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ﱁﱂﱃﱄ
يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا لدرس في شرح

للحافظ عبد الغين املقدسي
-رمحه اهلل تعاىل-

في جامع الرضوان بالمدينة النبوية ،نسأل الله -سبحانه وتعالى -أن ينفع به
الجميع.
الدرس اخلامس
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بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه
أمجعني.
ال نزال يف أحاديث الصيام من عمدة األحكام ،وقبل البدء يف درس اليوم ،أنبه احلارضين
واملستمعني إىل أن لقاءاتنا خالل شهر رمضان ،وقبل العرش األواخر منه ستكون يف الليل ،بعد
العرش األول من صالة الرتاويح ،وس ُيعلن إمام املسجد عن هذا -إن شاء اهلل تعاىل.-
باسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله ،أما بعد:
فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعني.
قال احلافظ أبو حممد عبد الغني املقديس -رمحه اهلل :-يف كتابه «عمدة األحكام»يف معامل احلالل
واحلرام عن خري األنام حممد -عليه الصالة والسالم:-
[انقطاع يف الصوت]
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اللهِ :أَنَهَى النَّبِيُّ  -صلى
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ« :سَ َأ ْلتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ َّ
اهلل عليه وسلم  -عَنْ صَ ْومِ َيوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ  :نَ َعمْ » َوزَادَ ُم ْسلِمٌ « َورَبِّ الْكَعْبَةِ» .
اللهِ  -صلى اهلل عليه وسلم
عَنْ أَبِي هُ َريْ َرةَ  -رضي اهلل عنه  -قَالَ  :سَمِ ْعتُ رَسُولَ َّ
 -يَقُولُ« :ال َيصُومَنَّ أَحَدُ ُكمْ َي ْومَ الْجُمُعَةِ ,إالَّ أَنْ يَصُومَ َيوْماًقَ ْبَلهُ َ ,أوْ َيوْماً بَعْ َدهُ» .

فاليوم الذي قبله هو يوم اخلميس ،واليوم الذي بعده يوم السبت ،فإذا صام أحد هذين اليومني
مع يوم اجلمعة ساغ له الصيام.
َب ُت ُه
وعن جويرية -ريض اهلل عنها :-أن رسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلمَ -أت َ
اجل ُم َعةَ ،ف َأ ْخ َ َ
َاها َي ْو َم ْ ُ
يدين َأ ْن تَص ِ
ِ
َأ ََنَا َص ِائ َمةَ ،ف َق َالُ « :ص ْمت َأ ْم ِ
ني َغدً ا ؟ َقا َل ْتَ :ال َق َال:
وم َ
ُ
س؟ َقا َل ْتَ :الَ ،ق َال :ت ُِر َ
َف َأ ْفطِ ِري إ ًذا».
إذا وافق عادة له ،كأن يكون أحد أيام البيض ،أو يوم عرفة ،أو يوم عاشوراء ،فال مانع
من هذا؛ ألنه واحلالة هذه مل يتقصد صيام يوم اجلمعة ،وإنام صامه ملوافقته يو ًما مرشو ًعا صيامه،
ولو تركه لفاته ذاك اليوم.
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املسألة اخلامسة:
عَنْ أَبِي عُ َبيْدٍ َم ْولَى ابْنِ أَ ْزهَرَ وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُ َبيْدٍ ،قَالَ« :شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ-رضي اهلل عنه -فَقَالَ :هَذَان ِ َي ْومَانِ نَهَى رَسُول ُاهلل -صلى اهلل عليه
صيَامِكُمْ،وَا ْل َيوْمُ اآلخَرُ الذي تَأْ ُكلُونَ فِيهِ
صيَامِهِمَا :يَ ْومُ فِطْرِ ُكمْ مِنْ ِ
وسلم -عَنْ ِ
مِ ْن ُنسُكِ ُكمْ».

يعني باليومني :عيد الفطر ،وعيد األضحى.

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخِ ْدرِيِّ-رَضِيّ اللَّه عَنهُ -قَالٌ« :نَهَى رَسُولُ اللَّه-صَلَّى اللَّهُ َعلَيهِ
وَسََّلمَ -عَنْ صوم َي ْو َميْنِ؛ النَّحْر ِوَالْفِطَرِ ،وَعَنْ الصَّمَّاءِ ،وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي
الثوْبِ ا ْلوَاحِدِ ،وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْ َعصْرِ» .أَخَر َجهُ ُم ْسلِم بِتمَا ِمهِ ،وَأَخْ َرجَ
َّ
الصومَ" مِن ُه فَ َقطْ.
ِي " َّ
الْبُخَار ُّ

نص عن حتريم صوم يومي العيدين؛ عيد الفطر ،وعيد
ونحن نكتفي بالصوم ،فاحلديثان ٌ
األضحى.
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قال أهل العلم" :علة النهي أمر الزم وهو اإلعراض عن ضيافة هللا -سبحانه وتعالى -في ذينكم
اليومين".

فيوم الفطر :هو الفطر من الصيام َأ ِذن اهلل للعباد أن يفطروه فهو يوم عيدهم.
ويوم األضحى :هو يوم النسك وهو يوم أكل ورشب وذكر هلل -سبحانه وتعاىل -فالذي يصوم

َ
األصل يف النهي -كام قدمنا آنفا -التحريم
هذين اليومني ركب منكرا ،ركب حمرما ،وهو آثم؛ ألن
ما مل يرصفه صارف ،وهنا ال صارف له.
وإن قال قائل :كان بعض السلف يصوم العيدين ،نقول :هذا اجتهاد منهم ،ومهام يبلغ املرء من
اإلمامة يف الدين والسابقة يف الفضل فإن اجتهاده ال حيتج به عىل النص وال يعارض به النص،
فالنص رصيح يف النهي عن صوم هذين اليومني.

املسألة السادسة:
صلَّى الّلَهُ َعَليْهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُ ْدرِيِّ -رَضِيَ الّلَهُ َع ْنهُ -قَالَ سَمِ ْعتُ رَسُولَ الّلَهِ َ -
وَ َسّلَمَ« :-مَنْ صَامَ َي ْومًا فِي سَبِيلِ الّلَهِ بَاعَدَ الّلَهُ وَجْ َههُ عَنْ النَّارِ سَبْ ِعنيَ خَرِيفًا».

إذا ُأطلق سبيل اهلل فهو اجلهاد يف سبيل اهلل لقتال الكفار إعال ًء لكلمة اهلل ،واجلهاد عىل رضبني:
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قطرا أو أقطارا ،فهو إليه جتيش اجليوش،
جهاد طلب :وهذا من خصائص اإلمام املسلم احلاكم ً
وجتنيد اجلنود ،وإعداد العدة ،وعقد األلوية ألمرائه وقواده لقتال من يليه من الكفار إعال ًء لكلمة
اهلل ،وليس ألحد من البرش أن يدعو إليه أبدً ا ،هذا من خصائص اإلمام ،فمن سمعتموه يدعو إليه
وحيرض عليه فهو إما صاحب هوى ،وإما جاهل بالسنة يف هذا الباب ،نص علامء اإلسالم وأئمته
عىل هذا.
الثاني جهاد الدفع :وهو التصدي ملن صال عىل بالد اإلسالم من الكفار فأهل هذا البلد إن كان
يمكنهم االتصال باحلاكم ،وكان احلاكم ذا نجدة وقوة ضاربة اتصلوا به وطلبوا نجدته ،واستعانوا
به.
وإن كان احلاكم ضعيفا ليس ذا نجدة ،أو كان ذا نجدة لكنه ال هيتم ،هيتم بالسياسة وال هيمه إال
كرسيه ففي هذا احلال إن كانت عندهم عدة قوية متكنهم من دحر هذا الصائل الكافر استعانوا باهلل
أمريا منهم وانضووا حتت لوائه ،وإن مل تكن هبم قوة وعدة وعتاد فإَنم يصاحلون
عىل حربه ،وولوا ً
هذا الصائل بام قدروا عليه ،ولو عن التنازل عن يشء من أرضهم وأمواهلم وإن مل يقبل منهم ذلك
فروا بدينهم إىل حيث يأمنون ،ولعله يأيت إن شاء وقت نتمكن فيه من دراسة اجلهاد دراسة كاملة،
محا بزيارته ،أو كان يف طريقه إىل طلب
محا يعني يصل ر ً
ويشمل سبيل اهلل غري ذلك كالذي يزور ر ً
العلم فهذه إن شاء كلها من سبيل اهلل كلها موصولة إىل مرضاته -جل وعال -ملن أخلص هلل واتبع
سنة رسوله -صىل اهلل عليه وسلم ،-واهلل أعلم.
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قال :باب ليلة القدر
املسألة األوىل:
اللهِ بْنِ عُمَرَ -رضي اهلل عنهما : -أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى اهلل
عَنْ عَبْدِ َّ
عليه وسلم -أُرُوا لَ ْيلَةَ الْقَ ْدرِ فِي الْ َمنَامِ فِي السَّ ْبعِ ا َألوَاخِرِ ،فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى
اهلل عليه وسلم« : -أَرَى ُر ْؤيَاكُمْ قَدْ َتوَاطَأَتْ فِي السَّ ْبعِ ا َألوَاخِرِ ،فَمَنْ كَانَ
َرهَا فِي السَّ ْبعِ ا َألوَاخِرِ».
مُتَحَرِّيهَا َف ْليَتَح َّ

وسميت تلكم الليلة وهي يف العرش األواخر من رمضان يف آخر
القدر :هو إعالء املكان والشأنُ ،
ما استقر عليه األمر منه -صىل اهلل عليه وسلم-؛ ألن اهلل -سبحانه وتعاىل -يمتن فيها عىل من يشاء
ونوه اهلل -سبحانه
بمغفرة الذنوب والرمحة ،ويفيض عىل عباده من جوده وكرمه وإحسانهّ ،
وتعاىل-بذكرها يف حمكم كتابه فقال :ﱽﭐﱥﱦﱧﱨﱩ ﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ

ﱳﱴﱵﱶﱷﱼ القدر ،٣ - ١ :يعني العبادة فيها من صيام وقيام خري من ألف شهر خلت منها ،وهذا
يقدر بثالثة وثامنني عاما وأشهر -فنسأل اهلل الكريم لنا ولكم من فضله -ﱽﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ

ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﱼ القدر ،٥ – ٤ :فهي تدوم من غروب الشمس إىل
ٌ
تفصيل-إن شاء اهلل تعاىل -يف ثنايا قراءة أحاديث هذا الباب.
طلوع الفجر الثاين ،ثم تنتهي ويأيت

][8

املسألة الثانية:
عن عائشةَ -رضِيَ اهللُ عنها -أنَّ رسولَ اهلل -صلَّى اهلل عليه وسّلَمَ -قال« :تَحرُّوا
لَيلةَ القَدْرِ يف ال َوتْر من العَشرِ األواخِرِ».

الوتر املقصود به ليايل الوتر وهي :إحدى وعرشون ،وثالث وعرشون ،ومخس وعرشون ،وسبع
وعرشون ،وتسع وعرشون من شهر رمضان ،وهذا بيان ملا أمجله يف احلديث الذي قبل هذا « َف َم ْن
َان متَحرهيا َف ْليتَحر َها ِيف السب ِع األَو ِ
اخ ِر» فاحلديث األول جممل وهذا بيانه وأَنا ُت َتحرى يف هذه
َ
َّ ْ
ك َ ُ َ ِّ َ َ َ َّ
األوتار من العرش األواخر ،وهذا هو آخر األمرين عنه -صىل اهلل عليه وسلم -فقد اعتكف أ ً
وال
العرش األوسط ،ثم بعد ذلك اعتكف العرش األواخر من الشهر.
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املسألة الثالثة:
اللهِ -صلى اهلل عليه وسلم-
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُ ْدرِيِّ -رضي اهلل عنه -أَنَّ رَسُولَ َّ
كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْ َعشْرِ ا َألوْ َسطِ مِنْ َر َمضَانَ  ،فَاعْتَكَفَ عَامًا ،حَتَّى إذَا كَا َنتْ َل ْيلَةُ
إحْدَى وَ ِعشْرِينَ َوهِيَ اللَّ ْيلَةُ الَّتِي يَخْ ُرجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنْ اعْتِكَا ِفهِ قَالَ« :مَنْ
الل ْيلَةَ  ،ثُمَّ أُ ْنسِيتُهَا ،وَقَدْ
اعْتَكَفَ مَعِي َف ْليَعْتَكِفْ الْ َعشْرَ ا َألوَاخِرَ فَقَدْ ُأرِيتُ هَذِهِ َّ
رََأيْ ُتنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَ ِطنيٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا فَالْتَ ِمسُوهَا فِي الْعَشْرِ ا َألوَاخِرِ،
وَالْتَ ِمسُوهَا فِي كُلِّ ِوتْرٍ»
الل ْيلَةِ ،وَكَانَ الْ َمسْجِدُ َعلَى عَرِيشٍ ،فَوَكَفَ الْ َمسْجِدُ،
فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ ِتلْكَ َّ
اللهِ -صلى اهلل عليه وسلم -وَ َعلَى جَبْهَ ِتهِ أَثَرُ الْمَاءِ
فَأَ ْبصَرَتْ َع ْينَايَ رَسُولَ َّ
َالطنيِ مِنْ صُبْحِ إحْدَى وَ ِعشْرِينَ .
و ِّ

هذا احلديث هو كام سمعتم يف املسألة الثالثة من باب ليلة القدر ،وفيه عدة أمور:
حرص النبي -صىل اهلل عليه وسلم -عىل إصابة هذه الليلة واجتهاده يف ذلك،
ولذلكم اعتكف العرش األوسط طل ًبا هلا.
أنه -صىل اهلل عليه وسلم -ال يعلم من أمر الغيب إال ما َع َّل َم ُه اهلل ،ولذلكم اعتكف العرش
األواخر ،وأمر من أراد أن يعتكف أن يعتكف معه فيها.
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وهي أن االعتكاف سنة وليس بواجب ،وال جيب إال بالنذر ،واالعتكاف
جيوز يف الليل والنهار ،وجيوز يف الليل ،وجيوز يف النهار وحده ،للمسلم أن يعتكف النهار ثم خيرج،
وله أن يعتكف الليل وخيرج ،فمن أراد أن يعتكف النهار فليبدأ من بعد صالة الصبح وخيرج بعد
غروب الشمس ،ومن أراد أن يعتكف الليلة فليبدأ اعتكافه من بعد صالة املغرب وخيرج من
معتكفه صالة الصبح ،وله أن يعتكف أياما ما مل ينذر فإذا نذر وجب عليه االعتكاف بقدر ما نذر،
وسواء كان االعتكاف يف رمضان أو يف غريه ،لكن النص عىل االعتكاف يف رمضان؛ ألنه أفضل
وهو آكد ،فللمسلم إذا قدم عىل أحد املسجدين الفاضلني؛ املسجد احلرام ،ومسجد رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم -باملدينة فأراد أن جياور ويعتكف فله ذلك كام قدمنا ،إن شاء اعتكف الليايل
واأليام ،وإن شاء اعتكف األيام ،وإن شاء اعتكف الليايل ،كل ذلك سائغ يف حقه -إن شاء اهلل
تعاىل.-
فيه أن اهلل أخفى ليلة القدر ،أال ترون نبيكم -صىل اهلل عليه وسلم -قال« :إِ ِّين
ِ
ِ
َبك ُْم
ُأ ِر ُ
يت َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِرُ ،ث َّم ُأنْسيت َُها َأ ْو ن ُِّسيت َُها» ويف حديث آخر ذكر سبب ذلك فقالَ « :خ َر ْج ُت ألُ ْخ ِ َ
بِ َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر َفت ََال َحى ُف َال ٌن َو ُف َال ٌن َف ُرفِ َع ْت» قال أهل العلم" :الحكمة في إخفائها حتى يجتهد الناس في
طلبها والتماسها" واملسلم مأمور بقيام رمضان كله ،والعرش األواخر منه خاصة وآكد ،قال -صىل
اهلل عليه وسلمَ « :-م ْن َصا َم َر َم َض َ
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه»  ،كام أنه مأمور بتحري
ان إِ َيامنًا َو ْ
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ليلة القدر يف العرش األواخر عامة ويف األوتار خاصة وهي املنصوصة ،قال -صىل اهلل عليه وسلم-
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه».
َ « :م ْن َقا َم َل ْي َل َة ا ْل َقدْ ِر إِ َيامنًا َو ْ
عالمة من عالمات هذه الليلة وهي املطر ليلتها تكون ليلتها مطرية وإن مل يكن
موسم مطر.
وننبه هاهنا إىل شيئني:
أوًلًا :أن هلا عالمات أخرى وهي أن تكون ليلتها هادئة ساكنة وباردة حتى يف شدة احلر.
العالمةًالثًانية :أن الشمس تطلع صبيحتها يعني يطلع قرص الشمس دون شعاع.
األمر الثاني :ما ابتيل به كثري من الناس من اهلوس وهو يف احلقيقة من أسباب الرياء يف القلب،
وذلكم األمر أَنم يصوروَنا ،يصورون مثال املطر يف تلك الليلة ،ويصورون قرصها قرص الشمس
عند طلوعها ثم ينرشون ذلك ،فهذا أفتى كثري من أهل العلم بعدم جواز ذلك وذكروا أسبا ًبا أنه
يبعث الرياء يف القلب هذا من أسبابه ،ومنها أنه قد يورث احلسد فيقول بعض ضعاف النفوس
كيف مل أرها أنا فيحسد اآلخر ،وسد الذريعة من الوسائل املطلوبة؛ سد ذريعة الرشك ،سد ذريعة
احلسد ،سد ذريعة الرياء ،إىل غري ذلكم من األمور يعني سد الذرائع حتى ال تدخل عىل الناس،
هذا من الواجبات.
القارئ :يا شيخ لعلكم تقصدون بأن ليلة القدر باردة مع شدة احلر يعني معتدلة؟
الشيخ :يعني طبعا باردة نسبية وليس الَبد القارص ،برودة نسبية حيسها الناس.
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أحسن اهلل إليك شيخنا.
حياكم اهلل.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
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وجزاكم هللا خريا.
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