 

.والكر ،  ٢٠٩٥الفردوص : انفلر 
.و١لج٠ر( الدهن الصائم ثحفة )— 

•مءدوع ؛ درجته 
الفردوص،  y\o\lTالكير  ٣٢٠٥الجامع ، ١ آ/ا"إ/ا الكامل : انفلر 
السانيدع جام،  ٢٢١٨؟/الأمحار فردوص ،  Tiooirفيض ،  ٢٣٩٨/٢

. ٣٣المن زوائد ، ٢ .٤ ٢ ضعيف ، ١ ميزان ، ٢ ١ آ/بمه 

•الناس( لحوم يأكل ظل ص صام )ما ~ ٠ 
.ضعيف : درجته 

فردوص، ٥ . ٨٣ضعيف ،  ٤٨٢/٢الراية نصب ،  TS\I\الدراية : انفلر 
..٨ ١ ٦ والكر ،  YMlyثرحفتحالقدير ، ا![-[- الصوم ،فقه ه٦ ٩٤/٤الأخبار 
بدونلفظ وفى يؤذْ( أو لما ميغتب لم ما عبادة ز )الصائم ~ ٠ 

يؤذه(.)أو 
.جدا ضعيف ; درجته 

الوموعة،  ٣٥٢٨ضعيف ،  ٤١لْليفة رمالة ، ه/آآآا الكامل : انظر 
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،١٨٢٩الضعف ،  ٧١\لإو\م ، ٥١٢٦الجامع i 1ا\'لإ\0 مض ، ١١٢٤٥٤
علل،  ١٢٨٢٠؟/الفردوس ، •٧ الوصوعة الأحاديث ،  ٨٨٧؟/نمامة 

ض،  ١٣٠الإسلام أبجل إتحاف ،  isrlyالراية نصب ، الدارييي 
السامالروض ،  yyrlyالوسطى الأحكام ،  ٧١٢الصحمة سض ، \Im الصوم 

.٧٧الخلان تحذير ، آ/أإه

اغتاب»اذا يخب؛ لم ما يمي أن إلى يصح حين مجن عبادة ش المحاثم )~ 
.صومه( خرق 

•*رضوع ٠ درجه 
٦!المر ،  00\االصوم نقه ، ١  ٤٤.الضعيفة ،  ٣٥٢٩ضعيف : انظر 

. ٧٨الخلان تحذير ، ١  ٣٤٥٧الوسوعة ، ١ ٠ ٢ 

بكذبلفظ وم . يخرقها( لم  ١٠جنة [ الصوم ]أو )الصيام " • 
*أومحة( 

.جدا ضعيف : درجه 

الموسوعة، ١٤٤•الضعيفة ، الأزهر الجا،ع ، ١٢٥٧٩ضعيف ; انفلر 
ذخيرة،  ٩٣؟/حبان ابن أحاديث، نيه جزء ، \ا\ره المحرم فقه ، ١  ١٢٦• ٦ 

. ٣٣٣١المنن زوائد ،  ٣٤٣٥الحفاظ 

.المحانم( تفطر )الغية -  ٠٠
,ضعيف : درجه 

الضعفاء،  ١٣٦الميزان؛/،  ٤٨٨/٢الراية نصب، ،  ٣٨١ا/الدراية : انفلر 
. ٢٣٨o/القدير فتح نرح ،  ١٧٦إ/.

وجلعز اش حرم محا على وأفْلرتا اش أحل عما صامتا فد هاتين إن ) ~ ٠ 
.الماص( لحوم تأكلان فجعلتا الأخرى إلى إحداهما جلمسن، عليهما 

.ضعيف : درجه 

،٥ • •  ٨/٦٢الزوائد مجمع ، ١  ٧٨/٦ال«حاى ، ٢ •  ٨/٤الإصابة ت انفلر 
٢٧٣٤/٤،  ٦٨٢/٢الإحياء تخريج ،  ٦٥٩اكرنم، صعيمح، ، \ا^\ المانلة 
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أىمسند ، ٥١٩الضعيفة ، ٦ ٥ • مآ/ الذكام مختصر ٢، ٩ • ٩/ السادة إتحاف 
a/المانيد جامع ، ١ ٦ •  ٧/١رمتو( المدري ترغيب ، بملي 

،٢٢١٢المسد الصحيح ، ١ ا/ه الصوم ض ،  ٥٢العلي القصد ، ٦٢٤٠
المكابنيء ٢ ٢ لطيفة رسالة ١ ٣ ١ مخالفات )أمد( ١  ٥٧٦/١ميعلي أبي مد 

وانظر. ٨ .  ٤٨الكنز 0ا\؟1 وأحمد ، -/١٢ ٢٦عليه تكدب لا ، كلها الرسالة 
.، ٢١٢٦٠١٢، ٢٣٦٥٥رفي الرمالة( )ط: احمد محي 

أحاهاغتاب من أن بالحس المعقول قي فليس الحس يأباْ محكرا الخن هذا 
أنتزعم الخن المكر الإسناد المردودة الأحاديث، وجاءت . حقيقة لحمه أكل 

لأحهغيبته جراء من ذللئ، حكم في ما أو علقة أو هميط الدم منه فنزل ئء المغتاب 
ومن, ، ر ؟إ بالحي وينفلر قاء بحيث حقيقة اللحم أكل إلى الغيبة تحولت فقد 
فالصائمنيطأ وهدا الصائم تفعلران والميمة الغيبة أن العامة بمص اعتقاد نشأ هنا 

.ذلك، على به بتدل مص ذللئ، فى ليس لأنه بهما يفطر لا 
.فطرا( أعجلهم إلي عبادي أحب ; تعالى )نال - ٠ 

,ضعيف : درجه 

ا،/الدارتهلنى علل ٩ ٠ / ١ القدسية الأحاديث، ، ٦٤٩الترغيِ، ، صعيفانفلر: 
، ٦.٣٦/٤نيم ، الجامع صبف ،  ٢٠٦٢تحريمه ابن ،  ١٧٤٤
ترغيب، الفردوس ،  ٦٢٦/٢الإلهي كشف  oYilyالبسام الروض 
زث١نم، ١ ٣ الخلان نحدير ، ١ ٥ ٢ . ٣ الورعة ، ١٦١٨شعبان ٢ محذري 
٦/المة نرح ، ١  ٧٤حدبن، حمسمائة -  ٣٠.  u/aحبان ابن ،  ٣٣٦٧المن 

اوكامل،  ١٦٩/١المدمية الأحاديث، جامع ، ٢٢٥المسد الصحيح ،  ١٧٣٣
٣٥•٨/٦.

•الليل( قيام على والقيلولة النهار صيام على الحر بطعام )استعينوا ~ ٠ 

.ضعيف : درجه 

، ٧١ا/. حاتم ر ابن ص ، ١ خزيمة ابن ،  ٩٦٠التهجد : انظر 

.)إماوإ0( _^، في )١( 
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١القاصد ، ١  ٧٦أنى ،  ٥٣اكدكرة ، ١ ٧ درر ، ١ ٢ ١ تميم  !١١فص ، ٠٢
تحذير،  ١٣٣ماجه ابن صعيف ، ؟/•خْا مستو مندري ترغيب ،  ٩٦٨

المنصور— الدنيا أى ابن رمضان ائل فض، ٨١٦الجامع ضعيف ، ٩١الخلان 
ماجةابن ، ٤ ٩ ٤ ذخيرة ،  ٣٣٥٨المنن نواي ،  rvvlyالقدير فتح ثرح ، ٦٢

. ١٦٨حديئ، ماءة خم،  ٣٣.خفاء ،  ١٦٩٣/١

فصتأعانني الذي لله الحمد ت يقول أفحلر إذا القه رمول ركان ~ ٠ 
•فافطرت( ورزقي 

.ضعبم، : درجته 

،م ( ٤٧٩)والليلة النوم عمل ، ، ٠٠)ا/؟ وصعيفه الأذكار صحيح ; انظر 
،م ( ٢٧٦)الأذكار ، ( ٦٥٩١/٥)فيض ، ( ٦٥٩١)الجامع ، ( ٤٣٤٨)ضعيف 

(١٨•٩/٨)بغداد زوا'د ، ( ١٧١)ا/الصوم فقه ، ( ٣٦١٩/٧)الثمي، جامع 
. ٥٣٦/١العمدة شرح من الصيام كتاب، ، م ؟/>ْ؛ الكير الدعوايته 

أفطرنارزقاك وعر صمنا لك )اللهم : قال أفطر إذا ه المي كان - ٠ 
.العليم( المميع أنن، إنلئ، منا فتقل 

.ضعيف : درجته 

)ا/المدر خلاصة ، ( ٢١)• الأثر حن ، ( ٩١ ١/٢)الملخيص : انفلر 
م،١(  ٢٧٢ا/• )٢ الكير ، ( ٤٣٥)• ضعيف، ، ( ٤٨٩٣/٣)الزوائد (، ١١٢٦
م،( ٤٨).والليلة اليوم عمل م، ( ١٧٤١/٦)المنة نرح ، م ( ٢٧٦)الأذكار 

،)ا/آْْ( وصعيفه الأذكار صحيح ، )آ/اه( المعاد زاد (، ٩١٩الإرواء)؛/
الدعاء، ( ٦٩)الإلمام ، ( ٣.٣٨/٣٢)الخانيد جامع ، م )أ/هخا( قطني 

متعمداعليه تكدب، ا(،لأ او؛')٣• ه الّكا صوم )آ/ما؟(م، للط^راني 

رزنلثوعلى صت لل؛، )اللهم ت ئال أفطر إذا لكن اممه رسول أن ~ ٠ 
,أفهلرض،( 
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,ضعيف ; درجه 

(؛،٢١المتقى ، ١( )ا/ْأ الصوم ض ، ا/اخ( المهل). ; انفلر 
الأثرحن ، م ( AWVlW)الساند جامع ، ( ٢٣٤١/٦)الممود عون 

الأذكارصحيح ، الإرواء ، م ( ١٤٣)الأوقات فضاثل ، ( ٢١)• 
،م ( ٣٦١٩)تم^/للشعب الجامع ، م )؟/اه( انماد زاد ، ( ٠٠١)ا/وصعيغه 

التلخيص، ( ٤٣٤٩)محمض ، ^٧( ٦٩)الإّم ، ( ٩٩٧/٢)المحتاج تحفة 
،( ٥٨)رمضان في .ت الض سي ، ( ٦٣٥)٦^داود أم مخمر ، ٩( )لإا\١ 
اللؤلؤ، ( ٩١)المراسل ، ( ٣٦٢/٦)المجموع ، ( ١١٢٦)الدر خلاصة 

انمدةشرح من الصيام 'محاب م، ٤ ٤ امر الدعوات ، ١( ٢ • )٠ المصنوع 
\oyyl .

غتركإله لا إلهي أنت عظيم يا ت إفطاره عد نقول يصوم لم ممن )عا ~ ٠ 
ذنوبهمجن خرج إلا العفلتم إلا المثليم الدب ي»'فر لا فانه العفليم الذنب لي اغفر 

.عقبكم( علموها أمجه ولدته كيوم 
.محجاهيل إسعاده في بمرة قاذ م ; درجه 

.( ٥٥)تد/ة ، ( yyo)^/نزيه ، ( ١٢٨)الكلمات أوجز : انظر 
المغفرةوامع يا ت فليقل ~ إفهناره عند ستي شة أول أحدكم لقم )إذا - ٠ 

لي(اغفر 
.جدا ضعيف : درجه 

.الأضاىللخلأل)؛آ(مانذلر:
.اممه( ثاء إن الأجر ونت الخروق وابملت الفلمأ )ذهب المي عن الثابت إنما 

.بالخثي( تتاكوا ولا بالغداة فامتاكوا صمتم )إذا — ٠ 

.ضعيف : درجه 

، Ut\ly)المن تهذيب ، ( yyylالدراية)\، الإرواء : انظر 
الميزان، ( ٤٦الراية)؟/.نصب ، ( ٩٠٨)؟/التلخيص م، الكبير)؛/آ"ا<آ-آ( 
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م،٢( .  i/X)نطي ، ( ٤٩٥٤)الزوائد ، ٦( • )١ الضعاف تخريج ،
،)\ّ الصوم نقه ( ٧٣٦)الجامع ، ( ٥٧٩)ضعيف ، م ٢( الزخار 

نرح، ( ١٣٢)مخالفات ، ا/ا•؛( )•الضعيفة ، )ا/آأاا( البدر خلاصة 
.المع الشرح ، )أ/خأآ( القدير نح 

وبعدهالزوال قل للصائم، السواك في كراهة لا فعليه ثابت غير الحديث هدا 
أمنيرعلى أشق أن )لولا • عليه المتفق كالحديث السواك منية على الأدلة لعموم 

للفم)السواك ; عنها الله رضي عائشة وحديث صلاة( كل عند بالسواك لأمرتهم 
أنإلا عمومه على إبقاوه يجب والعام نيئا يستثن لم ه الض فان للرب( رصاة 

فضعيفهدا علي حديث وأما ، نائم مخصص العموم لهدا وليس مخصص يرد 
إبانعر يقوى فلا بحجة ليس الضعف لأن ، العموم تخصيص على يقوى لا 

ؤإثباتالحكم عن المخصص لهدا إحراج لأنه حكم العموم وتخصيص الحكم 
•، ٦ بمل فلا ؤإلأ المخصص الدليل ثبوت إل فيحتاج به حاص حكم 

■صائم( وهو يستاك أحصي لا ما النه رمول )رأيت ~ ٠ 
.ضعيف : درجته 

، rnlrالضعفاء ،  ٢٢٦٣/٣المن ، ؟ا0\\ الدر حلاصة : انظر 
٣!الفتح ، ا/\/أ التلخيص ،  ١٨٦٨/٥الكامل ٦٧sir  iالأحكام مختصر 

صعيف،  ٨٩النة تمام ، \'إ\^٦ التة شرح ، الرايةنمب ،  ١٥٨
المعبودون ع٢، • ٠ ٩ المشكاة ، ٧١ه ٨/٦يعلي أبي ند جم، ١١٥الترمذي 

U/U  المن، ٢ ٠ >  ٧/٣حزبمة ابن ، ٣ ١ /٨ ١ حميد ن عبد منتخب ، ٢ ٣ ٤
يعلىأبي مسند ،  ٥٩٨الضعاف تخريج ،  ٦٨/١الإرواء ،  ٤٢٧٢١ لليهقي 

حجران موّوعة ،  ١٢٩،١٢٨و. الهي ْرم ، أمد ، ٧١٩٣/'١٣
. ٦٨الخلان تحذير ،  ٣٦٨،٣٦٧/٢

••••••( حم من )إن ت لففل ور السواك( الصائم خصال حير )من - • 

بمرق)\/-اآ\( الممع الشرح ;١( 
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.ضعيف : درجتع 

،٦ ١ ا/أ الزجاجة مصباح ، \/حْإ الراية نصب ،  ٦٨/١التلخيص : انظر 
، ٩٧التحديث ،  ir/Yالعاد زاد ، .٢ r،Y. y\/الدارقطي ، ٢٩٠٨صمف 
. ٣٤٢٨السنن زوائد ،  ٣٤٨/٢القدير نتح ،  ٠٦٠ الضعاف تخريج 
والنسمةوالغيبة الكدب ; الوضوء وتقص الصائم تفهلر خصال )حمس — ٠ 
•الفاجرة( والمتن بئهوة والفر 

.موضوع : درجته 

العلل، ( ٢٥٣)الإسلام أهل إتحاف ، ١( )٥ الوضوعة الأحاديث ; انظر 
الفوائد، نصب ، ٢(  ٤٣)الميزان ذيل ، ( UYY)\/حاتم أي لأبن 

الإحياءتخريج ، ( ٨٦/٢)لمال ، ١( ٠  y/Y)اللألئ ، ١(  ٤٧)؟/تريه ، ( ٢٧٤)
(W'ly )- ، ( ٥٧)المغير ، ( ٢٨٤٩)ضعيف ، ( ٣٩٦٩/٣)فيض،

أوجز(، ٦٥/١)الصوم نقه )؛/U•؛(، المادة إتحاف (، ١٩)٢/ْالموضوعات 
المصنوعاللزلؤ ، ( ٣٣٨/١والماكير)الأباطيل (، الإلمام)٠٧، )٧٧( الكلمات 

.١ ٤ متعمدا عليه تكدب لا y\آ، ١\ا\ المتع المرح ، ( ١١٩٢)
فيلم مرواه الذي الصحيح بالحديث معارض الموضوع الحديث وهدا 
باللأتحلف من )) : اض رسول نال : قال عنه الأل4 رصي هريرة أبي عن صحيحه 

.(( بشيء فليتصدق أقامرك ; لصاحبه قال ومن افه إلا لاإله ؛ فليقل والعزى 
بهالطق عن المرء زجر رما المنطق ني الفحش أن على دل الحديث فهذا 

وغيرهااردة محن مجتها ثر هو ومجا والغيبة والميمة الكذب مثل وضوءا يوجب لا 
•الوضوء يوجب لا 

.ليلا( واكتحل صائم وأتت بالهار تكتحل )لا - ٠ 
.ضعيف ; درجته 

)U/الكبير التاريخ ، ( ٢٣٧٧/٢)داود أبو م، ( UYU/Y)الخلافيان : انفر 
١ ilrالضعيفة)م، ( ١٧٣٣/٢)الدارمي ، (١٧٤٠ ٠ منالصيام كتاب ، (١

.م ٣٦٧/١انمدة ثرح 
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٠، الصائم ليتقه ت وقال النوم عند المروح بالإثمد أعر انه ) ~ ٠
.محكر : درجته 

،)^ا'ه٦\( الأوطار ، ( ٢١٢■٨/٢)المفى ، الدراية ; انفلر 
،٢( ؟ U/l)الة نرح ، ( VrUU/Y)داود أم ، ٤( ٤ ١ )ا/\، الأصول جامع 

زاد، )>،y/؛v؟( الفتاوى مجموع ، ( ٤٥٧)؟/محب ، \،( )،،/irالإرواء 
المننمختمر ، الصوم)ا/ئأ( ض ، ١( .١  ilxالضعمة)، ( nr/Y)المعاد 

(ryvrlx ) ، المعودعون ، ( ١١٢٦)ه الض صوم ، ١( . رآ/ها<التحمي
 •/U(٢٣٦ ) ، التقدير فتح/Y(٣٤٦ ) ، ( ٠٨٢)الفتاوى بتخريج الحاوي،

.٣٦١ا//انمدة ثرح س الصيام كاب ، في اكي والآظر الأحاديث 
اشرحمه تيمية ابن الإسلام ئيخ قال 

بالكحلإلا بالجمع فطر من ونهم لنلك من بشيء يفملر لم من فمنهم )ا 
إلىيحتاج الذي الملمين دين من الصيام فال ذلك من بشيء يفهلر لا أنه والأظهر 

الصيامفي ورسوله الله حرمها مما الأمور هده كانت فلو والعام الخاص معرفته 
لعلمهذلك ذكر ولو بيانه الرسول على يجب مما هذا لكان به الصوم د ويف

الييعن العلم أهل من أحد ينفل لم فلما نرعه مائر بلغوا كما وبلوه الصحابة 
ذلكمن نيئا يذكر لم أنه علم مجرملأ ولا نيا مصححا حديتا ذلك في هت 

نيهو ولا غيره يروه ولم داود أم رواه صعيض الكحل في الروي والحديث 
بالكحلالإفطار رد في أوحه ّتة ذكر ثم ] ..... الكتب صائر ولا أحمد ند م

.، ١١....[ وغيرها والحقنة 
في)المائم ; لفظ وفي الحضما في كالمفهلر المفر في رمضان )هائم - ٠ 

*■■■آالسفر 

٠ضعيف : درجته 

فقه،  ٦٤٣الترغيب ضعيف ،  ٢٦٧/٤الأوطار ، ١ . آ/0ماالزحار ; انفلر 

•الرسالأ آخر إلى )٧٢( اكيام حقيقة )١( 
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القح، مآ/ههأ الأحكام مختصر ،  yvo/yالوسطى الأحكام ، \/\\ الصوم 
الحالي،  ٩١٨/٢التلخيص ،  i'\\/rالراية نحب ،  ryi\/الدراية ،  ١٨٤؛/

U/الكامل ،  ٧٩٧٤/٤فض ، \ o'\ylyتؤ( )م الترغيب،ندرى ، ه٢ ٨/٦
، Voyl\التامة ، .٧ ١لإلام ،  ٤٩٨الضعيفة ،  ١٢٤٥٧ضعيف ،  ٢٧٢.

المننتهذيب ، ه ١  ٧/٢المكن ،  ٥٦٤؛/للدارفهلمى العلل ، ٤١لطيفة رسالة 
 •/Uالختارة،  ١٢٢؟/١ الأءراني ابن معجم ، الةا.ير فتح شرح ،  ٢١٢٩
عن١^ ،  ١٢٧٩^١١٠۶ جنة ،  ١٢٩المحديث ، ١١٢٤٠٢موسوعة  ٩١"t/؟ 

. ١٢٦أ/هحجر ابن موسوعة ،  ٢٧٩الحفظ 

•امني في امصثام امجم من )لص ~٠ 
.اللففل بهان.ا ثاذ : درجتع 

، ١١٦٢ّا/.الضعيفة ،  ٨٦٤/٢الحمدي ،  ٩١٦/٢الملخص ; انفلر 
،٦ . / ١ الصوم فمه ، ٥٩والمتع الإلزام ، ٢٢٥المستل الصحح ،  ٥٨/٤الإرواء 

الأحاديثتقيح ، '٢ ٥٧/٢القدير ضح ثرح ، '١ ٨٧/١٩الكثير ى الطراتي 
.٦٤٢المرغيب ضعيف ، ٢ ١  ١٢٣٣•الوّوعان ، ١١٧الصحيحة 

.أدركه( حيث رمضان فليصم شع إلى يأوي حمولة له كانن، )من ~ ٠ 
٠ضعف : درجته 

الإسلامأهل إتحاف ،  ٤٦.٣/٦الأصول جامع ، ١ • ١/٢لألي ت انظر 
المهل،  ٤٢لطيفة رسالة ،  AMiyالماهية ،  yrUlvالمعود عون ،  ٢٧٠

، yrolyالوسطى الأحكام ،  ArlYالضعفاء ، \< A\lyالضعيفة ، ١  ٠٥٧/١
فقه،  ٢٤٩/٦المحلى ، ٩٦الموصومة الأحاديث ،  ٢٣٠٣/٣المنن مختمر 

المصنوعاللزلؤ ،  ٢٦١١٧الوّئءة ، ٣٤٠٤المن زوالي ،  r\l\الصوم 
.٩ ؤ المخلان تحذير ،  ١٨٦داود أي ضعيف ، ١١٤٥
والخسحرالصائم حلالا كان إذا طعموا فيما حاب عليهم ليس )ثلاثة ~ ٠ 

حتىوالصائم المرض الخلق سوء على لالأمون وثلاثة اممه، مسل في والمرابط 
.العادل( والإمام يفعلر 
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•هوص •' درجته 

تذ/ق،  ٢٦٢الخوالد ،  ٦٤/١الصيام ض ،  ٦٧اا.موجزات امات : انفلر 
،١ ٢ ٢ ٢ / ٢ الإحياء تخريج ،  ١٩٨•،  ٦٣١الضعيفة ، ١ ٦ ٦ / ٢ تز0< ، ٧ • 

٢ْ١ . ؟/١ الفردوس   ١ ٢ • ١.

إذافاتهم اليوم، المسفين أكتر حال عليه U الميثة الحديث اثار س ولخل 
العشاءميل إلا الطعام عن يقوم أن أحدهم يعرف لا للإنهتار رمضان في جلوا 

والحديثلا كيف ا والحلوى والخواكه والأشرية الأطعمة أنواع من يلتهم عا لكثرة 
ذلكسب فجمعوا إ ؤلعموا فيما عليهم حاب لا الدين الثلاثة مجن إنه ؛ يقول 

عنهالمنهي المغرب صلاة تاخير ومحن والمنة، الكتاب ى عنه النهي الإسراف 
المجوم(تنشك أن إلى والمنرب يوخروا لم  ١٠٠يختر أمتي تزال )لا : وله قش 

فيإليها أثرت وشواهد ؤلرئا له فان قالا كما وهو الدهي ووافقه الحاكم صححه 
فيأبما الخطر تعجيل على الحض حاء نعم ، ٤ ٤ ٤ رقم داود أبي سن صحيح 

العملفيجب الاعلن عجلوا ما بخير الناس يزال )لا ت قوله منها كثيرة أحاديث 
إلىبالمبادرة وذلك الأحر أجل من أحدهما تعطل منها يلزم لا بصورة بالحيين 

إلىعاد ناء إن ثم الصلاة إلى يقوم ثم جوعه يه يكن لخيمات على الإفطار 
.، •سه؛ حاجته يقضي حتى الطعام 

قدنتراهم ، الخلق سوء لمرير ذريعة الصيام اتخاذ الأخطاء من إن ; أقول 
معذورونأنهم وقلوا يواجههم مجن على وحمقوا صوابهم وطار أعصابهم اشتدت 

إلىوصل إذا وبعضهم • الضعيف الحديث بهيا مستدلين صياما لكونهم يلأمون لا 
متدمحرمرتفع بصوت محاثم( )إني : قال عليه الذي الواجب أداء منه وطلب عمله 
الصيامحقيقة فهموا أنهم ولو حطا وهدا ، صائمابكونه الواجب إهماله فيبرر 

وأخلاقهمنفوسهم في الكسر التهديي أثره للميام لكان واحتسابا إيمانا ومجاموه 
وبصركسمعك فليصم صمت إذا ; جابر قال ، سلوكهم صور وسائر ومعاملاتهم 

)\أ^^-مالضمنة أليلا )١( 
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ولايكنومكنة وقار علك وليكن الجار أذى ودع والمحارم الكذب من ولسانك 
.مواء فطرك ويوم صومك يوم 

دخلمما الصوم ) لمغل وش خرج( مما وليس دخل مما الإءْلار )إنما ~ ٠ 
•خرج( سا ولتس 

•خرج( مما الوضوء )إنما ت لفظ وفي 
,عوقرفا حج ص مرفوعأ ضمف ; درجته 

الأثرحن م، ( vvUlrv)المسامي جامع ، ( Xiriiالأوطار): انظر 
)\/الكشف ، ١( ١ اواخ اليدر)ا/ماْ خلاصة ، ( ١٩٤)؟/الكامل ، (٢١٥)

)٣!الأحوذى ، )U/>،( الممود عون م، ( Aly\0)العلي المنمي (، ١١١٤
م،( ioArli)- الأثري - ملي أبي ، الراية)أ/آهإو؛هق( ضب ، ( ٤٢٢
(٩٥٩/٢اسة)١ْ(،٤٧(م،ض)٢٩(،ئرحالمة)٦/ه١٢٦ْ

الدر، ٢( ٢  ٤٨و)؟/١( ١ ٩ اكطالب)١/• م، ( ٤٩٧• )t/ الزوائد ، ( ٩٦و)آ/١ 
كاب، )ْ/بمبمإأ(الوهم بيان (، ١١٦٤)المقاصد مختمر ، (٥٢المعلوم)

. ٣٨ا/؛العمدة شرح مجن الصيام 

نقضش الصحيحة والأحاديث للواسر مخالف وهو ء ت الغمارى وقال 
.، ١١أه ذلك(( ومير الإبل لحم باكل وء الوص

تالصحيح الحديث ففي عمدا بالقيء الوقوف، الحديث هدا ينتفص كما 
وابنوالترمذي داود أبو فليقص( استقاء ومحن قضاء عليه فلس القيرء ذرعه )من 

.واحمد مجاحه 

.ضعيف ; درجته 

عنالبخاري رواه صائم( وهو محرم وهو احتجم و. النبي )أن والصحيح 
.عنهما اش رض عاص اف 

المننتهذب ،  rUUv/rUالمسامي جامع ، المنن معالم : انفلر 

.(vut/x)الكشف :١( 
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v/i • الكامل ، ٢ ٤ أ/• الأوطار ، الفتاوى مجموع ، هwtIy  ١،
العللأصد، ٢ ٤ ٤ ٩ / ٤ يعلى أبي ند ع، ١ • • / ١ • المنهل ، ١ ٩ ٢ / ٢ التلخص 

،٧٠١٤الإرواء ، ٠ ١ ٢ داود أبي صعق ، ا/مآآآ"،ا/ا"آ-،*اآ*7 حاتم أبي لابن 
ماجهابن ،  ١٧٢ الوصوعة ، ٣٩الفتاوى تخريج ز الحاوي ، ٩٥التحديث 

. ٣٨٢،  ٣٨١/٢حم ابن موسوعة ،  ١٦٨٢

.والاحتلام، والهيء الحجامة ; الصائم يفطرن لا )ثلاث ~ ٠ 
.ضعيف : درجته 

jyحميد س همد متتخب ،  ٧١الموصوعة الأحاديث ،  ٥١؟/الفتح ت انظر 
i ا\ الدية الروضة ،  ٩٥٧ oiT  ١١الدر حلاصة . ،٣٩٦،معرنةاإتدكرة١/١

Irrالمساند جامع ،  ٥٢أحمد للأمام العلل  ٢٢٧٢آ/المنن مختصر 
الكاملU/،  ١٨٥٦شرحالمة!/،  ٣٦٨/١الدراية ، ْ ٨/٢المجروحين ٦، • ٨

سلىأبي ند م، ٤ ٤ ،٨ ٤ ٤ الراية نمص، ، ٦ ٤ آ/أ الأحكام مختمر ، ٢٥٦٧
Tolr • تاه؛ة٠،٠٦٦،٤٩٢/٢/٢،الميزان ٣٤٨٣،الجامع ٢٥٦٧،ضعيف١
، ٣٤٣٢المحن نواي ،  ٧٨الفتاوى.بتخريج الحاوي ،  ٣٤٨٣/٣نيم ،  ٨٨٨

. ٣٩٧/٢حجر ابن موسوعة ، ١١٣الخلان تحذير ،  ٨٠٦٣الموِوعة 

أينمن : فقيا رمضان قي طيبة أبو يا )مر : قال مالك بن أنس عن - ١ ٩ 0 
*اش رّول حجمن، نال ، جثت، 

.ضعيف، : درجته 

مختصر، ٧ْ ٩٣،٧٦ ١ ا/ حاتم أبي لابن العلل ، ٢١٤الترمذي علل : انفلر 
،١  ٠٣١م/الحرين ، ْ • • آ/• الزواءد ١، • ١ ١ / ا الأستار .  ٧١٧/١اإروا'د 

liالإصابة ، ؛/٨٧ الإرواء ، ^ oilyyالكمر ،  ٤٢١' liيعلى أبي ند م
. ٣٨٢/٢حجر ابن موسوعة ، ١١٥

.لسانها، ويمص صائم وهو "" عائشة يعني ~ يملها كان البي )أن ~ ٠ 
.ضعيف : درجته 

زواءد،  ١٨١مون ،  ٢٩٧/٦الأصول جامع ،  ٤٢لطيفة رمالا : انفلر 
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،.٢ ا/ْ.الشكاة ،  roriiالراين نمب ،  oYyjrالمزان ،  ٣٣٨٥المنن 
النمختمر ، المعاد زاد ،  ٣١٨!/المجموع ،  ٥٣٦٩؟/المعود عول 

،أ/اهأ الأوطار ، المن تهذب ،  ١٧٧٥٧الموّوعة ،  ٢٢٨١/٣
'yخزبمة ابن  -rlr ، الأحكام، ا/أاا •المهل ، ١٩٤؟/التلخيص

،.٣ . المسائيجامع ، ١١٨٦المصنوع اللزلؤ ، ٢ ١  ٨/٢الوسطى 
،٢٧٢أ/المجرومن ، الفتح ،  ١٧٣التذمْ •عرفة ،  ٣٣٠• 

. ٣٧١/٢حجر ض موسوعة ، ١ ١ ٩ ه الض صوم ،  ١٨٢الشراني 

•أفطرا( قد تال، محالمان وهما امرأته نل رجل عن النم )مقل ~ ٠ 
.جدا ضعف، : درجته 

،( ٥٨/٢)المعاد زاد ، ٢( • الترمدمح،)١ علل ، ( ٦١٨)الرشد >ش : انفر 
;١٦)المسائي جامع ، ،تاهمة ، ( ٢١٨/٢)الوسطى الأحكام 

،٤( )١ لطيفة رالة ، ٢( .  ٩/٦)المحار ، ١( .  ٩١/٢)التحميق أآا(م،  ١٣
)\اارجاجة مصباح ، م ( ١٦٨٦/١)ماجه ابن ، ( ٣٧٢)محاجه ابن ضعيف 

المنوعاللؤلؤ ، ( ١٢)■الم صدم ، )٣ْْ/٦( الجموع ، م ( ٦١٧
•(١١٩.)

اللهرصي عائشة نعن رمجضان ني صائم وهو أزواجه شل اش رسول كان 
رواهصحكت( ثم صائم وهو أزواجه بحض ليقبل اش رسول كان )إن ت قالت عنها 

•وغترهمم لم ومايخاري 
بنعمر نال •' نال عدالله بن جابر قس بالء بالضمضة الصائم نلة وصبه 
أمجنااليوم صنعت اش رسول يا ت نقلت صائم وأنا فقبلت، هششت، ت الخطاب 

،ل صائم، وأث انء مجن مضضت لو )أرأت ; قال صائم، وأنا نلت عقلتما 
لايفطروأنه للصائم القبلة جواز على صريحة واضحة دلالة الحديثين هدين ففي 

•بها 

•صائم( وهو ارجل خذ أن )نهى " ٠ 

.٢( )؟/؟A• داود أبي صحح )١( 
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.ضعيف : دوجته 

.( Arrr)\،/الأوط ، )'آ/\،ْ\،ة( الزوائد ، ١(  ٥٣٩١٣)الحرين ; انظر 
حلال؛كب من وثراب طعام على رمضان ش صانئا مملز )مجن ~ ٠ 
.المدر( ليلة -مريل عليه وصلى رمضان، شهر ساعات ني الملائكة عليه صلت 

.ضعيف : درجته 

١;اإوئب نتح ،  ٢٦٦٩١^الشعب جامع ،  ٧٣٧الرابح المتجر : انظر 
، ٧٢الأوثان فضاثل ،  ٨٦٧القيسرانى تدمرك ،  ٢٠•الزخار البحر ،  ٣٣٤

٢;اللألئ ، ٦ ١ اعير في الطرانى ، ١  ٠٩٧/٢)متى المذري ترغيب 
، ١٩٦١٦الوصوuت ،  ١٥٥١٦نزيه ،  ١٧٦٣/٢الاصهانى ترغبب ، ١ ٣• 

لابنرمضان فضائل ،  ٦٣٨/٢الكامل ،  ١٣٣٣١٣الضعيفة ،  ٤٨٩الزوائد
المرّوعق،  ٢٦٨الفوائد ،  ٣٨/١الصوم فقه ،  ٠٨)الخمور( الدنيا أبى 

. ٥١٧/٢الإملاء عجالة ، ٢٠٠١١

أكلما الملائكة له وتستغفر عظامه، بح تالصائم أن بلال يا )أشعرت ~ ٠ 
.عنده( 

'وضوع: درجته 

٦٣٦/١الزجاجة مصباح  ١٧٤٩محاجه ابن صنن  ٨٤الأعمال فضائل ت انظر 
ضعيف ١٦٢٨/٢الإيمان شعب  ١٢٣١١٣الضعيفة  ٣٨٥ماجه ابن ضعيف 
ماجهابن منن  ٢٥٨٧.]الكر ١ .  ٤٣٩الموسوعة  ٣٠٢٣المن زوائد  ٥٩٥٢
. ٣٢٢/ه)يشار( 

علييحق رجل إني أ اس رسول يا ت نلت ت نال مفلخون بن عتمان عن ~ • 
فانهبالصيام عليك مقلعون ابن )يا ثال . ؟ أفاحتصى الغازي فى العزبة هده 

•مجفرة( )فإنه ك؛لت وفي • يخمي( 
.ضعيف : درجته 

١٩الكير  ١٣٧٤ عيض ض ٩إ^ المنة ثرح  U٣٣٢/؛ للشعب الجامع : انثلر 
. ٧٣٢الزواثد ٨٣٢.
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.نالتا( كان ؤإن عبادة قي رالماثم — ٠

.ضعيف : درجته 

الموصوعة، ٥١٢٥الجامع ،  ٣٥٣•ضعيف ،  ٢٩٤لطايف ; اُظر 
الصومنقه ،  ١٢٨٢؟/٤ الفردوس ، ٦٥١٢المعيقة اا0^\ى فيض ، ١٣٤٥٩
. T'Oالمثور ، ْ ٤٦/٢السام الروض ، ا/أا 

;المهناء 

صوميمضه لم ولامرض رحمة غبر من رمضان من يوما أفهلر )من - ٠ 
.صامه( ؤإن كله الدير 

.ضعيم، : درجته 

الخلل، ( ٧١)م/؟ الأحوذي (، ١٢٩)مخالفات )أا1لأهآ، الخيران : انفلر 
)٢;الوصلى الأحكام م، ( ٧٧٩الوجيز)العجم ، ( ٦٧٤/١حاتم)ر لابن 
)ا/الشكاة ، )خ/أْا"ا( الدارئطي علل (، ٥٤٦٢)ضعيف ، ( ٢٣٨

عون، ( ٢٢١)الخد الصحيح ، م ٦( ٦  ٩١٣٦الأحكام مختصر ، أ(م • ١ ٣ 
م،( ٤٦١)٦/ْالأصول جامع (،، ١٧١)أ/؛ الدارمي ، ( ٢٣٧٩/٧الخمود)

)٦/قيض ، ( ١٨٣/٦)المحلى ، ( ١٩٣)٤/ْالفتح ( ٧٤٣)معرفة 
)٢;المس (م، ١٩٨٧/٣حزبمة)اس ، م( ١٩٩)الترمذي علل (، ٨٤٩٢

،إ؛٨ل٦١متو مندرى الترغيب م، ( ١٧٥٣/٦المنة)ثرح ، م٥( ٠ ١ 
فضائل، ( ٣٩٦المة)تمام ، م( )٤٣الزهيري نايين لابن رمضان فضائل 
الإلخام، مالرجحان)٣٧( تحقيق م، ( عبدالمعم)٤٣شاهين لابن رمضان 

،( ١٨و١٦)الخراويح صلاة في الصائح ، م( ٥٥)الخلال أمالي ، ()١٧
.( ٣٧،٣٦)متعمداعليه لا'كدب 

—سابقة لرمضانات صيامه بدعوى الصيام عن الامتناع الأنؤهناء من إن أفول 
وصيامالتوبة من الخانع فما إبليس، من تلبيس وهذا ~ الحديث بهيا محتجا 

؟!.الشهور من المستقبل 

يصومأو رنة ي«رتر، أن و. المي فامره رمضان في أكل رجلا )أن - ٠ 
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بكفارةرمضان من يوما أفطر الذي )أمر لفظ وني مكث( ستين يطعم أو شهرين 
.على ما فعليه رمضان في أفطر )محن : لفظ وني الظهار( 

.ضعيف : درجه 

اليهقكب)أ/، ١( ٩ اوا ٩ )أ/• قطي م، ( VVA/Y)القدير نتح نرح : انظر 
التاوخص)أ/اآآ(،( ٣٧/.١ الدراية،) ١( ٦ و١ ١ ٦ /• ر١ الصوم فقه ، ٢( ٢ ٩ 

\/الوسطى الأحكام  yT'l\'المجموع ( oMjoAr^oA)^الضعاف تخريج 
١١و•١و٢٨«٨١/٢التحقيق )آ/آأأ( نمب  ٢٣٩ المصنوعاللؤلؤ  ٨٣.

. ٢٦٩-٢٦٧/١انمدة نرح محن الصيام كتاب ( ٢٠٧٤الوهم)؛/بيان  ١١٧٢
:وجهين من جوابه الحديث هدا 

.وهوضعيف ليث فيها والثانية مرملة الأولى الرواية لأن ضعيف، أنه ت أحدهما 
رواهفند . هشيم محن وقع اختصار هدا أن اليهقي جواب ؛ ١^^؛، والجواب 

قمةفي ُمسئا عنه اش رصي هريرة أبي عن مجاهد عن عنه ليث أصحاب أكثر 
:اليهقي قال ، رمحضان نهار في امرأته على ونع الذي 

وجهمن روى فقد وجه، من مطلما الباب هدا في روى حديث محل زوهكدا 
فيه المي عن )ولا؛بمت : قال ارأته( على الواقع قمة زى بأنه طرا آخر 

. ٥١البيهقي كلام وهدا ئيء( بالأكل الفطر 
.يقطعه( ولا فليرده رمضان محن صيام عليه كان )من ~ ٠ 

.ضعيف : درجته 

الديةالروضة ، ( ٢٣٨/٢)الوسطى الأحكام م، ( ٥٨)الخلال أمالي : انظر 
الضعافتخريج ، ( ٢٧٨)الإسلام أهل إتحاف ، ( ٢٧٦الأوطار)؛/، ْه( )ا/أ 

البيهقي، ٢( .  ٦١٦)التلخيص (، ٢١٢)الار حسن ، ْ( ٧/٢)قطني ، ( ٠٨٨)
المحيح، ( ٣٦٣/٦)الجموع ، )ا/ةماا( الدر خلاصة ، ( ٢٥٩١٤)

.(٣٨٨)المنوع اللؤاز )ا(

rr^r^il-xوأحمد ١  tv/rائي• والن Ur\/\"داود وأم •٧ \/ا المخارى رواء )٢( 
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)T/التحقيق ، )"آ/ْ؟ْد( الفردوس ، )أ/ْآ■( الإرواء ، ( ٢١٤)المد 
.و)ه/ْئهمأ( ( ١٩)Y/.الوهم بيان ، ( ١١٣١
رمضانأدركه محي يقضه ولم صح ثم لمرض فانطر رمضان أدركه )مجن ~ ٠ 
.مكينا( يوم كل عن يطعم ثم عليه ما يقضي ثم أدركه الذي صام الأخر 

.مرهرفا صحح ضمف درجته 
،١ ١ ا/ا٤ الدر خلاصة ، ١ الأوطار ، ٢١٤الأثر حن : انظر 
المنن، آ/ه\آ التلخيص ، المجموع ،  ٢٣٨؟/الومطى والأحكام 

X/المتقى ،  ٠٩٣الضعاف تخريج ، ١١٢٢الخلاف تحقيق ، ؛/٢ لميهقي 
ه\االهرة إتحاف ،  Yoyjyحجرابن موّوض ، ١ ؟ U/xالدارنطي ٢، ١ ٩  ه

rA^iyA\

فيمقطرا ,W اش رمول رأيت )ما : نال، -كنه اممه رصي صر ابن عن - ٠
•ض هماس ابن عن وروي نط( جمعة يوم 

.جدا ضعيف : درجته 

٥/يعلى أبو ،  ١٦٨ ١/ الزوائد مختصر ، ١ ٢ ٢ آ/٥ ٠ السانيد جامع •' انظر 
مجمع،  0٣٩/٢العلي القصد ، ./٩١٥ ا/ ٠ - أسد - يعلى أبو ،  ٠٦٨٣

x/التحقيق الأستار ،  ٩٠٢/٢الماهية ، اإزوالدآ/أاآه 
.٤ الدالمة للجتة نتاوى  ٤٨،٤١/الجمعة أحاديث، ، ١ ١ ٣/^ 

عنالمهى فتها والتي وعترهما الصحيحين ش لأحادبث معارض الحديث هدا 
جابر)مالتا تقاذ جعفر عن هماد بن محمد روكا منها بالصيام، الجمعة يوم إفراد 

عليهُتْز، نعم( ت نال، ؟ الجمعة يوم صرم عن و. الله رسول، أنهى • اممه عبد ابن 
عهالاثه رصي هريرة أبو روكا ول ، بموءه(لا، يممرد )أن للخاري رواية و»ي 
رواهيوم( بعده أو يوم ونله إلا الجمعة يوم تصومحوا )لا . اممه رصول نال ت قال، 

بينمحن بقيام الجمعة ليلة تختصرا )لا ; لملم رواية في ، ل ائي النإلا الجماعق 

..٨( )t/> لم م( ٧٠)أ/. الخارمح،)١( 
\اابن.اجه ا/ا-*ا7 داود أم ١ ١ *آ/• اكرذتمء■٨ سالم.٧ ،• ٧٠اا/االمخاري )٢( 

٠٤٩ .
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يصومهصوم ني يكون أن إلا الأيام محن من بصيام الجمعة يوم تخمرا ولا الليالي 
•، ل أحدكم( 

وهيجمعة يوم في عليها دخل و. اش رسول أن الحارث بت جويرية وعن 
لا.قالت؛ . غداأتمومين ; تال لا. ; نالت ؟ أمس )أصت ت لها فقال صاثمة 

.، ٢١فافطري( ; تال 

:التطوع صيام 
تلفظ وفي المنة، صام فكأنما متتابعة الفهلر بعد أيام متة صام رمن ~ ٠ 

•محنهن( )لابممل 
.ضعيف : درجه 

ُآ/الحرين مجمع ، ٠ ١ • y/٠ الزوائد مجمع ،  ٣٩٠لهناثف : انظر 
الترغيب،  ٣٧٣الإصلأم أهل إتحاف ، زه( نعيم أبي أمالي من مجلس ، ١٥٥٦

. ١٤٨٩~ متو — للمدري 

أنيشترط لا كما الستة صوم في التوالي ائتراط في صحيح دليل هناك ليس 
.الفعلر يوم عقب متوالية الستة تمام 

السنةختم محرم من يوم وأول الحجة ذي من يوم آخر صام )من ~ ٠ 
٠آ متةحمسين كفارة له اتل4 جعل بصوم المستقبلة السنة وافتح الماضية 

٠موضوع ت درجته 

)Y/مصوعات (، ١١)٨ ^/٤ ، ١(  ٤٨تريه)؟/، ١( .  a/y)اللألئ : انفلر 
ر١/الصوم نقه (، ١٥٠أوجزالأكلمات)(، ٥٨٣)ترتيب (، ٢٨الفوائد)•(، ١٩٩

(.٣١٧)الابتداع من المسلمين تحذير ، ( ٢٣٣)الترف ض ، ٤( . ٤ 
يومأول صيام أو العام توديع بمنة بالصيام العام نهاية عند يوم صيام تخممر 

.البدع مجن ذلك كل بالصيام العام افتتاح بنية السنة ِن 

.(A.\/Y)سلم )١( 

. ٣٣،•٣٢ا•/؛وأحد آ/آإا ٧^ \ا^rv داود وأم  U.>/rالخارى روا0 )٢( 
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•شوالا( )صم 
.)محفطع( ضعف : درجه 

صعيف، ١٦٢والمتدعات السنن ،  ٣٨١ماجه ابن ضعيف ; انظر 
،عواد ، ١ ٧ ٤ ٤ ماجه اس ، ٣ ٤ ٩ ٦ المن زوائد ، ١٣٣٠٩الرّوعة ، ٣٤٩.

. ٤٩٦/٢الإملاء عجالأ 

يومنيه ، الله شهر فانه المحرم فمم رمضان نهر بعد صائنا كنت رإل ~ ٠ 

•آخرين( قوم على محه ويتوب قوم على مه اش تاب 
.ضعيف : درجه 

،هرماس الأعمال فضائل ،  ٦١٤الترغيب ضعيف : ائفلر 
ترغيب،  ٢٦٧٥/٣فيض ،  ١٦١٤؛/الكامل ،  ri<\vlvللشعب الجامع 
لطائف،  ١٢٩٨ضعيف ، ١  ٣٢آ/١ أحمد مند ، ١ ٥ • ١ ؟/ )متى مذري 

يعلىأبى مد ،  ٠٨٥٣/٢ انيد المجاُع ' ١٢•الترمذكا صعيف ،  ٧٧
زوائد،  ٦٣الفتين إأم فتاوى ،  ٦٩٩/٢الزخار أمد، ،  ٢٦٧/١،٢٦٢/١

. ٠٦٩٦الموموئ ،  ٣٥٠٢المن 

الحرمس صم شهر، كل من أيام ثلاثة صم رمضان، الصم نهر )صم - • 
•واترك( الحرم ص صم واترك، 

.ضعف : درجه 

، ٣٧٩ماجه ابن ضبف ،  ١٣٣٥٨الوموئ ، ٣٤٩١ضعيف ; انفلر 
،٤ ٢ ٠ / ؟ حجر ابن موّرعة ، ٣٤٩١المن زوائد ،  ٥٢٦داود أي ضعيف 

■سنئ؟،*الم

محنانمف ليلة هؤ ادد4 رسول رأيت عنه اش رصي على )حديث ~ ٠ 
عشرةأربعة القرآن بام فقرأ الفراغ بعد جلي ثم ركعة عثرة أربعة فصلى نام ثمان 

هذامثل صنع )من ٠ قال صنيعه مجن رأبمه عما صالته صلاته مجن فرغ فلما * . . مرة 
أصبحفان ، مقبولة سنة عشرين وصيام مبرورة حجة كعثرين له كان رأيت الذي 

٠مستقبلة، نة ومماضية بتة ت محنتين كميام كان صاثما اليوم ذللن فى 
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•موضوع ت درجته 
،لأ/ا<ْْآ الثعب ،  ٩١٢ونقالها نمان س النصف ليلة ; انظر 

'yالوصوعات  >/y \ ، نزيهWy اللألئ ، ؟n./Y ، ا"/خبمأ الشافية،
.١١٢٠٣٢الوموعة ،  ٦٧التحديث 

صم، حقاعليك لأهلك إن لا ; فمال الدهر صيام عن ه الض )مثل ~ • 
.كله( الدهر صمت قد أنت ناذا والخميس أربعاء وكل يليه والذي رمضان 

.ضمف : درجه 

اكرمذىضعيف ، اوبم،/لم  ٩١٤صعين، ،  ٣٣٢-الياحت بغية : انظر 
، ٣٤٩٢المن زوائد ، *١٦ ليحة الالشيهات ،  ٦١٢٥الترغيب ضعيف ، ٠٢٧

. ٤٩٦/٢الإملاء عجالة ،  ٥٧٠٤الموسوعة 

•الجنة( دخل والخميس والأربعاء ونوال رمضان صام )من — ٠ 
.ضعيف : درجه 

،٥ ١  ivirالزوائد ،  roAvIvللشمب الجامع ،  ٣٣٦\و\حث بغية انظر: 
. ٢٥٨١/٧الكامل ،  ٥١٢٨٦الحفاظ ذخيرة ،  ٢٤٩٤٦الوموعان 

رمجضان(.شهر صيام عليه وجب نمد متتابعة أيام ثلاثة الغلام أطاق إذا ) ~٠ 
•صام( )إذا ت لفظ وم 

.ضعيف : درجه 

تذكرة، ١ ١  ٦/٣المجروحين ، ٤ • التذكرة معرفة ، U/١*١ المحلى ت انفر 
، ٦٥الموضوعة الأحاديث ،  ٣٧٢٧،٣٣٢٦٢/٧الشعب جامع ،  ٤٢القمراني 

. ٨٠الخلان تحذير ،  ١١٨٧الموموعق ، ٢٣٩٥١كنز 
نليه(ز وز بشيء ولكن صلاة ولا صوم بفضل بكر أم فضلكم )ما - ٠ 

•سفكم( )ما ت لفظ وش 
.مرفوعا له أصل لا : درجه 

حفيا ٨٥/١الإحياء تخريج ٨ ٠ ١ الأمرار  ١٢••نعيم  ٢٥١الغماز ت انظر 
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الفاصد ٩٦٦^!الضعيفة  ٤٧٩الازلؤ  ١٤٤.-  ٤٤و  ٤٣اككٍب  ١٩أ/.
.١١١اللص تحذير  ٢٩٩اس  ٨٦الإلي الكنف ١ ٢ أس.٧  ٩٧.

شمالصوم ت نقال ؟ رمضان بعد أفضل الصوم أي اممه رمول يا ت )قتل ~ ٠ 
.رمضان( لتعفلم 

٠محكر : درجة« 
'م ٩( '  ٧٨)الحقاش 'يون. ا(م، 'ا~آ")ه'المهمات الفتاوى ت انفلر 

ُنذرىرغب م، ( ٦٨٦)؟/• الأصول جامع ، ( ١٦٦٥-٠ )٤ الترمذي صعتف 
،( ١٢٦٠)الجامع ، ( ١٧٨).شمان أمبهاني ترغب ، م ( ١٥١٣)؟/مستو 

١)صمف ، ( ٢٨٦)؛/الاوطار  ٠ الفتاوي، ( ٣١)هخ؟و. لطائف ، ( ١٩
،م يعلى أبو ، ١( • • )أ/• المحتاج تحفة ، ( ٣٦٤)الحديشة 
،( )٦٣وفضلها الصف ليلة ، ( ٨٨٩/٣)إرواء ، ( ٣٤٣/٦)- أسئ - أبويعلى 

،( ٥٧)المقتص إمام فتاوى ، ( ١٦٢/١)الصوم فقه ، ( ١٧٧٨)ا/السنة ثرح 
•( ١٨ا/؛ السير) 

رواهما ويعارضه قالت ت حجر ابن الحاففل يقول . نكارة فيه المتن وكذلك 
صومرمضان بعد الصوم )أفضل : مرفوعا هريرة أي حديث من لم م

،.١١الحرم( 

;نالت كله . ثمان يصوم كان ه الّكا أن ءّءا ارألٌ رض عائشة عن )~ 
يكتباش إن ) ت تال ٠ ثمان تصومه أن إليلث الشهور أحب اش رسول يا ت تلت 

.صائم( وأنا أجلي يأتني أن فأحب السنة تلك ميتة نفس كل على فيه 
.ضعيف : درجه 

م،٥( ٤ ■ )\/ العلى المقصد ، ( ٧٧٨و٧٣٧/١حاتم)أي لابن الحلل ; انظر 
يعلىأبو م، ١(  ٠١)؟/٤ متو •نذري اكرغب C ( ٦٣١)الإسلام أهل إتحاف 

جامع(م، ٥١ه٦/٣رالزوائد م، ٤( ٩ ١ ١ )خ/ أسد أبويعلى (، ٤٨٩أئرى)٤/•

.اكح)إ/أاآ()\(
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،( ٦٤٦/٤)بغداد زوائد ، )\/\ارا( الصوم ض م، ( rToojrv)الساند 
.( vv^jyالضعفاء)

,سه، سائر عليه اش وسع عاسوراء يوم أهله على وّع )من ~ ٠ 
.جدا ضعف : دوجته 

تيميةابن الإسلام سيخ عليه وحكم محلرقه جميع من صعين، حديث فهو 
علىردا ناكر أحمد الإمام وقال ، ١ بالتجربة ثنت لا والشريمة أبعد فما بالوصع 

المراثي) بث بعضها يوهن بل ■' قال بعصا بعضها يموي تلرقه ؛ قال من 
.م( ( ٢٨٦)المجموئ 

اتحافم، ومأاْماو؛اهمأوْاه'\(  ٣٥ ١٢)؟/للشعب الجامع : انفلر 
الترغيب، ١( او'آا  ١٢)س ، ظشوراء)اأا-اخا( صيام ، ٢( )• الهرة 
،( ٥٨٧)ترغيب C ( ٤١)٠ المنة تمام ، م ( ١٥١)؟/• مستو منذري 

مرنةم، ( ٢٨٦)الفواند ، ( ٩١وو. . الخامة)أ/\،، .٢( )؟/٣ الموضوعات 
الكامل، ( ٥١٣٧ْو١٢'٦/٣)الزوائد ، ( ٢٥الضعفاء)U/؟، •٩( )١ 

١;).الكير ، ( ٣٢٦'٢ث١٢/٤)الميزان ، م)ب\،-ا( الدرر ، )هإل0خ\( 
فضائل، م١( ١ )١ التنكيت ، م١(  ٠٩٢القاصد)مختصر ، م١( • • • ٧ 

مشكاة)\ا، .*آوماا'آ( الفتاوى).أ/. مجموع م، )أأأوْئأ( الأوقات 
م،( ١٨٤٧/٢)- زغلول - أصبءاني ترغيب ، ٩( ٠ المجروحين)١ ١(م،  ٩٢٦

الرسالة(آخر إلى )٩٣ الأuم درع ، )٦٣و٧٣و٨٣( الأدب ، ( ٢٣٩)الغماز 
)أ/الحفاظ ذخيرة ، ١( • )٣ الموقوف على الوقوف ، ( ٨٣/٦والأثار)الأحاديث 

الصيام"محاب (، ٢٢)التواري كشف ، م( ٤١)المهمات الفتاوي (، ٥٦٣٣
.٣٥٣!الدائمة اللجة فتاوى ،  ٦٤٢؟/العمدة ثرح من 

فيالإبداع كتابه في اش رحمه محفوظ علي الشيخ فضيلة الكير الأستاذ قال 
لهأصل لا ما منها البدع من كثير اليوم هدا في )يفع •' ملخصه ما الابتداع مضار 

\و3أيحثكاة )١( 
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بهذاالخاصة الأطعمة اع لكتضعيفة أو موصوعخ أحادث على يبي ما ومنها 
تبيعتين عنه اش رصي المن قتل بسبب الثسهلان أحدث ولقد — اليوم 

السلفب من إليه يفضي وما وانملس واللطم والنوح الحزن الأولى 
بابنتح ذلك من مجن ممد وكان . كدب منها كثير مهيجة أخبارا وتقرأ ولعنهم 

.لمين المباتفاق جائزا ولا متحثا ليس هدا فان الأمة بين والتفريق الفتنة 
ينتصرونالشيعة مجن قوم بالكوفة وكان — والفرح السرور بدعة ■' والثانية 

هؤلاءفاحدث وأولاده علقا يبغضون الناصية من ونوم عنه اش رصي للحسين 
وقدسنه سائر عليه اش وسع عاشوراء يوم أهله على وسع من أنه ورووا السرور 

إلات ى أصل له وليس . له أصل لا ت فقال الحديث هذا عن أحمد الأمام مثل 
أنهدرووا -"/ف لا ص عن ورواه سمعه كوني وهو المنتثر ابن عن محنت ُارواه 

يمرضلم عاشورا يوم اغتل ومن العام ذلك يرمد لم عاشوراء يوم اكتحل من 
العيالعلى والتومعة والاغتسال الأكتحال اليوم هذا يستحبون قوم ممار العام ذلك 
باطلوالكل أحبابه محن الحزن بدعة أن كما الحسين حصوم من أصلها بدعة وهذه 

لعدمهذا ولا هذا لا وغيرهم الأربعة الأئمة من أحد يستحب ولم وضلالة وبدعة 
يومصوم مع العلماء جمهور عند الصيام عاشوراء يوم المستنحب ل الشرعي الدليل 

•، ١١بملخيص انتهى ( •• مله 
•يوما( وبعدم يومأ قتله صوموا اليهود فيه وحالفوا عاشوراء يوم صوموا ر~ 

.عنه اش رصي عباس ابن على موقوفا صحح مرفوعا ضعف : درجته 
،)'آ/آ"هآ( الكاز (، ٥١)عاشوراء يوم صيام ، م ( ٣١٨)المنثور ; اتفلر 

،)آ/مخْ( السام الروض ، م ٢( • )م/ْ\،حزيمة ابن ، ( )\/lUالعاد زاد 
،( )٩٨الملمة الرأة حجاب ، ( ٣٥)٦• ضعيف ، )م/أماه( الزوائد 

،١(  ٧٢)ل/االأوطار ، ١( . الأمتار)ا/أه م، ( ١٨٧٢/٢)الأصبهاني الترغيب 
الجامع، )اأ/.ْ( الصوم فقه ، ( ٤٦)م/.الأحوذي تحفة ، )أ/ما( ميزان 

.٦٤• ؟/ العمدة شرح من الصيام كتاب ، )أ/ْ( الأزهر 

(٧٧)٥٧ الحرام المحرم عاثر محدثات من الأنام ردع 
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قالعباص ابن عن وهو ، ر الصحيح للحديث لمخالفته ثاذ الحديث وهذا 
سلمهيوم إنه اممه رسول يا ت قالوا بصيامه وأمر عاسوراء يوم اممه رسول صام ما ل) 

;قال التاسع اليوم صما اث شاء إن الشل ظ، كان إذا : فقال وانمارى اليهود 
قال: لففل وقي داود، وأبو ملم رواه اممه( رسول توفي حتى المقل العام يات فلم 

وأحمد.مسلم رواه ( التامع لأصومن قال إلى بقيت )لقن ; اممه رسول 
عرفة،يوم أو ، عاشوراء يوم صوم على بالاعتماد المغرورين بمص يخر سه؛ 

عرفةصوم ويبقى كلها العام ذنوب يكفر عاسوراء يوم )صوم بعمهم؛ يقول حتى 
•الأما في زيادة 

أعثلمالخمس والصلوات رمضان صوم أن المغتر هدا يدر )لم ت القيم ابن ئال 
احتشتإذا يبهما ما تكفر إنما وهي ، عاشوراء ويوم عرفة يوم صيام من وأجل 

الص<نائرتكفير على يقويان لا الجمعة إلى والجمعة رمضان، إلى فرمحضان الكبائر، 
.الصغائر تكفير على الأمرين مجموع فيقوى ، إليهاالكبائر ترك انضمام مع إلا 

هنفيحاسب لا لأنه معاصيه، من أكثر محناعاته أن يظن من •' المغرورين وس 
يستغفركالذي ، بهاواعتد حففتها طاعة عمل ؤإذا ذنوبه، يتفقل ولا سيئاته على 

أعراصهم،ويمزق الملمين يغتاب ثم ، مرةمائة اليوم في سح أو بلسانه الله 
بيحاتالتفقائل فى ينال أبدا فهذا ، نهاره محلول الله يرضاه لا بما ويكلم 

غمإلى المامن، والكذامحن المغتامحن عقوبة من ورد ما إلى يلتفت ولا والتهليلأت 
.را، غرور( محض وذلك ، اللسان آفات من ذلك 

ِنوأحلى اللض مءن بياصا أشد ماؤه رجب له يقال نهزا الجنة في )إن ~ ٠ 
.ذلك من اش سقاه رحب من يونا صام من السل 

•موضوع ت درجته 

.٤ ٦ ٠ t/ الأحرذي تحفة ( ١ ر 

•٨( ت غرور ت )مائة  ٣١الكويتية الفقه ّرصوعة )٢( 
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الحوادث، )ا/آ/ا( الصوم نقه ، ( ٢٣٢٦)الجامع ، )٤( نيين ت انغلر 
م،( ٢٦)- النعم عد - الأدب ، ( ٥٩)اJوصوعات الأم ، ( ١٣٦)والبدع 
)U/نعان أمهاتي ترغيب ، ( ١٨٩٨)؛/الضعيفة ، م )٨( الأونأت فضائل 
منان، ( ٢٣٢٦/٣فيض)م، رجب)٣( فضائل (، ١٩٠٢)ضعيف ١(م،  ٨٤٧
)؟/المناهية ، ( ٢٣٢-٢٢٩)الباعث ا/لأخا(، )• النهل ، م( ١٨٩)؛/

فضائلم مشهور C )٧( الأدب ، ( ٣٥٣)أمنى (، ١٦١)حدفثية فوائد ، ( ٩١٢
.( ٣٦٣/٢)الدالة اللجة فاوى ، )٣( رحب شهر 

رجبنهر في يرد )لم ; اشل١، رحمه حجر ابن الحافظ قال : قمة قائده 
صحيححديث فيه مخصوصة ليلة نام في ولا ، معين منه ء مي صيامه في ولا 

الحافقل،الهروي إسماعيل أبو الإمام بدلك الجزم إلى مبقني وقد للحجة، يملح 
.غيره عن كدللئ، ورويناه ، صحيح بإسناد عنه رويتاْ 

منهشيء صيام فضل أو ، فضله في الواردة الأحاديث وأما ; أيقنا وقال 
إلىونشير الضعيفة سوق ونحن وموضوعه، ضعيفة : مين ثعلى فهي صريحة، 

٠، ل مائها ثم ه أ مفهمة( إثارة الوضوعة 

رجب،صوم ذكر في حديث )وكل : ٩، اش رحمه القيم ابن الإمام وقال 
.وممترى( كدب فهو ، فيهالليالي بعض وصلاة 

:الفطر زكاة 

زكاةإلا اض إلى لازفع والأرض ماء البين معلق رمضان شهر )إن " "٠ 
)صيام: لففل وفي ، .....( العبد صيام زال )لا : أوله في لففل وفي ، الفهلر( 
•••طق( الرجل 

.(١١;)صفحة رجب فضل ى ورد يا انمحب محن ( ١ر 

.(١٤:)صفحت انمبمب( )محن )٢( 

.( ٩١; )صفحة المنيف النار )٣( 



.ضعتف : درجته 

،( ٧٩٥)أض ، ( ١٨٩)المشتهر ، المتاهة : ٣ 
الضعيفة، (٤٩•)٥ الجامع ، ( ١٣٤ )٣ صعيف ، ٦( )• الموصومة الأحاديث 
مستومنذري الترغيب ، )و>ح( البدر مختمر الصوم فقه ، )ا/م؛( 
)٦/بغداد زوائد ، ١( )ه. العرائس ، ( ٥Aj٠٨/٤)التثريب ا(،طرح )أ/\اا"

١٣٠٤.)

متوقفرمضان صوم نول أن على الدلالة ظاير لكان صح لو الحديث إن ثم 
أهلمجن أحدا أعلم ولا ، صومه يقبل لم يخرجها لم فن الفهلر صدنة إخراج على 

يرقع)لا ومعناه قوله وهو — الممدمي عن أنقا نقلته اكي والتأويل ، به يقول العلم 
ظاهرعلى جدا بحيد الفملر( بزكاة إلا فيه جتى ا مبغفران وجل عز اممه إلى 

وأنا، هدا أنول بصحيح. ليس والحديث التصحيح فرع التأويل أن على الحديث 
ودللثرمضان شهر أتى كلما الناس على الحديث هدا ينثر المفتين بععس أن أعلم 
همفيه يقعوا أن عن فضلا منه الناس يحدروا أن ش نهلع كنا الذي اهل النمن 
•هم أنف

هذهويتلوا العيد يملى أن قبل الفعلر بزكاة يأُر كان التبي إن ) ~ ٠ 
.( ه سلا تته، أنن وقز . وؤ س أثع ث ؤ الآيت 

.ضعيف ; درجه 

حجرابن موصومة . ٤ ٤ ٣ • آ/ ٤ الزوائد مختصر ، ٩ • /٥ ١ الأمتار ت انظر 
Mrfy .

.تمونون( عمن الفطر صدقة )أدوا ~ ٠ 
.ضعيف ; درجه 

،\ اإ\\'البيهقي ، ١ ه/ح. الهداية ، \ '\IMالدر حلاصة : انفلر 
الرندطريق ، ٢ • ٠ الأثر حن ، ٩ ٤ ٨ ثا/ المحتاج تحفة ، ٨١٢الدر مختصر 

٤،١ ١ أ/ الدارقطي ، ٢١٤الأوطار؛/نيل ، .٦  y/xالإحياء تخريج ، ٠٩٦
تالموموع، ٢٩٨/٦الشافعية ،  ٤٨٦الضعاف تخريج ،  ١٦١؛/اليهقي 

. ٤١٢٢-  r٤١٢/.الفتح ،  ١٤٢،١٤\/ا حجر ابن موصوعت ،  ٩٠٥
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وفيالنوم( هذا في )أغنوهم ت ونال الفطر زكاة فرض ه اش رسول أن •
.الطلب( )عن ; لفظ وني الطواف( )عن : لفظ 

.ضعيف : درجه 

،١ • الزكاة ز القيمة إخراج تجزي هل رسالة ، ٥٦٤الكلام تنقيح انظر 
، ١٧٥البيهقى؛/، آ/'اها الدارقطى ، ٢١٨سوالأوطار؛/،  ٧٧٤ْ/الهداية 
، ١٢٦/٦الجموع ،  ١٢١/٦الحلي ،  ٦٤٨الرام بلرغ ،  Milrالإرواء 

المحتاجتحفة ،  WSfjoالأحكام عمدة بفوائد الأعلام ١ •  ٨٣/١البدر حلاصة 
 /y • الدراية، ٦ • ١ الرند طريق ،  ٣٨٨المة تمام ، ٥ • ٤ الضعاف تخريج ، ٧

rovl\  ،الراية نصب ، •٢ • الأثر حسن ،  ٣٥٨iY\ly  ،ح،  ٤٣٢<
y/حجر ابن . موسوعة ،  ٢٢٨الفتاوى تخريج ني الحاوي ،  ٦٤؛/التثريب 

الفتح، ١٤٢

ويكرمثؤ. س أقع فذ ؤ ت الأية هذه عن و. اش ول رّسئل ~ • 
الفهلر«.زكاة في أنزلت ٠ : قال ب صلا زتو، أ،أن 

.جدا ضعيف : درجه 

، ٣٥١؛/٧^الهدب ، ١  ١٨٥٦الوّوعة ، ٦٦٥الترغيب ضعيف ت انظر 
،١ ١  ٣٨الضعيفة ، ١٤٥الأوقات فضائل ، ١ ٦ ١ ؟/٣ ستو تزري الترغيب 
.٢ • ٨  ٠/٦الكامل ، ٢ ٤ .٢ ٤/ خزيمة ابن ،  YVoIrالمحح ، ٤ •  wIy.المزان 
ونمراني،يهودي وأتى، ذكر وكر، صغر كل عن الفطر )صدنة - • 

•سعير( من صاع أو تمر ُز، صاع أو بر من صاع نصف ومملوك 
.جدا ضعيف : درجه 

،٦٥الوجزات ااكلمات ، ١  ٤٩؟/موضوعات ،  ١٦تمّيه• انظر 
فيض، ٤٩٩٣الجامع ،  ٣٤٧.ضعيف ، ٥ . . الضعاف تخريج ،  ٦٩/٣

رتيب،  ٤٦٢؟/الأباطيل ،  ١٧٧، ١ . o/yالدارتْلى ،  ٤٩٩٣؛/
الوسوعة،  ٢٩٢/٢القدير فتح شرح ،  ٥٣الوضوعة الأحاديث ،  ٥٢٦

. ٢٧-•٢٦٩/١الدراية ١،  ٦ir!حجر ابن موسوعة ،  ١٢٩٣٥
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.مكر : درجه 
المنان، ١٢٢•آ/.اليهقي ، ؟/وأآالمجروحين ، ٩ • ا/. ُتناهية ; ١^ 

. ٤٩٩٠؛/ل-ان  ٤٧٩٦؛/

عنااش بقول-ا)تقبل التهنئة تكون أن يعقل فكيف ثابتا الحديث هدا كان لو 
صحابتهذلك يخالف ثم مض، أهل تحية لأنها . المي عنها ينهى ومنك( 

)كان; وغره التا٠اى رواية من ذلك صح كما بها بعصا بعضهم فيهني 
ومنك(محنا اش تقل لعض؛ بعضهم يقول العيد يوم التقوا إذا ه الكب أصحاب 

محيحل١/بسند وغيره الحاملي رواه ! ١لألازى قال 
:فائدة 

)عيدأو صعيد( )عيد أو بخير( وأنتم عام )كل الاس فول من خير التهنئة هد.ه 
;لأمور وذلك الفائزين( العائدين )من أو مارك( 

.الصحابة تهنئة ومنك( منا اش )تقل هول، لأن ١~ 
.وتهنثة دعاء فيها لأن ٢" 

.باككين( أعيادكم )زبموا - ٠ 
.ضعيف : درجه 

،١٦١٧-متو - للخدري الترغيب ،  ٠٣٢ ٠ أ/ الزوائد مجمع ; انفلر 
،ا/اأئا خفا ، ؟/؟U التلخيص ،  ١٦٤٥/٢- نعان - الترغيب 

، iv'vl\الخدرة ،  ٠٤٧المقاصد ، ٥١٤المقاصد مختصر ،  ٦٩٢تمييز 
الروض، ٦٨؛/فيض ،  ٧٣٣أمطي ، ا/اإآ الأزهر الجامع ،  ٣١٨٢ضعيف، 

.(>ا\\<اْ الحرين مجمع ، الداني 
•( بالتهلز المدين زينوا ) ~ • 

•*وضوع • درجته 
الخدرة، ٤٥٧القاصد أ \ا\أأ\'لخف\'ب، الرغيمنتقى : انظر 

. ٣١٨٣ضعيف ،  ٢٨٨/الحلية ،  ٤٧٧/١

,0هآ ص المنة تمام وانظر )١( 
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:قادوا الطريق أبواب على الملائكة وقفت الفطر عيد يوم كاف )إذا ~ ٠
لقدالجزيل، عليه شب ثم بالخير يمن كريم، رب إلى الملمين معشر يا اغدوا 
فامضواربكم وأطعتم ، فصمتم النهار بصيام وأمرتم ، فغمتم الليل بقيام أمرتم 

إلىرائدين فارجعوا لكم غفر قد ربكم إن ألا ت عناد نائي صلوا ظذا جوائزكم، 
.الجائزة( يوم الماء فى اليوم ذلك ويسمى . الجائزة يوم فهو رحالكم 

.ضعف : درجه 

، ٦٧.الترغب ضعيف ، \/ْأآّا الزوائد ،  a٢٣٧٤/• كنز ; انظر 
، ١٦ ٤٦؟/شمان مندري الترغيب ، ١ ٦ ١ ؟/٨ رمتؤآ للمندري الترغيب 
الأعالي، الإسلام أهل إتحاف ،  ٦١٨،٦١٧/١الكير الطماني 
. ٥٤للخلأل 

•أعملوا المصلى إلى خرجوا إذا الجوائز يوم الفقر )يوم " ٠ 
.ضعيف ; درجه 

.٢ ٤ ٥ ٤ • a/ كنز ، ٢ ١ العيدين ل لمت انثر 

تلحمكمالنازل من فابرزوا الأرض إلى الخيدين ش ليْللع اش )إن ~ ٠ 
٠الرحمة( 

.ضعيف : درجه 

الجامع، ١ ٩ ١ فيض ، الضعيفة ،  ٥٠العرائس : انظر 
. ١٧٤.ضعيف ،  ٤٣٣٨الموسوعة ، التيسير ،  ١٩١٣

:الاعتكاف 

.بصوم( إلا اعتكاف )لا - ٠ 
.ضعيف : درجه 

الجراريل ال، ( ٦٧٧)ارشد >يق ، )آ/>ْآ( ارسطى الأحكام : انظر 
،م ( ٢٠)أ/. قطي ، ( ٢٤٧٣/١)أبوداود ، ( ٣A٠/١)١ادراية ، )أ/ْآا( 

الرايةمحب ، ( ٢٤٠٦/٦)مض ، ( ٤٦و•٤٥٩/٤)المخي (، ٦١٧٤)ضعيف 
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\ا)•المهل م، الفردوس ، ( ٤٤)ا/• المدرك ، ( ٤٨٦/٢)
القرطى)أ/، ( ٣٩٦/٢القدير)م نرح ، ١(  ٩١)الض صوم ، ( ٤٧٧

. ٦٤.الكلام تشح ، (١٢٤١)المنوع اللؤلؤ ، ( ٤٢لطمت)رّالة ، ( ٢١٢١
الاعتكاففي بشرط ليس المرم أن المحيحة الأدلة تعضده الذي ; أقول 

أنمنها اشتراطه عدم على الصحيحة الأحاديث بل امحننراطه في حدين، يصم ولم 
رواهبمدرك( )أوف ; ه الض فقال الحرام المسجد في ليلت إعتكم< أن ندر عمر 

.الخ ... الليل اعتكاف صح ّ حرك الصوم كان ولو البخاري 
:فقال ه المي ماله الجاهلية في يعتكف أن عليه جعل عمر )أن - ٠ 

•( وصم( )اعتكف 

.فضعفة )وصم( : قوله دون صحيح : درجته 

تخريج، ( ٤ْ٤٦و.٩/٤)المخي ، ( ٥٧٤/١)الندية الروضة : انثلر 
الكا٠ل، ( ٢٨٧/٢الراية)نمب ، ( ٧/٧ْ٢٤)المعود عون ، ( ٥٥٢)الضعاف 

(،١٢٠)المجلي ، ( yorl\).المهل ، ( ٩٤٧/٢)التلخص 
تهدب، .٢( )أ/.قطي ، ١( . ١٢٦/٢)المحتاج تحفة ، )هاى\( المحلى 

نحنرح ، الأوطار ، ( Wolrالجرار)الميل ، ( ٤٠٦٦/٧)المنن 
)لإ/التحقيق ، .٢(  ryji)،الفتح ( ٥٣١٢داود)أبي ضعيف ، ( ٣٩٦/٢التقدير)
)٦!الوصلى الأحكام ، القرلجي ير نف، ( ١١٨٩/٢)و ( ١١٨٦
.٦٤١الكلام تنقيح ، (٢٤٩

.جاعع( مسجد في إلا اعتكاف )لا ~ ٠ 

.هوهوها إلا يصح لم : درجته 

•( ٣٩٦/٢)القدير فح نرح ، فاضي ٦ْ( ٧/٢)الملام سل : انفلر 
الجامعباثتراط ه المي إلى ُرفوع صحيح دليل يدل لم : أقول 
محكانأن على ^ل . ه ألتشحد ي ءنكفو0 وآتتم ؤ ؛ يقول والقه • للاعتكاف 
.المساجدهي الاعتكاف 
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يملولا مجد كل ز صح الماجد الاعتكاف مكان أن ثت ؤإذا 
•صريح ء ني التخصيص ز يمح ولم يدلل إلا يعضها حممها من تخصص 

.المريض( ويعود الجنازة يع )المعتكف ~ ٠ 

•*وضوع • درجته 

كزa/، \الأ\لأ\ ماجة ابن ،  ٥٩٣٩ضعيف ، فض انظر: 
مهدى ،  i٦٩١/• الاخار ردوس ،  ٣٩٣ماجة ابن ضعيف ، ٢ ٤ • ١ ١ 

،أ/ا؟اا التحقيق ، انيد المجامع ،  ٤١رمضان ي فه 
تنقيح،  ٨٧آ/•العمدة ثرح من الصيام كاب ،  ٦٤٣/١الزجاجة مصاح 
.٦٤٤الكلام 

نييرد لم أنه ولتعلم .... نشت لم حديث خعماثة انظر للاصتزادة ت ليه 
:مسائله ني داود أبو قال و. عته الثابتة الأحاديث من نيء الاعتكاف فضل 
رمسائلضعيفا شئا إلا لا : نال ؟ نيئا الاعتكاف فضل في تعرف : لأحمد نك 

هوالوارد ؤإنما المشيقح علي لخالد الاعتكاف فقه عن نقلا" ( ٦٩ص داود أبي 
.ه فعله 

:الأضاحي 
ثإنهالدم إهراق من اف إلى أحب المحر يوم عمل من آدمي عمل رما - • 

أننل بمكان اش من ليقع الدم ئإن وأفللافها وأشعارها بقرونها القيامة يوم لتأتى 
النحريوم تعالى اس إلى )تفرب لفظ وفى • نمنا( بها فهمحوا الأرض على يفع 

......( اممه إلى أحب هو بشيء 
.ضعيف : درجه 

الترغيب(، ١٦١ ٩١٦)مستو منذري الترغيب (، ٤٤١)الترمذي علل : انظر 
،( ١١٢٤)؛/المنة ثرح ، ( ٠٢٦/٢)الضعيفة ، ( ١٦٤٧)؟/نعان منذري 
(،٩٣٦/٢المتناهية)، ( ٩٤٢/٦)الحاكم مستدرك مختصر ، ( ٢٦١/٦)اليهقي 

،( ٧٩٤٩)ْ/فيض م، ١(  ٤٧/١)المشكاة ، )؛/اآ؟وآآأ( ت المستدرك 
)U/اللسان ، )إ/وآْ( الميزان ، ( ١٠١٣)المجروحين ، ( ٧١١)القيراني 

.م ١( ٢ ١  ٥٣)كز ، ( ٦٤)X/• القس ، ( ٢٥٣)الترمذي ضعيف ، ( ٩٩
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منقطرة أول عند للت، بغمر قانه فاشهديها أصحيتالئ، إلى قومي فاطمة ري1 س ٠
العالينرب ض ومماتي ومحتاي وسكي صلاتي إن وقولي عملتيه ذنب كل دمها 

اشرسول يا •' قلت ت عمران قال الملمين أول وأنا أمرت وبدللئ، له صريك لا 
بللا ; قال ؟ عامة للمسلمين أم أنتم ذاك فاهل خاصة يتلئ، ولأهل لك هذا 
.أيصا مختصروهومنكر بلففل وورد عامة( لمين للم

.مكر : درجته 
الأوقاتفضائل ، ٢( ١ )؛/٩ الراية نصب ، ( YYx/i)ت المدرك : انظر 

جامع، م ( ١٦٨٦)؟/الحاج تحفة م، ( ١٨٤)t/.البحرين ، م ( ٢١٣)
)U/الكامل ، )أ/ا،أأا( نعيان مذري الترغيب م، ( ٧٠٧)ا،/.المانيد 
،( ٢٨٣/٩)البيهقي ، م ( ٦٠ ٠/١٨)الخير ، )أ/خآْ( الضعيفة (، ٢٤٩٢

،م ( ١٧٤)ضحايا ، ( ٢٦٨٦/٢)البدر خلاصة ، )بم/ممه( القدير فتح ثرح 
الملكفتح ، )آ/؛مآ( الدراية ، ( ١٩٧١)؛/التلخيص ، )ْ/خأه( الأوطار 
الحجةبنان ، ١(  ٠٣القاطع)المف ، الضعفاء)؟/٧٣( ، ١( \ l\r)المعبود 

،( ٩٤٤و٩٤٣/٦الحاكم)مستدرك مختصر ، ( ٠١٢)الأر حسن ، ( )١٧
.م ؛ uu/yالكبير الدعوات ، م ١( ٢ •  Y/Y)الأستار 
إبراهيمأيكم سنة ; قال ؟ الأضاحي هذه ما اش رسول يا ت الوا )ق— ٠ 

بكلقال ؟ فالخوف : قالوا حسة نحرة بكل : قال ؟ اش رمول يا كا فما ; قالوا 
.حنة( الخوف من نعرة 

•موضوع : درجته 

،م ( ٣١٢٧)ماجه ابن ، ( ٣٤)؟/١ اكم الحستدرك مختمر : انظر 
،( ١٦٤٧)؟/ثعبان منذري الترغيب (، ١٦٢)٢/•متو منذري الترغيب، 

م،)ا/آهآ( الأصبهاني الترغيب ، ْ(  ٠٧٥)الكبير ، ( ٢٥٩/١)حميد بن عبد 
م،( ٢٦١/٩)البيهقي ، ( ٠٢٧الخعيفة)، زغالولالأضاني الترغيب 

)iاالميزان ، )آ/هْ( المجروحين ، ( ٥٣٨)التذكرة معرفة (، ٠٥٤)القيسراتي 
لطائف، >٣( ٧/٤)الخعفاء ، م ١( >٨٦/٢)الزجاجة مصباح ، ( ٢٧٢

)iإالجموع ، ( )٢٧الحجة يان ، ( ٢٥٤)الترمذي ، ضعيف، (، ٤٨٣)
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)\إالمشكاة ، م ( YU'l/X)المتقى ، )ْ/هبم.آ( الأوطار (، ٣٨٥
اللؤلؤ، ٥( ٢ ٢ / )٩ القدير فح شرح ، \( 'ا \ )i المنن معرفة م، ١( ٤ ٧ ٦ 

.(١٥١المصنوع)• 
إلاأصحتك رلأيذبح ! لفظ وفي ، محتام( إلا صحاياكم يذبح لا )— 
إلايذبحها لا الممارى ولا المهود أضاحيكم يذبح زلا ت لففذ رفي ، مسالم( 
•مسلم( 

.مرفوعا يمح لم فقط موهوها صح ; درجته 
.)بم/أخأ( الميهقي ، ( ٥٤)لطيفة رسالة ، م ( ١٧٥)الضحايا : انظر 

عمومهفكان حز أوب أقه هعام ؤ •' تعالى وله فعليه يرد 
الأضحيةيذبح أن صح الذكاة أهل من كان من كل ولأن وعترها الضحايا في 

.،أكالذكاة الكتابي من فصح لم الممن يصح ذبح ولأنه . لم كالم
•ليلا( يضحى أن نهى . المي أن )- 

•موضوع ت درجته 

،-1( )مااضعيف ، ( ٥٩٨)أ/.الووائد ، ( ٣٨٨/٨)المجموع : انفلر 
م،\( viAlr)\انيد المجامع (، ٥١٢الأثر)حن ، ١(  ٤٢)؛/الملخص 

)٢/المدر خلاصة ، ( ٥٤لطيفة)رمالة ، ( ٩٥٦٥)الجامع ، )U/؟Ur( المحلى 
.م ( ٨٣٧٢/٢)الحقائق كرز ، م( ٢٧٦)الضحايا ، ( ٥٦٨٢

منالليل ولأن فرق ولا نهار أو لمل من للنحر وك كلها الحر أيام : أقول 
ونولهدليل ولا بالدليل فيطالب فرق ومن كالمهار فيه الأضحية فجازت الحر زمان 
بهيعؤنجئ نديهم ما عل تلومت أكاءِ ؤآ أم أنم ت تعالى 

.فاللياليJعللأام ألآثئ4 

.( ١٧٦)الكم الحاوي من الضحايا )١( 

٠( ٢٧٧)الكبير الحاوي محن الضحايا )٢، 
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.الصراط( على مهل-اياكم ءاذها ضحاياكم )امّتغرصا ~ ٠
.جدا ضعيف : يرحنه 

١القاصد)انفلر:  (،١٢٨نميز)(، ٨٢٤ضعيف)، ( yr^lخفا)\، ( ٨.

القاصدمخمر ، ( ٩٩٢/١فض)(، ٩٩٢الجامع)(، ١٨٢أسى)، الدرر)٣٨( 
مدوسالأخبار)ا/ي\-آ(، ١( ٩ْ ٣/٤اكالخص)، الضعيفة)آ/ْهآا( (، ٩٦)

.( ١٢٢)٥ السالمين تحذير ( ١٢١ Uv/o)كر ، ٥( . )٨ الأر حسن ، ، قت 
صحيح()عارضةحدث الأضحية فضل في )ليس : ١^^٠ ابن يقول : تشيه 
حجرابن أمثال وأفروه الحدت عالماع مجن العدد هدا نقل وقد  uaaI['الأحوذى 

الحرثمجلة وانفلر والماركفوري والصاوي والعجلوني حاوي والاللقن وابن 
ماغير ترى نشت..... لم حدت عائة حمراجع وللاصتزادة  ٢٤٩^٢١ ١/٦٩
الورمح،(أنفقت )مجا وحدت مجحة( وجد )من • كحدت شن لم مما ذكر؛ا 

عضؤ(بكل __ اش )إن ت وحدت ه( نفبها محلمة ضحى )_ ؛ وحدت 
.الأحادت مجن ذلك غير إلى .... بوا( واحتضحوا الاس أيها )يا : وحدت 

والامجتزادةالتوصع أراد ومن ففعل انتهر مما نماذج هو إنما ذكرته ما I تشيه 
إلفلنرجع 

والعيدينالفهلر وزكاة والاعتكاف الصيام في شن لم حدت )خمسمائة ١~ 
.لمي( الاض عبد ابن أحمي. ت اللك عبد لأبى ٠ والأضاحي 

تعمر لأبي • رمضان حول الضعيفة الأحادت رواية مجن الخلان )نح—دير  ٠٢
.الحمادي( محمد بن الله عبد 

ماجدت أس لأبي . الصيامأحالت محن يصح لا عما الأنام خير كلام )تنزيه ٣" 

وباحلناحئاؤو\ و\.و\ أولا لش و\لم،و \دسو0 تم 
وسلموصحبه وآله محمد نبين\ عشء \لمح وصيت 

ءءص
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:بها نوصي كتب 
,— المحقمة المخة — عقبمض لابن رمضان فهر مجالس — ٠ 

وهفبن علي لسعيد ; والسنة الكتاب صوء ثي الإسلام قي الصيام — ٠ 
.القحطاي 

أشرفجمع الغهلر وزكاة والاعتكاف والقتام الصيام ني رمضان ناوي — ٠ 
.المقصود عبد 

صالحمحمل إشراف وجواب موال الإسلام موقع مجن الصيام فتاوى ~ ٠ 
.النجد 

اشعيد رعضان حول الضعيفة الأحاديث رواية من الخلان تحدير ~ ٠ 
.الحمادي محمد 

.المكاني محاجي الصيام أحاديث من الأنام حير كلام تنزيه ~ ٠ 
والعيدينالفطر وزكاة والاعتكاف الصيام ني نشت لم حديث حمسمائة — ٠ 

٠لي الالف4 عيد أحمد والأضاحي 
.العنرى فرحان بشير رمضان فى المجد — ٠ 

.المرحان العزيز عيد رمضان مخالفات — ٠ 

.الغفيلي محمد رمحضان في أحطاسا من — ٠ 
.القاسم اللك عبد رمضان أدرك لن درنا ٤ • — ٠ 
.العوصن اش عبد رمجضان مكتبة — ٠ 

•المحس علي المحن عبد رمضان في الجنان رياض ~ ٠ 
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:محه اف عفا للمؤلف صدر 

لابدكلمة موعظة، الفتوى، خطورة ، الصبر ت أحرى اثل )رم ر )الإحداد( ~ ١ 
تقديم-مرين، بن عبداش ت الشيخ تقريظ وأهمها( القفايا أخعلر ني منها 

٠المعارف، مكتبة ت رط - ٥١٤١٨الماجد ماليم-ان ت الشيخ 
والعيدين(الفهلر وزكاة رمضان بشهر تتعلق باؤللة واعتقادات خانعة زأخء؛لاء — ٢ 

محملبن صالح انمكمر ; وتقديم . جيرين بن اش عد : الشيخ بتقريظ 
.المعارف( مجكتية ; زط ه ١ ٤ ١ ٦ الحسن 

المحسنعد الشيخ بتقريظ الظواهر( بعض ومعالجة عليها وما لها وما )أفراحنا " ١٢
.الدحامآ دار : )ط اهر ٤ ١ ٨ . اJي١ن 

الحكممع والاثار الأحاديث ومخرحة ومممحة مزيدة ; أحرى طعة وللكتاب — ٠ 
•حزيمة( ابن دار ؛ )ط ه ١ ٤ ٢ ٨ ~ وتضعيما تصحيحا عليها 

مكتبةت )ط ه ١ ٤ ٢ • والعبر( العفلات من نيها وما ; البشر محيي وفاة ) ~ ٤ 
.المعارف( 

بناش عبد ; الشيخ )تقريثل والتعازي( والقور الجنائز في شاثعة وأ-حقناء )بدع ْ~ 
•الكفاح( مْلابع ؛ )ط صغيرة( )رسالة -( ٠١٤١٤جيرين 

•الجوزي( ابن دار ت )ط - ٥١ ٤٤٢ الضياع( ْلريق على )أحلاق ٦- 
.القاسم( دار )ط: . ٠١ ٤٢٣ت( بل لا للذي )تزود - ٧ 

والعيدينالفهلر وزكاة والاعتكاف الصيام في تثبت لم حديث )حمسمائة ٨— 
•الجوزي( ابن دار : )ط اه  ٤٢٣والأضاحي( 

ابناف، عبد ; الشيخ تقريظ والتعازى( والمور الجنائز في نائعة ثأحهلاء )بمدع ٩" 
•المعارف( مكتبة أ )ط ه  ١٤٢٣مبسوط كتاب وهو جبرين 

•حزبمة( ابن دار • )ًل - ٥١٤٢٧وعفنات ووصايا ووقفات وعبر قصص " ١• 

جبرينبن اش عبد : الشيخ تقريظ والشهرر بالأيام تتعلق واحتناء بدع - ١١ 
.القاسم( دار :)ط اه  ٤٢٧
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المحسناش عبد الشيخ تقديم . النكاح عاقد يحتاجه ما الملاح إتحاف ١ ٢
•الجوزى( ابن دار ت )محل - ٠١ ٤٢٥

مكتة; )ط اه  ٤٢٨والملوك والعادات العقيدة م تثبت لم أحاديث " ١٣
•ارني( 

وفضاثلائل مالأنام حير على واللام بالصلاة يعلق بما الأنام إتحاف — ١ ٤ 
نشتلم أحاديث )يان ب ملحق ويليه وأحكام وفتاوى ومواطن وبدع وصيغ 

.القاسم( دار : )ط اه  ٤٢٨المي( على لصلاة از 
الشدةعن انمفاع في رمالل ثلاث - ٠١ 

.البردية الوصيري قصيدة قي الحقدية القوادح ; الأولى الرسالة )١( 
.نطحات من الخيرات دلائل في مجا على شيهات ت اكاية الرسالة )٢، 
وكتابهحامد أبي على الكلام بخلاصة الأحياء إتحاف ; اكاكة الرمالة )٣، 

سابقاالدالة اللجنة عضو جبرين ابن الله •مد د •' المخ العلامة تقديم • الإحياء 
والشيخ. العالخاء كبار هيثة عضو المثري ناصر بن سعل• د. والميخ 

سابقابالدمام والإرشاد الوعرة مركز مل-ير البنيان محمد ابن المحن تمل- 
,الرند(مكبة )ط: ،; ١٤٢٨

الفهلروزكاة ان رمجض بشهر تتعلق باطلة واعتقادات ثبل"ع ثاثعة )أحْلاء " ١٦
ومواعظوفراثد فوائل. مع والقرقيعان نوال من المت وصيام والاعتكاف والعيدين 

وزكاةرمضان بشهر تتعلق تثبت لم مشتهرة منتشرة أحاديث ملحق ويليه ورقائق 
منقحةاكانية الهلبعة شوال( مجن المن وصيام والاعتكاف والعيلءين الفملر 

.الكتاب هر ث،رال.ا . العارف مكتبة مصححة. 

.ذللث غير اش باذن وسيمحيور 
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١ ٧٧غالة نصائح 
١٨١ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠٠تدكير موعظة خاتمة 

٢٠٣طحق 

٢٧٧الرسالة محوي 

دأأأءء?آء
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