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مُا ُْل ُم ُدُ ق   ةم

ـْ 
ـْ ُشُروِر َأكُْػِسـَا َومِ

 مِ
ِ
إِنَّ اْلَحْؿَد لِؾَِّف كَْحَؿُدُه، َوكَْستَِعقـُُف َوكَْستَْغِػُرُه، َوكَُعقُذ بِاهَّلل

ـْ ُيْضؾِْؾ َفََل َهادَِي َلفُ َسق   ـْ َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم َٓ ، ئَاِت َأْطَؿالِـَا، َم َوَأْشَفُد َأْن 

ًدا َطبُْدُه َوَرُسقُلُف  َٓ َشِريَؽ َلُف، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ َّٓ اهَّلُل َوْحَدُه   .ملسو هيلع هللا ىلصإَِلَف إِ

 :ا بَْعُد  أَمَّ

ٍد َفنِنَّ َأْصَدَق الْ  ، َوَخْقَر اْلَفْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ
ِ
، َوَشرَّ ملسو هيلع هللا ىلصَحِديِث كَِتاُب اهَّلل

ُُمقِر ُمْحَدَثاُتَفا، َوُكؾَّ ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة، َوُكؾَّ بِْدَطٍة َضََلَلٌة، َوُكؾَّ َضََلَلٍة فِل الـَّاِر. ْٕ  ا

 :ا بَْعُد  أَمَّ

 ُقْرًبا،  َلَؼْد َشَرَع اهَّلُل »
ِ
ـَ اهَّلل

فِل ِخَتاِم َشْفِرُكْؿ َهَذا ِطَباَداٍت َتِزيُدُكْؿ مِ

ًة، َوفِل ِسِجؾ  أَ   ْطَؿالُِؽْؿ َحَسـَاٍت.َوَتِزيُد فِل إِيَؿاكُِؽْؿ ُققَّ

 .(1)َفَشَرَع اهَّلُل َلُؽْؿ َزَكاَة اْلِػْطرِ 

                                                            

: «الصحقح»(، ومسؾؿ يف 1553، رقؿ )3/367: «الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

ـِ ُطَؿَر 984، رقؿ )2/677 َزَكاَة  ملسو هيلع هللا ىلصَفَرَض َرُسوُل اهَّللِ »، َقاَل: ڤ(، مـ حديث: اْب

، ِغقِر  الِػطْرِ َصاًعا ِمْن تَْؿرٍ، أَْو َصاًعا ِمْن َشِعقرٍ َعؾَى الَعْبِد َوالُحرِّ َكرِ َواألُكْثَى، َوالصَّ َوالذَّ

ََلةِ   .«َوالَؽبِقرِ ِمَن الُؿْسِؾِؿقَن، َوأََمَر بَِفا أَْن تَُمدَّى َقْبَل ُخُروِج الـَّاِس إِلَى الصَّ
= 
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ْؿِس َلْقَؾَة اْلِعقِد   ـْ ُغُروِب الشَّ

ِة، َوَيْبَدُأ مِ َوَشَرَع َلُؽُؿ التَّْؽبِقَر ِطـَْد إِْكَؿاِل اْلِعدَّ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿: َقاَل اهَّللُ إَِلك َصََلِة اْلِعقِد، 

 .(1)[585]الَبَؼَرة:  ﴾ې ې ې

  

                                                            
= 

أََمَر بِنِْخَراِج َزَكاِة الِْػطْرِ،  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اهَّللِ »(: 986، رقؿ )2/679ويف رواية لؿسؾؿ: 

ََلةِ أَْن تَُمدَّى َقبْ   .«َل ُخُروِج الـَّاِس إِلَى الصَّ

، بنسـاد صحقح، طـ َزْيد بْـ َأْسَؾَؿ، يف ققلف: 2/157: «جامع البقان»أخرج الطبري يف  (1)

ـَ َيَرى اْلِفََلَل »َقاَل  ،﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿ ـْ ِحق
إَِذا َرَأى اْلِفََلَل، َفالتَّْؽبِقُر مِ

َماُم فِل الطَِّريِؼ  َّٓ بِتَْؽبِقِرهِ  َحتَّك َيـَْصِرَف اْْلِ َماُم ُكػَّ َفََل ُيَؽبَُّر إِ َّٓ َأكَُّف إَِذا َحَضَر اْْلِ  «.َواْلَؿْسِجِد إ

ٓبـ  «الؿغـي»، ومذهب الحـابؾة كؿا يف 2/486: «األم»وهق ققل الشافعل كؿا يف 

 .435و 2/434: «اإلكصاف»، و3/211: «الػروع»، و3/256قدامة: 

َْخَبارِ  ْٕ ا َسائُِر ا ٌة َطَؾك َأكَُّفْؿ:  َوَأمَّ ََوائِِؾ مـ الصحابة والتابعقـ، َفَدالَّ ْٕ ـِ ا َكاكُوا يَُؽبُِّروَن »َط

 .«يَْوَم الِْػطْرِ ِحقَن يَْخُرُجوَن ِمْن بُقُوتِِفْم َحتَّى يَلْتُوا الُْؿَصؾَّى

ـْ َطؾِ  ـُ ُطَؿَر وأبق قتادة، َوُرِوَي َذلَِؽ َط ـْ َكاَن َيْػَعُؾ َذلَِؽ اْب ـِ َأبِل َصالٍِب، َوَأبِل ُأَماَمَة َفِؿؿَّ ل  ْب

ـْ َأْصَحاِب الـَّبِل  
، َوَأبِل ُرْهٍؿ، َوَكاٍس مِ ـُ ڤوَ  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَباِهؾِل  ، َوَفَعَؾ َذلَِؽ: طروة، وَسِعقُد ْب

ـُ ُجَبْقٍر، َوَطْبُد الرَّ  ، َوَسِعقُد ْب ـِ اْلُؿَسق ِب، وأبق طبد الرحؿـ السؾؿل، وإِْبَراِهقُؿ الـََّخِعلُّ ْحَؿ

ـِ  ـِ َطْبِد اْلَعِزيِز، َوَأَباَن ْب َكادِ، وجعػر بـ محؿد، َوُهَق َقْقُل: ُطَؿَر ْب ـُ َأبِل َلْقَؾك، َوَأُبق الز  ْب

َْوَزاِطّل،  ْٕ ـِ َأَكٍس َوا اٍد، والزهري، َوَمالِِؽ ْب ٍد، َواْلَحَؽِؿ، َوَحؿَّ ـِ ُمَحؿَّ ُطْثَؿاَن، َوَأبِل َبْؽِر ْب

 َؿُد َوإِْسَحاُق َوَأُبق َثْقٍر، واختاره ابـ الؿـذر.َوبِِف َقاَل َأْح 

لؾػريابل:  «أحؽام العقدين»، و165و 2/164ٓبـ أبل شقبة:  «الؿصـف»اكظر: 

 «مسائل اإلمام أحؿد»، و251-4/249ٓبـ الؿـذر:  «األوسط»، و122-159ص

مسائل اإلمام أحؿد »(، و474و 473، رقؿ )129و 128رواية ابـف طبد اهَّلل: ص

 (.3557، رقؿ )9/4857: «إسحاقو
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: هم تم ِصف  ُِِفُاْلِعوِد،ُو  ْكِبريم ُالتَّ

، َوِصَػُتُف َأْن َيُؼقَل الؿْسؾُِؿ:  ـِ ْسََلِم فِل اْلِعقَدْي ـْ َشَعائِِر اْْلِ
َوالتَّْؽبِقُر َشِعقَرٌة مِ

 .(1)«َحْؿدُ اهَّللُ أَْكَبُر، اهَّللُ أَْكَبُر، ََل إِلَهَ إَِلَّ اهَّللُ، َواهَّللُ أَْكَبُر، اهَّللُ أَْكَبُر، َوهَّللِ الْ »

قَغِة.  َوَقْد َوَرَدْت ِصَقٌغ لِؾتَّْؽبِقِر ِسَقى َهِذِه الص 

                                                            

ـِ َمْسُعقٍد  (1)  ْب
ِ
 .ڤوهق الثابت طـ َطْبِد اهَّلل

: «األوسط»، وابـ الؿـذر يف 167و 2/165: «الؿصـف»فلخرج ابـ أبل شقبة يف 

(، بنسـاد 9538، رقؿ 9/357: «الؿعجم الؽبقر»، والطبراكل يف 354و 4/351

ـِ َمْسُعقٍد:   ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل كَُّف َكاَن ُيَؽب ُر َصََلَة اْلَغَداِة َيْقَم َطَرَفَة إَِلك َصََلِة اْلَعْصِر أَ »صحقح، َط

َّٓ اهَّلُل، َواهَّلُل َأْكَبُر اهَّلُل َأْكَبُر َولِؾَّ  َٓ إَِلَف إِ ـْ َيْقِم الـَّْحِر، َيُؼقُل: اهَّلُل َأْكَبُر اهَّلُل َأْكَبُر 
«، ِف اْلَحْؿدُ مِ

ـُ ُجَبْقٍر ڤصالب وروي طـ طؿر بـ الخطاب وطؾل بـ أبل  ، كحقه، وهق ققل َسِعقُد ْب

ـُ َأبِل َلْقَؾك وغقرهؿ مـ الػؼفاء. ـِ ْب ْحَؿ  َوُمَجاِهٌد َوَطْبُد الرَّ

َْحَؿَد: َكْقَػ 429، رقؿ )88ص: «مسائل اإلمام أحؿد»وقال أبق داود كؿا يف 
ِ
(: ُقْؾُت ٕ

ـِ َمْسُعقٍد، َيْعـِ »التَّْؽبِقُر؟ َقاَل:  َّٓ اهَّلُل، َواهَّلُل َأْكَبُر اهَّلُل َكَتْؽبِقِر اْب َٓ إَِلَف إِ ل: اهَّلُل َأْكَبُر اهَّلُل َأْكَبُر، 

ِف اْلَحْؿدُ  ـِ مسعقدٍ »وَقاَل َأْحَؿُد: «، َأْكَبُر، َولِؾَّ  «.َكب ْر َتْؽبِقَر اْب

ـُ اْلُؿَباَرِك َيُؼقُل 435، رقؿ )89وقال أبق داود أيضا: ص َْحَؿَد: اْب
ِ
فِل اْلِػْطِر (: قِقَؾ ٕ

ِف َطَؾك َما َهَداَكا»َيْعـِل َمَع التَّْؽبِقِر:   «.َهَذا َواِسعٌ »، َقاَل: «اْلَحْؿُد لِؾَّ
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َْسَقاِق َواْلُبُققِت: إِْطََلًكا   ْٕ َجاِل بِالتَّْؽبِقِر فِل اْلَؿَساِجِد َوا ُـّ َجْفُر الر  َوُيَس

، َوإِْضَفاًرا لِِعَباَدتِِف َوُشْؽِرِه َوَحْؿِدِه.
ِ
 بَِتْعظِقِؿ اهَّلل

ْقِت. َوُيِسرُّ بِفِ  ْسَراِر بِالصَّ َـّ َمْلُمقَراٌت بِالتََّستُِّر، َواْْلِ َكَُّف
ِ
 الـ َساُء: ٕ

ًٓ فِل ُكؾ  َمَؽاٍن ِطـَْد  َوَما َأْجَؿَؾ َحاَل الـَّاِس َوُهْؿ ُيَؽب ُروَن اهَّلَل َتْعظِقًؿا َوإِْجََل

 اْكتَِفاِء َشْفِر َصْقمِِفْؿ!!

َفاَق َتْؽبِقًرا، وَ  ْٔ  َوَيَخاُفقَن َيْؿَؾُموَن ا
ِ
َتْحِؿقًدا، َوَتْفؾِقًَل، َيْرُجقَن َرْحَؿَة اهَّلل

 .)*(.(1)«َطَذاَبُف!

ِريِؼ إَِلك َأْن َتْجؾَِس   فِل اْلُؿَصؾَّك. َفُتَؽب ُر بَِصْقٍت ُمْرَتِػٍع، َوَأْكَت َسائٌِر فِل الطَّ

ْكَساُن فِل اْلُؿَصؾَّك َطَؾْقِف َأْن ُيَؽب َر َوْحَدهُ   .(2)َوإَِذا َما َجَؾَس اْْلِ

                                                            

 25/457صبع ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ:  «مجالس شفر رمضان» (1)

 ، بتصرف يسقر.458و

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  23 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ  مِ -15/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِ

 .م7-2515

: «دينأحؽام العق»، والػريابل يف 2/164: «الؿصـف»أخرجف ابـ أبل شقبة يف  (2)

(، والدارقطـل يف 2151، رقؿ )4/255: «األوسط»، وابـ الؿـذر يف 117-115ص

، بنسـاد 279و 3/278: «السـن الؽبرى»، والبقفؼل يف 381و 2/385: «السـن»

ـِ ُطَؿَر: أكف َكاَن ُيْرِسُؾ بَِزَكاِة اْلِػْطِر إَِلك اْلُؿَصؾَّك، َوَكاَن َيْجَفُر بِالتَّْؽبِقِر قَ  ْبَؾ صحقح، طـ اْب

 َٓ َٓ ُيَصؾ ل َقْبَؾُفَؿا، َو َماُم، َوَكاَن  َأْن َيْدُخَؾ اْلُؿَصؾَّك، َوفِل اْلُؿَصؾَّك َحتَّك َيْخُرَج اْْلِ

 «.َبْعَدُهَؿا
= 
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ا َأْن َيُؽقَن ُهـَاَك َقائٌِد َيْلُخُذ اْلُؿَؽب َر  ْقِت -َوَأمَّ َوَيُؼقُل: اهَّلُل َأْكَبُر...  -ُمَؽب َر الصَّ

 َوُهْؿ َيِسقُروَن َخْؾَػُف مِْثَؾ اْلَؿاي
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل ْستُِرو َمَع فِْرَقتِِف!! َفَفَذا َغْقُر َواِرٍد َط

ـْ َصَحاَبتِِف ملسو هيلع هللا ىلص َٓ َط  .ڤ، َو

ـَاَها َطَؾك  َٓ كَـَْسك َأنَّ َهَذا التَّْؽبِقَر ِطبَاَدٌة َمبْ ـَِّة َهَذا اْلِػْعُؾ، َو ـَ السُّ
َفَؾقَْس مِ

 قُ 
ِ
ـَ اهَّلل

َٓ ُبْعًدا َيـْبَِغل َطَؾقْـَا َأْن كَْػَعَؾَفا َكَؿا التَّْققِقِػ: َفَحتَّك كَْزَداَد بَِفا مِ ْربًا 

 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَفَعَؾَفا َرُسقُل اهَّلل

َفالتَّْؽبِقُر َطَؾك ُصقَرٍة َواِحَدٍة، َطَؾك كَِظاٍم َواِحٍد، فِل َكَػٍس َواِحٍد، بَِصْقٍت 

 .)*(َواِحٍد بِْدَطٌة.

  

                                                            
= 

َمامُ »ويف رواية:   َأكَُّف َكاَن َيْجَفُر بِالتَّْؽبِقِر َيْقَم اْلِػْطِر إَِذا َغَدا إَِلك اْلُؿَصؾَّك َحتَّك َيْخُرَج اْْلِ

يػعؾ ذلؽ، َوَفَعَؾ َذلَِؽ أيضا إِْبَراِهقُؿ الـََّخِعلُّ  ڤوكان أبق قتادة «، َفُقَؽب ُر بَِتْؽبِقِرهِ 

َكاِد وغقرهؿ. ـُ َأبِل َلْقَؾك َوَأُبق الز  ـِ ْب ْحَؿ ـُ ُجَبْقٍر َوَطْبُد الرَّ  َوَسِعقُد ْب

ـُ َأبِل َلْقَؾك،  ـِ ْب ْحَؿ ـُ ُجَبْقٍر إَِذا َأَتُقا اْلِعقَد َكبَُّروا فِل َوَكاَن إِْبَراِهقُؿ َوَطْبُد الرَّ َوَسِعقُد ْب

ْقا َبْعَدَها، وقال الزهري:  َأْضِفُروا »الطَِّريِؼ، َفنَِذا َبَؾُغقا َجَؾُسقا، َفَؾْؿ ُيَصؾُّقا َقْبَؾَفا َوَصؾَّ

 «.التَّْؽبِقَر َيْقَم اْلِػْطِر: َفنِكَُّف َيْقُم َتْؽبِقرٍ 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  ُجْؿَؾةٌ : »ُمَحاِضَرةِ  مِ ـِ  َأْحَؽامِ  مِ  .«اْلِعقَدْي
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ُاْلِعوِد: ةم َل  ُص 

 َوَشَرَع اهَّلُل ُسْبَحاَكُف لِِعَباِدِه َصََلَة اْلِعقِد َيْقَم اْلِعقِد.»

 
ِ
ـْ َتَؿاِم ِذْكِر اهَّلل

 َوِهَل مِ
ِ
ًٓ َوكَِساًء، َوَأْمُرُه  ملسو هيلع هللا ىلص، َأَمَر َرُسقُل اهَّلل َتُف ِرَجا بَِفا ُأمَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصُمَطاٌع 
ِ
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ﴿: : لَِؼْقِل اهَّلل

د:  ﴾ڈڈ   .[33]محؿَّ

ُ ِبيُّ ُالنَّ ر  ِةُاْلِعوِد:ُملسو هيلع هللا ىلصأ م  َل  ُص  ُإَِل  ْجن  رم ْ ُأ ْنَُي  اء  س  ُالن 

ـَ إَِلك َصََلِة اْلِعقِد، َمَع َأنَّ اْلُبُققَت َخْقٌر  ملسو هيلع هللا ىلصَوَقْد َأَمَر الـَّبِلُّ  الـ َساَء َأْن َيْخُرْج

ََلَة. َـّ فِقَؿا َطَدا َهِذِه الصَّ  َلُف

ِدَها، َقاَلْت َأمُّ َططِقََّة  َوَهَذا َدلِقٌؾ َطَؾك  ڤَتَلكُّ
ِ
َأْن  ملسو هيلع هللا ىلص: َأَمَرَكا َرُسقُل اهَّلل

َْضَحك:  ْٕ َـّ فِل اْلِػْطِر َوا ا(2)َوالُحقََّض َوَذَواِت اْلُخُدورِ  (1)اْلَعَقاتَِؼ ُكْخِرَجُف  ، َفَلمَّ

                                                            

ْج، اكظر: شرح )اْلَعَقاتَِؼ(: جؿ (1) ـَ َأْن َتْبُؾَغ إَِلك َأْن َتْعـَُس َما َلْؿ َتَتَزوَّ ع طاتؼ، وِهَل َما َبْق

 .6/178: «صحقح مسؾم»الـقوي طؾك 

 )َذَواِت اْلُخُدوِر(: اْلُبُققت. (2)
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ـَ اْلُؿَصؾَّك .، َوَيْشَفْدَن اْلَخْقَر، َوَدْطَقَة الْ (1)اْلُحقَُّض َفَقْعَتِزْل ـَ  ُؿْسؾِِؿق

َٓ َيُؽقُن َلَفا ِجْؾَباٌب. ، إِْحَداَكا 
ِ
 ُقْؾُت: َيا َرُسقَل اهَّلل

 .(2)«لِتُؾْبِْسَفا أُْختَُفا ِمْن ِجؾَْبابَِفا»َقاَل: 

 َواْلِجْؾَباُب لَِباٌس َتْؾَتِحُػ فِقِف اْلَؿْرَأُة بَِؿـِْزَلِة اْلَعَباَءِة.

  

                                                            

ـَ اْلُؿَصؾَّك،  (1)
ـَ اْلُؿَصؾَّك(: فِقِف: َمـُْع اْلُحقَِّض مِ ا اْلُحقَُّض َفَقْعَتِزْل َٓ )َفَلمَّ َوُهَق َمـُْع َتـِْزيٍف 

، 6/179: «صحقح مسؾم»َتْحِريٍؿ، وهق ققل اْلُجْؿُفقُر، واكظر: شرح الـقوي طؾك 

 .141/ 2ٓبـ رجب:  «فتح الباري»و

: «الصحقح»(، ومسؾؿ يف 324، رقؿ )1/423: «الصحقح»أخرجف البخاري يف  (2)

 (.895، رقؿ )2/656
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ُ ِبي  ِنُالنَّ ن  ُِِفُاْلِعوِد:ُملسو هيلع هللا ىلصِمْنُسم

ـَِّة فِي الِْعقِد:  َوِمَن السُّ

ََلِة فِل ِطقِد اْلِػْطِر َتَؿَراٍت ِوْتًرا: َثََلًثا َأْو  - َأْن َيْلُكَؾ َقْبَؾ اْلُخُروِج إَِلك الصَّ

ـِ  ـْ َذلَِؽ، َيْؼَطُعَفا َطَؾك ِوْتٍر: لَِؼْقِل َأَكِس ْب
َكاَن الـَّبِلُّ : »ڤَمالٍِؽ  َخْؿًسا َأْو َأْكَثَر مِ

َـّ ِوْتًرا ملسو هيلع هللا ىلص  .(1)«َٓ َيْغُدو َيْقَم اْلِػْطِر َحتَّك َيْلُكَؾ َتْؿَراٍت، َوَيْلُكُؾُف

ـْ ُطْذٍر َكَعْجٍز َوُبْعدٍ  -
َّٓ مِ َٓ َراكًِبا إِ  .)*(.(3)«(2)َوَيْخُرُج َماِشًقا، 

                                                            

 (.953، رقؿ )2/446: «الصحقح»أخرجف البخاري يف  (1)

: «السـن»(، وابـ ماجف يف 535، رقؿ )411و 2/415: «الجامع»أخرج الترمذي يف  (2)

ـَِّة أَْن تَْخُرَج إِلَى الِعقِد »، َقاَل: ڤ(، مـ حديث: َطؾِلٍّ 1296، رقؿ )1/411 ِمَن السُّ

 .«َل أَْن تَْخُرجَ َماِشقًا، َوأَْن تَلُْكَل َشقْئًا َقبْ 

، َوالَعَؿُؾ َطَؾك َهَذا الَحِديِث ِطـَْد َأْكَثِر َأْهِؾ الِعْؾِؿ: »قال الترمذي:  ـٌ َهَذا َحِديٌث َحَس

ـْ ُطْذرٍ 
َّٓ مِ َٓ َيْرَكَب إِ ُجُؾ إَِلك الِعقِد َماِشًقا، َوَأْن   «.َيْسَتِحبُّقَن َأْن َيْخُرَج الرَّ

(، وروي طـ سعد بـ 636، رقؿ )3/153: «الغؾقل إرواء»والحديث حسـف إلباكل يف 

 ، وطـ الزهري مرسَل، كحقه.ڤطائذ الؼرظ وابـ طؿر وأبل رافع 

 .25/459صبع ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ:  «مجالس شفر رمضان» (3)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  23 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ  مِ -15/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِ
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ُسقُل  - ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَن الرَّ

ـْ َصِريٍؼ، َوَيُعقُد مِ
إَِذا َخَرَج إَِلك الُؿَصؾَّك َيْذَهُب مِ

ُفقِد َيقَم اْلؼِ »: -َرْحَؿةُ اهَّللِ َعؾَقِْفمْ -َقاَل الُعؾََؿاُء  :(1)َصِريٍؼ   «.َقاَمةِ إِكَُّف َأَراَد َتْؽثقَر الشُّ

ـِ »َوَقاَل بَْعُض أَْهِل الِْعؾِْم:  َؿ َطَؾك َأْهِؾ الطَِّريَؼْق  .)*(.«إِكََّؿا َأَراَد َأْن ُيَسؾ 

ـَ الث َقاِب: لَِؿا فِ » - َؾ، َوَيْؾَبَس َأْحَس ُجِؾ َأْن َيَتَجؿَّ ُـّ لِؾرَّ َصِحقِح »ل َوُيَس

ـِ ُطَؿَر (2)«اْلُبَخاِري    ْب
ِ
ـْ َطْبِد اهَّلل ـْ إِْسَتْبَرٍق  ڤ: َط

َأْي: -َقاَل: َأَخَذ ُطَؿُر ُجبًَّة مِ

ـْ َحِريرٍ 
  -مِ

ِ
قِق، َفَلَتك بَِفا َرُسقَل اهَّلل ، اْبَتْع ملسو هيلع هللا ىلصُتَباُع فِل السُّ

ِ
، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهَّلل

ْؾ -يعـل: اْشَتِرَها-َهِذِه   بَِفا لِْؾِعقِد، َواْلُقُفقِد. ، َتَجؿَّ

 
ِ
 «.إِكََّؿا َهِذِه لَِباُس َمْن ََل َخََلَق لَهُ : »ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهَّلل

 َذلَِؽ: لَِؽْقكَِفا َحِريًرا. ملسو هيلع هللا ىلصَوإِكََّؿا َقاَل 

ُه َطَؾْقِف، َوإِكََّؿا َردَّ َطَؾْقِف َما َدلَّ َطؾَ  ُؾ َفنِكَُّف َلْؿ َيُردَّ ا التََّجؿُّ َكَُّف َوَأمَّ
ِ
ـَ اْلَحِريِر: ٕ

ْقِف مِ

ٍد  ِة ُمَحؿَّ ـْ ُأمَّ
ُكقِر مِ ٌم َطَؾك الذُّ َهُب.ملسو هيلع هللا ىلصُمَحرَّ  ، َوَكَذا الذَّ

                                                            

: «السـن»(، وابـ ماجف يف 1156، رقؿ )1/355: «السـن»أخرج أبق داود يف  (1)

ـِ ُطَؿَر:  (،1299، رقؿ )1/412 أََخَذ يَْوَم الِْعقِد فِي  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ َرُسوَل اهَّللِ »مـ حديث: اْب

 «.صَرِيٍق، ثُمَّ َرَجَع فِي صَرِيٍق آَخرَ 

(، وروي طـ 1549، رقؿ )4/321: «صحقح أبي داود»والحديث صححف إلباكل يف 

 ، كحقه.ڤأبل هريرة وأبل رافع 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ََلةُ  اْلِعقِد، َأْحَؽامُ : »ُمَحاَضَرةِ  مِ  .«اْلُؿَصؾَّك فِل َوالصَّ

: «الصحقح»خرجف أيضا مسؾؿ يف (، وأ948، رقؿ )2/439: «صحقح البخاري» (2)

 (.2568، رقؿ )3/1639
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َكَُّفَؿا  

ِ
َهِب: ٕ ـَ الذَّ

ـَ اْلَحِريِر، َأْو َشْقًئا مِ
ُجِؾ َأْن َيْؾَبَس َشْقًئا مِ َفََل َيُجقُز لِؾرَّ

دٍ  ِة ُمَحؿَّ ـْ ُأمَّ
ُكقِر مِ  .ملسو هيلع هللا ىلص َحَراٌم َطَؾك الذُّ

 َٓ َجًة َو َٓ ُمَتَبر  َٓ ُمَتَطق َبًة، َو َؾًة َو َٓ ُمَتَجؿ  ا اْلَؿْرَأُة َفَتْخُرُج إَِلك اْلِعقِد:  َوَأمَّ

ـِ التََّطقُِّب َحاَل  يـَِة، َوَط ِج بِالز  ـِ التََّبرُّ َكََّفا َمْلُمقَرٌة بِالتََّستُِّر، َمـِْفقٌَّة َط
ِ
َسافَِرًة: ٕ

 .)*(.(1)«اْلُخُروِج 

  

                                                            

 .25/459صبع ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ:  «مجالس شفر رمضان» (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  23 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ  مِ -15/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِ

 .م7-2515



ٌَوآَداةُهٌٌُالِعيدٌٌُِسَنٌُ 53 

اِسُ ِعُالنَّ ْرُِباْجِتَم  كَّ ذ  ُت 

ِة: ام  ُاْلِقو  ْوم  ْمُي  هم ع  ُاْجِتَم  َّلَّ مص  ُِِفُاْل

َٓ ِخََلَف َطَؾْقَفا َأْن َتُؽقَن َصََلُة اْلعِ  تِل  ـَِّة الَّ ـَ السُّ
قِد فِل اْلُؿَصؾَّك، َوَلْؿ َومِ

ُسقُل  َفا الرَّ َٓ َأْضَحك ملسو هيلع هللا ىلصُيَصؾ  َٓ فِل ِطقِد فِْطٍر َو  ، ، َمَع َأنَّ (1)فِل اْلَؿْسِجِد َقطُّ

ََلُة فِقِف بَِلْلِػ َصََلةٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَمْسِجَد الـَّبل    .)*(.الصَّ

 َوُدَطائِِف، َفقُ »
ِ
ـْ ِذْكِر اهَّلل

ََلَة بُِخُشقٍع َوُحُضقِر َقْؾٍب، َوُيْؽثُِر مِ َمد ي اْلُؿْسؾُِؿ الصَّ

ََلِة فِل اْلُؿَصؾَّك  ُر بِاْجتَِؿاِع الـَّاِس فِل الصَّ َوَيْرُجق َرْحَؿَتُف َوَيَخاُف َطَذاَبُف، َوَيَتَذكَّ

َْطَظِؿ َبقْ  ْٕ  اْجتَِؿاَطُفْؿ فِل اْلَؿَؼاِم ا
ِ
 فِل َصِعقِد َيْقِم اْلِؼَقاَمِة. ـَ َيَدْي اهَّلل

، -َيْعـِل إَِذا اْجَتَؿُعقا لَِصََلِة اْلِعقدِ -َوَيَرى إَِلك َتَػاُضؾِِفْؿ فِل َهَذا اْلُؿْجَتَؿِع 

ِخَرِة، َقاَل اهَّلُل  ْٔ َْكَبَر فِل ا ْٕ ُر بِِف التََّػاُضَؾ ا  ڇ ڇ ڇ ڍ﴿: َفَقَتَذكَّ

                                                            

: «الصحقح»(، ومسؾؿ يف 956، رقؿ )449و 2/448: «الصحقح»أخرج البخاري يف  (1)

، َقاَل: 889، رقؿ )2/655  ملسو هيلع هللا ىلصُسوُل اهَّللِ َكاَن رَ »(، مـ حديث: َأبِل َسِعقٍد الُخْدِري 

 الحديث. «يَْخُرُج يَْوَم الِػطْرِ َواألَْضَحى إِلَى الُؿَصؾَّى،....

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ََلةُ  اْلِعقِد، َأْحَؽامُ : »ُمَحاَضَرةِ  مِ  .«اْلُؿَصؾَّك فِل َوالصَّ
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 .)*(.(1)«[25ْسَراء: ]اإلِ  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

  

                                                            

 .25/415صبع ضؿـ مجؿقع فتاوى ورسائؾ العثقؿقـ:  «مجالس شفر رمضان» (1)

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  23 اْلُجُؿَعةُ  - «َرَمَضانَ  َشْفرِ  ِخَتام: »ُخْطَبةِ  مِ -15/ هـ1436 َرَمَضانَ  مِ

 .م7-2515
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ُاْلِعو ْوم  ُي  حم ر  اِتُاْلف  م  رَّ مح  ُاْل ابم اْجِتن  ُِدُو 

ـَ ُهَق اْلَحؽِقُؿ، َوِحْؽَؿُتُف َضاِهَرٌة  ! إِنَّ اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق
ِ
َضاِهَرٌة فِل -ِطَباَد اهَّلل

، -َخْؾِؼِف، َكَؿا ِهَل َضاِهَرٌة فِل َأْمِرِه، َضاِهَرٌة فِل َشْرِطِف، َكَؿا ِهَل َضاِهَرٌة فِل َقَدِرهِ 

ـَ ُهَق اْلَحؽِقُؿ.  َفاهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

َج اهَّلُل َربُّ اْلَعا ِعقَد فِل َيْقٍم َتقَّ ـَ فِقِف َشْفَر َوَقْد َشَرَع َلـَا َربُّـَا َهَذا اْلِعقَد السَّ َلِؿق

 :  اْلَحَراِم، َفَلْشُفُر اْلَحج 
ِ
َقاِم، َواْفَتَتَح فِقِف َمْقِسَؿ اْلَحج  بَِلْشُفِرِه إَِلك َبْقِت اهَّلل الص 

ةِ » ـْ ِذي اْلِحجَّ
اُل، َوُذو اْلَؼْعَدِة، َوَطْشٌر مِ .«َشقَّ  ، َفَفِذِه َأْشُفُر اْلَحجُّ

ُل  ، َفَقْقُم ِطقِد اْلِػْطِر َأوَّ ـْ َأْشُفِر اْلَحج 
ِل َشْفٍر مِ ُل َيْقٍم فِل َأوَّ ، َأوَّ َأْشُفِر اْلَحج 

َقاِم َواْلِؼَقاِم إَِذا َكاَن  ـَ فِقِف َطَؾك الص  ِذي َيْجِزيُؽُؿ اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق َوُهَق َهَذا اْلِعقُد الَّ

 إِيَؿاًكا َواْحتَِساًبا.

! فِل َيْقِم ِطقِد اْلِػطْ 
ِ
ـْ ِطَباِدِه َأْن ُيْظِفُروا اْلَػَرَح  ِر ُيِحبُّ َربُّـَا ِطَباَد اهَّلل

مِ

ـَ َطَؾْقِفؿْ -  َرب  اْلَعاَلِؿق
ِ
َٓ -اْلَػَرَح اْلَحِؼقِؼلَّ بِـِْعَؿِة اهَّلل ْغَراِق فِل اْلَؿَعاِصل،  َٓ بِاْْلِ  ،

َْجـَبِقَّا ْٕ ـْ ُمَصاَفَحِة الـ َساِء ا
ق َئاِت: مِ ِط فِل السَّ ـَ بِالتََّقرُّ ْختََِلِط َبْق

ِ
ـَ آ

ِت، َومِ

ْطتَِداِء َطَؾك اْلُحُرَماِت.
ِ
ـَ آ

َٓ مِ َماِت، َو ـَ الـََّظِر إَِلك اْلُؿَحرَّ
َٓ مِ َجاِل َوالـ َساِء، َو  الر 

 .[58]يوكس  ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ 
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َقاِم، َوهَ   َؼُؽْؿ لِؾص  َـّ َطَؾْقُؽْؿ اْفَرُحقا بِـِْعَؿِة َرب ُؽْؿ َطَؾْقُؽْؿ: َأْن َوفَّ َداُكْؿ لِْؾِؼَقاِم، َوَم

ُؽْؿ َطَؾْقَفا َكبِقُُّؽْؿ  ََلمِ -بِنِْخَراِج َصَدَقِة اْلِػْطِر َكَؿا َدلَّ ََلُة َوَأْزَكك السَّ  .-َطَؾْقِف الصَّ

َما ِت، اْفَرُحقا بَِفِذِه الـ ْعَؿِة َفَرًحا َحِؼقِؼقًّا، َفَرًحا ُيْرِضل اهَّلَل، َواْجَتـُِبقا اْلُؿَحرَّ

ـَ لَِؿا ُيِحبُُّف  َؼـَا َأْجَؿِعق َوُتقُبقا إَِلك َرب ُؽْؿ َضاِهًرا َوَباصِـًا، َوُهَق َتَعاَلك اْلَؿْسُئقُل َأْن ُيَقف 

 .)*(.َوَيْرَضاهُ 

َْشَقاِء اْلُؿَخالَِػِة  َفـَْحِرُص إِْن َشاَء اهَّلُل  ْٕ ـَ ا
َّٓ َكْلتَِل بَِشْلٍء مِ َطَؾك َأ

دٍ  تِل َتْحُدُث فِل َيْقِم اْلِعقِد. ملسو هيلع هللا ىلصلَِفْدِي َكبِق ـَا محؿَّ ـَ اْلُؿـَْؽَراِت الَّ
 مِ

ـُ بَِحْؾِؼ الؾ حْ  ـْ َذلَِؽ: التََّزيُّ
َجاِل!!َومِ ِذي َطَؾْقِف َأْكَثُر الر  َْمُر الَّ ْٕ  َقِة َوُهَق ا

ـَ فِل اْلَؿََلبِِس، َواْستَِؿاِع اْلَؿَعاِزِف،  اِر َواْلَغْربِق ق ـْ َذلَِؽ: التََّشبُُّف بِالُؽػَّ
َومِ

 الـَّبِلَّ 
ـَ ات َخاِذ اْلُؿـَْؽَراِت، َفنِنَّ

ِج الـ َساِء، َوَغْقِر َذلَِؽ مِ َمْن تََشبَّهَ »َيُؼقُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَوَتَبرُّ

 .(1)«بَِؼْوٍم َفُفَو ِمـُْفمْ 

ـَ الؿَخاَلَػاِت َأْيًضا: َتْخِصقُص َيْقِم اْلِعقِد بِِزَياَرِة اْلُؼُبقِر.
 َومِ

 
ِ
ـْ َهْدِي َرُسقِل اهَّلل

ـَ اْلبَِدِع  ملسو هيلع هللا ىلصَوَلْقَس مِ
َهَذا اْلَعَؿُؾ، َبْؾ ُهَق بِْدَطٌة مِ

ـَِّة.اْلَؿْرُذوَلِة، َوَلْقَس َطَؾْقفَ  ـَ السُّ
َٓ مِ ـَ اْلؽَِتاِب، َو

َٓ مِ  ا َدلِقٌؾ: 

                                                            

ٍف -َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  -َيِسقرٍ  بَِتَصرُّ ـِ  َحِؼقَؼةُ : »هـ1435 اْلِػْطرِ  ِطقدِ  ُخْطَبةِ  مِ ي ْثـَْقـ - «الد 
ِ
 1 آ

ـْ  ال مِ  .م2514-7-28 - هـ1435 َشقَّ

ـِ ُطَؿَر 4531، رقؿ )4/44: «السـن»أخرجف أبق داود يف  (1)  .ڤ(، مـ حديث: اْب

(، وروي طـ 1269، رقؿ )5/159: «ء الغؾقلإروا»والحديث صححف إلباكل يف 

 ، كحقه.ڤحذيػة 
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ِذي ُيَؼاُل إِكَُّف َقاَلُف الـَّبِلُّ 

ـْ َأْحَقا َلْقَؾَة اْلِػْطِر »َوُهَق:  ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَحِديُث الَّ َم

َْضَحك: َلْؿ َيُؿْت َقْؾُبُف َيْقَم َتُؿقُت اْلُؼُؾقُب  ْٕ  .(1)«َوا

ٍت، َهَذا َلْقَس بَِحِديٍث َأْصًَل، َوإِكََّؿا ُهَق َكِذٌب َهَذا َحِديٌث َمْقُضقٌع َغْقُر َثابِ 

 
ِ
 .)*(.ملسو هيلع هللا ىلصُمْخَتَؾٌؼ َطَؾك َرُسقِل اهَّلل

*ُ!! ان  ض  م  ُر  ْعد  ُب  ِطعم ْنق  ُت  َُل  ةم اد  ُاْلِعب 

ـْ ِذْكِر َرب ُؽْؿ، َوُصقمُ 
! َأْكثُِروا مِ

ِ
اٍل، َكَؿا َأْرَشَدُكْؿ إَِلك ِطَباَد اهَّلل ـْ َشقَّ

قا ِستًّا مِ

َدَقِة، َواْلُجقِد  ْقِؾ، َوالصَّ َذلَِؽ َكبِقُُّؽْؿ، َوَداِوُمقا َطَؾك قَِراَءِة اْلُؼْرآِن، َوقَِقاِم الؾَّ

. ـَ  َرب  اْلَعاَلِؿق
ِ
، َوإِْقَباٍل َطَؾك اهَّلل ـٍ  بِنِْخََلٍص َوَيِؼق

َؿ َطَؾك  ـْ َدَطا بَِدْطَقتِِف إَِلك َوَصؾَّك اهَّلُل َوَسؾَّ ٍد َوَطؾك آلِِف َوَأْصَحابِِف َوَم َكبِق ـَا ُمَحؿَّ

ـِ  ي  .(2/)*.َيْقِم الد 

  

                                                            

ـِ 159، رقؿ )1/57: «الؿعجم األوسط»أخرجف الطبراكل يف  (1) (، مـ حديث: ُطَباَدَة ْب

امِِت  (، 373، رقؿ )1/248: «الترغقب والترهقب»، وأخرجف إصبفاكل يف ڤالصَّ

 ڤمـ حديث: أبل أمامة الباهؾل 
ِ
َمْن َصؾَّى لَقْؾَةَ الِْػطِْر »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ، َأنَّ َرُسقَل اهَّلل

 «.َواأْلَْضَحى، لَْم يَُؿْت َقؾُْبهُ يَْوَم تَُؿوُت الُْؼؾُوُب 

وروي طـ «، مقضقع»(، وقال: 525، رقؿ )2/11: «الضعقػة»وأورده إلباكل يف 

 (.2753، مسللة )12/269لؾدارقطـل:  «العؾل»، كحقه، وٓ يصح، واكظر: ڤكردوس 

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  )*( ـْ  ُجْؿَؾةٌ : »ُمَحاِضَرةِ  مِ ـِ  َأْحَؽامِ  مِ  .«اْلِعقَدْي

ـْ َما َمرَّ ِذْكُرُه  (2/)* ُدودِ  فِْئَرانُ : »ُخْطَبةِ  مِ ََحد - هـ1438 اْلِػْطرِ  ِطقدِ  ُخْطَبةُ  - «السُّ ْٕ ـْ  1 ا  مِ

ال  .م2517-6-25/ هـ1438 َشقَّ
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