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ِّمةادؼد ِّ

احلؿد هلل رب افعادغ, وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد, وظذ آفه وصحبه 

ا بعد:  أمجعغ.    أم 

خصاٍل ـان افسؾف ـ رمحفم اهلل وريض ظـفم ـ يستؼبؾون هبا  ؾفذه بعض

اْهِدَكاِّ﴿ :ؿوفه تعاػ فقتحؼق فـا ؾقفا وأمثاهلاا رُت شط  , رمضان ادباركصفر 

ِّ ِّاْدُْسَتِؼقَؿ اَط َ َِّوََلِِّّ*الن  َِّعَؾْقِفْؿ ِّاْدَْغُضقِب َِّغْرِ َِّعَؾْقِفْؿ َِّأْكَعْؿَت ـَ ِّالَِّذي اَط ِِصَ

ال يَِّ ِّاْهَتَدْواِّ﴿تعاػ: وؿوفه  .[7, 6]افػاحتة:  ﴾الضَّ َِّفَؼِد ِّبِِف ِّآَمـُْتْؿ َِّما ِّبِِؿْثِؾ ِّآَمـُقا َفنِْن

ََمُِّهْؿِِّفِّوَِّ ِؿقُعِّاْلَعؾِقؿُِِّصَؼاٍقَِّفَسَقْؽِػقَؽُفُؿِّاهللُِّإِْنَِّتَقلَّْقاَِّفنِكَّ  .[737]افبؼرة:  ﴾َِّوُهَقِّالسَّ

ِّ﴿ تعاػ:وؿوفه  ـَ َِّوالَِّذي َِّواْْلَْكَصاِر ـَ ِّاْدَُفاِجِري ـَ ِِّم ُلقَن ِّاْْلَوَّ ابُِؼقَن َوالسَّ

بَِّ ِّاهلُلاتَّ َِّرِِضَ ِّبِنِْحَساٍن َتَفاُِّعقُهْؿ ِريَِّْحْ َِّْجْ َِّجـَّاٍت ْؿ َُِّهُ َِّوَأَعدَّ َِّعـُْف َِّوَرُوقا َِّعـُْفْؿ

َِّأبَِّ ِّفِقَفا ـَ َِّخالِِدي ِّاْلَعظِقؿُِّاْْلَْْنَاُر ِّاْلَػْقُز َِّذلَِؽ  أدفة, وؽرها من [711]افتوبة:  ﴾ًدا

هدي شؾػـا ظذ اتباع  ة وادرؽبةاحلاث   ,ةم  وأؿوال شؾف األُ  ,افؽتاب وافسـة

واهلل ادوؾق  ,اؿتكت ؾقفا ظذ ادراد ,ألدفة افوحقغ, ذم ؾفؿفم افصافح

 .(7) فؾصواب

                                      

 يل بعـوان:  كتاٍب من  وهذه اخلصال ملخوذةٌ  (1)

 .(رمضانشفر يف  مأحواهلحقاة السؾف وا من ستون درًس )
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 : املبارك روضاُشّز أُ ٖبمػّي  عز ٔجن اهلل سؤاهاخلصمٛ األٔىل: 

(: ؿد ُروي, 348ص) "فطائف ادعارف"ذم  ابـِّرجبِِّّقالِّاحلافظ

ـان يدظو ببؾوغ رمضان, ؾؽان إذا  أن افـبي , بن مافك ظن أكس 

 ,«غـاِّرمضانوصعبان،ِّوبؾ ِِّّالؾفؿِّباركِّلـاِّفِّرجٍبِّ»دخل صفر رجب, ؿال: 

 ه.وؽرُ  (7)رواه افطزاين

ِّمروان ِّبـ ِّالعزيز ِّعبد : ـان ادسؾؿون يؼوفون ظـد حضور  وقال

ؿـا فه, وارزؿـا ؿه فـا وشؾي ـا صفر رمضان, ؾسؾي صفر رمضان: افؾفم ؿد أطؾ  

وافؼوة وافـشاط, وأظذكا ؾقه من  ,صقامه وؿقامه, وارزؿـا ؾقه اجلد واالجتفاد

 افػتن.

                                      

 :(3/341) "جمؿع افزوائد"ذم   اُهقثؿلالعالمةِّقالِّ(. 3939برؿم ) "األوشط"ذم  (7)

 ق.اهـ وؿد وثي  ,ؾقه ـالمو ,وؾقه زائدة بن أيب افرؿاد ,"األوشط"رواه افبزار وافطزاين ذم 

يه, ؾنن مجع من افسؾف ؿد ُروي ظـفم افعؿل بؿدفوفه, واالصتشفاد به وأؿرُب  قؾت: فه ما ُيؼوي

من اآلثار َظِؼَبه, وـذا َكْؼُل مجٍع من افعؾامء فه, مـفم افعالمة  مثال ظذ ذفك ما ذـر ادصـف 

 ه مما ـتب أو تؽؾ م ظن رمضان. ( وؽرُ 77)ص "وضائف رمضان"ذم  ظبد افرمحن بن افؼاشم 

ى بشواهده, ـ ؽر  وظذ ؾرض ضعػه, ؾؼد أجاز بعض افعؾامء افعؿل باحلديث افضعقف ادُؼو 

َرِح وادؽذوب وكحومها ـ ذم ؾضائل األظامل, ِّاُهـديِّادط  ِّضاهر ِّبـ ِّحمؿد ِّالعالمة ذم   قال

وجيوز افعؿل ذم افػضائل : ما كصه ـ ـ ذـره هلذا احلديث ـ ظؼب( 777)ص "تذـرة ادوضوظات"

 واهلل ادستعان, وهو أظؾم. بافضعقف.اهـ
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ِّالػضؾ ِّبـ ِّمعذ : ـاكوا يدظون اهلل شتة أصفر: أن يبؾغفم  وقال

 .(7)رمضان, ثم يدظوكه شتة أصفر: أن يتؼبؾه مـفم

إػ رمضان : ـان من دظائفم: افؾفم شؾيؿـي  وقالِّحيقكِّبـِّأيبِّكثر

 اهـوشؾم يل رمضان, وتسؾ ؿه مـي متؼبال.

ٌ
 
ٌ فائدة بازك لىا في شهس زمضان:جليلت: في ط   ً ٌ ؤاى هللا تبازك وتعالى أن 

أن  بؾغك رمضان ؾال تـْس اهلل أن يُ  إن دظوَت :  السعديِّالعالمةِّقال

  .(2)اهـؾؾقس افشلن ذم بؾوؽه. ,تدظوه أن يبارك فك ؾقه

ومل يذق برـته, وال حالوة  ,غه اهلل صفر رمضانإكسان ؿد بؾ   ؾؽمْ  قؾت:

اإليامن ؾقه, ظؾاًم بلن مؼاصد افؼيعة اإلشالمقة, ذم ؾرضق ة صقام هناره, 

ذم رشافة  مجؾة مبارـة مـفاا, تـاوفُت ـثرة جدً  ,وافـدب إػ ؿقام فقافقه

 . )بعض ؾضائل صقام صفر رمضان أو ؽره من أيام افعام(بعـوان: 

 

                                      

 أخزُه مـفم, ـام يدظون اهللَ ؾقفا أن َيتَؼب ؾرمضان من افستة األصفر, افتي ـاكوا صفر و (7)

َوإِْذِِّّتعاػ: ظن خؾقؾه إبراهقم ورشوفه إشامظقل ظؾقفام افصالة وافسالم ـ حال بـائفام افؽعبة ـ:

ِّإِِّ ِّالَْعؾِقؿَُِّيْرَفُع ِؿقُع ِّالسَّ َِّأْكَت ِّإِكََّؽ ِِّمـَّا َِّتَؼبَّْؾ ـَا َِّربَّ َِّوإِْشََمِعقُؾ ِّاْلَبقِْت ـَ ِِّم ِّاْلَؼَقاِعَد , [727]افبؼرة:  ْبَراِهقُؿ

 واهلل أظؾم.

 ."موؿع صبؽة األفوـة"من  (2)
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َِّزٙ رجٍب ٔشعباُ وَ روضاُاخلصمٛ الجا  :ٌٗٛ: وٍزلٛ َش

صفر رجب مػتاح : (727)ص "هفطائػ"ذم   ابـِّرجبِّاحلافظِِّّقال

  .أصفر اخلر وافزـة

 وصعبان صفرُ  ,فؾزرع : صفر رجب صفرٌ  ؿال أبو بؽر افوراق افبؾخي

  .ورمضان صفر حصاد افزرع ,افسؼي فؾزرع

ومثل  ,مثل صعبان مثل افغقمو ,افريح ُل ثَ رجب مَ  رِ فْ َص  ُل ثَ وظـه ؿال: مَ 

  .رمضان مثل افؼطر

وصعبان  ,وصفر رجب أيام توريؼفا ,ل افشجرةثْ وؿال بعضفم: افسـة مِ 

 .اهـافَ اؾُ ط  ا وادممـون ؿُ فَ ؾُ اطَ ورمضان أيام ؿِ  ,أيام تػريعفا
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ُٖصاً سائز  وا يف الذوٛ وَ صٗاً روضاُ أٔ غريٓٔتأدٖٛ : قضاء لجٛاخلصمٛ الجا مما 
 : اًالع

 ـان (: 734)ص "فطائف ادعارف"ذم   قالِّاحلافظِّابـِّرجب

حتى  ,ؿضاه ذم صعبان ,ع مل يصؿهة من صقام تطو  إذا دخل صعبان وظؾقه بؼقي 

تغتـم ؿضاءه  حقـئذٍ  ؾؽاكت ظائشة  ,يستؽؿل كواؾؾه ؿبل دخول رمضان

فا, ؿافت حقضما أؾطرته بسبب ؾتؼيض ما ظؾقفا من ؾرض رمضان  ,فـواؾؾه

ِّعلَِّّ»:  ِّيؽقن ِِّّكان ِّأقيضِّإَلَّ ِّأن ِّأشتطقع ِّفَم ِّرمضان، ِّمـ ِّفِّالصقم

  .(7)«صعبان

 . : افشغل من افـبي أو بافـبي  بـِّشعقدِّالؼطانِّقالِّحيقك

ـاكت ذم ؽره من افشفور مشتغؾة بافـبي : أي:  قالِّابـِّرجبثؿِّ

 ؾنن ادرأة ال تصوم وبعؾفا صاهد إال بنذكه., 

 ,ظؾقه من كواؾل صقامه ذم افعام َي ؼِ ؿد بَ و ,ؾؿن دخل ظؾقه صعبان

.اهـ ل كواؾل صقامه بغ افرمضاكغؽؿِ فه ؿضاؤها ؾقه حتى يُ  حَب اشتُ 

 بتكف. 

 

                                      

 (.7746(, ومسؾم )7951رواه افبخاري برؿم ) (7)
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 :: صٗاً شّز شعباُ إال قمٗال وٍْٛزابعاخلصمٛ ال

: في فضل شهس شعبان:  ٌفصل 

 بن أشامة (, ظن2357(, وافـسائي )27753روى اإلمام أمحد برؿم )

ْ  اهلل رشول يا: تؿؾ ؿال:  زيد  تصوم ما افشفور من صفًرا تصوم أرك مَل

ِّوهقِّورمضان،ِّرجبِّبيِّعـف،ِّالـاسِّيغػؾِّصفرِّذلؽ ؿال: صعبان؟. من

 .(7)صائؿِّوأكاِّعؿلِّيرفعِّأنِّفلحبِّالعادي،ِّربِّإىلِّاْلعَملِّفقفُِّترفعِّصفر

ِّعِّاهللِّعزَِّّؾِِّطَِّّيِِّ: رشول اهلل ؿال: ؿال ,  ظن ظبد اهلل بن ظؿروو

ِّصعبانِّوجؾ ِّالـصػِّمـ ِّلقؾة ِّخؾؼف ِِّّ،إىل ِّإَلَّ ِّلعباده ِّمشاحـ،ِِّّفقغػر اثـي:

 , وفه أفػاظ ظدة. (2)(, وؽُره6642, رواه أمحد برؿم )وقاتؾِّكػس

اِّماِّجاءِّفِّرشعقَّةِّصقامفِّفؽثٌرِّمـفاِّماِّيل ِِّّ:وأمَّ

 ـ افسابق ـ.  ـ حديث أشامة بن زيد 7

                                      

 : حديث حسن.اهـ(6/7) "افـسائي عقفوض صحقح"ذم   اْللباينِّالعالمةِّقالِّ(7)

وي ظن مجاظة حديث صحقح, رُ : (3/735) "افصحقحة"ذم   قالِّالعالمةِّاْللباين (2)

وظبد  ,وأبو ثعؾبة اخلشـي ,ابن جبل معاذ :وهم ,ايشد بعضفا بعًض  ,خمتؾػة رٍق من افصحابة من ضُ 

 وظائشة ,وظوف ابن مافك ,وأيب بؽر افصديق, وأيب هريرة ,وأيب موشى األصعري ,اهلل بن ظؿرو

 اهـ...

ِّ ِّوقال ِّاْلركاؤوط ِِّّالشقخ , صحقح بشواهده حديٌث : (77/277) "ادسـدحتؼقق "ف

 , واهلل أظؾم. ذـر افعالمة األفباين ا كحًوا مم    وذـرو
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 ظائشة (, ظن7756(, ومسؾم )7969روى افبخاري برؿم )ما ـ 2

 حتى ويػطر يػطر, ال: كؼول حتى يصوم  اهلل رشول ـان: . ؿافت

 رمضان, إال صفر صقام اشتؽؿل  اهلل رشول ؾام رأيُت  يصوم, ال: كؼول

 صعبان. ذم مـه صقاًما أـثر رأيته وما

 من أـثر صفرا يصوم  افـبي يؽن مل: ؿافت ظائشة  هـ ما روت3

(, ومسؾم 7971ـؾه, رواه افبخاري برؿم )  صعبان يصوم ـان ؾنكه صعبان,

(782.) 

 ؿؾقال. إال صعبان يصوم : ـان(7156)برؿم  ودسؾم

يصوم صفرين  رشول اهلل  ؿافت: ما رأيُت  أم شؾؿة  هـ ما روت4

(, 736ورمضان, رواه افسمذي برؿم ) ,متتابعغ إال  صعبان

 .(7)(2774)وافـسائي

إػ يومـا هذا,  ؿدياًم وحديًثا ,سؾؿغوظذ افعؿل بام شبق َشْرُ اد قؾت:

 .(2)واهلل ادستعان, ؾفو خر معغ

                                      

 : حديث صحقح.اهـ(6/7) "ابن ماجه وضعقف صحقح"ذم   اْللباينِّالعالمةِّقالِّ(7)

 (.732ـ  723)ص "ادعارففطائف "راجع فؾؿزيد:  (2)
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ٌفي  :فصل ٌشهس شعبان: منس الحنمت من صيام ما تيظ 

ِّ ِّرجب ِّابـ ِّاحلافظ  صوم ذم: : ؿقل(738ص) "فطائػه"ذم  قال

 رمضان صوم ذم يدخل فئال رمضان: صقام ظذ ـافتؿرين صقامه أن: صعبان

 ؿبؾه صعبان بصقام ووجد واظتاده, افصقام ظذ مترن ؿد بل وـؾػة, مشؼة ظذ

 اهـوكشاط. بؼوة رمضان صقام ذم ؾقدخل وفذته, افصقام حالوة

فعل في شهس   ً فعل فيه ما  فصل: في أن شهس شعبان مالتقدمت لشهس زمضان في 

ٌ زمضان:

ِّرجب ِّابـ ِّاحلافظ  صعبان ـان اود  ـ ظؼب ـالمه افسابق ـ   قال

 افؼرآن: وؿراءة افصقام, من رمضان ذم يُؼع ما ؾقه ُُشع فرمضان مةؼدي ـادُ 

 ضاظة ظذ بذفك افـػوس وترتاض رمضان, فتؾؼي افتلهب فقحصل

   افرمحن.اهـ

(: ؿال أهل 21/22) "جمؿوع ؾتاويه"ـام ذم   العثقؿيِّوقالِّالعالمة

افعؾم: وصوم صفر صعبان مثل افسـن وافرواتب, بافـسبة فؾصؾوات 

 ـلكه َتْؼِدَمة فشفر رمضان.  ادؽتوبة, ويؽون

 أي: ـلكه راتبة فشفر رمضان, وفذفك ُشن  افصقام ذم صفر صعبان.اهـ

ظؿل وإذا ـان صفر صعبان ـافتؼدمة فشفر رمضان, ؾال ُُيك  قؾت:

 من األظاملػعل شؿل ـل ما يُ بافصقام وؿراءة افؼرآن ؾؼط, بل يَ اخلر ؾقه 

 م وؽرمها, واهلل أظؾم., ـافصدؿة وافؼقاصفر رمضانذم  افصاحلة
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 يف شّز شعباُ:ٔإخزاج الزكاٚ : اإلكجار وَ قزاءٚ القزآُ ٔالشادسٛ ٛاوشاخلصمٛ اخل

رويـا ظن : (735)ص "فطائف ادعارف"ذم   قالِّاحلافظِّابـِّرجب

ؿال: ـان ادسؾؿون إذا دخل صعبان اكؽبوا ظذ ادصاحف أكه  أكس 

فؾضعقف وادسؽغ ظذ صقام تؼوية  :وأخرجوا زـاة أمواهلم ,ؾؼرؤها

  .(7)رمضان

  .ؼال صفر صعبان صفر افؼراءوؿال شؾؿة بن ـفقل: ـان يُ 

  .إذا دخل صعبان ؿال: هذا صفر افؼراء ,وـان حبقب بن أيب ثابت

غ وتػر   ,أؽؾق حاكوته ,إذا دخل صعبان ,وـان ظؿرو بن ؿقس ادالئي

  .فؼراءة افؼرآن

رب جعؾتـي بغ صفرين ظظقؿغ  ؿال احلسن بن شفل: ؿال صعبان: يا

 .اهـؾام يل؟ ؿال: جعؾت ؾقك ؿراءة افؼرآن

 : وداابن رجب  : ؿولهاتغ اخلصؾتغؿبل افػصل وشبق ذم  قؾت:

 افصقام, من رمضان ذم يُؼع ما ؾقه ُُشع فرمضان ـادؼدمة صعبان ـان

                                      

ي  "ادصدر افسابق"ذم  ضعػه ابن رجب  (7) إال أن اشتشفاده به وذـر اآلثار َظِؼبَه ُتَؼوي

 ظؿل افسؾف ومن بعدهم بؿدفوفه, واهلل ادستعان, وهو أظؾم.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  75 

 ذظ بذفك افـػوس وترتاض رمضان, يفتؾؼي  بافتله   حصلفقَ  افؼرآن: وؿراءة

   افرمحن.اهـ ضاظة

(: ـان ادسؾؿون إذا 73/371) "افػتح"ذم  وقالِّاحلافظِّابـِّحجرِّ

 دخل صعبان, أـبوا ظذ ادصاحف, وأخرجوا افزـاة.اهـ

ذم صفر من ادسؾؿغ افقوم, ممن وؾؼفم اهلل: إذا صاموا  وظؿل ـثرٍ قؾت:ِّ

, وأؿاموا بعًضا وأكػؼوا مما أظطاهم اهلل, ؿرؤوا ما تقرس هلم من افؼرآن, صعبان

 واهلل ادسمول ظن توؾقؼـا إػ افرصد وافصواب, وهو أظؾم.من فقافقه, 

 تنبيه:

, بقان احلؽؿة من إخراج افزـاة, ذم شبق ذم ـالم احلاؾظ ابن رجب 

صفر صعبان, ويليت ذم هناية اخلصال, مزيد بقان, إن صاء اهلل تعاػ, واهلل 

 أظؾم.
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 : روضاُ املباركقدًٔ شّز : الفزح بشابعٛاخلصمٛ ال

أن  من افواجب ظذ ظؿوم ادسؾؿغ هلو إطفار  ممَّاَِّلِّصؽِّفقفِّوَلِّريب:

افػرح وافرسور بؼدوم مواشم افطاظات, ـافصقام واحلج وشائر افعبادات: 

َِّّ فؼوفه تعاػ: امتثااًل  ِّمِم َِّخْرٌ ُِّهَق َِّفْؾَقْػَرُحقا َِّفبَِذلَِؽ تِِف َِّوبَِرْْحَ ِّاهللِ ِّبَِػْضِؾ اُِّقْؾ

 . [58]يوكس:  ََيَْؿُعقنَِّ

ِّكثر ِّابـ ِّاحلافظ أي: هبذا افذي : (4/275) "هتػسر"ذم   قال

 .جاءهم من اهلل من اهلدى ودين احلق ؾؾقػرحوا, ؾنكه أوػ ما يػرحون به

َّاََِّيَْؿُعقنَِّ وؿوفه: ِّمِم أي: من حطام افدكقا وما ؾقفا من افزهرة  ُهَقَِّخْرٌ

 ., ذم تػسر هذه اآلية ابن أيب حاتم هة, ؿافافػاكقة افذاهبة ال حماف

ظن صػوان بن ظؿرو, , ظن َبؼق ة ابن افوفقدُذـَِر و:  ثؿِّقالِّابـِّكثر

 راُج افعراق إػ ظؿردم َخ بن ظبد افؽالظي يؼول: دا ؿَ  عْ ػَ يْ شؿعت أَ  :أكه ؿال

اإلبل, ؾنذا هي أـثر من ذفك,  عد  ؾجعل ظؿر يَ  ,, خرج ُظَؿُر وموػ فه

جعل ظؿر يؼول: احلؿد هلل تعاػ, ويؼول مواله: هذا واهلل من ؾضل اهلل ؾ

ُقْؾِّبَِػْضِؾِّؾؼال ظؿر: ـذبت. فقس هذا, هو افذي يؼول اهلل تعاػ:  ,ورمحته

ََِّيَْؿُعقنَِّ َّا ِّمِم َِّخْرٌ ُِّهَق َِّفْؾَقْػَرُحقا َِّفبَِذلَِؽ تِِف َِّوبَِرْْحَ اهـ هذا مما جيؿعون.بل  اهللِ

 يسر. بتكٍف 
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ماـان ذم افدين  ,أن ؾضل اهلل ورمحته ادػروح هبام :أراد ظؿر  :قؾت

 واهلل أظؾم. ,ال ما ـان من متاع افدكقا ,ومن أمور افدين

ال و :(75/9) "هومؼاالت اهجمؿوع ؾتاو"ـام ذم   وقالِّالعالمةِّابـِّباز

شوى أن يستؼبؾه ادسؾم بافػرح  ,عقـًا الشتؼبال رمضانأظؾم صقًئا مُ 

ؾجعؾه من  ,غه رمضان, ووؾؼهاالؽتباط وصؽر اهلل أن بؾ  و ,وافرسور

افذين يتـاؾسون ذم صافح افعؿل, ؾنن بؾوغ رمضان كعؿة ظظقؿة  ,األحقاء

وما  ,بؼ أصحابه بؼدوم رمضان مبقـًا ؾضائؾهيُ  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا ـان افـبي  ,من اهلل

  .اهـ وافؼائؿغ من افثواب افعظقم ,اهلل ؾقه فؾصائؿغ أظد

ِّرش ِّصاحب ِّوقال ِّلرمضان"الة ِّادسؾؿي ـان : (7)ص "اشتؼبال

 ,ويوفوكه أصد االهتامم ,ادسؾؿون يستؼبؾون صفر رمضان بػائق افعـاية

ا يعؾؿون من وذفك دَِ , ا بػضؾها بؼدومه, واشتبشارً ه ؾرًح ؼدمِ ؿَ ـون فِ ويستعد  

ؾضل رمضان وشعة ؾضل اهلل ظؾقفم ؾقه, وما يـزفه تعاػ ظذ ظباده من 

ع ظؾقفم من األرزاق وشي ػقضه ظؾقفم من افـػحات ويُ افرمحات, ويُ 

غؾق ػتح هلم أبواب اجلـان, ويُ وجيـبفم ؾقه من افزالت. حقث يَ  ,واخلرات

ؾفو فألمة ربقعفا, وفؾعبادات  ,د ؾقه مردة اجلانصػي ويُ  ,ظـفم أبواب افـران

ل ػُض وال ظؿل يَ  ,ؾال صفر أؾضل فؾؿممن مـه ,موشؿفا, وفؾخرات شوؿفا

 اهـ بتكٍف يسر.فؾؿممـغ. ؽـقؿةٌ  ؾفو بحٍق  , ؾقهظام  
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وبغ ؾرحـا بؼدوم  ,ـا افصافحؾػِ ويا فؾعجب ـم افػرق بغ ؾرح َش  :قؾت

 .هذا افشفر افعظقم

 ,وكحن فـا صمون ؾقه ,صمون مـفمفه ـان رمحفم اهلل ؾف ؾنن افس  

ن صالة م ,ؽفم ألكواع افعباداتتػر   :مـفا ,ـثرة من شؾػـا افصافحصموكه و

ها من وؽر ,وصؾة أرحام ,ودظاء وبذل مال ,وصقام وؿراءة ؿرآن

   .احلسـات هؾق ُف اظَ َض تُ  ذم صفرٍ  ادسؾمُ  افؿُ ـِ تغيَ  افتي افطاظات,

د ومتعُدد وتـويٌع, فرؽبات افبطن وافسؿع ا ُص وأم   موكـا مـه, ؾفو تعد 

وارمحـا يارب  ,وافبك وؽرها, إال من رحم اهلل, ؾافؾفم اظف ظـا, واؽػرفـا

 افعادغ.
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 :روضاُ املباركٛ: التبشري بقدًٔ شّز جاوٍاخلصمٛ ال

ـان افـبي : (747)ص "فطائف ادعارف"ذم  قالِّاحلافظِّابـِّرجبِّ

ظن  ,(7)جه اإلمام أمحد وافـسائيـام خر   ,بؼ أصحابه بؼدوم رمضانيُ   

جاءكؿِّصفرِّقدِّبؼ أصحابه يؼول: يُ  ؿال: ـان افـبي  أيب هريرة 

ِّمباركِّ،رمضان ِّصقامفِّ،صفر ِّعؾقؽؿ ِّاهلل ِّتُِِّّ،كتب ِّاجلـانِّحػتَِّّفقف ِّ،أبقاب

ِِّّ،فقفِّأبقابِّاجلحقؿُِّؼِّغؾَِّّوتُِّ ِّ،فقفِّلقؾةِّخرِّمـِّألػِّصفرِّ،فقفِّالشقاضيِّوتغؾ 

 .رمرمِّخرهاِّفؼدُِّحِّمـُِّحِّ

ا بشفر ذم تـئة افـاس بعضفم بعًض  ؿال بعض افعؾامء: هذا احلديث أصٌل 

 ادذكب بغؾق بؼ  ـقف ال يُ  , ادممن بػتح أبواب اجلـانبؼ  ـقف ال يُ  ,رمضان

من أين يشبه  ,ؾقه افشقاضغ غل   افعاؿل بوؿت يُ بؼ  ـقف ال يُ  ,أبواب افـران

ِّهذا افزمان زمان.

                                      

 (. 6112(, والـسائي )8117أمحد برقم ) (1)

 .اهـاده صحقحإسـ: (8/2) "حتؼقق ادسـد"يف   قال العالمة أمحد شاكر

(: حديث 6112)برقم  "صحقح وضعقف الـسائي"يف   وقال العالمة األلباين

 صحقح.اهـ

صحقح, : حديث (16/95) "حتؼقق ادسـد"يف  وقال الشقخ شعقب األركاؤوط 

  اهـوإسـاد رجاله رجال الشقخني.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                               21 

 .(7)فؿرحباِّبفِّوأهالِّ،أتاكؿِّرمضانِّشقدِّالشفقر وذم حديث آخر:

 وؿال بعضفم:

ــات ــقام بافزـ ــفر افص ــاء ص  ج
 

ــه ــلـرم ب ــو آت ؾ ــر ه ــن زائ  م
 .اهـ 

ِّباز ِّابـ ِّالعالمة  :(75/9) "هومؼاالت اهجمؿوع ؾتاو"ـام ذم   وقال

اهلل  أظدوما  ,بؼ أصحابه بؼدوم رمضان مبقـًا ؾضائؾهيُ  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا ـان افـبي 

  .اهـ وافؼائؿغ من افثواب افعظقم ,ؾقه فؾصائؿغ

من افعؾامء,  عٌ ة افتبشر بؼدوم هذا افشفر افعظقم مجوؿد ؿال بؼظق   قؾت:

  .مـفم: احلاؾظ ابن رجب ـ ـام شبق ـ

 .(4)وافؾجـة افدائؿة, (3)وابن حجر اهلقثؿي ,(2)ي افعراؿيواحلاؾظَ 

  .(5)وافعالمة ابن باز 

                                      

ه كالم, , وفقعن ابن عباس  (,15برقم ) "اكتخاباته"رواه أبو الطاهر السؾػي يف  (1)

 واهلل أعؾم. 

 .(71/478) "ؾتاوهيا"ـام ذم دار اإلؾتاء ادكية كؼؾه ظـه:  (2)

 .(4/245)فؾفقثؿي  "افػتاوى افػؼفقة افؽزى"ـام ذم  (3)

 .(9/7) ـ افعدد افثاين ـ "ؾتاوى افؾجـة افدائؿة"ـام ذم  (4)

 . (98و75/9) "جمؿوع ؾتاوى ابن باز"ـام ذم  (5)
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افعالمة بؼقة افسؾف و, (7)افعثقؿغ افعالمة وؾؼقه افعك 

 وؽرهم. ,(2)افػوزان

: ه هو افصوابتِ ؼظق  وؿد جعؾه بعض أهل افعؾم من افعادات, وافؼول ب

ؾُقبؼ اإلمام ,  ظن افصادق ادصدوق به فثبوت اخلز

وأحؽم  وهو أظؾم ,قواهلل ادوؾي , رظاياه, وُيبؼ ادسؾؿون بعضفم بعضا

 .(3)وأرحم

 تنبيه: 

بام أخرجفم ظن  ,ذم افتبشر بؼدوم صفر رمضانافقوم  ع افـاُس توش  

, ؾعذ من رأى بارك وتعاػ من رحم اهلل تإال   ,ؾقهافؼيف اهلدي افـبوي 

ته, من أئؿة ادساجد, ومسميل ادجؿوظات, وافؼروب وافصػحات, ُشظق  

وادواؿع وادجالت, وؽرهم االـتػاء بام ورد ذم احلديث افسابق, من ؽر 

 ,ظؾقه افصالة وافسالم ,هبدي شقد اإلكام  واؿتداءً ظؿاًل  :زيادة وال كؼصان

  واهلل ادستعان. 

                                      

 .(79/717) "وى ورشائل افعثقؿغجمؿوع ؾتا"ـام  (7)

 ظذ افشبؽة افعـؽبوتقة. "موؿعه  افرشؿي"ـام ذم  (2)

 .(74/99) "ادوشوظة افػؼفقة افؽويتقة"وراجع دزيد من افػائدة:  (3)
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شّز روضاُ وَ ملا ٖقدً عمّٗا يف ٔتّٗئتّىا  ٌفص ٔالقمٕ : إصالح األتاسعٛاخلصمٛ ال
 :العبادات

ظن مجع  ,(735)ص "فطائف ادعارف"ذم   ذكرِّاحلافظِّابـِّرجب

من افسؾف رمحفم اهلل: أهنم ـاكوا يستعدون الشتؼبال صفر رمضان, بلمور 

شبق ِذـُر بعِضفا ذم اخلصال اداضقة, ومـفا إصالح افؼؾوب وافـػوس, 

, وشائر افُؼرِب ادتمن افعب ,ذم صفر رمضان ايؼدم ظؾقفدا  ,اموتقئتفِ 

افتي دمعل ادممن, ال ؾؽر فديه, فؾغػالت, ؾضاًل ظن أن جيد  افطاظات,و

ـان يؼول: أكه  اُدالئي وؿد اصُتفر ظن ظؿرو بن ؿقس  فػعؾفا أوؿات,

 بتكف.اهـ .(1)ضوبى دن أصؾح كػسه ؿبل رمضان

ٌم ؾافؾفم أصؾح ؿؾوبـا, واصغؾفا برضاك يارب افعادغ, ؾنكك حؽقٌم ظؾق

 بعبادك رؤوٌف رحقم.

 

 

 

 

                                      

 ظزاها إفقه مجع, واهلل أظؾم.هي مشفورة ظـه, وو (7)
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 أوزاض القمٕ :سالوٛ الصدٔر وَ  :عاشزٚاخلصمٛ ال

عِّاهللِّعزِّؾِِّطَِّّيِِّ: رشول اهلل ؿال: ؿال ,  ظن ظبد اهلل بن ظؿرو

ِّصعبان ِّالـصػِّمـ ِّلقؾة ِّخؾؼف ِّإىل ِِّّ،وجؾ ِّإَلَّ ِّلعباده ِّمشاحـ،ِِّّفقغػر اثـي:

 اظ ظدة. , وفه أفػ(7)(, وؽُره6642, رواه أمحد برؿم )وقاتؾِّكػس

ػتحِّأبقابِّاجلـةِّيقمِّتُِّ :ؿال: ؿال رشول اهلل   ظن أيب هريرةو

َلِّيرشكِّباهللِّصقئا،ِّإَلِّرجالِّكاكتِِّّلؽؾِّعبدٍِِّّرُِّغػَِّاإلثـي،ِّويقمِّاخلؿقس،ِّفقُِّ

ِّفقُِّ ِّوبيِّأخقفِّصحـاء، ِّهذيـِّبقـف ِّأكظروا ِّهذيـِّحتكِّيصطؾحا، ِّأكظروا ؼال:

ِّهذيـِّحتكِّيصطؾحا  ,(2565)برؿم  رواه مسؾم ،حتكِّيصطؾحا،ِّأكظروا

 وفه أفػاظ ُأخرى, ظن صحابة آخرين.

َجُدَر ـ دفة ـ مما ذم افباب من األوؽرها  ذم احلديثغ شبق ؾؿام   أققل:

كؼقة  بـػسٍ  ,أن يستؼبال صفر رمضان وشائر صفور افعام ,بادسؾم وادسؾؿة

                                      

وي ظن مجاظة حديث صحقح, رُ : (3/735) "افصحقحة"ذم   قالِّالعالمةِّاْللباين (7)

وظبد  ,وأبو ثعؾبة اخلشـي ,ابن جبل معاذ :وهم ,ايشد بعضفا بعًض  ,خمتؾػة رٍق من افصحابة من ضُ 

 وظائشة ,وظوف ابن مافك ,وأيب بؽر افصديق, وأيب هريرة ,وأيب موشى األصعري ,اهلل بن ظؿرو

 اهـ...

 .اهـواهدهصحقح بش حديٌث : (77/277) "ادسـدحتؼقق "ذم   الشقخِّاْلركاؤوطوقالِّ

 واهلل أظؾم.  ,ذـر افعالمة األفباين كحًوا مما  ذـر ثم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





                               24 

غ :من افعدواة وافبغضاء وافشحـاء خافقةٍ   ؾنهنا ؿد متـع ادتصف هبا من تػر 

افؼؾب فعبادة اهلل تبارك وتعاػ, بل ؿد حتول بغ افعامل وادتصف هبا, من 

رؾع ظؿؾه إػ اهلل تبارك وتعاػ, ؾاشتبداهلا بافبشاصة ودوام ادحبة واألخوة ذم 

 . وأهدى شبقالاهلل, وبذل ادعروف وصؾة األرحام خر 

وال ؾراغ فه ا: أكه ال وؿت ظـده فقعَؾم ظؾاًم يؼقـقً  ,ثم إن ادسؾم افعاؿل

وهوادسمول فغػر  واهلل ادستعانواجلفاالت,  فيشغؾه بؿثل هذه افسػاش

 .افزالت ذم احلقاة وبعد ادامت
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بقمٍب وتمٍِّّف  ٔاستقباه شّز روضاُ فات: التٕبٛ ٔالٍدً عمٜ وا ادٖٛ عشزٚاخلصمٛ احل
 :لمطاعات

ََِّجِقعًِّ تعاػ:تبارك وؿال اهلل  ِّاهللِ ِّإىَِل َِّلَعؾَُّؽْؿَِّوُتقُبقا ِّاْدُْمِمـُقَن َف َِّأي  ا

 .[37]افـور:  ُتْػؾُِحقنَِّ

إنِّاهللِّعزِّ»: ؿال: ؿال رشول اهلل  األصعري  ظن أيب موشىو

وجؾِّيبسطِّيدهِّبالؾقؾِّلقتقبِّميسءِّالـفار،ِّويبسطِّيدهِّبالـفارِّلقتقبِّميسءِّ

 .(2759, رواه مسؾم برؿم )«الؾقؾ،ِّحتكِّتطؾعِّالشؿسِّمـِّمغرهبا

واحلديث وؽرمها من األدفة احلث ظذ افتوبة دوًما واشتؿراًرا ؾػي اآلية 

ِّرب :ؾؼد ؿال  ِّأي ِّإبؾقس: ِِّّ:قال ِّبـل ِّأغقي ِّأزال ِّدامتَِّل ِّما آدم،

ِّأجسادهؿ ِّف ِّماِِّّ،أرواحفؿ ُِّهؿ، ِّأغػر ِّأزال َِّل ِّوجؾ: ِّعز ِّالرب فؼال

 .(7)ظن أيب شعقد اخلدري  ,(77729, رواه أمحد برؿم )اشتغػروين

                                      

 .اهـرجافه رجال افصحقح: (71/217) "جمؿع افزوائد"ذم   قالِّاُهقثؿل (7)

ِّاْللباين ِّالعالمة (: حديث 7651برؿم ) "صحقح اجلامع افصغر وزيادته"ذم   وقال

ِّحسن.اهـ

 .اهـحديث حسن: (77/337) "سـداد حتؼقق" ذم الشقخِّاْلركاؤوطِّوقالِّ
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ِّ ِّابـ ِّالعالمة : (75/9)" هومؼاالت اهجمؿوع ؾتاو" ـام ذم  بازوقال

ؼع فؾؿسؾم اشتؼبال هذا افشفر افؽريم بافتوبة افـصوح, واالشتعداد ويُ 

 اهـفصقامه وؿقامه بـقة صاحلة وظزيؿة صادؿة.

دة افتوبة ؿبل ون افعدة فرمضان, ومن إظداد افعُ عدي ان ادسؾؿون يَ وفؼد ـ

ؿبل رمضان: ألن رمضان موشم  رمضان, يرون أن جالء افؼؾوب بافتوبة

ز الـتساب اـتساب حسـات وضاظات وظبادات, ؾؾذفك البد من افتجف  

  .(7).اهـ احلسـات وفؾعبادة ؿبل رمضان

 :(749)صِّ"لطائػِّادعارف"وفِّ

ذم  يــا ذا افــذي مــا ـػــاه افــذكُب 

 رجــــــــــــــــــــــــــــــــب
 

 صـعبان ه ذم صفرِ ى رب  ـحتى ظص
 بعـدمها ك صفر افصـومِ فؼد أطؾ   

 
 ا صـفر ظصـقانه أيًضـصـري ؾال تُ 

 
 

 اح ؾقـه جمتفـدً واتل افؼرآن وشـبي 
 

ـــبقٍح  ـــفر تس ـــه ص ـــرآن ؾنك  وؿ
 فـه ترجو افـجاةَ  ؾامحل ظذ جسدٍ  

 
ــ  بـــران رضم أجســادٌ ـؾســوف ُت

ـُ   تعــرف ممــن صــام ذم  ـــَت ـــم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــؾٍف   ش
 

 وإخـوان وجـرانٍ  من بـغ أهـلٍ 
 مُ هُ دَ ْعـواشـتبؼاك بِ  أؾـاهم ادوُت  

 

 افـداين ا ؾام أؿرب افؼايص منحقً 

 ومعجــب بثقــاب افعقــد يؼطعفــا 

 

 أـػـان أثـواُب  ؾلصبحت ذم ؽـدٍ 

ــى يُ   ــحت ــانُ عؿي ــؽَ  ر اإلكس  ـهمس

 

  اهــ.إلكسـان مسـؽـه ؿـزٌ  مصرُ 

 
                                      

 . "موؿع اإلشالم شمال وجواب"أهـ من  (7)
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 :إعداد وؤُ روضاُ احلشٗٛ ٔاملعٍٕٖٛ :عشزٚ جاٌٗٛاخلصمٛ ال

باع ؿوم من افسؾف : (747)ص "هفطائػ" ذم  ابـِّرجباحلافظِّقالِّ

ويستعدون باألضعؿة  ,صفر رمضان رأتم يتلهبون فه ؾؾام ؿرب ,جارية

ؾؼافت: وأكتم ال تصومون إال  ,ؾؼافوا كتفقل فصقام رمضان ,ؾسلفتفم ,وؽرها

 اهـظـد ؿوم ـل زماهنم رمضان ردوين ظؾقفم. فؼد ــُت  :رمضان

ِّ اخلصؾتغ اخلامسة وافسادشة ـ ؿوفهم ـ ذم ؾواؾق هذا ما تؼد   قؾت:

ؿال: ـان ادسؾؿون إذا أكه  ,يـا ظن أكس وي رُ : (735)ص "فطائػه"ذم 

تؼوية  :وأخرجوا زـاة أمواهلم ,دخل صعبان اكؽبوا ظذ ادصاحف ؾؼرؤها

 اهـ.... فؾضعقف وادسؽغ ظذ صقام رمضان

(: ـان 73/371) "افػتح"ذم  ِّوـذا ؿول احلاؾظ ابن حجر

 ـاة.اهـادسؾؿون إذا دخل صعبان, أـبوا ظذ ادصاحف, وأخرجوا افز

رمحفم اهلل, ومن اؿتدى هبم من أهل افصالح  أن افسؾف تؼدم:فؿِّمماِّفػُِّ

ؽون فؾصقام وافؼقام, رمضان تػر  صفر دخول ؿجرد ظككا, بواخلر ذم 

من يـوهبم  ظذ أظامهلم ودماراتم, اوافتصدق وافدظاء وؿراءة افؼرآن, وجعؾو

فعؼ األواخر من ذم اذفك وأـثر ما يؽون ؽرهم,  أبـاءأو من أبـائفم 

 رمضان حال االظتؽاف, واهلل ادستعان.
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ٌ:إعاهت الغيرملؤن زمضان : ومن إعداد املؤمن فصل ٌ

رِّصائًَمِّفؾفِّمـِّفطَِّّ: , ؿال رشول اهلل زيدِّبـِّخالدِّاجلفـلِّقال 

اِّفِّشبقؾِّمـِّجفزِّغازيًِّوِّ،مثُؾِّأجره،ِّمـِّغرِّأنِّيـؼصِّمـِّأجرِّالصائؿِّيشءٌِّ

 .(7)اِّفِّشبقؾِّاهللِّبخرِّفؼدِّغزازيًِّاهللِّفؼدِّغزا،ِّومـِّخؾػِّغا

وماِّعؿؾِّالصائُؿِّمـِّأعَملِّ»وزاد: , ظن ظائشة , (2)ورواه افطزاين

ِّإَلِّكانِّلصاحبِّالطعام،ِّماِّدامتِّققُةِّالطعامِّفقف  .«الز 

وهقِّ» :ؿال  :ـ ؾضل رمضان شفور ذمادـ  وذم حديث شؾامن 

ِّيُِّ ِّوصفٌر ِّادقاشاة، ِِّّزادُِّصفُر ِّمـ ِّادممـ، ِّرزق ِّمغػرًةِّطَِّّفَِّفقف ِّكان ِّصائًَم ِّفقف ر

لذُكقبِف،ِّوعؼًتاِّلرقبتفِّمـِّالـار،ِّوكانِّلفِّمثؾِّأجره،ِّمـِّغرِّأنُِّيـؼَصِّمـِّأجِرِّ

ِّيشءٌِّ ُر افصائمؿافوا: يا رشول اهلل, فقس ـؾ ـا جيد ما يُ ِّ.«الصائِؿ ِّؿال: .ػطي

ِّ،اءٍِّرشبةِّمِّرِّصائًَم،ِّعذِّمذقةِّلبـ،ِّأوِّمترٍة،ِّأودـِّفطَِِّّّ،يعطلِّاهللِّهذاِّالثقاب»

                                      

: هذا حديث حسن  وقال (,8117(, والرتمذي )18111رواه أمحد برقم ) (1)

 صحقح.اهـ 

 : حديث صحقح.اهـ(2119) برقم "صحقح اجلامع"يف   وقال العالمة األلباين

 (.1759ومسؾم )(, 6711والؼطعة األخرة مـه, رواها البخاري برقم ) قؾت:

  فقفا كالم ومعـاها صحقح.و, (8112) برقم "األوسط"يف  (6)
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حتكِّيدخَؾِِّّ،رشبًةَِّلِّيظؿُلِّبعدهاِّشؼاهِّاهللِّمـِّحقِضِّ؛ومـِّشؼكِّفقفِّصائًَمِّ

 .(7)«اجلـة

الدالِّعذِّاخلرِّ: ؿال  م, ـاممن أظاهن مثل أجورأجٌر   ادعُغ فهو

 .(2)كػاعؾف

ـان  :وابن حجر رمحفام اهلل تعاػ رجب, وشبق ؿول احلاؾظغ ابن

وأخرجوا زـاة  , ادصاحف ؾؼرؤهااكؽبوا ظذ ,ادسؾؿون إذا دخل صعبان

 اهـ.تؼوية فؾضعقف وادسؽغ ظذ صقام رمضان :أمواهلم

 

 

 

 

                                      

يه, واهلل أعؾم. (1)   سبق خترجيه, وأكه حديث حسن لغره, ولػؼراته شواهد تؼوِّ

 برقم "الصحقحة"(, وغره, وهو يف 6281)برقم , رواه الرتمذي عن أكس  (6)

 اهلل أعؾم.(, وله ألػاظ بؿعـاه, بعضفا يف الصحقح, و1221)
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 عشزٚ: دعاء رؤٖٛ ِاله روضاُ: جالجٛاخلصمٛ ال

 إذا رأى اهلالل, ؿال: افـبي ؿال: ـان  , ضؾحة بن ظبقد اهللظن 

, رواه عؾقـاِّبالقؿـِّواإليَمن،ِّوالسالمةِّواإلشالم،ِّريبِّوربؽِّاهللِّالؾفؿِّأهؾف

 "افسـة"وابن أيب ظاصم ذم (, 3457)وافسمذي , (7397أمحد برؿم )

(376)(7). 

ِّإذا رأى اهلالل, ؿال: , ؿال: ـان رشول اهلل  ظن ابن ظؿرو

ِّكحبِّ» ِّدا ِّوالتقفقؼ ِّواإلشالم، ِّوالسالمة ِّباْلمـِّواإليَمن، ِّعؾقـا ِّأهؾف الؾفؿ

ِّاهلل ِّوربؽ ِّربـا وافطزاين ذم  ,(888, رواه ابن حبان برؿم )«وترىض،

 .(2)(73331) "افؽبر"

                                      

ِّ(: حديث حسن.اهـ7876برؿم ) "افصحقحة"ذم ِّقالِّالعالمةِّاْللباينِّ( 7)

ِّ.اهـشواهدهبحسن : (3/77) "ادسـد"وقالِّحمؼؼقاِّ

ـ حتت افرؿم ادذـور أظذ  "تعؾقؼاته ظذ صحقح ابن حبان"ذم   قالِّالعالمةِّاْللباين (2)

 هـا(.7876)برؿم  "افصحقحة", وهو ذم صحقح فغرهـ: حديث 

ـ حتت افرؿم ادذـور  "تعؾقؼه ـ أيًضا ـ ظذ ابن حبان"ذم   وقالِّالشقخِّصعقبِّاْلركاؤوط

 .اهـحديث صحقح فغرهأظذ ـ: 
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ؿال األزهري: يسؿى : (7/38) "دفقل افػاحلغ"ذم  قالِّابـِّعالنِّ

ين وما بعدها, وما فؾقؾتغ من أول افشفر, وذم فقؾة شت وظؼ افؼؿر هالاًل 

  .ابغ ذفك ؿؿرً 

وؿال افػارايب وتبعه اجلوهري: اهلالل فثالث فقال من أوفه, ثم هو ؿؿر 

 اهـاجلؿع أهؾة, ـسالح وأشؾحة.بعد ذفك, و

 ظـد رؤية: وافشاهد من حديَثْي افباب هو: ظؿوم ؿول هذا افدظاء قؾت

 , واهلل أظؾم.فثبوت احلديث به :هالل رمضان أو ؽره
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ِّ قبن الشزٔع يف ٔقَذٍر  وَ كن إثٍيطّارٚ الظاِز ٔالباطَ : شزٚع زابعٛاخلصمٛ ال أ
 : عبادٚ

َِّعَذَِّياؿال اهلل تعاػ:  ُِّكتَِب َِّكََم َقاُم ِّالص  َِّعَؾْقُؽُؿ ُِّكتَِب ِّآَمـُقا ـَ ِّالَِّذي ا َ َأُّي 

ُؽْؿَِّتتَُّؼقنَِّ َِّقْبؾُِؽْؿَِّلَعؾَّ ـْ ِِّم ـَ  .[783]افبؼرة: الَِّذي

اهلل ادممـغ من مر : أ(7/497) "تػسره"ذم   قالِّاحلافظِّابـِّكثر

ؼقتفا من األخالط دا ؾقه من زـاة افـػس وضفارتا وتـ: بافصقام هذه األمة

 افرديئة واألخالق افرذيؾة.

َِّتتَُّؼقنَِّوؿوفه:  ُؽْؿ وتضققق  ,ألن افصوم ؾقه تزـقة فؾبدن: وذفك َلَعؾَّ

 .افشقطان.اهـ بتكف دسافك

بغ ادحاؾظة ظذ افطفارتغ ـ احلسق ة  ,وؿد ؿرن اهلل تبارك وتعاػ قؾت:

ِّمَِّؿال اهلل تعاػ: وادعـوية ـ,  َِّأْفَؾَح اَهاَقْد َِّزكَّ اَهاِّ*ِّـْ َِّدشَّ ـْ َِّم َِّخاَب  َوَقْد

ْؿِس:   . [71 ـ9]افش 

وادراد بافزـاة هاهـا:  (462/ 5) "هتػسر"ذم   ابـِّكثراحلافظِّقالِّ

 .اهـزـاة افـػس من افؼك وافدكس

َِّوَزَكاًةِّ: وؿال تعاػ ممتدحا كبقه ورشوفه ُيي  ا َِّلُدكَّ ـْ ِِّم َوَحـَاًكا

  .[73ريم: ]م َوَكاَنَِّتِؼقًّا

ِّالسعدي ِّالعالمة  َوَزَكاةًِّ: ؿوفه: (491)ص" تػسره"ذم   قال

ـ  أي: ضفارة من اآلؾات وافذكوب, ؾطف   ى ظؼؾه, وذفك يتضؿن ر ؿؾبه وتز

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  33 

زوال األوصاف ادذمومة, واألخالق افرديئة, وزيادة األخالق احلسـة, 

َِّتِؼقًّا واألوصاف ادحؿودة, وهلذا ؿال: ال فؾؿلمور, تارـا أي: ؾاظ َوَكاَن

 .اهـفؾؿحظور

ِّتؼدم:فعُِّ  ِّمما أمهقة ضفارة افظاهر وافباضن فؾؿممن ذم أحوافه ـؾفا,  ؾؿ

د ـ  , مما فصقام وشائر افعباداتفصالة واأـثر حال مزاوفته افطاظات, ـا وتتل

 يليت بسطه ظؼب هذه افؽؾامت ـ إن صاء اهلل تعاػ ـ.
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 أِىُّّا واٖم٘: تكُٕ بأوٍٕر ـٛ حلشَّّٗارٚ الطٔتشىَّٜ با ـ طّارٚ الظاِزٚال

ٌألاوى: طهازة الثىب: ألامس 

رِّْؿال اهلل تعاػ:  ِّ .[4]اددثر:  َوثَِقاَبَؽَِّفَطف 

 وضفارةِّالثقبِّعذِّقسؿي:

 , ـافبول وكحوه. اتضفارته من افـجاش اْلول:

 ضفارته من ادستؼذرات, ـافعػن وافزيت وادخاط وكحوها. الثاين:

 : ٌالطهازة الظاهسة أًًضا املحافظت على جماى املظهس: ومن فصل 

 (,747ؾؼد روى مسؾم برؿم ) أو ؽرمها, أو ترجقل صعٍر,ـان مؾبًسا 

َلِّيدخؾِّاجلـةِّمـِّكانِّفِّ»ؿال: أكه  , ظن افـبي  بن مسعوداظن 

إن افرجل ُيب أن يؽون  : يا رشول اهللؼال رجلؾِّ.«مـِّكزِّقؾبفِّمثؼالِّذرةٍِّ

إنِّاهللَِّجقؾِّحيبِّاجلَمل،ِّ»: رشول اهلل  ؼالؾوكعؾه حسـة,  ,ثوبه حسـا

 .«الؽزِّبطرِّاحلؼ،ِّوغؿطِّالـاس

: أن أحدهم ُُيب أن يؽون مؾبسه حسـا ـ ؾذـر افصحايب اجلؾقل 

إنِّاهللِّأن ؿال:  أي: جديًدا ـ بام ذم ذفك افـعل, ؾؽان افرد من افرشول 

 .َجقؾِّحيبِّاجلَمل

بليب ؿحاؾة ظام افػتح, ورأشه  ل اهلل رشويت , ؿال: أُ  ظن جابرو

, رواه مسؾم «غرواِّهذاِّبمء»ؿال: وؾلمر به إػ كسائه,  ,وحلقته مثل افثغام

 .(2712)برؿم 
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ِّصعرٌِّ»: رشول اهلل ؿال: ؿال ,  ظن أيب هريرةو ِّلف ِّكان ِّمـ

 .(7)(4763, رواه أبو دواد برؿم )«فؾقؽرمف

ِّادسؾؿ م بثوبه وصامؽه, ومؾبسه ترجقل صعره وإـرامه, واالهتام فعذ

اب, وؽرها, واهلل ادستعان,  افداخع واخلارجي, بام ذم ذفك اخلُف وافؼ 

 وهو أظؾم.

ٌالثاوي: طهازة البدن: ألامس 

ِّاهللَؿال اهلل تعاػ:  ِـَّإِنَّ ِري ِّاْدَُتَطف  َِّوحُيِب  ابَِي ِّالتَّقَّ . [222]افبؼرة:  ِّحُيِب 

 وضفارةِّالبدنِّتؽقنِّمـِّأمقر:ِّ

ِّ  افثومواث ر  افرائحة افصادرة من افػم بسبب ملـول, ـافؽُ اْلول:

 أو افشؿة, أو افؼات وكحوها. ,افبصلو

افرائحة افصادرة من افػم بسبب مؼوب, ـافدخان أو ادعسل  الثاين:

 وكحومها.

افرائحة افصادرة من افػم بسبب ـثرة افؽالم, أو ؿؾته, أو بسبب الثالث:ِّ

 صقام, وكحوه.

                                      

حسن  :ـ حتت افرؿم ادذـور ـ "صحقح وضعقف أيب داود"ذم ِّقالِّالعالمةِّاْللباينِِّّ(1)

 .اهـصحقح
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فرائحة افصادرة من اإلبط, فطول صعره وؿؾة تـظقػه, وباألخص االرابع:ِّ

 أصحاب األظامل افشاؿة. 

 افرائحة افصادرة من األذن بخروج ؿقحه.اخلامس:ِّ

 .اافرائحة افصادرة من اجلروح بخروج صديٍده :السادس

 تعرق فؽثرة األظامل ومحل ادشاق.افرائحة افصادرة من اف :السابع

ِّأدلةِّماِّشبؼ:ِّمـِّو

مـِّأكؾِّمـِّهذهِّ:  ؿال: ؿال رشول اهلل: ابن ظؿرديث ـ ح7

ِّ ( 853, رواه افبخاري برؿم )فالِّيؼربـِّمسجدكاِّـيعـي: افثوم  ـالشجرة

 .(567ومسؾم )

 .مساجدكافالِّيؼربـِّ: (567(, )567برؿم ) وذم رواية دسؾم

ِّهذهِّ:  رشول اهللؿال: ؿال  :أكس ـ حديث 2 ِّمـ ِّأكؾ مـ

(, ومسؾم 856, رواه افبخاري برؿم )معـاِّصؾيَِّّالشجرةِّفالِّيؼربـا،ِّوَلِّيُِّ

(562.) 

مـِّأكؾِّثقماِّأوِّبصالِّ: رشول اهلل ؿال: ؿال  :جابر ـ حديث 3

ِّمسجدكا ِّفؾقعتزل ِّأو (, ومسؾم 856رواه افبخاري برؿم ) ,فؾقعتزلـا،

(562). 
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لبصؾ،ِّوالثقم،ِّوالؽراث،ِّفالِّمـِّأكؾِّا: (562برؿم )وذم رواية دسؾم 

 .يؼربـِّمسجدكا،ِّفننِّادالئؽةِّتتلذىِّمماِّيتلذىِّمـفِّبـقِّآدم

 : أكه خطب يوم اجلؿعة ؾؼال ذمظؿر بن اخلطاب ـ حديث 4

خطبته: إكؽم أهيا افـاس تلـؾون صجرتغ ما أرامها إال خبقثتغ: افبصل, 

 رَ مَ اذم ادسجد  , إذا وجد رُيفام من افرجلفؼد رأيت رشول اهلل  ,وافثوم

 (. 567)رواه مسؾم  ,ؿتفام ضبخاؾؾقُ  :خرج إػ افبؼقع, ؾؿن أـؾفامبه, ؾلُ 

رن أزواجؽن أن يغسؾوا ظـفم أثر اخلالء, مُ : ـ ؿول ظائشة 5

, ـان يػعؾه وافبول, ؾنكا كستحي أن كـفاهم ظن ذفك, وإن رشول اهلل 

 .(7)(79(, وافسمذي )24891رواه أمحد برؿم )

, ؿافت: ـان افـاس يـتابون يوم اجلؿعة من مـازهلم  ئشةظن ظاـ 6

صقبفم افغبار وافعرق, ؾقخرج مـفم افعرق, وافعوايل, ؾقلتون ذم افغبار يُ 

لقِّأكؽؿِّ»: وهو ظـدي, ؾؼال افـبي  ,مـفم إكسانٌ   ؾلتى رشول اهلل

 (.847)ومسؾم  ,(912, رواه افبخاري برؿم )«تطفرتؿِّلققمؽؿِّهذا

                                      

حديث  :ت افرؿم ادذـور ــ حت "صحقح وضعقف افسمذي"ذم ِّقالِّالعالمةِّاْللباينِِّّ(1)

ِّصحقح.اهـ

 .اهـإشـاده صحقح :(47/381) "حتؼقق ادسـد"ذم   اْلركاؤوطوقالِّالشقخِّ
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ٌطهازة املهان: الثالث: ألامس 

َِّيْقٍمِّؿال اهلل تعاػ:  ِل َِّأوَّ ـْ ِّالتَّْؼَقىِِّم َِّعَذ َس ُِّأش  َِّدَْسِجٌد َِّأَبًدا ِّفِقِف َِّتُؼْؿ ََل

ِـَّ ِري ِّاْدُطَّف  ُرواَِّواهللُِّحُيِب  َِّأْنَِّتُؼقَمِّفِقِفِّفِقِفِِّرَجاٌلِّحُيِب قَنَِّأْنَِّيَتَطفَّ  .[718]افتوبة:  َأَحؼ 

ِّبطفا ِّتؽقن ِّادؽان ِّاْلرضِّوالػراشوضفارة ِّوكحقمهاِّرة فا: ومن أمهي :

ة فؾعبادة, وأماـن اجلؾوس وافتعؾ    م وؽرها.ضفارة بقوت اهلل ادعد 

ا بال ذم ادسجد, ؾؼاموا إفقه, ؾؼال أن أظرابقً  , ظن أكس بن مافك

, رواه  بوفهثم دظا بدفو من ماء ؾصب ظذ ,(7)«َلِّتزرمقه»: رشول اهلل 

 (.284ومسؾم )(, 6125افبخاري برؿم )

صـعته فه,  فطعامٍ  ته مؾقؽة دظت رشول اهلل , أن جد  ظن أكس و

ِِّلُِّققمقاِّفَِّ»ؾلـل مـه, ثم ؿال:  ؿال أكس: ؾؼؿت إػ حصر فـا, ؿد  .«لؽؿِّصؾ 

, وصػػت  ه بامء, ؾؼام رشول اهللاشود من ضول ما فبس, ؾـضحتُ 

رـعتغ, ثم    فـا رشول اهللوافقتقم وراءه, وافعجوز من ورائـا, ؾصذ  

 (.658(, ومسؾم )381, رواه افبخاري برؿم )اككف

                                      

 .(727ص) "هدي افساري"اهـ من  أي: ال تؼطعوا ظؾقه بوفه. (7)
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أمر بصب دفٍو من ماء ظذ بول  أن رشول اهلل  والشاهدِّمـِّاحلديثـ:

ر, واهلل فُ طْ كضح احلصر باداء فقَ  األظرايب: تطفًرا فؾؿسجد, وـذا أكس 

 أظؾم.
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 ّا وا ٖم٘:  تكُٕ بأوٕر أِىِّ ـ املعٍٕٖٛبالطّارٚ ٜ ٔتشىَّ ـالطّارٚ الباطٍٛ 

ة, ُأصر إػ أن  ـ رمحفم  افعؾامءُ وؿبل افبدئ برسد أهم افـجاشات ادعـويي

ـافبدظة بلكواظفا, وافؼك  ,ـل معصقة ـبرة ـاكت أو صغرةاهلل ـ جعؾوا 

واألؿذار جاشات من افـ بلكواظه, وافؽػر بلكواظه, ؿد جعؾوا ـل ذفك

 وإلقؽِّإيضاحفاِّكالتايل:فر مـفا, ادعـوية, افتي جيب افتط  

ٌألامس 
 
ٌاملخسجان من ملت إلاطالم:  انس من الشسك والنفس ألالبٌرطهٌ ألاوى: الت

ُكقَنَِّكَجٌسِّتعاػ: اهلل ؿال  ََمِّاْدُرْشِ  .[28]افتوبة:  إِكَّ

ت اآلية افؽريؿة دف  : (4/737) "هتػسر"ذم   قالِّاحلافظِّابـِّكثر

 ورد ذم احلديث دفت ظذ ضفارة ادممن, داظذ كجاشة ادؼك ـام 

  .ادممـَِّلِّيـجس :(1)افصحقح

ظذ أكه فقس بـجس افبدن وافذات:  افعؾامء جؿفوروأما كجاشة بدكه ؾ

, وأكام كجاشة افباضن بافؽػر وكسائفم ألن اهلل تعاػ أحل ضعام أهل افؽتاب

 .اهـ بتكفوافؼك, وكحومها.

                                      

 . (, عن أيب هريرة 671رواه البخاري برقم ) (1)
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ٌألامس 
 
ٌالشسك والنفس ألاصغسان:  س منطهٌ الثاوي: الت

ِّوأاحلؾػِّباْلماكة،ِّأوِِّّ،صئتققل:ِّلقَلِّاهللِّوأكت،ِّأوِّماِّصاءِّاهللِّوومـفَمِّ

بغرِِّّشائرِّأكقاعِّاحَلؾِػوالعقشِّوادؾح،ِّبِّوأباحلرامِِّّوأبالطالق،ِِّّوأبالـبل،ِّ

ِِّّ:ومـِّأدلةِّْحريؿِّماِّشبؼ،ِّتعاىلتباركِّواهللِّ

ماِّصااءِّاهللِّدكؿ:ِّأحَلِّيؼؾِّ»: ؿال رشول اهلل  :ابـِّعباسِِّّققل

(, وابن 988, رواه افـسائي برؿم )«ماِّصاءِّاهللِّثؿِّصئتِّ:ولؽـِّلقؼؾِّ،وصئت

ِّ .(7)(2777ماجه )

 يأكه فؼ , من ادسؾؿغ رأى ذم افـومأن رجاًل  :حذيػةِّبـِّالقَمنِِّّققل

 :تؼوفـون ,عم افؼوم أكتم فوال أكؽم تؼــونكِ  :ؾؼال , من أهل افؽتابرجاًل 

ِّأمااِّواهللِّإنِّْ»:  ؾؼـال , يؿد, وذــر ذفـك فؾـبـوصاء حم ,ما صاء اهلل

(, 5/384, رواه أمحد )«ماِّصاءِّاهللِّثؿِّصاءِّحمؿدِّ:ققلقاِّ؛ففاِّلؽؿكـتِّْلعر ِّ

 .(2)(4981دود برؿم ) وأبو

                                      

  حسن.اهـ  ه(: إسـاد115برقم ) "الصحقحة"يف   قال العالمة األلباين (1)

(: هذا سـد صحقح, رجاله 118برقم ) "الصحقحة"يف   قال العالمة األلباين (6)

كؾفم ثؼات رجال الشقخني, غر عبد اهلل بن يسار اجلفـي الؽويف, وهو ثؼة, وثؼه الـسائي وابن 

  (: إسـاده صالح.اهـ1/111/6) "خمترص البقفؼي"قوله يف  وكؼل عن الذهبي  ,حبان
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ِّ؛مـِّحؾػِّباْلماكة»: : ؿال رشول اهلل  بـِّاحلصقبِّبريدةققلِّ

  .(7)(3255داود ) أبوو ,(23682, رواه أمحد برؿم )«افؾقسِّمـَِّّ

وهـو  ,أدرك ظؿـر بـن اخلطـاب أن رشول اهلل  :عؿرِّققلِّابـِّ

ِّ؛اأَلِّإنِّاهللِّيـفاكؿِّأنِّْحؾػاقاِّببباائؽؿ،ِّماـِّكاانِّحالًػا»ؾؼال:  ,ُيؾف بلبقه

  .«فؾقحؾػِّباهلل،ِّأوِّلقصؿت

ا وال ذاــرً ,  هبا مـذ شـؿعت افـبـي ؾواهلل ما حؾػُت  :ِّقالِّعؿر

 . (4233(, ومسؾم )6718رواه افبخاري برؿم ) ,اآثرً 

, وـاكت ؿـريش «فالِّحيؾػِّإَلِّباهللِّ؛امـِّكانِّحالػًِّ»: ظـه  فػظٍ  ذمو

ــا ــف بابائف ــال ,حتؾ ــرؿم «ْحؾػااقاِّبببااائؽؿَِّل»:  ؾؼ ــاري ب , رواه افبخ

 (.4348(, ومسؾم )3836)

 يؼول: ال وافؽعبة, ؾؼال ابن ظؿر: ال شؿع رجاًل أكه  :ِّابـِّعؿرققلِّ

فؼدِِّّ؛مـِّحؾػِّبغرِّاهلل»يؼول:  رشول اهلل  ؾنين شؿعُت  ,ؾف بغر اهللُُي 

هذا حديث  :وقال(, 7621, رواه افسمذي برؿم )«ـ  أو أُشكـ  ،كػر

 .(2).اهـحسن

                                      

 (.776برؿم ) "افصحقح ادسـد"(, وذم 3/793) "افصحقحة"وهو ذم  (7)

 (: هذا إشـاد صحقح رجافه ثؼات.اهـ8/376) "اإلرواء"ذم   قالِّالعالمةِّاْللباين (2)
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ِّاِّدلقؾِّكجاشتفاِّكجاشةِّمعـقية:وأمَِّّ

َِّقْقَلِّ﴿ؾؼول اهلل تبارك وتعاػ:  َِّواْجَتـُِبقا ِّاْْلَْوَثاِن ـَ ِِّم ْجَس ِّالر  َفاْجَتـُِبقا

ورِِّ  .[31]احلج:  ﴾الز 

يؼول: ؾاتؼوا ظبادة : (78/678) "هتػسر"ذم   امِّالطزيقالِّاإلم

 .اهـاألوثان, وضاظة افشقطان ذم ظبادتا ؾنهنا رجس

ِّ ِّاإلمام افرجس: افقء : (72/54)" تػسره"ذم   الؼرضبلوقال

افؼذر. افوثن: افتؿثال من خشب أو حديد أو ذهب أو ؾضة وكحوها, 

ب افصؾقب وتعبده وافـصارى تـص ,وـاكت افعرب تـصبفا وتعبدها

 اهـا.وتعظؿه ؾفو ـافتؿثال أيًض 

وافذي من رمحته : (537)ص "هتػسر"ذم   وقالِّالعالمةِّالسعدي

ا من افؼك به بعباده, أن حرمه ظؾقفم, ومـعفم مـه, تزـقة هلم, وتطفرً 

ْجَسِّ﴿وؿول افزور, وهلذا ؿال:  ِّالر  ِّ﴿أي: اخلبث افؼذر  ﴾َفاْجَتـُِبقا ـَ ِم

األكداد, افتي جعؾتؿوها آهلة مع اهلل, ؾنهنا أـز أكواع  أي: ﴾اْلْوَثانِِّ

 .اهـافرجس

: أن اهلل تبارك وتعاػ, جعل افؼك والشاهدِّمـِّاآليةِّوأققالِّادػرسيـ

رجس, ظؾاًم: بلن احلؾف بغر اهلل, وـذا رصف ادشقئة ادطؾؼة فغر اهلل, 

م, كوع من أكواع افؼك باهلل تبارك وتعاػ , ـام ذم األحاديث وكحومها مما تؼد 
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, وـل ُشك أصغر ـان أو أـز رجٌس, ذـورة ذم حتريم احلؾف بغر اهللاد

 واهلل أظؾم.

ٌالثالث: التطهس من الىفاق ألالبر: ألامس 

ُِّحِّ ِّوكجاشتفوأدلة : ـ ظن ادـاؾؼغؿول اهلل تبارك وتعاػ ـ  :رمتف

ِّإَِلْقفِِّ ِّاْكَؼَؾْبُتْؿ ِّإَِذا َِّلُؽْؿ ِّبِاهللِ ُْؿَِّشَقْحؾُِػقَن ِّإِْنَّ ـُْفْؿ َِّع َِّفَلْعِرُوقا َِّعـُْفْؿ ِّلُِتْعِرُوقا ْؿ

ِّ.[95]افتوبة: ِِّرْجٌسَِّوَمْلَواُهْؿَِّجَفـَُّؿَِّجَزاًءِّبََِمَِّكاُكقاَِّيْؽِسُبقنَِّ

ُؽْؿَِّزاَدْتُفَِّهِذِهِّإِيََمًكاِّوؿال تعاػ:  َِّيُؼقُلَِّأي  ـْ َوإَِذاَِّماُِّأْكِزَلْتُِّشقَرٌةَِّفِؿـُْفْؿَِّم

اِّالَِّّ وَنَِّفَلمَّ ْؿِّإِيََمًكاَِّوُهْؿَِّيْسَتْبرِشُ ِّآَمـُقاَِّفَزاَدْْتُ ـَ ِِّفُِّقُؾقهِبِْؿَِّمَرٌضِِّّ*ِذي ـَ اِّالَِّذي َوَأمَّ

ْؿِِّرْجًساِّإىَِلِِّرْجِسِفْؿَِّوَماُتقاَِّوُهْؿَِّكافُِرونَِّ  .[725 ـ724]افتوبة: َِّفَزاَدْْتُ

ٌألامس 
 
شهادة الصوز, س من أقراز النرب, والخياهت وقىى الخنى, ٌوطهٌ السابع: الت

ٌ:والظفه, والظب والشتم, والغيبت والىميمت, وهحى ذلو

مـِّملِّيدعِّققلِّالزورِّوالعؿؾِّبف،ِّواجلفؾ،ِّ»: وفه ؿ :ومـِّأدلةِّْحريؿف

(, 6157)برؿم رواه افبخاري  ,«فؾقسِّهللِّحاجةِّفِّأنِّيدعِّضعامفِّورشابف

 .(1)(, ظن أيب هريرة 2362وأبو داود )

                                      

عـد أيب لقس كام أكه  ,«يف»بدون  «حاجة أن يدع»سوى أكه قال:  ,لػظ البخاري ذه (1)

 فا,من أجؾ  أيب داودإىل ى احلديثعز "بؾوغ ادرام" يف احلافظ  فؾعل ,«واجلفل»: داود لػظة

 واهلل أعؾم.
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ِّوقذارْتوأمَِّّ ِّدلقؾِّكجاشتفا ِّمعـقيَِّّا ِّوقذارة ِّكجاشة بن  ظبد اهللؾؼول  ة:ا

ْحسققنِّْحسققن،ِّفنذاِّصؾقتؿِّالصبحِّ:  : ؿال رشول اهللمسعود 

ِّْحسققنِّ ِّثؿ ِّغسؾتفا، ِّالظفر ِّصؾقتؿ ِّفنذا ِّْحسققن، ِّْحسققن ِّثؿ غؾستفا،

ِّصؾقتؿِّ ِّفنذا ِّْحسققن، ِّْحسققن ِّثؿ ِّالعنِّغسؾتفا، ِّصؾقتؿ ِّفنذا ْحسققن،

قنِّْحسققن،ِّفنذاِّصؾقتؿِّالعشاءِّغسؾتفا،ِّثؿِّتـامقنِّادغربِّغسؾتفا،ِّثؿِّْحسق

ِّتستقؼظقا ِّحتك ِّعؾقؽؿ ِّيؽتب برؿم  "افصغر", رواه افطزاين ذم فال

 .(7)(527) "افسؽقب وافسهقب"(, وادـذري ذم 727)

وأـثر ما ُُيرق افعبد ذم فقؾه وهناره, وحال خمافطته فؾـاس وكحو ذفك, 

 , واهلل ادستعان, وهو أظؾم.  شبق ذـرها ا ممهافغقبة وافـؿقؿة, وافؽذب وؽر

طائس الخامع: التطهس من أمساض القلب, مالغل والحقد, والحظد و ألامس 

ٌألاعماى املشيىت:

َِّأَتكِّاهللَِّبَِؼْؾٍبَِّشؾِقؿٍِِّّ*َيْقَمََِّلَِّيـَْػُعَِّماٌلَِّوََلَِّبـُقَنِّؿال اهلل تعاػ:  ـْ َِّم  إَِلَّ

 . [89 ـ 88 ]افشعراء:

                                      

 .اهـإشـاده حسنـ  ـ ظؼب خترجيه فؾحديث "افسؽقب وافسهقب"ذم ِّقالِّادـذريِِّّ(1)

 .اهـحسن صحقح: حديث (357)برؿم  "صحقح افسؽقب"ذم   وقالِّالعالمةِّاْللباين
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ِّبـِّ افؼؾب افسؾقم: هو افؼؾب افصحقح, وهو  :ِّادسقبقالِّشعقد

َِّمَرٌضِِّفُِّقؾُِّؿؾب ادممن: ألن ؿؾب افؽاؾر وادـاؾق مريض, ؿال اهلل:  قهِبِْؿ

ْؿَِّعَذاٌبَِّألِقٌؿِّبََِمَِّكاُكقاَِّيْؽِذُبقنََِّفَزاَدُهُؿِّاهلُل  .(7)اهـ.[71]افبؼرة:  َِّمَرًواَِّوَُهُ

ٌألامس 
 
والسذائل لعقىق الىالدًن والصها والظسقت س من النبائس طهٌ الظادض: الت

ٌ :بل تحسق صاحبهاـ أي: تفظدها ـ وهحىها فئنها تىبق ألاعماى الصالحت 

ِّأدلَِّّ ِّومـ ِّققل ِّحرمتفا: ِّهريرةة ِّالسبعِّ»:  ؿال,  أيب اجتـبقا

الرشكِّباهلل،ِّوالسحر،ِّوقتؾِّ»ؿافوا: يا رشول اهلل وما هن؟ ؿال:  .«ادقبؼات

ِّاهللِّإَل ِّوالتقيلِّيقمِّالـػسِّالتلِّحرم ِّوأكؾِّمالِّالقتقؿ، ِّوأكؾِّالربا، ِّباحلؼ،

ِّالغافالت ِّادممـات ِّادحصـات ِّوقذف , رواه افبخاري برؿم «الزحػ،

 , وأدفة ـثرة جًدا ال يت سع ادؼام فذـرها.(89(, ومسؾم )2766)

:  عائشةفؼقلِِّّوأكفَِّلِّبدِّمـِّالتطفرِّمـفا:ِّ،ادسؾؿِّاِّأدلةِّحرقفاوأمَِّّ

ِّذاك»ؼال: احسؿت, ؿال: ؾادسجد,  ذم أتى رجل افـبي  ؿال:  «؟مؿ

ؿال: ما ظـدي يشء,  .«تصدق»امرأيت ذم رمضان, ؿال فه: ظذ وؿعت 

أيـِّ», ؾؼال: ومعه ضعام إػ افـبي  ,ؾجؾس, وأتاه إكسان يسوق محارا

ِّبف»ؾؼال: ها أكا ذا, ؿال:  ,«؟حسقادُِّ ِّفتصدق ِّهذا ؿال: ظذ أحوج  «خذ

                                      

 .(6/749) "تػسر ابن ـثر"من ِّ(7)
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(, 6822, رواه افبخاري برؿم )«فؽؾقه»ل: ؿا .مـي, ما ألهع ضعام؟

ِّ(.7772ومسؾم )

ْحسققنِّْحسققن،ِّ:  ؿال رشول اهلل : بـِّمسعقدققلِّعبدِّاهللِّو

فنذاِّصؾقتؿِّالصبحِّغؾستفا،ِّثؿِّْحسققنِّْحسققن،ِّفنذاِّصؾقتؿِّالظفرِّغسؾتفا،ِّ

ثؿِّْحسققنِّْحسققن،ِّفنذاِّصؾقتؿِّالعنِّغسؾتفا،ِّثؿِّْحسققنِّْحسققن،ِّفنذاِّ

تؿِّادغربِّغسؾتفا،ِّثؿِّْحسققنِّْحسققن،ِّفنذاِّصؾقتؿِّالعشاءِّغسؾتفا،ِّثؿِّصؾق

برؿم  "افصغر", رواه افطزاين ذم تـامقنِّفالِّيؽتبِّعؾقؽؿِّحتكِّتستقؼظقا

 .(7)(527) "افسؽقب وافسهقب"(, وادـذري ذم 727)

ِّا: ِّأيًضا ِّا , ؾلخزه ؿبؾة, ؾلتى افـبي  من امرأةٍ  رجٌل أصاب  وققلف

ِّاحَلَسـَاِتِّ ظز وجل: ؾلكزل اهلل ْقِؾ،ِّإِنَّ ِّالؾَّ ـَ ِّالـََّفاِرَِّوُزَلًػاِِّم اَلَةَِّضَرَفِ َأِقِؿِّالصَّ

ق َئاِتِّ ِّالسَّ ـَ جلؿقعِّ»هذا؟ ؿال:  ؾؼال افرجل: يا رشول اهلل أيلَ  ,[774]هود:  ُيْذِهْب

 (.2763)مسؾم (, و526, رواه افبخاري برؿم )«أمتلِّكؾفؿ

                                      

 .اهـإشـاده حسن :ـ ـ ظؼب خترجيه فؾحديث "افسؽقب وافسهقب"ذم ِّريِّقالِّادـذِّ(1)

 .اهـحسن صحقح: حديث (357)برؿم  "صحقح افسؽقب"ذم   وقالِّالعالمةِّاْللباين
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س ألامس الظابع طه 
 
وإطباى إلاشاز أطفل من  النبر وألاشس والبطس والخيالء من: الت

ٌالنعبين:

َؽِّ تعاػ:تبارك ول اهلل وؿ: ؿفايرْحودلقؾِّ َوََلِّمَتِْشِِّفِّاْْلَْرِضَِّمَرًحاِّإِكَّ

ِّ ُِّضقًَل َباَل ِّاجْلِ َِّتْبُؾَغ ـْ َِّوَل ِّاْْلَْرَض ِرَق ََِّتْ ـْ َِّرب َؽِِّّ*َل ِِّعـَْد َِّشق ُئُف َِّكاَن َِّذلَِؽ ُكؾ 

 .[38 ـ37]اإلرساء: ِّاَمْؽُروهًِّ

َكِّلِؾـَّاِسِّ: ـ خمًزا ظن فؼامن احلؽقم ـ تعاػوؿوفه تبارك و ْرَِّخدَّ َوََلُِّتَصع 

ِّاهللََوََلِّمَتِْشِِّفِّ ُِّْخَْتاٍلَِّفُخقٍرِِّّاْْلَْرِضَِّمَرًحاِّإِنَّ ُِّكؾَّ َواْقِصْدِِّفَِّمْشقَِؽِِّّ*ََِّلِّحُيِب 

َِّأْكَؽَرِّاْْلَِّ َِّصْقتَِؽِّإِنَّ ـْ ِؿرَِِّواْغُضْضِِّم  .[79 ـ78]فؼامن:  ْصَقاِتَِّلَصْقُتِّاحْلَ

مِّفِّابقاـَمِّرجاؾِّيؿا»:  رشـول اهلل : ؿالؿال  هريرة أيبوظن 

ساػِّاهللِّباف،ِّففاقِّيتجؾجاؾِّإىلِّياقمِّتاف،ِّإذُِّخِّؾَُِّجَِّّحؾة،ِّتعجبفِّكػسف،ِّمرج ِّ

 (.2188(, ومسؾم )5789, رواه افبخاري برؿم )«الؼقامة

َلِّيـظارِّاهللِّإىلِّماـِّجارِّ»: ؿـال , أن رشول اهلل  ظن ابن ظؿرو

 (.2185(, ومسؾم )5783, رواه افبخاري برؿم )«ثقبفِّخقالء

ؿال: ؿـال رشـول اهلل  ظن ابن ظؿر ( 2185)وذم رواية دسؾم برؿم 

 .«َلِّيـظرِّاهللِّإلقفِّيقمِّالؼقامةِّ،إنِّالذيَِّيرِّثقابةِّمـِّاخلقالء» :

ياقمِّالؼقاماةَِّلِّيـظارِّاهللِّ»ؿال:  , أن رشول اهلل  ظن أيب هريرةو

 (.2187(, ومسؾم )5788, رواه افبخاري برؿم )«إىلِّمـِّجرِّإزارهِّبطرا
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ماِّأشاػؾِّماـِّالؽعبايِّماـِّ»ؿال:  , ظن افـبي ظن أيب هريرة و

 (.5787, رواه افبخاري برؿم )«اإلزارِّفػلِّالـار

ـ بوصايا ـ  ؿال أوصاين رشول اهلل  وظن رجل من افصحابة 

ِّالسأوومـفا:  ِّكصػ ِّإىل ِّوإشبالِّتزر ِّوإياك ِّالؽعبي، ِّفنىل ِّأبقت ِّفنن اق،

, رواه أمحد برؿم اإلزار،ِّفنْناِّمـِّادخقؾة،ِّواهللِّتباركِّوتعاىلَِّلِّحيبِّادخقؾة

 .(7)(4184(, وأبو داود )76676)

وأكفَِّلِّبدِّمـِّالتطفرِِّّ،اِّدلقؾِّكجساْتاِّوقذارْتاِّكجسةِّوقذارةِّمعـقيةوأمَِّّ

ِِّّفؼقل :مـفا  فلمره  ,وهو مسبل إزاره صذى أن رجاًل  :أيبِّهريرة

وأبو  ,(12267رواه أمحد برقم ) ,ـاذلك ثالثً  َل عَ فَ ـ  ,أن يعقد الوضوء

 .(2)(217دواد )

                                      

 ـ ظؼب افرؿم ادذـورـ: حديث "وضعقف أيب دوادصحقح "ذم   قالِّالعالمةِّاْللباينِّ(1)

 .اهـصحقح

 .اهـحديث صحقح :(27/764)" حتؼقق ادسـد"ذم  اْلركاؤوطِّوقالِّالشقخِّ

 "رياض الصاحلني"و ,(1/187لؾـووي ) "ادجؿوع"عذ رشط مسؾم: راجع:  وهو (6)

 =  .(186لؾذهبي )ص "الؽبائر"(, و859برقم )
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افواجــب اجتـاهبــا وافتحــذير مـفــا, وبــاألخص ذم مواشــم افطاظــات ؾ

مػـردة, وبـاهلل  أحـوالوؿد جعؾت فبعض هذه األؿذار ادعـويـة , وافعبادات

 افتوؾقق.

 دغ واحلؿد هلل رب افعا

 .وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقـا حمؿد وظذ آفه وصحبه أمجعغ

 

 د أبو حمؿ    وـتب

 افسؾقامين  بن ظباس از بن ظعؾو  

 هـ ( 7447ؾجر )افثافث/من صعبان/

 ـ وافؼائؿغ ظؾقفاـ دار احلديث بؿعز حرشفا اهلل 

 من ـل شوء ومؽره. 

 

  (777676473) تـ

  fawazali7776@gmail.com:إيؿقل

=

                                       

ؾم فقه بعضفم. وقد  حتؼقق "وـ الرقم السابق ـ  "صحقح وضعقف أيب داود" :راجعتؽى

واهلل  واألقرب قبوله,, (1/25) لؾدبقان "موسوعة أحؽام الطفارة"و ,(68/171) "ادسـد

  أعؾم.
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