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احلبيِب  د،  سِيِّدنا حممَّ م ىلع  وكرَّ العاملني، وصىل اهلل وسلَّم ورشَّف  رِبِّ  احلمُد هلل 
لِ ِرِّ املحَ ، وإماِم املرسلنَي وقائِد الغُ دِر طه األمنيِ املحبوِب، العظيِم اجلاهِ، العايل القَ  نَي، جَّ

يَّ  ُذِرِّ بَ وىلع  وأهِل  المَ يتِ ته  املكرَّ يامِ ه  زوجاتِ ني  وىلع  املؤمنِ مني،  هات  أمَّ ابلارِّاِت ه   ني 
الَّ قِ اتلَّ  الطاهراِت قِ يَّات  وصحابَ فِ الصَّ   يَّات  الطِيِّبِ تِ يَّات،  اهرِ ه  الطَّ ومَ ني  تَِبعَ ين،  م هُ ن 

 ين. ادِلِّ  ومِ إىل يَ  بإحسان  

ًفا وخلًفا، ويه املرجع اذلي ُتْعرض سلَ   اإلسالميةِ ة  األمِّ   كِّ   ، فهذه عقيدةُ أما بعدُ 
عليه عقائُد الاس، فمن خالفها أو كذبها ال يكوُن من املسلمنَي، ويه مزيان احلِقِّ 
اذلي يَْكِشُف زيَْف ابلاطِل وزيَغُه، فاكن ال بُدَّ من هذا ابليان املهِمِّ خلصوِص الَغرِض  

 وعموِم الَّْفِع؛ وعليه:

 وإياَك أنُه جيُب ىلع ِكِّ ملكف  أن يعلَم أنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ واحٌد يف  اعلم أرشَدنا اهللُ 
، والسم واِت واألرَض وما  املِكِه، خلَق العالَم بأرِسهِ العلويَّ والسفيلَّ والعرَش والكريسَّ

عُه  فيهَما وما بينُهَما. مجيُع اخلالئِِق مقهوروَن بقدرتِِه، ال تتحَرُك ذرٌة إال بإذنِِه، ليس م
الغيِب   اعلُم  نوٌم،  وال  ِسنٌَة  تأخُذُه  ال  قيوٌم  امللِك، يح  يف  وال رشيٌك  اخللِق  يف  ُمَدبٌِّر 
والشهادِة ال خيىف عليه ىشء يف األرِض وال يف السماِء، يعلُم ما يف الربِّ وابلحِر، وما  

يابس  إال   يف  تسقُط من ورقة  إال يعلُمَها، وال حبة  يف ظلماِت األرِض وال رطب  وال 
 .  كتاب  مبني 

أحاَط بكِل ىشء علًما وأحََص كِّ ىشء  عدًدا، فعاٌل ملا يريُد، قادٌر ىلع ما يشاُء، 
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هل امللُك وهل الِغىن، وهل الِعزُّ وابلقاُء، وهل احلكُم والقضاُء، وهل األسماُء احلسىن، ال دافَع 
ُكُم يف َخلِْقِه بما يشاُء، ال ملا قََض، وال مانَع ملا أعَطى، َيْفَعُل يف ملِكِه ما يريُد، وَيْ 

يَرُجو ثوابًا وال خياُف عقابًا، ليس عليِه حٌق يلَزُمُه وال عليِه ُحْكٌم، ولكُّ نِْعمة  منُْه 
ا َيْفَعُل وهم يُْسألوَن. َموجوٌد قبَل اخلَلِْق، ليَس هُل  فَْضٌل ولك نِْقمة  منه َعْدٌل، ال يُسأُل عمِّ

ٌت، وال يمنٌي وال شماٌل، وال أماٌم وال خلٌف، وال كٌّ وال  قبٌل وال بعٌد، وال فوٌق وال حت
َن األكواَن، ودبََّر  بعٌض، وال يقاُل مََت اكَن وال أيَن اكَن وال كيَف، اكَن وال ماكَن، كوَّ
، وال يلحُقُه   ن 

ْ
ٌن عن شأ

ْ
ُص باملاكِن، وال يشَغلُُه شأ الزماَن، ال يتَقيَُّد بالزماِن، وال يتخصَّ

هِن، وال يتمثَُّل يف الفِس، وال ُيتََصوُر يف وهٌم وال ي ُص باذلِّ كتِنُفُه عقٌل، وال يتخصَّ
واألفاكُر، األوهاُم  تَلَْحُقُه  ال  العقِل،  يف  يتكيُف  وال    يه ىهمه  جه ين ُّٱ  الوهِم، 

 .َّ حي  جي

استوى   العرِش  ُن ىلع  ـٰ الرِّمح واملحاذاِة،  والقعوِد واالستقراِر  تزنَّه رّبِّ عن اجللوِس 
استواًء مزنًها عن املماسِة واالعوجاِج، خلَق العرَش إظهاًرا لقدرتِِه ولم يتَِّخذه ماكنًا  
ُن ىلع العرِش استوى كما   ـٰ ذلاتِِه، ومن اعتقَد أنَّ اهلَل جالٌس ىلع العرِش فهو اكفٌر، الرِّمح

َس رّبِّ   أخرَب ال كما خيطُر للبرِش، فهو قاهٌر للعرِش ُمتَِصٌِّف فيه كيف يشاُء، تزنَّهَ  وتقدَّ
عن احلركِة والسكوِن، وعن االتصاِل واالنفصاِل والُقرِب وابُلعِد باحِلِسِّ واملسافِة، وعن 
نوُن وال األفهاُم، ال   الظُّ وهاُم وال 

َ
واِل واالنتقاِل، جلَّ رّبِّ ال حُتيُط به األ ِل والزِّ اتلَّحوُّ

، الرَِّبِّ يف  بقُ   فِكرَة  اخللق  وأحكمَ خلق  بعِ درته،  ودَ صَّ وخَ   مه،لْ هم  بمشيئته،  هم رَ بَّ هم 
 ري. هِ ري وال ظَ شِ ريهم مُ دبِ ني، وال يف تَ عِ هم مُ قِ لْ ته، لم يكن هل يف خَ كمَ بِ 

 ِ ه  يث(، وال َيُلُّه )ما(، وال َيعُ ه )حَ قُ الِص ه )أين(، وال يُ رُ اوِ (، وال جُي مَ ال يلزمه )ل دُّ
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وق( وال  لُّه )فَ (، وال يُظِ  )أيٌّ ناهُل يف(، وال يَ به )كَ   يُط (، وال ُيِ ه )مََت ُص م(، وال َي )كَ 
)حَت  يُ يُِقلُّه  وال  )حَ لُ قابِ ت(،  يُ دِّ ه  وال  )عِ زامِحُ (،  يأخُ ه  وال  )خَ ند(،  ه لْ ذه  َيُدُّ وال  ف(، 

ُمه)أمام(، ولم   ه )اكن(، ولم  دْ وجِ (، ولم يُ ه )ُكِّ عْ مَ ، ولم جَيْ (عدبَ )ه  تْ فُ ل(، ولم يَ بْ )قَ   يَتقدَّ
 يس(. ه )لَ دْ قِ فْ يَ 

َس عن ِكِّ صفاِت املخلوقنَي وِسَماِت املحَدثنَي، ال َيَمسُّ وال   ه إال هو، تقدَّ ـٰ ال إل
ُضه،  ُده وال ُنبَِعِّ ، ال يُعَرُف باحلواِسِّ وال يُقاُس بالاس، نُوَِحِّ ُيَمسُّ وال ُيَسُّ وال جُيَسُّ

قال وإن  باإلمجاع  اكفر  م  فاملجِسِّ األجسام،  بصفاِت  يتَِّصُف  وال  جسًما  اهلل »:  ليس 
 صورًة، فاهلل ليس شبًحا، وليس شخًصا، وليس  وإن صام وصىلَّ   «جسٌم ال اكألجسام

بًا، ليس بذي أبعاض    جوهًرا، وليس َعَرًضا، ال حَتُلُّ فيه األعراُض، ليس مؤلًَّفا وال ُمَركَّ
، ليس ضوًءا وليس ظالًما، ليس ماًء وليس َغيًما وليس هواًء وليس   ناًرا،  وال أجزاء 

 .وليس روًحا وال هل روٌح، ال اجتماَع هل وال افرتاَق 

والُعْمِق   والَعْرِض  وِل  الطُّ عن  مزنٌِّه  نَاُت،  الِسِّ تأخُذه  وال  اآلفاُت  عليه  جتري  ال 
ْمِك والرتكيِب واتلأيلِف واأللواِن، ال َيُلُّ فيه ىشء، وال َينَْحلُّ منه ىشء، وال َيُلُّ  والسَّ

ن ىشء أو ىلع ىشء  اهلل يف ىشء أو مِ   م أنِّ ن زعَ س كمثله ىشء، فمَ هو يف ىشء، ألنه لي
ك، إذ لو اكن يف ىشء لاكن حمصوًرا، ولو اكن من ىشء لاكن حُمَدثًا أي خملوقًا،  د أرشَ فقَ 

ولو اكن ىلع ىشء لاكن حممواًل، وهو معكم بعلمه أينما كنتم ال ختىف عليه خافية،  
 لًطا لكم. وهو أعلم بكم منكم، وليس اكهلواء خما

ولكَّم اهلل موىس تكليًما، والكُمه الكٌم واحٌد ال يتبعض وال يتعدد ليس حرفًا وال  
 وال خُمتَتًَما، وال يتخلله انقطاع، أزيٌل أبدٌي ليس كالكم 

ً
صوتًا وال لغًة، ليس ُمبتََدأ

املخلوقني، فهو ليس بفم وال لسان وال شفاه وال خمارج حروف وال انسالل هواء وال 
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اكك أجرام. الكُمه صفٌة من صفاتِه، وصفاتُه أزيلٌة أبديٌة كذاتِه، وصفاته ال تتغريَّ  اصط
َ أكرُب عالماِت احلدوِث، وحدوُث الصفِة يستلزُم حدوَث اذلاِت، واهلل مزنٌَّه   ألنَّ اتلغريُّ
ِك  عن ك ذلك، مهما تصورت ببالك فاهلل ال يشبه ذلك، فصونوا عقائَدكم من اتلََّمسُّ

تشابَ بظاِهرِ  ما  الكفر،    أصوِل  من  ذلك  فإنَّ  والسنَِّة  الكتاِب  من   ىه مه جه ُّٱه 

هنا حمدوٌد فقد َجِهَل  َّ خن حن جن يم ُّٱ  ،َّام يل ىل ُّٱ  ،َّيه ـٰ ، ومن زعم أن إل
اخلالَق املعبوَد، فاهلل تعاىل ليس بقدر العرش وال أوسع منه وال أصغر، وال تِصحُّ العبادة 

ربِّنا عن احلدود والغايات واألراكن واألعضاء واألدوات، إال بعد معرفة املعبود، وتعاىل  
اعت، ومن وصف اهلل بمعىن من معاين البرش  كسائر املبتدَ   تِّ وال حتويه اجلهات السِ 

 فقد خرج من اإلسالم وكفر. 

 مع ُّٱ  ،َّ هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ  ،َّ حج مث هت مت ُّٱ  ، َّ خل حل جل مك لك ُّٱ

 لم يكن،  َّ حف جف مغ جغ
ْ
ولكِّ ما دخل يف الوجود  ، ما شاء اهلل اكن وما لم يشأ

وموت وصحة  وحياة  وخواطر  ونوايا  وسكنات   وحراكت   وأعمال   وأجرام   أجسام   من 
وخشونة  ويُلونة  وُبرودة  وحرارة  وانبساط  وانزاعج  وحزن  وفََرح  وألم  ة  وذلِّ وَمَرض 
وحالوة ومرارة وإيمان  وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخرسان وتوفيق وخذالن وحتراكت 

املياه وابلحار واألنهار واآلبار    وسكنات اإلنس واجلن واملالئكة وابلهائم وقطرات 
اهلل،  خبلق  فهو  والقفار  واجلبال  السهول  يف  واحلَص  الرمال  وحبات  الشجر  وأوراق 
بتقديره وعلمه األزيل، فاإلنس واجلن واملالئكة وابلهائم ال خيلقون شيئًا من أعماهلم، 

َب بالقدر فقد كفَ ومَ   ،َّ حج مث هت مت  ُّٱ ق هلل،لْ وهم وأعماهلم خَ   ر. ن كذَّ

ووسِ  وغوثنا  أعينِنا  ة  وقُرَّ وقائَدنا  وعظيمنا  ونبيَّنا  َسِيَِّدنا  أن  ومعلِّ ونشهد  منا يلتنا 
ًدا عبُده ورسوهُل، وصفيُّه وحبيبُه وخليلُه، َمن أرَسلَه اهلُل  وهادينا ومرشدنا وشفيعنا حممَّ
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ونذيًرا  ا  ً وُمبرَِشِّ هاديًا  واملرسلني،  األنبياء   ِّ
كُكِ اإلسالم  بدين  جاءنا  للعاملني،  رمحًة 

اًجا ورِساًجا ُمنرًيا، فبلَّغ الرسالة و  ى األمانة ونَ أدَّ وداعيًا إىل اهلل بإذنه قمًرا وهَّ
ُ
ة  مِّ صح األ

دى إىل طريق احلِقِّ  صَح وهَ ني، فَعلََّم وأرشَد ونَ قِ  أتاه ايلَ هاده حَتِّ قِّ جِ د يف اهلل حَ وجاهَ 
وىلع ِكِّ رسول  أرَسلَه، وريض اهلل عن ساداتنا وأئمتنا وقدوتنا ومالذنا أيب    ملسو هيلع هللا ىلصواجلنَّة،  

ة األتقياء الربرة وعن أمهات ين باجلنبكر وعمر وعثمان ويلع وسائر العرشة املبرشَّ 
املؤمنني زوجات اليب الطاهرات القيات املربآت، وعن أهل ابليت األصفياء األجالء 

 . وعن سائر األويلاء وعباد اهلل الصاحلني

الفَ  احلقِّ   أنْ   والِمنَّةُ   ضُل وهلل  هلذا  األشاعِ   هدانا  عليه  ولِكِّ اذلي  واملاتريدية   األمة   رة 
 العاملني.   واحلمد هلل ربِّ اإلسالمية، 

  



كتور مَجِيل َحلِيم  7 ُنْبَذة تعريِفيَّة بالّشيخ ادلُّ
يل َحِليم  كتور مَجِ يخ ادلُّ  ُنْبَذة تعريِفيَّة بالشِّ

كتور مَجِيل َحلِيمبُنْبَذة تعريِفيَّة   الّشيخ ادلُّ
 اِش بقلم الّ 

هو السيِّد الرشيف رئيس مجعية املشايخ الصوفية الشيخ ادلكتور عماد ادلين أبو 
. الفضل مجيل بن حممد يلع حليم،   احلسيينُّ األشعري الشافيع الرفايع القادريِّ

مة العص وقدوة املحققني احلافظ الشيخ عبد اهلل   تلَّقَّ العلوم والطرق عند عالَّ
بن حممد اهلرري الشييب العبدري ولزمه وصحبه واستفاد منه زمانًا طوياًل واكن يعيد ا

ه ريض اهلل عنه، وقرأ دروسه وإمالءاته يف كثري من جمالسه العامة واخلاصة بطلب  من
شَتِّ  علوم   يف  وحرض  واملحدِّ وسمع  والفقهاء  العلماء  من  كثري   مشاهري   ىلع  من  ثني 

ابلالد كمكة واملدينة وجدة وبلنان وسوريا والعراق ومص وأندنوسيا وتركيا واملغرب  
ثني واملشايخ يف خمتلف ابلال د  وايلمن واحلبشة وغريها، وأجازه كثرٌي من العلماِء واملحِدِّ

ة بكل ما جتوز هلم روايته ويف الطرق واإلرشاد والتسليك   إجازًة اعمًة مطلقًة وخاصَّ
 ني األوراد. وإقامة اخلتم واحلرضة وتلقِ 

وقد حاز الشيخ مجيل ىلع شهاديت دكتوراه، األوىل من اجلامعة العاملية يف بلنان 
« تَيِميةَ حتت عنوان  ابن  م  للُمَجِسّ الُمَدوِّي  الكبري  قوط  مع  احلرَّاين  السُّ بتقدير  ممتاز   »

عنوان  حتت  باملغرب  إسماعيل  موالي  جامعة  من  واألخرى  األوىل،  الرشف  مرتبة 
السنة واجلماعة»  أهل  الالكم وضوابطه عند  مرَشِِّف اتلأويل يف علم  بتقدير  وذلك   »

ا.   جدًّ

أوىَل  تأيلِف  وقد  ىلع  ايلوم  يعكف  فهو  واملطالعة،  العلم  اهتمامه  مجيل  الشيخ   
الكتب وحتقيق مصنَّفات العلماء يف مكتبته »املكتبة األشعرية العبدرية« يف بريوت 



كتور مَجِيل َحلِيم  8 ُنْبَذة تعريِفيَّة بالّشيخ ادلُّ

ت ءاالف الكتب املطبوعة واملخطوطة الادرة يف علوم وفنون شَت. وقد بلغت  وَ وقد حَ 
 إىل اآلن.  ئيت كتاب  اب فوق املعض الكتبلفاته وحتقيقاته ومصنَّ  مؤلفاته

ل تلقِّ  يًا أكرث من ثالثمائة كتاب يف ك  وقد قرأ وسمع ىلع العلماء واملشايخ وحصَّ
والمِ  الفضل واحلمد  والعلوم وهلل  بعون  من اهلل وتوفيق  نِّ الفنون  ة وال زال إىل ايلوم 

امل  يف  حمارضات  وإلقاء  واتلدريس  املساجد  يف  اخلطابة  ىلع  قائًما   ساجد وتسديد  
ااًل  واجلامعات واملعاهد ويف مناسبات الاس العامة اكجلنائز واتلعازي واألعراس جوَّ
املؤتمرات  من  كثري   يف  وحرض  شارك  وأنه  كما  بذلك،  وابلالد  املحافظات  ىلع 
وهل  أهلها،  من  ودعوة  بطلب  وابلالد  ادلول  من  كثري   يف  واالحتفاالت  واملهرجانات 

واللقا املقابالت  من  واإلذاعة العديد  اكتللفزيون  اإلعالم  وسائل  من  عدد  يف  ءات 
ت والصحف، وهو دكتور أستاذ حمارض يف اجلامعة العاملية يف بلنان، كما وأنه   واملجالَّ
الرشيف   احلديث  وكتب  املسلسلة  األحاديث  يف  واإلسماع  اإلقراء  جمالس  يعقد 

وا العقائد واألحاكم  الكتب من  هات  أمَّ السبعة وغريها من  واتلَّصوف اكلكتب  لفقه 
 صحييح ابلخاري ومسلم يف بلنان من تالميذ احلافظ اهلرري، وقد 

َ
ل من أقَْرأ وهو أوَّ

 إىل اآلن العرشات من الكتب واملؤلَّ 
َ
حرض فيها اجلمِّ الغفري من املشايخ   الِّيت  فاتأقَْرأ

ومعلماِت  ومعِلِّيم  اكترة  وادلَّ واألساتذة  اعة  امل  وادلُّ وخطباء  واملدارس  ساجد املعاهد 
مواقع  ىلع  مبارشة  تبث  املجالس  هذه  وبعض  الرشعيَّة،  واملعاهد  اللكيَّات  ب  وطالَّ

قريٌب ِمن ها  اتلواصل وصفحات الفايسبوك وبعض هذه املجالس واملحارضات شاهدَ 
 د. مشاهِ  ثالثِة ماليني

راسَ  وقد  اعة  كما  وادلِّ وادلاكترة  املشايخ  من  كبري  عدد  وشافهه  واكتبه  وهاتفه  له 
واألساتذة والفقهاء واملحدثني لطلب وأخذ اإلجازة منه، وإجازاته من ك بقاع ادلنيا 

ٌل يف ثبته املوسوم بـ» مجع ايلواقيت الغوايل  قاربت األلف إجازة بعضها مذكور ومفصَّ



كتور مَجِيل َحلِيم  9 ُنْبَذة تعريِفيَّة بالّشيخ ادلُّ

وقد طبع مرات ومعظم إجازاته وأكرثها اليت ،  «من أسانيد الشيخ مجيل حليم العوايل 
املجد واملعايل من أسانيد الشيخ مجيل حليم  لكبري املسَّمَّ بـ»جاءت باملئات يف ثبته ا

 «. الغوايل

 
ُ
ُه بعض العلماء وأحفاد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من األ  الرشيفة املشهورة رَس هذا وقد خصَّ

د ملسو هيلع هللا ىلص، فحفظها يف »اخلزينة  وأصحاب الطرق من بالد  عدة بآثار  من آثار رسول اهلل حممَّ
اآلالف من املسلمني يف خمتلف ابلالد ببعض   احلليمية«. ويف ك اعم يتربك عرشات 

هذه اآلثار الزكيِّة املباركة العطرة، وقد حصل بذلك خرٌي عظيم جسيٌم كبري من دخول 
ع بعُضها  بعض الَّاس يف اإلسالم وظهرت حاالت شفائيَّة رسيعة وظاهرة جًدا حَت مُجِ

« وهو  مرات  طبع  كتاب   أِدلّة شِعيّ يف  البويَّة  اآلثار  ِشفائّية أرسار  وهلل    «ة وحالت 
ى من الفضل العميم وصىل  ة والشكر اجلزيل ىلع ما أسدَ احلمد والفضل واثلناء واملنِّ 

د وىلع ك البيِّ  ِّ وَص ني واملرسَ اهلل وسلَّم ىلع سيدنا حممَّ
ِّ وسائر عباد لني وءاِل ك 

حب ك 
  . (1)اهلل الصاحلني 
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كتور مَجِيل َحلِيم إََِل َرُسوِل اهلل   10 ملسو هيلع هللا ىلصنََسُب الّشيخ ادلُّ
كتور مَجِيل َحلِيم   إََِل َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص نََسُب الّشيخ ادلُّ

كتور مَجِيل َحلِيم إََِل َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  نََسُب الّشيخ ادلُّ

هو السيد الرشيف احلسيب النسيب الشيخ ادلكتور عماد ادلين أبو حممد مجيل بن  
السيد عبد   ابن  السيد حممد  ابن  القادري  الرفايع  الشافيع احلسيين  حممد األشعري 

السيد أمحد ابن السيد قاسم ابن السيد عبد الكريم ابن  احلليم ابن السيد قاسم ابن  
السيد عبد القادر ابن السيد يلع ابن السيد حممد ابن السيد ياسني ابن السيد إسماعيل  
ابن السيد حسني ابن السيد حممد ابن السيد إبراهيم ابن السيد عمر ابن السيد حسن  

السيد يلع ابن السيد يلع أيب    ابن السيد حسني ابن السيد بالل ابن السيد هارون ابن 
شجاع ابن السيد عيىس ابن السيد حممد ابن أيب طالب ابن السيد حممد ابن السيد  

ويم ابن السيد حممد األزرق  جعفر ابن السيد احلسن أيب حممد ابن السيد عيىس الرُّ 
ابن السيد أيب احلسن األكرب عيىس القيب ابن السيد حممد ابن السيد يلع العرييض  

بن اإلمام حممد ابلاقر بن اإلمام السجاد يلع زين العابدين  ا ن اإلمام جعفر الصادق  اب 
ابن اإلمام السبط السعيد الشهيد احلسني ابن السيدة اجلليلة الزكية الطاهرة فاطمة  
ابلتول زوجة أمري املؤمنني أسد اهلل الغالب يلع بن أيب طالب عليه السالم وابنة رسول  

 . (1) خاتم البيني واملرسلني حممد صلوات اهلل وسالمه عليه إىل يوم ادلين رب العاملني  

 

رر ابلهيِّة بأنساب القرشيِّني    ( 1)  وهذا نسٌب رشيٌف صحيٌح بال ِمْرَية  مضبوط يف كتاب جامع ادلِّ
يف كمال احلوت احلسيين، رشكة دار املشاريع الطبعة اثلانية   اميِّة، مجع ادلكتور الرشِّ يف ابلالد الشِّ

طهار، ويليه  ، ويف كتاب اغية االختصار يف أنساب السادة األ ه 1427  - ر  2006( تاريخ  333،  332)ص 
)ص  اثلاثلة  الطبعة  ادة  2010 ـهـ  1434(  1املستدرك  السِّ نسب  يف  اجلليِّة  احلقائق  كتاب  ويف  م، 

 ( الكهما لدلكتور الويلد العرييض احلسيين ابلغدادي. 434،  433العريضية )ص 



واِهر يف َفضِل َشهِر َرمضاَن ابلاِهراألربُعو  11 ن الزَّ
واهِر األربعُون  ابلاهِر  رَمضانَ  َشهرِ  فَضلِ  يف  الزَّ

  يل ىل مل خل ٱ

ه  حدَ وَ    اهللُ ال هلإ إالِّ   أنْ   دُ  فيه، وأشهَ اكً ا مبارَ بً ا طِيِّ ا كثريً محدً   احلمد هللِ 
،  د  ل حممِّ ءا وىلع    د  ىلع حممِّ   ِلِّ ، امهلل َص ورسوهُل ه  ا عبدُ دً حممِّ   هل، وأنِّ   يَك ال رشِ 

،  د  ل حممِّ ءاوىلع    د  ك ىلع حممِّ ، وبارِ إبراهيمَ   لِ ءا  إبراهيَم وىلع   ىلع  يَت كما صلَّ 
 . يدٌ جَمِ  يدٌ ك مَحِ ، إنِّ إبراهيمَ   لِ ءا  إبراهيَم وىلعىلع  كَت كما بارَ 

ً علَيه   داَد أقوُل ُمستِعينًا باهلِل تعاىَل ومتوالِكِّ وطابًلا اتلِّوفيَق منه والسِّ
يرُزقيَن اإلخالَص  احلديثيِّة  ل؛  وأْن  الُكتِب  ِمن  أربِعني حديثًا  انتَقيُت  قد 

الَقْدر    املشهورِة، يللِة  وإحياِء  وِقياِمه  ِصياِمه  رمضاَن  بَشهر  يتعلَّق  ُُكُّها 
اعة، والطِّ قراء  بالِعبادِة  بني  ما  يًا  تلِقِّ الكتُب  تلَك  لُت  َحصَّ قد  ة   وكنُت 

ة بها، وهلِل احلَمُد.  ة والعامِّ  وسماع  مع اإلجازة اخلاصِّ
وِع برَِسِد األحاديِث   واِهر يف َفضِل شهِر »وهذا أواُن الرشُّ األربِعني الزَّ

يًا وإجازًة    «رمضاِن ابلاِهر بأساِنيَد   -وهلِل الفضُل والِمنُِّة    -والِّيت أرِويها تَلِقِّ
: اثلِّبِْت الَكبرِي » الَمْجِد والَمعايِل يف أسانِيِد  اعيلة  ىلع ما هو ُمثبٌَت يف َثبيَْتَّ

الَعوايِل  ِغرِي »مَجِيل َحلِيم  الصِّ الَغوايِل ِمن أسانِيِد  «، واثلِّبِْت  ايَلواقِيِت  مَجِْع 
  ي دِ يناس أ  ر كذِ   نع  يَتَّ بْ ثَ   ىلإ  ةِ ل اح إل اب  نيُت غَ تس ا  د قو  ،« َحلِيم الَعوايِل   مَجِيل

 . َل ئاس ر ن مِ  ِس يفِ لِّ ا ِع ومجملا  اذه  يف هتُ عمجَ  ام ُكِّ  يف
  



واِهر يف َفضِل َشهِر َرمضاَن ابلاِهر  12 األربُعون الزَّ

  يّ يح ابلخارِ حِ فِمن َص  

ابلُخاريُّ  (1) إسماعيَل  بُن  حمّمُد  اهللِ  َعبِد  أبو  َثنَا:  قال    ْبنُ   ُمْسِلمُ   َحدَّ
َثنَا َثنَا  إِبَْراِهيَم َحدَّ يِب   َيََْي َعنْ   ِهَشاٌم َحدَّ

َ
يِب   َسلََمَة َعنْ   أ

َ
اهلُل   ريَِضَ   ُهَريَْرةَ   أ

ِّ   َعنُْه َعِن  يِبِ
  َلُ   ُغِفرَ   (2)َواْحتَِساباا   (1)إِيَماناا   الَقْدرِ   يَلْلَةَ   َقامَ   َمنْ »:  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل   الَّ

مَ   َما  مَ   َما   َلُ   ُغِفرَ   َواْحتَِساباا   إِيَماناا   َرَمَضانَ   َصامَ   َوَمنْ ،  (3) َذنْبِهِ   ِمنْ   َتَقدَّ   َتَقدَّ
 . «َذنْبِهِ  ِمنْ 
َثنَا:  وقال أبو َعبِد اهللِ  (2) َثنَا  َصاِلح    ْبنُ   َيََْي   َحدَّ  بِْن   فُلَيٌْح َعْن ِهاَللِ   َحدَّ

ِّ َعْن َعَطاءِ  يِب   بِْن   يلَعِ 
َ
اهلِل    رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل   َعنْهُ اهلُل    ريَِضَ   ُهَريَْرةَ   يََسار  َعْن أ

ِ   َمنَ ءا  َمنْ »:  ملسو هيلع هللا ىلص َقامَ   َوبَِرُسوِلِ،  بِاّللَّ
َ
الََة،  وَأ ا   ََكنَ   ،َرَمَضانَ   َوَصامَ   الصَّ  َحقًّ

نْ   (4)اهللِ   ىلَعَ 
َ
وْ اهللِ    َسبِيلِ   يِف   َجاَهدَ   اجَلنََّة،  يُْدِخلَهُ   أ

َ
ْرِضهِ   يِف   َجلََس   أ

َ
  الَِّت   أ

فاَلَ اهلِل،    رَُسوَل   يَا:  َفَقالُوا  «، (5)فِيَها   ُودِلَ 
َ
ُ   أ  ِمائَةَ   اجَلنَّةِ   يِف   إِنَّ » :  قَاَل   الَّاَس؟  نُبرَِشِّ

 

 

 . حقٌّ وطاعةٌ   ا(  أي تصديًقا بأنِّه1)
 .ياءً تعاىل ال رِ  اهللِ  ابِتغاَء َمرضاةِ  (  أي2)
غائِر،  (   3)  فإنِّ    بعَضها أو مِجيَعها لَِمن شاَء،رَ الكبائِ   اهللُ   رغفِ يَ   وز أنْ وجيُ أي ِمن الصِّ

 . يمٌ ظِ ه عَ ضلَ وفَ  عةٌ واسِ  اهللِ  رمحةَ 
 . ءىش ب ىلع اهللِ ال جَيِ إْذ  ا،مً كرُّ ت نه و مِ فضاًل  ِمنهُ ثابِتًا  وَعًدا (  أي4)
ْت أو لَم جُياِهْد. سواٌء جاهَد ِحنَي يكوُن اجِلهاُد (  أي 5)  واجبًا ىلع الِكفايِة وقَْد تمَّ



واِهر يف َفضِل َشهِر َرمضاَن ابلاِهر  13 األربُعون الزَّ

َها   ،(1) َدرََجة   َعدَّ
َ
رََجَتنْيِ   بنَْيَ   َما ،  (3)اهللِ   َسبِيلِ   يِف   لِلُْمَجاِهِدينَ   (2)اهللُ   أ   (4)ادلَّ

َماءِ   بنَْيَ   َكَما  ْرِض،  السَّ
َ
تْلُمُ   َفإَِذا  َواأل

َ
لُوهُ   (5) اهللَ   َسأ

َ
 ( 7)َفإِنَّهُ   ،(6) الِفْرَدْوَس   َفاْسأ

ْوَسُط 
َ
ىلْعَ   (8)اجَلنَّةِ   أ

َ
َراهُ «،  اجَلنَّةِ   وَأ

ُ
 َوِمْنهُ   ،(11)الرَّْْحَنِ   َعْرُش   (10)َفْوقَهُ »  قَاَل:  (9) أ

رُ  ْنَهارُ  (12)َتَفجَّ
َ
 . «اجَلنَّةِ  أ

 

(1  ) .  أي َمزنلة  وَمرتَبة 
أي َخلََقها اهلُل تعاىَل وجعلَها ُمهيَّئًة هلؤالِء الُمجاهِدين، وفِعُل اهلل عزِّ وجلِّ بال (  2)

، ال يُشِبُه شيئًا ِمن َخلِقه يف ذاتِه وال يِف ِصفاتِه وال ة   يف أفعاهِل.  ُمبارَشة  منه وال مُماسِّ
 أي بالقتاِل إعالًء للكمِة احلقِّ ونُصًة لإلسالم.(  3)
 أي ِمن اتلِّفاوُت. (  4)
رجَة العايلَة يف اجلنِّة.(  5)  أي َدَعوُتُموه طابِلنَي منه ادلِّ
 أي أْن يُنِيلَُكُموه.(  6)
 أي الِفرَدوَس.(  7)
 .هاريُ ها وخَ عُ ها وأوسَ لُ أفَض أي (  8)
 أُظنُّه، والَشكُّ ِمن يََي بِن صاِلح.أي (  9)
 أي فَوَق الِفرَدوس يف االرتفاِع. (  10)
ِي خلََقه اهلُل تعاىل إظهاًرا ِلُقدَرتِه ال يِلَتِِّخَذه ماكنًا ذلاتِه، حاشا  (   11) أي العرُش اذلِّ

بًدا  هلل، فاهلل تعاىل ال يَسُكن يف ماكن  وال يف مِجيع األمِكنة، فهو تعاىل موجوٌد أزاًل وأ 
بال كيف  وال ماكن  وال جَيِري عليه َزماٌن، ولَم يَزْل ُسبحانَه بَعد َخلِْق العالَم كذلك،  

 ال يَتغريَّ َرِّبِّ وال يَتطوَّر ألنِّه ال يُشِبُه شيئًا ِمن َخلِقه.
ر أي تَنبُع. (  12)  أي تَتفجَّ
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دُ  قَاَل  بِيهِ  ْبنُ  حُمَمَّ
َ
 . (1)«الرَّْْحَنِ  َعْرُش  َوَفْوَقهُ »: فُلَيْح  َعْن أ

َثنَا:  وقال أبو َعبِد اهللِ  ( 3) نَا َعبْدُ   ْبنُ   َعبْدُ   َحدَّ ْخرَبَ
َ
نَا   مُحَيْد  أ ْخرَبَ

َ
زَّاِق أ الرَّ

يِب 
َ
يِب   َمْعَمٌر َعِن الزُّْهِرِيِّ َعْن أ

َ
 ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   اَكنَ :  قَاَل   ُهَريَْرةَ   َسلََمَة َعْن أ

ُب  نْ   َغرْيِ   ِمنْ   (2)َرَمَضانَ   ِقيَامِ   يِف   يُرَِغِّ
َ
ُمَرُهمْ   أ

ْ
 َمنْ »:  َفيَُقوُل   ،(3)بَِعِزيَمة    ِفيهِ   يَأ

مَ   َما   َلُ   ُغِفرَ   َواْحتَِساباا   إِيَماناا   َرَمَضانَ   َقامَ  َ   ،(4) «َذنْبِهِ   ِمنْ   َتَقدَّ   اهللِ   رَُسوُل   َفتُُويِفِّ
ْمرُ   ملسو هيلع هللا ىلص

َ
ْمرُ   اَكنَ   ُثمَّ   ،(5) َذلَِك   ىلَعَ   َواأْل

َ
يِب   ِخاَلفَةِ   يِف   َذلَِك   ىلَعَ   اأْل

َ
،  أ   بَْكر 

 . َذلَِك  ىلَعَ  ُعَمرَ   ِخاَلفَةِ  ِمنْ  (6) وََصْدًرا

َثنَا:  وقال أبو َعبِد اهللِ  ( 4) ثيَِن   مَحَْزةَ   ْبنُ   إِبَْراِهيمُ   َحدَّ يِب   اْبنُ   َحدَّ
َ
  َحاِزم    أ

َراَورِْديُّ َعْن يَِزيدَ  دِ   بِْن   َوادلَّ يِب   بِْن   الَهاِد َعْن حُمَمَّ
َ
أ َسلََمَة َعْن    إِبَْراِهيَم َعْن 

يِب 
َ
 َرَمَضانَ   يِف   (7)جُيَاِورُ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   اَكنَ :  َعنْهُ اهلُل    ريَِضَ   اخلُْدرِِيِّ   َسِعيد    أ

 

وايِة بصيغِة اجلَزِم ال الَشِكِّ كما (  1)  يه عند يََي بن صاِلح. أي بِزيادِة الواِو يف الرِّ
ااعت. (  2)  أي بالطِّ
أمر    يأ(   3) َغرِي     ِت وأمجعَ "  : يِّ ووِ الِّ   احلافُظ   قال  .جوب  بوُ   ِمن 

ُ
  يامَ قِ   نِّ أة ىلع  مِّ األ

 " اه.ب  بواجِ  ليَس  ضانَ رمَ 
ل. (  4) م معناه يف احلديِث األوِّ  تقدَّ
 أي األمُر ىلع عَدِم وُجوِب ِقياِم َرمضاَن.(  5)
 .ههدِ ل عَ ن أوائِ مِ   اي شيئً أ(  6)
 . ُف عتكِ (  أي يَ 7)
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ْهِر،  وََسِط   يِف   الَّيِت   (1) الَعرْشَ  ينَ   ِمنْ   (2) ُيْمِس   ِحنيَ   اَكنَ   فَإَِذا  الشَّ   يَلْلَةً   ِعرْشِ
ينَ   إِْحَدى  َويَْستَْقِبُل   َتْميِض    جُيَاِورُ   اَكنَ   َمنْ   َورََجعَ   َمْسَكِنهِ   إِىَل   رََجعَ   وَِعرْشِ

قَامَ   نَّهُ إِ وَ   َمَعُه،
َ
  فََخَطَب   (4)ِفيَها  يَرِْجعُ   اَكنَ   الَّيِت   اللَّيْلَةَ   ِفيهِ   َجاَورَ   (3)َشْهر    يِف   أ

َمَرُهمْ   الَّاَس،
َ
َجاوِرُ   ُكْنُت »:  قَاَل   ُثمَّ اهلُل    َشاءَ   َما  فَأ

ُ
،  َهِذهِ   أ   يِل   بََدا   َقدْ   ُثمَّ   الَعرْشَ

نْ 
َ
َجاوِرَ   أ

ُ
َواِخَر،  الَعرْشَ   َهِذهِ   أ

َ
  يِف   َفلَْيثُْبْت   َميِع   اْعَتَكَف   ََكنَ   َفَمنْ   األ

رِيُت   َوَقدْ   ،(5) ُمْعَتَكِفهِ 
ُ
نِْسيُتَها،  ُثمَّ   (6)اللَّْيلَةَ   َهِذهِ   أ

ُ
  الَعرْشِ   يِف   (7)َفاْبَتُغوَها   أ

َواِخِر،
َ
ْيُتِن   َوَقدْ   ،(8) وِتْر    ُكِّ   يِف   َواْبَتُغوَها   األ

َ
ْسُجدُ   (9)َرأ

َ
  «،(10)َوِطني    َماء    يِف   أ

َماءُ  فَاْستََهلَِّت  ْمَطَرْت، اللَّيْلَةِ  تِلَْك  يِف  (11)السَّ
َ
   ُمَصىلَّ  يِف  (12) الَمْسِجدُ  فََوَكَف  فَأ

 

 األيِّام الَعرَش. (  أي 1)
 يَدُخل يف الَمساء. (  أي 2)
 أي ِمن أشُهِر َرمضاَن الِّيت أدَرَكها ملسو هيلع هللا ىلص.(  3)
 ويه يَللُة احلاِدي والِعرشين. (  4)
 أي يِلَلبَْث يف َماكِن اعِتاكفِه.(  5)
 أي يف الَمناِم. (  6)
وْها.أي اطلُبُوها (  7)  بمعىَن حَترَّ
 أي األيِّاِم الِوتِر ِمن الَعرِش األواِخر. (  8)
 أي رأيُت َنْفِس يف الَمناِم. (  9)
، وقَد ُجِعلَْت هل عالمًة ىلع اللِّيلِة.(  10)  أي يف َموِضع  َرطب 
 .هارِ مطَ  باُب انِص  دَّ (  أي اشتَ 11)
 ه.فِ قْ ن سَ مِ  رِ املطَ  ماءُ  َقَطرَ (  أي 12)
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 ِّ يِبِ
يَن،  إِْحَدى  يَلْلَةَ   ملسو هيلع هللا ىلص  الَّ   َوَنَظْرُت   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل   رَُسوَل   (1)َعييِْن   َفبَُصَْت   وَِعرْشِ

بِْح  ِمنَ  انَْصََف  إِيَلْهِ   . َوَماءً  ِطينًا ُمْمتَِلئٌ  َووَْجُههُ  (2)الصُّ

َثنَا:  وقال أبو َعبِد اهللِ  ( 5) نَا  َحدَّ ْخرَبَ
َ
نَااهلِل    َعبْدُ   َعبَْداُن أ ْخرَبَ

َ
 يُونُُس َعِن   أ

َثنَا  (ح )الزُّْهِرِيِّ   نَا  ْبنُ   برِْشُ   وَحدَّ ْخرَبَ
َ
د  أ نَااهلِل    َعبْدُ   حُمَمَّ ْخرَبَ

َ
يُونُُس َوَمْعَمٌر    أ

ِن :  قَاَل   الزُّْهِرِيِّ ََنَْوهُ   َعِن  ْخرَبَ
َ
: َعبَّاس  قَاَل   ابِْن   َعِن اهلِل    َعبْدِ   ْبنُ اهلِل    ُعبَيْدُ   أ

ْجَودَ   ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ    َرُسولُ   ََكنَ »
َ
ْجَودُ   َوََكنَ   ،(3)الَّاِس   أ

َ
  َرَمَضانَ   يِف   يَُكونُ   َما   (4)أ

  َفُيَدارُِسهُ   َرَمَضانَ   ِمنْ   يَلْلَة    ُكِّ   يِف   يَلَْقاهُ   َوََكنَ   ،(5) ِجْْبِيُل   يَلَْقاهُ   ِحنيَ 
ْجَودُ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ  َفلََرُسولُ  ،(6) نَ ءاالُقرْ 

َ
يحِ  ِمنَ  بِاخَلرْيِ  أ  . «(7)الُمْرَسلَةِ  الِرّ

 

  َُمسلِميح حِ ِمن َص و  

 

 رأيُت، وهو للتأكيِد بِذكر »َعييِْن«. أي (  1)
 أي ِمن صالتِها. (  2)
 . خاءً وسَ  كَرًماهم (  أي أكرثَ 3)
(4   )« 

َ
 ا. مً قائِ   ريُ األمِ   ونُ ما يكُ   ُب أخطَ "  ، نَِظرُي:ه حمذوٌف وخرَبُ   «يَُكونُ »  اسمُ   فعِ بالرِّ   «دُ وَ جْ أ

 . اهه إيِّ قائِ لِ   (  أي وقَت 5)
يَتناَوبان يف قراءِة القرءاِن. قال احلافظ العسقالين: "فيُحَمل ىلَع أنِّ (  معناه أنِّهما  6)

 الُكًّ ِمنُهما اكن يَعرُِض ىلع اآلَخر" اه.
يِح (  7) هلِة نةِ ِيِّ اللِّ أي أرَسُع ُجوًدا ِمن الِرِّ  . بوِب الهُ  السَّ
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ثيَِن : الَيْسابُورِيُّ قال أبُو احُلَسنِي ُمسلُِم بُن احَلّجاِج  ( 6) بُو َحدَّ
َ
   أ

اِهِر َوَهاُرونُ  ييِْلُّ قَااَل   َسِعيد    ْبنُ   الطَّ
َ
نَا   اأْل ْخرَبَ

َ
يِب   َوْهب  َعنْ   اْبنُ   أ

َ
نَّ   أ

َ
  َصْخر  أ

ثَهُ   َمْوىَل   إِْسَحاَق   ْبنَ   ُعَمرَ  بِيِه َعنْ   َعنْ   َزائَِدَة َحدَّ
َ
يِب   أ

َ
نَّ   أ

َ
 اهللِ   رَُسوَل   ُهَريَْرَة أ

لََواُت »:  َيُقوُل   اَكنَ   ملسو هيلع هللا ىلص ُْمَعةُ   الصَّ َواجلْ َْمُس  َوَرَمَضانُ   إََِل   (1)اخلْ ُْمَعِة   إََِل   اجلْ
َرات    .«الَْكَبائِرَ   اْجَتَنَب  إَِذا  (2) بَيَْنُهنَّ  َما َرَمَضاَن ُمَكِفّ

احُلَسنيِ  ( 7) أبُو  َثنَا:  وقال  بُو  َحدَّ
َ
يِب   ْبنُ   بَْكرِ   أ

َ
َثنَا  َشيْبَةَ   أ  ْبنُ   يَِزيدُ   َحدَّ

يِب 
َ
أ اجْلَُريِْرِيِّ َعْن  َعِن  ِعْمَرانَ   َهاُروَن  َعْن  ُمَطِرِّف   َعْن    ُحَصنْي    بِْن   الَْعاَلِء 

نَّ   َعنُْهَما  اهللُ   ريَِضَ 
َ
  َهَذا  (3) رِ رَسَ   ِمنْ   ُصْمَت   َهْل »:  لِرَُجل    قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  الَّيِبَّ   أ

ْهرِ  ْفَطْرَت   َفإَِذا » :  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   َفَقاَل   اَل،:  قَاَل   ؟« (5)َشيْئاا   (4)الشَّ
َ
  ِمنْ   أ

 . «(7)َمََكنَهُ   يَْوَمنْيِ  َفُصمْ  (6)َرَمَضانَ 
 

 أي َصالتُها. (  1)
غائِر.أي يُمََح ما بنََي هذه األعماِل ِمن (  2) نوِب الصِّ  اذلُّ
َ   املرادَ    ىلع أنِّ (  اجلمهورُ 3) َ ، سُ هرِ الشِّ   رُ خِ ءار ههنا  بالرسَّ ر القمَ   رسارِ بذلك الستِ   يِمِّ

ِ وعرشِ  مان  ثَ  فيها ويه يللةُ   .نيالثِ ين وثَ رشِ وعِ   سع  ين وت
 يعين َشعباَن.(  4)
 أي َنْفاًل. (  5)
 أي فوَجب عليك الَقضاُء.  ( 6)
ِلك (   7) أي يوًما وُجوًبا عن الفائِت ِمن رَمضان، ويوًما نَفاًل ِعوًَضا عن عَدِم تنفُّ

وم يف َشعبان.   بالصَّ
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احُلَسنيِ  ( 8) أبُو  َثنَا:  وقال  َثنَا   ُمَعاذ    ْبنُ   اهللِ   ُعبَيْدُ   َحدَّ يِب   َحدَّ
َ
َثنَا  أ  َحدَّ

َكانَ :  َعنَْها  اهللُ   ريَِضَ   ِلَعائَِشةَ   قُلُْت :  قَاَل   َشِقيق    بِْن   اهللِ   َكْهَمٌس َعْن َعبْدِ 
َ
 أ

 إِالَّ   ُُكَّهُ   َشْهًرا  َصامَ   َعِلْمتُهُ   »َما:  قَالَْت   ُُكَُّه؟  َشْهًرا  يَُصومُ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل 
ْفَطَرهُ  َواَل  َرَمَضانَ 

َ
 .ملسو هيلع هللا ىلص«  (1)لَِسِبيِلهِ  َمََض  َحَتَّ  ِمنْهُ  يَُصومَ  َحَتَّ  ُُكَّهُ  أ

َثنَا:  وقال أبُو احُلَسنيِ  ( 9) مْحَدُ   َحدَّ
َ
ُّ   َعبَْدةَ   ْبنُ   أ يِبِّ َثنَا  الضَّ   َيْعيِن   -   يَِزيدُ   َحدَّ

َثنَا  -   ُزَريْع    اْبنَ  نَّ   َعبَّاس    ابِْن   َعِن   َعَطاء    َعنْ   الُْمَعِلِّمُ   َحِبيٌب   َحدَّ
َ
  ملسو هيلع هللا ىلص   الَّيِبَّ   أ

ة    قَاَل 
َ
نَْصارِ   ِمنَ   اِلْمَرأ

َ
مُّ   لََها  ُيَقاُل   اأْل

ُ
نْ   َمَنَعِك   َما »  :ِسنَان    أ

َ
  َحَجْجِت   تَُكوِن   أ

يِب   اَكنَا  (3)نَاِضَحانِ :  قَالَْت   ،؟«(2) َمَعَنا 
َ
 ىلَعَ   َواْبنُهُ   ُهوَ   َحجَّ   -  َزوِْجَها  -  (4) فُاَلن    أِل

َحِدِهَما
َ
  َتْقِض   َرَمَضانَ   يِف   َفُعْمَرة  »:  قَاَل   ُغاَلمنَا،  َعلَيْهِ   يَْسِق   اآْلَخرُ   َواَكنَ   أ

ةا  وْ  (5)َحجَّ
َ
ةا   أ  «. (6)َميِع  َحجَّ

 

 

 أي ماَت.(  1)
ة الوَداعه مِ وعِ عد رجُ بَ  ملسو هيلع هللا ىلص (  اكن هذا منه2)  .ن حجَّ
َ  ريانِ عِ (  أي بَ 3)  .ما بهِ ِق ستَ ن
(4  ) .  هو أبو ِسنان 
بَدهَلا  ها يفقامَ وم مَ أي تقُ (   5) بالُعمرِة يف    أنِّها تُِكسُب َمن فاتَه ثواُب احلَِجِّ ثوابًا 

 ر يف رمضانَ فاعتمَ    فَرض  ةُ جِّ يه حَ ه لو اكن علَ فإنِّ   ،ء  ىش  ا يف كِّ هلُ عدِ ها تَ ال أنِّ   رمضانَ 
.ةجِّ ه عن احلَ ئُ زِ ال جُت   ، قاهل احلافُظ الوويِّ

ًة ميع، (  6)  يعين كأنُِّه َحجَّ مَع الِّيِبِّ ملسو هيلع هللا ىلص.أي تُشِبُه َحجِّ
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  َُسََنِ ابِْن ماجهْ ِمن  و  

َثنَا:  قال أبُو َعبِد اهللِ ابُن ماجْه الَقْزوِينُّ  ( 10) ُّ   َحدَّ د    ْبنُ   يلَعِ َثنَا   حُمَمَّ  َحدَّ
ِّ   بِْن   نَْصِ   ُموىَس َعنْ   ْبنُ اهلِل    َوِكيٌع َوُعبَيْدُ  ِّ َعِن   يلَعِ  َشيْبَاَن   بِْن   الَّرْضِ   اجْلَْهَضيِمِ

َثنَا  (ح) َثنَا  َحِكيم    ْبنُ   َيََْي   وََحدَّ بُو  َحدَّ
َ
َثنَا  َداوُدَ   أ ِّ   ْبنُ   نَْصُ   َحدَّ اجْلَْهَضيِمُّ   يلَعِ 

ُهَما  الَْفْضلِ   ْبنُ   َوالَْقاِسمُ  ايِنُّ الِكَ بَا  لَِقيُت :  َشيْبَاَن قَاَل   بِْن   الَّرْضِ   َعِن   احْلُدَّ
َ
  أ

ثيِْن :  َفُقلُْت   الرَّمْحَِن   َعبْدِ   ْبنَ   َسلََمةَ  بِيَك   ِمنْ   َسِمْعتَهُ   ِبَِديث    َحِدِّ
َ
  يِف   يَْذُكُرهُ   أ

ثيَِن   ،َنَعمْ :  قَاَل   ،َرَمَضانَ   َشْهرِ  يِب   َحدَّ
َ
نَّ   أ

َ
 َرَمَضانَ   َشْهرَ   َذَكرَ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوَل   أ

  َفَمنْ   ،(3)قَِياَمهُ   لَُكمْ   َوَسنَْنُت   (2)ِصَياَمهُ   َعلَْيُكمْ اهلُل    َكَتَب   (1)َشْهر  »:  َفَقاَل 
تْهُ   َكَيْومِ  ُذنُوبِهِ  ِمنْ  َخَرجَ   (5) َواْحتَِساباا  إِيَماناا  َوَقاَمهُ  (4)َصاَمهُ  هُ  َودَلَ مُّ

ُ
 . «(6) أ

اهللِ  (11) َعبِد  أبُو  َثنَا:  وقال  بُو  َحدَّ
َ
دُ   ُكَريْب    أ َثنَا  الَْعاَلءِ   ْبنُ   حُمَمَّ بُو   َحدَّ

َ
 أ

َعِن   ْبنُ   بَْكرِ  َعنْ   َعيَّاش   ْعَمِش 
َ
يِب   اأْل

َ
َعنْ   أ يِب   َصاِلح  

َ
َعنْ   أ  ُهَريَْرَة 

لُ   ََكنَْت   إَِذا»:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسولِ  وَّ
َ
َدتِ   ِمنْ   يَلْلَة    أ َياِطنُي    (7) َرَمَضاَن ُصِفّ الشَّ

 

 أي هو شهٌر. (  1)
 أي فَرَض عليُكم ِصياَمه بنَصِّ ِكتابِه. (  2)
 . ةً نِّ  سُ يه يلاًل فِ  الةَ م الصِّ لكُ  لُت (  أي جعَ 3)
 أي صاَم نهارَه. (  4)
ل. (  5)  سبَق معناه يف احلديِث األوِّ
 . ب  نْ ري ذَ أي بغَ « َكَيْومِ ِِبَِرِّ »(  6)
 ُغِلِّلَْت باألصفاِد والُقيوِد. أي (  7)
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ِنِّ   َوَمَرَدةُ 
ْ
بَْواُب   َوُغلَِّقْت ،  (1)اجل

َ
 َحْت َوفُتِّ   ،(3) بَاب    ِمْنَها   ُيْفَتحْ   َفلَمْ   (2) الَّارِ   أ

بَْواُب 
َ
َنَّةِ   أ

ْ
َرْيِ   بَاِغَ   يَا :  (6)ُمَناد    َونَاَدى  ،(5) بَاب    ِمْنَها   ُيْغلَْق   َفلَمْ   (4)اجل ْقبِْل   اخلْ

َ
  ، (7) أ

ِّ  بَاِغَ  َويَا  ْقِصْ  الرشَّ
َ
ِ  ،( 8) أ  «. يَلْلَة   ُكِّ   يِف  َوَذلَِك  (9) الَّارِ  ِمنَ  ُعَتَقاءُ  َوّلِلَّ

َثنَا:  وقال أبُو َعبِد اهللِ  ( 12) بُو  َحدَّ
َ
َثنَا  الَْويِلدِ   ْبنُ   َعبَّادُ   بَْدر    أ دُ   َحدَّ  ْبنُ   حُمَمَّ

َثنَا  باَِلل   َعنْ   ِعْمَرانُ   َحدَّ اُن  َعنْ   الَْقطَّ نَِس   َقتَاَدَة 
َ
قَاَل   بِْن   أ   َدَخَل   : َمالِك  

ْهرَ   َهَذا  إِنَّ »:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   َرَمَضاُن َفَقاَل  ُكمْ   َقدْ   الشَّ  َخرْي    يَلْلَة    َوفِيهِ   ،َحََضَ
لِْف   ِمنْ 

َ
رَْيَ   ُحرِمَ   َفَقدْ   ُحِرَمَها   َمنْ   ،(10)َشْهر    أ

ْ
 إِلَّ   َخرْيََها   ُُيَْرمُ   َوَل ،  (11) ُُكَّهُ   اخل

 

 

 والُمراُد ِكبارُهم. ،اعةِ عن الطِّ  اخلارجُ الَمَردُة مَجُع مارِد ومعناُه (  1)
 وعدُدها َسبعٌة. (  2)
هُر. (  3)  أي إىل أْن يَنقيِضَ الشِّ
يِّان أو مَعه، احِتماالن. (  4)  يه ثمانيٌة سَوى الرِّ
ي شاَءه اهلُل. (  5)  أي إىل الَوقِت اذلِّ
 أي ملٌَك ِمن املالئكِة الِكرام.(  6)
(7.  (  أي يا طاِلَب اخلرَِي أقِبل إىل فِعِل اخلرَِي تُعَط َجِزياًل بعَمل  قَِليل 
 قَبل فَواِت األواِن. ْب وتُ أي أمِسْك َعن الرَشِِّ  (  8)
هر9)  . (  أي يُعِتق اهلُل ِعباًدا كِثرًيا ِمن الِّاِر بُْرمِة هذا الشِّ
 فيها يللةُ   ليَس   هر  شَ   ِف يف ألْ   بادةِ ن العِ مِ   ر أفضُل دْ القَ   لةِ يف يَل   بادةَ (  أي أنِّ العِ 10)

 . اعم ُث وثلُ   أعوام   الثةُ وثَ  نةً سَ  ونَ ويه ثمانُ  ،درِ القَ 
 أي ُحِرَم خرًيا كثرًيا. (  11)
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 . «حَمُْروم  
  َُسََنِ أِِب َداودَ ِمن  و  

ِجْستايِنُّ  ( 13) الِسّ ُسلَيماُن  َداوَد  أبُو  َثنَا:  قاَل  د    ْبنُ   َعْمُرو   َحدَّ الَّاقُِد    حُمَمَّ
َثنَا َثنَا  َخادِل    ْبنُ   مَحَّادُ   َحدَّ َسيْف    بِْن   يُونَُس   َصاِلح  َعنْ   ْبنُ   ُمَعاِوَيةُ   اخْلَيَّاُط َحدَّ

يِب   ِزَياد  َعنْ   بِْن   احْلَارِِث   َعِن 
َ
  رَُسوُل   َداَعيِن :  قَاَل   َساِرَيةَ   بِْن   الِْعْرَباِض   رُْهم  َعِن   أ

 . «الُْمَباَركِ  (2) الَْغَداءِ  إََِل  َهلُمَّ »: َرَمَضاَن َفَقاَل  يِف   (1)ُحورِ السُّ  إِىَل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 

َداودَ  ( 14) أبُو  َثنَا:  وقاَل  َثنَا  َحدَّ َحدَّ َعنْ   ْبنُ   الَْعِزيزِ   َعبْدُ   الَُّفييِْلُّ  د     حُمَمَّ
نَْصارِِيِّ َعنْ   ثَابِت    بِْن   ُعَمرَ   َسِعيد  َعنْ   بِْن   ُسلَيْم  وََسْعدِ   بِْن   َصْفَوانَ 

َ
يِب   اأْل

َ
  أ

يُّوَب َصاِحِب 
َ
ِّ   أ يِبِ

ِّ   ملسو هيلع هللا ىلص َعِن   الَّ يِبِ
ُثمَّ   َصامَ   َمنْ »:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  الَّ ْتَبَعهُ   َرَمَضاَن 

َ
  أ

نََّما  (3) َشوَّال   ِمنْ  بِِست ّ 
َ
ْهرَ  َصامَ  َفَكأ  . «(4)ادلَّ

 

ني.(  1) ني، وُروِي عند غرِي أيب داوَد بَفتِح الِسِّ وايُة بَضمِّ الِسِّ  الرِّ
: "الَغداُء يف  (   2) واِل، قال اخلِّطايبُّ  ألنِّ   داءً اه غَ مِّ ما سَ إنِّ األصِل اسٌم مِلا يؤلَكُ قَبَل الزِّ

ِص تقوَّ يَ   مَ ائِ الصِّ  به ىلع  تَ فكأنِّ   ، هارِ الِّ   يامِ ى  قد  فُ غدَ "  :تقوُل   ُب والعرَ   ،ىغدَّ ه    النٌ ا 
 .مِس الشِّ  لوِع ر إىل طُ حَ ن السَّ وذلك مِ  ،ر فيهاكَّ إذا بَ  "هتِ حلاجَ 

وال  َغرَي يوِم الِعيد، سواٌء اكنْت  أي  (   3) أعَقَب صوَم رَمضاَن بَِصوِم ِستِّة أيِّام  ِمن شِّ
 . قات  أم ُمتتابِعات   ُمتَفِرِّ

خَمَرج التِّشِبيه للُمبالَغة واحلَثِّ ىلع ِصياِم الِستِّ ألنِّ احلَسنَة بَِعرِش    ملسو هيلع هللا ىلص  (  أخرَجه4)
و بَشهَرين،  والِستُِّة  أشُهر   بعرَشةِ  فَرمضاُن  حديث  أمثاهِلا  يف  ذلَك  تفسرُي  جاء    قد 

 مرفوع  ِعنَد النَسايئِّ ذَكرناه يف هذه الرِّسالِة. 
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َثنَا:  وقاَل أبُو َداودَ  (15) نَا َسِعيدُ   َزْْنَُويْهِ   ْبنُ   مُحَيْدُ   َحدَّ ْخرَبَ
َ
يِب   ْبنُ   النََّسايِئُّ أ

َ
 أ

َثنَا  َمْرَيمَ  دُ   َحدَّ يِب   بِْن   َجْعَفرِ   ْبنُ   حُمَمَّ
َ
نَا ُموىَس   أ ْخرَبَ

َ
يِب   ْبنُ   َكِثري  أ

َ
 ُعْقبََة َعْن أ

  ملسو هيلع هللا ىلص اهلِل    رَُسوُل   ُسئَِل :  قَاَل   ُعَمرَ   بِْن اهلِل    ُجبرَْي  َعْن َعبْدِ   بِْن   َعْن َسِعيدِ   إِْسَحاَق 
نَا

َ
ْسَمعُ  َوأ

َ
 . «(1)َرَمَضانَ   ُكِّ  يِف  ِهَ »:  َفَقاَل   الَْقْدرِ  يَلْلَةِ  َعنْ  أ

 

  َُسََنِ الّّتِمذيّ ِمن  و  

ِمِذيُّ  ( 16) الِّتّ أبُو ِعيََس حمّمُد بُن َسْورَة  َثنَا:  قال  مْحَدُ   َحدَّ
َ
 إِبَْراِهيمَ   ْبنُ   أ

َثنَا ْوَرِِقُّ َحدَّ   بِْن   َسِعيدِ   إِْسَحاَق َعنْ   بِْن   الرَّمْحَِن   َعبْدِ   إِبَْراِهيَم َعنْ   ْبنُ   ِربيِْعُّ   ادلَّ
يِب 

َ
َعنْ   َسِعيد    أ يِب   الَْمْقرُبِِيِّ 

َ
قَاَل   أ ْنُف   َرِغمَ »:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   قَاَل :  ُهَريَْرَة 

َ
  أ

َّ   يَُصِلّ   َفلَمْ   ِعْنَدهُ   ُذكِْرُت   (2)رَُجل   ْنُف   َوَرِغمَ   ،(3) ََعَ
َ
  َرَمَضانُ   َعلَْيهِ   َدَخَل   رَُجل    أ

 

ليسَ 1) أي  ِمن  ب   ةً تصِّ خُم   ْت (   أِيِّ فر،  األواخِ   رشِ العَ لَيلة   تأيت يف  شَ مِ   يللة    قد    هرِ ن 
والِعرشين  ، لكنِّها يف الَعرِش األواِخر أكرَثُ ما تَقُع، وكثرًيا ما تَقع يف السابِِّع  مضانَ رَ 

 ِمن هذه الَعرِش. 
اب، ثُم صاَر ُمستَعَماًل ِكنايًة أي    بالَفتح  الرَّاغمِ ب  لََصَق   (  أصلُه ِمن 2) اتْلَصق أنُفه بالرتُّ

واخلَيبةِ  واخلرُساِن  والَعجِز  اذُللِّ  نَفِسه عن  َضيَّع ىلع  ذلَك  فاِعَل  أنِّ  هنا  والُمراُد   ،
الة وا الَم ىلع رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.اثلِّواَب والرَبكَة بسبِب تَرِكه الصِّ  لسِّ

اِمع الَيِبُّ ملسو هيلع هللا ىلص ففاَرَق الَمجِلَس ولَم يُصِلِّ ىلع الِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص  (   3) أي إذا ُذِكَر عند السِّ
 . ًة فَقد فاتَُه خرٌي شِديٌد ووقَع يف كراهة  شِديدة ، قاهل شيُخنا اهلرريِّ  مرِّ
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نْ   َقْبَل   (1) انَْسلَخَ   ُثمَّ 
َ
ْنُف   َوَرِغمَ   ،(2) َلُ   ُيْغَفرَ   أ

َ
ْدَركَ   ( 3)رَُجل    أ

َ
بََواهُ   ِعْنَدهُ   أ

َ
  أ

 «. (5) اجَلنَّةَ   يُْدِخالَهُ  َفلَمْ  (4)الِكَْبَ 
ُظنُّهُ : (6)الرَّمْحَِن  َعبْدُ  قَاَل 

َ
وْ »: قَاَل  َوأ

َ
َحُدُهَما  أ

َ
 . «(7)أ

 

  َُسََنِ النَّساِئّ ِمن  و  

أ (17) عَ بُ قال  النَّسائُّ يب  عَ شُ   بنُ   دُ أْحَ   ْحنِ الرَّ   بدِ و  نَا:    ْخرَبَ
َ
مْحَدُ   أ

َ
 ْبنُ   أ

َثنَا ِن   ْبنُ   َزيْدُ   ُسلَيَْماَن َحدَّ ْخرَبَ
َ
ثيَِن   ْبنُ   ُمَعاِوَيةُ   احْلُبَاِب أ   ْبنُ   ُنَعيْمُ   َصاِلح  َحدَّ

 

 . ال  إىل شوِّ ه نج مِ خرَ أي (  1)

َ و  ال  إىل شوِّ ه  نج مِ خرَ  وضانَ ل يف رمَ دخَ  حيُث  وزُ الفَ   بِه   ع مايَّ وَض   رِسَ خَ أي  (   2) م  ل
 ِر.ا الِّ  قاءِ تَ ن عُ ون مِ كُ يلَ   ااعِت بالطِّ  يف االشتغالِ  مضانَ رَ  مْ غتنِ يَ 

 أي امرئ  ذكًرا اكن أو أنىث.(  3)

 .وهلحُص  وماكنِ  ورِه حُض   يف حالِ أي أدراَك ِكرَبِ الِسنِّ (  4)

ِلنَي.  ماهُ ربَّ لَم يَ   يأ(   5) َف   قال  فيكوَن ذلَك سببًا دُلخوهِل اجلنَِّة مع األوِّ :  ييِبِّ الِطِّ   الرشِّ
َ   مِّ ة ثُ نِّ باجلَ   وزِ والفَ   الِح للفَ   بةٌ وجِ يت يه مُ الِّ   رصةَ الفُ   لَك ك تِ ن أدرَ مَ   رِسَ وخَ   "خاَب  م  ل

تعاىَل    " أي ُمثِبتٌة عكُس سابِلة  وليَس ذلَك بمعىَن أنِّ اهللَ بةٌ وجِ مُ " اه. ومعىَن "هازْ هِ نتَ يَ 
 جِيُب عليه ىشٌء، حاشا هلل.

نَد.(  6)  أي ابُن إسحاق املارُّ يف السَّ

يه. (  7)  أي أحُد وادِلَ
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بُو   ِزَياد  
َ
 ( 1) »ُقْمنَا:  َيُقوُل   مِحَْص   ِمنرَْبِ   بَِشري  ىلَعَ   ْبنَ   الُّْعَمانَ   َسِمْعُت :  َطلَْحَة قَاَل   أ

ينَ   ثاََلث    يَلْلَةَ   َرَمَضانَ   َشْهرِ   يِف   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسولِ   َمعَ   اللَّيْلِ   ثُلُِث   إِىَل   وَِعرْشِ
لِ  وَّ

َ
ينَ   ََخْس    يَلْلَةَ   َمَعهُ   ُقْمنَا  ُثمَّ   ،اأْل   يَلْلَةَ   َمَعهُ   ُقْمنَا  ُثمَّ   ،اللَّيْلِ   نِْصِف   إِىَل   وَِعرْشِ

ينَ  َسبْع   نْ  َظنَنَّا  َحَتَّ  وَِعرْشِ
َ
ونَهُ  َواَكنُوا« الَْفاَلحَ  نُْدرِكَ  اَل  أ ُحورَ  يَُسمُّ  . (2)السُّ

أ ( 18) نَا:  ْحنِ الرَّ   بدِ و عَ بُ وقال  ْخرَبَ
َ
َثنَا  َق اإِْسحَ   ْبنُ   َهاُرونُ   أ   ْبنُ   َعبَْدةُ   َحدَّ

ْوََف َعْن َسْعدِ   بِْن   ُسلَيَْماَن َعْن َسِعيد  َعْن َقتَاَدَة َعْن ُزَراَرةَ 
َ
ِهَشام  َعْن    بِْن   أ

ْعلَمُ   »اَل :  قَالَْت   َعنَْهااهلُل    ريَِضَ   اَعئَِشةَ 
َ
   ملسو هيلع هللا ىلص اهلِل    رَُسوَل   أ

َ
 يِف   ُُكَّهُ   نَ ءا الُْقرْ   قََرأ

، بَاحَ   َحَتَّ   (3) يَلْلَةً   قَامَ   َواَل   يَلْلَة    َغرْيَ   َقطُّ   اَكِماًل   َشْهًرا  َصامَ   َواَل   ،(4)الصَّ
 . «(5)َرَمَضانَ 

نَا:  ْحنِ الرَّ   بدِ و عَ بُ وقال أ (19) ْخرَبَ
َ
َثنَا  ِهاَلل    ْبنُ   برِْشُ   أ  الَْوارِِث َعْن   َعبْدُ   َحدَّ
 

 أي بَصالِة ِقيام َرمضاَن.(  1)
ني.(  2)  بَضمِّ الِسِّ
ته روايُة: »(  3) الِة، كما فرسَّ ْبحِ بالصِّ  «.َوَل َصَّلَّ يَلْلَةا إََِل الصُّ
الِع السيِّدِة اعئشَة ريض اهلل عنها ىلع حاِل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  وهذا راِجُع إىل  (   4) اطِّ

ْعلَُم«.
َ
 وذللَك لَم جَتِزْم بأنِّه لَم يَفَعلْه ملسو هيلع هللا ىلص بل قالت: »اَل أ

ََنِ عن السيِّدِة اعئشَة ريض (   5) ِحيَحني« وبعُض أصحاِب السُّ يخاِن يف »الصِّ رَوى الشِّ
ْكرَثَ ِمْن َشْعبَاَن، فَإِنَُّه اَكَن يَُصوُم يَُص   ملسو هيلع هللا ىلصلَْم يَُكِن الَّيِبُّ  اهلل عنها قالْت: »

َ
وُم َشْهًرا أ

 «، وقَد مُحِل قول اعئشَة ىلع أنِّه اكن يُصوم أكرَث َشهِر شعباَن ال مِجيَعه. َشْعبَاَن ُُكَّهُ 
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يِب 
َ
أ َعْن  يُّوَب 

َ
يِب   أ

َ
أ َعْن  تَاُكمْ » :  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل   ُهَريَْرةَ   قِاَلبََة 

َ
 أ

  فِيهِ   (3)ُتْفَتحُ   ِصَياَمُه،  َعلَْيُكمْ   وََجلَّ   َعزَّ اهلُل    َفَرَض     (2)ُمَباَرك    َشْهر    (1)َرَمَضانُ 
 

 أي زَمانُه وأيِّاُمه. (  1)
(2   )" : ا ومعىًن. قال املالِّ يلعِّ القاري احلنيفِّ ون يكُ   أنْ   ُل ويتمِ أي َكِثرُي اخلرِي ِحسًّ
  لِ يف أوِّ   فةِ املتعارَ   ئةِ هنِ يف اتلِّ   م، وهو أصٌل يكُ ينا وعلَ  علَ اكً بارَ مُ   ه اهللُ لَ أي جعَ   اعءً دُ 

اعء  كةبارَ المُ ـ»ب  هورِ الشُّ  «" اه. ومعلوٌم أنِّ شهَر رمضاَن ُمبارٌَك يف أصِله، لكنِّ يف ادلِّ
 طلبًا تلزِنيِل الرَباكِت ىلع الُمسلِمنَي فيه.

مة الِّيت تكِشف عن َجهِلهم يف ِمن    :تنبيه ابيِّة الُمجِسِّ أعَجب فَتاَوى مشايِخ الوهِّ
أيًضا ة،   اللُّغة  مِّ

ُ
األ وإمجاِع  ورَسوهِل  هلِل  وتكذيِبهم  العقيدِة  صوِل 

ُ
بأ َجهلِهم  فوَق 

باهلل  فَتوَ والعياُذ  حممِّ ،  شيِخهم  العُ ى  بن  "»رَ   حيثني  يمِ ثَ د  كَ قال:  غرُي  رِ مضان  يم« 
ي  مضان مُ »رَ   َصِحيحة وإنِّما يقال: بارك« وما أشبَه ذلك، ألنِّ َرمضاَن ليس هو اذلِّ

ي وَضع فيه الَفْضل، وكأنِّ هذا  يُعِطي حَتِّ يَُكون كِريًما، وإنِّما اهلل تعاىَل هو اذلِّ
ماِن جيُوز فيه فِعُل الَمعايص" اه.  القائَِل َيُظنِّ أنه لرَِشَِف الزِّ

يف ِمثِل ذلَك فيقال: "رمضان   إىل سبَِبه  وُبطالُن هذا ظاِهٌر، فإنِّه جيوُز نِسبُة الىشء
بمعىَن   أصِله  أنِّه شهٌر كريٌم يف  وءاثارُه ظاهرٌة، كما  الكَرُم  فيه  َشهٌر  هو  أو  كريم" 
العِظيِم، وقد ذَكَر الفريوزباديِّ يف »بصائِر ِذوي اتلِّمِيزي يف لطائِف الِكتاب العِزيز« 

للِكمة الكريم، وجاَء ِمن ذ ِمنها:  ثالثًة وثالثني معىًن   ىث ُّٱلَك يف القرءاِن كثرٌي، 

نًا وهو اجلنُِّة، وقوُل بِلِقيَس:    َّنن من ُّٱأي َعِظيٌم، و  َّيث  ىي  ُّٱأي حُمسَّ

.تومٌ ه خَم نُ ضمو مَ   نٌ حسَ أي     َّ يي وكأنِّ هذا  وقوُل ابن الُعثَيِمني: "   أو بمعىَن َعِجيب 
ماِن جيُوز فيه فِعُل  ِقيم. الَمعايصالقائَِل َيُظنِّ أنه لرَِشَِف الزِّ ٌم ِمن فِكِره السَّ  " هو توهُّ

 بإساكِن الفاِء وختفيِف اتلِّاِء. (  3)
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بَْواُب 
َ
َماءِ،  أ بَْواُب   فِيهِ   َوُتْغلَُق   السَّ

َ
َِحيِم،  أ َياِطنِي،  َمَرَدةُ   فِيهِ   َوُتَغلُّ   اجلْ ِ   الشَّ  ّلِلَّ

لِْف  ِمنْ  َخرْي   يَلْلَة   فِيهِ 
َ
، أ  . «(1) ُحرِمَ  َفَقدْ  َخرْيََها  ُحرِمَ   َمنْ  َشْهر 

نَا:  ْحنِ الرَّ   بدِ و عَ بُ وقال أ ( 20) ْخرَبَ
َ
مْحَدُ   أ

َ
بُو   ُعثَْمانَ   ْبنُ   أ

َ
  ثَِقةٌ   َوُهوَ   اجْلَْوَزاءِ   أ

ُخو   بَْصِيٌّ 
َ
يِب   أ

َ
نَا :  قَاَل   الَْعايِلَةِ   أ

َ
ْنبَأ

َ
َثنَا  ِهاَلل    ْبنُ   ِحبَّانُ   أ َسلََمَة   ْبنُ   مَحَّادُ   َحدَّ

َعْمِرو  ابِْن   بِْن   َعْن  َعْن    ُصوُموا »   :ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل   َعبَّاس    ِدينَار  
ْفِطُروا   (2)لُِرْؤيَتِهِ 

َ
ْكِملُوا   (4)َعلَْيُكمْ   ُغمَّ   َفإِنْ   ،(3)لُِرْؤيَتِهِ   وَأ

َ
ةَ   َفأ  . «(5)ثاََلثنِيَ   الِْعدَّ

 

  ََصِحيِح ابِن ُخَزيمةَ ِمن  و  

نَا:  قال أبُو بَكر  حمّمُد بُن إسحاَق بِن خَزيمةَ  ( 21) ْخرَبَ
َ
 َصاِلح    ْبنُ   َشبَاُب   أ

َثنَا نَا  بَِقيَّةَ   ْبنُ   َوْهُب   َحدَّ ْخرَبَ
َ
يِب   بِْن   الرَّمْحَِن   َعبْدِ   َعنْ   َخادِل    َعنْ   َخادِلٌ   أ

َ
  بَْكَرةَ   أ

بِيهِ   َعنْ 
َ
ِّ   َعِن   أ يِبِ

ةِ   َوُذو   َرَمَضانُ   (7) َيْنُقَصانِ   َل   (6)د  ِعيْ   َشْهَرا»:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص   الَّ ِجَّ
ْ
 . «احل

 

 (. 11سبق رشُحه يف احلديث )(  1)
 .مضانَ رَ  اللِ هِ  ؤيةِ رُ   ندَ (  أي عِ 2)
. اللِ (  أي هِ 3)   شوِّال 
.  يمٌ ه غَ تِ ؤيَ ني رُ م وبَ كُ بينَ  حاَل  (  أي إنْ 4)   أِو استرََتَ
 لَِشعباَن ُثمِّ تصوموَن رَمضاَن. ايومً  نيَ الثِ ثَ  دِ العدَ  مامَ وا هل تَ رُ ِدِّ قَ أي (  5)
ٌن لِعيد األضََح.   وذوأي َشهُر رَمضاُن جُياِوُر يف َطرفِه ِعيَد الِفْطِر،  (   6) ة ُمتضِمِّ  احِلجِّ
يَ   أي(   7) أجرُ نقُ ال  واثلِّ ص  وإنْ يهِ علَ   ُب رتَّ المُ   واُب هما  عدَ نقَ   ما  ح هما دُ ص  ، صحَّ

 .ااغبِلً   واحدة   ة  ا يف سنَ يعً صان مجِ نقُ ال يَ  معناهُ الِّوويِّ هذا اتلِّفسرَي، وقال بعُضهم: 
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َثنَا:  وقال أبُو بَكر   ( 22)   احْلََكِم َواحْلَُسنْيُ   َعبْدِ   بِْن اهلِل    َعبْدِ   ْبنُ   َسِعيدُ   َحدَّ
يَّانِ   الُْمَعارِكِ   بِْن   نَْصِ   ْبنُ ا َثنَا  الِْمْصِ اَن    ْبنُ   َيََْي   َحدَّ َثنَاَحسَّ  ْبنُ   َيََْي   َحدَّ

َمارِِيِّ َعنْ   احْلَارِِث   بِْن   َيََْي   مَحَْزَة َعنْ  يِب   اذِلِّ
َ
ْسَماءَ   أ

َ
ِّ َعنْ   أ نَّ   الرََّحيِبِ

َ
 ثَْوَباَن أ

ةِ   َرَمَضانَ   ِصَيامُ »:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوَل  ْشُهر    بَِعرَشَ
َ
تَّةِ   َوِصَيامُ   ،(1) أ يَّام    الِسّ

َ
 أ

َنةِ  ِصَيامُ  َفَذلَِك  ،بَِشْهَرْينِ  يَّام   وَِستَّةَ   َرَمَضانَ  « َيْعيِن السَّ
َ
 . َبْعَدهُ  أ

َثنَا: وقال أبُو بَكر   ( 23) د   ْبنُ اهلِل   َعبْدُ  َحدَّ دُ  حُمَمَّ   الَْويِلدِ  ْبنُ  الزُّْهِريُّ َوحُمَمَّ
َثنَا َعنْ   َحدَّ يِب   ُسْفيَاُن 

َ
َعنْ   َيْعُفور    أ َعنْ   اْبنُ   َوُهوَ   ُمْسِلم    الَْعبِْدِيِّ   ُصبَيْح  

وق  َعنْ  َواِخرُ   الَْعرْشُ   َدَخَل   إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   »اَكنَ :  قَالَْت   اَعئَِشةَ   َمرْسُ
َ
 ِمنْ   اأْل

ْحيَا (2)الِْمْْئَرَ  َشدَّ  َرَمَضانَ  َشْهرِ 
َ
ْيَقَظ  اللَّيَْل  َوأ

َ
ْهلَهُ  َوأ

َ
 . «(3)أ

 

 أي بِصياِم عرَشِة أشُهر  يف ُمضاَعفِة الَفضل واألجِر.(  1)
اح  (  ذَهب2) لفيه إىل تأوِ   الرُشِّ يف العبادات زيادًة   أنِّه بمعىَن االجتهادِ   :يلنَي: األوِّ

لالشتغال    نِساَءه    ملسو هيلع هللا ىلصأنِّه كنايٌة عن اعِِتاهِل   :واثلاين  .يف غرِي رمضانَ   ملسو هيلع هللا ىلصىلع اعدتِه  
ايبِّ والوويِّ وغرُيهمابالعباداِت  إىل  لكن وإْن قيل بالقول اثلِّاين فليُتنبَّه    .، قاهل اخلطِّ

ة  مصاِلحَ رُتك  يِلَ   والتعِلِّق القلِب بالنِِّساء  لَم يَُكن مُ   ملسو هيلع هللا ىلص  الِّيِبَّ   أنِّ  مِّ
ُ
يلَمُكَث مع   األ

أَشدُّ الِّاس خشيًة هلِل وأكرَثُ الِّاِس انِتفااًع بالَوقِت يف   ملسو هيلع هللا ىلصهو  بل  زوجاتِه يف ابُليوت،  
ااعِت  نيا،  الطِّ وادلُّ ين  ادِلِّ ونَفًعا يف  ا  َمعرَشً لَزوِجاته  الِّاِس  َخرَي  فإنِّه اكن  ذلَك  ومَع   ،

نَا»فقال ملسو هيلع هللا ىلص:  
َ
ْهِل   َخرْيُُكمْ   وَأ

َ
ِمن النِّساِء إالِّ ملقاصَد حَسنة     ملسو هيلع هللا ىلصلَم يَُكن تزوُُّجه  و  .«أِل

 .ملسو هيلع هللا ىلصواغيات  حممودة  وليَس ملجرِّد اهلَوى وتعلُّق القلِب بالنِِّساِء، حاشاه 
 َنْفاًل، وثبَت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنِّه َطَرق بيَت  يلِ يف اللَّ   الةِ للصِّ    بعَض َزوجاتِه(  أي أيقَظ 3)

ِّ يف  لاللِّيل أيًضا َحثًّا لَُهما ىلع الِقيام لَصالِة اللِّيل: »ابنَِته فاطمَة ويلَع 
َ
 ؟!«.تَُصلُّونَ  أ
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َثنَا:  وقال أبُو بَكر   (24) مْحَدُ   َحدَّ
َ
نَا مَحَّادٌ   ْبنُ   أ ْخرَبَ

َ
َزيْد  َعْن    اْبنَ   َيْعيِن   َعبَْدَة أ

ِّ   قُلُْت :  قَاَل   اَعِصم  َعْن ِزر ِّ  يَبِ
ُ
ِن :  َكْعب    بِْن   أِل ْخرِبْ

َ
 َصاِحبَنَا  فَإِنَّ   ، الَْقْدرِ   يَلْلَةِ   َعنْ   أ

  »رَِحمَ :  قَاَل   ،(1)يُِصبَْها  احْلَْوَل   َيُقمِ   َمنْ :  َفَقاَل   َعنَْها  ُسئَِل   -  َمْسُعود    اْبنَ   َيْعيِن   -
بَااهلُل  

َ
نََّها  َعِلمَ   لََقدْ   الرَّمْحَِن،  َعبْدِ   أ

َ
نْ   َكِرهَ   َولَِكنَّهُ   َرَمَضانَ   يِف   أ

َ
وْ   (2)َيتَّلِكُوا  أ

َ
 (3) أ

َحبَّ 
َ
نْ   أ

َ
ينَ   َسبْع    يَلْلَةَ   َرَمَضانَ   ليَِف   إِنََّها  َواهللِ   َيتَّلِكُوا،  اَل   أ   اَل «  (4)وَِعرْشِ
بَا:  قُلُْت :  قَاَل   ،(5) يَْستَثيِْن 

َ
ّنَّ   ، (6) الُْمنِْذرِ   أ

َ
  الَّيِت   (8)بِاآْليَةِ :  قَاَل   ،(7) َذلَِك   َعِلْمَت   أ

 

ااعِت يُِصْب يللَة الَقدِر وإْن لَم يََر شيئًا ِمن (   1) أي َمن َيُقِم اللِّيَل العاَم ُُكَّه يف الطِّ
 عالَماتِها. 

 فيرَُتكوا الِقياَم يف غرِي رمَضاَن. أي أْن يَعلَُموا أنِّها يف رمضاَن ال جُتاِوزُه إىل َغرِيه  (   2)

اوي.(  3)  َشكٌّ ِمن الرِّ

جُيَمع بنَي هذا القوِل وما شابَهه ِمن جهة  وَبني األحاديِث الِّيت فيها أنِّها تَنِتقُل (   4)
خَرى بأنِّ الُمراَد وقوُعها يف َسبع  وِعرشيَن ِمن  

ُ
ُُكِِّه ِمن ِجهة  أ أيِّاِم َشهِر رمضاَن  يف 

هِر كثرًيا    ال أنِّها ال تكوُن إالِّ يف تلَك اللِّيلة. الشِّ

 أي حلََف جاِزًما ولَم يَستنَِث يف يَِميِنه. (  5)

ِّ بِن َكعب  ريض اهلل عنه. (  6) يَبِ
ُ
 يه ُكنيُة أ

يِِّة عالمة  عَرفَت ذلَك. (  7)
َ
 أي بأ

 أي العالمِة.(  8)
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نَا ْخرَبَ
َ
ْمُس   »َتْطلُعُ :  قَاَل   اآْليَُة؟  َما:  لِِزر ِّ   قُلُْت :  (1) قَاَل   ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   أ   الشَّ

ْسِت  ِمثَْل  (2) ُشَعاعٌ  لََها لَيَْس  اللَّيْلَةِ  تِلَْك  َصِبيَحةَ   .«(4) تَْرتَِفعَ  َحَتَّ  (3)الطَّ

  ََصِحيِح ابِن ِحبَّانَ ِمن  و  

َثنَا ِحبَّاُن  :  قال أبُو حاتِم  حمّمُد بُن ِحّبانَ  ( 25) نَا احْلََسُن ْبُن ُسْفيَاَن َحدَّ ْخرَبَ
َ
أ

يُّوَب َعْن  ا
َ
نَا َعبُْد اهلِل َعْن َيََْي بِْن أ ْخرَبَ

َ
  نْ عَ   ط  رْ َعبِْد اهلِل بِْن قُ ْبُن ُموىَس أ

َ   ِن بْ   اءِ طَ عَ  يِب   َعنْ   ار  سَ ي
َ
ِّ   اخْلُْدرِِيِّ َعِن   َسِعيد    أ يِبِ

 ،َرَمَضانَ   َصامَ   َمنْ : "ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل   الَّ
َظ ، (5)ُحُدوَدهُ  َوَعَرَف  نْ  يَنَْبِغ  َما  َوََتَفَّ

َ
َظ  أ  «. (7)هُ لَ بْ قَ  ا مَ  رَ فَّ كَ  (6) َيَتَحفَّ

نَا :  وقال أبُو حاتِم   ( 26) ْخرَبَ
َ
مْحَدُ   أ

َ
ِّ   ْبنُ   أ ِ َثنَا  بِْن   يلَعِ  َخادِل    ْبنُ   ُهْدبَةُ   الُْمثىَنَّ َحدَّ

َثنَا يِب   ثَابِت  َعنْ   َسلََمَة َعنْ   ْبنُ   مَحَّادُ   الَْقيِْسُّ َحدَّ
َ
ِّ   َعنْ   َرافِع    أ يَبِ

ُ
نَّ »  َكْعب    بِْن   أ

َ
  أ

َواِخرِ   الَْعرْشِ   يِف   َيْعتَِكُف   اَكنَ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوَل 
َ
 َولَمْ   فََسافَرَ   ،َرَمَضانَ   ِمنْ   اأْل

 

 

ائُل هو اعِصُم بن أيب الَّجوِد اإلماُم القارُئ. (  1)  السِّ
 ، هَلا ضوٌء وليَس هلا ُشعاٌع كعاِدتها. درِ ابلَ  ر يللةَ لقمَ اك أي(  2)
 أي كأنِّها َطْسٌت َُنايسٌّ أبيُض. (  3)
.نيحْمَ أو رُ  مح  رُ  يدَ قِ   يف رأي الَعنيعَ رتفِ تَ  (  أي إىل أنْ 4) ميلِّ هاب الرِّ  ، قاهل الشِّ
 فيه.  لًصا هللِ خُم   هن عقابِ خائًفا مِ   ِمن اهللِ واِب اثلَ  بًا يفِّ ه راغِ مَ اص بأنْ أي (  5)
 أي ما جِيُب اجِتنابُه وهو احلَراُم. (  6)
غائِر، (  7)   بعَضها أو مِجيَعها لَِمن شاَء. رَ الكبائِ  اهللُ  رغفِ يَ  وز أنْ وجيُ أي ِمن الصِّ
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ا  ،(1)َيْعتَِكْف  ينَ  الُْمْقِبِل اْعتََكَف  الَْعامِ  ِمنَ  اَكنَ  فَلَمَّ  «. (2) امً وْ يَ  ِعرْشِ
 

  َبروايِة َُيَي  ّطأ مالِك  وَ مُ ِمن و   

نَِس   مُحَيْد    َعنْ   َمالِك  َعْن    َرَوى َُيَي بُن َُيَي اللَّيِثُّ  ( 27)
َ
ِويِل َعْن أ  بِْن   الطَّ

نَّهُ   َمالِك  
َ
رِيْ   يِنّ »إِ :  َفَقاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   َعلَيْنَا  َخَرجَ :  قَاَل   أ

ُ
 ( 3) اللَّْيلَةَ   ِذهِ هَ   ُت أ

 اتلَّاِسَعةِ   يِف   َفاتْلَِمُسوَها   ،(5)َفُرفَِعْت   (4)رَُجالَنِ   تاَلََح   َحّتَّ   َرَمَضانَ   يِف 
ابَِعةِ  َاِمَسةِ  َوالسَّ

ْ
 «. (6)َواخل

نَّهُ   َمالِك  َعْن  وَرَوى َُيَي   (28)
َ
ْهلِ   ِمنْ   بِهِ   يَِثُق   َمنْ   َسِمعَ   أ

َ
  إِنَّ »:  َيُقوُل   الِْعلْمِ   أ

رِيَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوَل 
ُ
ْعَمارَ   أ

َ
وْ   (7)َقبْلَهُ   الَّاِس   أ

َ
نَّهُ   ،(8)ذلَِك   ِمنْ   اهللُ   َشاءَ   َما  أ

َ
 فََكأ

 

ين.(  1) فِر ألمر  ُمِهمِّ يف ادِلِّ  أي النِشغاهِل بالسَّ

نِة الِّيت فيها وَعرًشا (  2) ابِق.أي َعرًشا عن السَّ ا فاتَه يف العاِم السِّ  بَداًل عمِّ

نِة. (  3)  أي يف الَمناِم عن تعِيني يللِة الَقْدِر يف هذه السِّ

 أي تنازاَع وخَتاَصما.(  4)
 أي ُرفَِع تعيينُها. (  5)
ويه يللُة ثالث   تبََّق  ويف سابعة   ويه يللُة إحَدى وِعرشين،  تبََّق  يف تاسعة  أي (  6)

 ويه يللُة َخس  وِعرشين. تبََّق  ، ويف خامسة  وِعرشين
ابِقِة. (  7) َمِم السِّ

ُ
 أي ُطوَل أعماِر األ

 أي أعماَر بعِضها. (  8)
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ْعَمارَ   َتَقاَصَ 
َ
ِتهِ   أ مَّ

ُ
نْ   (1)أ

َ
ي  ِمثَْل   (2)الَْعَملِ   ِمنَ   َيبْلُُغوا  الَ   أ ِ  يِف   َغرْيُُهمْ   بَلَغَ   اذلَّ

 

ْعَطاهُ  ،الُْعْمرِ  ُطولِ 
َ
لِْف  ِمنْ  َخرْيٌ  الَْقْدرِ  يَلْلَةَ  اهللُ  فَأ

َ
 «. (3)َشْهر   أ

 
  َيالِسّ مُ ِمن و    سَند الطَّ

يالِسُّ قال أبُو َداوَد ُسلَيماُن بُن َداوَد   ( 29) نَا:  الطَّ ْخرَبَ
َ
دُ   أ يُوُسَف    ْبنُ   حُمَمَّ

يِب   بِْن   َحِبيِب   ُسْفيَاَن َعنْ   َعنْ 
َ
ُث    ْبنَ   (4) ُعَماَرةَ   َسِمْعُت :  قَاَل   ثَابِت    أ ُعَمرْي  ُيَِدِّ

بِيهِ   َعنْ   (5)الُْمَطِوِِّس   ابِْن   َعنْ 
َ
يِب   َعنْ   أ

َ
 َمنْ »:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل   ُهَريَْرةَ   أ

ْفَطرَ 
َ
ا   أ  َيْقِضَيهُ   َفلَنْ   (7) َمَرض    َوَل   (6)رُْخَصة    َغرْيِ   ِمنْ   َرَمَضانَ   َشْهرِ   ِمنْ   يَْوما

 

 

  مِ ن مََض مَ   ألعمارِ  سبةِ بالنِّ أي رَءاها قِصريًة (  1)
ُ
 املاِضية. ممَ ن األ

اِلح.(  2)  أي الصِّ

ِته العبادَة يف يللِة الَقْدر  (   3) مِّ
ُ
 ِف يف ألْ   بادةِ ن العِ مِ   أفضَل أي َجَعل اهلُل للنِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص وأل

يللةُ   ليَس   هر  شَ  َرمضاَن، درِ القَ   فيها  مم يف 
ُ
األ ِمن  قَبلنَا  فيَمن  الَقدِر  يللُة  واكنْت   .

ابقة بل اخلُصوصيِّة يه  مم السِّ
ُ
ة حممِّد ملسو هيلع هللا ىلص بل اكنْت يف األ مِّ

ُ
ًة بأ يف    فليَسْت يه خاصِّ

 َكوِن الِعبادِة فيها ُمضاعفًة.

 بَضم الَعني.(  4)

دة.(  5)  بكرِس الواو املشدَّ

 أي ِمن غرِي ُعذر  ُمِبيح  للِفطر. (  6)

 . مِّ ىلع األعَ  صِّ األخَ  طِف ن عَ مِ أي وال مَرض  ُمِبيح  للِفطر، وهو (  7)
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ْهرِ  ِصَيامُ  ْهرَ  َصامَ   َولَوْ  (1)ُُكِّهِ  ادلَّ  .« ادلَّ
 

  َادّلاريِم سَندِ مُ ِمن و  

َثنَا:  ادّلاريِمُّ   يد  عِ سَ   بنُ   ثمانُ عُ قال أبُو َسِعيد    ( 30)   َسِعيد    ْبنُ اهلِل    َعبْدُ   َحدَّ
َثنَا َثنَا   ُعلَيَّةَ   ْبنُ   إِْسماَِعيُل   َحدَّ يِب   ْبنُ   َحاتِمُ   َحدَّ

َ
  َحْرب    بِْن   َصِغرَيَة َعْن ِسَماكِ   أ

ْصبَْحُت :  قَاَل 
َ
   قَدْ   يَْوم    يِف   أ

َ
َّ   ْشَكَ أ وْ   َشْعبَانَ   ِمنْ   يلَعَ

َ
 َرَمَضاَن،   َشْهرِ   ِمنْ   أ

ْصبَْحُت 
َ
َتيُْت   َصائًِما،  فَأ

َ
ُكُل   ُهوَ   فَإَِذا  (2)ِعْكِرَمةَ   فَأ

ْ
:  َفَقاَل   ،(3) َوَبْقاًل   ُخْْبًا  يَأ

قِْسمُ :  َفَقاَل   ،َصائِمٌ   إِيِنِّ :  َفُقلُْت   ،(5) الَْغَداءِ   إِىَل   (4) َهلُمَّ 
ُ
ِ   أ ا  ،تَلُْفِطَرنَّ   بِاّللَّ   فَلَمَّ

ْيتُهُ 
َ
ْمُت   (6) يَْستَثيِْن   َواَل   َحلََف   َرأ رُْت   َتَقدَّ ْرُت   َوإِنََّما  (7)َفَعذَّ   َذلَِك،  ُقبَيَْل   تََسحَّ

 

ي ال يُساِويه ثَواُب  (   1) ي معناُه فاتَُه ثَواُب الَفرِض اذلِّ ا إْن قََض ايلوَم اذلِّ الَّفِل، أمِّ
هَر نَفاًل هلِل تعاىَل   أَفَطَره ِمن رمضاَن فإنِّه جُيزئُه ويَسُقط عنه، وكذلَك إْن صاَم ادلَّ

 ِسَوى األيِّاِم الِّيت َيُرم صوُمها فإنِّه جُيَزى بذلَك ثوابًا جزياًل. 
 موىَل ابِن عبِّاس  ريض اهلل عنُهما وتلميُذه. الَميكِّ    اهللِ   عبدِ   بنُ   ةُ كرمِ عِ هو اتلِّابيعُّ  (   2)
 أي نَبتًا أخرَض يَصلُح للنِّاِس أكلُه.(  3)
قِْبل. (  4)

َ
 أي أ

وال. (  5)  أي إىل تناُول طعاِم الغداِء وهو ما يؤلَكُ قَبل الزِّ
 أي ال يَستثين يف يَِميِنه شيئًا (  6)
 أي اعتَذرُت. (  7)
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َثنَا:  َفَقاَل   ِعنَْدَك،  َما   اآْلنَ   َهاِت :  قُلُْت   ُثمَّ   َعنُْهَمااهلُل    ريَِضَ   َعبَّاس    اْبنُ   َحدَّ
ْفِطُروا   لُِرْؤيَتِهِ   ُصوُموا »:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   قَاَل :  قَاَل 

َ
  بَيَْنُكمْ   َحاَل   َفإِنْ   لُِرْؤيَتِِه،  وَأ

لُوا  َسَحاب   َوَبيَْنهُ  ةَ   َفَكِمّ ْهرَ  تَْسَتْقبِلُوا  َوَل  ثاََلثنِيَ   الِْعدَّ  . «(1) اْستِْقَبالا  الشَّ

  َسَند الّشافيِعّ مُ ِمن و  

نَا:  قال أبُو َعبِد اهللِ حمّمُد بُن إدرِيَس  ( 31) ْخرَبَ
َ
ِشَهاب  َعْن   َمالٌِك َعِن ابِْن   أ

يِب   َعبْدِ   بِْن   مُحَيْدِ 
َ
أ َعْن  نَّ   ُهَريَْرةَ   الرَّمْحَِن 

َ
ْفَطرَ   رَُجاًل   أ

َ
  ، ( 2)َرَمَضانَ   َشْهرِ   يِف   أ

َمَرهُ 
َ
وْ   َرَقبَة    بِِعتِْق   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   فَأ

َ
وْ   ُمتَتَابَِعنْيِ   َشْهَريِْن   ِصيَامِ   أ

َ
 ِسِتِّنيَ   إِْطَعامِ   أ

ِجُد،  اَل   إِيِنِّ :  َفَقاَل   ،(3)ِمْسِكينًا
َ
يِتَ   أ

ُ
  ُخذْ »:  َفَقاَل   (4) َتْمر    بَِعَرقِ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   فَأ

ْق   َهَذا  َحدٌ   َمااهلِل،    رَُسوَل   يَا:  َفَقاَل   ،« بِهِ   َفَتَصدَّ
َ
ْحَوجَ   أ

َ
،  أ   رَُسوُل   فََضِحَك   ِميِنِّ

 . «ُُكْهُ »: قَاَل  ُثمَّ  (5)َثنَايَاهُ  بََدْت  َحَتَّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل 
 

  ََْحد  سَند مُ ِمن و
َ
 أ

 

قاهل أبو  ،  إالِّ لَِمن هل ِورٌد يف ذلَك   هبلَ قَ    يَوم  أو يَوَمنيصيامِ بِ   مضانَ وا رَ مُ قدَّ ال تَ أي  (   1)
.  ُعبَيد اهلَرويِّ

افيِِعُّ ريِض اهلُل عنُه: 2) ماع  "(  قال الشِّ  " اه.واكن فِطُرُه ِِبِ
ِّ ِمنُهم. ادًّ  مُ نيسِتِّ  أي(  3)

 ، واِحًدا ِلُك 
 ِمكتٌَل يُوَضع فيه اتلِّمُر.(  4)
 . م األسنانقدَّ ة وهو مُ يِّ نِ ثَ  عُ (  مَج 5)
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َعبِد   ( 32) أبُو  َحنَبل  قال  بُن  أَْحُد  َثنَا:  اهللِ  َثنَا  َيْعىَل   َحدَّ دُ   َحدَّ  ْبنُ   حُمَمَّ
 َعبَّاس    ُعتْبََة َعِن ابِْن   بِْن اهلِل    َعبْدِ   بِْن اهلِل    إِْسَحاَق َعِن الزُّْهِرِيِّ َعْن ُعبَيْدِ 

المُ   َعلَْيهِ   ِجْْبِيَل   ىلَعَ   (1)الِْكَتاَب   َيْعرُِض   ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ    َرُسولُ   ََكنَ »:  قَاَل    ُكِّ   يِف   السَّ
ْصَبحَ   َفإَِذا  َرَمَضاَن،

َ
  َيْعرُِض   َما   فِيَها   َيْعرُِض   الَِّت   اللَّْيلَةِ   ِمنَ   ملسو هيلع هللا ىلصاهللِ    َرُسولُ   أ

ْصَبحَ 
َ
ْجَودُ   َوُهوَ   أ

َ
يحِ   ِمنَ   أ لُ   َل   ،(2) الُْمْرَسلَةِ   الِرّ

َ
ْعَطاهُ،   إِل  (3) ء  َش   َعنْ   يُْسأ

َ
  أ

ا  ْهرِ  يِف  ََكنَ  َفلَمَّ ِي الشَّ  .«َعْرَضَتنْيِ  (5) َعلَْيهِ  َعَرَض  َبْعَدهُ، (4) َهلََك  اَّلَّ
َثنَا:  وقال أبُو َعبِد اهللِ  (33) َثنَا  ُنَمرْي    اْبنُ   َحدَّ َعْن نَافِع  َعِن اهلِل    ُعبَيْدُ   َحدَّ

نَّ   ُعَمرَ   ابِْن 
َ
  ،(7)َفنََهاُهمْ   الَّاُس   هُ ءا فَرَ   َرَمَضانَ   يِف   (6) َواَصَل   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوَل   أ

ْطَعمُ  إيِِنّ  ِمْثلَُكْم، لَْسُت  إيِِنّ »: َفَقاَل  ،(8) تَُواِصُل  إِنََّك : هَلُ  فَِقيَل 
ُ
ْسَق  أ

ُ
 . «(9)وَأ

 

 أي يَتلُو ما نَزل ِمن القرءاِن.(  1)
يِح (  2) هلِة نةِ ِيِّ اللِّ أي أرَسُع ُجوًدا ِمن الِرِّ  . بوِب الهُ  السَّ
 أي ِمن اخلرَِي. (  3)
حديِث أيب ُهريرَة أنِّ الِّيِبَّ ملسو هيلع هللا ىلص   فيف أي تُويفِّ فيه ملسو هيلع هللا ىلص، يُقال: هلََك بمعىَن ماَت،  (   4)

ائِيَل  َبُنو  ََكنَْت »قاَل:  نْبَِياُء، تَُسوُسُهمُ  إرِْسَ
َ
 .«نَِبي   َخلََفهُ « أي ماَت »نَِبي  َهلََك  ُُكََّما  األ

 أي اتِلِّالوَة.(  5)
(6  ) . وَم بُِدون فِطر   أي الصِّ
(7  ).  أي نيََه حَتِريم 
وِم، وهو (  8)  سؤاٌل عن سبَِب اخلُصوصيِِّة يف ذلَك هل ملسو هيلع هللا ىلص.أي يف الصِّ
 . بم الشارِ الطاعِ  ةَ وِّ قُ   يِفَّ تعاىَل  اهللُ  عُل جَي  (  معناهُ 9)
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  َُمسَتدَرك احلاِكمِمن و  
ثيَِن :  يُّ ورِ سابُ يْ الَّ   مُ احلاكِ   د  حممّ   اهللِ   بدِ و عَ أبُ قال   ( 34) بُو  َحدَّ

َ
دُ   بَْكر    أ   حُمَمَّ

مْحَدَ   ْبنُ ا
َ
دُ   بِْن   أ حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ مْحَدَ   ْبنُ   بَالََويِْه 

َ
ُمَعاِوَيةُ   بِْن   أ َثنَا  َحدَّ   ْبنُ   الَّرْضِ 

َثنَا زَُهرْيٌ َعِن الَْعاَلءِ  َة َعْن َطلَْحةَ   بِْن   الُْمَسِيِِّب َعْن َعْمِرو   بِْن   َعْمر و َحدَّ   ُمرَّ
نَْصارِِيِّ َعْن ُحَذْيَفةَ   يَِزيدَ   بِْن ا

َ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلِل    رَُسولِ   َمعَ   َصلَّيُْت :  قَاَل   ايْلََمانِ   بِْن   اأْل

َ   َفَقامَ :  قَاَل   ،(1)الَّْخلِ   َجِريدِ   ِمنْ   ُحْجَرة    يِف   َرَمَضانَ   ِمنْ   يَلْلَةً  :  َفَقاَل   (2) فََكربَّ
ْكَْبُ   اهللُ »

َ
ََْبُوتِ   ُذو  (3) أ ،  « (7)َوالَْعَظَمةِ   (6)الِْكْْبِيَاءِ   َوُذو  ،(5)َوالَْملَُكوتِ   (4)اجلْ

   ابْلََقَرةَ   اْفتَتَحَ   ُثمَّ 
َ
َس   َيبْلُغُ :  َفُقلُْت   َفَقَرأ

ْ
َس   َيبْلُغُ :  قُلُْت   ُثمَّ   ،(8)الِْمائَةِ   َرأ

ْ
  َرأ

 

 أي ُمتِّخَذٌة ِمن أغصاِن الِّخِل الِّيت ُجِرِّد عنها ُخوُصها أي وَرقُها. (  1)
الة.(  2)  أي للصِّ
ه أكرَبُ َحجًما وماكنًا ألنِّه تعاىَل  (  معناه اهلُل أكرَبُ ِمن ُكِّ َكِبري  قَدًرا وعَظمًة ال أنِّ 3)

 . ن يف َماكن  وال يَتقيَُّد بَزمان   ليَس ِجسًما وال عَرًضا وال يَتمكَّ
 أي هو قاِهٌر جلِميع َخلِقه جابٌِر لَمفاقِرهم. (  4)
(5  ) . ، فهو مالُِك ُكِّ ىشء   أي هل الُملُك اتلامُّ
ُة (  6)  الُمطلَقُة.أي هل الغلَبُة اتلِّامِّ
أِن والَقدِر وال جيوُز عليه أْن يتِِّصَف بعَظمِة اجلُثِِّة واجِلسم  (   7) أي هل عَظمُة الشِّ

 ألنِّه ليس ِجسًما وال عَرًضا وال يُشِبُه األجساَم كما أنِّه ال يُشِبُه شيئًا ِمن َخلِقه.
ورة.(  8)  أي ِمن ءايات السُّ
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َها  ِعْمَرانَ   آَل   اْفتَتَحَ   ُثمَّ :  قَاَل   ،الِْماَئتَنْيِ 
َ
َها  النَِِّساءَ   اْفتَتَحَ   ُثمَّ   ،( 1)َفَقَرأ

َ
،  (2)َفَقَرأ

: َيُقوُل   (4)قَامَ   َما  ِمثَْل   َرَكعَ   ُثمَّ   َفتََعوََّذ،  َوَقَف   إِالَّ   (3)اتلَّْخِويِف   بِآيَةِ   َيُمرُّ   اَل 
َ   ُسْبَحانَ » ،   «(5)الَْعِظيمِ   َرِبّ ُدُهنَّ َسهُ   َرَفعَ   ُثمَّ   يَُرِدِّ

ْ
  لَِمنْ اهلُل    َسِمعَ »:  َفَقاَل   َرأ

َْمدُ   لََك  َربََّنا  اللَُّهمَّ  ،(6)َْحَِدهُ  : َيُقوُل  قَامَ  َما ِمثَْل  َسَجدَ  ُثمَّ  ،(7)َرَكعَ  َما ِمثَْل  «احلْ
َ   ُسْبَحانَ » ىلْعَ   َرِبّ

َ
ْجَدتنَْيِ   بنَْيَ   َوَيُقوُل   ،« (8)اأْل   َفَما  ، (10) «يِل   اْغِفرْ   َرِبّ »:  (9) السَّ

ْرَبعَ   إِالَّ   َصىلَّ 
َ
لِ   ِمنْ   الَْعتََمةِ   َصاَلةِ   ِمنْ   َرَكَعات    أ وَّ

َ
 َجاءَ   َحَتَّ   آِخِرِه   إىَِل   اللَّيْلِ   أ

 

 

 أي ُُكَّها. (  1)

 أي مجيَعها. (  2)

 أي فيها خَتويٌف ِمن العذاِب. (  3)

 أي ِمثَل ُطوِل ذلَك. (  4)

أِن والَقدِر وال جيوُز عليه أْن يتِِّصَف بعَظمِة اجلُثِِّة واجِلسم  (   5) أي َمن هل عَظمُة الشِّ
 ألنِّه ليس ِجسًما وال عَرًضا وال يُشِبُه األجساَم كما أنِّه ال يُشِبُه شيئًا ِمن َخلِقه.

َدُه ِمن ِعباِده املؤمِننَي.أي (  6)  تَقبََّل اهلُل مَحَد َمن مَحِ

 أي ِمثَل ُطوِل ذلَك. (  7)

ا العلُوِّ الَماكيِنُّ فمستحيٌل عليه  (   8) أِن، أمِّ أي تزَنَّه اهلُل املتِِّصُف بُعلُوِّ الَقدِر والشِّ
 .  عزِّ وجلِّ ألنِّه تعاىَل موجوٌد أزاًل وأبًدا بال ماَكن  وال َكيف  وال ِجهة 

 أي يف اجلُلوس.(  9)

ع إىل اهلِل عزِّ وجلِّ هل واخلُضوع هل.(  10)  هو جار  منه ملسو هيلع هللا ىلص ىلع سبيل اتلرضُّ
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 . (2) الَْغَداةِ  بَِصاَلةِ  فَآَذنَهُ  (1) باَِلٌل 

َثنَا:  اهللِ   بدِ و عَ أبُ قال   ( 35) بُو  َحدَّ
َ
دُ   الَْعبَّاِس   أ َثنَا َبْرُ   ْبنُ   حُمَمَّ  َيْعُقوَب َحدَّ

ْخرَبَكَ   :َوْهب    بِْن اهلِل    َعبْدِ   ىلَعَ   قُِرئَ :  قَاَل   اخْلَْواَليِنُّ   نَْص    ْبنُ ا
َ
  ْبنُ   َعْمُرو   أ

َشِجِّ َعْن يَِزيدَ   بِْن اهلِل    َعبْدِ   بِْن   احْلَارِِث َعْن بَُكرْيِ 
َ
يِب   بِْن   اأْل

َ
  ُعبَيْد  َعْن َسلََمةَ   أ

ْكَوِع   بِْن ا
َ
 َمنْ   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسولِ   َعْهدِ   يِف   َرَمَضانَ   يِف   ُكنَّا» :  قَاَل   َعنْهُ اهلُل    ريَِضَ   اأْل

ْفَطرَ   َشاءَ   َوَمنْ   َصامَ   َشاءَ 
َ
: اآْليَةُ   نََزلَِت   َحَتَّ   (3) ِمْسِكني    بَِطَعامِ   َواْفتََدى  أ

 .اآْليَةَ  [185:  ابلقرة ] َّحئ  جئ يي ىي نيُّ
ِن :  اهللِ   بدِ و عَ أبُ قال   (36) ْخرَبَ

َ
دِ   ْبنُ   إِْسَماِعيُل   أ د    بِْن   الَْفْضلِ   بِْن   حُمَمَّ  حُمَمَّ

ي   َثنَا َجِدِّ ْعَرايِنُّ َحدَّ َثنَا َيََْي الشَّ ثيَِن   اجْلُْعيِفُّ   ُسلَيَْمانَ   ْبنُ   َحدَّ   َوْهب    اْبنُ   َحدَّ
ثيَِن  ائِِب َعْن َسِعيدِ  بِْن  َطْهَماَن َعْن َعَطاءِ  ْبنُ  إِبَْراِهيمُ  َحدَّ ُجبرَْي  َعِن   بِْن  السَّ

ِّ   َعِن   َعنُْهَمااهلُل    ريَِضَ   َعبَّاس    ابِْن  يِبِ
  َعلَْيهِ   َداُودَ   ْبنُ   ُسلَْيَمانُ   ََكنَ »:  قَاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  الَّ

اَلةُ  اَلمُ   الصَّ ى  َرَمَضانَ   يِف   َقامَ   إَِذا  َوالسَّ
َ
 َما :  َقاَل   يََديْهِ   بنَْيَ   نَابَِتةا   َشَجَرةا   َرأ

يِّ :  َفَيُقولُ   ،َوَكَذا  َكَذا :  َفَتُقولُ   ؟اْسُمِك 
َ
نِْت   ء  َش   أِل

َ
  ، َوَكَذا  لَِكَذا :  َفَتُقولُ   ؟(4) أ

َواء    ََكنَْت  َفإِنْ   يَْوم   َذاَت  يَُصِلّ  ُهوَ  َفَبيَْنَما  ُغرَِسْت، لَِغْرس    ََكنَْت  َوإِنْ  ُكتَِب  دِلَ

 

 أي احلَبيشُّ ريض اهلل عنه. (  1)
بح.(  2)  أي أْعلََمه بُدخوِل وقِت صالِة الصُّ
 أي بإطعاِمه.(  3)
 أي ما نَفُعِك.(  4)
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ُ :  َقالَِت   ؟اْسُمِك   َما :  (1)لََها   َفَقاَل   يََديْهِ   بنَْيَ   نَابَِتة    َشَجَرة    إَِذا
ْ
: َقاَل   ،(2) ْرنُوُب اخل

يِّ 
َ
نِْت   ء  َش   أِل

َ
ْهلِ   خِلََراِب :  َقالَْت   ؟أ

َ
  َعلَْيهِ   ُسلَْيَمانُ   َفَقاَل   ،(3) ابْلَْيِت   َهَذا  أ

اَلةُ  اَلمُ   الصَّ ِنِّ   ىلَعَ   ُغمَّ   اللَُّهمَّ :  َوالسَّ
ْ
نُْس   َيْعلَمَ   َحّتَّ   (4) َمْوِت   اجل نَّ   (5)اإْلِ

َ
ِنَّ   أ

ْ
  اجل

ا   ( 6)َفَنَحَتَها :  َقاَل   ،الَْغْيَب   َتْعلَمُ   َل     َعصا
َ
أ ِنُّ   (7)َميِّتاا   َحْولا   َعلَْيَها   َفَتَوكَّ

ْ
 َواجل

َكلَْتَها   (8)َتْعَمُل 
َ
َرَضةُ   َفأ

َ
ا   ، َفَسَقَط   (9)اأْل نُْس   تَبَيََّنِت   (10)َخرَّ   َفلَمَّ نَّ   (11)اإْلِ

َ
ِنَّ   أ

ْ
 اجل

ِنُّ   َفَشَكَرتِ :  َقاَل   ،(12) الَْغْيَب   َيْعلَُمونَ   َل 
ْ
َرَضةَ   اجل

َ
تِيَها   َفََكنَْت   اأْل

ْ
 ، «بِالَْماءِ   تَأ

 

 

 أي َعِقَب صالتِه.(  1)
اِم يُسَّمَّ الِقثِّاَء الشايِمَّ وهو يابٌِس أسوَُد. بالَضمِّ أفَصح،  (   2)  شَجٌر يَنبُت يف ِجباِل الشِّ
 أي لَموتِهم وَذهاِب ُملِكهم بذلَك. (  3)
 أي أْخِفه عن اجلَِنِّ ِحنَي ُحصوهِل إىل فرَتة .(  4)
 أي َجَهلَتُهم. (  5)
 أي اخلُرنُوبَة. (  6)
 علَيها قَبَل مَ (  7)

َ
أ ٌئ علَيها وبِقَ ىلع ذلَك اعًما.أي توكِّ  وتِه فماَت وهو متوِكِّ

الُم.(  8) َرْت فيه لُِسلَيمان علَيه السِّ  أي ِفيما ُسِخِّ
بِيع. 9)  (  ُدَويْبٌِّة بَيضاُء تُشِبُه الِّمَل تأُكل اخلَشَب وتَظَهُر أيِّاَم الرِّ
 أي سَقط.(  10)
 َجَهلَِتهم. ىلع  األمرِ   باِس اتْلِ  عدَ ا بَ نً ِيِّ ا بَ لمً هم عِ ُُكُّ   اإلنُس ِت مَ لِ عَ أي (  11)

 جن  مم  خم حم   جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱقال اهلل تعاىَل:  (   12)
 . َّ هب مب هئ مئ هي مي  خي حي  جي ٰه  مه جه هن من خنحن
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 .(1) َهَكَذا َيْقَرُؤَها َعبَّاس   اْبنُ  َواَكنَ 

  َْباينّ ِمن  و   املعَجم الّصِغري للطَّ

َْباينُّ   دأْحَ   بنُ   يمانُ لَ سُ   مِ و القاسِ بُ قال أ ( 37) َثنَا:  الطَّ دِ   ْبنُ   َجْعَفرُ   َحدَّ  حُمَمَّ
ْصبََهايِنُّ   َمِدين    بِْن ا

َ
بُو  اأْل

َ
َثنَا  الَْفْضلِ   أ مْحَدُ   َحدَّ

َ
ْصبََهايِنُّ   إِبَْراِهيمَ   ْبنُ   أ

َ
َثنَا   اأْل  َحدَّ

دُ  بَانَ   ْبنُ   حُمَمَّ
َ
َثنَا  الُْكويِفُّ   الَْعنرَْبِيُّ   أ دُ   َحدَّ يِب   بِْن   َمْرَواَن َعْن َداوُدَ   ْبنُ   حُمَمَّ

َ
  ِهنْدَ   أ

ِن  ْخرَبَ
َ
بُو  أ

َ
ةَ   أ يِب   ْبنُ   َوَعَطاءُ   نرَْضَ

َ
يِب   أ

َ
أ َعْن    اَل قَ :  قَاَل   اخْلُْدرِِيِّ   َسِعيد    َرَباح  

بَْواَب   إِنَّ »:  يَْوم    َذاَت   ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل 
َ
َماءِ   أ لِ   يِف   ُتْفَتحُ   السَّ وَّ

َ
  َشْهرِ   ِمنْ   يَلْلَة    أ

 . «ِمْنهُ  يَلْلَة   ِخرِ ءا إََِل  (2) ُتْغلَُق  َفاَل  َرَمَضانَ 
 

  ًَعءِمن  و ْباينّ  ادلُّ    للطَّ

َْباينُّ   د أْحَ   بنُ   يمانُ لَ سُ   مِ و القاسِ بُ قال أ ( 38) َثنَا:  الطَّ مْحَدُ   َحدَّ
َ
  زَُهرْي    ْبنُ   أ

َمْعَمرُ  َثنَا  اَعِمرُ   ْبنُ   التُّْسرَتِيُّ َحدَّ َثنَا  َحدَّ دُ   ْبنُ   َسْهل   حُمَمَّ َثنَا  َحدَّ  ْبنُ   ُمْدرِك  
نَِس اهلِل    ُعبَيْدِ 

َ
  اَكنَ :  قَاَل   َعنْهُ اهلُل    ريَِضَ   َمالِك    بِْن   الَْعْرَزيِمُّ َعْن َقتَاَدَة َعْن أ

ى  إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل 
َ
 ثاََلَث   -   َوُرْشد    َخرْي    ِهاَللُ »:  قَاَل   َرَمَضانَ   ِهاَلَل   َرأ

 

 

َ بَ تَ   أي  َّزت  ٱجه ُّٱأي بلَفِظ  (   1) ٌة  ِنِّ اجلِ   أمرَ   اإلنِس    جَهلَةُ نيَّ ، ويه قراءٌة شاذِّ
 َمرِويٌِّة عِن ابِن مسعود  أيًضا.

م.(  2)  بتسِكني الَغني وخَتِفيف الالِّ
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ات   ِي َمْنُت ءا  - (1)َمرَّ  . « َخلََقَك  بِاَّلَّ

َثنَا:  مِ و القاسِ بُ قال أ ( 39) بَّاِح   بِْن   ُعَمرَ   ْبنُ   َحْفُص   َحدَّ َثنَا    الصَّ ُّ َحدَّ ِِقِّ الرَّ
بُو  الَْويِلدِ   ْبنُ   َخلَُف 

َ
أ َثنَا  َعْن َعبْدِ   َجْعَفر    اجْلَوَْهِريُّ َحدَّ ازِيُّ    بِْن   الَْعِزيزِ   الرَّ

اِمِت   بِْن   َكيَْساَن َعْن ُعبَاَدةَ   بِْن   الَْعِزيِز َعْن َصاِلِح   َعبْدِ   بِْن   ُعَمرَ    ريَِضَ   الصَّ
  َرَمَضانُ   َجاءَ   إَِذا  لَكَِماِت الْ   َهُؤاَلءِ   ُيَعِلُِّمنَا  ملسو هيلع هللا ىلصاهلِل    رَُسوُل   اَكنَ :  قَاَل   َعنْهُ اهلُل  

نْ 
َ
َحُدنَا  َيُقوَل   أ

َ
 َوتََسلَّْمهُ   ،(3)يِل   َرَمَضانَ   َوَسلِّمْ   ،(2)َرَمَضانَ   ِمنْ   َسلِّْمِن   اللَُّهمَّ »:  أ

 «. (4)ُمَتَقبَّالا  ِمِنّ 
 

  َل َعَمِل ايَلوِم واللَّيلةِ ِمن و  ّ ِنّ  بِْن السُّ

أ ( 40) بَ بُ قال  ّ   د  حممّ   بنُ   دُ أْحَ   كر  و  ِنّ السُّ نَا:  ابُن  ْخرَبَ
َ
َثنَا   َمِنيع    اْبنُ   أ  َحدَّ

ِ   ُعبَيْدُ  َثنَا  الَْقَواِريِريُّ   ْبنُ   اّللَّ يِب   ْبنُ   َزائَِدةُ   َحدَّ
َ
قَادِ   أ ثيَِن   الرُّ   الَُّمرْيِيُّ   ِزَيادٌ   َحدَّ

نَِس   َعنْ 
َ
ُ   ريَِضَ   َمالِك    بِْن   أ  رََجٌب   َدَخَل   إَِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رَُسوُل   اَكنَ :  قَاَل   َعنْهُ   اّللَّ

 .«َرَمَضانَ  َشْهرَ  ْغَنا َوَبلِّ  (5) َوَشْعَبانَ  رََجب   يِف  َلَا  بَارِكْ  اللَُّهمَّ »: قَاَل 
 

وِم وغرِيهما.لِقياِم بطاعِة اهللل (  أي ِهالُل بَركة  وِهداية  1)  ، فإنِّه عالمٌة للَحجِّ والصَّ
(2 َ . أو  ٌض مرَ  مضانَ يف رَ  ومِ الصِّ  نيَ ه وبَ ينَ بَ  وَل َيُ ال  أنْ  هلُ سأ(  ي  مانٌِع، قاهل أبو ُعبَيد 

 .طرُ والفِ  ومُ يه الصِّ علَ  َس لتبِ ره فيَ خِ ءا أو هِل يف أوِّ  الُل الهِ  يهِ علَ  مِّ غَ ال يُ  أنْ أي (  3)

اِلحَ  ميِنِّ  ْل قبَّ (  أي تَ 4)  . ِفيه العَمَل الصِّ

بَاًل. (  5) اِلَح فيه ُمتقَّ  بأْن جتَعَل وقتَنا فيه ُمباَراًك وَعملَنا الصِّ
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 خاتِمة  
 َحِديث  ل يَِصحُّ بَِمّرة

 

ا فيه أنِّ »َرَمضان« اسٌم  يِلُعلَْم أنِّ ما يُرَوى ىلع أنِّه حديٌث مرفوٌع ِممِّ
صحيًحا قطًعا وال جَيوُز أْن يُطلَق ىلع اهلِل اسٌم ِمن أسماِء اهلل تعاىَل ليَس  

وال  رسوهِل ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت  صحيح   حديث   يف  جاَء  وال  ِكتابِه  يف  يزَِنْل  لَم 
ة. مِّ

ُ
 أمجَعِت عليه األ

" فقال:  الَوويِّ  احلافُظ  ذلَك  بنَيِّ َضعَف    «يهقِّ ابلَ   ََن سُ »  يف  يناِوِّ رُ وقد 
ال َتُقولُوا َرَمَضان،  »اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:    رسوُل قال    :قال  عنه  اهلل  ريض   يرةهرَ   أيب  عن

وهذا    «فإنَّ َرَمَضاَن اْسٌم ِمْن أْسماِء اهلِل تَعاىل َولَِكْن قُولُوا: َشْهُر َرَمَضانَ 
والضَّ َض   يٌف عِ َض   احلديُث  ابليهقُّ  فه  ظاهِ علَ   عُف عَّ يَ رٌ يه  ولم  أحٌد  ذكُ ،  ر 

  مُ أعلَ   واُب واهللُ والصِّ   ، انَّف فيهَمن َص   رثةِ كَ   عاىل معَ تَ   اهللِ   رمضاَن يف أسماءِ 
ن  مِ   واحد    وغريُ   «يحهحِ َص »يف    يُّ اهلل ابلخارِ   بدِ أبو عَ   ب إيله اإِلمامُ ما ذهَ 

قني أنِّ ماء المُ لَ العُ  ُت  ثبُ الكراهَة ال تَ   ما قال، ألنِّ طلًقا كيفَ ه ال كراهَة مُ حِقِّ
َ ِع  بالرشِّ إالِّ  ِ   وازُ جَ   األحاديِث بَت يف  ، بل ثَ ءٌ ه ىشتِ ْت يف كراهَ ثبُ م يَ ، ول ،  َك ذل

َ   ،حُتَص   ن أنْ مِ   هما أكرَثُ ريِ ني وغَ يحَ حِ ن الصِّ يه مِ فِ   يُث واألحادِ  رَّغُت  و تفَ ول
 " ا.ه.نيَ ئِ ه مِ يثُ غ أحادِ بلُ يَ  وُت أنْ ك رجَ لِ ذَ  معِ جِلَ 
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واألصُل األِصيُل يف إثباِت اسم  هلِل عزِّ وجلِّ هو ثُبوتُه يف الُقرءان الكريِم أو  
ة، فأسماُء اهلل تعاىَل وِصفاتُه توِقيفيٌِّة،  مِّ

ُ
نِّة البَِويِِّة اثلِّابِتِة أو إمجاِع األ   السُّ

ي ثبَت نَقلُه عن اإلماِم أيب احلَسن األشعريِّ ريض اهلل عنه واملشايِخ  وهو اذلِّ
 املاتريديِّة.

 وُسبحاَن اهلِل واحلمُد هلل، واهلُل تعاىَل أعلَُم وأحَكُم. 
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