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إِنَّ الْحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ بِاللَّه مـن شـرورِ أَنفُـِسنا              
وسيئَات أَعمالنا من يهده اللَّه فَالَ مضلَّ لَه ومن يضللْ فَالَ هادى لَه وأَشهد أَنْ               

 .الَّ اللَّه وحده الَ شرِيك لَه وأَشهد أَنَّ محمداً عبده ورسولُهالَ إِلَه إِ
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 دعا بأَم         ...        حم ىدىِ هدالْه نسأَحو اللَّه ابتك يثدالْح قدفَإِنَّ أَص دم
وشر اُألمورِ محدثَاتها وكُلَّ محدثَة بِدعةٌ وكُلَّ بِدعة ضالَلَةٌ وكُلَّ ضالَلَة فـى             

  .النارِ
 
 
 



4 
 




       d


     d  


        
        

         
    ))ان من لَّحتذير اخل

عبداهللا / شيخ(())ديث الضعيفة حول رمضانارواية األح
أبو احلسن مصطفى بن / شيخ(())بن حممد احلمادي

)) حممد ويل اهللا بن عبدالرمحن النووينوأبو محدا, إمساعيل السليماين
        

         


  d
         





5 
  .      ومن اليعرف الشر من اخلري يقع فيههعرفت الشر ال للشر ولكن لألتوقي

           



       

     
          

 )) السلسلة الضعيفة ـ وضعيف اجلامع
 ـ وضعيف الترمذي ـ وضعيف النسائي ـ وضعيف ماجةـ وضعيف ابن 

 ))....هتد ـ وضعيف الترغيب والترهيب وداودأبو  
        

        
d

  300000    
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6 
)) حتذير اخلالن

))ديث الضعيفة حول رمضانامن رواية األح 



      




          


  d    






.إن شاء اهللا

B
2481430

1682009






7 
1c))   من ـ ثالثاً ـ احلمداهللا الذيهالل خري ورشد وي

اللهم أهله علينا باألمن واإلميـان      , خلقك فسواك فعدلك وجعلك آية للعاملني     
  )).والسالمة







4327
5092

440744083507
 
2c)) احلمد اهللا الذي ذهب بشهر كذا    , هالل خري

وبركتـه  , وجاء بشهر كذا وكذا أسألك من خري هذا الشهر ونـوره          , وكذا
  )).وطهوره ومعافاته , وهداه

 
 

d 
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647

44063509
 
3d

))    خله علينا باألمن واالميان والـسالمةأد واإلسـالم اللهم  ,
))والرّزق احلسن, والسكينة والعافية 




d





645
44051504

 
4c))     والسالمة واإلسالم  ,اإلميانواللهم أهله علينا باألمن  ,

   )).والتوفيق ملا حتب وترضى ربنا وربك اهللا
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168713330

6394404
 
5cd))  من قام ليليت العيـدين ,

.)1())القلوبمل ميت قلبه يوم متوت , حمتسباً هللا 
 



353521
5136


 
 
6c))نا رمضانلَّغاللهم بارك لنا يف رجب وشعبان وب.((  

                                                
15

5
السلسلة الصحيحة1816 
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d 




37071
241402

4189399
33756292


 
7d)) اللهم لك صمت وعلى

ـ احلمد اهللا الـذي أ  (( )).رزقك أفطرت  انين فـصمت ورزقـين   ع
  )). طرتففأ


d
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2316

2358
124991741

4239198
275438

 
8c))لك صمت, بسم اهللا وعلى رزقك أفطرت , اللهم

.((  
 

d



 

549
2217218699

31594
38

 
9cd))   لـك صـمت ,

))فتقبل مين إنك أنت السميع العليم       , وعلى رزقك أفطرت  



12 
d))  فتقبل , لى رزقك أفطرنا وع, اللهم لك صمنا

  )).منا إنك أنت السميع العليم

d


d





 
480

437
 

10cd))  ما من مسلم يصوم فيقـول
لذنب العظيم  ال إله غريك اغفر يل ا     , أنت إهلي , يا عظيم , يا عظيم , عند إفطاره 

  )).وم ولدته أمه يإالَّ خرج من ذنوبه ك, فإنه ال يغفر الذنب العظيم إالَّ العظيم
d))      ا كلمة حيبها اهللا ورسولهويـصلح  , علّموها عقبكم فإ

.((ا أمر الدنيا واآلخرة  
  




13 






d 

 



54238
2335

 
11cd)) من أفطر يوماً من رمضان من غري

مل يقضه عنه صيام ) يف غري رخصة رخصها اهللا له: ويف رواية(رخصة وال مرض    
مل جيزه صيام   : ويف رواية ) ( صيام الدهر كله   هفال يقضي : ويف رواية (الدهر كلّه   

ولـو  : ويف روايـة (, وإن صامه) فلن يقبل منه الدهر كله : ويف رواية ) (الدهر
  ).) )صام الدهر
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9667
723327832791672

22113157
17147475

23962397
131329

2013
 

12cdd)) من أفطر
ومن , من رمضان من غري رخصة وال عذر كان عليه أن يصوم ثالثني يوماً        يوماً  

ثالثة أيام كان عليه أن     ومن أفطر   , أفطر يومني كان عليه أن يصوم ستون يوماً       
  .))يصوم تسعني يوماً

)) من أفطر يوماً من رمضان من غري عذر فعليه صوم شهر.((  
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2191
256295

290
 

13cd))  ـ إنَّ : يقول اهللا ـ عز وجـل 
  )).أحب عبادي إيلَّ أعجلهم فطراً

 ))    ًعبادي إيلَّ أعجلهم فطرا أحب .(())    من أحب عبادي
  )).إيلَّ أعجلهم فطراً

 d







7797240
7001733



16 
704

40411989
 

14cd))    أفضل الصدقة صدقة يف رمضان.((
  

  


13315
175499

3819
726631889

 
15c))   رأيت النيبd   يف النوم فرأيته ال ينظر
: فقلـت , أو لست املقبل وأنت صائم :  شأين؟ قال  يا رسول اهللا ما   : فقلت, إيلَّ

)).والذي نفس عمر بيده ال أُقَبّل وأنا صائم أبداً   
 

d
 d






17 
 

24771
2292881

801054232
4232


16cd)      لُ ليلةل : ويف رواية( إذا كان أوأو
ـ : من شهر رمضان نادى اجلليل رضوان خـازن اجلنـة فيقـول           ) يوم ك لبي

ال تغلقها عنـهم    , ئمني من أمة حممد   ا جنيت وزينها للص   دجنَّ: فيقول, وسعديك
لبيـك  : فيقـول , يا مالك : مث ينادي مالكاً خازن جهنم    , حىت ينقضي شهرهم  

ال تفتحها  , أغلق أبواب اجلحيم عن الصائمني من أمة حممد       : فيقول, وسعديك
  .عليهم حىت ينقضي شهرهم

انـزِل إىل   : يقـول , لبيك ريب وسعديك  :  فيقول ,يا جربيل : مث ينادى جربيل  
هللا ـ  و,  يفسدوا عليهم صـيامهم األرض فغلُّ مردة الشياطني عن أمة أمحد ال

وعند وقت اإلفطار , عز وجل ـ يف كل يوم من رمضان عند طلوع الشمس 
      قاء يعتقهم من النار عبيدتنادي  ءوله يف كل مسا   , وإماٌءعي فُه حتـت   ,  ملَكرع

جناح له باملشرق   , ورجله يف ختوم األرض السابعة السفلى     ,  رب العاملني  عرش
وجناح له باملغرب مكلَّل باملرجـان والـدر        , مكلَّل باملرجان والدر واجلوهر   

؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من        هل من تائب يتاب عليه    : ينادى, واجلوهر
: طى سـؤله؟ قـالوا  مظلوم فينصر؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يع         



18 
أبشروا أوشك أن ترفـع  , عبيدي وإمائي: الرب تعاىل ينادي الشهر كلَّه  

 إىل رمحيت وكراميت فإذا كانت ليلة القدر يرتل جربيـل يف  عنكم هذه املؤونات 
كُبكُة من املالئكة يصلُّون على كل عبد قائم وقاعد يذكر اهللا ـ عز وجل ـ   

  ئكته ما جزاء آجريٍ وفّى عمله؟ فإذا كان يوم فطرهم باهى م مال
,  قضوا فريضيت عليهم   عبيدي وإمائي : قال,  أجره يرب جزاؤه أن يوفَّ   : قالوا

وارتفـاع مكـاين    , وجاليل وكراميت وعلوي  , مث خرجوا يعجون إيلَّ بالدعاء    
فريجعون , سيئاتكم حسنات ارجعوا فقد غفرت لكم وبدلت      : ُألجبيبنهم اليوم 

       .)مغفوراً هلم
 





d





d
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1181
2546547299

 
17cd))     إذا كان أول ليلة من شهر رمـضان

يف كل مساء ملك هل من تائب يتاب عليه؟ هل من داع يستجاب لـه؟               نادى  
 من هل من مظلوم فينصره اهللا ـ عز وجل ـ؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل  

وإمـائي  عبادي  : والرب عز وجل ينادى الشهر كله     : سائل يعطى سؤاله؟ قال   
ـ يعين املؤنة ـ إىل رمحـيت    وداوموا أوشك أن أرفع عنكم  أبشروا واصربوا

)).راميتوك 
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18cd))    دجنويف روايـة (إن اجلنة لت :

ول إىل احلول لدخول شهر رمضان فإذا كانـت أول          وتزخرف من احل  ) لتزين
تصفق ورق  , املثرية: يقال هلا , ليلة من شهر رمضان هبت ريح من حتت العرش        

فيسمع لذلك طنني ال يسمع السامعون أحسن       , وحلق املصاريع , أشجار اجلنة 
هـل مـن    : فينادين,  احلور العني حىت تقف بني يدي شرف اجلنة        وجتيء, منه

ما هذه الليلـة؟  , يا رضوان:  ـ عز وجل ـ فيزوجه؟ مث يقلن  خاطب إىل اهللا
هذه أول ليلة من شهر رمـضان  , يا خريات حسان  : مث يقول , فيجيبهم بالتلبية 

مث يقـول اهللا ـ عـز    : قال d فتحت أبواب اجلنان للصائمني من أمة أمحد 
ـ  أغلق أبـواب النـار عـن    , يا مالك. افتح باب اجلنان, يا رضوان: وجل 

, إهبط إىل األرض فصفد مردة الشياطني     يا جربيل    dني من أمة أمحد     الصائم
البحار حىت ال يفسدوا على أمة حبييب       مث اقذف م يف جلج      , وغلهم باألغالل 



22 
ويقول اهللا ـ عز وجل ـ يف كل ليلة من شهر رمضان   : قال. صيامهم

عليـه؟ هـل مـن      هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب         : ثالث مرات 
وهللا :  غري املعدوم؟ والويف غري الظلوم؟ قال    فأغفر له؟ من يقرض املليء    مستغفر  

رمضان عند اإلفطار ألف ألف عتيق مـن  ـ عز وجل ـ يف كل يوم من شهر  
ويوم اجلمعة أعتق يف كل ساعة منها ألف ألـف          فإذا كانت ليلة اجلمعة     , النار

رمـضان  فإذا كان يف آخر شـهر  , عتيق من النار كلهم قد استوجب العذاب  
فإذا كانت ليلـة    , الشهر إىل آخره  أعتق يف ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول          

منـها  , وله ستمائة جنـاح   , ليهبط يف كبكبة  القدر يأمر جربيل عليه السالم      
فينشرها تلك الليلة فيجاوزان املـشرق      , القدرجناحان ال ينشرمها إال يف ليلة       

كة يف هذه األمة فيسلمون على ويبث جربيل ـ عليه السالم ـ املالئ , واملغرب
كل قائم وقاعد ومصل وذاكر ويصافحوم ويؤمنون على دعائهم حىت يطلع           

ـ  , الفجر يا معـشر املالئكـة   : فإذا طلع الفجر نادى جربيل ـ عليه السالم 
يا جربيل ما صنع اهللا يف حوائج املؤمنني مـن أمـة          : فيقولون, الرحيل الرحيل 

إليهم يف هذه الليلة فعفا عنهم وغفر هلم إال  نظر  إن اهللا تعاىل  : فيقول dحممد  
وعـاق  , رجل مدمن الـسكر   : وهؤالء األربعة : dفقال رسول اهللا    , أربعة

هـو  :  املشاحن؟ قال  يارسول اهللا وما  : فقيل, ومشاحن, وقاطع رحم , لوالديه
 غداة الفطر يبعث اجلائزة وإذا كانتفإذا كانت ليلة الفطر مسيت ليلة    , املصارم

ى أفواه السكك لفيهبطون إىل األرض فيقومون عـ عز وجل ـ املالئكة  اهللا  
يا أمـة   : يسمعه مجيع من خلق اهللا إال اجلن وإالنس فيقولون        فينادون بصوت   

 يقول اهللا ـ  فإذا برزوا إىل مصالهم, حممد اخرجوا إىل رب كرمي يغفر العظيم



23 
ل  فيقـو عز وجل ـ يا مالئكيت ما جزاء األجري إذا عمـل عملـه؟     

تعـاىل أشـهدكم يـا    فيقول اهللا , إهلنا وسيدنا جزاؤه أن توفيه أجره  : املالئكة
مالئكيت أين قد جعلت ثوام من صيامهم شهر رمـضان وقيـامهم رضـائي           

سلوين فوعزيت وجاليل ال تسألوين اليوم يف مجعكم هـذا          : ويقول اهللا , ومغفريت
زيت ألسـترنَّ علـيكم     ا إالَّ نظرت لكم وع    ينلدآلخرتكم إالَّ أعطيتكموه وال     

وعزيت ال أخزيكم وال أفضحكم بني أصحاب احلـدود      , عثراتكم ما راقبتموين  
أو اجلدود ـ شك أبو عمرو ـ انصرفوا مغفوراً لكم قد أرضيتموين ورضيت   

  )). اهللا هذه األمة مبا أفطروا يفتفرح املالئكة ويستبشرن مبا يعط: قال. عنكم



   


  

 
 


 


d




24 
d
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d
  







d
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178
8803695

 



27 
19cd))زخرف لرمضانإن اجلنة ت ,

فإذا كان أول يومٍ    : قال) إىل حول قابل  : ويف رواية (احلول  من رأس احلول إىل     
يـا  : فيقلن, من رمضان هبت ريح حتت العرش من فرق اجلنة على احلور العني 

  )).وتقر أعينهم بنا , رب اجعل لنا من عبادك أزواجاً تقر م أعيننا



 





1242534

8813633


20cd))   ل ليلة من  إذا كان أو
, شهر رمضان فتحت أبواب اجلنات فلم يغلق منها باب واحد الـشهر كُلَّـه             

, عتات اجلنوغُلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب واحد الشهر كلها وغلت    
, ونادى منادي من السماء كل ليلة إىل انفجار الصبح يا باغي اخلري ميم وأبشر             

هل من تائـب نتـوب     , لهوانظر هل من مستغفر نغفر      , ويا باغي الشر أقصر   
وهللا تعاىل عنـد    , هل من سائل نعطي سؤله    , هل من داعي نستجيب له    , عليه



28 
فإذا كان  , كل فطر من شهر رمضان كل ليلة عتقاء من النار ستون ألفاً           

  )).ثالثني مرة ستني ألفا يوم الفطر أعتق مثل ما أعتق يف مجيع الشهر 
 

 
  

 



 

 
 






 




36067
205



29 
 

21cd)) من ل ليلةتفتح أبواب اجلنة يف أو
يـا  : وتغلُّ فيه مردةُ الشياطني ويبعث اهللا منادياً ينادي       , رمضان إىل آخر ليلة   

  لُمهل مـن   , من مستغفرٍ يغفر له   هل  , هل من داعٍ يستجاب له    , باغي اخلري ه
طر يف كل ليلة من رمضان عتقاء       إنّ هللا عند وقت الف    : وقال, تائب يتاب عليه  
  )).يعتقهم من النار 

وتغلُّ مـردة   , وتغلق أبواب النار  , يف رمضان تفتح أبواب اجلنة    : ((ويف رواية 
هل من تائب يغفر له؟     , يا طالب اخلري هلم   : الشياطني وينادي مناد من السماء    

  )). النار فطر كل ليلة عتقاء منهل من سائل يعطى؟ وهللا ـ عز وجل ـ عند 
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808111214

42
 

22c d))   إنَّ أبـواب الـسماء
  )).تفتح يف أول ليلة من شهر رمضان فال تغلق إىل آخر ليلة منه

 من رمضان فتحت أبواب السماء فال يغلق منها إذا كان أولُ ليلة   : ((ويف رواية 
فليس من عبد مؤمن يصلي يف ليلة منها , باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان      
وبىن له بيتاً يف اجلنة مـن  , بكُلَّ سجدة, إالَّ كتب اهللا له ألفاً ومخس مائة حسنة    

بياقوتة ر من ذهب موشح     ياقوتة محراء هلا ستون ألف باب لكل باب منها قص         
فإذا صام أول يومٍ من رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه إىل مثل ذلـك                , محراء

من صالة الغداة , شهر رمضان استغفر له كلَّ يومٍ سبعون ألف ملك   اليوم ومن   
وكان له بكلَّ سجدة سجدها يف شهر رمضانَ بليلٍ أو     . إىل أن توارى باحلجاب   

  )).سمائة عام ارٍ شجرة يسري الراكب يف ظلَّها مخ
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32 
12022033

314155
 

23d))     إن هللا ـ تعاىل ـ يف كل ليلـة مـن
فإذا كان آخر ليلة أعتق اهللا بعدد كـل مـن           , رمضان ستمائة عتيق من النار    

  )).مضى
إن هللا ـ عزوجل ـ يف كل ليلة من رمضان ستمائة ألف عتيـق    : ((ويف رواية
  )).بعدد ما مضى من الليايلفإذا كان آخر ليلة أعتق , من النار













3604
1823

 



33 
24cd))   إن هللا ـ عز وجل ـ يف كل

  )).يومٍ ستمائة ألف عتيق من النار كلهم قد استوجب النار 
))   أو قال يف كـل  إن اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ يعتق يف كل ليلة مجعة 

  )).مجعة ستمائة ألف عتيق من النار كلهم قد استوجب النار 









1178

238018221122
25c))  خطبنا رسول اهللا d     يف آخر يوم من

أيها الناس إنه قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلـة        : فقال, شعبان
جعل اهللا تعاىل صيامه فريضةً وقيام ليله تطوعاً من تقـرب           , خري من ألف شهر   

 أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيـه         فيه خبصلة من خصال اخلري كان كمن      
والـصرب  , وهو الشهر الصرب , فريضة كان كمن أدى سبعني فريضة فيما سواه       

ومن فطر صـائماً    , وشهر املواساة وشهر يزاد يف رزق املؤمن فيه       , ثوابه اجلنة 
كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره مـن غـري أن                 

فقال , يا رسول اهللا ليس كلنا جيد ما يفطر الصائم        : لناق, ينقص من أجره شيء   



34 
يعطي اهللا هذا الثواب من فطر صـائماً     : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ومن سقى صائماً سقاه اهللا مـن حوضـه         , على مذقة لنبٍ أو مترة أو شربة ماءٍ       
وهو شهر أوله رمحة وأوسطه مغفرة وآخر عتق , شربة ال يظمأ حىت يدخل اجلنة

فاستكثروا فيه , غفر اهللا له وأعتقه من النار ومن خفف عن مملوكه فيه      ,من النار 
, وخصلتني ال غىن لكم عنـهما , خصلتني ترضون ما ربكم  : من أربع خصال  

, فشهادة أن ال إله إال اهللا وتستغفرونه, فأما اخلصلتان اللتان ترضون ما ربكم  
    وتعوذون بـه مـن    ,  تعاىل اجلنة  فتسألون اهللا , عنهما وأما اللتان ال غىن لكم    

  ).)النار 
 

d
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1887

69413608
1753871

 
26cd)) صائماً يف رمـضان أي, من فَطَّر :

وصافحه جربيل  , لَّت عليه املالئكة يف ليايل رمضان كُلَّها      ص, من كسب حالل  
يـا  :  قال رجـل   ))ومن يصافحه جربيل يرِق قلبه وتكثر دموعه      ,عليه السالم 

  رسول اهللا فإن مل يكن ذاك عنده؟
  . أرأيت من مل يكن ذاك عنده:  قال))قرصة من طعام: ((قال
   .ندهمل يكن ذاك عأفرأيت إن :  قال))فعلقة خبز: ((قال
  .أفرأيت من مل يكن ذاك عنده : قال)) فمذقة لنب : ((قال
  )) .فشربةٌ من ماٍء: ((قال

 



   

d
 



37 


 


 

d
6162

17631125
27cd))     أُعطيت أُميت يف شهر رمضان

خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا مـن ريـح          : مخس خصال مل تعط أمة قبلهم     
: ويزيّن اهللا كُلَّ يومٍ جنته مث يقول      , وتستغفر هلم املالئكة حىت يفطروا    , املسك

يوشك عبادي الصائمون أن يلقى عنهم املؤنةَ واألذى ويصريون إليك وتصفَّد           
ويغفر هلم يف آخر ليلة     , يف غريه فال خيلصون فيه إىل ما خيلصون       , فيه الشياطني 

ولكن العامل إنما يوفّى أجره إذا      , ال: هي ليلة القدر؟ قال   : يا رسول اهللا  : قيل
  )).قضى عمله 
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7904
17573013


830

 
28cd))   ل شـهر رمـضان رمحـةأو ,

  )).من النار وآخره عتق , وأوسطه مغفرة



6537
21624325



39 
2147

11147
470

 
29cd))    رمضان مبحلوف رهأظلكم ش

وال باملنافقني شـهر    , منههلم  مني شهر خري    ما مضى على املسل    dرسول اهللا   
إن اهللا يكتب أجره ونوافله من قبـل أن          dمبحلوف رسول اهللا    , شر هلم منه  

وشقاءه قبل أن يدخل وذلك أنَّ املؤمن يحد له النفقـة           ويكتب وزره   , يدخل
للمؤمن وأنَّ املنافق يحد فيه غفالت املسلمني واتباع عورام فهو غُنم    , للعبادة

  )).يغتنمه الفاجر
والذي حيلف به لقد أظلكم شهر ما أظل املسلمني شهر قط خري            : ((ويف رواية 

  ...)).هلم منه وال أتى على املنافقني شهر قط أضر عليهم منه

d

  


d
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d





5653
981921

 
30cd))  لو يعلم العباد ما يف رمـضان

: قال, حدثنا: فقال رجل من خزاعة, لتمنت أُميت أن يكون رمضان السنة كلها    
إن اجلنة تزين لرمضان من رأس احلول إىل احلول حىت إذا كان أول يوم مـن                

 احلور العـني إىل  رمضان هبت ريح من حتت العرش فصفقت ورق اجلنة فتنظر     
وما من عبد يصوم رمضان إال زوج زوجـة         : قال. أععيننا م وتقر أعينهم بنا    

حـور  ((من احلور العني يف خيمة من درة جموفة مما نعت اهللا ـ عز وجـل ـ    
على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة علـى           )) مقصورات يف اخليام  

, يس منها لون على ريح اآلخـر      سبعني لوناً من الطيب ل    لون األخرى وتعطى    
ياقوتة محراء موشحة بالدر على كل سرير       سبعني سريراً من    , لكل امرأة منهن  



41 
فراشاً بطائنها من استربق وفوق الفرش سبعون أريكة لكل امرأة          سبعون  

منهن سبعون ألف وصيفة حلاجاا وسبعون ألف وصيف مع كـل وصـيف             
 منها لذة ال جيد ألوهلا ويعطى       لون طعام جتد آلخر لقمة    صحفة من ذهب فيها     

زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت أمحر عليها سواران من ذهب مكلل من 
  )).هذا ملن صام رمضان سوى ما محل من احلسنات : قال, ياقوت أمحر




d



 

 


 
 


)  حور مقصورات

ــام ) يف اخلي 
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d




3634
11191765


31cd)   إذا كان أول ليلة مـن شـهر

وإذا نظر اهللا إىل عبد مل يعذبه أبداً وهللا عـز           , يامصرمضان نظر اهللا إىل خلقه ال     
فإذا كان ليلة النصف مـن شـهر     , وجل يف كل يوم ألف ألف عتيق من النار        

وإذا كان ليلة إحدى وعشرين أعتق      ,  فيها مثل مجيع ما أعتق     رمضان أعتق اهللا  



43 
وإذا كان ليلة ثالث وعشرين أعتق اهللا فيها        , اهللا فيها  مثل مجيع ما أعتق      

 اهللا فيها مثل    أعتقفإذا كانت ليلة مخس وعشرين      , يف الشهر  مثل مجيع ما أعتق   
 فيها  مثل    فإذا كان ليلة تسع وعشرين أعتق اهللا      , مجيع ما أعتق يف الشهر كله     
فإذا كانت الفطر ارجتت املالئكة وجتلى اجلبـار        , مجيع ما أعتق يف الشهر كله     
 للمالئكة وهم يف عيدهم مـن        الواصفون فيقول  جل جالله مع أنه كما يصفه     

  :الغد يوصي إليهم
. يوفَّى أجـره :  إذا وفَّى عمله؟ فتقول املالئكةيا معشر املالئكة ما جزاء األجري   

  .) أشهدكم أين قد غفرت هلم: اىلفيقول اهللا تع
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1716
11201

470


32cd)) ًإن اهللا تبارك وتعاىل ليس بتارك أحدا
  )).من املسلمني صبيحة أول يوم من رمضان إال غفر له 






45 
5297

255111212
5305311465

 
33cd))       سبحان اهللا ما تـستقبلون ومـاذا
بأيب وأمي يا رسول اهللا وحي نزل أو        : cقال عمر بن اخلطاب    )).بلكم؟يستق

ر اهللا يف أول ليلة لكل أهل هذه        فال ولكن شهر رمضان يغ    : ((قال.عدو حضر 
 dفقال له الـنيب     , بخ بخ : ويف القوم رجل يهز رأسه فيقول     : قال)).القبلة  

لكـن ذكـرت   و, ال واهللا يا رسول اهللا: قال)) كأنه ضاق صدرك مبا مسعت   ((
  )).وليس يف ذلك شيء , املنافق كافر: ((dاملنافق فقال النيب 




d
 d





d  
  

dd
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3620

188549353
266

 
34cd))   إن هللا ـ تعاىل ـ عتقاء يف كل ليلة

  )).ر رمضان إالَّ رجلٌ أفطر على خمرٍ من شه
إن هللا عتقاء يف شهر رمضان عند كل فطر إال رجلٌ أفطر علـى              : ((ويف رواية 

   )).خمرٍ









83831
264

 



47 
35cd))    صيام شهر رمضان باملدينة

   )).كصيام ألف شهر رمضان فيما سواها 
   ...)).رمضان باملدينة خري من ألف رمضان يف غري املدينة: ((ويف لفظ
  ...)).رمضان باملدينة خري من ألف رمضان فيما سواها من البلدان: ((ويف لفظ








2577947
3487414843547

5482230
3138

 
36cd))   مـن  : ويف روايـة  (من أدرك

كتب اهللا له مائة    ,  كله وقام منه ما تيسر له      هفصام, رمضان مبكة ) أدركه شهر 
وكل ليلـة   , فيما سواها وكتب اهللا له بكل يومٍ عتق رقبة        , ألف شهر رمضان  

ويف كل يوم حسنة ويف كُلَّ ليلة  وكل يوم حمالن فرس يف سبيل اهللا, عتق رقبة
  )).حسنة 



48 
 صيامه وقيامه من أدرك شهر رمضان مبكة من أوله إىل آخر  : ((ويف رواية 

وكان له بكل يوم مغفرة وشـفاعة       , كتب له مائة ألف شهر رمضان يف غريها       
وله بكل يوم   , وبكل يوم محالن فرس يف سبيل اهللا      , وبكل ليلة مغفرة وشفاعة   

  ).)دعوة مستجابة 



 
 

  
 





 


 









49 
3117

15742
232

 
37cd))       رمضان مبكة أفضل مـن ألـف

  ).)رمضان بغري مكة 



1403665

 
38d))    انبسطوا يف النفقـة يف شـهر

  )).فإن النفقة فيه كالنفقة يف سبيل اهللا , رمضان
 

 



5224

 
39cd))   وصـوموا  , اغـزوا تغنمـوا

  )).وا وسافروا تستغن, تصحوا



50 
  )).صوموا تصحوا" ((ويف رواية
  )).واغزوا تغنموا , وصوموا تصحوا, سافروا تصحوا" ((ويف رواية








83122

922754
253

 
40cd))  ل شهر رمـضان إىلمن صلى يف أو

  )). من ليلة القدرهحبظآخر شهر رمضان يف مجاعة فقد أخذ 
 




6377
8771251

 



51 
41d))    إذا سلمت اجلمعة سلمت األيام ,

  )). سلمت السنةوإذا سلم رمضان
  ).وإذا سلمت اجلمعة سلمت األيام, إذا سلم رمضان سلمت السنة:(ويف رواية

 
 

 
 


2886

5041128
549

42d))   عـشرٍ يف اعتكـاف
  )).رمضان كحجتني وعمرتني 

  )).ا يف رمضان كان كحجتني وعمرتنيمن اعتكف عشر: ((ويف رواية






28883966

3967



52 
 

43d))ب تشهر ك
خرج , فمن صامه وقامه إمياناً واحتساباً    , وسننت لكم قيامه  , اهللا عليكم صيامه  

  )).من ذنوبه كيوم ولدته أمه 





  


1660
22081345

2208221099
247



44cd))  إنَّ اهللا فرض علـيكم
ا وإنما قيامه شيٌء أحـدثتموه فـدمو      , ومل يفرض عليكم قيامه   , صوم رمضان 

:       وقـال , فعـام اهللا بتركهـا    فإنَّ ناسا من بين إسرائيل ابتدعوا بدعة        , عليه
 [  m   l  k  j   i  h  g            f  e  d    c

    po  nZ  إىل آخر اآلية.((  



53 







 [f  e  d    c   i  h  g            

    po  n  m   l  k  jZ
27
74503
142

45d))  حّـسبأن الصائم ت
  )).ئكة ما أُكل عنده وتستغفر له املال, عظامه
 



17763

2973585
13311332136343

 



54 
46))د سي

)).ذو احلجة الشهور شهر رمضان وأعظمها حرمة 


  ذو احلجه يه
3637167

392392
33213727


47c)) د األيام يوم , سيد الشهور شهر رمضانوسي

  )).اجلمعة 



6133

90003637
 

48d))        رمضان ألنه ترمض فيـه تدرون مل مسي
, ليلة سبع عـشر , ليالٍ من فاتته فاته خري كثريوإن يف رمضان ثالث     , الذنوب

يا رسول اهللا   :  فقال عمر  ))وآخر ليلة , ة تسع عشر وليلة إحدى وعشرين     وليل
ومن مل يغفر له يف شهر رمضان ففـي أي          . نعم: ((هي سوى ليلة القدر؟ قال    

  .))  شهر يغفر له



55 
تدرون مل مسي شعبان ألنه يتشعب فيه لرمضان : ((بلفظ خمتصر ويف رواية   
  )).يذيبها من احلر : أي, وبألنه يرمض الذنوإمنا مسي رمضان , خري كثري




 



d


 






9115
2157

1758
 

49cd))    ح لْق امرأةىت يتبني لـه    من تأمل خ
)). ورأى ثياا وهو صائم فقد أفطر, حجم عظامها 



56 





3204
2559

 
50c)) للْق امرأة وهو صائم بطـل  من تأمخ

  )).صومه
 

  


4193
2560

 
51cd)) ذاكر اهللا يف رمضان يغفر

  )).وسائل اهللا فيه ال خييب, له
 

 




57 
6170

54752364
3627

 
52cd)) :    عـن من صام رمضان وكف

الغيبة والنميمة والكذب واخلوض يف الباطل وأمسك لسانه إالَّ عن ذكر اهللا ـ  
تعاىل ـ وكف مسعه وبصره ومجيع جوارحه عن حمارم اهللا ـ تعاىل ـ وعـن     

ة إبراهيم اخلليل   بكان له من القرىب عند اهللا أن متس ركبته رك         , أذى املسلمني 
d.((  


 


 


 


1
3971033
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53cd))      من صـام رمـضان يف

والكذب اقترب  , وكف مسعه وبصره وجوارحه من احلرام     , إنصات وسكوت 
  )).اهللا منه يوم القيامة حىت متس ركبته ركبة إبراهيم 

  
 





2540886

1397
 

54cd))   من صـام رمـضان
وحتفَّظ له ما ينبغي له أن يـتحفَّظ        ) يعرف حدوده : ويف رواية (فعرف حدوده   

  )).كفَّر ما قّبلَه, فيه


 
  

  



59 
11462

34336224
118544496

 
55cd))    من أفطر على مترٍ زيـد يف صـالته

)).أربعمائة صالة   



8702

13996
 

56cd))    إن اهللا يـوحي إىل احلفظـة أن ال
  )).باًيكتبوا على صوام عبيدي بعد العصر ذن

إن اهللا يأمر املالئكة أن ال يكتبوا على الصائم من أمة حممد بعـد              : ((ويف رواية 
  )).العصر ذنباً 







d  



60 
6123

1126
 

57cd))     لو أن اهللا ـ عـز وجـل ـ أذن
  )).سموات واألرض أن تتكلم لبشرت الذي يصوم رمضان باجلنة لل

اجلنـةُ لـصوام   : لو أذن اهللا للسموات واألرض أن تتكلما لقالتا   : ((ويف رواية 
  ))..شهر رمضان 

لو أذن اهللا تبارك وتعاىل ألهل الـسماء وأهـل األرض أن            : ((ويف لفظ ثالث  
  )).يتكلموا لبشروا صوام رمضان باجلنة 










1342
2553
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58cd)) من صام صبيحة يوم الفطر

  )).فكأمنا صام الدهر 



2265

89939
 

59cd:))      حتفة الصائم الزائـر أن
وحتفـة املـرأة   , وجتمر ثيابه وتـذرر   ) أن تدهن حليته  : ويف رواية (ف حليته   لتغ

  )).ا وتذرر وجتمر ثيا, الصائمة الزائرة أن ميشط رأسها


 



 

4384
17892403

 
60cd))  مـرحتفة الصائم الدهن وا
.((  



62 


3164801
389275122387

24022403
8011789

 
61d)) لن ختزى ما إن أُميت

؟ وما خزيهم يف إضاعة شهر رمضان     , يا رسول اهللا  : قيل)) أقاموا صيام رمضان  
ومـن يف   , من عمل فيه زىنً أو شرب مخراً لعنه اهللا        ,  احملارم فيه  كانتها: ((قال

قليست له , مات قبل أن يدرك شهر رمضانن فإ, السموات إىل مثله من احلول 
فإن احلسنات تضاعف فيه ما    قوا شهر رمضان    فات, عند اهللا حسنة يتقي ا النار     

 )). ال تضاعف فيما سواه وكذلك السيئات 


d



 




 



63 



4827

10427883
 

62cd))      يف رمضان فلـم من أصابه جهد
  )).فمات دخل النار , يفطر



10269

23954
 

63cd))  إن لكل يوم يصومه
لـه  , يف تلك الغمامة قصر من درّ     , رالعبد من رمضان جييء يوم القيامة من نو       

  )).كل باب ياقوتةٌ محراء , سبعون ألف باب
 




  



64 
5426

9830
935

 
64))غريه تسبيحة يف رمضان أفضل من ألف تسبيحة يف .(( 



23541760

5123
 

65cd))     يسبح للصائم كل شعرة منه
ويوضع للصائمني والصائمات يوم القيامة حتت العرش مائدة من ذهب مكللة           

عليها من أنواع أطعمة اجلنة وأشـربتها  بالدر واجلوهر على مقدار دائرة الدنيا       
  )).ومثارها فهم يأكلون ويشربون وينعمون والناس يف شدة احلساب





 

 



65 



2165
90

 
66cd))      إذا صمتم فاستاكوا بالغـداة وال

تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشيّ إال كان نـوراً بـني            
  )).عينيه يوم القيامة 


 




36962204
4274

401
 

67d))خري خصال الصائم السواك.((  
  )).من خري خصال الصائم السواك : ((ويف رواية

 



66 





6772
2034272

1323313574
 

68))  رأيـت
  )).ما ال أُحصي يتسوك وهو صائم dالنيب 
  )). ما ال أعد وال أَحصي يستاك وهو صائم dرأيت رسول اهللا : (( روايةويف


d
d


15618

2364725
725236468

 



67 
69c)) أيستاك الصائم؟
يف أول النـهار    : قلـت . نعم: برطب السواك ويابسه؟ قال   : قلت, نعم: قال

   )).dعن رسول اهللا : عن من؟ قال: قلت له, نعم: وآخره؟ قال


 


 
d

1671
9814422

558
 

70))سألت معاذ بن جبلc :  أتسوك وأنـا
إن شـئت   , أي النهار شئت  : أي النهار أتسوك؟ قال   : قلت, نعم: صائم؟ قال 

: ومل؟ قلـت  : قال, شيةفإنَّ الناس يكرهونه ع   : قلت, غدوة وإن شئت عشيةً   
خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح        : (( قال dإن رسول اهللا    : يقولون
بالسواك حني أمـرهم     dسبحان اهللا لقد أمرهم رسول اهللا       : فقال)) املسك

وما كان بالـذي  , وهو يعلم أنه ال بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك  
بل فيه شر إال من     , يف ذلك من اخلري شيء    ما  , يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداً    

إمنا يـؤجر  , والغبار يف سبيل اهللا أيضاً كذلك: قلت, ابتلي ببالء ال جيد منه بداً  



68 
نعم وأما من ألقى نفـسه يف   : فيه من اضطر إليه ومل جيد عنه حميصاً؟ قال        

  ).)بالء عمداً فما له من ذلك من أجر ال






 

d

d

d 


d













69 
1333

168


71c))    كان رسول اهللاd     يستاك آخر النهار وهـو
  ).)صائم 
 
d
1157

1578
 

72c))صليت العـصر  فإذا , لك السواك إىل العصر
خلوف فم الصائم أطيب عنـد اهللا       : ((يقول dفإين مسعت رسول اهللا     , فألقه

  )))).من ريح املسك



d


22034

274
 



70 
73cd))      نوم الصائم عبـادة وصـمته

  )).ذنبه مغفورتسبيح وعمله مضاعف ودعاؤه مستجاب و
نوم الصائم عبادة و سكوته تسبيح ودعاؤه مستجاب وعملـه          : ((ويف رواية 

      )).متقبل
  )).نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح ودعاؤه مستجاب : ((ويف رواية

 
  




 



370

6463415
1182

 
74cd))    شهر رمضان شهر أُميت

خرج مـن   , فإذا صامه عبد مسلم ومل يكذب وفطره طيب       , ترمض فيه ذنوم  
  )).ذنوبه كما خترج احلية من سلخها 

 



71 








3356
1346

 
75d))ورمضان املكفر ... رمضان شهر اهللا.(( 


260
29

 
76d))ئم إذا أُكل إنَّ الصا

  )).عنده صلَّت عليه املالئكة 
صلَّت عليـه   , الصائم إذا جالس القوم وهو يطعمون     إنَّ الرجل   : ((ويف رواية 

  )).املالئكة حىت يفطر الصائم 
  

 




72 



69386939

7847851748
784785342

1332
 

77cd))       الصائم يف عبادة ما مل يغتـب
  )).مسلماً أَو يؤذيه

  )).الصائم يف عبادة ما مل يغتب :  ((ويف رواية






6496

540541
3530

 



73 
78cd:))      الصائم يف عبادة مـن

وإن حدث  , وإذا صلى صلى وإذا نام نام     ,  قام حني يصبح إىل أن ميسي إذا قام      
  )).فإذا اغتاب خرق صومه , ما مل يغتب
ب فـإذا   تغىل أن يمسي ما مل ي      يف عبادة من حني يصبح إ      الصائم:  ((ويف رواية 

  )).اغتاب خرق صومه 



  


   


 

  


38264
3052157

3529
 

79cd))   الـصائم يف عبـادة وإن
  )).كان راقداً على فراشه



74 



1109

80d
  )).إذا أطاق الغالم صوم ثالثة أيام وجب عله صوم رمضان ((




2467
 

81cd))  جتب الصالة على الغـالم إذا
)).عقل والصوم إذا أطاق وجتري عليه الشهادة واحلدود إذا احتلم  

  
 

 


2340
2393

3386
 



75 
82d)) صامتا عمـا أحـلَّ اهللا      إن هاتني  ,

جلست إحدامها إىل اُألخرى , وأفطرتا على ما حرم اهللا ـ عز وجل ـ عليهما  
  )).فجعلتا يأكالن حلوم الناس 









23543

6186
 

83cr))وزكاة اجلسد , لكل شيٍء زكاة
  )).وزكاة اجلسد الصيام , إن لكل شيٍء زكاة: ((ويف رواية )).الصوم 
 




17728
49341

3811



76 
 

84cd)) الصيام نصف الصرب.(( 
  )).الصرب نصف الصوم : ((ويف رواية
  )).الصوم نصف الصرب : ((ويف رواية




3519
34120721329

3519
 

85cd))  وباب , لكل شيٍء باب
  )).العبادة الصيام 

  )).وإن باب العبادة الصيام , إنَّ لكل شيٍء بابا: ((ويف رواية





1027
1182

3400
 



77 
86d))        من قضى صالةً من الفرائض يف آخـر

مجعة من شهر رمضان كان ذلك جابراً لكل صالة فائتة يف عمره إىل سـبعني               
)).سنة  

 




2272

242
 

87cd))  عليه مـن  من أدرك رمضان و
ومن صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء مل        , رمضان شيء مل يقضه مل يتقبل منه      

  )).يقضه فإنه ال يتقبل منه حىت يصومه 
)).من أدرك رمضان وعليه رمضان آخر مل يقضه مل يتقَبلْ منه : ((ويف رواية 


 


 





78 
 


8606
2236237

 
88cd))  مث يصوم  , يصوم الذي أدركه

  )).ويطعم مكان كل يوم مسكيناً , الشهر الذي أفطر فيه
  

 


89
 

89d))   أصبح إال صـائماً ) يصبح(ما من عبد
له أهلُ السماِء الـدنيا إىل  فتحت له أبواب السماء وسبحت أعضاؤه واستغفر      

اوات فإن صلى ركعةً أو ركعتني تطوعاً أضاءت له السم        , أنْ توارى باحلجاب  
, فقد اشتقنا إىل رؤيتـه    , اللهم اقبضه إلينا  : نوراً وقُلن أزواجه من احلور العني     

         لكسبعون ألف م ر تلقَّاهح أو كببلَّلَ أو سا إىل أن تـوارى  , وإن هو هيكتبو
  )).باحلجاب 






79 



 


 





7368
2546

 
90d))   من كانت له

  ).)محولة تأوي إىل شبع فليصم حيثُ أدركه 



2329330

2539
2410

 



80 
91cd))    استعينوا بطعام السحر على

  )).صيام النهار والقيلولة على قيام الليل 
  ... )).بقيلولة النهار: ((ويف رواية
  )).استعينوا على الصوم بأكلة السحر : ((ويف رواية


  





23213
21411245

3332758
 

92d))        من فَطَّر صائماً كان له مثل أجره مـن
حب ا إالَّ كان أَجره كصمن أعمال الربّوما عمل   , غري أن ينقُص من أجره شيئاً     

  )).ما كان من قوة الطعام فيه , الطعام
 






81 



7136
3160

 
93c)) أوصاين رسول اهللاd  أن أُصبح يوم صومي

)).ال تصبح يوم صومك عبوساً و, دهيناً مترجالً 
 

 
d




10844
264

 
94cdإن اهللا ـ تبـارك وتعـاىل ـ      ((:قال

 له يف يومٍ صائف سقاه اهللا يوم العطـش           نفسه قضى على نفسه أنه من أعطش     
.((  



82 





1
404

 
95cd))ة يف شهر رمضان على فضل اجلمع

  )).رمضان على سائر الشهور سائر اجلمع كفضل 
  )).كفضل رمضان على سائر الشهورفضل اجلمعة يف رمضان : ((ويف رواية
فضل اجلمعة يف شهر رمضان على سائر األيام كفضل رمـضان           : ((ويف رواية 

  )).على سائر الشهور









3130

3962
 



83 
96c))    ص رسول اهللارخd لى اليت  لبلح

  )).ختاف على نفسها أن تفطر وللمرضع اليت ختاف على ولدها 
 

 
d




1691
32874


97cd))   افترض اهللا على أُميت الصوم ثالثني
وذلك أن آدم ملا أكل من الشجرة       , وافترض على سائر األمم أقل وأكثر     , اًيوم

بقي يف جوفه مقدار ثالثني يوماً فلما تاب اهللا عليه أمره بصيام ثالثـني يومـاً                
وما نأكل بالليل ففضل مـن     , بلياليهن فافترض علي وعلى أُميت الصوم بالنهار      

  )). اهللا عز وجل 





 
 



84 






1336

2543203
87

 
98cd))   من أفطر يوماً من شهر رمـضان يف

  )).جيد فليطعم ثالثني صاعاً من مترٍ للمساكني فإن مل , ليهد بدنهفاحلضر 





3193
6235461

 
99cd))       ثالثة ال يسألون عـن نعـيم

علـى  ال يالمون   املفطر واملتسحر وصاحب الضيف وثالثة      : املطعم واملشرب 
  )).عادل سوء اخللق املريض والصائم حىت يفطر واإلمام ال



85 



 

 


294
90

 
100cd:))      ثالثة ليس عليهم حـساب

)).الصائم واملتسحر واملرابط يف سبيل اهللا : فيما طعموا إذا كان حالالً 





12012
6312582

 
101))  أنَّ الـنيب
d كان يكتحل باإلمثد وهو صائم.((  

من بيت حفصة وقد اكتحل باإلمثد يف  dخرج علينا رسول اهللا ((: ويف رواية 
  )).رمضان 



86 
  )).وهو صائمباإلمثد يكتحل  dرأيت النيب : ((ويف رواية
  )).كان رسول اهللا يكتحل وهو صائم ((:ويف رواية
  )).رمبا اكتحل رسول اهللا وهو صائم : ((ويف رواية
  )).اكتحل رسول اهللا وهو صائم : ((ويف رواية
اشتكت عيين أفأكتحل وأنا صائم؟     : فقال dجاء رجل إىل النيب     : ويف رواية 

  )).نعم: ((قال


d
d


d


d

d
d

d
d


9393
2724262



87 
 

102d)) ال
  )).تكتحل بالنهار وأنت صائم اكتحل ليالً اإلمثد جيلو البصر وينبت الشعر 

  )).ليتقه الصائم: ((ويف رواية



 


73984

262
2377

103))    كان رسول اهللاd  إذا دخل شهر
  )).رمضان أعطى كُلَّ سائلٍ وأطلق كُلَّ أسري 

كان إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسري وأعطى          dأن النيب   : ((ويف رواية 
  )).كل سائل 

 d



d  



88 



1457

4396
 

104))    كان رسـول اهللاd   إذا دخـل
  )).نه لووكثرت صالته وابتهل يف الدعاء وأشفق , رمضان تغير لونه

 d
 

 
3310

4397
105))    كان رسول اهللاd  إذا دخل شهر

  )).رمضان شد مئزره مث لَم يأت فراشه حىت ينسلخ 
 d





3342

4398



89 
 

106cd)) الصائم بعد رمضان كالكّار
  )).بعد الفار 




3349
3291625163527

3789
 

107cd))  ذْبل اللحمالصوم ي ,   ّرح نم عدبوي
وال خطر علـى قلـب      , إن هللا مائدةً عليها ما ال عني وال أذنٌ مسعت         , عريسالَّ

  )). ال يقعد عليها إالَّ الصائمون, بشرٍ





 


91709443
3185

 



90 
108)) قام معاوية يف الناس بدير مسحلٍ الذي

وأنـا  , يا أَيها الناس إِنا قد رأينا اهلالل يوم كذا وكذا         : فقال, على باب محص  
فقال إليه مالك بن هبرية السبئي      ,  أن يفعله فليفعله   فمن أحب , متقَدّم بالصيام 

مسعت : أم شيٌء من رأيك؟ قال dيا معاوية أشيٌء مسعته من رسول اهللا  : فقال
  )).صوموا الشهر وسره : ((يقول dرسول اهللا 

 






d

d


2329
2329

 
109c))    كان رسول اهللاd  يقول على

فمـن شـاء    , وحنن متقدّمون , الصيام يوم كذا وكذا   : املنرب قبل شهر رمضان   
   )).ومن شاء فليتأخر, فليتقدم



91 



d




2299300
294130

325
 

110))أن معاوية cإنا :  كان إذا حضر شهر رمضان قال
مث , رأينا هالل شعبان يوم كذا وكذا وحنن متقدمون فمن أحب أن يتقدم فعل            

كان إذا حضر رمضان قال كما قلت        dل اهللا   هكذا كان رسو  : يقول معاوية 
.((  

 





d
295

2529



92 
 

111d)) صمتم يومكم
  )).فأمتّوا بقية يومكم واقضوه : قال, ال: هذا؟ قالوا

  .يعين يوم عاشوراء: قال أبو داود
d




2447
2245

2447
 

112cd))      مخس يفطرن الـصائم وينقـضن
  )).واليمني الكاذبة , والنظر بشهوة, والغيبة, والنميمة, بالكذ: الوضوء





1351338
25601131

1333
 



93 
113cd))   ثالثـة ال يفطـرن
  )).احلجامة والقيء واالحتالم : الصائم

  )).ال يفطر من قاء وال من احتجم وال من احتلم : ((ويف رواية
  )).ال يفَطَّر الصائم احلُلُم والقيء واحلجامة : ((ويف رواية
وال يتقيـأ   , واالحـتالم , والقيء, احلجام: ثالث ال مينعن الصيام   : ((ويف لفظ 
  )).متعمداًالصيام 




 


7192310

84005444
2232541

422022
 

114cd)) كم فليفطرإذا أفطر أحد
  )).فإنَّ املاء طهور , فإذا مل جيد فليفطر على ماء, على متر

  )).ومن ال فليفطر على املاء فإنه طهور , من وجد متراً فليفطر عليه(:ويف رواية



94 
 







1181
823161781617916181

2355
1331723694

 
115c))النيب   كان d       مترات على ثالث رفْطأن ي بحي

  )).أو شيٍء مل تصبه النار 
 

d


3305
3805
447

 



95 
 وصلى اهللا وسلم على حممد وعلى  هللا رب العاملنياحلمدوأخر دعوانا أن 

  .اله وصحبه وسلم


2681430
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