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َها اْلُمْسِلُموَن: ُُ َل  ة  يرَ ثِ كَ  هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  اللِ  نَّ ِمنَنَ إِ  َأيُّ ُُ َل  ة  يَد دِ عَ  هُ ءَ آَل ى، وَ َص ْح   َُ مَ  يَ هِ ى، وَ َص قْ تَ ْس    اُل زَ ا 

 ر  بِ الْ  اعِ وَ نْ أَ  نْ مِ  هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  يُض فِ يُ  َل عَ وَ  لَّ َج  بُّ الرَّ  اُل زَ  يَ َل ، وَ ان  وَ أَ وَ  ان  مَ زَ  ل  ي كُ فِ  ادِ بَ عِ ى الْ لَ ى عَ الَ وَ تَ َُ 

، انِ رَ دْ اْلَ ا وَ ايَ طَ َخ الْ وَ  وِب نُ الذُّ  نَ مِ  مْ يهِ ق  نَ يُ ، وَ هِ بِ  مْ هُ رُ ه  طَ يُ وَ  مْ يهِ ك  زَ ا يُ مَ  انِ َس ْح اْلِ وَ  اِت رَ يْ َخ الْ وَ  اِت كَ رَ بَ الْ وَ 

َُ ، مَ ةِ لَ اِص وَ تَ مُ الْ  هِ ئِ آَل ، وَ ةِ غَ ابِ ى نَِعِمِه السَّ لَ عَ  ُد مْ َح الْ  هِ لَّ لِ فَ   .انُ مَ زْ اْلَ  ِت بَ اقَ عَ َُ ، وَ ورُ هُ الشُّ  ِت الَ وَ ا 

  نْ مِ  نَّ إِ  :اللِ  ادَ بَ عِ 
، اُت اعَ ا الطَّ يهَ فِ  رُ ثُ كْ َُ ، ةِ ادَ بَ عِ لْ لِ  ة  يمَ ظِ عَ  مَ اِس وَ مَ  مْ هُ لَ  َل عَ َج  نْ ، أَ هِ ادِ بَ ى عِ لَ ى عَ الَ عَ َُ  اللِ  مِ عَ نِ

 مُ ظُ عْ َُ ، وَ اُت مَ َح ا الرَّ يهَ فِ  ُل زَّ نَ تَ َُ ، وَ اُت نَ َس َح ا الْ يهَ فِ  ُف اعَ َض ُُ ، وَ اُت ئَ ي  ا السَّ يهَ فِ  رُ فَ غْ ُُ ، وَ اُت رَ ثَ عَ ا الْ يهَ فِ  اُل قَ ُُ وَ 

 اَل قَ  ،يم  ظِ عَ  م  ِس وْ مَ  نْ مِ  هُ ا لَ يَ ، فَ كَ ارَ بَ مُ الْ  انَ َض مَ َر رَ هْ ا َش هَ مِ رَ كْ أَ وَ  مِ اِس وَ مَ الْ  هِ ذِ هَ  ل  َج أَ  نْ مِ  نَّ إِ وَ  .اُت بَ هِ ا الْ يهَ فِ 

ى لِلنَّاِس َوَبي نَات  ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن﴾، فَ ى: الَ عَ َُ  اللُ   رُ هْ َش  وَ هُ ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهد 

 ودِ ُج الْ  رُ هْ ، َش انِ يرَ الن   نَ مِ  ِق تْ عِ الْ وَ  ةِ رَ فِ غْ مَ الْ وَ  ةِ مَ ْح الرَّ  رُ هْ ، َش امِ يَ قِ الْ وَ  امِ يَ الص   رُ هْ ، َش اِت رَ يْ َخ الْ وَ  اِت كَ رَ بَ الْ 

 .انِ َس ْح اْلِ وَ  وِف رُ عْ مَ الْ وَ  اءِ طَ عَ الْ وَ  لِ ْذ بَ الْ وَ  مِ رَ كَ الْ وَ 

َها اْلُمْسِلُموَن:  ى لَ عَ  يهِ فِ  مْ هُ ثُّ حِ تَ ْس يَ وَ ، يمِ ظِ عَ الْ  رِ هْ ا الشَّ َذ هَ  مِ َد قْ مَ بِ  هُ ابَ َح ْص أَ  رُ ش  بَ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  وُل ُس رَ  انَ كَ  ْد قَ لَ َأيُّ

 
ِ
، ان  َس ْح إِ وَ  وف  رُ عْ مَ  لِ ْذ بَ ، وَ ات  قَ َد َص وَ  ات  وَ لَ َص  نْ ، مِ َل افِ وَ نَ وَ  َض ائِ رَ فَ  نْ مِ  ةِ َح الِ الصَّ  الِ مَ عْ اْلَ بِ  ادِ هَ تِ ْج ال

كْ بِ  ةِ كَ ارَ بَ مُ الْ  هِ اُِ قَ وْ أَ  لِ غْ َش ، وَ امِ يَ قِ الْ بِ  يهِ الِ يَ لَ ، وَ امِ يَ الص  بِ  هِ ارِ هَ نَ  ةِ ارَ مَ عِ ، وَ اللِ  ةِ اعَ ى طَ لَ عَ  ر  بْ َص وَ   رِ كْ الشُّ وَ  رِ الذ 

 بَ لْ اْلَ  ةُ مَ لَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ يُّ ائِ َس النَّ وَ  ُد مَ ْح أَ  امُ مَ اْلِ  َج رَ ْخ أَ  .آنِ رْ قُ الْ  ةِ وَ َل ُِ وَ  يلِ لِ هْ التَّ وَ  يِح بِ ْس التَّ وَ 
َعْن  ،$ يُّ انِ

َغلَُّق »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللِ  ،ڤَأَنِس ْبِن َمالِك   ُُ َفتَُّح فِيِه َأبَْواُب اْلَجنَِّة، َو ُُ َهَذا َرَمَضاُن َقْد َجاَءُكْم، 

َياطِينُ  َسْلَسُل فِيِه الشَّ ُُ  بَ لْ اْلَ  ةُ مَ لَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ هْ اَج مَ  نُ ابْ وَ  يُّ ذِ مِ رْ الت   َج رَ ْخ أَ ، وَ «فِيِه َأْبَواُب النَّاِر، َو
 يُّ انِ

ُل َلْيَلة  ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ ڤ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  ،$ َدِت  إَِذا َكاَن َأوَّ  ِمْن َشْهرِ َرَمَضاَن ُصف 

َياطِيُن َوَمَرَدُة الِْجن   َفَلْم ُيْغَلْق ِمنَْها َوُفت َحْت َأْبَواُب اْلَجنَِّة  ،َوُغل َقْت َأْبَواُب النَّاِر َفَلْم ُيْفتَْح ِمنَْها َباب   ،الشَّ
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ر  َأْقِصرْ  ،َيا َباِغَي اْلَخْيرِ َأْقبِْل  :َوُينَادِي ُمنَاد   ،َباب   ِه ُعَتَقاُء ِمنَ  ،َوَيا َباِغَي الشَّ ، «َلْيَلة   َك ُكلَّ َوَذلِ  ،النَّارِ  َولِلَّ

َصاَم َرَمَضاَن إِيَمان ا َواْحتَِساب ا ُغِفَر َلُه َما  َمنْ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َعِن النَّبِي   ،ڤَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  انِ َخ يْ الشَّ  َج رَ ْخ أَ وَ 

َم ِمْن َذْنبِِه، َوَمْن َقاَم َلْيَلَة الْ  َقدَّ َم ِمْن َذْنبِهِ َُ َقدَّ َُ ا َواْحتَِساب ا ُغِفَر َلُه َما   ر  هْ َش  انَ َض مَ رَ  رَ هْ َش  نَّ . إِ «َقْدِر إِيَمان 

 اَب وَ بْ أَ ، وَ ُف اعَ َض ُُ  يهِ فِ  اِت نَ َس َح الْ  نَّ أَ  رِ هْ ا الشَّ َذ هَ  ةِ كَ رَ بَ  نْ مِ  نَّ إِ ، وَ ر  هْ َش  ِف لْ أَ  نْ مِ  ر  يْ َخ  رِ ْد قَ الْ  ةُ لَ يْ لَ  يهِ فِ  ،ك  ارَ بَ مُ 

  اءُ قَ تَ عُ  يهِ فِ  رُ ثُ كْ يَ ، وَ ُد فَّ َص ُُ  ن  جِ الْ  ةَ دَ رَ مَ وَ  ينَ اطِ يَ الشَّ ، وَ ُق لَّ غَ ُُ  انِ يرَ الن   اَب وَ بْ أَ ، وَ ُح تَّ فَ ُُ  يهِ فِ  انِ نَ جِ الْ 
 .ارِ النَّ  نَ مِ  اللِ

ُُ َل فَ  كَ ارَ بَ مُ الْ  رَ هْ الشَّ ا َذ هَ  ءُ رْ مَ الْ  كَ رِ ْد يُ  نْ أَ  انِ مَ رْ حِ الْ  رِ بَ كْ أَ ، وَ انِ رَ ْس ُخ الْ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ  نَّ إِ ِعَباَد اللِ:  ، هُ وبُ نُ ذُ  يهِ فِ  رُ فَ غْ  

ُُ َل وَ   ةِ ابَ نَ اْلِ بِ  رِ هْ ا الشَّ َذ ي هَ فِ  ۵ ى اللِ لَ عَ  الِ بَ قْ اْلِ  هِ كِ رْ َُ ، وَ هِ تِ بَ وْ َُ  مِ َد عَ وَ  هِ افِ رَ ْس إِ  ةِ رَ ثْ كَ ؛ لِ اهُ ايَ طَ َخ  يهِ فِ  طُّ َح  

 وَ  ةِ بَ وْ التَّ وَ  وعِ ُش ُخ الْ وَ  عِ رُّ َض التَّ وَ  وعِ ُج الرُّ وَ 
ِ
 ر  ادِ َس  وَ هُ وَ  ُج رُ ْخ يَ وَ  ُمَباَركُ الْ  رُ هْ ا الشَّ َذ هَ  هِ يْ لَ عَ  ُل ُخ ْد يَ ، فَ ارِ فَ غْ تِ ْس ال

َُ فِ  اد  مَ تَ ، مُ هِ ي  ي غَ فِ    يُّ انِ رَ بَ الطَّ  َج رَ ْخ أَ  .۵ هِ ب  ى رَ لَ عَ  ل  بِ قْ مُ  رُ يْ ، غَ هِ يرِ ِص قْ ي 
  انَ بَّ حِ  نُ ابْ ، وَ «طِ َس وْ اْلَ »ي فِ

ي فِ

  يُّ انِ بَ لْ اْلَ  ةُ مَ لَّ عَ الْ  اَل قَ ، وَ «هِ يحِ حِ َص »
َقاَل: ڤ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  ،يح  حِ َص  ن  َس : َح «انِ َس حِ الْ  اِت يقَ لِ عْ التَّ »ي فِ

ا ملسو هيلع هللا ىلصَصِعَد َرُسوُل اللِ  ُثمَّ  ،«آِمينَ »ُثمَّ َصِعَد، َفَقاَل: ، «آِمينَ »َقاَل:  َوَضَع ِرْجَلُه َعَلى ِمْرَقاة   اْلِمنَْبَر، َفَلمَّ

انِي ِجبْرِيُل، َفَقاَل: َمْن َأْدَرَك َشْهَر َرَمَضا»َفَقاَل:  ،«آِمينَ »َصِعَد، َفَقاَل  َُ اللُ، َفَأْبَعَدُه  َن َفَماَت َفَلْم ُيْغَفْر َلهُ َأ

َفَأْبَعَدُه اللُ، ُقْلُت: آِميَن. َقاَل: َوَمْن  ا َفَماَت َفَلْم ُيْغَفْر َلهُ ُقْلُت: آِميَن. َقاَل: َوَمْن َأْدَرَك َأَبَوْيِه َأْو َأَحَدُهمَ 

 «. َفَأْبَعَدُه اللُ، ُقْلُت: آِمينَ  نَْدُه َفَلْم ُيَصل  َعَلْيَك ُذكِْرُت عِ 

َها اْلُمْسلِ   ،ُد مَ ْح أَ  امُ مَ اْلِ  َج رَ ْخ أَ ، رِ بْ الصَّ  رُ هْ َش  هُ نَّ أَ بِ  انَ َض مَ رَ  رَ هْ َش ملسو هيلع هللا ىلص  اللِ  وُل ُس رَ  َف َص وَ  ْد قَ لَ  ُموَن:َأيُّ

 َش  ُد مَ ْح أَ  ةُ مَ لَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص وَ 
َصْوُم »َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِ ڤ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  ،$ ر  اكِ

ْبرِ، َوَثَلَثِة َأيَّام  ِمْن  ْهرِ َشْهرِ الصَّ  «. ُكل  َشْهر ، َصْوُم الدَّ

بَِهِذِه اْلَمَهاَبِة َلَجِدير  بَِأْن َيَتَسابََق فِي اْستِْغَللِِه ُمْبَتُغو اْلَجنَِّة  اَهِذِه اْلَمَثاَبِة، َوَمْوِسم  بِ  اإِنَّ َشْهر   ِعَباَد اللِ:

ُبَها.  ِمْن َذلَِك: ، وَ رِ يْ َخ الْ  الِ مَ عْ َعَلْينَا َأْن َنْسَتْقبَِل َرَمَضاَن بِأَ فَ  َوُطلَّ
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َعاُء بَِأْن ُيبَ  :ُل وَّ اْلَ   ،َأْحَمُد  هُ َج رَ ْخ ا أَ مَ َفإَِذا َبَلْغَت َرَمَضاَن َوَرَأْيَت اْلِهَلَل َفَتُقوُل ل َغَك اللُ َشْهَر َرَمَضاَن. الدُّ

نَهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ النَّبِيَّ  ،ڤَطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اللِ  نْ عَ  ،«دِ نَ ْس مُ لْ لِ  هِ يقِ قِ ْح َُ »ي $ فِ  ر  اكِ َش  ُد مَ ْح أَ  ةُ مَ لَّ عَ الْ  َوَحسَّ

َل اللَّ »َل َقاَل: َكاَن إَِذا َرَأى اْلِهَل  يَماِن، َوالسَّ
ُه َعَلْينَا بِاْلُيْمِن َواْلِ  «. ِم، َرب ي َوَربَُّك اللُ َمِة َواْلِْسَل ُهمَّ َأِهلَّ

ْكُر َعَلى ُبُلوِغهِ اْلَحمْ  :الثَّانِي َدْت َلَك  .ُد َوالشُّ ََُجدَّ َها نِْعَمة  َقْد  َل ض  َُْشُكَر اْلُمنِْعَم اْلُمَتفَ  َفَحرِيٌّ بَِك َأنْ  ،ِلَنَّ

َن : ﴿ُعالىَيْحَفظََها لََك، َقاَل اللُ لَِيِزيَدَك وَ  َأذَّ َُ ُُْم لَِزيَدنَُّكمْ َربُُّكْم لَ َوإِْذ   ﴾. ئِن َشَكْر

  :الثَّالُِث 
ِ
ُر َأْصَحاَبُه بَِمِجيِء َشْهرِ َرَمَضاَن،  ملسو هيلع هللا ىلص اللِ  وُل ُس رَ  َفَقْد َكانَ  ْبتَِهاُج.اْلَفَرُح َوال  ُد مَ ْح أَ  َج رَ ْخ أَ ُيَبش 

َُاُكْم ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ ڤ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  ،$ يُّ انِ بَ لْ اْلَ  ةُ مَ لَّ عَ ه الْ َح حَّ َص ، وَ يُّ ائِ َس النَّ وَ  َأ

، َفَرَض اللُ  ْغَلُق فِيِه َأْبَواُب اْلَجِحيِم،  ۵َرَمَضاُن َشْهر  ُمَباَرك  ُُ َماِء، َو ْفتَُح فِيِه َأْبَواُب السَّ ُُ َعَليُْكْم ِصَياَمُه، 

َياطِيِن، لِلَّ  َُُغلُّ فِيِه َمَرَدُة الشَّ  «.ِه فِيِه َلْيَلة  َخْير  ِمْن َأْلِف َشْهر ، َمْن ُحرَِم َخْيَرَها َفَقْد ُحرِمَ َو

ابِعُ  ْفطِيرُ  :الرَّ ائِِمي َُ  بَ لْ اْلَ  ةُ مَ لَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ هْ اَج مَ  نُ ابْ وَ  يُّ ذِ مِ رْ الت  وَ  ُد مَ ْح أَ  َج رَ ْخ َن. أَ الصَّ
َعْن َزْيِد  ،$ يُّ انِ

 اْلُجَهنِي  
ُه َل َينُْقُص ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ ڤ اْبِن َخالِد  ا َكاَن َلُه ِمْثُل َأْجرِِه، َغْيَر َأنَّ َمْن َفطََّر َصائِم 

ائِِم َشْيئ ا  «.ِمْن َأْجرِ الصَّ

َكاَن َقاَل: ڤ َعِن اْبِن َعبَّاس   انِ َخ يْ الشَّ  َج رَ ْخ . أَ يِف رِ الشَّ  انِ مَ ا الزَّ َذ ي هَ فِ  ودُ ُج الْ وَ  اُق فَ نْ اْلِ  :ُس امِ َخ الْ 

نَّ ِجْبرِيَل ڠ َكاَن َيْلَقاُه إِ  ،َأْجَوَد النَّاِس بِاْلَخْيرِ، َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن فِي َشْهرِ َرَمَضانَ ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اللِ 

اْلُقْرآَن، َفإَِذا َلِقَيُه ِجْبرِيُل َكاَن َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص فِي َرَمَضاَن َحتَّى َينَْسِلَخ، َفَيْعرُِض َعَلْيِه َرُسوُل اللِ  فِي ُكل  َسنَة  

يِح اْلُمْرَسَلةِ  َأْجَوَد بِاْلَخْيرِ ملسو هيلع هللا ىلص اللِ   .ِمَن الر 

  :ُس ادِ السَّ 
ِ
َعْن َأبِي  انِ َخ يْ الشَّ  َج رَ ْخ أَ . َك لِ ذَ  ونَ دُ  ة  لَ يْ لَ  يِت وِ فْ َُ  مُ َد عَ ، وَ يِح اوِ رَ التَّ  ةِ َل َص  اءِ دَ ي أَ فِ  ادُ هَ تِ ْج ال

َم ِمْن َذْنبِهِ »َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َرُسوَل اللِ  ،ڤُهَرْيَرَة  َقدَّ َُ ا َواْحتَِساب ا، ُغِفَر َلُه َما   «.َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيَمان 



(4) 

  طُ ر  فَ يُ  اسِ النَّ  َض عْ بَ  نَّ أَ : اللُ  مُ كُ مَ حِ رَ  هُ ب  نَ أُ وَ 
 عَ مَ  هُ َُ َل َص  مَّ تِ يُ  نْ أَ  ونَ دُ  دِ جِ ْس مَ الْ  نَ مِ  ُج رُ ْخ يَ ، وَ ْلَْجرِ ا اَذ ي هَ فِ

 بَ لْ اْلَ  ةُ مَ لَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ يُّ ائِ َس النَّ وَ  يُّ ذِ مِ رْ الت   َج رَ ْخ أَ  ْد قَ ، وَ امِ مَ اْلِ 
َمْن َقاَم » َقاَل:ڤ َعْن َأبِي َذرٍّ  ،$ يُّ انِ

َماِم َحتَّى  ا؛ فَ الِ َج  يَ ل  َص يُ  نْ ي أَ حِ تَ ْس يَ  اسِ النَّ  ُض عْ بَ وَ  «.َينَْصرَِف ُكتَِب َلُه قَِياُم َلْيَلة  َمَع اْلِ  ةَ َل َص  كُ رُ تْ يَ س 

 بَ لْ اْلَ  ةُ مَ لَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص ، وَ «هِ ئِ طَّ وَ مُ »ي فِ  ك  الِ مَ  َج رَ ْخ ، أَ أ  طَ ا َخ َذ هَ ، وَ يِح اوِ رَ التَّ 
 َعنِ  ،«اءِ وَ رْ اْلِ »ي $ فِ  يُّ انِ

ُه َقاَل  ائِِب ْبِن َيِزيَد َأنَّ اِريَّ ڤ َمَر ُعَمُر ْبُن الَْخطَّاِب أَ  :السَّ ا الدَّ َُِميم  َأْن َيُقوَما ڤ ُأَبيَّ بَْن َكْعب  َو

اْلِعِصي  ِمْن ُطوِل َوَقْد َكاَن اْلَقاِرُئ َيْقَرُأ بِاْلِمئِيَن، َحتَّى ُكنَّا َنْعَتِمُد َعَلى َدى َعْشَرَة َرْكَعة . َقاَل: لِلنَّاِس بِإِْح 

 مْ زَ الْ فَ  ُل َس كَ الْ وَ  ورُ تُ فُ الْ  َك يْ لَ إِ  بَّ ا دَ ذَ إِ فَ . ي: ُقْرَب اْلَفْجرِ نِ عْ يَ  .اْلَفْجرِ  ُفُروعِ اْلِقَياِم، َوَما ُكنَّا َننَْصرُِف إِلَّ فِي 

َة إِ : »لِ وْ قَ  نْ مِ  رْ ثِ كْ أَ وَ  َوْلَيُكْن : «اهُ اوَ تَ فَ »ي فِ $  ةَ يَّ مِ يْ َُ  نُ ابْ  مِ َل ْس اْلِ  ُخ يْ َش  اَل قَ  «.للِ لَّ بِاَل َحْوَل َوَل ُقوَّ

َة إِ »َهِجيَراُه  ُُْحَمُل اْلَْثَقاُل  ؛«للِ لَّ بِاَل َحْوَل َوَل ُقوَّ َها بَِها  َُُكاَبُد اْلَْهَواُل  ،َفإِنَّ  اهـ .، َوُينَاُل َرفِيُع اْلَْحَوالِ َو

 َب َج وَ  انَ َض مَ رَ  رِ هْ َش  لِ َل هِ  ةُ يَ ؤْ رُ  ْت تَ بَ ى ثَ تَ مَ ، فَ لِ َل هِ الْ  ةُ يَ ؤْ : رُ ُل وَّ اْلَ  :نِ يْ رَ مْ أَ بِ  انَ َض مَ رَ  رُ هْ َش  ُت بُ ثْ يَ  ِعَباَد اللِ:

 .امُ يَ الص  

النَّبِيُّ َقاَل: َقاَل ڤ ي ُهَرْيَرَة بِ أَ  نْ عَ  انِ َخ يْ الشَّ  هُ َج رَ ْخ ا أَ مَ ا؛ لِ م  وْ يَ  ينَ ثِ َل ثَ  انَ بَ عْ َش  رِ هْ َش  امُ مَ ُْ ي: إِ انِ الثَّ  رُ مْ اْلَ 

َة َشْعبَاَن َثَل  ،ُصوُموا لُِرْؤَيتِهِ ملسو هيلع هللا ىلص: »  «.ثِينَ َوَأْفطُِروا لُِرْؤَيتِِه، َفإِْن ُغب َي َعَلْيُكْم َفَأْكِمُلوا ِعدَّ

َها اْلُمْسِلُموَن:   نْ  أَ لَّ ، إِ امِ يَ لص  ا لِ اط  يَ تِ ، اْح نِ يْ مَ وْ يَ  وْ أَ  م  وْ يَ  امِ يَ ِص بِ  انَ َض مَ رَ  رَ هْ َش  مَ دَّ قَ تَ يَ  نْ أَ  م  لِ ْس مُ لِ  لُّ حِ  يَ َل َأيُّ

ُموا َرَمَضاَن ملسو هيلع هللا ىلص: »َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللِ ڤ َعْن َأبِي ُهَرْيَرَة  انِ َخ يْ الشَّ  َج رَ ْخ ، أَ هُ ا لَ ام  يَ ِص  َك لِ ذَ  َق افِ وَ يُ  َقدَّ َُ َل 

ا، َفْلَيُصْمهُ  ،بَِصْوِم َيْوم  َوَل َيْوَمْينِ   ةُ مَ لَّ عَ الْ  هُ َح حَّ َص وَ  ،نِ نَ السُّ  ُل هْ أَ  َج رَ ْخ أَ ، وَ «إِلَّ َرُجل  َكاَن َيُصوُم َصْوم 

اِر ْبِن َياِسر   ،ايق  لِ عْ َُ  يُّ ارِ َخ بُ الْ  هُ َج رَ ْخ أَ $، وَ  يُّ انِ بَ لْ اْلَ  َفأَُُِي بَِشاة   ،ڤَعْن ِصَلَة ْبِن ُزَفَر َقاَل: ُكنَّا ِعنَْد َعمَّ

ى َبْعُض اْلَقْوِم، َفَقاَل: إِن   ، َفَقاَل: ُكُلوا، َفَتنَحَّ
: َمْصِليَّة  ار  ، َفَقاَل َعمَّ َمْن َصاَم الْيَْوَم الَِّذي َيُشكُّ فِيِه ي َصائِم 

 ملسو هيلع هللا ىلص.َفَقْد َعَصى َأَبا اْلَقاِسِم النَّاُس 


