
 

[1] 
 

 

  

 



 

[2] 
 

  يل ىل مل خل
 يسر موقع ميراث األنبياء أن يقدم لكم تسجيًلا لدرس في شرح

   

 

  للحافظ عبد الغين املقدسي
 -رمحه اهلل تعاىل-

 

 

 

أن ينفع به  -سبحانه وتعالى- نسأل الله، في جامع الرضوان بالمدينة النبوية

 .الجميع

 

 الدرس األول
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وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له امللك  ،والعاقبة للمتقني احلمد هلل رب العاملني،

صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه  ،وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أمجعني ،احلق املبني

 أمجعني. 

أما  ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله ،واحلمد هلل ،سم اهللاب

 بعد: 

 .فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعني

 

 

 .واآلخر رشعي ،ن أحدمها لغويالصيام له معنيا كتاب الصيام:

  فالصيام اللغوى:
عن  مسك عنه، وصام صام عن الكالم أي أ :، فيقالهو جمرد اإلمساك عن اليشء بدون نية

 .ةويم من األشياء اللغذلك غري إىل ،أمسك عن القعود يف البيتيعني:القعود يف البيت ولزم املسجد 

 وأما املعنى الشرعي للصيام: 
عن شهويت البطن والفرج، ويقال  الفجر الثاين إىل غروب الشمسفهو إمساٌك بنية من طلوع 

، وهبذا ةفالفارق بني املعنيني الني ،مجيع املفطرات من طعام ورشاب وما يف حكمهامعن يًضا وأ

يف كتابه عمدة  -رمحه اهلل- ال احلافظ عبد الغين املقدسيق
 كتاب الصيام.:األحكام
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ن صيام السياسني الذي قد يزيد عىل الشهور عن الطعام والرشاب فليس هو صيام رشعي تعلمون أ

من   هفالذي يصوم عن الطعام والرشاب لقاء ما جيد ة،هو من البدع املنكر ،بل وال لغوي حتى

 يئ يفٱ: يف قوله -وجل عز- اهلل يخالف بذلك هن ،لقتلهلا ل ٌض وتعري ،رضٌر عىل نفسه الكفار فهذا

 ٢٩النساء:  ىف مت زت رت يب ىب نب  مبزب رب

من الكفار  اوغريمهعدو من هيود ونصارى فال ،وهي أن العدو يفرح هبذا خرىأوفيه مرضة 

 ، حتجاًجا عىل ما يلقاه من التعذيب أو غري ذلك هو يفرح هبذاا حينام يمسك املسلم يف سجوهنم

 يستفد سوى فرحة العدو ، إًذا هذا املمسك مل يفد وملواحتى يموت وامسك  يود أن ي   ،واويود أن يموت

حتى يموتوا يف سجونه لسجن مجيع املسلمني ت له فرصة تيح، فهو لو أبني جنسه عليه وعىل

 .ممسكني عن الطعام والرشاب 

 :واعلموا أهيا املسلمون أن الصيام أنواع 

إجياًبا عينًيا عىل كل مكلف من املسلمني ذكًرا أو  الواجب أصاًل بإجياب الرشع :أحدها

ويعيننا نسأل اهلل وإياكم مجيًعا أن يبلغنا هذا الشهر - وهذا هو صيام رمضان  ،احًرا أو عبدً  ،أنثى

وبإمجاع املسلمني عوامهم  ةفهو واجٌب بالكتاب العزيز وبالسنة املتواتر -ويتم لنا ويتقبل منا

وإن كانت ال حتسن فاحتة الكتاب فإهنا  ةالسليم ةوخواصهم حتى العجائز ذوات الفطرة الطيب

 .هذا الشهر صيام تعتقد وجوب 
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 :أن وجوب هذا الشهر له شروط -يف األقوال واألعمالهدانا اهلل وإياكم مراشد األمور -واعلموا 
سبحانه - حلق اهلل بإجياوال  ،ويشمل البلوغ والعقل -كام أرشنا-التكليف  أحدها:

أما  ،-وجل عز- حقوق نفسه ؛-عزوجل- بل هو مناط مجيع أحكام اهلل ،دون تكليف -وتعاىل

 مفمن أراد فلرياجع تلك، ط الكالم فيها مراٍت ومرات س  فهذه هلا جماٌل آخر وقد ب   اآلدمينيحقوق 

 . بعضها يف هذا املسجد وبعضها يف غريه ،املواطن

 ودخول الشهر له طريقان: ،دخول الشهر الشرط الثاني:

لغ اوهو املسلم الب ،وتثبت بشهادة عدل من ذكور املسلمني ،رؤية اهلالل ةالبين 

 .العاقل

 ىف خئحئ جئ يي ىي ني يفٱ: -وعال جل  - ودليل هذا قوله اإلقامةالثاين: 

 .يعني رمضان  ،١٨٥البقرة: 

 ،هذا هو الرشط الثاين ،-إن شاء اهلل- ا كام سيأيتإكامل شعبان ثالثني يومً  

 .وعرفتم أنه يتألف من فرعني

  .تقدمت عن موضعها نسيانا ،اإلقامة وقد مضت قبل قليلالثالث: 

هذا  ،وهذا تقديره إىل الطبيب املسلم املوثوق ،للفطر ةمن األمراض املسوغ ةالسالم الرابع:

 .هو الرشط الرابع

  .وهو خلوها من احليض والنفاس :وتزيد املرأة شرًطا خامًسا
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 -كام قدمنا-ذكًرا أو أنثى  ،الواجب العيني بأصل الرشع عىل كل مسلم بالغ عاقلهذا هو 

 .ن بداللة الكتاب والسنة واإلمجاعوهو صيام رمضا

 ،وشبه العمد إ كفارة قتل اخلط ؛يعم النذر والكفارة ذاعارض وه الواجب ألمرٍ : الثاني

، -إن شاء اهلل تعاىل-ن كام سيأيت وكفارة بالفطر مجاًعا يف هنار رمضا ،وكفارة الظِهار ،وكفارة اليمني

فمن نذر أو ركب ما يوجب  ،ال بل ألمر عارض ،فهذه واجبة لكنها ليست عىل كل مسلم بالغ

 .كفارة وجب عليه الصيام هو نفسه فقط الغريه من الناس

ميذنا الشيخ عبدالواحد بن صوم التطوع وقد كفانا أخونا وخطيبنا وتل ؛صوم النفل :الثالث

بارك اهلل يف -إلحالة إليه اف ،فام ذكره يف هذه اخلطبة يغني عن احلديث عنه هنا -وفقه اهلل-هادي 

 .-اجلميع

 

 

 : من أوجههذا احلديث الكالم عليه 

م   اَل »   .أي ال تتقدموا صيام رمضان  وا َرَمَضاَن«َتَقد 

ا »َل: -صلى اهلل عليه وسلم-قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-عن أبي هريرة 
«.ا َفْلَيُصْمُها َكاَن َيُصوُم َصْوًما َرُجًلَتَقدََُّموا َرَمَضاَن ِبَصْوِم َيْوٍم َأْو َيْوَمْيِن إلَّ  
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 ،واملقصود التعجل قبل دخول الشهر إما بالبينة وهي الرؤية «َأْو َيْوَمنْيِ بَِصْوِم َيْوٍم » 

 .هذا حني تعدم الرؤية لغيم أو قرت أو غري ذلك ،أو بإكامل شعبان ثالثني يوًما

اًل إال  » :قوله  وم  َصْومً  َرج  ْمه   ا َكاَن َيص    .«َفْلَيص 

صىل  -، وذلكم أن غالب من حيرض جمالسه تخصيص بل هو للتغليبلليس ل "رجاًل " :قوله

 .فالرجل واملرأة يف هذا اخلطاب سواء ،وقد حيرض نساء ولكنهن قليالت  ،الرجال -اهلل عليه وسلم

وم  َصْومً »: وقوله ْمه   اَكاَن َيص   :هذا حيتمل وجهني من أوجه الصيام أو ثالثة «َفْلَيص 

 .أو يومني ،ضاق به الوقت فلم يتمكن إال قبل رمضان بيوم ،قضاء رمضان  :الوجه األول

كام -أو غري ذلك  ،أو نذر ،من ِصَيام كّفارة -كام قّدمنا-من عليه واجٌب عارض  :الّثاني

  .-تقّدم

  .ثنني واخلميس فال مانع أن يصوم عادتهمن كانت عادته اإل :الثالثَّ

 ،يوم ؛أنَّهم يتقدَّمون رمضان بأيام -رضي اهلل عنهم-وهاهنا سؤال ُرِوَي عن بعض الصَّحابة 
  .ثالثة أيام، يومني

ّجة -ريض اهلل عنهم-هذا اجتهاٌد منهم  واجلواب: فإذا تعارض اجتهاد صحايب   ،والنص ح 

صىل اهلل عليه -فاملعتمد هو نص املعصوم  -صىل اهلل عليه وسلم-ونٌص صحيٌح عن املعصوم 

  .-وسلم

 .ال اجتهاد مع النص ة:عد األصولينا يف القواؤوهلذا قال علام
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 بخاري تعليًقا؟ ماهو خمّرج عندك ؟المن روى هذا احلديث ؟رواه 

  :القارئ

ْم »احلديث رواه البخاري ومسلم واللفظ ملسلم  ك  َمن  َأَحد   «... َرَمَضانَ الَ َيَتَقد 

 :الشيخ

تعليقي الذي أردته   ،هذا عن أيب هريرة ،حفظه رواه البخاري تعليًقا عن عامر بن ياس أالذي 

 هذا جمال آخر. ،ظنًا منّي أّنه حديث عاّمر

 

 

 

مة وهي هنيه هي ااملسألة األوىل يف هذا الباب  ،هذه املسألة الثانية صىل اهلل عليه -ملتقد 

  .عن تقّدم صيام رمضان بيوم أو يومني إىل آخر احلديث -وسلم

 .ومها دخول الشهر ،وهذه املسألة تتعّلق بشيئني

وا» :بقوله -صىل اهلل عليه وسلم-عليها  ونص   ،نةالبي    وم  وه  َفص  والرؤية  «إَذا َرَأْيت م 

  .يعني رؤية اهلالل بشهادة العدل من ذكور املسلمني ،بشهادة العدل

صلى اهلل عليه -مسعت رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمر 
إَذا َرَأْيُتُموُه َفُصوُموا، َوِإَذا َرَأْيُتُموُه َفَأْفِطُروا، َفِإْن ُغمََّ َعَلْيُكْم َفاْقُدُروا : »يقول -وسلم

«.َلُه  
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ا يف بعض  حال  تعّذر الرؤية بقرت أو غيم فالواجب التضييق عليه وهذا جاء مفّّسً

  .«َفَأْكِمل وا شعبان َثاَلثنَِي َيْوًما»الروايات 

املعّول عليه يف كم ءالكم ونساجمن احلارضين واملستمعني ر -بارك اهلل فيكم-أنّبه اجلميع 

   .أبدا ما كان الرشوح يشء آخر عرض آخر ،مثل هذه هو املتون 

  

 

 

وا» :-صىل اهلل عليه وسلم-فقوله  ،وهي األمر بالسحور :هذه املسألة الثالثة ر    يعني «َتَسح 

نعم  ،ه عىل غري الّصائمنيئَي سحوًرا خلفام  وس   ،األكل :والسحور املراد ،عليكم بَأكَلة السحور

  .إال من خيدمهم من خيدم الصائم فإنه يعلم ذلك ،خلفائه عىل غري الصائمني

وِر َبَرَكةً » :-صىل اهلل عليه وسلم- وقوله ح  والربكة  ،هذا تعليل لألمر بالسحور « َفإِن  يِف الس 

وغري  ،ومن تنفل بني الظهر والضحى ،ن آعىل عبادات النهار من قراءة قر حتصل بتقوية الصائم

ويقويه أكثر إذا أخره حتى   ،فالسحور يقويه ،ذلك من العبادات التي حيتاج الصائم فيها إىل قوة

: -صلى اهلل عليه وسلم-قال رسول اهلل  :قال -رضي اهلل عنه-عن أنس بن مالك 
  «.َتَسحَُّروا َفِإنَّ ِفي السَُّحوِر َبَرَكًة»
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أمر الصائم  ،سيام حينام يوافق الصيام صيام رمضان الصيف واألمر عامال، يقرب من طلوع الفجر

 .عىل تأخريه كذلك عام ض، واحلبالسحور هذا عام يشمل ما كان فرًضا وما كان نفاًل 

 

 

 

 كام قدمنا. -هذا هو النص عىل حث الصائم عىل تأخري سحوره حتى يقرب من الفجر  

فيقرأ مًدا، كام   ،ن ترتياًل آيرتل القرا يف شأن أو يف حق من قوله قدر مخسني آية هذ 

، عن أم د وهو صحيحوهذا هو ما أخرجه أبو داو -صىل اهلل عليه وسلم- قراءة رسول اهلل كانت

ئلت كيف -ريض اهلل عنها-سلمة  كان  :قالت  ؟-صىل اهلل عليه وسلم-كانت قراءة رسول اهلل  س 

  .وهكذا  ٢ – ١الفاتحة:  ىف  يم ىم  مم خم  حم  جم يل ىل مل خل يفٱ :فقرأت ، يقرأ مًدا

وا مخسني آية يف دقائق معدودة فهذا هذ ء  ين الذين يمكنهم أن يقروال معول عىل قراءة اهلاذ  

ومؤمنة ولكل مؤمن  -صىل اهلل عليه وسلم-نبيه  -سبحانه وتعاىل-و كام أمر اهلل وليس ه ،الشعر

 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف يفٱ بقوله:عن ذلكم  -سبحانه وتعاىل-فيه أسوة حسنة كام أخرب 

 ٢١األحزاب:  ىف خل حل جل مك لك

َصلََّى اهلُل -، َقاَل: َتَسحََّْرَنا َمَع النََِّبيَِّ -َرِضَي اللََُّه َعْنُه-َعْن َأَنٍس، َعْن َزْيِد ْبِن َثاِبٍت 
ُثمََّ َقاَم ِإَلى الصَََّلاِة، ُقْلُت: َكْم َكاَن َبْيَن اْلَأَذاِن َوالسََُّحوِر؟ َقاَل: َقْدُر  -َعَلْيِه َوَسلَََّم

 َخْمِسنَي آَيًة.
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 مل خل يفٱ وهلذا إذا سمعتم من يقول: ،امًدا وليست هذ   -صىل اهلل عليه وسلم-فقراءة نبينا 

إىل آخر   ٤ – ١الفاتحة:  ىف  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم  مم خم  حم  جم يل ىل

وليس  ،عرالش   ذ  كه ويقرأ عرش آيات بنفس واحد هذا هذ   ،ما شاء اهلل بعضهم بنفس واحد ،الفاحتة

 .ن بل هو من املذمومآمن اآلداب املحمودة لتالوة القرهو 

يه أنس بن مالك عن زيد يرو ،ويف احلديث لطيفة إسنادية وهو أنه يرويه صحايب عن صحايب

 .-ريض اهلل عنهام-بن ثابت 

 .وهو القصد إىل األكابر إن وجدوا ،دليل عىل أدب من آداب طلب العلمويف هذا 

 

 

ٌغ هذا احلديث نص رصيح يف جواز تأخري الصائم ذكًرا أو أنثى غسله إىل الفجر، وأنه سائ

َريَرةَ  َصىَل اهلل  -َعن الن بِي  -َريِضَ اهلل  َعنْه  - له؛ ولكن ي عكر عليه حديث آخر أخرجه مسلم َعن َأيِب ه 

ن ًبا َفاَل َصوَم َله» :َقاَل  –َعَليِه َوَسَلَم  م عىل الصائم تأخري  «َمن َأْصَبَح ج  وهذا نص رصيح يف أنه حير 

 نه إن فعل ذلك بطل صومه؛ فكيف اجلواب؟أحلدث األكرب حتى ي دركه الفجر، وغسله من ا

 : فالعمل عليه ،أن حديث الباب ناسٌخ حلديث أيب هريرة الذي ذكرناه :واجلواب عن هذا

َصلَّى اهلُل َعَليِه -َأنَّ َرُسول اهلل » :-َرِضَي اهلُل َعْنُهَما-َعن َعاِئَشَة َوُأمِّ َسَلَمَة  :َقاَل
.«َكاَن ُيْدِرُكُه اْلَفْجُر َوُهَو ُجُنٌب ِمْن َأْهِلِه ُثمَّ َيْغَتِسُل َوَيُصوم -َوَسَلَم  
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 ويف حديث الباب فوائد منها ما تقدم بيانه.

 .إفشاء أسار البيوت ملصلحة رشعية ال ي وصل إليها إال به جواز الفائدة الثانية: 

 

 

َب  ..... َمن َنِسَ »قوله:  َو َصاِئم»هذه اجلملة الرشطية، وقوله:  «َفَأَكَل َأو رَشِ هذه مجلة  «َوه 

هذه مجلة اجلواب، واحلديث دليٌل عىل أن من  «َفْلي تِم  َصوَمه  »وقته وهو صائم، وقوله:  :حالية يعني

 .هذا أمر «َفْلي تِم  َصوَمه  »هذه حاله فال قضاء عليه لقوله: 

بعض أهل العلم وأظنه اإلمام مذهب  أذكر أقول قبل ما أذكره ،وقد ذهب بعض أهل العلم 

ه لو كان ثمة قضاء ويرد هذا القول أن ،"يرتفع عنه اإلثم، وعليه القضاء" :قال -رمحه اهلل- مالك

لم أنه ال قضاء  ولقال: فليتم صومه وليقضِ  -صىل اهلل عليه وسلم- ألمر به النبي يوًما مكانه، فع 

 .عليه، هذا أمر

ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة، هذه  :وهو مقرٌر يف علم األصول أنه :وأمر آخر 

جة قوية عىل من أراد أن ي لزم الناس أمًرا مل يلزمهم إياه الشارع.  قاعدة أصولية مشهورة، وهي ح 

َصَلى اهلُل َعَليِه -َأنَّ النَِّبَي  -َرِضَي اهلُل َعْنُه-َعن َأِبي ُهَريَرَة  احلديث السادس:
َمن َنِسَي َوُهَو َصاِئم َفَأَكَل َأو َشِرَب َفْلُيِتمَّ َصوَمُه َفِإْنمَّا َأْطَعَمُه اهلُل » َقاَل: -َوَسَلَم

.«َوَسَقاُه  
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 عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.وصىل اهلل وسلم ، وهبذا القدر نكتفي

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 
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