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  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

 

 اخلامسالدرس 
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وعىل آله وصحبه  نبينا حممدواحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل ، بسم اهلل الرمحن الرحيم

  .أمجعني

ال نزال يف أحاديث الصيام من عمدة األحكام، وقبل البدء يف درس اليوم، أنبه احلارضين  

األواخر منه ستكون يف الليل، بعد واملستمعني إىل أن لقاءاتنا خالل شهر رمضان، وقبل العرش 

 .-إن شاء اهلل تعاىل-العرش األول من صالة الرتاويح، وسُيعلن إمام املسجد عن هذا 

 أما بعد: وعىل آله وصحبه ومن وااله،  سم اهلل، واحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل،اب

 فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعني.

يف معامل احلالل «عمدة األحكام»: يف كتابه -رمحه اهلل-قال احلافظ أبو حممد عبد الغني املقديس 

 : -عليه الصالة والسالم-واحلرام عن خري األنام حممد 

 ]انقطاع يف الصوت[
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فاليوم الذي قبله هو يوم اخلميس، واليوم الذي بعده يوم السبت، فإذا صام أحد هذين اليومني 

 اجلمعة ساغ له الصيام.مع يوم 

ُتُه  -صىل اهلل عليه وسلم-أن رسول اهلل :-ريض اهلل عنها- وعن جويرية َأَتاَها َيْوَم اجْلُُمَعة، َفَأْخََبَ

 :َقاَل  اَل  :َقاَلْت  ؟ َغًدا َتُصوِمنيَ  َأنْ  ُتِريِدينَ  :َقاَل  اَل، :َقاَلْت  َأْمِس؟ ُصْمت» َأََنَا َصاِئَمة، َفَقاَل:

 . «إًذا َفَأْفطِِري

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 يوًما مرشوًعا صيامه، 

 ولو تركه لفاته ذاك اليوم.

 

 صلى - النَِّبيُّ َأَنَهى :اللَِّه َعْبِد ْبَن َجاِبَر َسَأْلُت»: َقاَل َجْعَفٍر ْبِن َعبَّاِد ْبِن ُمَحمَِّد َعْن
. «اْلَكْعَبِة َوَربِّ » ُمْسِلٌم َوَزاَد « َنَعْم:  َقاَل ؟ اْلُجُمَعِة َيْوِم َصْوِم َعْن - وسلم عليه اهلل  

 وسلم عليه اهلل صلى - اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت:  َقاَل - عنه اهلل رضي - ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن
. «َبْعَدُه َيْومًا َأْو,  َقْبَلُهً َيْوما َيُصوَم َأْن إالَّ, اْلُجُمَعِة َيْوَم َأَحُدُكْم َيُصوَمنَّ ال»: َيُقوُل -  
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 عيد الفطر، وعيد األضحى. :يعني باليومني

 

 

وعيد  ،عيد الفطر ن نٌص عن حتريم صوم يومي العيدين؛ونحن نكتفي بالصوم، فاحلديثا

  .األضحى

 املسألة اخلامسة: 
َشِهْدُت اْلِعيَد َمَع ُعَمَر ْبِن »َعْن َأِبي ُعَبْيٍد َمْوَلى اْبِن َأْزَهَر َواْسُمُه َسْعُد ْبُن ُعَبْيٍد، َقاَل: 

ُ اهلل  -رضي اهلل عنه-اْلَخطَّاِب ِ َيْوَماِن َنَهى َرُسول صلى اهلل عليه -َفَقاَل: َهَذان
ْ َواْلَيْوُم اآلَخُر الذي َتْأُكُلوَن ِفيِه َعْن ِصَياِمِهَما: َيْوُم ِف -وسلم ْطِرُكْم ِمْن ِصَياِمُكم،

 .«ِمْن ُنُسِكُكْم
 

َصلَّى اللَُّه َعَليِه -َقاٌل: »َنَهى َرُسوُل اللَّه -َرِضّي اللَّه َعنُه-َعْن َأِبي َسِعيد اْلِخْدِريِّ
ِ َواْلِفَطِر، َوَعْن الصَّمَّاِء، َوَأْن َيْحَتِبَي الرَُّجُل ِفي  -َوَسلََّم َعْن صوم َيْوَمْيِن؛ النَّْحر

َأَخرَجُه ُمْسِلم ِبتَماِمِه، َوَأْخَرَج  الصُّْبِح َواْلَعْصِر«. الثَّْوِب اْلَواِحِد، َوَعْن الصََّلاِة َبْعَد
 ِمنُه َفَقْط. "الصوََّم"اْلُبَخاِريُّ 
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في ذينكم  -سبحانه وتعالى-اإلعراض عن ضيافة هللا "علة النهي أمر الزم وهو  :قال أهل العلم

  .اليومين"

  .ن اهلل للعباد أن يفطروه فهو يوم عيدهمذِ هو الفطر من الصيام أَ  :فيوم الفطر

فالذي يصوم  -سبحانه وتعاىل- هو يوم النسك وهو يوم أكل ورشب وذكر هلل :ويوم األضحى

التحريم  -كام قدمنا آنفا-يف النهي  ألن األصَل  ؛وهو آثم ،ركب حمرما ،هذين اليومني ركب منكرا

  .هنا ال صارف لهو ،ما مل يرصفه صارف

ومهام يبلغ املرء من   ،هذا اجتهاد منهم :نقول ،كان بعض السلف يصوم العيدين وإن قال قائل:

 ، 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.

 

 

 :واجلهاد عىل رضبني ،لكلمة اهلل طلق سبيل اهلل فهو اجلهاد يف سبيل اهلل لقتال الكفار إعالءً إذا أُ 

  :املسألة السادسة
 َعَلْيِه اللَُّه َصلَّى- اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت َقاَل -َعْنُه اللَُّه َرِضَي- اْلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْن

 .«َخِريًفا َسْبِعنَي النَّاِر َعْن َوْجَهُه اللَُّه َباَعَد اللَِّه َسِبيِل ِفي َيْوًما َصاَم َمْن»: -َوَسلََّم
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 ،فهو إليه جتيش اجليوش ،ا أو أقطاراوهذا من خصائص اإلمام املسلم احلاكم قطرً  :جهاد طلب 

لكلمة  وعقد األلوية ألمرائه وقواده لقتال من يليه من الكفار إعالءً  ،وإعداد العدة ،وجتنيد اجلنود

فمن سمعتموه يدعو إليه  ،ا، هذا من خصائص اإلماماهلل، وليس ألحد من البرش أن يدعو إليه أبدً 

نص علامء اإلسالم وأئمته   ،وإما جاهل بالسنة يف هذا الباب  ،وحيرض عليه فهو إما صاحب هوى

 .عىل هذا

هل هذا البلد إن كان وهو التصدي ملن صال عىل بالد اإلسالم من الكفار فأ  :الثاني جهاد الدفع 

اتصلوا به وطلبوا نجدته، واستعانوا  ضاربة ةوقو ةوكان احلاكم ذا نجد ،يمكنهم االتصال باحلاكم

   به.

مه إال هيأو كان ذا نجدة لكنه ال هيتم، هيتم بالسياسة وال  ،وإن كان احلاكم ضعيفا ليس ذا نجدة

الكافر استعانوا باهلل  ئلمتكنهم من دحر هذا الصان كانت عندهم عدة قوية إكرسيه ففي هذا احلال 

وا حتت لوائه، وإن مل تكن هبم قوة وعدة وعتاد فإَنم يصاحلون ووانض ا منهموولوا أمريً  ،عىل حربه

ذلك منهم ولو عن التنازل عن يشء من أرضهم وأمواهلم وإن مل يقبل  ،وا عليهربام قد ئلهذا الصا

 ،من دراسة اجلهاد دراسة كاملةفيه عله يأيت إن شاء وقت نتمكن ول ،فروا بدينهم إىل حيث يأمنون 

طلب  إىل هأو كان يف طريق ،ا بزيارتها يعني يصل رمحً ويشمل سبيل اهلل غري ذلك كالذي يزور رمحً 

ملن أخلص هلل واتبع  -جل وعال- كلها موصولة إىل مرضاته اهلل العلم فهذه إن شاء كلها من سبيل

 علم.أواهلل  ،-اهلل عليه وسلمصىل - سنة رسوله
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تلكم الليلة وهي يف العرش األواخر من رمضان يف آخر  تميوُس  ،هو إعالء املكان والشأن :القدر

يمتن فيها عىل من يشاء  -وتعاىل سبحانه- ألن اهلل ؛-صىل اهلل عليه وسلم- ما استقر عليه األمر منه

سبحانه - ونّوه اهلل ،ويفيض عىل عباده من جوده وكرمه وإحسانه ،بمغفرة الذنوب والرمحة

 مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ يفٱ :بذكرها يف حمكم كتابه فقال-تعاىلو

وهذا  ،يعني العبادة فيها من صيام وقيام خري من ألف شهر خلت منها ،٣ - ١القدر:  ىف زث رث يت ىت نت

 يث  ىث نث مث يفٱ -فنسأل اهلل الكريم لنا ولكم من فضله-يقدر بثالثة وثامنني عاما وأشهر 

فهي تدوم من غروب الشمس إىل ، ٥ – ٤القدر:  ىف  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 يف ثنايا قراءة أحاديث هذا الباب. -إن شاء اهلل تعاىل-ثم تنتهي ويأيت تفصيٌل  ،طلوع الفجر الثاين

 

 باب ليلة القدر  :قال
  :املسألة األوىل

 اهلل صلى- النَِّبيِّ َأْصَحاِب ِمْن ِرَجاًلا َأنَّ:  -عنهما اهلل رضي- ُعَمَر ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن
 صلى- النَِّبيُّ َفَقاَل اأَلَواِخِر، السَّْبِع ِفي اْلَمَناِم ِفي اْلَقْدِر َلْيَلَة ُأُروا -وسلم عليه

 َكاَن َفَمْن اأَلَواِخِر، السَّْبِع ِفي َتَواَطَأْت َقْد ُرْؤَياُكْم َأَرى»:  -وسلم عليه اهلل
  .«اأَلَواِخِر السَّْبِع ِفي َفْلَيَتَحرََّها ُمَتَحرِّيَها

 



 

[9] 
 

 

 

وثالث وعرشون، ومخس وعرشون، وسبع  املقصود به ليايل الوتر وهي: إحدى وعرشون، الوتر

  َفَمنْ »وهذا بيان ملا أمجله يف احلديث الذي قبل هذا ، وتسع وعرشون من شهر رمضان  وعرشون،

هَيا َكانَ  َها ُمَتَحرِّ ْبعِ  يِف  َفْلَيَتَحرَّ حرى يف هذه تَ فاحلديث األول جممل وهذا بيانه وأَنا تُ  «األََواِخرِ  السَّ

 واًل أقد اعتكف ف -صىل اهلل عليه وسلم- وهذا هو آخر األمرين عنه ،األوتار من العرش األواخر

 ثم بعد ذلك اعتكف العرش األواخر من الشهر.  ،العرش األوسط

 : املسألة الثانية
 َتحرُّوا»: قال -وسلََّم عليه اهلل صلَّى- اهلل رسوَل أنَّ -عنها اهلُل رِضَي- عائشَة عن

 .«األواِخِر الَعشِر من الَوْتر يف الَقْدِر َليلَة
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  :وفيه عدة أمور ،هذا احلديث هو كام سمعتم يف املسألة الثالثة من باب ليلة القدر

 ،عىل إصابة هذه الليلة واجتهاده يف ذلك -صىل اهلل عليه وسلم- حرص النبي 

 ا هلا. ولذلكم اعتكف العرش األوسط طلبً 

ولذلكم اعتكف العرش  ،اهلل هُ مَ لَّ عَ  ال يعلم من أمر الغيب إال ما -صىل اهلل عليه وسلم- أنه 

 معه فيها.  أن يعتكف وأمر من أراد أن يعتكف ،األواخر

 :املسألة الثالثة
 -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوَل َأنَّ -عنه اهلل رضي- اْلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْن
 َلْيَلُة َكاَنْت إَذا َحتَّى، َعاًما َفاْعَتَكَف ، َرَمَضاَن ِمْن اأَلْوَسِط اْلَعْشِر ِفي َيْعَتِكُف َكاَن

 َمْن»: َقاَل اْعِتَكاِفِه ِمْن َصِبيَحِتَها ِمْن َيْخُرُج الَِّتي اللَّْيَلُة َوِهَي َوِعْشِريَن إْحَدى
 َوَقْد، ُأْنِسيُتَها ُثمَّ ، اللَّْيَلَة َهِذِه ُأِريُت َفَقْد اأَلَواِخَر اْلَعْشَر َفْلَيْعَتِكْف َمِعي اْعَتَكَف
اأَلَواِخِر،  اْلَعْشِر ِفي َصِبيَحِتَها َفاْلَتِمُسوَها ِمْن َوِطنٍي َماٍء ِفي َأْسُجُد َرَأْيُتِني

 «ِوْتٍر ُكلِّ ِفي َواْلَتِمُسوَها
، اْلَمْسِجُد َفَوَكَف َعِريٍش، َعَلى اْلَمْسِجُد َوَكاَن اللَّْيَلِة، ِتْلَك السََّماُء َفَمَطَرِت

 اْلَماِء َأَثُر َجْبَهِتِه َوَعَلى -وسلم عليه اهلل صلى- اللَِّه َرُسوَل َعْيَناَي َفَأْبَصَرْت
  . َوِعْشِريَن إْحَدى ُصْبِح ِمْن َوالطِّنِي
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واالعتكاف  ،بالنذر إالوال جيب  ،وليس بواجب سنة وهي أن االعتكاف 

 ،للمسلم أن يعتكف النهار ثم خيرج وحده، وجيوز يف النهار، جيوز يف الليلو ،الليل والنهاريف جيوز 

فمن أراد أن يعتكف النهار فليبدأ من بعد صالة الصبح وخيرج بعد  ،وله أن يعتكف الليل وخيرج

اعتكافه من بعد صالة املغرب وخيرج من  فليبدأ ةراد أن يعتكف الليلأومن  ،غروب الشمس

 ،رذوجب عليه االعتكاف بقدر ما ن رذر فإذا نذوله أن يعتكف أياما ما مل ين، معتكفه صالة الصبح

ألنه أفضل  ؛لكن النص عىل االعتكاف يف رمضان  ،وسواء كان االعتكاف يف رمضان أو يف غريه

- ومسجد رسول اهلل ،املسجد احلرام ؛لمسلم إذا قدم عىل أحد املسجدين الفاضلنيلف ،وهو آكد

إن شاء اعتكف الليايل  ،كام قدمنا باملدينة فأراد أن جياور ويعتكف فله ذلك -صىل اهلل عليه وسلم

إن شاء اهلل  -كل ذلك سائغ يف حقه ،وإن شاء اعتكف الليايل ،وإن شاء اعتكف األيام ،واأليام

 .-تعاىل

 إيِنِّ » قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-أال ترون نبيكم  ،فيه أن اهلل أخفى ليلة القدر  

يُتَها َأوْ  ُأْنِسيُتَها ُثمَّ  اْلَقْدِر، َلْيَلةَ  ُأِريُت  ُكمْ  َخَرْجُت »ويف حديث آخر ذكر سبب ذلك فقال:  «ُنسِّ  أِلُْخَِبَ

"الحكمة في إخفائها حتى يجتهد الناس في   :قال أهل العلم «َفُرفَِعْت  َوُفاَلنٌ  ُفاَلنٌ  َفَتاَلَحى اْلَقْدرِ  بَِلْيَلةِ 

صىل - قال ،والعرش األواخر منه خاصة وآكد ،رمضان كلهواملسلم مأمور بقيام  طلبها والتماسها"

مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساًبا إِياَمًنا َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ » :-اهلل عليه وسلم كام أنه مأمور بتحري ،  «َذْنبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ
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-اهلل عليه وسلمصىل - قال ،ليلة القدر يف العرش األواخر عامة ويف األوتار خاصة وهي املنصوصة

مَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِساًبا إِياَمًنا اْلَقْدرِ  َلْيَلةَ  َقامَ  َمنْ » :  . «َذْنبِهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

عالمة من عالمات هذه الليلة وهي املطر ليلتها تكون ليلتها مطرية وإن مل يكن    

 . موسم مطر

  يئني:وننبه هاهنا إىل ش

 .أن هلا عالمات أخرى وهي أن تكون ليلتها هادئة ساكنة وباردة حتى يف شدة احلر :ًاأولً 

 .أن الشمس تطلع صبيحتها يعني يطلع قرص الشمس دون شعاع نية:العالمةًالثًا

 ،ما ابتيل به كثري من الناس من اهلوس وهو يف احلقيقة من أسباب الرياء يف القلب :األمر الثاني 

ويصورون قرصها قرص الشمس  ،يصورون مثال املطر يف تلك الليلة ،وذلكم األمر أَنم يصوروَنا

أنه  افهذا أفتى كثري من أهل العلم بعدم جواز ذلك وذكروا أسبابً  ،عند طلوعها ثم ينرشون ذلك

ومنها أنه قد يورث احلسد فيقول بعض ضعاف النفوس  ،ياء يف القلب هذا من أسبابهيبعث الر

سد ذريعة   ،سد ذريعة الرشك ؛وسد الذريعة من الوسائل املطلوبة ،كيف مل أرها أنا فيحسد اآلخر

 ،إىل غري ذلكم من األمور يعني سد الذرائع حتى ال تدخل عىل الناس ،سد ذريعة الرياء ،احلسد

 .واجبات هذا من ال

  مع شدة احلر يعني معتدلة؟ ليلة القدر باردةبأن  يا شيخ لعلكم تقصدون  القارئ:

  .برودة نسبية حيسها الناس ،يعني طبعا باردة نسبية وليس الَبد القارص الشيخ:
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 .أحسن اهلل إليك شيخنا 

  .حياكم اهلل

 .السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

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

www.miraath.net 

 

   

 

 

 

 . جزاكم هللا خرياو 

 

http://www.miraath.net/

