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لِمعالِي الشيخِ ال ُد ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن عبْ ِد ا ِ
هلل بْن حم ٍد ُ
ُّكتُ ِ

الحمد هلل رب الع،لمين أص إ اهلل على سيدنا محمد وعلى آلهَّ.
قلت:
-1
ُ
المسلم بن خلف القيسي ُؒ ،
قرأت على الشيخ أبي محمد المكي بن ُ
أخربك الحافظ أبو القاسم علـي بـن الحسـين بـن هبـة اهلل ؒ تعـالى فـ قر بـه ،قـا::
الحصـين ،قـا ::أخربنـا أبـو طالـ محمـد بـ ُن
أخربنا أبو القاسم هب ُة اهلل بـن محمـد بـن ُ
محمد بن غ ْيلن ،قا ::حدثنا أبو بكر بن محمد بن عبد اهلل بـن إبـراهيم الشـافعي ،قـا::
حدثنا عبد اهلل بن أحمد ابن حنبل ،قـا ::حـدثنا أبـو ككريـا العابـدُ  -يحيـى بـ ُن أيـوب -
وسر ْي ُج بن يونس ،قـاال :حـدثنا إسـماعيل بـن جعفـر ،قـا ::أخـربأ أبـو سـهيل  -وقـا:
ُ
نـافع بـن مالـ بـن أبـي عـامر  ،-عـن أبيـه ،عـن أبـي
ُسر ْي ٌج يف حديثه :أخربنا أبو ُسهيل
ُ
هريرة ◙؛ أن رسو :اهلل ♀ قاََّّ::
«إَّذَّاَّجَّاءََّّرَّمَّضَّانَّ؛َّفتَّحَّتََّّأَّبَّوَّابََّّالجَّنَّةََّّ،وَّغَّلَّقَّتََّّأَّبَّوَّابََّّالنَّارََّّ،وصفَّدَّتََّّالشَّيَّاطَّينَّ».

ٌ
حديث مخر ٌج يف «الصحيحين».
هـٰذا
ت بـ(األصفادَّ)؛ وهي الس ُ
لسل واألغل.:
وقو ُله«( :وَّصفَّدَّتََّّالشَّيَّاطَّينَّ»)؛ أي ُشد ْ
واإلشار ُة إلى تفتيح أبواب الجنة فيه وتغليق أبواب النارُ ،يفيـد أن أبـواب الجنـة قبـل
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ُ
رمضـان ُقلبـت
ذ ٰلـ ُمغلقـ ٌة ،وأن أبـواب النـار قبـل ذ ٰلـ مفتوحـ ٌة ُمشـرع ٌة ،فـذذا دخـل

األَرْبَع»

الحا ،:و ُفتحت أبواب الجنة ،و ُغلقت أبواب النار؛ تقريبًا للخلق يف طل ما ُيقر ُبهم إلى

اهلل ،وتبعيدً ا لهم عما ال ُيحبه وال يرضاه.
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لِمعالِي الشيخِ ال ُد ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن عبْ ِد ا ِ
هلل بْن حم ٍد ُ
ُّكتُ ِ

 -2قا ::أخربناه أتم من هـٰذا الشيخ جـدي ؒتعـالى قـراءةً ،قـا ::أخبرنـا عمـي
ُ
إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر
الحافظ أبو القاسم ؒ ،قا ::أخربنا أبو محمد
عمر ب ُن أحمد بن عمر بن مسرور ،قا ::أخربنا
القارئ بنيسابور ،قا ::أخبرنا أبو حفص ُ
أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ،قا ::أخربنا أبو محمد عبدُ اهلل بن ك ْيدان البجلـي –
بالكوفة  ،-قا ::حدثنا أبو كُر ْي محمد ب ُن العلء ،قا ::حدثنا أبو بكر بـن عيـاش ،عـن
األعمش ،عن أبي صالح ،عن أبي هريرة ◙ ،عن النبي ♀ قا::
«إَّذاَّكانَّأولَّليل ٍةَّمنَّشهرَّرمضانَّ؛َّصفدتََّّالشياطينَّ،ومردةَّالجـنَّ،وغلقـتَّأبـوابَّ
ابَّ،ونادَّىَّمنادٍَّ:ياَّباغيَّ
ابَّ،وفتحتَّأبوابَّالجَّنانَّفلمَّيغلقَّمنهاَّب ٌ
النارَّفلمَّيفتحَّمنهاَّب ٌ
الخيرَّ؛َّأقبلَّ،وياَّباغيَّالشرَّ؛َّأقصرَّ،وللََّّعتقاءَّمنَّالنارَّ،وَّذَّٰلكََّّفيَّكلََّّليل ٍَّة».
أخرجه أبو عيسى الترمذي يف «جامعه» ،وأبو عبد اهلل ابـ ُن ماجـ ْه يف «سـننه» ،عـن أبـي
كُري .
مسلم يف «صحيحه» عن علي بن ُح ْجر ،عن إسماعيل بن جعفر.
وأخرج األو:
ٌ
وكذ ٰل َّأخرجه النسائي يف «سننه».
نافع ب ُن مال بن أبي عامر ،وهو عم مال بن أنس الفقيه.
اسم أبي ُسهيلُ :
ُ
أاهلل سبح،نال شع م.
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األَرْبَع»

المصـنف مـن طريـق آخـر
هـٰذا الحديث  -أعني حديث أبي هريرة ◙  -أعـاده ُ
المتْبع له من عزو هـٰذا الحديث إلى الصحيح ،إنمـا ُيـراد بـه
بزيادة يف ألفاظه ،والتخريج ُ
أص ُله ،وأما بتمام هـٰذه األلفاظ فذنه ال ُيوجد يف «الصحيحين» وال أحدهما.
المتقدم ُة ،أما ما كاد عنها ففي النفس مـن ثبوتهـا
والمحفوظَّيفَّهـٰذاَّالحديث :الرواية ُ
شي ٌء ،وال سيما الزيادة التي وقعت يف آخره«( :وللََّّعتقاءَّمنَّالنارَّ،وَّذَّٰلكََّّفيَّكلََّّليل ٍَّة»)
غيـره بتمـام هــٰذا
فذن هـٰذا الحديث أخرجـه ابـن ماجـ ْه ُمنفـر ًدا بهــٰذه الجملـة ،وأخرجـه ُ
الحديث.
ٌ
حديث يف حديث ،فذن األعمـش يـروي
وك ن أبا بكر بن عياش أخط فيه ودخل عليه
حديثًا آخر يف الساعة التي تكون يف كـل ليلـة ممـا يغفـر اهلل  لعبـاده فيهـا و ُي ْعـت ُقهم،
وك نه دخل عليه هـٰذه الجمل ُة من الحديث اآلخر.
واألحاديثَّالواردةَّالمصرَّحةََّّبالعتقََّّمنَّالنَّارَّيفَّرمضـانََّّالَّتسـلَّمََّّمـنَّضـع ٍ َّ ،لــٰك ْن
دالالت األحاديث العامة تـد :علـى ذ ٰلـ ؛ كمـا يف حـديث أبـي هريـرة الـذي رواه ابـ ُن
ئَّدَّخـلََّّعَّلَّيـهََّّ
وغيـره بسـند قـوي؛ أن النبـي ♀ قـا« ::رَّغـمََّّأَّنـ ََّّامـرَّ ٍَّ
خزيمة
ُ
رَّمَّضَّانََّّثمََّّخَّرَّجََّّوَّلَّمََّّيغَّفَّرََّّلَّهَّ» ،فقو ُله ♀« :وَّلَّمََّّيغَّفَّرََّّلَّهَّ» إعـل ٌم بـ ن المغفـرة
يكثُ ـ ُر حــظ الخلــق منهــا يف رمضــان ،ومقتض ـى المغفــرة هــو عتْ ـ ُق العبــد مــن الن ـار ،أم ـا
تسلم من ضعف.
المصرحة بذ ٰل فذنها ال
ُ
األحاديث ُ
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لِمعالِي الشيخِ ال ُد ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن عبْ ِد ا ِ
هلل بْن حم ٍد ُ
ُّكتُ ِ

قا:◙ :
قلت :أخبـــرك أبو سعيـــد عبـد الر ْح ٰمــن بـن
-3
ُ
قرأت على الشيخ والدي ُؒ ،
عبد اهلل  -قـراء ًة -؛ فـ قر بـه ،قـا ::أخبرنـا أبـو بكـر أحمـدُ بـ ُن الحسـين بـن الحسـن بـن
المقرب ،قا ::أخبرنا أبو الفوارس طرا ُد بـ ُن محمـد بـن علـي الزينبـي ،قـا ::أخبرنـا أبـو
ُ
الحسن محمد ب ُن أحمد بن محمد بن ر ْكقو ْيه ،قا ::أخبرنا محمد ب ُن يحيى بن عمـر بـن
ُ
سفيان بـن ُعييْنـة ،عـن الزهـري،
علي بن حرب ،قا ::حدثنا علي بن ح ْرب ،قا ::حدثنا
عن أبي سلمة عن أبي هريرة ◙ ،عن النبي ♀ قا::
«مَّنََّّصَّامََّّرَّمَّضَّانََّّإَّيمَّا ًناَّوَّاحَّتَّسَّابًاَّغفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّدَّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهََّّ،وَّمـنََّّقـامََّّلَّيَّلـةََّّالقـدَّرََّّإَّيمَّانًـاَّ
وَّاحَّتَّسَّا ًبا؛َّغفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّدَّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ».
فق على صحته.
مت ٌ

قو ُله ♀«( :مـنََّّصـامََّّرَّمَّضـانََّّإَّيمَّانًـاَّوَّاحَّتَّسـا ًبا») ،و(«مـنَّقـامَّليلـةَّالقـدرَّ
إَّيمَّا ًناَّوَّاحَّتَّسَّابًا»)؛ فيهَّذكرََّّشَّرَّيطَّتَّيَّنََّّلتحصيلَّالثَّوابَّالمذكورَّيفَّهـٰذاَّالحديثَّ:
• أَّولَّهماَّ:أنَّيكونَّالصَّيامَّوالقيامَّإيمانًا ،والمراد بـ(اإليمان) :التصديق ب مر اهلل.
• وثانيهماَّ:أنَّيكونَّذَّٰلكَّاحتسا ًبا؛ أي طل ًبا للثواب من اهلل ▐.
اهمـا حتـى يحصـل لـه هــٰذا
وهـٰذان شرطان ثقيلن ،يحتاج المرء إلـى إشـهاد قلبـه إي ُ
األجر.
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وقوله ♀«( :غفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّدَّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ»)؛ هو عند بعـ

أهـل العلـم عـام يف

نـدرج
اسم (ما تقدم) ،فكل ما تقدم هـٰذين العملين ُم
ٌ
الصغائر والكبائر؛ ألن هـٰذا يشمله ُ
يف جملة المغفرة.
ومذهبَّالجمهور :أن ذ ٰل َّمختص بالصغائر ،وأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة.
وه ــٰذا مــذه الجمهــور يف ه ــٰذه األحاديــث ،بــل نقــل اب ـ ُن رج ـ ؒ يف «فــتح
الباري» و«جامع العلوم والحكم» اإلجماع على ذ ٰل  ،وعد غيره ً
قوال شاذا.
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لِمعالِي الشيخِ ال ُد ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن عبْ ِد ا ِ
هلل بْن حم ٍد ُ
ُّكتُ ِ

 -4أخبـرنا الحس ُن ،قا ::أخبــرنا علي بن الحسن قا ::أخبـــرنا أبـو القاسـم بـن أبـي
الم ْست ْملي ،قا ::أخبرنا أبو سعد محمد بـ ُن عبـد الرحمــٰن األديـ  ،قـا::
عبد الرحمـٰن ُ
الحسي ُن ب ُن أحمد بن علي بن خزيمـة الكرابيسـي ،قـا ::حـدثنا اإلمـا ُم
أخبرنا أبو محمد ُ
أبو بكر محمد ب ُن إسحاق ب ُن خزيمة ،قا ::حدثنا أحمـدُ بـن ع ْبـدة ،قـا ::حـدثنا حمـا ُد،
عن أيوب ،عن أبي قلبة ،عن أبي هريـرة ◙ ،قـا ::قـا :رسـو :اهلل ♀
يبش ُر أصحابه:
«قَّدََّّجَّاءَّكَّمََّّرَّمَّضَّانَّ؛َّشَّهَّ ٌرَّمَّبَّارَّ ٌكَّ،افَّتَّرَّضََّّاللََّّعَّلَّيَّكَّمََّّصَّيَّامَّهََّّ،تفَّتَّحَّفيـهَّأبـوابَّالجنـةَّ،
وتغلقَّفيهَّأبوابََّّالجَّحَّيمََّّ،وَّت ُّ
غلَّفَّيهََّّالشَّيَّاطَّينََّّ،فَّيـهََّّلَّيَّلـةٌَّخَّيـ ٌرَّمـنََّّأَّلـ ََّّشـهَّرٍَّ،مـنََّّحـرَّمََّّ
خَّيَّرَّهَّاَّفَّقَّدََّّحَّرَّمَّ».
أخرجه النسـائي يف « ُسـننه» ،عـن ب ْشـر بـن هـل ،:عـن ع ْبــد الـوار بـن سعيــد ،عـن
أيوب.
 -5أخبرنا الشـيخ أبـو القاسـم ُمحاسـ ُن بـ ُن أبـي القاسـم محمـد الجـ ْوبري ؒ -
ُ
الحافظ أبو القاسم ،قا ::أخربنا أبو القاسم هب ُة اهلل بن
قراء ًة عليه بج ْوبـر  ،-قا ::أخبرنا
الحصيْن ،قا ::أخبرنا أبو طال ب ُن غيْلن ،قا ::حدثنا أبو بكـر الشـافعي ،قـا ::حـدثنا
ُ
حـاتم -
عبدُ اهلل ب ُن أحمد ابن حنبل ،قا ::حدثنا محمـد بـ ُن عبـاد المكـي ،قـا ::حـدثنا
ٌ
يعني ابن إسماعيل التبان  ،-عن كثير بن كيد ،عـن عمـرو بـن تمـيم ،عـن أبيـه ،عـن أبـي
هريرة ◙؛ أن رسو :اهلل ♀ قا::
«قَّدََّّأَّظَّلَّكَّمََّّشَّهَّرَّكَّمََّّهَّـٰذَّاَّ،بَّمَّحَّلَّوفََّّرَّسَّولََّّاللََّّ♀َّ،مَّاَّدَّخَّلََّّعَّلَّىَّالمَّؤَّمَّنَّينََّّ
شَّهَّ ٌرَّخَّيَّ ٌرَّلَّهَّمََّّمَّنَّهََّّ،وَّمَّاَّدَّخَّلََّّعَّلَّىَّالمَّنَّافَّقَّينََّّشَّهَّ ٌرَّشَّرََّّلَّهَّمََّّمَّنَّهَّ».

تطريز «جز ٌء فيه أحاديث شهر رمضان» البن عساكر

األَرْبَع»

16

 -6أ ْخبرنا محمدُ ب ُن إبراهيم ،قا ::أخبرنا أبو بكـر عبـد اهلل بـ ُن محمـد ،قـا ::أخبرنـا

أحمدُ ب ُن المظفر ،قا ::أخربنا عبد الرحمـٰن ب ُن عبيد اهلل ،قا ::حدثنا أحمدُ ب ُن جعفر بن
ح ْمدان ،قا ::حدثنا عبدُ اهلل ب ُن أحمد ابن حنبل ،حدثنا أبـو عمـرو األنصـاري ن ْصـ ُر بـن

علي ،قا ::حدثنا أبي ،عن أبيه ،عن الن ْضر بن شيبان ،عن أبي سلمة بن عبد الرحمـٰن بن
عوف ،قا ::أخبرنا عبد الرحمـٰن ب ُن عوف ،قا ::إن رسو :اهلل ♀ ذكـر شـهر
رمضان فقا::
«إَّنََّّرَّمَّضَّانََّّافَّتَّرَّضََّّاللَََّّّصَّيَّامَّهََّّ،وَّإَّنَّيَّسَّنَّنَّتََّّلَّلَّمَّسَّلَّمَّينََّّقيامهَّ،فَّمَّنََّّصَّامَّهََّّوَّقَّامَّهََّّ
إَّيمَّانًاَّواحتسابًاَّخرجَّمنََّّال َُّّذنوبَّكيومََّّولدتهَّأ ُّمهََّّ،وَّمـنََّّأَّدَّىَّفَّرَّيضـ ًَّةَّفَّيـهََّّكـانََّّكَّمـنََّّأَّدَّىَّ
سَّبَّعَّينََّّفَّرَّيضَّ ًَّةَّفَّيمَّاَّسَّوَّاهَّ».
قـــرأت علـــى الشـــيخ أبـــي محمـــد عبـــد العزيـــز بـــن أبـــي محمـــد بـــن علـــي
-7
ُ
قلت :أخبرك أبو القاسم بن أبي محمد – قراء ًة  ،-قـا ::أخبرنـا أبـو
الصالحي ُؒ ،
القاسم كاهـ ُر بـ ُن طـاهر بـ ُن محمـد الشـحامي ،قـا ::أخربنـا أبـو بكـر  -وهـو أحمـدُ بـ ُن
المزني ،قـا ::حـدثنا والـدي،
ُ
الحسين البيهقي  ،-قا ::أخبرنا أبو ككريا ب ُن أبي إسحاق ُ
قاُ ::قرئ على محمد بن إسحاق بن خزيمـة ،أن علـي بـن ُح ْجـر حـدثهم ،قـا ::حـدثنا
يوسف بـ ُن كيـاد ،عـن همـام بـن يحيـى ،عـن علـي بـن ك ْيـد بـن ُجـدْ عان ،عـن سـعيد بـن
ُ
المسي  ،عن سـلمان الفارسـي ◙ قـا ::خطبنـا رسـو :اهلل ♀ يف آخـر
يوم من شعبان فقا::
يمَّ،شَّهَّ ٌَّرَّمَّبَّارَّ ٌكَّ،شـهَّ ٌرَّفَّيـهََّّلَّيَّلـةٌَّخَّيـ ٌرَّمـنََّّأَّلـ ََّّشـهَّرٍَّ،
«أَّ َُّّيهَّاَّالنَّاسَّ؛َّقَّدََّّأَّظَّلَّكَّمََّّشَّهَّ ٌرَّعَّظَّ ٌَّ
جَّعَّلََّّاللََّّصَّيَّامَّهََّّفَّرَّيضَّ ًةَّ،وَّقَّيَّامَّلَّيَّلَّهََّّتَّطَّ َُّّو ًعاَّ،مَّنََّّتَّقـرَّبََّّفَّيـهََّّبَّخَّصـلَّ ٍَّةَّمـنََّّالخَّيـرََّّكـانََّّكَّمـنََّّ
أَّدَّىَّفَّرَّيضَّ ًَّةَّفَّيمَّاَّسَّوَّاهََّّ،وَّمَّنََّّأَّدَّىَّفَّرَّيضَّةًَّفَّيهََّّكـانََّّكَّمـنََّّأَّدَّىَّسـبَّعَّينََّّفَّرَّيضـ ًَّةَّفيمـاَّسـواهََّّ،
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وَّهَّوََّّشَّهَّرََّّالصَّبَّرََّّ،وَّالصَّبَّرََّّثَّوَّابَّهََّّالجَّنَّةََّّ،وَّشَّهَّرََّّالمَّوَّاسَّاةََّّ،وَّشَّهَّ ٌرَّيَّزَّادََّّفَّيَّرَّزَّقََّّالمَّؤَّمَّنََّّ،مـنََّّ
فَّطرََّّفَّيهََّّصَّائَّ ًماَّكَّانََّّلَّهََّّمَّغَّفَّرَّةًَّمَّنََّّذَّنَّوبَّهََّّ،وَّعَّتَّقََّّرَّقَّبَّ ٍةَّمَّنََّّالنَّارََّّ،وَّكَّانََّّلَّهََّّمَّثَّلََّّأَّجـرَّهََّّمـنََّّغَّيـرََّّ
أَّنََّّيَّنَّقَّصََّّمَّنََّّأَّجَّرَّهََّّشَّيَّ ٌَّء»َّ .
قلنا :يا رسو :اهلل؛ ليس كلنا يجدُ ما يفط ُر الصائم!
ُ
رسو :اهلل ♀:
فقا:
«يعَّطَّيَّاللََّّهَّـٰذَّاَّالثَّوَّابََّّمَّنََّّفَّطَّرََّّصَّائَّماَّعَّلَّىَّمذقةَّلَّبَّ ٍنَّ،أَّوََّّتَّمَّرَّةٍَّ،أَّوََّّشَّرَّبَّ ٍةَّمَّنََّّمَّ ٍ
اءَّ،وَّمَّنََّّ
ً
أَّشَّبَّعََّّصَّائَّ ًماَّسَّقَّاهََّّاللََّّمَّنََّّحَّوَّضَّيَّشَّرَّبَّةًَّالََّّيَّظَّمَّأََّّحَّتَّىَّيَّدَّخَّلََّّالجَّنَّةََّّ.
وَّهَّوََّّشَّهَّ ٌرَّأَّوَّلَّهََّّرَّحَّمَّ ٌَّةَّ،وَّأَّوَّسَّطَّهََّّمَّغَّفَّرَّ ٌةَّ،وَّآخَّرَّهََّّعَّتَّ ٌقَّمَّنََّّالنَّارََّّ،مـنََّّخَّفـ ََّّعـنََّّمَّمَّلَّوكـهََّّ
الَّ:خَّصـلَّتَّانََّّتَّرَّضـونََّّبَّهَّمـاَّ
فَّيهََّّغَّفَّرََّّاللََّّلَّهََّّوَّأَّعَّتَّقَّهََّّمَّنََّّالنَّارَّ؛َّفَّاسَّتَّكَّثَّرَّواَّفَّيهََّّمَّنََّّأَّرَّبـعََّّخَّصـ ٍَّ
رَّبَّكَّمَََّّّ،وَّخَّصَّلَّتَّانََّّالََّّغنَّىَّبَّكَّمََّّعَّنَّهَّمَّا؛َّأَّمَّاَّالخَّصـلَّتَّانََّّاللَّتـانََّّتَّرَّضـونََّّبَّهَّمـاَّرَّبَّكـمََّّ:
فَّشَّهَّادَّةََّّأَّالََّّإَّلَّهََّّإَّالََّّاللََّّ،وَّتَّسَّتَّغَّفَّرَّونَّهََّّ،وَّأَّمَّاَّاللَّتَّانََّّالََّّغنَّىَّبَّكـمََّّعَّنَّهَّمـاَّ:فَّتَّسـأَّلَّونََّّاللََّّالجَّنـةََّّ،
وَّتَّعَّوذَّونََّّبَّهََّّمَّنََّّالنَّارَّ».

المصنف ؒ هاهنا أربعة أحاديث ،انـتظم فيهـا معنًـى ُصـدر بـه يف أوائلهـا،
أورد ُ
وهو (البشار ُة برمضان) ،تار ًة بالتصريح بذ ٰل يف قو :الراوي( :يبش ُر أصـحابه) ،وتـار ًة
بقوله( :خطبنا رسو :اهلل ♀ يف آخر يوم من شعبان فقا ،):وتار ًة بقوله«( :قَّدََّّ
يم»).
أَّظَّلَّكَّمََّّشَّهَّ ٌرَّعَّظَّ ٌَّ
وهـٰذهَّاألحاديثَّاألربعةَّجمي ًعاَّضعافٌَّ ،إما لضعف أسانيدها ،أو لكونها معل ًة بالنظر
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أثـرَّمرفـو ٌََّّوالَّ
واألحاديثَّالمرويَّةََّّيفَّ(البَّشَّارةَّبرمضانَّ)َّضعيف ٌَّةَّ،والَّيثبـتَّيفَّذَّٰلـكَّ ٌ
موقوفٌَّ ،لـٰكنه من جملة العادات ،فالصـحيحََّّ:أن التبشـير برمضـان  -ويف ضـمن ذ ٰلـ َّ
التهنئة به  -أنه من جملة ما اعتاده الناس ،وماَّاعتادهَّالنـاسَّ،ولـمَّيكـنَّمخال ًفـاَّللشـر ؛َّ
فاألصلَّفيهَّاإلباحة ،وهـٰذهَّقاعد ٌة يف التهاني سبق ْ
أن بيناها ،وذكرها جماع ٌة من ال ُقدماء؛
المنذري  ،-ومنهم العلمة عبد الرحمــٰن بـن ناصـر
منهم أبو الحسن المقدسي  -شيخ ُ
السعدي ؒ.
أصـل شـرعيا؛
ً
الجـواك واإلباحـة؛ إال أن ُتخـالف
فاألصلََّّيفَّالتَّهاينَّبماَّاعتادهَّالنَّاس:
ُ
صارت عاد ًة للناس.
ك ن ُيهنئه بعيد من أعياد الكفار ،أو عيد ُمبتدع = فهـٰذهَّمحرم ٌة ولو
ْ
فلإلنسان أن ُيهنئ و ُيبشر برمضـان إباحـةً ،أمـا اسـتحباب ذ ٰلـ وعـده مشـرو ًعا ،فـل
ينته

ٌ
دليل عليه؛ لضعف األحاديث الواردة يف ذ ٰل .

وقو ُلــه يف الحـــديث األو«( ::وَّت ُّ
غــلَّفَّيـــهََّّالشــيَّاطَّينَّ»)؛ هـــو بمعنــى« :وَّتصـــفَّدَّ فيـــهَّ
الشياطينَّ» ،فالمراد بذ ٰل  :تقييدُ ها باألغل :والسلسل.
وقو ُله يف الحديث التالي«( :مَّاَّدَّخَّلََّّعَّلَّىَّالمَّؤَّمَّنَّينََّّشَّهَّ ٌرَّخَّيَّ ٌرَّلَّهَّمََّّمَّنَّهََّّ،وَّمَّاَّدَّخَّلََّّعَّلـىَّ
المَّنَّافَّقَّينََّّشَّهَّ ٌرَّشَّرََّّلَّهَّمََّّمَّنـهَّ») ،باعتبـار مـا يتهيـ للمـممنين مـن فعـل الخيـر ،ومـا ُي ْحر ُمـه
كثيـر،
خيـر ٌ
المنافقون منه ،فذن المـممنين إذا ُفتحـت لهـم أبـواب الخيـر فيـه حصـل لهـم ٌ
ُ
حصـو :الشـر لهـم بمـا ضـي ُعوه مـن الشـرائع
والمنافقون إذا ضي ُعوا تل األبواب ترت
وأسباب المغفرة.
وقوله يف الحديث التالي«( :ومنَّأدىَّفريضةًَّفيهَّكَّانََّّكَّمـنََّّأَّدَّىَّسـبعينَّفَّرَّيضـ ًَّةَّفيمـاَّ

19

لِمعالِي الشيخِ ال ُد ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن عبْ ِد ا ِ
هلل بْن حم ٍد ُ
ُّكتُ ِ

سواهَّ»)؛ لم تثبت مضاعف ُة الفرائ

والنوافل يف رمضان ،بل النافل ُة والفريض ُة فيه بمثلها

أعظم كيفي ًة من الحسنة
يف غيره ،لـٰكن الحسنة المفعولة يف كمان شريف أو مكان شريف
ُ
المفعولة يف غيره.
مثل يف غير رمضان مع صلة الظهر يف رمضان تتفاضلن من جهة كيفية
فصلة الظهر ً
الحسنة ال كميتها ،فالحسن ُة هي الحسن ُة ،لـٰكن كيفيتُها مختلف ٌة؛ لشرف الزمان.
ثم ختم بالحديث اآلخر الطويل المشهور ،وفيـه ُجمـ ٌل شـائع ٌة؛ كقولـه«( :وهـوَّشـه ٌرَّ
كثيـر مـن
أولهَّرحمةٌَّ،وأوسطهَّمغفر ٌةَّ،وآخرهَّعت ٌقَّمنَّالنارَّ») ،وهــٰذه الجملـة ي ْلهـ ُج بهـا ٌ
ُ
رمضان كله رحم ٌة ،وكله مغفر ٌة ،وكله محل للعتق من
الوعاظ ،ولم يثبت فيها شي ٌء ،بل
ٌ
صحيح عن النبي ♀.
حديث
النار ،وهـٰذا التنويع لم ير ْد فيه
ٌ

20

تطريز «جز ٌء فيه أحاديث شهر رمضان» البن عساكر

األَرْبَع»

ت على الشيخ أبي البقاء يعيش بن علي بن يعـيش بـن أبـي السـرايا الموصـلي
 -8قرأ ُ
قلت :أخبرك الخطي ُ أبو الفضل عبدُ اهلل ب ُن أحمد ابن
شيخ النحاة بحل بها ُؒ ،
محمد  -قراء ًة عليه بالم ْوصل  ،-قا ::أخبرنا أبو القاسم علي ب ُن أحمد بن بيان الـرك ُاك،
قا ::أخبرنا أبو علي الحس ُن ب ُن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان ،قا ::أخبرنا أبو
جعفر محمدُ ب ُن محمد الواسطي ،قا ::حدثنا محمدُ بن يونس ،قا ::حدثنا أبو عاصـم،
المنْكدر ،قا ::اجتمع كع ٌ وأبو هريـرة ،فقـا :أبـو
عن موسى بن ُعبيـدة ،عن محمد بن ُ
هريرة لكع  :أتجدون هـٰذا الشهر يف كتاب اهلل ؟ فقا :كع ٌ  :بل أنت؛ ف خب ْرنا ما
ُ
سـمعت
يقـو :فيـه ،فقـا :أبـو هريـرة ◙ :صـدقت،
كان رسـو :اهلل ♀
ُ
رسو :اهلل ♀ ُ
يقو::
«مَّنََّّصَّامََّّرَّمَّضَّانََّّإَّيمَّا ًناَّوَّاحَّتَّسَّا ًباَّغفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّدَّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ» .
()1

 -9أخبرنا أبو القاسم ،قا ::أخبرنا أبو القاسم ،قا ::أخربنا أبو القاسم ،قا ::أخبرنـا
المطه ُر ب ُن محمد البيـ ُع ،قا ::حدثنا أبو سعيـد محمدُ ب ُن علـي بـن عمـرو ،قـا ::حـدثنا
ُ
عثمـان بـن اله ْيـثم ،قـا::
عبدُ اهلل ب ُن جعفر ،قا ::حدثنا ُأسـ ْيدُ ابـن عاصـم ،قـا ::حـدثنا
حدثنا هشا ُم ب ُن كياد أبو المقدام ،عن محمد بن محمد بن األسود ،عن أبـي سـلمة ،عـن
أبي هريرة ◙ قا ::قا :رسو :اهلل ♀:
«أعطيتَّأمتيَّفيَّرمضانَّخمسَّخص ٍ
الََّّ-لمَّتعطهَّنََّّأمةٌَّكانتَّقبلهمَََّّّ:-خلوفَّفـمَّ
الصائمَّعندَّاللَّأطيبَّمنَّريحَّالمسكََّّ،ويسـتغفرَّلهـمَّالمئئكـةَّحتـىَّيفطـرواَّ،وتصـفدَّ
ُ
الحديث مخر ًجا يف «الصحيحين» من غير هـٰذا الطريـق ،وإال فـالطريق التـي سـاقها
( )1سلف هـٰذا
المصنف ضعيفةٌ ،لـٰكن سبق اإلعلم ب ن حديث أبي هريرة مخر ٌج يف «الصحيحين».
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مردةَّالشياطينَّفئَّيصلونَّإلىَّماَّكانواَّيصلونَّإليهَّ،ويزينََّّاللَّجنتهَّفيَّكلَّيو ٍمَّ،فيقولَّ:
يوشكَّعباديََّّالصالحونَّأنَّيلقواَّعنهمََّّالمَّؤَّونةَّواألذىَّ،ويصيرواَّإليكََّّ،ويغفرَّلهمَّفيَّ
آخرَّليل ٍةَّمنَّرمضانَّ».
فقالوا :يا رسو :اهلل؛ هي ليل ُة القدر؟
قا« ::الَّ؛َّولَّـٰكنََّّالعَّامَّلََّّإَّنَّمَّاَّيَّوَّفَّىَّأَّجَّرَّهََّّعَّنَّدََّّانَّقَّضَّاءََّّعَّمَّلَّهَّ».
قو ُله« :خلوفَّفمَّالصائمَّ»؛ يعنـي تغيـر رائحـة فمـهُ ،يقـا ::خلـف ُفـو ُه  -إذا تغيـر ،-
ف ُخ ُلو ًفا.
يخ ُل ُ
ومنه« :ن ْوم ُة الضحى م ْ
خلف ٌة للفم»؛ أي مغير ٌة له.
ُ
وسئل عن ُقبلة الصائم؟  -فقا« ::ما أر ُب إلى خلـوف
ومنه
حديث علي ◙ ُ -
فيها؟!».
رت بالصوم؟!
يعني :وما حاجتُ إلى تقبيل فيها ،ورائحتُه قد تغي ْ
واهلل أعلم.

ضعيف.
المصنف ؒ تعالى إسناده
ٌ
هـٰذا الحديث الذي أورده ُ
بعضها فيما ُي ْستقب ُل.
و( ُخ ُلوف فم الصائم) ورد مدْ ُحه يف أحاديث صحاح  -ي تي ُ
ف ،من أنه تغير رائحة الفم ،لـٰك ْن ألجل ُخ ُلو
المصن ُ
والمرادَّبـ(الخَّلوفَّ) :على مابينه ُ
أكـل وال شــرا ًبا ،فتغيـر
ناشـئ مـن جـوف الصـائم ،إ ْذ لـم ي ْطعـ ْم ً
الباطن؛ فذن هـٰذا التغير
ٌ

تطريز «جز ٌء فيه أحاديث شهر رمضان» البن عساكر

خرجت من فمه.
وتصاعدت رائح ُته حتى
جو ُفه
ْ
ْ
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 -10أخبرنا الش ُ
يخ أبو عبد اهلل محمدُ ب ُن أبي الجعد بن ف ْتيان النهراوأ الفقي ُه المعد:
بنت أبي ن ْصر أحمد بن الفرج
 قراء ًة عليه ببغداد  ،ؒ -قا ::أخبر ْتنا الكاتبة ُش ْهد ُة ُالحسـين بـن
ابن عمر الدينوري اإلبري  -قراء ًة  ،-قالت :أخربنـا أبـو الحسـن علـي بـ ُن ُ
علي بن أيوب البز ُاك ،قـا ::أ ْخبرنـا أبـو القاسـم عبـدُ الملـ بـ ُن محمـد بــن عبـد اهلل بـن
ب ْشران ،قا ::أ ْخبـــرنا أبو حفــص ُعمــ ُر بـ ُن محمد بن أحمد بن عبد الرحمـٰن الجمحـي
 بمكة  ،-قا ::حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز  -بمكة  ،-قا ::حدثنا أبو نُعـيم،ُ
األعمش ،عـن أبـي صـالح ،عـن أبـي هريـرة ◙ ،قـا ::قـا :رسـو :اهلل
قا ::حدثنا
♀:
يَّ.
«يَّقَّولََّّاللَََّّّ:الصَّوَّمََّّلَّيَّوَّأَّنَّاَّأَّجَّزَّيَّبَّهَّ؛َّيَّدَّ ََّّشَّهَّوَّتَّهََّّوَّأَّكَّلَّهََّّوَّشرَّبَّهََّّمَّنََّّأَّجَّلَّ َّ
وَّالصَّوَّمََّّجَّنَّ ٌَّةَّ.
وَّلَّلصَّائَّمََّّفَّرَّحَّتَّانََّّ:فَّرَّحَّةٌَّعَّنَّدََّّإَّفَّطَّارَّهََّّ،وَّفَّرَّحَّ ٌَّةَّعَّنَّدََّّلَّقَّاءََّّرَّبَّهَََّّّ.
وَّلَّخَّلَّوفََّّفَّيهََّّأَّطَّيَّبََّّعَّنَّدََّّاللََّّمنََّّرَّائَّحَّةََّّالمَّسَّكَّ».
ٌ
ومسلم  -من حديث األعمش  -يف «الصحيح».
صحيح؛ أخرجه البخاري
حديث
ٌ
ٌ
 -11أ ْخبرنا الشيخ أبو نصر محمد ب ُن هبة اهلل بن محمد بن هبـة اهلل فقيه أهـل الشــام
 قراء ًة  ،ؒ -قال :أخبرنا أبي الش ُيخ أبو محمد هب ُة اهلل ب ُن محمد  -قراء ًة  ،-قا::
ئيس أبو علي محمدُ ب ُن سعيد بن إبراهيم بن نبهان الكاتـ ُ  ،قـا ::أخبرنـا أبـو
أخبرنا الر ُ
علي الحس ُن ب ُن أحمد ْبن شاذان ،قا ::أ ْخبرنا أبو محمد د ْعل ُج ب ُن أحمد بن د ْعلج ،قا::
أ ْخبرنا أبو الحسن علي ب ُن عبد العزيز الكات  ،قا ::أ ْخبرنا أبو عبيد القاسـ ُم بـ ُن سـلم،
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قا ::حدثنا اب ُن أبي عدي ،عن حاتم بن أبي صغيرة ،عن سماك بن ح ْرب ،عـن عكرمـة،

األَرْبَع»

عن ابن عباس ¶ ،عن النبي ♀ قا::
ابَّ،أَّوََّّظَّلَّمـ ٌَّةَّ،أَّوََّّ
«صَّومَّواَّلَّرَّؤَّيَّتَّهََّّ،وَّأَّفَّطَّرَّواَّلَّرَّؤَّيَّتَّهََّّ،فَّإَّنََّّحَّالََّّبَّيَّنَّهََّّوَّبَّيَّنَّكَّمََّّغَّيَّ ٌَّمَّ،أَّوََّّسـحَّ ٌ َّ
هَّبوَّ ٌَّة؛َّفَّأَّكَّمَّلَّواَّالعَّدَّةََّّ.
الََّّتَّسَّتَّقَّبَّلَّواَّالشَّهَّرََّّاسَّتَّقَّبَّ ًاالَّ،وَّالََّّتَّصَّلَّواَّرَّمَّضَّانََّّبَّيَّوَّ ٍَّمَّمَّنََّّشَّعَّبَّانَّ».

ومـداره علـى
المصنف أخرجه النسائي وأحمدُ وغيرهمـا،
ُ
هـٰذا الحديث الذي أورده ُ
سماك بن ح ْرب عـن عكرمـة عـن ابـن عبـاس ،وسـم ُ
اك وإن كـان جيـد الحـديث إال أنـه
يضطرب يف حديث عكرمة ،كما ذكره علي بن المديني وأبو داود وغيرهما؛ فذسناد هـٰذا
الحديث ضعيف.
ل ــٰكن معنــاه مــروي يف أحاديــث عديــدة ســت م معنــا  -إن شــاء اهلل تعــالى -يف رســالة
«قواطع األدلة» ،فذن مصنفها جمع األحاديث التي يف هـٰذا المعنى ،لــٰكن ذكـر (اله ْبـوة)
إنما جاء يف هـٰذا الحديث.
والمقصودَّبـ(الهَّبَّوَّة) :الغبرة.
فكلَّ ٍ
حائلَّلهَّحكمََّّمـاَّذكـرَّيفَّاألحاديـثَّالصـحيحةَّ
وهي يف معنى الغيْم والسحابَّ ُّ ،
َّسحاب.
ٍ َّ
مَّنَّغي ٍَّمَّأو
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المسل ُم ب ُن أحمد بن علي الماكأ النصيبي – قراء ًة ،-
 -12أ ْخبرنا الشيخ أبو الغنائم ُ
ُ
إسـماعيل بـ ُن محمـد
قا ::أخبرنا الحافظ أبو القاسم ؒ ،قا ::أ ْخبرنـا أبـو القاسـم
ُ
سليمان ب ُن إبراهيم ،قـا ::حـدثنا عبـدُ اهلل بـ ُن محمـد بـن ح ْمدو ْيـه،
التيمي ،قا ::حدثنا
قا ::حدثنا محمد ب ُن عبد اهلل بن إبراهيم ،قا ::حدثنا محمدُ ب ُن أحمـد بـن أبـي العـوام،
ف ب ُن خليفة ،عن ُعبيد اهلل بن عبْد اهلل بْن أبي ُمليْكة ،عن
قا ::حدثنا أبي ،قا ::حدثنا خل ُ
األعمش ،عن أبي صالح ،عن أبي هريرة ◙ ،قا ::قا :رسو :اهلل ♀:
«إَّنََّّأَّمَّتَّيَّلَّنََّّيخزواَّأَّبَّدً اَّمَّاَّأَّقَّامَّواَّشَّهَّرََّّرَّمَّضَّانَّ».
وقاٌ :
زيهم يف إضاعتهم شهر رمضان؟
رجل من األنصار :وما خ ُ
فقــا« ::انَّتَّه ـاكََّّالمَّح ـارَّمَّ؛َّم ـنََّّعَّم ـلََّّس ـو ًءاَّ،أَّوََّّزَّن ـىَّ،أَّوََّّس ـرَّقَّ؛َّفَّل ـنََّّيقَّب ـلََّّمَّن ـهََّّش ـهَّرََّّ
بََّّوَّالمَّئَّئَّكَّةََّّإَّلَّىَّمَّثَّلَّهَّاَّمَّنََّّالحَّوَّلَّ؛َّفَّإَّنََّّمَّاتََّّقَّبَّلََّّشَّهَّرََّّرَّمَّضـانََّّ
رَّمَّضَّانََّّ،وَّلَّعَّنَّهََّّالرَّ ُّ َّ
فَّلَّيبَّشَّرََّّبَّالنَّارََّّ،فَّاتَّقَّواَّشَّهَّرََّّرَّمَّضَّانَّ؛َّفَّإَّنََّّالحَّسَّنَّاتََّّتضَّاعَّ ََّّفَّيهََّّ،وَّكَّذَّٰلكَّالسَّيَّئَّاتَّ».
المل ْيكي ،عن األعمـش ،عن أبـي صالــح ،عـن أم هـانئ بنـت أبـي طالـ -
غير ُ
روا ُه ُ
ً
بدال من أبي هريرة.

المصـــنف وأخرجـــه جماعـــ ٌة ال يثبـــت عـــن النبـــي
هــــٰذا الحـــديث الـــذي ذكـــره ُ
♀.
ومضاعف ُة الحسنات والسيئات المذكورة فيه:
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▪ إن ُأريد بها مضاعف ُة الكميات؛ فهـٰذا لم يثبت فيه شي ٌء.
▪ وإن ُأريد به مضاعف ُة الكيفيات؛ فهـٰذا دلت عليه أدل ٌة ُمتعدد ٌة.
فذن الحسنة والسيئة قد تع ُظمان كي ًفا باعتبار معنًى يقرتن بها؛ كشرف كمان ،أو مكان،

ُ
وكمان رمضان من أشرف األكمان؛ فالحسن ُة فيه ُتضاعف كيفي ًة ،كما أن السيئة
أو فاعل،
ُتضاعف كيفي ًة.
تعظيما لمقام الشهر.
فالسيئة يف رمضان أكب ُر من نظيرتها يف غيره؛
ً
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 -13أ ْخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمـٰن ب ُن عبد اهلل بـن ُب ْ
الهيـامي
ختيـار بـن علـي ُ
الحسـين عبـدُ الحـق بـ ُن
الح  -قراء ًة عليــه ببغداد  ،ؒ -قاال :أ ْخبرنا أبـو ُ
العبدُ الص ُ
عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف ،قا ::أ ْخبرنـا عبـدُ الملـ بـ ُن
محمد بن الحسين بن ال ُب ُزوغاني ،قا ::أ ْخبرنا أبو الحسن علي ب ُن عمر القزوينـي ،قـا::
اس ،قا ::أ ْخبرنا أحمدُ بـ ُن إسـحاق بـن
أ ْخبرنا أبو الفتح
ُ
يوسف ب ُن ُعمر بن مسرور القو ُ
ال ُب ْه ُلو - :إمل ًء  ،-قا ::حـدثنا عبـد اهلل ابـن الهيـثم الع ْبـدي ،قـا ::حـدثنا و ْهـ ُ بـن
( )1

سـمعت النعمـان ُيحـد ُ  ،عـن الزهـري ،عـن عـروة ،عـن
جرير ،قا ::حدثنا أبي ،قـا::
ُ
عائشة ¶:
أن رسو :اهلل ♀ كان يعتكف العشر األواخر مـن رمضـان حتـى توفـاه اهلل
.
أكواجه ي ْعتك ْفن بعده.
وكان
ُ
قرأت على الصاح أبي المعالي هبة اهلل بن الحسن بن هبة اهلل المعروف بـابن
-14
ُ
ـتْ :
ـت عبــد اهلل
أخبر ْت ـ تجن ـي بنـ ُ
الــدوامي  -بمنزلــه مــن بغــداد  ؒ -تعــالى ،قلـ ُ
الوهباني ُة  -قراء ًة  ،-قالت :أ ْخبرنا أبو عبد اهلل الحسي ُن بـ ُن أحمـد بـن محمـد بـن طلحـة
ُ
النعالي ،قا ::أ ْخبرنا أبو ُعمر عبدُ الواحـد بـ ُن محمـد بـن عبـد اهلل بـن محمـد الفارسـي،
(ُ )1يقاُ ( ::بهلو ،):ألنه ليس يف اللغة كنة (ف ْع ُلو.):
أنشدت:
ويف هـٰذا المعنى
ُ
بالض ا ا ِّام اَل با ْاه ُل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُ
ُب ا ْاه ُل ا ا ا ا ا ا ا ا ُ
اول
اول َّ

اف ال ْي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااس يِف لي اساني ا ا ياها ا ا ا ا ا ْام اف ْع ُلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ُ
اول
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(ح) وأخبرنا الشـ ُ
يخ أبـو عبـدُ اهلل محمـد بـ ُن ُم ْقبـل بـن ف ْتيـان بـن مطــر  -قـراء ًة عليـه
الحسـي ُن بـ ُن
بالم مونية مـن بغـداد  ،-قـا ::أخرب ْتنـا ُشـ ْهدة ُ
بنـت أحمـد ،قالـت :أ ْخبرنـا ُ
أحمد ،قا ::أ ْخبرنا عبد الواحد ب ُن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن مهدي ،قـا ::أ ْخبرنـا
القاضي أبو عبد اهلل المحاملي  -إمل ًء  ،-قا ::حدثنا أحمدُ ب ُن إسماعيل المـدأ ،قـا::
حدثنا مالـ ُ ابـن أنـس ،عـن يزيـد بـن عبـد اهلل بـن الهـادي ،عـن محمـد بـن إبـراهيم بـن
الحار التيمي ،عن أبي سـلمة بـن عبـد الرحمــٰن ،عـن أبـي سـعيد الخـدري ◙،
قا::
كان رسـو :اهلل ♀ يعتكـف العشـر األوسـ مـن رمضـان ،فـاعتكف عا ًمـا
ـت ليلــــ ُة إحــدى وعشريــــن  -وهــي الليلــة التــي يخــرج م ـن صــبيحتها مــن
حتـى إذا كانـ ْ
اعتكافه  ،-فقا::
«مـنََّّكـانََّّاعَّتَّكـ ََّّمَّعـي؛َّفَّلَّيَّعَّتَّكـ ََّّفـيَّالعَّشـرََّّاألَّوَّاخـرََّّ،وَّقـدََّّرَّأَّيـتََّّهــٰذَّهَّاللَّيَّلـةََّّثـمََّّ
أَّنَّسَّيتَّهَّاَّ،وَّقَّدََّّرَّأَّيَّتَّنَّيَّأَّسَّجَّدََّّمَّنََّّصَّبَّيحَّتَّهَّاَّفَّيَّمـ ٍ
اءَّوَّطـ ٍ
ين؛َّفَّالَّتَّمَّسـوهَّاَّيفَّالعَّشـرََّّاألَّوَّاخـرََّّ،
وَّالَّتَّمَّسَّوهَّاَّفَّيَّكَّلََّّوَّتَّ َّرٍ».
قا :أبو سعيد :وأمطـرت السما ُء من تل الليلة ،وكان المسجدُ على عريش ،فوكف،
بصرت عيناي رسو :اهلل ♀ انصرف ،وعلى جبهتـه أثـر المـاء والطـين مـن
ف
ْ
صبيحة إحدى وعشرين.
فق على صحته ،أخرجاه من ُطرق من حديث أبي سلمة.
صحيح؛ مت ٌ
ٌ
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المصنف ؒ تعالى هاهنا ومن ُ
قبل حديثين صحيحين يف فضيلة االعتكـاف
ذكر ُ
يف شهر رمضان ،كلهما مخر ٌج يف «الصحيحين».
والمقصودَّبـ(االعتكافَّيفَّرمضان) :ابتغا ُء إصابة ليلة القـدر ،والتجـرد لهـا بالعبـادة،
االعتكـاف يف العشـر األواخـر ،وأمـر النـاس
ولذ ٰل كان منتهى اعتكافـه ♀
ُ
بالتماسها فيها ،فقا«( ::فالتمسوهاَّيفَّالعشرَّاألواخرَّ»).
وأكد محلها منها أنها الوتر ،فقا«( ::والتمسوهاَّفيَّكلَّوت َّرٍ»).
وقوله يف الحديث الثـاأ( :وكـان المسـجدُ علـى عـريش ،فوكـف)؛ يعنـي تقـاطر منـه
ُ
العـريش أو البنـا ُء  -إذا تقـاطر منـه المـاء
الما ُء ،لما نز :المطر من السماءُ ،يقـا ::وكـف
وانْسل.
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ُ
المشايخ قاضي القضاة أبـو البركـات يحيـى بـ ُن هبـة اهلل بـن الحســن،
 -15أ ْخبرنا
( )1

الحسـيني ،وأبـو السـر
ونقي ُ الطالبين الش ُ
ريف أبو الحسن علي بـ ُن محمـد بـن إبـراهيم ُ
نصـر اهلل بن عقيـــل ،وغيـرهم
مكتــو ُم ب ُن أحمد بن ُسليم القيسي ،وأبو طالـ عق ُيل ب ُن ْ
 رحم ُة اهلل عليهم  ،-قالوا :أ ْخبرنا محمدُ ب ُن علي بن محمد ،قا ::أ ْخبرنـا أبـو عبـد اهللمحمدُ ب ُن الفضل بن أحمد ،قا ::أ ْخبرنا الشيخ أبو عثمـان سـعيدُ بـ ُن محمـد البحيـري،
قا ::أ ْخبرنا أبو علـي كاهـ ُر بـ ُن أحمـد الفقيـ ُه ،قـا ::أ ْخبرنـا عبـد اهلل بـ ُن محمـدُ بـن عبـد
العزيز ،قا ::حدثنا ُهدْ ب ُة ب ُن خالد ،قا ::حدثنا سليم ُ
ان ب ُن المغيرة ،عن ثابت ،عن أنـس
◙ ،قا::
ٌ
آخـر
فقمـت خلفـه ،فجـاء
فجئـت،
كان النبي ♀ يصلي يف رمضان،
ُ
ُ
رجـل ُ
ُ
رسو :اهلل ♀ أنـا خلفـ ُه تجـوك يف
فقام إلى جنْبي ،حتى كنا ره ًطا ،فلما أحس
صلته ،ثم أتى منزله فصـلى صـل ًة ال ُيصـليها معنـا ،فلمـا أصـبحنا ُق ْلنـا :يـا رسـو :اهلل؛
فطنت لنا؟
قا« ::نَّعَّمَّ؛َّهَّوََّّوَّاللََّّالَّذَّيَّحَّمَّلَّنَّيَّعَّلَّىَّمَّاَّفَّعَّلَّتَّ» ،وذ ٰل يف آخر الشهر.
ٌ
رجا :من أصحابه يواصلون ،فقا:♀ :
ثم أخذ
الَّيَّوَّاصَّلَّونَّ؟!َّإَّنَّكَّمََّّلَّسَّتَّمََّّمَّثَّلَّيَّ،أَّمـاَّوَّاللََّّلـوََّّتَّمـادَّىَّبـيَّالشـهَّرََّّلَّوَّاصـلَّتََّّ
«مَّاَّبَّالََّّرَّجَّ ٍَّ
وَّصَّ ًاالَّيَّدَّ َّالمَّتَّعَّمَّقَّونََّّتَّعَّ َُّّمقَّهَّمَّ».
ٌ
مسلم يف «الصحيح» ،عن كهيـر بـن حـرب ،عـن أبـي الن ْضـر
صحيح ،أخرجه
حديث
ٌ
ٌ
( )1ه ْم ُز المشايخ ال يجوك لغ ًة وال شر ًعا ،فهي (المشايخ) بالياء؛ ألن مفردهاٌ :
شيخ.

31

لِمعالِي الشيخِ ال ُد ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن عبْ ِد ا ِ
هلل بْن حم ٍد ُ
ُّكتُ ِ

هاشم بن القاسم ،عن سليمان.

المخـرج يف «صــحيح مســلم» ٌ
أصـل يف وقــوع قيــام رمضــان
هــٰذا الحــديث الصـحيح ُ
صـلوات اهلل وسـل ُمه عليـه  -أيا ًمـا وائـتم بـه
جماع ًة يف عهده ♀ ،فذنه قـام -
ُ
خلق ،كما ثبت ذ ٰل يف أحاديث عدة ،ثم لما اكتظ المسجد بالخلق وخشـي أن ُتفـر
ٌ
على الناس؛ اعتزلهم ♀ ،وصار ُيصلي يف ُحجرته.
وبقي األمر على هـٰذا ،حتى جدد ُعم ُر ◙ االجتماع لها لجميع المسلمين ،ولم
يز :المسلمون على ذ ٰل إلى اليوم.
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بنـت عبـد
 -16أ ْخبرنا الشيخ أبو الفضل ُمكر ُم ب ُن محمد بن حمزة ،والشيخة كريمـ ُة ُ
الوهاب بن علي بن الخضر ال ُقرشيان  -قراء ًة عليهما  ،-قاال :أ ْخبرنا أبو يعلى حمـز ُة
( )1

اب ُن علي بن الحسن بن هبة اهلل ،قا ::أ ْخبرنا أبو القاسم علي ب ُن محمد بن أحمد بن أبي
العلء المصيصي ،قا ::أ ْخبرنا أبو محمد عبد الرحمــٰن بـن ُعثْمـان بـن القاسـم بـن أبـي
إبراهيم ب ُن محمد بن أحمد بن أبـي ثابـت ،قـا::
ن ْصر التميمي ،قا ::أ ْخبرنا أبو إسحاق
ُ
حدثنا أحمدُ ب ُن ب ْكر ،قا ::حدثنا محمدُ ب ُن مصع  ،قا ::حدثنا أبو ش ْيبة ،عن الحكـم،
عن م ْقسم ،عن ابن عباس ¶ ،قا::
ُ
رسو :اهلل ♀ ُيصلي يف شهر رمضان بعشرين ركع ًة ،ويوتر بثل .
كان

هـٰذا الحديث المشهور الذي أخرجه ابن أبي شيبة والطرباأ يف آخرين ،وفيـه ُ
بيـان أن
أصـل
ً
قيامه ♀ وقع يف رمضان بعشـرين وأوتـر بـثل  ،ويجعلـه مـن يجعلـه
َّمنكر.
لهـٰذا = الَّيثبتََّّعنَّالنَّبيََّّ♀َّ،بلَّهو ٌَّ
فذن المحفوظ يف «الصحيحين» من حـديث عائشـة ▲ أن النبـي ♀
لم يكن يزيـدُ يف قيامه يف رمضان وال يف غيره عن أحد عشر ركع ًة ،فـد :هــٰذا علـى غلـ
األحاديث األخرى التي فيها ذ ْك ُر الزيادة.
يحكمـون
وفقها ُء المحدثين ممن رسخت قد ُمه يف معرفة طريقة النبـي ♀
ُ
( )1يصح (الخ ْض ُر) و(الخضر) ،بالفتح والكسر.
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على مثل هـٰذه األحاديث بالوضع؛ ألنهم يعلمون ما استفا

عليه حا ُله ♀،

ٌ
مخالف  -ولو كان بذسناد ضعيف  -عدوه من جملة المكـذوب ،كمـا
حديث
فذذا ُروي
ٌ
ذكر شيخ اإلسلم ابن تيميـة ؒ تعـالى أن صـلة األربـع ركعـات أن الحـديث فيهـا
موضوع ،وإن كان ال يبلغ ذ ٰل  ،فشيخ اإلسلم إنمـا ُيريـد الحـديث الـوارد يف أن النبـي
ٌ
♀ كان يركع أربـع ركعـات ،ال الحـديث الـوارد يف فضـيلتها ،وهـو حـديث:
صـالح قريـ ٌ مـن الحسـن ،لــٰكن
«رَّحَّمََّّاللََّّامَّرَّ ًءاَّصَّلَّىَّقَّبَّلََّّالعَّصَّرََّّأَّرَّبَّ ًعـا» ،فـذن إسـناده
ٌ
ُ
أحاديـث ال
األحاديث الفعلية يف صلته ♀ أربع ركعات قبل العصـر؛ فهــٰذه
تثبت ،وهي غل ٌ من الرواة ،ولذ ٰل كان شيخ اإلسلم ابن تيمية ؒ تعـالى يعـدها
ُ
من جملة الموضوع؛ ألن نقلة روات النبي ♀ وتطوعه كعائشة وابن عمر يف
«الصحيحين» لم يذكرا هـٰمالء األربع ،مما د :على غل الراوي لها.
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اإلربلـي – قـراء ًة -
 -17أ ْخبرنا أبو عبد اهلل محمدُ ب ُن إبراهيم بن مسـلم بـن سـلمان ْ
ؒ ،قا ::أ ْخبرنا أبو بكر عبدُ اهلل ب ُن محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن النقـور ،قـا::
أ ْخبرنا أبو بكر أحمدُ ب ُن المظفر بن الحسن ،قا ::أ ْخبرنا أبـو القاسـم عبـد الرحمــٰن بـ ُن
ُعب ْيد اهلل بن عبد اهلل السمسار ،قا ::حدثنا أبو بكر محمـدُ بـ ُن الحسـن المقـرئ النقـ ُ
اش،
ُ
القاسم ب ُن الفضل ،قـا::
شيبان ،قا ::حدثنا
قا ::حدثنا الحسن ب ُن سفيان ،قا ::حدثنا
ُ
حدثنا الن ْض ُر ب ُن شيبان ،عن أبي سلمة بن عبد الرحمـٰن بـن عـوف ،عـن أبيـه ،قـا ::قـا:
رسو :اهلل ♀:
«مَّنََّّصَّامََّّرَّمَّضَّانََّّإَّيمَّا ًناَّوَّاحَّتَّسَّا ًبا؛َّخَّرَّجََّّمَّنََّّذَّنَّوبَّهََّّكَّيَّوَّمََّّوَّلَّدَّتَّهََّّأَّ َُّّمهَّ».

ٌ
حديث غل ٌ ؛ سندً ا
المصنف ورواه ابن ماج ْه  -من الستة -
هـٰذا الحديث الذي ذكره ُ
ومتنًا.
فأمَّاَّغلطَّهَّيفَّإسناده :فذنه ال ُيحفظ من حديث أبي سلمة بن عبـد الرحمــٰن بـن عـوف
عن أبيه عبد الرحمـٰن بن عوف.
وأمَّاَّمتنًا :فذن المحفوظ يف ثواب صوم رمضان إيمانًا واحتسـابًا مـا يف «الصـحيحين»
«غفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّدَّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ».
ُ
ُ
أحاديـث
وردت فيهـا« :خـرَّجََّّمـنََّّذَّنَّوبـهََّّكَّيـوَّمََّّوَّلَّدَّتـهََّّأَّ ُّمـهَّ» فهـي
األحاديـث التـي
أما
ْ
عاف.
ض ٌ
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كذ ٰل ما جاء يف بع
تثبت.
أيضا ال ُ
ضعيف ٌة ً

الطرق« :غفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّدَّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ وَّمَّاَّتَّأخَّرَّ» ،فذن كيادة «تَّأخَّرَّ»
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المنجـا عبـدُ اهلل بـ ُن أبـي
 -18أ ْخبرنا الشيخان أبو عبد اهلل ُ
الحسين ب ُن أبي بكر ،وأبو ُ
حفص  -قراء ًة عليهما  ،-قاال :أ ْخبرنا أبو ال ُفتُوح محمدُ ب ُن محمد بن علي ،قا ::أ ْخبرنا
أبو الفرج المطه ُر ب ُن أحمد ال ُقومساني ،قا ::أ ْخبرنا أبو عبـد اهلل الحسـي ُن بـ ُن أحمـد بـن
علي الفقي ُه ،قا ::أ ْخبرنا أبو محمد ُعب ْيدُ اهلل ب ُن محمد الك ْرجـي – بـالري  ،-قـاُ ::قـرئ
أسمع  ،-قـا ::أخبـر ُك ْم محمـدُ بـ ُن أبـي
على أبي بكر محمد بن عبد اهلل الشافعي  -وأنا
ُ
الجهــم الس ـمري ،قــا ::حــدثنا يعل ـى بــن ُعبيــد اهلل الطنافســي ،قــا ::حــدثنا محم ـد ب ـ ُن
إسحاق ،عن ابن شـهاب الزهـري ،عـن ُعب ْيـد اهلل بـن عبـد اهلل بـن عتبـة ،عـن ابـن عبـاس
¶:
ُ
يكون يف رمضان حـين يلقـاه
أن رسو :اهلل ♀ كان أجود الناس ،وأجود ما
ُ
رسـو :اهلل
جبْر ُيل ♠ ،وكان يلقاه يف كل ليلة من رمضان؛ فيدار ُسه القرآن ،وكـان
♀ إذا لقي ُه جبْ ُ
الم ْرسلة.
ريل أجود بالخير من الريح ُ
ٌ
فق على صحته.
حديث
صحيح؛ مت ٌ
ٌ
ويف هـٰذا اإلسناد محمدُ ب ُن إسحاق.
ُ
والحديث مخر ٌج يف «الصحاح» من غير وجه.
 -19أ ْخبرنا أبو عبد اهلل ،قا ::أ ْخبرنا أبو بكر ،قا ::أ ْخبرنا أبو بكر ،قـا ::أ ْخبرنـا أبـو
القاسم ،قا ::حدثنا محمد ب ُن الحسن النق ُ
اش ،قا ::حدثنا عبدُ اهلل ب ُن محمد الم ْروكي،
ُ
قا ::حدثنا محمد ب ُن الحسن النق ُ
سـفيان بـ ُن
اش ،قا ::حـدثنا ابـ ُن ق ْهـزاذ ،قـا ::حـدثنا
هشام ،قا ::حدثنا عيسى ب ُن إبراهيم ،عن سعيد بن ُعب ْيد ،عن األصبغ بن نُباتة ،عن علي
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◙ قا::
أنا أو ُ :من نش عمر لقيـام شـهر رمضـان؛ لحـديث حـدثني بـه ،فقيـل :مـا هـو يـا أبـا
الحسن؟
فقـا« ::إن هلل حظيــر ًة فــوق السـموات السـبعُ ،يقــا :لهــا :ال ُقـدُ س ،فيهــا خلـ ٌـق كخلــق
اآلدميين ر ْوحانيونُ ،أ ْع ُطوا من ُحسن األصوات ما لم ُيع أحدٌ  ،فذذا كان ليل ُة القدْ ر ُأذن
لهم يف النزو ،:فنزلـو يف طـرق المسـلمين ،فصـل ْوا يف مسـاجد جمـاعتهم؛ مـن مسـو ُه أو
مسهم سعد».
قا ::أفل نُقيم لمن ال ي ْقر ُأ وال ُي ْقر ُأ إما ًما؟ قا ::بلى ،ف ُفعل.

ٌ
حديث ساق ٌ ال يصح.
هـٰذا الحديث
ومعنى قوله«( :إن هلل حظير ًة»)؛ أصلَّ(الحظيرة) :المكان المعد المختص ب حد دون
ـع ،فك ـ ن م ـن أعــدها جعلهــا لشــيء دون شــيء؛ كحظ ـائر
أحــد ،فأص ـلَّ(الحَّظ ـرَّ) :المنـ ُ
الع ْجماوات ،فذنها ُسميت بذ ٰل ألنها تختص ببهائم رجل دون بهائم غيره.
وقو ُله يف آخره( :أفل نُقيم لمن ال ي ْقر ُأ وال ُي ْقر ُأ إما ًما؟):
ف يقرأ القرآن ،فهو يحتاج إلى إمام.
• (لمن ال ي ْقر ُأ)؛ من ال ي ْعر ُ
• (وال ُي ْقر ُأ) يعني ليس له أحدٌ منتص ٌ لتعليمه.
أيضا من ُيقرئ ُه القرآن.
فهو ال يقر ُأ وال يجدُ ً
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 -20أ ْخبرنا أبو البقاء الن ْحوي ،قا ::أ ْخبرنا أبـو الفضـل الخطيـ ُ  ،قـا ::أ ْخبرنـا أبـو
جعفر بـ ُن
القاسم علي ب ُن أحمد ،قا ::أ ْخبرنا الحس ُن ب ُن أحمد ب ُن إبراهيم ،قا ::أ ْخبرنا
ُ
محمد بن الحكم ،قا ::حدثنا محمدُ ب ُن يونس ،قا ::حدثنا عبدُ اهلل ب ُن رجـاء ال ُغـداني،
جرير ب ُن أيوب البجلي ،عـن نـافع بـن ُبـردة ،عـن ابـن مسـعود ◙؛ أنـه
قا ::حدثنا
ُ
سمع النبي ♀ ُ
يقو::
يـحَّمـنََّّتَّحـتََّّالعـرَّشََّّ،فَّصـفَّقَّتََّّوَّرَّقََّّالجَّنـةََّّ،فَّيَّنَّظـرََّّالحـورََّّ
«إَّذَّاَّهَّلََّّرَّمَّضَّانََّّهَّبـتََّّرَّ ٌ
اجاَّتَّقَّ َُّّرَّأَّعَّيـنَّهَّمَّ
العَّينََّّإَّلَّىَّذَّٰلكََّّ،فيَّقَّلَّنََّّ:أَّيَّرَّبَّ؛َّاجَّعَّلََّّلَّنَّاَّمَّنََّّعَّبَّادَّكََّّفَّيَّهَّـٰذَّاَّالشَّهَّرََّّأَّزَّوَّ ً
بَّنَّاَّ،وَّتَّقَّ َُّّرَّأَّعَّيَّنَّنَّاَّبَّهَّمََّّ-َّ،قَّالََّّ-َّ:فَّمَّاَّمَّنََّّعَّبَّ ٍَّدَّصَّامََّّرَّمَّضـانََّّإَّالََّّزَّوَّجـهََّّاللََّّمـنََّّالحـورََّّالعـينََّّ
مَّمَّاَّنَّعَّتََّّالل﴿َّ:ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ﴾َّ[الرحمــٰن]َّ،لَّكَّلََّّامَّرَّأَّةٍَّمَّنَّهَّنََّّسـبَّعَّونََّّأَّلـ ََّّ
وَّصَّي ٍ َّ،وَّسَّبَّعَّونََّّأَّلَّ ََّّوَّصَّيفَّ ٍةَّلَّحَّاجَّتَّهَّاَّ،وَّلَّكَّلََّّامَّرَّأَّةٍَّمَّنَّهَّنََّّلَّوَّ ٌنَّمَّنََّّالطَّيبََّّ،وَّلَّكـلََّّامـرَّأَّةٍَّ
بَّفَّيهَّاَّلَّوَّ ٌنَّمَّنََّّالطَّعَّامََّّ،يَّجَّدََّّآلَّخَّرََّّ
منهنَّأَّلَّ ََّّوَّصَّي ٍ ََّّ،فَّيَّيَّدََّّكَّلََّّوَّصَّي ٍ َّصَّحَّفَّةٌَّمَّنََّّذَّهَّ ٍ َّ
وتَّ،عَّلَّيـهََّّإَّكَّلَّ ٌ
يـلَّ
لَّقَّمَّ ٍةَّمَّنَّهَّاَّمَّاَّيَّجَّدََّّألَّوَّلَّهَّاَّ،وَّيعَّطَّىَّزَّوَّجَّهَّاَّمَّثَّلََّّذَّٰلكََّّعَّلَّىَّسَّرَّي َّرٍَّمـنََّّيـاقَّ ٍ َّ
ب؛َّهَّـٰذَّاَّلَّكَّلََّّيَّوَّ ٍَّمَّصَّامَّهََّّمَّنََّّرَّمَّضـانََّّ،سـوَّىَّمـاَّعَّملـهََّّ
وتَّ،فَّيَّيَّدَّهََّّسَّوَّارَّانََّّمَّنََّّذَّهَّ ٍ َّ
مَّنََّّيَّاقَّ ٍ َّ
مَّنََّّالحَّسَّنَّاتَّ» .
()1

 -21أ ْخبرنا أبي  -بقراءم عليه  ،ؒ -قـا ::أ ْخبرنـا عبـدُ الرحمــٰن بـ ُن عبـد اهلل،
الحسين ،قا ::أ ْخبرنا طرا ُد ب ُن ُمحمد ،قا ::أنب نا علي بـ ُن محمـد
قا ::أ ْخبرنا أحمدُ ب ُن ُ
ابن عبد اهلل ،أن إسماعيل بن محمد أخبر ُهم ،قا ::حدثنا أحمدُ ب ُن منصور ،قا ::حدثنا

ضعيف جدا.
ٌ
()1
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عبد الركاق ،عن م ْعمر ،عن الزهري ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة:
أن رســو :اهلل ♀ كــان ُيرغ ـ ُ يف قيــام رمضــان م ـن غيــر أن ي ـ ُمر ُهم فيــه
بعزيمة ،ويقو« ::مَّنََّّصَّامََّّرَّمَّضَّانََّّإَّيمَّا ًناَّوَّاحَّتَّسَّا ًباَّغفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّدَّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ».
ُ
األمـر علـى ذ ٰلـ مـن
رسـو :اهلل ♀ واألمـر علـى ذ ٰلـ  ،ثـم كـان
فتُوفي
ُ
خلفة أبي بكر ،وصدْ ًرا من خلفة عمر.
مسلم يف «الصحيح».
صحيح؛ أخرجه
ٌ
ٌ
 -22أ ْخبرنا إبراهيــ ُم ب ُن أبي طاهر ،قا ::أ ْخبــرنا علي ب ُن الحسـن ،قـا ::أ ْخبرنـا أبـو
الحسـي ُن بـ ُن أحمـد بـن علـي ُ
الخ ْسـروج ْردي ،قـا ::حـدثنا أبـو بكـر محمـد بـ ُن
عبدُ اهلل ُ
الحسن بن علي ،قا ::أ ْخبرنا أبو محمد عبدُ اهلل ب ُن يوسف األصبهاأ ،قـا ::حـدثنا أبـو
الحسن علي ب ُن محمد بن عقبة الشيباأ ،قا ::حـدثنا الخضـ ُر بـ ُن أبـان الهاشـمي ،قـا::
أنس ب ُن مال ◙ ،قا ::قـا :رسـو:
حدثنا أبو ُهدْ بة
إبراهيم ب ُن ُهدبة ،قا ::حدثنا ُ
ُ
اهلل ♀:
«لَّوََّّأَّنََّّاللََّّأَّذَّنََّّلَّلسَّمَّوَّاتََّّوَّاألَّرَّضََّّأَّنََّّتَّتَّكَّلَّمَّاَّلَّبَّشَّرَّتَّاَّمَّنََّّصَّامََّّرَّمَّضَّانََّّبَّالجَّنَّةَّ» .
()1

 - 23أ ْخبرنا الشـ ُ
يخ أبـو الحسـن علـي بـ ُن محمـد بـن عبـد الكـريم الجـزري ؒ
المعروف بـابن األثيـر  -قـدم علينـا  ،-قـا ::أ ْخبــرنا الخطيـ ُ أبـو الفضـل عبـدُ اهلل بـ ُن
ُ
الحلواني ،قـا ::أ ْخبرنـا أبـو محمـد
أحمد ،قا ::أ ْخبرنا أبو بكر أحمدُ ب ُن علي بن بدْ ران ُ
الحس ُن ب ُن علي ب ُن محمد الفارسي ،قا ::أ ْخبرنا أبو الحسن علي بـ ُن محمـد بـن أحمـد
يوسف القاضي ،قا ::حدثنا ع ْم ُرو ب ُن مركوق ،قا ::حدثنا ُشعب ُة،
الن ْحوي ،قا ::أ ْخبرنا
ُ
الضع
( )1هسن،اش هد،د إ

جدا.
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«تَّسَّحَّرَّوا؛َّفَّإَّنََّّفَّيَّالسَّحَّورََّّبَّرَّكَّ ًَّة»
انفرد البخاري بذخراجه يف «الصحيح» ،عن آدم ،عن شعبة.

هـٰذا الحديث مشتم ٌل على األمر بالسحور.
وقد تعلق به بع ُ القائلين بذيجابه ،ولما بوب البخاري عليه كـان مـن فقهـه ْ
أن قـا::
ارف عــن اإليجــاب وص ـا ُله ♀
(باااا ارماار بالس احور دون إيجااااٍ) ،والص ـ ُ
ووصا :أصحابه معه ،فلوَّكانَّالسَّحورَّواجبًاَّلمَّيصحََّّالوصَّالَّ.
والسحور برك ٌة  -كما أخرب النبي ♀  -حسا ومعنًى.
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 - 24أ ْخبرنا أبو محمد عبدُ العزيز بن أبي محمد  -بقراءم عليه  ،-قا ::أ ْخبرنا أبـو
ُ
الحافظ ،قا ::أ ْخبرنا أبو القاسم كاه ُر ب ُن طاهر ،قا ::أ ْخبرنا أبو بكـر أحمـدُ بـ ُن
القاسم
ُ
الحافظ ،قا ::أ ْخبرنا أبو محمد الحس ُن ب ُن حكـيم بـن
الحسين ،قا ::أ ْخبرنا أبو عبد اهلل
ُ
الموجه ،قا ::أخربنـا ع ْبـد ُ
محمد الد ْه ُ
ان ،قـا ::أخبــــرنا
قان – بم ْرو  ،-قا ::حدثنا أبو ُ
عبد اهلل ب ُن المبارك ،قا ::أخربنا يحيى ب ُن أيوب ،قا ::حدثني عبدُ اهلل ب ُن ُق ْرط ،أن عطاء
سـمعت رسـو :اهلل ♀
بن يسار حدث ُه ،أنـه سـمع أبـا سـعيد الخـدري يقـو::
ُ
يقو::
«مَّنََّّصَّامََّّرَّمَّضَّانََّّ،فَّعَّـرَّفََّّحـدَّودَّهََّّ،وَّحَّفــظََّّلـهََّّمـاَّيَّنَّبَّغـيَّلـهََّّأَّنََّّيَّتَّحَّفــظََّّفَّيـهَّ؛َّكَّفـرََّّمـاَّ
قَّبَّلَّهَّ».
ُ
الحافظ :كذا رواه ابن المبارك؛ فقا ::ابن قري .
قا:

صالح ال ب س به.
المصنف ؒ تعالى هاهنا إسنا ُده
ٌ
هـٰذا الحديث الذي أورده ُ
ومعنى قوله ♀«( :فَّعَّـرَّفََّّحَّدَّودَّهَّ»)؛ أي حدود الم مور بـه والمنهـي عنـه
فيه ،فذن اسم (الحدود) يف الشرع ُيطلق على هـٰذا وهـٰذا:
مورات؛ كمــا قــا :اهلل ▐﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
• فتــارةًَّيــرادَّبالح ـدود :الم ـ
ُ
ﯱﯲ ﴾ [البقرة]229:؛ يعني ال تتجاوكوا ما ُأم ْرتم به.
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• وتـــارةًَّيـــرادَّبَّهـــا :المنهيـــات؛ كقولـــه تعـــالى﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﴾
[البقرة]187:؛ أي ما حظره اهلل عنكم ومنعكم إياه فل تق ُعوا فيه.
وقوله يف هـٰذا الحديث«( :كَّفَّرََّّمَّاَّقَّبَّلَّهَّ») بمعنى« :غفَّرََّّلَّهََّّمَّاَّتَّقَّدَّمََّّمَّنََّّذَّنَّبَّهَّ» ،فـذن هــٰذا

هو معنى (التكفير).
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 - 25أ ْخبرنا محمدُ ب ُن إبراهيم أبو عبد اهلل ؒ ،قا ::أ ْخبرنا عبدُ اهلل بـ ُن محمـد،
قا ::أ ْخبرنا أحمدُ ب ُن المظفر ،قا ::أ ْخبرنا أبو القاسم عبدُ الرحمـٰن ،قا ::حدثنا حبيـ ُ
اب ُن الحسن القز ُاك ،قا ::حدثنا أبو بكر عم ُر ب ُن حفص السدوسي ،قا ::حدثنا أبـو بـل:
المطوس ،عن
األشعري ،قا ::حدثنا ُ
قيس ب ُن الربيع ،عن حبي بن أبي ثابت ،عن أبي ُ
أبيه ،عن أبي هريرة ،قا ::قا :رسو :اهلل ♀:
«مَّنََّّأَّفَّطَّرََّّيَّوَّ ًَّماَّمَّنََّّرَّمَّضَّانَّ؛َّلَّمََّّيَّقَّضََّّعَّنَّهََّّصَّيَّامََّّالدَّهَّرََّّ،وَّإَّنََّّصَّامَّهَّ».
ك ــذا ورد يف ه ااٰذش الروايــة  -ذ ْك ـ ُر الف ْط ـر يف رمضــان ُمطل ًق ـا ،م ـن غيــر ذكــر ال ُع ـ ْذر أو
الرخصة  ،-وقد رو ْيناه من وجوه ُأخر ُمقيدً ا ،من حديث سـفيان ،عـن حبيـ  ،عـن أبـي
المطوس ،عن أبيه ،عن أبي هريرة ◙ ،قا ::قا :رسو :اهلل ♀:
ُ
«مَّنََّّأَّفَّطَّرََّّيَّوَّ ًَّماَّمَّنََّّرَّمَّضَّانََّّمَّنََّّغَّيَّرََّّمَّرَّ ٍ
ضَّوَّالََّّرَّخَّصَّ ٍَّة؛َّلَّمََّّيَّقَّضَّهََّّصَّوَّمََّّالدَّهَّرََّّكَّلـهََّّ،وَّإَّنََّّ
صَّامَّهَّ».
ٌ
محمـو :عنــد العلمـاء علــى تعظيــــم إثـم مــــ ْن أفطـر متعمــــدً ا؛ النتهاكـه حرمــة
وهـو
الشهر.
واهلل سبحانه أعلم.
وقد ُروي« :مَّنََّّأَّفَّطَّرََّّيَّوَّ ًَّماَّمَّنََّّشهرَّرَّمَّضـانََّّمـنََّّغَّيـرََّّعـذ ٍَّرَّوَّالََّّرَّخَّصـ ٍَّة؛َّكـانََّّعَّلَّيـهََّّأَّنََّّ
يَّصَّومََّّثَّئَّثَّينََّّيَّوَّ ًَّماَّ،وَّمَّنََّّأَّفَّطَّرََّّيَّوَّمَّيَّنَّ؛َّكَّانََّّعَّلَّيَّهََّّسَّتَّينََّّيَّوَّ ًَّماَّ،وَّمَّنََّّأَّفَّطَّرََّّثَّئَّثَّةََّّأَّيَّا ٍَّمَّكَّانََّّعَّلَّيَّهََّّ
تَّسَّعَّينََّّيَّوَّ ًَّما».
وهو غري ٌ .
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ُ
والمحفوظ يف هـٰذا الباب ما قد ْمنا ذكر ُه.
واهلل سبحانه أعلم.

وغيـره يف
المصنف ؒ تعالى هاهنا الحديث المشهور الـذي رواه أبـو داود
ُ
ساق ُ
ُ
حديث«( :مَّنََّّأَّفَّطَّرََّّيَّوَّ ًَّماَّمَّنََّّرَّمَّضـانَّ؛َّلـمََّّيَّقـضََّّ
تبشيع الفطر دون ُعذر يف رمضان ،وهو
ٌ
ضعيف.
حديث
عَّنَّهََّّصَّيَّامََّّالدَّهَّرََّّ،وَّإَّنََّّصَّامَّهَّ») ،وهـٰذا
ٌ
تعظيم إثم من أفطـر متعمـدً ا النتهاكـه ُحرمـة الشـهر ،ال أنـه ال
ولو صح؛ فذنما ُيراد به
ُ
يج عليه القضا ُء.
فذن العلماء مختلفون يف إيجاب القضاء على من أفطر متعمـدً ا دون عـذر وال ُرخصـة
أصحهما :أنه يج عليه القضاء؛ ألن األصل استقرار صـيام رمضـان
َُّّ
على قولين اثنين؛
يف ذمم العباد؛ لقـو :اهلل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﴾ [البقـرة ،]186:وهــٰذا
أدرك الشهر وهو من أهل صيامه ،فذمتُه مشغول ٌة بصيام رمضان ،وإذا انته هـٰذه الذمـة
برتك يوم بفطره عمدً ا؛ وج عليه رد ما لزمه يف ذمته.
وأيضا :فذن هـٰذا من جملة الدين الذي يكون هلل  على العبد.
ً
ويف الصحيح أن النبي ♀ قا« ::دَّيَّنََّّاللََّّأَّحَّ ُّقَّبَّالقَّضَّاءَّ».
فالمر ُء إذا أخذ ً
ماال على وجه الدين ،أو اغتصبه ،أو سرقه؛ وجـ عليـه أن يـرده إلـى
صاحبه ،وكذ ٰل
ُ
العبادات هي مـن جـنس الـد ْين الـذي يجـ ُ هلل ▐ ،فيجـ ُ
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رده.
ذكــر ه ــٰذا المعنــى جماع ـ ٌة م ـن العلمــاء؛ مــنهم محم ـد األمــي ُن الش ـنقيطي يف « ُمــذكرة
األصو.»:
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 - 26أ ْخبرنا الش ُ
الحسين بـن الحسـن السـاوي،
يخ أبو يعقوب ُي
ُ
وسف ب ُن محمود بن ُ
قرأت على أبي القاسم عبد الرحمـٰن بن أبـي الحـرم مكـي بـن عبـد الرحمــٰن  -بث ْغـر
ثم
ُ
اإلسكندرية  ،-قاال :أ ْخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمدُ ب ُن محمد بن أحمد السلفي ،قـا::
أ ْخبرنا أبو غال محمدُ ب ُن الحسن بن أحمد ،قا ::أ ْخبرنا أبـو بكـر محمـدُ بـ ُن عمـر بـن
المزكي.
ُبك ْير ،قا ::أ ْخبرنا
إبراهيم ب ُن محمد بن يحيى النيسابوري ُ
ُ
مشهور ب ُن منصور بن محمد القيسـي ،قـا ::أ ْخبرنـا أبـو ر ْوح
(ح) وأ ْخبرنا أبو أحمد
ُ
المعز ب ُن محمـد بـن أحمـد  -بهـراة  ،-وكتـ بـذ ٰلـ إلـي أبـو روح منهـا ،قـا::
عبدُ ُ
( )1

أ ْخبرنا أبو القاسم كاه ُر ب ُن طاهر بن محمد بن محمد الشحامي ،قا ::أ ْخبرنا أبو عثمـان
سعيدُ بن محمد البحيري ،قا ::أ ْخبرنا أبو علي كاه ُر ب ُن أحمد الس ْرخسي ،قاال :أ ْخبرنـا
أبو عبد اهلل محمدُ ب ُن وكيع بن دواس ابن الش ْرقي ،قـا ::أ ْخبرنـا أبـو الحسـن محمـدُ بـن
وب ،عـن
اج ،قا ::حدثنا حما ُد ب ُن كيد ،قـا ::حـدثنا أيـ ُ
أسلم الطوسي ،قا ::حدثنا حج ٌ
ُ
رسو :اهلل ♀ يبش ُر أصحابه:
أبي قلبة ،عن أبي هريرة ،قا ::كان
«قَّدََّّجَّاءَّكَّمََّّشهرََّّرَّمَّضَّانَّ؛َّشَّهَّ ٌرَّمَّبـارَّ ٌكَّ،افَّتـرَّضََّّاللََّّعَّلـيَّكَّمََّّصـيَّامَّهََّّ،تفـتَّحَّفيـهَّأبـوابَّ
الجنةَّ،وتغَّلَّقَّفيهَّأبوابََّّالجَّحَّيمََّّ،وَّت ُّ
غلَّفَّيهََّّالشَّيَّاطَّينََّّ،فَّيهََّّلَّيَّلَّةٌَّخَّيَّ ٌرَّمـنََّّأَّلـ ََّّشـهَّرٍَّ،مـنََّّ
حَّرَّمََّّخَّيَّرَّهَّاَّفَّقَّدََّّحَّرَّمَّ» .
( )2

 - 27أ ْخبرنا محمدُ ب ُن إبراهيم بن مسلم بن سلمان اإل ْربلـي  -قـدم علينـا ؒ -
( )1الصواب أنها (بهراة) بكسر الهاء ،و ُينس إليها فيقا ::الهروي ،وليس الهروي.
( )2تقدإ م هاٰذا الحد،ث فيم ،س

أركهن ،ضعفال ب اٰذا السي،ق.
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تعالى  -قراء ًة  ،-قـا ::أ ْخبـــرنا أبـو بكــر عبـدُ اهلل بـ ُن محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن
النقور ،قا ::أ ْخبرنا أبو بكر أحمدُ ب ُن المظفر بن الحسن التم ُار ،قا ::أ ْخبرنا أبو القاسـم
الح ْرفي ،قا ::حدثنا أحمدُ ب ُن جعفر بن ح ْمدان بن
عبدُ الرحمـٰن ب ُن عبيد اهلل بن عبد اهلل ُ
مال  ،قا ::حدثنا محمد ب ُن يونس ،قا ::حدثنا أبو بكر الحنفي ،قـا ::حـدثنا ُعبيْـدُ اهلل
اب ُن م ْوه المدني ،عن محمد بن كع  ،عن ابن عباس ◙:
أن عمر بن الخطاب ◙ جلس يف ر ْه مـن أصـحاب رسـو :اهلل ♀
 من المهاجرين -؛ فذكـ ُروا ليلة القدر ،فتكلم منهم من سمع فيها شـي ًئا ممـا سـمع بـه،صامت ال تتكلم؟!
عمر ◙ :يا ابن عباس؛ ما ل
ٌ
وتراجع القو ُم فيها الكلم ،فقاُ :
فل ت ْمن ْع الحداث ُة.
فقلت :يا أمير المممنين؛ إن اهلل  و ْت ٌر يحـ الـو ْتر ،فجعـل أيـام
قا :ابن عباس:
ُ
الدنيا تدور على سبع ،وخلق اإلنسان من سبع ،وجعـل أركاقنـا مـن سـبع ،وخلـق فوقنـا
سماوات سب ًعا ،وخلق تحتنا أرضين سب ًعا ،وأعطى من المثاأ سبعا ،ونهى يف كتابه عـن
نكاح األقربين ع ْن سبع ،وقسم الميرا يف كتابه على سبع ،ويقع السجو ُد مـن أجسـادنا
على سبع ،وطاف رسـو :اهلل ♀ سـب ًعا ،وبـين الصـفا والمـروة سـب ًعا ،ور ْمـ ُي
سبع؛ إلقامة دين اهلل  مما ذكر اهلل  يف كتابه ،ف ُراها يف السبع األواخر
الجمار ٌ
من شهر رمضان ،واهلل أعلم.
عمر ◙ ،وقا ::ما وافقني فيها أحدٌ عـن رسـو :اهلل ♀
قا ::فعج
ُ
إال هـٰذا الغلم ،الذي لم ت ْستو ُش ُم ُ
ون رأسه ،إن رسو :اهلل ♀ قا::
«الَّتَّمَّسَّواَّلَّهَّاَّفَّيَّالعَّشَّرََّّاألَّوَّاخَّرَّ».
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ثم قا ::يا هـٰمالء؛ من ُيمدي في هـٰذا ك داء ابن عباس؟!

ضعيف ،وقد رواه ابـن
مشهور عن ابن عباس يف تعداد السبع ،وإسناده هاهنا
أثر
ٌ
ٌ
هـٰذا ٌ
مختصرا.
وغيره بسند صحيح
ً
خزيمة ُ
وهـٰذا العدد (السبع) له خاصي ٌة شرعي ٌة وقدري ٌة ،وقد أفا

ابـن القـيم ؒ تعـالى

يف موضع يف كتاب «الط النبوي» من بيان هــٰذه الخاصـية وتعـداد السـبعيات الشـرعية
والقدرية ،ومما جـاء يف جملتهـا شـي ٌء يف هــٰذا األثـر المنقـو :عـن ابـن عبـاس ◙
الذي استد :به على كون ليلة القدر يف السبع البـواقي مـن رمضـان؛ لشـرف عـد السـبع،
عمر ◙.
وصدقه ُ
ومعنى قوله( :فجعل أيام الدنيا تدور على سبع)؛ يعني أيام األسبوع.
ومعنى قوله( :وخلق اإلنسان من سبع)؛ أي رتبه يف سبعة أطوار ،حتى خرج من بطن
أمه.
تفسـير السـبع يف بعـ
وقو ُله( :وجعل أركاقنا من سـبع)؛ وقـع
ُ

ُطـرق هــٰذا الحـديث

بقوله تعالى﴿ :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﴾
[عبس]

( )1

.

وقوله( :وقسم الميرا يف كتابه على سبع)؛ يعني الوارثات من النساء.

( )1اأ ولال تع،ل

 ﴿ :ﯰ ﯱ ﴾ [عبس]

فا(األب) ةع،م الب ،ئم.
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ُ
المشايخ أبو الحسن محمدُ بـ ُن الحسـن بـن محمـد بـن علـي الكاتـ ُ -
 - 28أ ْخبرنا
قراء ًة علينا من لفظه غيـر مـرة  ؒ -تعـالى ،وأبـو بكـر أحمـدُ بـ ُن محمـد بـن طلحـة
الح -
البغداديان ،وأبو العباس أحمدُ ب ُن سلمة بن أحمد بن سـ ْلمان النجـار العبـدُ الصـ ُ
المنْعم ب ُن عبد الوهاب بن سعد بن ُكل ْيـ ،
قراء ًة عليهما  ،-قالوا :أ ْخبرنا أبو الفرج عبدُ ُ
قا ::أ ْخبرنا أبو القاسم علي ب ُن أحمد بن محمد بن بيان الرك ُاك ،قا ::أ ْخبرنا أبو الحسن
ُ
محمدُ ب ُن محمد بن محمد بن م ْ
إسماعيل ب ُن محمد بن
خلد البز ُاك ،قا ::أ ْخبرنا أبو علي
إسماعيل بن صالح الصف ُار ،قا ::أ ْخبرنا أبـو علـي الحسـ ُن بـ ُن عرفـة بـن يزيـد العبـدي،
قا ::حدثنا عمار بن محمد ،عن ليث بن أبي ُسل ْيم ،عن ُمغيرة بن حكيم ،عن عبد اهلل بن
عمر ¶ قا ::قا :رسو :اهلل ♀:
«الَّتَّمَّســواَّلَّيَّلــةََّّالقــدَّرََّّفــيَّالعَّشــرََّّالبَّاقَّيــاتََّّمــنََّّرَّمَّضــانَّ؛َّفــيَّالتَّاســعَّةََّّ،وَّالســابَّعَّةََّّ،
وَّالخَّامَّسَّةَّ».

ضعيف ،إال أن معناه
المصنف ؒ تعالى هاهنا إسناده
ٌ
هـٰذا الحديث الذي أورده ُ
موجو ٌد يف «الصحيحين».
واختلف العلماء  ôتعالى يف المراد بـ(«التَّاسـعَّةََّّ،وَّالسـابَّعَّةََّّ،وَّالخَّامَّسـةَّ») ،هـل
هي التاسعة التي تمضي والسابعة التي تمضي والخامسة التي تمضي ،أم التي تبقى؟
▪ فذذا قلنا( :لت ْسع تبقى)؛ يعني ليلة واحد وعشرين.
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▪ وإذا قلنا( :لتسع مضت)؛ يعني ليلة تسع وعشرين.
والظَّاهر  -كما وقع يف روايـة للبخـاري  :-أنهـا (لت ْسـع تبقـى ،وسـبع تبقـى ،وخمـس

تبقى) ،ولم ُيصرح بهـٰذا اللفظ يف الصحيح ،وإنما يف «مسند أحمد» ،لـٰكن هـٰذا معنـاه يف
البخــاري يف التســع والس ـبع والخمــس؛ أي يف ليلــة تســع وعشــرين ،وســبع وعشــرين،
وخمس وعشرين ،فهي أرجى الليالي التي ُيلتمس فيها ليل ُة القدر.
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 - 29أخربنــا جــدي ؒ ،قااال :أخربنــا عم ـي الحـ ُ
ـافظ ؒ ،قااال :أخربنــا أبــو
القاسم هب ُة اهلل ب ُن محمد الشيباأ ،قا ::أخربنا أبو طال محمدُ بـ ُن محمـد بـن إبـراهيم
ابن غيلن ،قا ::حدثنا أبو بكر محمدُ ب ُن عبد اهلل بـن إبـراهيم ،قـا ::حـدثنا عبـدُ اهلل بـ ُن
يج ب ُن ُيونس ،قا ::حدثنا ابـ ُن ُعليـة ،عـن ُشـعبة ،عـن
أحمد ابن حنبل ،قا ::حدثني ُسر ُ
أبي إسحاقُ ،ع ْن ُهبيْرة بن يريم ،قا ::قا :ابن مسعود ◙:
ُ
رمضان ،وسيدُ األيام يو ُم الجمعة».
«سيدُ الشهور

أثر حس ُن اإلسناد عن ابن مسعود.
هـٰذا ٌ
ثابت عنه ◙.
وروي عند الطبراأ من وجه آخر أ ْقوى ،فهو ٌ
ُ
وفيهُ :
بيان فضيلة رمضان؛ لكونه سيد الشهور؛ لما فيه من األجور العظيمـة ،وأبـواب
الخير الجليلة.
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 - 30أنشـــدنا الشـــيخ أبـــو عبـــد اهلل محمـــدُ بـــ ُن أبـــي أحمـــد يوســـف بـــن موســـى
الحاف ُظ ؒ تعالى  -من لفظه  ،-قا ::أنشدنا أبو عبد اهلل محمدُ بـ ُن أيـوب بـن بـالغ
 خطي ُ ب ْسطة  -بها  -سنة ثل وستمائة  -قراء ًة عليـه  ،-قـا ::أنشـدني الفقيـــه أبـوعبد اهلل محمدُ ب ُن عبد الرحيم ،قا ::أنشدأ الفقي ُه الزاهــد األديــ ُ أبـو بكـر غالـ ُ بـ ُن
المحاربي لنفسه:
عبد الرحمـٰن بن عطية ُ
إذا ل ْم ي ُك ْن في الس ْمع مني تصا ُمــــــ ٌم

وفي بصري غ

وع والظـما
الج ُ
فحظي إ ًذا م ْن ص ْومي ُ

وإ ْن ُق ْل ُت أني ُص ْم ُت ي ْو ًما فما ُص ْمـــ ُت

وفي منْطقي ص ْمــ ُت

آخر اجلزء.
واحلمد هلل على كلِّ حالٍ.

جرت عادة أهل الحديث بختم أماليهم بشيء من الحكايات أو أبيات الشـعر ،وخـتم
ْ
المنْبئ ْين
المصنف ؒ تعالى األحاديث التي ذكرها يف فضيلة رمضان بهـٰذين البيتين ُ
ُ
عن حقيقة الصوم ،وأن الصوم ال ُيرا ُد به االمتناع عن الطعام والشراب ،بلََّّالمقصودََّّبهَّ:
االمتناع عن السيئات واإلقبا :على الحسنات.
ُ
ويد :على هـٰذا المعنى مـا رواه البخـاري مـن حـديث أبـي هريـرة ◙؛ أن النبـي
♀ قا» ::مَّنََّّلَّمََّّيَّدَّ ََّّقَّوَّلََّّال َُّّزورََّّ،وَّالعَّمَّلََّّبَّهََّّ،وَّالجَّهَّلَّ؛َّفَّلَّيَّسََّّللََّّحَّاجَّ ٌَّةَّفَّيَّأَّنََّّ
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يَّدَّ ََّّطَّعَّامَّهََّّوَّشَّرَّابَّهَّ».
فقو ُله ♀« :منَّلمَّيد َّقولَّالزُّورََّّ،والعملَّبهََّّ،والجهـلَّ» إعـل ٌم بـ ن هــٰذا
هو مقصو ُد الصيام؛ ب ن يدع المر ُء قـو :الـزور والعمـل بـه والجهـل ،ال أن يتْـرك طعامـه
وشرابه.
و«قولََّّالزُّورَّ»؛ أي الباطل.
ُ
العمل بالباطل.
و«العملََّّبهَّ»؛ أي
وقوله ♀« :والجهلَّ» يشمل معنيين اثنين:
* أحدهما :عملَّالسَّيَّئات ،فذن عمل السيئات ٌ
جهل؛ كما قـا :أبـو العاليـة« :كـل مـن
ٌ
جاهل».
عصى اهلل فهو
ُ
وتلميـذه ابـن القـيم يف «إغاثـة اللهفـان» اإلجمـاع علـى
ونقل شيخ اإلسلم اب ُن تيميـة
ذ ٰل .
* والثَّاينَّ:تركَّالطَّاعات ،فذن ترك الطاعات ٌ
أيضا؛ ألنه ال يمتثل صـاحبُه العلـم
جهل ً
ٌ
جاهل ،وفع ُله من جنس أفعا :أهل الجهالة.
يعلم فهو
يعلمه ،ومن ترك العمل بما ُ
الذي ُ
فينبغــي أن يعــرف المــر ُء مقصــود الص ـيام ،وأن يجتهــد يف تحصــيله ،وأال يقــف علــى
كثير من الخلق ،مـن ف ْطـم نُفوسـهم عـن الطعـام والشـراب دون
صورته التي ُ
يقف عليها ٌ
فطمها عما حرم اهلل ▐.
وهـٰذا آخر التقرير على هـٰذا المجلس.
واهلل أعلم.
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وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله محمد ،وآله وصحبه أجمعين.

جلس وا ِح ٍد
تم إقراء الكتاا ِفي م ٍ
بعد صالة المغرا ليلة اإلثنين التاسع عشر من شعبان
سنة ثالثين ب ْعد ار ْرب ِع ِمائ ِة وارلْ ِف
ِفي جامع اإليمان بحي النُّسيم بِم ِدين ِة الرِّياض
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