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 املقدمة 
 
 احلمد هلل وحده، وصلى هللا على من ال نيب بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا، أما بعد :  

ــــاالالواةد الثألحيـــ  مـــن ا حاد ـــ   فهـــ  ا ر لـــب لخ ـــاي أعـــل ال ـــيهدعبدالب ن بـــن فهـــد الودعـــامل اـوســــول ب
ـــ   مــن ااــال  البمضــاني ، البمضــاني ا والــدعا   هللا هللا   لطلبــ  العلــم، ك بهــا ل خــومل عــوا  وهــو عبــان  عــن ةموعـ

صـلى هللا عليـه من أةم  اـساجد وغريهم، وعموِل اـسلمني، وجعل كـل  ةلـ  حد ثـــا صـحيحا عـن نسـو  هللا 
مث ك ب حتت كـلِّ حـد   حـألو فواةـد م علوـ  هووـوعه و مل م تخـن مسـ ،بط  م،ـه، وجعلهـا  ن ــادا  ، وسلم

 م ،وع  حي اجها كلُّ مسلم . م  ملـ  على فواةد
 وقد قسم الخ اي  هللا حألح  أقسال: 
  الوسم ا و : اَ َحاِد ُ  ال ِِت َتْسِبُق َنَمَضامَل. 
 الوسم الثاين: اَ َحاِد ُ  ال ِِت يف َنَمَضامَل. 
 الوسم الثال : اَ َحاِد ُ  ال ِِت ت لو َنَمَضامَل. 

ال خبجيـا   بعـ  ، وكـ ل هاع لـان فأحببـت  ،غ،يـا ربوفـه ومالبداتـه، يف اببه وقد قبأ  الخ اي وألالي ه ماليدا
عــل عمل،ــا عاللــا جي هــ ا وهللا أســأ  أمل جلميــ .او خــومل ســهأل  عــم نالعــه  ،بغيــ  اافــاد  غ ولغــري يف احلا ــي  

وصـلى هللا وسـلم علـى نبي،ـا  مـد  جـواد كـب . ه نـ ، وا ـبه،،ال  بـه كاتبـه ور لـبه وقانةـه  وبله و أمل  ،و  هلوجه
 ه وصحبه أمجعني ؛؛؛وآل

                             ب                                                                                                                            اـخ لِ                                                                  
 د. بباهيم بن فهد بن  بباهيم الودعامل                                                   

                                                 f.w@gmail.com. Ebrahim   
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 أواًل: اأَلَحاِديُث الَِِّت َتْسِبُق َرَمَضانَ 
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 ك ِ الشَّ  مِ وْ ي َ  صيامِ وَ  ،ام  يَ صِ بِ  انَ ضَ مَ رَ  مِ د  قَ ت َ  كمُ حُ                                
 
 املَ  ال َنُجٌل كَ  ؛ ـَْوَمنْيِ  تـََود ُموا َنَمَضامَل ِبَلْوِل  ـَْوٍل والَ  الَ »: اَّللِ   سو ُ نَ  قا َ  :قا َ  عن أيب ُهَب ـَْبَ   -1

  (1)الق عليه..م «َ ُلوُل َصْوًما فـَْلَيُلْمهُ 
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

ال،هل عن الليال قبل نمضامل بيول أو  ومني، وه ا ال،هل  اليد ال حب  و  مل ال،هُل صوَل  وىل:األُ  الفائدةُ 
    . وِل ال   ِِّ 

ثألح  أايل فلاِعًدا، وقد َ ُد ُّ على  ابح  الليال قبل نمضامل ب «تـََود ُموا الَ » :مالهول قوله  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
ا قوا  يف  نجحُ ، وأ(2)املَ بَ عْ  َ   كثبَ   هِ اع لف العلماء يف اجلم  بني ه  ن احلد ثني، م  حد   صيامِ 

  مل ذل  هو فعل ال،يبِِّ  ن كامل  لول قبل م، لف  عبامل فله أمل  لول بعده من غري كباهي اـسأل : أمل مَ 
هللا أمل  بوى م،ه هل ا احلد   خبه له الليال بعد م، لاله، ومن م  خن  لول قبل م، لف  عبامل في  ،

 ني فيخومل صيامها  بما كما تودل. ول أو  وم

، فه ا جاةز، وله من كامل  لول صوما مع اداال  دعل يف ال،هل عن الليال قبل نمضامل  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
   أمثل  م،ها:

 ن كامل  لول  وما و رتك  وما.مَ  :أوالً  
 ن كامل  لول ااح،ني واخلمي .مَ  ا:اثنيً  
ا نأ ت مَ »: التقَ  نول هللا ع،ها عن أُلِّ َسَلَم َ  عبامل، و د  على ه ا ما جاء  أكثبَ  ن كامل  لولُ مَ  ا:اثلثً  

ابن و  ل.نواه أ د وأبو داود وال،ساة«َ ِلُل َ ْعَبامَل ِبَبَمَضاملَ  نه كاملَ  ال   ؛اَل َ ْهَبْ ِن ُم َـَ اِبَعنْيِ صَ   َنُسوَ  اَّلل ِ 
كامل  لول أكثب  عبامل، وه ا من الليال اـع اد الداعل يف االس ث،اء الواند يف  وذل   نه ، (3)ماجه

 (4) .ذا كامل َنُجٌل  ُِدُ  الل ْوَل َفألَ ََبَْس َأمْل َ ِلَلهُ :  ُةَاِهدٌ ، قا  احلد  
 ول يف  عبامل  لء.ما ب وجب عليه الليال، نمضاملَ   لٍء من قضاءُ َمْن بوَل عليه  ا:رابعً  

                                 
  

 (.1156)مسلم و  (،1869(، )1868) البخان   نواه (2)

 سـ،ن صـحيح) سـ،اده صـحيح علـى  ـبش ال ـيخني    ا لبـاين:(، وقـا1648)  ابـن ماجـه (، و 2175)  وال،ساةل، (2336) ، وأبو داود300د6نواه أ د  (3)
 .((2024)100د7أيب داود 

 .(9037)285د2 همل،اليف ابن أيب  يب  نواه  (4)
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 رََمَضاَن أو ِإْْتَاِم ِعدَِّة َشعبانَ  لِ لَ هِ  ةِ يَ ؤْ رُ بِ  يامِ الص ِ  وبُ جُ وُ 
 
ا  ذَ وَ  ،ا نَأَ ـُْ ُموُه َفُلوُموا ذَ »:  وو ُ  َنُسوَ  اَّلل   عتُ سَِ  :ُعَمَب نول هللا ع،هما قا َ  بنِ  عن عبِد هللاِ  -2

  (1).م الق عليه.«هُ َلْيُخْم فَاْقُدُنوا لَ فَِإمْل ُغم  عَ  ،نَأَ ـُْ ُموُه َفأَْفِطُبوا
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

حىت  ـَْثبَت دعوُ  ال  ْهب، وحُيَْخُم بدعو   هِب نمضامَل ِبواحٍد من  صيال نمضاملال جيُب الفائدُة األُوىل: 
 أْمَب ِن: 

هل ا  لع ب ن من  هب  عبامل هب نمضامل عوب غبوي ال م  من  ول ال اس  وا نْؤ ُ  هأل ِ  األوُل: 
وال ُ ْ رَتُش أمل  باه كلُّ واحٍد ب،السه بْل  ذا  ،(2) (ِم،ُخُم ال  ْهَب فـَْلَيُلْمهُ  َفَمن َ ِهدَ )لووله تعاهللا: و  احلد  ،

 . ل  ْهب وجَب اللوُل على اجلَِميَمْن  ـَثْـُبُت ب هادتِِه دعوُ  انآُه 
غريمهـا، أو حا  دومل نؤ  ه غيم أو غبان أو  م  ب هأل  نمضامل،ذا    هب  عبامل حألحني  وًما ْكماُ  الثاين:  

  . احألحني  ومً  دِ دَ العَ  الَ نوا له تََ قدِِّ  ، ومع،اه:«هُ فَاْقُدُنوا لَ » يف ه ا احلد  : قو  ال،يب  د  على ذل  
 ف يف بــدء اللــيال اعــ أل البلــد ن وبـني  ــهب نمضــامل،أح،ــاء  آعـب مــن بلــد  هللا بلــد مـن ان وــلَ  :اني  ةُ الثَّ  الفائ  دةُ 

 لل ـهب ؛ علـى أمل ال  خـومل صـيامهوهنا  ه فحخمه حخم البلد ال    وجد فيه أح،اء دعو  ال ـهب أو عبوجـه
فـــإمل كـــامل صـــيامه أقـــل كثمـــامل  ،  مل ال ـــهب اهل ـــب  ال  خـــومل أقـــل مـــن ذلـــ ،اوع ـــب ن  وًمـــ أقـــل مـــن تســـع ٍ 
  .  ومل  وًماوع ب  تسع ٌ  له  هبٌ  م   ِ ليَ  وجب عليه قضاء  ولٍ ا وع ب ن  ومً 

، وحبت ذل  ابل هاد   وا  مث نأوا هأل َ  ن نمضامل،مِ  ا ومً  وع ب نَ  امثانيً  ال،اسُ  صال  ذا :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
و مل ه ا  ول  ،«ا نَأَ ـُْ ُموُه َفأَْفِطُبوا ذَ وَ » يف ه ا احلد  : لووِ  ال،يبِّ  اـع رب   بًعا، فإنه  لزمهم اافطانُ 

 .  وجيب عليهم قضاُء  وٍل واحدٍ  عن صيال  ول العيد. عيد، وقد حبت ال،هل

                                 
 .(1080)759د2مسلم (، و 1801)672د2البخان   نواه( 1)

 .185( سون  البوب  آ   2)
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 امِ يَ يف الص ِ  ةُ يَّ الن ِ 
 
َا ال ،ْعَماُ  اِبل،ِّي  ِ ا ا َ ّن َ  ِ » :اَّللِ   نسو ُ  قا َ  :قا َ   اخلَْط ايِ  ُعَمَب بنِ  نْ عَ  -3 َفَمْن   ،نـََوى امَ  ئٍ بِ مْ َوِ ّن 
 ،أو اْمبَأٍَ   ـَ َـَزو ُجَها ،ِهْ َبتُُه ِلُدنـْيَا ُ ِليبـَُها تْ انَ َوَمْن كَ  ،َفِهْ َبتُُه  هللا اَّللِ  َوَنُسولِهِ ِهْ َبتُُه  هللا اَّللِ  َوَنُسولِِه  تْ انَ كَ 

  (1)..م الق عليه«هِ يْ لَ ا َهاَجَب  ِ َفِهْ َبتُُه  هللا مَ 
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

َوَساةِِب  ايِ بَ وال    الِ عَ الط   نِ عَ   َ سَ مْ أَ  نْ مَ ، فَ  اِ  اَل َ ِلحُّ  ال  بِِ،ي ٍ  اللِّياُل َكَغرْيِِه ِمَن الِعَبادَ  وىل:األُ  الفائدةُ 
 :وه،ا أمباملَصاةًِما،اْلُماَلطِّبَاِ  ِطَواَ  ال،ـ َهاِن وَمْ  ـَْ،ِو اللِّياَل ال  ْبِعل  مَْ  ـُْع َـبَـْب 

    .ُه ليألً َهَ ا جتُب نِيـ  ُ ف ال، ِن والخال اناِ ،  ليال نمضامل وقضاؤه، وصيالك:  ذا كامل الليال واجبا  :الً أوَّ  
َوَهَ ا تلح نِيـ ُ ُه من أ ِّ َساَعٍ  وستِّ من  وا ، وال طوع اـطلق، ِلياِل َعَبَفَ ،كََبنواِعِه،   ِصَياُل ال  َطوُّعِ  ا:يً نِ اثَ  

دعل  أمل  ال، يب    د  عليهطِّبًا بعَدطلوِع الاَل ِب،َقْد تـََ،اَوَ  ُمالَ  ِبَ ْبِش أمل ال  َ خومَل ال  ْخصُ ،(2)ِمَن ال،ـ َهانِ 
 (3).«اةمٌ صَ  ا  ذً ينِِّ إِ فَ » :ا َ قَ ،الَ  :ا،َ لْ وُ فَـ «؟لءٌ  َ  مْ كُ دَ ،ْ عِ  لْ هَ »:فوا َ   ولٍ  ذا َ نول هللا ع،ها عاة  َ  على

 ال  خلِّ  وٍل يف لَيَلِ ِه،  جَتد ُد ال،ِّيِ  لِ واَل  َلزُل ، هِ لِ و  أَ  نْ مِ   ٌ دَ احِ وَ   ٌ ي  نمضامل نِ  صيال  خالل يف الفائدُة الثَّانيُة:
 .  ذاقطعهالسبب كسالب وحنوه في ب اس ئ،افها من الليل ـن أناد الليال

َبمل نوى  الليال  َ ني   ن صال مث قط َ وا  ال،هان، فمَ طِ  هِ  ِ ني   قط ِ  ِمْن َ ْبِش ِصح ِ  الليال عدلُ  الفائدُة الثَّالثُة:
 أكل أو م أيكل، وله يف ذل  حاالمل: (4)هصومُ  دَ فسَ  اافطانَ 

 احلاُ  ا ُوهللا: أمل  خومل ه ا اليول يف نمضامل وقد قط  ني ه لع ن صحيح كاـبض والسالب فإنه  الطب
 . و وضل بدال ع،ه، و مل كامل لغري ع ن  بعل َفَسَد صوُمه ووجب عليه اامساُك بويَ  اليول

 أمثَِ  ن نٍ  ا كوضاء نمضامل أو صيالِ ا واجبً ، فإمل كامل صومً أمل  خومل ه ا اليول يف غري نمضاملاحلا  الثاني : 
 صيالَ  أمل  خملَ  أو   بيْ  ع،ه، وجيوز له  مل م أيكلْ  اليول، و وضل بدالً  بوي َ  ، وم  لزمه اامساكُ هِ بوطعِ 
أمل    بي، ولهو ذا كامل اللول تطوًُّعا فوَطَ  ني ه فأل حبج عليه، وله أمل  الطب فيأكل أو ب،ي  ال طوع. اليولِ 

 ا.ا جد دً جيدد ني  اللول فيس أنف صيامً 
 

                                 
 (، واللالظ له.1907)1515د3مسلم (، و 6553) 2551د6البخان   نواه (1)

 . 296د6ااموع ، و 10د3اـغين   ،ظب: (2)

 .(1154) 809د2مسلم  نواه (3)
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 اأَلَحاِديُث الَِِّت يف َرَمَضانَ اثنيا: 
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 هُ تُ كان َ ومَ  انَ ضَ مَ رَ  امِ يَ صِ  وبُ جُ وُ                                           
 
 َ َهاَدِ  َأمل ال   :ى ََخْ ٍ لَ ُل عَ ُبيِنَ اِاْسأل»:  هللاِ  و ُ سُ نَ  قا َ  :نول هللا ع،هما قا َ  بَ مَ عُ  بنِ عبِد هللِا عن  -4

 ويف لالظٍ عليه،  .م الق«َوَصْوِل َنَمَضاملَ  ،َواحلَْجِِّ  ،َوِ  َ اِء الز َكا ِ  ، ِ َوِ قَاِل الل أل ،اَّلل ِ  و ُ سُ هللا َوَأمل  ُ َم ًدا نَ   َِلَه  ال  
 ،«ِصَياُل َنَمَضامَل َواحلَْجُّ » ،الَ  :قا َ  ،َوِصَياُل َنَمَضاملَ  ،احلَْجُّ  :َنُجلٌ  ا َ فو ،«َواحلَْجِِّ  ،َوِصَياِل َنَمَضاملَ » سلم:مُ لِ 

ْعُ ُه مِ  ).اَّللِ   و ِ سُ ن نَ َهَخَ ا سَِ
1) 

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
فَمْن ِ   ومَل على فبوي  َ  اـسلمأمجَْ قد و  ،نمضامَل أَحُد أنْكامل اِاْسألل وَمبانيه العظَال صيالُ  وىل:األُ  الفائدةُ 

   .عن اِاسأللِ  اَكافباً ُمبَتد    قـَ َـَلُه احْلَاِكمُ  س  اي فإمل اتَي وأقب  ِبُوجوبِه و ال  و أنخب وجوبَه فود كاَلب 

من كباةب  ، وكبري ٌ عظيمٌ  ذنبٌ  واافطان فيه بغري ع نٍ  هِ بعضِ  أو تبكُ ه، صياِل نمضامل كلِِّ  تبكُ  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
 ،مْ هِ يبِ اقِ بَ عَ بِ  وملَ وُ ل  عَ مُ  لٌ وْ ا قَـ فإذَ  ـا انطلق به اـلخامل  له،حي  ذكبلالاعِ  ال د دُ  وقد وند الوعيدُ نوي،ال 
وق  م،ه  نْ ، ومَ (2).«مْ هِ مِ وْ صَ   ِ ل  حتَِ  لَ بْ قَـ  وملَ بُ طِ الْ  ُـ   نَ ال ِ  ءِ ؤالَ هَ  :ا َ قَ  ؟الءِ ؤُ هَ  نْ مَ  :لتُ قُ  ،امً دَ  مْ هُ اقُـ دَ  ْ أَ   ٌ وَ و   َ مُ 

 .ما أفطبه قضاءُ  وجيُب عليه، ذل  هللا  العود ِ  وعدلِ ، هللا هللايه ال وب  عل ذل 

 ع ن برتك الليال أنواٌع ِمَن ال،اس م،هم:  ُ  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
وأكثب أهل العلم على أمل من أُْغِمَل عليه  وًما كامأًل من نمضامل فأكثب، أنه  وضى ما  ،هِ يْ لَ ى عَ مَ غْ مُ : الْ أوالً  

َفَمن َ ِهَد ِم،ُخُم ال  ْهَب ) ل ولو أغمل عليه ال هَب كل ه، والدليل على ذل  قوله تعاهللا:فاته من الليا
ٍل ُأَعبَ  ٌ  مِّْن َأاي   ، ف،ص على أمل اـب   جيب عليه الوضاء،(3) (فـَْلَيُلْمُه َوَمن َكامَل َمبِ ضاً َأْو َعَلى َساَلٍب َفِعد 

م،ه فإمل  ه وأفاق يف جزءٍ اللياَل مُث  أُْغِمَل عليِه بعُ  ال،هان أو أكثبُ  ن اـبض، وأم ا َمن َنوىمِ  وااغماء نوعٌ  
 (4) ِمْن آِعبِِه. لأكانْت  فاقُ ُه ِمْن أو ِ  اليوِل أ سواءٌ ه صحيح، صيامَ 
، فه ا  الطب، وجيب عليه أمل ظاهرةً  مشقةً  عليه الصيامُ  ، أو يشق  الذي ال يستطيع الصيامَ  السن ِ  كبيُ  :اثنًيا
 .  ع،ه ال خليف، وال  لزمه  لءٌ زا اخلَب فِ   هللا دنج ِ  ن نمضامل، و ذا وصلَ  ول مِ  ا عن كلِِّ مسخي،ً  عمَ  ط

                                 
 .(16) مسلم (، و 8)  البخان  نواه (1)

هـــ ا  :595د1(، وقـــا  احلـــاكم 7491)536د16ابـــن حبـــامل (، و 1986)237د3ابـــن عز ـــ   هصـــحح(، و 3286)246د2ســـ،ن الخـــربىنواه ال،ســـاةل يف ال( 2)
 الطــبومل قبــل  :مع،ــاه «قبــل حتلــ  صــومهم» :وقولــه: صــحيح، 420د1يف صــحيح الرتغيــب والرتهيــب  ، وقــا  ا لبــايناهحــد   صــحيح علــى  ــبش مســلم وم  بجــ

 .وقت اافطان

 .185آ    البوب سون   (3)
 .251د6ااموع اـه ي م  و  ،258د6 ااموع، و 12-11د3 اـغين  ،ظب: (4)
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 هِ يَأْسَباُب اْلَمْغِفَرِة فِ و  رََمَضانَ  امِ يَ صِ  َفْضلُ 
 
 نْ ا تـََود َل مِ مَ  هُ َب لَ ُغالِ  َصاَل َنَمَضامَل ِ  َاًا َواْحِ َساابً  نْ مَ »: قا َ  َأمل  َنُسوَ  اَّللِ     ُهَب ـَْب َ يب أَ  نْ عَ  -5

 (1)..م الق عليه«َذْنِبهِ 
 يتعلق بذا احلديث فوائد:

املراد و  غالب له ما تودل من ذنبه،  صال نمضامل   اا واح سااب،َبمل هللا نـ الالضل العظيم  األوىل: الفائدةُ 
 .اي من هللا تعاهللاطلب الثو  :وابالحتساب ه، االع واد رق فبويصومه، و   لد ق بوجويال :ابإلميان
أسباي اـغالب  يف نمضامل كثري ، م،ها ما د  عليه ه ا احلد  ، وهو صيال نمضامل   اا  :الثانيةُ  الفائدةُ 

 ، م،ها:بى  ،بغل أمل حنبص عليهاواح سااب، وقد دلت ال،لوص ال بعي  على أسباي أع
َنَمَضامَل ِ  َاًا َواْحِ َسااًب  الَ قَ  نْ مَ »: ا َ قَ  َ  اَّللِ  َأمل  َنُسو    ُهَب ـَْب َ يب أَ  نْ عَ نمضامل، ف قيالُ  السبب الثاين: 

  (2).م الق عليه.«َذْنِبهِ  نْ ا تـََود َل مِ مَ  هُ ُغاِلَب لَ 
َلَ  اْلَوْدِن ِ  َاًا  الَ َمْن قَ » :قا َ  َأمل  َنُسوَ  اَّللِ     ُهَب ـَْب َ يب أَ  نْ عَ الودن، ف ليل ِ  قيالُ  السبب الثالث:  لَيـْ

 (3).م الق عليه.«َذْنِبهِ  نْ ا تـََود َل مِ مَ  هُ ُغاِلَب لَ  ؛ِ َساابً َواحْ 
َوَنَمَضامُل  هللا  ،َع ِ َعُ   هللا اجْلُمُ َواجْلُمُ  ،الل َلَواُ  اخْلَْم ُ » :  قا ال نوِي، اج ،اي كباةبِ  السبب الرابع: 

،َـُهن   ذا اْج َـَ،َب اْلَخَباةِبَ ُمَخالِِّبَاٌ  مَ  ؛َنَمَضاملَ   (4)مسلم..نواه «ا بـَيـْ

يف نمضـامل وغـريه، في،بغـل  ال وبـ   هللا هللا تعـاهللا مـن مجيـ  الـ نوي واجبـ  ، وهـل وعيالـ  العمـب :الثالثةُ  الفائدةُ 
 أيب ها داةمــا، فوــد كــامل ال،ــيب   ــوي  هللا هللا داةمــا، كمــا يف حــد  علــى ال وبــ  وجتد ــدُ  علــى اـســلم احلــبصُ 

ــَبَ   ــَب ِمــ ْســ َـْغاِلُب اَّلل َ َوأَتُــوُي  ليــهِ هللا  ين  َ و» : وــو  َنُســوَ  اَّللِ   سعــتُ قــا :  ُهَب ـْ ــْوِل َأْكثـَ ن َســْبِعنَي يف اْليَـ
 (5)نواه البخان  .«َمب  ً 

                                 
 (.760)523د1 مسلم(، و 38)22د1البخان   نواه (1)

 .(759)523د1 مسلمو  (،37)22د1البخان   هنوا( 2)

 .(760)523د1 مسلم و  (،1910)709د2البخان   نواه( 3)

 .(233) 209د1 مسلمنواه  (4)

 .(5948)2324د5البخان   نواه( 5)
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 ُعُموًما وَما ُيشرَُع لِلصَّائِم امِ يَ ص ِ ال َفْضلُ 
 
 َأْجزِ  غ وأاَ  هُ اللَِّياَل فإن    ال   هُ آَدَل لَ  نِ بْ اُكلُّ َعَمِل   :هللاُ  ا َ قَ »: ا َ قَ  َأمل  َنُسوَ  اَّللِ     ُهَب ْـَب َ يب أَ  نْ عَ  -6
 ينِِّ  ِ  :فَِإمْل َساب ُه َأَحٌد أو قَاتـََلُه فـَْليَـُولْ  ، ـَْوُل َصْوِل َأَحدُِكْم فأل  ـَْبُفْ  وال َ ْلَخبْ  املَ ا كَ ذَ و ِ  ،َواللَِّياُل ُج،  ٌ  ،ِبهِ 

لِلل اةِِم فَـْبَحَ امِل  ،ُلو ُف َفِم الل اةِِم َأْطَيُب ِعْ،َد اَّللِ  من نِ ِح اْلِمْس ِ خلَُ  هِ دِ يَ َوال ِ   نـَاْلُ  ُ َم ٍد بِ  ،اْمُبٌؤ َصاةِمٌ 
 .(1).م الق عليه«و ذا َلِوَل َنب ُه َفبَِح ِبَلْوِمهِ  ، ذا أَْفطََب َفبِحَ  : ـَاْلَبُحُهَما

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ  
 للليال هل: فضاةلَ  على َخ ِ  احلد  ُ  د    وىل:األُ  الفائدةُ 

، ويف ه ا ت ب فٍ   واف َ  ال ب ال ِ  نالسهِ  ن بني ا عما  إبواف ه  هللاه مِ اع ل   اهللَا عَ تَـ  هللاَ  أمل   :وىَل األُ  ةُ يلَ ضِ الفَ  
   عظيم  ليست لغريه من ا عما .ز   مَ 

وما ه،ا  ،وال معدودٍ  ٍ   لون ريَ ن ع،ده غمِ  اللاةمني جزاءً  أمل جيز َ  دَ وعَ  اهللَا عَ تَـ  هللاَ  أمل   :ثانيةُ ال ةُ يلَ ضِ الفَ  
َا  ـَُوَّف  الل اِبُبومَل َأْجَبُهم ِبَغرْيِ ِحَسايٍ موافق لووله تعاهللا: ) بومل ِبأل َعَدٍد،  ؤجَ  اللابب ن ، واـعىن: أمل  (2)(ِ ّن 

 ها.اللرب كل   جيم  أنواعَ  لبُّ عليهم الثواُي صب ا ِبأل ِحَساٍي، واللولُ و ّنا  ُ 
   . ال، انِ ن مِ  للاحبهِ  واـعىن: أنه وقا  ٌ ، ُج،  ٌ  اللَِّيالَ  أمل   :الثةُ ثال ةُ يلَ ضِ الفَ  
 ناةح  تغريُّ  بضم اخلاء: :ُلو فَ واخلُْ  ،ن نِ ِح اْلِمْس ِ َفِم الل اةِِم َأْطَيُب ِعْ،َد اَّللِ  مِ  ُعُلو فَ  أمل   :رابعةُ ال ةُ يلَ ضِ الفَ  

 .الالم
 ذا َلِوَل َنب ُه َفَ زَاُه الثاني : أنه و  ،بالطبه  ذا أَْفطََب َفبِحَ  ا وهللا: أنه :فـَْبَحَ املِ لِلل اةِِم  أمل   :امسةُ اخل ةُ يلَ ضِ الفَ 

 يف الدنيا. َفبَِح ِبَلْوِمهِ وأاثبه 
 يف احلد   ب ان  لللاةم بدعو  اجل،ِ ، وذل  أنه  ذا لول هللا  ول الويام  ف ازاه هللا :الفائدُة الثَّانيةُ 

 ان باَلَبِحِه وسعادته  ول الويام  ب ان  لهـكما تودل يف احلد  ، ويف ااعب  تعاهللا بليامه فبح ب ل 
 .ال   وى أبًداالويام   مل من فبح  ول ، ،بدعو  اجل  

وال ووى ت ضمن حسن ال عامل م  الليال مدنس   رتىب فيها اـسلم على تووى هللا تعاهللا،  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
احلَس،ِ  الِت دَعا  ليها ااسألل، وجت،ُِّب ا عألق اـ مومِ  الِت ح  ن م،ها بسلوِك ا عألق وذل  اآلعب ن، 
          ال،اس من الغضب وحنوه.لو  على النف  و  ،خألل الالاحش،كالااسأللُ 

                                 
 (.1151) 806د2مسلم (، و 1805) 673د2البخان   نواه (1)

 .10( سون  الزمب آ   2)
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 نَ اضَ مَ رَ  َخَصاِئُص َشْهرِ 
 
 ،َوُغلَِّوْت أَبـَْواُي َجَه، مَ  ،أَبـَْواُي اجْلَ،  ِ  َنَمَضامُل فـُ َِّحتْ  لَ عَ ا دَ  ذَ »: قا َ  ال،يب   أمل   ُهَب ـَْبَ   يب أَ  نْ عَ  -7

  (1).م الق عليه.«ال  َياِطنيُ  َوُسْلِسَلت
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

فلم  غلق م،ها ابي،  فـُ َِّحْت أَبـَْواُي اجْلَ،  ِ  لَ عَ ا دَ  ذَ  أنه الخب ه ا ال هِب  من علاةص وىل:األُ  الفائدةُ 
ه ا ال هب الخب   دنكها أهل السماء،  لدعو  عألم ً  فلم  ال ح م،ها ابي، وذل  أَبـَْواُي َجَه، مَ  َوُغلَِّوتْ 

و  عان هخان ه  هل ا ال هب، تعظيمٌ  و س  عبها أهل ا نض اـؤم،ومل خبرب اللادق اـلدوق، ويف ه ا
     .بطاع  هللا تعاهللا مِلنيللَعا وتـَْبِغيب فيه، َخثْـبَِ  ا عماِ  الَلاحِلَ ِ فيه    امل ب، و حبم هو 

 ،تعظيما هل ا ال هب الخب  ُ َلال ُدومل ابلس ألِسل وا ْغأل ِ  هتمَمَبدمجيعا أو أمل ال ياطني  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
هللا ال َ ِلُلومل  ِ و  ،غري نمضامل َ ُْللومل  ليه يف كانوا  فأل َ ُْللومُل  هللا ما ،و غواةهم   اء اـؤم،ني ليم ،عوا من و 

أمْل  عباده اـؤم،نيوَهَ ا ِمْن َمُعونِ  هللا ل ،من اِاوأَلِ  عن احلق، وال  ثِبيِط عن اخَلرْي   ُب دومَل من عباِد هللاِ ما 
مما من الب ْغبِ  يف اخَلرْيِ والُعُزْو ِف َعن ال  بِِّ يف ه ا ال هِب أْكثـََب ال،اس وِلَ ِلَ  جَتُد عْ،َد  َحَبَ  ع،هم َعُدو ُهمْ 

 دْ قَ  :هُ لَ  ا ُ وَ كأنه  ُـ   فِ  هللا نف  ع ن اـخل   يف تلاليد ال ياطني يف نمضامل   ان و . ريه من ال هون خومل يف غ
، َفَما بَِوَل  ال  َهَواَك َونـَاْلُسَ  اَ م اَنُ   ِ يَ لِ عْ مَ الْ  لِ عْ فِ  والَ   ِ اعَ الط   كِ بْ يف تَـ  مْ بِِ  ل   َ عْ تَـ  ألَ فَ  نيُ اطِ يَ ال     َ ،ْ عَ  تْ ال  كُ 

 ْلَ ُخْن َقِواي  َعَليَها.فَـ  اِبلسُّوءِ 
لثألح  أسباي من   بع هللا تعاهللا صيال  هب نمضامل ل حويق ال ووى، ويف احلد   بياملٌ  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 

أسباي ال ووى يف نمضامل، وهل: ف ح أبواي اجل، ، و غألق أبواي ال،ان، وتلاليد ال ياطني، ولل ـ ْوَوى يف 
 نمضامل أسباي أعبى م،ها:

 البطن والالبج. م ،اع عن أعظم  هواهتا،  هوات:الاب يف الدنيا، وذل  دعو  هللا الزهدأمل  اللِّياَل   ا:رابعً  

 طاع  هلل واب غاء مبواته. االم ،اع عن احملبواب  وال هوا  والعواةدعلى  ال،ال َ  دُ أمل  اللِّياَل  عوِِّ ا:خامسً  
 لبعد عن فعل ال ب وانتخاي اـعاصل.ا  هللاؤد  به ذل  في ،اللِّياَل  ضعف البدملأمل   ا:سادسً  
لعمول اـسلمني، فيحلل به ال عاومل على اخلري وال ، يط على  عباد  م رتك يف نمضامل  اللِّيالَ أمل   ا:سابعً  

 .العباد 

                                 
 .(1079)758د2مسلم (، و 3103)1194د3 البخان  نواه( 1)
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 وفضُلهُ  ناضَ مَ رَ  َمْشُروِعيَُّة ِقَيامِ 
 

 نْ ا تـََود َل مِ مَ  هُ َنَمَضامَل ِ  َاًا َواْحِ َسااًب ُغاِلَب لَ  لَ اقَ  نْ مَ »: ا َ قَ  َأمل  َنُسوَ  اَّللِ     ُهَب ـَْب َ يب أَ  نْ عَ  -8
  (1).م الق عليه.«َذْنِبهِ 

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
من قوله  اـباد بويال نمضامل اللأل  اـسما  ابلرتاو ح، وهل س،  م بوع  اثب   عن ال،يب  وىل:األُ  الفائدةُ 

م  أصحابه مث تبكها ع ي  أمل    م  ا ةم  يف اـساجد، وقد فعلها ال،يب وفعله، والس،  صألهتا مجاع
 بَِوَل ىت  ُ َللِّ بَِ،ا حَ  مْ لَ فَـ  اَّللِ   و ِ سُ نَ   َ ُصْمَ،ا مَ  :قا َ  أيب َذنٍِّ  وقد حبت من حد    تالبض عليهم،

 َذَهَب ىت  َوقَاَل بَِ،ا يف اخْلَاِمَسِ  حَ  ، ـَُوْم بَِ،ا يف الس اِدَس ِ  مَْ  مُث   ، َذَهَب حـُُلُ  الل ْيلِ ىت  فـََواَل بَِ،ا حَ  ،ال  ْهبِ  نَ َسْبٌ  مِ 
َلِ َ،ا ه ِ  وْ لَ  ، َنُسوَ  اَّلل ِ ايَ  :هُ فـَُوْلَ،ا لَ  ،َ ْطُب الل ْيلِ    ـَْ،َلِب َف  ىت  َماِل حَ ااِ   َ مَ  الَ قَ  نْ مَ  هُ ن   ِ »: فوا َ  .هِ نـَال ْل َـَ،ا بَِوي َ  لَيـْ
َل ٍ قِ  هُ ُكِ َب لَ   (2).«َياُل لَيـْ

 ،بغل للمسلم أمل حيبص على صأل  الرتاو ح لي،ا  فضلها، وأمل حيبص على أمل  لليها من  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ  
أوهلا  هللا آعبها م  اامال فيبدأ معه من أو  صألته، وال  ،لب ف حىت  ،لب ف اامال،  نه  ذا فعل ذل   

لخن ال  خ ب له قيال ليل   امال فله أجب ما صلى و ، ومن انلب ف قبل ا   كامل ،ك ب له قيال ليل
 ما ك ب له، مث أوتب يف آعب صألته. يف بي همث صلى َ اْلًعا، أتهااامال  م  بد الوتبم ومن كامل ،
، ودليل ذل   طألق ه ا ع،ه ال  زاد عليه وال  ،وص  دودٌ  لي  لويال نمضامل وال لغريه حد   :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 

 :قا  نول هللا ع،هما ُعَمبَ  بنِ  ريه من ا حاد   اـبغب  يف قيال الليل، م  ما حبت عن عبِد هللاِ احلد   وغ
رَبِ   َسَأَ  َنُجٌل ال،يب   َصل ى  فإذا َعِ َل اللُّْبحَ  ،َمثْـىَن َمثْـىَن »: قا َ  ؟ما تـََبى يف َصألِ  الل ْيلِ  :وهو على اْلِم،ـْ

 حدى ع ب   وـغالًبا وه م الق عليه) (، ولخن ا فضل ما كامل  العُلُه ال،يبُّ «.ل ىَواِحَدً  َفَأْوتـََبْ  َلُه َما صَ 
ى ِ ْحَدى لَ يف َغرْيِِه عَ   َزِ ُد يف َنَمَضامَل والَ  اَّللِ   سو ُ نَ  املَ ا كَ مَ »: نول هللا ع،ها َعاِةَ  ُ  تْ الَ قَ نكع ، كما 
 .فأل َبس ب ل  ع،ه أو نوص و مل زاد على ه ا العدد، (3).م الق عليه«َعْ َبَ  نَْكَع ً 

                                 
 .(759)523د1 مسلمو  (،37)22د1البخان   نواه( 1)

صـــحيح و ، (447) نواء الغليـــلا لبـــاين يف  هصـــححو  ( وهـــ ا لالظـــه،806)169د3الرتمـــ   (، و 1375)50د2 داود وأبـــو  ،159،163،172د5أ ـــد  نواه( 2)
 .(2417)اجلام 

 .(738)509د1مسلم (، و 1096)385د1البخان   نواه( 3)
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 أْحَواُل النَّاِس يف الصِ ياِم َوَمْن ََيوُز َلُه الِفْطرُ 
 
َ،ا َعْيُل نسو ِ  أََغاَن ْ  :قا َ   َخْعيبِِّ الَماِلٍ   عن أََنِ  بنِ  -9 فـََوَجْدتُُه   َفأَتـَْيُت َنُسوَ  اَّلل ِ   اَّلل ِ  َعَليـْ

ْحَ  عنِ اُ »: فوا  ، ين َصاةِمٌ  :لتُ فوُ ، «ْدمُل َفُخلْ اُ »: ا َ وَ فَـ  ، ـَ َـَغد ى تـََعاهللَا  ِ مل  هللا ،الل ْوِل أو اللَِّيالِ  ْدمُل ُأَحدِِّ
 قَاهَلَُما ال،يبُّ  وهللا لودْ ، «ْبِوِ  الل ْوَل أو اللَِّيالَ اْلمُ  احْلَاِمِل أو َوَعنِ  ، ِ اِفِب الل ْوَل َوَ ْطَب الل ألاْلُمسَ  َوَوَ  عنِ 

  طََعاِل ال،يبِِّ  نْ ُكومَل طَِعْمُت مِ أَ  فـََيا هَلَْف نـَاْلِسل َأمل ال   ،ِ ْحَدامُهَاِكْل َـْيِهَما أو (1)اخلمس . .نواه 

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
طب ، فإذا اح اجت احلامل  هللا الالِ واع ُ والب   اـبيح  للالطب يف نمضامل: احلملُ  ن ا ع انِ مِ  وىل:األُ  الفائدةُ 

ت ابـ و  عليها أو عافت على ه وأحس  ه، و ذا صامت بعضَ أايمِ  ه، أو يف بع ِ لِِّ أفطب  يف نمضامل ك
ها اللِ وال على ج،ي،ها وال طِ  وال عو فٌ  ا  ذا م  خن عليها م و ٌ ، أم  بَ نالسها أو على ج،ي،ها فلها أمل تالطِ 

 .هلا الالطبح بَ   ُـ م البوي ِ 

ُهَما لَ عَ  بَ جَ ، وَ  ُ أو اـبوِ  لُ احلامِ   ِ بَ ا أفطَ  ذَ  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ  َها، تْـ بَ ِل الِت أفطَ اُء ِبَعَدِد ا اي  ضَ الوَ ى ُكلِّ ِم،ـْ
، وليَ  عليَها َمَ  الوضاِء  طعاٌل،  اءُ ضَ الوَ  بَ جَ وَ  نُ  ْ عُ ال ا َ  زَ ىَت مَ  ولخنْ  ،الع ن  ِ و زا  هللا  ٌ س  وَ مُ  َوَوْقُت الَوَضاءِ 

          َعَلى َجِ،يِ،َها أو َولِيِدَها. َعْوفًاأكامَل الاِلْطُب َعْوفًا َعَلى نـَاْلِسَها أو  َسواءٌ 

احْلَاُل األُوىَل: إَذا  ممن  ع ن برتك الليال يف نمضامل فيباح له الالطب: اـب  ، وله حألح  أحوا : :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
لسخب  و ع ز عن الليال اباـب   مثل: ،َكاَن اْلَمريُض يَ َتَضرَُّر ابلصيام، وال يُ ْرَجى ِشَفاُؤُه ِمْن َهَذا اْلَمَرضِ 

أمل  منمضامل وال الوضاء، فهؤالء  الطبومل، وجيب عليه وال    غسل الُخلى وال  س طي  الليال يفوالوضاء،
لخ،ه احْلَاُل الثَّانيُة: إَذا َكاَن اْلَمريُض يَ َتَضرَُّر ابلصيام، وال يُ ْرَجى ِشَفاُؤُه  طعموا مسخي،ا عن كل  ول من نمضامل.

 وال    غسل الخلى فمنو س طي  الوضاء، مثل: اـب   ابلسخب  ا ايل دومل بع ،  س طي  صيال بع 
عليه  صيال بع  ا ايل دومل بع ، فيلول ا ايل الِت  س طيعها و الطب ا ايل الِت   قم،هما س طي  

   صيامها، مث  وضل فيما بعد.
ِ ، فه ا  الطب ا ايل الِت ا مباض غري اْلُمْزِم،َ ك،ويُ ْرَجى ِشَفاُؤهُ احْلَاُل الثَّالثُة: إَذا َكاَن اْلَمريُض يَ َتَضرَُّر ابلصيام،  

 ولي  عليه  طعال. مث  ذا  الل صال بوي  ال هب، و وضل ما أفطبه   ق عليه الليال فيها، أو ع ز،

                                 
ابــــــــــن ماجــــــــــه و  (،2274)180د4ال،ســــــــــاةل (، وهــــــــــ ا لالظــــــــــه، و 715)94 د3الرتمــــــــــ   (، و 2408)317د2 داود وأبــــــــــ، و 29د5، و347د4د أ ــــــــــ نواه (1)
   .(2083)أيب داود س،ن صحيح (، وا لباين يف2044)-(2042)267د3ابن عز    هصححو  ،َحِد ٌ  َحَسٌن  الرتم  :قا   (،1667)533د1
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 امَ هِ ائِ ضَ قَ وَ  اءِ سَ فَ والن    ضِ ئِ ااحلَْ  يامِ صِ  مُ كْ حُ 
 

ا اَبُ  احْلَاِةِ  تـَْوِضل مَ  :لتُ وُ فَـ نول هللا ع،ها َسأَْلُت َعاِةَ َ   :قالتْ   ِ    وِ دَ هللا العَ  عبدِ  ُمَعاَذَ  ب،تِ عن  -10
 املَ كَ »: تْ الَ قَ  ،َوَلِخينِّ َأْسَأ ُ  ،َلْسُت ِرَُبونِ   ٍ  :لتُ قُ  ؟!(1)َأَحُبونِ  ٌ  أَْنتِ  :تْ الَ وَ فَـ  ؟تـَْوِضل الل أل َ  الل ْوَل والَ 
  (2).م الق عليه.« ِ وال نـُْؤَمُب ِبَوَضاِء الل ألَ  ،ِء الل ْولِ فـَ،ـُْؤَمُب ِبَوَضا ل َ ُ ِليبـَُ،ا ذَ 

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
من ن   هللا تعاهللا ابـبأ  أهنا  ذا حاوت أو ناُِلَسْت ال تؤمب ابلليال، بل  هنا تـُ،ـَْهى عن  وىل:األُ  الفائدةُ 

 احلال نيِ  يف هاتنيِ  ن الليالِ ،عت اـبأ  مِ ح  َصوُمها،و ّنا مُ الليال يف ه ه احلال ، ولو صامت أمثَْت َومَْ َ لِ 
الليال عليها، بل  ، فلم  ،اسبها  جيايُ والطعال وال بايِ  ا  هللا الباح ِ معهَ  حت اجُ  ن الضعفِ مِ   هنا يف حال ٍ 

ن لِت أفطبهتا مِ بعدد ا ايل ا ، وجيب عليها أمل توضلَ اـالبوو َ  ع،ها اللأل َ   َ با ووَ   مل هللا تعاهللا ن  ً 
 اآلعب، وال جيوز هلا أتعريُ  ن نمضامل ال   أفطب  فيه  هللا نمضاملَ   هلا مِ موس   الوضاءِ  ووقتُ نمضامل، 

 الوضاء  هللا ما بعد نمضامل اآلعب بغري ع ن. 
، و خومل اليول ال اغ عليها صيالُ  وجبَ  الال بِ  قبلَ  الخاملَ  هبَ الطُّ  احلاة ُ   ذا نأ  اـبأ ُ الفائدُة الثَّانيُة:  

هبها ك ل ، في ب ن طُ مَ الخامل لِ  ، أو ابجلالا فِ البيضاءِ   ِ طُهبها ابلول   نْ مَ الَول ِ  البيضاء لِ  ببؤ  ِ  الطهبُ 
 الخاملَ  الطهبَ  بَ ، وأما  ذا م تَـ اليول ال اغ، و مل م تغ سل  ال بعد طلوع الال بِ  عليها يف ه ه احلال  أمل تلولَ 

 على اللحيح من قوَغ  ال،هانِ  بوي َ  وت بيَ  ، فلها أمل أتكلَ ها مالطب ً مل  ومَ خفإهنا تُ   ال يف أح،اء ال،هانِ 
 ن اليول ال اغ.العلماء، وتلول مِ 
صيامها وصان   لَ فود بطَ  غبوي ال م ِ  احلي  قبلَ  م،ها دلُ  ونز َ   ذا صامت اـبأ ُ الفائدُة الثَّالثُة: 

 ،الظهبِ  أمَِ كَ  ما  احلي ِ ب  هودِِّ ، وأما  ذا  عَ ا اليوله  عليها قضاءُ  ، وجيبُ وت بيَ  ا أمل أتكلَ ب ، فلهَ مالطِ 
وال  ها ه ا اليول صحيحٌ فلومُ  ال م   ال بعد غبويِ  احلي ِ  وحنومها ولخن م  ،ز  معها دلُ  البطنِ  واع لانِ 

 ه.عليها قضاؤُ  جيبُ 

                                 
 (.422د1)ف ح البان  واـباد ه،ا اخلوانج . ،ن الخوف وناء بلد  على ميلني مِ بُ  هللا حَ  م،سويٌ   ُّ ونِ بُ احلَْ ( 1)

 .(، وه ا لالظه335)265د1مسلم و  (،315)122د1البخان   نواه( 2)
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 امُ يَ الص ِ  يهِ لَ عَ  بُ َيَِ  ن الَ مَ 
 
 نْ مَ » :انِ لَ نْ ى ا َ بَ  هللا قُـ  اءَ ا ونَ عَ  ا َ دَ غَ   ال،يبُّ  لَ سَ نْ أَ  :التْ قَ  ع،ها نول هللا ذٍ وِِّ عَ مُ  ب،تِ   ِ يِِّ بَـ البُّ عن  -11
 ،ا،َ انَـ يَ بْـ صِ  لُ وِِّ لَ نُ وَ  ،دُ عْ بَـ  هُ ومُ لُ ا نَ ،  خُ فَ  :تْ الَ قَ  ،«مْ لُ يَ لْ ا فَـ مً اةِ صَ  حَ بَ صْ أَ  نْ مَ وَ  ،هِ مِ وْ  َـ   َ ي  وِ بَ  م   ِ يُ لْ ا فَـ بً طِ الْ مُ  حَ بَ صْ أَ 

.م الق انِ طَ اافْ  دَ ،ْ عِ  وملَ خُ   َ ىت  حَ  اكَ ذَ  اهُ ،َ يْـ طَ عْ أَ  الِ عَ ى الط  لَ عَ  مْ هُ دُ حَ ى أَ خَ ا بَ إذَ فَ  ،نِ هْ العِ  نَ مِ   َ بَ عْ اللُّ  مْ هلَُ  لُ عَ ونَْ 
 (1)عليه.

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
 نْ عَ  مُ لَ وَ الْ   َ فِ نُ » :قا  مل ال،يب أ عن علل ، فحىت  بُلَغ  اللغري ىعلال جيب اللياُل الفائدُة اأُلوىل: 

    و،(2)نواه أ د.«لَ وِ عْ   َـ ىت  حَ  وملِ ،ُ  ْ مَ ن الْ عَ وَ  ،مَ لِ  َ  حيَْ ىت  حَ  يبِِّ ن الل  عَ وَ  ،ظَ وِ يْ  َـ سْ   َ ىت  حَ  مِ اةِ ن ال،  عَ  : ٍ ألحَ حَ 
ما جيب عليها وم،ه ها ها تعليمَ ل أبوا، و همِ أومابعدها يف سن العا ب ِ الب،ت ب،زو  احلي  م،ها، قدتبلغ

 ن ال ولري يف اـسؤولي  الِت أوجبها هللا تعاهللا على ا بو ن. ا مِ الليال، وه

لَُه على الطاع  ليألاَلَها  اتب ،ً  هُ ه ابللوِل ِ َذا أطاقَ أيُمبَ ا كامل أو أنثى أمل بً كَ  سنُّ لوغ اللغري ذَ الفائدُة الثَّانيُة: 
 .  ِل فأل حبَج عليه يف م،عهم ياعليهم َوبناً ابلل نأىمل فإ،بْعَد بلوِغِه اق داًء ابلسلِف اللاحل 

  :أنواع من ال،اس م،هم ممن ال جيب عليهم الليالالفائدُة الثَّالثُة: 
اهْلَبُِل ال ِ   بَلَغ اهلَ اَيمل وسَوط َتِييزُه فأل جيُب عليه اللياُل وال اِاطعال ع،ه لُسووِش ال خليف ع،ه  أوال: 

ه فإمل كامل  يز أحياًا و ه   أحياًا وجب عليه اللول يف حا  تييزِ  ،زِ بَزوا  تييزِه فأْ بَه الل يب  قبل ال ميي
 حاَ  تييزِه.  وتلزمهُ  هِ  اينِ هَ  حا َ  واللألُ  كاللوِل ال تلزمهُ  ،دومَل حاِ  هَ اينِه

ه لي  وال  لحُّ ِم،ه اللياُل  ن حلد   علل السابق،اا،ومُل وهو فاِقُد العوِل فأل جيُب عليه اللياُل،  اثنيا: 
فإمْل كامل جينُّ أحيااً و اليُق أحيااً لزمه الليال  .له َعْوٌل  عِول به العبادَ  و ،و ها، والعباد  ال تلح  ال ب،ي ٍ  

يف حاِ   فاق ِه دومل حاِ  ج،ونِه، و مْل ُجن  يف أح،اِء ال،هاِن م  بُطل صوُمه كما لو أغمل عليه هبٍض أو غريه 
  وعلى ه ا فأل  لزُل قضاُء اْليَـْول ال ِ   حلل فيه اجلُ،ومُل. ،قٌل ب،ي ٍ  صحيح ٍ اللوَل وهو عا ن ه نوى 

                                 
 (.1136)798د2مسلم و  (،1859)692د2البخان   نواه( 1)
(، وال،ســاةل يف 2042) 659د1ابــن ماجــه (، و 1423)32د4الرتمــ   و  ( وهــ ا لالظــه،4403) 141د4 داود ، وأبــو116،118،140،154د1نواه أ ــد (2)

   (. 297) 4د2 نواء الغليل ا لباين يف ه حوصح ( وما بعده7343) 324د4الس،ن الخربى 
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 رِ فَ يف السَّ  امُ يَ الص ِ 
 
: قاَ  لِل، يبِّ  : َأمل  َ َْزَ  بَن َعْمبٍو اَ ْسَلِمل  ألِّ اـؤم،نَي َعاِةَ َ  نول هللا ع،ها َزْوِج ال،يبِّ  نْ عَ  -12

  (1)م الق عليه.«.ِ مْل ِ ْئَت َفُلْم، َوِ مْل ِ ْئَت َفأَْفِطبْ »فـََواَ :  -وََكامَل َكِثرَي اللَِّيالِ  -ِب؟أََأُصوُل يف الس الَ 
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

  .فأل جيوز له الالطب ل حا لاقلد   ذا  المسافب سالبًا ُمَباًحا الاِلْطُب ابامجاع،جيوز لل وىل:األُ  الفائدةُ 
 َخس  أحوا : لل،اس يف الليال يف السالبِ  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 

 قيل حيبل.َمْن  ـََ َضب ُن اِبللَِّياِل، فـََهَ ا ُ ْخبَُه َلُه اللَِّياُل، و مْل َصاَل َأْجزَأَُه، و  األوىل: الُ احلَْ  
  .َصاَل َأْجزَأَهُ  ُه لَُه اللَِّياُل أ ًضا، و ملْ َمْن َ ُ قُّ َعَلْيِه اللَِّياُل َوالَ  ـََ َضب ُن بِِه، فـََهَ ا ُ ْخبَ  :ةُ يَ انِ الثَّ  الُ احلَْ 

 أو سالبٍ  بوعيال ٍ نمضامل  غو  يف غري كاـعليه الوضاء، ولخن   قُّ  ن ال   ق عليه الليالُ مِ :ةُ ثَ الِ الثَّ  الُ احلَْ  
 فا فضل هل ا أمل  لول يف السالب. ،عليه الوضاءُ  في قُّ 

فود اع لف العلماء يف وال   ق عليه الوضاء، الليال وعدمه، س و  ع،ده ا مباملن  مَ  :ةُ عَ ابِ الرَّ  الُ احلَْ  
 ااسألل ابن تيمي  واع انه  يهُ اامال أ د،م هب وهو واللحيح أمل ا فضل له الالطب،ا فضل له،

 .الداةم  لإلف اء  ، ُ ابز والل   ،ا ابنُ و يخُ  
للحً  كأمل   ووى به على اجلهاد، أو على أمل  س اليد اـسافب ابلالطِب زايدَ  عبادٍ  أو م :ةُ سَ اخلامِ  الُ احلَْ  

 (2) طب يف ف ح مخ .ابلالِ  ه أصحابَ   كما أمب ال،يبُّ  طبُ الالِ  فا فضل له يف ه ه احلا  ،أداء الُعمب  
كما جيوز له الالطب أح،اء السالب، والالطب  ذا ،جيوز الالطب للمسافب من أو  ما  بج من بلده  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 

دعل الالطب أ ضا يف نجوعه، و ذام  ال ت،  قلب اللأل  كاليول واليومني والثألح  وحنوها، وهلأقال ببلد  قا
 يلزمه  تالُ فو مل دعَلها صاةًما،،بلده مالِطًبا فله أمل   م ِفطَبه وال  لزل اامساُك على اللحيح م،ووغ العلماء

 .هِ صيامِ 

                                 
 (.1121)789د2(، ومسلم 1841)686د2( نواه البخان  1)

 .( 28) ، وسيأيت ب مامه  مل  اء هللا يف ه ا الخ اي )احلد   نقم(1120)789د2مسلم  نواه( 2)
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َماتِ حُ   هِ كُم اْلَِْماِع يف نَ َهاِر رََمَضاَن َوُمَقدِ 
 
َ،َما حَنُْن ُجُلوٌس ِعْ،َد ال،يبِِّ  :ا َ قَ  ُهَب ـَْبَ   عن أيب -13  !َهَلْختُ  ،اي َنُسوَ  اَّلل ِ  :ِ ْذ َجاَءُه َنُجٌل فوا َ   بـَيـْ
 :قا َ ، «؟اجتَُِد َنقـََبً  تـُْعِ ُوهَ  هلْ »: اَّللِ   نسو ُ  ا َ وَ فَـ  !ى اْمبََأيت وأا َصاةِمٌ لَ َوقـَْعُت عَ  :ا َ قَ  ،«؟ َ ا لَ مَ »: ا َ قَ 
 ،«فـََهْل جتَُِد ِ ْطَعاَل ِس ِّنَي ِمْسِخيً،ا»: ا َ وَ فَـ  ،الَ  :ا َ قَ ، «؟فـََهْل َتْسَ ِطيُ  َأمْل َتُلوَل َ ْهَبْ ِن ُم َـَ اِبَعنْيِ »: ا َ قَ  ،الَ 
َ،ا حَنُْن عَ ،  َفَمَخَ  ال،يبُّ  :ا َ قَ . الَ  :ا َ قَ  : ا َ قَ  -َواْلَعَبُق اْلِمْخَ لُ  -بٌ ِبَعَبٍق فيه تَْ   ُأيتَ ال،يبُّ  ل َ ى ذَ لَ فـَبَـيـْ
 فـَوَ  ؟! َنُسوَ  اَّلل ِ أََعَلى أَفـَْوَب ِمينِّ ايَ  :الب ُجلُ  ا َ وَ فَـ  ،«ا فـََ َلد ْق ِبهِ  َ هَ   ْ عُ »: ا َ قَ  ،أاَ  :ا َ وَ فَـ ، «؟أَْ َن الس اِةلُ »

َهاالَ  نْيَ ا بَـ اَّللِ  مَ  مُث   ، َبَدْ  أَنـَْيابُهُ ىت  حَ   َفَضِحَ  ال،يبُّ  .َأْهِل بـَْيِِت  نْ َوُب مِ أَْهُل بـَْيٍت أَفْـ  - ُبِ ُد احْلَب تـَنْيِ  -بـَ َـيـْ
 (1)م الق عليه. .«َأْطِعْمُه أَْهَل َ »: قا َ 

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
للاةُم بَطل فَمىَت جام  ا ،وأْكبَـبُها  مثاً  اـالطِّبا ِ  وهو أْعَظمُ  ،اجلماعُ حيبل على اللاةم:  وىل:األُ  الفائدةُ 
م   ،يف ه ا اليولعن اـالطِّبا   واامساكُ  ،ال وب ُ  مْل كامل يف هناِن نمضامَل واللوُل واجٌب عليه َلزِمه  .صوُمه
م جَيْد فليال  هب ِن م  ابعني ال  فإمل ،ع ُق نقبٍ  مؤم، ٍ  :وهل ،الخالانُ  اـغل ظ ُ وعليه  ،بدال ع،ه  ولٍ قضاِء 

ل العيد ن وال  ب قِ حسل   أو بعلِّ   ـُاْلطِب بي،هما  ال  لُعْ نٍ  بِض والسالب ،فإمل َم  س طْ  صياَل و  ،كأاي 
َ
اـ

 .من قو  البلد ا نلف توب بً نب  أو كيلو و كيلو و ِلُخلِّ مسخنٍي   ام  ابعني فإطعاُل س ِّني مسخي،ً   هب نِ 

و س  ذل   ،و الطبفعله  ال جيوزُ  فإنه ْلًدا،قَ  هِ العلِ بِ   ذا أنز  :ا و   ْنزاُ  اْلَميِنِّ نوعامِل: :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
 .ان ٌ ولي  عليه كال   فيما بعد، و وضيه،  ال وب ُ  اليول وعليه

  ِ  ْ َمــالْ  و ذا أنــز  ،عليــه وال  الطــبحــبَج فإنــه ال ابالحــ ألِل أو ال الخــرِي  بغــري ِفعِلــِه وال اع يــانِه،  ذا نــز : الثــاين
 . ب  الطِِّ  اللحيح أنه الف مهاوحنوِ  م ٍ أو لَ  ب وبيلٍ 

 توو  ، فه ا ال َبس بالعله،ب هو ٍ  يف اجلماع أو  نزا  اـينِِّ  ن الوقوعِ مِ  َ ِْلُ  نـَاْلَسهُ ال    :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
َوَلِخ، ُه أَْمَلُخُخْم  ،َو ـَُباِ ُب وهو َصاةِمٌ  ، ـَُوبُِّل وهو َصاةِمٌ  اَّللِ   و ُ سُ نَ  كاملَ »:  َعاِةَ َ  نول هللا ع،ها

فأل جيوز  ،ب هو ٍ  اـينِِّ  أو  نزا ِ  يف اجلماعِ  الوقوعِ ن   ى مِ و  َ ِْلُ  نـَاْلَسهُ ال   ال و م الق عليه، ( 1).«هِ ِاْنبِ 
  .عن الالسادِ  هِ ا لل  ن عِ ، َوصواً لليامِ َسد   له ذل ،

  
 

                                 
 .: الز بيل أو اـِخ ل ال    وو  فيه ال مب أو غريهقبَ عَ وال ،(1111)781د2مسلم و  ،(1834)684د2البخان   نواه( 1)
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 مِ الدَّ  اجِ رَ إخْ وَ  ةِ امَ جَ حلِْ ابِ  رُ طْ الفِ                                       
 
اِد بنِ عن  -14 ابن و  داود وأبأ د و نواه  .«أَْفطََب احْلَاِجُم َواْلَمْحُ ولُ »: قا َ   يب  ال،   أمل    َأْوسٍ  َ د 
 (1)وغريُهم. واحلاكمُ وابُن عز َ   : أ ُد وابُن اـد ينِّ وابُن ناهو ْه والبخان ُّ والُعويللُّ وصححه ا ةم  ،ماجه

 :ائدُ فو  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ  
احلد ُ   د   و ،  َ مَ اـِح َ  اْلِمْحَ َم أو تسمى آبل  عاص ٍ  ن البدملِ  عباج الدل مِ هل:احلَِْ اَمُ  الفائدُة األُوىل:

  َ تيمي   ااسألل ابنِ   يهِ  اع يانُ هو و ،أ دَ  م هُب اِامالِ  ْعباُج الد ِل ابحل امِ ،وه اِمَن اْلُماَلطَِّباِ : َعَلى أمل  
 (2).ن هم هللا عثيمنيٍ  ابنِ  والعألم ِ  ابزٍ  ،ا ابنِ الداةم  لإلف اء و يخِ   ، ِ الل  و  لويم،وتلميِ ه ابِن ا

 الدَُّم اخْلَارُِج ِمَن الَبَدِن ِبَغْيِ احلَِْجاَمِة نَ ْوَعاِن:الفائدُة الثَّانيُة:  
 الخثري لِ سحب الد   حُِِّب َعَلى الَبَدمِل، مثُل:، وهو الد ُل الخثرُي اـؤ خمِ يف احلْ   ِ امَ  َ حلِْ ابِ  قُ حَ لْ ما  ُـ النوُع األوُل:  
 ووجب عليه الوضاء.  فود أفطب،للضبون   هُ لَ عَ و ذا فَـ  ،ذل وُز لللاةم فأل جيَُ ، هِ بِ  عِ بُّ بَـ لل ـ  
، وه ا ملِ دَ بَ جزء من أجزاء ال أ ِِّ  نْ مِ  ، وهو الد ُل اليسرُي اخلانجُ مِ خْ يف احلْْ   ِ امَ  َ حلِْ ابِ  قُ حَ لْ  ُـ  ال ما اين:الثَّ  النوعُ  

 ،لِ  ْحِليلِ  الوليلِ  لِ الد   بِ حْ سَ أو ،بحِ أو اجلُْ  ،نِِّ السِِّ  أو قل ِ ،ابلبُّعا فِ  ال  ـُاْلِسُد الل َياَل، مثُل: عبوِج الدلِ 
حرِي ب يف البدمل ك أال  ؤحِِّ   ذْ  ،ب ل اللاةُم  بُ فأل  الطِ ؛ ا س،املِ  ا ِ  َ بْ فُـ  أو اكِ وَ السِِّ  ابس عما ِ   ِ ثَ اللِِّ  نَ مِ  هِ بوجُ عأو 

كما لو كامل   هِ اع يانِ  بغريِ  الخثريِ  الدلِ  خببوجِ  ب اانساملُ ال  الطِ  و.، وا صُل ِصح ُ  اللْوِل  ال  ِبَدليلٍ احل ام ِ 
  ىضَ وقَ  بَ أفطَ  هِ لضعالِ  أو غريه، لخ،ه  ذا اح اج  هللا الالطب سيان ٍ  حادوِ  بسببِ 

ِعدِ  ِمن طعاٍل أو  باٍي عن طب ق اْلاَلم، : ِمَن اْلُماَلطِّبَاِ : ال ـ َويُّؤ عَ الفائدُة الثَّالثةُ  
َ
 ْمًدا، وهو  عباُج ما يف اـ

(3). قا  ابُن اـ، ِن ن ه هللا: أمجَ  أهُل الِعلم على  بطاِ  صوِل َمن اس واَء عاِمًدا
     

                                 
ابــن حبـــامل  هصــححو    (3138)217د2الخـــربى  يف ال،ســاةل( و 1681)537د1ابـــن ماجــه (، و 2369(،)2368)308د2داود  وأبــو  ،122د4أ ــد  نواه( 1)
                 .  592د1اـس دنك على اللحيحني يف واحلاكم  (،3533)302د8

، وف ــــاوى ابــــن عثيمــــني 258د15، وف ــــاوى ابــــن ابز 262د10وف ــــاوى الل ،ــــ  الداةمــــ  ، 61د61،4د2 زاد اـعــــاد، و ، 252د25ف ــــاوى ابــــن تيميــــ  (  ،ظــــب: 2)
 .239د19

 .خل عن ابن مسعود وابن عباس أمل الولء ال  الطبوحُ  ، وفيه:23د3اـغين  (3)
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 روُط الِفْطِر ابْلُمَفطِ َراتِ شُ ا وَ اهَُ نَ عْ  مَ ا يف مَ وَ  بِ رْ الش  وَ  لِ كْ ألَ ابِ  رُ طْ الفِ 

 
َا ،َصاةٌِم َفَأَكَل أو َ ِبَي فـَْليُِ م  َصْوَمهُ  وَ ن َنِسَل وهُ مَ »: اَّللِ   سو ُ نَ  قا َ  :قا َ   ُهَب ـَْبَ  يب أَ  نْ عَ  -15  فَِإّن 

  (1).م الق عليه.«َأْطَعَمُه هللا َوَسَواهُ 
 يتعلق بذا احلديث فوائد:

 بطب وني: ال باي  هللا اجْلَْو ف  لاُ  الط عاِل أو   السد الليالَ  :وىَل األُ  ةُ دَ ائِ الفَ 
َ َلُخُم اخْلَْيُط ا َبـَْيُ  ِمَن اخْلَْيِط )لووله تعاهللا:  بُي،ا كُل أو ال ُّ  األول: يقُ رِ الطَّ   وَُكُلوْا َواْ َببُوْا َحىت   ـَ َـبَـني 

 دعا  ال باي أو الطعال عن طب ق  ما:،و دعل يف حخمه  (2) (وْا اللَِّياَل ِ هللَا ال ْيلِ اَ ْسَوِد ِمَن اْلاَلْ ِب مُث  أَِتُّ 
   ،  نه مدعل لل و ف .ا نفِ 

 وهو  يئامِل:  ،ما كامل هَْعىَن ا ْكِل وال بيِ الثاين:  يقُ رِ الطَّ  
ابلدل ، ومن ع،ده غسيل كلى ، فخل ذل  أمل ُ لاَي ب،ز ٍف فُيحوَن : كَحْوُن الد ِل يف اللاةمِ أَحُدها:  

 .  ا كل وال بي  هنا هعىن ِِّ ُ  غَ مُ الْ اِابُب : همااثني    الطِّب .
 : (3) بوشٍ  ُ  حألح ُ  اـالطِّبا   ال  ذا توافب ْ  نَ مِ  ب لءٍ  اةمُ الل   بُ طِ ال  ـُالْ  الَفاِئَدُة الثَّانيُة:
آ َأْعطَْأُُتْ َولَْيَ  َعَلْيُخْم ُجَ،اٌح ِفيمَ )ماً، فإمل كامل جاِهأًل م  الِطُب، لووله تعاهللا: أمْل  خومَل عالِ  الشرُط األوَُّل:

ُ َغاُلوناً ن ِحيماً         .   (4) (ِبِه َولَـِخن م ا تـََعم َدْ  قـُُلوُبُخْم وََكامَل اَّلل 
  .   أمْل  خومَل ذاِكباً، فإمْل كامل اسياً فليامُه صحيٌح وال قضاَء عليه  الشَّرُط الثاين:

    . ابْع َيانه  ـالطِّبَبمل   ،او  ا ال مخبها أمْل  خومَل ُرْ اناً  الشَّرُط الثالُث:
َ،ِ ، ِو بَِب اـَضاد اِ  احلَْ ابال  ـُاْلِطُب الل اةُِم  الَفاِئَدُة الثَّالثة: َيوِ  ِ ، ِو بَِب ا نسولني  هنا غري مغ   . ِابَِب اْلُمَسخِِّ

الط يَِّبِ ،   حِ اةِ وَ الب    م الطب أ ضا ب وال  ما  ا كس ني أو الُبخان لِْلَمْبَوى.س عاو  بو،الب  اخِ   خَب  امع سابوال 
، وم أي  دليل  بعل  ،  اللاةم من ذل ، وا حوش  دعل  هللا اجلو ف لٌ بْ  نه لي  للباةح  جِ كالَبُخوِن، 

  .جت،به
 
 

                                 
 . 187( سون  البوب  آ   2) .(، وه ا لالظه1155)809د2  مسلم(، و 1831)682د2  البخان  نواه( 1)
 . 5( سون  ا حزاي آ   4( ماعدا احلي  وال،الاس . )3)
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 هاوفضلُ  انَ يف رمضَ  مرةِ العُ  استحبابُ                                  
 

ا  ذَ »: ا َْنَلاِن  ـَُواُ  هلا أُلُّ ِسَ،املٍ  نَ الْمبَأٍَ  مِ  قا َ   مل  ال،يب  أَ ع،هما نول هللا َعب اٍس  بنِ عبِد هللا عن  -16
 (2).«َح  ً  َمِعل» ا:هلمَ  ، ويف نوا  ٍ (1) .م الق عليه«تـَْعِدُ  َح   ً  ُعْمَبً  فيهِ  فإمل   ،َنَمَضامُل فَاْعَ ِمبِ  اءَ جَ 
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

عن أيب عمبُ  ِمن ا عماِ  اللاحلِ  اـبغ ِب فيها  بًعا، وهلا فضاةُل كثريٌ  م،ها ما حبت ال وىل:األُ  الفائدةُ 
،َـُهَما»: قا  َأمل  َنُسوَ  اَّللِ   ُهَب ـَْبَ   ُبوُن لي َ  ،اْلُعْمَبُ   هللا اْلُعْمَبِ  َكال اَنٌ  ِلَما بـَيـْ  له َجزَاٌء  ال   َواحلَْجُّ اْلَمبـْ
، وأفضل زمٍن لألع ماِن  هُب نمضامل، فالعمبُ  فيه تعدُ  يف الالضِل َح ً  أو َح ً  م  (3).م الق عليه«اجْلَ،  ُ 
 . مبِ  عموًما ويف نمضامَل علوًصا، في،بغل احلبُص على أداِء العُ ال،يبِّ 

  أل جيوز له جتاوزه بدومل  حبال، وال ومب على اـيوا ،ف َمن ذهب  هللا مخ   ب د العمب  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
و مل جتهز يف بي ه ابالغ سا  ولب  مألب   سافب ابلطاةب  فإنه حيبل  ذا حاذى اـيوا  أو قبله بيسري، 

 ابلعمب  فإنه ال   حلل ِمن ه ا ااحبال ااحبال ولّب    ذا عود احملبل ني َ و  ااحبال فهو حسن  نه أ سب له،
 مىت  اء، بل ال   حلل  ال إبَحِد أمب ن مها:

  َبنكاهنا وواجباهتا، و  حلل م،ها ابحللق أو ال ولري. َبمل أييت ،ل عمبته تا :أوالً  
أمل حيلل له مان  قهب   ،عه من  تال العمب ، فإمل كامل قد ا رتش ع،د ااحبال فوا : )لبي  عمب ،  ا:اثنيً  

ء، و مل م  خن فإنه   حلل ع،د وجود ه ا اـان  من غري  ل حي  َحَبْسَ ين(، ين حاب  َفَمِحلِّلسَ بَ فإمل حَ 
 ، مث حيلق أو  ولب، وب ا   حلل من  حبامه.، في حلل ب بح  ا ٍ بِ ا رتش فله حخم احمللَ 

، مث وهو ني  الدعو  يف ال،س  ت خومل العمب  يف اجلمل  ِمن أنبعِ  أ ياَء هل: ااحبالُ  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
 . الطوا ُف ونكع ني بعده، مث السعُل، مث احللُق أو ال ولريُ 

  
                                    

     
 

                                 
 .، وه ا لالظه(1256)917د2مسلم و  (،1690)631د2البخان   نواه (1)

 (، ومسلم يف اـوو  السابق.1764)659د2البخان   نواه (2)

 .(1349)983د2مسلم و  (،1683)629د2 البخان  نواه (3)
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    ُسنِ يَُّة السِ واِك لِلصَّاِئمِ                                         

 
َ َمْبتـُُهْم  -أْو َعَلى ال، اسِ  -َلْوال َأمْل َأُ ق  َعَلى أُم ِِت »قاَ :  أمل  َنُسوَ  هللا  عن أيب ُهَب َبَ   -17

 (1)«.ع،َد ُكلِّ َصأل ٍ »م الق عليه، ولالُظ مسلم: «.َ  ُكلِّ َصأل ٍ اِبلسَِّواِك مَ 
 يتعلق بذا احلديث فوائد:

د   احلد ُ  َعَلى أمل السواَك ُس، ٌ  لللاةم يف هنان نمضامل وغريه يف الالبض وال،الل يف أو   الفائدُة األوىل:
، وذل  (2)ل العلم ن هم هللا تعاهللاال،هان ويف آعبه، فأل  خبه السواك لللاةم على اللحيح من أقوا  أه

لعمول ه ا احلد   حي   دعل فيه اللاةم وغريه، قا  ابن الويم ن ه هللا: أكثب أهل العلم ال 
ِ َذا ُصْمُ ْم فَاْسَ اُكوا اِبْلَغَداِ  َواَل َتْسَ اُكوا »قَاَ :  أمِل ال، يبِّ  أم ا حد   َعِللِّ  ، (3) خبهونه.اهـ

حد   وعيف ال َ ِلحُّ عن ال،يب فهو  . «.اِبْلَعِ لِِّ 
 (4) ،    

 سن لللاةم كغريه اس عماُ  فُب اِ  ا س،امل واـعاجني اـخلل  ل ل ، وحخمها يف اجلمل    الفائدُة الثانيُة:
ُسِئَل  يخ،ا اامال عبد العز ز بن ابز ن ه هللا: هل جيوُز لللاةِم أمل  س عمَل  وقدكحخم السواك الب ْطِب، 

  ومَل ا س،امِل يف هناِن نمضامَل؟ فأجاي ن ه هللا: ال َحبََج يف ذلَ  َمَ  ال  َحالُِّظ عِن اب ألِع  لٍء م،ُه،مع
ِِ يف أو   ال،هاِن وآعبِهِ   . (5).اهـ كما ُ  بُع اس عماُ  السِّواِك للل اةِم

ذل ، سئل العألم  عبدالب ن  م  ضبهاع لط طعم السواك ابلب ق فاب لعه  ذا تسوك اللاةم و  الفائدة الثالثة:
بن اصب السعد  ن ه هللا:  ذا اس اك وهو صاةم فوجد حبان  أو غريها من طعمه فبلعه، فهل  ضبه؟ و ذا 

 فأجاي: ال  ضبه يف اللونتني،  ه ن ق مث أعاده وبلعه، فهل  ضبه؟أعبجه من فمه وعلي
هللا، وا مب ابلسواك لللاةم و ابح ه   مل كما نص عليه ا صحاي يف ا عري ، وهو عاهب كألمهم يف ا و 

    (6)ـ  كله، فأل َبس به  مل  اء هللا ذل

 

                                 
 (.252)220د1(، ومسلم 847) 303د1( نواه البخان  1)

 س   أقوا . 14د11للعلماء يف السواك لللاةم سبع  أقوا ، وذكب العيين يف عمد  الوان   97د4( ذكب ابن العباقل يف طبح ال ثب ب 2)

 .351د6حا ي  ابن الويم على س،ن أيب داود  (3)

موقوفًا َعَلى  78د4، والطرباين يف اـع م الخبري 274د4، والبيهول يف الس،ن الخربى 204د2( مبفوًعا، ونواه الدانقطين 2137)82د6نواه البزان يف مس،ده  (4)
. ونووه أ ضا عن عباي  ، والطـرباين يف اـع ـم 274د4الخـربى ، والبيهوـل يف السـ،ن 204د2(، والدانقطين 2138)83د6مبفوًعا، نواه البزان يف مس،ده  َعِللٍِّ

 .   88د5، واخلطيب يف أتن ه بغداد 78د4الخبري 

           .  261د15( ةموع ف اوى ساح  ال يه ابن ابز 5)

  .229اصب السعد  ص( ف اوى ال يه عبد الب ن بن 6)
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 مِ ائِ لصَّ لِ  هُ بُ ن   ي تََ غِ بِ نْ ا ي َ مَ َمْشُروِعيَِّة الصِ َياِم و  احلِْْكَمُة ِمن                    

 
فـََلْيَ  َّللِِ  َحاَجٌ  َأمْل  ؛الزُّوِن َواْلَعَمَل بِِه َواجْلَْهلَ  َدَْع قـَْوَ   ن مَْ مَ » :ا َ قَ   ال،يب   مل  أ   َ بَ  ْـ بَ هُ  يب أَ  نْ عَ  -18
 (1)..نواه البخان «دََع طََعاَمُه َوَ بَابَهُ  َ 
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

ه ا احلد   أصل عظيم يف بيامل احلخم  من م بوعي  الليال، فإمل هللا تعاهللا م   بع  وىل:األُ  الفائدةُ 
ل االم ،اع عن الطعال وال باي وحنومها من اـباحا  يف ا صل، و ّنا  بع الليال حلخم  الليال  ج

يف ه ا احلد  ، وذكبها هللا تعاهللا يف ك ابه الخب  وهل تووى هللا جل وعأل، فوا   عظيم  ذكبها ال،يبُّ 
، وتووى (2)(ُكِ َب َعَلى ال ِ  َن ِمن قـَْبِلُخْم َلَعل ُخْم تـَ ـ ُووملَ اَي أَ ُـَّها ال ِ  َن آَمُ،وْا ُكِ َب َعَلْيُخُم اللَِّياُل َكَما  تعاهللا: )

   . هللا تعاهللا تخومل ابتَِِّباِع َ ْبِعِه وِعَباَدتِِه َوطَاَعِ ِه ِباِلْعِل َما أََمَب ِبِه وتـَْبِك َما نـََهى ع،هُ 

: «َواجْلَْهلُ »:  عين العمل ابلباطل، «بِهِ  َواْلَعَملُ »وقو  الباطل،  الخ ي :«الزُّونِ  قـَْو ُ » :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
الس اَلُه، سواء أكامل َساَلًها على ال،ـ اْلِ  أو َعَلى اآَلَعبِ َن، و دعل يف اجلهل مجي  اـعاصل  هنا من اجلهل 

َا ال ـ ْوبَُ  َعَلى اَّللِِّ لِل ِ  َن  ـَْعَمُلومَل السَُّوءَ ابهلل وعظيم قدنه و بعه، كما قا  تعاهللا: ) ِِبََهاَلٍ  مُث   ـَُ وبُومَل ِمن  ِ ّن 
من عمل  :ابن عباس نول هللا ع،هما قالَ  ،(3)(َقبِ ٍب َفُأْولَـِئَ   ـَُ وُي اَّللُِّ َعَلْيِهْم وََكامَل اَّللُِّ َعِليمًا َحِخيماً 

 ، فد  احلد   على أمب ن:(4)من جهال ه عمل السوء ،السوء فهو جاهل
   نوِي واـعاصل أكثَب من غريه، و ال م  خن لليامه معىن.أنه   أكد على اللاةم تبُك ال األول: 
   .أمل ال نوي واـعاصل تؤحُِِّب يف اللول ف  بحه وُتْضِعُف حوابه الثاين: 

 فأل بد أمل   ميز اـسلم يف صيامه ب ووى  على طاع  هللا   الليال مدنس   رتىب فيها اـسلم :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
          .رتك ما اع اده من اـ،خبا  ولري يف الواجبا ، و اع اده من ال هللا جل وعأل، فيرتك ما

                                 
              

 (.1804(، )5710)2251د5البخان  نواه  (1)

 .17، تالسري سون  ال،ساء آ   298د4( نواه الطرب  يف تالسريه 4)  .17( سون  ال،ساء آ   3)  .183آ    البوب سون   (2)
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 راِم يف الصِ ياِم وغيِهِ ُوُجوُب ِحْفِظ اْلوارِح عِن احلَْ 
 

 ،َ َالَ َ  الَ  ل َ الزَِِّا ُمْدنٌِك ذَ  نَ آَدَل َنِليُبُه مِ  بنِ اى لَ ُكِ َب عَ »: قا َ   ال،يب   مل  أ عن أيب ُهَب ـَْبَ   -19
َ،امِل فَ   َوالبِِّْجُل زَِاَها ،َواْلَيُد زَِاَها اْلَبْطشُ  ،َواللَِّسامُل زَِاُه اْلَخأللُ  ،َوا ُُذَامِل زَِامُهَا االْسِ َماعُ  ،زَِامُهَا ال، ظَبُ اْلَعيـْ

ُق ذل َ  ،َواْلَوْلُب  ـَْهَوى َو ـََ َمىن   ،اخْلُطَا بُهُ  َوُ َلدِِّ   (1).م الق عليه.«اْلاَلبُْج َوُ َخ ِِّ
 يتعلق بذا احلديث فوائد:

، وخباص  يف حىت ال و  يف الزا احلويول أعضاءه من فعل احلبال جيب على اـؤمن أمل حَيْاَلظَ  الفائدُة األوىل:
 :ها،مِ  يف احلد    هللا أنواعٍ   نـَب َه ال،يبُّ  وقد،ه ا ال هب الخب  

نَ ِزان فأوهلا:              . ما  ؤدِّ   هللا الوقوع يف الزا كلِّها، وخِبَاص  ٍ  هللا احملب ما    ال، ظَبُ وهو  :يِ اْلَعي ْ

 وغري ذل . ا غاين احملبم  كاس ماع هللا احلبال،   االْسِ َماعُ وهو  : يِ اأُلُذنَ  انَ زِ َواثنيها:  
    وحنوه.ل،ساء ومعاكس  اال،طق ابلخألل الالاحش،وهو الخألل احملبل، ك :اللِ َسانِ  انَ زِ اثلثها: و  
، وخباص  ما نِ  ْ بم ووببم وكلِّ م،خب  ُبتخب ابليدَ  اْلَبْطشإ  اء ال،اس ابليد ن كك   :نِ يْ دَ اليَ  انَ زِ عها: رابوَ  

   . عن طب ق ال بخ  أو البلوتوو أو  ا وصل  هللا الزا احلويول؛ كمعاكس  ال،ساء ببساةل اجلو  
كاـ ل بما يف اـعاكسا ، أو للزا هللا،  يف معلي  هللا تعاوهو اس عماهُلما  :الَقَدميِ  انَ زِ خامسها: وَ  

 .ُبما ِ احلُْ  وان هاكِ  ا لإلفساد يف ا نضم ل باحلويول، أو اـ
  ساهل بيامل عطبها حىت الال ،الري م،ها وتوبيحها؛و  :وذل ه ه اـعاصل زًِا  َس ى ال،يبُّ  الفائدُة الثانيُة:

 يول، فما كامل موصأل  ليه ووسيل  للوقوع فيهأهنا قد تؤدِّ   هللا الزا احلويها، وم،ها: ال،اس ف
 اس حق أمل  سمى ابسه.  

 ا عضاء يف بع  ا عما  وخباص  يف علبا ه ا فمن ذل :زا أنواٌع من جي م   قد الفائدُة الثالثُة:
اس خباج اللون اـوجود  يف اجلواال  عن طب ق الربامج اـ خلل ؛ في  م  يف ه ا زا اليد ن  أوال: 

   . ي،ني، كما  مل فيه جتسًسا وك اًلا للعونا ، و  اعً  للالاح   ون بًا للبذ ل  و   اًء للمؤم،نيوالع
أو اجلباةد  أو الالضاةيا  ن ُب اللون احملب م  اـخل   اب دي والسلوك، وتوز ُعها عن طب ق ااأل  اثنيا: 

  جيوز فعله. بال الوكل ه ا ح البلوتوو أو ال بخ  الع،خبوتي  َبنواعها، أو عن طب ق
  
 

                                 
 .َوالبِِّْجل ،َواْلَيد ،ا ُُذَاملِ  :(، وه ا لالظه، ولي  يف البخان  ذِْكبُ 2657)2047د4مسلم (، و 5889) 2304د5البخان   نواه (1)
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 هُ لُ وفضْ  مِ ائِ لصَّ لِ  ورِ حُ الس   ةُ يَّ ن ِ سُ                                    
 
ُِ يف  َتَسح ُبوا فإمل  » : يبُّ ال،   قا َ  :قا َ   ال ٍ مَ  بنِ  أن ِ عن  -20  (1)م الق عليه. .«ُحوِن بـَبََك ً  ال  

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
ُتُه: )ابلضمِّ(: ا كُل أو ال ُّبُي يف وقِت الس َحِب ب،يِ  اللول.ُحونِ السُّ  وىل:ألُ ا الفائدةُ   بِ آعِ ِمْن  أُ بدَ  َ  َوَوق ْ

قا  احلافُظ ابُن  بعُ  العلماِء ابلال ب الخاِذِي، ، وحد د بدا َ هُ قِ ادِ الالْ ِب الل    هللا طلوعِ  بحِ اللُّ  بيلَ قُ  يلِ الل  
). ُ و  ا َ  الال بُ  هُ لُ أو   :وقيلَ  ...بحِ اللُّ  بيلَ قُ  بُ حَ والس  َحَ ٍب ن ه هللا: 

والس،  أتعري السحون ري   خومل (2
  .االن هاء م،ه ع،د ا ذامل الثاين للأل  الال ب

ِغيِب يف  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ  لخثب  ال،لوص الِت حت    ٌ دَ ك  َؤ مُ   ٌ ،  سُ ، وا عهب أنه ُحونِ الس  َد   احلد ُ  َعَلى الرت 
فد  على أنه  الس ُحونِ وقد أطلق احلد   ، (3)ما فيه من اـخالال   هل الخ اي فإهنم ال   سحبومل ليه م ع

جيزئ فيه أقل ما  سمى سحونا قليأل كامل أل كثريا، فمن تسحب ابلوليل دعل يف ببك  السحون، في،بغل 
 عنففضل ما  ـَُ َسح ُب ِبِه اـاء وال  ْمُب،للمسلم أمل ال  دع الس حون ولو ب بب  ماء أو ب مب  أو بغري ذل ، ومن أ

 (4).داود نواه أبو .«ال  ْمبُ  اْلُمْؤِمنِ  َسُحونُ  نِْعمَ » :قا َ   ال،يب   أمل    ُهَب ـَْب َ  أيب

 :(5) البَـبََك ِ  نَ مِ  نوعنيِ  ت ملُ  وهي ، ببك  الس ُحونَ َد   احلد ُ  َعَلى أمل  يف  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
 ا جبِ  وحلو ِ  ، واالق داِء بِه واتباِع س،ِ ِه،وَذِلَ  ِلَما ِفيِه ِمْن ام ثاِ  أْمِب ال،يبِّ  ا: البَ رََكُة الشَّْرِعيَُّة،أوَّهُلُمَ  

 .   مظ،  ااجاب الس َحِب ال   هو وقت يف  واالس غالان ل كب والدعاءيف  بِ بُّ سَ وال    ،والثوايِ 
والزايد  يف ال، اش ومدافع  وَذِلَ  ِلَما ِفيِه ِمْن تغ  ِ  الَبَدمِل وقو تِِه على اللول،  ،واثنِيُهَما: البَ رََكُة الَبَدنِيَّةُ  

  و (، ال   وعِ اجلُْ  اعَ دَ  دنأ عن اللاةم )صُ  نه ابلسحون  ، وهل ا  ،لح ا طباءُ ال    ثريه اجلوع قِ لُ اخلُْ  سوءُ 
 (6).   لِ يف الد   بِ خ  السُّ   ِ بَ سْ نِ  هبوشُ  :وسببهُ  ،بوملَ ال  ن ال   سح   بع  اللاةمنيَ ل

 

  

                                       
                                 

         .(1095)770د2 مسلمو  (،1823)678د2 البخان  نواه( 1)

 .487د2( ف ح البان  2)

 .(1096)770د2 مسلم نواه.«بِ حَ الس    ُ لَ كْ أَ :ايِ  َ خِ الْ  لِ هْ أَ  الِ يَ صِ وَ  ا،َ امِ يَ صِ  نْيَ بَـ  امَ  لُ لْ فَ » :  قا  (3)

 (.562) 99د2 اللحيح  السلسل  يف ا لباين هصححو  (،2345)303د2 داود نواه أبو (4)

 .362د19ف اوى ال يه ابن عثيمني ، و 379د6ااموع و  ،206د7  بح ال،وو  على صحيح مسلمو  ،139د4ف ح البان   ،ظب:  (5)

 .621اـوسوع  الطبي  الالوهي  للدك ون أ د ك،عامل ص ،ظب:  (6)
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 ائمِ لصَّ لِ  رطْ فِ الْ تَ ْعِجيِل  ةُ يَّ ن ِ سُ 
 
وا لُ    ا عَ مَ  رْيٍ خِبَ  اسُ ال،   ا ُ زَ  َـ  الَ » :ا َ قَ   هللاِ  سو َ نَ  أمل    الس اِعد ِِّ  دٍ عْ سَ  بنِ  لِ هْ عن سَ  -21
 (1).م الق عليه.«بَ طْ الِ الْ 

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
أمب  وأمل بعد حتوق غبوي ال م واـبادن   ليه  الالطب تع يلُ  د   احلد ُ  على أمل الس،  وىل:األُ  الفائدةُ 
 .م، ظما وهم خبري ما داموا  افظني على ه ه الس، ال زا  ا م  

 ى اـاء،لَ إمل م   يسب فعلى ال مب، فإمل م   يسب فعَ فطب،اللاةم على البُّ  أمل  الطبَ  ن الس، ِ مِ  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
 ا ٍ بَ طَ نُ  نْ خُ  َ  مل مَْ إِ فَ  ،للِِّ لَ  ُ  ملْ أَ  لَ بْ قَـ  ا ٍ بَ طَ ى نُ لَ عَ  بُ طِ الْ  ُـ   يبُّ ال،   املَ كَ »:قا َ  بن مال   عن أن ِ ف
ذ  ؤ الت عاليال ٍ  على أ ياءَ   الطبُ  كامل و (2)أ د نواه«اءٍ مَ  نْ مِ  ا ٍ وَ سَ ا حَ سَ حَ  ا ٍ بَ تََ  نْ خُ  َ  مل مَْ إِ فَ ،ا ٍ بَ مَ  َ فَـ 
  (3)ب  ِ السخ   ن اـوادِِّ ـا    مل عليه مِ ؛سب   اهلضم سب   االم لاص طُب أو ال مبُ بُ الف ، َ دَ عِ مَ الْ 

َدُ  م،ها: الفائدُة الثَّالثُة:   ـ بوعي  تع يل الالطب ِحَخٌم ُم َـَعدِِّ
  ه ابللول.اـبادن  لطاع  هللا تعاهللا ابلالطب كما حللت طاع: الً أوَّ  
ا ع  ببعل  هللا  ا:لثً اثَ  م   بعه هللا تعاهللا.ا هتبك الغلو وال ،ط  يف الد ن ابلزايد  على الالبض  ا:نيً اثَ  

 الخ اي تبك ال  به ا:ابعً رَ   . لزمهم هواصل  الليال  ُ  ب ع ه من ال يسري وال سهيل حي  موال م   ها يف 
  ـَزَاُ  الدِِّ ُن عَاِهبًا الَ »:قا َ   ال،يب   مل  أ أيب ُهَب ـَْبَ   د  كما جاء ذل  يف ح  ،فإهنم  ؤعبومل الالطب

  (4).نواه أ د«َ مل  اْليَـُهوَد َوال، َلاَنى  ـَُؤعُِّبوملَ ،اْلاِلْطبَ  ا َع  َل ال،اسُ مَ    
 .العباد  مواصل  وأقوى له على ،أنفق ابللاةم أنه ا:سً ماخ  
 
 
                                  

                                 
 (.1098)771د2مسلم و  (،1856)692د2 البخان  نواه (1)

 (.922) نواء الغليل وحس،ه ا لباين يف ،َحِد ٌ  َحَسٌن َغبِ بٌ  لرتم  :اقا    (696)79د3الرتم   (، و 2356)306د2داود  وأب،و 164د3أ د  نواه( 2)

 149الدليل الطيب والالوهل، للدك ون حسامل مشسل اب ا ص  ،ظب: (3)

ابــن عز ــ   هصــححو  (،1698)542د1ابــن ماجــه (، و 3313)253د2الخــربى  يف ال،ســاةل، و واللالــظ لــه (2353)305د2داود  وأبــ، و 450د2أ ــد  نواه( 4)
 (:2538)صـحيح ووـعيف سـ،ن أيب داود ، وقـا  ا لبـاين يف596د1اـسـ دنك علـى اللـحيحني  (، واحلـاكم يف3503)273د8(، وابن حبامل 2060)275د3

 .حسن ه س،اد
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 اْْلُوُد َوِقَراَءُة الُقْرآِن يف رََمَضانَ                                   
 
ا مَ (1)َأْجَودُ  املَ كَ َو  ،اسِ َأْجَوَد ال،   هللِا  و ُ سُ نَ  املَ كَ »: قا َ  نول هللا ع،هما هللِا بن َعب اسٍ  عن عبدِ  -22

َلٍ   لِِّ كُ  ُل  ـَْلَواُه يف  ِجربِْ  املَ كَ َو  ، ـَْلَواُه ِجرْبِ لُ  نيَ َ ُخومُل يف َنَمَضامَل حِ  فـََلَبُسوُ  هللِا  ،َنَمَضامَل فَـُيَدانُِسُه اْلُوْبآملَ  نمِ لَيـْ
  ِ(2).م الق عليه.«البِِّ ِح اْلُمْبَسَل ِ  نَ َأْجَوُد اِبخلَْرْيِ مِ   ـَْلَواُه ِجرْبِ لُ  نيَ ح  

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
 اسَن ا عألق كل ها، و اسَن اللالاِ ، ولي  من كلم  هل أمج   مَجََ  نسوُ  هللا  وىل:األُ  الفائدةُ 
 :تْ الَ قَ   ه وِ لُ عُ  سئلت عن  َلم ا نول هللا ع،ها عاة   اـؤم،ني ألُّ من الخلم  الِت وصال ه با  حملاس،ه 

ا آبدابه وأوامبه خً سِِّ مَ  َ مَ  أ  :ن ه هللا قا  ابُن ا حري، (3).نواه مسلم«الوبآملَ  املَ كَ   هللاِ  يبِِّ نَ  قَ لُ عُ  فإمل  »
احملاسن يف كل   ِ يمل اجلود والخبل ومجمعدِ   وم  أنه (4)اهـ.نِ و احملاسِ  لِ انِ خَ مَ الْ  نَ ونواهيه وما    مل عليه مِ 

 . ه تزداد فيه،جوده   ضاعف يف نمضامل و اس أملوقت  ال 
 ن هم هللا تعاهللا أمل   ن ع،د العلماءِ ، وقد توب  يف نمضاملَ  ت ضاعفُ  أمل ا عما َ  احلد  ُ  بَ أ عَ  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
     .ا زماملِ  ن أفضلِ مِ  ، ونمضاملُ واـخاملِ  الزماملِ  بالضلِ  ت ضاعفُ  ا عما َ 

 مدٍ  ُ  ال    أنزَلَُه َعَلى َنسولِهِ هللا تعاهللا ، وهو كألُل  هو أعظُم ك اٍي أنزلَُه هللاُ الوبآمُل الخب ُ  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
،كامل نمضامل هو  هب الوبآمل، فود اع ص هللا تعاهللا نبيه   وَلم ا  ،هز د من الع،ا   بخ ابه يف ه ا ال هب

ليدانسه الوبآمل و باجعه معه، وه ا  ؤكد الع،ا   بخ اي هللا تعاهللا يف ه ا ال هب،   ليه جرب لفخامل  بسل 
وتدببا وعمأل وتعلما ت قباء  ع،ا  هم بخ اي هللا يف كل وق عظيمولود كامل السلف ن هم هللا تعاهللا م  

عن و ،س ومل ع م   وبؤها يف غري اللأل  له ل افعل يف نمضاملفا  هنم يف نمضامل تزداد ع،ا  هم بهوتعليما  ال
 ذا  مال ٌ ،وكامل  طعال الطعالو  ، ّنا هو تألو  الوبآملوكامل الزهب   ذا دعل نمضامل قا :،هأيب ح،يال  حنوُ 
  .(5) ـلحف رتك احلد   و وبل على ا ملدعل نمضا

                                            
                                        

                                 
ابل،لـب  «أجـودَ »ل ويف نوا   ا صيل، سم كامل وعربه   و فا «أجودُ »هخ ا يف أكثب البوااي  و ،«أجودُ »هو ببف   (:30د1ف ح البان  )ابن ح ب يفقا  ( 1)

 ..اهـ ر لباوال،لب جاةز ،البف  أ هب :قا  ال،وو ، على أنه عرب كامل
 .(2308)1803د4مسلم (، و 3048)1177د3البخان   نواه( 2)

 (، وهو طب ف من حد   طو ل.746)512د1مسلم  نواه (3)

 .201( لطاةف اـعان ف البن نجب ص5)  .70د2ا حب احلد   و  ال،ها   يف غب ب (4)

 



 26 

 ُسنِ يَِّة االْعِتَكافِ 
 
َأمل  ال، يب   ألِّ اْلُمؤِم،نَي َعاِةَ َ  نول هللا ع،ها َزْوِج ال،يبِّ  نْ عَ  -23

 ِخُف اْلَعْ َب اَ َواِعَب ِمنَكامَل  ـَْع َ » 
 (1)، مُث  اْعَ َخَف أَْزَواُجُه ِمْن بـَْعِدِه.م الق عليه.«َضامَل، حىت  تـََوف اُه هللاَنمَ 
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

للأل  وال كب والدعاء وقباء  الوبآمل ل، لطاعِ  هللا عز  وجل   لُُزوُل اـسِ دِ  هو: االع خا فُ  الفائدُة األُوىل:
 ألةقِ العَ  ع خا ف: قط ُ االو ، عن ال،يبوهو من الس،ن الثاب    ،واِبِه و دناِك ليل  الَوْدنِ طلباً لالْضِلِه وحوال الخب 

 . (2)اخلالقِ  خبدم ِ  تلا ِ لأل ،عن اخلألةقِ 

، فلإلنسامل أمل  ع خف الع ب حد  دود يف أصح أقوا  أهل العلم االع خا فلي  لوقت  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
مع خال  بعد صأل    دعل كامل،ل االع خا ف وهو اع خا ف ال،يب ا عري  من نمضامل كلها وه ا أفض

وله أمل  ع خف بعَضها، وله أمل  ع خف العيد، ليل  الع ب ابن هاءالال ب من اليول احلاد  والع ب ن و بج 
 وما وليل ، وله أمل  ع خف ليل  كامل ، وله أمل  ع خف بع   ول أو بع  ليل  كساع  أو ساع ني، أو بني 

 م حيدد وق ا  قله وال  كثبه.  كل ذل  ساةغ  مل ال بعمن العلب  هللا اـغبي،   ع اةني،أوال
  بطل االع خا ف َبمون: الفائدُة الثَّالثُة:

 ا مودما  اجلماعوأم  ، (3)(ِجدِ ايف اْلَمَسـ عاكالوملِ ُبوُهن  َوأَنُ ْم اَواَل تـُبَـ)تعاهللا:  قا ، ماعُ اجلِْ أوهلا:     
  .اع خافه، بل تُ،وُص أجَبهفأل جتوز للمع خف ولخ،ها ال تبطل  ل هو ٍ ال وبيِل والل مِ  ك
 حألح  أقسال:  علىِبمي  بدنه وليعلم أمل عبوج اـع خف  ،لغري حاج بوُج من اـس ِد اخلُْ اثنيها:     
ألكِل لو أ ،وووءِ والأاج ِ احلوضاِء ، مثل: اخلبوج لٍب ال بُد  م،ه طبعًا أْو  بعاً اخلبوُج  م األوَُّل:      

لعدِل احلاج   ا وهللا عدل اخلبوجف وه،اك من  خاليه ا كل وال بي،فإمل كامل احلمال داعل اـس د ،وال بيِ 
  العله  ال  أملْ  كعيادِ  مب ٍ  و هوِد ج،ازٍ  وحنو ذل  فأل  ،ال جتُب عليهِ  اخلبوج  ْمب طاع ٍ  الثاين: ليه.

  للبي   كاخلبوج  ،وُج  ْمٍب  ،ايف االع خا فَ اخلب  الثالث: .  رتَش ذل  يف اب داِء اع خاِفه
 .   رِي  بٍش،  نه  ،اقُ  االع خا فَ فأل  العله ال ب بٍش وال بغذل ،  وغريوال باِء     

                                 
 (.1172)831د2(، ومسلم 1922)713د2( نواه البخان  1)

 .)دان الخ ب العلمي ( 225صالبن نجب  ( لطاةف اـعان ف 2)

 .187سون  البوب  آ    (3)
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 ؤهُ ذي ال يَ ْقرَ الَّ و ذي يَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَّ 
 

َو ـَْعَمُل )    ـَْوبَُأ اْلُوْبآمَل َمَثُل اْلُمْؤِمِن ال  » : اَّلل ِ  نسو ُ  ا َ قَ  :ا َ قَ  ْ َعبِ ِّ عن أيب ُموَسى ا َ  -24
 ،ا نِ َح هلََ ُوْبآمَل َكَمَثِل ال  ْمَبِ  ال ـَْوبَُأ الْ     الَ َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن ال   ،َوطَْعُمَها طَيِّبٌ  ،تْـُبج ِ  نحُِيَها طَيِّبٌ َكَمَثِل ا ُ (ِبهِ 

    الَ َوَمَثُل اْلُمَ،اِفِق ال   ،َوطَْعُمَها ُمب   ،    ـَْوبَأُ اْلُوْبآمَل َمَثُل الب حْيَانَِ  نحُِيَها طَيِّبٌ اِفِق ال  َوَمَثُل اْلُم،َ  ،َوطَْعُمَها ُحْلوٌ 
 (1).م الق عليه.«َوطَْعُمَها ُمب   ،ا نِ حٌ هلََ   َ  ـَْوبَأُ اْلُوْبآمَل َكَمَثِل احْلَْ،ظََلِ  ليَ 

 :يتعلق بذا احلديث فوائد
  ،بغل لِْلُمْسِلِم أمْل  خومَل َلُه ِوْنٌد  ـَْوِمل  ِمْن ِكَ اِي هللِا تعاهللا، حُياِفُظ عليِه، و َوضيِه  َذا فَاتَُه، وىل:األ الفائدةُ 
، نٌ سَ  وًما فه ا حَ  أو كل  أنبعنيَ  ،أو كل   هبٍ  ،أسبوعٍ  حألح  أايل، أو كل   كل    الوبآملَ  مَ  ِ  َْ  أملْ  هُ لَ  بَ س  يَ تَـ  و ملْ 
       (2).«اقـْبَْأ اْلُوْبآمَل يف أَْنبَِعنيَ » :هُ لَ  قا َ   يب  َأمل  ال،   نول هللا ع،هما  بن َعْمبٍوعن عبد اَّلل ِ ف

  يبُّ ل، ــا، وقــد َوَصــَف ا ســريً   ال   ٍُ هتعــاهللا فــأل  وــبؤُ  هللاِ  ك ــايَ   بَ ُ ــهْ  َـ  أملْ  نِ ؤمِ ُمــلْ ل لِ ال  ،بغِــ :الثاني  ةُ  الفائ  دةُ 
ــِ   ُ اب هِ ل بِــَمــعْ و َـ  الخــب َ  بآملَ ُوــال ٍُ وــبأ    َ ال ــ نَ ؤمِ ُمــالْ   الوــبآملَ   مل   ، وذلــ َ نحُِيَهــا طَيِّــٌب َوطَْعُمَهــا طَيِّــبٌ  ِِت ال ــتْـُبج 

ِمـْن َهْ ـِب ك ـاِي  لود اْ َ َخى الب سـوُ  و  طً،ا،بًا وابَ اهِ عَ  ايَ ، طَ هِ بِ  لَ مِ وعَ  هُ أَ بَ قَـ  نْ مَ ، فَ الولويِ  حيا ُ  هِ بِ  الخب َ 
َـــُ وا َهـــَ ا اْلُوـــْبآمَل َمْهُ ـــوناً  َوَقـــاَ  الب ُســـوُ  اَي َنيِّ ِ مل  عـــاهللا: )قـــاَ  ت هللِا تعـــاهللا، ـــْوِمل اذ   اءُ لَمـــالعُ  بَ َكـــوقـــد ذَ ، (3)(قـَ
 :(4)أنواعٌ  الوبآملِ  بَ  ْ هَ  هللا تعاهللا أمل  

 هِ ألِلــحَ  ع،ــدَ  والوقــو فِ  هِ ِبــ لِ َمــالعَ  بُ ْ ــهَ  :الثال  ثُ .هِ  ليــ اعِ مَ  ِ ســاالو  هِ قباءتِــ بْ ــهَ  :الث  اين .هِ ِبــ  ــاملِ ب ااْ ــهَ  :األول
 .هِ مِ هُّ الَ وتَـ  هِ بِ بُّ دَ ب تَ  ْ هَ  :اخلامسُ .هِ بوعِ وفُ   نِ الدِِّ  يف أصو ِ  ليهِ   مِ اكُ حَ وال    هِ خيمِ ب حتَْ  ْ هَ  :الرابعُ .هِ امِ بَ وحَ 

 وا َْبَدامِل. يِ و لالوُ  باضِ أمْ  ي ِ مجَ  ِمنْ  هِ   بِ داوِ وال    اءِ الَ  ْ  ِ ب االسْ  ْ هَ  :سادسال
ـبُُكْم َمـ» :قـا َ   يب  ال، ـك ـاي هللا تعـاهللا، وو    ملُّـعَ تَـ حيـبص علـى  أمل مِ لِ ْسـمُ لْ  ،بغـل لِ  :لثالثةُ ا الفائدةُ  تـََعل ـَم  نْ َعيـْ

 .  (5)«اْلُوْبآمَل َوَعل َمهُ 
  

                                 
 .(4772)1928د4(، والزايد  بني قوسني من نوا   أعبى للبخان  797)549د1مسلم (، و 5111)2070د5البخان   نواه( 1)

 (، وحسـ،ه8067)الخـربى  يف السـ،ن ال،سـاةلو  وهـ ا لالظـه، ،َحـِد ٌ  َحَسـٌن َغبِ ـبٌ  هـ ا ( وقـا :2947)197د5 (، والرتمـ  1395)56د2داود  وأب نواه (2)
 .(1154)صحيح اجلام   و (،1512)السلسل  اللحيح   يف ا لباين

 .30سون  الالبقامل اآل    (3)

، وك ــاي: ه ــب الوــبآمل العظــيم، أنواعــه وأحخامــه، للــدك ون مــن ســون  الالبقــامل 30 اآل ــ  تالســري 318 د3تالســري ابــن كثــري ، و 82ص البــن الوــيم الالواةــد(  ،ظــب: 4)
 . مود بن أ د الدوسب 

 (.4739)1919د4البخان   نواه (5)
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 اهَ امِ يَ قِ َها و ير ِ تََ َفْضُل لَيلِة الَقْدِر َوَمْشروِعيَُّة 
 

َلَ  اْلَوْدِن ِ  َاًا َواْحِ َساابً  الَ َمْن قَ » :ا َ قَ   َأمل  َنُسوَ  اَّلل ِ    ُهَب ـَْب َ يب أَ  نْ عَ  -25  نْ ا تـََود َل مِ مَ  هُ ُغاِلَب لَ  ؛لَيـْ
 م الق عليه.  (1).«َذْنِبهِ 

امنت  هللا على ه ه ا م  َبمل عل ها بليلٍ   ب الٍ  مبانكٍ  يف وىل:األُ  الفائدةُ  :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ  
أهنا ليلٌ   أوال:ه ه الليلُ  هل ليلُ  الودِن، فِمن علاةِص ه ه الليلِ :  كلِّ عاٍل،   من نمضامل الع ب ا واعب

َلٍ  مَُّبانََك ٍ ُمبانَكٌ ،أ :كثريَ  اخلري والالضِل والثواي، كما قا  تعاهللا: ) أمل هللا تعاهللا  ا:اثنيً   (2) (.ِ ا  أَنزَْلَ،اُه يف لَيـْ
َلِ  اْلَوْدنِ ما قاَ  تعاهللا: )أنزَ  فيها الوبآمَل الخبَ ، ك العمِل  عرٌي ِمن أمل العمَل فيها ا:اثلثً   ( 3) (ِ ا  أَنزَْلَ،اُه يف لَيـْ

َلُ  اْلَوْدِن َعيـٌْب مِّْن أَْلِف َ ْهبٍ كَما قاَ  تعاهللا: )،ألِف  هبٍ  يف  س، .  83، وه ا  عاد  أكثب ِمن(4) (لَيـْ
ِةَخُ  َوالبُّوُح ِفيَها تـَ،َـز ُ  اْلَمألكما قا  تعاهللا: ) ابخلرِي والربكِ  والب  ِ  ا نِض، هللا  أمل  اـألةخَ  ت ،زُ  فيها ا:رابعً  

 .  (5) (إبِِْذمِل َنبِِّم
أمل ه ه الليلَ  مبانكٌ    واـعىن:( 6) (اْلاَلْ بِ   َمْطلَ  َحىت   ِهلَ  َسأللٌ ، كما قا  تعاهللا: )َسأللٍ ليلُ  أهنا  ا:خامسً 

 ب واآلفا  مما  خومل يف غريها من اللياغ.   كثري  اخلري قليل  ال 
  .َذْنِبهِ  نْ ا تـََود َل مِ مَ  هُ ُغاِلَب لَ  ِ  َاًا َواْحِ َساابً  أمل َمن صل ى ليلَ ها ا:سادسً 

الَقوُل : ( 7) اع لف العلماُء ن هم هللا تعاهللا يف معىن )الَوْدِن( على أقوا  أ هبها حألح  هل :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
ال ود ُب    ،أمل ه ه الليلَ  ال ب الَ  تود ن فيها مواد ُب اخلألةقِ  واْلُمَراُد: أمل  الَوْدَن ِهَْعىَن ال ـ ْوِد ِب، األول:
 أمل  الَوْدَن ِهَْعىَن ال  َب ِف وعلوِِّ اـ،زل ، : اينالثَّ  الَقولُ  ( 8) (.ِفيَها  ـُاْلَبُق ُكلُّ أَْمٍب َحِخيمٍ قا  تعاهللا: ) الس،و ُّ،

  هللا  ع،دأمل ه ه الليلَ   ب الٌ   َراُد:واْلمُ 
 . عليهم أنه  خثب فيها تـَ،َـزُُّ  اـألةخ ِ  واْلُمَراُد:أمل  الَوْدَن ِهَْعىَن ال  ْضِييِق،  :الثُ الثَّ  الَقولُ  

سبٍ   غ ا واتن آكد، وآكدها ليل ليل  الودن م ،ول  ل ا   بع حتب ها يف مجي  الع ب، وليا الفائدُة الثَّالثُة:
 وِعْ بِ َن وقد تخومل يف لياغ ا  الاع.

           ــــــــــــــــ
 . 3آ    الودنسون  ( 4)          . 1سون  الودن آ   ( 3)              .   3الدعامل آ    سون  (2)        (. 760)523د1مسلم و  (،1910)709د2البخان   ( نواه1)

، و بح اللدن ب كب ليل  الودن للوغ العباقل 130د20 تالسري الوبطيب، و 182د9 البن اجلوز  زاد اـسري  ،ظب: (7).  5ن آ   ودالسون  ( 6). 4ودن آ   السون   (5) 
 . 4 آ   الدعامل سون ( 8).  .15-13،  وليل  الودن حملمد صباح م،لون ص26ص
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 َن َوَغْيِهِ يف رََمَضا هُ تُ ي َّ أَه ِ وَ  اءُ عَ الد  

 
وقا  : )قبأ، مُث  « ُ ادَ بَ العِ  وَ هُ  اءَ عَ الدُّ  مل  » قَاَ :  ال،يب   مل  َنول هللا ع،هما أ ريٍ  ِ بَ  بنِ  املَ مَ عْ عن ال،ـُّ  -26

 (1).(.نواه أ د ب نَ داعِ جه،م  يت سيدعلوملَ عن عبادَ   س خربوملَ  ال  نَ   مل   لخم نبخم ادعوين أس  بْ 

 :فوائدُ  يثِ ا احلدذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
 عهاٌن  وفيه َ بوٌي َّللِِ  عز  َوَجل  و وأجلها،من أعظم العبادا   فهو :للدعاء مخان  عظيم   وىل:األُ  الفائدةُ 

 لُ  ِّ اْلُعُبوِد  ِ  َّللِِ  تعاهللا، واالْفِ َواِن  لَْيِه، ونـَاْلِل اْلِخرْبِاَيِء عن عبادته. 
صي  عظيم ، حي  اج م  فيه فضيل امل مها: فضل الزمامل، وحاُ  للدعاء يف نمضامل عا :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
َحألَحٌَ  اَل تـَُبدُّ َدْعَوتـُُهْم: اِاَماُل الَعاِدُ ، »قاَ :  أمل  ال،يب   وقد حب  من حد   أيب ُهَب ـَْبَ   الليال،

   (2).نواه أ د« ْعَوُ  اْلَمْظُلولِ والل اةُِم َحىت   ـُاْلِطَب، َودَ 

 من آداي الدعاء ما  لل: :الثةُ لثَّ ا الفائدةُ 
  واس حضان الولب حني الدعاء . ألص الدعاء هلل وحده ال  ب   له،وجوي  ع:الً أوَّ 
 وجوي  طاب  اـطعم، وذل  بخسب احلأل ، وجت،ب الخسب احلبال.  ا:نيً اثَ 

  .نسوله  رمد هللا والث،اء عليه، واللأل  والسألل على الدعاءِ  اْسِ ْحَباُي اب داءِ  :اثلثا
بخبم  ألوذ، أو اب عما  اته احلسىن،مثل: بب    أس غي ،هللا تعاهللا بلالَمْ ُبوِعي ُ  ال وسل  هللا ا:بعً را

اْسِ ْحَباُي  :خامسا  . مثل:أسأل  بلأليت َلَما وفو ين اللاحل  الِت عملها اانسامل رللا هلل تعاهللا فيها،
الثل  ا عري من ك،أوقا  ااجاب  وحتب ها الِ ،َ  ِ اغْ اْسِ ْحَباُي :سادسااس وبا  الوبل  أح،اء الدعاء.و الطهان  

حا   ا حوا  الِت  س  اي فيها الدعاء مثل: الِ ،َ  ِ اغْ ، و وآعب ساع  بعد العلبمن  ول اجلمع ، الليل
 .  حا  الدعاءاْسِ ْحَباُي نف  اليد ن  :سابعا            .الس ود، والليال، والسالب

    .ْخبَانُُه ِمبَانًا تَ و ،نه حألاث  ذا دعااخب  بَتْخبَاِن الدعاء وااحلاح فيه،   س حب :اثمنا
 . الدعاء ها فيه قطيع  نحمو  ،كالدعاء ابامث، لجت،ب الدعاء احملب   :اتسعا

   
                                 

 ابـــــــــــــن ماجـــــــــــــه(، و 11464)450د6الخـــــــــــــربى وال،ســـــــــــــاةل يف (،2969)211د5 الرتمـــــــــــــ  (، و 1479)76د2 داود وأبـــــــــــــ ، و271،267د4أ ـــــــــــــد نواه  (1)
 .(1329أيب داود ) س،ن وصححه ا لباين يف صحيح   ،حد   حسن صحيح الرتم  :قا  ، (3828)1258د2

(، وابـــن 1901)199د3(، وصـــححه ابـــن عز ـــ  1752)557د1(، وابـــن ماجـــه 3598)578د5، والرتمـــ   304د2( نواه اامـــال أ ـــد يف حـــد   طو ـــل 2)
 (،   152د5( وابن اـلون )البدن اـ،ري 3428)214د8حبامل 
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 الِ مَ الْ  اةِ كَ َز  اجِ رَ إخْ  وبُ جُ وُ 

 
زُُه  َ   اءَ َحو ُه  ال جَ  َصاِحِب َكْ،ٍز ال  ـَاْلَعُل فيهِ  والَ » قَاَ :  اَّلل ِ  سو َ نَ  أمل   عن جابٍب  -27 اْلِوَياَمِ   ولَ َك،ـْ

بَـُعُه فَاحِتًا فَاهُ  َزَك ال   :فـَيـَُ،اِد هِ  ،هُ ،ْ ا َأاَتُه فـَب  مِ فإذَ  ،ُ َ اًعا أَقـْبََع  ـَ ـْ  ا نََأى أملفإذَ  ،َغيِن   َفَأَا ع،هُ  ،   َعَبْأَتهُ ُعْ  َك،ـْ
 (2).نواه مسلم.«َقْضَم اْلاَلْحلِ (1)فـَيَـْوَضُمَها ،َسَلَ  َ َدُه يف فيهِ  بُد  م،هُ  ال  

 يتعلق بذا احلديث فوائد:
الز كاُ  أحُد أنكامِل اِاْسألِل ومبانِيه الِعظَال وهل قب ،ُ  اللألِ  يف مواِوَ  كثريٍ  من ك اي هللا  الفائدة األوىل:

. فمْن أْنَخب وجوَبا م  ِعْلِمه به فهو كافٌب عانٌج افْبِوي  ها  مجاعًا َقْطِعي   سلمومَل علىعز  وجل ، وقد أمْجَ  اـ
  .يف الدنيا واآلعب اـَ عبونَي للعووبِ   عن اِاْسألِل، ومن خِبَل با أو انـَْ وَص م،ها  يئاً فهو من الظ اـنيَ 

، وهل تـَُووَل َمَواَل ال  َهِب والاِلض ِ ، فإذا ال،ـ ْوِد   ُ  ا ونَاقُ : ا ُ كَ الز   ايهَ فِ  بُ جتَِ  ِِت ال   ا ِ وَ مْ ا َ  نَ مِ الفائدة الثانية: 
 هنا   ِ ض  الِ لْ ابِ  لَ وْ اليَـ   ِ    دِ وْ ال،ـ   اقِ نَ وْ ا َ  ايُ لَ نِ  نُ د  وَ  ُـ وَ فيها الز كاُ ، وَجَبْت بلغت ِنَلاَي ال  َهِب أو الاِلض ِ  

 ا َ حَ وَ   ِ ض  الالِ  نَ مِ  اًمابَ ( جِ 595)  َ يمَ قِ   ُ ادِ عَ ا  ُـ مَ  مُ سلِ مُ الْ   َ لَ ا مَ إذَ ، فَ ف بلغ نلابا قبله أنعص من ال هب
ال  دن   قليلٌ  ، وقيم  جبال الالض  ت غري من وقت آلعب، فمن كامل ع،ده ما ٌ ا ُ كَ الز   فيهِ  تْ بَ جَ وَ   ُ وْ احلَْ  هِ يْ لَ عَ 

(، وال،اتج هو 595يف ) هُ بُ بِ ضْ  َ  ، مُث   ِ ض  الالِ  الِ بَ جِ   ِ يمَ قِ  نْ عَ   ِ ض  الالِ  انَ جُت    ُ أَ سْ  َ  هُ ن  إِ فَ  الَ  لْ أَ  ايَ لَ ال،ِِّ  غَ لَ هل بَـ 
  .ايُ لَ ال،  

 وال خسُِّب، ما أُعد للبي  وال باء ِمن أجل البِِّبحكلُّ   :وهل ،ُعُبوُض ال  ان ِ يف ا ُ كَ الز   بُ جتَِ الفائدة الثالثة:
انا ، واـألب ، وا قم  ، واحلد د، وا ع اي، والسي ،و  مل ذل  مجي  أنواع ا موا  من العوانا 

ع،د  تـَُوو َل البضاة  اـعد  للبي  أمل إخراج زكاهتا: وطريقةُ . وغريها مما أُِعد  لل  ان   يواااحلو  واـوادِّ الغ اةي ،
، أقلِّ أْل أكثبَ  كانت قيمُ ها بودِن مَثَِ،ها ال ِ   ا رتاها به ألْ أسواٌء  وق هاحلو  وقت الزكا  ها تساو ه يف 

وِقَطِ  الغيانا  وجيُب على أهل الِبَواال   .ُعْ بال نُْب ُ و ضا ف  ليها السيول  ال،اجت  ع،ها، مث  بج م،ها 
وغريها أمل حُيُْلوها  حلاًء دقيوًا  امأًل لللغري والخبري وُ ْبجوا زكاهَتا، فإمْل  ق  عليهم ذل  اْح اطُوا 

يف ال وو  ا  ياء الِت ال تعد للبي ، مثل: البفو ف والد خونا  ، وال  دعل همْ وأعبجوا ما  خومل به بباءُ  ِذممَِ 
       .والثألجا  الِت يف البواال  وحنوها

                                 
 (، وهو ا كل َبطبا ف ا س،امل .  566( وفِهم  الَهم )ر ان اللحاح ص1037ِضَم  وَضم مثل: ِس   سَم  )الواموس ص( قَ 1)

 .(988)684د2 مسلمنواه ( 2)
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 اهَ ت ُ ب َ صِ نْ أَ وَ  ةُ يَّ وِ كَ الزَّ  الُ وَ األمْ 
 
 ،ال  ْمِب َصَدَق ٌ  نَ ِ  َأْوُسٍق مِ ِفيَما ُدومَل ََخْسَ   َ يْ لَ » :ا َ قَ  َأمل  َنُسوَ  اَّللِ   عن أيب َسِعيٍد اخْلُْدنِ ِّ  -28 

  (1).م الق عليه.«ِبِل َصَدَق ٌ ااِ  نَ يَما ُدومَل ََخِْ  َذْوٍد مِ َولَْيَ  فِ  ،اْلَونِِق َصَدَق ٌ  نَ َولَْيَ  ِفيَما ُدومَل ََخِْ  َأَواٍق مِ 
وال  ،ج من ا نِض من احلبوي والثماناخلان : يف  ا ُ كَ الز   بُ جتَِ   : وىلاألُ  :الفائدةُ فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

 :فيخومُل ال،لايُ  ُق ِس ُّومل صاعًا بلاِع ال،يبِّ واْلَوسْ ،  جتُب الزكاُ  فيه حىت  بُلَغ نلااًب وهو ََخْسُ  أْوسقٍ 
ُلو ن وَُخسل ُع ب  :ال ِ   تبلغ زِنـَُ ه ابلبـُبِِّ اجليِِّد أْلاَلني وأنبَعنِي َجبَاماً؛ أ ْ  صاٍع بلاِع ال،يبِّ  َئ ِ مِ ُو َحألَ  ِكيـْ

وأما ا ص،ا ف ، أل زكاَ  فيما ُدْوهناف ،ئٍ  واحـْيَن َعَ َب كْيلومِ  تُّ نُ  ال،لاي ابلبـُبِِّ اجليِّد سُ اْلِخيُلو، ف خومُل ز 
الواجب  وِمْوَداُن الزكا ِ .،لاَي ِمن عدمه أمل  سأَ  و  حبىا عبى غري الرب في،بغل ـن     يف بلوغها ال

وال  .فيما ُسوَل بخْلال ٍ  الع ب وِنلفُ  ،اْلُعْ ُب كامأًل فيما ُسِوَل بدومِل ُكْلال ٍ  وي والثمان:احلب يف  عباجها
   .الَ ُتَخا ُ َهِ ِه الثماُن  مل  واِ  والِبطِّيِه وحنوها،بَ ضْ جَتُب الزكاُ  يف الالواِكِه واخلَْ 

َهُب والالض ُ َها: ِفي ا ُ كَ الز   بُ جتَِ ِمَن اَ ْمَواِ  ال ِِت  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ  َوال ِ  َن َ ْخِ،ُزومَل ال  َهَب )لووله تعاهللا: ، ال ِِّ
َها َِّف َاِن َجهَ  ، َم فـَُ ْخَوى ِبَا ِجَباُهُهْم َواْلاِلض َ  َواَل  ُ،اِلُوونـََها يف َسِبيِل اَّللِ  فـََب ِّْبُهْم ِبَعَ اٍي أَلِيٍم *  ـَْوَل حُيَْمى َعَليـْ

، وال جتُب الزكا  يف ال هب حىت  (2) (وُقوْا َما ُك،ُ ْم َتْخِ،ُزوملَ ْم َهـَ ا َما َك،َـْزُُتْ  َناُلِسُخْم َف ُ َوُج،وبـُُهْم َوعُُهونُهُ 
ُلَغ نلاابً وهو ِعْ بومل ِد ـَْ،اناً   باماً. وال جتبُ جَخسً  ومثاننَي  و ساو  ابجلبال: ، ـَبـْ

 و ئ ٍ ََخُْسم وتساو  ابجلبال:، دنهم ا َ ئَـ مِ  وهلالزكاُ  يف الالضِ  حىت تبلَغ نلاابً وهو ََخُْ  أواٍق، 
 . يف اـئ (2.5)،وهو:بُ  اْلُع بنُ :ال هِب والالض ِ  منيف الز كاِ  والواجب  عباجه ،باماً جَخسٌ  وتسعومل   

َ،ُم وأًا كانت أل والغَ َبيمُ  ا نعاِل وهل اِابُل والبوُب ِفيَها:  ا ُ كَ الز   بُ جتَِ ِمَن اَ ْمَواِ  ال ِِت  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
الِت تبعى اْلَخأل ال،ابَت بدومل بْ ِن آدِمًل كل   :اةمُ  هل، والس  مً  وأُِعد  لِلد ن وال، ْسلِ  ذا كانت َساةِ ، َمْعزاً 

 فهل عبوضُ  لل  خسُّب ابلبيِ  وال باءِ   ذا أعد الس َ،ِ  أو أْكثـََبها، فإمْل مَْ َتُخْن ساِةمً  فأل زكاَ  فيها،  ال  
 اْلِسها أو بَضمِّها  هللا جتانتِهِ  انِ  بِ،َـ نلاَي ال ِِّ   ذا بلغت ، ً السواٌء كانت ساةمً  أْو ُمَعل   ،جَتانٍ  تزك ى زكاَ  جتان ٍ 

 اِي يفلَ وأقلُّ ال،ِِّ ِنَلااًب،  و  رتش لزكا  الساةم  من بيم  ا نعال أمل تبلغ من غريها.
 أنبعومل.  :مِ ،َ الغَ  حألحومل، ويف :ََخٌْ ، ويف البوبِ  :اِاْبلِ  

                                 
  .          .«ال  ْمبِ  »َبَد َ « مَثَبٍ » ، ويف لالظ له:«َتٍْب وال َحبِّ َصَدَق ٌ  نَ مِ »(، ويف نوا   ـسلم: 979)673د2مسلم (، و 1390)529د2البخان  نواه ( 1)
 . 35 -34سون  ال وب  اآل  امل ( 2)
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 َمْن يُ ْعَطْوَن الزََّكاةَ 
 
َفَسَأالُه  ،الل َدَق َ  مُ سِ وْ وهو  َـ يف َح  ِ  اْلَوَداِع   أَنـ ُهَما أَتـََيا ال،يب   عن َنُجَلنْيِ ِمْن َأْصَحاِي ال، يبِّ  -29
ُ ُخَما ِ ملْ »: ا َ وَ فَـ  ،فـََبَفَ  ِفيَ،ا اْلَبَلَب َوَعاَلَضُه فـََبآَا َجْلَدْ نِ  ، قااَل:اهَ ،ْـ مِ  ُ َما أَْعطَيـْ  والَ  ،ا لَِغيِنٍِّ َحظ  فيهَ  والَ  ،ِ ئـْ

  (1).نواه أ د وأبو داود وال،ساةل.«لَِوِو ِّ ُمْخَ ِسبٍ 
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

، وله نٍ  ْ عُ  ا بغريِ هَ ريُ عِ أتَْ  هُ لَ  وزُ جيَ  الَ ، وَ نِ وْ الَ ى الْ لَ ها عَ  عباجُ  َمْن َوَجَبْت عليِه الز َكاُ  َوَجَب عليهِ  وىل:األُ  الفائدةُ 
 وأهل الزكا  مثاني  :،  نيِ ،َ أو سَ  و س، ٍ مل  ودمها على وقت وجوبا َب هٍب أأ

فيْعطومَل ِمَن الزكاِ  ما  . ا َ هم، وكالا َ  عاةل هموهم ال  ن ال جيدومل ِكالَ  ،األوُل والثاين: الفقراء واملساكي 
 َ خالي

ُ
 . د  س،ٍ  كامل ٍ هم وعاةَِل َـُهْم ـ

اـؤل اَلُ  قلوُبم وهم وعالاُء الرابُع:  . العاِمُلومل عليها وهم ال  َن  ،لُِّبهم ُواَلُ  ا موِن جِلبا ِ  الزكا ِ الثالُث: 
  . امِل أو َمْن ُ َْ ى َ بُُّهمْ اِا ْ 

 وتدف  الزكا  أ ضا يف أنبع  أص،ا ف أعبى وهل: :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
  ال دىأمْل من أسيادهم، كما جيوز  ال ِ  ن اْ رَتوا أنـْاُلَسُهم نياـخاتبمن العبيد، و  اءُ ق  قَاُي وهم ا نِ الب اخلامُس: 

ال ِ  ن  ـََ َحم ُلومل َغبَامً   ، وهمالغانُِموملالسادُس: يف عمول البِِّقَاي.  هلو دعل ُأَساَنى اـسلمني يف احلبويبا 
 وهم نوعامِل: وهل الد  ُن، 

ِاْصألِح ذاِ  اْلبَـنْيِ و ْطاَلاِء الال ،ِ  فيـُْعَطى من الزكاِ  بَوْدِن َ َالِ ه ت  يعًا له على َد ـًْ،ا ْن حَتم َل مَ األول:  
الزكاِ  ما  ُويف به  نَ فيُـْعَطى مِ  ،يف ذمِ ه ل،َـاْلِسه ولي  ع،ده وفَاءٌ  َد ـًْ،اَمِن حَتم ل الثاين: .وه ا العمِل ال، بْيِل 

 خومل كلمُ  هللا هل الُعْليا ال حلمي ٍ  وال لعلبي ٍ ، فيـُْعَطى اااهُد ب ه لوهو اجلهاُد ،سبيِل هللايف السابُع:.د َ،ه
وِد ال،ِّي ِ  ما  ْخاِليِه جِلِهاِدِه من الزكاِ  أْو ُ ْ رتى با سألٌح وَعَ اٌد للم اهد ن يف سبيِل هللا حلما ِ  اِاْسألِل وال   

  وحنو ذل .مواجه  ال ،لري،و يف دو  الخالب، ب   الزكا  يف الدعو   هللا هللا:هدعل يفو .ع،ه و عألِء كلمِ  هللا
  ُوَصَله  هللا ونـَاَلد َما يف  َِده فيـُْعَطى ِمن الزكاِ  ما، ابُن الس ِبْيل وهو اـسافُِب ال ِ   انوط  به الس الُب الثامُن: 

 قليلً   ْجل أمل أيع  من  جَيُوز أمْل َ ْسَ ْلِحَب معه نالو ً بلدِه و مْل كامل غ،ياً فيها َوَوَجَد من  ـُْوبُوه، لخْن ال
 الزكا   ذا نالد ،  هنا حيلٌ  على أع  ما ال  س حق. 

                                 
 نواء الغليــــــل ) يف (، وا لبــــــاين361د7البــــــدن اـ،ــــــري وصــــــححه ابــــــن اـلوــــــن )(2598)99د5 ال،ســــــاةل(، و 1633)118د2داود  وأبــــــ، و 224د4أ ــــــد  نواه( 1)
 .((876)381د3
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 ال جيوز  عطاء الزكا  من ال  س حوها، ومن هؤالء:  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 

  .لُحه وحْتِ  بُهبل الواجُب نُ  ،من كامل له كالا ٌ  فأل جيوز  عطاؤه من الزكاِ  و مْل سأهَلا :أوالً 
 اـبأ  اـ زوج   ذا كانت حتت زوج غين ابذ  لل،الو . ا:اثنيً 
ال   جيب على اانسامل ال،الو  عليه، وهو قادن عليها، أما  ذا م تخن نالو ه واجب   الوب ب الزوج  أو ا:اثلثً 

 ىنالزْكاَ  وعليه عألمُ  الغِ   َ سأَ َمْن  رابًعا:عليه، أو كانت واجب  وهو عاجز ع،ها فإنه جيوز  عطاؤه من الزكا .
 سواُش خامًسا: .لَغينِّ وال لَِوو ِّ ُمْخَ سبٍ وهو ةهوُ  احلَا  جاز  عطاؤه م،ها بعد  ْعألِمه أن ه ال حظ  فيها 

ْ َن عن الالوري  ْ َن عن الالوري لي  أعً ا ب،يِّ الد   . وال َند ا الز كاِ  ال جيزُئ،  مل  الزكاَ  أْعٌ  وند ، و ْسَواُش الد 
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 ايهَ فِ  اةُ كَ الزَّ  بُ تَِ   الَ ِِت الَّ  الُ وَ مْ األَ 
 
.م الق «ى اْلُمْسِلِم يف َعْبِدِه وال فـََبِسِه َصَدَق ٌ لَ عَ   َ يْ لَ »:ا َ قَ  َأمل  َنُسوَ  اَّللِ   عن أيب ُهَب ـَْبَ  -30
  (1)عليه.

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
: من بيم  ا نعال، وا مثاملُ  الساةم ُ  يف أنبع  أنواع من اـا  فوط، وهل: زكا   الِّ ال جتبال  الفائدُة األُوىل:

 .ُعُبوُض ال  ان ِ و  ،ملِ واـعادِ  والثمانِ  ن احلبويِ من ا نض مِ  ، واخلانجُ ال،ود  ُ  وا وناقُ  وهل ال هب والالض ُ 
: الد ومل على اـعسب ن واـالِلسني والالوباء مثلالد ومُل غرُي اـبجو ِ   وال جتب الزكا  يفالفائدُة الثَّانيُة: 

، وهخ ا كلُّ نـَْوٍد  ضعُف  مُمَاطٍل  لعُب اْس خباُجه م،هوالد ن ال   على  واـساكني الِت قد ال  سدِِّدوهنا،
و ذا قُبضت ه ه ا موا  فإنه ُ س وبُل با حوٌ  . الب َجاُء يف حتليله وال  س طيُ  صاحُبُه أمل  ـََ لب  َف فيه

ٌد من الوب ، فإمل بويت أو بول م،ها ما  بلغ ال،لاي ب،السه أو م  غريه س،  كامل  زكاه، و ال فلي  جد 
 ا قبضها عن س،  واحد  فهو َحَسٌن .فيه زكا ، ولخن لو زكاه  ذ

ْ ُن َعَلى َمِللٍء اَبِذٍ  َلُه، فإنه  ذا حل  أجله وم   وا ْ ُن َمْبُجو ا، وهو الد  واه صاحبه، أو م وأما  ذا كامَل الد 
، أما  ذا كامل مؤج أل  هللا أجل مَْ حيل  فأل زكاَ  فيه حىت  (2) خن له أجل أصأل فإمل عليه أمل  زكيه كبوي  أمواله

 ، ولهكل  س، ٍ   حيل  أجُله على اللحيح من قوغ أهل العلم، فإذا حل  أجُله وتـَبََكُه س،ً  فإنُه  زكيه كبوي  أموالِهِ 
يِه لخلِّ مَ   ؤعب زكاتَه ملأ  . ن السِّ،نيا مضى مِ حىت  وِبَضُه مُث   زكِِّ

َمن َعَبَض عوانه للبي  ذلًُّلا م،ه، أو ل باء بيت آعب للسُّخىن أو  :أوالً  :أحخال الزكا  من و الفائدُة الثَّالثُة:
 .حيح، ولو بول معبوًوا عد  س،وا فيه على الللغري ذل  من ا غباض فأل زكا  

 مل ع،ده عواٌن ال  ،و  به  يًئا معيـ ً،ا، أو كامل ُمرَتدِّدا فيه بني َعْبوه لل  ان ، أو سخ،اه، أوَمن كا ا:اثنيً 
 أتجريه، أو تـَبِْكِه حىت  ذا اح اج  هللا بيعه ابعه؛ فأل زكا  فيه.   

َد ال خُص َ ْهبًا اعباِج زََكاتِ  اثلثًا:  ِه َكَبَمَضامَل، فإذاا َْ َسُب يف  عباج زكاِ  الب واِتِب ال هب ِ  أمل حيدِِّ
  ْعبََج الز َكاَ  ع،َها مَجيًعا .جاَء ه ا ال  ْهُب َحَسَب َما ِعْ،َدُه ِمَن ال،ـُُّووِد َوأَ 

 ني: زكا  ا سهم، وال  لو اـساهم من حال ا:رابعً  
 اـضانب  اب سهم، َبمل  خومل قلده اب سهم اـ اجب  با، بيًعا و باًء.األوىل:  احلال

                                 
 .(982)675د2مسلم (، و 1394)532د2البخان   نواه( 1)

 . ذا قا  له ع ه، قا : ال   ع،د  وع،دك واحد، وهخ ا الد  ن غري اـؤجل وهو على مللء فحخمه كحخمهلد  ن ال   على ا خ أو الوب ب ل: ا( مث2)
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عليه الزكا   ذا حا  احلو ، فيودن قيم ها يف السوق على نأس الس، ، و ضيف  ليها  فه ا جتب
  .ا نابح ال،اجت  ع،ها  مل كانت يف  ده، و بج زكاهتا

 ون عها ا سهم، نبح من االس الاد  اـسامه  من قلده  خومل َبمل ا سهم، يف االس ثمان الثانية: احلال

 تبك و مل قبضه،  ذا الس،و  الببح من الزكا   بج أمل احلال  ه ه يف وا فضلببيعها. اـ اجب   ولد وال الس،و ،

 .َبس فأل اـا  معه بول  مل احلو  عليه حيو  حىت  عباجها
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 انَ ضَ مَ يف رَ  ةِ زَّ العِ  معاركُ 
 

 نواه.« َنَمَضاملَ َغزَا َغْزَوَ  اْلاَلْ ِح يف َأمل  َنُسوَ  اَّللِ  »: اَّللِ  بن َعب اٍس نول هللا ع،هما عبدِ عن  -31
  ، (1)البخان 

 :فوائدُ ا احلديث ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
نمضامُل  هُب الال وحاِ  ااسألمي ، فهو  هٌب لووِ  اا امِل وِعز ِ  اـسلمنَي، و هٌب للوو ِ   وىل:األُ  الفائدةُ 

خَ (، وكانت يف الس،  الثام،ِ  ف ِح م وال، اِش وليَ  لل خاسِل واخلموِ ، وِمن أ هِب اـعانِِك البمضانيِ : )غزو ُ 
 .هل بِ  ال،يبِّ 

بني ال،يب  الس َ،ِ  الثاني  من اهِلْ ب ِ  وكانت يف ،الخربى من أ هب اـعانك البمضاني  غزوُ  بدنٍ  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
  ، احلقِّ والَباِطِل بَ،ْلب ؛  ن ه سبحانه فب َق فيه بـَنْيَ ( وَل الاُلْبقاملِ )ذل  اليوَل هللا َس ى قد و وم بكل مخ

 .واـؤم،ني وَعْ ِ  الخالاِن اـ بِكني نسولِِه 
 :(2)ِمن أ َهِب الال وحاِ  البمضانيِ  يف أتن ه ااسألل :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
  ُ(3). زايد بنِ  بوياد  طانقِ هزموا الووش  ،هـ92 يف نمضاملَ   : لسِ األندَ  فتح 

  ُ(4).اد  اـع لمهـ بوي223يف نمضامل :ةَ يَّ ورِ عم   وفتح 

  ُ(7)معبكُ  الواِدسي ِ و .(6)هـ هزموا ااوس  وياد  اـثىن بن حانح 13نمضامل يف:(5)بِ ويَ البُ  معركة :   
      .وغريها (10)معبكُ  َ ْوَحبٍ و(9) معبكُ  عنِي جالو و (8)اءِ هدَ ال ُّ  ألشِ بَ و 

   
 

                                 
 .(4026)1558د4البخان   نواه( 1)

 .125ص ةال  نمضاني ، للدك ون سلمامل العود ، و 10د3الزحيلل  وهب  للدك ون ،الالوه ااسألمل وأدل ه ،ظب:  (2)

 .وما بعدها )وه ا الخ اي من أحسن ما ك ب يف أتن ه ا ندل ( 46 ،ظب: ال أن ه ا ندلسل، للدك ون عبد الب ن احل ل ص (3)

 .235د5ن ه الطرب  أتو ،285د10البدا   وال،ها   ، و 39د6الخامل يف ال ان ه   ،ظب: (4)

 (.512د1مع م البلدامل ) وف هنب كامل ابلعباق موو  الخ: و ب بلالظ تلغري البايالبُ  (5)
 .89، ومع م اـعانك احلببي ، ـاجد اللحال ص29د7البدا   وال،ها    (  ،ظب:6)
 هـ.16 هـ، وقيل:15: هـ، وهو ا  هب، وقيل14 :يف  بل، على عأل ف يف الس،  فويل :وقعت يف  وا ، وقيل :وقيل (7)
 .212د5 اـوسوع  العببي  العاـي ، و 184موسوع  احلبوي هليثم هأل  ص، و 78 ،ظب: مع م اـعانك احلببي ، ـاجد اللحال ص (8)

 .220د13البدا   وال،ها   ، و 514د1لموب ز  لالسلوك ـعبف  دو  اـلوك  ،ظب:  (9)

 .(154د3اتج العبوس )   قـُْبَي دَمْ ق: مووٌب كَ ْعاَلبٍ َ ْوحَ  (10)
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   رِ طْ الفِ  اةِ كَ َز وجوُب 
 
ى ال  َكِب لَ عَ  -َنَمَضاملَ  :ا َ أو قَ -َصَدَقَ  اْلاِلْطبِ   يبُّ فـََبَض ال،  » :ا َ قَ ُعَمَب نول هللا ع،هما  بنِ ا عن -32
فـََعَدَ   .َ ِعريٍ  نْ مِ َصاًعا  أوْ  ،َتْبٍ  نْ مِ َصاًعا  (،اْلُمْسِلِمنيَ  نَ مِ َوالل ِغرِي َواْلَخِبرِي ، )َواحْلُبِِّ َواْلَمْمُلوكِ  ،نـَْثىَوا ُ 

 .(1).م الق عليه«بـُبٍِّ  نْ مِ بِِه ِنْلَف َصاٍع  ال،اسُ 
 فوائد: ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

 على ال خص وجيبُ  ،فب ضٌ  على الخبرِي واللغرِي وال كِب وا ُنثى من اـسلمنيَ  بِ طْ الالِ  ا ُ كَ َز  وىل:األُ  الفائدةُ 
 ول العيد وليل ه   ل  يف على َمنْ  ُب جتِ َِ  و،َوَلدٍ  من زوجٍ  أو عباُجها عن نالِسه و عمن تـَْلَزُمه َمُؤونـَُ ه 
كامَل أمرُي َع با فأل َبَس، فوْد  و  طَ  َ وال جتُب عن احلمل  ال  أمْل  َـ طعاما زاةدًا على ما  خاليه و خالل عياله، 

من صاٌع بلاِع ال،يبِّ  :بِ طْ الالِ  ا ِ كَ َز ودان مو .وهو اجل،ني،(2) ـُْعِطل َصَدَقَ  اْلاِلْطِب عن احْلََبلِ   ُعْثَماملُ اـؤم،نَي 
 .لو ن ونلف  هللا حألح  كيلو جباما كي  وهو توب با وحنوهدميني من تٍب أْو بـُبِِّ أْو نزٍِّ اآل طعالِ 

د ِ  حل، جيوز أتعريها  هللا ما بعد اللأل  وال،قْبَل صألِ  العيدِ  بِ طْ الالِ  ا ِ كَ َز  الواجب  عباجُ  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
، « ِ  هللا الل أل اسِ ُعُبوِج ال،   لَ بْ َأمْل تـَُؤد ى قَـ َكاِ  اْلاِلْطِب أََمَب ِبَز : »أمل نسو  هللا  ابِن ُعَمَب نول هللا ع،هما

   ،(4) قْبل العيِد بيول أو  ومنيوجيوز  عباجها ، (3)م الق عليه
 أحخال زكا  الالطب ما  لل:  ن أهمِِّ مِ  :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 

   .بهَمبَ أو ،ما عيـ َ،ه البسوُ    فجيزىء  عباج قيم ه  نه عألفبَوها من الطعاِل فأل ال،يب   أمل:أوالً  
 .وجيب عليه اـبادن  إبعباجها مىت زا  ع نه ،حبج عليهلع ٍن فأل  عباج زكا  الالطب  أع ب من اثلثًا: 
  اها، فلو نـَوَ العيد صأل ِ ها أو وكْيِلِه يف وقِ ها قبَل  هللا مس حوِِّ زكا  الالطب الواجُب أمْل تلَل  رابًعا: 
   .آعَب وال  ؤعِّبُها عن وقِ َها َله وقَت اِاعباِج فإنه  دفعها  هللا مس حقٍِّ ال وِكيل خٍص وم  لادْفه و  

 .، و مل وك ل من  دفعها ع،ه يف أ  مخامل أجزأ ذل  قامِ هِ  مخامليف  هادفع ا فضل :ساخام
 وعاةل ه . ا عن نالسهوللالوريدفعهفوري وأكثب.على  هاوجيوُز توز عُ  واـساكني،الالوباُء :زكاِ  الالطبِ  س ِحقُ  :سادسا 
 
  

                                 
 .(، ومسلم يف اـوو  نالسه1432)547د2البخان  ِ  زايد  بني قوسني من نوا   هلما:(، وال984)677د2مسلم و  (،1440)549د2البخان   نواه( 1)

 .132د4احمللى  (، وابن حزل من طب وه يف644(، وأ د كما يف مساةل اب،ه عبد هللا نقم )10737)432د2 همل،ال يف ابن أيب  يب نواه  (2)

 .، وه ا لالظه(986)679د2مسلم ، و (1438)548د2البخان   نواه(3)

 (.1440)549د2البخان   ( نواه4)
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 االْهِتَماُم ِبَصَلِة الِعيدِ                                         

 
 ،اْلَعَواِتقَ  :َأمْل ُُنْبَِجُهن  يف اْلاِلْطِب َواَ ْوَحى اَّللِ   سو ُ أََمَبَا نَ »: التْ قَ نول هللا ع،ها  َعِطي  َ  أُلِِّ عن  -33

َب َوَدْعَوَ  اْلُمْسِلِمنيَ  ،َفَأم ا احْلُي ُ  فـَيَـْعَ زِْلَن الل أل َ  ،ُدونِ َوَذَواِ  اخلُْ  ،َواحْلُي  َ  اي َنُسوَ   :لتُ قُ  ،«َوَ ْ َهْدمَل اخْلَيـْ
 (1).م الق عليه.«ِجْلَباِبَا نْ لِ ـُْلِبْسَها ُأْع ـَُها مِ »: ا َ قَ  .ا ِجْلَبايٌ َ ُخومُل هلَ  ِ ْحَداَا الَ  ،اَّلل ِ 

 ئد:يتعلق بذا احلديث فوا
العيد يف ا صل عاد  من العادا ، وقد جعله ال بع فبح   بعي  د ،ي  يف ع ال عباد   الفائدة األوىل:

فعلى اـسلم أمل  البح إبتال نعم  هللا عليه ابلليال على أكمل وجه،  عظيم  هل نكن من أنكامل ااسألل،
 .م ابلعيدهِ اـسلمني وهت،ئ ِ على  عوانه  والسأللِ  ،ن ه ذل  َبداء صأل  العيد، وصل ِ  لُ و خلِِّ 

   .كالا  فبض  :وحخم صأل  العيدم  من  عاةب الد ن يف  ول العيد،صأل  العيد  عري  عظي الفائدة الثانية:
 مما   بع ليل  العيد و ول العيد: الفائدة الثالثة:

ى لل  مُ ب ق  هللا  مب ليل  العيد ويف الط سن ال خبري اـطلق من غبوي مش  آعب  ول من نمضامل، و س :أوالً  
 العيد، ووقت ان ظان صأل  العيد حىت  بج اامال.

 وا صل أمل  خومل بعد طلوع الال ب .  سن االغ سا  ليول العيد، ا:اثنيً  
 سو ُ نَ  املَ كَ »: قا َ   عن أََن ٍ فا، با ، وجيعلهن وتبً الس،  أمل  الطب قبل اخلبوج للأل  العيد على تََ  ا:اثلثً  

  (2)البخان  .نواه« أَيُْكَل َتَبَا ٍ ىت  اْلاِلْطِب حَ  لَ وْ و  َـ  ـَْغدُ  الَ  اَّللِ  
ز ،  عاهب ، بأل  للأل لالس،  حضون ال،ساء و. لعيِد َبحَسِن اللِّباِس، وال عطب وال سوكل سن ال ز ُُّن  ا:رابعً  
 عانج اـس د. ا البش هلو  هداخلطب  ت اة تعطب،واحلو أ

 

 
 

  
 
 

                                 
 ، وه ا لالظه.(890)605د2مسلم (، و 937)333د1البخان   نواه( 1)

 .(910)325د1البخان   نواه( 2)
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ُلو َرَمَضانَ اثلثًا:   اأَلَحاِديُث الَِِّت تَ ت ْ
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م  ِمْن َشوَّالَ   ُسنِ يَُّة ِصَيام ِستَِّة أَّيَّ
 
  املَ كَ   ؛ا َ و   َ  نْ ا مِ    سِ  هُ عَ بَـ تْـ أَ  مُث   ،املَ ضَ مَ نَ  الَ صَ  نْ مَ »: ا َ قَ   هللاِ  سو َ نَ  أمل    ا نلان ِِّ  ويَ عن أيب أ ُّ  -34
 (1).نواه مسلم.«بِ هْ الد   الِ يَ لِ كَ 

 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 
من ن   هللا تعاهللا بعباده أمل  بع هلم م  كل فب ض  افل  من ج،سها ل خومل جابب  ـا قد  وىل:األُ  الفائدةُ 

أايل من  يها من نوص، ومن ذل  م بوعي  صيال س  ِ  خومل وق  فيها من علل، وم مم  ـا قد  خومل ف
لباتب  ابل،سب  لللأل   فضلها، وهل ابل،سب  لبمضامل كالس،  اوبني     وا ، فهل س،  ح   عليها ال،يبُّ 

 وَمن حافَظ عليها كل  عاٍل كامل ذل  مثُل صياِل الد هِب.اـالبوو ،

سواء صامها  ، وا  موو  لليال ه ه الست هب  كل طألق احلد    د  على أمل   :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
        .  واـبادن  ابلعمل اللاحل أفضل داةما واس ،آعبه، فا مب  من من أوله أو ،م البق  أو م  ابع 

 من اـساةل اـ علو  بليال ست من  وا  ما  لل: :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
يبدأ ف     مث أتبعه بست من  وا ، ،من نمضامل أوال ال   م ه ا الالضل  ال ـن ابدن بوضاء ما فاته :أوالً   
 ( 2) من  وا . مث  لول الست   اء،وضلاب
حىت ال جتب  افل ل    واع  عن صيامه ،عال ا لزم ه كل    وهم بع  ال،اس أمل من صامها عامً  ا:اثنيً   

     .عليه لدلي وال ،من أهل العلم دٌ أحَ  م  ـَُوْلهُ ابطل كألل وه ا   ،عليه بعد ذل 
 َمن  بََع يف صيال  ول ِمن الستِّ مث بدا له أمل  الطب  مب عبض له فأل َبس ابلالطب مل صول  ا: اثلثً 
ال طوع جيوز قطعه، و لول بدال ع،ه  وما آعب، خبأل ف صول الوضاء فمن  بع فيه م جَيُْز له قطعه  ال   

 بع ن  بعل كسالب أو مبض.
من ال،هان فأل   رتش يف صيامها تبييت ال،ي  من الليل  هنا من من  وا  ب،ي    لح صيال الستِِّ  :رابًعا 

 صول ال طوع، وصول ال طوع ال   رتش للح ه تبييت ال،ي ، ولي  ـن فب ق بني ال طوع اـطلق وال طوع
 اـعني دليل من الس،   ع مد عليه، والالوهاء ال  ن  لححومل ال طوع ب،ي  من ال،هان ال  البقومل بني

 طلق وال طوع اـعني.ال طوع اـ   

                                 
 (.1164)822د2مسلم نواه  (1)

 .397 ،ظب: لطاةف اـعان ف ص (2)
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 َمْشروِعيَُّة اْلُمَداَوَمِة َعَلى األعَماِل الصَّاحِلَةِ 
 
ْعَماِ   هللا اَّللِ  تـََعاهللَا َأَحبُّ ا َ »: هللِا  سو ُ نَ  قا َ  :التْ َعاِةَ َ  نول هللا ع،ها قَ  ألِّ اـؤم،نيَ  عن -35

      (1).م الق عليه.«أَْدَوُمَها َوِ مْل َقل  
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

 َ ب ِ  هللِا تعاهللا لِْلُمَداَوَمِ  َعَلى اَ ْعَماِ  الل احِلَِ ، وه ا مما  د  على فضلهاى لَ عَ  احلد  ُ  د    وىل:األُ  الفائدةُ 
 هوليعلم اـسلم أمل من ن   هللا تعاهللا به أمل  وفوه لألعما  اللاحل ، مث أمل  وفوه لِْلُمَداَوَمِ  عليها، وه  ،

    .مل اللاحلعاْلُمَداَوَمُ  عألمٌ  على قَبو  ال
 ِسبُّ َ ب ِ  هللِا تعاهللا لِْلُمَداَوَمِ  َعَلى اَ ْعَماِ  الل احِلَِ  ت لخص يف أمون م،ها ما  لل: :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 

  » :اَّلل َ   وو  الودسل  أمل العمل اللاحل حيبه هللا تعاهللا، فل ل  حيب اْلُمَداَوَمَ  عليه، ويف احلد  :الً أوَّ  
 (2).نواه البخان .«وما  ـَزَاُ  َعْبِد   ـَ َـَوب ُي  غ اِبل،ـ َواِفِل حىت ُأِحب هُ 

      . دليل البغب  فيه و ب ه، وعدل كباهي ه اْلُمَداَوَمَ  على العمل اللاحل أمل ا:نيً اثَ  
أمل ا صل فيما أمب هللا  ا:ابعً رَ  العمل و رتكه، أنه   عب بوو  اا امل وصدقه خبأل ف ال    ،وط  عن  ا:لثً اثَ  

به أمل  العل على الدوال وحيافظ عليه، فالل احملافظ  تطبيق لألوامب وعمل ابل،لوص وتعظيم هلا وتعظيم 
 : )ذل  ومن  عظم  عاةب هللا فإهنا من تووى الولوي(. ل ب ع  هللا، قا  تعاهللا

   حل  غاع  لل يطامل. على العمل اللااْلُمَداَوَمَ   يف ا:امسً خَ  
 من أسباي اـداوم  على العمل اللاحل ما  لل: :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 

 أال  ثول على نالسه ابلعمل بل  عمل ما يف قدنته :اَثنًيا معبف  أمل هللا تعاهللا حيب العمل اللاحل. :أوَّالً 
 ليه.عا، ولومها على تبك العمل اللاحل، اسب  ال،ال  ومباقب ها داةم :اَثلثًا  
 .و زداد ال مس  اب عما  اللاحل   صحب  اللاحلني، فبهم  ـَْوَوى اا امُل، رَابًعا: 

 للطاع  والعباد . العال اخلاص أو الالضلُ  الالضلُ  دناك فضل العمل اللاحل، سواء أكامل  :َخامًسا

 ْسِن اخْلَاِتَِ  إبِِْذمِل هللا تعاهللا.اْلُمَداَوَمَ  َعَلى الَعَمِل الل اِلِح طَب ٌق حلُِ  االْسِ ْ َعاُن َبمل   :َساِدًسا 

                                 
 .(، وه ا لالظه783)541د1مسلم (، و 6099) 2373 د5البخان   نواه( 1)

 (.6137) 2384د5 البخان  هنواجزء من حد    (2)
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 يامِ الص ِ  َقَضاءُ 
  
َمْن َماَ  َوَعَلْيِه ِصَياٌل، َصاَل َعْ،ُه »قَاَ :  ألِّ اـؤم،نَي َعاِةَ َ  نول هللا ع،ها َأمل  َنُسوَ  اَّللِ   نْ عَ  -36 

  (1)م الق عليه.«.َولِيُّهُ 
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

كاـبض أو السالب أو غريمها؛ فإنه جيب عليه قضاء ما    بعلمن أفطب يف نمضامل لع ن  وىل:األُ  الفائدةُ 
َفَمن َ ِهَد ِم،ُخُم ال  ْهَب فـَْلَيُلْمُه َوَمن َكامَل َمبِ ضًا َأْو َعَلى َساَلٍب )لووله تعاهللا:  ،بعدِد ا ايِل الِت أْفطب أفطبه

لٍ  ٌ  مِّْن َأاي   . ،(2) (َفِعد 
 خومَل بي،ُه وبني  ا ري يهَ لِ الِت تَ   ِ ،َ الس   نَ مِ  املَ ضَ مَ  هللا نَ  املَ ضَ مَ نَ   ِ ا َ هنَِ  نْ مِ   ٌ س  وَ وقت الوضاء مُ  الثَّانيُة: الفائدةُ 
، ومما  د  على بدومِل ع نٍ  وز أتعري الوضاء بعد نمضامل اآلعبجي وال،الثاين بعدِد ا ايِل الِت عليه نمضاملَ 

 لضِ أمْل أقْ  ا أْس طي ُ مَ امَل فَ ضَ مَ نَ  نْ مِ  ولُ ل  الل  لَ خومُل عَ  َ  املَ كَ » :ل هللا ع،هانو اة  َ عَ  قو ُ سع  وقت الوضاء 
وا فضل اـبادن  ابلوضاء  مل ه ا من تع يل اخلري، وااسباع لرباء  ال م ،  ،(3).م الق عليه« املَ بَ عْ  ال  يف  َ 
 وا   هنا ال تلال  ال بعد  ن عبوض العوانض أو ال،سيامل، ولخل  لح له صيال س   أايل منمِ  وع ي ً 
 . لول الوضاء م  ابعا وله أمل  لومه مالب قا وله أمل ،الوضاء

 من أفطب يف نمضامل لع ن فله حاالمل: :الثةُ الثَّ  الفائدةُ 
مسخي،ا، فإمل ما  أمْل َ ُخومَل ِلَمَبٍض ال  ـُْبَجى ِ اَلاُؤُه ِمْ،ُه، فه ا جيب أمل  طعم عن كل  ول  احلال األوىل: 

 أجزأ ع،ه ذل ، وم حي ج  هللا ااطعال.أحد و مل صال ع،ه ،هِ  ِ كَ ِب من تَ عم أُطعم ع،ه قبل أمل  ط
 أمْل َ ُخومَل ِلَمَبٍض  ـُْبَجى ِ اَلاُؤُه ِمْ،ُه، أو لسبب غريه من سالب وحنوه، وه ا له حال امل: احلال الثانية: 
 .يهال َ ْلَء عل  و ، فه اسَ مب  به الع ُن َحىت  أمل   احلالة األوىل:    

 ، فه ا أولياؤه ابخليان،  ما أمل  طعموافـَب ش فيه حىت ما ولخ،ه  مخ ن من الوضاِء   مل  احلالة الثانية:
 كيلو ونب   هللا كيلو ونلف من ا نز وحنوه، وهلم  ِلُخلِّ مسخنيٍ  ع،ه من َتبَِكِ ِه ُكل   ول مسخيً،ا،

 أمل  لول ع،ه واحد أواح،امل أوأكثب. . وجيوزوفب َش ِفيهِ  ا ايِل الِت تخ َن من قضاِةها لوموا ع،ه 

 
                                                              

                                 
 .185( سون  البوب  آ   2(.   )1147)803د2(، ومسلم 1851)690د2( نواه البخان  1)
 
 .1851قبل احلد   نقم  690د2به  ( ذكبه البخان  معلوا ةزوما4).(1146)802د2مسلم و  (،1849) 68د2البخان   نواه( 3)
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 ِصَياُم التَّطو عِ 
 
َأينِِّ أَُقوُ : وهللِا َ ُصوَمن  ال،ـ َهاَن،  عن َعْبِد اَّللِ  بِن َعْمبٍو نول هللا ع،هما قَاَ : ُأْعربَ نسوُ  اَّللِ   -37
أَْنَت ال    تـَُووُ : وهللِا َ ُصوَمن  ال،ـ َهاَن، َو َُقوَمن  الل ْيَل : » َُقوَمن  الل ْيَل َما ِعْ ُت، فواَ  َلُه نسوُ  اَّللِ  وَ 

[، قَاَ : «َما ِعْ ُت؟ َ ، َفُلْم َوأَْفِطْب، ِ ن َ  ال َتْسَ ِطيُ  َذلِ »، قـُْلُت: قد قـُْلُ ُه ]َبَِيب أنَت َوأُمِّل، اَي َنُسوَ  اَّللِ 
ٍل، فإمل  احلََْسَ،َ  ِبَعْ ِب أَْمثَاهِلَا، َوَذِلَ  ِمْثُل ِصَياِل الد    ، فـَُوْلُت: ِ ينِِّ أُِطيقُ «ْهبِ َوُقْم َوََنْ، َوُصْم ِمَن ال  ْهِب َحألحََ  َأاي 

، قَاَ :  أَْفَضلَ  ، قَاَ : قـُْلُت:  ين أُِطيُق أَْفَضَل ِمْن َذِلَ ، « ـَْوَمنْيِ َفُلْم  ـَْوًما َوأَْفِطْب »ِمْن َذِلَ  اي َنُسوَ  اَّللِ 
، قـُْلُت: «َفُلْم  ـَْوًما َوأَْفِطْب  ـَْوًما، َوَذِلَ  ِصَياُل َداُوَد، وهو أْعدُ  اللَِّياِل ]ويف نوا  : أَْفَضُل اللَِّياِل[»قَاَ : 

، قَاَ :    (1)«.ْفَضَل ِمْن َذِل َ ال أَ » ين أُِطيُق أَْفَضَل ِمْ،ُه اي َنُسوَ  اَّللِ 
 :فوائدُ  ا احلديثِ ذَ ق بَِ لُ عَّ ت َ ي َ 

تعاهللا ها  لود نوع هللا تعاهللا لعباده العبادا  ل سهل عليهم، وليغ ،موا الالبص لل وبي  هللا هللا وىل:األُ  الفائدةُ 
 عن أنواع من ال،افل  يف ه ا احلد  ، م،ها: وقد أعرب ال،يب  ،اسبهم و سهل عليهم، 

لٍ  :أوالً    .«احلََْسَ،َ  ِبَعْ ِب أَْمثَاهِلَا، َوَذِلَ  ِمْثُل ِصَياِل الد ْهبِ »ِمْن كلِّ   ْهٍب، وأعرب أمل   ِصَياُل َحألحَِ  َأاي 
ٍل ُكل  َ ْهٍب. ِصَياُل  ـَْوٍل َوِ ْفطاُن  ـَْوَمنْيِ، فـََعَلى ا:يً نِ اثَ    َهَ ا َ ُلوُل حـُُلَ  ال  ْهِب، َعَ َبَ  أاي 

 عليه السألل.َياِل، وهو ِصَياُل َداُوَد أَْفَضُل اللِِّ وهو َياُل  ـَْوٍل َوِ ْفطاُن  ـَْوٍل،صِ :لِثًااثَ  
كلِّ   ْهٍب َبْل وم  ِصيامها ِمنْ اـ بوع  يف ه ا احلد   ا ايَل الث ألحَ َ  ال،يبُّ أطلق  :انيةُ الثَّ  الفائدةُ 
   .أايل اللياغ الِبي ، وهل الثال  ع ب والباب  ع ب واخلام  ع ب من كل َ ْهبٍ  الُ يَ صِ  وا فَضُل ،حيددها

جاز له ؛ب بعد الال بَب  مالطِِّ  اـسلم إذا م أي ف  من ال،هان،   ٍ ب،ي   ال طوعِ   لح صيالُ   الفائدُة الثَّالثُة:
 .و مل قضى بدالً ع،ه  وًما آعب فهو َحَسنٌ فأل حبج عليه،  ع نلغري  أو لع ن  بعلو مل قطعه اللول.

 
 
 
 
 

                                         
                                 

(، وآعبهــا مــن نوا ــ  ـســلم يف 1875)697د2(، والــزايد  بــني قوســني أوهلــا مــن نوا ــ  للبخــان  1159)812د2(، ومســلم 3236)1256د3( نواه البخــان  1)
 اـوو  نالسه، والبوا   اـ ان  ليها هلما يف اـووعني السابوني.

 



 44 

 فهرس املوضوعات
 

 نقم اللالح  اـوووع
 1 اـودم 

 3 ال   ِِّ  ُحخُم تـََودُِّل َنَمَضامَل ِبِلَياٍل، َوصياِل  ـَْولِ  :أواًل: اَ َحاِد ُ  ال ِِت َتْسِبُق َنَمَضاملَ 
ِ  َ عباملَ   4 ُوُجوُي اللِّياِل ِبُبْؤ َِ  ِهأَلِ  َنَمَضامَل أو ِ ْتَاِل ِعد 

 5 ال،ِّي ُ  يف اللَِّيالِ 
 7 ُوُجوُي ِصَياِل َنَمَضامَل وَمخانـَُ هُ    :اثنيا: اَ َحاِد ُ  ال ِِت يف َنَمَضاملَ 

 8 يهِ َفْضُل ِصَياِل َنَمَضامَل وَأْسَباُي اْلَمْغاِلَبِ  فِ 
 9 َفْضُل اللَِّياِل ُعُموًما وَما ُ  بَُع لِلل اِةم

 10 َعَلاِةُص َ ْهِب َنَمَضاملَ 
 11 َمْ ُبوِعي ُ  ِقَياِل َنَمَضامل وفضُلهُ 

 12 أْحَواُ  ال، اِس يف اللِّياِل َوَمْن جَيوُز َلُه الاِلْطبُ 
 13 ُحْخُم ِصياِل احْلَاِةِ  وال،ـُّاَلَساِء َوَقَضاِةِهَما

ُب َعَليِه اللَِّيالُ   14 َمن الَ جيَِ
 15 اللَِّياُل يف الس اَلبِ 

َماتِهِ   16 ُحخُم اجلَِْماِع يف نـََهاِن َنَمَضامَل َوُمَودِِّ
 17 الاِلْطُب اِبحلَِْ اَمِ  َو ْعبَاِج الد لِ 

 18 بَا ِ الاِلْطُب اِبَ ْكِل َوال ُّْبِي َوَما يف َمْعَ،امُهَا َوُ بوُش الاِلْطِب ابْلُماَلطِِّ 
 19 اس حباُي الُعمبِ  يف نمَضامَل وفضُلها

 20 ُس،ِّي ُ  السِّواِك لِلل اةِِم   
 21 احلِْْخَمُ  ِمن َمْ ُبوِعي ِ  اللَِّياِل وَما  ـَْ،ِبِغل جَتَ،ـُُّبُه لِلل اةِمِ 

 22 ُجوُي ِحاْلِظ اجلوانِح عِن احْلَباِل يف اللِّياِل وغريِهِ وُ 
 23 ُس،ِّي ُ  السُُّحوِن لِلل اةِِم وفْضُلهُ 
 24 ُس،ِّي ُ  تـَْعِ يِل اْلاِلْطب لِلل اةمِ 

 25 اَءُ  الُوْبآمِل يف َنَمَضاملَ اجْلُوُد َوِقبَ 
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 اللالح نقم  اـوووع
 26 ُس،ِّي ِ  االْعِ َخا فِ 

 27 َمَثُل اْلُمْؤِمِن ال     ـَْوبَأُ اْلُوْبآمَل وال    ال  ـَْوَبؤهُ 
 28 َفْضُل لَيلِ  الَوْدِن َوَمْ بوِعي ُ  حَتَبِِّ َها وِقَياِمَها

 29 الدَُّعاُء َوأمَهِّيـ ُ ُه يف َنَمَضامَل َوَغرْيِهِ 
 30 وُي  ْعبَاِج زََكاِ  اْلَما ِ ُوجُ 

 31 ا ْمَواُ  الز َكوِ  ُ  َوأَْنِلبَـ ـَُها
 32 َمْن  ـُْعَطْومَل الز َكا َ 

 34 يَهااَ ْمَواُ  ال ِِت الَ جتَُِب الز َكاُ  فِ 
 36 معانُك الِعز ِ  يف َنَمَضاملَ 
 37 وجوُي زََكاِ  الاِلْطِب  

ُلو َنَمَضاملَ  ٍل ِمْن َ و ا َ ُس،ِِّ  :اثلثًا: اَ َحاِد ُ  ال ِِت تـَ ـْ  40 ي ُ  ِصَيال ِس  ِ  أاي 
 41 َمْ بوِعي ُ  اْلُمَداَوَمِ  َعَلى ا عَماِ  الل احِلَ ِ 

 42 َقَضاُء اللِّيالِ 
 43 ِصَياُل ال  طوُّعِ 

ووُ  بسُ هْ فَـ 
َ
 44 عا و اـ

 
 

 






