
 قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى ُكِتبَ  َكَما الصَِّيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا
 َسَفر   َعَلى َأوْ  َمرِيًضا ِمْنُكمْ  َكانَ  َفَمنْ  َمْعُدوَدات   َأيَّاًما( 381) تَ ت َُّقونَ  َلَعلَُّكمْ 

 َتَطوَّعَ  َفَمنْ  ِمْسِكين   َطَعامُ  ِفْديَة   يُِطيُقونَهُ  الَِّذينَ  َوَعَلى ُأَخرَ  َأيَّام   ِمنْ  َفِعدَّة  
ًرا ر   فَ ُهوَ  َخي ْ ر   َتُصوُموا َوَأنْ  َلهُ  َخي ْ  َشْهرُ ( 381) تَ ْعَلُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َلُكمْ  َخي ْ

 َواْلُفْرقَانِ  اْلُهَدى ِمنَ  َوبَ ي َِّنات   ِللنَّاسِ  ُهًدى اْلُقْرآنُ  ِفيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ 
 ِمنْ  َفِعدَّة   َسَفر   َعَلى َأوْ  َمرِيًضا َكانَ  َوَمنْ  فَ ْلَيُصْمهُ  الشَّْهرَ  ِمْنُكمُ  َشِهدَ  َفَمنْ 

 اْلِعدَّةَ  َوِلُتْكِمُلوا اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َوَل  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اللَّهُ  يُرِيدُ  ُأَخرَ  َأيَّام  
 ِعَباِدي َسأََلكَ  َوِإَذا( 381) َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َهَداُكمْ  َما َعَلى اللَّهَ  َوِلُتَكب ُِّروا

 ِبي َوْليُ ْؤِمُنوا ِلي فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيبُ  َقرِيب   فَِإنِّي َعنِّي
 ( 381) يَ ْرُشُدونَ  َلَعلَُّهمْ 

َلةِ  ِفي َأنْ َزْلَناهُ  ِإنَّا َلةُ  َما َأْدرَاكَ  َوَما( 3) اْلَقْدرِ  لَي ْ َلةُ ( 2) اْلَقْدرِ  َلي ْ ر   اْلَقْدرِ  َلي ْ  َخي ْ
( 1) َأْمر   ُكلِّ  ِمنْ  رَبِِّهمْ  بِِإْذنِ  ِفيَها َوالرُّوحُ  اْلَمََلِئَكةُ  تَ نَ زَّلُ ( 1) َشْهر   َأْلفِ  ِمنْ 

 ( 1) اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ  َحتَّى ِهيَ  َسََلم  
  قال عنه اهلل رضي أمامة أبي وعن

  له عدل ل فإنه بالصوم عليك قال بعمل مرني اهلل رسول يا قلت 
  له عدل ل فإنه بالصوم عليك قال بعمل مرني اهلل رسول يا قلت 
  له مثل ل فإنه بالصوم عليك قال بعمل مرني اهلل رسول يا قلت 
 وللحاكم وبدونه بالتكرار هكذا صحيحه في خزيمة وابن النسائي رواه 

  وصححه



  قال(  صحيح)  للنسائي رواية وفي 
 بأمر مرني اهلل رسول يا فقلت وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أتيت 

  له مثل ل فإنه بالصيام عليك قال به اهلل ينفعني
 رسول يا قلت قال حديث في(  صحيح)  صحيحه في حبان ابن ورواه 

  له مثل ل فإنه بالصوم عليك قال الجنة به أدخل عمل على دلني اهلل
  ضيف بهم نزل إذا إل نهارا الدخان بيته في يرى ل أمامة أبو فكان قال 

 َصامَ  َمنْ  » - وسلم عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُهَريْ َرةَ  َأِبى َعنْ 
البخاري« َذْنِبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا َرَمَضانَ   

 - وسلم عليه اهلل صلى - النَِّبىِّ  َعنِ  - عنه اهلل رضى - ُهَريْ َرةَ  َأِبى َعنْ 
، َذْنِبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ  » قَالَ   

َلةَ  قَامَ  َوَمنْ   .البخاري « َذْنِبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا اْلَقْدرِ  َلي ْ  

 ( حسن)  917@
 .هريرة أبي عن( هق ك حب ه  ت)
 و الجن مردة و الشياطين صفدت رمضان شهر من ليلة أول كان إذا)

 يغلق فلم الجنة أبواب فتحت و باب منها يفتح فلم النار أبواب غلقت
 الشر باغي يا و أقبل الخير باغي يا: ليلة كل مناد ينادي و باب منها

 (ليلة كل ذلك و النار من عتقاء هلل و أقصر
--------------------------------------------------------------------------------- 



  قال عنه اهلل رضي هريرة أبي عن
 يضاعف آدم ابن عمل كل سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  

 الصوم إل جل و عز اهلل قال ضعف سبعمائة إل أمثالها عشرة الحسنة
 فرحة فرحتان للصائم أجلي من وطعامه شهوته يدع به أجزي وأنا لي فإنه
 ريح من اهلل عند أطيب فيه ولخلوف ربه لقاء عند وفرحة فطره عند

 البخاري ومسلم المسك
 عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  - عنه اهلل رضى - ُهَريْ َرةَ  َأِبى َعنْ 

 َيدَعَ  َأنْ  ِفى َحاَجة   ِللَّهِ  فَ َلْيسَ  ِبهِ  َواْلَعَملَ  الزُّورِ  قَ ْولَ  َيدَعْ  َلمْ  َمنْ  » - وسلم
 البخاري. « َوَشَرابَهُ  َطَعاَمهُ 

 (  الصحيحة) 
  عليه يغضب اهلل يدع لم من 

 إليه بحاجته إعَلمه باب من ليس تعالى لربه العبد دعاء أن فجهلوا
 إظهار باب من إنما و ،(*  أخفى و السر يعلم*)  تعالى و سبحانه
 ، فقره و إليه حاجته و عبوديته

 (  لغيره صحيح) 
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي عجرة بن كعب وعن 

 :  وسلم
 (  لغيره صحيح) 



 اهلل رضي جده عن أبيه عن الحويرث بن مالك بن الحسن بن مالك وعن 
  عتبة رقي فلما المنبر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صعد قال عنه

 قال ثم آمين فقال ثالثة عتبة رقي ثم آمين فقال أخرى رقي ثم آمين قال 
 له يغفر فلم رمضان أدرك من محمد يا فقال السَلم عليه جبريل أتاني

 النار فدخل أحدهما أو والديه أدرك ومن قال آمين فقلت اهلل فأبعده
  آمين فقلت اهلل فأبعده

  آمين فقلت اهلل فأبعده عليك يصل فلم عنده ذكرت ومن قال 
  صحيحه في حبان ابن رواه 

 عليه اهلل صلى اهللِ  رسولِ  ِإلى رجل   جاءَ : قال اهلل ُعبَ ْيد بن َطْلَحةَ  حديث
 حتى يقول، ما يُ ْفَقهُ  ول صوتِهِ  دِويُّ  ُيْسَمعُ  الرأسِ  ثائرُ  نْجد   أهل من وسلم

: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال اإلسَلم؛ عن يسَأل هو فِإذا دنا
 َأنْ  ِإلَّ  ل: قال غيُرها علي   هل: فقال والليلةِ  اليومِ  في صلوات   خمسُ 
 علي   هل: قال رمضانَ  وصيامُ : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال َتَطوَّعَ 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول له وذكر قال، َتَطوَّعَ  َأن ِإلَّ  ل: قال غيره

 وهو الرجل فَأدبر قال َتَطوَّعَ  َأنْ  ِإلَّ  ل قال غيُرها عليَّ  هل قال الزكاةَ 
 عليه اهلل صلى اهلل رسول قال َأْنقصُ  ول هذا على أزيد ل واهلل: يقول
 َصَدقَ  ِإنْ  َأفْ َلحَ : وسلم

 اإلسَلم من الزكاة باب 11: اإليمان كتاب 2: في البخاري أخرجه



 قَامَ  َمنْ : قَالَ  وسلم عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهَريْ َرَة، َأِبي حديث
 َذْنِبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  واْحِتَسابًا ِإيَمانًا َرَمَضانَ 
 من رمضان قيام تطوع باب 29: اإليمان كتاب 29: في البخاري أخرجه

 -اإليمان
 عليه اهلل صلى النَِّبيِّ  ِإَلى َرُجل   َجاءَ : قَالَ  عنه، اهلل رضي ُهَريْ َرةَ  َأِبي ديث

 ُتَحرِّرُ  َما َأَتِجدُ : فَ َقالَ  ،َرَمَضانَ  ِفي اْمَرَأتِهِ  َعَلى َوَقعَ  اأَلِخرَ  ِإنَّ : فَ َقالَ  وسلم،
: قَالَ  لَ : قَالَ  ُمَتتاِبَعْينِ  َشْهَرْينِ  َتُصومَ  َأنْ  فَ َتْسَتِطيعُ : قَالَ  َل،: قَالَ  َرقَ َبةً 

 عليه اهلل صلى النَِّبيُّ  فَأُِتيَ : قَالَ  لَ : قَالَ  ِمْسِكيًنا ِستِّينَ  ِبهِ  ُتْطِعمُ  َما َأفَ َتِجدُ 
، ِفيهِ  ِبَعَرق   وسلم  َأْحَوجَ  َعَلى: قَالَ  َعْنكَ  هَذا َأْطِعمْ : قَالَ  الزَّبِيُل، َوُهوَ  َتْمر 

 ْهَلكَ أَ  فََأْطِعْمهُ : قَالَ  ِمنَّا َأْحَوجُ  بَ ْيت   َأْهلُ  لَبَ تَ ْيها بَ ْينَ  َما ِمنَّا
 نَ َزلَ  فَ َلمَّا اْلَجاِهِليَِّة، َأْهلُ  َيُصوُمهُ  َعاُشورَاءُ  َكانَ : قَالَ  ُعَمَر، اْبنِ  حديث
 َيُصْمهُ  َلمْ  َشاءَ  َوَمنْ  َصاَمهُ  َشاءَ  َمنْ : قَالَ  ،َرَمَضانُ 
 يا) باب 21: البقرة سورة 2: التفسير كتاب 11: في البخاري أخرجه

 (الصيام عليكم كتب آمنوا الذين أيها
 

 اْليَ ْومُ : فَ َقالَ  َيْطَعُم، َوُهوَ  اأَلْشَعثُ  َعَلْيهِ  َدَخلَ  َمْسُعود   ْبنِ  اهللِ  َعْبدِ  حديث
 تُِرَك، َرَمَضانُ  نَ َزلَ  فَ َلمَّا ،َرَمَضانُ  يَ ْنِزلَ  َأنْ  قَ ْبلَ  ُيَصامُ  َكانَ : فَ َقالَ  َعاُشورَاء،

 َفُكلْ  فَاْدنُ 



 يا) باب: 21 البقرة سورة 2: التفسير كتاب 11: في البخاري أخرجه
 (الصيام عليكم كتب آمنوا الذين أيها
 

 ُمَعاِويَةَ  َسِمعَ  َأنَّهُ  الَرْحمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُحَمْيدِ  َعنْ  ُسْفَيانَ  َأِبي ْبنِ  ُمَعاِويَةَ  حديث
 َأْهلَ  يَا: يَ ُقولُ  اْلِمْنَبِر، َعَلى َحجَّ، َعامَ  َعاُشورَاَء، يَ ْومَ  ُسْفَياَن، َأِبي اْبنَ 

 هَذا: يَ ُقولُ  وسلم، عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  ُعَلَماؤُُكمْ  َأْينَ  اْلَمِديَنة
 فَ ْلَيُصمْ  َشاءَ  َفَمنْ  َصائم ، َوَأنَا ِصَياُمُه، َعَلْيُكمْ  ُيْكَتبْ  َوَلمْ  َعاُشورَاَء، يَ ْومُ 
 فَ ْليُ ْفِطرْ  َشاءَ  َوَمنْ 

 عاشوراء يوم صيام باب 17: الصوم كتاب 13: في البخاري أخرجه
 ،َرَمَضانَ  ِمنْ  اأَلْوَسطَ  اْلَعْشرَ  وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيِّ  َمعَ  اْعَتَكْفَنا: قَالَ  ،

َلةَ  ُأرِيتُ  ِإنِّي: َوقَالَ  َفَخطََبا، ِعْشَريَن، َصِبيَحةَ  َفَخَرجَ   َأوْ  أُْنِسيتُ َها ثُمَّ  اْلَقْدرِ  َلي ْ
 َأْسُجدُ  أَنِّي رََأْيتُ  َوِإنِّي اْلِوْتِر، ِفي اأَلَواِخرِ  اْلَعْشرِ  ِفي فَاْلَتِمُسوَها ُنسِّيتُ َها،

، َماء   ِفي  وسلم، عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولِ  َمعَ  اْعَتَكفَ  َكانَ  َفَمنْ  َوِطين 
 َحتَّى َفَمَطَرتْ  َسَحابَة   َفَجاَءتْ  قَ َزَعَة؛ السََّماء   ِفي نَ َرى َوَما فَ َرَجْعَنا فَ ْليَ ْرِجعْ 

 فَ َرَأْيتُ  الصَََّلُة، َوَأِقيَمتِ  النَّْخِل، َجرِيدِ  ِمنْ  وََكانَ  اْلَمْسِجِد، َسْقفُ  لَ َسا
 َأثَ رَ  رََأْيتُ  َحتَّى َوالطِّيِن، اْلَماءِ  ِفي َيْسُجدُ  وسلم عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولَ 
َهِتهِ  ِفي الطِّينِ   َجب ْ
 ليلة التماس باب 2: القدر ليلة فضل كتاب 12: في البخاري أخرجه
 األواخر السبع في القدر



، اْبنِ  حديث  َأْجَودَ  وسلم، عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  َعبَّاس 
 ِفي يَ ْلَقاهُ  وََكانَ  ِجْبرِيلُ  يَ ْلَقاهُ  ِحينَ  ،َرَمَضانَ  ِفي َيكونُ  َما َأْجَودُ  وََكانَ  النَّاِس،

َلة   ُكلِّ   وسلم عليه اهلل صلى اهللِ  فَ َلَرُسولُ  الُقْرآنَ  فَ ُيَداِرُسهُ  ،َرَمَضانَ  ِمنْ  َلي ْ
 اْلُمْرَسَلةِ  الرِّيحِ  ِمنَ  بِاْلَخْيرِ  َأْجَودُ 

 عبدان حدثنا باب 1: الوحي بدء كتاب 3: في البخاري أخرجه
 اهلل صلى - النَِّبىُّ  فَ َرضَ  قَالَ  - عنهما اهلل رضى - ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ  نَاِفع   َعنْ 

 ، َواألُنْ َثى الذََّكرِ  َعَلى - رََمَضانَ  قَالَ  َأوْ  - اْلِفْطرِ  َصَدَقةَ  - وسلم عليه
 ِبهِ  النَّاسُ  فَ َعَدلَ  ، َشِعير   ِمنْ  َصاًعا َأوْ  َتْمر   ِمنْ  َصاًعا ، َواْلَمْمُلوكِ  َواْلُحرِّ 
 ، التَّْمرَ  يُ ْعِطى - عنهما اهلل رضى - ُعَمرَ  اْبنُ  َفَكانَ .  بُ ر   ِمنْ  َصاع   ِنْصفَ 
 َعنِ  يُ ْعِطى ُعَمرَ  اْبنُ  َفَكانَ  ، َشِعيًرا فََأْعَطى التَّْمرِ  ِمنَ  اْلَمِديَنةِ  َأْهلُ  فََأْعَوزَ 

 رضى - ُعَمرَ  اْبنُ  وََكانَ  ، بَِنىَّ  َعنْ  يُ ْعِطى َكانَ  ِإنْ  َحتَّى ، َواْلَكِبيرِ  الصَِّغيرِ 
 َأوْ  بِيَ ْوم   اْلِفْطرِ  قَ ْبلَ  يُ ْعُطونَ  وََكانُوا ، يَ ْقبَ ُلونَ َها الَِّذينَ  يُ ْعِطيَها - عنهما اهلل

 البخاري. يَ ْوَمْينِ 
 قَالَ  يَ ُقولُ  ُيْخِبُرنَا - عنهما اهلل رضى - َعبَّاس   اْبنَ  َسِمْعتُ  قَالَ  َعطَاء   َعنْ 

 َعبَّاس   اْبنُ  َسمَّاَها األَْنَصارِ  ِمنَ  ِلْمَرَأة   - وسلم عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولُ 
 نَاِضح   لََنا َكانَ  قَاَلتْ .  « َمَعَنا َتُحجِّى َأنْ  َمنَ َعكِ  َما » اْسَمَها فَ َنِسيتُ  ،

 » قَالَ  َعَلْيهِ  نَ ْنَضحُ  نَاِضًحا َوتَ َركَ  - َواْبِنَها ِلَزْوِجَها - َوابْ ُنهُ  ُفََلن   َأبُو فَ رَِكَبهُ 
 البخاري. « َحجَّة   َرَمَضانَ  ِفى ُعْمَرةً  فَِإنَّ  ِفيهِ  اْعَتِمِرى َرَمَضانُ  َكانَ  فَِإَذا



 - النَِّبىُّ  َرَجعَ  َلمَّا قَالَ  - عنهما اهلل رضى - َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  َعطَاء   َعنْ 
ِتهِ  ِمنْ  - وسلم عليه اهلل صلى  ِمنَ  َمنَ َعكِ  َما » األَْنَصارِيَّةِ  ِسَنان   ألُمِّ  قَالَ  َحجَّ
 َعَلى َحجَّ  ، نَاِضَحانِ  َلهُ  َكانَ  - َزْوَجَها تَ ْعِنى - ُفََلن   َأبُو قَاَلتْ .  « اْلَحجِّ 

 تَ ْقِضى رََمَضانَ  ِفى ُعْمَرةً  فَِإنَّ  » قَالَ .  َلَنا َأْرًضا َيْسِقى َواآلَخرُ  ، َأَحِدِهَما
 - النَِّبىِّ  َعنِ  َعبَّاس   اْبنَ  َسِمْعتُ  َعطَاء   َعنْ  ُجَرْيج   اْبنُ  َرَواهُ .  « َمِعى َحجَّةً 
 البخاري. - وسلم عليه اهلل صلى

 (  ضعيف) 
 قال مهدي بن الرحمن وعبد سعيد بن يحيى حدثنا بشار بن محمد حدثنا 

 أبي عن أبيه عن المطوس أبو حدثنا ثابت أبي بن حبيب عن سفيان حدثنا
 رمضان من يوما أفطر من سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة

  صامه وإن كله الدهر صوم عنه يقض لم مرض ول رخصة غير من
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 سمعت و الوجه هذا من إل نعرفه ل هريرة أبي حديث عيسى أبو قال 

 هذا غير له أعرف ول المطوس بن يزيد اسمه المطوس أبو يقول محمدا
  الحديث

 ( َونِيَّة َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا َرَمَضان َصامَ  َمنْ  بَاب  ) 



 ِفي َما َعَلى َواْعِتَماًدا ِإيَجازًا اْلَجَواب َحَذفَ :  اْلُمنَ يِّرِ  ْبن الزَّْين قَالَ 
 َيُكونُ  ِإنََّما الصَّْومَ  أِلَنَّ  ِاْحِتَسابًا قَ ْوِلهِ  َعَلى نِيَّةً  قَ ْوَلهُ  َوَعَطفَ  ، اْلَحِديثِ 

 َأنْ  َواأْلَْوَلى:  قَالَ .  قُ ْربَةً  ُوُقوِعهِ  ِفي َشْرط َوالن ِّيَّةُ  ، اللَّهِ  ِإَلى الت ََّقرُّبِ  أِلَْجلِ 
 َأوْ  َلهُ  َمْفُعول   َأنَّهُ  َعَلى ِانْ َتَصبَ :  َغْيره َوقَالَ .  اْلَحالِ  َعَلى َمْنُصوبًا َيُكونَ 
 ُمْحَتِسًبا ُمْؤِمًنا َأيْ  اْلَفاِعلِ  ِاْسمِ  َمْعَنى ِفي اْلَمْصَدر َيُكونَ  بَِأنْ  َحال   َأوْ  َتْمِييز

يَمانِ  َواْلُمَراد ،  َطَلب َوبِاِلْحِتَسابِ  ، َصْوِمهِ  فَ ْرِضيَّةِ  ِبَحقِّ  اِلْعِتَقاد بِاإْلِ
 َأنْ  َوُهوَ  ، ةَعزِيمَ  َأيْ  ِاْحِتَسابًا:  اْلَخطَّاِبي   َوقَالَ .  تَ َعاَلى اللَّهِ  ِمنْ  الث ََّوابِ 
رَ  ِبَذِلكَ  نَ ْفُسهُ  طَيَِّبةً  ثَ َواِبهِ  ِفي الرَّْغَبة َمْعَنى َعَلى َيُصوَمهُ   ِلِصَياِمهِ  ُمْسَتْثِقل َغي ْ

 . أِلَيَّاِمهِ  ُمْسَتِطيل َوَل 
 ِمنْ  يَ ْفَهم َكَما تَ ْنَتِقل َوَأن ََّها اأْلَِخير اْلَعْشر ِمنْ  ِوْتر   ِفي َأن ََّها ُكل َها َوَأْرَجحَها ،

 ِعْند اْلَعْشر َأْوتَار َوَأْرَجى ، اْلَعْشر َأْوتَار َوَأْرَجاَها ، اْلَباب َهَذا َأَحاِديث
َلة الشَّاِفِعيَّة  َأِبي َحِديث ِفي َما َعَلى َوِعْشرِينَ  َثََلث َأوْ  َوِعْشرِينَ  ِإْحَدى َلي ْ

َلة اْلُجْمُهور ِعْند َوَأْرَجاَها ، أُنَ ْيس   ْبن اللَّه َوَعْبد َسِعيد  ، َوِعْشرِينَ  َسْبع َلي ْ
َلة ِإْخَفاء ِفي اْلِحْكَمة:  اْلُعَلَماء قَالَ .  َذِلكَ  َأِدلَّة تَ َقدََّمتْ  َوَقدْ   اْلَقْدر َلي ْ

َلة   َلَها ُعي َِّنتْ  َلوْ  َما ِبِخََلفِ  ، ِاْلِتَماسَها ِفي اِلْجِتَهاد ِلَيْحُصل  َلقْ ُتِصرَ  َلي ْ
َها  ِمنْ  ِعْند ُمطَِّرَدة اْلِحْكَمة َوَهِذهِ  ، اْلُجُمَعة َساَعة ِفي َنْحوه تَ َقدَّمَ  َكَما َعَلي ْ

 اْلَعْشر َجِميع ِفي َأوْ  َرَمَضان َجِميع َوِفي السََّنة ِمنْ  َجِميع ِفي ِإن ََّها يَ ُقول
 َواْختَ َلُفوا.  ِبهِ  َأْلَيقُ  الثَّاِني ثُمَّ  اأْلَوَّل َأنَّ  ِإلَّ  ، َخاصَّة َأْوتَاره ِفي َأوْ  اأْلَِخير



 َساِجًدا َشْيء ُكل   يَ َرى:  َفِقيلَ  ؟ َل  َأمْ  َلهُ  ُوف َِّقتْ  ِلَمنْ  َتْظَهر َعََلَمة َلَها َهلْ 
 َوِقيلَ  ، اْلُمْظِلَمة اْلَمَواِضع ِفي َحتَّى َساِطَعة َمَكان ُكل   ِفي اأْلَنْ َوار َوِقيلَ  ،

 َمنْ  ُدَعاء ِاْسِتَجابَة َعََلَمتَها َوِقيلَ  ، اْلَمََلِئَكة ِمنْ  ِخطَابًا َأوْ  َسََلًما َيْسَمع
 ُيْشتَ َرطُ  َل  َوَأنَّهُ  َلِزم َغْير َذِلكَ  َجِميع َأنَّ  الطََّبِري   َواْخَتارَ  ، َلهُ  ُوف َِّقتْ 

 الث ََّواب َيْحُصل َهلْ  َأْيًضا َواْختَ َلُفوا.  َسَماُعهُ  َوَل  َشْيء   ُرْؤيَةُ  ِلُحُصوِلَها
َها اْلُمَرتَّب  يَ تَ َوقَّف َأوْ  ، َشْيء َلهُ  َيْظَهر َلمْ  َوِإنْ  قَاَمَها َأنَّهُ  َلهُ  ِات ََّفقَ  ِلَمنْ  َعَلي ْ

 اْلَعَرِبي   َواْبن َواْلُمَهلَّبُ  الطََّبِري   َذَهبَ  اأْلَوَّل َوِإَلى ؟ َلهُ  َكْشِفَها َعَلى َذِلكَ 
 ِمنْ  ُمْسِلم ِعْند َوَقعَ  َما َلهُ  َوَيُدل   ، اأْلَْكَثر َذَهبَ  الثَّاِني َوِإَلى ، َوَجَماَعة
َلة يَ ُقمْ  َمنْ "  ِبَلْفظِ  ُهَريْ َرة َأِبي َحِديث  َحِديث َوِفي"  فَ يُ َواِفقَها اْلَقْدر َلي ْ

 الن ََّوِوي   قَالَ "  َلهُ  ُوف َِّقتْ  ثُمَّ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا قَاَمَها َمنْ "  َأْحَمد ِعْند ُعَباَدة
َلة َأن ََّها يَ ْعَلم َأيْ  يُ َواِفقَها َمْعَنى  َيُكون َأنْ  َوُيْحَتَمل ، فَ يُ َواِفقَها اْلَقْدر َلي ْ

 ْبن َزر   َحِديث َوِفي.  َذِلكَ  ُهوَ  يَ ْعَلم َلمْ  َوِإنْ  اأْلَْمر نَ ْفس ِفي يُ َواِفقَها اْلُمَراد
َلة ُيِصبْ  اْلَحْول يَ ُقمْ  َمنْ "  قَالَ  َمْسُعود ِاْبن َعنْ  ُحبَ ْيش  َوُهوَ "  اْلَقْدر َلي ْ

"  َرَمَضان قَامَ  َمنْ "  َحِديث ِفي َأْيًضا الن ََّوِوي   َوقَالَ .  َأْيًضا ِلْلَقْوَلْينِ  ُمْحَتَمل
َلة قَامَ  َمنْ "  َحِديث َوِفي َلة يُ َواِفق َلمْ  َوَلوْ  قَاَمهُ  َمنْ  َمْعَناهُ " :  اْلَقْدر َلي ْ  َلي ْ

َلة قَامَ  َوَمنْ  ، َذِلكَ  َلهُ  َحَصلَ  اْلَقْدر  َجار   َوُهوَ  ، َلهُ  َحَصلَ  فَ َوافَ َقَها اْلَقْدر َلي ْ



 ِفي يَ تَ َرجَّح الَِّذي َوُهوَ  ، ِبَها بِاْلِعْلمِ  اْلُمَوافَ َقة تَ ْفِسير ِمنْ  ِاْخَتارَهُ  َما َعَلى
َلة ِلْبِتَغاءِ  قَامَ  ِلَمنْ  اْلَجزِيل الث ََّواب ُحُصول أُْنِكرُ  َوَل  ، َنَظِري  َوِإنْ  اْلَقْدر َلي ْ

 اْلُمَعيَّنِ  الث ََّواب ُحُصول َعَلى اْلَكََلم َوِإنََّما ، َلهُ  تُ َوفَّق َلمْ  َوَلوْ  ِبَها يَ ْعَلم َلمْ 
 َشْخص ِبَها َيْخَتص   َأنَّهُ  ِبَها اْلِعْلم بِاْشِتَراطِ  اْلَقْول َعَلى َوفَ رَُّعوا ، ِبهِ  اْلَمْوُعود
 بَ ْيت ِفي َمًعا َكانَا َوَلوْ  آِلَخرَ  ُيْكَشفُ  َوَل  ِلَواِحدِ  فَ ُيْكَشفُ  َشْخص ُدون

َلة ِإْخَفاء ِفي:  الطََّبِري   َوقَالَ  َواِحد  َأنَّهُ  َزَعمَ  َمنْ  َكِذبِ  َعَلى َدِليل اْلَقْدر َلي ْ
َلة تِْلكَ  ِفي َيْظَهر  َذِلكَ  َكانَ  َلوْ  ِإذْ  ، السََّنة َساِئر ِفي َيْظَهر َل  َما ِلْلُعُيونِ  اللَّي ْ

.  رََمَضان َلَياِلي َعنْ  َفْضًَل  السََّنة لََياِلي قَامَ  َمنْ  ُكل   َعَلى َيَخفْ  َلمْ  َحقًّا
 ِلَذِلك بِالتَّْكِذيبِ  اْلَقْول ِإْطََلق يَ ْنَبِغي َل  بِأَنَّهُ  اْلَحاِشَية ِفي اْلُمنَ يِّرِ  ِاْبن َوتَ َعقََّبهُ 

 ِعَباده ِمنْ  اللَّه َشاءَ  ِلَمنْ  اْلَكَراَمة َسِبيل َعَلى َذِلكَ  َيُكون َأنْ  َيُجوز َبلْ 
 َيْحُصرْ  َلمْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى َوالنَِّبي   ، قَ ْوم ُدون قَ ْوم ِبَها فَ َيْخَتص  

َمة  َأبُو َحَكاَها الَِّتي السََّنة ِفي اْلَعََلَمة َكاَنتْ  َوَقدْ  ، اْلَكَراَمة يَ ْنفِ  َوَلمْ  اْلَعَلَّ
َقِضي السِِّنينَ  ِمنْ  َكِثيًرا نَ َرى َوَنْحنُ  ، اْلَمَطر نُ ُزول َسِعيد  ُدون َرَمَضان يَ ن ْ

َلة ِمنْ  َرَمَضان َيْخُلو َل  َأنَّهُ  ِاْعِتَقادنَا َمعَ  َمَطر ، اْلَقْدر َلي ْ  



َلةَ  يَ ُقمْ  َمنْ  تمت: - وسلم عليه اهلل صلى - اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  ُهَريْ َرَة، َأبو  َلي ْ
 َوَصاَمهُ  َرَمَضانَ  قَامَ  َوَمنْ  َذْنِبِه، ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا اْلَقْدرِ 
 . - َذْنِبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا
 صلى - ألنه إيمان؛ األعمال أن أيًضا حجة الحديث هذا: المؤلف قال
 إيمانًا تمت: قوله ومعنى إيمانًا، والقيام الصيام جعل - وسلم عليه اهلل

 قيامه على بالثواب ومصدقًا صيامه، بفرض مصدقًا: يعنى - وإحتسابًا
 راجًيا والسمعة، الرياء من بريًئا اهلل، وجه بذلك مريًدا ومحتسًبا وصيامه

 .ثوابه عليه
، َعنِ  ُهَريْ َرَة، َأبو: فيه َلةَ  قَامَ  َمنْ  »:  السَلم عليه النَِّبىِّ  ِإيَمانًا اْلَقْدرِ  َلي ْ

 ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َوَمنْ  َذْنِبِه، ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا
 . « َذْنِبهِ  ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ 

 على تعالى، اهلل من وبالثواب بفرضه تصديًقا يريد ، « إيمانًا »:  قوله
 على الثواب يحتسب بذلك يريد ، « احتسابًا »:  وقوله وقيامه، صيامه

 األعمال أن بين دليل الحديث وهذا اهلل، وجه بصيامه وينوى اهلل،
 قال كما النيات، وصدق الحتساب مع إل تتقبل ول تزكو ل الصالحة

، « نوى ما امرئ ولكل بالنيات، األعمال »:  السَلم عليه  

 ( َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا َرَمَضان قَامَ  َمنْ : )  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى



 َأنْ (  ِاْحِتَسابًا)  َوَمْعَنى ، َفِضيَلته ُمْقَتِصد َحق   بِأَنَّهُ  َتْصِديًقا(  ِإيَمانًا)  َمْعَنى
 ُيَخاِلف ِممَّا َذِلكَ  َغْير َوَل  ، النَّاس ُرْؤيَة يَ ْقِصد َل  َوْحده تَ َعاَلى اللَّه يُرِيد

ْخََلص  َعَلى اْلُعَلَماء َوات ََّفقَ  ، الت ََّراِويح َصََلة َرَمَضان ِبِقَيامِ  َواْلُمَراد.  اإْلِ
َفِرًدا َصََلتَها اأْلَْفَضل َأنَّ  ِفي َواْختَ َلُفوا ، ِاْسِتْحَبابَها  ِفي َأمْ  بَ ْيته ِفي ُمن ْ

 َوَأْحَمد َحِنيَفة َوَأبُو َأْصَحابه َوُجْمُهور الشَّاِفِعي   فَ َقالَ  ؟ اْلَمْسِجد ِفي َجَماَعة
 ْبن ُعَمر فَ َعَلهُ  َكَما َجَماَعة َصََلتَها اأْلَْفَضل:  َوَغْيرهمْ  اْلَماِلِكيَّة َوبَ ْعض

ُهمْ  اللَّه َرِضيَ  - َوالصََّحابَة اْلَخطَّاب  َعَلْيهِ  اْلُمْسِلِمينَ  َعَمل َواْسَتَمرَّ  - َعن ْ
 يُوُسف َوَأبُو َماِلك َوقَالَ .  اْلِعيد َصََلة فََأْشَبهَ  الظَّاِهَرة الشََّعاِئر ِمنْ  أِلَنَّهُ 

 َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى ِلَقْوِلهِ  اْلبَ ْيت ِفي فُ َراَدى اأْلَْفَضل:  َوَغْيرهمْ  الشَّاِفِعيَّة َوبَ ْعض
 ( . اْلَمْكُتوبَة ِإلَّ  بَ ْيته ِفي اْلَمْرءِ  َصََلةُ  الصَََّلةِ  َأْفَضلُ : )  َوَسلَّمَ 
 ( َذْنبه ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ : )  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى قَ ْوله

 قَالَ  اْلَكَباِئر ُدون الصََّغاِئر ِبُغْفَرانِ  ُمْخَتص   َهَذا َأنَّ  اْلُفَقَهاء ِعْند اْلَمْعُروف
 . َصِغيَرة ُيَصاِدف مْ لَ  َما اْلَكَباِئر ِمنْ  ُيَخفِّف َأنْ  َوَيُجوز:  بَ ْعضهمْ 

 َكانَ  ثُمَّ  ، َذِلكَ  َعَلى َواأْلَْمر َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى اللَّه َرُسول فَ تُ ُوفِّيَ ) 
 ( ُعَمر ِخََلَفة ِمنْ  َوَصْدرًا َبْكر َأِبي ِخََلَفة ِفي َذِلكَ  َعَلى اأْلَْمر
 بَ ْيته ِفيهِ  َرَمَضان يَ ُقوم َواِحد ُكل   َأنَّ  َعَلى اْلُمدَّة َهِذهِ  اأْلَْمر ِاْسَتَمرَّ :  َمْعَناهُ 

َفِرًدا  ْبن أَُبيِّ  َعَلى ُعَمر َجَمَعُهمْ  ثُمَّ  ، ُعَمر ِخََلَفة ِمنْ  َصْدر ِانْ َقَضى َحتَّى ُمن ْ
 َوَقدْ  ، َجَماَعة ِفْعلَها َعَلى اْلَعَمل َواْسَتَمرَّ  ، َجَماَعة ِبِهمْ  َفَصلَّى َكْعب

 . الصَِّيام ِكَتاب ِفي اْلُبَخاِري   َصِحيح ِفي الزِّيَاَدة َهِذهِ  َجاَءتْ 



َلة قَامَ  َمنْ : )  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى قَ ْوله  َلهُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابًا ِإيَمانًا اْلَقْدر َلي ْ
 ( َذْنبه ِمنْ  تَ َقدَّمَ  َما

 يُ ْغِني َأَحدهَما ِإنَّ :  يُ َقال َقدْ (  َرَمَضان قَامَ  َمنْ )  اْلُمتَ َقدِّم اْلَحِديث َمعَ  َهَذا
َلة ُمَوافَ َقة َغْير ِمنْ  َرَمَضان ِقَيام:  يُ َقال َأنْ  َوَجَوابه ، اآْلَخر َعنْ   ، اْلَقْدر َلي ْ

َلة َوِقَيام ، الذُّنُوب ِلُغْفَرانِ  َسَبب َوَمْعرَِفتَها  َوَعَرفَ َها َوافَ َقَها ِلَمنْ  اْلَقْدر لَي ْ
 . َغْيرَها يَ ُقمْ  َلمْ  َوِإنْ  ِلْلُغْفَرانِ  َسَبب  

 (  صحيح حسن) 
 :  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي وعنه 
  إل صيامه من له ليس صائم رب 
  السهر إل قيامه من له ليس قائم ورب الجوع 
  صحيحه في خزيمة وابن والنسائي له واللفظ ماجه ابن رواه 
 ولفظهما(  صحيح حسن)  البخاري شرط على صحيح وقال والحاكم 

 قيامه من حظه قائم ورب والعطش الجوع صيامه من حظه صائم رب
  السهر

 السهر القيام من حظه قائم رب ولفظه(  صحيح حسن)  البيهقي ورواه 
  والعطش الجوع الصيام من حظه صائم ورب

 ( ماجة ابن سنن) 
 زيد بن أسامة عن المبارك بن اهلل عبد حدثنا رافع بن عمرو حدثنا 3173

 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال هريرة أبي عن المقبري سعيد عن



 إل قيامه من له ليس قائم ورب الجوع إل صيامه من له ليس صائم رب
 . السهر

 
 : األلباني تحقيق
 ( 2331)  المشكاة ، أيضا التعليق صحيح حسن

  يقول هريرة أبا سمعت
 وزاد داود حديث نحو فذكر سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  

 ولكن صوركم إلى ول أجسادكم إلى ينظر ل اهلل إن فيه زاد ومما ونقص
 مسلم( صدره) إلى بأصابعه وأشار قلوبكم إلى ينظر

 يكون إنما أي ومحاسبته مجازاته هنا اهلل نظر معنى(  ينظر ل)  ش]  
 [  الظاهرة الصور دون القلب في ما على ذلك

 


