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ومنن ينقتات ألنلـنا، منن  احلؿد هلل، كحؿده وكستعقـه وكستغػره، وكعوذ باهلل من رشور أكػسنـا إن  

 ٓ رشيك له، وأشفد أن   أن ٓ هلإ إٓ اهلل وحدهُ  مضل له، ومن يضؾل فال هادي له، وأشفدهيده اهلل فال 

 .إىل يوم الدين ولذ آله وصحبه ومن تبعفم بنحسانٍ ويؾم لؾقه  لبده وريوله، صذ اهلل حمؿداً 

وكػيس بتؼوى اهلل وطالته، واغتـام شفر التؼوى بتحصقل ألذ درجاهتا لباد اهلل فلوصقؽم  :ما بعدأ      

دوا َفِنن  َخَر الّزاِد الت ؼوى َوات ؼوِن يا  ﴿ :قال تعاىل ،ا خر زاد وأرجى ذخروكقل أيؿى مراتبفا فنّن   َوَتَزو 

 .﴾ُأوِِل إَلباِب 

:< ×  لـه فؼد صح   ، ر إواخر من رمضاننتار مـفا العشفاخ ،خؾق اهلل الؾقاِل وإيام : لباد اهلل      

وكان جيتفد فقفا  ، وأيؼظ أهؾه ، وأحقا لقؾه، متزره  شد   ، ه كان إذا دخؾت العرش إواخر من رمضانأك  

  >. غرها من الؾقاِلما ٓ جيتفد يف 

  إِّكا َأكَزلـاُه يف َلقَؾِة الَؼدرِ ﴿شلكه:  قال جل   ؛ اكه وتعاىل من العرش لقؾة الؼدرولؼد اختار اهلل يبح

  .﴾َشفرٍ  َألِف  ِمن َخرٌ  الَؼدرِ  َلقَؾةُ   الَؼدرِ  َلقَؾةُ  ما َأدراكَ  َوما

 وأصنح   ،لبادته يف هذه إينام والؾقناِل ولؾقؽم أن جتتفدوا يف  ، هذا اختقار ربؽم :فقا أهل اإلينن

نن ؛لقؾننة الؼنندر إقننوال يف   × لـننه صننح   كننن ، بننل يف الننوتر مننن العرشنن إواخننر ، ا يف العرشنن إواخننرأّن 

  . >رمضان من إواخر العرش من الوتر يف الؼدر لقؾة حتروا:<

 تؽون ـةوَي  ، ولرشين إحدى يوم تؽون ـةفَس  ؛العرش من الوتر يف تتـؼل أّنا العؾم أهل أقوال ومن

أريت لقؾة الؼدر فـسقتفا، وأراين صبقحتفا أيجد  < :ه قالأك   ×لـه  كن صح   ، من لقاِل الوتر غرها يف
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  × الـبي بـا فصذ ادسجد فخر ولرشين ، إحدى لقؾة فؿطركا <:احلديث راوييؼول  >.يف ماء وطني

  >. وطني ماء يف فسجد الصبح

  >.حتروا لقؾة الؼدر، لقؾة ثالث ولرشين<ه قال: أك    × لـه وصح  

 واهلل< : ÷ كعب بن أيب قال وقد . > ولرشين يبع لقؾة الؼدر لقؾة التؿسوا< :  × لـه وصح  

 والـاس أمجعني فصذ أهؾه × الـبي فقفا مجع التي الؾقؾة هي، هي لقؾة أي ٕلؾم إين غره هلإ ٓ الذي

 رين. نفػي تؾك السـة كاكت لقؾة الؼدر لقؾة يبع ولش >.هبم حتى الصبح لقؾة يبع ولرشين

 . ريننولش تسع لقؾة أي .> التؿسوا لقؾة الؼدر آخر لقؾة من لقاِل رمضان< :  ×لـه  وصح  

رين يف كننل نٓ تؾننزم لقؾننة السننابع والعشنن أّنننا بوضننوح تنندل،  × لـننه الثابتننة الروايننات تؾننك فؽننل

وهؽنذا  ،ريننويف يـة أخرى يف لقؾة ثالثة ولش ،بل ربن كاكت يف يـة يف لقؾة إحدى ولرشين ؛ السـني

 .تسع ولرشين إىل

ُل ﴿أن ادالئؽننة تتـننزل فقفننا مننن السنننء، كننن قننال يننبحاكه: ؛ ومننن بركننات لقؾننة الؼنندر  :د اهلللبننا       َتـَننز 

ِم  . لؾقه السالموالروح هو جزيل  .﴾اَدالِئَؽُة َوالّروُح فقفا بِِنذِن َرهبه

 . >ادالئؽة تؾك الؾقؾة يف إرض أكثر من لدد احلىص إن  <: ×لـه  وقد صح  

 >.ه تؼدم من ذكبمن قام لقؾة الؼدر إينكًا واحتسابًا غػر له ما < :  ×لـه  ومن بركاهتا ما صح  

، ويسنؿع فقفننا الندلاء واخلطنناب ، ويؼننرب فقفنا إحبنناب، لقؾنة الؼنندر يػنتح فقفننا البناب  :لبناد اهلل

، الطؾنننب أوان ففنننذا،  طؾبفنننا يف اهلل رمحؽننم فاجتفننندوا ، والثنننواب إجنننر لظننقم فقفنننا لؾعنننامؾني ويؽتننب

  والـسقان. الغػؾة من واحذروا
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 كر وقراءة الؼرآن و اإلكثار من الدلاء ، فؼند ورد لنن السنقدةوالذه ة الصال الؾقؾة هذه يف ويستحب

أي لقؾنة هني لقؾنة الؼندر، منا  أرأينت إن لؾؿنُت  :يا رينول اهلل <:ؾُت قالت: قُ   لائشة بـت الصديق

 . >لـي فالف العػو حتب لػو إكك الؾفم: قوِل: قالأقول فقفا؟ 

الؾفم إكك لػو  ،فم إكك لػو حتب العػو فالف لـا فالؾ ؛ دممـنيا أم به دلت بن اهلل كدلوا وكحن

 ا.حتب العػو فالف لـ

 

بارَك اهلل ِل ولؽم يف الؼرآِن العظقم، وكَػَعـي اهلل وإياكم بن فقه من أيناِت والنذكِر احلؽنقم، أقنوُل 

 م.لرحققوِل هذا، وأيتغػُر اهلل ِل ولؽم وجلؿقِع ادُسؾؿني من كل ذكٍب، فايتغِػروه، إكه هو الغػوُر ا
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ّٓ اهلل تعظننقًن لشننناكه،  احلؿنند هلل لننذ إحسنناكه، والشننؽر لننه لننذ توفقؼننه وامتـاكننه، وأشننفد أن ٓ هلإ إ

 .وأشفد أن حمؿًدا لبده وريوله الدالي إىل رضواكه، صذ اهلل لؾقه ولذ آله ويؾم تسؾقن

 كبنّقؽم يف ّناينِة شنفركم هنذا صندقَة الػطنر، قنال لبند اهلل بنن لؿنرؼند رش  لؽنم ف :لبناد اهلل أما بعند

 واحلننرّ لننذ الننذكر وإكثننى  ،صنناًلا مننن وننر أو صنناًلا مننن شننعر ، فنرض ريننول اهلل زكنناَة الػطننر< : 

  >.ادسؾؿني من والؽبر والصغر والعبد

و فرضنفا  ،ألنرهنملنذ اخنتالِ  و طبؼناهِتم، اخنتال  لنذ ادسنؾؿني مجقنع لنذ اهلل ريوُل  فرضفا

  ٓ  لذ من وجد صاًلا زائًدا لن ُقوِت يومه ولقؾته يوَم العقد، فنن من مل جيِد شقًتا فنن  اهلل ٓ يؽّؾف كػًسا إ

ن تؾزمه كػؼُته من زوجة وولد وخادم ، ويَعفا هيا اإلكسان لن كػسه، ولؿ   .ويمده

ُطفرة  اً وهي أيض ، كعؿته بنوام الصقام والؼقام ؽٌر هلل لذُش  ففي، هلذه الصدقة ِحؽؿة و: لباد اهلل

ُطعؿنة لؾؿسناكني لؽني يغـنَقفم  اً وهني أيضن ، يؽون قد حصل مـه من لغنو أو رفنثلؾصائم لن لسى أن 

 .لؾجؿقع لعقد، فقؽون العقد لقداً ذلك لن السمال يف يوم ا

لرفث، وطعؿنًة فرض ريول اهلل زكاَة الػطر طفرًة لؾصائم من الؾغو وا< : يؼول ابن لباس 

اهننننا بعنننند الصننننالة ففنننني صنننندقة مننننن  لؾؿسنننناكني، فؿننننن أداهننننا قبننننل الصننننالة ففنننني زكنننناٌة مؼبولننننة، ومننننن أد 

 .>الصدقات

 والشعر التؿر بني ما يومتذ طعاُمفم وكان طعام، من صاًلا أو ور من صاًلا فرضفا  ×و الـبي 

  >. ـا إقط والزبقب والتؿر والشعروكان طعام <:÷كن قال أبو يعقد  والزبقب، وإقط
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< : لؿنر بنن اهلل لبد قال،  الصالة قبل العقد يومَ  خترَج  أن فقفا ادستحّب   من الصدقةُ  وهذه

 فاونُ الت جيوز وٓ يومني وأ بقوم العقد قبل خترَج  أن وجيوز>.  الصالة قبل الػطر زكاة تمد ى أن الـبي أمر

 .وآيتخػا  هبا ّٕنا زكاة مػروضة

وألنناد اهلل لؾقـننا ولؾننقؽم إيننام بنناخلر  ،ومننـؽم الصننالة والصننقام والؼقننام  تؼبننل اهلل مـننا: لبنناد اهلل

 الؾفنم ، الؽنريم الشنفر هنذا لتؼناء منن واجعؾـا وققامـا وصقامـا صالتـا تؼبل فالؾفم؛ وصالح إلنل 

 واجعؾـا فقه من ادؼبولني . ، لؾقـا شاهداً  ٓ لـا شاهداً  رمضان شفر اجعل

ْيالَِم َواْدُْسؾِِؿنَي، وأَ  الؾُفم     ين.  َحْوَزةَ  مِ احْ وَ  ،نيكِ رِ نْنشوادُ  كَ رْ نل  النشه ذِ ألز  اإْلِ  الده

ْيالَمَ احْلََرَمنْيِ لِن ِفقه لِ  ـَا َخاِدمَ فهق إَمامَ وَ  الؾُفم     .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿني ز  اإْلِ

 اه. َض رْ وتَ  هُ بُ ه لِن حُتِ ه َوَأْلَواكَ َوَوِِل  َلْفِدِه َوإِْخَواكَ  هُ ؼْ َوفه  الؾُفم  

ا َكُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل كِْعَؿَتك، َوحَتَو   الؾُفم    َيَخطِك.  ل َلاِفَقتك، َوُفَجاَءة َكِؼَؿتِك، َومَجِقعِ إك 

ا َكُعوُذ بَِك ِمْن الَزَ  الؾُفم   َْيَؼام ِص َواجْلَُذام َواجْلُـُونِ إك  ْٕ  .َوَيقهئ ا

 

َ َيننلُمُر بِالَعنندِل  ﴿ :لبنناد اهلل   َوادُـَؽننِر َوالَبغننِي إِن  اَّلل 
ِ
 ِذي الُؼربننى َوَيـفننى َلننِن الَػحشنناء

ِ
َواإِلحسنناِن َوإيتنناء

رونَ   . ﴾ َيِعُظُؽم َلَعؾ ُؽم َتَذك 
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