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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

  

  

  تذكرة اإلخوان
 والسلف صلى اهللا عليه وسلمدى النىب 

  ىف رمضان
  دكتور

  أمحد مصطفى متوىل 
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد ِهللا الَّذي أتقَن حبكمته ما فَطر وبنى، وشرع الشرائع رمحةً وحكْمةً طريقاً وسنناً، وأمرنا بطاعته 
والَّذين {لذنوب لكلِّ من تاب إىل ربه ودنا، ويجزلُ العطَايا ملَن كان محسناً ال حلَاجته بلْ لَنا، يغفر ا

نا وإِنَّ اللَّه لَمـع  جـهدواْ فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني جـهدواْ فينا لَنهدينهم سبلَ
ِسنِنيحه ال  ] ٦٩: العنكبوت[}  الْماً وعلَناً، وأشهد أنْ ال إِله إِالَّ اهللا وحـدرس مده على فضائلهأح

 ه فوقي رفَعالَّذ ورسوله هأنَّ حممداً عبد ا، وأشهدعيمِ والْهنبدارِ الن ا الفوز جوله شهادةً أر شريك
ر الْقائمِ بالعبادة راضياً بالعنا، الَّذي شـرفه اهللا  السموات فدنا، صلَّى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بك

 تروها وجعلَ إِذْ يقُولُ لصاحبِه الَ تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَّم{: بقوله
، وعلى عمـر  ]٤٠: التوبة[} لمةُ اللَّه هى الْعلْيا واللَّه عزِيز حكيم كَلمةَ الَّذين كَفَرواْ السفْلَى وكَ

اد يف ظهور اِإلسالم فما ضعف وال ونى، وعلى عثمانَ الَّذي رضي بالْقَدرِ وقد حلَّ يف الفناِء الفنا، 
أصحابه الكـرام األمنـاء، وسـلَّم    وعلى علي الْقريبِ يف النسب وقد نال املُىن، وعلى سائرِ آله و

  . تسليماً
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

  

 ١حال النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان

شهر رمضان شهر عظيم مبارك، جعله اهللا مومسا للخريات، وزادا للتقـوى والربكـات،    
هي خري من ألف شهر، وافتـرض علينـا   برتول القرآن يف ليلة  -سبحانه  -اختصه اهللا 

شـهر  : ((-تعـاىل   -قيامه، قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -صيامه، وسن لنا رسول اهللا 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان فمن شهد مـنكم  

    .}١٨٥: البقرة{)) الشهر فليصمه
  

   :رمضانل –صلى اهللا عليه وسلم  -استقبال النيب 
حيتفل برمضان وحيتفي به وينبـه أصـحابه    -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد كان رسول اهللا 

وأمته لفضيلة هذا الشهر وكيفية استقباله، واغتنام أيامه ولياليه دون إفـراط أو تفـريط،   
إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خري من ألف شهر، من حرمها فقد حـرم  : "فيقول

   ).١٣٣٣" (صحيح سنن ابن ماجه". " يحرم خريها إال حمروماخلري كله، وال
إذا كانت أول ليلة من رمضان صـفدت الشـياطني   : "-صلى اهللا عليه وسلم  -ويقول 

ومردة اجلن، وغلقت أبواب النار، فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب اجلنة فلم يغلق منها 
الشر أقصر، وهللا عتقاء من النار، وذلك يف  يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي: باب، ونادى مناد

   ).١٣٣١(صحيح سنن ابن ماجه ". كل ليلة
كان يرغِّب يف صوم التطوع، ويكثر من الصوم يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومع أن النيب 

شعبان، فكان يصوم حىت يقولوا ال يفطر، إال أنه ى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني، 
صـوموا  : "حتياط لرمضان، وينهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه، ويقولوذلك ملعىن اال

    .البخاري". لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني
ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروا اهلالل، : "-صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 

   .يالبخار". فإن غُم عليكم فاقدروا له

                                           
  ���ل ا���اآ��. د ١
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

ال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يـومني، إال أن  : "-صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 
  .البخاري". يكون رجلٌ كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم

    .ألن ذلك من التنطع، ومن الغلو يف الدين الذي ال حيبه اهللا ورسوله
تسـحروا  : "، ويقولحيب تأخري السحور وتعجيل الفطر -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان 

   .البخاري". فإن يف السحور بركة
  ".ال يـزال النـاس خبـري مـا عجلـوا الفطـر      : "-صلى اهللا عليه وسـلم   -ويقول 

خيص رمضان من العبادة مبا ال خيص به غريه من  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اهللا 
فر ساعات ليله واره على الشهور، وكان يواصل فيه أحيانا فيصل الليل بالنهار صائما ليو

صلى اهللا عليـه   -العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال ويبني هلم أنه من خصوصياته 
إين لست كهيئتكم، إين أبيت عند ريب يطعمين : "إنك تواصل، فيقول: فيقولون له -وسلم 
    ".ويسقين

 -هللا عليه وسـلم  صلى ا -وقد أىب بعض أصحابه أن ينتهي عن الوصال إمعانا يف متابعته 
لو تأخر اهلالل لزدتكم، كاملنكل هلم حـني  : فواصل م يوما، مث يوما، مث رأوا اهلالل، فقال

   .رواه البخاري. أبوا أن ينتهوا عن الوصال
عن الوصال رمحـة لألمـة، وأذن فيـه إىل     -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد ى رسول اللَّه 

  .رواه البخاري". راد أن يواصل فليواصل إىل السحرال تواصلوا، فأيكم أ: "السحر، فقال
: وقد اختلف أهل العلم يف جواز الوصال أو منعه، وتعجيل الفطر أوىل ملا سبق من احلديث

   ".ال تزال أميت خبري ما عجلوا الفطر"
". ال يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، وإن اليهود والنصارى يؤخرون: "ويف السنن
أحـب عبـادي إيلّ   : "-عز وجـل   -عن اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب وفيها عن 

    ".أعجلهم فطرا
يسافر يف رمضان للغزو وغريه، وجياهد يف سبيل اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان النيب 

يف رمضان، وكان يف سفره يصوم ويفطر، وخيري الصحابة بني األمرين، وكان يأمرهم بالفطر 
يف  -صلى اهللا عليـه وسـلم    -عدوهم ليتقووا على قتاله، وسافر رسول اهللا إذا دنوا من 

  .رمضان يف أعظم الغزوات وأجلها يف غزوة بدر، ويف غزوة الفتح
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يف  -صلى اهللا عليـه وسـلم    -خرجنا مع رسول اهللا : ففي البخاري عن أيب الدرداء قال
دة احلر، وما فينا صائم إال بعض أسفاره يف يوم حار حىت ليضع الرجل يده على رأسه من ش

   .وابن رواحة -صلى اهللا عليه وسلم  -ما كان من النيب 
يف سفر، فـرأى زحامـا    -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اللَّه : وفيه عن جابر قال

  ".ليس من الرب الصوم يف السفر: "صائم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: ورجالً قد ظُلل عليه، فقال
خرج رسول اهللا عام الفتح يف رمضان فقام حىت بلغ : ن ابن عباس قالويف صحيح مسلم ع

الكديد، مث أفطر، وكان أصحابه يتتبعون األحدث فاألحدث من أمره ويرونه الناسخ احملكم، 
ملا قيل له إن الصوم قد شق على الناس، فلمـا   -صلى اهللا عليه وسلم  -وإمنا أفطر النيب 

   .لئك العصاةأو: علم أن بعضهم ظل صائما قال
يقبل نساءه وهو صائم، ويباشر وهو صـائم،   -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اللَّه 

أملـك  : وشبه القبلة باملضمضة باملاء يف عدم التأثري على الصوم، وكان كما قالت عائشـة 
    .الناس إلربه

فيغتسل يصبح جنبا من مجاع، فيدركه الفجر وهو جنب،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان 
   .بعد طلوع الفجر ويصوم

يصب املاء على رأسه وهو صائم، ويتمضمض ويستنشق  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان 
وهو صائم، وينهى الصائم عن املبالغة يف االستنشاق، وكان يتسوك وهو صائم، ومل يرد عنه 
ــاء    ــض الفقه ــول بع ــا يق ــزوال، كم ــد ال ــائم بع ــواك للص ــة الس   .كراهي

عن : حيث على قيام رمضان ويرغب فيه، قال ابن شهاب -عليه وسلم صلى اهللا  -وكان 
كان يرغـب يف قيـام    -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ رسول اللَّه : أيب سلمة بن عبد الرمحن

من قام رمضان إميانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من : "رمضان من غري أن يأمر بعزمية، فيقول
واألمر علـى ذلـك،    -صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا فتوىف رس: قال ابن شهاب". ذنبه

  .وكان األمر على ذلك يف خالفة أيب بكر وصدرا من خالفة عمر

صلى يف املسجد ذات  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب  -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة 
الثالثـة أو  ليلة فصلى بصالته ناس، مث صلى من القابلة فكثر الناس، مث اجتمعوا من الليلة 

رأيت الذي : "فلما أصبح قال -صلى اهللا عليه وسلم  -الرابعة، فلم خيرج إليهم رسول اهللا 
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. وذلك يف رمضان: قالت". صنعتم فلم مينعين من اخلروج إليكم إال خشية أن يفرض عليكم
    .متفق عليه

 رمضان إىل خرجت مع عمر بن اخلطاب ليلة يف: وعن عبد الرمحن بن عبد القارِي أنه قال
املسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجلُ فيصلي بصـالته  

فجمعهـم   -أي أفضـل  -لو مجعت هؤالء على قارئ واحد كان أمثل: الرهط، فقال عمر
مث خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم، فقـال  : على أيب بن كعب، قال

يريد عمر صالة آخر . ه، واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقوموننعمت البدعة هذ: عمر
   .رواه البخاري. الليل، وكان الناس يقومون أوله

فعليكم بسنيت، : "-صلى اهللا عليه وسلم  -وقيام رمضان مجاعة سنة غري بدعة؛ لقول النيب 
ة ال الشرعية؛ ألن وإمنا قصد عمر بالبدعة؛ البدعة اللغوي". وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي

، "وكل بدعـة ضـاللة  : "-صلى اهللا عليه وسلم  -االبتداع يف الدين ضاللة؛ لقول النيب 
   .متفق عليه". من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد: "وقوله

املداومة على قيام رمضان يف املسجد خشـية أن   -صلى اهللا عليه وسلم  -وإمنا ترك النيب 
  .احلديث، وقام م يف املسجد ليايل معدودة لبيان أنـه سـنة  يفرض كما صرح بذلك يف 

ال يزيد يف قيام الليل عن إحدى عشرة ركعة يف رمضـان   -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان 
  .ويف غري رمضـان، وكـان يطيـل يف الصـالة حـىت خـافوا أن يفـوم السـحور        

قبـورا، اجعلـوا يف   ال جتعلوا بيـوتكم  : "وكان حيث على صالة النافلة يف البيوت ويقول
   .متفق عليه". صالتكم من بيوتكم وال تتخذوها قبورا

رواه أبـو  ". صالتكم يف بيوتكم أفضل من صالتكم يف مسجدي هذا إال املكتوبة: "ويقول
  .داود

يعتكف العشر األواخر من رمضان، وجيتهد فيهـا مـا ال    -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان 
 -معه ومن بعده، وكان يدخل املعتكف إذا صلى الغـداة جيتهد يف غريها، واعتكف نساؤه 

 -خبـاء أو خيمـة   -واستأذنته عائشة يف أن تعتكف فأذن هلا، فضربت فيه قبـة  -الفجر
فسمعت حفصة فضربت قبة، ومسعت زينب ا فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول اهللا 

: فأخرب خربهن، فقال" ؟ ما هذا: "بالغداة أبصر أربع قباب، فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -
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   .، فرتعت"ما محلهن على هذا الرب، انزعوهن فال أراها"
وهذا دليل على أن العمل ينبغي أن يبتغي به وجه اهللا، وال يفعل على وجه التقليد للغري، أو 
  .جمرد مصاحبته دون قصد الرب والقربة، وكان خيـرج مـن املعتكـف لقضـاء احلاجـة     

القدر ويتحراها ويأمر بتحريها يف العشر األواخر، ورمبا كان  وكان حيرص على إدراك ليلة
كان يعتكف العشر الوسـطى مـن    -صلى اهللا عليه وسلم  -اعتكافه هلذا الغرض، فإنه 

رمضان فاعتكف عاما حىت إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة اليت خيرج يف صبحها 
شر األواخر، وقد رأيت هذه الليلة من كان اعتكف معي فليعتكف الع: "من اعتكافه، قال

مث أنسيتها، وقد رأيتين أسجد يف صبيحتها يف ماء وطني، فالتمسوها يف العشـر األواخـر،   
    ".والتمسوها يف كل وتر
فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان املسجد على عـريش فوكـف   : قال أبو سعيد اخلدري

انصرف علينا وعلى جبهته  -سلم صلى اهللا عليه و -املسجد، فأبصرت عيناي رسول اهللا 
   }متفق عليه{. وأنفه أثر املاء والطني

إين أكون : يف اعتكاف ليلة فقد جاءه رجل، فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -ورمبا أذن النيب 
ببادييت، وإين حبمد اهللا أصلي م، فمرين بليلة من هذا الشهر أنزهلا إىل املسجد فأصليها فيه، 

ثالث وعشرين فصلها فيه فإن أحببت أن تستتم آخر الشهر فافعل، وإن انزل ليلة : "فقال
  .رواه مسلم". أحببت فكف

يتدارس القرآن مع جربيل يف رمضان يف كل سنة مـرة،   -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان 
وكان يكثر من الصـدقة واجلـود   . فلما كانت السنة اليت قبض فيها دارسه القرآن مرتني

   .ما يكون يف رمضان حني يأتيه جربيلوالنفقة، وكان أجود 
وكان يأمر بإخراج زكاة الفطر من رمضان صاعا من متر أو صاعا من شعري، أو صاعا مـن  

أرى مدين مـن  : طعام، ومل يأمر بإخراج القيمة وال فعل ذلك أحد أصحابه إال قول معاوية
ل صاعا من متر أو مسراء الشام يعدل صاعا من متر، فجعل معاوية نصف صاع من قمح يعد

   .-رضي اهللا عنه  -من شعري، وهو اجتهاده 
وكان خيرج إىل العيد ماشيا ويصلي بالناس ركعتني، مث خيطب يف مصلى العيد، وما صـالها  
يف املسجد قط، وكان يذهب من طريق ويرجع من طريق ليشهد له الطريق ويسلم علـى  
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    .أهله
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)٢(  

  لمصلى اهللا عليه وسهدي النيب

 يف رمضان 
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 يف رمضان -صلى اهللا عليه وسلم- هدي النيب 

  
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلـى  

   :أما بعد. آله وصحبه أمجعني
هادياً ومعلماً للناس مجيعـاً،   -عليه الصالة والسالم  -رسوله حممد -تعاىل-فقد أرسل اهللا

 -صل إسالم صحيح للعبد إال باتباع ما جاء به يف كل صغرية وكبرية، فاتباع الـنيب  وال حي
أحد ركائز دين اإلسالم وأساسياته، ومن أعظم مسلَّمات الشريعة  -صلى اهللا عليه وسلم 

واألمور املعلومة منها بالضرورة، وقد استفاضت النصوص الشرعية يف بيان ذلك والتأكيد 
} وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَـانتهوا {: -عز وجل- عليه، ومن ذلك قوله

من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تـولَّى فَمـا   {: -عز وجل-، وقوله ٧: سورة احلشر
   .٨٠: سورة النساء} أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا

وسنته واتباعه واالقتـداء   -صلى اهللا عليه وسلم-رفة هدي النيب والواجب على املسلم مع
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجـو اللَّـه   {: -عز وجل-به، قال 

يـه  صلى اهللا عل-ومن ذلك هديه . ٢١: سورة األحزاب} والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثريا
   ..يف رمضان، واتباعه يف ذلك  -وسلم
  :القصد من الصوم: أوالً

ملا كان املقصود من الصيام حبس النفس عـن الشـهوات،   "١: -رمحه اهللا-قال ابن القيم 
وفطامها عن املألوفات، وتعديل قوا الشهوانية، لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادا ونعيمها، 

األبدية، ويكسر اجلوع والظمأ مـن حـدا وسـورا،     وقبول ما تزكو به مما فيه حياا
ويذكرها حبال األكباد اجلائعة من املساكني، وتضيق جماري الشيطان من العبد بتضييق جماري 
الطعام والشراب، وحتبس قوى األعضاء عن استرساهلا حلكم الطبيعة فيما يضرها يف معاشها 

وتلجم بلجامه، فهو جلام املـتقني،   ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن مجاحه،
وجنة احملاربني، ورياضة األبرار واملقربني، وهو لرب العاملني من بني سائر األعمـال، فـإن   
الصائم ال يفعل شيئاً، وإمنا يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده، فهو ترك حمبوبات 

ني العبد وربه ال يطّلع عليـه سـواه،   النفس، وتلذذاا إيثاراً حملبة اهللا ومرضاته، وهو سر ب
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والعباد قد يطلعون منه على ترك املفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته 
من أجل معبوده، فهو أمر ال يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم، وللصوم تأثري عجيـب  

الب هلا املواد الفاسدة يف حفظ اجلوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، ومحيتها عن التخليط اجل
اليت إذا استولت عليها أفسدا، واستفراغ املواد الرديئة املانعة هلا من صـحتها، فالصـوم   

ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من ، حيفظ على القلب واجلوارح صحتها
اْ كُتب علَيكُم الصيام كَمـا  يا أَيها الَّذين آمنو{: -تعاىل-أكرب العون على التقوى كما قال

   .١٨٣: سورة البقرة} كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ
وأمر من اشتد عليه شهوة النكاح، ، "٢الصوم جنة: "-صلى اهللا عليه وسلم  -وقال النيب 

  .٣وال قــدرة لــه عليــه بالصــيام، وجعلــه وجــاء هــذه الشــهوة       
فيه أكمل اهلـدي، وأعظـم حتصـيل     -صلى اهللا عليه وسلم  -هدي رسول اهللا  وكان

   .للمقصود، وأسهله على النفوس
  

  :فرض صوم رمضان

 -وكان فرضه يف السنة الثانية من اهلجرة، فتويف رسول اهللا : -رمحه اهللا  -" ابن القيم"قال 
جه التخيري بينه وبني وقد صام تسع رمضانات، وفرض أوالً على و -صلى اهللا عليه وسلم 

أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، مث نقل من ذلك التخيري إىل حتتم الصوم، وجعـل اإلطعـام   
  .للشيخ الكبري واملرأة إذا مل يطيقا الصيام، فإما يفطران ويطعمان عن كل يـوم مسـكيناً  

ــه  ــن هديـ ــلم   -مـ ــه وسـ ــلى اهللا عليـ ــان -صـ ــهر رمضـ   :يف شـ
اإلكثار مـن  : يف شهر رمضان -صلى اهللا عليه وسلم  - وكان من هديه: -أيضاً -وقال 

يدارسه القرآن يف رمضان، وكان إذا لقيـه   -عليه السالم-أنواع العبادات، فكان جربيل 
جربيل أجود باخلري املرسلة، وكان أجود الناس، وأجود ما يكون يف رمضان، يكثر فيه مـن  

ــرآن  ــالوة الق ــان، وت ــدقة واإلحس ــذكر  ، الص ــالة، وال ــافوالص   .واالعتك
وكان خيص رمضان من العبادة مبا ال خيص غريه به من الشهور، حىت إنه كان ليواصل فيـه  
: أحياناً ليوفر ساعات ليله واره على العبادة، وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له

 عند ريب يطعمين -إين أظَلَّ : ويف رواية -" لست كهيئتكم إين أبيت: "إنك تواصل، فيقول
ملا اهم عن الوصـال فـأبوا أن    -صلى اهللا عليه وسلم  -فإن النيب : وأيضاً، ٤"ويسقيين
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كاملنكِّل هلم  ٥"لو تأخر اهلالل لزدتكم: ينتهوا واصل م يوماً، مث يوماً، مث رأوا اهلالل فقال
لو مد لنا الشهر لواصلنا وصاالً يـدع  : "ويف لفظ آخر.. حني أبوا أن ينتهوا عن الوصال

إنكم لستم مثلي، فـإين أظَـلُّ يطعـين ريب    : "أو قال" ملتعمقون تعمقهم إين لست مثلكما
عن الوصال رمحة لألمة، وأذن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد ى رسول اهللا ، ٦"ويسقيين

  .فيه إىل السحر

 أن ال يدخل يف صوم رمضان إال -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان من هديه : وقال رمحه اهللا
برؤية حمققة، أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مـرة بشـهادة   

فإن كان ذلك إخباراً فقد اكتفى . أعرايب، واعتمد على خربمها، ومل يكلفهما لفظ الشهادة
  .يف رمضان خبرب الواحد، وإن كان شـهادة، فلـم يكلـف الشـاهد لفـظ الشـهادة      

ــل عــ    ــهادة، أكم ــة وال ش ــن رؤي ــإن مل تك ــاً ف ــني يوم ــعبان ثالث   .دة ش
وكان إذا حال ليلة الثالثني دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثالثني يوماً، مث 

ومل يكن يصوم يوم اإلغمام، وال أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثالثـني إذا  . صامه
غـم علـيكم    فإن:"غُم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمره، وال يناقض هذا قوله

فـأكملوا  : "هو احلساب املقدر، واملراد به اإلكمال، كما قـال : فإن القدر، ٧"فاقدروا له
: -صلى اهللا عليه وسـلم   -واملراد باإلكمال، إكمال عدة الشهر الذي غم، وقال " العدة

  .٨"الشهر ثالثون، والشهر تسـعة وعشـرون، فـإن غـم علـيكم فعـدوا ثالثـني       "
، أمر الناس بالصوم بشـهادة الرجـل الواحـد    - عليه وسلم صلى اهللا -وكان من هديه 

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية اهلالل بعد .. املسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنني
  ..خروج وقت العيد، أن يفطر، ويأمرهم بالفطر، ويصلي العيـد مـن الغـد يف وقتـها    

فإن مل جيد فعلى املاء، هذا مـن   حيض على الفطر بالتمر، -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان 
كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء احللو مع خلو املعدة، أدعى إىل 
ــه   .قبولـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان 
ــاء    ــن م ــوات م ــى حس ــد فعل ــإن مل جي ــرات، ف ــى مت ــدها، فعل ــإن مل جي   .ف

اللهم لك صمت وعلـى  : "أنه كان يقول عند فطره -صلى اهللا عليه وسلم  -ر عنه ويذك
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وروي عنه أنـه كـان   .. ٩رزقك أفطرت، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم وهو ضعيف
  .١٠"ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا: "يقول إذا أفطر

  .١١"ئم عنـد فطـره دعـوة ال تـرد    إن للصا: "-صلى اهللا عليه وسلم  -ويذكر عنه 
وصح عنـه أنـه   : -رمحه اهللا  -"ابن القيم"وأما فيما خيص بتحديد وقت اإلفطار فقد قال 

إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشـمس، فقـد أفطـر    : "قال
، كأصـبح  وفُسر بأنه قد أفطر حكماً، وإن مل ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره، ١٢"الصائم

ــى   .وأمســــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصائم عن الرفث، والصخب والسـباب، وجـواب    -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد ى 

بقلبـه  : يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل: إين صائم، فقيل: السباب فأمره أن يقول ملن سابه
تذكرياً لنفسه بالصوم، وقيل يقوله يف الفرض بلسانه، ويف التطوع يف نفسه، ألنه أبعد عـن  

   .ءالريا
يف رمضان، فصام وأفطر، وخير الصحابة بني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وسافر رسول اهللا 

فتنبيـه الشـارع   .. األمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله
وحكمته، يقتضي أن الفطر ألجل اجلهاد أوىل منه رد السفر، فكيف وقد أشار إىل العلة، 

يها، وصرح حبكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا ألجلها، ويدل عليه، ما رواه عيسى ونبه عل
صلى -قال رسول اهللا : مسعت ابن عمرو يقول: بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال

فعلل بالقتال ورتب . ١٣"إنه يوم قتال فأفطروا: "ألصحابه يوم فتح مكة -اهللا عليه وسلم
وأما . اء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر ألجل القتالعليه األمر بالفطر حبرف الف

هي : "يقول يف الفطر -صلى اهللا عليه وسلم  -إذا جترد السفر عن اجلهاد فكان رسول اهللا 
  .١٤"رخصة من اهللا، فمن أخذ ا فحسن، ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه

ظم الغزوات وأجلِّها يف غـزاة  يف رمضان يف أع -صلى اهللا عليه وسلم-وسافر رسول اهللا 
 -صلى اهللا عليه وسلم -غزونا مع رسول اهللا : قال عمر بن اخلطاب. بدر، ويف غزاة الفتح
صلى اهللا عليـه   -ومل يكن من هديه . يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما: يف رمضان غزوتني

وقد أفطر .. يءتقدير املسافة اليت يفطر فيها الصائم حبد، وال صح عنه يف ذلك ش -وسلم 
 -قد رغبوا عن هدي حممـد  : دحية بن خليفة الكليب يف سفر ثالثة أميال، وقال ملن صام
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   .-صلى اهللا عليه وسلم 
وكان الصحابة ينشئون السفر، فيفطرون من غري اعتبار جماوزة البيوت، وخيربون أن ذلـك  

ـ  : كما قال عبيد بن جرب. -صلى اهللا عليه وسلم  -سنته وهديه  ع أيب بصـرة  ركبـت م
يف سفينة من الفسطاط يف رمضان،  -صلى اهللا عليه وسلم  -الغفاري صاحب رسول اهللا 

ألست ترى البيوت؟ قال أبـو  : قلت. اقترب: قال.. فلم جياوز البيوت حىت دعا بالسفرة
    .١٥؟-صلى اهللا عليه وسلم  -أترغب عن سنة رسول اهللا : بصرة

أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسـل   - صلى اهللا عليه وسلم -وكان من هديه 
وشبه قُبلة الصـائم  .. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم يف رمضان.. بعد الفجر ويصوم

   .باملضمضة باملاء
إسقاط القضاء عمن أكل أوشرب ناسياً، وأن اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان من هديه 

هذا األكل والشرب يضاف إليه، فيفطر به، فإمنا  فليس، ١٦سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه
يفطر مبا فعله، وهذا مبرتلة أكله وشربه يف نومه، إذ ال تكليف بفعـل النـائم وال بفعـل    

ــي   ..الناســــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن الذي يفطر به الصائم، : "-صلى اهللا عليه وسلم  -والذي صح عنه ": قال أي ابن القيم

ال على أن اجلماع مفطر كاألكل والشرب، األكل والشرب، واحلجامة والقيء، والقرآن د
ــيء   ــل شـ ــه يف الكحـ ــح عنـ ــالف وال يصـ ــه خـ ــرف فيـ   ..ال يعـ

وذكر اإلمام أمحد عنه، أنه كان يصب املاء علـى  .. وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم
وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم مـن املبالغـة يف   .. رأسه وهو صائم

  ..تجم وهو صائموال يصح أنه اح. االستنشاق

.. - صلى اهللا عليه وسلم  -قد ثبت هذا من مخسة أوجه عن النيب : وقال إسحاق
أنه احتجم وهو صائم، وال صح عنه  -صلى اهللا عليه وسلم  - واملقصود، أنه مل يصح عنه 

  .أنه ى الصائم عن السواك أول النهار وال آخره، بل قد روي عنه خالفه
أنه اكتحل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم يف  -وسلم صلى اهللا عليه  - وروي عنه 

ليتقه : "رمضان وعيناه مملوءتان من اإلمثد، وال يصح، وروي عنه أنه قال يف اإلمثد
   . ١٨وال يصح ١٧"الصائم
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

يف هذا الشهر الكرمي، نسأل اهللا العون  - صلى اهللا عليه وسلم-فهذا شيء من هدي النيب 
  ..ء بسنته، صلى اهللا عليه وسلمعلى التأسي به، واالقتدا
   ،،،واحلمد هللا رب العاملني

________________________________________  

  زاد املعاد - ١

  .أخرجه البخاري ومسلم -٢

: قال -رضي اهللا عنه  -إشارة إىل احلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغريمها من حديث عبد اهللا بن مسعود  -٣

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فيلتزوج فإنه أغض للبصر :  -ى اهللا عليه وسلم صل -قال رسول اهللا 

  .وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

  .رواه البخاري ومسلم -٤

  .رواه البخاري ومسلم -٥

  .صحيح مسلم - ٦

  .رواه البخاري ومسلم - ٧

  .رواه مسلم -٨

  . ٥١٠وهو ضعيف، انظر ضعيف أيب داود لأللباين رقم  احلديث رواه أبو داود -٩

  .٢٠٦٦رواه أبو داود وهو حديث حسن، انظر صحيح أيب داود لأللباين رقم  - ١٠

ثالثة ال : لكن قد صح حديث. ٣٨٧رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، انظر ضعيف ابن ماجه لأللباين رقم  - ١١

  وذكر منهم الصائم حىت يفطر.. ترد دعوم

  .رواه البخاري ومسلم - ١٢

  .رجاله ثقات كما قال حمقق زاد املعاد - ١٣

  .رواه مسلم والنسائي - ١٤

  .٢١٠٩رواه أبو داود وأمحد والدارمي وهو حديث صحيح، انظر صحيح أيب داود لأللباين رقم  - ١٥

  .ثبت هذا عنه يف البخاري ومسلم - ١٦

  .٩٣٦وقال يف إرواء الغليل منكر رقم .٥١٤د رقم رواه أبو داود، وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داو - ١٧

  .٢/٥٣انظر زاد املعاد  - ١٨
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)٣(  
 ��ل ا���� �� ر���ن
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

 ��ل ا���� �� ر���ن

  
   :أ��� ا������.. أ�� ا�����

  
��   :و�)'.. &%م ا# "�! � ور���� و��آ�

! � �(> ;�(: أ�(� � �(� ا#     أ�)9 إ�(! � ه(67 ا��&(��� ���1(� ��45(3اق وا��1!(�ت ا�)/(�ة، أز�+(� إ�(         
A�Bل ا# أن @?�)=� � � �� دار آ�ا��� و���<� ر���� و��=�&�� ;'وم ه(� ر��(�ن أ;('م � (� ه(67      
  .ا�=F!�1 ه'@� ��3اG)�، أر�3 أن ��<��3ه� �F'ر ر�(: و��(�د��B3 ا�=CD� ،E)F (� ا# ور"(�آ�     

  
   آ!� J�>��B 4+� ر���ن ا����رك ؟

) َرَ�َ��َن ا�7ِTَي ُأWِBَل ِ�!ِ� اْ�ُ<V�ُْن ُهً'ى �T=�Q�ِس َوَ�!Qَ=(�ٍت �Q(َ> اْ�ُ+(َ'ى َواDُ�ْْ�َ;(�نِ     4َْ+ُ�: (-�)��K  –;�ل ا# 
   ].١٨٥: ا��<�ة[

  
   :أ�� ا� �@�

           �)))+=� J\�)))�Dوا� ]\�)))F^ا� <)))� �)))!_ �  :�((([ ا# 4(((+� ر��(((�ن "(((> a!(((�6 �(((> ا�`(((+3ر 
 *  b)))))))))))))))ا��� E)))))))))))))))@ا# �(((((((((((((((> ر ')))))))))))))))=" :)))))))))))))))!cأ �\�)))))))))))))))F3ف �(((((((((((((((� ا�)))))))))))))))��.  
 *De�)))))))))))))))))))))))))))��  .� ا��%\ (((((((((((((((((((((((((((� ��)))))))))))))))))))))))))))F�D@ K)))))))))))))))))))))))))))�� <!�\/(((((((((((((((((((((((((((�وا  
@b)43 "�(�دي ا�F(��31ن أن @�<(3ا "(=+� ا��hوB(� وا5ذى W@ :        �)f@> ا# �� آJ @3م �=�� و@<3ل* 

b!وا إ��!F@.   
 *<!c�!`ا� �!� 'DF�.   
� أ�3اب ا�?=� و�j�e أ�3اب ا�=�ر* !� E�D�.   
 *         ̂ � �!�((((� ا�<(((('ر ه((((� �!((((� �((((> أ�((((� 4((((+� �((((> �((((�م �!�ه((((� �<((((' �((((�م ا�))))!� �  .!((((� آ�((((
  .@)))))))))))))))))))F�� �)))))))))))))))))))De��V �)))))))))))))))))))� <!�\(((((((((((((((((((� �!�(((((((((((((((((((� �(((((((((((((((((((> ر��(((((((((((((((((((�ن     * 
  .# "�<(((((((((((((((�ء �(((((((((((((((> ا�=(((((((((((((((�ر، وذ�(((((((((((((((b آ(((((((((((((((J �!�(((((((((((((((� �(((((((((((((((> ر��(((((((((((((((�ن       * 
  .@)))))))))))))))))))F�� �)))))))))))))))))))De��V �)))))))))))))))))))� <!�\(((((((((((((((((((� �!�(((((((((((((((((((� �(((((((((((((((((((> ر��(((((((((((((((((((�ن     * 
  .# "�<(((((((((((((((�ء �(((((((((((((((> ا�=(((((((((((((((�ر، وذ�(((((((((((((((b آ(((((((((((((((J �!�(((((((((((((((� �(((((((((((((((> ر��(((((((((((((((�ن       * 
  

�؟ ��e`Bl�ل ����+3 و3cل ا��( : �!� أ�� ا� �@���>��B ي �4ءA� �� و���\�F\�F� 674+� ه ،�+
         �  .أو ��B((((((((((?� �((((((((((> ;'و�((((((((((� و@_<((((((((((J "�!=((((((((((� B)((((((((((3ذ �((((((((((�# �((((((((((> ذ�((((((((((b آ�((((((((((

  
          �)��، و"�(�رة أو;�)��=�aا K)�" �;د�)Fا� �)�@W(3ح، وا�)F=ا� �)�3���� ���>�)�@ E��Fو� >، ا�)�' ا�

����5"��ل ا�F���1، &�\�!> ا# ا"n�K�" �B ��> "��د.   
  

  :ا5"��ل ا�F���1 ا��� ��Aآ' �� ر���ن: وإ�!b أ�� ا� �@�

آ((J))�" J ا�((> Vدم �((� ا��1((=� �)`((� أ�_��+((� إ�((K�))p- " :   K ا# "�!((� و&((��   –;((�ل : ـ ا�F((3م    ١
�())G �\��(�))& . 3ل))>@-  J))�و W))"-      �))��(cو ���((�ك 3+))4 ،�))�� �((� وأB((� أ�((Wي ))Bq� م�!))Fا� lإ

           �\�)Fو�^�(3ف �(� ا� �)�� �> أ���، ��F�\� �����ن، ���(� "=(' �/(�6، و���(� "=(' �<(�ء ر�و�4ا
�> : " -K�p ا# "�!� و&��  –، و;�ل ]أ���� ا��^�ري و����". [ �> ر@E ا���bأc!: "=' ا#

 �)�Bم �> ذ'>� �� �� �Da �ً�b)4 l أن ه(7ا   ] أ���(� ا��^(�ري و��(��   " [p�م ر���ن إ@��Bً� وا����
K�)p ا# "�!(�    –ا�_3اب ا�?l J@W @ 3ن ��> ا��=s "> ا�/)�م وا�`�اب �<r، وإ�B� آ�� ;�ل ا�=�� 

�   : "-و&���� و4(�ا)��)c أن @('ع �� ���� # u!�� ،�� J�(ور وا�Wع ;3ل ا�'@ �� <�] "  �أ���(
ا�F(3م �=((�، �(qذا آ(�ن @((3م p(3م أ�('آ� �(% @��((9 وj)�D@ l وq))� ،J)+?@ lن         : "و;(�ل ]. ا��^(�ري 
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

 �\�)))))))))))p ا�(((((((((((�ؤ �)))))))))))Bإ J)))))))))))>!�� ')))))))))))أ� ��  ].أ���(((((((((((� ا��^(((((((((((�ري و��(((((((((((��" [&(((((((((((�
  

       )F��ك و��(�bB و��!(s �3ار�(b، وl @ (> @(3م q�       b�3)pذا w�p ـ @(� "�(' ا# ـ ��!b(�)& �)F و
   .و@3م �/�ك &3اء

  
�<('م �(>      : "-K�p ا# "�!� و&�� –;�ل : ـ ا�<!�م  ٢ �)� �)� �)Da ،�ً��> p�م ر���ن إ@��Bً� وا����

��Bري و��(��  " [ذ�ا��^( �ُ̀(3َن َ"َ�(K اْ�(Aَْرِض َهB3ْ(ً� َوِإَذا َ�(�cَ        ] (أ��� �ْ@َ <َ@7ِ)Tا� <ِ�َ�ْT�)ُد ا��َوِ"َ�( �ُ+ُ�َ
 -K�p ا# "�!(� و&(��   –و;' آ�ن ;!�م ا��!J دأب ا�=�� ] ٦٤، ٦٣: ا��D;�ن) [اْ�َ?�ِه3�َُن َ;�3�ُا َ&َ���ً�

�، ;��((w "�\`((� رG((� ا# "=+((� ��1))pن ر&((3ل ا#  : "وأq))� ،J))!م ا���ع ;!(('))� l–  �K�))p ا# "�!((
�، وآ�ن إذا ��ض أو آ�K�p J ;�"'ًا -و&�� "'@ l ن�آ."  

�> ا�^/�ب ـ ر�G ا# "=� ـ @��F �> ا��!J �� 4�ء ا# ��K إذا آ�ن �FB ا��!J أ@<(|    وآ�ن "�� 
���TF(َ��ِة َوا)+َ!ْ�َ"َ �ْ�ِ/َ)pْ� )�َ� bَ�ُAَ)�ْBَ ِرْز;(ً�         : (و@��3.. أه�� ��F%ة �f @<3ل ا�F%ة ا�F%ةِ bَ)�ََوْأُ�(ْ� َأْه

� ) [Bَ <ُ1ْTBْ�ُزُ;bَ َواْ�َ)�ِ;َ�ُ� T���ِْ<(3َى )c :أ ه(67 ا{@(�       ]١٣٢�)>@ �)�" <)�َأ�T(ْ> ُه(;َ 3َ�BَV wٌ)Bِ(�ء     : (وآ(�ن ا
        �ِ)))))))))Q�  ].٩: ا��W(((((((((�) [ا��Jِ)))))))))!ْT َ&(((((((((�ِ�'ًا َوَ;�ِ\�(((((((((ً� َ@1ْ(((((((((7َُر اْ�(((((((((�ِ�َ�َة َوَ@ْ�ُ�(((((((((3 َرْ�َ�(((((((((َ� َر

��     -رG(� ا# "=(�    -ذاك "_��ن �(> "D(�ن   : ;�ل�)� �)�وإ�B(� ;(�ل ا�(> "�(� ذ�(b � _(�ة       : ;(�ل ا�(> أ
  _" <!=�h))))ة أ�!((((� ا��%))))p       �))))(رآ �))))� نV�))))>أ ا��)))); �))))��� ر))))Bأ K))))�� �))))�  .�((((�ن ����!((((J و;�اء

  
�s� w "�' ا# �> ��()3د ـ رG(� ا# "=(� ـ �!�(� �<(�م أل ا��!(f J(� ;(�م           : و"> "�<�� �> ;!u ;�ل

         ،��3)p s)��@ lو �)�3� <)� s�)�@ s)�ا�@ lو J)��@ �@��F � �ن @<�أ ;�اءة ا�n�م �� ��?' �!(
   <!)))))�  .أذان ا��e(((((�ب إ�(((((K اFBl(((((�اف �=+(((((� f(((((� أو�(((((�    ��(((((j)))))�@ l K �(((((> ا�J)))))�e إl آ�(((((� 

  
آ�ن ا�<�رئ @<�أ �����!> ـ @)=� ����ت ا{@�ت ��(K آ=)� K)�" ')��(B      : و�� �'@9 ا���\: �> ز@' ;�ل

  .و�(((((((((� آ(((((((((�3Bا @=F(((((((((��3ن إl "=(((((((((' ا�D?(((((((((� : ا�)c <)))))))))� ��)))))))))F(((((((((3ل ا�<!(((((((((�م ;(((((((((�ل 
  

�!�=� :�� �: �� ا�<�\�!>، �<(' ;(�ل   @=�b� �e أ�� ا����� أن  K�� م��nا s� E@ا���او J� –   K�)p
  ].روا6 أه(((J ا��(((=>. [�((> ;(((�م �((s إ���(((� ��(((F=@ K((�ف آ�(((: �((� ;!(((�م �!�((�     : -ا# "�!((� و&(((��  

  
٣  �;'Fـ ا� :      <)� �!^��)�آ�ن ر&3ل ا# أ�3د ا�=�س، وآ�ن أ�3د �� @ 3ن �� ر��(�ن، آ(�ن أ�(3د 

.." أ��((J ا�p �;'))F((';� �((� ر��((�ن   : "-# "�!((� و&((��  K�))p ا –و;((' ;((�ل  .. ا�((�@E ا���&((�� 
  ."> أuB] أ���� ا����7ي[

�> ا�^/�ب ـ ر�G ا# "=� ـ @<3ل أ��B� ر&(3ل ا#     ��" w(�& ل�; �!� –روى ز@' �> أ&�� "> أ
� (� إن &((�<��          -K�)p ا# "�!(� و&(��     �)�أن F�B('ق ووا�((j ذ�(b �(�ل "=('ي، �<�(w ا�!((3م أ&(�j أ

w�?� ل�، ;�ل �(� ر&(3ل ا#     @�3ً�ـ �< ���� �F=�" �(� أ�<!(w 5ه�(K�)p-" :   b ا# "�!(� و&(��     -
� (J �(� "=('6 �<(�ل ر&(3ل ا#      : ;�ل � � 3��، وأ�K أ�_� w�>�–     ��)&و ��(� أ�<!(K�)p- :   w ا# "�!(

   .�+� ا# ور&�3�، ;�l w أ&��<b إ�K �4ء أ�'ًا
  

�> �1�c، ;(�ل  K!1@ <� �1�c <"ى   : و'()& ��')� �=�f')�       إزار J)1� w)B�3ف ا���@(�، وآ)" w)=�
 w))��; #ا '))!�" <))� �))1�c :  w))�>� uD=))\� ا��1((� ذات @((3م وه((3 �((�c �))�" J))د� : E��))أراك آ ���))�

w�;؟ و�ا���ل ا�7ي "='ي ;' آ_� وأآ��=(�، ;�()� w�    � :� bBA4 أرا�b �=� �4ء �b=!"A؟ ;�ل: ا�3�
w��; ،�� دره� وا�'، ;�ل b!�" :�c أ;��=� K>� �� K�� ���>�K!1@ <� �1 :   �)1�c زن�)� w�A��

   .آ� آ�ن ا���ل؟ ;�ل أر�)��\� أ��
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

�!� أ�� ��F';� �� ر���ن �W@� و�p3F!� ���در إ�!+� وا��ص "�V Kدا\+(� ��1(: �(�ل، و�+(�     
   :3pرة آ_!�ة �=+�

�)((��K –أ ـ إc)((�م ا�/)((�م، ;((�ل ا#     -) :  �))�Bوأ&((!�ًا، إ �و@�!�((ً �ً=! ))�� �))�� K))�" م�و@/)�((3ن ا�/)((
�(/B  ه��);;�/�@�ًا، �3 �"�3&ً ��3ً@ �=�� ا# W� � =� '@�B lاءًا وl 4 3رًا، إB� B^�ف �> ر�3� � 

] ١٢: ٨: ا�Bn(�ن ) [ا# �4 ذ�b ا�!3م و�<�ه� ��Bة و&(�ورا، و�(Wاه� ��(� p(��وا �=(� و��@(�ا      
� "�K آ_!� �(> ا�)�(�دات  B3�'>@م و�م ا�/)�)cإ K�" 3نp�1@ E��Fن ا���� ا��ن   &(3اء . �<' آ�آ(

    �))>Dط �(� ا��/)((� ا���))`@ %)� ،E��))p م أخ�))(cأو إ s\�)� ع�4((�q� b)ل ر&((3ل ا#  . ذ��ا#  –;( K�))p
� و&((�� ))!�"-" :     J))!���� %))pم، و�3ا ا5ر�((�))pم، و�(3ا ا�/)(()�(cم، وأ%))س أ�`((3ا ا���ا�=(( �أ@+(( �))@

11� ا��5��B" [وا�=�س B!�م، �'��3ا ا�?=� ��%مpروا6 أ��' وا����7ي و [�(�ا��(��   و;' ;�ل 
� أ�((: إ�((K �((> أن أ"�((j "`((�ة �((> و�(('  B3+�))`@ �ً))��(c �+�(cA))� ���1))p5ن أد"((3 "`((�ة �((> أ

J!"��&إ.  

�D/3ر6 وهp 3�\� �=+� "�' ا# ا�(> "�(� ـ رG(� ا# "=+�(� ـ وداود        �fh@ ن آ_!� �> ا�����وآ
�> د@=�ر، وأ��' �> �=�J، وآ�ن ا�> "�� D@ l/� إs� l ا�!���K و b��\� و��ا�/ ���ا����آ!>، ور

��b ا��!�� �� �/D@ ��� �   ."�� أن أه�� ;' ردوه� "=
  

� ا�/)�م وهp 3(�\� �(=+� "�(' ا# ا�(> "�(� ـ رG(� ا# "=+�(� ـ          Bن �> ا���� �> @/)� إ�3ا�وآ
�> د@=�ر، وأ��' �> �=�J، وآ�ن ا�> "�� D@ l/� إs� l ا�!���K وا����آ!>،  b��\� و��وداود ا�/

��(((((((((b ا��!�(((((((((�        ور��(((((((((� "�(((((((((� أن  �)))))))))� �)))))))))/D@ �)))))))))�� �  .أه�(((((((((� ;(((((((((' ردوه(((((((((� "=(((((((((
  

�^('�+� و@(�ّو�+�       u)�?@و �\�)p 3)م وه�ا�/) �Bن �> ا���� �> @/)� إ�3ا�ا��1(>   ... وآ �+=)�
   .وا�> ا����رك

  
آ�ن ر��ل �> �=� "'ي @3�Fن �� ه7ا ا���?' �(� أ�/(� أ�(' �(=+� "�(K      : ;�ل أ�3 ا��3ار ا�)'وي

 � J)آA@ <� '�و�'6، إن و r; م�(c           J)س وأآ�ا�=( s)� �� إ�(K ا���(?' �Aآ�()��)c أ�(�ج lوإ J)أآ �)(
�   .ا�=�س �)

  
ا��(3دد وا���1(: إ�(K إ�3اB(b ا�(7@> أc)�(�+�       : و"��دة إc)�م ا�/)�م، @=`A "=+� "��دات آ_!�ة �=+�

�3ا     : "�! 3ن ذ�b &��ً� �� د�3ل ا�?=��)1� K)�� 3ا)=�h���h=(3ا و�(>  K�� �=?3ا ا���'�آ�(�  ". �> 
?� �+=" A`=@ b)��(�  .���� ا�F��1!> وا����ب اK�" �+�B3(� �� ��5 ا�/�"�ت ا��� �<3وا "�!+� 

  
  <!�\�Fا� �!/D�� K�p-" : l ا# "�!� و&��  –;�ل : ب ـ Bأ �!a 6��أ J_� ��> �/� p�\�ً� آ�ن �

11� ا��5��B" [@=<[ �> أ�� ا�F�\� �4ءp\� و�أ��' وا�=� ��> : "و�� �'@9 &���ن] ���
�p �� و"�j ر;��� �(> ا�=(�ر، وآ(�ن �(� �_(J أ�(�a <)� 6!(� أن @(=<[          �/� �!�3B7� ة�De� ن�آ �ً�\

� ا�F(�\� �<(�ل ر&(3ل ا#      : �> أ��6 �4ء ;��3ا)� �)/D@ �� '?@ �=آ� u!� #ر&3ل ا �ا#   –@ K�)p
� و&�� !�"- :  K>)& <ء و��� ��@)/� ا# ه7ا ا�_3اب ��> �/� p�ً�\� K�" �7;� ��> أو ���ة أو ر

\�p�=?ا� J�'@ K�� ،�ه'(� A�C@ l ���4 �G3� <� #6 ا�>& �ً�."   
  
  :&(((Aذآ� @(((� أ�(((� ه=(((� �(((��A@> "(((> �(((�ل ا��(((�� ا�)))F��E     : ـ اl��+(((�د �(((� ;(((�اءة ا�<(((�Vن        ٤

  .أ ـ آ_�ة ;�اءة ا�<�Vن

� أو &��"� �`3"ً� وإ����(ً� ا#   �4(+� ر��(�ن ه(3 4(+�     : -��(�رك و�)(��K    -ب ـ ا�� �ء "=' ;�اء
� و;' آ(�ن �(> �(�ل ا��(�� ا�)=�@(� � �(�ب ا#، � (�ن        ا�<�Vن �!=���e أن @ _� ا�)�' ا����� �> ;�اء

رG(�   -ا�<�Vن �� ر���ن، وآ(�ن "_�(�ن �(> "D(�ن      -K�p ا# "�!� و&�� –���@J @'ارس ا�=�� 
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

�@^((�� ا�<((�Vن آ((J @((3م �((�ة، وآ((�ن �)((� ا��((�� @^((�� �((� ;!((�م ر��((�ن آ((f J((%ث �!((�ل،   -ا# "=((
s�& J، و�)�+� �� آ � ،�`" J�3Bا @<�ؤون ا�<�Vن �� ا�F%ة و�� a!�ه�، � (�ن  و�)�+� �� آ

��`��)� �� ر���ن &�3ن ����، @<�ؤه� �� a!� ا�F(%ة، وآ(�ن ;�(�دة @^(�� �(� آ(s�)& J دا\�(ً�،         
          �)D@ ن�ر��( J)ه(�ي إذا د�Wن ا��وآ( ،�)�!� J)ث، و�� ا�)`� ا5وا�(� �(� آ%f Jن �� آ�و�� ر��

�((%وة ا�<((�Vن �((> ا��F((�1، وآ((�ن &((D!�ن     �((> ;((�اءة ا�1(('@9 و�  K))�" J))�>@ا�)�((� و Jأه(( �))���?
إ�B(� ورد  : و;(�ل ا�(> ر�(:   . ا�_3ري إذا د�J ر���ن ��ك ��!(s ا�)�(�دة وأ;�(K)�" J ;(�اءة ا�<(�Vن      

ا�=+� "> ;�اءة ا�<�Vن �� أ;f <� J%ث "�K ا��'او�� "�(K ذ�(�A� b(� �(� ا5و;(�ت ا���D(�� آ+(�        
�           ر���ن آ� � ��(> د��+(� �(>    �)�D� �ً)��=�aن اV�)>وة ا�%)�a!(� أه�+(� �!�(�1: اnآ_(�ر �!+(� �(> 

   j�)& �)ه�، آ��!a J�" ل'@ �ا��W�ن وا�� �ن، وه3 ;3ل أ��' وإ&1�ق وa!�ه�� �> ا5\��، و"�!
  .ذآ�6

�� و�+(�، وإ�B(�    : ج ـ ا�� �ء "=' �%وة ا�<�Vن ')��� @ > �> ه'ي ا���� ه7ا ا�<�Vن ه7 ا�`)� دون 
�� ا�<�3ب -"W و�J  - %م ا# آ�3Bا @��fAون � -��D ا��^�ري "> "�' ا# �(> ��()3د   . و@�1آ3ن 
 ��<�((w أ;((�أ "�!((b " ا;((�أ "�((�: "-K�))p ا# "�!((� و&((��  –;((�ل ر&((3ل ا# : ;((�ل -رG((� ا# "=((

;((�ل �<((�أت &((3رة ا�=�((�ء ��((K إذا ��w))e  " إB((� أ�((: أن أ&((�)� �((> a!((�ي : "و"�!((b أW))Bل �<((�ل
����q)� w)Dذا "!=(�6    " ��(�b : ";�ل) آJ أ�� �`+!' و��=� �K�" b هlhء 4+!'ا� !� إذا ��=� �> (

أ��((> ه((7ا ا�))��) 9@'))1� w))�WB : ;((�ل -رG((� ا# "=((� -وأ�((�ج ا��!+<((� "((> أ�((� ه�@((�ة  . �((7ر��ن
�� ((3ن  l1 3ن و))���)?�(3ن و ) s&((� �وده� ���(('))� K))�" �+"3))ت د��))� K))�� �D))Fا� J))أه K)) ��

� ;((�ل ر&((3ل ا#  -� K�))p ا# "�!((� و&((� –ر&((3ل ا# ))\� �� �))=! �� �))+(� K)) �K�))p ا#  –��((+� 
��(�        " l @�� ا�=�ر �> � K �> �`!� ا#: "-"�!� و&��  K)�� <!)DD/3رة ا��)& �)�" <)�و;' ;(�أ ا

�� K�� K ��، وا��=s �> ;�اءة �� �)('ه�، و"(> �(Wا�� �(> ز�(�      ) @3م @<3م ا�=�س ��ب ا�)���!>(
�=� &D!�ن ا�_3ري ا: ;�ل K�p ��� K�� ب �<�أ�e��)    <!(�)�B ك�وإ@( ')�(B ك�)@إ (    w)(/>Bا K)�� K) �

� �f "�د �<�أ ا��1'�   .;�اء
  

&�)w ��!% @<(3ل ذات �!�(� ـ وه(3 @<(�أ &(3رة ��1('، وه(3 @� (�          : و"> إ��اه!� �> ا45)9 ;�ل
��@> و��B(3 أ��(�رآ�       (و@�دد ه67 ا{@� �)Fه('@> �(= � وا��)�(� ا��?B K(�� � B3��=(3ل  ) و�>@ J)(�و: 

و��B((3 أ��((�رآ� و@((�دد و���((3ا أ���رB((�؟ إن ��((3ت أ���رB((� ��((�1=� وه� ((w أ&((��رB�، إb))B إن ��((3ت   
  .أ���رB� أه� �=� و"7��=� و@� �

٥  u�`ا� s�/� K�� '?ن ا�=�� : ـ ا�?�3س �� ا����و&(��  –آ �إذا K�)p ا�e('اء ـ     -K�p ا# "�!
      u�)`ا� s)�/� K)�� 6%)F� �� u�� ـ �?Dأي ا�]  ��)�� �وأ�(�ج ا����(7ي "(> أu)B "(>      ] أ���(

� ;�ل -K�p ا# "�!� و&�� –ا�=�� Bأ" :          s)�/� K)�� #7آ� ا)@ ')(; �)f �)"��� �)� �)?Dا� K�)p <�
���� ���� ����� آA�� �?� و"��ة � wB�رآ)�!> آ K�p �f u�`ا� "   Jه7ا �(� آ( ،�B���5ا �11p

   ا5@�م � !� �A@�م ر���ن؟
  

�J!)F1    .. �!� أ�(�  K)�" <(�)&ك ا# ا�ر"(      J)!3م ا��)=� J)@W?1!>،   .. ه(7ا ا�_(3اب ا���)F���واn;�('اء 
  .و�?�ه((((((('ة ا�(((((((=uD �(((((((� ذات ا# و"�(((((((3 ا�+�(((((((� ���(((((((3غ ا�(((((((7روة �(((((((> �=(((((((�زل ا�?=(((((((�   

  
@)� (� �(� آ(J ر��(�ن "`(�ة أ@(�م؛ ���(� آ(�ن          -K�)p ا# "�!(� و&(��    –آ�ن ا�=�� : ـ اl"� �ف  ٦

��l"� �ف �> ا�)��دات ا��� �?�(s  ]. يأ���� ا��^�ر.. [ا�)�م ا�7ي ;�� �!� ا"� � "`�@> @�3ً�
  .آ_!((((((((((�ًا �((((((((((> ا�/�"((((((((((�ت �((((((((((> ا�((((((((((�%وة وا�F((((((((((%ة وا�((((((((((7آ� وا�(((((((((('"�ء وa!�ه((((((((((� 

  
      �)!=��� E�)�� <)�� ،�� و4<��، وهK�" �!�@ 3 �> @�(�6 ا# "�!(��3(p ��و;' @�3Fر �> �� @?�

  ً�)@�1�� ا# وأآ' اl"� �ف �� ا�)`� ا5وا�(� B�"د;�، أ�Fا� ��@W�1، وا�)��Fا�<('ر، وه(3     ا� �)�!�
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   Ja�))4 J))آ �))�DB <))" s))/;ا# وذآ((�6، و �))"�c K))�" �))�DB u�))� ')); � �(���))� �!"�))`ا�^�((3ة ا�
            �!)G�@ �)ه(� &(3ى ا# و� �)� �)>� �)�� ،�)=� �)�� و�(� @<�)��، و" � ;��� و;���� "�K ر=" ��e`@
�))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))=".  

  
� ;(�ل   -K�)p ا# "�!(� و&(��     –w)�f "(> ا�=�(�    : ـ ا�)��ة �� ر��(�ن   ٧)Bن    "�(�ة : "أ�ر��( �)�

�+=!(ً� �(b ـ @(� أ�(� ـ �s)� �)?1         " �?(� �)(�  "، و�� روا@(�  ]أ���� ا��^�ري و����" [�)'ل �?�
  .-K�p ا# "�!� و&��  –ا�=�� 

َوَ�(� َأْدَراَك َ�(� َ�ْ!َ�(ُ� اْ�َ<(ْ'ِر     } ١{ِإTB(� َأWَBْ�َ=(�6ُ ِ�(� َ�ْ!َ�(ِ� اْ�َ<(ْ'ِر      : (-�)(��K  –;�ل ا# : ـ ��1ي �!�� ا�<'ر  ٨
�(> ;(�م   : "-K�)p ا# "�!(� و&(��    –و;(�ل  ] ٣ـ   ١: ا�<'ر) [}٣{َ�ُ� اْ�َ<ْ'ِر َ�ْ!ٌ� �Qْ> َأْ�ِ� 4َْ+ٍ� َ�ْ!} ٢{

       �)�Bم �(> ذ')>� �)� �)� �)Da �ً� –وآ(�ن ا�=�(�   ]. أ���(� ا��^(�ري و��(��   " [�!�� ا�<'ر إ@��Bً� وا���(�
���1@+(� وآ(�ن @(K�p-          |;3 ا# "�!(� و&(��   ���1)pأ ��A)@ا�)`(�    @�1(�ى �!�(� ا�<('ر و ���(!� �أه�(

� Da(�     "و�� ا���=' "> "��دة ���3"ً� . ر��ء أن @'رآ3ا �!�� ا�<'ر)� w)(� و;)f �ءه�e���> ;��+� ا
     ��A))�� و�((� ))�Bم �((> ذ'))>� �))� �))� "      E!1))F4((�ط ا� K))�" 6د�| إ&((=��ل ا�1((�1((63، ;((B �\�))�=و��.  

  
�� وا��(��)!> وا��al(�ل وا��/!(: �(� �!(��� ا�)`(�      �1Fا���� �> ا� �(���1@(ً� ��!�(�    وورد "> 

�!(� �(> أG(�ع "�(�l �)� 6 4(�ء، ا&(�'رك �(� ���(b �(� �!�(�            . ا�<'ر ا��� ��4+� ا# ور�(s ;('ره�  
��1: �> ا�)��، ا�)�J �!+� �!� �> ا�)�J �� أ�� 4+� &3اه� �> �(�م �!�ه(� �<('     �+Bq� ،ا�<'ر
  .�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�م 

  
� ا{�((�ة، وأر  ))!��!� <))� ���((K ا��!((��� &((�s وه((� �((� ا�)`((� ا5وا�((� �((> ر��((�ن، وه((� �((� ا�((3

�> آ):  ��وا# إ�B 5"�� أي �!�� ه(�، ه(�   : "-ر�G ا# "=�  -و"`�@>، ��� روى ���� "> أ
وآ(�ن  ". �<!��+(�، وه(� �!�(� &(�s و"`(�@>      -K�p ا# "�!(� و&(��    –ا��!�� ا��� أ��B� ر&3ل ا# 
�+� ر&3ل ا# : "أ�� @K�" ��1 ذ�b و@<3ل �Bوا�)%�� ا��� أ��� �@}�� -K�p ا# "�!(� و&(��    –

�/�+�1!�p s� l 4)�ع �+� u�`أن ا�."   
  

w��; �`\�" <"أ;3ل؟: "و �ا�<'ر � ��!� w>ر&3ل ا# إن وا� �3  " @)D(1: ا�� 3D" bB��3 ا��+� إ;
�=" �"��] ."�B���5ا ،�11pروا6 أ��' وا����7ي و.[   

  
و�!��� ر���ن أز�=� ��� ��G��a=�+(�   أ@�م: أ�� ا� �@�: ـ اnآ_�ر �> ا�7آ� وا�'"�ء واDe�&l�ر  ٩

�((((((((((� و�=+((((((((((�       ��nت ا�أو;(((((((((( �))))))))))� �))))))))))p�^���nآ_((((((((((�ر �((((((((((> ا�((((((((((7آ� وا�(((((((((('"�ء و:  
  
��د*  l 6 د"3ة�/� '=" �\�F��� ر�/�nا '=".  

���رك و�)��K و@<(3ل *  �=�� ه(9�f" :        �De�)�� <)� J ا��!J ا{�� �!> @=Wل ر)!/"A� J\�)& <)� J)ه
�� �DaA�."   

  ).و��5&(((((((((((1�ر ه(((((((((((� @�(((((((((((��Deون   : (-�)(((((((((((��K  –�ل ;((((((((((( : اDe�)))))))))))&l�ر ��5&(((((((((((1�ر  * 
  

و�)' ه67 ا�?��3 �� ر@�ض ا�?=� A!D�B �(%ل ا5"�(�ل ا�F(���1، أb)+�B إ�(K      .. أ�� ا� �@�.. وأ�!�ًا
� ا�n%ص... أ�� �)+� Bه3؟ إ �دي ���� إB ..        l)� ا�n(%ص .. أ��!)p <)� �)� u!)� �\�)p <)� �) �

  �!; <)� �)� u!� �\�; <� ؟ وآ��/(ا�?�3ع وا�       b)ك �(> ذ��ا# وإ@( �)Bذ�ا��(+� وا��)(:؟ أ" lإ �)� .
و;((' �((�ص ا��((�� "�((K إ�D((�ء ". إ@��B((ً� وا���((��ً�.. "و�((B b�7?((' ا�=�((� @hآ((' "�((K ه((67 ا�<�((!� 

�+�DBأ K�" �ً�3� �+���"ز@(' �!<(3ل    . أ <)�: �+7ا ا����)� ا�?�!J أ@3ب ا��^�!��B @1'ث "=� ��(�د 
"    )D��!� 1('@9 �!(�ق���� �Wآ(3م       : r^��)!� w و@<(3ل  آ�ن أ@3ب ر��� �('ث )Bأ �)+C@ م؟�آ(Wأ4(' ا� �)�
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�<(' أدرآ(w ر�(�lً آ(�ن ا���(J @ (3ن رأ&(� �(s رأس         : و"(> ��1(' �(> وا&(s ;(�ل     ". D�n�ء ا�� �ء
�، و�<' أدرآ(w ر�(�lً @<(3م    �� ا��أ� �(`��w1 �'6 �> د�3"� ا���  �� J�� "�K و&�دة و;' �ا��أ

       )))))))`@ l6 و')))))))� K)))))))�" �� ا�(((((((7ي �=�(((((((�   أ�((((((('ه� �(((((((� ا�J!)))))))��� �)))))))F د�3"((((((()))))))� �(.  
  

          b)��� ;(�م )BAآ ��3)p s)ح ر���)Fن "=(' ا��ذا آ(q)� bذ� �D^!� �وآ�ن أ@3ب ا��^�!��B @<3م ا��!J آ�
� أه�(� وآ(�ن �(�ازًا       : و"> ا�> أ�� "'ي ;�ل. ا���"�)� �)�(@ l �=)& <!(�p�م داود �> أ�� ه=' أر

          (� �))))/D!� �ً))))!" s))))��@و j))))@�/ا� �))))� �))))�� a((((7اء6 �((((> "=(((('ه� �!�F(((('ق )))))� J()))�1@�))))+.  
  

� �! �(: �(�          : ;�ل &D!�ن ا�_3ري)��e@ K)�� ن�ا�`(!/ �)���e=� أن ا�)�' @)�J ا�)�J &(�ًا، �(% @(Wال 
� ا�`!/�ن ��K @1: أن @�1' "�!� �!=�� �> ا�)%w�_!� �!B �� ا��@�ء�  .ا�)%W@ l �f ،�!Bال 

;/)(b)!�" w   .. أ�> أ�B ;' أb!�" w�c وأB� أ�_(K)�" b ا�a=(�م ا�w);3    .. أ��: ا�7ي ه3 �� ر���ن
w));3ن  . ا��ر��(( �))� �))p�^�إB+((� �((�ه�ة . و� ((> أ�((Aذن �(�) أن (B((�ج &((ً@3� K))�" �((�ه�ة �/!((�ة و

� �((� c �))!a�"((� ا# ))(!/>�a!�ه((� ا��De((� واn"((�اض "((> ا����((�ت وا�=1D((�ت  .. إG((�"� ا�w));3 و
� @3م ا�<!��� أ"�K ;(�ل  : (-�)��K –ا�n+!� ;�ل `1Bو � =G �`!(� �و�> أ"�ض "> ذآ�ي �qن �

�=(� �=�(!�+� وآ(b�7 ا�!(3م �=�(K وآ(b�7             ر�@V b)���F(!�ا ;(�ل آ(b�7 أ w)=و;(' آ K�"أ �=�ب �� �`�
         K)))))))>�� و�)(((((((7اب ا{�(((((((�ة أ4(((((((' وأ)))))))���@(((((((�ت ر <�h)))))))@ �)))))))ي �(((((((> أ&(((((((�ف و�W)))))))?B.(  

  
  �D)pا5ر �+���ا6 �> �4�ب ا�����!> ا�7@> ا���ت  �� K�" ات��� b��; s/>�@و b�DB ��A��وآ� 

  Dن ا��ر��(( ���وا��%"(: �((� �!(��))G� ..    ���))!� �))� �)+�� ا��((� @?((�ه� !)p�ت ا# و�)�آ(� �((> ���((
B)� إن ا����� �!e�ر "�K أو;�ت ا�����!> و"�K زه�ة �4��+� أن ��7ل �(� a!(�   . ر���ن ا����رآ�

   .c�"� ا#
  

�((Aس "�!(b ..!!! و� (>  l ..   ء�ا�(('"3ة وا�('" b)Bدة إ�3ا�و&(() b�B)((� د"(3ة �((>  . إن ا�/�@((j ��()�د
وا�(('"�ء �+((� �C+((� ا�J))(� :))!e ا# أن     . �((��!> وه(('ا@�+� ا�F((�اط ا���((�<!�   J))Da �((> أ�=((�ء ا��  

   .@��?!: �% K>`B أ�'ًا
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

 ٢"3دة إ�K ر���ن ا����

� و�B(�6�De وB)(3ذ �(�# �(> 4(�ور أ�DB(=� و�(> &(!��ت أ"���=(� �(>             =!(�)�B�1('6 وB # '�1إن ا�
� و� J�� %� #وأ4(+'        @+'6 ا �)� b@�)4 l 6')ا# و� lإ ��> @��J �% ه�دي �(�، وأ4(+' أن l إ�(
�    :و�)'..أن ��1'ًا "�'6 ور&�3

;(' �([ 4(+� ر��(�ن ��Wا@(� �!(�ة، و�)�D�B J\!(�ة، �?)�(� 4(+� اn@�(�ن             -�(J و"(%    -�qن ا# 
� در�(�ت ا�F(�\�!> �(� ا       )� s)ل، ور��ا5"�( �)!� �"�Gن وا�+'ى، و�;�Dوا��<3ى، و4+� ا�  K)5و�

4َ((ْ+ُ� َرَ�َ�((�َن ا�T((7ِي ُأWِ))Bَْل ِ�!((ِ� اْ�ُ<((V�ُْن ُه(('ًى ِ��=T((�ِس َوَ�!Qَ=((�ٍت ِ�((َ> اْ�ُ+((َ'ى    : "-�)((��K  -وا��((�ل، ;((�ل 
� ا�=�ر ا��=��ً�، � (�ن �(�   ].١٨٥: ا��<�ة" [َواDُ�ْْ�َ;�ِن �� إ@��Bً� وا�����ً�، وا��=: ��p <�� K�3/�

� و"/`((� �((> ا��B   <!�))��1+((�ر6 �((> ا�((7اآ�@>، و�((� �!�((� �((> ا�  ))"3� K))�"آ�@>، و�ا�`(( <@'))��(
��@>، ;�ل ر&3ل ا#�Fا� :}     �)�Bم �(> ذ')>� �)� �)� �Da �ً���(� ه(�   .}�> p�م ر���ن إ@��Bً� وا����

    أ�3ال ا���� �� ر���ن؟
                                          ��    :ر���ن 4+� ا��)�' وا��3

�   -�)�(�دة ا#  .. ه� a�@� ا����� �(� ا�1!(�ة   -�J و"%  -# l ر@: أن "��دة ا.. أ�� ا� �@�B�1�)&
و�a �+� b�7�J�-   �)@ و"%  -�`�J آJ ا5;3ال وا�5)�ل ا�C�ه�ة وا���c=� ا��� @��G "=+� ا#  -

            �)�!�� �+)4 �)� �ً)�!a��� (3ن أ4('  �)@�eن ا���(�� و� (> ه(67 ا��)�Bnة �� ا�ة ا&���ار ا�1!�����
� 1DB((�ت ا�De((�ان     ��((�\��، آ_!((�ة � ))!� r))���، �<((' أW))Bل ا# �!((� ا�<((�Vن و))�;�=� �))�!C" ،6'))\3ا ..

� ا��n�ن ;�ل !� �"�Gو-  K��(�    ].١٨٥: ا��<�ة" [4َْ+ُ� َرَ�َ��َن ا�7ِTي ُأWِBَْل ِ�!ِ� اْ�ُ<V�ُْن : "-
p w))�WB((�1 إ�(�اه!� �((� أول �!�((� �((> 4(+� ر��((�ن، وأw))�WB ا��(3راة ��((w ��((!> �((>    : (و;(�ل 

، وأWBل اJ!?Bn �_%ث "`�ة ��(w �(> ر��(�ن، وأW)Bل ا�<(�Vن 5ر�(s و"`(�@> ��(w �(>          ر���ن
  ).ر���ن

 J)��" J � :!a���!(� �(>   . �`+� ر���ن &�3ان آB7� J:، و�7آ�ة � a J��J، و�)�!� � J ��هJ، و
� وأ��)+(� ا�+(3ى، و��B(: ا�F(3اب �(� أ@��(� وa(3ى       �DB K�" أ&�ف ..      �+)`�ه(� ;(' أ�(�ك ا� (�@� 

� "!F�bB آ�@� �?'د� 31��� ���e ا�3B7ب.. �!� إ@��bB و!� b=" د��   !و��3ب �!� و�hوب.. و
  !�+(� ��p(� وa=!�(�   .. و�7آ� أن إدراآb �+(7ا ا�`(+� ا���(�رك B)�(� "C!�(�، و�=(� آ�@�(�       .. أ��

� @��"� ا�_3اب وا�)��دات!D� ..ت�3اب ا�?=��E�D أ ����?�ب ��F�\� ا�'"3ات.. و�! �و�(>  .. و�!
))))))))))B��@إ ���))))))))))pت�3ب و�/!�(((((((((())))))))))Bم �((((((((((> ذ'))))))))))>� �))))))))))� �))))))))))=" �))))))))))TDآ �ً�  !ً� وا���((((((((((�

  !و�!((((((((� وز@((((((((�دة .. ود�!((((((((J &(((((((()�دة .. ���)((((((((J أ�((((((((� �((((((((> ر��((((((((�ن 4((((((((+� "�((((((((�دة   
�1ُ�ِDْ((((3َن  : -�)((((��K  -;((((�ل ا# ُ �ْ)))) ُT(3َن َ�َ)�)))=ُ�ِhْ�ُ�ْا �َأ@�َ+(((( �ً))))(!�ِ�َ �ِ))))Tا�� K))))�َ3ا ِإ))))�ُ3�  ].٣١: ا�=((((3ر[َوُ

ا��3�(� ر�(�ء ا�D(%ح �(� &(�\� ا5و;(�ت، �(qن أ��(J أو;(�ت           ;(' د"(� إ�(J)�-    K و"(%    -�qذا آ�ن ا# 
          �!)C"و ���آ�( K)�" ل')� ]\�)Fو� J\�)�� <)� #6 ا�)�� �)��ا��3�� وأزآ�ه� 4+� ر���ن ا� �@� 

�BA4.   
ا��(=� 4(?�ة، وا�`(+3ر ��و"+(�، وا5@(�م أ)Fa�B+�، وا��(�"�ت أورا;+((�،        : (;(�ل ا��(�ي ا��(</�   

�+((�، �`((+� ر�((: أ@((  ��f د�س ا�)�((�()DBوأ   ،�))+D/; م�ن أ@((�ور��(( �))+(@�D��م �3ر@<+((� و4(()��ن أ@((�م 
�+��T/; 3ن=�hوا��.(   

@A)�Cون  ! @?3"(3ن �!(� #  ... �E�� 3 5هJ ا�<�3ر ��ب �����B ���=3ا �!�ة @(3م �(� ر��(�ن   .. أ��
# �))!� !       '))�(���� �و@1!((3ن B+((�ر6 �((�%وة ا�<((�Vن، وز@((�دة اn@�((�ن، و�c((: ا�De((�ان، و@1!((3ن �!�((

  .وا�(((((((((((('"�ء وا�� ((((((((((((�ء، وا���((((((((((((�ع و�c((((((((((((: ا�)�((((((((((((j �((((((((((((> ا�=((((((((((((�ر      وا�<!((((((((((((�م، 
وأG w))B((�رب "=((� 1D))pً�    .. وه((� ;((' أ�((�ك ر��((�ن   ... �+((� أw))B ذا �p K))!1((1!1ً� &((�!��ً    .. أ�((�

                                           
٢ �!>D�1' ا�� <�  أ�3 ا��1> 
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

�؟  .. ���=�!�ن�)G3ا� w!)�B اك���؟   ! أ)�;�=� w)�+� اك�)�أم �(�اك w=�)G ا�De(�ان ��(� @�(�=�D      ! أم أ
   !إ@��bB �?�ء ر���ن؟

4((((+��b))))CD� J))))�A ا# �((((� ه((((7ا ا� <))))� �))))� �))))C"ا�<�((((�! `((((+� وأ �))))� s))))G3�  ..و�((((7آ� @((((3م 
 �"�& ��F��� uDB �@ ي'"�& J;و ***��>=� �f �"�& lه� إ ���  

    و@E�F ذا اW�5ان ����ن ��ذl*** �)=' ا�<� ذا ا� ' @E�F زا\% 
  

�7آ�) ..      �)+�� �� آJ @3م و�!�� "�<�ء �> ا�=�ر �� 4+� ر��(�ن وأن � (J ��(�� د"(3ة @('"3 T�� أن 
�   ).�!��?�ب �

َ�ْ!َ�ُ� اْ�َ<ْ'ِر َ�ْ!ٌ� ِ�ْ> َأْ�ِ� 4َ(ْ+ٍ�  : "-�)��K  -أن �� ر���ن �!�� ا�<'ر �!� �> أ�� 4+� ;�ل .. (�7آ�
   ]).٣: ا�<'ر" [
�، و�(> ;(�م ر��(�ن إ@��B(ً�            {أن .. �7آ�)�Bم �(> ذ')>� �)� �)� �)Daُ �ً��> p�م ر���ن إ@��Bً� وا���(�

�<'م �> ذ �� �� �Da �ً��وا�����B{.   
�((7آ� .. �))Bأ)      <!c�!))`ا� w�))��&3اب �+((=�، و))�  ).إذا د�((J ر��((�ن ��w))1 أ�((3اب ا�?=((� وw))>�ّa أ
�{: @<3ل -�J و"%  -أن ا# .. (و�7آ��� �� وأB� أ�Wي Bq� م�!Fا� lإ �   ).}آJ�" J ا�> Vدم �
3�b �(� 4(+� ا����(� وا�De(�ان    .. أ��D@ ��!� J�A� !       J)ه ،�)G�ن ا���ر��( b)(� م�)p <)� 7آ�)� و

�Gا��=3ن ا�<3ا �    !أدرك �)b ر���ن ا�!3م أم أه� �
وا����(J وا�('"�ء   .. وا��1��K)�" �C ا5ذآ(�ر  .. وا��3�� واDe�&l�ر.. ���در ر��b ا# �����Dغ ��)��دة

��5&1�ر..   
 b��� م��nن ا�ا#  -آ �إذا د�J ر���ن DB(� �(> ;(�اءة ا�1('@9 و�?���(� أهJ) ا��((� وأ;�(J          -ر��

�%وة ا� K�"�1Fن �> ا��V�>.   
          �+=)� ،s�)& J)آ �)� �+)�(�وآ�ن �)� ا���� @^�� ا�<�Vن �� ;!�م ر���ن �(� آ(f J(%ث �!(�ل، و
  .;�((((((((((((�دة، و�)�((((((((((((+� �((((((((((((� آ((((((((((((J "`((((((((((((� �((((((((((((=+� أ�((((((((((((3 ا���((((((((((((�ء ا�)/((((((((((((�رديّ 
  .وآ(((((((((((((�ن ا5&(((((((((((((3د @<(((((((((((((�أ ا�<(((((((((((((�Vن �(((((((((((((� آ(((((((((((((J �!��(((((((((((((!> �(((((((((((((� ر��(((((((((((((�ن    

وآ�ن ;��دة @^(��  . +� �� f%ثوآ�ن ا�=^)� @J(D ذ�b �� ا�)`� ا5وا�� �=� ���p، و�� �<!� ا�`
              J)))!� J)))ث و�(((� ا�)`(((� ا5وا�(((� آ%)))f J)))ن �(((� آ�، و�(((� ر��(((�دا\�((( s�)))& J)))ن �(((� آV�)))>ا�.  
 63)))1B �)))D!=� �)))�  .وآ(((�ن ��`(((��)� �(((� ر��(((�ن &(((�3ن ���(((� @<�ؤه(((� �(((� a!(((� ا�F(((%ة و"(((> أ

�(7آ� أن ر��(�ن &(�!J ا��<(3ى،       .. أ�� �)f ،b)�DB �)� ا��<3ى j>1�� j�(�� <@7آ� أن �%ح ا�'ار� 
�)��K  -;�ل -" :      3)>ُT��َ �ْ) ُT�(َ�َ �ْ ُ�ِ�ْ);َ <ْ)�ِ <َ@7ِ)Tا� K)�َ"َ :َ�ُِآ �ُم َآَ��!َQF3ا ُآِ�َ: َ"َ�ْ!ُ ُ� ا�=ُ�َV <َ@7ِTا� �َأ@�َ+ �َن َ@
  ].١٨٣: ا��<�ة" [

        ��)�D� <@W\�)D3ن �(> ا���<(!> ا�) @ K)�� �)��C1� ��>@ �!ن وآ�ر�� �� ��� !� @)�' ا����� ر
�؟�   و3fا

�<�� 4+� ر���ن آ!�:   
      �!)�>@ <)� J)!�>أن ا� lآ(� إ��و��> آ�ن ا�=�س @3��Dن �<'وم �3&� ا�F!�م، و@?'ون �!� �!(�ًا و
     �))� '?�))�� �))��"�((K ا�3�((� ا�((7ي @�G((� ا#، و@)ّ�((�6 ���/�"((�ت وا�<��((�ت وأداء ا�3ا��((�ت، و��

وا���(7@� و��(!!s    ر���ن أ3Bاع آ_!(�ة �(> ا��^��D(�ت ا��(� �(� � (> �(� ا�`(+3ر ;��(�، آ�n&(�اف          
       b)ذ� J)ت آ�ا�/�;( �)� s )ت �� ا��)(: وا����ا5و; �"�Gا�� ا�<=3ات، وإ��ا�3�Fات وا��+� أ��م 
�1?(((((((((((((((� اn�+(((((((((((((((�د وا�)!(((((((((((((((�ء وا���(((((((((((((((�!� اC�B(((((((((((((((�رًا ��(((((((((((((((�"� ا�D/(((((((((((((((3ر      .  

     �)+Bو��(@ 3اB�)ن، وآ!(� آ�+� �� ر��(��3ا @<�3ن أ@B�آ!� آ �=(���و�3 ���A=� �� ��ل ا����، و
�)))))))F��E ا5"�(((((((�ل �      �� و�(((((((� آ(((((((�3Bا "�!((((((()))))))�" <)))))))1B �)))))))� <!)))))))��)(((((((' ا��D(((((((�ز  �)))))))=��(.  

  وآ((((((((J 4((((((((� �((((((((� ا��(((((((('اع �((((((((> ��((((((((�*** وآ((((((((J �!((((((((� �((((((((� ا��((((((((�ع �((((((((> &((((((((�� 
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

   :� !� B)!� ر���ن آ�� "�4� ا����                                 
lًم: أو�!Fم ا��ة أ� �ا"��:   

 %)))))&nن ا�ن رآ(((((> �(((((> أرآ(((((�م ر��(((((�!)))))F� <!)))))=fا <!c�)))))`� lه(((((7ا ا�(((((�آ> إ E)))))F@ lم، و:  
   .ا�1'@9} إ�B� ا5"��ل ���=!�ت وإ�B� � J إ��ئ �� 3Bى{: �<�3� -�J و"%  -ا�n%ص #  -١
٢- ����ع �<�3n3 رد       {: ا)+� �)=� u!)� �)� ه(7ا �)Bأ�'ث �(� أ�� <� {     J)�>ا���(�� ا�� K)�" :)�وا�3ا

��+�� "�K ا�F!�م أن @�ا"� ه7@> ا�`�c!> ا��7@> ��!p j>1�@.    
� ا�<�: إ�(K ا# و�('6 وإرادة ا�_(3اب �=(� و�('6     !�3��وأ�(� ��ا"(�ة   . ��A� ��ا"�ة ا�n%ص �� 3ن 

             J)�Dا� �)���A (�م ا�)F!�م ��!)+(� ��p E)F@ K)(!�م ا��(�� و@=(�ل  ��(��)����ع �� ا�F!�م �� (3ن nا
� ا����e وا�)<�ب� s�'@وا�_3اب و.    

��(�ع  nا����� ا j>1@ أن J>(@ Jوه         �)���&(3ل ا# �(� ا�F(!�م وه(J)+?@ 3 وا��(�ت ا�F(!�م و��/%
�B�وأرآ.   

�(�)�� أ� (�م ا�F(!�م واcn(%ع "�!+(�             .. أ�� ا� �@� b1)FBه('ي ا�=�(� أ K)�" b�3)p 3ن) @ K)و��
     s);3@ '); م�!)Fم ا��) �A� J+?ن ا�q� ،د�ر4n3ى و��3ر دروس ا��3"!� وا�Dا�)�� وا� Jال أهh&و

� ا����� �� �3C1ر �> �3C1رات�  .ا�F!�م أو �D� <� �/D/�ا

� �� ه7ا ا��5 �q@?�ز�   :و��� @=��e ا��n�م 
    :وه� أر�)� أرآ�ن: أرآ�ن ا�F!�م: ا5ول

 �\�Fوا� �+�وه3  -ا�=!� وا��n�ك "> ا��D/�ات وا��W�ن وه3�c <� 3ع ا�`�u إ��a Kو
sB> ا��3ا� ���3م ا�^Fا� K�" در�ا�< J;�(ا� ���ا����� ا��.  

  
�B�_م وه��: ا��!Fات ا�'�D:   

    .ا�?��ع �� B+�ر ر���ن -١
    .إWBال ا��=� ����!�ر6 -٢
    .ا5آJ وا�`�ب ��)�'ًا -٣
�� ا��7e@� وا�'م -٤nا �=>� J_� وا�`�ب Jه3 �� � � ا5آ ��.  
   .ا�1?��� -٥
   .ا��<�ء ا�)�' -٦
    .��وج دم ا�1!� وا�=D�س -٧

    :� �وه�ت ا�F!�م وه� آ_!�ة و�=+�: ا�_��9
    .ا������e �� ا������ واl&�=`�ق "=' ا�3G3ء -١
   .ا�p3�ل �� ا�F!�م -٢
٣- �"%��    .��s ا��@j وا

s�    :Vداب ا�F!�م ا�3ا��� و�=+�: ا��ا
  .ا��=�ب ا� 7ب -١
٢- ��!eب ا��ا��=.  
  .ا��=�ب ا�=�!�� -٣
  .ا��=�ب 4+�دة ا�Wور -٤
  .ا��=�ب ا��e �� ا��)��%ت -٥

u��^م ا�: ا��!Fداب ا�V����1�:  
��A!� ا��31ر و�)?!J ا�D/3ر -١.  
  .آ� ا����ن "> ا��3e و��3ل ا� %م -٢
٣- �\�Fر ا��إ�/.  
  .ا��<�ب إ�K ا# ���F';� وp��E ا5"��ل -٤

���ا"�ة أ� ��� .. أ�� ا� �@� lإ ��@ l ب�ن وا�����@q�و�7آ� أن ا��F� j!�3!�م ر���ن 
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  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

!Fا� u!�� ،��، وا���ع ه'ي ا�=�� �!cلو�4و�م و�4اب، �<' ;�(c <" م �?�د �3ع�ع {: '@ ��
��� و�4ا��(c أن @'ع �� ���� # u!�� ،�� J�(ور وا�W3ل ا�;{.  

�+� �qن ا�)���!> �+� .. أ�� J�(ا� b=�3D@ lم، و�!Fس ا��أ& �+Bq� م�!Fم ا�� �A�3�b ا��n�م D@ %�
J!�;.  
�ً!B�f :�\ا�Dا� K�" �C��1ا��:  

و;�3ل ا�F!�م @���Wم ;��3+�، � !� @���!� أB�س ا��r@�D �� ا�3�Fات  ���F%ة ه� "�3د ا�'@>
�، وه� @)��3ن أن ا�D1�ظ "�K ا�3�Fات �� �DB 3�3ن �� ا�!3مF@ ��=!� ،�+(!!��ا�3ا��� و

  .}ا�)+' ا�7ي �!=� و�!=+� ا�F%ة ��> ��آ+� �<' آ�D{: ;�ل. أو;��+� أو�: وأوآ' �� اn&%م

 �B�=ا�� w��f ن�ر�� -آ K��(�l @ 3ن "��' أ�'ًا "��'ًا، وإن آ�ن �!(� آ(F� J(�� �!(�     : @<3ل -� ا# 
     �� ود�(((((())))))�1� <))))))� �))))))�+B5 ،ة%))))))F3م وا�))))))Fن، ا����))))))F^ن ا��))))))�� ((((((3ن �!((((((� ه� K))))))��.  

����� <�� وه(3 �(� "��3(�، وآ(�ن W)@ lال @(7آ�            : (;�ل ���رك )G�� �)� �B�)=ا�� w)��f K)�" wد��
� ���� د��=� "�!� ;�ل��1pأ :��6 �� أ;'ر أن أ��p ا���ر�� آ�� آ=w ا��p، و�(� أ;('ر أp(3م    @� إ�3

�� �Aذآ� ا# �1pأ Kل إ�WB3م، و�� أ;'ر أن أpأ w=آ �آ�U     �)+(� 6�)أذآ w)=آ �ل  . آ�(�); �)f :  �)+ا��
       �"�)& �!B')ا� �)� �="')��     ) ��(�ت �(> و;�(�   : إذا ����=� "(> f(%ث �(% @3+�)��وآ_!(� �(> ا�=(�س 

و@�1: أن ا�5(� ه(ّ!> وه(De� ...    3%ت �!)�ض "> أداء ا�3�Fاتا�5%م وا�����%ت، أو ا�=3م وا
�!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))C" #ا ')))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))=".  

�ً_��f :E@ا���او K�" ظ�D1ا�:    
�         {: ;(((((((�ل)))))))�Bم �(((((((> ذ')))))))>� �)))))))� �)))))))� �)))))))Daُ �ً�  .}�(((((((> ;(((((((�م ر��(((((((�ن إ@��B(((((((ً� وا���(((((((�

���(�ت ا{@(�ت ��(K آ=)� K)�" ')�(B          : و�� �'@9 ا���\: �> ز@' ;�ل �)=(@ <!����)�آ�ن ا�<�رئ @<(�أ 
�)))))))))F(ل   ا��))))))))); م�3ل ا�<!((((((((()))))))))c <)))))))))� :  �)))))))))?Dا� ')))))))))=" l3ن إ��)))))))))F=@ 3اB�)))))))))آ �و�(((((((((.  

� "'م اFBl(�اف ;�(J ا�n(�م �(qن ر&(3ل ا# ;(�ل      ��(> ;(�م �(s    {: و��� @=�b� �e أ�� ا� �@� ��ا"�
وإن �> ���م اn@�(�ن وا���l(�ب �(� ا�F(!�م ا�1(�ص "�(K       } إ���� ���F=@ Kف آ�: �� ;!�م �!��
� �(� ر��(�ن، l &(!�� �(� ز��B=(� �!(9 آ_(�ت أ&(��ب          ا�<!�م، و"'م ا���(?� �=(� أو ا��`(�   )=" Ja

ا��D=� وأw1�p ;=3ات "'ة ��a �)� <=D(�ض ا��(�ا�� ا���e@(� وا�5(%م وا�����(%ت �)(' ا�n/(�ر         
� �((> �?((3ن و�+((3 �)?�((!>    ))Bو�@ �))��  .���4((�ة ��((� @?)((J آ_!((�ًا �((> ا�=((�س "((> ا�<!((�م a((���!> و

�ً(�    :اnآ_�ر �> ا�7آ� و;�اءة ا�<�Vن: را
آ�ن ا�=�� أ�3د ا�=�س، وآ�ن أ�3د �� @ 3ن �� ر��(�ن  : ;�ل -ر�G ا# "=+��  -�)> ا�> "��س 

�!> @�<(�J)@��� 6 �!'ار&(� ا�<(�Vن، وآ(�ن ���@(J @�<(�6 �(� آ(J �!�(� �(> ر��(�ن �!'ار&(� ا�<(�Vن               
  .����&3ل �!> @�<�J@��� 6 أ�3د ���^!� �> ا��@E ا���&��

�%وة ا�<�Vن و�'ار&�� �� ر���ن، وآ!(� و;('   و;' &�j أن ذآ�B� �B�ذج �> ��ص ا K�" ����
4َْ+ُ� َرَ�َ��َن ا�7ِTي ُأWِBَْل ِ�!ِ� اْ�ُ<V�ُْن ُه('ًى ِ��=T(�ِس َوَ�!Qَ=(�ٍت ِ�(َ> اْ�ُ+(َ'ى      : " -�)��K  -أWBل ا# �!� ;�ل 

    ].١٨٥: ا��<�ة" [َواDُ�ْْ�َ;�ِن 
     ))))�� �))))!� �))))��%و J))))ن، و�)Vف ا�<((((��))))`� �  .�"� أ��ه((((�، ووا�((((J �!�ه((((�  �`((((�Tف ا# و;�((((

�(%وة ا�<(�Vن    K�" J�>@ا�)�� و Jأه ����اءة ا�1'@9 و�?�; <� �D@ ن�ر�� Jه�ي إذا د�Wن ا��وآ
�1Fا�� <�.    

و@=�b)� �e أ�(�   . وآ�ن &D!�ن ا�_3ري إذا د�J ر���ن ��ك ��!s ا�)��دة وأ;�K�" J ;�اءة ا�<�Vن
��(7وق �f((�ة ا�(�%و        K)�� و�`(3ع ��')��وأن �1(�ص "�(K ا5ذآ(�ر ا��(3fAرة �Bq+((�     . ةا� (�@� �<(�أ6 

  E!�))ء، وا��1((' وا����ح وا���((��))Fر ا��أذآ(( ��!))& l ،<���))ا� K))Gر J))!B J!�))&ن و�ا�`((!/ s��))>�
�/�s ا�`�u{واDe�&l�ر، �<' آ�ن ا�=��  K�� 6%F� �� u�� �?Dاة أي ا�'eا� K�p إذا{.    

� ;(�ل   )Bأ �)=" Ep7آ� ا        {: و)@ ')(; �)f �)"��� �)� �)?Dا� K�)p <)�      K�)p �)f u�)`ا� s)�/� K)�� #
     �)))))))))))))��� �)))))))))))))��� �)))))))))))))���� آ(((((((((((((A�� �(((((((((((((� و"�(((((((((((((�ة )))))))))))))� w)))))))))))))B�رآ)�(((((((((((((!> آ{.  

�ً���� :�;'Fا�?3د وا�:    



٣١ 
  

 

  

  والسلف ىف رمضان تذكرة اإلخوان دى النىب 

و;(' �(!> ر&(3ل ا# أن ا�?�(s     } أ��J ا�p �;'F(';� �(� ر��(�ن   {: ;�ل ر&3ل ا#: �)> أuB ;�ل
�!> ا�F!�م وا�F(';� �(> �3��(�ت ا�?=(� �!(9 ;(�ل       :}     3/�B+(�،  إن ا�?=(� ��a(ً� @(�ى �+3ره(� �(> 

��> cّ!: ا� %م، وأc)� ا�/)�م وأدا�� �F!�م، : ;��3ا ��> @� ر&3ل ا#؟ ;�ل! و�/B3+� �> �+3ره�
����!J وا�=�س B!�م K�pو{.    

       ً��\�))p E�))p3ى وأ))c �))f 6�))/D� �ن @)(('ه��آ(( <!))D!aر �  .و�((�ء &((�\J إ�((K ا�n((�م أ��((' �(('�s إ�!((
أ@�(� �(�h> أc)(� ��h=(ً� "�(K �(3ع       {: �لإc)�م ا�/)�م، �<(' ;(  : و3pر ا�F';� وا�?3د ��)'دة �=+�

� ا# �(((> �f(((�ر ا�?=(((� و�(((> &(((<)))=�h� K�A)))�� K)))�" ًً &(((<�6 ا# �(((> ا���!(((j ا��^�(((3م      )))�(cأ{.  
�\�Fر ا��ل: وإ�/�{: �<' ;�4!�ً �\�Fأ�� ا� <� ]>=@ l 6��أ J_� �  .}�> �/� p�\�ً� آ�ن �

 -ر�G ا# "=+�(�   - �> "�� وآ�ن آ_!� �> ا���� @�fhون �D/3ره� وه� p�\�3ن �=+� "�' ا#
�> د@=�ر، وأ��' �> �=�J وآ�ن ا�> "�� D@ l/� إs)� l ا�!�(��K وا���(�آ!>    b��\� و��وداود ا�/.

   
    :اl"� �ف واnآ_�ر �> ا�)��دة �� ا�)`� ا5وا��: &�د&ً�

;(' آ(�ن   ��=� اl"� �ف ;' ��آ+� آ_!� �> ا�=�س ا�<�در@> "�!+� �s وروده� �(� ا� �(�ب وا��(=�، و   
ا���� أ��ص "�K �)�+� وا�<!�م �+� ��(� �!+(� �(> ا5�(� ا�)C(!� و��=�&(��+� ��)`(� ا5وا�(� ا��(�          

����u �!+� �!�� ا�<'ر ا��� ه� �!� �> أ�� 4+�.    
     �)�واl"� �ف "��دة ��!�� �)+� &�\� ا�)��دات �> ;�اءة ��<�Vن وا�F%ة وا�(7آ� وا�('"�ء، �)(> أ

 � �� آJ ر���ن "`(�ة أ@(�م ���(� آ(�ن ا�)(�م ا�(7ي ;(�� �!(� ا"� (�          آ�ن ا�=�� @)�{: ه�@�ة ;�ل
�ً�3@ <@�`"{.    

و�%"� ((�ف أ� ((�م @=�K))�" �))e ا�F((�\� ا���@((' �+((67 ا�)�((�دة ا�?�!�((� أن @/�((s "�!+((�، ��+((� @ ((3ن       
    .ا"� ��� ً1!1p� K�" ا��=�

  
�ً(���1ي �!�� ا�<'ر واnآ_�ر �> ا�'"�ء: &�:    

     )�� ا�('"�ء، �!=�F�� �))e(�\� أن @1(�ص "�!(� c!�(� 4(+� ر��(�ن �+((q)�        3ن ا�F(3م �(> أ&(��ب إ��
  .}أ"?((((W ا�=((((�س �((((> "?((((W "((((> ا�(((('"�ء{: أو&((((s أ�((((3اب ا�^!((((� وأ&((((+J ا�/((((�ق إ�!((((�، ;((((�ل

    �وl &!�� وأن ��ص ا����� "�K ;!�م ر���ن @=�&: و;�� ا���1 وه3 و;w ��(�رك ��(�?�ب �!(
� ا�1��(((((((((((((((((�ت  )))))))))))))))))!� K)))))))))))))))))�>�� ا��(((((((((((((((((!��ت و)))))))))))))))))!� �)))))))))))))))))TD �  .ا�((((((((((((((((('"3ات و

3�b ا�^!� ا�)C!�، وا�J�D ا� (�@� وD@ ل ر&(3ل ا#     : ا�7ر أ�� ا� �@� أن�ا�<('ر، �<(' ;( �)�!� :}  <)�
  �))))))))))�Bم �((((((((((> ذ'))))))))))>� �))))))))))� �))))))))))� �))))))))))Daُ �ً�  .};((((((((((�م �!�((((((((((� ا�<(((((((((('ر إ@��B((((((((((ً� وا���((((((((((�

�))�!� <))� �))+� �C"A))� ..ت�ا��((!� �\�))& �))+!� �))De��((����1ي... و�=((�ل �+((� ا�(('ر��ت..  �))@�1� �))+Bوإ ..
�1�     .ر��ء ا��j!�3 �^!�ه� ا�)C!�و�'@�ة ����1ص "�!+� ))pو �))�V K))�"�1((' و� K))�" #ا K�))pو

    .أ��)!>

 
  


