






المقدمة

الَحْمُد للِه َحْمَد الُمْرَسِليَن، َوَأْوِلَياِئِه الُمْؤِمِنيَن، َوَأْشَهُد َأْن َل ِإَلَه ِإلَّ اللُه َوْحَدُه َل َشِريَك 

ِبِعيَن َلُه،  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، َشَهاَدَة الُمتَّ ِديَن الُمْخِلِصيَن، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ َلُه، َشَهاَدَة الُمَوحِّ

َم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه  ى اللُه َوَسلَّ ِتِه، َصلَّ يَن ِبِه، الُمْهَتِديَن ِبَهْدِيِه، الَعاِمِليَن ِبُسنَّ الُمَتَأسِّ

 َوِإْخَواِنِه، َصَلًة َوَسَلًما َكِثيًرا. 

ٌة َعِظيَمٌة، َوُهَو َأَحُد َأْرَكاِن اإِلْسَلِم،  ا َبْعُد: َفِإنَّ َشْهَر َرَمَضاَن الُمَباَرَك ُمَناَسَبٌة َشْرِعيَّ َأمَّ

 ، ِميَن َوالَعَوامِّ ْصُتَها ِلْلُمَتَعلِّ َوَدَعاِئِمِه الِعَظاِم، َوَمَباِنيِه الِجَساِم، َوَلُه َأْحَكاٌم ُتِهمُّ اأَلَناَم، َلخَّ

َوِلْلَمْأُموِم َواإِلَماِم.
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َعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضَي 
ــهُ، قَاَل: هللاُ َعْن

َوِللنََّسائِّيِ

 ُ َوَعــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي للاَّ
َعْنَها

ــا  ُ َكَم ــام َي ــُم الّصِ ــَب َعلَْيُك ــوا كُِت ُ ــَن آَمن ي ِ ــا اّلَ َ ــا أَّيُ ــى: )َي ــاَل تَعَالَ قَ
)183( أَّيَاًمــا  يــَن ِمــن َقْبِلُكــْم لََعّلَُكــْم َتّتَقُــوَن  ِ كُِتــَب َعــَى اّلَ

اآلَيــاِت.  )... ْعــُدوَداٍت  ّمَ

يَــاُم أََحــُد أَْرَكاِن اإِلْســَاِم، َوَمبَانِيــِه الِعَظــاِم، َوِمــْن أَْكبَــِر َعَواِمــِل َمْحــِو  فَالّصِ
الذُّنُــوِب َواآلثـَـاِم.

يَاِم ... يَا َحبِيبًا َزاَرنَا فِي ُكّلِ َعاِم َمْرَحبًا أَْهًل َوَسْهًل بِالّصِ

ــْم  ــْد َجاَءُك ــهُ: »قَ ــُر أَْصَحابَ ــلََّم - يُبَّشِ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّ قَ
ــَواُب  ــِه أَْب ــُح فِي ــهُ، تُْفتَ ــْم ِصيَاَم ــَرَض هللاُ َعلَْيُك ــاَرٌك، اْفتَ ــْهٌر ُمبَ ــاُن، َش َرَمَض
ــٌر  ــةٌ َخْي ــِه لَْيلَ ــيَاِطيُن، فِي ــِه الشَّ ــلُّ فِي ــَواُب اْلَجِحيــِم، َوتُغَ ــِه أَْب ــُق فِي ــِة، َوتُْغلَ اْلَجنَّ
 ، ــائِيُّ ــُد، َوالنََّس ــِرَم«. َرَواهُ أَْحَم ــْد ُح ــا فَقَ ــِرَم َخْيَرَه ــْن ُح ــْهٍر، َم ــِف َش ــْن أَْل ِم

ــِن. ِحيَحْي ــي الصَّ ــٌل فِ ــهُ أَْص ، َولَ ــيُّ ــنَهُ الَجْوَزقَانِ َوَحسَّ

َِّحْت أَْبَواُب السََّماِء«. َوفِي ِرَوايٍَة: »إَِذا َدَخَل َشْهُر َرَمَضاَن فُت

ْحَمــِة، َويَُصفَّــُد فِيــِه ُكلُّ  َِّحــْت أَْبــَواُب الرَّ ــَح -: »إَِذا َجــاَء َرَمَضــاُن فُت َوقـَـْد ُصّحِ
ــَب  ــا َطاِل ــمَّ، َويَ ــِر َهلُ ــَب اْلَخْي ــا َطاِل ــٍة: يَ ــاٍد ُكلَّ لَْيلَ ــاِدي ُمنَ َشــْيَطاٍن َمِريــٍد، َويُنَ

ــّرِ أَْمِســْك«. الشَّ

فََرَمَضاُن َشْهُر الَخْيَراِت َوالبََرَكاِت، َشْهُر الغُْفَراِن َوالِعتِْق ِمَن النِّيَراِن.

إَِذا َرَمَضاُن أَتَى ُمْقبًِل ... فَأَْقبِْل فَبِاْلَخْيَراِت يُْستَْقبَُل

ُ َعْنــهُ، َعــِن النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: »َمــْن قـَـاَم لَْيلـَـةَ القـَـْدِر إِيَمانـًـا  َوَعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ
َواْحتَِســابًا، ُغِفــَر لـَـهُ َمــا تَقـَـدََّم ِمــْن َذْنبِــِه، َوَمــْن َصــاَم َرَمَضــاَن إِيَمانـًـا َواْحتَِســابًا ُغِفــَر لـَـهُ َمــا تَقـَـدََّم ِمــْن َذْنبِــِه، 

وَمــْن قـَـاَم َرَمَضــاَن إِيَمانـًـا َواْحتَِســابًا، ُغِفــَر لـَـهُ َمــا تَقـَـدََّم ِمــْن َذْنبِــِه«. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »إَِذا َدَخَل َرَمَضــاُن فُتَِحْت  ِ - َصلَّــى للاَّ قَالـَـْت: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ
أَْبــَواُب اْلِجنـَـاِن ُكلَُّهــا، فَلـَـْم يُْغلـَـْق ِمْنَهــا بـَـاٌب إِلـَـى آِخــِر الشَّــْهِر، َوْغِلّقـَـْت أَْبَواُب 
ــيَاِطيِن،  ــْهِر، َوُسْلِســلَْت َمــَرَدةُ الشَّ ــى آِخــِر الشَّ ــاٌب إِلَ ــْم يُْفتَــْح ِمْنَهــا بَ ــاِر فَلَ النَّ
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: َرَواهُ الطَّبََرانِــيُّ  ِ ُعتَقـَـاُء ِعْنــَد ُكّلِ فِْطــٍر يُْعتِقُُهــْم ِمــَن النَّــاِر«. قـَـاَل الَهْيثَِمــيُّ َوِلَّ
فِــي اْلَْوَســِط، َوفِيــِه اْبــُن لَِهيعَــةَ، َوَحِديثـُـهُ َحَســٌن، َوفِيــِه َكَاٌم، َوبَِقيَّــةُ ِرَجاِلــِه 

ِحيحِ. ــاُل الصَّ ِرَج

ــِه ِعْنــَد ُكلِّ ِفْطــٍر  َم - َقــاَل: »ِللَّ ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ ِبــيِّ - َصلَّ َعــِن النَّ
: َرَواهُ أَْحَمــُد، َوالطَّبََرانِــيُّ فِــي اْلَكبِيــِر، َوِرَجالُــهُ  ُعَتَقــاُء«. قَــاَل الَهْيثَِمــيُّ

ــوَن. ُمَوثَّقُ

َم -: )َرِغــَم َأْنــُف  ــِه َوَســلَّ ــُه َعَلْي ــى اللَّ َقــاَل: َقــاَل َرُســوُل اللــِه - َصلَّ
َرُجــٍل َدَخــَل َعَلْيــِه َرَمَضــاُن ُثــمَّ اْنَســَلَخ َقْبــَل َأْن ُيْغَفــَر َلــُه(. َرَواهُ أَْحَمــُد، 

، َوَحسَّــنَهُ، َواْبــُن ُخَزْيَمــةَ، َواْبــُن ِحبَّــاَن فِــي َصِحيَحْيِهَمــا. َوالتِّْرِمــِذيُّ

َوَعْن أَبِي أَُماَمةَ

ُهَرْيــَرةَ  أَبِــي  َوَعــْن 
َعْنــهُ هللاُ  َرِضــَي 
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قُْرآنُ ُهًدى لِّلنَّاِس(.
ْ
ي أُنِزَل فِيِه ال ِ  َرَمَضاَن اّلَ

ُ
قَاَل تَعَالَى: )َشْهر

ُ ِف لَْيــَةٍ ّمَُباَرَكــٍة(. قـَـاَل اْبــُن َزْيــٍد َوَغْيــُرهُ: تِْلــَك  نـَـاه
ْ
َوقـَـاَل تَعَالـَـى: )ِإّنـَـا أَنَزل

اللَّْيلـَـةُ لَْيلـَـةُ القـَـْدِر.

َقْدِر(.
ْ
ُ ِف لَْيَةِ ال نَاه

ْ
َوقَاَل تَعَالَى: )ِإّنَا أَنَزل

ــاَل  ْنــَزاِل القُــْرآِن فِيــِه، قَ ــأَِن اْختَــاَرهُ إِلِ ــُهوِر، بِ َف َشــْهَر َرَمَضــاَن ِمــْن بَْيــِن َســائِِر الشُّ ــَر تَعَالَــى أَنَّــهُ َشــرَّ فَأَْخبَ
ــهُ بَِذِلــَك، قـَـْد َوَرَد الَحِديــُث بِأَنَّــهُ الشَّــْهُر الَّــِذي َكانـَـْت الُكتـُـُب اإِللَِهيَّــةُ تَْنــِزُل فِيــِه َعلـَـى  اْبــُن َكثِيــٍر: َوَكَمــا اْختَصَّ

الَْنبِيَــاِء.

ــاَل:  ــلََّم - قَ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــقَعِ، أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّ ــِن الَْس ــةَ ْب ــْن َواثِلَ ــٍل: ... َع ــُن َحْنبَ ــُد ْب ــاُم أَْحَم ــاَل اإِلَم قَ
ــاَن،  ــْن َرَمَض ــَن ِم ــّتٍ َمَضْي ــْوَراةُ ِلِس ــْت التَّ ــاَن، َوأُْنِزلَ ــْن َرَمَض ــٍة ِم ِل لَْيلَ ــي أَوَّ ــَم فِ ــُف إِْبَراِهي ــْت ُصُح “أُْنِزلَ
ــْن َرَمَضــاَن”. ــْت ِم ــعٍ َوِعْشــِريَن َخلَ ــْرآَن ِلَْربَ ــَزَل هللاُ القُ ــْن َرَمَضــاَن، َوأَْن ــْت ِم َواإِلْنِجيــُل ِلثَــَاَث َعْشــَرةَ َخلَ

َوُرِوَي َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس ِمــْن َغْيــِر َوْجــٍه: أَنَّ القـُـْرآَن أُْنــِزَل فِــي َرَمَضــاَن، فِــي لَْيلـَـِة القـَـْدِر، َوفِــي لَْيلـَـٍة ُمبَاَرَكــٍة 
ــُن  ــٍم َواْب ــي َحاتِ ــُن أَبِ ــاِم. َرَواهُ اْب ــُهوِر َوالَيَّ ــي الشُّ ــًا فِ ــوِم تَْرتِي ــعِ النُُّج ــى َمَواقِ ــِزَل َعلَ ــمَّ أُْن ــَدةً، ثُ ــةً َواِح ُجْملَ

ــِه، َوَهــَذا لَْفُظــهُ. َمْرَدَوْي

َوفِــي ِرَوايَــِة َســِعيِد ْبــِن ُجبَْيــٍر، َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، قَــاَل: أُْنــِزَل القـُـْرآُن فِــي النِّْصــِف ِمــْن َشــْهِر َرَمَضــاَن إِلَــى 
ةِ، ثـُـمَّ أُْنــِزَل َعلـَـى َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فِــي ِعْشــِريَن َســنَةً  ْنيـَـا فَُجِعــَل فِــي بَْيــِت الِعــزَّ َســَماِء الدُّ

ِلَجــَواِب َكَاِم النَّــاِس.

َوفِــي ِرَوايـَـِة ِعْكِرَمــةَ، َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، قـَـاَل: نـَـَزَل القـُـْرآُن فِــي َشــْهِر َرَمَضاَن فِــي لَْيلَِة القـَـْدِر إِلَى َهِذِه السَّــَماِء 
ْنيـَـا ُجْملـَـةً َواِحــَدةً، َوَكاَن هللاُ يُْحــِدُث ِلنَبِيِّــِه َمــا يََشــاُء، َوَل يَِجــيُء الُمْشــِرُكوَن بَِمثـَـٍل يَُخاِصُمــوَن بِــِه إِلَّ َجاَءُهــُم  الدُّ

ــَت  ــَدًة َكَذلِــَك لِنُثَّبِ ــَةً َواِح ــْرآنُ ُجْ ــِه القُ َل َعلَْي ـُـّزِ وا لَــْوَل ن
ُ

ــر ــَن َكَف ي ِ ــاَل اّلَ ــِه، َوَذِلــَك قَْولُــهُ: )َوَق هللاُ بَِجَوابِ
تُوَنــَك ِبَمثـَـٍل ِإّلَ ِجْئنـَـاَك ِبالَحّقِ َوأَْحَســَن َتْفِســرًا(. انتهى.

ْ
ُ َتْرِتيــًا * َوَل َيأ نـَـاه

ْ
ِبــِه فـُـَؤاَدَك َوَرّتَل

َم -  ــلَّ ــِه َوَس ــُه َعَلْي ــى الل ــِه - َصلَّ ــاَل: »َكاَن َرُســوُل اللَّ ــا، َق ــُه َعْنُهَم ــاٍس َرِضــَي الل ــِن َعبَّ ــِن اْب َوَع
ــاِس، َوَكاَن َأْجــَوُد َمــا َيُكــوُن ِفــي َرَمَضــاَن ِحيــَن َيْلَقــاُه ِجْبِريــُل، َوَكاَن َيْلَقــاُه ِفــي ُكلِّ َلْيَلــٍة  َأْجــَوَد النَّ
َم - َأْجــَوُد ِبالَخْيــِر ِمــَن  ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــِه - َصلَّ ِمــْن َرَمَضــاَن َفُيَداِرُســُه الُقــْرآَن، َفَلَرُســوُل اللَّ

يــِح الُمْرَســَلِة«. ُمتَّفَــٌق َعلَْيــِه. الرِّ
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ــْرآِن،  ــَراَءةُ القُ ــتََحبُّ قِ ــَدةٍ، فَيُْس ــٍة َواِح ــاِن ِلعُْملَ ــْرآَن َوْجَه ــاَن َوالقُ ــْهَر َرَمَض ــى أَنَّ َش ــنَّةُ َعلَ ــْرآُن َوالسُّ ــَدلَّ القُ فَ
ــٍل َوتََمعُّــٍن فِــي َرَمَضــاَن لَْيــًا َونََهــاًرا، َواللَّْيــُل لـَـهُ ُخُصوِصيَّــةٌ َوَمِزيَّــةٌ َعلـَـى  َواإِلْكثـَـاُر ِمــْن تَِاَوتِــِه بِتََدبُّــٍر َوتَأَمُّ
ــَداًء.  : اْبتِ ــْعبِيُّ ــاَل الشَّ ــُرهُ، َوقَ ــاٍس َوَغْي ــُن َعبَّ ــاَل اْب ــا قَ ــةً، َكَم ــْدِر ُجْملَ ــِة القَ ــي لَْيلَ ــَزَل فِ ــْرآَن نَ ــاِر؛ ِلَنَّ القُ النََّه
ــي َرَمَضــاَن.  ــي لَيَاِل ــْت فِ ــْرآَن َكانَ ــِه َوَســلََّم - القُ ــى هللاُ َعلَْي ــّيِ - َصلَّ ــَاُم – ِللنَّبِ ــِه السَّ َوُمَداَرَســةُ ِجْبِريــَل - َعلَْي

ــُم. َوهللاُ أَْعلَ
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َيُصْمــهُ ۖ َوَمــن َكاَن َمِريًضــا 
ْ
 فَل

َ
ــْهر قَــاَل تَعَالَــى: )فََمــن َشــِهَد ِمنُكــُم الّشَ

 َوَل يُِريــُد 
َ

يـُـْر
ْ
ُ ِبُكــُم ال  ۗ يُِريــُد الّلَ

َ
ــاٍم أَُخــر ــْن أَّيَ ٌة ّمِ أَْو َعــَىٰ َســَفٍر فَِعــّدَ

.)
َ

ُعــْر
ْ
ِبُكــُم ال

يَاُم َواِجٌب َعلَى ُكّلِ ُمْسِلٍم، بَاِلغٍ، َعاقٍِل، قَاِدٍر، ُمِقيٍم، َوأَْن َل تَُكوَن الَمْرأَةُ َحائًِضا َوَل نُفََساَء. فَالّصِ

ــتِْخفَافًا  ــا َواْس ــِة تََهاُونً يَّ ــي بِالُكلِّ ــَو َل يَُصلِّ ــْن َصــاَم َوُه ــإِنَّ َم ــِه، فَ ــاًء َعلَْي ــَاُم، َوبِنَ ــْوِم اإِلْس ــِة الصَّ ــْرُط ِصحَّ فََش
ِ - َصلَّــى  ُ َعْنــهُ، قـَـاَل: َســِمْعُت َرُســوَل للاَّ َهــا، َولـَـْو أَقـَـرَّ بِفَْرِضيَّتَِهــا، فَِصيَاُمــهُ بَاِطــٌل، فَعـَـْن َجابِــٍر َرِضــَي للاَّ بَِحقِّ

ــاةِ”. َرَواهُ ُمْســِلٌم. ــْرِك والُكْفــِر تـَـْرَك الصَّ ُجــِل َوبَْيــَن الّشِ هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَقُــوُل: “إِنَّ بَْيــَن الرَّ

َم  ــى اللــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ِبــيِّ - َصلَّ َوَقــاَل ِإْســَحاُق ْبــُن َراَهَوْيــِه: “ُهــَو َرْأُي َأْهــِل الِعْلــِم ِمــْن َلــُدِن النَّ
- ِإَلــى َزَماِنَنــا َهــَذا”.

ــِه  ــُه َعَلْي ــى اللَّ ــٍد - َصلَّ ــاُب ُمَحمَّ ــاَل: “َكاَن َأْصَح ، َق ــيِّ ــِن َشــِقيٍق اْلُعَقْيِل ــِه ْب ــِد اللَّ ــْن َعْب َوَصــحَّ َع
 : ــَوِويُّ ــاَل النَّ ، قَ ــِذيُّ ــَلِة”. َرَواهُ التِّرِم ــَر الصَّ ــٌر َغْي ــُه ُكْف ــاِل َتْرُك ْعَم ــْن اأْلَ ــْيًئا ِم ــَرْوَن َش َم - َل َي ــلَّ َوَس

ــحٍ. ــنَاٍد َصِحي بِإِْس

يـَـاِم، َويَتَأَكَّــُد فِــي َحــّقِ َمــْن  ــا البُلـُـوُغ فََشــْرٌط ِلْلُوُجــوِب، َويَِصــحُّ ِمــَن الُمَميِّــِز، َويُْســتََحبُّ تَْعِويــُدهُ َعلـَـى الّصِ َوأَمَّ
بَلـَـَغ َعْشــَر ِســنِيَن إَِذا أََطاقـَـهُ، َوَل يَِجــُب َعلَْيــِه.

يَاُم. َوقَْد يَْبلُُغ الَولَُد بِالْحتَِاِم، َوالبِْنُت بِالَحْيِض قَْبَل ِسّنِ الَخاِمَسةَ َعْشَرةَ فَيَْلَزُمُهُم الّصِ

ــاُم الَمْجنُــوِن َوالَمْعتـُـوِه َوالَخــِرِف َوالُمْغَمــى َعلَْيــِه  ــِه، فَــَا يَِصــحُّ ِصيَ تِ ــاِم َوِصحَّ يَ َوالعَْقــُل َشــْرٌط ِلُوُجــوِب الّصِ
َجِميــَع النََّهــاِر. قَــاَل اْبــُن قَُداَمــةَ: “َعلَــى اْلُمْغَمــى َعلَْيــِه اْلقََضــاُء، بِغَْيــِر ِخــَاٍف َعِلْمنَــاهُ؛ ِلَنَّ ُمدَّتـَـهُ َل تَتََطــاَوُل 

َغاِلبًــا”.

ُ ِمْسِكنٍي(.  َطَعام
ٌ
يَن يُِطيقُوَنهُ فِْدَية ِ يَاِم، قَاَل تَعَالَى: )َوَعَى اّلَ َويُْشتََرُط القُْدَرةُ َعلَى الّصِ

ــْيُخ الَكِبيــُر، َوالَمــْرَأُة الَكِبيــَرُة، َل َيْســَتِطيَعاِن َأْن  ــاٍس: »َلْيَســْت ِبَمْنُســوَخٍة، ُهــَو الشَّ َقــاَل اْبــُن َعبَّ
. َوَعلَْيــِه أَْكثـَـُر العُلََمــاِء.  َيُصوَمــا، َفُيْطِعَمــاِن َمــَكاَن ُكلِّ َيــْوٍم ِمْســِكيًنا«. َرَواهُ البَُخــاِريُّ

ــا،  ــًزا َوَلْحًم ــْوٍم ِمْســِكيًنا، ُخْب ــِن، ُكلَّ َي ــا َأْو َعاَمْي ــَر َعاًم ــا َكِب ــَد َم ــٌس َبْع ــَم َأَن : “َأْطَع ــاِريُّ ــاَل الُبَخ َق
ــَر«. َوَأْفَط
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ــِن  ــٍك َع ــُن َماِل ــُس ْب ــَف أَنَ ــاَل: َضعُ ــةَ، قَ ــي تَِميَم ــِن أَبِ ــوَب ْب ــْن أَيُّ ــٍد، َع ــُن ُحَمْي ــُد ْب ــى، َوَعْب ــو يَْعلَ ــَرَج أَبُ َوأَْخ
ــْم. ــِكينًا فَأَْطعََمُه ــَن ِمْس ــا ثََاثِي ــٍد، فََدَع ــْن ثَِري ــةً ِم ــَع َجْفنَ ــْوِم، فََصنَ الصَّ

ــمَّ  ــَراِن ثُ ــا تُْفِط ــِهَما أَْو َولَِدِهَم ــى أَْنفُِس ــا َعلَ َ ــِل، إَِذا َخافَت ــعِ أَِو الَحاِم ــي الُمْرِض ــُم: “فِ ــُن، َوإِْبَراِهي ــاَل الَحَس َوقَ
ــا،  ــا، أَْفَطَرتَ ــى أَْوَلِدِهَم ــا َعلَ َ ــاٍس: إَِذا َخافَت ــُن َعبَّ ــاَل اْب ــاِء، َوقَ ــَن العُلََم ــٌر بَْي ــَاٌف َكثِي ــا ِخ ــاِن”، َوفِيِهَم تَْقِضيَ
ــِة. َحابَ ــاَل اْبــُن قَُداَمــةَ: َوَل ُمَخاِلــَف لَُهَمــا فِــي الصَّ َوأَْطعََمتـَـا. َرَواهُ أَبُــو َداُوَد. َوُرِوَي َذِلــَك َعــْن اْبــِن ُعَمــَر، قَ

ْوُم َويُْرَجى َزَواُل َمَرِضِه: يُْفِطُر َويَْقِضي. يَاِم أَْو يَُشقُّ َعلَْيِه الصَّ ُر بِالّصِ َوالَمِريُض الَِّذي يَتََضرَّ

ا إَِذا َكاَن َمَرُضهُ ُمْزِمنًا َل يُْرَجى بُْرُؤهُ: يُْفِطُر َويُْطِعُم. َوأَمَّ

ُرهُ آِخَر الشَّْهِر، أَْو يُْطِعُم ُكلَّ يَْوٍم بِيَْوِمِه. َوَل يَِصحُّ تَْقِديُم اإِلْطعَاِم؛ بَْل يَُؤّخِ

يَاُم تَأَكََّد الِفْطُر فِي َحقِِّه، َوَل يُْفِطُر إِلَّ إَِذا َجاَوَز البُْنيَاَن. َوالُمَسافُِر يُْشَرُع لَهُ الِفْطُر، فَإِنَّ َشقَّ َعلَْيِه الّصِ

يَاِم ِمَن اللَّْيِل، َويَْكِفي نِيَّةٌ َواِحَدةٌ ِلَجِميعِ الشَّْهِر. َوهللاُ أَْعلَُم. َويُْشتََرُط نِيَّةُ الّصِ
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ــّنَ  ــاِئُكْم ۚ ُه ــُث ِإَلٰ نَِس فَ ــاِم الّرَ َي ــَةَ الّصِ ــْم لَْي ــّلَ لَُك ــى: )أُِح ــاَل تَعَالَ قَ
ــوَن  ُ ــُمْ َتْخَتان ــْم كُن ُ أَّنَُك  الّلَ

َ
ــم ـُـّنَ ۗ َعِل ــاٌس ّلَ ــُمْ لَِب ــْم َوأَن ــاٌس لَُّك لَِب

وُهّنَ 
ُ

ــر َن َباِش
ْ

ــاآل ــْم ۖ فَ ــا َعنُك ــْم َوَعَف ــاَب َعلَْيُك ــُكْم فََت أَنفَُس
َ لَُكــُم  بُوا َحّتَــٰى َيَتَبــنّيَ

َ
ُ لَُكــْمۚ  َوكُلـُـوا َواْشــر َواْبَتغـُـوا َمــا َكَتــَب الّلَ

ــاَم ِإَل  َي ــوا الّصِ ــِر ۖ ُثَّ أَِتّمُ َفْج
ْ
ــَن ال ــَوِد ِم َْس

ْ
ــِط ال َخْي

ْ
ــَن ال ــُض ِم َْبَي

ْ
ــُط ال َخْي

ْ
ال

ــِل(. الّلَْي

ــْرُب ٤- َمــا ِفــي َمْعَنــى  اِئــِم َســْبَعٌة: ١- الِجَمــاُع ٢- الْســِتْمَناُء ٣- اأَلْكُل َوالشُّ َفالُمْفِطــَراُت ِللصَّ
ــي  ــا ِف ــُة َوَم ــى ٥- الِحَجاَم ــِل الُكَل ِم، َوَغْس ــدَّ ــِل ال ــِة، َوَنْق َي ــِن الُمَغذِّ ــَن الُحَق ــْرِب، ِم اأَلْكِل َوالشُّ
ــنِّ  ْحِليــِل، َوَل َحــكُّ السِّ َنــُة ِللتَّ ِزيــُف ِلَعــَدِم الْخِتَيــاِر، َوَل الَعيِّ ِم، َل النَّ ُع ِبالــدَّ َبــرُّ َمْعَناَهــا، َوُهــَو التَّ
َفــاِس، َل اإِلْحَســاُس ِباْنِتَقاِلِه.  ــُد الَقــْيِء، َل ِإْن َغَلَبــُه ٧- ُخــُروُج َدِم الَحْيــِض َأِو النِّ َوَخْلُعــُه ٦- َتَعمُّ

َوِلْلُجنُِب َوالَحائِِض إَِذا َطُهَرْت أَْن يَُصوَما َولَْو لَْم يَْغتَِسَا إِلَّ بَْعَد ُطلُوعِ الفَْجِر.

ــي  ــاَرةُ الُمغَلََّظــةُ؛ ِلَحِديــِث أَبِ ــاِم، َوفِيــِه الَكفَّ يَ ــِزْل، فَُمْفِســٌد ِللّصِ ــْم يُْن ــِن، َوإِْن لَ ــاُء الِختَانَْي ــا الِجَمــاُع َوُهــَو اْلتِقَ فَأَمَّ
ِحيَحْيــِن، َوالَكفَّــاَرةُ ِهــَي: ِعتـْـُق َرقَبـَـٍة، فـَـإِْن لـَـْم يَِجــْد َصــاَم َشــْهَرْيِن ُمتَتَابِعَْيــِن، فـَـإِْن لـَـْم يَْســتَِطْع  ُهَرْيــَرةَ فِــي الصَّ

ْوَجــاِن ُمَســافَِريِن َجــاَز لَُهَمــا الِجَمــاُع َويَْقِضيَــاِن. أَْطعَــَم ِســتِّيَن ِمْســِكينًا. َوإَِذا َكاَن الزَّ

 ِ ُ َعْنَهــا، قَالَــْت: َكاَن َرُســوُل للاَّ ائِــِم الَّــِذي يَْمِلــُك َشــْهَوتَهُ َمــا َجــاَء فِــي َحِديــِث َعائَِشــةَ َرِضــَي للاَّ َويَُجــوُز ِللصَّ
ــِه،  ــٌق َعلَْي ــِه. ُمتَّفَ ْربِ ــْم إِلِ ــهُ أَْملَُكُك ــٌم، َولَِكنَّ ــَو َصائِ ــٌم، َويُبَاِشــُر َوُه ــَو َصائِ ــُل َوُه ــلََّم - يُقَبِّ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي – َصلَّ

ــي َرَمَضــاَن”. ــٍة: “فِ ــي ِرَوايَ َواللَّْفــُظ ِلُمْســِلٍم. َوَزاَد فِ

يَاَم. ا الْستِْمنَاُء فََحَراٌم يُْفِسُد الّصِ َوأَمَّ

ُ - َعــزَّ َوَجــلَّ  ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “قـَـاَل للاَّ ُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ َوَعــْن أَبـِـي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ
يـَـاُم ُجنَّــةٌ، فـَـإَِذا َكاَن يـَـْوُم َصــْوِم أَحِدُكــْم  يـَـاَم، فَإِنَّــهُ ِلــي َوأَنـَـا أَْجــِزي بِــِه. َوالّصِ -: ُكلُّ َعَمــِل اْبــِن آَدَم لـَـهُ إِلَّ الّصِ
ــِدِه، لَُخلُــوُف  ــٍد بِيَ ــٌم. َوالَّــِذي نَْفــُس ُمَحمَّ فَــَا يَْرفُــْث َوَل يَْصَخــْب، فَــإِْن َســابَّهُ أََحــٌد أَْو قَاتَلَــهُ، فَْليقُــْل: إِنِّــي َصائِ
ائِــِم فَْرَحتـَـاِن يَْفَرُحُهَمــا: إَِذا أَْفطــَر فـَـِرَح بِِفْطــِرِه، َوإَِذا لَِقــَي  ِ ِمــْن ِريــحِ الِمْســِك. ِللصَّ ائــِم أَْطيــُب ِعْنــَد للاَّ فـَـِم الصَّ

َربَّــهُ فـَـِرَح بَِصْوِمــِه”. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه، َوَهــَذا لَْفــُظ ِرَوايـَـِة اْلبَُخــاِرّيِ.

 ُ َوفِــي ِرَوايَــٍة ِلُمْســِلٍم: “ُكلُّ َعَمــِل اْبــِن آَدَم يَُضاَعــُف الَحَســنَةُ بِعْشــر أَْمثَاِلَهــا إِلَــى َســْبِعِمائِِة ِضْعــٍف. قَــاَل للاَّ
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ــُه ِلــي َوَأَنــا َأْجــِزي ِبــِه”. ــْوَم، َفِإنَّ تَعَالَــى: ِإلَّ الصَّ

ــْوَم، َوُهــَو َمْذَهــُب أَبِــي َحنِيفـَـةَ َوالشَّــافِِعّيِ، َوِرَوايـَـةٌ َعــْن أَْحَمــَد  َوأَْرَجــُح قَْولـَـيِ العُلََمــاِء: أَنَّ الَمــْذَي َل يُْبِطــُل الصَّ
َحَهــا َشــْيُخ اإِلْســَاِم اْبــُن تَْيِميَّةَ. َرجَّ

ًرا َجاِهًا، أَْو نَاِسيًا، أَْو ُمْكَرًها فَْليُتِمَّ َصْوَمهُ َوَل قََضاَء َعلَْيِه. َوَمْن فَعََل ُمفَّطِ

ــوِن  ــٍة، َوَمْعُج ــَرةُ ُدوَن ُمبَالَغَ ــِف، َوالغَْرَغ ــَرةَ الَْن ــِن َوالُذُِن، َوقَْط ــَرةَ العَْي ــتَْعِمَل قَْط ــِم أَْن يَْس ائِ ــوُز ِللصَّ َويَُج
ــِه. ــى َحْلِق ــلََّل إِلَ ــا تََس ــُع َم ــاِن، َوَل يَْبتَِل ــَرِف اللَِّس ــاِم بَِط ــاِن، َوَذْوُق الطَّعَ ــَت اللَِّس ــْرِص تَْح ــنَاِن، َوالقُ الَْس

ْبــِو، َوالتَّْحِميلـَـةَ، َوالِحنَّــاَء، َوالَمَراِهــَم، َواللَّْصقـَـاِت، َواإِلبـَـَر  ــاَخ الرَّ َولـَـهُ أَْن يَْســتَْعِمَل البَُخــاَر، َوالُْكُســِجيَن، َوبَخَّ
ي الِجْســَم، َوهللاُ أَْعلـَـُم. ــا َل يُغـَـذِّ يـَـِة، َوالَِشــعَّةَ، َوالقَْســَطَرةَ َوَغْيــَر َذِلــَك ِممَّ َغْيــَر الُمغَذِّ
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َوَعْنهُ، قَاَل:

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه  ُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ َعــْن أَبـِـي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ
َوَســلََّم -: “إَِذا َكاَن يَــْوُم َصــْوِم أَحِدُكــْم، فـَـَا يَْرفـُـْث َوَل يَْصَخــْب، فَــإِْن َســابَّهُ 

أََحــٌد، أَْو قَاتَلـَـهُ، فَْليَقـُـْل: إِنِّــي َصائِــٌم”. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.

وِر َوالعََمــَل  قَــاَل النَّبِــيُّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “َمــْن لَــْم يَــَدْع قَــْوَل الــزُّ
. ِ َحاَجــةٌ فِــي أَْن يَــَدَع َطعَاَمــهُ َوَشــَرابَهُ”. َرَواهُ البَُخــاِريُّ بِــِه، فلَْيــَس لَّ

ــَظ  ــَواِرحِ، َوأَْن يَْحفَ ــاِن َوالَج ــِب َواللَِّس ــاِت القَْل ــْن آفَ ــِه ِم َم هللاُ َعلَْي ــرَّ ــا َح ــَد َعمَّ ــِلِم أَْن يَْبتَِع ــى الُمْس ــُب َعلَ فَالَواِج
ــُل أَْجــَرهُ، بـَـْل يَْنبَِغــي ِمْنــهُ أَْن يَتَغَانـَـَم َهــَذا الشَّــْهَر العَِظيــَم بِالَْعَمــاِل  ــا يُْفِســُدهُ أَْو يَْنقـُـُص ثََوابـَـهُ، أَْو يُقَلِّ َصْوَمــهُ ِممَّ
يـَـِة؛ ِليُْحــِرَز َصْوَمــهُ، َويَْحفـَـَظ أَْجــَرهُ، ويَُضاِعــَف ثََوابـَـهُ، فَعـَـْن أَبِــي ُهَريــَرةَ َرِضــَي  اِلَحــِة القَاِصــَرةِ َوالُمتَعَّدِ الصَّ
ــِر  ــِن آَدَم يَُضاَعــُف الَحَســنَةُ بِعَْش ــِل اْب ــِه َوَســلََّم -: “ُكلُّ َعَم ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــاَل َرُســوُل للاَّ ــاَل: قَ ــهُ، قَ ُ َعْن للاَّ
ــْوَم، فَإِنَّــهُ ِلــي، َوأَنـَـا أَْجــِزي بِــِه: يـَـَدُع َشــْهوتَهُ َوَطعَاَمــهُ  ُ تَعَالـَـى: إِلَّ الصَّ أَْمثَاِلَهــا إِلـَـى َســْبِعِمائَِة ِضْعــٍف. قـَـاَل للاَّ

ِمــْن أَْجِلــي”. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه، َواللَّْفــُظ ِلُمْســِلٍم.

ِ ِحَساٍب(.
ْ

ُهْ ِبَغر
َ

وَن أَْجر
ُ

اِبر قَاَل تَعَالَى: )ِإّنََما يَُوّفَ الّصَ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: )ُربَّ َصائِــٍم َحظُّهُ  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَصــحَّ َعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ
 ، ــَهُر(. َرَواهُ أَْحَمــُد، َواْبــُن َماَجــْه، َوالنََّســائِيُّ ــهُ ِمــْن قِيَاِمــِه السَّ ِمــْن ِصيَاِمــِه اْلُجــوُع َواْلعََطــُش، َوُربَّ قَائِــٍم َحظُّ

. َحــهُ اْبــُن ِحبَّــاَن، َوالَحاِكــُم، َوالبُوِصيــِريُّ َوَصحَّ

ــَراِب َوالطَّعَــاِم َوْحــَدهُ، َولَِكنَّــهُ ِمــَن الَكــِذِب  يَــاُم ِمــَن الشَّ ــاِب َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ: لَْيــَس الّصِ َوقَــاَل ُعَمــُر ْبــُن الَخطَّ
َوالبَاِطــِل َواللَّْغــِو.

: إَِذا ُصْمــَت فَْليَُصــْم َســْمعَُك َوبََصــُرَك َوِلَســانَُك َعــِن الَكــِذِب، َوالَمأْثـَـِم،  ــُر ْبــُن َعْبــِد هللِا الَْنَصــاِريُّ ــاَل َجابِ َوقَ
َوَدْع أََذى الَخــاِدِم، َوْليَُكــْن َعلَْيــَك َوقـَـاٌر َوَســِكينَةٌ يـَـْوَم َصْوِمــَك، َوَل تَْجعـَـْل يـَـْوَم فِْطــِرَك َويـَـْوَم َصْوِمــَك َســَواًء.

يَاُم ُجنَّةٌ، َما لَْم يَْخِرْقَها َصاِحبَُها، َوَخْرقَُها الِغيبَةُ. َوَعْن َحْفَصةَ بِْنِت ِسيِريَن قَالَْت: الّصِ

ْوِم تَْرُك الطَّعَاِم َوالشََّراِب. َرَواَها اْبُن َحْزٍم. َوَعْن َمْيُموِن ْبِن ِمْهَراَن: إِنَّ أَْهَوَن الصَّ

: َوقَاَل اْبُن َعِطيَّةَ الَْنَدلُِسيُّ

5
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ــي –إِذْن- ِمــْن  ، َوفِــي َمْنِطِقــي  َصْمــُت فََحّظِ ــْمعِ  ِمنِّــي  تََصاُمــٌم * َوفِــي ُمْقلَتِــي َغــضٌّ إَِذا لَــْم  يَُكــْن  فِــي  السَّ
َصْوِمــَي  الُجــوُع  َوالظََّمــا * َوإِْن قُْلــُت: إِنِّــي ُصْمــُت يَْوًمــا، فََمــا ُصْمــُت

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فَقُْلــُت: يـَـا َرُســوَل هللِا،  وَعــْن َشــَكِل ْبــِن ُحَمْيــٍد َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: أَتَْيــُت النَّبِــيَّ - َصلَّــى للاَّ
ذُ بِــِه. قـَـاَل: فَأََخــَذ بَِكفِّــي، فَقـَـاَل: قـُـْل: “اللَُّهــمَّ إِنِّــي أَُعــوذُ بِــَك ِمــْن َشــّرِ َســْمِعي، َوِمــْن َشــّرِ  ذًا أَتَعـَـوَّ ْمنِــي تَعـَـوُّ َعلِّ
ــاَل:  ، َوقَ بََصــِري، َوِمــْن َشــّرِ ِلَســانِي، َوِمــْن َشــّرِ قَْلبِــي، َوِمــْن َشــّرِ َمنِيِّــي - يَْعنِــي فَْرَجــهُ -”. َرَواهُ التِّْرِمــِذيُّ

ــنَهُ اْبــُن َحَجــٍر. َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغِريــٌب. َوَحسَّ
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ــلََّم  ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــيَّ - َصلَّ ــا، أَنَّ النَّبِ ــَي هللاُ َعْنُهَم ــاٍس َرِض ــِن َعبَّ ــِن اْب َع
ــي َرَمَضــاَن  ــَرةٌ فِ ــنَاٍن: »ُعْم ــا أُمُّ ِس ــاُل لََه ــَن اْلَْنَصــاِر يُقَ ــَرأٍَة ِم ــاَل ِلْم -، قَ

ــِه. ــٌق َعلَْي ــي«. ُمتَّفَ ــةً َمِع ــةً أَْو َحجَّ تَْقِضــي َحجَّ

فََشــْهُر َرَمَضــاَن َمْوِســُم الَخْيــَراِت، َواْغتِنَــاِم الَْوقَــاِت، َواْســتِثَْماِر اللََّحَظــاِت فِــي الطَّاَعــاِت َوالِعبَــاَداِت، 
ــاُت.  ــُع الدََّرَج ــنَاُت، َوتُْرفَ ــُف الَحَس ــِه تَُضاَع ــاِت، فَِفي ــَن القُُربَ ــاِر ِم َواإِلْكثَ

َوَعــْن أَبِــي بَْكــِر ْبــِن أَبِــي َمْريَــَم، قَــاَل: َســِمْعُت َمْشــيََختَنَا، يَقُولُــوَن: “ِإَذا َحَضــَر َشــْهُر َرَمَضــاَن، قَــْد َحَضــَر 
ِ - َعــزَّ َوَجــلَّ -، َويَقُولـُـوَن:  ــٌر، َويَقُولـُـوَن: اْنبَِســُطوا بِالنَّفَقـَـِة فِيــِه، فَِإنََّهــا تَُضاَعــُف َكالنَّفَقـَـِة فِــي َســبِيِل للاَّ ُمَطّهِ

التَّْســبِيَحةُ فِيــِه أَْفَضــُل ِمــْن أَْلــِف تَْســبِيَحٍة فِــي َغْيــِرِه”.

ــِرِه«.  ــي َغْي ــِبيَحٍة ِف ــِف َتْس ــْن َأْل ــُل ِم ــاَن َأْفَض ــي َرَمَض ــِبيَحٌة ِف »َتْس
ــا. ْنيَ ــي الدُّ ــُن أَبِ ــا اْب َرَواُهَم

ــْوٍم ِمــْن َرَمَضــاَن أَْفَضــُل ِمــْن أَْلــِف يَــْوٍم، َوتَْســبِيَحةٌ فِيــِه أَْفَضــُل ِمــْن أَْلــِف تَْســبِيَحٍة،  : َصــْوُم يَ َوقَــاَل النََّخِعــيُّ
َوَرْكعَــةٌ فِيــِه أَْفَضــُل ِمــْن أَْلــِف َرْكعَــٍة.

اِلَحــِة، فَعـَـْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ  َر َهــَذا: فَيَْنبَِغــي ِلْلُمْســِلِم أَْن يَْســتَِغلَّ َهــَذا الشَّــْهَر الفَِضيــَل فِــي الَْعَمــاِل الصَّ فـَـإَِذا تَقـَـرَّ
ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: “اإِليَمــاُن بِْضــٌع َوَســْبعُوَن، أَْو بِْضــٌع َوِســتُّوَن  ُ َعْنــهُ، أَنَّ َرُســوَل للاَّ َرِضــَي للاَّ
ــاِن”.  ــَن اإِليَم ــْعبَةٌ ِم ــاُء ُش ــِق، َوالَحيَ ــِن الطَِّري ــةُ الََذى َع ــا إَِماَط ُ، َوأَْدنَاَه ــهَ إِلَّ للاَّ ــْوُل َل إِلَ ــا قَ ــْعبَةً، فَأَْفَضلَُه ُش

ُمتَّفَــٌق َعلَْيــِه.

يَةٌ. فَأَفَاَدنَا َهَذا الَحِديُث أَنَّ ُشعََب اإِليَماِن قَْوِليَّةٌ َوفِْعِليَّةٌ َوقَْلبِيَّةٌ، قَاِصَرةٌ َوُمتَعَّدِ

َوِمْن أَْفَضِلَها قَِراَءةُ القُْرآِن.

ِل لَْيلـَـٍة ِمــْن َشــْهِر  َوَعــْن أَبـِـي إِْســَحاَق اْلَهْمَدانِــّيِ، قـَـاَل: “َخــَرَج َعِلــيُّ ْبــُن أَبِــي َطاِلــٍب - َعلَْيــِه السَّــَاُم - فـِـي أَوَّ
ــاِب فِــي  ُ لَــَك يَــا ُعَمــُر ْبــَن اْلَخطَّ َر للاَّ ِ يُتْلَــى فِــي اْلَمَســاِجِد، فَقَــاَل: نَــوَّ َرَمَضــاَن َواْلقَنَاِديــُل تُْزِهــُر، َوِكتـَـاُب للاَّ

ْنيَــا. ِ بِاْلقُــْرآِن”. َرَواهُ اْبــُن أَبِــي الدُّ ْرَت َمَســاِجَد للاَّ قَْبــِرَك، َكَمــا نَــوَّ

َوقَــاَل اْبــُن َعْبــِد الَحَكــِم: “َكاَن َماِلــٌك إَِذا َدَخــَل َرَمَضــاُن تـَـَرَك قِــَراَءةَ الَحِديــِث، َوُمَجالََســةَ أَْهــِل الِعْلــِم، َوأَْقبَــَل 
َعلَــى تِــَاَوةِ القـُـْرآِن ِمــَن الُمْصَحــِف”. 
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ــَاَوةِ  ــى تِ ــَل َعلَ ــاَدةِ، َوأَْقبَ ــَع الِعبَ ــَرَك َجِمي ــاُن تَ ــَل َرَمَض ــْوِريُّ إَِذا َدَخ ــْفيَاُن الثَّ اِق: “َكاَن ُس زَّ ــرَّ ــُد ال ــاَل َعْب َوقَ
ــْرآِن”.  القُ

ْهــِريُّ إَِذا َدَخــَل َرَمَضــاُن يَِفــرُّ ِمــَن الَحِديــِث َوُمَجالََســِة أَْهــِل الِعْلــِم، َويُْقبِــُل َعلَــى تِــَاَوةِ القُــْرآِن ِمــَن  َوَكاَن الزُّ
الُمْصَحــِف.

ــى  ــى هللاُ َعلَ ــا، َوَصلَّ ــاَب ُهُموِمنَ ــا، َوَذَه ــا، َوَجــَاَء أَْحَزانِنَ ــوَر أَْبَصاِرنَ ــا، َونُ ــَع قُلُوبِنَ ــْرآَن َربِي ــِل القُ ــمَّ اْجعَ اللَُّه
ــِه أَْجَمِعيــَن. ــِه َوَصْحبِ ــى آِل ــٍد، َوَعلَ ــا ُمَحمَّ نَبِيِّنَ
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ِ - َصلَّــى  ْرنَا َمــَع َرُســوِل للاَّ ُ َعْنــهُ، قـَـاَل: تَســحَّ َعــْن َزْيــِد ْبــِن ثَابِــٍت َرِضــَي للاَّ
ــَاةِ. قِيــَل: َكــْم َكاَن بَْينَُهَمــا؟ قَــاَل: قَــْدُر  هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، ثـُـمَّ قُْمنَــا إِلَــى الصَّ

َخْمِســيَن آيـَـةً. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.

ُ َعْنــهُ، َعــِن النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: “َمــْن فَطَّــَر  َوَصــحَّ َعــْن َزيــِد ْبــِن َخاِلــٍد الُجَهنِــّيِ َرِضــَي للاَّ
، َوقَــاَل: َحِديــٌث  ــِم َشــْيئًا”. َرَواهُ التِّْرِمــِذيُّ ائِ َصائًِمــا، َكاَن لَــهُ ِمثْــُل أَْجــِرِه، َغْيــَر أَنَّــهُ َل يَْنقُــُص ِمــْن أَْجــِر الصَّ

َحَســٌن َصِحيــٌح.

ائِِميَن َوإِْعَطاُؤُهْم َما يَْكِفيِهْم َعَشاًء َوُسُحوًرا، أَِو الُمَساَهَمةُ َحتَّى بِالقَِليِل ِمْن أََجّلِ القُُربَاِت. فَتَْفِطيُر الصَّ

وَن َعَىٰ 
ُ

ِه ِمْسِكينًا َوَيِتيًما َوأَِسرًا(، َوقَاَل تَعَالَى: )َويُْؤِثر ِعُموَن الطََّعاَم َعَىٰ حُّبِ
ْ
قَاَل تَعَالَى: )َويُط

.)
ٌ
ْم َخَصاَصة أَنفُِسِهْ َولَْو َكاَن ِبِ

قـَـاَل اْبــُن َرَجــٍب: “فََمــْن لـَـْم يَْقــِدْر فِيــِه – أَْي: َشــْهِر َرَمَضــاَن - َعلـَـى َدَرَجــِة اإِليثـَـاِر َعلـَـى نَْفِســِه، فـَـَا يَْعَجــْز 
ــلَِف يَُواُســوَن ِمــْن إِْفَطاِرِهــْم، أَْو يُْؤثِــُروَن بِــِه َويَْطــُووَن، َكاَن  َعــْن َدَرَجــِة أَْهــِل الُمَواَســاةِ، َكاَن َكثِيــٌر ِمــَن السَّ
اْبــُن ُعَمــَر يَُصــوُم َوَل يُْفِطــُر إِلَّ َمــَع الَمَســاِكيِن، فـَـإَِذا َمنَعـَـهُ أَْهلـُـهُ َعْنُهــْم لـَـْم يَتَعـَـشَّ تِْلــَك اللَّْيلـَـةَ، َوَكاَن إَِذا َجــاَءهُ 
ــائَِل، فَيَْرِجــُع َوقَــْد أََكَل أَْهلُــهُ َمــا بَِقــَي  َســائٌِل َوُهــَو َعلَــى َطعَاِمــِه أََخــَذ نَِصيبَــهُ ِمــَن الطَّعَــاِم، َوقَــاَم فَأَْعَطــاهُ السَّ

فِــي الَجْفنـَـِة، فَيُْصبـِـُح َصائًِمــا َولـَـْم يـَـأُْكْل َشــْيئًا.

َوَجــاَء َســائٌِل إِلَــى اإِلَمــاِم أَْحَمــَد، فََدفَــَع إِلَْيــِه َرِغيفَْيــِن َكاَن يُِعدُُّهَمــا ِلِفْطــِرِه ثـُـمَّ َطــَوى َوأَْصبَــَح َصائًِمــا، َوَكاَن 
ــُم  ــاَرِك يُْطِع ــُن الُمبَ ــوَن، َوَكاَن اْب ــْم يَأُْكلُ ــْم َوُه ُحُه ــُس يَُرّوِ ــا، َويَْجِل ًع ــٌم تََطوُّ ــَو َصائِ ــهُ َوُه ــُم إِْخَوانَ ــُن يُْطِع الَحَس

ــٌم”.  ــَواِء َوَغْيِرَهــا َوُهــَو َصائِ ــَواَن ِمــَن الَحْل ــفَِر الَْل ــي السَّ ــهُ فِ إِْخَوانَ

: “َكاَن ِرَجــاٌل ِمــْن بَنِــي َعــِدّيٍ يَُصلُّــوَن فِــي َهــَذا الَمْســِجِد، َمــا أَْفَطــَر أََحــٌد ِمْنُهــْم  اِر العـَـَدِويُّ َوقـَـاَل أَبـُـو السَّــوَّ
َعلـَـى َطعـَـاٍم قَــطُّ َوْحــَدهُ، إِْن َوَجــَد َمــْن يـَـأُْكُل َمعـَـهُ أََكَل، َوإِلَّ أَْخــَرَج َطعَاَمــهُ إِلَــى الَمْســِجِد فَأََكلَــهُ َمــَع النَّــاِس، 

َوأََكَل النَّــاُس َمعـَـهُ”.

ــَوَد  ــلََّم - أَْج ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــاَل: »َكاَن َرُس ــا، قَ ــَي هللاُ َعْنُهَم ــاٍس َرِض ــِن َعبَّ ــِث اْب ــي َحِدي َوفِ
ــِه. ــٌق َعلَْي ــاَن«. ُمتَّفَ ــي َرَمَض ــوُن فِ ــا يَُك ــَوُد َم ــاِس، َوَكاَن أَْج النَّ

َوقَاَل اْبُن َرَجٍب: “َوُجوُدهُ تَعَالَى يَتََضاَعُف فِي َشْهِر َرَمَضاَن”.
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ــَداًء بَِرُســوِل هللِا  ــْهِر َرَمَضــاَن اْقتِ ــي َش ــي الُجــوِد فِ ــاَدةَ فِ يَ ــِل الّزِ ُج ــبُّ ِللرَّ ــهُ: أُِح ــافِِعيُّ َرِضــَي هللاُ َعْن ــاَل الشَّ قَ
ــَاةِ  ــْوِم َوالصَّ ــاِس فِيــِه إِلَــى َمَصاِلِحِهــْم، َوِلتََشــاُغِل َكثِيــٍر ِمْنُهــْم بِالصَّ ــِه َوَســلََّم -، َوِلَحاَجــِة النَّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْي

َعــْن َمَكاِســبِِهْم.

ُمهُ َخاِلًصا ِلَوْجِهَك يَا َرْحَمُن. اللَُّهمَّ اْجعَْلنَا ِمْن أَْهِل الُجوِد َواإِلْحَساِن، َواْجعَْل َما نُقَّدِ
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ــَك  ِٰئ
ــِه أُولَ ــّقَ ِتَاَوِت ــهُ َح ــاَب َيْتلُوَن ِكَت

ْ
ُ ال ــاُه ــَن آَتْينَ ي ِ ــى: )اّلَ ــاَل تَعَالَ قَ

ــِه( ـُـوَن ِب يُْؤِمن

قَاَل قَتَاَدةُ: ُهْم أَْصَحاُب َرُسوِل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -.

َم َحَراَمــهُ،  َوقـَـاَل أَبـُـو العَاِليـَـِة: قـَـاَل اْبــُن َمْســعُوٍد: َوالَّــِذي نَْفِســي بِيـَـِدِه، إِنَّ َحــقَّ تَِاَوتِــِه أَْن يُِحــلَّ َحَالـَـهُ، َويَُحــّرِ
َل ِمْنــهُ َشــْيئًا َعلـَـى َغْيــِر تَأِْويِلــِه. َف الَكِلــَم َعــْن َمَواِضِعــِه، َوَل يَتـَـأَوَّ َويَْقــَرأَهُ َكَمــا أَْنَزلـَـهُ هللاُ، َوَل يَُحــّرِ

: يَْعَملُوَن بُِمْحَكِمِه، َويُْؤِمنُوَن بُِمتََشابِِهِه، َويَِكلُوَن َما أَْشَكَل َعلَْيِهْم إِلَى َعاِلِمِه. َوقَاَل الَحَسُن البَْصِريُّ

َّبِعُونَهُ َحقَّ اتِّبَاِعِه. َوَعِن اْبِن َمْسعُوٍد َواْبِن َعبَّاٍس، فِي قَْوِلِه: )َيْتلُوَنهُ َحّقَ ِتَاَوِتِه(، قَاَل: يَت

َّبِْع القُْرآَن يَْهبِْط بِِه َعلَى ِريَاِض الَجنَِّة”. : “َمْن يَت َوقَاَل أَبُو ُموَسى الَْشعَِريُّ

ُ ُجلُودُُهْ  ُْم ُثَّ َتِلني يَن َيْخَشْوَن َرّبَ ِ ُ اّلَ ُ ِمنْهُ ُجلُود  َتْقَشِعّ
َ
ثَاِن ا ّمَ َحِديِث ِكَتاًبا ّمُتََشاِبً

ْ
َل أَْحَسَن ال ُ َنّزَ َوقَاَل تَعَالَى: )الّلَ

.)ِ ِر الّلَ
ْ

َوقُلُوُبُْم ِإَلٰ ِذك

قَــاَل اْبــُن َكثِيــٍر: “أَْي َهــِذِه ِصفَــةُ الَْبــَراِر، ِعْنــَد َســَماعِ َكَاِم الَجبَّــاِر، الُمَهْيِمــِن العَِزيــِز الغَفَّــاِر، ِلَمــا يَْفَهُمــوَن 
 ُ ــني ــْوِف، )ُثَّ َتِل ــيَِة َوالَخ ــَن الَخْش ــْم ِم ــهُ ُجلُوُدُه ــِعرُّ ِمْن ــِد، تَْقَش ــِف َوالتَّْهِدي ــِد، َوالتَّْخِوي ــِد َوالَوِعي ــَن الَوْع ــهُ ِم ِمْن

ــِه”. ــِه َولُْطِف ــْن َرْحَمتِ ــوَن ِم لُ ــا يَْرُجــوَن َويَُؤّمِ ــِر اللِ( ِلَم
ْ

ــْم ِإَل ِذك ـُـودُُهْ َوقُلُوُبُ ُجل

ُ ِمنـْـهُ  اِق َوَعْبــُد ْبــُن ُحَمْيــٍد َواْبــُن اْلُمْنــِذِر، َعــْن قَتـَـاَدةَ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، فِــي قَْوِلــِه: )َتْقَشــِعّ زَّ َوأَْخــَرَج َعْبــُد الــرَّ
ـُـْم( َهــَذا نَْعــُت أَْوِليـَـاِء هللِا، نَعَتَُهــُم هللاُ تَعَالـَـى قـَـاَل: تَْقَشــِعرُّ ُجلُوُدُهــْم، َوتَْبِكــي أَْعيُنُُهــْم،  يــَن َيْخَشــْوَن َرّبَ ِ ُ اّلَ ُجلـُـود
َوتَْطَمئِــنُّ قُلُوبُُهــْم إِلَــى ِذْكــِر هللِا تَعَالَــى، َولَــْم يَْنعَتُْهــُم هللاُ تَعَالَــى بَِذَهــاِب ُعقُوِلِهــْم، َوالغََشــيَاِن َعلَْيِهــْم، إِنََّمــا َهــَذا 

فـِـي أَْهــِل اْلبِــَدعِ، َوإِنََّمــا ُهــَو ِمــَن الشَّــْيَطاِن.

ــِد  ــْن َعْب ــاِكَر، َع ــُن َعَس ــٍم، َواْب ــي َحاتِ ــُن أَبِ ــِه، َواْب ــُن مْرَدَوْي ــِذِر، َواْب ــُن اْلُمْن ــُن َمْنُصــوٍر، َواْب ــِعيُد ْب ــَرَج َس َوأَْخ
تِــي أَْســَماَء َرِضــَي هللاُ َعْنَهــا: َكيــَف َكاَن يَْصنَــُع أَْصَحــاُب َرُســوِل  بَْيــِر، قَــاَل: قُْلــُت ِلَجدَّ هللِا ْبــِن ُعــْرَوةَ ْبــِن الزُّ
هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - إَِذا قـَـَرأُوا اْلقـُـْرآَن؟ قَالـَـْت: َكانـُـوا َكَمــا نَعَتَُهــُم هللاُ تَعَالـَـى: تَْدَمــُع أَْعيُنُُهــْم َوتَْقَشــِعرُّ 

ُجلُوُدُهــْم.

ِجيِم. ِ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ قُْلُت: فَِإنَّ نَاًسا َهُهنَا إَِذا َسِمعُوا َذِلَك تَأُْخذُُهْم َعلَْيِه َغْشيَةٌ، فَقَالَْت: أَُعوذُ بِاللَّ

8



16

ــاَل:  ــهُ، قَ ــِر َرِضــَي هللاُ َعْن بَْي ــِن الزُّ ــِد هللِا ْب ــِن َعْب ــِر ْب ــْن َعاِم ــاِت” َع ــي “الُمَوفَِّقيَّ ــكَّاٍر فِ ــُن بَ ــُر ْب بَْي ــَرَج الزُّ َوأَْخ
ــى، فَيُْرَعــُد أََحُدُهــْم َحتَّــى  ــطُّ، يَْذُكــُروَن هللاَ تَعَالَ ــْم قَ ــًرا ِمْنُه ــُت َخْي ــا َرأَْي ــا َم ــُت: َوَجــْدُت قَْوًم ــي، فَقُْل ــُت أُّمِ “ِجئْ
يُْغَشــى َعلَْيــِه ِمــْن َخْشــيَِة هللِا، فَقَالَــْت: َل تَْقعُــْد َمعَُهــْم، ثـُـمَّ قَالَــْت: َرأَْيــُت َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم 
- يَتْلـُـو اْلقـُـْرآَن، َوَرأَْيــُت أَبَــا بَْكــٍر َوُعَمــَر يَتْلـُـَواِن اْلقـُـْرآَن، فَــَا يُِصيبُُهــْم َهــَذا، أَفَتََراُهــْم أَْخَشــى ِمــْن أَبِــي بَْكــٍر 

ــَر؟!”. َوُعَم

اللَُّهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بَِك ِمْن قَْلٍب َل يَْخَشُع، َوِمْن َعْيٍن َل تَْدَمُع.
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َ

ــر ــِه َولَِيَتَذّكَ وا آَياِت
ُ

ــر ّبَ  لَِّيّدَ
ٌ

ــاَرك ــَك مَُب ُ ِإلَْي ــاه نَ
ْ
ــاٌب أَنَزل ــى: )ِكَت ــاَل تَعَالَ قَ

ــاِب(. َب
ْ
َل

ْ
ـُـو ال أُول

َفاُلَا(.
ْ

قُْرآَن أَْم َعَىٰ قُلُوٍب أَق
ْ
وَن ال

ُ
َوقَاَل تَعَالَى: )أَفََا َيَتَدّبَر

قُْرآَن َمْهجُوًرا(.
ْ
َذا ال ـٰ َخُذوا َه ُسوُل َيا َرِبّ ِإَنّ َقْوِمي اَتّ َّ

َوقَاَل تَعَالَى: )َوَقاَل الر

ِمِه، َوَمْعِرفَِة َما أََراَد الُمتََكلُِّم بِِه ِمْنهُ”. ابُِع: َهْجُر تََدبُِّرِه َوتَفَهُّ قَاَل اْبُن القَيِِّم: “َهْجُر القُْرآِن أَْنَواٌع ... الرَّ

ــى  ــِب، َوأَْدَعــى إِلَ ــُع ِلْلقَْل ــٍم، َوأَْنفَ ــٍر َوتَفَهُّ ــِر تََدبُّ ــٍة بِغَْي ــَراَءةِ َختَْم ــْن قِ ــٌر ِم ــٍم َخْي ــٍر َوتَفَهُّ ــٍة بِتَفَكُّ ــَراَءةُ آيَ ــاَل: “قِ َوقَ
بـَـاحِ، َوقـَـْد  ُد أََحُدُهــْم اآليـَـةَ إِلـَـى الصَّ ُحُصــوِل اإِليَمــاِن، َوَذْوِق َحــَاَوةِ القـُـْرآِن، َوَهــِذِه َكانـَـْت َعــاَدةَ السَّــلَِف، يـُـَرّدِ

بَــاحِ”. ُدَهــا َحتَّــى الصَّ ثَبَــَت َعــِن النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - أَنَّــهُ قَــاَم بِآيَــٍة يَُرّدِ

ُكــوا  ــْعِر، قِفـُـوا ِعْنــَد َعَجائِبِــِه، َوَحّرِ َوَعــْن اْبــِن َمْســعُوٍد، أَنَّــهُ قـَـاَل: “َل تَْنثـِـُروهُ نَثـْـَر الدَّقـَـِل، َوَل تَُهــذُّوهُ َهــذَّ الّشِ
بـِـِه القُلـُـوَب، َوَل يَُكــْن َهــمُّ أََحِدُكــْم آِخــَر السُّــوَرِة”.

ــَل اللَّْيلـَـةَ فـِـي َرْكعـَـٍة، فَقـَـاَل: هــذًّا  َوَعــْن أَبِــي َوائِــٍل، قـَـاَل: َجــاَء َرُجــٌل إِلـَـى اْبــِن َمْســعُوٍد، فَقـَـاَل: قـَـَرأُْت الُمفَصَّ
ــْعِر!. َكَهــذِّ الّشِ

بَِعــّيِ، قـَـاَل: قُْلــُت ِلْبــِن َعبَّــاٍس: إِنِّــي َســِريُع الِقــَراَءِة، إِنِّــي أَْقــَرأُ القـُـْرآَن فِــي ثـَـَلٍث، قـَـاَل:  َوَعــْن َجْمــَرةَ الضُّ
َلَْن أَْقــَرأَ البَقـَـَرةَ فِــي لَْيــٍل، فَأَتََدبََّرَهــا، َوأَُرتِّلََهــا أََحــبُّ إِلـَـيَّ ِمــْن أَْن أَْقــَرأَ َكَمــا تَقـُـوُل.

: “َوهللِا! َمــا تََدبُّــُرهُ بِِحْفــِظ ُحُروفِــِه َوإَِضاَعــِة ُحــُدوِدِه، َحتَّــى إِنَّ أََحَدُهــْم لَيَقـُـوُل: قـَـَرأُْت  َوقـَـاَل الَحَســُن البَْصــِريُّ
القـُـْرآَن ُكلَّــهُ، َمــا يـُـَرى لـَـهُ القـُـْرآُن فِــي ُخلـُـٍق َوَل َعَمــٍل”.

ــِد ْبــِن َكْعــٍب القَُرِظــّيِ أَنَّــهُ قَــاَل: “َلَْن أَْقــَرأَ فِــي لَْيلَتِــي َحتَّــى أُْصبِــَح بِـــ )إَِذا ُزْلِزلَــْت( َو)القَاِرَعــِة(  َوَعــْن ُمَحمَّ
َل أَِزيــُد َعلَْيِهَمــا، أََحــبُّ إِلَــيَّ ِمــْن أَْن أَُهــذَّ القُــْرآَن لَْيلَتِــي َهــذًّا”.

ــِه،  ــُق بِأَْخَاقِ ــْرآِن، َوالتََّخلُّ ــائِِل القُ ــُم َرَس ــِر، َوفَْه ــِة الِفْك ــِب َوُمْقلَ ــِن القَْل ــا بِعَْي لَُه ــِة َوتَأَمُّ ــاِت القُْرآنِيَّ ــُر اآليَ فَتََدبُّ
. ــيٌّ ــٌد قُْرآنِ ، َوَمْقِص ــْرِعيٌّ ــٌب َش ــِه: َمْطلَ ــِه َوَحَراِم ــَد َحَاِل ــوُف ِعْن ــِه، َوالُوقُ ــُل بِأَْحَكاِم ــِه، َوالعََم ــأَدُُّب بِآَدابِ َوالتَّ
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ــِم،  ــِل القَِوي ــِليِم، َوالعََم ــِم السَّ ــى الفَْه ــا َعلَ ــِر، َوأَِعنَّ ةَ التَّفَكُّ ــوَّ ــِل، َوقُ ــَل التَّأَمُّ ــِر، َوَجِمي ــَن التََّدبُّ ــا ُحْس ــمَّ اْرُزْقنَ اللَُّه
ــتَِقيَم. ــَراَط الُمْس ــا الّصِ َواْهِدنَ
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َوَعْن أُّمِ َسلََمةَ َرِضَي هللاُ 
َعْنَها، قَالَْت:

 القُْرآَن َتْرِتيًا(. 
ْ

قَاَل تَعَالَى: )َوَرّتِل

ــِم  ــى فَْه ــا َعلَ ــوُن َعْونً ــهُ يَُك ــٍل، فَإِنَّ ــى تََمهُّ ــَرأْهُ َعلَ ــٍر: “أَْي: اْق ــُن َكثِي ــاَل اْب قَ
ـِرِه”. القُــْرآِن َوتََدبُـّ

ٍث(.
ْ

ُ َعَى النَّاِس َعَىٰ مُك أَه
َ

ُ لَِتْقر نَاه
ْ
ق

َ
َوقَاَل تَعَالَى: )َوقُْرآنًا فَر

قَــاَل اْبــُن َجِريــٍر: يَقـُـوُل: ِلتَْقــَرأَهُ َعلَــى النَّــاِس َعلَــى تـُـَؤَدةٍ، فَتَُرتِّلَــهُ َوتُبَيِّنَــهُ، َوَل تَْعَجــْل فِــي تَِاَوتِــِه، فَــَا يُْفَهــَم 
َعْنــَك.

َحْمــُد 
ْ
ــُع قَِراَءتـَـهُ يَْقــَرأُ: )ال ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يُقَّطِ ِ - َصلَّــى للاَّ  “َكاَن َرُســوُل للاَّ

ــو  ــُف”. َرَواهُ أَبُ ــمَّ يَِق ــِم(، ثُ ِح ــِن الّرَ ْحَ ــُف، )الّرَ ــمَّ يَِق ــنيَ(، ثُ َعالَِم
ْ
ِ َرّبِ ال َ لِلّ

ــُن الَجــَزِرّيِ: “َحِديــٌث َحَســٌن، َوَســنَُدهُ َصِحيــٌح”. ــاَل اْب ، قَ َداُوَد، َوالتِّْرِمــِذيُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم - َكانَْت آيَةً آيَةً. ِ - َصلَّى للاَّ فَِقَراَءةُ َرُسوِل للاَّ

َوَعــْن ُعبَْيــٍد الُمْكتِــِب، قَــاَل: قُْلــُت ِلُمَجاِهــٍد: َرُجــٌل قَــَرأَ البَقَــَرةَ َوآَل ِعْمــَراَن، َوآَخــُر قَــَرأَ البَقَــَرةَ، َوُرُكوُعُهَمــا 
َوُســُجوُدُهَما َواِحــٌد، أَيُُّهَمــا أَْفَضــُل؟ قـَـاَل: الَّــِذي قـَـَرأَ البَقـَـَرةَ، َوقـَـَرأَ: “َوقُْرآنـًـا فََرْقنـَـاهُ ِلتَْقــَرأَهُ َعلـَـى النَّــاِس َعلـَـٰى 

ُمْكــٍث”. َرَواهُ اْبــُن َجِريــٍر.

ــِه  ــى هللاُ َعلَْي ــّيِ - َصلَّ ــَع النَّبِ ــى َم ــهُ َصلَّ ــهُ: “أَنَّ ــةَ َرِضــَي هللاُ َعْن ــْن ُحَذْيفَ ــٌن، فَعَ ــٌل َحَس ــْرآِن تَفَاُع ــِل القُ َوِلتَْرتِي
ــٍة فِيَهــا تَْســبِيٌح َســبََّح، َوإَِذا َمــرَّ بُِســَؤاٍل َســأََل، َوإَِذا َمــرَّ  ــًا، إَِذا َمــرَّ بِآيَ ــَرأُ ُمتََرّسِ ــَكاَن يَْق ــٍة، فَ َوَســلََّم - َذاَت لَْيلَ

ــِلٌم. َذ”. َرَواهُ ُمْس ــوَّ ٍذ تَعَ ــوُّ بِتَعَ

اُص: “قُْلــُت ِلنَْفِســي: يـَـا نَْفــُس، اْقَرئِــي القـُـْرآَن َكأَنَّــِك َســِمْعتِيِه ِمــَن هللِا ِحيــَن تََكلَّــَم  َوقـَـاَل َســْلُم ْبــُن َمْيُمــوٍن الَخــوَّ
بِــِه، فََجــاَءِت الَحــَاَوةُ!”.

ةُ الْســتِْحَضاِر، فـَـإِنَّ البَِصيــَرةَ تَُشــاِهُد، َوالقَْلــَب يُْبِصــُر. قـَـاَل ُوَهْيــُب ْبــُن  َوِمــْن إِيَجابِيَّــاِت التِّــَاَوةِ الُمتَأَنِّيـَـِة: قـُـوَّ
وا بِآيـَـٍة فِيَهــا ِذْكــٌر ِللنَّــاِر فـَـَكأَنَّ َزفِيَرَهــا فِــي آَذانِِهــْم”. الــَوْرِد: “َرِحــَم هللاُ أَْقَواًمــا َكانـُـوا إَِذا َمــرُّ

ْن أَْعَطى تَِاَوةَ القُْرآِن َحقََّها، َوَعَرَف قَْدَرَها، فََذاَق َطْعَمَها، َوَوَجَد َحَاَوتََها. اللَُّهمَّ اْجعَْلنَا ِممَّ
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11

 - ِ ــاَل َرُســوُل للاَّ ــاَل: قَ ــهُ، قَ ــِن َمْســعُوٍد َرِضــَي هللاُ َعْن ِ ْب ــِد للاَّ ــَت َعــْن َعْب ثَبَ
ــِه َحَســنَةٌ،  ــهُ بِ ِ فَلَ ــا ِمــْن ِكتَــاِب للاَّ ــَرأَ َحْرفً ــِه َوَســلََّم -: )َمــْن قَ ُ َعلَْي ــى للاَّ َصلَّ
ــْرٌف، َوَلٌم  ــٌف َح ــْن أَِل ــْرٌف، َولَِك ــم َح ــوُل ال ــا، َل أَقُ ــِر أَْمثَاِلَه ــنَةُ بِعَْش َوالَحَس
ــٌح. ــٌن َصِحي ــٌث َحَس ــَذا َحِدي ــاَل: َه ، َوقَ ــِذيُّ ــْرٌف(. َرَواهُ التِّْرِم ــمٌ َح ــْرٌف، َوِمي َح

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: )اْقــَرإِ اْلقُْرآَن  ِ - َصلَّــى للاَّ ِ ْبــِن َعْمــٍرو َرِضــَي هللاُ َعْنُهَمــا، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ َوَعــْن َعْبــِد للاَّ
ةً ... َحتَّــى قـَـاَل: )فَاْقــَرأْهُ فِــي َســْبعٍ َوَل تـَـِزْد َعلـَـى َذِلــَك(. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه. فِــي َشــْهٍر(، قُْلــُت: إِنِّــي أَِجــُد قـُـوَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: )لـَـْم يَْفقـَـْه َمــْن قـَـَرأَ القـُـْرآَن  َوَصــحَّ َعــْن َعْبــِد هللِا ْبــِن َعْمــٍرو أَْيًضــا، أَنَّ النَّبـِـيَّ - َصلَّــى للاَّ
. َحــهُ النَّــَوِويُّ ، َوقـَـاَل: َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َصِحيــٌح. َوَصحَّ فـِـي أَقـَـلَّ ِمــْن ثـَـاٍَث(. َرَواهُ التِّْرِمــِذيُّ

ــَاَوةِ  ــي َرَمَضــاَن، فَأَْكثَــَر ِمــْن تِ ــِة الَحَســنَاِت، فََجــدَّ َواْجتََهــَد فِ ــَم َمْوِســَم الَخْيــَراِت َوُمَضاَعفَ فَاللَّبِيــُب َمــْن اْغتَنَ
ــْرآِن. القُ

ــلَُف َرِضــَي هللاُ َعْنُهــْم، لَُهــْم َعــاَداٌت  : “يَْنبَِغــي أَْن يَُحافِــَظ َعلَــى تَِاَوتِــِه، َويُْكثِــَر ِمْنَهــا، َوَكاَن السَّ قَــاَل النَّــَوِويُّ
 ، ــي ُكّلِ َســّتٍ ــْم فِ ــاٍل، َوَعــْن بَْعِضِه ــي ُكّلِ َســْبعِ لَيَ ــِه ... َوَعــِن الَْكثَِريــَن فِ ــوُن فِي ــا يَْختَِم ــْدِر َم ــي قَ ــةٌ فِ ُمْختَِلفَ
َوَعــْن بَْعِضِهــْم فِــي ُكّلِ َخْمــٍس، َوَعــْن بَْعِضِهــْم فِــي ُكّلِ أَْربَــعٍ، َوَعــْن َكثِيِريــَن فِــي ُكّلِ ثـَـَاٍث، َوَعــْن بَْعِضِهــْم 
فـِـي ُكّلِ لَْيلَتَْيــِن، َوَختـَـَم بَْعُضُهــْم فـِـي ُكّلِ يـَـْوٍم َولَْيلـَـٍة َختَْمــةً، َوِمْنُهــْم َمــْن َكاَن يَْختِــُم فـِـي ُكّلِ يـَـْوٍم َولَْيلـَـٍة َختَْمتَْيــِن 
 ، ... فَِمــَن الَِّذيــَن َكانـُـوا يَْختُِمــوَن َختَْمــةً فـِـي اللَّْيــِل َواليـَـْوِم ُعثَْمــاُن ْبــُن َعفَّــاَن َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، َوتَِميــٌم الــدَّاِريُّ

، َوآَخــُروَن”. ــافِِعيُّ َوَســِعيُد ْبــُن ُجبَْيــٍر، َوُمَجاِهــٌد، َوالشَّ

ا الَِّذي يَْختُِم فِي َرْكعٍَة فََل يُْحَصْوَن ِلَكثَْرتِِهْم. إِلَى أَْن قَاَل: َوأَمَّ

قـَـاَل اْبــُن َرَجــٍب: “َوَكاَن قَتـَـاَدةُ يَْختِــُم فِــي ُكّلِ َســْبعٍ َدائًِمــا، َوفِــي َرَمَضــاَن فِــي ُكّلِ ثـَـَاٍث، َوفِــي العَْشــِر الََواِخِر 
ــُوهُ  ــةَ نَْح ــي َحنِيفَ ــَاةِ، َوَعــْن أَبِ ــِر الصَّ ــي َغْي ــةً يَْقَرُؤَهــا فِ ــي َرَمَضــاَن ِســتُّوَن َختَْم ــافِِعّيِ فِ ــٍة، َوَكاَن ِللشَّ ُكلَّ لَْيلَ
ــا فِــي الَْوقـَـاِت  ... َوإِنََّمــا َوَرَد النَّْهــُي َعــْن قـِـَراَءةِ القـُـْرآِن فِــي أَقـَـلَّ ِمــْن ثـَـَاٍث َعلـَـى الُمَداَوَمــِة َعلـَـى َذِلــَك، فَأَمَّ
لـَـِة َكَمكَّــةَ  لـَـِة َكَشــْهِر َرَمَضــاَن، ُخُصوًصــا اللَّيَاِلــَي الَّتِــي يُْطلـَـُب فِيَهــا لَْيلـَـةُ القـَـْدِر، أَْو فِــي الََماِكــِن الُمفَضَّ الُمفَضَّ
َمــاِن َوالَمــَكاِن، َوُهــَو  ــْرآِن؛ اْغتِنَاًمــا ِللزَّ ــَاَوةِ القُ ِلَمــْن َدَخلََهــا ِمــْن َغْيــِر أَْهِلَهــا؛ فَيُْســتََحبُّ اإِلْكثَــاُر فِيَهــا ِمــْن تِ

ــِة”. اْنتََهــى. قـَـْوُل أَْحَمــَد َوإِْســَحاَق َوَغْيِرِهَمــا ِمــَن الَئِمَّ
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َوثَبََت َعْن ثَابٍِت اْلبُنَانِّيِ، قَاَل: »َكاَن أَنٌَس إَِذا َختََم اْلقُْرآَن، َجَمَع َولََدهُ َوأَْهَل بَْيتِِه فََدَعا لَُهْم«.

ــا أَنَّ  ــهُ بَلَغَنَ ــْرآَن، َوإِنَّ ــَم اْلقُ ــا أَْن نَْختِ ــا أََرْدنَ ــاَك أَنَّ ــا َدَعْونَ ــاَل: إِنََّم ــٌد، قَ ــيَّ ُمَجاِه ــَث إِلَ ــاَل: “بَعَ ــِم، قَ ــْن اْلَحَك َوَع
ــَواٍت«. ــْوا بَِدَع ــاَل: »فََدَع ــْرآِن”، قَ ــِم اْلقُ ــَد َختْ ــتََجاُب ِعْن ــاَء يُْس الدَُّع

ٍد. َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ. َوَصلَّى هللاُ َوَسلََّم َعلَى نَبِيِّنَا ُمَحمَّ ْن يَْستَِمعُوَن القَْوَل فَيَت اللَُّهمَّ اْجعَْلنَا ِممَّ
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ُ َعْنــهُ، قَاَل:  َعــْن قَتـَـاَدةَ، َعــْن أَنـَـِس ْبــِن َماِلــٍك، َعــْن َزْيــِد ْبــِن ثَابِــٍت َرِضــَي للاَّ
ــَاةِ«،  ــى الصَّ ــاَم إِلَ ــمَّ قَ ــلََّم -، ثُ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــّيِ - َصلَّ ــَع النَّبِ ْرنَا َم ــحَّ »تََس
ــٌق  ــةً«. ُمتَّفَ ــْدُر َخْمِســيَن آيَ ــاَل: »قَ ــُحوِر؟، قَ قُْلــُت: َكــْم َكاَن بَْيــَن الََذاِن َوالسَّ

َعلَْيــِه.

َرا،  ــٍت: »تََســحَّ ــَد ْبــَن ثَابِ ــِه َوَســلََّم - َوَزْي ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْي ــيَّ للاَّ ــِس، أَنَّ نَبِ َــاَدةَ، َعــْن أَنَ ــٍة َعــْن قَت ــي ِرَوايَ َوفِ
ــاَةِ، فََصلَّــى«، قُْلنـَـا ِلَنـَـٍس: َكــْم  ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - إِلـَـى الصَّ ــا فََرَغــا ِمــْن َســُحوِرِهَما، قـَـاَم نَبِــيُّ للاَّ فَلَمَّ

ُجــُل َخْمِســيَن آيَــةً«. ــاَةِ؟ قَــاَل: »قَــْدُر َمــا يَْقــَرأُ الرَّ َكاَن بَْيــَن فََراِغِهَمــا ِمــْن َســُحوِرِهَما َوُدُخوِلِهَمــا فِــي الصَّ

َطةً، َل َطِويلَةً َوَل قَِصيَرةً، َل َسِريعَةً َوَل بَِطيئَةً. قَاَل اْبُن َحَجٍر: أَْي ُمتََوّسِ

فَيُقَدَُّر َما بَْيَن الفََراغِ ِمَن السُُّحوِر َوالََذاِن بَِما َل يَِزيُد َعلَى َعْشِر َدقَائَِق تَْقِريبًا.

َوقَْد َدلَّ الَحِديُث َعلَى اْستِْحبَاِب أَْكلَِة السََّحِر، واِلْجتَِماعِ َعلَْيَها، َوتَأِْخيِر السُُّحوِر.

ُروا، فَــإِنَّ فِــي  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: )تََســحَّ ُ َعْنــهُ، قَــاَل: قَــاَل النَّبِــيُّ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن أَنَــِس ْبــِن َماِلــٍك َرِضــَي للاَّ
ــُحوِر بََرَكــةً(. السَّ

ينِيَِّة التَّعَبُِّديَِّة. يَِّة َوالّدِ ّحِ ْنيَِويَِّة الِصّ َوَذِلَك ِلفَائَِدتِِه الدُّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: )السُّــُحوُر أَْكلُهُ  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن أَبِــي َســِعيٍد اْلُخــْدِرّيِ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ
ِريَن(.  َ َوَمائَِكتـَـهُ يَُصلُّــوَن َعلـَـى اْلُمتََســّحِ بََرَكــةٌ فـَـا تََدُعــوهُ، َولـَـْو أَْن يَْجــَرَع أََحُدُكــْم َجْرَعــةً ِمــْن َمــاٍء، فـَـإِنَّ للاَّ

ــَن. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوقـَـْد ُحّسِ

َوَعــْن أَبـِـي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل هللِا – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: )نِْعــَم ُســُحوُر الُمْؤِمــِن 
ــَح. التَّْمــُر(. َرَواهُ أَبـُـو َداُوَد، َوقـَـْد ُصّحِ

ــِل ِلَوْجِهــَك، َوَصلَّــى هللاُ َوَســلََّم  ــي العََم ــَك، الُمْخِلِصيــَن فِ ــا ِمــَن العَاِمِليــَن بَِشــْرِعَك، الُمتَّبِِعيــَن ِلنَبِيِّ اللَُّهــمَّ اْجعَْلنَ
ــٍد. ــا ُمَحمَّ َعلَــى نَبِيِّنَ
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ــِه  ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوَل للاَّ ــهُ، أَنَّ َرُس ــَي هللاُ َعْن ــْعٍد َرِض ــِن َس ــْهِل ْب ــْن َس َع
ــِه. ــٌق َعلَْي ــَر(. ُمتَّفَ ــوا اْلِفْط لُ ــا َعجَّ ــٍر َم ــاُس بَِخْي ــَزاُل النَّ ــاَل: )َل يَ ــلََّم - قَ َوَس

َن.  ُروَن(. َرَواهُ أَبُو َداُوَد، َوقَْد ُحّسِ َوفِي َحِديِث أَبِي ُهَرْيَرةَ: )ِلَنَّ اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى يَُؤّخِ

ــَل أَْن  ــِه َوَســلََّم - يُْفِطــُر قَْب ُ َعلَْي ــيُّ - َصلَّــى للاَّ ــاَل: »َكاَن النَّبِ ــِس ْبــِن َماِلــٍك َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قَ ــَت َعــْن أَنَ َوثَبَ
ــَي َعلَــى ُرَطبَــاٍت، فَــإِْن لَــْم تَُكــْن ُرَطبَــاٌت فَتَُمْيــَراٌت، فَــإِْن لَــْم تَُكــْن تَُمْيــَراٌت َحَســا َحَســَواٍت ِمــْن َمــاٍء«.  يَُصلِّ

ــاَل: »َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن َغِريــٌب«. ، َوقَ َرَواهُ التِّْرِمــِذيُّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: »إَِذا أَْفَطــَر أََحُدُكــْم فَْليُْفِطــْر  بِّــّيِ، َعــِن النَّبِــّيِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن َســْلَماَن ْبــِن َعاِمــٍر الضَّ
ــٌن  ــٌث َحَس ــَذا َحِدي ــاَل: َه ، َوقَ ــِذيُّ ــوٌر«. َرَواهُ التِّْرِم ــهُ َطُه ــاٍء فَإِنَّ ــى َم ــْر َعلَ ــْد فَْليُْفِط ــْم يَِج ــإِْن لَ ــٍر، فَ ــى تَْم َعلَ

ــٌح. َصِحي

َوثَبـَـَت َعــِن اْبــِن ُعَمــَر َرِضــَي هللاُ َعْنُهَمــا، قـَـاَل: َكاَن النَّبِــيُّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - إَِذا أَْفَطــَر، قـَـاَل: “َذَهــَب 
. ُ تَعالــى”. َرَواهُ أَبُو َداُوَد َوالنََّســائِيُّ الظَّمــأُ، واْبتَلَّــِت العـُـُروُق، َوثَبـَـَت الْجــُر إِْن شــاَء للاَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َكاَن إَِذا أَْفَطــَر، قـَـاَل: “اللَُّهــمَّ لـَـَك  ــا َحِديــُث ُمعـَـاِذ ْبــِن ُزْهــَرةَ، أَنَّــهُ بَلَغـَـهُ أَنَّ النَّبـِـيَّ - َصلَّــى للاَّ أَمَّ
ُصْمــُت، َوَعلـَـى ِرْزقِــَك أَْفَطــْرُت”. فََضِعيــٌف.

َوَعــْن أَنـَـٍس َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، أَنَّ النَّبِــيَّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َجــاَء إِلـَـى َســْعِد ْبــِن ُعبـَـاَدةَ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، 
ــوَن، وأَكَل  ائُِم ــُم الصَّ ــَر ِعْنَدُك ــلََّم -: “أْفَط ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــيُّ - َصلَّ ــاَل النَّبِ ــمَّ قَ ــأََكَل، ثُ ــٍت فَ ــٍز َوَزْي ــاَء بُِخْب فََج

: بِإِْســنَاٍد َصِحيــحٍ. َطعَاَمُكــُم الْبــَراُر، َوَصلَّــْت َعلَْيُكــُم الَماَئَِكــةُ”. َرَواهُ أَبُــو َداُوَد، قَــاَل النَّــَوِويُّ

بَْيــِر َرِضــَي هللاُ َعْنُهَمــا، قـَـاَل: أَْفَطــَر َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم  َوِلْبــِن َماَجــْه: َعــْن َعْبــِد هللِا ْبــِن الزُّ
ائُِمــوَن ... الحديــث”. - ِعْنــَد َســْعِد ْبــِن ُمعـَـاٍذ، فَقـَـاَل: “أْفَطــَر ِعْنَدُكــُم الصَّ

فَِفيِه اْستِْحبَاُب الدَُّعاِء ِلَصاِحِب الطَّعَاِم.

اِلِحيــَن، َوَصلَّــى هللاُ َوَســلََّم َعلـَـى نَبِيِّنـَـا  اللَُّهــمَّ َعلِّْمنـَـا َمــا يَْنفَعُنـَـا، َواْنفَْعنـَـا بَِمــا َعلَّْمتَنـَـا، َواْجعَْلنـَـا ِمــْن ِعبـَـاِدَك الصَّ
. ٍد ُمَحمَّ
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ــى  ُ ...( إِلَ ــام َي ــُم الّصِ ــَب َعلَْيُك ـُـوا كُِت ــَن آَمن ي ِ ــا اّلَ َ ــا أَّيُ ــى: )َي ــاَل تَعَالَ قَ
ــَوَة ادّلَاِع ِإذَا  ــُب َدْع ــٌب ۖ أُِجي ــِإّنِ َقِري ــي فَ ــاِدي َعنِّ ــأَلََك ِعَب ــِه: )َوِإذَا َس قَْوِل

ــاِن(. َدَع

َجابـَـِة الدَُّعــاِء، َوَعــْن أَبِــي  يـَـاَم َســبٌَب إِلِ فـَـَدلَّ َعلـَـى أَنَّ َشــْهَر َرَمَضــاَن َظــْرُف َزَمــاٍن ِللدَُّعــاِء الُمْســتََجاِب، َوالّصِ
ائِــُم  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “ثََاثـَـةٌ َل تـُـَردُّ َدْعَوتُُهــْم: الصَّ ِ - َصلَّــى للاَّ ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ

، َوقـَـاَل: »َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن«. َحتَّــى يُْفِطــَر ... الَحِديــث”. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوالتِّْرِمــِذيُّ

َوَعــْن َعْبــِد هللِا ْبــِن أَبِــي ُملَْيَكــةَ، قـَـاَل: َســِمْعُت َعْبــَد هللِا ْبــَن َعْمــِرو ْبــِن اْلعـَـاِص يَقـُـوُل: قـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى 
ــَد هللِا بــَن  ــي ُملَْيَكــةَ: َســِمْعُت َعْب ــُن أَبِ ــاَل اْب ــا تُــَردُّ”، فَقَ ــَد فِْطــِرِه لََدْعــَوةً َم ــِم ِعْن ائِ ــِه َوَســلََّم -: “إِنَّ ِللصَّ هللاُ َعلَْي
َعْمــٍرو يَقـُـوُل إَِذا أَْفَطــَر: “اللَُّهــمَّ إِنِّــي أَْســأَلَُك بَِرْحَمتِــَك الَّتِــي َوِســعَْت ُكلَّ َشــْيٍء أَْن تَْغِفــَر ِلــي”. َرَواهُ اْبــُن َماَجــْه، 

: َهــَذا إِْســنَاٌد َصِحيــٌح، ِرَجالـُـهُ ثِقـَـاٌت، َرَواهُ اْلَحاِكــُم. قـَـاَل البُوِصيــِريُّ

ــَرةِ،  ــا َواآلِخ ْنيَ ــجِ الدُّ ــْن َحَوائِ ــاَء ِم ــا َش ــَو بَِم ــَدهُ، َوأَْن يَْدُع ــهُ َوبَْع ــِر َوقَْبلَ ــَن الِفْط ــاُء ِحي ــِم الدَُّع ائِ ــَرُع ِللصَّ فَيُْش
ــاهُ.  ــِه َوُدْنيَ ــحِ ِدينِ َوَمَصاِل

َوِمــْن أََهــّمِ الَمَطاِلــِب: َطلَــُب الَمْغِفــَرةِ، َكَمــا َكاَن َعْبــُد هللِا ْبــُن َعْمــٍرو يَْدُعــو، َوَطلَــُب الِعتْــِق ِمــَن النَّــاِر، فَعَــْن 
ِ ِعْنــَد ُكّلِ فِْطــٍر ُعتَقـَـاَء، َوَذِلــَك فـِـي ُكّلِ لَْيلـَـٍة(.  ِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: )إِنَّ ِلَّ َجابـِـٍر، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ

: َهــَذا إِْســنَاٌد ِرَجالـُـهُ ثِقـَـاٌت. ــَح. َوقـَـاَل البُوِصيــِريُّ َرَواهُ اْبــُن َماَجــْه، َوقـَـْد ُصّحِ

ْرنـَـا، َوَمــا أَْســَرْرنَا َوَمــا أَْعلَنَّــا، َوَمــا أَْســَرْفنَا، َوَمــا أَْنــَت أَْعلـَـُم بِــِه ِمنَّــا، أَْنــَت  اللَُّهــمَّ اْغِفــْر لَنـَـا َمــا قَدَّْمنـَـا َوَمــا أَخَّ
ــُر، َل إِلـَـهَ إِلَّ أَْنــَت. ُم َوأَْنــَت الُمَؤّخِ الُمقـَـّدِ
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ــِه  ــى هللاُ َعلَْي ــَع َرُســوِل هللِا - َصلَّ ــا َم ــُر: َغَزْونَ ــاَل ُعَم ــيِِّب: قَ ــُن الُمَس ــاَل اْب قَ
ــا. ــا فِيِهَم ــحِ، َوأَْفَطْرنَ ــْوَم الفَتْ ــْدٍر، َويَ ــْوَم بَ ــي َرَمَضــاَن، يَ ــِن فِ ــلََّم - َغْزَوتَْي َوَس

ــْهِر  ــي َش ــِة فِ ــَداِث الُمِهمَّ ــعِ، َوالَْح ــاِت، َوالَوقَائِ ــاِرِك، َوالفُتُوَح ــَن الَمعَ ــَدًدا ِم ــَاِميُّ َع ــُخ اإِلْس َل التَّاِري ــْد َســجَّ لَقَ
ُ بَِهــا بَْيــَن اْلَحــّقِ َواْلبَاِطــِل، َوَكاَن َذِلــَك  َق للاَّ َمتَِهــا: َغــْزَوةُ بَــْدٍر الُكْبــَرى، َوقَــْد فَــرَّ َرَمَضــاَن الُمبَــاَرِك، فِــي ُمقَّدِ
َكاةُ َذاُت  ــزَّ ــاَن، َوفُِرَضــِت ال ــْهِر َرَمَض ــاُم َش ــِرَض ِصيَ ــنَِة فُ ــِذِه السَّ ــي َه ــَرةِ، َوفِ ــَن الِهْج ــِة ِم ــنَِة الثَّانِيَ ــي السَّ فِ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َصــَاةَ اْلِعيــِد، َخــَرَج بِالنَّــاِس  النُُّصــِب، َوفُِرَضــْت َزَكاةُ اْلِفْطــِر، َوفِيَهــا َصلَّــى النَّبِــيُّ - َصلَّــى للاَّ

َهــا. َل َصــَاةِ ِعيــٍد َصاَّ ــَكاَن أَوَّ إِلَــى اْلُمَصلَّــى، فَ

فََشْهُر َرَمَضاَن َشْهُر َعَمٍل َونََشاٍط، َل َشْهُر َعْجٍز َوَكَسٍل َوُخُموٍل َونَْوٍم َوبََطالٍَة.

ُســوِل - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - الَّتِــي َخــَرَج فِيَهــا بِنَفِســِه َغاِزيًــا َســْبعًا َوِعْشــِريَن،  َوَكاَن َعــَدُد َغــَزَواِت الرَّ
َوقـَـْد قَاتـَـَل بِنَْفِســِه فـِـي تِْســعٍ ِمْنَهــا، ِهــَي: بـَـْدٌر، َوأُُحــٌد، َوالُمَرْيِســيُع، َواْلَخْنــَدُق، َوقَُرْيَظــةُ، َوَخْيبـَـُر، َوفَتـْـُح َمكَّــةَ، 

َوُحنَْيــٌن، َوالطَّائِــُف. 

َوبَلََغ َعَدُد بُعُوثِِه أَْو َسَرايَاهُ َسْبعًا َوأَْربَِعيَن، َوقِيَل: بَْل نَْحًوا ِمْن ِستِّيَن.

ــوَرةَ ِمــَن  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َكَمــا نُعَلَّــُم السُّ َوَعــْن َعِلــّيِ ْبــِن اْلُحَســْيِن، قَــاَل: ُكنَّــا نُعَلَّــُم َمغَــاِزَي النَّبِــّيِ - َصلَّــى للاَّ
اْلقُــْرآِن.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -. ٍد - َصلَّى للاَّ َوِمْن أُُصوِل أَْهِل السُّنَِّة َواْلَجَماَعِة: َسَلَمةُ قُلُوبِِهْم َوأَْلِسنَتِِهْم ِلَْصَحاِب ُمَحمَّ

ْجَماُع، ِمْن فََضائِِلِهْم َوَمَراتِبِِهْم. َويَْقبَلُوَن َما َجاَء بِِه اْلِكتَاُب أَِو السُّنَّةُ أَِو اإْلِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم - أَْو َرآهُ ِمَن اْلُمْسِلِميَن، فَُهَو ِمْن أَْصَحابِِه. َوأَنَّ َمْن َصِحَب النَّبِيَّ - َصلَّى للاَّ

ــابِِقيَن العََشــَرةُ  لـُـوَن، َوأَْفَضــُل السَّ ــابِقُوَن الَوَّ َحابـَـِة، َوأَنَّ أَْفَضلَُهــْم السَّ ــةُ ُمْجِمعـَـةٌ َعلـَـى تَْعِديــِل َجِميــعِ الصَّ َواْلُمَّ
ُ َعْنــهُ،  وَن بَِمــا تََواتـَـَر بِــِه النَّْقــُل َعــْن أَِميــِر اْلُمْؤِمنِيــَن َعِلــّيِ ْبــِن أَبِــي َطاِلــٍب َرِضــَي للاَّ الُمبَشَّــُروَن بِالَجنَّــِة، َويُِقــرُّ
ــِة بَْعــَد نَبِيَِّهــا: أَبـُـو بَْكــٍر، ثـُـمَّ ُعَمــُر، َويُثَلِّثـُـوَن بِعُثَْمــاِن، َويَُربِّعـُـوَن بِعَِلــّيِ َرِضــَي  َوَغْيــِرِه؛ ِمــْن أَنَّ َخْيــَر َهــِذِه اْلُمَّ

ُ َعْنُهــْم؛ َكَمــا َدلَّــْت َعلَْيــِه اآْلثـَـاُر. للاَّ

لُوَن َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبِل اْلفَتْحِ - َوُهَو ُصْلُح اْلُحَدْيبِيَِة – َوقَاتََل، َعلَى َمْن أَْنفََق ِمْن بَْعِدِه َوقَاتََل. ويُفَّضِ
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َ تَعَالـَـى قـَـاَل ِلَْهــِل بـَـْدٍر - َوَكانـُـوا ثََاثَِمائـَـٍة َوبِْضعـَـةَ  ُمــوَن اْلُمَهاِجِريــَن َعلـَـى اْلَْنَصــاِر، َويُْؤِمنـُـوَن بِــأَنَّ للاَّ َويُقَّدِ
َعَشــَر -: »اْعَملـُـوا َمــا ِشــئْتُْم، فَقـَـْد َغفـَـْرت لَُكــْم«.

ْضــَواِن بِاْلُحَدْيبِيـَـِة. َوبِأَنَّــهُ: »َل يَْدُخــُل النَّــاَر أََحــٌد  لـُـوَن أَْهــَل بـَـْدٍر، ثـُـمَّ أَْصَحــاَب أُُحــٍد، ثـُـمَّ أَْهــَل بَْيعـَـِة الّرِ َويُفَّضِ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، بـَـْل قـَـْد َرِضــَي َعْنُهــْم َوَرُضــوا َعْنــهُ،  بَايـَـَع تَْحــَت الشَّــَجَرةِ«؛ َكَمــا أَْخبـَـَر بِــِه النَّبِــيُّ - َصلَّــى للاَّ

َوَكانـُـوا أَْكثـَـَر ِمــْن أَْلــٍف َوأَْربَِعِمائـَـٍة.

ــاِن َوَل  يَم ِ
ْ

ــَبقُوَنا ِبال ــَن َس ي ِ ــا اّلَ ْخَواِننَ ــا َوِلِ ــْر لَنَ ــا اْغِف ـُـوَن َرّبَنَ ــِدِهْ َيقُول ــن َبْع ــاءُوا ِم ــَن َج ي ِ ــى: )َواّلَ ــاَل تَعَالَ قَ
ــمٌ(. ِح ــَك َرءُوٌف ّرَ ــا ِإّنَ ـُـوا َرّبَنَ ــَن آَمن ي ِ  لِّّلَ

ً
ــّا ــا ِغ  ِف قُلُوِبنَ

ْ
ــل َتْجَع
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.)ٌ ُ ِبَبْدٍر َوأَْنُمْ أَِذّلَ كُُم الّلَ
َ

قَاَل تَعَالَى: )َولََقْد َنَصر

َغْزَوةُ بَْدٍر الُكْبَرى َجَرْت فِي اليَْوِم السَّابَِع َعَشَر ِمْن َرَمَضاَن. 

قَــاَل اْبــُن َرَجــٍب: “َوَكاَن َزْيــُد ْبــُن ثَابِــٍت َل يُْحيِــي لَْيلَــةً ِمــْن َرَمَضــاَن َكَمــا يُْحيِــي لَْيلَــةَ َســْبَع َعْشــَرةَ، َويَقـُـوُل: 
ــةَ الُكْفــِر”. إِنَّ هللاَ فَــَرَق فِــي َصبِيَحتَِهــا بَْيــَن الَحــّقِ َوالبَاِطــِل، َوأََذلَّ فِــي َصبِيَحتَِهــا أَئِمَّ

ُ فَــَا َغالِــَب  ــْدٍر َغنِيَّــةٌ بِاآليَــاِت َوالُمْعِجــَزاِت َوالَكَراَمــاِت، ِمْصَداقًــا ِلقَْوِلــِه تَعَالَــى: )ِإن َينُصْركُــُم الّلَ َوَغــْزَوةُ بَ
ـُـوَن(. ُمْؤِمن

ْ
ِل ال ــَوّكَ َيَت

ْ
ِ فَل ــَى الّلَ ــِدِه ۗ َوَع ــن َبْع كُــم ّمِ ُ

ي َينُصر ِ ــن ذَا اّلَ ــْم فََم ُك
ْ
ــْم ۖ َوِإن َيْخُذل لَُك

َحابَِة، َوالَّتِي تُْذَكُر فَتُْشَكُر، َوتُْرَوى َوَل تُْطَوى، َما يَِلي: َوِمَن الَمَواقِِف العَِظيَمِة ِللصَّ

َ َوَرُســوَلُ  ِخــِر يـُـَواّدُوَن َمْن َحــاّدَ الّلَ
ْ

َيــْوِم اآل
ْ
ِ َوال قـَـاَل اْبــُن َكثِيــٍر تَْحــَت قَْوِلــِه تَعَالـَـى: )ّلَ َتِجــُد َقْوًمــا يُْؤِمنـُـوَن ِبــالّلَ

(: نََزلَــْت فِــي أَبِــي ُعبَْيــَدةَ، قَتـَـَل أَبَــاهُ يَــْوَم بَــْدٍر، )أَْو أَْبنـَـاءَُهْ(:  ... اآلَيــِة(: قِيــَل فِــي قَْوِلــِه: )َولـَـْو َكانـُـوا آَبــاءَُهْ
ْحَمــِن، )أَْو ِإْخَواَنـُـْم(: فِــي ُمْصعـَـِب ْبــِن ُعَمْيــٍر، قَتـَـَل أََخــاهُ ُعبَْيــَد  يــِق َهــمَّ يَْوَمئِــٍذ بِقَتـْـِل اْبنِــِه َعْبــِد الرَّ ّدِ فِــي الّصِ
ْبــَن ُعَمْيــٍر يَْوَمئِــٍذ، )أَْو َعِشــَرَتُْم(: فِــي ُعَمــَر قَتـَـَل قَِريبًــا لَــهُ يَْوَمئِــٍذ أَْيًضــا، َوفِــي َحْمــَزةَ َوَعِلــّيٍ َوُعبَْيــَدةَ ْبــِن 

الَحــاِرِث، قَتَلـُـوا ُعتْبـَـةَ، َوَشــْيبَةَ، َوالَوِليــَد ْبــَن ُعتْبـَـةَ يَْوَمئِــٍذ، َوهللاُ أَْعلـَـُم.

ــْدٍر، فَأََشــاَر  َوِمــْن َهــَذا القَبِيــِل ِحيــَن اْستََشــاَر َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - الُمْســِلِميَن فِــي أَُســاَرى بَ
ــلَّ هللاَ أَْن  ــيَرةِ، َولَعَ ــّمِ َوالعَِش ــو العَ ــْم بَنُ ــِلِميَن، َوُه ةً ِلْلُمْس ــوَّ ــْم قُ ــذُ ِمْنُه ــا يُْؤَخ ــوَن َم ــاُدوا، فَيَُك ــأَْن يُفَ ــُق بِ ي ّدِ الّصِ
ــهُ،  ــَر - فَأَْقتُلَ ــٍب ِلعَُم ــَاٍن؟ - قَِري ــْن فُ ــي ِم نِّ ــْل تَُمّكِ ــوَل هللِا، َه ــا َرُس ــا َرأَى يَ ــُر: َل أََرى َم ــاَل ُعَم ــْم. َوقَ يَْهِديَُه
ــِرِكيَن”. ــَواَدةٌ ِلْلُمْش ــا َه ــي قُلُوبِنَ ــْت فِ ــهُ لَْيَس ــَم هللاُ أَنَّ ــَاٍن؟ ِليَْعلَ ــْن فُ ــا ِم ــُن فَُانً ــٍل، َوتَُمّكِ ــْن َعِقي ــا ِم ــُن َعِليًّ َوتَُمّكِ

َوَعــْن َطــاِرِق ْبــِن ِشــَهاٍب، قَــاَل: َســِمْعُت اْبــَن َمْســعُوٍد، يَقـُـوُل: َشــِهْدُت ِمــَن الِمْقــَداِد ْبــِن الَْســَوِد َمْشــَهًدا، َلَْن 
ــا ُعــِدَل بِــِه، أَتـَـى النَّبـِـيَّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َوُهــَو يَْدُعــو َعلـَـى الُمْشــِرِكيَن،  أَُكــوَن َصاِحبـَـهُ أََحــبُّ إِلـَـيَّ ِممَّ
فَقَــاَل: َل نَقـُـوُل َكَمــا قَــاَل قَــْوُم ُموَســى: اْذَهــْب أَْنــَت َوَربُّــَك فَقَاتِــَا، َولَِكنَّــا نُقَاتِــُل َعــْن يَِمينِــَك، َوَعــْن ِشــَماِلَك، 
هُ«، يَْعنـِـي: قَْولـَـهُ. َرَواهُ  َوبَْيــَن يََدْيــَك َوَخْلفـَـَك، »فََرأَْيــُت النَّبِــيَّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - أَْشــَرَق َوْجُهــهُ َوَســرَّ

. البَُخاِريُّ

َوَعــْن أَنـَـٍس، أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َشــاَوَر ِحيــَن بَلَغـَـهُ إِْقبـَـاُل أَبِــي ُســْفيَاَن، قـَـاَل: فَتََكلَّــَم أَبـُـو 
ــاَل: إِيَّانَــا تُِريــُد يَــا َرُســوَل  ــاَدةَ، فَقَ ــاَم َســْعُد ْبــُن ُعبَ بَْكــٍر، فَأَْعــَرَض َعْنــهُ، ثـُـمَّ تََكلَّــَم ُعَمــُر، فَأَْعــَرَض َعْنــهُ، فَقَ
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ــا أَْن نَْضــِرَب أَْكبَاَدَهــا إِلَــى  ــْو أََمْرتَنَ ــا أَْن نُِخيَضَهــا اْلبَْحــَر َلََخْضنَاَهــا، َولَ ــْو أََمْرتَنَ ــِدِه، لَ هللِا؟ َوالَّــِذي نَْفِســي بِيَ
بَــْرِك اْلِغَمــاِد لَفَعَْلنَــا. َرَواهُ ُمْســِلٌم.

ــٍة  ــوا إلــى َجنَّ ــْدٍر: “قُوُم ــْوَم بَ ــاَل يَ ــلََّم - قَ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــهُ، أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّ ــٍس َرِضــَي هللاُ َعْن ــْن أَنَ َوَع
: يــا َرســوَل هللِا، َجنَّــةٌ َعْرُضَهــا السَّــَمَواُت  َعْرُضَهــا السَّــَمَواُت َوالْرُض”، قــاَل ُعَمْيــُر بــُن الُحَمــاِم الْنَصــاِريُّ
، ثـُـمَّ قـَـاَل: لَئِــْن أَنـَـا َحيِيــُت َحتَّــى آُكَل  َوالْرُض؟ ... إِلـَـى قَْوِلــِه: فأْخــَرَج تََمــَراٍت ِمــن قََرنِــِه، فََجعـَـَل يـَـأُْكُل ِمْنُهــنَّ
تََمَراتِــي َهــِذِه إنََّهــا لََحيـَـاةٌ َطِويلـَـةٌ، قــاَل: فََرَمــى بَِمــا َكاَن َمعـَـهُ ِمــَن التَّْمــِر، ثـُـمَّ قَاتَلَُهــْم َحتَّــى قُتِــَل. َرَواهُ ُمْســِلٌم.
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َفْتــُح )1( َوَرأَْيــَت النـَّـاَس َيْدخُلـُـوَن ِف 
ْ
ِ َوال  الّلَ

ُ
قَــاَل تَعَالَــى: )ِإذَا َجــاءَ َنْصــر

ــوَرةَ. َواًجــا ...(. السُّ
ْ
ِ أَف ِديــِن الّلَ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم - َغْزَوةَ اْلفَتْحِ - فَتْحِ َمكَّةَ -، فََخَرَج ِمَن اْلَمِدينَِة  ِ - َصلَّى للاَّ ْهِرّيِ، قَاَل: “َغَزا َرُسوُل للاَّ َوَعِن الزُّ
فِي َرَمَضاَن، َوَمعَهُ ِمَن اْلُمْسِلِميَن َعَشَرةُ آَلٍف، َوَذِلَك َعلَى َرأِْس ثََمانِي ِسنِيَن َونِْصِف َسنٍَة ِمْن َمْقَدِمِه 

. اْلَمِدينَةَ. َواْفتَتََح َمكَّةَ ِلثََاَث َعْشَرةَ بَِقيَن ِمْن َرَمَضاَن”. َرَواه اْلبَْيَهِقيُّ

ــى  ــةَ إِلَ ــْن َمكَّ ــْفيَاَن ِم ــو ُس ــَرَج أَبُ ــَد: َوَخ ــٌش العَْه ــْت قَُرْي ــَن نَقََض ــةَ، ِحي ــحِ َمكَّ ــي فَتْ ــةَ فِ ــُن ُعْقبَ ــى ْب ــاَل ُموَس َوقَ
ــَت  ــْل ِجئْ ــا َوَراَءَك؟ َه ــٌش: َم ــهُ قَُرْي ــْت لَ ــةَ، فَقَالَ ــِدَم َمكَّ ــة، َوقَ ــلََّم – بالمدين ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوِل للاَّ َرُس
، َوقَــْد تَتَبَّْعــُت أَْصَحابَــهُ، فََمــا َرأَْيــُت قَْوًمــا - ِلَمِلــٍك  ِ، لَقَــْد أَبَــى َعلَــيَّ ــٍد أَْو َعْهــٍد؟ قَــاَل: َل َوللاَّ بِِكتـَـاٍب ِمــْن ُمَحمَّ

ــْزِو. ــاِس بِاْلغَ ــي النَّ ــلََّم - فِ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــهُ ... َوأَِذَن َرُس ــْم لَ ــَوَع ِمْنُه ــْم - أََط َعلَْيِه

َوَذَكــَر ُموَســى ْبــُن ُعْقبـَـةَ أَنَّ أَبـَـا ُســْفيَاَن، قـَـاَل: يـَـا َعبَّــاُس، َمــا يَأُْمُرُهــْم - يَْعنـِـي النَّبِــيَّ َوأَْصَحابـَـهُ - بَِشــْيٍء إِلَّ 
ِ لـَـْو أََمَرُهــْم بِتـَـْرِك الطَّعـَـاِم َوالشَّــَراِب َلََطاُعــوهُ.   فَعَلـُـوهُ؟ قـَـاَل: نَعـَـْم، َوللاَّ

ــا َعبَّــاُس،  ــاَل: يَ ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َجعَلُــوا يَتََكفَّفُــوَن، فَقَ ِ - َصلَّــى للاَّ ــأَ َرُســوُل للاَّ ــا تََوضَّ ْهــِرّيِ، أَنَّــهُ لَمَّ وَعــِن الزُّ
ــَك ِكْســَرى َوقَْيَصــَر. ــِة، َوَل ُمْل ــُت َكاللَّْيلَ َمــا َرأَْي

ــِة الُحَدْيبِيـَـِة: أَنَّ ُعــْرَوةَ ْبــَن َمْســعُوٍد قـَـاَل ِلقَُرْيــٍش: أَْي قـَـْوِم: َوهللِا لَقـَـْد َوفـَـْدُت َعلـَـى الُملـُـوِك،  َونَْحــُو َهــَذا فِــي قِصَّ
ــُم أَْصَحــاُب  ُمــهُ أَْصَحابُــهُ َمــا يُعَّظِ ــْدُت َعلَــى قَْيَصــَر َوِكْســَرى َوالنََّجاِشــّيِ، َوهللِا َمــا َرأَْيــُت َمِلــًكا قَــطُّ يُعَّظِ َوَوفَ
ــَم نَُخاَمــةً إِلَّ َوقَعَــْت فِــي َكــّفِ َرُجــٍل ِمْنُهــْم فََدلَــَك بَِهــا  ــًدا، َوهللِا إِْن تَنَخَّ ــٍد - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - ُمَحمَّ ُمَحمَّ

. َوْجَهــهُ َوِجْلــَدهُ. َرَواهُ البَُخــاِريُّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم - َدَخَل َمكَّةَ َوَعلَى َرأِْسِه اْلِمْغفَُر. ِ - َصلَّى للاَّ ِحيَحْيِن، َعْن أَنٍَس، أَنَّ َرُسوَل للاَّ َوفِي الصَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يـَـْوَم فَتـْـحِ َمكَّــةَ َوُهــَو َعلـَـى َدَرجِ اْلَكْعبـَـِة:  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ
ِ الَّــِذي َصــَدَق َوْعــَدهُ، َونََصــَر َعْبــَدهُ، َوَهــَزَم اْلَْحــَزاَب َوْحــَدهُ”. َرَواهُ أَْحَمــُد. »اْلَحْمــُد لَّ

َوقَــاَل اْبــُن إِْســَحاَق: ثـُـمَّ قَــاَل: »يَــا َمْعَشــَر قَُرْيــٍش، َمــا تـَـَرْوَن أَنِّــي فَاِعــٌل فِيُكــْم؟« قَالُــوا: َخْيــًرا، أٌَخ َكِريــٌم، 
ــاَل: »اْذَهبُــوا فَأَْنتـُـُم الطُّلَقَــاُء«. َواْبــُن أَخٍ َكِريــٍم، قَ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - أَْن يَْمُحوَهــا، فَبَــلَّ  ِ - َصلَّــى للاَّ ــِة ُصــَوٌر، فَأََمــَر َرُســوُل للاَّ ــاَل: َكاَن فِــي اْلَكْعبَ ــٍر، قَ َوَعــْن َجابِ
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ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َوَمــا فِيَهــا ِمْنَهــا َشــْيٌء. َرَواهُ أَْحَمــُد. ِ - َصلَّــى للاَّ ــِه. فََدَخلََهــا َرُســوُل للاَّ ُعَمــُر ثَْوبًــا َوَمَحاَهــا بِ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َمكَّــةَ يـَـْوَم اْلفَتـْـحِ، َوَحــْوَل اْلبَْيــِت  ِ - َصلَّــى للاَّ ِ ْبــن َمْســعُوٍد، قـَـاَل: َدَخــَل َرُســوُل للاَّ َوَعــْن َعْبــِد للاَّ
ِســتُّوَن َوثََاثُِمائـَـِة نُُصــٍب، فََجعـَـَل يَْطعَنَُهــا بِعـُـوٍد فِــي يـَـِدِه، َويَقـُـوُل: »َجــاَء اْلَحــقُّ َوَزَهــَق اْلبَاِطــُل، َجــاَء اْلَحــقُّ 

َوَمــا يُْبــِدي اْلبَاِطــُل َوَمــا يُِعيــُد«. َرَواهُ اْلبَُخــاِريُّ َوُمْســِلٌم.
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ِ َتْوَبًة َنُصوًحا(. يَن آَمنُوا تُوبُوا ِإَل الّلَ ِ ا اّلَ َ قاَل تَعَالَى: )َيا أَّيُ

لََعّلَُكــْم  ُمْؤِمنُــوَن 
ْ
ال ــا  َ أَّيُ َجِيًعــا   ِ الّلَ ِإَل  )َوتُوبُــوا  تَعَالَــى:  َوقَــاَل 

. َن( تُْفِلُحــو

فَالُمْؤِمُن َوالَكافُِر، َوالبَرُّ َوالفَاِجُر يَْحتَاُجوَن إِلَى التَّْوبَِة. 

فَعـَـِن الََغــّرِ ْبــِن يََســاٍر الُمَزنـِـّيِ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “يـَـا أَيَُّهــا 
ــهُ  ــٍة: »إِنَّ ــي ِرَوايَ ــِلٌم. َوفِ ةٍ”. َرَواهُ ُمْس ــرَّ ــةَ َم ــْوِم ِمائَ ــي اليَ ُــوُب فِ ــي أَت ــتَْغِفُروهُ، فَإِنِّ ِ َواْس ــى للاَّ ــوا إِلَ ــاُس، تُوبُ النَّ

ةٍ«. ــْوِم ِمائـَـةَ َمــرَّ ــاُن َعلَــى قَْلبِــي، َوإِنِّــي َلَْســتَْغِفُر هللاَ، فِــي اْليَ لَيُغَ

َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر، قـَـاَل: إِْن ُكنَّــا لَنَعـُـدُّ فـِـي الَمْجِلــِس ِللنَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “َرّبِ اْغِفــْر ِلــي َوتـُـْب 
ةً.  ِحيــُم” ِمائـَـةَ َمــرَّ اُب الرَّ ، إِنَّــَك أَْنــَت التَّــوَّ َعلـَـيَّ

ــُن  ــو َداُوَد، َواْب ــُد، َوأَبُ ــَرِد، َوأَْحَم ــي الََدِب الُمْف ــاِريُّ فِ ــوُر”. َرَواهُ البَُخ اُب الغَفُ ــوَّ ــَت التَّ ــَك أَْن ــٍظ: “إِنَّ ــي لَْف َوفِ
ــٌح. ــٌن َصِحي ــٌث َحَس ــَذا َحِدي ــاَل: َه ، َوقَ ــِذيُّ ــْه، َوالتِّْرِم َماَج

ــِه بَْعــَد َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -؟ َوَمــْن َل يَْحتـَـاُج إِلَــى التَّْوبَــِة َوالْســتِْغفَاِر  فََمــْن يَأَْمــُن َعلَــى قَْلبِ
ــِه َوَســلََّم -؟. ــُع َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْي َوَهــَذا َصنِي

َوَعــْن بَُرْيــَدةَ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فِــي َشــأِْن َماِعــٍز: »لَقـَـْد تـَـاَب تَْوبـَـةً، لـَـْو قُِســَمْت 
ــٍة لََوِســعَتُْهْم«. َوقـَـاَل فِــي َشــأِْن اْلغَاِمِديَّــِة: »لَقـَـْد تَابـَـْت تَْوبـَـةً، لـَـْو تَابََهــا َصاِحــُب َمْكــٍس لَغُِفــَر لـَـهُ«. بَْيــَن أُمَّ

َوَعــْن ِعْمــَراَن ْبــِن ُحَصْيــٍن، أَنَّ نَبِــيَّ هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل فِــي َشــأِْن الُجَهنِيَّــِة: »لَقـَـْد تَابـَـْت تَْوبـَـةً 
تَِهــا. لـَـْو قُِســَمْت بَْيــَن َســْبِعيَن ِمــْن أَْهــِل اْلَمِدينـَـِة لََوِســعَتُْهْم«. َرَواَهــا ُمْســِلٌم. فَالتَّْوبـَـةُ تَتَفـَـاَوُت فِــي قُوَّ

َوَمــَع ِغنـَـى هللِا َعــْن ِعبـَـاِدِه، َوَحاَجتِِهــْم إِلَْيــِه، إِلَّ أَنَّــهُ - َعــزَّ َوَجــلَّ - يَْفــَرُح بِتَْوبـَـِة التَّائِــِب، فَعـَـْن أَنـَـِس ْبــِن َماِلــٍك 
ُ أَْفــَرُح بِتَْوبـَـِة َعْبــِدِه ِمــْن أََحِدُكــْم َســقََط  َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “َلَّ

َعلـَـى بَِعيــِرِه َوقـَـْد أََضلَّــهُ فِــي أَْرٍض فـَـَاةٍ”. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.
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َوالَمْعِصيَةُ إِْن َكانَْت بَْيَن العَْبِد َوبَْيَن هللِا تَعَالَى، فَلََها ثََلثَةُ ُشُروٍط:

أََحُدَها: أَْن يُْقِلَع َعِن الَمْعِصيَِة.

َوالثَّانِي: أَْن يَْنَدَم َعلَى فِْعِلَها.

َوالثَّالُث: أَْن يَْعِزَم أَْن َل يَعُوَد إِلَْيَها. 

َوإِْن َكانَِت الَمْعِصيَةُ تَتَعَلَُّق بِآَدِمّيٍ، فََل بُدَّ أَْن يَْبَرأَ ِمْن َحّقِ َصاِحبَِها.
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 - ِ ــوِل للاَّ ــِرَي بَِرُس ــةَ أُْس ــاَل: “لَْيلَ ــهُ، قَ ــَي هللاُ َعْن ــٍك َرِض ــِن َماِل ــِس ْب ــْن أَنَ َع
ــَماِء  ــى السَّ ــِه إِلَ ــِة ... ثُــمَّ َعــَرَج بِ ــِه َوَســلََّم - ِمــْن َمْســِجِد الَكْعبَ َصلَّــى هللاُ َعلَْي
ــاَل:  ــَذا؟ فَقَ ــْن َه ــَماِء: َم ــُل السَّ ــاَداهُ أَْه ــا، فَنَ ــْن أَْبَوابَِه ــا ِم ــَرَب بَابً ــا، فََض ْنيَ الدُّ
ــاَل:  ــَث؟ قَ ــْد بُِع ــاَل: َوقَ ــٌد، قَ ــَي ُمَحمَّ ــاَل: َمِع ــَك؟ قَ ــْن َمعَ ــوا: َوَم ــُل، قَالُ ِجْبِري
ــَماِء ... الَحِديــَث”.  ــُل السَّ ــِه أَْه ــًا، فَيَْستَْبِشــُر بِ ــِه َوأَْه ــا بِ ــوا: فََمْرَحبً ــْم، قَالُ نَعَ

ــِه. ــٌق َعلَْي ُمتَّفَ

ةِ النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َكاَن فِــي َســابَِع َعَشــَر َرَمَضــاَن. قـَـاَل أَبـُـو َجْعفـَـٍر  َوقـَـْد قِيــَل: إِنَّ اْبتِــَداَء نُبـُـوَّ
ــهُ بِِحــَراٍء بِِرَســالَِة هللِا - َعــزَّ  ــِه َوَســلََّم -، ثُــمَّ َظَهــَر لَ ــى َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْي ــَزَل ِجْبِريــُل َعلَ ــُر: نَ البَاقِ

َوَجــلَّ - يَــْوَم الثْنَْيــِن، ِلَســْبَع َعْشــَرةَ َخلَــْت ِمــْن َرَمَضــاَن.

ــْن  ــْت ِم ــَرةَ َخلَ ــْبَع َعْش ــْبِت لََس ــةَ السَّ ــَراَج َكاَن لَْيلَ ــيَاِخِه: “أَنَّ الِمْع ــْن أَْش ــِدّيِ، َع ــْن الَواقِ ــْعٍد، َع ــُن َس ــَر اْب َوَذَك
ــَماِء”. ــى السَّ ــَرةِ، إِلَ ــَل الِهْج ــاَن قَْب َرَمَض

ٍد - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم - َرْحَمةٌ ِلْلَخْلِق أَْجَمِعيَن بَِل اْستِثْنَاٍء.  إِنَّ بَْعثَةَ نَبِيِّنَا ُمَحمَّ

ــَب  ــِر ُكتِ ــْوِم اآلِخ ــاهلِل َواليَ ــَن بِ ــْن آَم ــاٍس: َم ــُن َعبَّ ــاَل اْب ــنيَ(. قَ َعالَِم
ْ
ــًة لِّل نَاَك ِإّلَ َرْحَ

ْ
ــل ــا أَْرَس ــى: )َوَم ــاَل تَعَالَ قَ

ــَم ِمــَن الَخْســِف  ــا أََصــاَب الَُم ــَي ِممَّ ــاهلِل َوَرُســوِلِه، ُعوفِ ــْم يُْؤِمــْن بِ ــا َواآلِخــَرةِ، َوَمــْن لَ ْنيَ ــي الدُّ ْحَمــةُ فِ ــهُ الرَّ لَ
ــْذِف. َوالقَ

َوقـَـاَل ُرْســتُْم ِلِرْبِعــّيِ ْبــِن َعاِمــٍر: َمــا َجــاَء بُِكــْم؟ فَقـَـاَل لـَـهُ: لَقـَـْد اْبتَعَثَنـَـا هللاُ ِلنُْخــِرَج الِعبـَـاَد ِمــْن ِعبـَـاَدةِ الِعبـَـاِد إِلـَـى 
ْنيـَـا إِلـَـى َســعَتَِها. ِعبـَـاَدةِ َرّبِ الِعبـَـاِد، َوِمــْن َجــْوِر الَْديـَـاِن إِلـَـى َعــْدِل اإِلْســَاِم، َوِمــْن ِضيــِق الدُّ

ــا َســأَلَهُ النََّجاِشــيُّ َعــْن ِدينِِهــْم، فَقـَـاَل لـَـهُ: “أَيَُّهــا اْلَمِلــُك، ُكنَّــا قَْوًمــا أَْهــَل َجاِهِليَّــٍة،  قـَـاَل َجْعفـَـُر ْبــُن أَبِــي َطاِلــٍب لَمَّ
ــا  ــِويُّ ِمنَّ ــأُْكُل اْلقَ ــَواَر، يَ ــيُء اْلِج ــاَم، َونُِس ــُع اْلَْرَح ــَش، َونَْقَط ــي اْلفََواِح ــةَ، َونَأْتِ ــأُْكُل اْلَمْيتَ ــاَم، َونَ ــُد اْلَْصنَ نَْعبُ
ُ إِلَْينـَـا َرُســوًل ِمنَّــا، نَْعــِرُف نََســبَهُ َوِصْدقـَـهُ َوأََمانَتـَـهُ َوَعفَافـَـهُ، فََدَعانـَـا  ِعيــَف، فَُكنَّــا َعلـَـى َذِلــَك َحتَّــى بَعـَـَث للاَّ الضَّ
ــا  ــاِن، َوأََمَرنَ ــاَرةِ َواْلَْوثَ ــْن اْلِحَج ــِه ِم ــْن ُدونِ ــا ِم ــُن َوآبَاُؤنَ ــُد نَْح ــا نَْعبُ ــا ُكنَّ ــَع َم ــَدهُ، َونَْخلَ ــَدهُ َونَْعبُ ِ ِلنَُوِحّ ــى للاَّ إِلَ
ــا  َمــاِء، َونََهانَ ِحــِم، َوُحْســِن اْلِجــَواِر، َواْلَكــِفّ َعــْن اْلَمَحــاِرِم َوالِدّ ــِة الرَّ ــِة، َوِصلَ بِِصــْدِق اْلَحِديــِث، َوأََداِء اْلََمانَ
َ َوْحــَدهُ َل نُْشــِرُك  ــا أَْن نَْعبُــَد للاَّ ــِة، َوأََمَرنَ ــْذِف اْلُمْحَصنَ وِر، َوأَْكِل َمــاِل اْليَتِيــِم، َوقَ ــْوِل الــزُّ َعــْن اْلفََواِحــِش، َوقَ
ــِه  ــا بِ ــاهُ َوآَمنَّ ْقنَ ْســَاِم -، فََصدَّ ــوَر اإْلِ ــِه أُُم ــدََّد َعلَْي ــاَل: فَعَ ــاِم - قَ يَ َكاةِ، َوالِصّ ــَاةِ، َوالــزَّ ــا بِالصَّ ــِه َشــْيئًا، َوأََمَرنَ بِ
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ــا َمــا  ــا، َوأَْحلَْلنَ َم َعلَْينَ ــا َمــا َحــرَّ ْمنَ ــِه َشــْيئًا، َوَحرَّ ــْم نُْشــِرْك بِ َ َوْحــَدهُ فَلَ ــا للاَّ ــِه، فَعَبَْدنَ ــى َمــا َجــاَء بِ ــاهُ َعلَ َواتَّبَْعنَ
ــا”. َرَواهُ أَْحَمــُد. أََحــلَّ لَنَ



35

20

ا(. ُهْ َوتَُزّكِهِيم ِبَ
ُ

ر  ِمْن أَْمَوالِِهْ َصَدَقًة تُطَّهِ
ْ

قَاَل تَعَالَى: )خُذ

َكاةُ الَمْفُروَضةُ ُطْهَرةٌ َونََماٌء. فَالزَّ

ــٍم )34(  ــَذاٍب أَلِ ُه ِبَع ْ ــّرِ ِ فَبَ ــِبيِل الّلَ ــا ِف َس
َ

ــَة َوَل يُنِفقُوَن ِفّضَ
ْ
ــَب َوال ــُزوَن اّلََه نِ

ْ
ــَن َيك ي ِ ــى: )َواّلَ ــاَل تَعَالَ َوقَ

ــُكْم  ــْزُتْ ِلَنفُِس ــا َكنَ ــَذا َم ــوُرُهْ ۖ َهٰ ــْم َوظُُه ــُهْ َوُجنُوُبُ ــا ِجَباُه ــَوٰى ِبَ
ْ

 فَتُك
َ ــّمَ ــاِر َجَه ــا ِف َن

َ
ــٰى َعلَهْي ــْوَم يُْحَم َي

ــُزوَن(. نِ
ْ

ــُمْ َتك ــا كُن ــوا َم ُ فَُذوق

َكاةُ”. َوالَكْنُز، قَاَل اْبُن ُعَمَر: “ُهَو الَماُل الَِّذي َل تَُؤدَّى ِمْنهُ الزَّ

ــٍز، َوإِْن َكاَن تَْحــَت َســْبعِ أََرِضيــَن، َوَمــا َكاَن َظاِهــًرا َل تُــَؤدَّى  ــَس بَِكْن َي َزَكاتُــهُ فَلَْي ــا أُّدِ ــُن ُعَمــَر: َم ــاَل اْب َوقَ
َزَكاتـُـهُ فَُهــَو َكْنــٌز. 

َوقَْد ُرِوَي َهَذا َعْن ُعَمَر، َواْبِن َعبَّاٍس، َوَجابٍِر، َوأَبِي ُهَرْيَرةَ، َرِضَي هللاُ َعْنُهْم.

ــِب  ــْن َصاِح ــا ِم ــلََّم -: “َم ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــاَل َرُســوُل للاَّ ــاَل: قَ ــهُ، قَ ُ َعْن ــي ُهريــرةَ َرِضــَي للاَّ ــْن أَب َوَع
ــَي  ــاٍر، فَأُْحِم ــْن نَ ــُح ِم ــهُ َصفائِ ــْت لَ ــِة ُصفَِّح ــْوُم الِقياَم ــا، إِلَّ إَِذا َكاَن يَ ــا َحقََّه ي ِمْنَه ــَؤّدِ ــٍة، َل يُ ــٍب، َوَل فِضَّ َذَه
َعلَْيَهــا فِــي نـَـاِر َجَهنَّــَم، فَيُْكــَوى بَهــا َجْنبـُـهُ، َوَجبِينـُـهُ، َوَظْهــُرهُ، ُكلََّمــا بـَـَرَدْت أُِعيــَدْت لـَـهُ فِــي يـَـْوٍم َكاَن ِمْقــَداُرهُ 
ــا  ــاِر”. قِيــَل: يَ ــى النَّ ــا إِلَ ــِة َوإِمَّ ــى الَجنَّ ــا إِلَ ــَرى َســبِيلُهُ، إِمَّ ــاِد، فَيُ ــَن الِعبَ ــَف َســنٍَة، َحتَّــى يُْقَضــى بَْي َخْمِســيَن أَْل
ــا، إِلَّ  ــْوَم ِوْرِدَه ــا يَ ــا، َحْلبَُه َه ــْن َحقِّ ــا، َوِم ــا َحقََّه ي ِمْنَه ــَؤّدِ ــٍل َل يُ ــِب إِبِ ــاَل: “َوَل َصاِح ــُل؟ قَ بِ ِ، فَاإْلِ َرُســوَل للاَّ
إَِذا َكاَن يَــْوُم الِقيَاَمــِة بُِطــَح لََهــا بِقَــاعٍ قَْرقَــٍر أَْوفَــَر َمــا َكانَــْت، َل يَفِقــُد ِمْنَهــا فَِصيــًا َواِحــًدا، تََطــُؤهُ بِأَْخفَافَِهــا، 
ــَف َســنٍَة،  ــَداُرهُ َخْمِســيَن أَْل ــْوٍم َكاَن ِمْق ــي يَ ــِه أُْخَراَهــا، فِ ــِه أُوَلَهــا، ُردَّ َعلَْي ــا َمــرَّ َعلَْي ــا، ُكلََّم ــهُ بِأَْفَواِهَه َوتَعَضُّ
ــُر  ِ، فَاْلبَقَ ــوَل للاَّ ــا َرُس ــَل: يَ ــاِر”. قِي ــى النَّ ــا إِلَ ــِة َوإِمَّ ــى الَجنَّ ــا إِلَ ــبِيلُهُ، إِمَّ ــَرى َس ــاِد، فَيُ ــَن الِعبَ ــى يُْقَضــى بَْي َحتَّ
ــاعٍ  ــا بِقَ ــَح لََه ــِة، بُِط ــْوُم الِقيَاَم ــا إِلَّ إَِذا َكاَن يَ ــا َحقََّه ي ِمْنَه ــَؤّدِ ــٍم َل يُ ــٍر َوَل َغنَ ــِب بَقَ ــاَل: “َوَل َصاِح ــُم؟ قَ َوالغَنَ
ــُؤهُ  ــا، َوتََط ــهُ بِقُُرونَِه ــاُء، تَْنَطُح ــاُء، َوَل َعْضبَ ــاُء، َوَل َجْلَح ــا َعْقَص ــَس فِيَه ــْيئًا، لَْي ــا َش ــُد ِمْنَه ــٍر، َل يَْفِق قَْرقَ
بِأَْظَافَِهــا، ُكلََّمــا َمــرَّ َعلَْيــِه أُوَلَهــا، ُردَّ َعلَْيــِه أُْخَراَهــا، فِــي يـَـْوٍم َكاَن ِمْقــَداُرهُ َخْمِســيَن أَْلــَف َســنٍَة، َحتَّــى يُْقَضــى 

ــِه.  ــٌق َعلَْي ــاِر”. ُمتَّفَ ــى النَّ ــا إِلَ ــِة َوإِمَّ ــى الَجنَّ ــا إِلَ ــاِد، فَيُــَرى َســبِيلُهُ، إِمَّ ــَن الِعبَ بَْي

ــِة  ــائَِمِة بَِهيَم ــاَرِة، َوَس ــُروِض التَِّج ــِد، َوُع ــِة، َوالنَّْق ــِب َوالِفضَّ ــِة: الذََّه َكِويَّ ــَواِل الزَّ ــي الَْم ــُب فِ َكاةُ تَِج ــزَّ َوال
ــِل. ــّيِ َوالعََس ــي الُحِل ــَف فِ ــاِر، َواْختُِل ــوِب َوالثَِّم ــَن الُحبُ ــَن الَْرِض ِم ــاِرجِ ِم ــاِم، َوالَخ الَْنعَ



36

21

ْعلُوٌم(.  ّمَ
ٌ

يَن ِف أَْمَوالِِهْ َحّق ِ قَاَل تَعَالَى: )َواّلَ

ــا -  ــاُف َونَْحُوَه ــِه فَالَْوقَ ــِلُم، َوَعلَْي ــهُ الُمْس ــِذي يَْمِلُك ــاِل الَّ ــةٌ بِالَم قَ َكاةُ ُمتَعَلِّ ــزَّ فَال
ــا.  ــْخِص - َل َزَكاةَ فِيَه ــُع ِللشَّ ــي هلِل َل تَْرِج الَّتِ

ــْوِل  ــى القَ َكاةُ، َوَعلَ ــزَّ ــِه ال ــُب فِي ــاَب، تَِج ــٌغ النَِّص ــَو بَاِل ــْوُل َوُه ــِه الَح ــاَل َعلَْي ــا َح ــًكا تَامًّ ــوٍك ِمْل ــاٍل َمْملُ َوُكلُّ َم
ــِة.  ــاِت الَخاصَّ ــاِب الْحتِيَاَج ــِرِف، َوأَْصَح ــوِن، َوالَخ ــّيِ، َوالَمْجنُ بِ ــاِل الصَّ ــي َم ــُب فِ ــحِ تَِج اِج الرَّ

َواجِ، َوبِنَاِء الَمْسَكِن، َوِشَراِء السَّيَّاَرِة، َونَْحِو َذِلَك. َوتَِجُب فِي الَماِل الُمعَّدِ ِللزَّ

ــُح  ــا، َوِرْب ــَد َحَصاِدَه ــا ِعْن ــُب َزَكاتَُه ــُر تَِج ــَكاُل َوتُدََّخ ــي تُ ــاِر الَّتِ ــوِب َوالثَِّم ــَن الُحبُ ــَن الَْرِض ِم ــاِرُج ِم َوالَخ
ــا.  َهاتَِه ــْوُل أُمَّ ــا َح ــائَِمِة َحْولَُه ــاُج السَّ ــاِل، َونِتَ ــْوُل َرأِْس الَم ــهُ َح ــاَرةِ َحْولُ التَِّج

ــِة، َوالعََســُل َعلـَـى القـَـْوِل  َكاِز الُخُمــُس« َمتـَـى ُوِجــَد، َوَكَذِلــَك َمتـَـى ُوِجــَد الَمْعــِدُن ِمــَن الذََّهــِب َوالِفضَّ »َوفِــي الــّرِ
َكاةِ فِيِه. بُِوُجــوِب الــزَّ

ّرِ َوالنَّْســِل، َوإِْن َكاَن يَبِيــُع ِمْنَهــا إَِذا َكانَــْت َراِعيَــةً الَحــْوَل أَْو  ِة ِللــدَّ َكاةُ فِــي بَِهيَمــِة الَْنعَــاِم الُمعَــدَّ َوتَِجــُب الــزَّ
ــى َكعُــُروِض التَِّجــاَرِة. ُم ِعْنــَد ُحلُــوِل الَحــْوِل َوتَُزكَّ أَْكثـَـَرهُ، إِلَّ أَْن تَُكــوَن ِللتَِّجــاَرِة فَتُقَــوَّ

ــا ُســِقَي بِالنَّْضــحِ نِْصــُف  ــُر، َوفِيَم ــا العُْش ــاِر أَْو َكاَن َعثَِريًّ ــوِب َوالثَِّم ــَن الُحبُ ــوُن ِم ــَماُء َوالعُيُ ــا َســقَْت السَّ َوفِيَم
ــا. ــْي َعَشــَر ِكيلُوِجَراًم ــي ِســتَِّمائٍَة َواثْنَ ــَغ َخْمَســةَ أَْوُســٍق، يَْعنِ ــِر، إَِذا بَلَ العُْش

َوَمْن َذَهَب إِلَى أَنَّ العََسَل فِيِه َزَكاةٌ، قَدََّر نَِصابَهُ بِاثْنَْيِن َوِستِّيَن ِكيلُوِجَراًما، َوفِيِه العُْشُر. 

َكاةُ فِي الذََّهِب إَِذا بَلََغ ِعْشِريَن ِمثْقَاًل، َوِزنَتُهُ َخْمَسةٌ َوثََمانُوَن ِجَراًما. َوتَِجُب الزَّ

ــُع العُْشــِر.  ــا َخْمُســِمائٍَة َوَخْمَســةٌ َوتِْســعُوَن ِجَراًمــا، َوفِيِهَمــا ُرْب ــْت ِمائَتَــي ِدْرَهــٍم، َوِزنَتَُه ــِة إَِذا بَلَغَ ــي الِفضَّ َوفِ
ــهُ َل يَُضــمُّ ِجْنــٌس إِلَــى ِجْنــٍس آَخــَر.  اِجــُح أَنَّ َوالرَّ

ُم بِِســْعِرَها ِعْنــَد تََمــاِم الَحــْوِل. َويَُجــوُز  ــِة فِــي تَْكِميــِل النَِّصــاِب، َوتُقـَـوَّ ــا العـُـُروُض فَتَُضــمُّ إِلـَـى الذََّهــِب َوالِفضَّ أَمَّ
إِْخــَراُج الِقيَمــِة إَِذا َكاَن ِلَمْصلََحــٍة.

ــَو  ــةَ، َوُه ــي َحنِيفَ ــِب أَبِ ــا ِلَمْذَه ــِه، ِخَافً ــِة َل َزَكاةَ فِي ــتِْعَماِل َوالعَاِريَ ــدَّ ِلِاْس ــيَّ الُمعَ ــى أَنَّ الُحِل ــوُر َعلَ َوالُجْمُه
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ــَد. ــْن أَْحَم ــةٌ َع ِرَوايَ

يَهــا، إِلَّ أَْن  َوَزَكاةُ الَْســُهِم: إِْن َكانَــْت ِلْلُمتَاَجــَرةِ، يَبِيــُع َويَْشــتَِري فِيَهــا، فَُحْكُمَهــا ُحْكــُم ُعــُروِض التَِّجــاَرةِ يَُزّكِ
ــِرَكةُ.  يَهــا الشَّ تَُزّكِ

َرةِ، فََا َزَكاةَ فِيَها. َوهللاُ أَْعلَُم. ْبَح َكالِعَماَرةِ الُمَؤجَّ َوإِْن َكانَْت ِلِاْستِثَْماِر، بِأَْن يُِريَد الّرِ
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ــا 
َ

ــنيَ َعلَهْي َعاِمِل
ْ
ــاِكنِي َوال َمَس

ْ
اِء َوال

َ
ــر فَُق

ْ
ــاُت لِل َدَق ــا الّصَ ــى: )ِإّنََم ــاَل تَعَالَ قَ

َواْبــِن   ِ الّلَ َســِبيِل  َوِف  َغاِرِمــنيَ 
ْ
َوال َقــاِب  الّرِ َوِف  قُلُوُبُــْم  ُمَؤلََّفــِة 

ْ
َوال

ــمٌ(. ــمٌ َحِك ُ َعِل ِ ۗ َوالّلَ ــَن الّلَ ــًة ّمِ ــِبيِل ۖ فَِريَض الّسَ

َكاةُ َمْحُصوَرةٌ فِي َهِذِه الثََّمانِيَِة الَْصنَاِف. فَالزَّ

ــى هللاُ  ــيَّ – َصلَّ ــاٍس َرِضــَي هللاُ َعْنُهَمــا: أَنَّ النَّبِ ــِن َعبَّ ــِن اْب ــٍف َواِحــٍد ِمْنَهــا، فَعَ َكاةِ ِلِصْن َويُْجــِزُئ إِْعَطــاُء الــزَّ
ــي  ــةً فِ ــْم َصَدقَ ــَرَض َعلَْيِه ــْد اْفتَ ــِه: “أَنَّ هللاَ قَ ــَث، َوفِي ــَر الَحِدي ــِن ... فََذَك ــى اليََم ــاذًا إِلَ ــَث ُمعَ ــلََّم - بَعَ ــِه َوَس َعلَْي

ــاِرّيِ. ــُظ ِلْلبَُخ ــِه، َواللَّْف ــٌق َعلَْي ــْم”. ُمتَّف ــي فُقََرائِِه ــَردُّ فِ ُ ــْم، فَت ــْن أَْغنِيَائِِه ــذُ ِم ــْم، تُْؤَخ أَْمَواِلِه

ِفيــَن َوالَْقِربَــاَء، ِســَوى الُُصــوِل َوالفُــُروعِ، َوَمــْن  ــةً الُمتَعَفِّ ــي الُمْســتَِحقِّيَن، َوَخاصَّ ى الُمَزّكِ َويَْنبَِغــي أَْن يَتََحــرَّ
تَِجــُب َعلَْيــِه نَفَقَتُُهــْم.

ــَل  ــْن َجِه ــي ِلَم ــَؤاِلِهْم يُوِح ــَدُم ُس ــْم َوَع ــُر َحاِلِه ــِف(؛ فََظاِه ــَن الّتََعّفُ ــاءَ ِم ــُل أَْغنَِي َجاِه
ْ
ــُهُُم ال ــى: )َيْحَس ــاَل تَعَالَ قَ

ــِه َوَســلََّم  ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــهُ، أَنَّ َرُســوَل للاَّ ُ َعْن ــَرةَ َرِضــَي للاَّ ــي ُهَرْي ــْن أَبِ ــْم أَنَُّهــْم َل يَْحتَاُجــوَن، فَعَ أَْوَضاَعُه
ــِن  ــاِن، َولَِك ــَرةُ َوالتَّْمَرتَ ــاِن، َوالتَّْم ــةُ َواللُّْقَمتَ ــُردُّهُ اللُّْقَم ــاِس تَ ــى النَّ ــوُف َعلَ ــِذي يَُط ــِكيُن الَّ ــَس الِمْس ــاَل: »لَْي -، قَ
الِمْســِكيُن الَّــِذي لَ يَِجــُد ِغنـًـى يُْغنِيــِه، َولَ يُْفَطــُن بـِـِه، فَيُتََصــدَُّق َعلَْيــِه، َوَل يَقـُـوُم فَيَْســأَُل النَّــاَس«. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.

ــةٌ،  ــَكْيِن َصَدقَ ــى اْلِمْس ــةُ َعلَ َدقَ ــاَل: »الصَّ ــلََّم -، قَ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ــّيِ - َصلَّ ــْن النَّبِ ــٍر َع ــِن َعاِم ــْلَماَن ْب ــْن َس َوَع
ــنَهُ،  ، َواْبــُن َماَجــْه، َوالتِّْرِمــِذيُّ َوَحسَّ ِحــِم ثِْنتـَـاِن: َصَدقَــةٌ َوِصلَــةٌ«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوالنََّســائِيُّ َوِهــَي َعلَــى ِذي الرَّ
ِ ْبــِن َمْســعُوٍد فِــي  َهــا َحِديــُث َزْينَــَب اْمــَرأَةِ َعْبــِد للاَّ ، َواْلَحاِكــُم، َولَــهُ َشــَواِهُد، أََصحُّ َواْبــُن ِحبَّــاَن، َوالدَّاَرقُْطنِــيُّ

ــِن. ِحيَحْي الصَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، أَنَّــهُ قـَـاَل: »اْلَمْســأَلَةُ َل تَِحــلُّ إِلَّ ِلثََاثـَـٍة: ِلــِذي فَْقــٍر ُمْدقِــعٍ،  َوَعــْن أَنـَـٍس، َعــْن النَّبِــّيِ - َصلَّــى للاَّ
أَْو ِلــِذي ُغــْرٍم ُمْفِظــعٍ، أَْو ِلــِذي َدٍم ُموِجــعٍ«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوأَبـُـو َداُوَد، َوالتِّْرِمــِذيُّ َوَحسَّــنَهُ، َواْبــُن َماَجــْه.

قَْولُهُ: )ُمْدقٍِع(: ُهَو اْلفَْقُر الشَِّديُد.

وقَْولُهُ: )ُغْرٍم ُمْفِظٍع(: ُهَو َما يَْلَزُم أََداُؤهُ، َواْلُمْفِظُع ُهَو الشَِّديُد الَِّذي َجاَوَز اْلَحدَّ. 

ُل ِديَةً َعْن قَِريبِِه اْلقَاتِِل. َوقَْولُهُ: )أَْو ِلِذي َدٍم ُموِجٍع(: ُهَو الَِّذي يَتََحمَّ
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ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَقُــوُل: »َمــْن َســأََل النَّــاَس أَْمَوالَُهــْم  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ، قَــاَل: َســِمْعُت َرُســوَل للاَّ
تََكثُّــًرا، فَإِنََّمــا يَْســأَُل َجْمــًرا، فَْليَْســتَِقلَّ أَْو ِليَْســتَْكثِْر«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوُمْســِلٌم، َواْبــُن َماَجــْه.

فَُسَؤاُل النَّاِس الَماَل ِمْن َغْيِر َحاَجٍة ُمْعتَبََرةٍ: َحَراٌم.
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ــلََّم  ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــاَل َرُس ــاَل: قَ ــٍرو، قَ ــِن َعْم ِ ْب ــِد للاَّ ــْن َعْب َع
ــو  ــُد، َوأَبُ ــِوّيٍ«. َرَواهُ أَْحَم ةٍ َس ــرَّ ــِذي ِم ــّيٍ، َوَل ِل ــةُ ِلغَنِ َدقَ ــلُّ الصَّ -: »َل تَِح
َحــهُ اْبــُن ِحبَّــاَن، َوالَحاِكــُم،  َداُوَد، َوالتِّْرِمــِذيُّ َوَحسَّــنَهُ ُهــَو َواْبــُن َحَجــٍر، َوَصحَّ
. ــائِيُّ ــْه، َوالنََّس ــُن َماَج ــُد، َواْب ــَرةَ، َرَواهُ أَْحَم ــي ُهَرْي ــِث أَبِ ــْن َحِدي ، ِم ــيُّ َوالذََّهبِ

ةٍ َسِوّيٍ”؛ أَْي: قَِوّيٍ َسِليِم اْلَخْلِق. قَْولُهُ: “ِمرَّ

ــلََّم -  ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ــيَّ - َصلَّ ــا النَّبِ ــا أَتَيَ ــَراهُ أَنَُّهَم ــِن أَْخبَ ــاِر: »أَنَّ َرُجلَْي ــِن اْلِخيَ ــِدّيِ ْب ــِن َع ِ ْب ــِد للاَّ ــْن ُعبَْي َوَع
َرآُهَمــا َجْلَدْيــِن، فَقـَـاَل: إْن ِشــئْتَُما أَْعَطْيتُُكَمــا، َوَل َحــظَّ فِيَهــا ِلغَنِــّيٍ  َدقـَـِة، فَقَلَّــَب فِيِهَمــا اْلبََصــَر َوِ يَْســأََلنِِه ِمــْن الصَّ

، َوقَــاَل أَْحَمــُد: َهــَذا أَْجَوُدَهــا إْســنَاًدا. َوَل ِلقَــِوّيٍ ُمْكتَِســٍب«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوأَبُــو َداُوَد، َوالنََّســائِيُّ

َوُرِوَي َعْنه أَنَّهُ قَاَل: َما أَْجَوَدهُ ِمْن َحِديٍث.

قَْولُهُ: )َجْلَدْيِن(: أَْي: قَِويَّْيِن.

ُجــُل َوْجَهــهُ،  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »إنَّ اْلَمْســأَلَةَ َكــدٌّ يَِكــدُّ بَِهــا الرَّ ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن َســُمَرةَ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل للاَّ
َحــهُ،  ، َوالتِّْرِمــِذيُّ َوَصحَّ ــو َداُوَد، َوالنََّســائِيُّ ــهُ«. َرَواهُ أَبُ ــدَّ ِمْن ــٍر َل بُ ــي أَْم ُجــُل ُســْلَطانًا، أَْو فِ ــأََل الرَّ إلَّ أَْن يَْس

َواْبــُن ِحبَّــاَن فِــي َصِحيِحــِه. 

قَْولُهُ: )َكدٌّ(: ِهَي آثَاُر اْلُخُموِش.

ــةً، فَأَتَْيــُت َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ  ْلــُت َحَمالَ ــاَل: تََحمَّ َوَعــْن قَبِيَصــةَ ْبــِن ُمَخــاِرٍق اْلِهَاِلــّيِ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قَ
ــا قَبِيَصــةُ،  ــاَل: “يَ ــاَل: ثُــمَّ قَ ــا، قَ ــَك بَِه ــَر لَ ــةُ، فَنَأُْم َدقَ ــا الصَّ ــْم َحتَّــى تَأْتِيَنَ ــاَل: أَقِ ــا، فَقَ ــأَلُهُ فِيَه ــلََّم - أَْس ــِه َوَس َعلَْي
ــا، ثُــمَّ يُْمِســُك،  ــأَلَةُ َحتَّــى يُِصيبََه ــهُ اْلَمْس ــْت لَ ــةً، فََحلَّ ــَل َحَمالَ ــٍة: َرُجــٍل تََحمَّ ــِد ثََاثَ ــلُّ إِلَّ ِلََح ــأَلَةَ َل تَِح إِنَّ اْلَمْس
َوَرُجــٍل أََصابَتـْـهُ َجائَِحــةٌ اْجتَاَحــْت َمالـَـهُ، فََحلَّــْت لـَـهُ اْلَمْســأَلَةُ َحتَّــى يُِصيــَب قَِواًمــا ِمــْن َعْيــٍش - أَْو قـَـاَل: ِســَداًدا 
ِمــْن َعْيــٍش - َوَرُجــٍل أََصابَتـْـهُ فَاقـَـةٌ، َحتَّــى يَقـُـوَم ثََاثـَـةٌ ِمــْن َذِوي اْلِحَجــا ِمــْن قَْوِمــِه: لَقـَـْد أََصابـَـْت فَُانـًـا فَاقـَـةٌ، 
فََحلَّــْت لـَـهُ اْلَمْســأَلَةُ َحتَّــى يُِصيــَب قَِواًمــا ِمــْن َعْيــٍش - أَْو قـَـاَل: ِســَداًدا ِمــْن َعْيــٍش -، فََمــا ِســَواُهنَّ ِمــَن اْلَمْســأَلَِة 

يَــا قَبِيَصــةُ ُســْحتًا يَأُْكلَُهــا َصاِحبَُهــا ُســْحتًا”. َرَواهُ ُمْســِلٌم.

ــْد  ــَل قَ ُج ــافِِعّيِ، أَنَّ الرَّ ــْن الشَّ ــا، َوُرِوَي َع ــُل َغنِيًّ ُج ــِه الرَّ ــُر بِ ــِذي يَِصي ــَداِر الَّ ــي اْلِمْق ــُب فِ ــْت اْلَمَذاِه ــْد اْختَلَفَ وقَ
ــِه. ــَرةِ ِعيَاِل ــِه َوَكثْ ــي نَْفِس ــِه فِ ــَع َضْعِف ــُف َم ــِه اْلَْل ــِب، َوَل يُْغنِي ــَع اْلَكْس ــِم َم ْرَه ــا بِالّدِ ــوُن َغنِيًّ يَُك
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ــٍد، إنََّمــا ِهــَي أَْوَســاُخ النَّــاِس«.  ــٍد َوَل آِلِل ُمَحمَّ َدقـَـةَ َل تَْنبَِغــي ِلُمَحمَّ َوَعــْن اْلُمطَِّلــِب ْبــِن َربِيعـَـةَ، قـَـاَل: »إنَّ الصَّ
َرَواهُ أَْحَمــُد، َوُمْســِلٌم.



43

24

ِ - َصلَّــى  ِ ْبــِن َمْســعُوٍد، قَالَــْت: قَــاَل َرُســوُل للاَّ َعــْن َزْينَــَب اْمــَرأَةِ َعْبــِد للاَّ
، قَالَْت:   ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -: »تََصدَّْقَن يَا َمْعَشَر النَِّساِء َولَْو ِمْن ُحِليُِّكنَّ ا         لَّ

ـَك َرُجــٌل َخِفيــُف َذاِت اْليَــِد، َوإِنَّ  ِ، فَقُْلــُت: إِنَـّ            فََرَجْعــُت إِلَــى َعْبــِد للاَّ
َدقـَـِة، فَأْتِــِه فَاْســأَْلهُ، فـَـإِْن َكاَن َذِلــَك يُْجــِزُئ َعنـِّـي َوإِلَّ  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـْد أََمَرنـَـا بِالصَّ ِ - َصلَّــى للاَّ َرُســوَل للاَّ
ِ: بـَـْل ائْتِيــِه أَْنــِت، قَالـَـْت: فَاْنَطلَْقــُت، فـَـإَِذا اْمــَرأَةٌ ِمــْن اْلَْنَصــاِر  َصَرْفتَُهــا إلـَـى َغْيِرُكــْم، قَالـَـْت: فَقـَـاَل َعْبــُد للاَّ
ُ َعلَْيــِه  ِ - َصلَّــى للاَّ ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، َحاَجتِــي َحاَجتَُهــا، قَالـَـْت: َوَكاَن َرُســوُل للاَّ ِ - َصلَّــى للاَّ بِبـَـاِب َرُســوِل للاَّ
ُ َعلَْيــِه  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَســلََّم - قـَـْد أُْلِقيـَـْت َعلَْيــِه اْلَمَهابـَـةُ، قَالـَـْت: فََخــَرَج َعلَْينـَـا بِــَاٌل، فَقُْلنـَـا لـَـهُ: ائـْـِت َرُســوَل للاَّ
َدقَــةُ َعْنُهَمــا َعلَــى أَْزَواِجِهَمــا، َوَعلَــى أَْيتـَـاٍم  َوَســلََّم -، فَأَْخبِــْرهُ أَنَّ اْمَرأَتَْيــِن بِاْلبَــاِب يَْســأََلنَِك: أَتُْجــِزُئ الصَّ
ــْر َمــْن نَْحــُن، قَالَــْت: فََدَخــَل بِــَاٌل فََســأَلَهُ، قَــاَل لَــهُ: َمــْن ُهَمــا؟ فَقَــاَل: اْمــَرأَةٌ ِمــْن  فِــي ُحُجوِرِهَمــا؟ َوَل تُْخبِ
ِ، فَقـَـاَل: لَُهَمــا أَْجــَراِن: أَْجــُر اْلقََرابـَـِة، َوأَْجــُر  يَانِــِب؟ فَقـَـاَل: اْمــَرأَةُ َعْبــِد للاَّ اْلَْنَصــاِر، َوَزْينـَـُب، فَقـَـاَل: أَيُّ الزَّ
ْوجِ َوالَْيتـَـاِم فِــي الَحْجــِر: “أَيَْجــِزي  َكاةِ َعلَــى الــزَّ َدقَــِة«. ُمتَّفَــٌق َعلَْيــِه. َولَْفــُظ اْلبَُخــاِرّيِ تَْحــَت بَــاِب الــزَّ الصَّ

ــِة؟”. َدقَ ــَن الصَّ ــِري ِم ــي َحْج ــاٍم فِ ــى أَْيتَ ــَك َوَعلَ ــَق َعلَْي ــي أَْن أُْنِف َعنِّ

 ، ــْوِريُّ ــاَل الثَّ ــِه قَ ــِر، َوبِ ــا الفَِقي ــى َزْوِجَه ــا إلَ ــَع َزَكاتََه ــْرأَةِ أَْن تَْدفَ ــوُز ِلْلَم ــهُ يَُج ــى أَنَّ ــِث َعلَ ــَذا اْلَحِدي ــتُِدلَّ بَِه اُْس
َوايَتَْيــِن َعــْن َماِلــٍك، َوَعــْن أَْحَمــَد، َوُهــَو أَْظَهــُر. َوَذَهبُــوا إِلَــى  ــا أَبِــي َحنِيفَــةَ، َوإِْحــَدى الّرِ ، َوَصاِحبَ ــافِِعيُّ َوالشَّ
ٌع. َوقَــاَل الَمْجــُد اْبــُن تَْيِميَّــةَ: “َهــَذا – أَْي: َحِديــُث َزْينَــَب - ِعْنــَد أَْكثـَـِر أَْهــِل  َدقَــةَ َواِجبَــةٌ، َل تََطــوُّ أَنَّ َهــِذِه الصَّ

عِ”. ــِة التََّطــوُّ ــِم فِــي َصَدقَ اْلِعْل

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل لََهــا:  ــُدهُ َمــا فِــي َصِحيــحِ اْلبَُخــاِرّيِ، ِمــْن َحِديــِث أَبِــي َســِعيٍد، أَنَّ النَّبِــيَّ - َصلَّــى للاَّ َويُعَّضِ
ْجَمــاعِ،  َكاةِ اْلَواِجبَــِة بِاإْلِ ْقــِت َعلَْيِهــْم«. قَالُــوا: ِلَنَّ اْلَولَــَد َل يُْعَطــى ِمــْن الــزَّ »َزْوُجــِك َوَولَــُدِك أََحــقُّ َمــْن تََصدَّ

َكَمــا نَقَلَــهُ اْبــُن اْلُمْنــِذِر َوَغْيــُرهُ. 

ْوجِ: َهــْل  َوقـَـْد اْختَلَفـُـوا فِــي ُوُجــوِب نَفَقـَـِة الُّمِ َعلـَـى َولَِدَهــا َمــَع ُوُجــوِد َواِلــِدِه الفَِقيــِر، َواْختَلَفـُـوا أَْيًضــا فـِـي الــزَّ
ُجــَل َل يُْعِطــي َزْوَجتـَـهُ ِمــْن  يَُجــوُز لـَـهُ أَْن يَْدفـَـَع َزَكاتـَـهُ إلـَـى َزْوَجتِــِه؟ فَقـَـاَل اْبــُن اْلُمْنــِذِر: أَْجَمعـُـوا َعلـَـى أَنَّ الرَّ

َكاةِ َشــْيئًا؛ ِلَنَّ نَفَقَتََهــا َواِجبـَـةٌ َعلَْيــِه. الــزَّ

َكاةِ.  ْوجِ إَِذا َكاَن ِمْن أَْهِل الزَّ َكاةِ إِلَى الزَّ َواُب َجَواُز َدْفعِ الزَّ ٌد العُثَْيِميُن: الصَّ َوقَاَل َشْيُخنَا ُمَحمَّ

َكاةَ. َوهللاُ أَْعلَُم. َح أَنَّ الُمَّ يَْلَزُمَها النَّفَقَةُ َعلَى أَْوَلِدَها َولَْو َكاَن أَبُوُهْم َحيًّا، إَِذا َكاَن يَْستَِحقُّ الزَّ َوَرجَّ
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ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم  ِ - َصلَّــى للاَّ َعــْن َجابِــٍر َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل للاَّ
ــَل  ــإِْن فََض ــَك، فَ ــْيٌء فَِلَْهِل ــَل َش ــإِْن فََض ــا، فَ ــدَّْق َعلَْيَه ــَك فَتََص ــَدأْ بِنَْفِس -: »اْب
َعــْن أَْهِلــَك َشــْيٌء فَِلــِذي قََرابَتِــَك، فَــإِْن فََضــَل َعــْن ِذي قََرابَتِــَك َشــْيٌء فََهَكــَذا 

ــَك، َوَعــْن ِشــَماِلَك. َرَواهُ ُمْســِلٌم. َوَهَكــَذا«؛ يَقُــوُل: فَبَْيــَن يََدْيــَك، َوَعــْن يَِمينِ

ــَك، قَــاَل: قُْلــُت:  ؟ قَــاَل: أُمَّ ِ، َمــْن أَبَــرُّ ِه، قَــاَل: »قُْلــت: يَــا َرُســوَل للاَّ َعــْن َجــّدِ
ــَك، قـَـاَل:  ِ، ثـُـمَّ َمــْن؟ قـَـاَل: أُمَّ ــَك، قـَـاَل: قُْلــُت: يـَـا َرُســوَل للاَّ ثـُـمَّ َمــْن؟ قـَـاَل: أُمَّ
قُْلــُت: ثـُـمَّ َمــْن؟ قـَـاَل: أَبـَـاَك، ثـُـمَّ اْلَْقــَرَب فَاْلَْقــَرَب«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوأَبـُـو َداُوَد، 
ــٍرو،  ــِن َعْم ِ ْب ــِد للاَّ ــَرةَ، َوَعْب ــي ُهَرْي ــْن أَبِ ــاِب َع ــي البَ ــاَل: فِ ، َوقَ ــِذيُّ َوالتِّْرِم

َوَعائَِشــةَ، َوأَبِــي الــدَّْرَداِء، َوَهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن.

ــٌم  ــلََّم - قَائِ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــإَِذا َرُس ــةَ، فَ ــُت اْلَمِدينَ ــاَل: »قَِدْم  قَ
ــَدأْ بَِمــْن  ــا، َواْب ــُد اْلُمْعِطــي اْلعُْليَ ــاَس، َوُهــَو يَقُــوُل: يَ ــِر يَْخُطــُب النَّ ــى اْلِمْنبَ َعلَ
 ، ــائِيُّ ــاَك«. َرَواهُ النََّس ــاَك أَْدنَ ــمَّ أَْدنَ ــاَك، ثُ ــَك َوأََخ ــاَك، َوأُْختَ ــَك َوأَبَ ــوُل: أُمَّ تَعُ

ــاهُ. َح ، َوَصحَّ ــيُّ ــاَن، َوالدَّاَرقُْطنِ ــُن ِحبَّ واْب

فََدلَّْت الََحاِديُث َعلَى أَنَّ القَِريَب أَْولَى ِمَن البَِعيِد بِالبِّرِ َواإِلْحَساِن.

ــةَ اْلَواِلَدْيــِن اْلفَِقيَرْيــِن  ــاَل اْبــُن اْلُمْنــِذِر: “أَْجَمــَع أَْهــُل اْلِعْلــِم َعلَــى أَنَّ نَفَقَ ــْد قَ ــِة َعلَــى القَِريــِب، فَقَ َوبِالنِّْســبَِة ِللنَّفَقَ
اللََّذْيــِن َل َكْســَب لَُهَمــا، َوَل َمــاَل، َواِجبـَـةٌ فِــي َمــاِل اْلَولـَـِد، َوأَْجَمــَع ُكلُّ َمــْن نَْحفـَـُظ َعْنــهُ ِمــْن أَْهــِل اْلِعْلــِم، َعلـَـى 

أَنَّ َعلَــى اْلَمــْرِء نَفَقَــةَ أَْوَلِدِه اْلَْطفَــاِل الَِّذيــَن َل َمــاَل لَُهــْم”.

ٰلـِـَك( َمــْن َذَهــَب ِمــَن الَحنَِفيَّــِة َوالَحْنبَِليَّــِة 
ــَواِرِث ِمْثــُل ذَ

ْ
قـَـاَل اْبــُن َكثِيــٍر: “َوقـَـْد اْســتََدلَّ بِقَْوِلــِه تَعَالـَـى: )َوَعــَى ال

إِلـَـى ُوُجــوِب نَفَقـَـِة الَقـَـاِرِب بَْعِضِهــْم َعلـَـى بَْعــٍض، َوُهــَو َمــْرِويٌّ َعــْن ُعَمــَر ْبــِن الَخطَّــاِب، َوُجْمُهوِر السَّــلَِف”.

َويُْشتََرُط فِي ُوُجوِب النَّفَقَِة َعلَى القَِريِب:

١- أَْن يَُكوَن الُمْنِفُق َغنِيًّا، َوالُمْنفَُق َعلَْيِه فَِقيًرا.

٢- أَْن يَُكوَن الُمْنِفُق َواِرثًا ِلْلُمْنفَِق َعلَْيِه، َوقِيَل: َل يُْشتََرُط، اْختَاَرهُ اْبُن تَْيِميَّةَ، َواْبُن القَيِِّم، َوهللاُ أَْعلَُم.

َوَعْن بَْهِز ْبِن َحِكيٍم، َعْن 
أَبِيِه

ِ َوَعْن َطاِرٍق اْلُمَحاِربِّي
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َمْعُوِف(.
ْ
َمْولُوِد َلُ ِرْزقُُهّنَ َوِكْسَوُتُّنَ ِبال

ْ
قَاَل هللاُ تَعَالَى: )َوَعَى ال

َوقــاَل تَعَالَــى: )لِيُنِْفــْق ذُو َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه َوَمــْن قُــِدَر َعلَْيــِه ِرْزقُــهُ 
ــا(، َوقــاَل تَعَالَــى:  ــا آَتاَه ــا ِإّلَ َم ُ َنْفًس ــُف الّلَ ُ َل يَُكّلِ ُ الّلَ ــاه ــا آَت ــْق ِمّمَ يُنِْف

ْ
فَل

ــهُ(. ــَو يُْخِلفُ ٍء فَُه ــْن َشْ ــُمْ ِم ــا أَْنَفْق )َوَم

ِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: )ِدينَــاٌر أَْنفَْقتـَـهُ فِــي  َوَعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل للاَّ
ْقــَت بِــِه َعلـَـى ِمْســِكيٍن، َوِدينـَـاٌر أَْنفَْقتـَـهُ َعلـَـى أَْهِلــَك، أَْعَظُمَهــا  ِ، َوِدينـَـاٌر أَْنفَْقتـَـهُ فِــي َرقَبـَـٍة، َوِدينـَـاٌر تََصدَّ َســبِيِل للاَّ

أَْجــًرا الَّــِذي أَْنفَْقتـَـهُ َعلـَـى أَْهِلــَك(. َرَواهُ ُمْســِلٌم.

ــهُ  ــاٍر يُْنِفقُ ــُل ِدينَ ــلََّم -: )أَْفَض ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ِ – َصلَّ ــوُل للاَّ ــاَل َرُس ــاَل: قَ ــهُ، قَ ــَي هللاُ َعْن ــاَن َرِض ــْن ثَْوبَ َوَع
ــِه  ــى أَْصَحابِ ــهُ َعلَ ــاٌر يُْنِفقُ ِ، َوِدينَ ــي َســبِيِل للاَّ ــِه فِ ــى َدابَّتِ ــهُ َعلَ ــاٌر يُْنِفقُ ــِه، َوِدينَ ــى ِعياِل ــهُ َعلَ ــاٌر يُْنِفقُ ُجــُل، ِدينَ الرَّ

ــِلٌم. ِ(. َرَواهُ ُمْس ــبِيِل للاَّ ــي َس فِ

ِ، َهــْل ِلــي أَْجــٌر فِــي بَنِــي أَبِــي َســلََمةَ أَْن أُْنِفــَق  ُ َعْنَهــا، قَالـَـْت: قُْلــُت: يـَـا َرُســوَل للاَّ َوَعــْن أُّمِ َســلََمةَ َرِضــَي للاَّ
؟ فَقـَـاَل: نَعـَـْم، لـَـِك أَْجــُر َمــا أَْنفَْقــِت َعلَْيِهــْم(. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه. علَْيِهــْم، َولَْســُت بتَاِرَكتِهــْم َهَكــَذا وَهَكــَذا، إِنََّمــا ُهــْم بَنِــيَّ

ِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل لـَـهُ: )َوإِنَّــَك لـَـْن  َوَعــْن َســْعِد ْبــِن أَبِــي َوقَّــاٍص َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، أَنَّ َرُســوَل للاَّ
ِ إِلَّ أُِجــْرَت بَِهــا، َحتَّــى َمــا تَْجعـَـُل فِــي فِــي اْمَرأَتِــَك(. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه. تُْنِفــَق نَفَقـَـةً تَْبتَِغــي بَِهــا َوْجــهَ للاَّ

َدلَّــْت اآليَــاُت َوالََحاِديــُث َعلَــى فَْضــِل النَّفَقَــِة َواإِلْحَســاِن َعلَــى الَْهــِل َوالَْوَلِد، َوالتَّْوِســعَِة َعلَْيِهــْم ِمــْن َغْيــِر 
تَْبِذيــٍر َوَل إِْســَراٍف.

فَيَْنبَِغــي َعلـَـى الُمْســِلِم أَْن يَْحتَِســَب َمــا يَْصِرفـُـهُ َعلـَـى َزْوَجتِــِه َوأَْوَلِدِه بُِمنَاَســبَِة الِعيــِد، فـِـي ِشــَراِء َمــا يَْحتَاُجــوَن 
إِلَْيــِه، ِمــْن ِلبـَـاٍس َوأَْكٍل َوُشــْرٍب َوتَْرفِيــٍه ُمبـَـاحٍ، َوَحــقُّ هللِا َعلـَـى ِعبـَـاِدِه الَحْمــُد َوالشُّــْكُر، َوأَْن يُْذَكــَر فـَـَا يُْنَســى، 

َويَُطــاَع فـَـَا يُْعَصــى.
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ــَر  ــَرَج بَِدنَانِي ــي َخ ــاَل: »َكاَن أَبِ ــا، قَ ــَي هللاُ َعْنُهَم ــَد َرِض ــِن يَِزي ــِن ْب ــْن َمْع َع
ــا، فَأَتَْيتُــهُ  ــُت فَأََخْذتَُه ــي اْلَمْســِجِد، فَِجئْ ــٍل فِ ــَد َرُج ــا ِعْن ــا، فََوَضعََه يَتََصــدَُّق بَِه
ُ َعلَْيــِه  ِ َمــا إِيَّــاَك أََرْدُت بَِهــا، فََخاَصَمــهُ إِلـَـى النَّبِــّيِ - َصلَّــى للاَّ بَِهــا، فَقـَـاَل: َوللاَّ
ــا َمْعــُن َمــا أََخــْذَت«. َرَواهُ  ــَك يَ ــا يَِزيــُد، َولَ ــَك َمــا نََوْيــَت يَ ــاَل: لَ َوَســلََّم -، فَقَ

. ــاِريُّ ــُد، َواْلبَُخ أَْحَم

ــاةِ،  ــَن الُمَحابَ ــْت ِم ــا َخلَ ــةُ، أَْو ِلَنََّه ــا النَّفَقَ ــقُُط َمعََه ــاٍل تَْس ــى َح ــُل َعلَ ٌع، أَْو تُْحَم ــوُّ ــا تََط ــا أَنََّه ــةُ إِمَّ َدقَ ــِذِه الصَّ فََه
ــِة.  ــِه َكالنَّفَقَ ــا َعلَْي ــِه َواِجبً ــِقَط بَِزَكاتِ ــاِن أَْن يُْس ْنَس ــوُز ِلْلِ ــهُ َل يَُج ــوُل: إِنَّ ــَدةُ تَقُ فَالقَاِع

ــٌد العُثَْيِميــُن - أَنَّــهُ  َحــهُ َشــْيُخنَا ُمَحمَّ َوأََجــاَز بَْعــُض أَْهــِل الِعْلــِم - َوإِلَْيــِه َذَهــَب َشــْيُخ اإِلْســَاِم اْبــُن تَْيِميَّــةَ، َوَرجَّ
ــا  َكاةِ إِلَْيِهــْم َواِجبً ــاِء، فِــي َحــاِل أَنَّــهُ َل يُْســِقُط بَِدْفــعِ الــزَّ ــِة الَْقِربَ َكاةِ ِلْلُُصــوِل َوالفُــُروعِ َوبَِقيَّ يَُجــوُز َدْفــُع الــزَّ
َعلَْيــِه، َوَذِلــَك أَْن يَْعَجــَز َعــِن النَّفَقـَـِة َعلَْيِهــْم، أَْو يَْدفَعََهــا فِــي قََضــاِء َدْيــٍن َعلَْيِهــْم؛ ِلَنَّــهُ َل يَْلَزُمــهُ قََضــاُء ُديُونِِهــْم، 

َوُهــَو قَــْوٌل َوِجيــهٌ، َوهللاُ أَْعلَــُم.

َوقَْد اْختَلَفَْت َمَذاِهُب العُلََماِء فِي القََرابَِة الُموِجبَِة ِللنَّفَقَِة:

ــدَّةِ، َوَل  ــّدِ َوالَج ــُب ِلْلَج ــَا تَِج ــْط، فَ ــَرةً فَقَ ــاِء ُمبَاَش ــِن َوالَْبنَ ــَي ِلْلَبََوْي ــةَ ِه ــةَ الَواِجبَ ــِة: أَنَّ النَّفَقَ ــُب الَماِلِكيَّ فََمْذَه
ــِد. ــِد الَولَ ِلَولَ

ــةُ الَْوَلِد َوإِْن  ــْوا، َوقََرابَ ــِن َوإِْن َعلَ ــةُ الَواِلَدْي ــةُ: قََرابَ ــا النَّفَقَ ــتََحقُّ بَِه ــي تُْس ــةَ الَّتِ ــافِِعيَِّة: أَنَّ القََرابَ ــُب الشَّ َوَمْذَه
ــاِم َوَغْيِرِهــْم. ــاِرِب، َكاإِلْخــَوةِ َوالَْعَم ــْن َعَداُهــْم ِمــَن الَقَ ــةُ َم ــِه نَفَقَ ــُب َعلَْي ــوا، َوَل تَِج نََزلُ

َواجِ، فَالنَّفَقـَـةُ َواِجبـَـةٌ ِلْلُُصــوِل، َوالفـُـُروعِ، َوالَحَواِشــي  َمــِة ِللــزَّ َوَمْذَهــُب الَحنَِفيَّــِة: تَِجــُب النَّفَقـَـةُ ِلْلقََرابـَـِة الُمَحّرِ
َذِوي الَْرَحــاِم.

َوَمْذَهــُب الَحنَابِلَــِة: تَِجــُب النَّفَقَــةُ ِلــُكّلِ قَِريــٍب َواِرٍث بِالفَــْرِض أَِو التَّْعِصيــِب، ِمــَن الُُصــوِل َوالفُــُروعِ 
 ، َوالَحَواِشــي، َكاإِلْخــَوةِ َوالَْعَمــاِم َوأَْبنَائِِهــْم، َوَكــَذا ِمــْن َذِوي الَْرَحــاِم إَِذا َكانُــوا ِمــْن َعُمــوِد النََّســِب َكأَِب الُّمِ

ــَن.  ــَن أَْم ََمْحُجوبِي ــوا َواِرثِي ــَواٌء أََكانُ ــِت، َس ــِن البِْن َواْب

ــةٌ،  ــْم َضِعيفَ ــِه؛ ِلَنَّ قََرابَتَُه ــى قَِريبِ ــهُ َعلَ ــةَ لَ ــَا نَفَقَ ــِة، فَ ــِة َوالعَمَّ ــِر َعُمــوِد النََّســِب َكالَخالَ ــا َمــْن َكاَن ِمــْن َغْي أَمَّ
ــَواِرِث َكَســائِِر الُمْســِلِميَن. ــَد َعــَدِم ال ــاَل ِعْن ــذُوَن الَم ــا يَأُْخ َوإِنََّم
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ــْم يَُكــْن  ــى َولَِدَهــا إَذا لَ ــَق َعلَ ــا، َويَِجــُب َعلَْيَهــا أَْن تُْنِف ــإِنَّ اْلُمَّ تَِجــُب نَفَقَتَُه ــَت َهــَذا، فَ ــُن قَُداَمــةَ: “إَذا ثَبَ ــاَل اْب قَ
ــا قَْولُــهُ  ــةَ َعلَْيَهــا، َوَل لََهــا ... َولَنَ ــهُ َل نَفَقَ ، َوُحِكــَي َعــْن َماِلــٍك، أَنَّ ــافِِعيُّ ــةَ َوالشَّ ــاَل أَبُــو َحنِيفَ ــهُ أٌَب، َوبَِهــَذا قَ لَ

. ــى اْلُّمِ ــةُ َعلَ ــْت النَّفَقَ ــإِْن أَْعَســَر اْلَُب، َوَجبَ ــِن إِْحَســانًا( .... فَ ــْبَحانَهُ: )َوبِاْلَواِلَدْي ُس
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َعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، َعــْن َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم 
ا،  -، قَــاَل: »َمــا نَقََصــْت َصَدقَــةٌ ِمــْن َمــاٍل، َوَمــا َزاَد هللاُ َعْبــًدا بِعَْفــٍو إِلَّ ِعــزًّ

ِ إِلَّ َرفَعَــهُ هللاُ«. َرَواهُ ُمْســِلٌم. َوَمــا تََواَضــَع أََحــٌد ِلَّ

َكاةُ َمْغنٌَم َل َمْغَرٌم، ِلَما فِي إِْخَراِجَها ِمَن البََرَكِة العَائَِدةِ َعلَى الَماِل َوَصاِحبِِه. فَالزَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم: )َمــا نَقََصــْت َصَدقَــةٌ ِمــْن َمــاٍل(، َذَكــُروا فِيــِه َوْجَهْيــِن: أََحُدُهَمــا:  : “قَْولـُـهُ َصلَّــى للاَّ قَــاَل النَّــَوِويُّ
ــْدَرٌك  ــَذا ُم ــِة، َوَه ــِة اْلَخِفيَّ ــوَرةِ بِاْلبََرَك ــُص الصُّ ــُر نَْق اِت، فَيَْنَجبِ ــهُ اْلَمَضــرَّ ــُع َعْن ــِه، َويَْدفَ ــاَرُك فِي ــهُ يُبَ ــاهُ أَنَّ َمْعنَ
بِاْلِحــّسِ َواْلعَــاَدةِ. َوالثَّانِــي: أَنَّــهُ َوإِْن نَقََصــْت ُصوَرتـُـهُ َكاَن فِــي الثَّــَواِب اْلُمَرتَّــِب َعلَْيــِه َجْبــٌر ِلنَْقِصــِه، َوِزيَــاَدةٌ 

ــاٍف َكثِيــَرةٍ”. إِلَــى أَْضعَ

عٍ، َمْهَمــا بَلَغـَـْت، َوفِــي أَّيِ ِجَهــٍة ُصِرفـَـْت،  َكاةُ فَِريَضــةٌ، فَإِْخَراُجَهــا أَْعَظــُم أَْجــًرا ِمــْن إِْخــَراجِ َصَدقـَـِة تََطــوُّ َوالــزَّ
ــاَل:  َ تَعَالَــى قَ ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »إِنَّ للاَّ ِ - َصلَّــى للاَّ ــاَل َرُســوُل للاَّ ــاَل: قَ ُ َعْنــهُ، قَ ــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ فَعَ
ــا اْفتََرْضــُت َعلَْيــِه،  َب إِلـَـيَّ َعْبــِدي بَِشــْيٍء أََحــبَّ إِلـَـيَّ ِممَّ َمــْن َعــاَدى ِلــي َوِليًّــا، فَقـَـْد آَذْنتـُـهُ بِاْلَحــْرِب، َوَمــا تَقـَـرَّ
ــِه، َوبََصــَرهُ  ــَمُع بِ ــِذي يَْس ــُت َســْمعَهُ الَّ ــإَِذا أَْحبَْبتُــهُ، ُكْن ــهُ، فَ ــِل َحتَّــى أُِحبَّ ــيَّ بِالنََّوافِ ُب إِلَ ــرَّ ــِدي يَتَقَ ــَزاُل َعْب َوَل يَ
الَّــِذي يُْبِصــُر بِــِه، َويـَـَدهُ الَّتـِـي يَْبِطــُش بَِهــا، َوِرْجلـَـهُ الَّتـِـي يَْمِشــي بَِهــا، َولَئِــْن َســأَلَنِي َلُْعِطيَنَّــهُ، َولَئِــِن اْســتَعَاَذنِي 

. َلُِعيَذنَّــهُ«. َرَواهُ اْلبَُخــاِريُّ

ُ َعْنــهُ: أَْفَضــُل  ــاِب َرِضــَي للاَّ قَــاَل اْبــُن َرَجــٍب: “َوأََداُء اْلفََرائِــِض أَْفَضــُل اْلَْعَمــاِل، َكَمــا قَــاَل ُعَمــُر ْبــُن اْلَخطَّ
ــاَل  ِ - َعــزَّ َوَجــلَّ -. َوقَ ــِة فِيَمــا ِعْنــَد للاَّ ُ، َوِصــْدُق النِّيَّ َم للاَّ ــا َحــرَّ ُ، َواْلــَوَرُع َعمَّ اْلَْعَمــاِل أََداُء َمــا اْفتَــَرَض للاَّ
َ - َعــزَّ  ُعَمــُر ْبــُن َعْبــِد اْلعَِزيــِز فِــي ُخْطبَتِــِه: أَْفَضــُل اْلِعبـَـاَدةِ أََداُء اْلفََرائِــِض، َواْجتِنـَـاُب اْلَمَحــاِرِم، َوَذِلــَك ِلَنَّ للاَّ

بَُهــْم ِمْنــهُ، َويُوِجــَب لَُهــْم ِرْضَوانـَـهُ َوَرْحَمتـَـهُ”. َوَجــلَّ - إِنََّمــا اْفتـَـَرَض َعلـَـى ِعبَــاِدِه َهــِذِه اْلفََرائِــَض ِليُقَّرِ



49

29

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه  َدائِــّيِ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل للاَّ َعــْن ِزيَــاِد ْبــِن اْلَحــاِرِث الصُّ
ــاِت،  َدقَ ــي الصَّ ــِرِه فِ ــّيٍ َوَل َغْي ــْرَض بُِحْكــِم نَبِ ــْم يَ ــى لَ َ تَعَالَ َوَســلََّم -: »إِنَّ للاَّ
ــو َداُوَد،  ــُد، َوأَبُ ــَزاٍء«. َرَواهُ أَْحَم ــةَ أَْج ــا ثََمانِيَ أََه ــَو، فََجزَّ ــا ُه ــَم فِيَه ــى َحَك َحتَّ
ــةُ  ــَرْت اآليَ ــْد َذَك ــاهُ. َوقَ ــِة َمْعنَ ــَع ِصحَّ ــٌف َم ــنَاُدهُ َضِعي ــهُ، َوإِْس ــَكَت َعْن َوَس

ــةَ. ــاُت .....( اآليَ َدقَ ــا الصَّ ــى: )إِنََّم ــاَل تَعَالَ َكاةِ، فَقَ ــزَّ ــتَِحقِّيَن ِلل الُمْس

ــي الَحاَجــاِت  »ِلْلفُقـَـَراِء َواْلَمَســاِكيِن«: َوُهــْم َمــْن َل يَِجــُدوَن ِكفَايَتَُهــْم، َولـَـْو َكاَن لَُهــْم َرَواتِــُب، َمــا َداَمــْت َل تُغَّطِ
َل الَكَماِليَّــاِت.

َكاةَ  »َواْلعَاِمِليــَن َعلَْيَهــا«: َولـَـْو َكانـُـوا أَْغنِيـَـاَء، َوُهــْم ُجبَاتَُهــا َوُحفَّاُظَهــا ِمــْن قِبـَـِل اإِلَمــاِم، َل الَِّذيــَن يَْجَمعـُـوَن الــزَّ
ِمــْن قِبـَـِل أَْنفُِســِهْم.

ِهْم، ِلَمْصلََحــِة الُمْســِلِميَن أَْو  ةُ إِيَمانِِهــْم، أَْو َكــفُّ َشــّرِ »َواْلُمَؤلَّفَــِة قُلُوبُُهــْم«: َوُهــْم َمــْن يُْرَجــى إِْســَاُمُهْم، أَْو قُــوَّ
ينِيَّــِة. َمْصلََحتِِهــْم الّدِ

قَاِب«: َوُهْم الُمَكاتَبُوَن َوالَِرقَّاُء، َويُفَكُّ ِمْنَها الَِسيُر الُمْسِلُم. »َوفِي الّرِ

ــِة قُلُوبُُهــْم،  َو»فِــي«: َظْرفِيَّــةٌ، فَــَا يُْشــتََرُط التَّْمِليــُك، بِِخــَاِف الفُقَــَراِء َوالَمَســاِكيِن َوالعَاِمِليــَن َعلَْيَهــا، َوالُمَؤلَّفَ
َم ِللتَّْمِليــِك. فَــإِنَّ َهــُؤَلِء يُْعَطــْوَن تَْمِليــًكا بِأَْيِديِهــْم؛ ِلَنَّ الــاَّ

ــا َغــاِرٌم ِلنَْفِســِه  َكاةِ َولـَـْو َكاَن َغنِيًّــا، َوإِمَّ ْصــَاحِ َذاِت البَْيــِن، فَيُْعَطــى ِمــَن الــزَّ ــا َغــاِرٌم إِلِ »َواْلغَاِرِميــَن«: َوُهــْم إِمَّ
- فَيُْعَطــى ُهــَو أَْو َغِريُمــهُ ِلَوفـَـاِء َدْينِــِه - العَاِجــُز َعــْن َوفَائِــِه، َوإِْن َكاَن ِعْنــَدهُ َمــا يَْكِفيــِه َمُؤونـَـةً.

َكاةِ إِْجَماًعا.  َوَحَكى أَبُو ُعبَْيٍد َواْبُن َعْبِد البَّرِ أَنَّهُ َل يُْقَضى َدْيُن الَميِِّت ِمَن الزَّ

ــي  َكاةِ، َوَحــَكاهُ َوْجًهــا فِ ــَراَء - ِمــَن الــزَّ ــي الفُقَ َز أَْن تُْقَضــى ُديُــوُن الَْمــَواِت - يَْعنِ ــةَ، فََجــوَّ َوَخالَفَُهــْم اْبــُن تَْيِميَّ
َمْذَهــِب اإِلَمــاِم أَْحَمــَد.

َعةُ، َوقَاَل آَخُروَن: تُْجِزُئ فِي َجِميعِ َما يَتَعَلَُّق بِالِجَهاِد. ِ«: َوُهُم الغَُزاةُ الُمتََطّوِ »َوفِي َسبِيِل للاَّ

، َكبِنَــاِء الَمَســاِجِد، َونَفَقَــاِت َمــَداِرِس القـُـْرآِن، َوأََداِء الَحــّجِ َوالعُْمــَرةِ،  َوقَــاَل بَْعُضُهــْم: َســبِيُل هللِا: ُكلُّ َعَمــِل بِــّرٍ
َونَْحــِو َذِلــَك.
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َكاةِ. ُروَرةِ ِللزَّ َوقَيََّد آَخُروَن اإِلْجَزاَء بُِوُجوِد الضَّ

»َواْبِن السَّبِيِل«: َوُهَو الُمَسافُِر الُمْنقَِطُع بِِه الطَِّريُق، َولَْو َكاَن َغنِيًّا فِي بَلَِدِه، فَيُْعَطى بِقَْدِر َحاَجتِِه.
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ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه  َدائِــّيِ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل للاَّ َعــْن ِزيَــاِد ْبــِن اْلَحــاِرِث الصُّ
ــاِت،  َدقَ ــي الصَّ ــِرِه فِ ــّيٍ َوَل َغْي ــْرَض بُِحْكــِم نَبِ ــْم يَ ــى لَ َ تَعَالَ َوَســلََّم -: »إِنَّ للاَّ
ــو َداُوَد،  ــُد، َوأَبُ ــَزاٍء«. َرَواهُ أَْحَم ــةَ أَْج ــا ثََمانِيَ أََه ــَو، فََجزَّ ــا ُه ــَم فِيَه ــى َحَك َحتَّ
ــةُ  ــَرْت اآليَ ــْد َذَك ــاهُ. َوقَ ــِة َمْعنَ ــَع ِصحَّ ــٌف َم ــنَاُدهُ َضِعي ــهُ، َوإِْس ــَكَت َعْن َوَس

ــةَ. ــاُت .....( اآليَ َدقَ ــا الصَّ ــى: )إِنََّم ــاَل تَعَالَ َكاةِ، فَقَ ــزَّ ــتَِحقِّيَن ِلل الُمْس

ــي الَحاَجــاِت  »ِلْلفُقـَـَراِء َواْلَمَســاِكيِن«: َوُهــْم َمــْن َل يَِجــُدوَن ِكفَايَتَُهــْم، َولـَـْو َكاَن لَُهــْم َرَواتِــُب، َمــا َداَمــْت َل تُغَّطِ
َل الَكَماِليَّــاِت.

َكاةَ  »َواْلعَاِمِليــَن َعلَْيَهــا«: َولـَـْو َكانـُـوا أَْغنِيـَـاَء، َوُهــْم ُجبَاتَُهــا َوُحفَّاُظَهــا ِمــْن قِبـَـِل اإِلَمــاِم، َل الَِّذيــَن يَْجَمعـُـوَن الــزَّ
ِمــْن قِبـَـِل أَْنفُِســِهْم.

ِهْم، ِلَمْصلََحــِة الُمْســِلِميَن أَْو  ةُ إِيَمانِِهــْم، أَْو َكــفُّ َشــّرِ »َواْلُمَؤلَّفَــِة قُلُوبُُهــْم«: َوُهــْم َمــْن يُْرَجــى إِْســَاُمُهْم، أَْو قُــوَّ
ينِيَّــِة. َمْصلََحتِِهــْم الّدِ

قَاِب«: َوُهْم الُمَكاتَبُوَن َوالَِرقَّاُء، َويُفَكُّ ِمْنَها الَِسيُر الُمْسِلُم. »َوفِي الّرِ

ــِة قُلُوبُُهــْم،  َو»فِــي«: َظْرفِيَّــةٌ، فَــَا يُْشــتََرُط التَّْمِليــُك، بِِخــَاِف الفُقَــَراِء َوالَمَســاِكيِن َوالعَاِمِليــَن َعلَْيَهــا، َوالُمَؤلَّفَ
َم ِللتَّْمِليــِك. فَــإِنَّ َهــُؤَلِء يُْعَطــْوَن تَْمِليــًكا بِأَْيِديِهــْم؛ ِلَنَّ الــاَّ

ــا َغــاِرٌم ِلنَْفِســِه  َكاةِ َولـَـْو َكاَن َغنِيًّــا، َوإِمَّ ْصــَاحِ َذاِت البَْيــِن، فَيُْعَطــى ِمــَن الــزَّ ــا َغــاِرٌم إِلِ »َواْلغَاِرِميــَن«: َوُهــْم إِمَّ
- فَيُْعَطــى ُهــَو أَْو َغِريُمــهُ ِلَوفـَـاِء َدْينِــِه - العَاِجــُز َعــْن َوفَائِــِه، َوإِْن َكاَن ِعْنــَدهُ َمــا يَْكِفيــِه َمُؤونـَـةً.

َكاةِ إِْجَماًعا.  َوَحَكى أَبُو ُعبَْيٍد َواْبُن َعْبِد البَّرِ أَنَّهُ َل يُْقَضى َدْيُن الَميِِّت ِمَن الزَّ

ــي  َكاةِ، َوَحــَكاهُ َوْجًهــا فِ ــَراَء - ِمــَن الــزَّ ــي الفُقَ َز أَْن تُْقَضــى ُديُــوُن الَْمــَواِت - يَْعنِ ــةَ، فََجــوَّ َوَخالَفَُهــْم اْبــُن تَْيِميَّ
َمْذَهــِب اإِلَمــاِم أَْحَمــَد.

َعةُ، َوقَاَل آَخُروَن: تُْجِزُئ فِي َجِميعِ َما يَتَعَلَُّق بِالِجَهاِد. ِ«: َوُهُم الغَُزاةُ الُمتََطّوِ »َوفِي َسبِيِل للاَّ

، َكبِنَــاِء الَمَســاِجِد، َونَفَقَــاِت َمــَداِرِس القـُـْرآِن، َوأََداِء الَحــّجِ َوالعُْمــَرةِ،  َوقَــاَل بَْعُضُهــْم: َســبِيُل هللِا: ُكلُّ َعَمــِل بِــّرٍ
َونَْحــِو َذِلــَك.
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ــلََّم -  ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ــيُّ - َصلَّ ــى النَّبِ ــاَل: »َصلَّ ــاِرِث، قَ ــِن اْلَح ــةَ ْب ــْن ُعْقبَ َع
ــَل  ــُت، أَْو قِي ــَرَج، فَقُْل ــْث أَْن َخ ــْم يَْلبَ ــَت، فَلَ ــَل اْلبَْي ــمَّ َدَخ ــَرَع، ثُ ــَر فَأَْس اْلعَْص
ــِة، فََكِرْهــُت أَْن أُبَيِّتَــهُ،  َدقَ ــًرا ِمــْن الصَّ ــِت تِْب ــي اْلبَْي ــاَل: ُكْنــُت َخلَّْفــُت فِ ــهُ، فَقَ لَ

. ــاِريُّ ــْمتُهُ«. َرَواهُ اْلبَُخ فَقََس

َكاِة َوَعَدِم تَأِْخيِرَها إِلَّ ِلَمْصلََحٍة َراِجَحٍة. فََدلَّ َعلَى َمْشُروِعيَِّة الُمبَاَدَرِة بِِإْخَراجِ الزَّ

ــي  ــاِريُّ فِ ، َواْلبَُخ ــافِِعيُّ ــهُ«. َرَواهُ الشَّ ــطُّ إلَّ أَْهلََكتْ ــاًل قَ ــةُ َم َدقَ ــْت الصَّ ــا َخالََط ــا: »َم ــةَ َمْرفُوًع ــْن َعائَِش َوَع
. ــِديُّ ــِه، َواْلُحَمْي تَاِريِخ

ــي  ــلََّم - فِ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ــيَّ - َصلَّ ــأََل النَّبِ ــِب َس ــِد اْلُمطَِّل ــَن َعْب ــاَس ْب ــهُ: »أَنَّ اْلعَبَّ ــّيٍ َرِضــَي هللاُ َعْن ــْن َعِل َوَع
. ــائِيَّ ــةُ إِلَّ النََّس ــَك«. َرَواهُ اْلَخْمَس ــي َذِل ــهُ فِ ــَص لَ ، فََرخَّ ــلَّ ــَل أَْن تَِح ــِه قَْب ــِل َصَدقَتِ تَْعِجي

ــا  ــيَّ َوِمثْلَُه ــَي َعلَ ــاُس، فَِه ــا اْلعَبَّ ــِه َوَســلََّم -: »َوأَمَّ ُ َعلَْي ِ - َصلَّــى للاَّ ــاَل َرُســوُل للاَّ ــاَل: قَ ــَرةَ، قَ ــي ُهَرْي َوَعــْن أَبِ
ــِه. ــٌق َعلَْي َمعََهــا«. ُمتَّفَ

َكاةِ ِلَمْصلََحٍة. ِن َعلَى َمْشُروِعيَِّة تَْعِجيِل الزَّ فَيَُدلَّ

ــَل  ــْد َعجَّ ــهُ َســنَةٌ، فَقَ ــمَّ لَ ــْم يَتِ َكاةَ فِــي َرَمَضــاَن َمثَــًا، َوَمــا لَ ــهُ أَْن يُْخــِرَج الــزَّ ، فَلَ ــٌب َشــْهِريٌّ ــهُ َراتِ فََمــْن َكاَن لَ
َزَكاتَــهُ.

ــدَّ  ــٍس، َوَمْســَكٍن، َوَمْرَكــٍب، َوَمْنَكــحٍ، َوَســائِِر َمــا َل بُ ــٍم، َوَمْلبَ َــهُ ِلَســنٍَة، ِلَمْطعَ َويُْعَطــى الفَِقيــُر َوالِمْســِكيُن ِكفَايَت
لَــهُ ِمْنــهُ، َعلَــى َمــا يَِليــُق بَِحاِلــِه، بِغَْيــِر إِْســَراٍف َوَل إِْقتـَـاٍر.

َدقـَـِة. َرَواهُ أَبـُـو ُعبَْيــٍد َوَغْيُرهُ،  َوَعــْن َعْمــِرو ْبــِن ِدينـَـاٍر، قـَـاَل: قـَـاَل ُعَمــُر: “إَِذا أَْعَطْيتـُـْم فَأَْغنـُـوا”؛ يَْعنـِـي ِمــَن الصَّ
ــِه اْنِقَطاٌع. َوفِي

ُن َرأَْس َماٍل. َكاةِ َما يَُكّوِ َوَعْن إِْبَراِهيَم، قَاَل: َكانُوا يَْكَرُهوَن أَْن يُْعُطوا ِمَن الزَّ

ــُردُّ الَمــاَل. َوَكــَذا  ــهُ يَ ــةَ؛ فَإِنَّ َي الِكتَابَ ــِه ثـُـمَّ اْغتَنَــى قَْبــَل أَْن يُــَؤّدِ َي َدْيــَن ِكتَابَتِ ــا الُمَكاتَــَب َمــاًل ِليُــَؤّدِ ــْو أَْعَطْينَ َولَ
ــَد أَْن َوَصــَل َردَّهُ، إِلَّ إَِذا َكاَن فَِقيــًرا. ــهُ َشــْيٌء ِمــَن الَمــاِل بَْع ــَي َمعَ ــبِيِل إِْن بَِق اْبــُن السَّ

َكاةَ. ؛ فَإِنَّهُ يَُردُّ الزَّ ْيُن َوُهَو َغنِيٌّ َوَكَذِلَك َمْن أُْعِطَي َزَكاةً ِلَدْيٍن فَقُِضَي َعْنهُ الدَّ
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ــهُ  ــَا يَْلَزُم ــِه، فَ ــاٍل َعلَْي ــوِل َم ــهُ ِلُدُخ ــِر َعْن ــإِْن َزاَل َوْصــُف الفَْق ــا، فَ ــْد َملََكَه َكاةَ فَقَ ــزَّ ــَذ ال ــُر إَِذا أََخ ــَل: الفَِقي َوقِي
َكاةِ. ــزَّ ــَن ال ــِدِه ِم ــي يَ ــَي فِ ــا بَِق ــاُع َم إِْرَج

َز أَْن يُْبِرئَــهُ  ــَزاعٍ. َوَجــوَّ ــَا نِ ــةَ: بِ ــاَل اْبــُن تَْيِميَّ ــدُّهُ َزَكاةً. قَ ــا يَعُ ــُن َعــِن الَمِديــِن َمْبلَغً ائِ َوَل يُْجــِزُئ أَْن يُْســِقَط الدَّ
ــِه. تِ ــْدِر َزَكاةِ الَمــاِل الَّــِذي فِــي ِذمَّ بِقَ

ــاَن أَنَّــهُ َغْيــُر أَْهــٍل؛  ــِه أَنَّــهُ أَْهــٌل لََهــا، فَبَ قَــهُ، أَْو َغلَــَب َعلَــى َظنِّ ــَع َزَكاتـَـهُ إِلَــى َمــْن َســأَلَهُ إِيَّاَهــا فََصدَّ َوَمــْن َدفَ
 . ــّيِ. َرَواهُ البَُخــاِريُّ ــِة َعلَــى الغَنِ َدقَ ُ َعْنــهُ، فِــي الصَّ ــُدلُّ َعلَْيــِه َحِديــُث أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ فَإِنََّهــا تُْجِزئـُـهُ، يَ

َوفِي َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس: )تُْؤَخذُ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم، فَتَُردُّ َعلَى فُقََرائِِهْم(. ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.

ــَع  ــي َغْيِرِهــْم، َم ــا فِ ــَراِء أَْهِلهــا، َوَكَراَهــِة َصْرفَِه ــي فُقَ ــَدةٍ فِ ــى َمْشــُروِعيَِّة َصــْرِف َزَكاةِ ُكّلِ بَْل ــِه َعلَ ــتُِدلَّ بِ اُْس
اِجــُح. ــَو الرَّ الَجــَواِز، َوُه

َوقَْد ُرِوَي َعْن َماِلٍك، َوالشَّافِِعّيِ، َوالثَّْوِرّيِ، أَنَّهُ َل يَُجوُز َصْرفَُها فِي َغْيِر فُقََراِء اْلبَلَِد. َوهللاُ أَْعلَُم.
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: ِكتَاُب َصَاةِ التََّراِويحِ. قَاَل البَُخاِريُّ

ــِد  ــْن ُحَمْي ــَهاٍب، َع ــِن ِش ــِن اْب ــٌك، َع ــا َماِل ــُن يُوُســَف، أَْخبََرنَ ِ ْب ــُد للاَّ ــا َعْب ثَنَ َحدَّ
ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: »َمــْن  ُ َعْنــهُ، أَنَّ َرُســوَل للاَّ ْحَمــِن، َعــْن أَبـِـي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ ْبــِن َعْبــِد الرَّ
ِ - َصلَّــى  قـَـاَم َرَمَضــاَن إِيَمانـًـا َواْحتَِســابًا، ُغِفــَر لـَـهُ َمــا تَقـَـدََّم ِمــْن َذْنبِــِه«، قـَـاَل اْبــُن ِشــَهاٍب: فَتُُوفِّــَي َرُســوُل للاَّ
هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َوالَْمــُر َعلـَـى َذِلــَك، ثـُـمَّ َكاَن الَْمــُر َعلـَـى َذِلــَك فـِـي ِخاَفـَـِة أَبِــي بَْكــٍر، َوَصــْدًرا ِمــْن ِخاَفـَـِة 

ُ َعْنُهَمــا. ُعَمــَر َرِضــَي للاَّ

ْحَمــِن ْبــِن َعْبــٍد القَــاِرّيِ، أَنَّــهُ قَــاَل: َخَرْجــُت  بَْيــِر، َعــْن َعْبــِد الرَّ قَــاَل: َوَعــِن اْبــِن ِشــَهاٍب، َعــْن ُعــْرَوةَ ْبــِن الزُّ
ــوَن،  قُ ــاُس أَْوَزاٌع ُمتَفَّرِ ــإَِذا النَّ ــى الَمْســِجِد، فَ ــي َرَمَضــاَن إِلَ ــةً فِ ــهُ، لَْيلَ ُ َعْن ــاِب َرِضــَي للاَّ ــِن الَخطَّ ــَر ْب ــَع ُعَم َم
ــُت  ــْو َجَمْع ــي أََرى لَ ــُر: »إِنِّ ــاَل ُعَم ــُط، فَقَ ْه ــِه الرَّ ــي بَِصاَتِ ــُل فَيَُصلِّ ُج ــي الرَّ ــِه، َويَُصلِّ ــُل ِلنَْفِس ُج ــي الرَّ يَُصلِّ
َهــُؤَلِء َعلَــى قَــاِرٍئ َواِحــٍد، لَــَكاَن أَْمثـَـَل«، ثـُـمَّ َعــَزَم، فََجَمعَُهــْم َعلَــى أُبَــّيِ ْبــِن َكْعــٍب، ثـُـمَّ َخَرْجــُت َمعَــهُ لَْيلَــةً 
أُْخــَرى، َوالنَّــاُس يَُصلُّــوَن بَِصــَاةِ قَاِرئِِهــْم، قـَـاَل ُعَمــُر: »نِْعــَم البِْدَعــةُ َهــِذِه، َوالَّتـِـي يَنَاُمــوَن َعْنَهــا أَْفَضــُل ِمــَن 

ــهُ. لَ ــاُس يَقُوُمــوَن أَوَّ ــِل، َوَكاَن النَّ ــي يَقُوُمــوَن«؛ يُِريــُد آِخــَر اللَّْي الَّتِ

ــي ُعــْرَوةُ، أَنَّ َعائَِشــةَ  ــِن ِشــَهاٍب، أَْخبََرنِ ــٍل، َعــِن اْب ــُث، َعــْن ُعقَْي ــا اللَّْي ثَنَ ــٍر، َحدَّ ــُن بَُكْي ــى ْب ــا يَْحيَ ثَنَ ــاَل: َحدَّ َوقَ
ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َخــَرَج لَْيلَــةً ِمــْن َجــْوِف اللَّْيــِل، فََصلَّــى  ُ َعْنَهــا، أَْخبََرتْــهُ: أَنَّ َرُســوَل للاَّ َرِضــَي للاَّ
فِــي الَمْســِجِد، َوَصلَّــى ِرَجــاٌل بَِصَاتِــِه، فَأَْصبَــَح النَّــاُس فَتََحدَّثـُـوا، فَاْجتََمــَع أَْكثـَـُر ِمْنُهــْم فََصلَّــى فََصلَّــْوا َمعَــهُ، 
ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -  فَأَْصبـَـَح النَّــاُس فَتََحدَّثـُـوا، فََكثـُـَر أَْهــُل الَمْســِجِد ِمــَن اللَّْيلـَـِة الثَّاِلثـَـِة، فََخــَرَج َرُســوُل للاَّ
ْبــحِ،  ابِعـَـةُ َعَجــَز الَمْســِجُد َعــْن أَْهِلــِه، َحتَّــى َخــَرَج ِلَصــاَةِ الصُّ ــا َكانـَـِت اللَّْيلـَـةُ الرَّ فََصلَّــى فََصلَّــْوا بَِصاَتِــِه، فَلَمَّ
ــي  ــيَّ َمَكانُُكــْم، َولَِكنِّ ــْم يَْخــَف َعلَ ــهُ لَ ــا بَْعــُد، فَإِنَّ ــاَل: »أَمَّ َد، ثـُـمَّ قَ ــاِس، فَتََشــهَّ ــَل َعلَــى النَّ ــا قََضــى الفَْجــَر أَْقبَ فَلَمَّ
ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َوالَْمــُر َعلَــى  َخِشــيُت أَْن تُْفتـَـَرَض َعلَْيُكــْم، فَتَْعِجــُزوا َعْنَهــا«، فَتُُوفِّــَي َرُســوُل للاَّ

َذِلــَك.

ــاهُ ِمــَن الََحاِديــِث َعلَــى أَنَّ َصــَاةَ التََّراِويــحِ َجَماَعــةً بِالَمْســِجِد ُســنَّةٌ،  فَــَدلَّ َحِديــُث َعائَِشــةَ َهــَذا َوَمــا فِــي َمْعنَ
ــا ُعَمــُر  ــَرَض، فَأَْحيَ ــِة ِلَخْشــيَتِِه أَْن تُْف ابِعَ ــِة الرَّ ــِه َوَســلََّم - إِلَْيِهــْم بِاللَّْيلَ ــيُّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْي ــْم يَْخــُرْج النَّبِ َوإِنََّمــا لَ
َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، َهــِذِه السُّــنَّةَ، فـَـَكاَن َحَدثـًـا َجِديــًدا؛ ِلــَذا قـَـاَل: “نِْعــَم البِْدَعــةُ َهــِذِه”، أََراَد البِْدَعــةَ اللُّغَِويَّــةَ الَحَســنَةَ 

ــنَِّة. ــيِّئَةَ، الَّتِــي ِهــَي فِــي ُمقَابِــِل السُّ ــْرِعيَّةَ السَّ َل الشَّ
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ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: »إَذا اْســتَأَْذنَُكْم  َعــْن اْبــِن ُعَمــَر، َعــْن النَّبِــّيِ - َصلَّــى للاَّ
«. َرَواهُ اْلَجَماَعــةُ إِلَّ اْبــَن َماَجــْه. نَِســاُؤُكْم بِاللَّْيــِل إلـَـى اْلَمْســِجِد فَأَْذنـُـوا لَُهــنَّ

«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوأَبـُـو َداُوَد،  َوفِــي لَْفــٍظ: »َل تَْمنَعـُـوا النَِّســاَء أَْن يَْخُرْجــَن إِلَــى اْلَمَســاِجِد، َوبُيُوتُُهــنَّ َخْيــٌر لَُهــنَّ
: َواْبــُن ُخَزْيَمــةَ فـِـي َصِحيِحــِه. َوِللطَّبََرانِــّيِ بِإِْســنَاٍد َحَســٍن نَْحُوَهــا، َولََهــا َشــاِهٌد ِمــْن َحِديــِث اْبــِن  قـَـاَل الشَّــْوَكانِيُّ

َمْســعُوٍد ِعْنــَد أَبِــي َداُوَد.

ِ، َوْليَْخُرْجــَن  ِ َمَســاِجَد للاَّ ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: »َل تَْمنَعـُـوا إَمــاَء للاَّ َوَعــْن أَبـِـي ُهَرْيــَرةَ، أَنَّ النَّبـِـيَّ - َصلَّــى للاَّ
تَِفــَاٍت – أَْي: َغْيــَر ُمتََطيِّبـَـاٍت«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوأَبـُـو َداُوَد، واْبــُن ُخَزْيَمــةَ ِمــْن َحِديثِــِه، َواْبــُن ِحبَّــاَن ِمــْن َحِديــِث 

َزْيــِد ْبــِن َخاِلــٍد.

ــَا  ــوًرا فَ ــْت بَُخ ــَرأَةٍ أََصابَ ــا اْم ــلََّم -: »أَيَُّم ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــاَل َرُس ــاَل: قَ ــَرةَ، قَ ــي ُهَرْي ــْن أَبِ َوَع
. ــائِيُّ ــو َداُوَد، َوالنََّس ــِلٌم، َوأَبُ ــَرةَ«. َرَواهُ ُمْس ــاَء اآْلِخ ــا اْلِعَش ــَهْدَن َمعَنَ تَْش

َوأَْخَرَج ُمْسِلٌم ِمْن َحِديِث َزْينََب اْمَرأَةِ اْبِن َمْسعُوٍد: »إَِذا َشِهَدْت إْحَداُكنَّ اْلَمْسِجَد فََا تََمسَّ ِطيبًا«.

ــْهَوةِ، َكُحْســِن اْلَمْلبَــِس، َوالتََّحلِّــي  َكاِت ِلَداِعــي الشَّ يــِب َمــا فِــي َمْعنَــاهُ ِمــْن اْلُمَحــّرِ : َويَْلَحــُق بِالّطِ ــْوَكانِيُّ قَــاَل الشَّ
ينَــةُ اْلفَاِخــَرةُ. الَّــِذي يَْظَهــُر أَثـَـُرهُ، َوالّزِ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َرأَى  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن يَْحيـَـى ْبــِن َســِعيٍد، َعــْن َعْمــَرةَ، َعــْن َعائَِشــةَ، قَالـَـْت: لـَـْو أَنَّ َرُســوَل للاَّ
ِمــْن النَِّســاِء َمــا َرأَْينـَـا لََمنَعَُهــنَّ ِمــْن اْلَمْســِجِد، َكَمــا َمنَعـَـْت بَنـُـو إْســَرائِيَل نَِســاَءُهْم، قُْلــت ِلعَْمــَرةَ: أََو َمنَعـَـْت بَنـُـو 

إْســَرائِيَل نَِســاَءَها؟ قَالـَـْت: نَعـَـْم. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.

ُ َعلَْيــِه  ِ - َصلَّــى للاَّ ــاِعِديَِّة، أَنََّهــا َجــاَءْت إلَــى َرُســوِل للاَّ َوأَْخــَرَج أَْحَمــُد َوالطَّبََرانِــيُّ ِمــْن َحِديــِث أُّمِ ُحَمْيــٍد السَّ
ــُت،  ــْد َعِلْم ــلََّم -: قَ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ــاَل - َصلَّ ــَك، فَقَ ــَاةَ َمعَ ــي أُِحــبُّ الصَّ ِ، إنِّ ــا َرُســوَل للاَّ ــْت: يَ ــلََّم -، فَقَالَ َوَس
ــِك  ــِك ِمــْن َصَاتِ ــِك َخْيــٌر لَ ــِك، َوَصَاتـُـِك فِــي ُحْجَرتِ ــِك فِــي ُحْجَرتِ ــِك ِمــْن َصَاتِ ــِك َخْيــٌر لَ َوَصَاتـُـِك فِــي بَْيتِ
فِــي َداِرِك، َوَصَاتـُـِك فِــي َدارِك َخْيــٌر لـَـِك ِمــْن َصَاتِــِك فِــي َمْســِجِد قَْوِمــِك، َوَصَاتـُـِك فِــي َمْســِجِد قَْوِمــِك َخْيــٌر 

لَــِك ِمــْن َصَاتِــِك فِــي َمْســِجِد اْلَجَماَعــِة«. قَــاَل اْبــُن َحَجــٍر: إِْســنَاُدهُ َحَســٌن.

ــِن  ــّيِ ْب ــى أُبَ ــاَس َعلَ ــَع النَّ ــَر َجَم ــْرَوةَ، أَنَّ ُعَم ــِق ُع ــْن َطِري ــُن َمْنُصــوٍر، ِم ــِعيُد ْب ــٍر: “َرَوى َس ــُن َحَج ــاَل اْب َوقَ
ــاِء.  ــي بِالنَِّس ــدَّاِريُّ يَُصلِّ ــٌم ال ــاِل، َوَكاَن تَِمي َج ــي بِالّرِ ــَكاَن يَُصلِّ ــٍب، فَ َكْع
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ــُد ْبــُن نَْصــٍر فِــي ِكتـَـاِب قِيـَـاِم اللَّْيــِل لـَـهُ ِمــْن َهــَذا اْلَوْجــِه، فَقـَـاَل: ُســلَْيَماَن ْبــَن أَبِــي َحثَْمــةَ، بـَـَدَل تَِميــٍم  َوَرَواهُ ُمَحمَّ
الــدَّاِرّيِ، َولَعـَـلَّ َذِلــَك َكاَن فِــي َوْقتَْيــِن”. اْنتََهــى. َوهللاُ أَْعلـَـُم.
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ُ َعلَْيــِه  ِ - َصلَّــى للاَّ َعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل للاَّ
َها آِخُرَهــا، َوَخْيــُر ُصفُــوِف  لَُهــا، َوَشــرُّ َجــاِل أَوَّ َوَســلََّم -: »َخْيــُر ُصفُــوِف الّرِ

. لَُهــا«. َرَواهُ اْلَجَماَعــةُ إِلَّ اْلبَُخــاِريَّ َها أَوَّ النَِّســاِء آِخُرَهــا، َوَشــرُّ

: قَْولـُـهُ: )َوَخْيــُر ُصفـُـوِف النَِّســاِء آِخُرَهــا(، إنََّمــا َكاَن َخْيَرَهــا ِلَمــا فِــي اْلُوقـُـوِف فِيــِه ِمــْن اْلبُْعــِد  قـَـاَل الشَّــْوَكانِيُّ
ــْم،  ــِة لَُه ــةُ اْلُمَخالََط ــهُ َمِظنَّ ، فَإِنَّ ــنَّ ــْن ُصفُوفِِه ِل ِم ــّفِ اْلَوَّ ــي الصَّ ــوِف فِ ــَاِف اْلُوقُ ــاِل، بِِخ َج ــِة الّرِ ــْن ُمَخالََط َع

َها. َوتَعَلُّــِق اْلقَْلــِب بِِهــْم، اْلُمتََســبَِّب َعــْن ُرْؤيَتِِهــْم َوَســَماعِ َكَاِمِهــْم، َوِلَهــَذا َكاَن َشــرَّ

ــي  ــَن يَْقِض ــاُء ِحي ــاَم النَِّس ــلََّم قَ ــلََّم - إَذا َس ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــْت: »َكاَن َرُس ــلََمةَ، قَالَ ــْن أُّمِ َس َوَع
ــْي  ــَك َكاَن ِلَك ــُم - أَنَّ َذِل ُ أَْعلَ ــَرى - َوللَاَّ ــْت: فَنَ ــوَم«، قَالَ ــَل أَْن يَقُ ــيًرا قَْب ــِه يَِس ــي َمَكانِ ــُث فِ ــَو يَْمُك ــِليَمهُ، َوُه تَْس

. ــاِريُّ ــُد، َواْلبَُخ ــاُل. َرَواهُ أَْحَم َج ــنَّ الّرِ ــَل أَْن يُْدِرَكُه ــاُء قَْب ــِرَف النَِّس يَْنَص

ــاِب  ــي اْجتِنَ ــاُط فِ ــَن، َواِلْحتِيَ ــَواِل اْلَمأُْموِمي ــاةُ أَْح ــاِم ُمَراَع َم ــتََحبُّ ِلْلِ ــهُ يُْس ــِه أَنَّ ــُث فِي : “اْلَحِدي ــْوَكانِيُّ ــاَل الشَّ قَ
َجــاِل َوالنَِّســاِء فِــي الطُُّرقَــاِت،  ــعِ التَُّهــِم، َوَكَراَهــةُ ُمَخالََطــِة الّرِ ــاُب َمَواقِ ــْد يُْفِضــي إلَــى اْلَمْحــذُوِر، َواْجتِنَ َمــا قَ

ــوِت”. فَْضــًا َعــْن اْلبُيُ

َوَرَوى أَبـُـو َداُوَد، َعــِن اْبــِن ُعَمــَر، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “لـَـْو تََرْكنـَـا َهــَذا البـَـاَب 
ِللنَِّســاِء”، قـَـاَل نَافِــٌع: فَلـَـْم يَْدُخــْل ِمْنــهُ اْبــُن ُعَمــَر َحتَّــى َمــاَت.

. َوَعْن نَافٍِع، قَاَل: قَاَل ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب َرِضَي هللاُ َعْنهُ، بَِمْعنَاهُ. قَاَل أَبُو َداُوَد: َوُهَو أََصحُّ

َوُرِوَي َعْن نَافٍِع: أَنَّ ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب َكاَن يَْنَهى أَْن يُْدَخَل ِمْن بَاِب النَِّساِء.

ــاِب  ــْن بَ ــاِجَد ِم ــوا الَمَس ــاَل: َل تَْدُخلُ ــَر، قَ ــْن ُعَم ــَر، َع ــِن ُعَم ــْن اْب ــِر، َع ــخِ الَكبِي ــي التَّاِري ــاِريُّ فِ ــَرَج البَُخ َوأَْخ
ــاِء. النَِّس

ــْو  ــَاِط، َولَ ــِد - َعــْن الْختِ ــُد - ُكلُّ البُْع َجــاِل َوالنَِّســاِء البُْع ــهُ يَْنبَِغــي ِللّرِ ــى أَنَّ ــِذِه الََحاِديــُث َواآلثَــاُر تَــُدلُّ َعلَ فََه
ــُظ  ــوِب، َوأََغــضُّ ِلْلَْبَصــاِر، َوأَْحفَ ــلَُم ِلْلقُلُ ــوِس، َوأَْس ــَذاَك أَْزَكــى ِللنُّفُ ــاَدةِ َوَمَواِطــِن الطَّاَعــِة، فَ ــي أََماِكــِن الِعبَ فِ

ــُروجِ. ِلْلفُ

ٍد. ِت الِفتَِن، َوَصلَّى هللاُ َوَسلََّم َعلَى نَبِيِّنَا ُمَحمَّ اللَُّهمَّ إِنَّا نَعُوذُ بَِك ِمْن ُمِضاَّ
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ــُب  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَُرّغِ ِ - َصلَّــى للاَّ َعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ، قـَـاَل: َكاَن َرُســوُل للاَّ
ــاَم  ــْن قَ ــوُل: »َم ــٍة، فَيَقُ ــِه بِعَِزيَم ــَر فِي ــِر أَْن يَأُْم ــْن َغْي ــاَن ِم ــاِم َرَمَض ــي قِيَ فِ
ــةُ. ــِه«. َرَواهُ اْلَجَماَع ــْن َذْنبِ ــدََّم ِم ــا تَقَ ــهُ َم ــَر لَ ــابًا، ُغِف ــا َواْحتَِس َرَمَضــاَن إيَمانً

فَِقيـَـاُم َرَمَضــاَن، َســَواٌء ُمْنفـَـِرًدا أَْو فِــي َجَماَعــٍة، َوَصــَاةُ التََّراِويــحِ َجَماَعــةً بِالَمْســِجِد، ُســنَّةٌ ُمْســتََحبَّةٌ اْســتِْحبَابًا 
ا. ُمَؤكًَّد

ــى  ــهُ، َوَمْعنَ َ ــًدا فَِضيلَت ، ُمْعتَِق ــقٌّ ــهُ َح ــا بِأَنَّ ــا: تَْصِديقً ــى إِيَمانً : َمْعنَ ــَوِويُّ ــاَل النَّ ــابًا(، قَ ــا َواْحتَِس ــهُ: )إيَمانً وقَْولُ
ــَاَص. ْخ ــُف اإْلِ ــا يَُخاِل ــَك ِممَّ ــَر َذِل ــاِس َوَل َغْي ــةَ النَّ ــُد ُرْؤيَ ــَدهُ، َل يَْقِص ــى - َوْح َ - تَعَالَ ــَد للاَّ ــابًا: أَْن يُِري اْحتَِس

 - ِ ُ َعْنَهــا، َكْيــَف َكانَــْت َصــَاةُ َرُســوِل للاَّ ْحَمــِن، أَنَّــهُ َســأََل َعائَِشــةَ َرِضــَي للاَّ َوَعــْن أَبِــي َســلََمةَ ْبــِن َعْبــِد الرَّ
ــى إِْحــَدى  ــِرِه َعلَ ــي َغْي ــي َرَمَضــاَن َوَل فِ ــا َكاَن يَِزيــُد فِ ــْت: »َم ــي َرَمَضــاَن؟ فَقَالَ ــِه َوَســلََّم - فِ ــى هللاُ َعلَْي َصلَّ
، ثـُـمَّ يَُصلِّــي أَْربَعـًـا، فـَـَا تََســْل َعــْن ُحْســنِِهنَّ  َعْشــَرةَ َرْكعـَـةً، يَُصلِّــي أَْربَعـًـا، فـَـَا تََســْل َعــْن ُحْســنِِهنَّ َوُطوِلِهــنَّ

ــي ثََاثـًـا«. ُمتَّفَــٌق َعلَْيــِه. ، ثـُـمَّ يَُصلِّ َوُطوِلِهــنَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَُصلِّــي َمــا بَْيــَن أَْن يَْفــُرَغ ِمــْن  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعْنَهــا َرِضــَي هللاُ َعْنَهــا، قَالـَـْت: »َكاَن َرُســوُل للاَّ
َصــَلِة اْلِعَشــاِء إلـَـى اْلفَْجــِر إْحــَدى َعْشــَرةَ َرْكعـَـةً، يَُســلُِّم بَْيــَن ُكّلِ َرْكعَتَْيــِن، َويُوتِــُر بَِواِحــَدٍة«. َرَواهُ اْلَجَماَعــةُ 

. إِلَّ التِّْرِمــِذيَّ

َوايَِة الُولَى: “يَُصلِّي أَْربَعًا”. قَْولَُها: “يَُسلُِّم بَْيَن ُكّلِ َرْكعَتَْيِن”، تَْفِسيٌر ِلقَْوِلَها فِي الّرِ

قَاَل اإِلَماُم أَْحَمُد: الَِّذي أَْختَاُرهُ فِي َصَاةِ اللَّْيِل: َمثْنَى َمثْنَى.

ُ َعْنُهَمــا، قـَـاَل: »َكاَن َرُســوُل هللِا - ملسو هيلع هللا ىلص - يَُصلِّــي ِمــَن اللَّْيــِل ثـَـَاَث َعْشــَرةَ َرْكعـَـةً«.  َوَعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس َرِضــَي للاَّ
ــٌق َعلَْيِه. ُمتَّفَ

 ُ ِ - َصلَّــى للاَّ ِ، َكْيــَف َصــَاةُ اللَّْيــِل؟ فَقَــاَل َرُســوُل للاَّ َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر، قَــاَل: قَــاَم َرُجــٌل، فَقـَـاَل: يـَـا َرُســوَل للاَّ
ْبــَح فَأَْوتِــْر بَِواِحــَدٍة«. َرَواهُ اْلَجَماَعــةُ، َوَزاَد أَْحَمــُد  َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »َصــَلةُ اللَّْيــِل َمثْنـَـى َمثْنـَـى، فـَـِإَذا ِخْفــَت الصُّ
فِــي ِرَوايـَـٍة: »َصــَلةُ اللَّْيــِل َمثْنـَـى َمثْنـَـى، تَُســلُِّم فـِـي ُكّلِ َرْكعَتَْيــِن«. َوَذَكــَر اْلَحِديــَث. َوِلُمْســِلٍم: قِيــَل ِلْبــِن ُعَمــَر: 

َمــا َمثْنـَـى َمثْنـَـى؟ قـَـاَل: يَُســلِّم فـِـي ُكّلِ َرْكعَتَْيــِن.
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ــدٍَّد،  ــَدٍد ُمَح ــى َع ــا َعلَ ــاُر فِيَه ــَزُم الْقتَِص ــُح - َل يَْل ــا التََّراِوي ــِل - َوِمْنَه ــَاةَ اللَّْي ــى أَنَّ َص ــُث َعلَ ــْد َدلَّ الَحِدي َوقَ
ــُم. ــةً. َوهللاُ أَْعلَ ــَرةَ َرْكعَ ــَاَث َعْش ــةً، أَْو ثَ ــَرةَ َرْكعَ ــَدى َعْش ــنَّةُ إِْح َوالسُّ
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ــِه  ُ َعلَْي ــاَل َرُســوُل للاَّ - َصلَّــى للاَّ ــاَل: قَ ــوَب َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قَ ــي أَيُّ َعــْن أَبِ
، فََمــْن أََحــبَّ أَْن يُوتِــَر بَِخْمــٍس فَْليَْفعـَـْل، َوَمــْن أََحــبَّ أَْن  َوَســلََّم -: »اْلِوتـْـُر َحــقٌّ
يُوتـِـَر بِثـَـَاٍث فَْليَْفعـَـْل، َوَمــْن أََحــبَّ أَْن يُوتِــَر بَِواِحــَدةٍ فَْليَْفعـَـْل«. َرَواهُ اْلَخْمَســةُ 
َحــهُ، َوَوافَقـَـهُ  ، َوَرَواهُ اْبــُن ِحبَّــاَن فِــي َصِحيِحــِه، َواْلَحاِكــُم َوَصحَّ إِلَّ التِّْرِمــِذيَّ
ــيُّ  ــيُّ َواْلبَْيَهِق ــيُّ َوالدَّاَرقُْطنِ ــٍم َوالذُّْهِل ــو َحاتِ ــَح أَبُ ــاٌظ. َوَصحَّ ــهُ أَْلفَ ، َولَ ــيُّ الذََّهبِ

ــَواُب. َوَغْيُرُهــْم َوْقفَــهُ. قَــاَل اْلَحافِــُظ: َوُهــَو الصَّ

ــي ِمــْن اللَّْيــِل ثـَـَلَث َعْشــَرةَ َرْكعَــةً،  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَُصلِّ ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن َعائَِشــةَ، قَالَــْت: »َكاَن َرُســوُل للاَّ
«. ُمتَّفَــٌق َعلَْيــِه. يُوتِــُر ِمــْن َذِلــَك بَِخْمــٍس، َوَل يَْجِلــُس فِــي َشــْيٍء ِمْنُهــنَّ إِلَّ فِــي آِخِرِهــنَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يُوتِــُر بَِســْبعٍ َوبَِخْمــٍس، َل يَْفِصــُل بَْينَُهــنَّ  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن أُّمِ َســلََمةَ، قَالـَـْت: »َكاَن َرُســوُل للاَّ
َحــهُ اْبــُن القَيِّــِم. ، َواْبــُن َماَجــْه، َوَصحَّ بَِســَاٍم َوَل َكَاٍم«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوالنََّســائِيُّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، فَقَالـَـْت:  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن َســِعيِد ْبــِن ِهَشــاٍم، أَنَّــهُ قـَـاَل ِلعَائَِشــةَ: »أَْنبِئِينِــي َعــْن ِوتـْـِر َرُســوِل للاَّ
ــأُ، َويَُصلِّــي تِْســَع  ُك َويَتََوضَّ ُ َمتـَـى َشــاَء أَْن يَْبعَثـَـهُ ِمــْن اللَّْيــِل، فَيَتََســوَّ ُكنَّــا نُِعــدُّ لـَـهُ ِســَواَكهُ َوَطُهــوَرهُ، فَيَْبعَثـُـهُ للاَّ
َ َويَْحَمــُدهُ َويَْدُعــوهُ، ثـُـمَّ يَْنَهــُض َوَل يَُســلُِّم، ثـُـمَّ يَقـُـوُم فَيَُصلِّــي  َرَكعـَـاٍت َل يَْجِلــُس فِيَهــا إِلَّ فِــي الثَّاِمنـَـِة، فَيَْذُكــُر للاَّ
ــي َرْكعَتَْيــِن بَْعَدَمــا يَُســلُِّم  َ َويَْحَمــُدهُ َويَْدُعــوهُ، ثـُـمَّ يَُســلُِّم تَْســِليًما يُْســِمعُنَا، ثـُـمَّ يَُصلِّ التَّاِســعَةَ، ثـُـمَّ يَْقعُــُد فَيَْذُكــُر للاَّ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، َوأََخــَذهُ  ِ - َصلَّــى للاَّ ــا أََســنَّ َرُســوُل للاَّ ، فَلَمَّ َوُهــَو قَاِعــٌد، فَتِْلــَك إْحــَدى َعْشــَرةَ َرْكعَــةً يَــا بُنَــيَّ
ِ إَذا َصلَّــى  ، َوَكاَن نَبِــيُّ للاَّ ِل، فَتِْلــَك تِْســٌع يـَـا بُنـَـيَّ ْكعَتَْيــِن ِمثـْـَل َصنِيِعــِه اْلَوَّ اللَّْحــُم، أَْوتـَـَر بَِســْبعٍ، َوَصنـَـَع فِــي الرَّ
َصــَاةً أََحــبَّ أَْن يـُـَداِوَم َعلَْيَهــا، َوَكاَن إَذا َغلَبـَـهُ نـَـْوٌم أَْو َوَجــٌع َعــْن قِيـَـاِم اللَّْيــِل، َصلَّــى ِمــْن النََّهــاِر ثِْنتـَـْي َعْشــَرةَ 
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـَرأَ اْلقـُـْرآَن ُكلَّــهُ فِــي لَْيلـَـٍة، َوَل قـَـاَم لَْيلـَـةً َحتَّــى أَْصبـَـَح،  ِ - َصلَّــى للاَّ َرْكعـَـةً، َوَل أَْعلـَـُم َرُســوَل للاَّ

. َوَل َصــاَم َشــْهًرا َكاِمــًا َغْيــَر َرَمَضــاَن«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوُمْســِلٌم، َوأَبـُـو َداُوَد، َوالنََّســائِيُّ

ٍد. اللَُّهمَّ فَقِّْهنَا فِي ِدينَِك، َوَصلَّى هللاُ َوَسلََّم َعلَى نَبِيِّنَا ُمَحمَّ
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ــِه  ُ َعلَْي ــى للاَّ ــيُّ - َصلَّ ــاَل: “َكاَن النَّبِ ــا، قَ ــاٍس َرِضــَي هللاُ َعْنُهَم ــِن َعبَّ عَِن اْب
ــا  َ ــا أَّيُ  َي

ْ
ـُـل )ق ــَى(، وَ ــَك اَلْع  َرّبِ

َ
ــم ــّبِِح اْس َوَســلََّم - يَْقــَرأُ فِــي الِوتْــِر: بـِــ )َس

 ، ُ أََحــٌد( فـِـي َرْكعـَـٍة َرْكعـَـٍة”. َرَواهُ التِّْرِمــِذيُّ  ُهــَو الّلَ
ْ

وَن(، َو)قـُـل
ُ

الَكافِــر
ــاَر  ــِن، َوأََش ــُن الُملَقِّ ــَوِويُّ َواْب ــنَاَدهُ النَّ ــَح إِْس ــْه، َوَصحَّ ــِن َماَج ، َواْب ــائِيُّ َوالنََّس
ــاِب  ــي البَ : “َوفِ ــِذيُّ ــاَل التِّْرِم ــِه. قَ ــِه َوَوْقِف ــي َرْفِع ــَاِف فِ ــى الْختِ ــائِيُّ إِلَ النََّس
ــٍب،  ــِن َكْع ــّيِ ْب ــْن أُبَ ــَزى، َع ــِن أَْب ــِن ْب ْحَم ــِد الرَّ ــةَ، َوَعْب ــّيٍ، َوَعائَِش ــْن َعِل َع
ــلََّم”. ــهِ َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ــيِّ َصلَّ ــِن النَّبِ ــَزى، َع ــِن أَْب ــِن ْب ْحَم ــدِ الرَّ ــْن َعْب ــْرَوى َع َويُ

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَْقــَرأُ  ْحَمــِن ْبــِن أَْبــَزى، َعــْن أُبـَـّيِ ْبــِن َكْعــٍب، قـَـاَل: َكاَن َرُســوُل للاَّ َوَعــْن َعْبــِد الرَّ
وَن”، َوفـِـي الثَّاِلثـَـِة بِـ 

ُ
َكافِــر

ْ
ــا ال َ  َيــا أَّيُ

ْ
ْكعـَـِة الثَّانِيـَـِة بِـــ “قـُـل َْعــَى”، َوفِــي الرَّ

ْ
ــَك ال  َرّبِ

َ
فِــي اْلِوتـْـِر بـِــ “َســّبِِح اْســم

، َويَقُــوُل - يَْعنِــي بَْعــَد التَّْســِليِم -: »ُســْبَحاَن اْلَمِلــِك اْلقُــدُّوِس،  ُ أََحــٌد”، َوَل يَُســلُِّم إِلَّ فِــي آِخِرِهــنَّ  ُهــَو الّلَ
ْ

ـُـل “ق
. ثََلثـًـا«. َرَواهُ النََّســائِيُّ

َوفِي إِْسنَاِدِه َعْبُد اْلعَِزيِز ْبُن َخاِلٍد َمْقبُوٌل.

.” ، َواْبُن َماَجْه، بُِدوِن قَْوِلِه: “َوَل يَُسلُِّم إِلَّ فِي آِخِرِهنَّ َوقَْد أَْخَرَجهُ أَْحَمُد، َوأَبُو َداُوَد، َوالنََّسائِيُّ

.” لَقَْد َخالََف َعْبُد العَِزيِز ْبُن َخاِلٍد الثِّقَاِت، َحْيُث َزاَد فِيِه: “َوَل يَُسلُِّم إِلَّ فِي آِخِرِهنَّ

ْكعَــِة الُولَــى: بِـــ  َوقَــاَل َعْبــُد هللِا ْبــُن أَْحَمــَد: َســِمْعُت أَبِــي يَقُــوُل: “أَْعَجــُب إِلَــيَّ أَْن يَْقــَرأَ إَِذا ُهــَو أَْوتـَـَر فِــي الرَّ
ُد َويَُســلُِّم، ثـُـمَّ يُوتِــُر بَِرْكعَــٍة،  وَن(، ثـُـمَّ يَتََشــهَّ

ُ
ــا الَكافِــر َ  َيــا أَّيُ

ْ
ــَك اَلْعــَى(، َوفِــي الثَّانِيَــِة: )قـُـل  َرّبِ

َ
)َســّبِْح اْســم

ُ أََحــٌد(”.  ُهــَو الل
ْ

يَْقــَرأُ فِيَهــا بـِــ )الَحْمــُد(، َو)قـُـل

ــى: بِـــ  ــي الُولَ ــَرأُ فِ ــِه َوَســلََّم - يَْق ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــْت: “َكاَن َرُســوُل للاَّ َوَعــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي هللاُ َعْنَهــا، قَالَ
ُ أََحــٌد”،   ُهــَو الّلَ

ْ
وَن”، َوفِــي الثَّاِلثـَـِة بِـــ “قـُـل

ُ
ــا الَكافِــر َ  َيــا أَّيُ

ْ
ــَك اَلْعــَى”، َوفِــي الثَّانِيَــِة بـِــ “قـُـل  َرّبِ

َ
“َســّبِِح اْســم

ــُم،  ــاَن، َوالَحاِك ــُن ِحبَّ ــهُ اْب َح ــٌب«، َوَصحَّ ــٌن َغِري ــٌث َحَس ــَذا َحِدي ــاَل: »َه ، َوقَ ــِذيُّ ــِن”. َرَواهُ التِّْرِم َذتَْي َوالُمعَّوِ
ــِن.  َذتَْي ــاَدةَ الُمعَّوِ ــٍن ِزيَ ــُن َمِعي ــُد َواْب ــاُم أَْحَم ــلَّ اإِلَم ــٍر، َوأََع ــُن َحَج ــنَهُ اْب ، َوَحسَّ ــيُّ َوالذََّهبِ

ْكعَِة بَِسَلٍم. ْكعَتَْيِن َوالرَّ ، َواْبُن نَْصٍر، َوقَاَل: يَْفِصُل بَْيَن الرَّ فَِة اإِلَماُم الشَّافِِعيُّ َوقَْد َماَل إِلَى َهِذِه الّصِ

َوقـَـاَل اْبــُن الُمْنــِذِر: “َوإَِذا أََراَد أَْن يُوتـِـَر بِثـَـَلٍث َصلَّــى َرْكعَتَْيــِن، قـَـَرأَ فِــي اْلُولـَـى ِمْنَهــا بِـــ “َســبِّحِ اْســَم َربِّــَك 
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ْ

ْكعَــِة الثَّاِلثـَـِة، َويَْقــَرأُ فِيَهــا “قـُـل وَن”، ثـُـمَّ يَُســلُِّم، َويَأْتِــي بِالرَّ
ُ

َكافِــر
ْ
ــا ال َ  َيــا أَّيُ

ْ
اْلَْعلَــى”، َوفِــي الثَّانِيَــِة بـِــ “قـُـل
َذتَْيــِن”. ــٌد”، َواْلُمعَّوِ ُ أََح ــَو الل ُه

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، َوَمــْن بَْعَدُهــْم:  : الَّــِذي اْختـَـاَرهُ أَْكثـَـُر أَْهــِل الِعْلــِم ِمــْن أَْصَحــاِب النَّبِــّيِ - َصلَّــى للاَّ َوقـَـاَل التِّْرِمــِذيُّ
ــي ُكّلِ  ــَرأُ فِ ــٌد”، يَْق ُ أََح ــَو الّلَ  ُه

ْ
ُــل ”ق وَن”، وَ

ُ
ــر ــا الَكافِ َ ــا أَّيُ  َي

ْ
ُــل ”ق ــَى”، وَ ــَك اَلْع  َرّبِ

َ
ــم ــّبِِح اْس ــَرأَ: بـِــ “َس أَْن يَْق

َرْكعَــٍة ِمــْن َذِلــَك بُِســوَرةٍ”. اْنتََهــى.

ٍد. َوَصلَّى هللاُ َوَسلََّم َعلَى نَبِيِّنَا ُمَحمَّ
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ــَن  ــلُِّم بَْي ــا: »َكاَن يَُس ــَي هللاُ َعْنُهَم ــَر َرِض ــَن ُعَم ِ ْب ــَد للاَّ ــٍع، أَنَّ َعْب ــْن نَافِ َع
. ــِه«. َرَواهُ البَُخــاِريُّ ــِض َحاَجتِ ــرَ بِبَْع ـى يَأُْم ــرِ َحتَـّ ــنِ فِــي الِوتْ ْكعَتَْي ــةِ َوالرَّ ْكعَ الرَّ

َوَعــْن بَْكــِر ْبــِن َعْبــِد هللِا الُمَزنِــّيِ، قَــاَل: َصلَّــى اْبــُن ُعَمــَر َرْكعَتَْيــِن، ثـُـمَّ قَــاَل: يَــا ُغــَاُم، أَْرِحــْل لَنَــا، ثـُـمَّ قَــاَم 
ــُظ: إِْســنَاُدهُ َصِحيــٌح. ــاَل الَحافِ ، قَ ــٍة. َرَواهُ الطََّحــاِويُّ فَأَْوتَــَر بَرْكعَ

ــِليٍم  ــِر بِتَْس ــْفعِ َواْلِوتْ ــَن الشَّ ــُل بَْي ــلََّم - يَْفِص ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــاَل: »َكاَن َرُس ــَر، قَ ــِن ُعَم ــِن اْب َوَع
ــِه. ــي َصِحيِح ــاَن فِ ــُن ِحبَّ ــُد، َواْب ــِمعُنَاهُ«. َرَواهُ أَْحَم يُْس

ُ َعلَْيــِه  َوَعْنــهُ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ: »أَنَّــهُ َكاَن يَْفِصــُل بَْيــَن َشــْفِعِه َوِوتْــِرِه بِتَْســِليَمٍة، َوأَْخبَــَر أَنَّ النَّبِــيَّ - َصلَّــى للاَّ
 . ، قَــاَل اْبــُن َحَجــٍر: َوإِْســنَاُدهُ قَــِويٌّ َوَســلََّم - َكاَن يَْفعَلـُـهُ«. َرَواه الطََّحــاِويُّ

ــْن َســْعِد ْبــِن ِهَشــاٍم،  فَتَْيــِن َمْشــُروَعةٌ، فَعَ ــِة الَوْصــِل، َوِكَا الّصِ ــةُ الفَْصــِل، َوِهــَي ُمقَدََّمــةٌ َعلَــى ِصفَ فََهــِذِه ِصفَ
ــِن  ْكعَتَْي ــي الرَّ ــلُِّم فِ ــِه َوَســلََّم - َل يَُس ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــْت: »َكاَن َرُســوُل للاَّ َعــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي هللاُ َعْنَهــا، قَالَ
ــاهُ،  َج ــْم يَُخّرِ ــْيَخْيِن، َولَ ــْرِط الشَّ ــى َش ــٌح َعلَ ــٌث َصِحي ــَذا َحِدي ــاَل: َه ــُم، َوقَ ــِر«. َرَواهُ الَحاِك ــَن اْلِوتْ ــِن ِم اْلُولَيَْي
ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه  ، قَــاَل الَحاِكــُم: َولـَـهُ َشــَواِهُد، فَِمْنَهــا َعــْن َعائَِشــةَ، قَالـَـْت: »َكاَن َرُســوُل للاَّ َوَوافَقـَـهُ الذََّهبِــيُّ
 ُ «. َوَهــَذا ِوتـْـُر أَِميــِر اْلُمْؤِمنِيــَن ُعَمــَر ْبــِن اْلَخطَّــاِب َرِضــَي للاَّ َوَســلََّم - يُوتـِـُر بِثـَـَاٍث، َل يَُســلُِّم إِلَّ فِــي آِخِرِهــنَّ

َعْنــهُ، َوَعْنــهُ أََخــَذهُ أَْهــُل اْلَمِدينَــِة.

ــاَل: »َكاَن ُعَمــُر  ــِر، فَقَ ــِن ِمــَن اْلِوتْ ْكعَتَْي ــي الرَّ ــلُِّم فِ ــَل ِلْلَحَســِن: إِنَّ اْبــَن ُعَمــَر َكاَن يَُس ــُم: قِي ــاَل َحبِيــٌب اْلُمعَلِّ َوقَ
ــي الثَّاِلثَــِة بِالتَّْكبِيــِر«. ــهَ ِمْنــهُ، َكاَن يَْنَهــُض فِ أَْفقَ

ــِه  ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــاَل: »َكاَن َرُســوُل للاَّ ــٍب، قَ ــِن َكْع ــّيِ ْب ــْن أُبَ ــَح - َع ــْد ُصّحِ ــائِيُّ إِْن َصــحَّ - َوقَ َوَرَوى النََّس
وَن”، 

ُ
َكافِــر

ْ
ــا ال َ  َيــا أَّيُ

ْ
ْكعَــِة الثَّانِيَــِة بِـــ “قـُـل َْعــَى”، َوفِــي الرَّ

ْ
ــَك ال  َرّبِ

َ
َوَســلََّم - يَْقــَرأُ فِــي اْلِوتـْـِر بـِــ “َســّبِِح اْســم

.» ُ أََحــٌد”، َوَل يَُســلُِّم إِلَّ فِــي آِخِرِهــنَّ  ُهــَو الّلَ
ْ

َوفِــي الثَّاِلثـَـِة بـِــ “قـُـل

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َخبـَـًرا ثَابِتـًـا َصِريًحــا أَنَّــهُ أَْوتـَـَر بِثـَـَاٍث  ــُد ْبــُن نَْصــٍر: “لـَـْم نَِجــْد َعــِن النَّبِــّيِ - َصلَّــى للاَّ قـَـاَل ُمَحمَّ
اِوي: َهــْل ِهــَي َمْوُصولـَـةٌ أَْو َمْفُصولـَـةٌ”. قـَـاَل  َمْوُصولـَـٍة، نَعـَـْم ثَبـَـَت َعْنــهُ أَنَّــهُ أَْوتـَـَر بِثـَـَاٍث، لَِكــْن لـَـْم يُبَيِّــِن الــرَّ
اْبــُن َحَجــٍر: فَيـَـُردُّ َعلَْيــِه َمــا َرَواهُ اْلَحاِكــُم ِمــْن َحِديــِث َعائَِشــةَ ... َوَرَوى النََّســائِيُّ ِمــْن َحِديــِث أُبـَـّيِ ْبــِن َكْعــٍب 

نَْحــَوهُ ... َويَُجــاُب َعْنــهُ بِاْحتَِمــاِل أَنَُّهَمــا لـَـْم يَثْبُتـَـا ِعْنــَدهُ. اْنتََهــى.
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قَــاَل الَحاِكــُم: »َوقَــْد َصــحَّ ِوتْــُر النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - بِثـَـَلَث َعْشــَرةَ، َوإِْحــَدى َعْشــَرةَ، َوتِْســٍع، 
ــُم. ــٍة َواِحــَدٍة«. َوهللاُ أَْعلَ ــُرهُ َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم بَِرْكعَ َهــا ِوتْ َوَســْبٍع، َوَخْمــٍس، َوثَــَلٍث، َوَواِحــَدٍة، َوأََصحُّ
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ــاَل  ــاَل: قَ ــهُ، قَ ــَي هللاُ َعْن ــَرةَ َرِض ــي ُهَرْي ــْن أَبِ ــٍر، َع ــُن نَْص ــُد ْب ــَرَج ُمَحمَّ أَْخ
ــبَُّهوا  ــَاٍث، َوَل تََش ــُروا بِثَ ــلََّم -: »َل تُوتِ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ َرُس
بِاْلَمْغــِرِب، َولَِكــْن أَْوتِــُروا بَِخْمــٍس، أَْو بَِســْبعٍ، أَْو بِتِْســعٍ، أَْو بِإِْحــَدى َعْشــَرةَ، 

ــٌح. ــنَاُدهُ َصِحي : إِْس ــيُّ ــاَل اْلِعَراقِ ــَك«. قَ ــْن َذِل ــَر ِم أَْو أَْكثَ

َوقَاَل اْبُن َرَجٍب: فِي َرْفِعِه نََكاَرةٌ.

ــَاٍث، َوَل  ــُروا بِثَ ــاَل: »َل تُوتِ ــلََّم -، قَ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــوِل للاَّ ــْن َرُس ــَرةَ، َع ــي ُهَرْي ــْن أَبِ ــِم، َع َوِلْلَحاِك
ــْيَخْيِن،  تََشــبَُّهوا بَِصــَاةِ اْلَمْغــِرِب، أَْوتِــُروا بَِخْمــٍس، أَْو بَِســْبعٍ«. َوقَــاَل: َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــٌح َعلَــى َشــْرِط الشَّ
َحــهُ اْبــُن ِحبَّــاَن، وَرَواهُ الدَّاَرقُْطنِــيُّ بِإِْســنَاِدِه، َوقـَـاَل: ُكلُُّهــْم ثِقـَـاٌت. وقـَـاَل  ، َوَصحَّ َجــاهُ، َوَوافَقـَـهُ الذََّهبِــيُّ َولـَـْم يَُخّرِ
ــْن  ــُف َم هُ َوْق ــرُّ ــاَل: َوَل يَُض ــْيَخْيِن، قَ ــْرِط الشَّ ــى َش ــنَاُدهُ َعلَ ــٍر: إِْس ــُن َحَج ــاَل اْب ــٌح، َوقَ ــنَاُدهُ َصِحي : إِْس ــيُّ اْلِعَراقِ

ــهُ. أَْوقَفَ

قـَـاَل اْبــُن َحَجــٍر: َوِمــْن َطِريــِق ِمْقَســٍم، َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، َوَعائَِشــةَ، َكَراِهيـَـةُ اْلِوتـْـِر بِثـَـَاٍث، َوأَْخَرَجــهُ النََّســائِيُّ 
ــِذِه  ُع اْلفَِريَضــةَ، فََه ــبِهُ التََّطــوُّ ــاَل: َل يُْش ــِر، َوقَ ــي اْلِوتْ ــِرهَ الثَّــَاَث فِ ــهُ َك ــاٍر، أَنَّ ــِن يََس ــلَْيَماَن ْب أَْيًضــا، َوَعــْن ُس
ــَر  ــى أَنَّ اْلِوتْ ــوا َعلَ ــةَ أَْجَمعُ َحابَ ــأَنَّ الصَّ ــِة، بِ ــُض اْلَحنَِفيَّ ــهُ – يعنــي - بَْع ــِذي نَقَلَ ــاعِ الَّ ْجَم ــي اإْلِ ــَدُح فِ ــاُر تَْق اآْلثَ

ــٌز، َواْختَلَفُــوا فِيَمــا َعــَداهُ. ــٍة َحَســٌن َجائِ بِثَــَاٍث َمْوُصولَ

ــَل  ــِرِب، أَْن يُْحَم ــبُِّه بَِصــَاةِ اْلَمْغ ــِن التََّش ــيِ َع ــَن النَّْه ــدََّم ِم ــا تَقَ ــَن َم ــَذا َوبَْي ــَن َه ــُع بَْي ــٍر: “َواْلَجْم ــُن َحَج ــاَل اْب قَ
ــِق  ــْن َطِري ــٍر، ِم ــُن نَْص ــُد ْب ــَرَوى ُمَحمَّ ــا، فَ ــلَُف أَْيًض ــهُ السَّ ــْد فَعَلَ َدْيِن، َوقَ ــهُّ ــَاِث بِتََش ــَاةِ الثَّ ــى َص ــُي َعلَ النَّْه
اْلَحَســِن، أَنَّ ُعَمــَر َكاَن يَْنَهــُض فـِـي الثَّاِلثـَـِة ِمــَن اْلِوتـْـِر بِالتَّْكبِيــِر، َوِمــْن َطِريــِق اْلِمْســَوِر ْبــِن َمْخَرَمــةَ، أَنَّ ُعَمــَر 
، َومــن َطِريــِق اْبــِن َطــاُوٍس، َعــْن أَبِيــِه، أَنَّــهُ َكاَن يُوتـِـُر بِثـَـَاٍث َل يَْقعـُـْد  أَْوتـَـَر بِثـَـَاٍث لـَـْم يَُســلِّْم إِلَّ فِــي آِخِرِهــنَّ
ــُن  ــُد ْب ــهُ، َوَرَوى ُمَحمَّ ــوَب ِمثْلُ ــٍد، َعــْن أَيُّ ــِن َزْي ــاِد ْب ــِن َســْعٍد، َعــْن َعَطــاٍء َوَحمَّ ــِس ْب ــْن َطِريــِق قَْي ، َوِم ــنَّ بَْينَُه
ــْم يَْبلُْغُهــُم النَّْهــُي  ــِة، أَنَُّهــْم أَْوتَــُروا بِثَــَاٍث َكاْلَمْغــِرِب، َوَكأَنَُّهــْم لَ نَْصــٍر، َعــِن اْبــِن َمْســعُوٍد َوأَنَــٍس َوأَبِــي اْلعَاِليَ

اْلَمْذُكــوُر”. اْنتََهــى.

ِد الَواِحــِد،  َدْيِن، َوالَْظَهــُر َعــَدُم الَكَراَهــِة فـِـي التََّشــهُّ ٍد أَْو تََشــهُّ َوقـَـْد َكــِرهَ بَْعــُض أَْهــِل الِعْلــِم َجْمــَع الثَّــَاِث بِتََشــهُّ
َوالفَْصــُل أَْولـَـى؛ بـَـْل الَْولـَـى فِــي َصــَاةِ اللَّْيــِل السَّــَاُم ِمــْن ُكّلِ َرْكعَتَْيــِن، َوالِوتـْـُر بَِواِحــَدةٍ.

َوَل يُْهَجُر َما ثَبََت ِمَن السُّنَِّة، فَيَْفعَلَُها الُمْنفَِرُد أَْحيَانًا.
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َحابَِة َوالتَّابِِعيَن. َوقَاَل اْبُن َرَجٍب: ُرِوَي الِوتُْر بِثََاٍث َعْن َجَماَعٍة ِمَن الصَّ

َوَحَكاهُ الَحَسُن، َعْن ُعَمَر َوأُبَّيِ ْبِن َكْعٍب. َوُهَو َمْنقَِطٌع َعْنُهَما. 

: إِْن فََصَل فََحَسٌن، َوإِْن لَْم يَْفِصْل فََحَسٌن. قَاَل: َوقَاَل الَْوَزاِعيُّ

ــِن  ــُت َع ــُر َوأَثْبَ ــَوى َوأَْكثَ ــِه أَْق ــُث فِي ــاَل: الََحاِدي ــُن، َوقَ ــَدهُ أَْحَس ــُل ِعْن ــهُ، َوالفَْص ــَل َوتَْرَك ــُد الفَْص ــاَز أَْحَم َوأََج
ــلََّم -. ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــّيِ - َصلَّ النَّبِ

َوَكَذِلَك َمْذَهُب الشَّافِِعّيِ. اْنتََهى. َوهللاُ أَْعلَُم.
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ــِمْعُت  ــاَل: َس ــِر، فَقَ ــِن اْلِوتْ ــاٍس َع ــَن َعبَّ ــأَْلُت اْب ــاَل: َس ــٍز، قَ ــي ِمْجلَ ــْن أَبِ َع
َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، يَقُــوُل: »َرْكعَــةٌ ِمــْن آِخــِر اللَّْيــِل«، 
ــلََّم -  ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــوَل هللِا - َصلَّ ــِمْعُت َرُس ــاَل: َس ــَر، فَقَ ــَن ُعَم ــأَْلُت اْب َوَس

ــِلٌم. ــِل«. َرَواهُ ُمْس ــِر اللَّْي ــْن آِخ ــةٌ ِم ــوُل: »َرْكعَ يَقُ

َوَعــِن القَاِســِم، قـَـاَل: »َرأَْينـَـا أُنَاًســا ُمْنــذُ أَْدَرْكنـَـا يُوتِــُروَن بِثـَـَاٍث، َوإِنَّ ُكاًّ لََواِســٌع، أَْرُجــو أَْن َل يَُكــوَن بَِشــْيٍء 
. ِمْنــهُ بـَـأٌْس«. َرَواهُ البَُخــاِريُّ

ْكعَتَاِن قَْبَل الِوتِْر ِمْنهُ، أَْو َشْفٌع لَهُ، َوْصًا أَْو فَْصًا. َوالرَّ

ــْفعِ َوالَوتْــِر - يَْقَطعُُهَمــا َعــْن أَْن يَُكونَــا  َح َكثِيــٌر ِمْنُهــْم أَنَّ اْلفَْصــَل - بَْيــَن الثَّــَلِث: الشَّ َوقَــاَل اْبــُن َحَجــٍر: َصــرَّ
ِمــْن ُجْملَــِة اْلِوتْــِر، َوَمــْن َخالَفَُهــْم يَقُــوُل: إِنَُّهَمــا ِمْنــهُ بِالنِّيَّــِة.

، بِإِْســنَاٍد فِيــِه نََظــٌر، َعــْن أَبِــي َســِعيٍد، َعــِن النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه  قَــاَل اْبــُن َرَجــٍب: َوَرَوى اْبــُن َعْبــِد البَــّرِ
ُجــُل َرْكعَــةً َواِحــَدةً، يُوتِــُر بَِهــا. ــَي الرَّ َوَســلََّم -، أَنَّــهُ نََهــى َعــِن البُتَْيــَراِء، أَْن يَُصلِّ

ــٍة بَْعــَد  ــُر بَِرْكعَ ــاَل: إِنََّمــا َجــاَء الِوتْ ــٍة، قَ ــاِت َعْنــهُ الْقتَِصــاَر َعلَــى َرْكعَ َوايَ ــي أَْكثَــِر الّرِ َوَكــِرهَ اإِلَمــاُم أَْحَمــُد فِ
ــا. ــاَل ُســْفيَاُن: إِْن َخِشــَي الفَْجــَر فَأَْوتَــَر بَِواِحــَدةٍ أَْجــَزأَهُ، َوالثَّــَاُث أََحــبُّ إِلَْينَ ــى. َوقَ عٍ َمثْنَ تََطــوُّ

: َصِحيــٌح -، َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، قـَـاَل: »اْلِوتـْـُر َســْبٌع أَْو َخْمــٌس،  ــُد ْبــُن نَْصــٍر بِإِْســنَاِدِه - قـَـاَل اْلِعَراقِــيُّ َوَرَوى ُمَحمَّ
َوَل نُِحــبُّ ثََاثـًـا بَتَْراَء«. 

: َصِحيٌح. َوُرِوَي نَْحُوهُ َعْن َعائَِشةَ بِإِْسنَاٍد، قَاَل اْلِعَراقِيُّ

ــةَ فِــي ُرُكوِعَهــا َوُســُجوِدَها َوقِيَاِمَهــا، ثـُـمَّ  ْكعـَـةَ التَّامَّ ُجــُل الرَّ ــَي الرَّ َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر، قـَـاَل: إِنََّمــا البُتَْيــَراُء أَْن يَُصلِّ
. يَقـُـوُم فـِـي الُْخــَرى َوَل يُتِــمُّ لََهــا ُرُكوًعــا َوَل ُســُجوًدا َوَل قِيَاًمــا، فَتِْلــَك البُتَْيــَراُء. َرَواهُ البَْيَهِقــيُّ

َوأََجاَز أَْحَمُد َوأَْصَحابُهُ، َوإِْسَحاُق: أَْن يُوتَِر بِثََاٍث َمْوُصولٍَة.

َحابـَـِة، أَنَُّهــْم أَْوتـَـُروا بَِواِحــَدةٍ ِمــْن َغْيــِر تَقـَـدُِّم نَْفــٍل قَْبلََهــا، فَِفــي  قـَـاَل اْبــُن َحَجــٍر: “َوَصــحَّ َعــْن َجَماَعــٍة ِمــَن الصَّ
ــَرأَ اْلقُــْرآَن لَْيلَــةً فِــي  ــائِِب ْبــِن يَِزيــَد، أَنَّ ُعثَْمــاَن قَ ــِد ْبــِن نَْصــٍر َوَغْيــِرِه بِإِْســنَاٍد َصِحيــحٍ، َعــِن السَّ ِكتـَـاِب ُمَحمَّ
ِ ْبــِن ثَْعلَبـَـةَ، أَنَّ َســْعًدا أَْوتـَـَر بَِرْكعـَـٍة، َوَســيَأْتِي  َرْكعـَـٍة لـَـْم يَُصــّلِ َغْيَرَهــا، َوَســيَأْتِي فِــي اْلَمغـَـاِزي َحِديــُث َعْبــِد للاَّ
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فـِـي اْلَمنَاقِــِب َعــْن ُمعَاِويـَـةَ، أَنَّــهُ أَْوتـَـَر بَِرْكعـَـٍة، َوأَنَّ اْبــَن َعبَّــاٍس اْســتَْصَوبَهُ”. 

: قَْولُهُ: )َمْن قَاَم َرَمَضاَن(، يَْحُصُل بُِمْطلَِق َما يَْصُدُق َعلَْيِه اْلِقيَاُم. َوهللاُ أَْعلَُم. قَاَل الشَّْوَكانِيُّ
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ــيَّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -،  َعــْن َعْبــِد هللِا ْبــِن ُعَمــَر، أَنَّ َرُجــًا َســأََل النَّبِ
ــاَل:  ــِل؟ قَ ــَف َصــَاةُ اللَّْي ــا َرُســوَل هللِا، َكْي ــاَل: يَ ــائِِل، فَقَ ــَن السَّ ــهُ َوبَْي ــا بَْينَ َوأَنَ
ــَك  ــْل آِخــَر َصَلتِ ــةً، َواْجعَ ــَح، فََصــّلِ َرْكعَ ْب ــِإَذا َخِشــيَت الصُّ ــى، فَ ــى َمثْنَ »َمثْنَ

ــِه. ــٌق َعلَْي ــًرا«. ُمتَّفَ ِوتْ

ُد َصَاةَ اللَّْيِل َوالتََّراِويحِ بِالِوتِْر. فَالسُّنَّةُ أَْن يَْختَِم القَائُِم َوالُمتََهّجِ

يـَـاَدةَ فِــي التَّْســِليَماِت، فـَـإَِذا أَْوتـَـَر اإِلَمــاُم فِــي َصــَاةِ التََّراِويــحِ  َوإَِذا َرِغــَب تَأِْخيــَر الِوتـْـِر إِلـَـى آِخــِر اللَّْيــِل أَْو الّزِ
َشــفََع الِوتـْـَر بَِرْكعـَـٍة؛ ِلتَُكــوَن َرْكعَتَْيــِن بَِســَاٍم َواِحــٍد، َوَصلَّــى َمــا َشــاَء.

َع بَْعــَد الِوتـْـِر َصلَّــى َمــا َشــاَء َرْكعَتَْيــِن َرْكعَتَْيــِن، َوَل يُوتِــُر َوَل يَْنقـُـُض ِوتـْـَرهُ؛ ِلَمــا  فـَـإِْن أَْوتـَـَر َوأََراَد أَْن يَتََطــوَّ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَقـُـوُل:  ِ - َصلَّــى للاَّ ثَبَــَت َعــْن قَْيــِس ْبــِن َطْلــِق ْبــِن َعِلــّيٍ، َعــْن أَبِيــِه، قَــاَل: َســِمْعُت َرُســوَل للاَّ
ــي  ــاَن فِ ــُن ِحبَّ ــةَ، َواْب ــُن ُخَزْيَم ، َواْب ــائِيُّ ، َوالنََّس ــِذيُّ ــو َداُوَد، َوالتِّْرِم ــُد، َوأَبُ ــٍة«. َرَواهُ أَْحَم ــي لَْيلَ ــَراِن فِ »َل ِوتْ
ِل اللَّْيــِل، ثـُـمَّ  : “اْختَلـَـَف أَْهــُل الِعْلــِم فِــي الَّــِذي يُوتِــُر ِمــْن أَوَّ ــنَهُ اْبــُن َحَجــٍر، َوقَــاَل التِّْرِمــِذيُّ َصِحيَحْيِهَمــا، َوَحسَّ
ــِه َوَســلََّم -، َوَمــْن بَْعَدُهــْم:  ُ َعلَْي ــّيِ - َصلَّــى للاَّ ــِم ِمــْن أَْصَحــاِب النَّبِ ــِل الِعْل ــَرأَى بَْعــُض أَْه ــوُم ِمــْن آِخــِرِه، فَ يَقُ
نَْقــَض الِوتـْـِر، َوقَالـُـوا: يُِضيــُف إِلَْيَهــا َرْكعـَـةً َويَُصلِّــي َمــا بـَـَدا لـَـهُ، ثـُـمَّ يُوتِــُر فِــي آِخــِر َصَاتِــِه، ِلَنَّــهُ َل ِوتـْـَراِن 
ُ َعلَْيــِه  ــّيِ - َصلَّــى للاَّ فِــي لَْيلَــٍة، َوُهــَو الَّــِذي َذَهــَب إِلَْيــِه إِْســَحاُق، َوقَــاَل بَْعــُض أَْهــِل الِعْلــِم ِمــْن أَْصَحــاِب النَّبِ
ــهُ َوَل  ــَدا لَ ــي َمــا بَ ــاَم ِمــْن آِخــِر اللَّْيــِل، فَإِنَّــهُ يَُصلِّ ــاَم، ثـُـمَّ قَ ِل اللَّْيــِل، ثـُـمَّ نَ َوَســلََّم - َوَغْيِرِهــْم: إَِذا أَْوتـَـَر ِمــْن أَوَّ
ــاَرِك،  ــٍس، َواْبــِن الُمبَ ــْوُل ُســْفيَاَن الثَّــْوِرّيِ، َوَماِلــِك ْبــِن أَنَ ــَرهُ َعلَــى َمــا َكاَن، َوُهــَو قَ ــَدُع ِوتْ ــَرهُ، َويَ يَْنقُــُض ِوتْ
ــْد َصلَّــى بَْعــَد  ــِه َوَســلََّم - قَ ُ َعلَْي ــيَّ - َصلَّــى للاَّ ــْد ُرِوَي ِمــْن َغْيــِر َوْجــٍه، أَنَّ النَّبِ ــهُ قَ ؛ ِلَنَّ َوأَْحَمــَد، َوَهــَذا أََصــحُّ

ــُم. الِوتْــِر”. َوهللاُ أَْعلَ
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ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: »إَِذا َصلَّــى  َعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ، أَنَّ َرُســوَل للاَّ
ــِقيَم َوالَكبِيــَر، َوإَِذا َصلَّــى  ِعيــَف َوالسَّ أََحُدُكــْم ِللنَّــاِس فَْليَُخفِّــْف، فـَـإِنَّ ِمْنُهــُم الضَّ

ْل َمــا َشــاَء«. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه. أََحُدُكــْم ِلنَْفِســِه فَْليَُطــّوِ

قـَـاَل اْبــُن َرَجــٍب: َوقـَـْد َكاَن النَّبـِـيُّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: يُِطيــُل الِقــَراَءةَ فِــي قِيـَـاِم َرَمَضــاَن بِاللَّْيــِل أَْكثـَـَر 
ِمــْن َغْيــِرِه، َوقَــْد َصلَّــى َمعَــهُ ُحَذْيفَــةُ لَْيلَــةً فِــي َرَمَضــاَن، قَــاَل: فَقَــَرأَ بِالبَقَــَرةِ، ثـُـمَّ النَِّســاِء، ثـُـمَّ آِل ِعْمــَراَن، َل 
َجــهُ اإِلَمــاُم  ــَاةِ. َخرَّ ْكعَتَْيــِن َحتَّــى َجــاَءهُ بِــَاٌل فَآَذنـَـهُ بِالصَّ يَُمــرُّ بِآيـَـِة تَْخِويــٍف إِلَّ َوقـَـَف َوَســأََل، فََمــا َصلَّــى الرَّ

، َوِعْنــَدهُ أَنَّــهُ َمــا َصلَّــى إِلَّ أَْربـَـَع َرَكعـَـاٍت. َجــهُ النََّســائِيُّ أَْحَمــُد، َوَخرَّ

ــاِرُئ  ــَكاَن القَ ــي َشــْهِر َرَمَضــاَن، فَ ــاِس فِ ــَن َكْعــٍب َوتَِميًمــا الــدَّاِريَّ أَْن يَقُوَمــا بِالنَّ ــيَّ ْب ــَر أُبَ ــْد أََم َوَكاَن ُعَمــُر قَ
يَْقــَرأُ بِالِمائَتَْيــِن فِــي َرْكعـَـٍة، َحتَّــى َكانـُـوا يَْعتَِمــُدوَن َعلـَـى الِعِصــّيِ ِمــْن ُطــوِل الِقيـَـاِم، َوَمــا َكانـُـوا يَْنَصِرفـُـوَن إِلَّ 
اٍء، فَأََمــَر أَْســَرَعُهْم قِــَراَءةً أَْن يَْقــَرأَ بِالنَّــاِس ثََاثِيــَن، َوأَْوَســَطُهْم  ِعْنــَد الفَْجــِر، َوُرِوَي أَنَّ ُعَمــَر َجَمــَع ثََاثـَـةَ قـُـرَّ
بَِخْمــٍس َوِعْشــِريَن، َوأَْبَطأَُهــْم بِِعْشــِريَن، ثـُـمَّ َكاَن فِــي َزَمــِن التَّابِِعيــَن يَْقــَرُؤوَن بِالبَقَــَرةِ فِــي قِيَــاِم َرَمَضــاَن فِــي 
ثََمــاِن َرَكعـَـاٍت، فـَـإِْن قـَـَرأَ بَِهــا فِــي اثْنَتـَـْي َعْشــَرةَ َرْكعـَـةً َرأَْوا أَنَّــهُ قـَـْد َخفَّــَف. قـَـاَل اْبــُن َمْنُصــوٍر: ُســئَِل إِْســَحاُق 
ــْم َل  ــهُ: إِنَُّه ــَل لَ ــاٍت، فَِقي ــِر آيَ ــي ُدوِن َعْش ــْص فِ ــْم يَُرِخّ ــْهِر َرَمَضــاَن؟ فَلَ ــاِم َش ــي قِيَ ــَرأُ فِ ــْم يَْق ــِه: َك ــُن َراَهَوْي ْب
نَُّهــْم إَِذا لـَـْم يَْرَضــْوا بِعَْشــِر آيـَـاٍت ِمــَن البَقـَـَرةِ، ثـُـمَّ إَِذا ِصــْرَت إِلـَـى اآليـَـاِت  يَْرَضــْوَن، فَقـَـاَل: َل َرُضــوا، فـَـَا تَُؤمَّ
الِخفـَـاِف فَبِقـَـْدِر َعْشــِر آيـَـاٍت ِمــَن البَقـَـَرةِ، يَْعنِــي فِــي ُكّلِ َرْكعـَـٍة، َوَكَذِلــَك َكــِرهَ َماِلــٌك أَْن يَْقــَرأَ ُدوَن َعْشــِر آيـَـاٍت.

ــي  ــاَل: فِ ــيِء، فَقَ ــَراَءِة َوالبَِط ــِريِع الِق ــي السَّ ــُرهُ فِ َم ِذْك ــدَّ ــا تَقَ ــَر َكَم ــْن ُعَم ــا ُرِوَي َع ــُد َعمَّ ــاُم أَْحَم ــئَِل اإِلَم َوُس
َهــَذا َمَشــقَّةٌ َعلَــى النَّــاِس، َوَل ِســيََّما فِــي َهــِذِه اللَّيَاِلــي الِقَصــاِر، َوإِنََّمــا الَْمــُر َعلَــى َمــا يَْحتَِملـُـهُ النَّــاُس. َوقَــاَل 
أَْحَمــُد ِلبَْعــِض أَْصَحابِــِه، َوَكاَن يَُصلِّــي بِِهــْم فِــي َرَمَضــاَن: َهــُؤَلِء قـَـْوٌم َضْعفـَـى، اْقــَرأْ َخْمًســا ِســتًّا َســْبعًا، قـَـاَل: 
ــَي بِالنَّــاِس َكاَن يَْقــَرأُ  فَقـَـَرأُْت فََختَْمــُت لَْيلـَـةَ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن. َوقـَـْد َرَوى الَحَســُن: أَنَّ الَّــِذي أََمــَرهُ ُعَمــُر أَْن يَُصلِّ
َخْمــَس آيـَـاٍت ِســتَّ آيـَـاٍت. َوَكَاُم اإِلَمــاِم أَْحَمــَد يـَـُدلُّ َعلـَـى أَنَّــهُ يَُراِعــي فِــي الِقــَراَءةِ َحــاَل الَمأُْموِميــَن فـَـَا يَُشــقُّ 
، أَنَّ  ــي َذّرٍ ــْد ُرِوَي َعــْن أَبِ ــةَ َوَغْيِرِهــْم، َوقَ ــي َحنِيفَ ــاِء ِمــْن أَْصَحــاِب أَبِ ــُرهُ ِمــَن الفُقََه ــهُ أَْيًضــا َغْي َعلَْيِهــْم، َوقَالَ
النَّبِــيَّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَم بِِهــْم لَْيلـَـةَ ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن إِلـَـى ثُلـُـِث اللَّْيــِل، َولَْيلـَـةَ َخْمــٍس َوِعْشــِريَن إِلـَـى 
ُجــَل إَِذا َصلَّــى َمــَع اإِلَمــاِم َحتَّــى يَْنَصــِرَف ُكتِــَب  نِْصــِف اللَّْيــِل، فَقَالـُـوا لـَـهُ: لـَـْو نَفَّْلتَنـَـا بَِقيَّــةَ لَْيلَتِنـَـا، فَقـَـاَل: “إِنَّ الرَّ
، َوَهــَذا يـَـُدلُّ َعلـَـى أَنَّ قِيـَـاَم ثُلـُـِث اللَّْيــِل َونِْصِفــِه يُْكتـَـُب  َجــهُ أَْهــُل السُّــنَِن، َوَحسَّــنَهُ التِّْرِمــِذيُّ لـَـهُ بَِقيَّــةُ لَْيلَتِــِه”. َخرَّ
بِــِه قِيـَـاُم لَْيلـَـٍة، لَِكــْن َمــَع اإِلَمــاِم، َوَكاَن اإِلَمــاُم أَْحَمــُد يَأُْخــذُ بَِهــَذا الَحِديــِث َويَُصلِّــي َمــَع اإِلَمــاِم َحتَّــى يَْنَصــِرَف، 

َوَل يَْنَصــِرُف َحتَّــى يَْنَصــِرَف اإِلَمــاُم.
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َوقَاَل بَْعُض السَّلَِف: َمْن قَاَم نِْصَف اللَّْيِل فَقَْد قَاَم اللَّْيَل.

ْل َمــا َشــاَء، َكَمــا قَالـَـهُ النَّبِــيُّ - َصلَّــى هللاُ  َوَمــْن أََراَد أَْن يَِزيــَد فـِـي الِقــَراَءةِ َويُِطيــَل، َوَكاَن يَُصلِّــي ِلنَْفِســِه فَْليَُطــّوِ
َعلَْيــِه َوَســلََّم - َوَكَذِلــَك َمــْن َصلَّــى بَِجَماَعــٍة يَْرَضــْوَن بَِصَاتِــِه، َوَكاَن بَْعــُض السَّــلَِف يَْختِــُم فِــي قِيـَـاِم َرَمَضــاَن 
ــاٍء  ــو َرَج ــْم أَبُ ــَرةٍ، ِمْنُه ــي ُكّلِ َعَش ــْم فِ ــاَدةُ، َوبَْعُضُه َ ــْم قَت ــْبعٍ، ِمْنُه ــي ُكّلِ َس ــْم فِ ــاٍل، َوبَْعُضُه ــَاِث لَيَ ــي ُكّلِ ثَ فِ

. اْنتََهــى. َوهللاُ أَْعلَــُم. العَُطــاِرِديُّ
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ــوُل هللِا -  ــي َرُس ــّيٍ: َعلََّمنِ ــُن َعِل ــُن ْب ــاَل الَحَس ــاَل: قَ ــْوَراِء، قَ ــي الَح ــْن أَبِ َع
ــْن  ــي فِيَم ــمَّ اْهِدنِ ــِر: اللَُّه ــي الِوتْ ــنَّ فِ ــاٍت أَقُولُُه ــلََّم - َكِلَم ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ َصلَّ
ــا  ــي فِيَم ــاِرْك ِل ــَت، َوبَ ــْن تََولَّْي ــي فِيَم ــَت، َوتََولَّنِ ــْن َعافَْي ــي فِيَم ــَت، َوَعافِنِ َهَدْي
أَْعَطْيــَت، َوقِنِــي َشــرَّ َمــا قََضْيــَت، فَإِنَّــَك تَْقِضــي َولَ يُْقَضــى َعلَْيــَك، َوإِنَّــهُ َل 
ــُن  ــةُ، َواْب ــُد، َواْلَْربَعَ ــَت. َرَواهُ أَْحَم ــا َوتَعَالَْي ــَت َربَّنَ ــَت، تَبَاَرْك ــْن َوالَْي ــِذلُّ َم يَ
. ــيُّ ــيُّ َواْلبَْيَهِق ــُم، َوالدَّاَرقُْطنِ ــا، َواْلَحاِك ــي َصِحيَحْيِهَم ــاَن فِ ــُن ِحبَّ ــةَ، َواْب ُخَزْيَم

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فِــي ِوتـْـِري إَِذا َرفَْعــُت  َوِلْلَحاِكــِم، َعــِن اْلَحَســِن ْبــِن َعِلــّيٍ، قـَـاَل: َعلََّمنِــي َرُســوُل للاَّ
َحــهُ، إِلَّ أَنَّــهُ أََشــاَر إِلـَـى الْختِــَاِف فِيــِه. َرأِْســي، َولـَـْم يَْبــَق إِلَّ السُّــُجوُد ... َوَذَكــَرهُ فََصحَّ

ُكــوعِ  ْبــحِ: أَقَْبــَل الرُّ َوَرَوى اْبــُن َماَجــْه، ِمــْن َطِريــِق ُحَمْيــٍد، َعــْن أَنـَـٍس، أَنَّــهُ ُســئَِل َعــْن اْلقُنـُـوِت فِــي َصــَاةِ الصُّ
ــَد  . َوبَْع ــِريُّ ــيُّ َوالبُوِصي ــى اْلَمِدينِ ــو ُموَس ــهُ أَبُ َح ــُد. َوَصحَّ ــُل َوبَْع ــُل قَْب ــا نَْفعَ ــْد ُكنَّ ــا، قَ ــاَل: ِكَاُهَم ــَدهُ؟ فَقَ أَْم بَْع

ُكــوعِ أَْشــَهُر. الرُّ

ٍد”. ُ َعلَى النَّبِّيِ ُمَحمَّ : “تَبَاَرْكَت َربَّنَا َوتَعَالَْيَت، َوَصلَّى للاَّ َوَزاَد النََّسائِيُّ

: إنََّها ِزيَاَدةٌ بَِسنٍَد َصِحيحٍ أَْو َحَسٍن. َوتَعَقَّبَهُ اْبُن َحَجٍر بِالْنِقَطاعِ َوالْختَِاِف فِيِه. قَاَل النََّوِويُّ

ــَح، َوأَثـَـُر ُعَمــَر ِعْنــَد التِّْرِمــِذّيِ، َوأَثـَـُر َعِلــّيٍ ِعْنــَد  ــْد ُصّحِ ، َوقَ ــةَ َرَواهُ أَبُــو َداُوَد َوالتِّْرِمــِذيُّ لَِكــنَّ َحِديــَث فََضالَ
َحــْت تَْشــَهُد لَــهُ. البَْيَهِقــّيِ َوقَــْد ُصّحِ

ــاَل  ــوِلِه، َوقَ ــى َرُس ــَاةِ َعلَ ــى هللِا، َوالصَّ ــاِء َعلَ ــاِء بِالثَّنَ ــِم الدَُّع ــتِْحبَاِب َختْ ــى اْس ــاَع َعلَ ــَوِويُّ اإِلْجَم ــى النَّ َوَحَك
التِّْرِمــِذيُّ بَْعــَد َحِديــِث الَحَســِن: َوفـِـي البـَـاِب َعــْن َعِلــّيٍ، َهــَذا َحِديــٌث َحَســٌن ... َوَل نَْعــِرُف َعــِن النَّبِــّيِ - َصلَّــى 
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فـِـي القُنـُـوِت فِــي الِوتـْـِر َشــْيئًا أَْحَســَن ِمــْن َهــَذا. َواْختَلـَـَف أَْهــُل الِعْلــِم فـِـي القُنـُـوِت فِــي الِوتـْـِر:  للاَّ
ُكــوعِ. َوُهــَو قَــْوُل  َهــا، َواْختـَـاَر القُنـُـوَت قَْبــَل الرُّ ــنَِة ُكلِّ فَــَرأَى َعْبــُد هللِا ْبــُن َمْســعُوٍد القُنـُـوَت فِــي الِوتْــِر فِــي السَّ
ــْد ُرِوَي َعــْن  ــِة. َوقَ ــاَرِك، َوإِْســَحاُق، َوأَْهــُل الُكوفَ ، َواْبــُن اْلُمبَ ــِه يَقُــوُل ُســْفيَاُن الثَّــْوِريُّ بَْعــِض أَْهــِل الِعْلــِم، َوبِ
ُكــوعِ،  َعِلــّيِ ْبــِن أَبِــي َطاِلــٍب، أَنَّــهُ َكاَن لَ يَْقنُــُت إِلَّ فِــي النِّْصــِف اآلِخــِر ِمــْن َرَمَضــاَن، َوَكاَن يَْقنُــُت بَْعــَد الرُّ

، َوأَْحَمــُد. انتهــى. ــافِِعيُّ َوقَــْد َذَهــَب بَْعــُض أَْهــِل الِعْلــِم إِلَــى َهــَذا، َوبِــِه يَقـُـوُل الشَّ

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َشــْهًرا - إلــى - قَْوِلــِه: إَِذا قـَـاَل: َســِمَع  وَعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، قـَـاَل: “قَنـَـَت َرُســوُل للاَّ
ْكعَــِة اآْلِخــَرةِ، يَْدُعــو َعلَــى أَْحيَــاٍء ِمــْن بَنِــي ُســلَْيٍم، َعلَــى ِرْعــٍل، َوَذْكــَواَن، َوُعَصيَّــةَ،  ُ ِلَمــْن َحِمــَدهُ ِمــَن الرَّ للاَّ
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. َحــهُ الَحاِكــُم َوالذََّهبِــيُّ ــُن َمــْن َخْلفَــهُ”. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوأَبُــو َداُوَد، َواْبــُن ُخَزْيَمــةَ فِــي َصِحيِحــِه، َوَصحَّ َويَُؤّمِ
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َعــْن أَنـَـِس ْبــِن َماِلــٍك َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: “لَقـَـْد َرأَْيــُت َرُســوَل هللِا - َصلَّــى 
هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - ُكلََّمــا َصلَّــى اْلغـَـَداةَ َرفـَـَع يََدْيــِه فََدَعــا َعلَْيِهــْم - يَْعنِــي الَِّذيــَن 

اَء -”. َرَواهُ أَْحَمــُد، َواْحتـَـجَّ بِــِه. قَتَلـُـوا القـُـرَّ

ــُد ْبــُن نَْصــٍر الَمــْرَوِزيُّ – َرِحَمــهُ هللاُ -: َعــِن الَْســَوِد: َصِحْبــُت ُعَمــَر – يَْعنـِـي: اْبــَن الَخطَّــاِب - ِســتَّةَ  قـَـاَل ُمَحمَّ
أَْشــُهٍر، فـَـَكاَن يَْقنـُـُت فـِـي الِوتِْر.

َوَكاَن َعْبُد هللِا – يَْعنِي: اْبَن َمْسعُوٍد - يَْقنُُت فِي الِوتِْر السَّنَةَ ُكلََّها.

َوَعْن َعِلّيٍ – يَْعنِي: اْبَن أَبِي َطاِلٍب -: أَنَّهُ َكاَن يَْقنُُت فِي َرَمَضاَن ُكلِِّه، َوفِي َغْيِر َرَمَضاَن فِي الِوتِْر.

ُكــوعِ أَْم بَْعــَدهُ؟ َوَهــْل تُْرفَــُع الَْيــِدي فِــي الدَُّعــاِء  َوقَــاَل: ُســئَِل اإِلَمــاُم أَْحَمــُد َعــِن القُنُــوِت فِــي الِوتْــِر: قَْبــَل الرُّ
ــِه  ــى هللاُ َعلَْي ــّيِ - َصلَّ ــِل النَّبِ ــاِس فِْع ــى قِيَ ــَك َعلَ ــِه؛ َوَذِل ــُع يََدْي ُكــوعِ، َويَْرفَ ــَد الرُّ ــوُت بَْع ــاَل: القُنُ ــِر؟ فَقَ ــي الِوتْ فِ

ــَداةِ. َوَســلََّم - فِــي القُنُــوِت فِــي الغَ

َوبَِذِلَك قَاَل أَبُو أَيُّوَب، َوأَبُو َخْيثََمةَ، َواْبُن أَبِي َشْيبَةَ، َرِحَمُهُم هللاُ. اْنتََهى.

َح. َوُرِوَي َعْن ُعَمَر َرْفُع اليََدْيِن فِي القُنُوِت، َوقَْد ُصّحِ

ــا اْبــُن  َوقَــاَل اْبــُن َحَجــٍر: )َحِديــُث َرْفــِع اليََدْيــِن فِــي القُنـُـوِت، ُرِوي َعــِن اْبــِن َمْســعُوٍد، َوُعَمــَر،  َوُعثَْمــاَن، أَمَّ
ــِن  ــِع اليََدْي ــي  َرْف ــَو فِ ــُرهُ، َوُه ــيُّ َوَغْي ــَرَواهُ البَْيَهِق ــُر، فَ ــا ُعَم ، َوأَمَّ ــيُّ ــِذِر َوالبَْيَهِق ــُن الُمْن ــَرَواهُ اْب ــعُوٍد، فَ َمْس

ــى. ــَرةَ(. اْنتََه ــي ُهَرْي ــْن أَبِ : َوُرِوَي أَْيًضــا َع ــيُّ ــاَل البَْيَهِق ــْم أََرهُ، َوقَ ــاُن، فَلَ ــا ُعثَْم ــاِرّيِ، َوأَمَّ ِلْلبَُخ

ِب َجــلَّ َوَعــَا،  ْفــُع يَُكــوُن ِمــْن بَِدايَــِة القُنـُـوِت َحتَّــى نَِهايَتِــِه، َولَــْو فِــي َحــاِل الَحْمــِد َوالثَّنَــاِء َوالتَّْمِجيــِد ِللــرَّ َوالرَّ
ــُن َعلَــى الدَُّعــاِء، َويُْنِصــُت فِــي الثَّنَــاِء، َوَل يَْمَســُح َوْجَهــهُ بَِكفَّْيــِه بَْعــَد الدَُّعــاِء. َويَُؤّمِ

؟ َولَْم يَِرْد فِي ِصفَِة الدَُّعاِء فِي القُنُوِت َحِديٌث: َهْل ُهَو تَْلِحيٌن َطبِيِعيٌّ أَْم تِْلقَائِيٌّ

َويَْنبَِغي أَْن تَُراَعى آَداُب الدَُّعاِء. َوهللاُ أَْعلَُم.

َوثَبـَـَت َعــْن َعِلــّيِ ْبــِن أَبِــي َطاِلــٍب َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، أَنَّ النَّبِــيَّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َكاَن يَقـُـوُل فِــي آِخــِر 
ــَك ِمْنــَك، َل أُْحِصــي  ــَك، َوأَُعــوذُ بِ ــَك ِمــْن ُعقُوبَتِ ــي أَُعــوذُ بِِرَضــاَك ِمــْن َســَخِطَك، َوبُِمعَافَاتِ ــِرِه: »اللَُّهــمَّ إِنِّ ِوتْ
 ، ــائِيُّ ــنَهُ، َوالنََّس ، َوَحسَّ ــِذيُّ ــو َداُوَد، َوالتِّْرِم ــُد، َوأَبُ ــَك«. َرَواهُ أَْحَم ــى نَْفِس ــَت َعلَ ــا أَثْنَْي ــَت َكَم ــَك، أَْن ــاًء َعلَْي ثَنَ
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. ــيُّ ــهُ الذََّهبِ ْســنَاِد، َوَوافَقَ ــاَل: َهــَذا َحِديــٌث َصِحيــُح اإْلِ َوالَحاِكــُم، َوقَ

َوقَْد اْختَلََف أَْهُل الِعْلِم فِي َمَكانِِه َعلَى أَْقَواٍل: أََحُدَها أَنَّهُ فِي ُدَعاِء القُنُوِت. َوهللاُ أَْعلَُم.
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ْحَمــِن ْبــِن أَْبــَزى، َعــْن أَبِيــِه: َكاَن َرُســوُل هللِا - َصلَّى  َعــْن َســِعيِد ْبــِن َعْبــِد الرَّ
ــا  َ ــا أَّيُ  َي

ْ
ُــل ”ق ــَى”، وَ َْع

ْ
ــَك ال  َرّبِ

َ
ــم ــّبِِح اْس ــُر بـِــ “َس ــِه َوَســلََّم - يُوتِ هللاُ َعلَْي

ــْبَحاَن  ــلُِّم: »ُس ــا يَُس ــوُل بَْعَدَم ــٌد”، َويَقُ ُ أََح ــَو الل  ُه
ْ

ــل ُ وَن”، َو”ق
ُ

ــر َكافِ
ْ
ال

ــُع بَِهــا َصْوتَــهُ. اٍت، يَْرفَ ــدُّوِس« ثَــَاَث َمــرَّ ــِك اْلقُ اْلَمِل

َوفِي ِرَوايٍَة: “يَْرفَُع َصْوتَهُ بِالثَّاِلثَِة”. َوفِي ِرَوايٍَة: “يَُمدُّ َصْوتَهُ فِي الثَّاِلثَِة َويَْرفَُع”.

ْحَمــِن ْبــِن أَْبــَزى، َعــْن أَبِيــِه، َعــْن أُبـَـّيِ ْبــِن َكْعــٍب، أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه  َوَعــْن َســِعيِد ْبــِن َعْبــِد الرَّ
 َيــا 

ْ
َْعــَى”، َوفِــي الثَّانِيـَـِة بِـــ “قـُـل

ْ
ــَك ال  َرّبِ

َ
َوَســلََّم - َكاَن يُوتـِـُر بِثـَـَاِث َرَكعـَـاٍت، يَْقــَرأُ فِــي اْلُولـَـى بِـــ “َســّبِِح اْســم

ُكــوعِ، فــإَِذا فـَـَرَغ قـَـاَل ِعْنــَد فََراِغــِه:  ُ أََحــٌد”، َويَْقنـُـُت قَْبــَل الرُّ  ُهــَو الل
ْ

وَن”، َوفـِـي الثَّاِلثـَـِة بـِــ “قـُـل
ُ

َكافِــر
ْ
ــا ال َ أَّيُ

. . َرَواَهــا النََّســائِيُّ اٍت، يُِطيــُل فِــي آِخِرِهــنَّ »ُســْبَحاَن اْلَمِلــِك اْلقـُـدُّوِس« ثـَـَاَث َمــرَّ

ــي  ــهُ، فِ ــا َصْوتَ ــدُّ بَِه اٍت، يَُم ــرَّ ــَاَث َم ــدُّوِس« ثَ ــِك اْلقُ ــْبَحاَن اْلَمِل ــاَل: »ُس ــلََّم، قَ ــاَدةٌ: َوإَِذا َس ــّيِ ِزيَ َوِللدَّاَرقُْطنِ
وحِ«. ــرُّ ــِة َوال ــوُل: »َرّبِ اْلَمَلئَِك ــَرةِ يَقُ اْلَِخي

ــي  ــعِ فِ ــاذِّ الَواقِ ــَاِف الشَّ ــَن الْختِ وحِ«: ِم ــرُّ ــِة َوال ــهُ: »َرّبِ اْلَمَلئَِك ــوعِ«، َوقَْولُ ُك ــَل الرُّ ــُت قَْب ــهُ: »َويَْقنُ َوقَْولُ
ــُم. ــِث. َوهللاُ أَْعلَ الَحِدي

ــّيِ ْبــِن َكْعــٍب  ِحيــحِ، َعــْن أُبَ ــي َداُوَد، َوالنََّســائِّيِ، َوَغْيِرِهَمــا بِاإِلْســنَاِد الصَّ ــي ُســنَِن أَبِ ــا فِ ينَ : ُرّوِ ــَوِويُّ ــاَل النَّ َوقَ
ـاَن فِــي َصِحيِحــِه ُمْختََصــًرا،  يَاَدتَْيــِن. َوَرَواهُ اْبــُن ِحبَـّ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قَــاَل: - َوَذَكــَر الَحِديــَث ُدوَن الّزِ

ــاِن. ــُن القَطَّ ــهُ اْب َح َوَصحَّ

ــنَاَدهُ  ــاَق إِْس ــوًل، َوَس ــا َمْوُص ــهُ، َصِحيًح ــَي هللاُ َعْن ــاِب َرِض ــِن اْلَخطَّ ــَر ْب ــْن ُعَم ــْد ُرِوَي َع : َوقَ ــيُّ ــاَل البَْيَهِق قَ
ــا َوِلْلُمْؤِمنِيــَن  ــْر لَنَ ــمَّ اْغِف ــاَل: “اللَُّه ُكــوعِ، فَقَ ــَد الرُّ ــَت بَْع ــهُ، قَنَ ــٍر، أَنَّ ُعَمــَر َرِضــَي هللاُ َعْن ــِن ُعَمْي ــِد ْب ــى ُعبَْي إِلَ
َك  ــُدّوِ ــى َع ــْم َعلَ ــْم، َواْنُصْرُه ــْح َذاَت بَْينِِه ــْم، َوأَْصِل ــَن قُلُوبِِه ــْف بَْي ــِلَماِت، َوأَلِّ ــِلِميَن َواْلُمْس ــاِت، َواْلُمْس َواْلُمْؤِمنَ
ِهــْم، اللَُّهــمَّ اْلعَــْن َكفَــَرةَ أَْهــِل اْلِكتـَـاِب الَِّذيــَن يَُصــدُّوَن َعــْن َســبِيِلَك - إلــى قولــه -: إِنَّ َعَذابَــَك بِاْلَكافِِريــَن  َوَعُدّوِ

ــٌق”. ُمْلِح

ْحَمــِن ْبــِن أَْبــَزى، َعــْن أَبِيــِه، قـَـاَل: َصلَّْيــُت َخْلــَف ُعَمــَر ْبــِن اْلَخطَّــاِب  ثـُـمَّ َرَوى بِإِْســنَاِدِه إِلـَـى َســِعيِد ْبــِن َعْبــِد الرَّ
ُكــوعِ: “اللُهــمَّ إِيَّــاَك نَْعبـُـُد، َولـَـَك نَُصلِّــي  ْبــحِ، فََســِمْعتُهُ يَقـُـوُل بَْعــَد اْلِقــَراَءةِ قَْبــَل الرُّ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، َصــَاةَ الصُّ
ــَك بِاْلَكافِِريــَن ُمْلِحــٌق، اللُهــمَّ إِنَّــا  َونَْســُجُد، َوإِلَْيــَك نَْســعَى َونَْحِفــُد، نَْرُجــو َرْحَمتـَـَك، َونَْخَشــى َعَذابَــَك، إِنَّ َعَذابَ
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نَْســتَِعينَُك َونَْســتَْغِفُرَك، َونُثْنِــي َعلَْيــَك اْلَخْيــَر، َوَل نَْكفـُـُرَك، َونُْؤِمــُن بِــَك، َونَْخَضــُع لـَـَك، َونَْخلـَـَع َمــْن يَْكفـُـُرَك”، 
ُكــوعِ أَْكثـَـُر”.  ُكــوعِ، َوُهــَو َوإِْن َكاَن إِْســنَاًدا َصِحيًحــا فََمــْن َرَوى َعــْن ُعَمــَر قُنُوتـَـهُ بَْعــَد الرُّ ــاَل قَْبــَل الرُّ َكــَذا قَ

اْنتَهــى. َوهللاُ أَْعلـَـُم.
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يُِحــّبُ  ل  ِإّنَــهُ  َوخُْفَيــًة  ًعــا  َتَضّرُ َرّبَُكــْم  )اْدُعــوا  تَعَالَــى:  قَــاَل 
. يــَن( ُمْعَتِد

ْ
ل ا

ــمَّ  ــوُل: اللَُّه ــهُ يَقُ ــِمَع اْبنَ ــٍل، َس ــَن ُمغَفَّ ِ ْب ــَد للاَّ ــةَ، أَنَّ َعْب ــي نَعَاَم ــْن أَبِ ــَت َع َوثَبَ
ــِه  ْذ بِ ــوَّ ــةَ، َوتَعَ َ اْلَجنَّ ، َســِل للاَّ ــيَّ ــاَل: أَْي بُنَ ــا، فَقَ ــِة، إَِذا َدَخْلتَُه ــِن اْلَجنَّ ــْن يَِمي ــَض، َع ــأَلَُك اْلقَْصــَر اْلَْبيَ ــي أَْس إِنِّ
ــِة قَــْوٌم  ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَقُــوُل: »إِنَّــهُ َســيَُكوُن فِــي َهــِذِه اْلُمَّ ِمــَن النَّــاِر، فَإِنِّــي َســِمْعُت َرُســوَل للاَّ

ــو َداُوَد. ــاِء«. َرَواهُ أَبُ ــوِر َوالدَُّع ــي الطُُّه ــُدوَن فِ يَْعتَ

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَْســتَِحبُّ اْلَجَواِمــَع  ُ َعْنَهــا، قَالـَـْت: »َكاَن َرُســوُل للاَّ َوثَبـَـَت َعــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي للاَّ
ِمــَن الدَُّعــاِء، َويـَـَدُع َمــا ِســَوى َذِلــَك«. َرَواهُ أَبـُـو َداُوَد، قـَـاَل النَّــَوِويُّ بِإِْســنَاٍد َجيِّــٍد.

ْنيـَـا  ُ َعْنــهُ، قـَـاَل: َكاَن أَْكثـَـُر ُدَعــاِء النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “اللَُّهــمَّ آتِنـَـا فـِـي الدُّ َوَعــْن أَنـَـٍس َرِضــَي للاَّ
َحَســنَةً، َوفِــي اآلِخــرِة َحســنَةً، َوقِنـَـا َعــذاَب النَّــاِر”. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.

َزاَد ُمْســِلٌم فِــي ِرَوايَتِــِه، قـَـاَل: َوَكاَن أَنـَـٌس إَِذا أََراَد أَْن يَْدُعــَو بَِدْعــَوةٍ َدَعــا بَِهــا، َوإِذا أََراَد أَْن يَْدُعــَو بُِدَعــاٍء َدَعــا 
بَِهــا فِيــِه.

ــاِء  ــُر ُدَع ــا َكاَن أَْكثَ ــَن، َم ــا أُمَّ الُمْؤِمنِي ــا: يَ ُ َعْنَه ــَي للاَّ ــلََمةَ َرِض ــُت ِلُّمِ َس ــاَل: قُْل ــٍب، قَ ــِن َحْوَش ــْهِر ْب ــْن َش َوَع
ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم إَِذا َكاَن ِعْنــَدِك؟ قَالـَـْت: َكاَن أَْكثـَـُر ُدَعائِــِه: “يـَـا ُمقَلِّــَب القُلـُـوِب، ثَبِّــْت قَْلبِــي  رُســوِل للاَّ

ــاَل: َحِديــٌث َحَســٌن. ، َوقَ ــَك”. َرواهُ الترمــذيُّ ــى ِدينِ َعلَ

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: “َمــا َعلـَـى الَْرِض  ُ َعْنــهُ، أَنَّ َرُســوَل للاَّ اِمــِت َرِضــَي للاَّ َوَعــْن ُعبـَـاَدةَ ْبــِن الصَّ
ــٍم، أَْو  ــْدُع بِإِثْ ــْم يَ ــوِء ِمثْلََهــا، َمــا لَ ُ إِيَّاَهــا، أَْو َصــَرَف َعْنــهُ ِمــَن السُّ َ تَعَالَــى بَِدْعــَوةٍ إِلَّ آتَــاهُ للاَّ ُمْســِلٌم يَْدُعــو للاَّ
ــاَل: َحِديــٌث َحَســٌن  ، َوقَ ُ أَْكثَــُر”. َرَواهُ التِّْرِمــِذيُّ ــاَل: “للاَّ ــُر، قَ ــْوِم: إِذًا نُْكثِ ــاَل َرُجــٌل ِمــَن القَ ــِة َرِحــٍم، “فَقَ قَِطيعَ

َصِحيــٌح، َوَرَواهُ الَحاِكــُم ِمــْن ِرَوايـَـِة أَبِــي َســِعيٍد، َوَزاَد فِيــِه: “أَْو يَدَِّخــُر لـَـهُ ِمــَن الَْجــِر ِمثْلََهــا”.

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل لََهــا: »َعلَْيــِك بِاْلَجَواِمــعِ  َوثَبـَـَت َعــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي هللاُ َعْنَهــا، أَنَّ َرُســوَل للاَّ
ــِه، َعاِجِلــِه َوآِجِلــِه، َمــا َعِلْمــُت ِمْنــهُ، َوَمــا لـَـْم أَْعلـَـْم، َوأَُعــوذُ  اْلَكَواِمــِل«: قُوِلــي: اللَُّهــمَّ إِنِّــي أَْســأَلَُك ِمــَن اْلَخْيــِر ُكلِّ
َب إِلَْيَهــا ِمــْن قـَـْوٍل  ــِه، َعاِجِلــِه َوآِجِلــِه، َمــا َعِلْمــُت ِمْنــهُ، َوَمــا لـَـْم أَْعلـَـْم، َوأَْســأَلَُك اْلَجنَّــةَ َوَمــا قـَـرَّ ــّرِ ُكلِّ بِــَك ِمــَن الشَّ
َب إِلَْيَهــا ِمــْن قـَـْوٍل أَْو َعَمــٍل، َوأَْســأَلَُك ِمــَن اْلَخْيــِر َمــا َســأَلََك َعْبــُدَك  أَْو َعَمــٍل، َوأَُعــوذُ بِــَك ِمــَن النَّــاِر َوَمــا قـَـرَّ
ــٌد - َصلَّــى  ــا اْســتَعَاَذَك ِمْنــهُ َعْبــُدَك َوَرُســولَُك ُمَحمَّ ــٌد - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، َوأَْســتَِعيذَُك ِممَّ َوَرُســولَُك ُمَحمَّ
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هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، َوأَْســأَلَُك َمــا قََضْيــَت ِلــي ِمــْن أَْمــٍر أَْن تَْجعـَـَل َعاقِبَتـَـهُ َرَشــًدا”. َرَواهُ أَْحَمــُد.

ــٍد أَْن  ــلُّ ِلََح ــَلٌث َل يَِح ــلََّم -: )ثَ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــاَل َرُســوُل للاَّ ــاَل: قَ ــهُ، قَ ــاَن َرِضــَي هللاُ َعْن ــْن ثَْوبَ َوَع
َعــاِء ُدونَُهــْم، فـَـِإْن فَعـَـَل فَقـَـْد َخانَُهــْم ... الَحِديــَث(. َرَواهُ أَبـُـو  : َل يـَـُؤمُّ َرُجــٌل قَْوًمــا فَيَُخــصُّ نَْفَســهُ بِالدُّ يَْفعَلَُهــنَّ

، َوقَــاَل: َحِديــٌث َحَســٌن. َوَضعَّفَــهُ اْبــُن ُخَزْيَمــةَ، َواْبــُن تَْيِميَّــةَ، َواْبــُن القَيِّــِم، َوَغْيُرُهــْم. َداُوَد، َوالتِّْرِمــِذيُّ

ــوُم: َكُدَعــاِء  ــِه الَمأُْم ــُن َعلَْي ــِذي يَُؤّمِ ــِه الدَُّعــاُء الَّ ــَراُد بِ ــةَ: الَحِديــُث الَمْذُكــوُر - إِْن َصــحَّ -: فَالُم ــُن تَْيِميَّ ــاَل اْب قَ
ــَن َكاَن َداِعيـًـا، قـَـاَل هللاُ تَعَالـَـى ِلُموَســى َوَهــاُروَن: )قـَـْد أُِجيبـَـْت َدْعَوتُُكَمــا(، َوَكاَن  القُنـُـوِت، فـَـإِنَّ الَمأُْمــوَم إَِذا أَمَّ

ــُن. أََحُدُهَمــا يَْدُعــو، َواآلَخــُر يَُؤّمِ

نًا َعلَى ُدَعاِء اإِلَماِم، فَيَْدُعو بِِصيغَِة الَجْمعِ. َوهللاُ أَْعلَُم. َوإَِذا َكاَن الَمأُْموُم ُمَؤّمِ
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ــى  ِ - َصلَّ ــوَل للاَّ ــاَل: “إِنَّ َرُس ــهُ، قَ ُ َعْن ــْدِرّيِ َرِضــَي للاَّ ــِعيٍد اْلُخ ــي َس ــْن أَبِ َع
َل ِمــْن َرَمَضــاَن، ثُــمَّ اْعتََكــَف اْلعَْشــَر  ــِه َوَســلََّم - اْعتََكــَف اْلعَْشــَر الَوَّ ُ َعلَْي للاَّ
َل،  ــَر الَوَّ ــُت اْلعَْش ــي اْعتََكْف ــاَل: »إِنِّ ــهُ، فَقَ ــْوا ِمْن ــاَس فََدنَ ــَم النَّ ــَط، فََكلَّ الَْوَس
ــمَّ  ــَط ثُ ــَر الَْوَس ــُت اْلعَْش ــمَّ اْعتََكْف ــْدِر -، ثُ ــةَ القَ ــةَ – أَْي: لَْيلَ ــِذِه اللَّْيلَ ــُس َه أَْلتَِم
ــي اْلعَْشــِر الََواِخــِر، فََمــْن أََحــبَّ ِمْنُكــْم أَْن يَْعتَِكــَف  أُتِيــُت، فَِقيــَل ِلــي: إِنََّهــا فِ

ــِلٌم. ــهُ”. َرَواهُ ُمْس ــاُس َمعَ ــَف النَّ ــْف«، فَاْعتََك فَْليَْعتَِك

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يُجــاِوُر فِــي العَْشــِر الََواِخــِر ِمــْن  ُ َعْنَهــا: َكاَن َرُســوُل للاَّ َوقَالـَـْت َعائَِشــةُ َرِضــَي للاَّ
ْوا لَْيلـَـةَ القـَـْدِر فِــي العَْشــِر الََواِخــِر ِمــْن َرَمضــاَن”. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه. َرَمَضــاَن، َويَقـُـوُل: “تََحــرَّ

إِنَّ َشِعيَرةَ الْعتَِكاِف ُسنَّةٌ نَبَِويَّةٌ َجِليلَةُ القَْدِر، َعِظيَمةُ الَْجِر. 

ــْن  ــَر ِم ــَر الََواِخ ــُف العَْش ــلََّم - َكاَن يَْعتَِك ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــيَّ - َصلَّ ــا: إِنَّ النَّبِ ــَي هللاُ َعْنَه ــةُ َرِض ــْت َعائَِش قَالَ
ــِلٌم. ــاِريُّ َوُمْس ــِدِه. َرَواهُ البَُخ ــْن بَْع ــهُ ِم ــَف أَْزَواُج ــمَّ اْعتََك ــلَّ، ثُ ــزَّ َوَج ــاهُ هللاُ َع ــى تََوفَّ ــاَن َحتَّ َرَمَض

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - لـَـْم يَتُْرْكــهُ  : َعَجبـًـا ِلْلُمْســِلِميَن، تََرُكــوا الْعتِــَكاَف، َوالنَّبِــيُّ - َصلَّــى للاَّ ْهــِريُّ قـَـاَل اِْبــُن ِشــَهاٍب الزُّ
.ُ ُمْنــذُ َدَخــَل اْلَمِدينـَـةَ َحتَّــى قَبََضــهُ للاَّ

ُغ ِلْلِعبَاَدةِ، َواْلَخْلَوةُ بِاهلِل. َوالَمْقُصوُد ِمَن الْعتَِكاِف ُهَو التَّفَرُّ

قـَـاَل بَْعُضُهــْم: الْعتِــَكاُف قَْطــُع العََائـِـِق َعــِن الَخَائِــِق ِلاتَِّصــاِل بِِخْدَمــِة الَخاِلــِق، َوُكلََّمــا قَِويـَـْت الَمْعِرفـَـةُ بِــاهلِل، 
يَّــِة َعلـَـى ُكّلِ َحــاٍل. َوالَمَحبَّــةُ لـَـهُ، َوالُْنــُس بِــِه: أَْوَرثـَـْت َصاِحبََهــا الْنِقَطــاَع إِلـَـى هللِا تَعَالـَـى بِالُكلِّ

ــِم ِعْلــٍم  َوَذَهــَب اإِلَمــاُم أَْحَمــُد - َرِحَمــهُ هللاُ - إِلَــى أَنَّ الُمْعتَِكــَف َل يُْســتََحبُّ لَــهُ ُمَخالََطــةُ النَّــاِس َحتَّــى َوَل ِلتَعَلُّ
ــِه َوِذْكــِرِه َوُدَعائِــِه، َوَهــَذا الْعتِــَكاُف  ــي بُِمنَاَجــاةِ َربِّ َوإِْقــَراِء قُــْرآٍن؛ بَــْل الَْفَضــُل لَــهُ الْنِفــَراُد بِنَْفِســِه، َوالتََّخلِّ

ــْرِعيَّةُ. ُهــَو الَخْلــَوةُ الشَّ

ــى  ــا َعلَ ــى، ُمتََوقِّفً ِ تَعَالَ ــى للاَّ ــْيِرِه إِلَ ــِق َس ــى َطِري ــتِقَاَمتُهُ َعلَ ــِب َواْس ــَاُح اْلقَْل ــا َكاَن َص ــِم: لَمَّ ــُن القَيِّ ــاَل اْب َوقَ
ــِذي َمْقُصــوُدهُ  ــَكاَف الَّ ــُم اِلْعتِ ــَرَع لَُه ــى ...: َش ِ تَعَالَ ــى للاَّ ــِة َعلَ يَّ ــِه بِاْلُكلِّ ــعَثِِه بِإِْقبَاِل ــّمِ َش ِ، َولَ ــى للاَّ ــِه َعلَ َجْمِعيِّتِ
ِ تَعَالَــى، َوَجْمِعيَّتـُـهُ َعلَْيــِه، َواْلَخْلــَوةُ بِــِه، َواِلْنِقَطــاُع َعــِن اِلْشــتِغَاِل بِاْلَخْلــِق،  َوُروُحــهُ ُعُكــوُف اْلقَْلــِب َعلَــى للاَّ
ــِق  ــَكاِف َوتَْحِقي ــي الْعتِ ــلََّم - فِ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــّيِ - َصلَّ ــْدَي النَّبِ ــَر َه ــمَّ َذَك ــْبَحانَهُ )ثُ ــَدهُ ُس ــِه َوْح ــتِغَاُل بِ َواِلْش
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ــاُل ِمــِن اتَِّخــاِذ  الَخْلــَوةِ الشَّــْرِعيَِّة(، قـَـاَل: ُكلُّ َهــَذا تَْحِصيــٌل ِلَمْقُصــوِد اِلْعتِــَكاِف َوُروِحــِه، َعْكــُس َمــا يَْفعَلـُـهُ اْلُجهَّ
ــَكاُف  ائِِريــَن، َوأَْخِذِهــْم بِأَْطــَراِف اْلََحاِديــِث بَْينَُهــْم، فََهــَذا لَــْوٌن، َواِلْعتِ ــٍة ِللزَّ اْلُمْعتََكــِف َمْوِضــَع ِعْشــَرةٍ َوَمْجلَبَ

ــُق. ُ اْلُمَوفِّ ــْوٌن. َوللاَّ ــِويُّ لَ النَّبَ
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َمَساِجِد(.
ْ
وُهّنَ َوأَْنُمْ َعاِكفُوَن ِف ال

ُ
قَاَل تَعَالَى: )َول تَُباِشر

ــُم َعــْن  ــُد: َل أَْعلَ ــاُم أَْحَم ــاَل اإِلَم ــَكاِف، قَ ــى َمْشــُروِعيَِّة الْعتِ ــةُ َعلَ ــْت اآليَ َدلَّ
ــهُ َمْســنُوٌن.  ــا أَنَّ ــاِء ِخَلفً ــٍد ِمــْن اْلعُلََم أََح

َوَدلَّــْت َعلـَـى أَنَّ َمَكانـَـهُ الَمَســاِجُد ُعُموًمــا، َوأَنَّ ُكلَّ ُجــْزٍء ِمــَن الَمْســِجِد ُمتَِّصــٌل بِــِه، َداِخــٌل فِــي ُســوِرِه، َكالقَْبــِو 
ْحبـَـِة، َمَحــلٌّ ِلاْعتِــَكاِف، َوأَنَّ الِجَمــاَع، َويَْلَحــُق بِــِه ِعْنــَد الُجْمُهــوِر الْســتِْمنَاُء، يُْفِســُد الْعتِــَكاَف،  َوالسَّــْطحِ َوالرَّ

َماتِــِه. َوأَنَّــهُ يَْنبَِغــي تََجنُّــُب ُمقَّدِ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - إَذا أََراَد أَْن يَْعتَِكــَف، َصلَّى  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي هللاُ َعْنَهــا، قَالـَـْت: »َكاَن َرُســوُل للاَّ
اْلفَْجــَر ثـُـمَّ َدَخــَل ُمْعتََكفـَـهُ«. َرَواهُ اْلَجَماَعةُ.

ــاَل اْلَْوَزاِعــيُّ َواللَّْيــُث  ــِه قَ ِل النََّهــاِر، َوبِ ــَكاِف ِمــْن أَوَّ َل َوْقــِت اِلْعتِ ــى أَنَّ أَوَّ ــِه َعلَ : “اُْســتُِدلَّ بِ ــْوَكانِيُّ ــاَل الشَّ قَ
ــهُ َدَخــَل  لُــوا اْلَحِديــَث َعلَــى أَنَّ ــْمِس، َوأَوَّ ــَل ُغــُروِب الشَّ ــةٌ: يَْدُخــُل قُبَْي ــةُ َوَطائِفَ ــةُ اْلَْربَعَ ــاَل اْلَئِمَّ . َوقَ َوالثَّــْوِريُّ

ْبــحِ”. ــَكاِف بَْعــَد َصــَاةِ الصُّ ــِذي أََعــدَّهُ ِلِاْعتِ ِل اللَّْيــِل، َولَِكــْن إنََّمــا يَْخلُــو بِنَْفِســِه فِــي اْلَمــَكاِن الَّ ِمــْن أَوَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَْعتَِكــُف اْلعَْشــَر اْلََواِخــَر ِمــْن َرَمَضــاَن«.  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر، قـَـاَل: »َكاَن َرُســوُل للاَّ
ــٌق َعلَْيِه. ُمتَّفَ

ــةَ  ــْمِس لَْيلَ ــْهِر، َوَخــَرَج بَْعــَد ُغــُروِب الشَّ ــْوِم الِعْشــِريَن ِمــَن الشَّ فََمــْن َدَخــَل الُمْعتََكــَف قَْبــَل ُغــُروِب َشــْمِس اليَ
ــْد اْعتََكــَف العَْشــَر الََواِخــَر. الِعيــَد، فَقَ

ــَت إِلَّ ِلَحاَجــِة  ــِه َوَســلََّم - َل يَْدُخــُل اْلبَْي ــيُّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْي ــْت: »َكاَن النَّبِ َوَعــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي هللاُ َعْنَهــا، قَالَ
ــِه. ــٌق َعلَْي ــا«. ُمتَّفَ ــاِن إَذا َكاَن ُمْعتَِكفً ْنَس اإْلِ

َوَحاَجــةُ اإِلْنَســاِن ِمْنَهــا الشَّــْرِعيَّةُ، َكالْغتَِســاِل ِمــَن الَجنَابـَـِة، َوِمْنَهــا الُمْعتـَـاَدةُ َكالبـَـْوِل، َوَكالَْكِل إَِذا لـَـْم يَْســتَِطْع 
تَْوفِيــَرهُ بِالَمْســِجِد، َولـَـْو بِالتََّواُصــِل َمــَع الَمْطعـَـِم.

ــَن  ــَك ِم ــبَهَ َذِل ــا أَْش ــاَزةٍ، َوَم ــَذ إَِج ــتَِطْع أَْخ ــْم يَْس ــِة إَِذا لَ ــُروُج ِلْلَوِظيفَ ــاِء الُخ ــِض العُلََم ــَد بَْع ــَك ِعْن ــُق بَِذِل َويَْلَح
ــتَِرُطَها.  ــهُ يَْش ــدٌّ فَإِنَّ ــهُ بُ ــا ِمْن ــاَدةِ الَمِريــِض َوَم ــاِت َكِعيَ ــا الُخــُروُج ِلْلقُُربَ ــَذاِر الطَّاِرئَــِة، َوأَمَّ ــُروَراِت َوالَْع الضَّ

، َوإِْســَحاُق: إِْن َشــَرَط َشــْيئًا ِمــْن َذِلــَك فـِـي اْبتِــَداِء اْعتَِكافِــِه لـَـْم يَْبُطــْل اْعتَِكافـُـهُ بِِفْعِلــِه،  ، َوالشَّــافِِعيُّ قـَـاَل الثَّــْوِريُّ
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ــِة الشَّــْرِط. اِجــُح َعــَدُم ِصحَّ َوُهــَو ِرَوايـَـةٌ َعــْن أَْحَمــَد، َوالرَّ

َوَعــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي هللاُ َعْنَهــا، قَالـَـْت: »السُّــنَّةُ َعلـَـى اْلُمْعتَِكــِف أَْن َل يَعـُـوَد َمِريًضــا، َوَل يَْشــَهَد ِجنـَـاَزةً، َوَل 
ــَكاَف  ــَكاَف إِلَّ بَِصــْوٍم، َوَل اْعتِ ــهُ، َوَل اْعتِ ــدَّ ِمْن ــا َل بُ ــُرَج ِلَحاَجــٍة، إِلَّ ِلَم ــَرأَةً َوَل يُبَاِشــَرَها، َوَل يَْخ يََمــسَّ اْم
ــَزَم  ــنَّةُ ...”، َوَج ــْت: السُّ ــِه: “قَالَ ــَس فِي ، َولَْي ــائِيُّ ــهُ النََّس ــو َداُوَد، وأَْخَرَج ــعٍ«. َرَواهُ أَبُ ــِجٍد َجاِم ــي َمْس إِلَّ فِ

ــُرُج ...”. ــا: “َل يَْخ ــْن َحِديــِث َعائَِشــةَ قَْولَُه ــِذي ِم ــْدَر الَّ ــأَنَّ اْلقَ ــيُّ بِ الدَّاَرقُْطنِ

ــةُ الْعتِــَكاِف ِمــْن َغْيــِر َصــْوٍم، َوقــد ُحِكــَي َعــْن اْبــِن َمْســعُوٍد، َواْلَحَســِن اْلبَْصــِرّيِ، َوالشَّــافِِعّيِ،  َوالَْظَهــُر ِصحَّ
َوأَْحَمــَد، َوإِْســَحاَق. 

ْوِم، َونََسبَهُ ِلُجْمُهوِر السَّلَِف.  َواْختَاَر اْبُن تَْيِميَّةَ َواْبُن القَيِِّم اْشتَِراَط الصَّ

ــَر -: الَمْســِجِد النَّبَــِوّيِ، َواْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم،  َويَْنبَِغــي أَْن يَُكــوَن الْعتِــَكاُف فِــي أََحــِد اْلَمَســاِجِد الثََّاثـَـِة - إِْن تَيَسَّ
ــَاةِ  ــُرُج ِلَص ــٍة، َويَْخ ــِجِد َجَماَع ــي َمْس ــحُّ فِ ــةُ، َويَِص ــِه الُجُمعَ ــاُم فِي ــِجٍد تُقَ ــي َمْس ــى، َوإِلَّ فَِف ــِجِد اْلَْقَص َواْلَمْس

ــِة.  الُجُمعَ

ــَص بَْعــُض العُلََمــاِء ِلَمــْن َســقََطْت َعْنــهُ الَجَماَعــةُ أَْن يَْعتَِكــُف فِــي َمْســِجٍد َل تُقـَـاُم فِيــِه الَجَماَعــةُ، َوِلْلَمــْرأَةِ  َوَرخَّ
أَْن تَْعتَِكــَف فـِـي َمْســِجِد بَْيتَِهــا.

ــِة أَْن  ــي اْلَجاِهِليَّ ــَذْرُت فِ ــُت نَ ــاَل: ُكْن ــِه َوَســلََّم - قَ ُ َعلَْي ــى للاَّ ــيَّ - َصلَّ ــَر َســأََل النَّبِ ــَر: »أَنَّ ُعَم ــِن ُعَم َوَعــِن اْب
: “فَاْعتََكــَف لَْيلَــةً”. ــٌق َعلَْيــِه. َوَزاَد اْلبَُخــاِريُّ ــْذِرَك«. ُمتَّفَ ــأَْوِف بِنَ ــاَل: فَ أَْعتَِكــَف لَْيلَــةً فِــي اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم، قَ

ا نِيَّةُ الْعتَِكاِف ِلبِْضعِ َدقَائَِق أَْو َساَعٍة َونَْحِو َذِلَك: فََا َدِليَل َعلَْيِه. َوهللاُ أَْعلَُم. َوأَمَّ
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ــْدِر  َق
ْ
ُ ال ــَة ــا لَْي ــا أَْدَراَك َم ــْدِر )1( َوَم َق

ْ
ــَةِ ال ُ ِف لَْي ــاه نَ

ْ
ــا أَنَزل ــى: )ِإّنَ ــاَل تَعَالَ قَ

وُح  ــّرُ ــةُ َوال َمَاِئَك
ْ
ُل ال ــّزَ ــْهٍر )3( َتنَ ــِف َش

ْ
ــْن أَل ٌ ّمِ

ْ
ــر ــْدِر َخ َق

ْ
ُ ال ــَة )2( لَْي

ــِر(. َفْج
ْ
ــِع ال لَ

ْ
ــٰى َمط  َحّتَ

َ
ــي ــَاٌم ِه ــٍر )4( َس ــن كُّلِ أَْم ــم ّمِ ِ ِن َرّبِ

ْ
ــِإذ ــا ِب

َ
فِهي

ةِ ِمــَن السَّــَماِء  لَقـَـْد أَْنــَزَل هللاُ تَعَالـَـى القـُـْرآَن فِــي لَْيلـَـِة القـَـْدِر ُجْملـَـةً َواِحــَدةً ِمــَن اللَّــْوحِ الَمْحفـُـوِظ إِلـَـى بَْيــِت الِعــزَّ
ــًا بَِحَســِب الَوقَائِــعِ فِــي ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن َســنَةً َعلـَـى َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم  ْنيـَـا، ثـُـمَّ نـَـَزَل ُمفَصَّ الدُّ

.-

َوُوِصفـَـْت بِأَنََّهــا َذاُت قـَـْدٍر ِلنـُـُزوِل اْلقـُـْرآِن فِيَهــا، َوِلَمــا يَقـَـُع فِيَهــا ِمــْن نـُـُزوِل اْلَمَائَِكــِة أَْكثـَـَر ِمــْن َعــَدِد الَحَصــى، 
ــا  ــِذي يُْحيِيَه ــَرةِ، َوِلَنَّ الَّ ــِة َواْلَمْغِف ْحَم ــِة َوالرَّ ــَن اْلبََرَك ــا ِم ــِزُل فِيَه ــا يَْن ــْم، َوِلَم ــَاُم - فِيِه ــِه السَّ ــُل - َعلَْي َوِجْبِري

يَِصيــُر َذا قَــْدٍر. 

ِغيــِر َوالَكبِيــِر، َوالُمْســتَْيِقِظ َوالنَّائِــِم، َوالَحائِــِض َوالنُّفََســاِء، فََشــأْنَُها َعِظيــٌم،  فَِهــَي لَْيلـَـةٌ َذاُت َخْيــٍر َكثِيــٍر َعلـَـى الصَّ
ــْيَطاِن، َوالِعبـَـاَدةُ فِيَهــا أَْفَضــُل ِمــْن ِعبـَـاَدةِ ثـَـَاٍث َوثََمانِيــَن َســنَةً َوأَْربَعـَـِة  فَِهــَي لَْيلـَـةٌ َســاِلَمةٌ ِمــْن ُســوِء َوأََذى الشَّ

. ْشُهٍر أَ

ُق كُّلُ أَْمٍر َحِكٍم(. 
َ

ا يُْفر
َ

ُ ِف لَْيَةٍ ّمَُباَرَكٍة ۚ ِإّنَا كُنَّا مُنِذِريَن )3( فِهي نَاه
ْ
قَاَل تَعَالَى: )ِإّنَا أَنَزل

، َوَسائَِر أُُموِر السَّنَِة. ، َوَمْن يُِذلُّ أَْي: يَْقِضي فِيَها أَْمَر السَّنَِة ُكلَِّها: َمْن يَُموُت، َوَمْن يُولَُد، َوَمْن يُِعزُّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: »َمــْن قـَـاَم لَْيلـَـةَ اْلقـَـْدِر إيَمانـًـا َواْحتَِســابًا ُغِفــَر  َوَعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ، أَنَّ النَّبِــيَّ - َصلَّــى للاَّ
َم ِمــْن َذْنبـِـِه«. َرَواهُ اْلَجَماَعــةُ إِلَّ اْبــَن َماَجــْه. لـَـهُ َمــا تَقـَـدَّ

ِ، أََرأَْيــَت إْن َعِلْمــُت أَيُّ لَْيلَــٍة لَْيلَــةُ اْلقَــْدِر َمــا أَقـُـوُل فِيَهــا؟ قَــاَل:  َوَعــْن َعائَِشــةَ، قَالَــْت: »قُْلــُت: يَــا َرُســوَل للاَّ
َحــهُ، َوأَْحَمــُد، َواْبــُن َماَجــْه. قُوِلــي: اللَُّهــمَّ إِنَّــَك َعفـُـوٌّ تُِحــبُّ اْلعَْفــَو فَاْعــُف َعنِّــي«. َرَواهُ التِّْرِمــِذيُّ َوَصحَّ

َوفِيِه َدِليٌل َعلَى إْمَكاِن َمْعِرفَِة لَْيلَِة اْلقَْدِر.

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: “لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر فِــي اْلعَْشــِر اْلبََواقِــي،  ِ - َصلَّــى للاَّ اِمــِت، أَنَّ َرُســوَل للاَّ َوَعــْن ُعبـَـاَدةَ ْبــِن الصَّ
ــةُ  ــَر، َوِهــَي لَْيلَ ــِه َوَمــا تَأَخَّ ــدََّم ِمــْن َذْنبِ ــهُ َمــا تَقَ ــاَرَك َوتَعَالَــى يَْغِفــُر لَ َ تَبَ ــإِنَّ للاَّ ، فَ ــاَء ِحْســبَتِِهنَّ َمــْن قَاَمُهــنَّ اْبتِغَ

ِوتـْـٍر: تِْســٌع، أَْو َســْبٌع، أَْو َخاِمَســةٌ، أَْو ثَاِلثـَـةٌ، أَْو آِخــُر لَْيلـَـٍة”. 
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ــًرا  ــا قََم ــةٌ، َكأَنَّ فِيَه ــةٌ بَْلَج ــا َصافِيَ ــْدِر أَنََّه ــِة اْلقَ ــاَرةَ لَْيلَ ــلََّم -: “إِنَّ أََم ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــاَل َرُس َوقَ
ــَح، َوإِنَّ  ــى يُْصبِ ــا َحتَّ ــِه فِيَه ــى بِ ــٍب أَْن يُْرَم ــلُّ ِلَكْوَك ، َوَل يَِح ــرَّ ــا َوَل َح ــْرَد فِيَه ــاِجبَةٌ، َل بَ ــاِكنَةٌ َش ــاِطعًا، َس َس
ــْيَطاِن أَْن  ــْمَس َصبِيَحتََهــا تَْخــُرُج ُمْســتَِويَةً، لَْيــَس لََهــا ُشــعَاٌع، ِمثْــَل اْلقََمــِر اْلبَــْدِر، َل يَِحــلُّ ِللشَّ أََماَرتََهــا أَنَّ الشَّ
: َرَواهُ أَْحَمــُد، َوِرَجالـُـهُ ثِقـَـاٌت. َوقـَـاَل اْبــُن َكثِيــٍر: َهــَذا إِْســنَاٌد َحَســٌن، َوفِــي  يَْخــُرَج َمعََهــا يَْوَمئِــٍذ”. قـَـاَل الَهْيثَِمــيُّ

ــَكاَرةٌ. ــي بَْعــِض أَْلفَاِظــِه نَ ــةٌ، َوفِ ــِن َغَرابَ الَمتْ

، َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل فِــي لَْيلـَـِة القـَـْدِر:  َوَرَوى أَبـُـو َداُوَد الطَّيَاِلِســيُّ
ةٌ َوَل بـَـاِرَدةٌ، َوتُْصبـِـُح َشــْمُس َصبِيَحتَِهــا َضِعيفـَـةً َحْمــَراَء”. “لَْيلـَـةٌ َســْمَحةٌ َطْلقـَـةٌ، َل َحــارَّ

َوَرَوى اْبــُن أَبِــي َعاِصــٍم النَّبِيــُل بِإِْســنَاِدِه، َعــْن َجابِــِر ْبــِن َعْبــِد هللِا، أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - 
ةٌ  قـَـاَل: “إِنـِّـي َرأَْيــُت لَْيلـَـةَ القـَـْدِر فَأُْنِســيتَُها، َوِهــَي فِــي العَْشــِر الََواِخــِر، ِمــْن لَيَاِليَهــا لَْيلـَـةٌ َطْلقـَـةٌ بَْلَجــةٌ، َل َحــارَّ

َوَل بَــاِرَدةٌ، َكأَنَّ فِيَهــا قََمــًرا، َل يَْخــُرُج َشــْيَطانَُها َحتَّــى يُِضــيَء فَْجُرَهــا”.

ــْمُس فِــي َصبِيَحــِة يَْوِمَهــا  ــّيِ ْبــِن َكْعــٍب َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ: )َوأََماَرتَُهــا أَْن تَْطلُــَع الشَّ َوِلُمْســِلٍم، َوفِــي َحِديــِث أُبَ
بَْيَضــاَء َل ُشــعَاَع لََهــا(.
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ــلََّم -،  ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوَل للاَّ ــا، أَنَّ َرُس ــةَ َرِضــَي هللاُ َعْنَه ــْن َعائَِش َع
ْوا لَْيلـَـةَ اْلقـَـْدِر فِــي اْلعَْشــِر اْلََواِخــِر ِمــْن َرَمَضــاَن«. َرَواهُ ُمْســِلٌم،  قـَـاَل: »تََحــرَّ

، َوقَــاَل: »فِــي اْلِوتْــِر ِمــْن اْلعَْشــِر اْلََواِخــِر«. َواْلبَُخــاِريُّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - أُُرْوا لَْيلَــةَ اْلقَــْدِر فِــي اْلَمنَــاِم  ــّيِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر: »أَنَّ ِرَجــاًل ِمــْن أَْصَحــاِب النَّبِ
ــْبِع  ــي السَّ ــْد تََواَطــأَْت فِ ــْم قَ ــِه َوَســلََّم -: أََرى ُرْؤيَاُك ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــاَل َرُســوُل للاَّ ــْبِع اْلََواِخــِر، فَقَ ــي السَّ فِ

ــْبِع اْلََواِخــِر«. أَْخَرَجــاهُ. ــي السَّ َهــا فِ ــا فَْليَتََحرَّ يً ــْن َكاَن ُمتََحّرِ اْلََواِخــِر، فََم

لَُها لَْيلَةُ الثَّاِلِث َواْلِعْشِريَن. َوالظَّاِهُر أَنَّ اْلُمَراَد بَِها السَّْبُع الَّتِي أَوَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: أََرى  َوِلُمْســِلٍم قـَـاَل: »أُِرَي َرُجــٌل أَنَّ لَْيلـَـةَ اْلقـَـْدِر لَْيلـَـةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، فَقـَـاَل النَّبِــيُّ - َصلَّــى للاَّ
ُرْؤيَاُكــْم فِــي اْلعَْشــِر اْلََواِخــِر، فَاْطلُبُوَهــا فِــي اْلِوتـْـِر ِمْنَهــا«.

ــِريَن،  ــَدى َوِعْش ــةُ إِْح ــا لَْيلَ لَُه ــاُر، أَوَّ ــَي الَْوتَ ــَن ِه ــا يَْمِضي ــبَِة َم ــِر بِِحْس ــِر الََواِخ ــَن العَْش ــِر ِم ــيُر الِوتْ َوتَْفِس
ــِريَن. ــِن َوِعْش ــةُ اثْنَي ــا لَْيلَ لَُه ــفَاُع، أَوَّ ــَي الَْش ــُر ِه ــْهِر، فَالِوتْ ــاِم الشَّ ــى إِتَْم ــَن َعلَ ــا يَْبقَْي ــبَِة َم َوبِِحْس

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َعــْن لَْيلَــِة اْلقَــْدِر، فَقَــاَل َرُســوُل  ِ - َصلَّــى للاَّ اِمــِت، أَنَّــهُ َســأََل َرُســوَل للاَّ َوَعــْن ُعبَــاَدةَ ْبــِن الصَّ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “فِــي َرَمَضــاَن، فَاْلتَِمُســوَها فـِـي اْلعَْشــِر اْلََواِخــِر، فَِإنََّهــا فـِـي ِوتـْـٍر، فِــي إِْحــَدى  ِ - َصلَّــى للاَّ للاَّ
َوِعْشــِريَن، أَْو ثـَـَلٍث َوِعْشــِريَن، أَْو َخْمــٍس َوِعْشــِريَن، أَْو َســْبٍع َوِعْشــِريَن، أَْو تِْســٍع َوِعْشــِريَن، أَْو فِــي آِخــِر 
ــِن َعِقيــٍل، َوفِيــِه  ــِد ْب ــُن ُمَحمَّ ِ ْب ــُد للاَّ ــي اْلَكبِيــِر، َوفِيــِه َعْب ــيُّ فِ : “َرَواهُ أَْحَمــُد َوالطَّبََرانِ ــاَل الَهْيثَِمــيُّ ــٍة”. قَ لَْيلَ

َكَلٌم، َوقـَـْد ُوثِّــَق”.

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: “َوِهــَي لَْيلـَـةُ ِوتـْـٍر: تِْســٌع، أَْو َســْبٌع، أَْو َخاِمَســةٌ،  ِ - َصلَّــى للاَّ َوفِــي ِرَوايـَـٍة: أَنَّ َرُســوَل للاَّ
: َرَواهُ أَْحَمــُد، َوِرَجالـُـهُ ثِقـَـاٌت. أَْو ثَاِلثـَـةٌ، أَْو آِخــُر لَْيلـَـٍة”. قـَـاَل الَهْيثَِمــيُّ

ــي تِْســعٍ بَِقيــَن، أَْو  ــوُل: »اْلتَِمُســوَها فِ ــِه َوَســلََّم - يَقُ ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــهُ َســِمَع َرُســوَل للاَّ ــَرةَ، أَنَّ ــي بَْك َوَعــْن أَبِ
َســْبعٍ بَِقيــَن، أَْو َخْمــٍس بَِقيــَن، أَْو ثـَـَاٍث بَِقيــَن، أَْو آِخــِر لَْيلـَـٍة«. قـَـاَل: َوَكاَن أَبـُـو بَْكــَرةَ يَُصلِّــي فـِـي اْلِعْشــِريَن ِمــْن 

َحــهُ. ، َوَصحَّ َرَمَضــاَن َصَاتـَـهُ فِــي َســائِِر السَّــنَِة، فـَـإَِذا َدَخــَل اْلعَْشــُر اْجتََهــَد. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوالتِّْرِمــِذيُّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قَــاَل: “فَاْلتَِمُســوَها  وَعــْن أَبِــي نَْضــَرةَ، َعــْن أَبِــي َســِعيٍد فِــي َحِديــٍث: »أَنَّ النَّبِــيَّ - َصلَّــى للاَّ
ــا  ــا أَبَ ــُت: يَ ــاَل: قُْل ــابِعَِة”. قَ ــِة َوالسَّ ــعَِة َواْلَخاِمَس ــي التَّاِس ــوَها فِ ــاَن، اْلتَِمُس ــْن َرَمَض ــِر ِم ــِر اْلََواِخ ــي اْلعَْش فِ
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ــا التَّاِســعَةُ َواْلَخاِمَســةُ  ــُت: َم ــاَل: قُْل ــْم، قَ ــَذاَك ِمْنُك ــقُّ بِ ــُن أََح ــْل، نَْح ــاَل: أََج ــا، فَقَ ــَدِد ِمنَّ ــُم بِاْلعَ ــْم أَْعلَ ــِعيٍد، إنَُّك َس
ــإَِذا َمَضــْت  ــاِن َوِعْشــُروَن، فَِهــَي التَّاِســعَةُ، فَ ــاَل: إَذا َمَضــْت َواِحــَدةٌ َوِعْشــُروَن، فَالَّتِــي تَِليَهــا اثْنَ ــابِعَةُ؟ قَ َوالسَّ
ثـَـَاٌث َوِعْشــُروَن، فَالَّتِــي تَِليَهــا السَّــابِعَةُ، فـَـإَِذا َمَضــْت َخْمــٌس َوِعْشــُروَن، فَالَّتِــي تَِليَهــا اْلَخاِمَســةُ. َرَواهُ أَْحَمــُد، 

َوُمْســِلٌم.

ــةٌ بَِرَمَضــاَن، ُمْمِكنـَـةٌ فـِـي َجِميــعِ لَيَاِلــي العَْشــِر، َوبَْعُضَهــا أَْرَجــى  فَالََحاِديــُث َدالَّــةٌ َعلـَـى أَنَّ لَْيلـَـةَ القـَـْدِر ُمْختَصَّ
ــٍة ِمــْن  ــْوًل. َوَمــا ِمــْن لَْيلَ ــَواٍل َكثِيــَرةٍ، تََجــاَوَزِت الَْربَِعيــَن قَ ــى أَْق ــاُء فِيَهــا َعلَ ــَف اْلعُلََم ــْد اْختَلَ ِمــْن بَْعــٍض، َوقَ

لَيَاِلــيِ اْلعَْشــِر اْلَِخيــَرةِ إِلَّ َوقَــْد قِيــَل فِيَهــا: إنََّهــا لَْيلَــةُ اْلقَــْدِر. 

ُ َعْنــهُ، قَــاَل: قَــاَل النَّبِــيُّ - َصلَّــى هللاُ  اِمــِت َرِضــَي للاَّ َوقَــْد أَْبَهَمَهــا هللاُ ِلَمْصلََحــِة ِعبَــاِدِه، فَعَــْن ُعبَــاَدةَ ْبــِن الصَّ
ــْت، َوَعَســى أَْن يَُكــوَن َخْيــًرا  ــْدِر، فَتََاَحــى فُــَاٌن َوفُــَاٌن، فَُرفِعَ ــِة القَ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »َخَرْجــُت ِلُْخبَِرُكــْم بِلَْيلَ

ــابِعَِة، َوالَخاِمَســِة«. لَُكــْم، فَاْلتَِمُســوَها فِــي التَّاِســعَِة، َوالسَّ

ِ، أَْخبِْرنِــي أَيُّ لَْيلـَـٍة تُْبتَغـَـى فِيَهــا لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر؟ فَقـَـاَل: “لـَـْوَل  ِ ْبــِن أُنَْيــٍس، أَنَّــهُ قـَـاَل: »يـَـا َرُســوَل للاَّ َوَعــْن َعْبــِد للاَّ
ــنَاُدهُ  ــِر، َوإِْس ــي اْلَكبِي ــيُّ فِ : َرَواهُ الطَّبََرانِ ــيُّ ــاَل الَهْيثَِم ــةَ َلَْخبَْرتُــَك”. قَ ــَك اللَّْيلَ ــَلةَ إِلَّ تِْل ــاُس الصَّ ــُرَك النَّ أَْن تَتْ

َحَســٌن.

فََمــْن قـَـاَم العَْشــَر الََواِخــَر، أَْشــفَاَعَها َوأَْوتَاَرَهــا، فَقـَـْد أََصــاَب لَْيلـَـةَ القـَـْدِر، َوُهــَو َمــا َذَهــَب إِلَْيــِه الَحَســُن َوَماِلــٌك 
َوَغْيُرُهــْم، بِــأَنَّ لَيَاِلــَي الَْشــفَاعِ َوالَْوتـَـاِر ُكلََّهــا ُمْحتَِملـَـةٌ أَْن تَُكــوَن لَْيلـَـةُ القـَـْدِر فِيَهــا. َوهللاُ أَْعلـَـُم.
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َعــْن ِزّرِ ْبــِن ُحبَْيــٍش، قَــاَل: َســِمْعُت أُبَــيَّ ْبــَن َكْعــٍب َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، يَقـُـوُل: 
ــنَةَ أََصــاَب لَْيلَــةَ  ِ ْبــَن َمْســعُوٍد، يَقُــوُل: »َمــْن قَــاَم السَّ - َوقِيــَل لَــهُ: إنَّ َعْبــَد للاَّ
ــهَ إِلَّ ُهــَو إِنََّهــا لَِفــي َرَمَضــاَن، يَْحِلــُف  ــِذي َل إِلَ ِ الَّ : - َوللَاَّ ــيٌّ ــاَل أُبَ ــْدِر، فَقَ اْلقَ
ِ إِنِّــي َلَْعلـَـُم أَيُّ لَْيلـَـٍة ِهــَي، ِهــَي اللَّْيلـَـةُ الَّتِــي أََمَرنـَـا َرُســوُل  َمــا يَْســتَثْنِي، َوَوللاَّ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - بِِقيَاِمَهــا، ِهــَي لَْيلـَـةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، َوأََماَرتَُهــا  ِ - َصلَّــى للاَّ للاَّ
أَْن تَْطلـُـَع الشَّــْمُس فِــي َصبِيَحــِة يَْوِمَهــا بَْيَضــاَء َل ُشــعَاَع لََهــا«. َرَواهُ أَْحَمــُد، 

َحــهُ. َوُمْســِلٌم، َوأَبـُـو َداُوَد، َوالتِّْرِمــِذيُّ َوَصحَّ

يََهــا  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »َمــْن َكاَن ُمتََحّرِ ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر َرِضــَي هللاُ َعْنُهَمــا، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل للاَّ
ْوَهــا لَْيلَــةَ َســْبٍع َوِعْشــِريَن، يَْعنِــي لَْيلَــةَ اْلقَــْدِر«. قَــاَل الَمْجــُد  َهــا لَْيلَــةَ َســْبٍع َوِعْشــِريَن، أَْو قَــاَل: تََحرَّ فَْليَتََحرَّ

ِحيــحِ. : ِرَجالُــهُ ِرَجــاُل الصَّ اْبــُن تَْيِميَّــةَ: َرَواهُ أَْحَمــُد بِإِْســنَاٍد َصِحيــحٍ. َوقَــاَل الَهْيثَِمــيُّ

ِ، إِنِّــي َشــْيٌخ َكبِيــٌر  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، فَقـَـاَل: يـَـا نَبِــيَّ للاَّ ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس: »أَنَّ َرُجــًا أَتـَـى نَبِــيَّ للاَّ
ــابِعَِة«. َرَواهُ  َ يَُوفِّقُنِــي فِيَهــا ِللَْيلَــِة اْلقَــْدِر، فَقَــاَل: َعلَْيــَك بِالسَّ َعِليــٌل، يَُشــقُّ َعلَــيَّ اْلِقيَــاُم، فَأُْمْرنِــي بِلَْيلَــٍة لَعَــلَّ للاَّ
ــى َشــْرِط  ــُن َرَجــٍب: إِْســنَاُدهُ َعلَ ــاَل اْب ِحيــحِ. َوقَ ــَد ِرَجــاُل الصَّ ــِد: َوِرَجــاُل أَْحَم َوائِ ــي َمْجَمــعِ الزَّ ــاَل فِ ــُد، قَ أَْحَم

البَُخــاِرّيِ.

ــا ِلَســْبعٍ بَِقيــَن، َوِهــَي لَْيلَــةُ  ــابِعَِة: إمَّ اِق، َعــْن اْبــِن ُعَمــَر َمْرفُوًعــا، َواْلُمــَراُد بِالسَّ زَّ َوقَــْد أَْخــَرَج نَْحــَوهُ َعْبــُد الــرَّ
ــُح  ــاِن أَْرَج َ ــاِن اللَّْيلَت ــِريَن، َوَهاتَ ــْبعٍ َوِعْش ــةُ َس ــَي لَْيلَ ــِريَن، َوِه ــَد اْلِعْش ــَن بَْع ــْبعٍ َمَضْي ــِريَن، أَْو ِلَس ــَاٍث َوِعْش ثَ

ــُم. ــا، َوهللاُ أَْعلَ ــِريَن أَْرَجُحُهَم ــْبعٍ َوِعْش ــةُ َس ــي، َولَْيلَ اللَّيَاِل

وقـَـاَل اْبــُن َعبَّــاٍس ِلعَُمــَر: إِنِّــي َلَْعلـَـُم أَْو أَُظــنُّ أَيَّ لَْيلـَـٍة ِهــَي، قـَـاَل ُعَمــُر: أَيُّ لَْيلـَـٍة ِهــَي؟ فَقُْلــُت: َســابِعَةٌ تَْمِضــي، 
اِق، واْلَحاِكــُم، َولـَـهُ ِرَوايـَـاٌت، َوقـَـْد َعــَزاهُ اْبــُن َرَجــٍب  زَّ أَْو َســابِعَةٌ تَْبقـَـى، ِمــْن اْلعَْشــِر اْلََواِخــِر. َرَواهُ َعْبــُد الــرَّ
ــٌد  ــَل: )ِهــَي( ُمَؤيِّ ــوَرةِ، ِمثْ ــَدِد ُحــُروِف السُّ ــتِْنبَاَط بِعَ ــى أَنَّ الْس ــاَر إِلَ ــنَاَدهُ، َوأََش ــَح إِْس ، َوَصحَّ ــّرِ ــِد البَ ــِن َعْب ِلْب

أَنََّهــا لَْيلـَـةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن.

ــةُ َســْبٍع  ــاَل: “لَْيلَ ــْدِر، قَ ــِة اْلقَ ــي لَْيلَ ــِه َوَســلََّم - فِ ُ َعلَْي ــّيِ - َصلَّــى للاَّ ــي ُســْفيَاَن، َعــِن النَّبِ ــِن أَبِ ــةَ ْب َوَعــْن ُمعَاِويَ
ــَح  ، َولـَـهُ َشــَواِهُد، َوَصحَّ َحــهُ اْبــُن َعْبــِد البـَـّرِ َوِعْشــِريَن”. َرَواهُ أَبـُـو َداُوَد، َواْبــُن ِحبَّــاَن فِــي َصِحيِحــِه، َوَصحَّ
ــَح اْبــُن َرَجــٍب َواْبــُن  ِحيــحِ. َوَرجَّ : ِرَجــاُل إْســنَاِدِه ِرَجــاُل الصَّ ــْوَكانِيُّ ، َوقـَـاَل اْبــُن َرَجــٍب َوالشَّ إِْســنَاَدهُ النَّــَوِويُّ

َحَجــٍر َوْقفَــهُ.
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َجــهُ يَْعقُــوُب ْبــُن َشــْيبَةَ فِــي  ْهبَــاَواِت، َوَخرَّ َوفِــي الُمْســنَِد َحِديــُث اْبــِن َمْســعُوٍد َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، فِــي لَْيلَــِة الصَّ
ــاَل: َصاِلــُح اإِلْســنَاِد. ُمْســنَِدِه، َوَزاَد: َوَذِلــَك لَْيلَــةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، َوقَ

َوإِلَى أَنَّ لَْيلَةَ اْلقَْدِر لَْيلَةُ السَّابِعِ َواْلِعْشِريَن: َذَهَب أَْكثَُر اْلعُلََماِء. 

ــا  ــِر، َوِممَّ ــْبِع الََواِخ ــَن السَّ ــا ِم ــِريَن أَنََّه ــْبٍع َوِعْش ــةُ َس ــْدِر لَْيلَ ــةَ القَ ــُح أَنَّ لَْيلَ ــا يَُرّجِ ــٍب: “َوِممَّ ــُن َرَج ــاَل اْب قَ
ــْبِع  ــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - بِِهــْم فِــي أَْفــَراِد السَّ ــاِم النَّبِ ــُدلُّ َعلَــى َذِلــَك أَْيًضــا: َحِديــُث أَبِــي َذّرٍ فِــي قِيَ يَ
الََواِخــِر، َوأَنَّــهُ قَــاَم بِِهــْم فِــي الثَّاِلثـَـِة َوالِعْشــِريَن إِلَــى ثُلـُـِث اللَّْيــِل، َوفِــي الَخاِمَســِة إِلَــى نِْصــِف اللَّْيــِل، َوفِــي 
السَّــابِعَِة إِلـَـى آِخــِر اللَّْيــِل، َحتَّــى َخَشــْوا أَْن يَفُوتَُهــُم الفـَـَلُح، َوَجَمــَع أَْهلـَـهُ لَْيلَتَئِــٍذ، َوَجَمــَع النَّــاَس، َوَهــَذا ُكلُّــهُ 

ــْبِع َوالعَْشــِر”. يَــُدلُّ َعلَــى تَأَكُِّدَهــا َعلَــى َســائِِر أَْفــَراِد السَّ

 ، َهــا، قَالـَـهُ أَبـُـو قَِابـَـةَ، َونـَـصَّ َعلَْيــِه َماِلــٌك، َوالثَّــْوِريُّ َولَْيلـَـةُ القـَـْدِر تَْنتَِقــُل فـِـي أَْوتـَـاِر اْلعَْشــِر اْلََواِخــِر أَْو فِيَهــا ُكلِّ
، َوَزَعــَم اْلَمــاَوْرِديُّ أَنَّــهُ ُمتَّفـَـٌق َعلَْيِه. َوأَْحَمــُد، َوإِْســَحاُق، َواْبــُن ُخَزْيَمــةَ، َوالشَّــافِِعيُّ

قَاَل اْبُن َحَجٍر: َوقَِد اْختُِلَف فِي تَْعيِينَِها َعلَى أَْربَِعيَن قَْوًل، أَْوَرْدتَُها فِي »فَتْحِ اْلبَاِري«. اْنتََهى.

َوفِي الُجْملَِة فَأَْرَجى اللَّيَاِلي أَْوتَاُر اْلعَْشِر اْلَِخيَرةِ، َوأَْرَجاَها أَْوتَاُر السَّْبعِ الََواِخِر. 

ــاِت  َوايَ : “َوأَْقــَوى الّرِ ــافِِعيُّ ــاَل الشَّ ــَد ُمْســِلٍم، قَ ــي َســِعيٍد ِعْن ــةُ إِْحــَدى َوِعْشــِريَن؛ ِلَحِديــِث أَبِ ــْد قِيــَل: إِنََّهــا لَْيلَ َوقَ
ــةُ إْحــَدى َوِعْشــِريَن”.  ِعْنــِدي فِيَهــا لَْيلَ

ــا:  ــاٌد؛ ِمْنَه ــُث ِجيَ ــا أََحاِدي ــِة، َوفِيَه ــةَ َوالَمِدينَ ــِل َمكَّ ــْن أَْه ــْوِريُّ َع ــْفيَاُن الثَّ ــَكاهُ ُس ــِريَن، َوَح ــَاٍث َوِعْش ــَل: ثَ َوقِي
ــةُ ثَــَاٍث  ــى أَنََّهــا لَْيلَ ــْوِم َعلَ ــاَل َســِعيُد ْبــُن اْلُمَســيِِّب: اْســتَقَاَم َكَاُم اْلقَ ــَد ُمْســِلٍم، قَ ــِد هللِا ْبــِن أُنَْيــٍس ِعْن َحِديــُث َعْب

اِق.  زَّ ــرَّ ــُد ال ــِريَن. َرَواه َعْب َوِعْش

وقيل: َسْبعٍ َوِعْشِريَن، َحَكاهُ الثَّْوِريُّ َعْن أَْهِل الُكوفَِة، َوِهَي أَْرَجاَها ِعْنَد اْلُجْمُهوِر.

: َكاَن ُعَمــُر، َوُحَذْيفـَـةُ، َوأُنـَـاٌس ِمــْن أَْصَحــاِب النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، َل يَُشــكُّوَن أَنََّهــا لَْيلـَـةُ  َوقـَـاَل ِزرٌّ
َجــهُ اْبــُن أَبِــي َشــْيبَةَ، َوُهــَو قـَـْوُل أَْحَمــَد َوإِْســَحاَق. َوهللاُ أَْعلـَـُم. َســْبعٍ َوِعْشــِريَن. َخرَّ
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ِه، قَــاَل: ُســئَِل َرُســوُل  ِ اْلُمَزنِــّيِ، َعــْن أَبِيــِه، َعــْن َجــّدِ َعــْن َكثِيــِر ْبــِن َعْبــِد للاَّ
ــى )14(  لـَـَح َمــْن َتَزّكَ

ْ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َعــْن َهــِذِه اآْليـَـِة: )َقــْد أَف ِ - َصلَّــى للاَّ للاَّ

ــُن  ــِر”. َرَواهُ اْب ــي َزَكاِة اْلِفْط ــْت فِ ــاَل: “أُْنِزلَ (، فَقَ ــّىَ ــِه فََص  َرّبِ
َ

ــم  اْس
َ

ــر َوذََك
ُخَزْيَمــةَ فِــي َصِحيِحــِه.

ــِه َوَســلََّم - َزَكاةَ اْلِفْطــِر ِمــْن َرَمَضــاَن َصاًعــا  ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــَرَض َرُســوُل للاَّ ــاَل: »فَ ــِن ُعَمــَر، قَ َوَعــِن اْب
ِغيــِر َواْلَكبِيــِر ِمــْن اْلُمْســِلِميَن«.  ، َوالذََّكــِر َواْلُْنثـَـى، َوالصَّ ِمــْن تَْمــٍر، أَْو َصاًعــا ِمــْن َشــِعيٍر َعلـَـى اْلعَْبــِد َواْلُحــّرِ

َرَواهُ اْلَجَماَعــةُ. َوِلْلبَُخــاِرّيِ: )َوَكانُــوا يُْعَطــْوَن قَْبــَل اْلِفْطــِر بِيَــْوٍم أَْو يَْوَمْيــِن(.

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - أََمــَر بِــَزَكاةِ اْلِفْطــِر أَْن تـُـَؤدَّى قَْبــَل ُخــُروجِ النَّــاِس  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر: »أَنَّ َرُســوَل للاَّ
ــَاةِ«. أَْي: إِلـَـى َصــَاةِ اْلِعيــِد. َرَواهُ اْلَجَماَعــةُ إِلَّ اْبــَن َماَجــْه. إِلـَـى الصَّ

فََزَكاةُ الِفْطِر َواِجبَةٌ بِاإِلْجَماعِ، نَقَلَهُ اْبُن الُمْنِذِر.

ــْمِس لَْيلَــةَ اْلِفْطــِر، فَتَِجــُب َعلَــى َمــْن  َوقَــْد اْســتُِدلَّ بِقَْوِلــِه: “َزَكاةُ اْلِفْطــِر” َعلَــى أَنَّ َوْقــَت ُوُجوبَِهــا ُغــُروُب الشَّ
ــْن تُُوفِّــَي قَْبــَل ُغُروبَِهــا بِلَْحَظــٍة. َوقِيــَل: َوْقــُت ُوُجوبَِهــا  أَْســلََم أَْو ُوِلــَد قَْبــَل ُغــُروِب الشَّــْمِس بِلَْحَظــٍة، َوتَْســقُُط َعمَّ

ُطلـُـوُع اْلفَْجــِر ِمــْن يـَـْوِم اْلِعيــِد.

ــَو  ــٍك. َوُه ــْن َماِل ــِن َع َوايَتَْي ــَدى الّرِ ــِد، َوإِْح ــي اْلَجِدي ــافِِعّيِ فِ ــَحاَق، َوالشَّ ــَد، َوإِْس ــْوِرّيِ، َوأَْحَم ــْوُل الثَّ ُل: قَ َواْلَوَّ
ــُم. ــُح، َوهللاُ أَْعلَ اِج الرَّ

َوايَةُ الثَّانِيَةُ َعْن َماِلٍك. َوالثَّانِي: قَْوُل أَبِي َحنِيفَةَ، َواللَّْيِث، َوالشَّافِِعّيِ فِي اْلقَِديِم، َوالّرِ

 ، َويُْخِرُجَهــا اْلُمْســِلُم َعــْن َعْبــِدِه، والَظاِهــُر ُوُجوبَُهــا َعلـَـى َزْوجِ اْلَمــْرأَةِ تَبَعـًـا ِللنَّفَقـَـِة، َوبِــِه قـَـاَل َماِلــٌك، َوالشَّــافِِعيُّ
َواللَّْيــُث، َوأَْحَمُد، َوإِْســَحاُق. 

ْوُج َعْنَها أَْجَزأَْت.  ، َوأَبُو َحنِيفَةَ، َواْبُن اْلُمْنِذِر: تَِجُب َعلَى الَمْرأَةِ. َوَل َشكَّ إِْن أَْخَرَجَها الزَّ َوقَاَل الثَّْوِريُّ

ــى  ــْت َعلَ ــاٌل، َوإِلَّ َوَجبَ ــِر َم ِغي ــهُ إِْن َكاَن ِللصَّ ــا َوِليُّ ــِه، َواْلُمَخاَطــُب بِإِْخَراِجَه ــي َماِل ــِر فِ ِغي ــَرةُ الصَّ ــُب فِْط َوتَِج
ــا. ــُد ْبــُن اْلَحَســِن َوَغْيــُرهُ: ِهــَي َعلَــى اْلَِب ُمْطلَقً ــاَل ُمَحمَّ ــةُ، َوإِلَــى َهــَذا َذَهــَب اْلُجْمُهــوُر. َوقَ َمــْن تَْلَزُمــهُ النَّفَقَ

ْجَمــاَع َعلَــى أَنََّهــا َل تَِجــُب َعلَــى اْلَجنِيــَن، َوَكاَن أَْحَمــُد يَْســتَِحبُّهُ َوَل يُوِجبَــهُ، َوُهــَو فِْعــُل  َونَقَــَل اْبــُن اْلُمْنــِذِر اإْلِ



91

ــِه َعْبــِد هللِا، َواْبــُن َحــْزٍم،  ــِة ُعثَْمــاَن َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، أَْخَرَجــهُ اْبــُن أَبِــي َشــْيبَةَ، َوأَْحَمــُد فِــي َمَســائِِل اْبنِ الَخِليفَ
َوفِــي َســنَِدِه اْنِقَطــاٌع.

ِغيــِر َوالَكبِيــِر، َحتَّــى َعــِن الَحبـَـِل فِــي بَْطــِن  َوقـَـاَل أَبـُـو قَِابـَـةَ: )َكاَن يُْعِجبُُهــْم أَْن يُْعُطــوا َزَكاةَ الِفْطــِر َعــِن الصَّ
اِق، َواْبــُن أَبـِـي َشــْيبَةَ. زَّ ــِه(. َرَواهُ َعْبــُد الــرَّ أُّمِ

َوالَْفَضــُل إِْخــَراُج َزَكاةِ الِفْطــِر قُبَْيــَل َصــَاةِ الِعيــِد بَِوْقــٍت يَْســتَِفيُد ِمْنَهــا الِمْســِكيُن، َويَُجــوُز تَْقِديُمَهــا قَْبــَل الِعيــِد 
ــْوُل  ــَزاُد َعلَــى َذِلــَك، َوَهــَذا ُهــَو القَ ــْهُر أَْو نَقَــَص، َوُحِكــَي الَجــَواُز إِْجَماًعــا، َوَل يُ ــْوٍم أَْو يَْوَمْيــِن، َكُمــَل الشَّ بَيَ

الَوَســُط ِمــْن أَْقــَواِل أَْهــِل الِعْلــِم، َوإِلَْيــِه َذَهــَب اإِلَمــاُم أَْحَمــُد.

ــُكْم  ــْن أَْنفُِس ــِرِه، َع ــِد َوَغْي ــوَن، َكالُْرِز الَجيِّ ــا تَْقتَاتُ ــِل َم ــْن أَْفَض ــِر ِم ــةَ اْلِفْط ــِلِميَن َصَدقَ ــَر الُمْس ــا َمْعَش ــأَدُّْوا يَ فَ
ــَرةٌ  ــا ُطْه ــِة؛ فَإِنََّه ــفَِر َوالبَاِديَ ــِر َوالسَّ ــي الَحَض ــوَن فِ ــْن تَُمونُ ــا، َوَعمَّ ــا تَْقِريبً ــِن َونِْصفً ــِدُل ِكيلَُوْي ــا، َويَْع َصاًع
ــمٌ(. ــِه َعِل َ ِب ــِإّنَ الّلَ ٍء فَ ــن َشْ ــوا ِم ــا تُنِفقُ ــوَن ۚ َوَم ــا تُِحّبُ ــوا ِمّمَ ــٰى تُنِفقُ َ َحّتَ ــِرّ

ْ
ـُـوا ال ــاَل تَعَالَــى: )لَــن َتنَال ــِم، َوقَ ائِ ِللصَّ
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 - ِ ــا َرُســوُل للاَّ ــا نُْخــِرُج َزَكاةَ اْلِفْطــِر إِْذ َكاَن فِينَ ــاَل: »ُكنَّ َعــْن أَبِــي َســِعيٍد، قَ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َصاًعــا ِمــْن َطعـَـاٍم، أَْو َصاًعــا ِمــْن تَْمــٍر، أَْو َصاًعــا  َصلَّــى للاَّ
ــِه.  ــٌق َعلَْي ــٍط«. ُمتَّفَ ــْن أَقِ ــا ِم ــٍب، أَْو َصاًع ــْن َزبِي ــا ِم ــِعيٍر، أَْو َصاًع ــْن َش ِم
ــِر  ــةَ اْلِفْط ــلََّم - َصَدقَ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــَرَض َرُس ــائِّيِ: »فَ َوِللنََّس
ــى  ــا َعلَ ــا أَْخَرْجنَ ــّيِ: »َم ــَوهُ«، َوِللدَّاَرقُْطنِ ــَر نَْح ــاٍم ... َوَذَك ــْن َطعَ ــا ِم َصاًع
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - إِلَّ َصاًعــا ِمــْن َدقِيــٍق ... َوَذَكــَر  ِ - َصلَّــى للاَّ َعْهــِد َرُســوِل للاَّ

قِيــِق. ــى إْجــَزاِء الدَّ ــُد َعلَ ــِه أَْحَم نَْحــَوهُ«، َواْحتَــجَّ بِ

اُع النَّبَِويُّ بِِكيلَُوْيِن َوأَْربَِعيَن ِجَراًما تَْقِريبًا، فََمْن َزاَد َعلَى َهَذا القَْدِر فَُهَو َصَدقَةٌ. َويُقَدَُّر الصَّ

ائِــِم ِمــْن  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َزَكاةَ اْلِفْطــِر ُطْهــَرةً ِللصَّ ِ - َصلَّــى للاَّ َوثَبـَـَت َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، قـَـاَل: »فـَـَرَض َرُســوُل للاَّ
ــَاةِ  ــَاةِ فَِهــَي َزَكاةٌ َمْقبُولَــةٌ، َوَمــْن أَدَّاَهــا بَْعــَد الصَّ فَــِث، َوُطْعَمــةً ِلْلَمَســاِكيِن، فََمــْن أَدَّاَهــا قَْبــَل الصَّ اللَّْغــِو َوالرَّ
ــاَل: لَْيــَس فِــي  ، َوقَ َدقَــاِت«. َرَواهُ أَبُــو َداُوَد، َوَســَكَت َعْنــهُ، َواْبــُن َماَجــْه، َوالدَّاَرقُْطنِــيُّ فَِهــَي َصَدقَــةٌ ِمــْن الصَّ

ــِن. َحــهُ اْبــُن الُملَقِّ ، َوَصحَّ ، َوَحسَّــَن إِْســنَاَدهُ النَّــَوِويُّ َحــهُ، َوَوافَقـَـهُ الذََّهبِــيُّ ُرَواتِــِه َمْجــُروٌح، َواْلَحاِكــُم َوَصحَّ

ــهُ  ــَحاُق: إنَّ ــٍل، َوإِْس ــُن َحْنبَ ــُد ْب ــاٌء، َوأَْحَم ، َوَعَط ــافِِعيُّ ــٌك، َوالشَّ ــاَل َماِل ــَداِن، َوقَ ــٌق بِاْلَْب ــَرةِ ُمتَعَلِّ ــوُب اْلِفْط فَُوُج
ــْن يَُمــوُن، َوَل فَــْرَق  يُْعتَبَــُر أَْن يَُكــوَن ُمْخــِرُج اْلِفْطــَرةِ َماِلــًكا ِلقـُـوِت يَــْوٍم َولَْيلَــٍة، فََمــا فََضــَل أَْخــَرَج َعْنــهُ َوَعمَّ

ــَك. ــي َذِل ــّيِ َواْلفَِقيــِر فِ ــَن اْلغَنِ بَْي

ــْن  ــى إِْن َكاَن يُْعِطــي َع ــِر، َحتَّ ــِر َوالَكبِي ِغي ــِن الصَّ ــَر يُْعِطــي َع ــُن ُعَم ــَكاَن اْب ــعٍ: »فَ ــْن نَافِ ــاِرّيِ، َع ــي البَُخ َوفِ
ــْن ُكّلِ  ــِه، َوَع ــي أَْرِض ــهُ فِ ــوٍك لَ ــْن ُكّلِ َمْملُ ــِر َع ــِرُج َزَكاةَ الِفْط ــهُ: َكاَن يُْخ ، َولَْفُظ ــيُّ ــهُ البَْيَهِق «، َوأَْخَرَج ــيَّ بَنِ

ــٍر. ــٍر أَْو َكبِي ــْن َصِغي ــهُ ِم ــاٍن يَعُولُ إِْنَس

َواْلَمْقُصوُد ِمْن َشْرعِ اْلِفْطَرةِ إِْغنَاُء اْلفُقََراِء فِي  يَْوِم الِعيِد َعِن الَمْسأَلَِة.

َويُْجِزُئ َجْمعَُها ِلفَِقيٍر َواِحٍد، َوقِْسَمتَُها ِلَْكثََر ِمْن فَِقيٍر.

ــِدِه  ــهُ الِعيــُد َوُهــَو فِيــِه، َوإِْن أَْرَســلََها أَْو َوكََّل َمــْن يُْخِرُجَهــا َعْنــهُ َخــاِرَج بَلَ ــِد الَّــِذي بَلَغَ َوتَْخــُرُج فِــي نَْفــِس البَلَ
ــدَّ أَْن يَْســتَِلَمَها الفَِقيــُر أَْو َوِكيــُل الفَِقيــِر قَْبــَل َصــَاةِ الِعيــِد. أَْجــَزأَْت. َوَل بُ

َويَُجوُز ِلَمْن َملََكَها بَْيعَُها، َوَل يَْشتَِريَها الَِّذي أَْخَرَجَها.
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َوالبَاِلُغ الَِّذي ِعْنَدهُ َماٌل يُْخِرُجَها َعْن نَْفِسِه، أَْو يَأَْذُن ِلَواِلِدِه بِإِْخَراِجَها َعْنهُ.

اِجــُح أَنََّهــا تَْخــُرُج َطعَاًمــا َل نُقـُـوًدا ِلْلََحاِديــِث فِــي َذِلــَك، َوقـَـْد اْختَلـَـَف أَْهــُل الِعْلــِم فِــي ُحْكــِم إِْخــَراجِ َزَكاةِ  َوالرَّ
الِفْطــِر نَْقــًدا َعلـَـى ثََاثـَـِة أَْقــَواٍل:

ُل: الَمْنُع، َوُهَو َمْذَهُب الُجْمُهوِر: الَماِلِكيَِّة َوالشَّافِِعيَِّة َوالَحنَابِلَِة، َوَذَهَب إِلَْيِه اْبُن َحْزٍم. الَوَّ

ــِز َوالَحَســِن  ــِد العَِزي ــِن َعْب ــَر ْب ــْن ُعَم ــْيبَةَ َع ــي َش ــُن أَبِ ــَرَج اْب ــِة، َوأَْخ ــُب الَحنَِفيَّ ــَو َمْذَه ــَواُز، َوُه ــي: الَج الثَّانِ
ــِة َرَمَضــاَن  ــي َصَدقَ ــاَل: أَْدَرْكتُُهــْم َوُهــْم يُْعُطــوَن فِ ــي إِْســَحاَق، قَ ــْوَل بِالَجــَواِز، َوأَْخــَرَج َعــْن أَبِ البَْصــِرّيِ القَ

ــاِم. ــِة الطَّعَ ــَم بِِقيَم َراِه الدَّ

َوالثَّاِلــُث: الَجــَواُز ِعْنــَد الَحاَجــِة، َوُهــَو ِرَوايَــةٌ ِعْنــَد الَحنَابِلَــِة، اْختَاَرَهــا اْبــُن تَْيِميَّــةَ، َولَــهُ َوَجاَهتـُـهُ ِلْلَحاَجــِة 
ــِة.  الَماسَّ

ُ َعْنــهُ، ِلَْهــِل اليََمــِن: »ائْتُونِــي بِعَــْرٍض ثِيَــاٍب َخِميــٍص  : َوقَــاَل َطــاُوٌس: قَــاَل ُمعَــاذٌ َرِضــَي للاَّ قَــاَل البَُخــاِريُّ
ــِعيِر َوالــذَُّرةِ، أَْهــَوُن َعلَْيُكــْم، َوَخْيــٌر ِلَْصَحــاِب النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه  َدقـَـِة َمــَكاَن الشَّ - أَْو لَبِيــٍس - فِــي الصَّ

َوَســلََّم - بِاْلَمِدينَــِة«. َوهللاُ أَْعلَــُم.
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ــى هللاُ  ِ - َصلَّ ــوُل للاَّ ــي َرُس ــاَل: “َوكَّلَنِ ــهُ، قَ ُ َعْن ــَرةَ َرِضــَي للاَّ ــي ُهَرْي ــْن أَبِ َع
ــاِم  ــَل يَْحثُــو ِمــَن الطَّعَ ــي آٍت فََجعَ ــِظ َزَكاةِ َرَمَضــاَن، فَأَتَانِ ــِه َوَســلََّم - بِِحْف َعلَْي
ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -”.  ِ َلَْرفَعَنَّــَك إِلـَـى َرُســوِل للاَّ فَأََخْذتـُـهُ، َوقُْلــُت: َوللاَّ

ــٍم. ، َوأَبُــو نُعَْي ْســَماِعيِليُّ ، َواإْلِ ــهُ النََّســائِيُّ ، َوَوَصلَ ــهُ البَُخــاِريُّ َعلَّقَ

ِ ْبــَن ُعَمــَر َكاَن: »يَْبعـَـُث بـِـَزَكاةِ  ــِأ بِإِْســنَاٍد َصِحيــحٍ َعــْن يَْحيـَـى، َعــْن َماِلــٍك، َعــْن نَافِــعٍ، أَنَّ َعْبــَد للاَّ َوفِــي الُمَوطَّ
ثَنِــي َعــْن َماِلــٍك أَنَّــهُ: »َرأَى أَْهــَل اْلِعْلــِم  اْلِفْطــِر إِلـَـى الَّــِذي تُْجَمــُع ِعْنــَدهُ قَْبــَل اْلِفْطــِر، بِيَْوَمْيــِن أَْو ثََاثـَـٍة«، َوَحدَّ

يَْســتَِحبُّوَن أَْن يُْخِرُجــوا َزَكاةَ اْلِفْطــِر، إَِذا َطلـَـَع اْلفَْجــُر ِمــْن يـَـْوِم اْلِفْطــِر، قَْبــَل أَْن يَْغــُدوا إِلـَـى اْلُمَصلَّــى«.

فََجائـِـٌز إِْرَســاُل َزَكاةِ الِفْطــِر َطعَاًمــا أَْو َمــاًل إِلـَـى َشــْخٍص أَِميــٍن أَْو ِجَهــٍة َمْوثُوقـَـٍة، فَيَنُوبـُـوَن َعْنُهــْم فِــي تَْوِصيــِل 
َزَكاةِ الِفْطــِر ِمــَن الطَّعَــاِم أَْو ِشــَراِء الطَّعَــاِم، ثـُـمَّ إِيَصاِلــِه إِلَــى ُمْســتَِحقِّيِه ِمــَن الفُقَــَراِء َوالَمَســاِكيِن قَْبــَل َصــَاةِ 

. لِعيِد ا

لَُهُم الفُقََراُء بِالقَْبِض َعْنُهْم، َولَْو بَِقيَْت ِعْنَدُهْم إِلَى َما بَْعَد يَْوِم الِعيِد. َوَجائٌِز أَْن يَُوّكِ

ــَوٰى(،  ــِرِّ َوالّتَْق
ْ
ــَى ال ُــوا َع ــى: )َوَتَعاَون ــاَل تَعَالَ ــَوى، قَ ــّرِ َوالتَّْق ــى البِ ــاُوِن َعلَ ــَن التَّعَ ــيُّ ِم ِع ــُل التََّطوُّ ــَذا العََم َوَه

َوَعــْن أَبِــي َمْســعُوٍد اْلَْنَصــاِرّيِ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »َمــْن َدلَّ 
ــُل أَْجــِر فَاِعِلــِه«. َرَواهُ ُمْســِلٌم. ــهُ ِمثْ َعلَــى َخْيــٍر فَلَ

 َ َيّتَــِق الّلَ
ْ
ي اْؤتُِمــَن أََماَنَتــهُ َول ِ يـُـَؤّدِ اّلَ

ْ
َهــا َكَمــا يَْنبَِغــي، قَــاَل تَعَالَــى: )فَل َوَمــْن تََولَّــى َهــِذِه الََمانَــةَ العَِظيَمــةَ فَْليَُؤّدِ

َرّبَــهُ(.

ــٍد،  َهــا، َوأَْصِلــْح لَنـَـا َشــأْنَنَا ُكلَّــهُ، َوَصلَّــى هللاُ َوَســلََّم َعلـَـى نَبِيِّنـَـا ُمَحمَّ ْدنَا َوأَِعنَّــا فِــي أُُموِرنـَـا ُكلِّ اللَُّهــمَّ َوفِّْقنـَـا َوَســّدِ
َوَعلـَـى آِلــِه َوَصْحبِــِه أَْجَمِعيــَن.
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وَن(.
ُ

َ َعَىٰ َما َهَداكُْم َولََعّلَُكْم تَْشُكر ُوا الّلَ قَاَل تَعَالَى: )َولِتَُكّرِ

َحثَّــِت اآليـَـةُ َعلـَـى التَّْكبِيــِر لَْيلـَـةَ الِعيــِد ِحيــَن يَْنقَِضــي َرَمَضــاُن، َوُهــَو ُمْســتََحبٌّ 
فِــي قَــْوِل ُجْمُهــوِر العُلََمــاِء، بَــْل ُحِكــَي اتِّفَاقًــا، َوَذَهــَب َداُوُد الظَّاِهــِريُّ َوَغْيــُرهُ إِلَــى الُوُجــوِب؛ ِلَظاِهــِر الَْمــِر 

فِــي اآليـَـِة.

ا َما َذَهَب إِلَْيِه أَبُو َحنِيفَةَ - َرِحَمهُ هللاُ - ِمْن أَنَّهُ َل يُْشَرُع التَّْكبِيُر فِي ِعيِد الِفْطِر فََمْرُجوٌح. َوأَمَّ

َجــاِل الََجانِــِب، أَنَّــهُ  َجــاِل َوالنَِّســاِء َمــَع الَجْهــِر بِــِه، إِلَّ ِللنَِّســاِء ِعْنــَد الّرِ َوالِحْكَمــةُ ِمــْن َمْشــُروِعيَِّة التَّْكبِيــِر ِللّرِ
ِلَمــا َمــنَّ هللاُ بِــِه َعلَْينَــا ِمــَن الِهَدايَــِة، َوقَــْد َضــلَّ َعْنَهــا أَْكثـَـُر أَْهــِل الَْرِض، َوَهــِذِه نِْعَمــةٌ تَْحتـَـاُج إِلَــى ُشــْكٍر.

ــى  ــَاُل َحتَّ ــَرى الِه ــِن يُ ــْن ِحي ــُر ِم ــَاَل، فَالتَّْكبِي ــاَل: إَِذا َرأَى الِه ــلََم، قَ ــِن أَْس ــِد ْب ــْن َزْي ــٍر، َع ــُن َجِري َوَرَوى اْب
ــِرِه. ــُر إِلَّ بِتَْكبِي ــَا يَُكبِّ ، فَ ــفَّ ــاُم َك ــَر اإِلَم ــهُ إَِذا َحَض ــِجِد، إِلَّ أَنَّ ــِق َوالَمْس ــي الطَِّري ــاُم، فِ ــِرَف اإِلَم يَْنَص

اٍل أَْن يَُكبـِّـُروا هللاَ َحتَّــى يَْفَرُغوا  َوُرِوَي َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، قـَـاَل: َحــقٌّ َعلـَـى الُمْســِلِميَن إَِذا نََظــُروا إِلـَـى ِهــَاِل َشــوَّ
ــْن ِعيِدِهْم. ِم

ــى الـــُمَصلَّى، َحتَّــى  ــْوَم الِفْطــِر إَِذا َغــَدا إِلَ ــهُ َكاَن يَْجَهــُر بِالتَّْكبِيــِر يَ َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر َرِضــَي هللاُ َعْنُهَمــا: “أَنَّ
ــُن. ــُن الُملَقِّ ــهُ اْب َح ــُم، َوَصحَّ ، َوالَحاِك ــيُّ ــَر”. َرَواهُ الدَّاَرقُْطنِ ــاُم فَيُكبِّ ــُرَج اإِلَم يَخ

َوقَــاَل اْبــُن قَُداَمــةَ: “ِصفَــةُ التَّْكبِيــِر: هللاُ أَْكبَــُر هللاُ أَْكبَــُر، َل إِلَــهَ إِلَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكبَــُر هللاُ أَْكبَــُر، َوهلِل الَحْمــُد، َهــَذا 
، َوأَبـُـو َحنِيفـَـةَ، َوإِْســَحاُق، َواْبــُن الُمبـَـاَرِك، إِلَّ أَنَّــهُ َزاَد:  قـَـْوُل ُعَمــَر، َوَعِلــّيٍ، َواْبــِن َمْســعُوٍد، َوبِــِه قـَـاَل الثَّــْوِريُّ

َعلـَـى َمــا َهَدانـَـا”.

ُد”. ، َوأَْحَمُد، َوإِْسَحاُق، َوُسْفيَاُن، َوُمَحمَّ ، َوالثَّْوِريُّ َوقَاَل اْبُن الُمْنِذِر: “بِِه قَاَل النََّخِعيُّ

ــلَِمّيِ، قَــاَل: َكانـُـوا فِــي  ْحَمــِن السُّ ــنَِن، َعــْن أَبِــي َعْبــِد الرَّ ، َواْلبَْيَهِقــيُّ فِــي السُّ ، َوالدَّاَرقُْطنِــيُّ َوأَْخــَرَج اْلَمــْرَوِزيُّ
اْلِفْطــِر أََشــدَّ ِمْنُهــْم فِــي اْلَْضَحــى، يَْعنِــي فِــي التَّْكبِيــِر.

، َعــِن اْبــِن َمْســعُوٍد، أَنَّــهُ َكاَن يَُكبِّــُر: هللاُ أَْكبَــُر هللاُ  َوأَْخــَرَج َســِعيُد ْبــُن َمْنُصــوٍر، َواْبــُن أَبِــي َشــْيبَةَ َوالَمــْرَوِزيُّ
ِ اْلَحْمــُد. أَْكبَــُر، َل إِلَــهَ إِلَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكبَــُر َولَّ

ــُر  ــُر: هللاُ أَْكبَ ــهُ َكاَن يَُكبِّ ــاٍس، أَنَّ ــِن َعبَّ ــِن اْب ــنَنِِه، َع ــي ُس ــيُّ فِ ، َواْلبَْيَهِق ــْرَوِزيُّ ــْيبَةَ، َوالَم ــي َش ــُن أَبِ ــَرَج اْب َوأَْخ
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ــا. ــا َهَدانَ ــى َم ــلُّ َعلَ ــُر َوأََج ــُد، هللاُ أَْكبَ ِ اْلَحْم ــُر َولَّ ــًرا، هللاُ أَْكبَ ــُر َكبِي ــًرا، هللاُ أَْكبَ َكبِي

ُمنَــا التَّْكبِيــَر: هللاُ أَْكبَــُر هللاُ أَْكبَــُر هللاُ أَْكبَــُر  ، َعــْن أَبِــي ُعثَْمــاَن النَّْهــِدّيِ، قَــاَل: َكاَن ُعثَْمــاُن يُعَلِّ َوأَْخــَرَج اْلبَْيَهِقــيُّ
ــي  ــَك َشــِريٌك فِ ــٌد، أَْو يَُكــوَن لَ ــَك َولَ ــةٌ أَْو يَُكــوَن لَ ــَك َصاِحبَ ــى َوأََجــلُّ ِمــْن أَْن يَُكــوَن لَ ــَت أَْعلَ َكبِيــًرا، اللَُّهــمَّ أَْن

ــْرهُ تَْكبِيــًرا، اللَُّهــمَّ اْغِفــْر لَنَــا، اللَُّهــمَّ اْرَحْمنَــا. ، َوَكبِّ اْلُمْلــِك، أَْو يَُكــوَن لَــَك َوِلــيٌّ ِمــَن الــذُّّلِ

ــةٌ يَْنبَِغــي التََّوقُّــُف ِعْنَدَهــا،  ــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - ِصيغَ ــْم يَِصــحَّ َعــِن النَّبِ َدةٌ، َولَ ــّدِ ــُغ التَّْكبِيــِر ُمتَعَ َوِصيَ
َل  َوَهــَذا َمْذَهــُب َماِلــٍك، َوِرَوايـَـةٌ َعــْن أَْحَمــَد، َوقـَـاَل اْبــُن تَْيِميَّــةَ: “ُكلُّ الَمأْثـُـوِر َحَســٌن، َوِمــَن النَّــاِس ُمــْن يُثَلِّثـُـهُ أَوَّ
ــاِب أََصــحُّ القََواِعــِد: أَنَّ  ــي َهــَذا البَ ــا فِ ــاِس تَْعَمــُل بَِهــَذا، َوقَاِعَدتُنَ ــةٌ ِمــَن النَّ ةٍ، َوَطائِفَ ــَي َمــرَّ ــفِّعُهُ ثَانِ ةٍ، َويَُش َمــرَّ
ــُك بِــِه، لَــْم يُْكــَرْه َشــْيٌء  َجِميــَع ِصفَــاِت الِعبَــاَداِت ِمــَن الَْقــَواِل َوالَْفعَــاِل إَِذا َكانَــْت َمأْثـُـوَرةً أَثـَـًرا يَِصــحُّ التََّمسُّ

ِمــْن َذِلــَك، بَــْل يُْشــَرُع َذِلــَك ُكلُّــهُ.

َحابَــِة، قَــْد ُرِوَي َمْرفُوًعــا إِلَــى النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه  َوقَــاَل أَْيًضــا: ِصفَــةُ التَّْكبِيــِر الَمْنقُــوِل ِعْنــَد أَْكثـَـِر الصَّ
َوَســلََّم: هللاُ أَْكبـَـُر هللاُ أَْكبـَـُر، َل إِلـَـهَ إِلَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكبـَـُر هللاُ أَْكبـَـُر، َوهلِل الَحْمــُد. َوإِْن قـَـاَل: هللاُ أَْكبـَـُر ثََاثـًـا: َجــاَز”.
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 ُ ـى للاَّ ِ - َصلَـّ ُ َعْنُهَمــا، أَنَّ َرُســوَل للاَّ ِ ْبــِن ُعَمــَر َرِضــَي للاَّ َعــْن َعْبــِد للاَّ
َعلَْيــِه َوَســلََّم - َذَكــَر َرَمَضــاَن، فَقَــاَل: “َل تَُصوُمــوا َحتَّــى تـَـَرْوا اْلِهــَلَل، َوَل 

ــِه. ــٌق َعلَْي ــهُ”. ُمتَّفَ ــُدُروا لَ ــْم فَاْق ــمَّ َعلَْيُك ــِإْن ُغ ــَرْوهُ، فَ ــى تَ ــُروا َحتَّ تُْفِط

ْحَمــِن ْبــِن َزيــِد ْبــِن الَخطَّــاِب: )أَنَّــهُ َخَطــَب النَّــاَس فِــي اليـَـْوِم الَّــِذي يَُشــكُّ فِيــِه، فَقـَـاَل: أََل إِنِّــي  َوَعــْن َعْبــِد الرَّ
َجالَْســُت أَْصَحــاَب َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َوَســاَءْلتُُهْم، َوإِنَُّهــْم َحدَّثُونِــي أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّــى 
ــوا  ــْم فَأَْكِملُ ــمَّ َعلَْيُك ــإِْن ُغ ــا، فَ ــُكوا لََه ــِه، َواْنُس ــُروا ِلُرْؤيَتِ ــِه، َوأَْفِط ــوا ِلُرْؤيَتِ ــاَل: )ُصوُم ــلََّم - قَ ــِه َوَس هللاُ َعلَْي

ــَح. ــْد ُصّحِ ــإِْن َشــِهَد َشــاِهَداِن، فَُصوُمــوا َوأَْفِطــُروا(. َرَواهُ النََّســائِيُّ َوَغْيــُرهُ، َوقَ ثََاثِيــَن، فَ

ــَف  ــاَل: اْختَلَ ــِه َوَســلََّم -، قَ ــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْي ــَت َعــْن ِرْبِعــّيِ ْبــِن ِحــَراٍش، َعــْن َرُجــٍل ِمــْن أَْصَحــاِب النَّبِ َوثَبَ
النَّــاُس فِــي آِخــِر يـَـْوٍم ِمــْن َرَمَضــاَن، فَقـَـِدَم أَْعَرابِيَّــاِن، فََشــِهَدا ِعْنــَد النَّبِــّيِ -َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - بِــاهلِل َلََهــاَّ 
الِهــَاَل أَْمــِس َعِشــيَّةً، فَأََمــَر َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - النَّــاَس أَْن يُْفِطــُروا، َزاَد َخلـَـٌف فـِـي َحِديثِــِه: 
ــاَل َعــْن  ــٌت. َوقَ ــاَل: إِْســنَاُدهُ َحَســٌن ثَابِ ، َوقَ ــيُّ ــُد، َوالدَّاَرقُْطنِ ــو َداُوَد، َوأَْحَم ُهــْم. َرَواهُ أَبُ ــى ُمَصاَّ ــُدوا إِلَ َوأَْن يَْغ

َطِريِقــِه اآلَخــِر: َصِحيــٌح.

اٍل فِي الِفْطِر إِلَّ َرُجَاِن َعْدَلِن”. : “أَْجَمَع العُلََماُء َعلَى أَنَّهُ َل يُْقبَُل فِي َشَهاَدةِ َشوَّ قَاَل اْبُن َعْبِد البَّرِ

ــاِء  ــْوِل الفُقََه ــي قَ ــِن فِ ــِن َعْدلَْي اٍل إِلَّ َشــَهاَدةُ اثْنَْي ــي ِهــَاِل َشــوَّ ــُل فِ ــهُ َل يُْقبَ ــَك أَنَّ ــةُ َذِل ــُن قَُداَمــةَ: “َوُجْملَ ــاَل اْب َوقَ
ــْوُل َواِحــٍد”. ــُل قَ ــاَل: يُْقبَ ــهُ قَ ــْوٍر، فَإِنَّ ــا ثَ ــْم، إِلَّ أَبَ َجِميِعِه

ُ َعْنــهُ، َعــِن النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: “َشــْهَراِن َل يَْنقَُصــاِن، َشــْهَرا  َوَعــْن أَبـِـي بَْكــَرةَ َرِضــَي للاَّ
ــِة”. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه. ِعيــٍد: َرَمَضــاُن، َوذُو الَحجَّ

: قِيَل فِيِه أَْقَواٌل: قَْولُهُ: )َشْهَرا ِعيٍد َل يَْنقَُصاِن(، قَاَل القُْرُطبِيُّ

أََحُدَها: َل يَْنقَُصاِن ِمَن الَْجِر، َوإِْن نَقََصا فِي العََدِد.

َوثَانِيَها: َل يَْنقَُصاِن فِي َعاٍم بِعَْينِِه.

َوثَاِلثَُها: َل يَْجتَِمعَاِن نَاقَِصْيِن فِي َسنٍَة َواِحَدةٍ فِي َغاِلِب الَْمِر.

ــاَم،  يَ ــي أََحِدِهَمــا الّصِ ــَدِد؛ ِلَنَّ فِ ــي العَ ــي الَْحــَكاِم، َوإِْن نَقََصــا فِ : َل يَْنقَُصــاِن فِ ــهُ الطََّحــاِويُّ َوَرابِعَُهــا: َمــا قَالَ
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ــةٌ َغْيــُر نَاقَِصــٍة. ــِه َكاِملَ ، َوأَْحــَكاُم َذِلــَك ُكلِّ َوفِــي اآلَخــِر الَحــجَّ

ــِة َعــْن أَْجــِر َرَمَضــاَن؛ ِلفَْضــِل العََمــِل فِــي العَْشــِر.  : َل يَْنقُــُص أَْجــُر ِذي الِحجَّ َوَخاِمُســَها: َمــا قَالَــهُ الَخطَّابِــيُّ
اْنتََهــى.

ُل.  َوالَْظَهُر القَْوُل الَوَّ

: قَاَل إِْسَحاُق: »َوإِْن َكاَن نَاقًِصا فَُهَو تََماٌم«.  ِ البَُخاِريُّ قَاَل أَبُو َعْبِد للاَّ

َوقـَـاَل اْبــُن َحَجــٍر: َرَوى اْلَحاِكــُم فِــي تَاِريِخــِه بِإِْســنَاٍد َصِحيــحٍ، أَنَّ إِْســَحاَق ْبــَن إِْبَراِهيــَم ُســئَِل َعــْن َذِلــَك، فَقـَـاَل: 
إِنَُّكــْم تـَـَرْوَن اْلعـَـَدَد ثََاثِيــَن، فـَـإَِذا َكاَن تِْســعًا َوِعْشــِريَن تََرْونـَـهُ نُْقَصانـًـا، َولَْيــَس َذِلــَك بِنُْقَصــاٍن. َوهللاُ أَْعلـَـُم.
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ــِه َوَســلََّم -،  ــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْي ُ َعْنــهُ، َعــِن النَّبِ ــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ َعــْن أَبِ
ــْوُم ِلــي َوأَنَــا أَْجــِزي بِــِه، يَــَدُع َشــْهَوتَهُ  ُ - َعــزَّ َوَجــلَّ -: الصَّ قَــاَل: “يَقـُـوُل للاَّ
ائِــِم فَْرَحتـَـاِن: فَْرَحــةٌ ِحيــَن  ــْوُم ُجنَّــةٌ، َوِللصَّ َوأَْكلَــهُ َوُشــْربَهُ ِمــْن أَْجِلــي، َوالصَّ
ِ ِمــْن  ائِــِم أَْطيـَـُب ِعْنــَد للاَّ يُْفِطــُر، َوفَْرَحــةٌ ِحيــَن يَْلقـَـى َربَّــهُ، َولَُخلـُـوُف فـَـِم الصَّ

ِريــحِ الِمْســِك”. ُمتَّفَــٌق َعلَْيــِه.

ــاِم  تَْم ــْهِرِه إِلِ ــةَ َش ــُر نَِهايَ ــَن يُْفِط ــَرُح ِحي ــِه، َويَْف ــةَ يَْوِم ــُر نَِهايَ ــَن يُْفِط ــَرُح ِحي ــَم يَْف ائِ ــى أَنَّ الصَّ ــُث َعلَ َدلَّ الَحِدي
ــاَدةِ. الِعبَ

َوالفَْرَحةُ الُْخَرى يَْوَم الِقيَاَمِة، ِحيَن يَطَِّلُع َعلَى ِرَضا َربِِّه، َوَعْفِوِه، َوَمْغِفَرتِِه.

ــاَم  ــتَْكَمَل قِيَ ــِن اْس ــَك أَنَّ َم ــَراِن، َوَذِل ــٌد ِلْلغُْف ــاَن َمْوِع ــي َرَمَض ــْوٍم فِ ــَر يَ ــٍة َوآِخ ــَر لَْيلَ ــِلِميَن: إِنَّ آِخ ــَر الُمْس َمْعَش
ــِه. ــَرةُ ذُنُوبِ ــهُ َمْغِف ــى لَ ــاَن يُْرَج ــاَم َرَمَض ــتَْكَمَل ِصيَ ــِن اْس ــِه، َوَم ــَرةُ ذُنُوبِ ــهُ َمْغِف ــى لَ ــاَن يُْرَج َرَمَض

اُر،  ــزَّ ــُد َواْلبَ ــٍة”. َرَواهُ أَْحَم ــِر لَْيلَ ــي آِخ ــِه - فِ تِ ــْم - أَْي ِلُمَّ ــُر لَُه ــهُ: »يُْغفَ ــَرةَ يَْرفَعُ ــي ُهَرْي ــْن أَبِ ــْد ُرِوَي َع َوقَ
ــاٍد. ــِن ِزيَ ــاِم ْب ــِف ِهَش ــٌف ِلَضْع ــنَاُدهُ َضِعي َوإِْس

ُ َعْنــهُ، َعــِن النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: »َمــْن  ِحيَحْيــِن، َعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ إِلَّ أَنَّ فِــي الصَّ
قـَـاَم َرَمَضــاَن إِيَمانـًـا َواْحتَِســابًا، ُغِفــَر لـَـهُ َمــا تَقـَـدََّم ِمــْن َذْنبِــِه«، َوقـَـاَل: »َمــْن َصــاَم َرَمَضــاَن إِيَمانـًـا َواْحتَِســابًا 

ُغِفــَر لـَـهُ َمــا تَقـَـدََّم ِمــْن َذْنبِــِه«.

ا الَكبَائُِر فََا بُدَّ لََها ِمْن تَْوبٍَة نَُصوحٍ. غَائِِر، َوأَمَّ َوالُجْمُهوُر َعلَى أَنَّ الَمْغِفَرةَ ِللصَّ

ا ِصيَاُم َرَمَضاَن َوقِيَاُمهُ فَيَتََوقَُّف التَّْكِفيُر بِِهَما َعلَى تََماِم الشَّْهِر. قَاَل اْبُن َرَجٍب: َوأَمَّ

ــِه،  ــَك بِقَبُوِل ــَد َذِل ــوَن بَْع ــمَّ يَْهتَمُّ ــِه، ثُ ــِه َوإِتْقَانِ ــِل َوإِْكَماِل ــاِم العََم ــي إِتَْم ــُدوَن فِ ــُح يَْجتَِه اِل ــلَُف الصَّ ــاَل: َوَكاَن السَّ قَ
ــةٌ(. ــْم َوِجلَ ــْوا َوقُلُوبُُه ــا آتَ ــَن: )يُْؤتُــوَن َم ــُؤَلِء الَِّذي ِه، َوَه ــْن َرّدِ ــوَن ِم َويََخافُ

ُرِوَي َعــْن َعِلــّيٍ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قـَـاَل: ُكونـُـوا ِلقَبـُـوِل العََمــِل أََشــدَّ اْهتَِماًمــا ِمْنُكــْم بِالعََمــِل، أَلـَـْم تَْســَمعُوا هللاَ - 
ُ ِمــَن اْلُمتَِّقيــَن(؟ َعــزَّ َوَجــلَّ - يَقـُـوُل: )إِنََّمــا يَتَقَبَّــُل للاَّ

اٍد:  ــي َروَّ ــُن أَبِ ــُد العَِزيــِز ْب ــاَل َعْب ــِل .. َوقَ ــدُّ ِمــَن العََم ــَل أََش ــِل أَْن َل يُتَقَبَّ ــى العََم ــاٍر: الَخــْوُف َعلَ ــُن ِدينَ ــاَل اْب قَ
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ــْم أَْم َل؟ ــُل ِمْنُه : أَيُْقبَ ــمُّ ــُم الَه ــَع َعلَْيِه ــوهُ َوقَ ــإَِذا فَعَلُ ــحِ، فَ اِل ــِل الصَّ ــي العََم ــُدوَن فِ ــْم يَْجتَِه أَْدَرْكتُُه

ــْم َشــْهَر َرَمَضــاَن، ثُــمَّ يَْدُعــوَن هللاَ ِســتَّةَ أَْشــُهٍر  ــلَِف: َكانُــوا يَْدُعــوَن هللاَ ِســتَّةَ أَْشــُهٍر أَْن يُبَلِّغَُه ــاَل بَْعــُض السَّ قَ
ــهُ ِمْنُهــْم. أَْن يَتَقَبَّلَ

ُرِوَي َعــْن َعِلــّيٍ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، أَنَّــهُ َكاَن يُنـَـاِدي فِــي آِخــِر لَْيلـَـٍة ِمــْن َشــْهِر َرَمَضــاَن: يـَـا لَْيــَت ِشــْعِري: َمــْن 
يـَـهُ؟  َهــَذا الَمْقبـُـوُل فَنَُهنِّيـَـهُ؟ َوَمــْن َهــَذا الَمْحــُروُم فَنُعَّزِ

َوَعِن اْبِن َمْسعُوٍد نَْحُوهُ، ثُمَّ قَاَل: أَيَُّها الَمْقبُوُل: َهنِيئًا لََك، أَيَُّها الَمْرُدوُد: َجبََر هللاُ ُمِصيبَتََك.

ْحَمِن ُكلَّ أََواِن ... َعلَى َخيِر َشْهٍر قَْد َمَضى َوَزَماِن َسَلٌم ِمَن الرَّ

ْحَمِن أَيُّ أََماِن ياِم فَِإنَّهُ ... أََماٌن ِمَن الرَّ َسَلٌم َعلَى َشْهِر الّصِ

يَاِم بَِصوِمنَا ... َوقَْد ُكْنَت أَْنَواًرا بُِكّلِ َمَكاِن ْلَت يَا َشْهَر الّصِ تََرحَّ

ْهُر بَْغتَةً ... فََما الُحْزُن ِمْن قَْلبِي َعلَْيَك بِفَاِن لَئِْن فَنِيَْت أَيَّاُمَك الزُّ

َعلَْيَك َسَلُم هللِا ُكْن َشاِهًدا لَنَا ... بَِخْيٍر َرَعاَك هللاُ ِمْن َرَمَضاِن
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ُ َعْنُهَمــا -، قـَـاَل: »َوَجــَد ُعَمــُر ُحلَّــةً ِمــْن إْســتَْبَرٍق  َعــِن اْبــِن ُعَمــَر - َرِضــَي للاَّ
ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -،  ِ - َصلَّــى للاَّ تُبـَـاُع فِــي السُّــوِق، فَأََخَذَهــا فَأَتـَـى بَِهــا َرُســوَل للاَّ
ــْل بَِهــا ِلْلِعيــِد َواْلَوْفــِد، فَقـَـاَل: إِنََّمــا َهــِذِه  ِ، اْبتـَـْع َهــِذِه فَتََجمَّ فَقـَـاَل: يـَـا َرُســوَل للاَّ

ِلبـَـاُس َمــْن َل َخــَاَق لـَـهُ«. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.

ــْل بَِهــا ِلْلِعيــِد”، َدِليــٌل َعلـَـى اْســتِْحبَاِب  فَِفــي إِْقــَراِر النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - ِلعَُمــَر َعلـَـى قَْوِلــِه: “فَتََجمَّ
ــِل ِلْلِعيــِد، َوأَنَّــهُ أَْمــٌر َمْعُهــوٌد. التََّجمُّ

ــْوِم  ــِن َويَ ــي اْلِعيَدْي ــَها فِ ــةٌ يَْلبَُس ــلََّم - ُجبَّ ــِه َوَس ُ َعلَْي ــى للاَّ ــّيِ - َصلَّ ــْت ِللنَّبِ ــاَل: “َكانَ ِ، قَ ــِد للاَّ ــِن َعْب ــِر ْب َوَعــْن َجابِ
ــِه. ــي َصِحيِح ــةَ فِ ــُن ُخَزْيَم ــِة«. َرَواهُ اْب اْلُجُمعَ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َل يَْغــُدو يَــْوَم اْلِفْطــِر َحتَّــى يَــأُْكَل  ُ َعْنــهُ، قَــاَل: »َكاَن النَّبِــيُّ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن أَنَــٍس َرِضــَي للاَّ
. تََمــَراٍت، َويَأُْكلُُهــنَّ ِوتـْـًرا«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َواْلبَُخــاِريُّ

قَْولُهُ: )َويَأُْكلُهنَّ ِوتًْرا(: أَْوَرَدَها اْلبَُخاِريُّ تَْعِليقًا َوَوَصلََها أَْحَمُد. 

ــأُْكُل تََمــَراٍت: ثََلثـًـا، أَْو َخْمًســا، أَْو َســْبعًا، أَْو أَقَــلَّ ِمــْن َذِلــَك  ْســَماِعيِلّيِ، َواْبــِن ِحبَّــاَن، َواْلَحاِكــِم: »يَ ولَْفــُظ اإْلِ
أَْو أَْكثـَـَر ِوتْــًرا«.

ــاَل:  ، َوقَ ــِذيُّ ــيًا«. َرَواهُ التِّْرِم ــِد َماِش ــى اْلِعي ــُرَج إلَ ــنَِّة أَْن يَْخ ــْن السُّ ــاَل: »ِم ــهُ، قَ ُ َعْن ــّيٍ َرِضــَي للاَّ ــْن َعِل َوَع
ــهُ َشــَواِهُد  ــِه. َولَ ــو ُزْرَعــةَ: َل يُْحتَــجُّ بِ ــاَل أَبُ ــَوُر، قَ ــي إْســنَاِدِه اْلَحــاِرُث اْلَْع ــُن َماَجــْه، َوفِ َحِديــٌث َحَســٌن، واْب

ــةٌ. َضِعيفَ

َوقَْد َحَكى التِّْرِمِذيُّ َوالِعَراقِيُّ ُسنَّةَ الَمْشيِ َعْن أَْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم.

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - إَذا َكاَن يَــْوُم ِعيــٍد َخالَــَف  ـى للاَّ ُ َعْنــهُ، قَــاَل: »َكاَن النَّبِــيُّ - َصلَـّ َوَعــْن َجابِــٍر َرِضــَي للاَّ
َمــاِم َواْلَمأُْمــوِم. . َوالُمَخالَفَــةُ ُســنَّةٌ ِلْلِ الطَِّريــَق«. َرَواهُ اْلبَُخــاِريُّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - أَْن نُْخِرَجُهــنَّ فِــي  ِ - َصلَّــى للاَّ ُ َعْنَهــا، قَالَــْت: »أََمَرنَــا َرُســوُل للاَّ َوَعــْن أُّمِ َعِطيَّــةَ َرِضــَي للاَّ
ــٍظ:  ــي لَْف ــَلةَ، َوفِ ــَن الصَّ ــُض فَيَْعتَِزْل ــا اْلُحيَّ ــُدوِر، فَأَمَّ ــَض، َوَذَواِت اْلُخ ــَق، َواْلُحيَّ ــى: اْلعََواتِ ــِر َواْلَْضَح اْلِفْط

ــةُ. ــِلِميَن«. َرَواهُ اْلَجَماَع ــَوةَ اْلُمْس ــَر َوَدْع ــَهْدَن اْلَخْي ــى، َويَْش اْلُمَصلَّ
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ــنَّةُ إِقَاَمــةُ َصــَاةِ الِعيــِد فِــي الُمَصلَّــى إِلَّ ِلعُــْذٍر، فَتَُصلَّــى فِــي الَمْســِجِد، َوفِــي البَــاِب َحِديــُث أَبِــي ُهَرْيــَرةَ  فَالسُّ
. َحــهُ الَحاِكــُم َوالذََّهبِــيُّ فِــي ُســنَِن أَبِــي َداُوَد بَِســنٍَد َضِعيــٍف، َوَصحَّ

َوقـَـاَل اْبــُن َزْيــٍد: يَْنبَِغــي لَُهــْم إَِذا َغــَدْوا إِلـَـى الُمَصلَّــى َكبَّــُروا، فـَـإَِذا َجلَُســوا َكبَّــُروا، فـَـإَِذا َجــاَء اإِلَمــاُم َصَمتـُـوا، 
ــْد  ــَاةُ، فَقَ ــإَِذا َكبَّــَر اإِلَمــاُم َكبَّــُروا، َوَل يَُكبِّــُروَن إَِذا َجــاَء اإِلَمــاُم إِلَّ بِتَْكبِيــِرِه، َحتَّــى إَِذا فَــَرَغ َواْنقََضــِت الصَّ فَ

اْنقََضــى الِعيــُد. َرَواهُ اْبــُن َجِريــٍر.

ــْوَم ِعيــِد  ــاِس يَ ــهُ َخــَرَج َمــَع النَّ ــِه َوَســلََّم -: أَنَّ ُ َعلَْي ِ - َصلَّــى للاَّ ِ ْبــِن بُْســٍر، َصاِحــِب َرُســوِل للاَّ َوَعــْن َعْبــِد للاَّ
َمــاِم، َوقـَـاَل: إنَّــا ُكنَّــا قـَـْد فََرْغنـَـا َســاَعتَنَا َهــِذِه، َوَذِلــَك ِحيــَن التَّْســبِيحِ. َرَواهُ  فِْطــٍر أَْو أَْضَحــى، فَأَْنَكــَر إْبَطــاَء اإْلِ

: َوِرَجــاُل إِْســنَاِدِه َعــْن أَبِــي َداُوَد ثِقَــاٌت. ــْوَكانِيُّ أَبُــو َداُوَد، َوَســَكَت َعْنــهُ، َواْبــُن َماَجــْه، قَــاَل الشَّ
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ِ – َصلَّــى  َعــْن أَبِــي َســِعيٍد الُخــْدِرّيِ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، قَــاَل: “َكاَن َرُســوُل للاَّ
ُل َشــْيٍء  هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَْخــُرُج يـَـْوَم اْلِفْطــِر َوالَْضَحــى إِلـَـى اْلُمَصلَّــى، فـَـأَوَّ
ــاةُ، ثـُـمَّ يَْنَصــِرُف، فَيَقـُـوُم ُمقَابِــَل النَّــاِس، َوالنَّــاُس ُجلـُـوٌس َعلـَـى  يَْبــَدأُ بِــِه الصَّ

ُصفُوفِِهــْم، فَيَِعُظُهــْم َويُوِصيِهــْم َويَأُْمُرُهــْم ... الَحِديــَث”. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.

ــا قـَـْوُل َكثِيــٍر ِمــْن اْلفُقََهــاِء: إنَّــهُ تُْفتَتـَـُح ُخْطبـَـةُ اِلْستِْســقَاِء بِاِلْســتِْغفَاِر، َوُخْطبـَـةُ اْلِعيَدْيــِن  قـَـاَل اْبــُن اْلقَيِّــِم: “َوأَمَّ
ــنَّةُ تَْقتَِضــي ِخَلفـَـهُ،  َّــةَ، َوالسُّ بِالتَّْكبِيــِر، فَلَْيــَس َمعَُهــْم فِيَهــا ُســنَّةٌ َعــْن النَّبِــّيِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - أَْلبَت

َوُهــَو اْفتِتـَـاُح َجِميــِع اْلُخَطــِب بِاْلَحْمــِد”. 

: َوقـَـْد اتَّفـَـَق اْلُموِجبـُـوَن ِلَصــَاةِ اْلِعيــِد َوَغْيُرُهــْم َعلـَـى َعــَدِم ُوُجــوِب ُخْطبَتِــِه، َوَل أَْعــِرُف قَائـِـًا  قـَـاَل الشَّــْوَكانِيُّ
بُِوُجوبَِها. 

ــَاةِ  ُ َعْنــهُ، قـَـاَل: »َشــِهْدُت َمــَع النَّبِــّيِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يـَـْوَم اْلِعيــِد، فَبـَـَدأَ بِالصَّ َوَعــْن َجابـِـٍر َرِضــَي للاَّ
ــِة،  ــى الطَّاَع ِ، َوَحــثَّ َعلَ ــَوى للاَّ ــَر بِتَْق ــَاٍل، فَأََم ــى بِ ــا َعلَ ئً ــاَم ُمتََوّكِ ــمَّ قَ ــٍة، ثُ ــِر أََذاٍن َوَل إقَاَم ــِة بِغَْي ــَل اْلُخْطبَ قَْب

 . «. َرَواهُ ُمْســِلٌم، َوالنََّســائِيُّ َوَوَعــَظ النَّــاَس َوَذكََّرُهــْم، ثـُـمَّ َمَضــى َحتَّــى أَتـَـى النَِّســاَء، فََوَعَظُهــنَّ َوَذكََّرُهــنَّ

َــاِن، َرَواهُ  ــٍر، أَنَُّهَمــا ُخْطبَت «. َوفِــي َحِديــِث َجابِ ــَزَل، فَأَتَــى النَِّســاَء فََذكََّرُهــنَّ ــَرَغ نَ ــا فَ ــي لَْفــٍظ ِلُمْســِلٍم: »فَلَمَّ َوفِ
ــُن َماَجــْه بَِســنٍَد َضِعيــٍف. اْب

ُل َمــْن َخَطــَب النَّــاَس فِــي اْلُمَصلَّــى َعلَــى ِمْنبـَـٍر: ُعثَْمــاُن ْبــُن  نـَـِة ِلَماِلــٍك، َوَرَواهُ ُعَمــُر ْبــُن َشــبَّةَ: أَوَّ َوفِــي اْلُمَدوَّ
َعفـَـاِن.

ــِه َوَســلََّم - َوأَبُــو بَْكــٍر َوُعَمــُر  ِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْي ــاَل: »َكاَن َرُســوُل للاَّ ُ َعْنُهَمــا، قَ َوَعــِن اْبــِن ُعَمــَر َرِضــَي للاَّ
ــا َداُوَد.  ــِة«. َرَواهُ اْلَجَماَعــةُ إِلَّ أَبَ ــَل اْلُخْطبَ ــِن قَْب ــوَن اْلِعيَدْي يَُصلُّ

ــى  ــٍد، فََصلَّ ــْوَم ِعي ــلََّم - يَ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــيُّ – َصلَّ ــاَل: »َخــَرَج النَّبِ ــا، قَ ُ َعْنُهَم ــاٍس َرِضــَي للاَّ ــِن َعبَّ وَعــِن اْب
ــةُ. ــا«. َرَواهُ اْلَجَماَع ــا َوَل بَْعَدُهَم ــّلِ قَْبلَُهَم ــْم يَُص ــِن، لَ َرْكعَتَْي

َوَصَاةُ الِعيَدْيِن تُقَاُم فِي القَُرى َل البََواِدي.

َوَعــِن النُّْعَمــاِن ْبــِن بَِشــيٍر، قـَـاَل: »َكاَن َرُســوُل هللِا – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَْقــَرأُ فِــي اْلِعيَدْيــِن، َوفِــي اْلُجُمعـَـِة 
َغاِشــَيِة(، قـَـاَل: »َوإَِذا اْجتََمــَع اْلِعيــُد َواْلُجُمعـَـةُ، فِــي يـَـْوٍم 

ْ
 أََتــاَك َحِديــُث ال

ْ
َْعــَى(، وَ)َهــل

ْ
ــَك ال  َرّبِ

َ
بـِــ )َســّبِِح اْســم
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َجــهُ ُمْســِلٌم.  َلتَْيــِن«. َخرَّ َواِحــٍد، يَْقــَرأُ بِِهَمــا أَْيًضــا فِــي الصَّ

ــاِم أَْن َل  ــَع اإِلَم ــَد َم ــى الِعي ــْن َصلَّ ــَص ِلَم ــةَ، َوَرخَّ ــاُم الُجُمعَ ــاَم اإِلَم ــةٌ، أَقَ ــٌد َوُجُمعَ ــَع ِعي ــهُ إَِذا اْجتََم ــِه: أَنَّ َوفِي
ــا.  ــَر ِلَوْقتَِه ــي الظُّْه ــْن يَُصلِّ ــةَ، لَِك ــَر الُجُمعَ يَْحُض

ــو َداُوَد،  ــُد، َوأَبُ ــاِر، َرَواهُ أَْحَم ــِث َواآلثَ ــَن الََحاِدي ــِرِه ِم ــَم َوَغْي ــِن أَْرقَ ــِد ْب ــِث َزْي ــاِجِد؛ ِلَحِدي ــي الَمَس ــاُم فِ َوَل تُقَ
ــٌد. ــنَاُدهُ َجيِّ : إِْس ــَوِويُّ ــاَل النَّ ، َوقَ ــيُّ ــهُ الذََّهبِ ــُم، َوَوافَقَ ــهُ الَحاِك َح ــْه، َوَصحَّ ــُن َماَج ، َواْب ــائِيُّ َوالنََّس

ِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فِــي اْلَْضَحــى  َوَعــْن أَبِــي َواقِــٍد اللَّْيثِــّيِ، َوَســأَلَهُ ُعَمــُر: َمــا َكاَن يَْقــَرأُ بِــِه َرُســوُل للاَّ
 . ــاَعةُ(. َرَواهُ اْلَجَماَعــةُ إِلَّ اْلبَُخاِريَّ َبــْت الّسَ َتَ

ْ
َمِجيــِد(، َو)اق

ْ
قُــْرآِن ال

ْ
َواْلِفْطــِر؟ فَقـَـاَل: َكاَن يَْقــَرأُ فِيِهَمــا بـِــ )ق َوال

َويَْجَهــُر بِالفَاتَِحــِة َوَمــا بَْعَدَهــا.

ِه: »أَنَّ النَّبِــيَّ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َكبَّــَر فِــي ِعيــٍد ثِْنتـَـْي  َوَعــْن َعْمــِرو ْبــِن ُشــعَْيٍب، َعــْن أَبِيــِه، َعــْن َجــّدِ
َعْشــَرةَ تَْكبِيــَرةً: َســْبعًا فِــي اْلُولـَـى، َوَخْمًســا فـِـي اآْلِخــَرِة، َولـَـْم يَُصــّلِ قَْبلََهــا َوَل بَْعَدَهــا«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َواْبــُن 

َماَجــْه، َوقـَـاَل أَْحَمــُد: أَنـَـا أَْذَهــُب إلـَـى َهــَذا. 

ــِن  ــي اْلِعيَدْي ــَر فِ ــهُ َكبَّ ــِه َوَســلََّم - ِمــْن ُطــُرٍق ِحَســاٍن، أَنَّ : “َوُرِوَي َعْنــهُ – َصلَّــى هللاُ َعلَْي ــّرِ ــِد اْلبَ ــُن َعْب ــاَل اْب قَ
ِ ْبــِن ُعَمــَر، َواْبــِن َعْمــٍرو، َوَجابِــٍر، َوَعائَِشــةَ،  َســْبعًا فِــي اْلُولـَـى، َوَخْمًســا فِــي الثَّانِيـَـِة، ِمــْن َحِديــِث َعْبــِد للاَّ
َوأَبِــي َواقِــٍد، َوَعْمــِرو ْبــِن َعــْوٍف اْلُمَزنِــّيِ، َولَــْم يـُـْرَو َعْنــهُ ِمــْن َوْجــٍه قَــِوّيٍ َوَل َضِعيــٍف ِخــَلُف َهــَذا، َوُهــَو 

أَْولَــى َمــا ُعِمــَل بِــِه”.

ِة”. َحابَِة َوالتَّابِِعيَن َواْلَئِمَّ : “ُهَو قَْوُل أَْكثَِر أَْهِل اْلِعْلِم ِمَن الصَّ َوقَاَل اْلِعَراقِيُّ

ُكــوعِ، َوَذَكــَر  ُكــوعِ، َوالَخْمــُس بَْعــَد تَْكبِيــَرةِ الِقيـَـاِم َوُدوَن تَْكبِيــَرةِ الرُّ ــْبُع بِتَْكبِيــَرةِ اإِلْحــَراِم ُدوَن تَْكبِيــَرةِ الرُّ فَالسَّ
الشَّــْوَكانِيُّ َعْشــَرةَ أَْقــَواٍل، َهــَذا أَْرَجُحَهــا. 

َوقَاَل اإِلَماُم أَْحَمُد: “اْختَلََف أَْصَحاُب النَّبِّيِ – َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم - فِي التَّْكبِيِر، َوُكلُّهُ َجائٌِز”. 

ــّيِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، َوإِنََّمــا َعــِن اْبــِن َمْســعُوٍد، َوالتَّْكبِيــَراُت  َولَْيــَس بَْيــَن التَّْكبِيــَراِت ِذْكــٌر َعــِن النَّبِ
. ــُع يََدْيــِه َمــَع التَّْكبِيــِر؛ ِلِفْعــِل ُعَمــَر، َرَواهُ البَْيَهِقــيُّ ــْوِل الُجْمُهــوِر، َويَْرفَ بَْعــَد اإِلْحــَراِم ُمْســتََحبَّةٌ َعلَــى قَ

ُ َعْنــهُ: »أَنَّ النَّبِــيَّ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َكبَّــَر فـِـي اْلِعيَدْيــِن:  َوَعــْن َعْمــِرو ْبــِن َعــْوٍف اْلُمَزنِــّيِ َرِضــَي للاَّ
 ، فِــي اْلُولَــى َســْبعًا قَْبــَل اْلِقــَراَءةِ، َوفِــي الثَّانِيَــِة َخْمًســا قَْبــَل اْلِقــَراَءةِ«، َولَــهُ َشــَواِهُد َضِعيفَــةٌ، َرَواهُ التِّْرِمــِذيُّ
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ــَد ْبــَن إْســَماِعيَل  َوقـَـاَل: ُهــَو أَْحَســُن َشــْيٍء فـِـي َهــَذا اْلبـَـاِب، َعــِن النَّبِــّيِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، َســأَْلت ُمَحمَّ
َعــْن َهــَذا اْلَحِديــِث، فَقـَـاَل: لَْيــَس فِــي َهــَذا اْلبـَـاِب َشــْيٌء أََصــحَّ ِمْنــهُ، َوبِــِه أَقـُـوُل.

قَاَل اْلَحافُِظ: َوقَْد أَْنَكَر َجَماَعةٌ تَْحِسينَهُ َعلَى التِّْرِمِذّيِ.

َوإَِذا َكانَْت َصَاةُ الِعيِد بِالَمْسِجِد فََا يَْجِلُس َحتَّى يَُصلَِّي َرْكعَتَْيِن.

َح اْبُن تَْيِميَّةَ َعَدَم القََضاِء. َواْختُِلَف فِي قََضاِء َمْن لَْم يَُصلَِّها َمَع اإِلَماِم، َوَرجَّ

َويَُسنُّ ِلَمْن فَاتَتْهُ أَْو بَْعُضَها قََضاُؤَها َعلَى ِصفَتَِها. 

ــي قَْبــَل اْلِعيــِد  ُ َعْنــهُ، َعــْن النَّبِــّيِ – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »أَنَّــهُ َكاَن َل يَُصلِّ َوَعــْن أَبِــي َســِعيٍد َرِضــَي للاَّ
ــهُ،  َح ــُم، َوَصحَّ ــاهُ، واْلَحاِك ــُد بَِمْعنَ ــْه، َوأَْحَم ــُن َماَج ــِن«. َرَواهُ اْب ــى َرْكعَتَْي ــِه َصلَّ ــى َمْنِزِل ــَع إلَ ــإَِذا َرَج ــْيئًا، فَ َش

ــُم. ــُن َحَجــٍر. َوهللاُ أَْعلَ ــنَهُ اْب َوَحسَّ



106

59

ــا  ــَل َعلَْيَه ــهُ، َدَخ ــٍر َرِضــَي هللاُ َعْن ــا بَْك ــا، أَنَّ أَبَ ــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي هللاُ َعْنَه َع
ــا  ــْوَم فِْطــٍر أَْو أَْضًحــى، َوِعْنَدَه ــا يَ ــلََّم - ِعْنَدَه ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــيُّ - َصلَّ َوالنَّبِ
ــٍر: ِمْزَمــاُر  ــاَل أَبُــو بَْك ــاٍث، فَقَ ــْوَم بُعَ ــْت الَْنَصــاُر يَ ــاِن بَِمــا تَقَاَذفَ َــاِن تُغَنِّيَ قَْينَت
تَْيــِن، فَقَــاَل النَّبِــيُّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »َدْعُهَمــا يَــا أَبَــا  ــْيَطاِن؟ َمرَّ الشَّ

ــِه. ــٌق َعلَْي ــْوُم«. ُمتَّفَ ــا َهــَذا اليَ ــْوٍم ِعيــًدا، َوإِنَّ ِعيَدنَ ــُكّلِ قَ بَْكــٍر، إِنَّ ِل

ــِه َوَســلََّم -،  ــى هللاُ َعلَْي ــيَّ - َصلَّ ــا َســأَْلُت النَّبِ ــدََّرِق َواْلِحــَراِب، فَإِمَّ ــوَداُن بِال ــُب السُّ ــْوَم ِعيــٍد يَْلعَ ــْت: َوَكاَن يَ قَالَ
ــٍة:  ِه. ُمتَّفَــٌق َعلَْيــِه. َوفِــي ِرَوايَ ي َعلَــى َخــّدِ ــْم، فَأَقَاَمنِــي َوَراَءهُ َخــّدِ ــاَل: )تَْشــتَِهيَن تَْنُظِريــَن؟( فَقُْلــُت: نَعَ ــا قَ َوإِمَّ

ــِه”. “َوُهــَو يَْســتُُرنِي بِِرَدائِ

ْخَصــةُ ِلْلَجــَواِري فـِـي يـَـْوِم الِعيــِد فـِـي اللَِّعــِب َوالِغنـَـاِء بِِغنـَـاِء الَْعــَراِب  قـَـاَل اْبــُن َرَجــٍب: “فـِـي َهــَذا الَحِديــِث: الرُّ
َجــاُل، َوإِْن َكاَن  ــِة ِمــْن ِذْكــِر الُحــُروِب -، َوإِْن َســِمَع َذِلــَك النَِّســاُء َوالّرِ - َوَكاَن ِغنَاُؤُهــْم بِأَْشــعَاِر أَْهــِل الَجاِهِليَّ
ــْرَب بِالــدُِّفّ ِلْلِغنَــاِء َل يُبَــاُح فِْعلُــهُ  َمعَــهُ ُدفٌّ ِمثْــُل ُدّفِ العَــَرِب ... َوِلَهــَذا َكاَن ُجْمُهــوُر العُلََمــاِء َعلَــى أَنَّ الضَّ
َجــاِل؛ فَإِنَّــهُ ِمــَن التََّشــبُِّه بِالنَِّســاِء، َوُهــَو َمْمنُــوٌع ِمْنــهُ، َهــَذا قَــْوُل الَْوَزاِعــّيِ َوأَْحَمــَد، َوَكــَذا َذَكــَر الُحلَْيِمــيُّ  ِللّرِ
ٌم ُمْجَمــٌع  ــا اْســتَِماُع آَلِت الَمَاِهــي الُمْطِربـَـِة الُمتَلَقَّــاةِ ِمــْن َوْضــعِ الََعاِجــِم، فَُمَحــرَّ َوَغْيــُرهُ ِمــَن الشَّــافِِعيَِّة ... َوأَمَّ
ْخَصــةَ فِيــِه َعــْن إَِمــاٍم  ْخَصــةُ فِــي َشــْيٍء ِمــْن َذِلــَك، َوَمــْن نَقـَـَل الرُّ َعلـَـى تَْحِريِمــِه، َوَل يُْعلـَـُم َعــْن أََحــٍد ِمْنُهــُم الرُّ

يُْعتـَـدُّ بِــِه فَقـَـْد َكــذََّب َواْفتـَـَرى”. اْنتََهــى.

فَِعيُدنَــا - أَْهــَل اإِلْســَاِم - فَْرَحــةٌ ُمتَِّزنَــةٌ، نَْفــَرُح َوَل نَتْــَرُح، نَْشــُكُر َوَل نَْكفُــُر، نَــأُْكُل َونَْشــَرُب َونَْلبَــُس 
ــَاٍط،  ــفُوٍر َوَل اْختِ جٍ َوَل ُس ــرُّ ــٍة، َوَل تَبَ ــْدَواٍن َوَل َمْعِصيَ ــيٍ َوَل ُع ــٍة، َوَل بَْغ ــَراٍف َوَل َمِخيلَ ــِر إِْس ــي َغْي فِ
ــَاَم، َونَِصــُل الَْرَحــاَم، َونَْســلُُك َجــادَّةَ الُمْؤِمنِيــَن  ــِه الَكبِيــَرةِ، َونُْفِشــي السَّ نَْحَمــُد هللاَ َعلَــى نِعَِمــِه الَكثِيــَرةِ َوآَلئِ

ــُمْ  ــا كُن ــم ِبَم ٰلُِك
ــْم: )ذَ ِه ــي َحقِّ ــى فِ ــاَل هللاُ تَعَالَ ــِريَن البَِطِريــَن، الَِّذيــَن قَ ــاِكِريَن الذَّاِكِريــَن، َل َجــادَّةَ الَِش الشَّ

ــَس َمْثــَوى 
ْ
ــا ۖ فَِبئ

َ
يــَن فِهي  َخادِلِ

َ حـُـوَن )75( اْدخُلـُـوا أَْبــَواَب َجَهــّمَ
َ

َحــّقِ َوِبَمــا كُنــُمْ َتْمر
ْ
ِ ال

ْ
َْرِض ِبَغــر

ْ
حـُـوَن ِف ال

َ
َتْفر

ــَن(. ي ِ ُمَتَكّرِ
ْ
ال

ــهُ ِلعََمــٍل َصاِلــحٍ  ــاِت فِــي َرَمَضــاَن، َوفَّقَ ــاِم َوالقُُربَ ــاِم َوالِقيَ يَ ــَل الّصِ ــَل َعَمــَل َعْبــٍد ِمثْ ــاَد هللِا إَِذا تَقَبَّ ــا ِعبَ إِنَّ هللاَ يَ
ــنٍَة، َكاَن  ــُد بَِحَس ــا بَْع ــنَةً ثُــمَّ أَتْبَعََه ــَل َحَس ــْن َعِم ــا، فََم ــنَةُ بَْعَدَه ــنَِة الَحَس ــَواُب الَحَس ــْم: ثَ ــاَل بَْعُضُه ــا قَ ــَدهُ، َكَم بَْع
َذِلــَك َعَاَمــةً َعلـَـى قَبـُـوِل الَحَســنَِة الُولـَـى، َكَمــا أَنَّ َمــْن َعِمــَل َحَســنَةً ثـُـمَّ أَتْبَعََهــا بَِســيِّئٍَة، َكاَن َذِلــَك َعَاَمــةَ َرّدِ 

الَحَســنَِة َوَعــَدِم قَبُوِلَهــا.
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ُث نَْفَســهُ إَِذا أَْفَطــَر ِمــْن َرَمَضــاَن لـَـْم يَْعــِص هللاَ، َدَخــَل الَجنَّــةَ بِغَْيــِر  قـَـاَل َكْعــٌب: َمــْن َصــاَم َرَمَضــاَن َوُهــَو يَُحــّدِ
ُث نَْفَســهُ إَِذا أَْفَطــَر َعَصــى َربَّــهُ، فَِصيَاُمــهُ َعلَْيــِه َمــْرُدوٌد. َمْســأَلٍَة َوَل ِحَســاٍب، َوَمــْن َصــاَم َرَمَضــاَن َوُهــَو يَُحــّدِ

َوالَمْشُروُع لَنَا فِي الِعيِد:

ُل ِلُكّلِ أََحٍد.  ْكُر، َوالشُّْكُر، َوالتََّخشُُّع، َوإِْظَهاُر السُُّروِر الُمبَاحِ، َوالتََّجمُّ الذِّ

َواَك.  يَب فِي ُكّلِ ِعيٍد”. َوَكَذِلَك اْستََحبُّوا الّسِ ينَةَ َوالّطِ قَاَل اإِلَماُم َماِلٌك: “َسِمْعُت أَْهَل الِعْلِم يَْستَِحبُّوَن الّزِ

، قـَـاَل اْبــُن َرَجــٍب: بِإِْســنَاٍد َصِحيــحٍ، َعــْن نَافِــعٍ، أَنَّ اْبــَن ُعَمــَر َكاَن يَْلبـَـُس فِــي الِعيَدْيــِن أَْحَســَن  َج البَْيَهِقــيُّ َوَخــرَّ
 . بِِه ثِيَا

َحابَِة الْغتَِساُل ِلْلِعيِد.  َوُرِوَي َعْن َعَدٍد ِمَن الصَّ

َوُرِوَي َمْرفُوًعا بِأََسانِيَد َضِعيفٍَة، َوقَاَل اْبُن الُمَسيِِّب: ُهَو ُسنَّةُ الِفْطِر. 

ْبيَاِن َحتَّى يَْخِضبُوا. َوَكاَن َطاُوُس يَأُْمُر بِِزينَِة الّصِ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - إَِذا اِْلتَقـَـْوا يـَـْوَم اْلِعيــِد يَقـُـوُل  ِ - َصلَّــى للاَّ َوَعــْن ُجبَْيــِر ْبــِن نُفَْيــٍر، قـَـاَل: َكاَن أَْصَحــاُب َرُســوِل للاَّ
ُ ِمنَّــا َوِمْنــَك. قـَـاَل اْبــُن َحَجــٍر: إِْســنَاُدهُ َحَســٌن. بَْعُضُهــْم ِلبَْعــٍض: تَقَبَّــَل للاَّ

ُ ِمنَّا َوِمْنَك. ُجِل يَْوَم اْلِعيِد: تَقَبََّل للاَّ ُجل ِللرَّ َوقَاَل اإِلَماُم أَْحَمُد: َل بَأَْس أَْن يَقُوَل الرَّ
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َيِقنيُ(؛ أَْي: الَمْوُت. 
ْ
ِتَيَك ال

ْ
قَاَل تَعَالَى: )َواْعبُْد َرّبََك َحّتَٰى َيأ

َوقَاَل تَعَالَى: )فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت َوَمن َتاَب َمَعَك(.

فَالُمْؤِمــُن يَْجتَِهــُد فِــي الِعبَــاَدةِ، ِمــْن َصــَاةٍ، َوِصيَــاٍم، َوَصَدقَــٍة، َوتِــَاَوةٍ، َوِذْكــٍر، َوَغْيِرَهــا ِمــَن القُُربَــاِت، فِــي 
ٍة(. ــْرِعيَِّة. قَــاَل تَعَالَــى: )خُــُذوا َمــا آَتْينَاكـُـم ِبقُــّوَ َجِميــعِ أَيَّــاِم ُعْمــِرِه، َويَِزيــُد فِــي الَمَواِســِم الشَّ

َر َهــَذا؛ فَِفــي َصِحيــحِ ُمْســِلٍم، َعــْن أَبِــي أَيُّــوَب اْلَْنَصــاِرّيِ َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّــى  فـَـإَِذا تَقـَـرَّ
ْهــِر«. اٍل، َكاَن َكِصيـَـاِم الدَّ هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: »َمــْن َصــاَم َرَمَضــاَن، ثـُـمَّ أَتْبَعـَـهُ ِســتًّا ِمــْن َشــوَّ

اٍل، َوِلَمــْن أَْكَمــَل ِصيـَـاَم َرَمَضــاَن، إِلَّ َمــْن َكاَن َمْعــذُوًرا َكالنُّفََســاِء الَّتِــي أَْفَطــَرْت  ــةٌ بَِشــوَّ ِحيــُح أَنََّهــا َخاصَّ َوالصَّ
ــتَّةَ أَيَّــاٍم. َشــْهَر َرَمَضــاَن، فَتَْقِضــي َوتَُصــوُم الّسِ

ــْهِر أَْو فِــي آِخــِرِه،  ِل الشَّ ــّتِ ِمــَن اللَّْيــِل، َويَِصــحُّ َســْرُدَها َوتَْفِرقَتَُهــا، َوِصيَاُمَهــا فِــي أَوَّ َويَْنبَِغــي نِيَّــةُ ِصيَــاِم الّسِ
َوَل َمانِــَع ِمــْن َصْوِمَهــا فِــي بَْعــِض الَْعــَواِم.

يـَـاِم بْعــَد  ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “أَْفَضــُل الّصِ ُ َعْنــهُ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل للاَّ َوَعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ
ــَاةِ بَْعــَد الفَِريَضــِة: َصــَاةُ اللَّْيــِل”. َرَواهُ ُمْســِلٌم. ُم، َوأَْفَضــُل الصَّ ِ الُمَحــرَّ َرمَضــاَن: َشــْهُر للاَّ

ُ َعْنَهــا، قالـَـْت: لـَـْم يَُكــِن النَّبِــيُّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَُصــوُم ِمــْن َشــْهٍر أَْكثـَـَر ِمــْن  َوَعــْن َعائَِشــةَ َرِضــَي للاَّ
َشــْعبَاَن، فَإِنَّــهُ َكاَن يَُصــوُم َشــْعبَاَن ُكلَّــهُ. َوفِــي ِرَوايـَـٍة: َكاَن يَُصــوُم َشــْعبَاَن إِلَّ قَِليــًا. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيــِه.

ُ َعْنُهَمــا، قَــاَل: أُْخبِــَر النَّبِــيُّ - َصلَّــى هللاُ  ِ ْبــِن َعْمــِرو ْبــِن العَــاِص َرِضــَي للاَّ ِحيَحْيــِن، َعــْن َعْبــِد للاَّ َوفِــي الصَّ
ِ - َصلَّــى هللاُ  ِ َلَُصوَمــنَّ النََّهــاَر، َوَلَقُوَمــنَّ اللَّْيــَل َمــا ِعْشــُت، فَقَــاَل َرُســوُل للاَّ َعلَْيــِه َوَســلََّم - أَنِّــي أَقُــوُل: َوللاَّ
ِ. قـَـاَل: “فَِإنَّــَك  ــي يـَـا َرُســوَل للاَّ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “أَْنــَت الَّــِذي تَقـُـوُل َذِلــَك؟”، فَقُْلــُت لـَـهُ: قـَـْد قُْلتـُـهُ بِأَبِــي أَْنــَت َوأُّمِ
ــِإنَّ اْلَحَســنَةَ بِعَْشــِر أَْمثَاِلَهــا،  ــاٍم، فَ ــْهِر ثََلثَــةَ أَيَّ ــْم، َوُصــْم ِمــَن الشَّ ــْم َوقُ َل تَْســتَِطيُع َذِلــَك، فَُصــْم َوأَْفِطــْر، َونَ
ْهــِر”، قُْلــُت: فَإِنِّــي أُِطيــُق أَْفَضــَل ِمــْن َذِلــَك، قـَـاَل: “فَُصــْم يَْوًمــا َوأَْفِطــْر يَْوَمْيــِن”، قُْلــُت:  َوَذِلــَك ِمثـْـُل ِصيـَـاِم الدَّ
فَإِنِّــي أُِطيــُق أَْفَضــَل ِمــْن َذِلــَك، قَــاَل: “فَُصــْم يَْوًمــا َوأَْفِطــْر يَْوًمــا، فََذِلــَك ِصيَــاُم َداُوَد - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم 
يــاِم”، فَقُْلــُت: فَإِنِّــي أُِطيــُق أَْفَضــَل ِمــْن ذلــَك، فَقَــاَل  يَــاِم”. َوفِــي ِرَوايَــٍة: “ُهــَو أَْفَضــُل الّصِ -، َوُهــَو أَْعــَدُل الّصِ
ْهــَر،  ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: “َل أَْفَضــَل ِمــْن ذِلــَك”، َوفِــي ِرَوايـَـٍة: “أَلـَـْم أُْخبـَـْر أَنَّــَك تَُصــوُم الدَّ رســوُل للاَّ
ِ، َولَــْم أُِرْد بَِذِلــَك إِلَّ اْلَخْيــَر، قَــاَل: “فَُصــْم َصــْوَم نَبِــّيِ  َوتْقَــَرأُ اْلقـُـْرآَن ُكلَّ لَْيلَــٍة؟”، فَقُْلــُت: بَلَــى يَــا َرُســوَل للاَّ
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ِ، إِنِّــي أُِطيــُق أَْفَضــَل ِمــْن  ِ َداُوَد، فَِإنَّــهُ َكاَن أَْعبـَـَد النَّــاِس، َواْقــَرأْ اْلقـُـْرآَن فِــي ُكّلِ َشــْهٍر”، قُْلــُت: يـَـا نَبِــيَّ للاَّ للاَّ
ِ، إِنِّــي أُِطيــُق أَْفَضــَل ِمــْن َذِلــَك، قـَـاَل: “فَاْقــَرأْهُ فِي ُكّلِ  َذِلــَك، قـَـاَل: “فَاْقــَرأْهُ فِــي ُكّلِ ِعْشــِريَن”، قُْلــُت: يـَـا نَبِــيَّ للاَّ
ِ، إِنـِّـي أُِطيــُق أَْفَضــَل ِمــْن َذِلــَك، قـَـاَل: “فَاْقــَرأْهُ فِــي ُكّلِ َســْبٍع، َوَل تـَـِزْد َعلـَـى َذِلــَك”. َعْشــٍر”، قُْلــُت: يـَـا نَبـِـيَّ للاَّ

َ تَعَالَــى قَــاَل:  ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »إِنَّ للاَّ ِ - َصلَّــى للاَّ ُ َعْنــهُ، قَــاَل: قَــاَل َرُســوُل للاَّ َوَعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ َرِضــَي للاَّ
ــا اْفتََرْضــُت َعلَْيــِه،  َب إِلـَـيَّ َعْبــِدي بَِشــْيٍء أََحــبَّ إِلـَـيَّ ِممَّ َمــْن َعــاَدى ِلــي َوِليًّــا، فَقـَـْد آَذْنتـُـهُ بِاْلَحــْرِب، َوَمــا تَقـَـرَّ

. ُب إِلَــيَّ بِالنََّوافِــِل َحتَّــى أُِحبَّــهُ ...«. َرَواهُ اْلبَُخــاِريُّ َوَل يَــَزاُل َعْبــِدي يَتَقَــرَّ

ــاَل: “َحاِســبُوا أَْنفَُســُكْم قَْبــَل أَْن تَُحاَســبُوا،  ــهُ قَ ــاِب َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ، أَنَّ ــاَد هللِا، يُــْرَوى َعــْن ُعَمــَر ْبــِن اْلَخطَّ ِعبَ
ــا”. ْنيَ ــْوَم اْلِقيَاَمــِة َعلَــى َمــْن َحاَســَب نَْفَســهُ فِــي الدُّ ــِر، َوإِنََّمــا يَِخــفُّ اْلِحَســاُب يَ َوتََزيَّنُــوا ِلْلعَــْرِض اْلَْكبَ

ْنيـَـا َواآلِخــَرةِ، َوآِخــُر َدْعَوانـَـا  اللَُّهــمَّ إِنَّــا نَْســأَلَُك ِعْلًمــا نَافِعـًـا، َوَعَمــًا َصاِلًحــا، َوِرْزقـًـا َواِســعًا، َوَعافِيـَـةً فِــي الدُّ
أَِن الَحْمــُد هلِل َرّبِ العَالَِميــَن.
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- المقدمة
َياُم ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ َها الَّ ١- َيا َأيُّ

اِس لنَّ ِذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّ ٢ - َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
ْهَر َفْلَيُصْمُه ٣- َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

َفُث ِإَلٰى ِنَساِئُكْم َياِم الرَّ ٤- ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصِّ
٥- ِإَذا َكاَن َيْوُم َصْوِم َأحِدُكْم، َفَا َيْرُفْث

ًة ٦- ُعْمَرٌة ِفي َرَمَضاَن َتْقِضي َحجَّ
َم ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ْرَنا َمَع َرُسوِل اللَِّ - َصلَّ ٧- َتسحَّ

يَن آَتْيَناُه ُاْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتَلَوِتِه 8- اّلَذِ
ُروا آَياِتِه بَّ َيدَّ َلْيَك ُمَباَرٌك لِّ 9- ِكَتاٌب َأنَزْلَناه ُإِ

ْل الُقْرآَن َتْرِتيًل ١0- َوَرتِّ
١١- َمْن َقَرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اللَِّ َفَلُه ِبِه َحَسَنٌة

َم ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ - َصلَّ ْرَنا َمَع النَّ ١٢- َتَسحَّ
ُلوا اْلِفْطَر اُس ِبَخْيٍر َما َعجَّ ١٣- َل َيَزاُل النَّ

َيام ا اّلِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ ١٤- َيا َأيهَُّ
َم ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ١٥- َغَزْوَنا َمَع َرُسوِل اللِه - َصلَّ

ة َبْدٍر َوَأْنُتْ َأِذلٌَّ له ُبِ ١٦- َوَلَقْد َنَصَرُكُم الَّ
لِه َواْلَفْتُح ١٧- ِإَذا َجاَء َنْصُر الَّ

ِله َتْوَبًة َنُصوًحا ِذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإلَي الَّ ها الَّ ١8- َيا َأيَُّ
َم ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ه - َصلَّ ١9- “َلْيَلَة ُأْسِرَي ِبَرُسوِل اللَِّ

ها يِهم ِبَ ُرهُمْ َوُتَزكِّ م َصَدَقًة ُتَطهِّ ٢0- ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْ
ْعُلوٌم يَن ِفي َأْمَواِلهِمْ َحقٌّ مَّ ٢١- َواّلَذِ

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها َما الصَّ ٢٢-ِإنَّ
ٍة َسِويٍّ ، َوَل ِلِذي ِمرَّ َدَقُة ِلَغِنيٍّ ٢٣- َل َتِحلُّ الصَّ

ُكنَّ َساِء َوَلْو ِمْن ُحِليِّ ْقَن َيا َمْعَشَر النِّ ٢٤-َتَصدَّ
ْهِلَك ْق َعَلْيَها، َفِإْن َفَضَل َشْيٌء َفِلَ ٢٥-اْبَدْأ ِبَنْفِسَك َفَتَصدَّ

٢٦- َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف
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ُق ِبَها ٢٧- َكاَن َأِبي َخَرَج ِبَدَناِنيَر َيَتَصدَّ
٢8- َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل

٢9- ِإنَّ اللََّ َتَعاَلى َلْم َيْرَض ِبُحْكِم َنِبيٍّ
َدَقاِت َه َتَعاَلى َلْم َيْرَض ِبُحْكِم َنِبيٍّ َوَل َغْيِرِه ِفي الصَّ ٣0- ِنَّ اللَّ

َم - اْلَعْصَر َفَأْسَرَع َه َعَلْيِه َوَسلَّ ى اللُّ ِبيُّ - َصلَّ ى النَّ ٣١- َصلَّ
َراِويِح. : ِكَتاُب َصَلِة التَّ ٣٢- َقاَل الُبَخاِريُّ

َم ى اللهَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ - َصلَّ ٣٣- َعْن اْبِن ُعَمَر، َعْن النَّ
ُلَها َجاِل َأوَّ ٣٤- َخْيُر ُصُفوِف الرِّ

٣٥- »َمْن َقاَم َرَمَضاَن إيَماًنا َواْحِتَساًبا
، َفَمْن َأَحبَّ َأْن ُيوِتَر ِبَخْمٍس َفْلَيْفَعْل ٣٦- اْلِوْتُر َحقٌّ

اٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما، َقاَل ٣٧- َعِن اْبِن َعبَّ
ى َيْأُمَر ِبَبْعِض َحاَجِتِه ْكَعَتْيِن ِفي الِوْتِر َحتَّ ْكَعِة َوالرَّ ُم َبْيَن الرَّ ٣8- »َكاَن ُيَسلِّ

ُهوا ِباْلَمْغِرِب ٣9- »َل ُتوِتُروا ِبَثلٍث، َوَل َتَشبَّ
ْيِل ٤0- »َرْكَعٌة ِمْن آِخِر اللَّ

ْبَح، َفَصلِّ َرْكَعًة ٤١- َمْثَنى َمْثَنى، َفِإَذا َخِشيَت الصُّ
ْف اِس َفْلُيَخفِّ ى َأَحُدُكْم ِللنَّ ٤٢- ِإَذا َصلَّ

َم - َكِلَماٍت َأُقوُلُهنَّ ِفي الِوْتِر ى اللهَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َمِني َرُسوُل اللِه -َصلَّ ٤٣- َعلَّ
َم ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ٤٤- “َلَقْد َرَأْيُت َرُسوَل اللِه - َصلَّ

علي َك اْلَ ِح اْسَم َربِّ ٤٥- “َسبِّ
ُه ل ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن(. ًعا َوُخْفَيًة ِإنَّ ُكْم َتَضرُّ ٤٦- )اْدُعوا َربَّ

َل ِمْن َرَمَضاَن ٤٧- اْعَتَكَف اْلَعْشَر ا أوََّ
٤8-َو ل ُتَباِشُروُهنَّ َوَأْن تم  َعاِكُفوَن ِف اْلَمَساِجِد

ا َأنَزْلَناه فُيِ َلْيلَةِ اْلَقْدِر ٤9-ِإنَّ
اِخِر ِمْن َرَمَضاَن ْوا َلْيَلَة اْلَقْدِر ِفي اْلَعْشِر ا ْوََ ٥0-َتَحرَّ

َنَة َأَصاَب َلْيَلَة اْلَقْدِر ٥١- َمْن َقاَم السَّ
ى ٥٢- َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّ
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ا ُنْخِرُج َزَكاَة اْلِفْطِر ٥٢- ُكنَّ
َم ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ ه َصلَّ َلِني َرُسوُل اللَِّ ٥٣ - َوكَّ

ُكْم َتْشُكُروَن ى  َما َهَداُكْم َوَلَعلَّ له َ َعَلٰ روا الَّ ٥٤- َوِلُتَكبُِّ
ى َتَرْوا اْلِهَلَل ٥٥- َل  َتُصوُموا َحتَّ

ْوُم ِلي َوَأَنا َأْجِزي ِبِه ٥٦- َيُقوُل اللهَُّ - َعزَّ َوَجلَّ -: الصَّ
ًة ِمْن إْسَتْبَرٍق ٥٧- َوَجَد ُعَمُر ُحلَّ

٥8- َعْن َأِبي َسِعيٍد الُخْدِريِّ َرِضَي اللُه َعْنُه
٥9- »َدْعُهَما َيا َأَبا َبْكٍر، ِإنَّ ِلُكلِّ َقْوٍم ِعيًدا

ٰى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن َك َحتَّ ٦0- َواْعُبْد َربَّ


