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 :مقدمة الطبعة األولى

 

 الحمد هلل حق حمده , وأتم الصالة وأزكى السالم على نبيه وعبده , سيدنا محمد وآله وصحبه .              

 وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له , وأشهد أن محمد عبده ورسوله.

مقرب ألحكام صيام رمضان مبين ألعمال العيدين, حرصت فيه على بيان  1أما بعد, فهذا كتاب   

فاا   -إن شااالا هللا–مسااا ل تلااك األحكااام و األعمااال باا و ز عبااارة و أوضاات تعبياار , حتااى تكااون 

 متناول فهم كل مسلم ومسلمة ..

 وقد  ريت فيه على ماا أو باه هللا سابحانه ورساوله صالى هللا علياه وسالم مان بناالا المساا ل علاى

الدال ل وربط األحكام بالنصوص من كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مستعينا بفقاه 

 وبيان علما نا رحمهم هللا أ معين. 

ف علت كل مس لة مبنية على دليلها كما أمرنا بذلك أ مة العلم وعلى رأسهم  إمامناا مالاك بان أنا  

نه الحث على لزوم ما فرضه هللا ورسوله من األصبح  رحمه هللا رحمة واسعة , فقد استفاض ع

اتباع الكتاب والسنة,واالعتصام بهما . وأخذ العقا د واألحاككام منهماا , وعادم معارضاة أحكامهماا 

 ب قوال من أخط  من الفقهالا والعلمالا.

 بعض ما أثر عنه رحمه هللا ف  هذا الصدد : -أخ  القارئ–وهاك 

ك بن أن  يقول :الزم ما قال النب  صلى هللا عليه وسلم ف  عن ابن وهب قال :" سمعت مال       

مران تركتهما فيكم لن تضلوا ما تمسكتم بهما,كتاب هللا وسنة نبيه صلى هللا عليه ح ة الوداع " أ

   2وسلم."

وعنه رحمه هللا قال :" كنا عند مالك  بن أن  نتذاكر السنة , فقال مالك : السنة سفينة ناو         

  3ن ا ومن تخلف عنها غرق." من ركبها

                                                             
نفع طيب. ف لفت بينها وزدت فيها زيادات مهمة ال –بفضل هللا –ه رية, وقد حصل بها  1420وأصله ثالث رسا ل كنت كتبتها  ونشرتها سنة  -1 

 تخل بما أردت أن تكون عليه من االختصار , والذي كان من أسباب االنتفاع المشار إليه. 
 
( 20رواه البيهق  ف : المدخل إلى السنن :" باب تعليم سنن النب  صلى هللا عليه وسلم و فرض اتباعها ". وأورده السايوط  فا  المفتاا   ص -2 

 (.1773( وصححه, وهو من بالغات اإلمام مالك ف  موط ه  1/171.والحديث رواه الحاكم ف  المستدرك  
 (88مفتا  ال نة  ص -3 



وقال مالك:" قبض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و قد تم هذا األمر واستكمل, فإنما ينبغ         

  4أن تتبع آثار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يتبع الرأي."

 5وعن ابن وهب قال: قال ل  مالك بن أن  :"ال تعارضوا السنة وسلموا لها."       

وعن عثمان  قال :  الا ر ل إلاى مالاك وسا له عان مسا لة ,قاال :فقاال لاه :قاال رساول هللا        

 صلى هللا عليه وسلم.  فقال الر ل :أ رأيت ؟ 

  6[ 63]النور   "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم.قال مالك :"  

اتباع –وإن كاان لاه فضال –وعن ابن القاسم عن مالك أنه قال :" لي  كلما قال  الر ل قوال       

  7(18عليه لقول هللا تعال: " الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه "  الزمر 

وقال مالك :"إنما أنا بشر أخط  وأصايب فاانوروا فا  رأيا , فكال ماا وافاق  الكتااب والسانة       

 8كل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه."فخذوا به, و

 9وقال رحمه هللا :" لي  من أحد إال ويؤخذ من قوله ويترك إال النب  صلى هللا عليه وسلم."      

 وقد ثبتت عن إمامنا رحمه هللا مواقف كثيرة عملية تؤكد ما قرره :   

عتاذر عان فعال النبا  صالى هللا قال ابن مفلت :" وكره مالك معانقة القادم من سفر  وقال بدعاة وا

فسكك  حين قدم ,ب نه خاص له , فقال له سفيان :ما تخصه بغيار دليال ؟  10عليه وسلم ذلك ب عفر

 .مالك

قال القاض  عياض :وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته ,وهو الصواب حتى يقوم دليل على 

  11التخصيص.

 وهرله , ولم يست ز لنفسه مخالفة السنة. قلت :فر ع اإلمام عن خط ه ف  هذه المس لة لما

                                                             
 (2072 امع بيان العلم وفضله البن عبد البر   -4 
 (82رواه الدارم  , وأورده السيوط   ف  مفتا  ال نة  ص -5 
 (5891-6/356رواه أبو نعيم ف  الحلية   -6 
 (5/331( الموافقات  3/474االعتصام    -7 
 ( بإسناد حسن 1436و 1435رواه ابن عبد البر ف  ال امع   -8 
 (5/134( والموافقات  38-36( وانور التعويم والمنة  8/93السير   -9 
 صلى هللا عليه وسلم وقبل ما بين عن الشعب  قال :" لما ر ع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من خيبر تلقاه  عفر فالتزمه رسول هللا -10 

شاهد عند  ه(وسنده حسن عن الشعب , ول6/139( وابن أب  شيبة ف  المصنف  3/23عينيه ...، الحديث ؛ رواه  ابن سعد ف  الطبقات  
 (.6/335( وسنده  يد كما ف  الصحيحة  22/244الطبران  ف  الكبير  

 (2/387اآلداب الشرعية والمنت المرعية   -11 



وقال ابن وهب: سمعت مالكا س ل عن تخليل أصابع الار لين فا  الوضاولا فقاال: لاي  ذلاك       

على النا , قال: فتركته حتى خف النا  فقلت له عندنا ف  ذلك سنة   فقال وما ه  ؟ قلت :حدثنا 

عاان أباا  عبااد  ييااد باان عماارو المعااافرالليااث اباان سااعد واباان لهيعااة وعماارو اباان الحااارث عاان يز

الرحمن الحبل  عن المستورد بن شداد القرش  قال: رأيت رساول هللا صالى هللا علياه وسالم يادلك 

ثكم بخنصره ما بين أصابع ر لياه. فقاال :إن هاذا الحاديث حسان وماا سامعت باه قاط إال السااعة , 

  12". سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل األصابع

 القارئ اللبيب كيف ترك هذا اإلمام العويم قوله لسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .فانور أيها 

 ومواقفه رحمه هللا ف  تقرير و ت كيد هذا األمر كثيرة ال تسعها هذه المقدمة  .   

وعلى هذا المنهج صار أتباعه: وهاهو ذا العالمة الفقيه أشهب بن عبد العزيز رحمه هللا يعطينا    

 على ذلك  : مثاال 

فقد  ل  يوما بمكة إلى ابن القاسم فس له ر ال عان مسا لة , فاتكلم فيهاا عباد الارحمن, فصاعر لاه 

أشهب و هه, وقال لي  هو كذلك ثم أخاذ يفسارها ويحاتج فيهاا, فقاال لاه ابان القاسام : الشاي   أي 

  13القاسم., فلم يراده ابن ولو قاله ستين مرةمالك( يقوله عافاك هللا, فقال أشهب: 

فانور رعاك هللا كيف رد أشهب قول شيخه وإمامه حين خالف الح ة والدليل , بل صر  ب ناه ال 

ي خذ به ولو قاله اإلمام مالك ستين مرة, وأقره ابن القاسم على ذلك ولم يتعصب لقول إماماه حاين 

 رأى الح ة على خالفه.

ساا ر األ ماة المتبعاة ماذاهبهم فا  العاالم  وهذا األصل الذي التزمه إمامنا مالك رحمه هللا يقاول باه

 اإلسالم  : 

قال اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوف  رحمه هللا : " إذا قلت قوال يخالف كتاب هللا تعالى    

 14وخبر النب  صلى هللا عليه وسلم فاتركوا قول .

                                                             
( فقال :نا أحمد ابن عبد الرحمان بن أخ بن وهب قال سمعت عم  يقول سمعت مالكا 32-1/31رواه ابن أب  حاتم ف  تقدمة ال ر  والتعديل   -12 

عنه مسلم وغيره وخرج له ف  الصحيت فالقصة ثابتة ,  وقد رواها أيضا  ىيقول : فذكره , وأحمد هذا من المكثرين عن عمه وهو صدوق رو
 (5/219( من طريق ابن أب  حاتم , وانور الموافقات   1/124البيهق  ف  سننه  

ا نبيال بن عبد العزيز أبو عمرو و يقال اسمه مسكين و أشهب لقب روى عن مالك وتفقه به وكان فقهيه و(. وأشهب ه1/261ترتيب المدارك   -13 
( . و ابن 263/ 1/259.   انور ترتيب المدارك   204حسن النور من المالكيين المحقيقن ألف مدونة تسمى مدونة أشهب  , توف  رحمه هللا سنة 

خير الرحمن بن القاسم بن  نادة , اصله من فلسطين وسكن مصر , رحل إل  مالك وتفقه به وروى عنه , وقد س ل عنه هذا األ دالقاسم هو عب
,  191فقال: ابن  =         = القاسم فقيه , قال ابن عبد البر: كان ر ال صالحا صابرا , وروايته ف  الموط  صحيحة قليلة الخطا , توف  عام 

   259-1/250رحمه هللا.  ترتيب المدارك 



د أرى الرأي اليوم و أتركه كل ما تسمع من  ,فإن  ق بو قال أيضا  :ويحك يا يعقوب , ال تكت     

  15.دغدا ,وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غ

بهذا التو يه؛ فلم يكن يتبع إمامه فيما وهر له مخالفته للدليل ولذلك  الا عنه أنه  16وقد أخذ يعقوب

 مع  قرينه محمد بن الحسن خالفا إمامهما ف  ثلث المذهب. 

ه هلل : " كل ما قلت فكان عان النبا  صالى هللا وقال اإلمام محمد بن إدري  الشافع  رحمك        

    17عليه وسلم خالف قول  مما يصت فحديث النب  صلى هللا عليه وسلم أولى وال تقلدون ."

وقااال اإلمااام أحمااد باان حنباال الشاايبان  رحمااه هللا : " رأي األوزاعاا  ورأي مالااك ورأي         

 ......  18 اآلثار "سفيان, كله رأي,  وهو عندي سوالا, وإنما الح ة ف  

"هذه أقوال األ مة رحمهم هللا تنطق بوضو  و اللا على و وب التمسك بعرى الحديث وتنهى    

عن تقليدهم دون دليل واضت أو برهان ال ات ولاذلك فاإن مان تمساك بالسانة الصاحيحة ولاو خاالف 

 ك بغرزهم .عن طريقتهم بل هو متبع لهم متمس امباينا لهم و ال خار  نبعض أقوالهم  ال يكو

قال شي  اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا :"وإذا كان الر ل متبعا ألب  حنيفاة أو مالاك أو الشاافع  أو 

أحمد ورأى ف  بعض المسا ل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان أحسن ف  ذلك ولم يقد  ذلاك فا  

لى هللا علياه وسالم دينه وال عدالته بال نزاع ,بل هذا أولى بالحق و أحب إلاى هللا وإلاى رساوله صا

ممن يتعصب لواحد معين غير النب  صلى هللا عليه وسلم كمن يتعصب لمالك أو الشافع  أو أحمد 

  19أو أب  حنيفة ".

إذا اتضت لك أيها القارئ الكريم  المعنى المذكور, فهاك مثاال يزيده وضاوحا ووهاورا , ولماا     

 المثال ف  هذا اإلطار وباهلل التوفيق:  كان من موضوع الكتاب  أحكام صيام رمضان فقد  علت

 

 

                                                                                                                                                                                              
ار وتحذيرهم  عن االبتداع الشا ع ف  القرى واألمصار أورده الفالن  ف  كتابه: إيقاو همم أول  األبصار  لالقتدالا  بسيد المها رين واألنص -14 

  50من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهالا األعصار. ص 
 (  بإسناد صحيت.504-3أخر ه عبا  الدوري ف  التاري   البن معين   -15 

حنيفة مع محمد بن الحسن الشيبان  المتوفى سنة (. ويعد أشهر تالمذة اإلمام أب  182هو يعقوب بن إبراهيم  األنصاري أبو يوسف ت  -16 
 189)) 
 ((بإسناد صحيت. 68أخر ه ابن أب  حاتم ف : آداب الشافع  ومناقبه  ص -17 

 ( بإسناد صحيت 2/149أخر ه ابن عبد البر ف  ال امع   -18
 (42التعويم والمنة ف  االنتصار للسنة  ص -19 



 

  مثــال موضـــح:

 حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان :

 مذهب اإلمام مالك رحمه هللا ف  المس لة :

قال رحمه هللا :"من أكل أو شرب ف  رمضان ساهيا أو ناسايا أو ماا كاان مان صايام وا اب علياه 

 20يوم مكانه." عليه قضالا,أن 

 للسنة الصحيحة الثابتة : فمذهب اإلمام رحمه هللا وهو مخالفهذا هو 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب , فليتم صكومه فننمكا أمعمكه قال النب  صلى هللا عليه وسلم " 

  21ربه وسقاه ".

 22وال كفارة " فال قضاء عليه" من أفمر في رمضان ناسيا وف  رواية 

اإلماام مالاك وي خاذ بقاول النبا  صالى هللا علياه وسالم فالوا ب هنا علاى كال مسالم أن يتارك قاول 

 ,وهكذا ف  سا ر األحكام ال يقدم فيها على الدليل قول إمام من األ مة ال مالك وال غيره .

 [7"  ] الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه  قال هللا تعالى :"   

 " له يا أيها الذين ءامنوا ال تقدموا بين يدي هللا ورسووقال سبحانه :"   

 [ 1] الح رات 

 23من رغب عن سنتي فليس مني"وقال النب  صلى هللا عليه وسلم :"  

                                                             
 (193الموط   ص -20 

 (171ومسلم  ( 1933رواه البخاري   -21
  182( وقال:صحيت على شرط مسلم ووافقه الذهب  , وقال الحافو ابن ح ر: إسناده صحيت. بلوغ المرام ص1/595/1569رواه الحاكم   -22  
 (1401( ومسلم  5063رواه البخاري   -23  



فمن ترك السنة لقول اإلمام مالك رحماه هللا فقاد عصاى هللا ورساوله صالى هللا علياه وسالم ولام    

ق يكن متبعا ال للكتاب والسنة وال لإلمام مالك, ألن هذا األخير قال:" انوروا ف  رأي فكل ما وافا

   24الكتاب والسنة فخذوه و كل ما لم يوافق الكتاب  والسنة  فاتركوه."

 25وقال:" لي  من أحد إال ويؤخذ من قوله ويترك إال النب  صلى هللا عليه وسلم."

قال العالمة محمد األمين الشنقط  رحمه هللا :" أ مع العلمالا علاى أن الم تهاد المطلاق إذا        

الفا لنص من كتاب أو سنة أو إ ماع أن دليله  ذلك باطل بال خالف , وأناه أقام با تهاده دليال  مخ

يرد بالقاد  المسمى ف  األصول بفساد االعتبار , وفساد االعتبار الذي هو مخالفة الدليل لانص أو 

إ ماع من القواد  الت  ال نزاع ف  إبطال الدليل بها, وإليه اإلشارة بقول صااحب مراقا  الساعود 

 :  ف  القواد 

 كل من وعى روالخلف للنص أو إ ماع دعا        فسادا العتبا      

وبما ذكرنا تعلم أنه ال ا تهاد أصاال وال تقلياد أصاال فا  شا لا يخاالف نصاا مان كتااب أو سانة أو 

 26إ ماع."

قال اإلمام الذهب  معلقا على قاول بعضاهم: إن اإلماام لمان التازم بتقلياده كاالنب  ماع أمتاه ال        

 تحل مخالفته   

" قلت : قوله ال تحل مخالفته م رد دعوى وا تهاد بال معرفة بل له مخالفة إماماه إلاى إماام آخار  

  27له " ح ته ف  تلك المس لة أقوى, ال بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن

 قال العالمة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدس  رحمه هللا:         

" ولي  ينبغ  أن يلتزم قول أحد من المخلوقين على االساتمرار إال قاول النبا  المختاار صالى هللا 

عليه وعلى آله وصحبه األبرار , ولو كان ذلك سا غا لكان قول كل كبيار مان الصاحابة أولاى با ن 

  28ويختار, فاعتبروا يا أول  البصا ر واألبصار."  يقلد

                                                             
 سبق عزوه  -24 
ال يصت أن يقال فيه هو متبع للمذهب لما سبق , وألمر آخر : وهو أن فمن أخذ بقول اإلمام وترك السنة لم يكن متبعا ال للسنة وال لإلمام , و -25 

 ونحوها ليست داخلة ف  تعريف المذهب , فإنه ف  االصطال  :  ةهذه المس ل
ا خليل ف  مختصره مختصر ة  حقيقةعرفية ف  ما ذهب إليه إمام من األ مة ف  األحكام اال تهادية( قاله الشي  الحطاب ف  شرحه لقول العالم

فقوله من األحكام اال تهادية يدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع النصوص " على مذهب اإلمام مالك بن أن ( , قال الشي  الشنقط :
 ( 7/486.أضوالا البيان  "الشرعية السالمة من المعارض

 (7/486أضوالا البيان ف  إيضا  القرآن بالقرآن   -26 
 ( 8/90سير أعالم النباللا   -27 



     29وهذا الذي ذكره رحمه هللا قد انعقد عليه اإل ماع كما سبق.

و الباد لاا  أن أبااين هنااا : أن أ متنااا  رحمهاام هللا  فيماا خااالفوا فيااه الاادليل لاام يكونااوا متبعااين        

ا ه  لسبب من األسباب التا  يعاذرون بل مخالفتهم إنم -حاشاهم  –للهوى أو  متعصبين ألقوالهم 

 ,وهم ف  ا تهاداتهم وأحكامهم بين األ ر و األ رين . 30بها 

كما انه مان المهام  ادا أن اذكار فا  هاذا المقاام ب ناه ي اب علاى المسالم ماع تمساكه باذلكم          

مان األصل األشم الذي سبق شرحه, أن يحفو مقام األ مة ويقر بفضالهم , وماا  ارى علاى أياديهم 

نفع لألمة ونصرة للدين , وبيان ألحكامه وآدابه وشر  لمعانيه وألفاوه , ف ازاهم هللا عناا خيارا , 

 وهم ر ال ونحن لهم عيال , ورحم هللا امرلاا عرف قدر نفسه.

 أما بعد,

 فان من أعوم نعم هللا على عبده, أن يحييه حتى يدرك شهر رمضان : 

أن ر لين من بَِلّ  قادما علاى رساول هللا صالى هللا علياه  عن طلحة بن عبيد هللا رض  هللا عنه:" 

وسلم, وكان إسالمهما  ميعا, فكان أحدهما اشد ا تهادا من اآلخر, فغازا الم تهاد منهماا فاستشاهد 

ثم مكث اآلخر بعده سنة ثم توف . قال طلحة : فرأيات فا  المناام, بيناا أناا عناد بااب ال ناة, إذا أناا 

ف ذن للذي توف  اآلخر منهما ثام خارج فا ذن للاذي استشاهد ثام ر اع  بهما. فخرج خارج من ال نة

إل  فقال ار ع فانك لم ي ن  لك بعد. فاصبت طلحة يحدث به النا , فع بوا لذلك, فبلغ ذلك رسول 

؟ فقاالوا: ياا رساول هللا, هاذا مكن أي ذلكك تعوبكونهللا صلى هللا عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال:" 

ادا ثم استشهد ودخل هذا  اآلخر ال نة قبله. فقال رسول هللا صالى هللا علياه كان اشد الر لين ا ته

فصام وصكلى ككذا وككذا  ,أدرك رمضان؟ قالوا:  بلى, قال:  و أليس قد مكث هذا بعده سنةوسلم: 

فمكا بينهمكا ابعكد ممكا بكين ؟ قالوا بلى, قال رسول هللا صلى هللا عليه وسالم: من سودة في السنة

 31"السماء واألرض.

فما أ لها من نعمة, وما أعومهاا مان غنيماة, و إنماا يساتفيد منهاا مان أحسان اساتغالل هاذا الشاهر 

باالستكثار مما شرع فيه من أنواع العباادات ماع اإلخاالص والمتابعاة. وعلاى رأ  تلاك العباادات 
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المختصكر الوكامع الصيام, الذي ت د أحكامه وآدابه مبينة ب دلتها ف  هاذا الكتااب, الاذي أساميته :" 

 .المفيد في بيان أحكام صيام رمضان واعمال العيد "

أسا ل هللا الكااريم ب ساما ه الحساانى أن ي عاال مضامونه مطابقااا لعنوانااه, وان يكاون محتااواه نافعااا   

 ناة  -لعباده, وان ي عله سبحانه سببا لنيل مرضاته, و وسيلة للفوز بالنعيم المقيم ف  أعلى  ناتاه 

 م وى ل  ولوالدي ومشايخ  و أهل بيت , ولمن دخل بيت  مؤمنا.  علها هللا  -الفردو  

 رب ا علن  مقيم الصالة ومن ذريت  ربنا وتقبل دعالا.

 

 

 : وكتـــــــبه

 أبو عبد هللا حماد بن أحمد القباج المراكشي

 1425ضحى يوم الثالثاء الحادي عشر من شهر ومادى األولى من عام  

 2004يونيو للتاسع والعشرين من  الموافق 

 بمراكش الحمراء 

  



 :مقّدمة الطبعة الثانية

 

وأشهد أن ال إاله إال هللا وحده ال شريك ، احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه، كما حيب ربنا ويرضى
 أما بعد: صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا. له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،

 عند كل مسلم؛ أن هللا تعاىل إمنا خلقنا لعبادته. فإن من املقطوع به
ْنسَ  اْلِْن   َخَلْقت   َوَما} قال عز من قائل: ُ  ْ  أ رِيد   َما( 56) ِليَ ْعب د ونِ  ِإّل   َواْْلِ  أ رِي د   َوَم ا ِرْزق   ِم نْ  ِم   ْ

ةِ  ذ و الر ز اق   ه وَ  اّلل َ  ِإن  ( 57) ي ْطِعم ونِ  َأنْ   [58 - 56: الذارايت{ ]اْلَمِتي   اْلق و 

ومن املعلوم أيضا أن هللا تعااىل   يا ه ااذا الباات الخاياراتناا وأاوائناا، بال باا  لناا ماا اال العبااد  الا  
خلقناا مان أ ال ققيقهااا، وباا لناا أصااواا وفروعهاا، كماا علمنااا سابحا ه شاروك وكيعياا  وآدات كال فارع ماان 

 تلك العروع.

 لقبول ذلك الاعبد، واحلصول على ثوابه.والازام ذلك والعمل به، شرك 

 والوسيل  إىل معرف  تلك الشروك والكيعيات؛ إمنا ال: طلب العلم، والاعقه يف الدين.
 32«.من يرد هللا به خريا يفقُه يف الدين»ولذلك قال النيب صلى هللا عليه وسلم: 

من شروك قباول العبااد  مان اخلاالق  فمن اخلري الذي يُاَور ِّثه الاعقه يف الدين لصاحبه: أ ه حيقق له شرطا
  ل وعال.

 ويبقى الشرك اآلخر؛ واو اإلخالص هلل، واباغاء و هه:

 اْلَم  ْو َ  َخلَ   َ  ال   ِي ( 1) قَ  ِدير   َش  ْء    ك    ِّ   َعلَ    َوه   وَ  اْلم ْل      ِبيَ  ِد ِ  ال   ِي  تَ بَ  اَر َ } قااال هللا تعاااىل:
ل وَك  ْ  َواْْلََياةَ   [2 ،1: امللك{ ]اْلَغف ور   اْلَعزِيز   َوه وَ  َعَمًل  َأْحَسن   أَيُّك  ْ  ِليَ ب ْ

ل وَك  ْ }" :عضيل بن عياا القال  قبال حا  العمال ال يُ ذلاك أن و  ،أخلصاه وأصاوبه {:َعَم ًل  َأْحَس ن   أَيُّك  ْ  ِليَ ب ْ
 ."على السن  أن يكونوالصوات:  ،هلل أن يكوناخلالص: و  ،يكون خالًصا صوابً 

وتعاااوع علااى ققيااق ذلكاام اااادل ارلياال  الاقاارت إىل هللا علااى علاام وبصااري ، يف بعاا  فااروع العباااد ،  
 كنت أل ْعُت كاات: 

 الجامع المختصر المفيد في بيان أحكام صيام رمضان وأعمال العيد.
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بيان وض حُت فيه املشروع يف العبادات الاالي : صيام رمضان، والعمل يف عيَدي العطر واألضحى، مع 
 فضل اال اهاد يف الاعبد يف رمضان وعشر ذي احلج .

 كل ذلك بخاصار غري ُمِّل، وتوضيح غري ُمِّل.

طيلاا  -ويساار أ أن أُقَاادم اليااوم إىل القااراء الكاارام؛ طبعاااه الثا ياا ، والاا  أضااعت إليهااا مااا ا امااع عناادي 
رائااد، مااع قرياار املزيااد، وتنقاايح املزيااد ماان معيااد الزوائااد، وعفااع الع -ااااتا السااناا العاصاالاا بااا الطبعاااا

 عليه.

وأر و بذلك كله؛ عظيم األ ر وتوايل احلسنات، من كار  العطاااي وااباات سابحا ه، فقاد وعاد باذلك 
إن مم ا يلق   ام  من م ن عمل ه وحس  اته »  بي ه صلى هللا عليه وسلم من سعى يف  شار العلام الناافع، فقاال:

  33«،..علما نشر  :بعد موته

من عشري العلم النافع، وأن ياقبال ماين بقباول حسان، إ اه بَاار    -ما َحيِّيت-ل هللا تعاىل أن جيعلين أسأ
 كر ، رؤول رحيم، واو سبحا ه السميع العليم..

 فدو كم أيها القراء األفاضل اذه الطبع  املهذب  املزيد ، وال تنَسْوأ من صاحل دعائكم.
 

 محّاد أبو عبد هللا
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