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هىم ن المسىلميَن، سىلك اهلل بىي وب  بىن بىاٍز إلىى َمىْن يىراه م ىان عبد العزيز بن عبىد اهلل م  

ن  والقرآن. آمينسبيل أتل اإليمان، ووفَّقني وإيَّاتم للفقه يف    .السُّ

 .سالٌم عليكم ورحم  اهلل وبركاته

ا بع  ُد:أمَّ

ه   نصيحٌ  ُموجزٌة تتعلٍَّ بفال صىيام  شىهر رماىاَن وقيامىه، وفاىل  المسىابق  فيىه  فٰهذ 

ٍ  قد تخفى على بعض النَّاس. الح ، مع بيان أحكاٍم مهمَّ   باألعمال الصَّ

ر أصحابَ أنَّه كان  ♀ الب  عن رسول اهلل  .ه بمجيء شهر رماانَ ُيَبىشِّ

حم  وأبوا  الجنَّ ، وُتغَلٍ فيه  ♥ رتموُيخب   أنَّه شهٌر ُتفَتح فيه أبوا  الرَّ

ىىياطين، ويقىىول ُل َلْيَلىىٍة ِمىىْن »: ♀ أبىىوا  جهىىنََّم، وُتغىىلُّ فيىىه الشَّ إَِذا َكاَنىىْت َأوَّ

َقىْت َأْبىَواُب َجَهىنََّم َفَلىْم ُيْفىَتْح ِمنَْهىا َرَمَضاَن ُفتَِّحْت َأْبَواُب الَجنَِّة َفَلْم  ُيْغَلْق ِمنَْها َباٌب، وُغلِّ

َدِت  رِّ َأْقِصىىْر، وَ  َباٌب، وُصفِّ َياطِيُن، َوُينَاِدي ُمنَاٍد: َيا َباِغَي الَخْيرِ َأْقبِْل، َوَيا َباِغَي الىىشَّ هللِ الشَّ

 «.ُكلَّ َلْيَلةٍ َذ ٰلَِك ُعَتَقاُء ِمَن النَّاِر، وَ 

ُل َجاَءُكْم َشْهُر َرَمَضىاَن  َشىْهُر َبَرَكىٍة َيْغَشىاُكُم اهللُ فيىِه، »: ♥ ويقول  ِِ َفُينْى

َعاَء، َينُْظىُر اهللُ إَِلى: َتنَاُفِسىُكْم فِيىِه، َفُيَبىاِهي بُِكىْم  ْحَمَة، َوَيُحطُّ الَخَطاَيىا، َوَيْسىَتِجيُب الىدُّ الرَّ

ِقيَّ َمْن ُحرَِم فِيِه َرْحَمَة اهللِ  َكَتُه، َفَأُروا اهللَ ِمْن َأْنُفِسُكْم َخْيًرا، َفإِنَّ الشَّ
 «.َماَلئِ

َم ِمىْن َذْنبِىِه، ا َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانا وَ َمنْ »: ♥ ويقول ْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َمىا َتَقىدَّ
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َم ِمىْن َذْنبِىِه، وَمىْن َقىاَم َلْيَلىَة الَقىْدِر إِيَماًنىا اَوَمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَماًنا وَ  ْحتَِساًبا ُغِفىَر َلىُه َمىا َتَقىدَّ

َم ِمْن ذَ اوَ   «.ْنبِهِ ْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

ْبىىِن ََدَم َلىىُه، الَحَسىىنَُة بَِعْشىىىرِ اُكىىلُّ َعَمىىِل :  َيُقىىوُل اهللُ »: ♥ ويقىىول

ىَيامَ    إاِلَّ الصِّ
ٍٍ َْ َشىْهَوَتُه َوَطَعاَمىُه  ،َأْمَثالَِها إَِل: َسْبِعِماَئِة ِضىْع ي بِىِه، َتىَر ِِ ىُه لِىي َوَأَنىا َأْجى َفإِنَّ

ْطرِِه، َوَفْرَحٌة ِعنَْد لَِقاِء َربِِّه، َوَلُخُلىوُف َفى
ائِِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحٌة ِعنَْد فِ ِم َوَشَراَبُه ِمْن َأْجِلي، لِلصَّ

ائِِم َأْطَيُب ِعنَْد اهللِ ِمْن ِريِح الِمْسِك   «.الصَّ

وم   واألحاديث يف فال صيام    كثيرٌة. رمااَن وقيامه  وفال  جن  الصَّ

 

 
 

 

نَّ  النَّبويَّ  الواردة يف ارسالته بالبسمل  ُمقتصىًرا عليها؛   ؒبتدأ المصنِّوا تِّباًعا للسُّ

  إلى الملوك، والتَّصانيو تجري مجراتا. ♀ ُمكاتباته ورسائله

ن  النَّبويَّ  يف رسائله ومكاتباته  علىى البسىمل ،  اَّلقتصارُ  ♀فالجاري يف السُّ

 
ُّ
ا الُخَطع فكان النَّبي  .يستفتحها بحْمد اهلل  ♀ وأمَّ

ىى سىىائل والمكاتبىىات  اَّلقتصىىارُ  هفافتتىىاا التَّصىىانيٍ َأَقلُّ علىىى البسىىمل ؛ إلحاًقىىا لهىىا بالرَّ

 
ِّ
ىالة علىى النَّبىي يَد عليهىا الحمدلى  والصَّ مىن أد   ذاتىىٰفىإنَّ  ♀ النَّبويَّ ؛ فإن ز 

 تِّفاًقا.ا التَّصنيو

ىىا ُيحَمىىد يف التَّصىىنيٍ ىىالم علىىى رسىىوله بحمىىد   َقىىْرُن البسىىمل    :فممَّ ىىالة والسَّ  اهلل والصَّ

يف  أحمىدُ  هُ عَ قتىصر على البداءة بالبسمل ؛ كالَّذي صىنا ن غير عيٍع لَمن  م   ،♀
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َحْمىٍد  البسىملَ  دونَ  ن ذ ْكىرتمُ ، يف جماعٍ  آخىريَن م ى«صحيحه»، أو البخاريُّ يف «ُمسنده»

 
ِّ
 بتداء تصانيفهم.ايف  ♀ وَّل صالٍة على النَّبي

ر رسالته بقوله: )المَّ  ىنَّ  النَّبويَّى  يف  ،(بىن بىازٍ ان عبد العزيز بن عبىد اهلل م  َصدَّ موافًقىا السُّ

سائل والمكاتبات؛ أنَّه ُيْبَدأ باسم  ا سال ، المَّ ُيْذَكر بعده  فتتاح الرَّ ئ للرِّ
ل الُمنش   سىمَ االُمرس 

حيحين»يف  َمْن ُبع َث  إليه؛ كالوارد   ُلىه:  ♀ يف قصَّ  كتابه« الصَّ إلىى ترقىَل، فَأوُّ

ٍد رسول   وم اهلل إلى ترقَل عسيم   )من محمَّ  .(الرُّ

ة الموافقةِ  نَ فمِ  نَّ  الجادَّ ْكر   سائل:ة يف الرَّ للسُّ ىلا البىداءة بىذ  تباُعىه باسىم إ الىمَّ  ،سىم الُمرس 

  .الُمرَسل إليه

م  عبد العزيز بىن عبىد اهلل  ل تنا تو العالَّ ه بمىا يىدلُّ عليىه سىمَ ا بىن بىاٍز، فىذكرَ افالمرس 

: تمييىُز العبىد نفَسىه عىن غيىره باسىمه، فىال ا ُيطَلب شرًعا وُعرًفافإنَّ ممَّ ه، ه عن غير  وُيَميِّزُ 

 ه بشيٍء يشاركه فيه أحٌد سواه.رُ كُ ذْ يَ 

د بن عبد اهلل( أو غير  كقول المرء   -فاإلجمال باسٍم  بما َّل يتميَّز بىه  -َذٰ ل َك )من محمَّ

يًّا َّل يسهرُ سمُ ايبقى معه  ،عن غيره
وتىم كثيىٌر يف  ،لغيره فصُله عن أحىٍد يشىارُكه فيىه ه َخف 

 .مثل ما َمثَّلنا

 ه.ل به عن ُمشارك  ه عن غيره بما َيفص  سمُ ا: أن يتميَّز فالمحمود

وا أربعَ  أسىماٍء، فيقولىون: )فىالُن بىنُ أنَّهم إن َعدُّ : والواقع يف ُسنن العرِب   فىالن   وا عدُّ

ك   بىىن   فىىالن   بىىن   ى ب   فىىالٍن(، فاألسىىماء األربعىى  كفيلىىٌ  عىىادًة بتمييىىز المشىىار  هىىا عىىن الُمسىىمَّ

ى يف ذا تىٰتم يف اَّلسم إلى أنَّ النَّاس َّل يقع تواطؤُ  ُمشارٍك له، فالغالُع  ىذي ُيسىمَّ القىدر الَّ

(.ُعْرف 
ِّ
باعي  النَّاس بى)اَّلسم الرُّ
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((؛ بن بازٍ امن عبد العزيز بن عبد اهلل بما ُيَميِّزه فقال: )  ؒسمهافَذَكر  ٌٌ َجىدٌّ  و)بىا

ه القريع، وألجل   بىن(، احتيج إلى إالبات )األلو( يف كلم  )اذا تىٰله عاٍل، فلي  تو جدُّ

 إالبىاَت  - وتو أحسنهما - أشهر  القوليناي يف ىفإنَّ ن سب  المرء إلى َجدٍّ له غير قريٍع تقت

ىَذٰ ل َك بن( عند نسبته إلى األو ) ، فال ُيحتاج إليهىا يف الجىدِّ الَّ ذي يقىع موق َعىه؛ كىأن الَجدِّ

ىذي ُيسىمَّ  سىم الَّ ا عالًيا فإنَّه ُيَميَُّز يف علم الرَّ ا إن كان جدًّ )اإلمالء( ى بىىيكون والَد أبيه، وأمَّ

 بن(.ابإالبات ألو )

وتىىو  - المُختىىار كنَّ ىٰلىىالموضىىع، ذا تىىىٰبىىن( يف ا)ألىىو إلىىى إغفىىال  جماعىى ٌ وذتىىع 

سم الَّ  مى  ُحسىين والىي يف المذتع القديم يف علم الرَّ  «علىم اإلمىالء»ذي َنصَّ عليىه العالَّ

 بن( تنا.ا: إالبات ألو )-وغيره 

ى  هذتىىىٰو(؛ إلىىى َمىىْن يىىراه مىىن المسىىلمينالمرَسىىل إليىىه: )  قىىال ُمَبيِّنًىىاالىىمَّ  المكاتبىى  ُتسىىمَّ

.) ً   )مكاتبً  عامَّ

 فإنَّ المكاتبات نوعان:

ةأحدهما:  * تي ُترَسىل إلىى أحىٍد بعين ىالمكاتبة الخاصَّ ه، سىواًء كىان المرَسىل ؛ وتي الَّ

ُينَصُّ عليه بأن يقال: )من فالٍن إلى فىالٍن(، أو: )مىن فىالٍن إلىى  هكنَّ ىٰل إليه واحًدا أو أكثر،

 وفالٍن(.فالٍن وفالٍن 

ةواآلخر:  * تي ُترَسل إلى عموم النَّاس.المكاتبات العامَّ  ؛ وتي الَّ

عوة ا ُشه ر علماء الدَّ ين  باستعماله يف ُنْصىح النَّىاس وبيىان   ô والنَّوع الثَّاين ممَّ الىدِّ

ا  إلى عصرنا  ،لهم د بن عبد الوتَّ يخ محمَّ عوة الشَّ  ا.ذتىٰمن لدن إمام الدَّ

ْن يسلك ل بما يكتبُ  ذاتىٰ فكان المصنِّو ممَّ بيل، وُيرس  ه تارًة إلى عموم المسلمين؛ السَّ



15 
 

ْكُتوِر:  يخِ الدُُّ َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِميُّ ِلَمَعاِلي الشَّ  

 

رة بقوله: ) هذهىٰك سال  الُمَصدَّ  (.ن المسلمينإلى َمْن يراه م  الرِّ

ىَل  إلىيهم، فقىال: )المَّ َقَرن ما ذكره  عاء ل َمىْن ُأرس  هىم سىبيل أتىل سىلك اهلل بىي وب  بالدُّ

نَّ  والقرآن. آميناإليمان، ووفَّقني وإيَّ  عاء  األمىر   (؛ ألنَّ َقْرنَ اتم للفقه يف السُّ والنَّهىي بالىدُّ

بىه يف اإلجابى  إلىى مىا ُطل ىع منىه، لَمْن ُحثَّ عليهما ممَّ  ي نفَسه وُيَرغِّ   ؒفَقَصىدا ُيقوِّ

َل  إليهم داعًيىا لهىم  هذتىٰمتثال ما يف االنُّفوس إلى  تحريَك  سال  بالتَّحبُّع إلى َمْن ُأرس  الرِّ

ىنَّ  والقىرآن  هم سبيل أتل اإليمان، ووفَّقني وإيَّىسلك اهلل بي وب  بقوله: ) . اتم للفقىه يف السُّ

 .(، فدعا لهم بما َذَكرآمين

ر ذ ْكىرَ  ؛هولم َينَْ  نفَس  عاء لنفسىه، وَصىدَّ عاء لهم بالدُّ عاء َقىْبَلُهم  فَقَرن الدُّ ىه  يف الىدُّ نفس 

نَّ ؛  نَّة لَمْن أراد أن يدعو لنفسه ولغيىرهوتو السُّ م نفَسى :فالسُّ ه؛ كمىا غيىرَ  ه الىمَّ يىذكرَ أن ُيَقىدِّ

حيح    بن كعٍع  الب  يف الصَّ
ِّ
  ؛◙ من حديث ُأَبي

َّ
ا َعىا دَ ذَ إ   انَ َكى ♀ أنَّ النَّبي

 َ
 
 .ه  س  فْ نَ ب   أَ دَ ٍد بَ َح أل

 فالعبد إذا دعا ألحٍد له حاالن:

عاء لَمْن دعا له.الحال األول::  *  أن يقتصر على الدُّ

 أن يذكر نفَسه معه.انية: والحال الثَّ  *

نَّ    .وكالتما يف السُّ

نَّة يف الحال الثَّانية م نفَس والموافق للسُّ ُيشَرع له أن يىدعو لغيىره ه قبل غيره، فال : أن ُيَقدِّ

ًما نفَس ، هالمَّ يدعو لنفس   ( ..هىم.سلك اهلل بي وب  ه قائاًل: )فدعا المصنِّو لنفسه ولغيره ُمَقدِّ

 إلى آخر ما ذكر.

 والمدعوُّ به يف كالمه شيئان:
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  هم.طريقَ  (؛ أْي هم سبيل أتل اإليمانسلك اهلل بي وب  يف قوله: )أحدهما:  *

 ااإليمىان علىى اإلخىال  هلل وومدار سبيل أتىل 
ِّ
كمىا قىال ، ♀ تِّبىاع النَّبىي

؛ أي َجَمع بين [125ساء:]النِّ ﴾ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ تعالى:

 
ِّ
بىىىاع للنَّبىىىي ين باَّلتِّ وتىىىو ، ♀ إسىىىالم الوجىىىه هلل بىىىاإلخال ، وإحسىىىان الىىىدِّ

 بن القيِّم: االمذكور يف قول 

 دٍ ىىىىىىىاح  ي وَ ًدا ف  ح  اوَ  نْ كُ ٍد اح  وَ ل  فَ 

 

ٍَ ر  ىىىىىىي طَ ن  عْ أَ    ان  ىىىىيمَ اإْل  ٍِّ وَ ىحَ الْ  ي

نَّ  والقىرآنووفَّقني وإيَّ : يف قوله: )واآلخر *   هذتىىٰ(؛ ألنَّ المىذكور يف اتم للفقه يف السُّ

ُقه )فقهُ  سال  ُمَتعلَّ ن الرِّ عاء لهم بما ُيناس  األحكام(، فاختار الدُّ  الرِّ  سال .ع ُمَامَّ

ىىنَّ  كىىالم المصىىنِّو تىىأخيرُ ووقىىع يف  ىىجْ  ؛ ()القىىرآن( عىىن )السُّ  ، فالجملىى  عَ مراعىىاًة للسَّ

فىا  يف ليقع اَّلتِّ  ؛(القرآن)اني  األولى آخرتا )اإليمان(، فناسع أن يكون آخر الجمل  الثَّ 

ثل )و( آخر الكلمتين: )اإليمان  لما فيه من إبراز القول يف بيىانٍ  ؛َّل ُيعا  ذاتىٰالقرآن(، فم 

ىىنَّ ، والعىىدول عىىن  يف بيىىاٍن  ذاتىىىٰأكمىىل، فىىالنُّفوس مطبوعىىٌ  علىىى تقىىديم القىىرآن علىىى السُّ

ا َّل َذمَّ فيه وَّل عيَع   له. َحَمل  عليه الفصاح  ممَّ

عاء تىو (، والتَّىأمين بعىد آمىينهمىا: )المَّ قال المصنِّو بعىد الجملتىين اللَّتىين دعىا ب   الىدُّ

 .ْع ج  ستَ ا دعاٌء بعد دعاٍء، فإنَّ معنى )آمين(: اللَّهمَّ 

ىالة بعىد قىراءة الفاتحى ، فىإنَّ اإلمىامَ ى: التَّأميىواألصل فيىه يقىرأ الفاتحى  وتىي  ن يف الصَّ

ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿تىىىىىىا: دعىىىىىىاٌء، فآخرُ 

ن؛ لحديث: ]الفاتح [ ﴾ڄ ڄ نُوا»، المَّ ُيشَرع لإلمام أن ُيؤمِّ َن اإِلَماُم َفَأمِّ ٌٍ «. إَِذا َأمَّ متَّفى

 عليه.
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ٍ ، فك ىال علىى أنَّ المنفىر   نعقد اإلجماعُ اوكذا  يَّ ىرِّ
ىٍ  أو س  ىن يف جهريَّ َد إذا قىرأ الفاتحى  أمَّ

 علىى  المصىنِّو، فالتَّىأمينُ  مىا فعىَل  التَّأمينين المذكورين تما من جن   
ٌّ
عاء مبنىي بعىد الىدُّ

، ا تىٰذ
ِّ
رعي  : دعاٌء بعد دعاٍء.وحقيقتهاألصل الشَّ

الم له تعريًفا وتنكيًرا (، سالٌم عليكم ورحم  اهلل وبركاتهفتتح رسالته بقوله: )االمَّ  والسَّ

 :صورتان

الم عليكم(.؛ بقول  هتعريفُ األول::  *  : )السَّ

ورة الثَّانية:  *  : )سالٌم عليكم(.؛ بقول  هتنكيرُ والصُّ

رع، فإذا شاء الُمسلِّم قاَل ىوكالتما واردان يف خطا  ال الم عليكم(، وإذا شاء شَّ : )السَّ

 قال: )سالٌم عليكم(.

ة اإلتيان بهما:  ها شرًعا.  المأمور ب  تما صحيحتان واقعتان موقع التَّحيَّ  فباعتبار صحَّ

حيح أنَّ التَّعريٍ أفضل من التَّنكير  ألمرين:باعتبار التَّ وأّما   فضيل بينهما: فالصَّ

عاء، فتكثيرُ أحدهما:  * كر والدُّ الم من جمل  الذِّ  ه.ه تكثيٌر ألجور  حروف   أنَّ السَّ

النَّكرة ُتطَلٍ  أَدلُّ على كثرة األفراد من التَّنكير، فإنَّه وإن كان    أنَّ التَّعريَو واآلخر:  *

ى  علىى اَّلسىتغرا ، فإنَّهىا أعىمُّ يف  هاكنَّ ىٰليف كالم العر  للتَّكثير،  الَّ َّل تقع موقىع )أل( الدَّ

 األفراد.

ه  المَّ قال المصنِّو: ) األلفىا  : ما َوفَّى  فيىه والموجِ من الكالم(، نصيحٌ  موجزةٌ  فٰهذ 

ع إلى اإليجاز. ؛ما المذكورة بالمعاين الُمرادة، فإذا كان اللَّفظ وافًيا بمرادٍ   ُنس 

 النَّصيحة الموجِة تشتمل عل: أربعة مقاصَد: وٰهِذِه 

ل:   فال صيام شهر رمااَن.األوَّ
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 فال قيام شهر رمااَن.اين: والثَّ 

الح .فال المسابق  فيه باألعمال الث: والثَّ   الصَّ

ٍ  قد تخفى على بعض النَّاس.ابع: والرَّ   بيان أحكاٍم مهمَّ

ل ىذي تىو أحىد شىهور تتعلَّىٍ بفاىل صىيام شىهر رماىانَ : )بقوله فأشار إل: األوَّ (، الَّ

ن  القمريَّ  يام فيه. ذ ْكرَ  :ا أراد بياَنهىمَّ ىفمِ ، - وتو تاسعها - السَّ  فال الصِّ

يام شرًعا يٍَّ .تو  والصِّ
 اإلمساك عن الُمَفطِّرات يف وقٍ  معلوٍم ب ن 

ىيام؛ كاألكىل  والمفطِّرات هىي  ر   ىوالى مفسىدات الصِّ ا، وإتيىان  ومىا كىان يف معناُتَمى شُّ

 .َذ ٰل َك الرجل أتله، وغير 

م . والوقت المعلوم  تو الوق  الكائن بعد طلوع الفجر الثَّاين إلى غرو  الشَّ

 .قيام رماانَ  (؛ أي وفال  وقيامه: )بقوله وأشار إل: الثَّاين

ىىالة نْفىىاًل يف ليلىىه، وُتَخىىصُّ غالًبىىا باسىىم )صىىالة  (قيام رمضىىانى)والمىىراد بىى تىىو الصَّ

 التَّراويح(.

 تي صالة اللَّيل يف رمااَن جماعً . فصالة التَّراويح

ىالح : )وأشار إل: الثَّالث بقوله الخيىراُت (، وتىي وفال المسابق  فيىه باألعمىال الصَّ

، [148]البقىىرة:﴾ ڦ ڦ المىىأمور يف القىىرآن بالمسىىابق  إليهىىا، قىىال اهلل تعىىالى: ﴿

 عتقاٍد أو قوٍل أو عمٍل.اويندرج فيها كلُّ 

ابع يف قوله ٍ  قد تخفى علىى بعىض النَّىاس: )وأشار إل: الرَّ فمىن  (؛مع بيان أحكاٍم مهمَّ

سىىالةٰهىىِذِه مقاصىده يف  األحكىىام  ٰهىىِذهِ وبيىان جملىىٍ  مىىن األحكىىام المتعلِّقى  برماىىاَن،  :الرِّ
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 موصوفٌة عنده بوصفين:

يَّ ؛ المذكورة يف قوله: )أحدهما *  إليها. (؛ أي تشتدُّ الحاج ُ مهمَّ ٍ : األتمِّ

قىىد تخفىىى علىىى بعىىض تىىا علىىى بعىىض النَّىىاس؛ المىىذكور يف قولىىه: ): خفاؤُ واآلخىىر *

   خفاؤتا كثيًرا من بعض النَّاس.للتَّقريع، فإنَّه يقرُ ( تنا قدو)(، النَّاس

 والباعث عل: خفائها أحد أمرين:

ل •  ها.: الجهل ب  األوَّ

تول عنها.: نسيانُ واآلخر •  ها والذُّ

ر أصحابه بمجىيء ىأنَّه كان ُيبَ  ♀ الب  عن رسول اهللأنَّه )  ؒالمَّ ذكر شِّ

ٌة َّل َيْسىلم شىيٌء منهىا مىن مقىاٍل، وطريقى  أحاديىُث َذٰ ل ىَك (، وُروي  يف شهر رماانَ  ىدَّ ع 

هىا يىرون أنَّ مىن هىا، فالقىائلون بثبوت  بثبوت   القىوُل  -ومىنهُم المصىنِّو  -بعض أتىل العلىم 

ها َّل يمنعىون مىن البشىارة   عند قدوم ىه، والقىائلونَ  رماانَ  بشهر   شارةَ الب   المشروع    باىعف 

ذكره أبو الحسىن  ؛نوِع التَّهاين، واألصل يف التَّهاين اإلباَحةشارة بما ُيفَرا به من البِ به؛ ألنَّ 

 
ُّ
.ا، وشيخ شيوخنا -المنذريِّ  شيُخ  - المقدسي ْعديٍّ

 بن س 

 البشارُة برماان. ا:هىٰذ ا يندرج يفوممَّ 

فىالقول ببىدعيَّتها شارَة يف رمااَن دائرٌة بىين اَّلسىتحبا  أو اإلباحى ، : أنَّ الب  فالمختار

دُ فيه ُبْعٌد   عند القائلين بثبوت  ، ُيَبعِّ
ٌّ
دُ أحاديث الب شارة   ه تارًة َنصٌّ شرعي ه تارًة أخرى ، وُيبعِّ

ٌّ عند القائلين باعو أحاديىث الب شىارة، وتىو َردُّ األمىر إلىى أصىل التَّهنأصٌل ُكلِّ 
بمىا   َئىي

 ها.نعمٌ  إلهيٌَّ  ُيفَرح ب   رماانَ  َيفرُح النَّاس به، وشهرُ 

 يف ، فإنَّىفيه يكون بدعىةً  وليس كلُّ شيٍء ُضعٍِّ الحديُث 
ٍّ
ه تىارًة يرجىع إلىى أصىٍل ُكلِّىي
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، أو ُينَسع إلى جمهىور أتىل ىال
ٍّ
ريع ، أو يكون عليه العمل أو يقع ُموافًقا لقول صحابي شَّ

ىىالعلىىم وَّل يقىىع يف القىىرو : القىىول ببدعيَّتىىه القيىىٌل، فحينئىىذٍ   إنكىىاٌر لىىه، ن المتطاولىى  يف األُمَّ

 . ؒ؛ كما قال اإلمام أحمدُ «البدع  شديدة»ىف

ٌٍ مىناوالجراءة على إطال   ر بىين النَّىاس ولىم ُيعىَرف سىاب  سم )البدع ( على مىا ُشىه 

ا  اسخ يف العلم من العلماء أطلٍ عليه البدع  ممَّ ى  يمنع الرَّ الجراءة على التَّبديع، فىإنَّ األُمَّ

علىى شىيٍء وقىع علىى  هىا المتطاولى  اإلنكىارُ َّل تجتمع على ضاللٍ ، وَّل يتخلَّو يف قرون  

ريع ، فإنَّ  ا يصير فيهم اتىٰذخالف ُحكم الشَّ  حتياج النَّاس إليها.اخفاء الُحجَّ  مع  مَّ

 المَّ ذكر المصنِّ 
َّ
يعنىي شىهَر رماىاَن  -أصحابه أنَّه كان ُيخب ر  ♀ و أنَّ النَّبي

حمى  وأبىوا  الجنَّى ، وُتغَلىٍ فيىه أبىوا  جهىنََّم، وُتغىلُّ فيىه ) - شهٌر ُتفَتح فيىه أبىوا  الرَّ

ياطين  ه تىٰذو(؛ الشَّ
ِّ
 .♀ الُجَمل مرويٌَّ  يف غير حديٍث الابٍ  عن النَّبي

 ثالثًة يف األحاديث النَّبويَّة: واألبواب المفتَّحة يف رمضان وقعْت 

واي ُ فْتح أبواب الجنَّة: أحدها *  المتَّفٍ عليها. ؛ وتي الرِّ

ماء: وثانيها * .َفْتح أبواب السَّ  ؛ وتي رواي  البخاريِّ

حمة: وثالثها *  ؛ وتي رواي  مسلٍم.فْتح أبواب الرَّ

بىىالمعنى، وأنَّ  تمىىا روايىى ٌ ن أتىىل العلىىم َمىىْن رأى أنَّ النَّىىوعين )الثَّىىاين والثَّالىىث( وم ىى

ل، وتىو اختيىار أبىي الفاىل  المحفو  يف األحاديث   وهىو ،   ؒبىن حجىرٍ اتىو األوَّ

 أشبه.

لبصحَّ  وإن قيَل  وتىو َفىْتح  ،  األلفا  الثَّالال  فإنَّ النَّوعين األخيرين يرجعىان إلىى األوَّ

  .أبوا  الجنَّ 
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ماء ا فْتح أبواب السَّ ائمين إلى اهلل، وَتَقبُُّله لها، قىال اهلل  فإنَّه ُيراد به َرْفع أعمال   :فأمَّ الصَّ

 .[10]فاطر:﴾ ەئې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿تعالى: 

حمة ا َفْتح أبواب الرَّ ه ُيطَلق عل: معنيين:  :وأمَّ  فإنَّ

الح .أحدهما *  : التَّوفيٍ إلى أنواع األعمال الصَّ

 الجنَّ .: َفْتح أبوا  واآلخر *

نيا، والثَّاين يتعلٍَّ با خرة. ل يتعلٍَّ بالدُّ  فاألوَّ

ى نيا، ومنىه قىول العبىد إذا فالتَّوفيٍ لألعمىال الصَّ حمى  يف الىدُّ الح  تىو َفىْتٌح ألبىوا  الرَّ

 «.صحيح مسلمٍ »للحديث الوارد يف  (،ْفَتْح ل ي أبواَ  َرْحَمت َك االلَُّهمَّ )دخل المسجد: 

الح  يُ  وَفْتُح  حمى  تلك األبوا  له بالتَّوفيٍ إلى األعمال الصَّ ؤدِّي إلىى فىْتح أبىوا  الرَّ

 وتي الجنَّ ، جعلنا اهلل وإيَّاكم من أتلها. -يف ا خرة 

 (؛ أي دار العذا  يف ا خرة. وُتغَلٍ فيه أبوا  جهنَّمَ وقوله: )

  وَغْلٍ أبوا  النَّار تقويٌ  للنُّفوس على العمل، وترغيٌع فيه بتقريع الجنَّ وَفْتح أبوا  

 يفتح لهم أبوا  الجنَّ  وُيغلٍ  أبوا  جهنََّم.  الَخْلٍ إلى اهلل، وأنَّ اهلل

ٍَ يف حقيقته عل: قولين: االمذكوران  (الفتح والغلق)و  خُتِل

ٌٍّ على حقيقته، فُتفتَ أحدهما *  أبوا  الجنَّ ، وُتغَلٍ أبوا  النَّار.ح : أنَّه ح

يِّئات. : أنَّ المراد به تيسير الطَّاعات على الخلٍ، والحيلول ُ واآلخر *  بينهم وبين السَّ

ل قول   يف « شرح البخاريِّ »بن الُمنَيِّر يف افاألوَّ
ِّ
وآخرين، والثَّاين قول عياٍض الَيحُصىب ي

 وآخرين.« شرح مسلمٍ »
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حيح منهما ل؛ فإنَّ األصَل : والصَّ ٍَ  كىونُ  األوَّ ِّ علىى الحقيقى  وفى
ىرعي مىا  الخطىا  الشَّ

شريُعها ىهىا تىن معنىى فىْتح األبىوا  وإغالق  تعرف م ى تعرفه العر  يف كالمها، فإنَّ العرَ  

ٍُ  تا، فالفتُح وإيصادُ   .َحْمل الكالم عل: حقيقته: واألصلإيصاٌد لها،  تشريٌع لها، والغل

ىىياطينوُتغىىلُّ فيىىه وقولىىه: ) : ؛ كمىىا يف اللَّفىىظ المتَّفىىٍ عليىىه  (؛ أي ُتَسْلَسىىل يف القيىىودُ الشَّ

َياطِينُ » السل.«َوُسْلِسَلِت الشَّ َل  فيها السَّ
 ؛ أي ُجع 

ٍَ او  ياطين عل: قولين:الشَّ ه هىٰذيف تعيين  خُتِل

ياطين كلَّها.أحدهما *  : أنَّه يتناول الشَّ

 : أنَّه يختصُّ ببعاها.واآلخر *

 ه مختلفوَن فيه عل: قولين أيًضا:والقائلون باختصاِص 

ياطين المستَ أحدهما • ْمع: أنَّها الشَّ َقُ  للسَّ ىيْ وتو قىول الُحلَ  ؛ر   صىاحع م 
ِّ
المنهىاج »ي

 «.يف شعع اإليمان

دةبالشَّ  ه مختصٌّ : أنَّ واآلخر • خزيمىَ   بىناوتىو قىول أبىي بكىٍر  ؛ياطين العاتي  المتمىرِّ

حيح»صاحع   «.الصَّ

ْلَسَل َ وأصحُّ القولين ىياطين كلِّهىا علىى  : أنَّ السَّ خىتالف أحوالهىا، فينىدرج اتكىون للشَّ

ياطين العاتيُ  وغيرُ  ياطين المسرتق  للسَّ  فيها الشَّ ىمع،  مع وغيرُ العاتي ، والشَّ المسرتق  للسَّ

د. ياطين ُتسلَسل وُتَصفَّ  فجميع الشَّ

 :أربعَة أحاديَث يف بيان فضل صيام رمضاَن وقيامه  ؒثمَّ ذكر المصنٍِّ

B  ُل َلْيَلىىٍة ِمىىْن َرَمَضىىاَن ُفتَِّحىىْت َأْبىىَواُب »: ♀ ويقىىول: )فقىىال إَِذا َكاَنىىْت َأوَّ

ه أنَّ يف روايىتهم غلًطىا، ُيشىب   كنىٰلىماجىْه، ورجالىه القىاٌت،  بنارواه  .الحديَث ( «...الَجنَّةِ 
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ىحيحين»يف  اتىٰذفحديُث أبي تريرَة  ْكر فىْتح  « الصَّ ٍ   بىذ  أبىوا  النَّىار  أبىوا  الجنَّى  وتغليى

ياطين دونَ  وتصفيد   ل   اتىٰذ من الُجَمل، فأصُل  ذ ْكر مزيدٍ  الشَّ الحديث محفوٌ  دون ُمَفصَّ

 سياقه.

له: )وقوله يف  ُل َلْيَلىةٍ »أوَّ ٌٍ يف معنىاه ل مىا يف ( «إَِذا َكاَنْت َأوَّ ىحيح»موافى إَذا َدَخىَل «: »الصَّ

ل ليلٍ ، «َشْهُر َرَمَضانَ  ىابق ،  (فى)اليومُ ، فإنَّ دخوَله يكون بأوَّ ُمىه ليلُتىه السَّ عنىد العىر  ُمَقدَّ

أو كمىال   ،ورؤي  تالل هرين ىستهلَّ تالل شهر رمااَن بغرو  شم  التَّاسع والعشافإذا 

م . هر بعَد غرو  الشَّ  شهر شعباَن وغرو  شم  الثَّالالين؛ كان دخوُل الشَّ

ٌٍ يف معناه للرِّ  حيح»واي  الُمجمل  يف فاللَّفظ المذكور مواف  «.الصَّ

ا ينبني عل:  : إنشىاء الُعمىرة قبىل من المسائل الفقهيَّة الَّتىي يغلىط فيهىا النَّىاس اهىٰذوممَّ

هىا، أو ه بعىد غروب  رين الَّذي الب  شىهر رماىاَن بدخول ىىيوم التَّاسع والعش شم   غرو  

ون إلىى ، فيقصىدُ مىرًة يف رماىانَ هىا عُ َجْعل   هىا بنيَّى   قبىل غروب   ي يوم الثَّالالين مىن شىعبانَ ف  

م  فيعقدون إحرام   رعون يف الطَّىواف ىهم، المَّ يدخلون، وَّل يشالميقات قبل غرو  الشَّ

ىىٍ دخىىول شىىهر   ىىعي إَّلَّ بعىىد تحقُّ رماىىاَن، فىىالُعمرة الواقعىى  مىىنهم ليسىى  رماىىانيًَّ   والسَّ

خالصً ، فمنها مىا وقىع قبىل رماىاَن، ومنهىا مىا وقىع بعىد رماىاَن؛ فىاإلحرام واقىٌع قبىل 

 بعد دخول رمااَن، وَّل تصىير الُعمىرة رماىانيًَّ  
عي فواقعان  ا الطَّواف والسَّ رمااَن، وأمَّ

 ها واقعً  يف رمااَن.كلَّ  حتَّى تكون

ل ليلٍ  من رمااَن ُأم رعمرت   جيَل عفَمْن أراد ت []با ه يف أوَّ ل  حتَّى يثبَ  دخول شهر  لتَّمهُّ

شرين مىع ى، أو غىرو  شىم  التَّاسىع والعىرمااَن بغرو  شىم  الثَّالالىين مىن شىعبانَ 

هر يقينًا عقد إحراَمه الىمَّ دخىل إلىى الحىرم  البوت رؤي  الهالل بعدتا، فإذا الب  دخوُل  الشَّ

  وأدَّى بقيَّ  ُعمرته.
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م بياُنه م   ن تفتىيح أبىوا  الجنَّى  وتغليىٍ أبىوا  جهىنَّم، وأنَّىه المَّ ذكر يف الحديث  ما تقدَّ

مىا وكىذا   فال ُيغَلٍ منها باٌ ، وُتغلٍَّ أبوا  جهنََّم فال ُيَفتَّح منها بىاٌ ، ُتَفتَّح أبوا  الجنَّ 

ياطين َوُينَىاِدي »يف قوله: ) رِّ مع الحضِّ على الخير والتَّحذير من الشَّ  ،سبٍ من تصفيد الشَّ

رِّ َأْقىىُمنَاٍد: َيا َباِغَي الَخْيرِ َأْقبِْل، َوَيا َباِغَي ال (، فىاألمر لبىاغي الخيىر باإلقبىال دعىوٌة «ِصرْ ىشَّ

رِّ إلى أن  ْعل الحسنات، ودعوة فاعل الشَّ
يِّئات.إلى ف  ر من عمله دعوٌة إلى َتْرك السِّ

 ُيقص 

ر وباغي   تما.: ُمريدُ الخير والشَّ

ىذي تو الُمَخلَّ  والعتيق(؛ «ُكلَّ َلْيَلةٍ َذٰ لَِك وَ هللِ ُعَتَقاُء ِمَن النَّاِر، و»المَّ قال: ) ص النَّاجي الَّ

 من عذا  النَّار، فصار عتيًقا منها. -أي نفُسه  -ُفكَّ  رقبته 

مجموع ما ُيرَوى من األحاديىث  كنَّ ىٰل، واألحاديُث الواردة يف العتق يف رمضاَن ضعيفةٌ 

  ؛◙ يف فاله يدلُّ على تقرير معناتا؛ كحىديث أبىي تريىرةَ 
َّ
 ♀ أنَّ النَّبىي

ٍُ »قال:  بىن ُخزيمىَ  وإسىناده ارواه «. ُيْغَفْر َلىهُ َخَرَج َرَمَضاُن َفَلْم  -َبُعَد َعْبٌد أو:  - َرِغم أن

 حسٌن، وتو عند التِّرمذي بإسناٍد آخر ضعيٍو.

؛ فيه إشىارٌة إلىى معنىى العتىٍ؛ ألنَّ َمىْن «َخَرَج َرَمَضاُن َفَلْم ُيْغَفْر َلهُ »فقوله يف الحديث: 

نع وتي النَّار اتىٰذذنبه َخلَّصه من عقوب    اهلل غفرَ   .الذَّ

ٍ   و  ُيعَرف عن أحٍد من أتل العلم أنَّه مع قوله باىعوَّل  معناتىا،  أبطىَل  أحاديىث العتى

ىْن إذا رأى ه َمىْن يشىتغل بالحىديث ولىي  لىه َنَفىُ  أتل ىُصُر عن علم  ىشيٌء َيقْ  اتىٰذو ه، ممَّ

ن إجمىاٍع أو عمىل ه كلَّىه دون رعايىٍ  ل مىا قارنىه م ىحديٍث أو أحاديَث يف باٍ  أبطَلى ضْعَو 

 أو غير 
ٍّ
َّل ُيعىَرف يف  كنىٰلاألحاديَث ضعيفٌ ،  هتىٰذكالَّذي ذكرناه من كون  ،َذ ٰل َك صحابي

المعنى، وأنَّ ما يذكره النَّاس من العتىٍ  اتىٰذكالم أحٍد من أتل العلم الهجم  على إبطال 

 .يف رمااَن َّل أصل له لاعو األحاديث  
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يانىى  َتْجىىرُ  اتىىىٰذوإذا كىىان  ىىن سىىالم  الدِّ ىىدع بىىه،  مهجىىوًرا يف كىىالم أتىىل العلىىم، فم  الصَّ

ٍِّ َجْزًما؛ إذ َّل تجتمع  دع به ُمخالٌو للح مىا  مَّ  على باطٍل، وَّل ُيطىَوى علىمُ األُ  هتىٰذفالصَّ

ٍر.َفر عن وجه  ينفعها ويلزُمها عن دتاقنتها  قرًنا بعد قرٍن المَّ ُيْس   ه َّلمرٍئ متأخِّ

ريع  إذا قىىال باىىعو األحاديىىث الىىواردة  ىفالعىىارف بالىى ٍ   شَّ فهىىو يقىىول بصىىحَّ   يف العتىى

رة يف فال رمااَن من وجوٍه؛ أحدُ  تا ما ذكرُت لىك المعنى، مردوًدا إلى األصول المتقرِّ

نو   م   الِّ على حصول معنى التَّخليص من النَّار. ن مغفرة الذُّ  الدَّ

B   ََّجىاَءُكْم َشىْهُر َرَمَضىاَن  »: ♥ ويقىول: )فقىال ،ذكر الحديث الثَّىاين ثم

 وإسناده ضعيٌو. ،«المعجم الكبير»رواه الطَّرباينُّ يف  .الحديَث (. «...َشْهُر َبَرَكةٍ 

م  .«إَذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضانَ » :والجمل  األولى منه تي بمعنى ما تقدَّ

ا سلَو  - الحديُث  اتىٰذالمَّ زاد   أمىرٌ  اتىىٰذوَوْصو شهر رمااَن بأنَّىه شىهر بركىٍ ،  - عمَّ

تي ُجعَل  لنا فرًضا ونفاًل، وما كتىع اهلل  ؛مقطوٌع به الح  الَّ ما فيه من أنواع األعمال الصَّ
ل 

 . ٍعليها من الجزاء الموفور، فهو شهر برك 

 فهو شهٌر مبارٌك.، : كثرة الخير ودوامهوالبركة

 الَّتي ُيوَصٍ بها شهر رمضاَن نوعان:واألوصاف 

رعىاألوصاف الواردة يف خطاب ال: أحدهما * ، أو (شىهٌر مبىاركٌ )؛ كأن ُيوَصو بأنَّىه شَّ

رع. هتىٰذو، (شهر رحم ٍ )أنَّه   معاٍن الابتٌ  له يف الشَّ

رعىهىا يف خطىاب الىأوصاٌف لم ُيوَصىٍ بِ : واآلخر * ه  ؛ شَّ األوصىاف إذا صىحَّ   فٰهىذ 

 ها.ها، وإذا لم تصحَّ معانيها لم َيُجز  الخرب ب  معانيها جاز الخرب ب  

ٍْ م  ىيف خطا  الشَّ  فمتى رأي  شيًئا زائًدا عن الوارد   ن صىحَّ  رع يف صف  رمااَن فتحقَّ
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معناه؛ فإذا كان معناه صحيًحا ساغ الخرب به عن رمااَن، وإذا كان معناه بىاطاًل لىم يصىحَّ 

 له.ه وْصًفا إطالقُ 

ف  ليسى   هتىٰذوهم عن رمااَن: )شهٌر كريٌم(؛ : قولُ ومن المشهور يف كالم النَّاس الصِّ

رع َنْعُ  شهر رمااَن به. ا ورد يف خطا  الشَّ  ممَّ

 وإطالُقها عليه له موردان:

 سم  المفعول؛ أي )ُمْكَرم(.ا: أنَّه )َفع يٌل( بمعنى أحدهما •

م(.ا: أنَّه )َفع يل( بمعنى واآلخر •  سم الفاعل؛ أي )ُمْكر 

ل  : يكون شهًرا ُمعسًَّما؛ وتذا صحيٌح.فعل: األوَّ

ىاًل علىى غيىره بىاإلكرام؛ وعل: الثَّاين َّل  غيىر صىحيٍح، فإنَّىه زمىانٌ  اتىىٰذو: يكىون ُمتفاِّ

ْعٍل، وتو ظرٌف لمَ  يستقلُّ  ا يشاء. ا يجعله اهلل بف   فيه ممَّ

ل؛ أنَّىه شىهٌر ُمكىَرٌم؛ أي لىه كرامىٌ  عنىد اهللوَمْن   أطلَقه من أتل العلم يريد المعنى األوَّ

﴾  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿منهىىىا الىىىوارد يف قولىىىه تعىىىالى: ، ▐

 .ا ي َ [ 185]البقرة:

ٰتىىذا ؛ وقىىع يف بعىىض األصىىول يف روايىى  («َيْغَشىىاُكُم اهللُ فيىىهِ »)وقولىىه يف الحىىديث: 

ىيُكُم اهلل فِيىهِ »، ويف بعاها: «ُيِغيُثُكُم اهللُ فِيهِ »الحديث:  الُجَمىل الىثَّال  ه تىىٰذ؛ وكىلُّ «ُيَغشِّ

َعاءَ »)تفسيرتا ما بعدتا، يف قوله:  ْحَمَة، َوَيُحطُّ الَخَطاَيا، َوَيْسَتِجيُب الدُّ ُل الرَّ ِِ  .(«َفُينْ

ل ا األمر األوَّ حمى   - فأمَّ ه مىن َفىْتح أبىوا  : فيرجىع إلىى مىا سىبٍ ذ ْكىرُ -وتو إنزال الرَّ

 حم .الرَّ 

ا الثَّاين ها ومحُوتىا، ويرجىع إلىى مىا فيىه : إسىقاطُ ه  : فالمراد ب  -وتو َحطُّ الخطايا - وأمَّ
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 من المغفرة، وستأيت يف الحديث الُمقب ل.

ا الثَّالث عاءا وتو - وأمَّ ىنَّ  مىن رجىع هىو يف :- ستجاب  الىدُّ إلىى مىا ورد يف القىرآن والسُّ

عاء يف رماانَ   .إجاب  الدُّ

ىىا مىىا يف القىىرَن ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ففىىي قولىىه تعىىالى: ﴿ :فأمَّ

ىيام يفيىد أنَّ ه تىىٰذا ي ، فإنَّ وقوع [ 186]البقرة: ﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ا يى  بىين آيىات الصِّ

عاء يام محلٌّ إلجاب  الدُّ  بن كثيٍر.اذكره  ؛الصِّ

نَّة ا السُّ  ◙  : ففي حديث أبي تريرةَ وأمَّ
َّ
َثاَلَثٌة اَل ُتىَردُّ »قال:  ♀ أنَّ النَّبي

ىائُِم َحتَّى: ُيْفطِىرَ »المَّ ذكر مىنهم: « َدْعَوُتُهْم... بىن ماجىه، وإسىناده ارواه التِّرمىذي و«. الصَّ

 حسٌن.

َفُيَبىاِهي بُِكىْم »سىتباقكم إلىى الخيىرات، )ا (؛ أي«َينُْظُر اهللُ إَِل: َتنَاُفِسىُكْم فِيىهِ »قال: ) المَّ 

ىروا هلل «َفَأُروا اهللَ ِمْن َأْنُفِسُكْم َخْيىًرا»ًرا مالئكته، )(؛ أي يذكركم ُمفاخ  «َماَلئَِكَتهُ  (؛ أي َأْظه 

بى  إليىه، )ا من أنفسكمُ  ىِقيَّ َمىْن ُحىرَِم فِيىِه َرْحَمىَة »جتهاًدا يف األعمال الُمَقرِّ (، «اهللِ َفىإِنَّ الشَّ

م مىن حىديث أبىي تريىرةَ   ◙  وُيَصدِّ  تذه الجملى  مىا تقىدَّ
َّ
 ♀ أنَّ النَّبىي

 .«َخَرَج َرَمَضاُن َفَلْم ُيْغَفْر َلهُ  - َبُعَد َعْبٌد أو قال:  - ٍُ نْ أَ  َرِغمَ »قال: 

B  ٍَِّمىْن َصىاَم »: ♥ويقىول : )حديًثا ثالًثا، فقىال  ؒثمَّ ذكر المصن

َم ِمىْن َذْنبِىهِ اا وَ َرَمَضاَن إِيَمانً  ٌٍ عليىه؛ «...ْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ  وفيىه ِذْكىر(. الحىديَث، متَّفى

نوب م من الذُّ  :ثالثة أعماٍل صالحِة يف رمضاَن ُتوِجب مغفرة ما تقدَّ

 : صيام رمااَن.لهاأوَّ 

 قيام رمااَن كلِّه.وثانيها: 
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 ليل  القدر منه فقط. قيامُ وثالثها: 

َم ِمىىْن »): ♀ها يف قولىىه األعمىىال الثَّالالىى  ُذك ىىر فاىىلُ ه تىىىٰذو ُغِفىىَر َلىىُه َمىىا َتَقىىدَّ

م مىن ه تىٰذ، فَمْن تقبَّل اهلل منه واحًدا من («َذْنبِهِ  األعمال كان أجُره أن يغفىر اهلل لىه مىا تقىدَّ

 .ذنبه

رَ »ووقع يف بعض طر  الحديث  ٌة، فىالمحفو ُ ؛ وتي «َوَما َتَأخَّ يف الحىديث  زيادٌة شاذَّ

نو .ىقَ  م من الذُّ  ْصره على مغفرة ما تقدَّ

يام والقيام يف رمضاَن عل: قولين:او رها الصِّ نوب الَّتي ُيكفِّ  خُتِلٍ يف الذُّ

غائر فقط.أحدهما:  *  أنَّها الصَّ

د واآلخر:  * نو  كلُّها، صغيرتا وكبيرتا، وإليه ذتع أبو محمَّ بن ابن حزٍم واأنَّها الذُّ

ىَرت لىه األعمىال ه تىىٰذختاروا أنَّ َمْن تقبَّل اهلل منه واحًدا من االحفيد يف آخرين،  تيميَّ َ  ُغف 

غائر وَّل الكبائر، فتكون الكبائر مغفورًة بعمٍل غيرَ  محتاجٍ   ذنوبه جميًعا، َّل فر  بين الصَّ

 . ٍ  إلى توبٍ  خاصَّ

ل فالمغفورُ  ا على القول األوَّ ٍ . وأمَّ غائر؛ َّلفتقار الكبائر إلى توبٍ  خاصَّ  فقط الصَّ

حيح ل هو الصَّ ر أنَّ الكبىائرَ والقول األوَّ ما تقرَّ
مىن  يءَ ىَّل ُترَفىع إَّلَّ بتوبىٍ ، وأنَّىه َّل شى ؛ ل 

الح  يمحوتا بال توبٍ .  األعمال الصَّ

جىىامع العلىىوم »و« فىىْتح البىىاري»بىىن رجىىٍع يف او« التَّمهيىىد»بىىن عبىىد الىىربِّ يف اوذكىىر 

َكم ى« والح  وتىو  -ي ائر فقىط، وَنَسىع الثَّىان  غاإلجماَع على أنَّ تذا الحديث يختصُّ بالصَّ

ىذوذ؛ أي أنَّىه قىوٌل حىادٌ  َّل ه هىىٰذب  القوَل بتكفيىر الكبىائر  -بن رجٍع ا األعمىال إلىى الشُّ

لو،  لٍ أنَّ الكبائر ُتَجبُّ بتوبٍة تمحوها.ُيعَرف عن السَّ ر عند السَّ  فاألصل الكلِّيُّ المتقرِّ
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 :الثة ُقيِّدت يف الحديث بشرطينِ األعمال الثَّ ه هىٰذو

 بأمر اهلل؛ فرًضا أو نْفاًل. ها العبد إيماًنايأيت ب  ؛ بأن يمانأحدهما: اإل •

 من اهلل. ها العبد ُمريًدا األجرَ ؛ بأن يأيت ب  واآلخر: االحتساب •

ىىد   للعبىىد أن يحصىىل لىىه األجىىر المىىذكور مىىن مغفىىرة  انتىىىٰذفىىإذا ُوج 
َ
ىىي ىىرطان ُرج  الشَّ

نو .   الذُّ

B   َّابىىع ثىىم  اهللُ  وُل ُقىىيَ : »♥ويقىىول : )فقىىال ،ذكىىر المصىىنٍِّ الحىىديث الرَّ

 : ْبِن ََدَم َلىهُ اُكلُّ َعَمِل...» .) 
ٌّ
ٌٍ عليىه أيًاىا، وتىو حىديٌث إلهىي أي  ؛الحىديث، متَّفى

 .▐مرويٌّ عن اهلل 

 
ُّ
ا يرويها عنىه النَّبىي تي ُتنَسع إلى ربِّنا ممَّ ى  ♀فاألحاديث الَّ أحاديًثىا )ُتسىمَّ

مين؛ فياىيفونَ (ربَّانيَّ ً )، أو (ُقدسيَّ ً )، أو (إلهيَّ ً  ل أشىهر يف كىالم المتقىدِّ ها إلىى اهلل ، واألوَّ

وتا (،  (، أو )عىىن اهللألنَّ أكثىىر مىىا ُتىىرَوى بىىه )يقىىول اهلل  ؛▐ فسىىمَّ

 (. هباألكثر، وإن كان يقع يف شيء منها: )عن ربِّ 

:  اتىٰذفقال اهلل يف 
ِّ
؛ أي ُينَسىع لىه، ويكىون («ْبىِن ََدَم َلىهُ اُكىلُّ َعَمىِل »)الحديث اإللهىي

ٍٍ »)جزاؤه المذكور بعده:  ، فُتَاىعَّو الحسىن  («الَحَسنَُة بَِعْشرِ َأْمَثالَِها إَِل: َسْبِعِماَئِة ِضىْع

بىن ايف حىديث  اتىىٰذضىعٍو، ووقىع بعىد  شًرا، المَّ ُيىزاد فيهىا حتَّىى تبلىع سىبعمائ   ىللعبد ع

حيحين»عبَّاٍس يف  يِّئات: « الصَّ  «.إَِل: َأْضَعاٍف َكثِيَرةٍ »يف كتاب  الحسنات والسَّ

 فتضعيٍ الحسنة نوعان:

ٌٍ ُمَقيٌَّد أحدهما:  *  سبعمائ  ضعٍو.؛ بأن ُتجَعل الحسن  عشَر أمثالها إلى تضعي

ٌٍ ُمطَلٌق واآلخر:  *  ؛ بأن ُتجَعل الحسن  أضعاًفا كثيرًة، َّل َحدَّ لها.تضعي
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شر ىشًرا؛ فَمىىْن عمىىل حسىىنً  َفَلىىه عىىىوالنَّىىاس جميًعىىا يشىىرتكون يف تاىىعيو الحسىىن  عىى

يادة عليها  :أمثالها، ويتفاضلون يف الزِّ

 .فمنهم َمْن ُيزاد له

 ومنهم َمْن َّل ُيزاد له.

منهم َمْن ُيزاد له إلى قدٍر معلوٍم ينتهي إلى سىبعمائ  ضىعٍو، ومىنهم َمىْن  :وَمْن ُيزاد له

 ُيزاُد له إلى قدٍر َّل ُيعَلم منتهاه.

؛ فتاعيو الحسنات على قىدر إحسىان  العبىد  ومنشأ التَّضعيٍ تو ُحْسن إسالم العبد 

 عمَله بإيقاعه على مقام المشاتدة أو المراقب .

يَّ  المذكورة فيه: المَّ قال يف ا ىُه لِىي»)لحديث مستثنًيا من القاعدة الكلِّ ىَياَم َفإِنَّ ؛ («إاِلَّ الصِّ

 تِّفاًقا. اه إليه إضاف  تشريٍو وإضافتُ ، ▐ أي ُيااف إلى اهلل

شريفه بإضىافته إلىى اهلل علىى أقىواٍل كثيىرٍة، ذكىر منهىا ىختلو أتىل العلىم يف منشىإ  تىاو

اَلَقىاينُّ يف  وهىىي ترجىع عنىىد التَّحقيىىق إلىى: أكثىىر مىىن خمسىيَن قىىوًَّل، « س  دْ ر الُقىحسىىائ  »الطَّ

 قولين:

ع إلى اهلل ألأحدهما:  * َلىع عليىه بخىالف ىنَّه س  أنَّه ُنس  ٌّ بين العبىد وربِّىه، فىال ُيطَّ
رٌّ خفي

الة أو الحجِّ أو غيره.  الصَّ

ه َمْيَلىه يف مرضىاة واآلخر:  * ع إليه ل ما فيه من تخليص العبد من تواه، وتجريد  أنَّه ُنس 

 اهلل. 

 يف حكىىىى َردَّ تلىىىك األقىىىوال 
ُّ
لطىىىائو »بىىىن رجىىىٍع يف ا، و«تفسىىىيره»إليهمىىىا القرطبىىىي

 «.المعارف
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يام المخصو  بالنِّسب   إلى اهلل الم مىن المعاصىي ▐ والصِّ يام السَّ ؛ تو الصِّ

له الكمال، فالمنسىو  إليىه  ▐ تِّفاًقا؛ ألنَّ اهللا« فْتح الباري»بن حجٍر يف اذكره 

 ينبغي أن يكون كاماًل.

ي بِهِ »)المَّ قال يف الحديث:  ِِ  جىزاؤه فأجزيىه بىال قىدٍر محىدوٍد؛ («َوَأَنا َأْج
َّ
؛ أي ُيَردُّ إلي

 ضعٍو، المَّ قال: األنَّه ذكر قبله 
َيامَ »)نتهاء التَّاعيو إلى سبعمائ   ىُه لِىي، َوَأَنىا  ،إاِلَّ الصِّ َفإِنَّ

ي بِهِ  ِِ  ؛ أي أجعل له من الجزاء الموفور ما َّل َحدَّ له.(«َأْج

ىيام [10مىر:]الز   ﴾جح محىث يث حج مج  ﴿ه تعالى: قولُ  اتىٰذوُيصدِّ   ، فىإنَّ الصِّ

بْ   ر.من جن  الصَّ

ىرب(، ووقىع  ر به رماىان تسىميُته )شىهر الصَّ ا ُشه  يف بعىض ألفىا  حىديٍث يف  اتىىٰذوممَّ

 .«صحيح مسلمٍ »

لو يف تفسير قولىه تعىالى: ﴿  ﴾ىث يث حج مج جح مح وحكى جماعٌ  من السَّ

ائمون، ويشهد لما قالوه [10]الزمر:  الحديث. اتىٰذ، أنَّهم الصَّ

ىائم يف قولىه:  اتىٰذيف   المَّ ذكر اهلل اعي إلىى تعسىيم أجىر الصَّ ِّ الىدَّ
الحديث اإللهىي

َْ َشىىْهَوَتُه َوَطَعاَمىىُه َوَشىىَراَبُه ِمىىْن َأْجِلىىي»)  هىىا ألجىىل اهلل(؛ أي َفَطىىَم نفسىىه عىىن مألوفات  «َتىىَر

▐. 

 الحديث ثالثٌة: اهىٰذوالمألوفات المذكورة يف 

 الطَّعام.أحدها: 

را .ثانيها: و  الشَّ
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هوة جل أتَله؛ لما يف والمراد ب   ؛وثالثها: الشَّ حيحين»ها: إتيان الرَّ من حديث أتل « الصَّ

حاب  الور، وفيه أنَّ الصَّ ، «ف يَهىا َأْجىٌر َأَيْأت ي َأَحىُدَنا َشىْهَوَتُه َفَيُكىوُن َلىُه »قالوا: ╚  الدُّ

 ها إتيان المرء زوَجه.؛ يريدون ب  «َأَيْأت ي َأَحُدَنا َشْهَوَتهُ »فقولهم: 

َْ َشْهَوَتهُ »الحديث بقوله: ) اتىٰذفالمقصود يف   (؛ أي ترك إتيانه أتله.«َتَر

ائِِم َفْرَحَتاِن: َفْرَحٌة ِعنَْد فِْطرِِه، َوَفْرَحٌة ِعنَْد »قال: )المَّ   فالفرحة األول:: (؛«لَِقاِء َربِّهِ لِلصَّ

نيا  يف ا خرة.والفرحة الثَّانية: ، يف الدُّ

ىىه إلىىى مألوفاتىىه مىىن طعىىاٍم وشىىراٍ   أنَّ الفرحىىة األولىى:: والفىىرب بينهمىىا تكىىون برجوع 

 تكون بما يناله من األجر يف ا خرة.: الفرحة الثَّانيةو، وشهوةٍ 

ائِِم َأْطَيُب ِعنَْد اهللِ ِمْن ِريىِح الِمْسىِك َوَلُخُلوُف َفِم »المَّ قال: )  باىمِّ  :والُخُلىوف (؛«الصَّ

ٌٍ علىى ا، وتِّفاًقىااالخاء  (؛ ألنَّهىا متَّفى ىمُّ ىه )الاَّ
م يف روايت  خُتل ىو يف جىواز َفْتحهىا، فالُمقىدَّ

وم الَّ  تها لغً ؛ وتو أالر الصَّ  .ائمذي ُيوَجد من فم الصَّ صحَّ

و يف الحديث  خُتِلٍ يف او، («َأْطَيُب ِعنَْد اهللِ ِمْن ِريِح الِمْسِك »المذكور بقولىه: )فُوص 

نيا واآلخرة، أم يف اآلخرة فقط؟ عل: قىولين  هما طيبه عند اهلل هل هو يف الدُّ : أنَّىه يف أصىحُّ

نيا وا خرة مًعا، وتو  الح واختيار االدُّ  بن القيِّم.ابن الصَّ

يف ا خىرة تىو َذ ٰل ىَك كنيا تو أالر العبادة، وكونه يف الدُّ َذٰ ل َك ككونه  بأنَّ  اين بياًناوزاد الثَّ 

 جزاؤتا.

واألحاديىث يف فاىل ه: )ما ذكره من تلىك األحاديىث بقول ى  ؒوالمَّ ختم المصنِّ 

ىىوم كثيىىرةٌ  وفاىىل  جىىن  ه: )(، والمىىراد بقول ىىصىىيام رماىىاَن وقيامىىه  وفاىىل  جىىن  الصَّ

ىىوم (؛ أي ُمطلًقىىا بىىال تقييىىٍد، وكىىذا مثلىىه أن يقىىول: )وفاىىل جىىن  القيىىام كثيىىرٌة(، الصَّ
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تارًة يف فال صيام رمااَن وقيام ليل ه، وجىاءت ُمطلقىً  تىارًة يف  فاألحاديث جاءت ُمقيَّدةً 

وم وفال قيام اللَّيل.  فال الصَّ
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الفرصىى ، وتىىي مىىا َمىىنَّ اهلل بىىه عليىىه مىىن إدراك شىىهر ه تىىىٰذفينبغىىي للمىىؤمن أن ينتهىىَز 

ى اعات، ويحذرَ رمااَن، فُيسارَع إلى الطَّ  فىرتض اهلل عليىه، ائات، ويجتهىد يف أداء مىا يِّ السَّ

  .ها عمود اإلسالملوات الخم ؛ فإنَّ ما الصَّ وَّلسيَّ 

ى وتي أعسم الفرائض   المحافسى   ومسىلم ٍ  مسىلمٍ  فالواجىع علىى كىلِّ هادتين، بعد الشَّ

 .وطمأنين ٍ  ها بخشوعٍ عليها، وأداؤتا يف أوقات  

ٍِّ واجبات   ومن أتمِّ  تىي َأذ ن اهلل أن جىال: أداؤتىا يف الجماعى  يف بيىوت اهلل الَّ الرِّ  هىا يف حى

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ﴿:  الىىىىىىىسمه، كما قاْذَكر فيها ىىىىىىىىىُتْرَفع ويُ 

 .]البقرة[﴾  ڻ ڻ

﴾  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿وقىىىىىىال تعىىىىىىالى: 

 .]البقرة[

إلى  ]المؤمنون[ ﴾ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿:  وقال

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک  ﴿:  أن قىىىىىىىال

 .]المؤمنون[﴾  گگ ک ک ک گ

 وقال النَّ 
ُّ
 «.َكَفرَ  ْد قَ ا فَ هَ كَ رَ َمْن تَ ، فَ ةُ اَل الصَّ  مُ هُ نَ يْ بَ ا وَ نَ نَ يْ ي بَ ذِ الَّ  ُد هْ العَ » :♀ بي

ى وأتىمُّ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ :كىاة، كمىا قىىال الة: أداء الزَّ الفىرائض بعىد الصَّ

 .ن []البيِّ  ﴾ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

﴾  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ وقىىىىىىال تعىىىىىىالى:
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 .ور[]النُّ 

  بىه ه ُيَعىذَّ مال ى زكاةَ  دِّ ؤَ َمْن لم يُ  رسوله الكريم على أنَّ   ُ  كتا  اهلل العسيم وُسنَّ وقد َدلَّ 

 يوم القيام .

؛ وتو أحىد أركىان اإلسىالم الخمسى  رماانَ  كاة: صيامُ الة والزَّ األمور بعد الصَّ  وأتمُّ 

 المذكورة يف قول النَّ 
ِّ
 اهللُ  الَّ إِ  هَ َلى إِ الَّ أَ  ةُ ادَ هَ   َشىسٍ ْمى: َخ َلىعَ  مُ اَل ْس اإلِ  ُبنِيَ : »♀ بي

  وُل ُس رَ  ًدامَّ َح مُ  نَّ أَ وَ 
َِّ  اءُ يتَ إِ ، وَ ةِ اَل الصَّ  امُ قَ إِ ، وَ اهللِ  «.ِت يْ البَ  جُّ َح ، وَ انَ َض مَ رَ  مُ وْ َص ، وَ اةِ كَ ال

ىىه وقياَمىىصىىيامَ  ويجىىع علىىى المسىىلم أن يصىىونَ   عليىىه مىىن األقىىوال م اهللا حىىرَّ ه عمَّ

ف  الىنَّ  حرماته، وجهادُ  سبحانه، وتعسيمُ يام تو طاع  اهلل المقصود بالصِّ واألعمال؛ ألنَّ 

ىعلى مخالف  تواتا يف طاعى  موَّلتىا، وتعويىدُ  ىتا الصَّ م اهلل، ولىي  المقصىود ا حىرَّ رب عمَّ

 عن  صحَّ  اهىٰذولرات؛ ر  وسائر المفطِّ شُّ ىعام والتْرك الطَّ  دَ مجرَّ 
ِّ
ه أنَّى ♀النَّبىي

 وْ أَ  ٌد َحىأَ ُه ابَّ َسى نْ إِ ، َفىْب َخ ْص  يَ اَل وَ  ْث فُ رْ  يَ اَل فَ  مْ كُ دِ َح أَ  مِ وْ َص  مُ وْ يَ  انَ ا كَ ذَ إِ فَ  ،ةٌ ُجنَّ  امُ يَ الصِّ »قال: 

 «.مٌ ائِ ي َص نِّ إِ  :ْل قُ يَ لْ فَ  هُ لَ اتَ قَ 

ُِّ  َل وْ َقى عْ َد َيىْم َمىْن َلى»ه قىال: أنَّى ♀عنه  وصحَّ    َل ْهىالَج وَ  ،هِ بِى َل َمىالعَ وَ  ،ورِ الى

  «.هُ ابَ رَ َش وَ  هُ امَ عَ طَ  عَ َد يَ  نْ ي أَ فِ  ةٌ اَج َح  هللِ  َس يْ لَ فَ 

ى صو  وغيرتا أنَّ النُّ ه هىٰذب  فُعل م  م اهلل مىا حىرَّ  ائم: الحىذر مىن كىلِّ الواجىع علىى الصَّ

مىن  ٍُ ْتىوالع   ُيرجىى لىه المغفىرةُ بىَذ ٰل ىَك وما أوجىع اهلل عليىه،  عليه، والمحافس  على كلِّ 

  .يام والقيامالصِّ  ار وقبوُل النَّ 
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علىى ه حثًّىا الجمل  مقصًدا آخَر من مقاصىد كتاب ىه تىٰذتعالى يف   ؒذكر المصنِّو

ْكر الصَّ  يام، ذاكًراها الصِّ ه، ومن جملت  رع كلِّ الح  يف الشَّ األعمال الصَّ 
 كاة.الة والزَّ له بعد ذ 

وتىي مىا ، )- الفرصى ه تىٰذأي يغتنم  - (الفرص ه تىٰذينتهَز فينبغي للمؤمن أن فقال: )

، حقيقىٌ   ٌ إلهيَّى نعمى ٌ  إدراك شىهر رماىانَ  ألنَّ  ؛(شىهر رماىانَ َمنَّ اهلل بىه عليىه مىن إدراك 

 «.لطائو المعارف»بن رجٍع يف اذكره  ؛باغتنامها لما فيها من الخيرات

فُيسارَع إلى الطَّاعات، ويحىذر يكون باغتنامها بما ذكر، فقال: )الفرص  ه تىٰذاتتبال و 

ىىيِّئات، ويجتهىىد يف أداء مىىا   أي ؛(الطَّاعىىاتإلىىى ) (؛ فيكىىون ُمسىىارعافىىرتض اهلل عليىىهاالسَّ

يِّئاتويحذر إليها يف ف ْعل ها، )ُمسابًقا  رض فَتىاويجتهد يف أداء مىا لها، ) ( تارًكا ومباعًداالسَّ

يف الحىىديث  «صىىحيح البخىىاريِّ »تىىه، ويف ذمَّ لىىع يف م مىىن الطَّ ه تىىو المقىىدَّ ألنَّىى ؛(اهلل عليىىه

 
ِّ
ىىمِ  يَّ َلىىإِ  بَّ َحىىأَ  ءٍ يْ ىَشىىي بِ دِ ْبىىعَ  يَّ َلىىإِ  َب رَّ َقىىا تَ َمىىوَ » :اإللهىىي م مىىن «هِ ْيىىلَ عَ  هُ تُ ْضىىرَ تَ فْ اا مَّ ، فالُمقىىدَّ

  المأمورات تو المفروض علينا.

ىلوات الخمى ؛ فإنَّهىا ن جملى  ذلىك: )تعىالى م ى  ؒذكر المَّ  عمىود وَّلسىيَّما الصَّ

 ذي يرتفع عليه بناء البي .أي تي فيه بمنزل  العمود الَّ  ؛(اإلسالم

ىىهادتين، فالواجىىع علىىى كىىلِّ مسىىلٍم ومسىىلمٍ  قىىال: ) وتىىي أعسىىم الفىىرائض بعىىد الشَّ

 (.ها بخشوٍع وطمأنين ٍ المحافس  عليها، وأداؤتا يف أوقات  

جال: أداؤُ الة )ن واجبات الصَّ ذكر م   المَّ  ٍِّ الرِّ تي َأذ ن يف ح تا يف الجماع  يف بيوت اهلل الَّ

هىا جماعىً  على األمىر ب   ا يدلُّ ( من المساجد، وذكر ممَّ سمهااهلل أن ُتْرَفع وُيىىىىىىىىىْذَكر فيها 

 أْي  ؛(]البقىىىىرة[﴾  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ﴿)قىىىىول اهلل تعىىىىالى: 
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  ين.وا مع المصلِّ صلُّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿)الى: ىىىىىىىىىه تعىىىىىىىىىىر قولىىىذك مَّ ىىىىىىال

  .على األمر بصالة الجماع  يف طرفيها وتي تدلُّ  ،(]البقرة[﴾  پ پ پ

ى[238]البقىرة: ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿) :لففي طرفها األوَّ  ا (، وممَّ

 جماعً . تا هلل يندرج يف المحافس  عليها: أداؤُ 

وتىو بمعنىى قولىه (، [238]البقىرة: ﴾  پ پ پ پ﴿: قوله: )اينرف الثَّ ويف الطَّ 

 (.[43]البقرة: ﴾ ں ڻ ڻ ﴿) :م يف ا ي  المتقدِّ 

﴾  ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿)ذكىىىىر قولىىىىه تعىىىىالى:  الىىىىمَّ 

 الة جماعً .الصَّ  على ف ْعلهمُ  الِّ الدَّ  فذكرتم بلفظ الجمع   ،(]المؤمنون[

 ،(]المؤمنىىون[﴾ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿اهلل تعىىالى: ) قىىوَل   ذكىىر رابًعىىاالىىمَّ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ﴿فيهىىا مىىن جىىن  القىىول يف ) والقىىوُل 

 (.]البقرة[﴾  پ پ

ىاَلُة، َفَمىْن َتَرَكَهىا َفَقىْد ») :◙ حديث بريدةَ  ذكرَ  المَّ  الَعْهُد الَّىِذي َبْينَنَىا َوَبْيىنَُهُم الصَّ

ى ؛نن وإسناده صىحيٌح رواه أتل السُّ  .(«َكَفرَ  ىأي العهىد الَّ ىار: ذي بيننىا وبىين الكفَّ ؛ الةالصَّ

 : أداءُ اهر للمسلمين المَميِِّ لهم عىن الكىافرينعار الظَّ ن الشِّ فمِ ها عنهم، ز ب  تي نتميَّ فهي الَّ 

ًيايُّ مَ تَ ؛ ل(«َفَمْن َتَرَكَها َفَقْد َكَفرَ »)قال:  َذ ٰل َك الة، ولالصَّ   .ز  المسلم بكونه ُمصلِّ

 ا ذكر النَّ لمَّ  «صحيح مسلمٍ »يف  سلم َ  ويف حديث أمِّ 
ُّ
 أنَّ  ر  وْ الَجى أمىراءَ  ♀ بي

  وَل ُس ا رَ يَ  مْ هُ لُ ات  قَ  نُ اَل فَ قالوا: أَ  ╚ حاب الصَّ 
 
أي مىا بقىي  ؛«اوْ لَّ ا َصىَمى اَل »فقال:  ، اهلل
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 َما َلْم َتَرْوا ُكْفىًرا: »«حيحينالصَّ »يف  عليه حديث حذيف َ  كما يدلُّ  (،اإلسالم)سم ا عليهمُ 

  نَ مِ  يهِ فِ  مْ كُ َد نْ عِ  اًحاوَ بَ 
 «.انٌ هَ رْ بُ  اهللِ

ى همُ ه: إقىامتُ علىيهم مىن دَّلئل ى (اإلسىالم)سىم ابقىاء  فإنَّ  اَل  َمىا »قىال: َذٰ ل ىَك لىالة، الصَّ

ْوا   .سم )اإلسالم(اعلى هم يبقون فإنَّ  ،«َصلَّ

ڳ ڳ ڱ ﴿قولىه تعىالى: ) ، وذكرَ كاة  الة: أداء الزَّ الفرائض بعد الصَّ  ذكر من أتمِّ  المَّ 

فهىىي مىىن  ،([5نى : ]البيِّ  ﴾ڻ ۀ ۀ ﴿قىىال: )ى حتَّى ،([5نى : ]البيِّ ﴾ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 ه.به يف عبادت    جمل  ما أمر اهلل

َذ ٰل ىَك و) :وتىو ،فيه على تقدير محذوٍف  ،([ينى ]البِّ  ﴾ ہ ہ ہ ہ ﴿وقوله: )

 ورة.عليه صدر السُّ  كما يدلُّ  ،المستقيم    أْي (؛ م دين الكتع القيِّ 

فىىُذك ر فيىىه األمىىر  ،([56ور: ]النُّىى﴾ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿ وقىىال تعىىالى:قىىال: ) الىىمَّ 

ىىل فيىىه بقولىىه: )بإيتىىاء الزَّ  عسىىى أن يكىىون  أْي  ؛([ور]النُّىى﴾  ڱ ڱ ڱ﴿كىىاة، وُعلِّ

 لرحمتكم. سبًباَذ ٰل َك 

دِّ زكىاَة مالىه ؤَ وقد َدلَّ كتا  اهلل العسيم وُسنَّ  رسوله الكريم على أنَّ َمْن لم ُيىقال: ) المَّ 

ىىتىىي روى فيهىىا المصىىنِّ المواضىىع الَّ ن وتىىو م ىى(، ُيَعىىذَّ  بىىه يىىوم القيامىى    مىىع ذ ْكىىر و األدلَّ

نَّ َذ ٰل َك المسأل ، ودَّلئل    .كثيرة يف الكتا  والسُّ

كىاة: فقىال: )صىل بمقصىده، ا يتَّ ما يريده ممَّ  شرع فيالمَّ  ىالة والزَّ وأتىمُّ األمىور بعىد الصَّ

 صيام رمااَن؛ وتو أحد أركان اإلسالم الخمس  المذكورة يف قول 
ِّ
: ♀ النَّبي

 ، وذكر فيىه النَّ الحديَث  (.«ُبنَِي اإِلْساَلُم َعَل: َخْمٍس...»
ُّ
 رماىانَ  صىومَ  ♀ بىي

ٌٍ ، والحىىديث المىىذكور متَّ («َوَصىىْوُم َرَمَضىىانَ »)يف قولىىه:   بىىن عمىىرَ اعليىىه مىىن حىىديث  فىى
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.◙ 

ىىاو يف  والمحفىىو ُ ، يام وتىىأخيره علىىى الحىىجِّ ختلفىى  روايىىات الحىىديث يف تقىىديم الصِّ

ْكر الصِّ  : أنَّ الحديث
ْكر الحجِّ  مٌ يام ُمقدَّ ذ 

عمىر عنىد بىن اح به راويه ذي صرَّ ، وتو الَّ على ذ 

م فيها الحجُّ وايات الَّ فالرِّ ، «مسلمٍ »  .بالمعن: هي رواياٌت  عل: صوم رمضانَ  تي ُقدِّ

ه وقياَمىه صىيامَ ) - أي أن يحفظَ  - (ويجع على المسلم أن يصون)و: قال المصنِّ  المَّ 

ىيام تىو طاعى ُ  م اهلل عليه من األقوال واألعمال؛ ألنَّ المقصود بالصِّ ا حرَّ اهلل سىبحانه،  عمَّ

 هم منها.مها على الخْلٍ ومنعَ تي حرَّ ه الَّ أي شعائرُ  ؛(حرماته وتعسيمُ 

لمىا فيىه مىن َفْطمهىا عىن  ؛(النَّف  على مخالفى  تواتىا يف طاعى  موَّلتىا وجهادُ قال: )

 ها.مألوفات  

م اهللوتعويدُ ) ا حرَّ رب عمَّ  ه اهللهىا علىى مىا يحبُّىإرادتَ  أي َحْملها على ما يحبُ   ؛(تا الصَّ

ىى ▐ ىىل علىىى الخيىىر  العبىىدَ  ألنَّ  مىىه؛ا َحرَّ باَّلمتنىىاع عمَّ  عتىىاده، ومنىىه قولىىهاإذا ُحم 

ىى ؛بىىن ماجىىه وإسىىناده حسىىنٌ ارواه  .«ةٌ دَ عىىاَ ر ُْيىىالَخ »: ♀  : أنَّ ا قيىىل يف معنىىاهوممَّ

لىه،    عليه، فصىار محافًسىا عليىه، ُمالزًمىايَ و  ه له، وقَ فُس رح  نىنشاالعبد إذا عمل الخير 

 بمنزل  العادة منه.

دَ قال: ) المَّ  ىىر  وسىائر المفطِّىرات ولىي  المقصىود مجىرَّ أي َّل  ؛(تىْرك الطَّعىام والىشُّ

رات، بىل ه مىن المفطِّىه وما يفسىد بىه صىيامُ ه وشرابَ يام أن يرتك العبد طعامَ ُيقَصد من الصِّ 

ٿ ٿ  ﴿:  قىىال اهللَذ ٰل ىَك ولىتقىىوى اهلل،  تىو تحصىيُل   منىىهالمقصىود األعسىمُ 

 ؛]البقىىرة[﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

  .قوىالتَّ ياُم الصِّ  أي رجاء أن يورالكمُ 
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 المعن:: اهىٰذذكر حديثين يف  ثمَّ 

َياُم ُجنَّةٌ ») :: حديثأحدهما  .الحديَث  (...« الصِّ

وِر  مْ َمْن لَ ») :: حديثواآلخر ُِّ  .الحديَث  («...َيَدْع َقْوَل ال

ٌٍ وكالتما متَّ   عليه. ف

َياُم ُجنَّةٌ » :ه: فصدرُ لا الحديث األوَّ فأمَّ  ى قَ لما ُيتَّ  سمٌ ا ة:فالُجنَّ ، وحماي ٌ  أي وقاي ٌ  ؛«الصِّ

 وُيحتَمى به.

و الصِّ 
 .ه ا الامَ ه يمنع صاحبَ ألنَّ  ؛( ً يام بكونه )ُجنَّ وُوص 

 هوات.ه يمنع صاحبه الشَّ وقيل: ألنَّ 

 .مَ ه يمنع صاحبه من نار جهنَّ وقيل: ألنَّ 

 بانىىدراجها يف قولىىه« شىىرح مسىىلمٍ »يف  وويُّ النَّىىوجىىزم ، المعىىاين صىىحيح ٌ  هتىىىٰذ وكىىلُّ 

َياُم ُجنَّةٌ »: ♀  .«الصِّ

  ً ُجنَّى ، وَّل يمتنع حينئىٍذ أن يكىون أيًاىاارمن النَّ   ً والوارد يف األحاديث: إرادة كونه ُجنَّ 

تىي ار ومىن الوسىائل الَّ مىن النَّى ار، فيكون مانًعاإلى النَّ  ها وسائُل هوات، فإنَّ من ا الام والشَّ 

 ُتفاي بالعبد إليها.

َفىث  ؛(«َفإَِذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأَحِدُكْم َفاَل َيْرُفىْث َواَل َيْصىَخْب »)قال:  المَّ   تىو فىاحُ  والرَّ

َخ ، القول    .الخصام بالكالم   وت بوالصَّ

 .ئًماكونه صا القول وعن الخصوم  حاَل  فُينهى العبد عن فاح   

ى»ووقىع يف  ،(«َأَحٌد َأْو َقاَتَلُه َفْلَيُقْل: إِنِّي َصىائِمٌ َفإِْن َسابَُّه »)قال:  المَّ  إتيانىه بىه « حيحالصَّ
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ًرا ه صىيام   أو قاَتلىه إعىالنُ  ه أحىدٌ روع للعبد إذا سىابَّ ى؛ فالمش«إِنِّي َصائِمٌ  ،إِنِّي َصائِمٌ » :ُمكرَّ

 .«إ نِّي َصائ ٌم، إ نِّي َصائ مٌ »ه: بقول  

 ا ذكىره أبىو بكىرٍ  ؛يف صىيام الفىرض  َذ ٰل ىَك روعي  ىفٍ أتل العلم على مشتَّ او
ِّ
 بىن العربىي

 .تِّفاًقاا

بن اختيار اوتو  ؛ه يقوله أيًااأنَّ  هماأصحُّ : فل عل: قولينختلفوا يف قوله يف صيام النَّ او

 الحفيد وغيره.  َ تيميَّ 

المقصىود  ، ألنَّ وتسىميعٌ  تو ريىاءٌ  قاَل لُيمنَع منه ويُ  العمل   ه إظهارَ ه لي  ُمرادُ يه أنَّ ويقوِّ 

يف الخصوم ، وَحضُّ ُمقابله علىى  ف  عن اللَّجِّ النَّ  َمنْعُ « إ نِّي َصائ ٌم، إ نِّي َصائ مٌ »: من قول  

 .أو نْفلٍ  يف فرضٍ  ائم  للصَّ  المعنى مطلوٌ   اتىٰذوه، تْرك  

إ نِّىىي  هىىمَّ اللَّ »: ، فىىال ُيشىىَرع قىىوُل «هىىمَّ اللَّ »مىىن ألفىىا  الحىىديث زيىىادة  ولىىم يقىىع يف شىىيءٍ 

 .«إ نِّي َصائ ٌم، إ نِّي َصائ مٌ »، فيقتصر على قول: «َصائ مٌ 

 .ضعيف ٌ  وتي زيادةٌ ، «ْ  ل  جْ يَ لْ فَ  ًماائ  قَ  انَ كَ  نْ إ  وَ »: وغيره زيادةُ  بن ُخزيم َ اوُروي عند 

َصىائ ٌم، إ نِّىي إ نِّىي »أن يقىول:  لصىائمٍ  بىدْفعٍ  صىوم ٍ َسىعٍّ أو ُخ  وض  رُ فالمأمور به عند عُ 

  .«َصائ مٌ 

ورِ ْم َمىْن َلى»)وتىو حىديث  :اينا الحديث الثَّ وأمَّ  ُِّ  ؛ فقولىهالحىديَث  (.«...َيىَدْع َقىْوَل الى

ورِ »فيه:  ♀ ُِّ ُِّ بىه،  والعمىَل  الباطىَل  أي قوَل  ؛«َوالَعَمَل بِهِ  ،َقْوَل ال  سىمٌ ا :ورفىال

َّل  سىاقطٌ  أو قىوٌل  َّل ُيعبأ به وَّل ُيكىرتَ  لسىقوطه، فهىو عمىٌل  إذْ  ،له ا َّل حقيق َ للباطل ممَّ 

 ُيأبه له.

 يشمل أمرين:( «َوالَجْهَل »)وقوله: 
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ْعل السَّ  أحدهما: •
 ئات.يِّ ف 

 اعات.َتْرك الطَّ  واآلخر: •

 هتىىٰذوعليىه؛   ا اهللهلل أوجبَهى العبد تارًة بأن يىرتك طاعى ً  ، فيجهُل فكالتما جهٌل 

يِّئ ؛  ْعله السَّ
 .معصي ٌ  هتىٰذومعصيٌ ، ويجهل تارًة بف 

 الرِّ  قاله أبو العالي َ  ؛«َمْن عصى اهلل فهو جاتٌل  كلُّ »و
ُّ
 .ياحي

 .َمْن عصى اهلل فهو جاتٌل  على أنَّ  م اإلجماعَ بن القيِّ اه   وصاحبُ بن تيميَّ ا ونقَل 

 يف الجهل. عاٍ  هلل، وتو واقعٌ ئ  كالتما يِّ اع  أو الُمقارف للسَّ ارك للطَّ فالتَّ 

ى  - (النُّصىو  ههىٰذب  فُعل م )و: قال المصنِّ  المَّ  م مىن األدلَّ وغيرتىا أنَّ ) - (1) أي مىا تقىدَّ

م اهلل عليه، والمحافسى  علىى كىلِّ مىا أوجىع  ائم: الحذر من كلِّ ما حرَّ الواجع على الصَّ

ىيام والقيىامُيرجى له المغفىرة والعتىٍ مىن بَذٰ ل َك اهلل عليه، و (، والمىراد النَّىار وقبىول الصِّ

ىلع وبراءة الذِّ سقوط الطَّ رع تو شَّ ىيف خطا  ال (القبولى)ب ن: يها األصىوليُّوتىي يسىمِّ الَّ  ، مَّ

ىى)و (اإلجىىزاءَ ) ىى)ى باسىىم هم يجعلىىون القبىىول ُمسىىمًّ فىىإنَّ  ؛( حَّ الصِّ ، (اإلجىىزاءَ )و ( حَّ الصِّ

 ، نقلىه عنىه بن تيميَّ اذكره  ؛(القبول)رع باسم ىجاءت يف خطا  الشَّ  ( حَّ الصِّ ) فإنَّ  اهىٰذول

 ىركشالزَّ 
ُّ
 «.البحر المحيط»يف  ي

  اهلل ، وتىي تزيىد علىى القبىول بمحبَّى(لقبُّىالتَّ )أخىرى وتىي  المرتب  مرتبى ٌ  هتىٰذوفو  

                                                           

ليل تىو ( 1) ىذي ُيعىَرف بىاإطال  النَّص بمعنى الدَّ ، الىمَّ (علم البحىث والمنىاظرةى)صىطالح علمىاء الجىدل، الَّ

ليلاسرى  دِّ علىى »بىن تيميى  يف اا تىىٰذذكر  ؛ستعماله عند األصوليِّين والفقهاء، فإنَّهم ُيطل قون النَّص بمعنى الدَّ الىرَّ

 «.المنطقيِّين
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 ويرضى عنه.، ▐ ه اهللبُّ ح  ع له األجر، ويُ منه العمل، وُيكتَ  للعامل، فيصحُّ 
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  اس:قد تخفى على بعض النَّ  وتناك أمورٌ 

، وَّل ، َّل ريىىاًء وَّل ُسىىمع ً حتسىىاًبااأن يصىىوم إيماًنىىا و الواجىىع علىىى المسىىلم منهىىا: أنَّ 

لىه علىى  عليىه أن يكىون الحامىُل  ألتله أو أتل بلده، بل الواجُع  اس، أو متابع ً للنَّ تقليًدا 

ىى ، َذ ٰل ىىَك ه يف ه األجىىر عنىىد ربِّىىحتسىىابُ ا، وَذ ٰل ىىَك عليىىه  اهلل قىىد فىىرَض  وم تىىو إيمانىىه بىىأنَّ الصَّ

 قىال اهىىٰذولآخىر؛  َّل لسىبٍع حتساًبا اإيماًنا وه المسلم يجع أن يفعلَ  قيام رماانَ  اذكتىٰو

َم ِمىْن َذْنبِىِه، َوَمىْن اَمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانا وَ »: ♥ َقىاَم ْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َمىا َتَقىدَّ

َم ِمْن َذْنبِِه، وَمْن َقاَم َلْيَلَة الَقْدِر إِيَماًنا وَ اَرَمَضاَن إِيَماًنا وَ  ْحتَِسىاًبا ُغِفىَر اْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ   .«َلُه َما َتَقدَّ

 

 
 

 

ى آخىر مىىن  أتبعهمىا بمقصىدٍ  ،هوقيام ى مىن بيىان فاىل صىيام رماىانَ  ُو ا فىرغ المصىنِّ لمَّ

 .(أموٍر قد تخفى على بعض النَّاس) ذ ْكرُ  ووت ،همقاصد كتاب  

إيماًنىا بىأمر اهلل  أي ؛(حتسىاًبااأنَّ الواجع على المسلم أن يصوم إيماًنىا و: )فذكر منها

وَّل ( اسللنَّى َّل ريىاًء وَّل ُسىمعً ، وَّل تقليىًدا) ، فال يصىومُ - مكما تقدَّ  -لألجر منه  وطلًبا

 (.هألتله أو أتل بلد   متابع ً )

 فيحمدوه عليه. اسه ليراه النَّ تو إظهار العبد عملَ  ياءوالرِّ 

معة و  اس.ليسمعه النَّ  كنىٰل، مثَله أيًاا :- سميع(ويقال )التَّ  -السُّ
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معةفالفرب بين الرِّ  عليىه لعون ياء يطَّ ه يف الرِّ اس، فإنَّ الع النَّ طِّ اختالف آل  ا: تو ياء والسُّ

 ماع.لعون عليه بالسَّ سميع يطَّ ؤي ، ويف التَّ بالرُّ 

ى»بىن عبىد اهلل يف  ويف حديث ُجند     النَّ  أنَّ  ؛«حيحينالصَّ
َّ
َمىْن »قىال:  ♀ بىي

عَ  عَ ، وَمْن َسمَّ هِ ى اهلل بِ اءَ ى رَ اءَ رَ   «.هِ بِ  اهللُ  َسمَّ

ىوم تىو إيمانىه بىأنَّ اهلل قىد  بىل  قال: ) المَّ  الواجىُع عليىه أن يكىون الحامىُل لىه علىى الصَّ

قيىام رماىاَن يجىع أن  اذكتىىٰو، َذ ٰل ىَك ه يف حتسىاُبه األجىر عنىد ربِّىا، وَذٰ ل ىَك فرَض عليه 

ى المعنىى الحىديَث  اتىىٰذذكىر يف  الىمَّ  ،(حتساًبا َّل لسىبٍع آخىرايفعَله المسلم إيماًنا و ذي الَّ

 م.تقدَّ 

 ،▐ ه بىىأمر اهللإيماُنىى وقيىىامٍ  ه مىىن صىىيامٍ عمَلىى ارنَ َقىىشروع للعبىىد أن يُ ىفالمىى

ى،  األجر عند اهللحتساُبه او يام وُيرجىى لىه الجىزاء الموفىور فب ىه يسىتويف كمىال الصِّ

 ع عليه.الُمرتَّ 
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ىتىي قىد يخفىى ُحكمهىا علىى بعىض النَّىن األمور الَّ وم   ائم مىن اس: مىا قىد يعىرض للصَّ

ه تىىٰذ ختيىاره، فكىلُّ االمىاء أو البنىزين إلىى َحْلقىه بغيىر  أو ذتىا    أو قيءٍ  أو ُرعاٍف  راٍح ج  

 لقىول النَّ ه؛ د القىيء َفَسىَد صىومُ َمْن تعمَّ  كنىٰل ،وماألمور َّل تفسد الصَّ 
ِّ
 :♀ بىي

 «.اءُ َض القَ  هِ يْ لَ عَ فَ  اءَ قَ تَ ْس ا ، َوَمنِ هِ يْ لَ عَ  اءَ َض  قَ اَل فَ  ءُ يْ القَ  هُ عَ رَ َمْن ذَ »
 

 
 

 

مىا قىد : وتىو )اسَخىَر قىد يخفى: ُحكمىه على: بعى  النَّى أمىًرا  ٍؒذكر المصنِّ 

راٍح  ائم من ج   .ُف دًمان جسده فينز   م  يءٍ ىه أو يف شيف رأس   بأن ُيَشجَّ  ؛(يعرض للصَّ

 م الخارج من األنو.للدَّ  سمٌ اوتو  ؛(فأو ُرعاٍ )

 يف جوفه. ه من طعامٍ ( بما يستفرغُ أو قيءٍ )

 ا.همَ ب  حْ أي دخولهما إليه حال َس  ؛(الماء أو البنزين إلى َحْلقهأو ذتا  )

 منه. وَّل قْصدٍ  بال إرادةٍ  :أي ؛(ختيارهابغير )

ومه تىٰذفكلُّ قال: )   له. ختيارَ الفْقد اَّلختيار فيها، فالعبد َّل  ؛(األمور َّل تفسد الصَّ

ىألنَّى ؛ا ُيعىَذر بىه العبىداَّلختيار ممَّ  وسْلُع   يف جملى  اإلكىراه، فأصىل رْفىع   ينىدرُج ا ه ممَّ

َمْن  لها وتي بيد   تي َّل إرادةَ يكون بمنزل  ا ل  الَّ  ه اَّلختيار، إذْ الُمكَره تو َسْلبُ  الحرج عن  

ىه تىىٰذعىن  يف اإلكراه مرفوعٌ  ا، والحرُج هَ يعمل ب   ڍ ڌ ڌ  ﴿قىال اهلل تعىالى:  ، األُمَّ

  ٌِ اوَ َج تَ  اهللَ  نَّ إِ »: بن ماجهْ ا، ويف سنن [106حىل:]النَّ  ﴾ ڎ ڎ ڈ
ي تِىُأمَّ  نْ ي َعىلِ
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 .، ويف إسناده مقاٌل «هِ يْ لَ وا عَ هُ رِ ُتكْ ْس اا مَ وَ  انَ يَ ْس النِّ وَ  أَ طَ الَخ 

د القىيء َفَسىَد صىوُمه كنىٰلما ذكره بقوله: )َذٰ ل َك من   ؒستثنىا المَّ   أْي  ؛(َمْن تعمَّ

ل رائحى ً  ، أو أن يشىمَّ مسىتقبح ً  ض على َمْرآُه صورةً ر  عْ بأن يَ  َمْن طلع القيءَ  ، أو أن ُيىدخ 

ى  ) ؛هيفسىد صىومُ  اهىىٰذفإلفىراغ مىا يف جوفىه،  ًداأصبعه يف حْلقىه فيكىون متعمِّ
ِّ
 لقىول النَّبىي

َمىْن  أْي  ؛(«ْسىَتَقاَء َفَعَلْيىِه الَقَضىاءُ اَمْن َذَرَعُه الَقْيُء َفاَل َقَضاَء َعَلْيِه، َوَمىِن »: ♀

 - همىا يف جوف ى خىروَج  طلىَع  أْي  - سىتقاءا عليىه، وَمىن   فىال قاىاءَ  ختيىارٍ ابال  غلبه القيءُ 

 لىألداء، وُأم ىر بىه ليكىون ه، فالقاىاء بىدٌل صىومَ  القااء عليه يفيدُ  ، وترتيُع فعليه القااءُ 

 .ئٍذ فاسًداه حينصومُ  ه، فيكونُ ا لم يقع منه صومُ مَّ بدًَّل ع

يف  رمذيُّ ى، ونقىىل التِّىىوغيىىره، وإسىىناده ضىىعيٌو  رواه أبىىو داودَ والحىىديث المىىذكور 

 العمل عليه عند أتل العلم. أنَّ  «جامعه»

 . حابمن الصَّ  وَّل ُيعَرف له ُمخالٌو ◙  بن عمرَ اعن ا تىٰذوالب  

ىصومه، فإنَّ  فلُيتمَّ  ختيارٍ افالعبد إذا ُغل ع بالقيء بال  ىه لم يفسىد، وأمَّ  يءٍ ىده بشىا إن تعمَّ

 ه.صوم   ه يجع عليه القااء لفساد  فإنَّ  كرنا آنًفاذ اممَّ 

 

 

 

 

 

 



48 
 

«ومياا  فض  صيام راضاوَ »َشْرُح   

 

  «اأَلْرَبع

 

 
ىَذ ٰل َك ومن  ن تىأخير ُغسىل الجنابى  إلىى طلىوع الفجىر، ومىا ائم م ى: مىا قىد يعىرض للصَّ

 فىاس إلىى طلىوع الفجىىر، إذا رأت  ر ُغسىىل الحىيض أو النِّ ن تىأخُّ سىاء م ىض لىبعض النِّ ر  ْعىيَ 

ن تأخير الُغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، م   ، وَّل مانعَ ومُ ه يلزمها الصَّ قبل الفجر فإنَّ  هرَ الطُّ 

ي الفجر قبل م ، بل يجع عليها أن تغتسل وتصلِّ لي  لها تأخيره إلى طلوع الشَّ  كنىٰلو

ىنُ الجُ  اذكتىٰوم ، طلوع الشَّ  م ، بىل ع لىي  لىه تىأخير الُغسىل إلىى مىا بعىد طلىوع الشَّ

ىي الفجر قبل يجع عليه أن يغتسل ويصلِّ  جىل المبىادرة م ، ويجىع علىى الرَّ طلوع الشَّ

 .صالة الفجر مع الجماع    ى يدركَ حتَّ  بَذ ٰل َك 
 

 
 

 

 :استي قد يخف: ُحكمها على: بعى  النَّىن األمور الَّ مِ  أمًرا ثالًثا  ٍؒذكر المصنِّ 

ائم م  ر  عْ يَ وتو ما )  ه الىمَّ بىأن يىأيت أتَلى ؛(ن تأخير ُغسىل الجنابى  إلىى طلىوع الفجىرض للصَّ

بعىد أذان الفجىر فتكىون عليىه  مىن نىومٍ  ، أو يسىتيقظَ عليه الفجىر وتىو علىى جنابى ٍ  َح ُيصب  

ر ُغسل الحيض أو النِّفىاس إلىى طلىوع الفجىر، وما يعرض لبعض النِّساء م  )، جناب ٌ  ن تأخُّ

ىىومُ   الطُّهىىَر قبىىل الفجىىر فإنَّىىه يلزمهىىا الصَّ
 ل مىىا يف هىىا؛وكىىذا الُجنىىع المىىذكور قبلَ  ،(إذا رأت 

 هُ ُكىرِ ُيْد  انَ َكى ♀ بىيَّ النَّ  أنَّ ؛ ¶ سىلم َ  وأمِّ  من حديث عائش َ  «حيحالصَّ »

 البى  عليىه أي يكون قد أتى أتله قبل طلوع الفجر المَّ  ؛ومُ ُص يَ فَ  هِ لِ هْ أَ  نْ مِ  ٌب ُجنُ  وَ هُ وَ  رُ ْج الفَ 

 النَّ  مُّ فُيت  ى بعد طلوع الفجر، حتَّ  ُحكم الجناب  باقًيا
ُّ
 ه.صومَ  ♀ بي

ْن حَداله أكرُبفساءُ والنُّ  الحائُض  :الُجنِب  ومثُل  الفجىر علىيهم  ، فىإذا طلىعَ ؛ فكالتما ممَّ
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 .َذ ٰل َك هم فأمسكوا ويغتسلون بعد صيامُ  صحَّ  كَذ ٰل َك وتم 

لي  لها تأخيره إلىى  كنىٰولن تأخير الُغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، م   وَّل مانعَ : )قاَل 

ىم ، بل يجع عليها أن تغتسل وتصىلِّ طلوع الشَّ   اذكتىىٰوم ، ي الفجىر قبىل طلىوع الشَّ

ىىنُىىالجُ  م ، بىىل يجىىع عليىىه أن يغتسىىل ع لىىي  لىىه تىىأخير الُغسىىل إلىىى مىىا بعىىد طلىىوع الشَّ

ىويصلِّ   ى يىدركَ حتَّى َذٰ ل ىَك بىجىل المبىادرة لرَّ م ، ويجىع علىى اي الفجر قبىل طلىوع الشَّ

هم بعىد طلىوع الفجىر فساء حىدالَ والنُّ  ُ  والحدَ  ُع نُ (، فيرفع الجُ صالة الفجر مع الجماع   

جىىل بالمبىىادرة بىىه إلدراك صىىالة الجماعىى ، قبىىل خىىروج وقىى  صىىالة الفجىىر، وُيىىؤَمر الرَّ 

 .هم جميًعا صحيًحاصومُ  ويكونُ 
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«ومياا  فض  صيام راضاوَ »َشْرُح   

 

  «اأَلْرَبع

 

 
ىومن األمور الَّ  هىا تىي ُيْقَصىد ب  غيىر الَّ  ر  اإلَبى م ، وضىرُ  الىدَّ  : تحليىُل ومَ تي َّل ُتفسد الصَّ

ىىإلىىى اللَّ َذ ٰل ىىَك تىىأخير  كنَّ ىٰلىى غذيىى ،التَّ   النَّ  ؛ لقىىول  َذ ٰل ىىَك ر ىيىىل َأْوَلىىى وأحىىوط إذا تيسَّ
ِّ
 بىىي

: َقىىتَّ ا َمىىنِ » :♥ ه، وقول ىى«َك يُبىىرِ  يَ ا اَل : َمىىَلىىإِ  َك يُبىىرِ ا يَ َمىى عْ دَ » :♀

  «.هِ ِعْرِض وَ  هِ ينِ دِ لِ  أَ رَ بْ تَ ْس ا دِ قَ فَ  اِت هَ بُ الشُّ 
 

 
 

 

، استي قد يخف: ُحكمها عل: بع  النَّىمن األمور الَّ  أمًرا رابًعا  ٍؒذكر المصنِّ 

تي َّل ُتفسد الصَّ  نَ وم  فقال: ) م ، وضرُ   وم: تحليُل األمور الَّ تي ُيْقَصد ب  بَ اإل   الدَّ ها ر  غير الَّ

ىد بىه التَّ  ألنَّ  ؛(التَّغذي  ىىغذيى  فهىو يف معنىى األكىل والما ُقص  العبىد ُيمنَىع مىن  ر ، فىإنَّ ىشُّ

ىالمغذِّ  رُ ر  لمىا فيهمىا مىن تقويى  بدنىه، واإلَبىىاألكل والشُّ  ؛ ر ىيى  يف معنىى األكىل والشُّ

 .فُيمنَع منها أيًاا

ه م؛ فإنَّ الدَّ ، بخالف تحليل الحجام  كثيرةٌ  ألنَّ   ؛امَ جَ م لي  من جن  الح  وتحليل الدَّ 

لَّ  ألنَّ  يام؛للصِّ ًدا ، فُيعَفى عنه وَّل يكون ُمفس  العادة قليٌل  يف ائم الحجام  للصَّ  نَ   المنع م  ع 

 ما أفطر.يام فربَّ عن الصِّ  ها، إذ ياعُو   تفطيره ب  مسنَّ 

ىر َذٰ ل َك  تأخيرَ  كنَّ ىٰلقال: ) ى ،(َذٰ ل َك إلى اللَّيل َأْوَلى وأحوط إذا تيسَّ  َذٰ ل ىَك ر لىه ىفإن تيسَّ

 ه أفال.فإنَّ 

 قال: )
ِّ
 رمذيُّ ىرواه التِّى .(«َدْع َمىا َيرِيُبىَك إَِلى: َمىا اَل َيرِيُبىَك »: ♀ لقول النَّبىي

  وغيره من حديث الحسن  
ٍّ
 .وإسناده صحيٌح  ،بن علي
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ُبَهاِت َفَقِد اَمِن » :♥ هوقول  ) ٌٍ متَّ  .(«ْسَتْبَرَأ لِِدينِِه َوِعْرِضهِ اتََّق: الشُّ عليىه  فى

 .◙ عمان بن بشيرٍ من حديث النُّ 
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  «اأَلْرَبع

 

 
ىتي يخفى ُحكمها على بعض النَّ ومن األمور الَّ   الة، سىواءً اس: عدم اَّلطمئنىان يف الصَّ

ىىأو نافلىى ً  كانىى  فرياىى ً  ىى، وقىىد دلَّ  ♀حيح  عىىن رسىىول اهلل   األحاديىىث الصَّ

الة كود يف الصَّ الة بدونه، وتو الرُّ الصَّ  الة َّل تصحُّ من أركان الصَّ  اَّلطمئنان ركنٌ  على أنَّ 

ي يف اس يصىلِّ من النَّى إلى مكانه، وكثيرٌ  ارٍ قَ فَ  ى يرجع كلُّ والخشوع فيها وعدم العجل  حتَّ 

ى هتىىٰذو،  فيها، بل ينقرتا نقىًرايطمئنُّ ها وَّل لُ ق  عْ َّل يَ  راويح صالةً ىالتَّ  صالةَ  رماانَ  الة الصَّ

 .غير مأجورٍ  ها آالمٌ ، وصاحبُ الوجه باطل ٌ  اتىٰذعلى 
 

 
 

 

: ُحكمهىا على: بعى  تىي قىد يخَفىمىن األمىور الَّ  أمىًرا خامًسىا  ٍؒذكر المصىنِّ 

 .(الةعدم اَّلطمئنان يف الصَّ ، وتو )اسالنَّ 

ىىىوالطُّ  فأصىىىل كن، سىىىتقراٌر بقىىىدر اإلتيىىىان بالواجىىىع يف الىىىرُّ ا تىىىي الةمأنينىىىة يف الصَّ

ىى :(مأنينىىةالطُّ ) ىىالة و بقولىىه: )ذي ذكىىره المصىىنِّ اَّلسىىتقرار، وتىىو الَّ كىىود يف الصَّ وتىىو الرُّ

 .(والخشوع فيها وعدم العجل  حتَّى يرجع كلُّ َفَقاٍر إلى مكانه

 يجىع فيىه قىوُل كوع مثاًل كن، فالرُّ اإلتيان بالواجع يف الرُّ  اَّلستقرار بقدر  َذٰ ل َك ر وُيقدَّ 

َذ ٰل ىَك سىتقر بقىدر ا ، فلىو  الواجىع  َذٰ ل ىَك مأنينى  بقىدر ي العسىيم(، فتكىون الطُّ ربِّ  )سبحانَ 

    َلىبطُ  ه لعْمىدٍ ، فإن كان تْرُكىواجًبا كوع، وتركَ مأنين  والرُّ بالطُّ  ه كان آتًياالواجع ولم َيقلُ 

 هو.َجَبره بسجود السَّ  وٍ هْ وإن كان لَس  ،الةالصَّ 

ىحيح  عىن رسىول اهللقال: ) ى  األحاديىث الصَّ  سواًء كانى  فرياىً  أو نافلىً ، وقىد دلَّ
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ىالة بدونىه ♀ ىالة َّل تصىحُّ الصَّ وتىو  على أنَّ اَّلطمئنان ركىٌن مىن أركىان الصَّ

العجل  حتَّى يرجع كلُّ َفَقاٍر إلى والخشوع فيها وعدم ) - يأنِّ أي التَّ  - (الةكود يف الصَّ الرُّ 

 إلى مكانه. عسمٍ  أي يرجع كلُّ  ؛(مكانه

وكثيىىٌر مىىن النَّىىاس يصىىلِّي يف رماىىاَن صىىالَة التَّىىىراويح صىىالًة َّل يعقُلهىىا وَّل قىىال: ) الىىمَّ 

 مأنين .أي لفْقد الطُّ  ؛(يطمئنُّ فيها

ى ؛ُيراد به العجلى  قروالنَّ (، بل ينقرتا نقًرامأنين : )فْقد الطُّ   قال ُمبي نًاالمَّ    العمىل فيىه، ل قلَّ

لَّ جل فقد عجَّ فإذا َنَقر الرَّ   قر.من العمل يف النَّ    ما يكونُ ل لق 

 مأنين  فيها.لفْقد الطُّ  ؛(الوجه باطل ٌ  اتىٰذالة على الصَّ  هتىٰذوقال: )

ىمن أركان الصَّ  ْركه ركنًا؛ لتَ (وصاحُبها آالٌم غير مأجورٍ ) ُيىؤَمر فيهىا العبىد الة الة؛ فالصَّ

َع  لتقريىع النَّىيف األعمىال الَّ  اتىٰذد مأنين ، ويتأكَّ بالطُّ  ىاس إلىى ربِّ تىي ُشىر   ؛الةهىم يف الصَّ

راويح تىىو ن األمىىر بىالفرض وبىالتَّ المقصىود م ى راويح، فىإنَّ كصىالة الفىرض أو صىالة التَّىى

ىهم، حتَّىهم باَّلطمئنان يف صالت  ىاس إلى ربِّ تقريع النَّ  ى هم بىاهلل، فىإنَّ تُ لَ ى تقىوى ص  الة الصَّ

 ا.هَ نُ وت  ل  ويُ الصِّ  هتىٰذتا وتعجيلها ُياع و ه، وَنْقرُ ل  بين العبد وبين ربِّ أعسم الصِّ 
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  «اأَلْرَبع

 

 
ى اس: َظىنُّ تي قد يخفىى ُحكمهىا علىى بعىض النَّىومن األمور الَّ  راويح َّل التَّى هم أنَّ بعا 

ه َّل يجىوز أن ُيىزاد فيهىا علىى إحىدى بعاىهم أنَّى ، وَظىنُّ ركعى ً  رينَ ىها عن عشىَنْقُص  يجوزُ 

ى ه ظىنٌّ كلُّ  اتىٰذو، رة ركع ً ىْأو الال  عش ركع ً  رةَ ىعش  مخىالٌو  ه، بىل تىو خطىأٌ يف غيىر محلِّ

  .لألدلَّ 

ى    ى وقد دلَّ يىل صىالة اللَّ  علىى أنَّ  ♀ حيح  عىن رسىول اهللاألحاديىث الصَّ

ه أنَّى ♀ عنىه ه، بىل البىَ  َّل تجىوز مخالفُتى محىدودٌ  فيها، فلي  فيها حىدٌّ  عٌ ُمَوسَّ 

ى مىا صىلَّ ، وربَّ رة ركعى ً ىى الال  عشما صلَّ ، وربَّ ركع ً  رةَ ىيل إحدى عشي من اللَّ كان يصلِّ 

ىىويف غيىر   يف رماىانَ َذ ٰل ىىَك مىن  أقىلَّ  يىل، قىىال: عىن صىىالة اللَّ  ♀ لا ُسىئ  ه، ولمَّ

ٌٍ متَّ «. :لَّ َصى ْد ا َقىَمى هُ َلى رُ وتِ تُ  ةً َد احِ وَ  ةً عَ كْ : رَ لَّ َص  َح بْ الصُّ  مُ كُ ُد َح أَ  يَ ِش ىا َخ ذَ إِ :، فَ نَ ثْ : مَ نَ ثْ مَ »  فى

 ته.على صحَّ 

ىصىلَّ  اهىىٰذولوَّل يف غيره؛  َّل يف رماانَ  ن ً معيَّ  د ركعاٍت دِّ حَ ولم يُ  ╚  حاب ى الصَّ

رة ْش ى، ويف بعاها إحىدى عىشرين ركع ً ىوع يف بعض األحيان الالاًلا◙  يف عهد عمرَ 

 يف عهده.╚  حاب الصَّ  وعن  ، ◙ الب  عن عمرَ َذ ٰل َك  ، كلُّ ركع ً 

ى هم ، وبعُاىبىثالٍ   رُ وت  وُيى والالالىين ركعى ً   سىتًّاي يف رماىانَ لو يصىلِّ وكان بعىض السَّ

ه تعىالى وغيىرُ   ؒ بىن تيميَّىا عنهم شىيخ اإلسىالم  َذ ٰل َك ذكر  ؛ي إحدى وأربعينَ يصلِّ 

 أنَّ ، وذكىر أيًاىا واسىعٌ َذ ٰل ىَك األمىر يف  أنَّ  - رحمى  اهلل عليىه - من أتل العلىم، كمىا ذكىر

ىىَمىىْن أطىىال القىىراءة والرُّ األفاىىل ل   ىىقلِّىىجود أن يُ كىىوع والسُّ و القىىراءة ل العىىدد، وَمىىْن َخفَّ

  . ؒمعنى كالمه اتىٰذجود زاد يف العدد، كوع والسُّ والرُّ 
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ى اتىىٰذاألفال يف  علم أنَّ  ♀ تهل ُسنَّ وَمْن تأمَّ  رة ىه تىو صىالة إحىدى عشىكلِّ

ْعىىل النَّ َذ ٰل ىىَك  وغيىىره؛ لكىىون   يف رماىىانَ  رة ركعىى ً ىأو الىىال  عشىى ركعىى ً   تىىو الموافىىٍ لف 
ِّ
 بىىي

ٍُ يف غالىىىع أحوالىىىه، وألنَّىىى ♀ إلىىىى الخشىىىوع  ين، وأقىىىرُ  بالمصىىىلِّ  ه أرفىىى

 .  كما سبٍوَّل كراتيَّ  مأنين ، وَمْن زاد فال حرَج والطُّ 

 لقول النَّ  ؛ مع اإلمامرف إَّلَّ ى ينصَّلَّ  أى مع اإلمام يف قيام رماانَ واألفال لَمْن صلَّ 
ِّ
 بىي

 «.ةٍ لَ يْ لَ  امَ يَ قِ  هُ لَ  اهللُ  َب تَ كَ   َف رِ َص نْ : يَ تَّ َح  امِ مَ اإلِ  عَ مَ  امَ ا قَ ذَ إِ  َل ُج الرَّ  نَّ إِ »: ♀

 

 
 

 

قىد يخفى: ُحكمهىا على: بعى  تىي مىن األمىور الَّ أمىًرا سادًسىا   ؒذكر المصىنٍِّ

َّل يجوز ) - يل جماعً  يف رماانَ وتي قيام اللَّ  - (التَّراويحَظنُّ بعاهم أنَّ ، وتو )اسالنَّ 

َنْقُصها عن عشىريَن ركعً ، وَظنُّ بعاىهم أنَّىه َّل يجىوز أن ُيىزاد فيهىا علىى إحىدى عشىىرَة 

 (.كلُّه ظنٌّ يف غير محلِّه، بل تو خطٌأ مخالٌو لألدلَّ  اتىٰذوركعً  أو الال  عشىرة ركعً ، 

ىحيح  عىىن ، فقىال: )ةمخالفتىه لددلَّىوجىه   ؒنبىيَّ  الىمَّ   األحاديىث الصَّ
ى   وقىد دلَّ

ىٌع فيهىا، فلىي  فيهىا حىدٌّ محىدوٌد َّل  ♀ رسول اهلل علىى أنَّ صىالة اللَّيىل ُمَوسَّ

أنَّه كان يصلِّي من اللَّيل إحدى عشىرَة ركعىً ،  ♀ تجوز مخالفُته، بل البَ  عنه

هَذ ٰل ىىَك وربَّمىىا صىىلَّى الىىال  عشىىىرة ركعىىً ، وربَّمىىا صىىلَّى أقىىلَّ مىىن   ؛(يف رماىىاَن ويف غيىىر 

 ♀ختلفوا فيهىا؛ تىل أوتىر اأتل العلم  ، فإنَّ يف مزدلف َ  ♀كصالته 

 النَّ  لم يذكر أنَّ   جابًرافإنَّ  ،أم لم ُيوت ر 
َّ
تْرك  هم أنَّ فذكر بعُا  ،فيهاى صلَّ  ♀ بي

ْكر الصَّ 
لىم  هكنَّ ىٰلى، أوتىرَ  ♀ ه: أنَّىواألشىبه، ى الىوترَ ه تىرك حتَّىعلى أنَّى الة يدلُّ ذ 
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 يل.صالة اللَّ  ُيصلِّ 

 فالنَّ 
ُّ
ف عنه  ♀ بي فاتىٰذُعر   .اتىٰذ عنه ، وُعر 

ىىا ُسىىئل قىىال: ) َخىىىِشَي َمْثنَىى: َمْثنَىى:، َفىىإَِذا »عىىن صىىالة اللَّيىىل، قىىال:  ♀ولمَّ

ْبَح َصلَّ: َرْكَعىًة َواِحىَدًة ُتىوتُِر َلىُه َمىا َقىْد َصىلَّ: ته«. َأَحُدُكُم الصُّ ٌٍ علىى صىحَّ فقولىه  ،(متَّفى

 ي ركعتىين الىمَّ ركعتىين ركعتىين؛ فيصىلِّ  أي لُيصىلِّ العبىدُ  ؛(«َمْثنَ: َمْثنَى:»): ♀

 م.ُيسلِّ  ي ركعتين المَّ يصلِّ  ُيسلِّم، المَّ 

ىىْبَح َفىىإَِذا َخىىىِشَي ») ىى - («َأَحىىُدُكُم الصُّ - يىىل وتىىو منتهىىى صىىالة اللَّ  ،بحأي طلىىوع الصُّ

 ثنيى  يىدلُّ التَّ  ، وإطىالُ  ترٌ يل و  ، فَخْتم صالة اللَّ («َصلَّ: َرْكَعًة َواِحَدًة ُتوتُِر َلُه َما َقْد َصلَّ:»)

ٍٍ او الحفيىدُ   َ بىن تيميَّىا، وقد نقىل على عدم الحدِّ  صىالة  علىى أنَّ  اإلجمىاعَ  العيىدُ  بىن دقيى

 ى.لها، فما شاء العبد منها صلَّ  يل َّل حدَّ اللَّ 

د ركعىىاٍت معيَّنىىً  َّل يف رماىىاَن وَّل يف غيىىره؛ َحىىولىىم يُ قىىال: ) ىىحاب  اهىىىٰذولدِّ  صىىلَّى الصَّ

يف بعىىض األحيىىان الالاًلىىا وعىىىشرين ركعىىً ، ويف بعاىىها ◙  يف عهىىد عمىىرَ ╚ 

ىىحاب ، ◙ عمىىرَ البىى  عىىن َذ ٰل ىىَك رة ركعىىً ، كىىلُّ إحىىدى عىىىْش  يف ╚  وعىىن  الصَّ

 عهده.

ىلو يصىلِّي يف رماىاَن سىتًّا والالالىين ركعىً  وُيى بىثالٍ ، وبعُاىهم  رُ وت  وكان بعىض السَّ

تعىالى وغيىُره   ؒبىن تيميَّى اعنهم شىيخ اإلسىالم  َذ ٰل َك ذكر  ؛يصلِّي إحدى وأربعينَ 

واسىٌع، وذكىر أيًاىا أنَّ  َذ ٰل ىَك أنَّ األمىر يف  -رحمى  اهلل عليىه  -من أتل العلىم، كمىا ذكىر 

ىىجود أن يُ األفاىىل ل   كىىوع والسُّ ىىو القىىراءة َمىىْن أطىىال القىىراءة والرُّ ىىل العىىدد، وَمىىْن َخفَّ قلِّ

جود زاد يف العدد،  كوع والسُّ   . ؒمعنى كالمه اتىٰذوالرُّ
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ل ُسنَّته كلِّىه تىو صىالة إحىدى عشىىرة  اتىىٰذعلم أنَّ األفال يف  ♀ وَمْن تأمَّ

 َذ ٰل ىىَك  عشىىىرة ركعىىً  يف رماىىاَن وغيىىره؛ لكىىون  ركعىىً  أو الىىال  
ِّ
ْعىىل النَّبىىي  تىىو الموافىىٍ لف 

♀  ٍُ إلىىىى الخشىىىوع  بالمصىىىلِّين، وأقىىىرُ   يف غالىىىع أحوالىىىه، وألنَّىىىه أرفىىى

 (.والطُّمأنين ، وَمْن زاد فال حرَج وَّل كراتيَّ  كما سبٍ

أو  ركعى ً شرة ىى إحىدى عىه صىلَّ أنَّ  ف ْعاًل  ♀ راويح كصالتهفأفال صالة التَّ 

 قصىيرةً  الة، فال تكون صالةً الصَّ  كعات طوُل الرَّ ه تىٰذيكون مع  كنىٰل، رة ركع ً ىالال  عش

وتىي  -  الكيفيَّ َذ ٰل َك وك، - وتو المذكور - ، بل يكون فيها العددُ ها على العدد  َصر ب  ىُيقتَ 

 صىالة النَّ  َ  َعىَمْن نَ  ، فإنَّ - ولالطُّ 
ِّ
 وأبىي ذرٍّ  وغيىره كعائشى َ  يف رماىانَ  ♀ بىي

 صىىالة النَّ  ا طىىوَل ذكىىرَ ¶ 
ِّ
ىى، ♀ بىىي كل يف طىىول  فىىإن قلَّ عىىات زاد يف  الرَّ

يف كعىات تخفيًفىا لىوا الرَّ هم قلَّ فَمْن بعىدتم؛ فىإنَّ  ╚ حاب كالواقع من الصَّ  ؛عددتنَّ 

ٍُّ ألنَّ  ؛الةطول الصَّ  ، أو ركعى ً شر ىويل مع صالة إحدى عالطَّ  همُ اس قيامُ على النَّ  ه كان يش

 كعات.ضوا بتكثير الرَّ فوا يف تقليل القيام، وعوَّ ، فخفَّ رة ركع ً ىالال  عش

 النَّ  فىىإنَّ 
َّ
ىى ♀ بىىي ىىى تلىىك اللَّ ا صىىلَّ لمَّ  يىىدركوا حاب  يخىىافون أَّلَّ يىىالي كىىان الصَّ

ض - حوريعني السَّ -الفالح   كعات.بتقليل القيام وتطويل الرَّ  اتىٰذ، فُعوِّ

رين أو ىي عشىكعىات فيصىلِّ الرَّ  رُ كعات، فيكثِّىر الرَّ لها كثَّ صالته ولم ُيطوِّ  ل العبدُ فإذا قلَّ 

 .َذ ٰل َك أكثر من 

ى تقليىل طىول  كعات وا تقليل عدد الرَّ وأمَّ  ى لمقصىود   ُمخىال ٌو  اهىىٰذفالة الصَّ ريع  يف ىالشَّ

يفرغىون ف، قصىيرةً  ون صىالةً رون فصاروا يصلُّ ا أحداله المتأخِّ ممَّ ا تىٰذو ، يَّ   والكمِّ الكيفيَّ 

ىنَّ  ؤَّلءهىىٰفونحوتىا،  راويح يف ربع سىاع ٍ ن صالة التَّ م   ىمخىالفون للسُّ  لو  ولمىا عليىه السَّ

ô ،ىىى  كمىىىا كىىىان النَّ  رة ركعىىى ً ىي إحىىىدى عشىىىا نصىىىلِّ إنَّىىى)ذي يقىىىول مىىىنهم: والَّ
ُّ
 بىىىي
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 النَّ  ألنَّ  ؛فقىىد أخطىأ (ييصىلِّ  ♀
َّ
لىم ُيَصىىلِّ بالعىدد فقىىط، بىىل  ♀ بىىي

 .طويل ً  ى صالةً ، فصلَّ   أيًاابالكيفيَّ  ♀ ىصلَّ 

 : راويح ثالٌث فاألحوال الواقعة يف صالة التَّ 

 الة.كعات وتطويل الصَّ الرَّ  ؛ وتي تقليُل ةٌ نبويَّ  حاٌل األول::  *

 الة.كعات وتقصير الصَّ ؛ وتي تكثير الرَّ ةٌ سلفيَّ  حاٌل انية: والحال الثَّ  *

ى كعىاتوتىي تقليىل الرَّ ؛ ةٌ خلفيَّ  حاٌل الثة: والحال الثَّ  * ه تىىٰذالة؛ فتكىون وتقصىير الصَّ

 .، ُيزَجر عنهامذموم ٌ  الحال حاٌل 

ر على ما كان عليه النَّ  فهو أفاىل، فىإن عجىز عنىه فليلىزم مىا  ♀ بيوَمْن َقد 

 .ô لوكان عليه السَّ 

ينصىرف إَّلَّ مىع األفال لَمْن صلَّى مع اإلمام يف قيام رمااَن أَّلَّ ) أن   فذكر  ملصنر    ثم  

 
ِّ
ُجَل إَِذا َقاَم َمَع اإِلَماِم َحتَّى: َينَْصىرَِف  َكَتىَب اهللُ »: ♀ اإلمام؛ لقول النَّبي إِنَّ الرَّ

 .وإسناده صحيٌح ◙  نن من حديث أبي ذرٍّ رواه أصحا  السُّ  .(«َلُه ِقَياَم َلْيَلةٍ 

ع  َمىمىرأةٌ ا أو   ى رجىٌل ه المىرأة، فىإذا صىلَّ ىخىرج مخىرج الغالىع، فمثُلى (جىلالرَّ ) وذ ْكرُ 

ى: ىرافاالنصىى اهىىٰذبوالمىىراد ، صرف ُكت ىىع لىه قيىىام ليلى ٍ ىى ينىحتَّىى اإلمىام قياًمىا الُم مىىن السَّ

 صالته عند فراغه.

 فانصراف اإلمام له معنيان:

 ه.قبل إمام   العبدُ م ؛ فال ُيسلِّ ه فيه واجب ٌ ، ومتابعتُ المأحدهما: السَّ  •

ى ، فىإنَّ  ٌ ، ومتابعته فيه مستحبَّ واآلخر: الخروج من المسجد • لىم ╚  حاب الصَّ

 النَّ  ى يخرَج حتَّ  ايكونوا يخرجو
ُّ
 .من المسجد ♀ بي
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ٍَّ ى يخىرج إماُمى يخرج من المسجد حتَّىللمأموم أَّلَّ  فُيستحعُّ  ه عليىه إماُمى ه مىا لىم يشى

 ولو قبل إمامه. ينصرُف  اهىٰذفبطول بقاٍء، 

فىرغ اإلمىام مىن صىالته  ىرف حتَّىىولىم ينصى مىع اإلمىام قيىام رماىانَ  ى أحىدٌ فإذا صلَّ 

ى، اتىا بمىا صىلَّ قىد أدَّ  ليلى ٍ  قيىامَ  لىه  جعىل اهللأي يَ  ؛ه ُيكَتىع لىه قيىام ليلى ٍ فإنَّ ُمَسلًِّما 

 ها.ها مع قيامه بعَا يل  كلِّ فُيكَتع له قيام اللَّ 

مَّ ا َمْن لم أمَّ 
أم لم ُيكَتىع لىه قيىام  َّل ُيدَرى أُكت ع له قيام ليل ٍ  اهىٰذفصالته مع اإلمام:  ُيت 

  .ليل ٍ 

 ى يفرغ من صالته.ى مع اإلمام حتَّ ه قام ليلً  إذا صلَّ ها للعبد أنَّ تي ُيجَزم ب  فالحال الَّ 
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ى اتىىٰذيف أنواع العبادة يف  اَّلجتهادُ  شَرع لجميع المسلمينَ ىويُ  هر الكىريم مىن صىالة الشَّ

كبير والتَّ  هليل والتَّحميدوالتَّ  سبيحمن التَّ  ل، واإلكثار  عقُّ ر والتَّ دبُّ القرآن بالتَّ  افل ، وقراءة  النَّ 

إلىى  عوة  هىي عىن المنكىر، والىدَّ بالمعروف والنَّ   ، واألمر  رعيَّ ىالشَّ  عوات  والدَّ  واَّلستغفار

ىىل  الىىرَّ  ، واَّلجتهىىاد يف بىىرِّ الفقىىراء والمسىىاكين   ومواسىىاة  ،  اهلل
حم، الوالىىدين، وص 

يف  ♀ لقولىه ؛مىن أنىواع الخيىرَذٰ ل ىَك وإكرام الجار، وعيىادة المىريض، وغيىر 

َماَلئَِكَتُه، َفَأُروا اهللَ ِمْن َأْنُفِسىُكْم َينُْظُر اهللُ إَِل: َتنَاُفِسُكْم فِيِه، َفُيَباِهي بُِكْم »ابٍ: الحديث السَّ 

ِقيَّ َمْن ُحرَِم فِيِه َرْحَمَة اهللِ   .«َخْيًرا، َفإِنَّ الشَّ

َي عنه   َب رَّ قَ َمْن تَ »ه قىال: أنَّ ♥  ولما ُرو 
 انَ كَ  رِ يْ الَخ  الِ َص ِخ  نْ مِ  ةٍ لَ َخْص بِ  يهِ فِ

ا يَمىفِ َفرِيَضىًة َكىاَن َكَمىْن َأدَّى َسىْبِعين َفرِيَضىًة  يىهِ ى فِ ، وَمىْن أدَّ اهُ وَ ا ِس يمَ فِ  ةً يَض رِ ى فَ دَّ َمْن أَ كَ 

 «.اهُ وَ ِس 

ىَح  ُل دِ ْعىتَ  انَ َضىمَ ي رَ فِىٌة رَ ُعْمى»حيح: يف الحديث الصَّ  ♥ ولقوله أو  - ةً جَّ

ًة  - قال  «.يعِ مَ َحجَّ

ىوا الىار الدَّ  واألحاديُث   اتىىٰذيف   المسىابق  والمنافسى  يف أنىواع الخيىر   علىى شىرعيَّ الَّ

 .هر الكريم كثيرةٌ الشَّ 

ل صىىيامنا مىىا فيىىه رضىىاه، وأن يتقبَّىى لكىىلِّ  قنىىا وسىىائر المسىىلمينَ أن يوفِّ  وُل ؤُ واهلل المسىى

ت الفتن، كما نسأله سبحانه أن ُيصىلح من ُماالَّ نا جميًعا يذَ ع  وقيامنا، وُيصلح أحوالنا ويُ 

ٍِّ المسلمين، ويجمع كلمتَ  قادةَ   ، إنَّ هم على الح
ُّ
 عليه. والقادرُ َذ ٰل َك  ه ولي

 .الم عليكم ورحم  اهلل وبركاتهوالسَّ 
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علىىى  ابىىع منهىىا، وتىىو الحىىثُّ رسىىالته بتحقيىىٍ المقصىىد الرَّ    ؒوخىىتم المصىىنِّ 

وُيىشَرع لجميع المسلميَن اَّلجتهىاُد فقال: ) ،الح  يف رماانَ المسارع  إلى األعمال الصَّ 

ىهر الكىريم مىن صىالة النَّافلى  اتىىٰذيف أنواع العبادة يف  بى  يف وافىل المرتَّ : النَّ هاوَكىُد  ،(الشَّ

نن الرَّ  ؛يل اليوم واللَّ   راويح.بصالة التَّ  قيام رماانَ َذ ٰل َك وكواتع، كالسُّ

لىع منهىا علىى غايىات أي قراءة القرآن قراءًة ُيطَّ  ؛(والتَّعقُّلوقراءة القرآن بالتدبُّر قال: )

 مها.هي، وَعْقل معانيه وَتَفهُّ ما فيه من األمر والنَّ 

عوات قىىال: ) واإلكثىىار مىىن التَّسىىبيح والتَّهليىىل والتَّحميىىد والتَّكبيىىر واَّلسىىتغفار والىىدَّ

ىىىرعيَّ  ىى ؛(الشَّ عوة الىىدَّ  عوات، وإذا كانىى   الىىدَّ هىىا أكمىىل رع، فإنَّ ىأي الىىواردة يف خطىىا  الشَّ

ى عاء تىو الىواردُ م من الدُّ الُمقدَّ  كنَّ ىٰلها، عاء ب  المعنى جاز الدُّ  صحيح َ  رع، ىيف خطىا  الشَّ

 يليه ما كان صحيح المعنى. المَّ 

ى ا يشمل صحيح المعنىى، فىإنَّ شروع  ممَّ ىالم عوات  ريد بالدَّ و تنا َّل يُ فالمصنِّ  اتر السَّ

ىىه مىىا ورد يف إرادُتىى التَّسىىبيح والتَّهليىىل والتَّحميىىد ه بنسيىىره مىىن َنىىرَ لمىىا قَ  ؛رع  ىخطىىا  الشَّ

د من الدَّ الدَّ  دُ واَّلستغفار، وتي آكَ والتَّكبير  تىو أن يىدعو  عوات الفاضىل عوات، فالمؤكَّ

نَّ العبد ربَّ    .بويَّ   النَّ ه بما جاء يف القرآن والسُّ

عوة إلىىى اهلل قىىال: ) ، ومواسىىاة واألمىىر بىىالمعروف والنَّهىىي عىىن المنكىىر، والىىدَّ

 وغيره. ( باإلحسان إليهم وإيصال ما ينفعهم من مالٍ الفقراء والمساكين  

حم، وإكىىرام الجىار، وعيىىادة المىىريض، وغيىىر ) ىل  الىىرَّ
واَّلجتهىاد يف بىىرِّ الوالىىدين، وص 

 (.من أنواع الخيرَذ ٰل َك 
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ىىذكىىر مىىن األحاديىى الىىمَّ  ىىث العامَّ ىى الحىىديَث َذ ٰل ىىَك   علىىى   الدالَّ َينُْظىىُر اهللُ إَِلىى: »)ابٍ: السَّ

ىىالحىىديَث  (.«َتنَاُفِسىىُكْم فِيىىِه...  ،مىىن حىىديث ُعبىىادةَ « المعجىىم الكبيىىر»يف  رباينُّ، رواه الطَّ

 .وإسناده ضعيٌو 

َي عنه قال: ) َب فِيىِه بَِخْصىَلٍة ِمىْن َقىَمىْن تَ »أنَّىه قىال: ♥ ولما ُرو  ِخَصىاِل رَّ

  مىن حىديث سىلمانٍ  بن ُخزيم َ ا، رواه الحديَث  (.«الَخْيرِ...
ِّ
 ضىعيٌو  ، وإسىنادهُ الفارسىي

 .أيًاا

يرجىىع إلىىى األحاديىىث  لخيىىراتعلىىى المسىىارع  إلىىى ا ومعنىىى الحىىديثين مىىن الحىىضِّ 

َقىوَ  ةِ نَّىالَج  اُب وَ ْبىأَ  ْت ُفتَِّحى انُ َضىمَ رَ  َل َخ ا دَ ذَ إِ »وغيرتما:  «حيحينالصَّ »حيح  يف الصَّ   ْت ُغلِّ

 بلىزوم الحسىنات وَزْجىرٌ  ار إغىراءٌ   وتغليٍ أبوا  النَّ تفتيح أبوا  الجنَّ  فإنَّ  ،«ارِ النَّ  اُب وَ بْ أَ 

ْعل السَّ 
على المسىابق  تىو يف معنىى  ئات، فالمعنى المذكور يف الحديثين من الحثِّ يِّ عن ف 

 ذي ذكرُته وغيره.الحديث الَّ  اتىٰذ

ىحيح: يف  ♥ ولقولىهقىال: ) المَّ  ُعْمىَرٌة فِىي َرَمَضىاَن َتْعىِدُل »الحىديث الصَّ

ةً  ًة َمِعي - أو قىال - َحجَّ وتىو  ،مآخىر سىوى مىا تقىدَّ  علىى عمىلٍ  يف الحىثِّ  اتىىٰذو ،(«َحجَّ

 ، أو قال النَّ  ً ل َحجَّ عد  ها تَ ألنَّ  ؛العمرة يف رماانَ 
ُّ
ىًة َمِعىي َتْعىِدُل »: ♀ بىي ، «َحجَّ

   مع النَّ الحجَّ  دل  فيكون لها من الفال واألجر كع  
ِّ
 .♀ بي

ىىالعمىىرة يف رماىىانَ  فاىىُل  :ففىىي الحىىديِث  ىى، وبىىه عمىىل السَّ  رَ حاب  كعمىىلو مىىن الصَّ

 .ابعين فَمْن بعدتموغيره من التَّ ◙ 

 فيه. : العمرةُ ة يف رمضانَ نن المستحبَّ فمن السُّ 

ى  علىى شىرعيَّ  المسىابق  والمنافسى  يف و: )قىال المصىنِّ  المَّ  الَّ واألحاديىث وا الىار الدَّ
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ْكُتوِر:  يخِ الدُُّ َصاِلح ْبن َعْبِد اهلِل ْبن َحَمٍد الُعَصْيِميُّ ِلَمَعاِلي الشَّ  

 

هر الكريم كثيرةٌ  اتىٰذأنواع الخير يف   (.الشَّ

ول أن يوفِّقنا وسائر المسلميَن لكلِّ ما فيه رضىاه، ؤواهلل المسفقال: ) ،عاءختم بالدُّ  المَّ 

 ل.قبُّ معنى التَّ م ذ ْكره من على ما تقدَّ  ،(وأن يتقبَّل صيامنا وقيامنا

ت الفتنوُيصل  ) ، تي ُتنت ج ضىالًَّل أي من الفتن الَّ (؛ ح أحوالنا ويعيَذنا جميًعا من ُماالَّ

يىْ  ن ُماىالَّ واَّلسىتعاذة م ىى ىىَتن ُرو  مىىن  ، ووردت عىىن جماعى ٍ َّل تصىحُّ  يف أحاديىىَث  ت الف 

  عمرَ  كابن   ؛لوالسَّ 
ِّ
عاء مىن الىدُّ غيىره، فل ، وإسناده حسنٌ «نن الكربىالسُّ »يف  عند البيهقي

َتن(.هم أعذين من ُماالَّ )اللَّ  :أن يدعو العبد المشروع  ت الف 

ى ؛(قىادة المسىلمين أن ُيصىلَح )  سأل اهلل المَّ  لمىا يف صىالحهم مىن  ؛امهمأي ُحكَّ

ٍِّ ويجمع كلمتَ صالح المسلمين، ) مىا فيىه مىن قىوَّ  ؛(هم على الحى
ة المسىلمين، هم وقىوَّ ت  ل 

( 
ُّ
 (.والقادر عليهَذ ٰل َك  إنَّه ولي

ىى  ؒخىىتم الىىمَّ  ىى الم؛ فىىإنَّ تعىىالى بالسَّ ىى روعٌ ىالم مشىىالَخىىْتم بالسَّ الم، كاَّلفتتىىاح بالسَّ

صىانيو يف التَّ َذ ٰل ىَك  م، ومثىُل رف أن ُيسلِّ ىنصام، وإذا بتداًء أن ُيسلِّ اإذا جاء  شَرع للعبد  ىويُ 

 ه يختتمها أيًاافإنَّ  - سال َ وكذا الرِّ  - بسالمٍ  صنيَو ستفتح التَّ ا، فإذا ستفتحها بسالمٍ  ال َمن  

ىالم علىيكم ورحمى  ، فاستيفاؤه بقول: )به على أكمل وجوته أكمُل  واإلتيانُ ، بسالمٍ  السَّ

ىاهلل وبركاته ى ،الم علىيكم(( أفال مىن اَّلقتصىار علىى قىول )السَّ الم أو علىى قىول: )السَّ

 عليكم ورحم  اهلل(.

 سال  بما يناسع المقام.الرِّ  هتىٰذعليٍ على يكمل التَّ  اهىٰذوب  

 .أن يرزقنا علًما نافًعا وعماًل صالًحا  نسأل اهلل

ى اهلل وسلم علىى العالمين، وصلَّ  ويرضى، والحمد هلل ر ِّ  ٍ اهلل الجميع لما يحعُّ وفَّ 
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 .وآله وصحبه أجمعينَ  دٍ عبده ورسوله محمَّ 

 

ْرُح ِفي َاجلٍس   َواِحدٍ َتمَّ الشَّ

بت الثَّاان والعشرين ِاْن َشْهِر شعباوَ   يوم السَّ

 َسَنَة سبعٍ َوَثالِثيَن َبْعَد اأَلْرَبِعِماَئِة َواأَلْلِف 

 ِبَمِديَنِة الرِّياض ◙ يرٍ مَ بن عُ  ِفي َاْسِجِد اصعبَ 
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