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 من شرح باب الصيام من كتاب بلوغ المرام 
  

 صالح بن فوزان الفوزان للعالمة الشيخ/
 -حفظه هللا  –

 .-وفقه هللا  -الفوزان  بن فوزان صالح املسجلة في موقع الشيخ الدروس ضمن
 [ صوتية الدرسلتحميل  هنا اضغط] 

 الخامسالدرس 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 :بعدأما ، احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني

 املتن:

 .ْعتَِكاِف َوِقَياِم َرَمَضانَ َباُب اِل  :- رمحه اهلل تعاىل – قال اإلمام ابن حجر

  الرشح:

باب العتكاف  "بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد،  

صالة الرتاويح وصالة  كل الشهر يف ليايل رمضان،لأما قيام رمضان فهذا  ،" وقيام رمضان 

وأما خلفائه الراشدين، و، -عليه وسلم  صىل اهلل -هذا سنة نبوية ثابتة عن الرسول التهجد، 

رمضان، با  يف كل وقت ليس خاًص   وهو مرشوع  ألنه أيًضا عبادة عظيمة،  ؛العتكاف ذكره هنا

فإنه كان يعتكف يف رمضان   ،-صىل اهلل عليه وسلم   -  اقتداًء بالنبي  ؛ولكن يف رمضان أفضل

م ئستحب للصاألنه يُ قب كتاب الصيام بكتاب العتكاف؛  العرش األواخر، فمن أجل هذا أع

 جيمع بني عبادتني. ،أن يعتكف أيًضا

اهلية وكانوا يعتكفون يف اجل ،ايسمى اعتكافً  ،هو املُكث يف املكان  :يف اللغةهو  والعتكاف

اٌف رشكي؛ ألن هذا اعتكواألرضحة يعتكفون،    واآلن عند القبوروعند القبور،    عند األصنام

وأما العتكاف عند القبور وعند اف بقصد التقرب إىل اهلل عبادة، العتكالعتكاف عبادة، 

 .عبادة لغري اهلل ؛- عز وجل -هذا رشٌك باهلل  األرضحة
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تِي َأنُتْم ََلَا َعاكُِفونَ ﴿ َما َهِذِه التَََّمثِيُل  ف يف اللغة هو املُكث يف املكان فالعتكا  ٥٢:األنبياء]  ﴾  الَّ

عىل بني إرسائيل  - عليه السالم -، وملا أنكر هارون أي مقيمون عندها تتقربون إليها ،[

َح َعَلْيِه َعاكِِفنَي َحتَّى َيْرِجَع إَِلْينَا ُموَسىاختاذهم العجل،   ْْبَ عند    ) ... (  ،[   ٩١:طه]    ﴾ ﴿ َقاُلوا َلن نَّ

هو املُكث يف املكان، وقد   :العجل الذي صنعه َلم السامري وعبدوه من دون اهلل، فالعتكاف

قد يكون اعتكاًفا للتقرب إىل اهلل فيكون عبادة، فهو  وتكاًفا لغري اهلل فيكون رشًكا، يكون اع

 .لزوم املسجد

هذا تعريفه   ،- وتعاىلسبحانه  -سجٍد لطاعة اهلل : العتكاف هو لزوم متعريفه يف الرشعو

-  عز وجل -ة اهلل ، أي ألجل التفرغ لطاع-سبحانه وتعاىل -سجٍد لطاعة اهلل لزوم م :رشًعا

. 

 :لزوم مسجد

 . وهناًرالوس فيه لياًل يعني اجل :لزومه -

َوَأنُتْم َعاكُِفوَن يِف  ﴿ :- تعاىل -لقوله  ؛ون العتكاف يف مسجدألنه لبد أن يكومسجد؛  -

، ُيصىل فيه مجاعة، (( مَجَاَعةٍ  َمْسِجدِ  يِف  َل اْعتَِكاَف إِلَّ  (( ديث:احليف و، [ ١٨٧:البقرة ]﴾  املََْساِجدِ 

 خلوة الصوفية،كع،  أما من يعتكف يف خلوٍة غري املسجد يف بيته أو يف مكان، هذا اعتكاٌف ُمبتدَ 

وأيًضا يقطع عن صالة اجلَمعة وعن اجلمعة، ،  -   عز وجل  -ع، معصية هلل  هذا ُمبتدَ   ...    خلوةو

 فهذا اعتكاٌف ُمبتَدع، وأيًضا يقطع عن صالة اجلَمعة، فهذا هو التفصيل يف العتكاف.
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 املتن:

 . ((َوِقَياِم َرَمَضاَن )) 

 الرشح:

 .الرتاويح والتهجد هو صالةقيام رمضان عرفناه، 

 املتن:

 ىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص   -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ    :-  َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ   -ُهَرْيَرَة    َعْن َأِب :  -  رمحه اهلل تعاىل  -قال  

َم ِمْن َذْنبِِه (( -  .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  َقاَل: )) َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيََمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

 الرشح:

 :إِيََمًنا َواْحتَِساًبا (()) َمْن َقاَم َرَمَضاَن 

﴿ ليايل رمضان، ليس املراد أنه يقوم الليل كله، وإنَم يقوم من الليل:  : يعني َقاَم َرَمَضاَن (( ))

ْد بِِه َنافَِلًة لََّك  ْيِل َفَتَهجَّ قيام رمضان يكون بصالة الرتاويح، ويكون  [، ٧٩رساء:إل] ا﴾  َوِمَن اللَّ

من  اعدًدا معينً -صىل اهلل عليه وسلم  -حيدد هنا مل والرتاويح، بالتهجد يف آخر رمضان مع 

من كان يطيل الصالة والقراءة والركوع فهذا خيتلف باختالف نوع الصالة، والركعات، 

ل يزيد يف رمضان ول  -صىل اهلل عليه وسلم - قد كان  والسجود فإنه يقلل عدد الركعات،

، كان يطيل القراءة، ث عرشة ركعة؛ ألنه كان يصيل وحدهغريه عىل إحدى عرشة ركعة أو ثال
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وحده وأطال الصالة ُيقلِّل عدد   نسان ويطيل الركوع، ويطيل السجود، فإذا صىل اإل

َلذا  ؛ و، وأما إذا صلوها مجاعة فُيخفَّف عنهم-صىل اهلل عليه وسلم    -اقتداًء بالنبي    ؛الركعات 

كانوا يصلون ثالًثا  -رِض اهلل عنه  -يف عهد عمر ،الصحابة يصلون ثالًثا وعرشين كان 

د، فوا الصالة وزادوا يف عدد الركعات،وعرشين، خفَّ  َمْن َقاَم  ))قال:  والرسول مل حُيدِّ

د، و((َرَمَضانَ   .هذا يرجع إىل نوعية الصالة -ذكرنا كَم  -لكن ، ومل حيدِّ

 :)) َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيََمًنا َواْحتَِساًبا ((

لقيام هلل، يقوم خملًصا، ل يقوم رياًء ول سمعة، يقوم إيَمًنا ذا اتصديًقا بالعمل هب :(( إِيََمًنا ))

 .–سبحانه وتعاىل  -ل رياًء ول ُسمعة، وإنَم يقصد التقرب إىل اهلل  :أي

 رالذي ل حيتسب األجفذي وعد اهلل به ملن يقوم رمضان، أي طلًبا لألجر ال ((: َواْحتَِساًبا)) 

 .هذا ل ُيقال قام رمضان  ،ب األجروإنَم يقوم بالعبادة ول حيتس

َم ِمْن  ر اهلل  :يعني (( َذْنبِهِ )) ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ مت  -جل وعال  – ُيكفِّ له ذنوب الصغائر التي تقدَّ

رات الذنوب منه، قيام رمضان م  .هذا فضٌل عظيم ،ن مكفِّ

 املتن:

 - َوَسلََّم َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه  -)) َكاَن َرُسوُل اهللَِّ  أهنا َقاَلْت: –َرِِضَ اهللَُّ َعنَْها  -َوَعْن َعاِئَشَة  قال:

 (( َشدَّ ِمْئَزَرُه، َوَأْحَيا َلْيَلُه، َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ  - ِمْن َرَمَضانَ  َأْي: اْلَعرْشُ اأْلَِخريُ  -رْشُ إَِذا َدَخَل اْلعَ 

 .َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق 
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 الرشح:

 أضف إليه هذا احلديث:،  ((  اًباَس تِ اْح ًنا وَ يََم ان إِ َض مَ رَ   امَ قَ   نْ مَ ))  احلديث الذي قبل هذا    يف  سبق

َوَأْيَقَظ  ِمْئَزَرُه، َشدَّ  َرَمَضاَن، ِمن اأْلَواِخرُ  اْلَعرْشُ  َدَخَلت إِذا - وسلَّم َعليهِ  اهلل َصىلَّ  –)) َكاَن 

يف عدد الركعات، فيضيف   هذا فيه دليل عىل أنه يزيد يف العرش األواخر ،َأْهَلُه، وَأْحيا َلْيَلُه ((

صىل اهلل عليه   -هذا هديه    ،إىل الرتاويح يف أول الليل ُيضيف إليها صالة التهجد يف آخر الليل

ر  ،وأيقظ أهله  ،، كان يف أول الشهر يقوم وينام، فإذا دخلت العرش شد مئزره-  وسلم  -  وشمَّ

 فزاد اجتهاده.  - عليه الصالة والسالم

 )حنا( ما عندنا غري هالصالة يف العرش ،الذين يقولون اآلن، يقولون: ل، رمضان كله واحدف

صىل اهلل   -  عن صالة أول الشهر، هذا خمالف َلْدي الرسول  ويف غريها، ول يزيدون يف العرش

نةو ؛-عليه وسلم  ولكسلهم أيًضا، فالعرش ُيزاد فيها عىل ما كان من أول  هذا جلهلهم بالسُّ

 .زاد فيها صالة التهجديُ الشهر، 

 املتن:

 اأْلََواِخرَ  اْلَعرْشَ  َيْعَتكُِف  َكانَ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  - النَّبِيَّ  َأنَّ  ))َوَعنَْها:  :- رمحه اهلل -قال

 . ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  (( َبْعِدهِ  ِمنْ  َأْزَواُجهُ  اْعَتَكَف  ُثمَّ  اهللَُّ، َتَوفَّاهُ  َحتَّى َرَمَضاَن، ِمنْ 
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 الرشح:

يعتكف العرش األواخر من رمضان،  - صىل اهلل عليه وسلم -هذا يف العتكاف، كان 

لزوم املسجد، املكث يف املسجد والبقاء فيه لياًل وهناًرا لذكر اهلل،   - كَم عرفنا  -والعتكاف 

عز  –من أجل أن يتفرغ اإلنسان من أعَمل الدنيا، وَيفرغ لذكر اهلل  ؛والصالة، تالوة القرآن 

جر العظيم، فيضيف إىل قيام الليل ليحصل عىل األ، ورشفها لفضلها ؛يف هذه األيام - وجل

 واعتكاف، هذا خرٌي إىل خري.  ،صالةٌ   :يضيف إليه يف العرش األواخر أيًضا يعتكف، عبادة ثانية

العرش األواخر؛ ألن فيها زيادة فضل عىل العرشين األَُول، كان يعتكف العرش  وخصَّ 

ًيا لليلة القدر، فلَم علم نقل  أهنا يف العرش األواخر - وسلمصىل اهلل عليه  - األوسط حترِّ

، واستقرَّ عىل ذلك حتى -  كَم جاء يف احلديث -  طلًبا لليلة القدر  ؛اعتكافه إىل العرش األواخر

 .- عز وجل -توفاه اهلل 

لكن تكون عىل ِحدة ل ختالط  ،هذا فيه أن املرأة تعتكف يف املسجد َأْزَواُجُه((: اْعَتَكَف  ُثمَّ  ))

عز   -حتتجب من ورائه، ختلو فيه لعبادة اهلل  ساتر ءباوُيرضب َلا ِخ  ة، ِحد الرجال، تكون عىل

ول تعتكف يف بيتها، ما يف اعتكاف إل باملسجد، من رشط صحة العتكاف أن ، - وجل

 .يكون يف مسجد

ألن أزواجه ر؛  فهو مستم  -  صىل اهلل عليه وسلم  -نسخ لوفاته  وفيه دليل عىل أن العتكاف مل يُ 

 . اعتكفن من بعده
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 املتن:

َا  -َرِِضَ اهللُ َعنَْها    –  َوَعنَْها:  قال  َأَرادَ   إَِذا  -  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   اهللَُّ  َصىلَّ   -  اهللَِّ  َرُسوُل   َكانَ   ))َقاَلْت:    َأهنَّ

 .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  (( ْن َيْعَتكَِف َصىلَّ اْلَفْجَر، ُثمَّ َدَخَل ُمْعَتَكَفهُ أَ 

 الرشح:

نة أن  يعني، وأول النهار ماذا يكون؟  من أول النهار  ،كاف من صالة الفجريبدأ العت  هنعم السُّ

نة،صالة الفجر، فيدخل معتكفه    ، ولو دخل الظهر  يف بداية النهار يف صالة الفجر، هذا هو السُّ

 .النهار هذا أفضل، ولكن كونه يبدأ من أول ل بأس ،... أو ،أو العرص

 املتن:

َلُيْدِخُل َعيَلَّ َرْأَسُه َوُهَو  - َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - اهللَِّ َرُسوُل  َكانَ  )) إِنْ َوَعنَْها أهنا َقاَلْت: : قال

ُلُه، َوَكاَن َل َيدْ  يِف املَْْسِجدِ  ْفُظ  (( إَِذا َكاَن ُمْعَتكًِفا ُخُل اْلَبْيَت إِلَّ حِلَاَجةٍ َفُأَرجِّ ُمتََّفٌق َعَلْيِه، َواللَّ

 .لِْلُبَخاِريِّ 

 الرشح:

 هذا فيه مسألتان:

ل أن زوجة املعتكف أهنا تدخل عليه،: أنه ل بأس املسألة األوىل - شعره، وتتكلم معه  وُترجِّ

وهو يف معتكفه،  - اهلل عليه وسلمصىل  - ُزرن الرسوللبأس بذلك، وكنَّ يَ يف حوائجها، 
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كان  ؛وكان فيها فتحة يف اجلداربجانب املسجد،  -رِض اهلل عنها  -كانت حجرة عائشة  اوملَّ 

ن من إخراج بعض البد إن هذا فيه دليل عىل ف رج رأسه إليها، خُي  - صىل اهلل عليه وسلم -

باب أو ما أشبه  من فتحة أو من    ؛إخراج بعض البدن من املسجداملسجد ل خيالف العتكاف،  

 .تكافأنه ل خيالف العذلك، 

وُهنَّ  ﴿: - جل وعال -وفيه بيان لقوله  -  [  ١٨٧البقرة : ] ﴾ َوَأنُتْم َعاكُِفوَن يِف املََْساِجدِ  َوَل ُتَبارِشُ

للحاجة سه زوجته  أو متيبارش   ؛ما مبارشة احلاجة للمعتكفوأأن املراد بذلك مبارشة اجلَمع،    ،

 .فهذا ل بأس به

 املتن:

َا -َرِِضَ اهللُ َعنَْها  – َوَعنَْها: - رمحه اهلل -قال  نَّةُ  ))َقاَلْت:  َأهنَّ كِِف َأْن َل َيُعوَد  املُْْعتَ  َعىَل  السُّ

 .(( ، ...ِجنَاَزةً  يًضا، َوَل َيْشَهدَ َمرِ 

 الرشح:

ول إل للحاجة التي لبد له منها،    ول هناًرا  فال خيرج ل لياًل   ،نعم، واملعتكف يلزم العتكاف

 .خيرج من أجل ذلك بقدر احلاجة قضاء احلاجة، والوضوء، :ريه، مثليقضيها غ

ول يتبع  لكن املعتكف ل يزور املريض،  ،زيارة املريض عبادة وفيها أجر ؛أما زيارة املريض

ها أجر، لكن املعتكف هو يف عبادة، فكيف يرتك عبادة  اجلنازة، مع أن اتباع اجلنازة عبادة وفي

العبادات فال خيرج للعبادات املستحبة،  ،اففيلزم العتك ؟!ويذهب إىل عبادة أقل منها
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ألن ما هو فيه أفضل، فال يعود مريًضا، ول يشهد جنازة، أما من أجلها؛ املستحبة ل خيرج 

أحد،  يأيتم أو رشاب ليس عنده خادم، ول حاجته البدنية: يتوضأ، يقيض حاجته، يأيت بطعا

حيتاج إىل الطعام والرشاب خيرج جييب حاجته ل بأس، ل بأس بذلك، ول خيالف هذا 

 املعتكف؛ ألنه من الستعداد لالعتكاف.

 املتن:

َها ((  .)) َوَل َيَمسَّ اْمَرَأًة، َوَل ُيَبارِشَ

 الرشح:

وُهنَّ    ﴿ لكن  ألنه يف عبادة فال يمس املرأة،  [؛    ١٨٧:البقرة  ]  ﴾  َوَأنُتْم َعاكُِفوَن يِف املََْساِجدِ َوَل ُتَبارِشُ

 .فال بأس بذلك - وسلم عليه اهلل صىل –إذا مسته هي حلاجة مثل ترجيل شعره 

 املتن:

 .َوَل خَيُْرَج حِلَاَجٍة إِلَّ ملَِا َل ُبدَّ َلُه ِمنُْه (( ))

 الرشح:

بوٍل أو غائط، أو ملا ل بد له منه مما ذكرنا من إحضار طعام أو رشاب، أو قضاء حاجة من 

 .طهارة ،وضوء
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 املتن:

 .(( َوَل اْعتَِكاَف إِلَّ بَِصْومٍ )) 

 الرشح:

يف يعني يستحب أن يكون املعتكف صائًَم  ((: َوَل اْعتَِكاَف إِلَّ بَِصْومٍ )) مستحب،  ييعن

رِض اهلل   -النهار، وإل فإنه جيوز العتكاف بدون صوم، جيوز العتكاف للمفطر؛ ألن عمر  

ًة يف املسجد احلرام قبل أنه نذر أن يعتكف ليل - صىل اهلل عليه وسلم -فتى النبي است -عنه 

مع أن الليل ما هو َأْوِف بِنَْذِرَك ((،  ))  فقال:، -صىل اهلل عليه وسلم  -سأل النبي  إسالمه،

)) َوَل اْعتَِكاَف إِلَّ  :  ا لصحة العتكاف، وإنَم قولهدل عىل أن الصيام ليس رشطً فصيام،    حمل

 ، يعنى من باب الستحباب.بَِصْوٍم ((

 املتن:

   (( َمْسِجٍد َجاِمعٍ )) َوَل اْعتَِكاَف إِلَّ يِف 

 الرشح:

جد جامع ما هو مس  فيه اجلَمعة،  ُيصىل  :يعني  (( )) َل اْعتَِكاَف إِلَّ يِف َمْسِجٍد َجاِمعٍ هذا رشط،  

إذا جاءت اجلمعة  بأس، هخيرج للجمعة ما فيويعني ُتقام فيه اجلمعة، ل، هذا ما هو بالزم، 

وخيرج ،  فقط  ُيشرتط أن ُيصىل فيه مجاعة  يسري جامع ُيصىل به مجعة،  هخيرج َلا، ول هو برشط أن

 .ول ُينايف هذا اعتكافه ،ة اجلمعةلصال
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 املتن:

اِجَح َوْقُف آِخِرهِ ُوَد َوَل َبْأَس بِِرَجالِِه، َرَواُه َأُبو َدا  . إِلَّ َأنَّ الرَّ

 الرشح:

ا عبادات مه هذالرفع؛ ألن عىل الصحاب، مع أن هذا له حكم  الراجح وقفه عىل الراوي ل

 . يمكن يقوَلا اإلنسان باجتهاده

 املتن:

 َلْيَس  ))َقاَل:  - ىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص  -َأنَّ النَّبِيَّ  :- َرِِضَ اهللَُّ َعنُْهََم  - َوَعِن اْبِن َعبَّاسٍ قال: 

اَرُقْطنِيُّ َواحْلَاكِمُ َرَواُه  (( َنْفِسهِ  َعىَل  جَيَْعَلهُ  َأنْ  إِلَّ  ِصَيامٌ  املُْْعَتكِِف  َعىَل   .الدَّ

 الرشح:

 . )) َوَل اْعتَِكاَف إِلَّ بَِصْوٍم ((: هذا يفرس احلديث السابق

 املتن:

َعَلُه َعىَل َنْفِسهِ   املُْْعَتكِِف  َعىَل  َلْيَس  ))  ،(( ِصَياٌم إِلَّ َأْن جَيْ

 الرشح:

َعَلُه َعىَل َنْفِسهِ ))   ألن ؛يلزمه الصيامفهو معتكف وإذا نذر الصيام  يعني ينذر، ، (( إِلَّ َأْن جَيْ

 .أما إذا مل ينذر فالصيام مستحب يف العتكافنذر،  هذا
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 املتن:

اِجُح َوْقُفُه َأْيًضا َرَواُه  اَرُقْطنِيُّ َواحْلَاِكُم، َوالرَّ  .الدَّ

 الرشح:

  اب، وما كان من كالم التابعي فهو ُمرسل يسمى املرسل، واملوقوف ما كان من كالم الصح

حاب يسمى موقوًفاوما كان   .من كالم الصَّ

 املتن:

 َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  - النَّبِيِّ  َأْصَحاِب  ِمنْ  ِرَجالً  َأنَّ )) : - َعنُْهََم َرِِضَ اهللَُّ  -َوَعِن اْبِن ُعَمرَ قال: 

ْبعِ  يِف  املَْنَامِ  يِف  اْلَقْدرِ  َلْيَلةَ  ُأُروا -َوَسلَّمَ  -  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللَُّ َصىلَّ  - اهللَِّ َرُسوُل  َفَقاَل  اأْلََواِخِر، السَّ

ْبِع اأْلََواِخرِ َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد    ":   َها يِف السَّ ََيَا َفْلَيَتَحرَّ ْبِع اأْلََواِخِر، َفَمْن َكاَن ُمَتَحرِّ  َتَواَطَأْت يِف السَّ

 .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  (( "

 الرشح:

ْن َأْلِف َشْهرٍ : فيها - جلَّ وعال - اهلل قالليلة القدر  ا  [، ٣:] القدر ﴾ ﴿ َخرْيٌ مِّ َأنَزْلنَاُه يِف َلْيَلٍة ﴿ إِنَّ

ا ُكنَّا ُمنِذِرينَ  َباَرَكٍة إِنَّ ليلة القدر، فهي ليلٌة مباركة،   ابتدأ نزول القرآن يف ييعن [، ٣:] الدخان ﴾ مُّ

خرٌي من العبادة يف  -يلة هذه الل -العبادة فيها وهي خرٌي من ألف شهر،  ،زل القرآن وفيها ُأن

﴿ إِنَّا ألن اهلل قال:  الليلة، وهذه الليلة يف رمضان قطًعا؛ألف شهر، هذا فضٌل عظيم يف هذه 

َباَرَكٍة ﴾ ِذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ﴾ وقال:  [،  ٣الدخان: ] َأنَزْلنَاُه يِف َلْيَلٍة مُّ  ١٨٥البقرة:] ﴿ َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
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ليست خارجُه، لكن حتديدها    ،وليلة القدر يف شهر رمضان قطًعافالقرآن ُأنزل يف ليلة القدر،    ،[

حمل البحث، حيتمل أهنا يف أول الشهر، وحيتمل أهنا يف وسطه، وحيتمل أهنا  هويف أي ليلة هذا  

 ما جيزم، لكن الراجح أهنا يف العرش األواخر، هذا هو الراجح، أما اجلزم ل، يف آخره، إل أن

وَلذا أخفاها اهلل أهنا هي ليلة القدر،   حُمتِملةوإل فكل الليايلالراجح أهنا يف العرش األواخر، 

رك بقية الشهر تعلم ليلة القدر اقترص عليها،  ر؛ ألنه لومن أجل أن جيتهد املسلم يف كل الشه

فمن رمحة اهلل أن اهلل أخفاها حتى جيتهد املسلم يف كل ليايل رمضان، فمن قام ففاته خرٌي كثري، 

أما من اجتهد يف ألهنا ل خترج عن رمضان، كل ليايل رمضان فقد أدرك ليلة القدر قطًعا؛ 

)) : أدرك ليلة القدر، ولذلك يتأكد قيام رمضان كله، وَلذا قال ن أنهبعض الليايل فال ُيضمَ 

وإذا قام رمضان  م رمضان، فيتأكد قيام رمضان كله،ما هو قام بعضه، قا ((، انَ َض مَ رَ  امَ قَ  نْ مَ 

ى ليلة القدر فإنه حيصل عليها  أما إذا و؛ ألهنا ل خترج عن رمضان، - بإذن اهلل -كله وحترَّ

، إل أن األحرى واألحاديث خصَّ بعض الليايل فربَم تكون ليلة القدر يف غريها فلم يدركها

عىل أهنا يف العرش األواخر، من أي ليلة  يدل  -  عليه الصالة والسالم -الرسول  وكالم تدل، 

منهم من يقول هي ليلة إحدى فالعلَمء اختلفوا يف هذا، اهلل أعلم،  يف العرش األواخر؟

وعرشين؛ ألنه يف األوتار، تعرفون األوتار؟ العدد الوتري ما هو؟ الفرد، الزوج وش هو؟ 

ثنني، األربعة، الستة، الثَمنية، العرشة، هذه تسمى عدد  ثنني فَم فوق، الالزوجي؟ ال العدد

 . فردي ،زوجي، والواحد، والثالثة، واخلمسة، والسبعة، والتسعة، هذه عدد وتر
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من  ،ترواخر، وُتتحرى يف األوتار خاصة، وعرفنا العدد الوِ ليلة القدر ُتتحرى يف العرش األ

ليلة ثالث هي    :ليلة إحدى وعرشين؛ ألن هذا عدد فردي، ومنهم من قال  هي  :العلَمء من قال

هذا عدد فردي، وهذا ما   ،ليلة سبع وعرشين هي  :ومنهم من قالهذا عدد فردي،    ،وعرشين

حه اإلمام أمحد  ليلة القدر هل العلم أهنا ليلة سبع وعرشين، وكثري من أ - رمحه اهلل-ُيرجِّ

ل حيتم يلة تسع وعرشين،حيتمل أهنا أيًضا يف لألحرى أهنا يف ليلة سبع وعرشين، الراجح وا

من أجل أن جيتهد املسلم يف   -كَم ذكرنا    -حيتمل هذا، وذلك  أنه الوتر األخري تسع وعرشين،  

 . كل الليايل، حيصل عىل األجر وعىل إدراك ليلة القدر

 املتن:

َقاَل  - ىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َص  -َعِن النَّبِيِّ  -  اهللَُّ َعنُْهََم َرِِضَ  -ُسْفَياَن َوَعْن ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِب  قال:

ينَ  َسْبعٍ  َلْيَلةُ  ))يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر:   . (( َوِعرْشِ

 الرشح:

 .هذا ُيرجح أهنا ليلة سبع وعرشين يف هذا احلديث، ولكنه موقوف أيًضا حديث موقوف

 املتن:

اِجُح َوْقُفهُ   .َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوالرَّ
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 الرشح:

 . -رِض اهلل عنه  -فه عىل معاوية الراجح وقو

 املتن:

 .َوَقِد اْخُتلَِف يِف َتْعِيينَِها َعىَل َأْرَبِعنَي َقْوًل َأْوَرْدُُتَا يِف َفْتِح اْلَباِري

 الرشح:

ا يف فتح الباري رشح صحيح  أوردُُت أربعني قوًل لف يف حتديدها عىل اختُ  ": ابن حجر يقول

 .ذه الليلة، بحثهم عنهاهب، هذا يدل عىل اهتَمم العلَمء " البخاري

 املتن:

َأَرَأْيَت إِْن َعلِْمُت َأيَّ  ،اهللَِّ َرُسوَل  َيا :ُقْلُت ))  أهنا َقاَلْت: - َرِِضَ اهللَُّ َعنَْها -: َوَعْن َعاِئَشَة قال

ُهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ حُتِبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي "َلْيَلٍة َلْيَلَة اْلَقْدِر، َما َأُقوُل فِيَها؟ َقاَل:   ((.  " ُقويِل: اللَّ

 الرشح:

 لَّ إو ،القدرالليلة التي تتحرى أهنا هي ليلة يف هذا بيان الدعاء الذي يستحب يف ليلة القدر، 

مع العلم واجلزم ل، ما أحد يعلم ول جيزم، لكن التي ترتجح عندك أهنا ليلة القدر، أو يقع يف 

 .نفسك أهنا هي ليلة القدر، ماذا تقول يف دعائك؟

 .استحباب الدعاء يف ليلة القدر عىل :هذا دليل أوًل  -
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)) اللَُّهمَّ يف ذلك لعائشة:    -يه وسلم  صىل اهلل عل  -ثانًيا: أفضل الدعاء ما أشار إليه الرسول    -

 . (( إِنََّك َعُفوٌّ حُتِبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي

  املتن:

، َواحْلَاكِمُ  ِمِذيُّ ْ َحُه الرتِّ  .َرَواُه اخْلَْمَسُة َغرْيَ َأِب َداُوَد، َوَصحَّ

ُه    –َرِِضَ اهللَُّ َعنُْه    -قال: َوَعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدِريِّ    َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ  َأنَّ

َحاُل   ُتَشدُّ   َل   )):  -  َوَمْسِجِدي َهَذا، َواملَْْسِجِد اأْلَْقَص   ، إىَِل َثاَلَثِة َمَساِجَد: املَْْسِجِد احْلََرامِ إِلَّ   الرِّ

 َعَلْيِه. ُمتََّفٌق  ((

 الرشح:

 :وَلا فضل ،هذه املساجد الثالثة اختصت بأهنا مساجد األنبياء

 .أبو األنبياء - عليه السالم -بناه إبراهيم  :رامفاملسجد احل -

س خاتم النبيني،  - صىل اهلل عليه وسلم -بناه رسول اهلل  :واملسجد النبوي - أول مسجد ُأسِّ

 .عىل التقوى

 .- عليهَم السالم -بناه إسحاق بن إبراهيم  :األقص واملسجد -

رض، وأفضل املساجد الثالثة: فهذه املساجد هي مساجد األنبياء، وهي أفضل املساجد يف األ

فهذه املساجد الثالثة ُيرشع السفر  ،ثم املسجد األقص ،ثم املسجد النبويم، ااملسجد احلر
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شد الرحال ألجل العبادة إل يف هذه املساجد الثالثة، أما ما عداها من للعبادة فيها، ل تُ 

 :املساجد، ما ُتسافر ملسجٍد بالرياض تقولاملساجد فكلها سواء، ل ُتقصد، خُتص من بني سائر  

ما فيه إل  - نعم -مسجد يف الشام، مسجد يف أي مكان، ل، الشام أبغى أصيل بهذا أفضل، 

يف املسجد  روح أصيلأبغى أ :املسجد األموي تقولمن ....،  أما غريهاملسجد األقص فقط، 

ص مسجًدا منها سواء،  عدا الثالثة كلها املساجد ما ل، هذا ما خُيص، األموي، فالذي خُيصِّ

َحاُل إِلَّ : - صىل اهلل عليه وسلم -الف لقوله للسفر إليه للعبادة هذا بدعة، خُم  )) َل ُتَشدُّ الرِّ

أما اليل يسافر لواحٍد من هذه املساجد للصالة فيه فهذا مستحب، أفضلها   ،إىَِل َثاَلَثِة َمَساِجَد ((

الصالة فيه عن مئة ألف صالة، املسجد النبوي الصالة فيه عن ألف صالة،  ،املسجد احلرام

 .املسجد األقص الصالة فيه عن مخسَمئة صالة، هذه املساجد الثالثة

 ،، كذلك العتكاف-  باب العتكاف  يف  -  هذا وجه ذكر املصنف له يف هذا الباب   ،العتكاف

سافر لتعتكف يف  ت، هذه املساجد الثالث ألرض إل إىل ل تسافر لتعتكف يف مسجد يف وجه ا

نعم ل بأس، تسافر لتعتكف   ؟نعم ل بأس، تسافر لتعتكف يف املسجد النبوي  ؟املسجد احلرام

فيها، أما غريها فال ختص   العتكافل بأس، هذه جيوز تسافر َلا من أجل    ؟يف املسجد األقص

صىل  -بدعة، هذا معنى قوله ألن هذا  ؛أي مسجد، املساجد كلها سواء، ل ختص أي مسجد

َحاُل ((: -اهلل عليه وسلم  ل ُيسافر للعبادة يف مسجٍد من املساجد إل يف  :أي ))َل ُتَشدُّ الرِّ

-  عليهم الصالة والسالم - هي مساجد األنبياء، فمن غريها هذه الثالثة خاصة؛ ألهنا أفضل

. 
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وأنه ل ُيسافر إىل مسجٍد خاص لالعتكاف  ،  فاملناسبة أن العتكاف يف كل مسجد من املساجد

فهذا  ؛هذا فيه فضل :فيه إل هذه املساجد الثالثة، ومن خصَّ مسجًدا ليعتكف فيه وقال

سفر فهذا بدعة ثانية، فال جيوز التخصيص إل بدليل يدل عىل فضله، وإل بِ كان  ذامبتدع، وإ

 .املساجد كلها سواء واحلمد هلل

تزور   ؛سافرت للمسجد النبوي تصيل فيه، تعتكف فيه لنبوي، إذامسجد قباء تابع للمسجد ا

 يه.ما ف تسافر من اآلن إىل مسجد قباء ل،أما  ،مسجد قباء تبع، نعم
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