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خامسالالدرس  – القسم األول  

خامسالالدرس  –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

أما ، عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل 

 :بعد

 املتن:

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

  الرشح:

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

كل الشهر يف ليايل لأما قيام رمضان فهذا  ،" باب العتكاف وقيام رمضان

 -هذا سنة نبوية ثابتة عن الرسول صالة الرتاويح وصالة التهجد،  رمضان،
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ألنه أيًضا  ؛وأما العتكاف ذكره هناخلفائه الراشدين، و، -عليه وسلم  صىل اهلل

ولكن يف رمضان رمضان، با يف كل وقت ليس خاًص  وهو مرشوع عبادة عظيمة،

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

ألنه قب كتاب الصيام بكتاب العتكاف؛ العرش األواخر، فمن أجل هذا أع

 جيمع بني عبادتني. ،م أن يعتكف أيًضائستحب للصايُ 

وكانوا يعتكفون  ،ايسمى اعتكافً  ،هو امُلكث يف املكان :يف اللغةهو  والعتكاف

واألرضحة يعتكفون،  وعند القبور، واآلن عند القبور اهلية عند األصناميف اجل

اف بقصد التقرب إىل اهلل العتكاٌف رشكي؛ ألن العتكاف عبادة، هذا اعتك

- عز وجل -هذا رشٌك باهلل  وأما العتكاف عند القبور وعند األرضحةعبادة، 

 .عبادة لغري اهلل ؛

تِي َأنُتْم ََلَا َعاِكُفونَ   اللغة هو امُلكث يف املكانف يففالعتكا  ﴿ َما َهِذِه التَََّمثِيُل الَّ

 عليه السالم -، وملا أنكر هارون أي مقيمون عندها تتقربون إليها ،[ ٥٢:األنبياء]  ﴾

َح َعَلْيِه َعاِكِفنَي َحتَّى عىل بني إرسائيل اختاذهم العجل،  - ْْبَ َيْرِجَع ﴿ َقاُلوا َلن نَّ
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عند العجل الذي صنعه َلم السامري وعبدوه  ) ... ( ،[ ٩١:طه]  ﴾ إَِلْينَا ُموَسى

تكاًفا لغري اهلل هو امُلكث يف املكان، وقد يكون اع :من دون اهلل، فالعتكاف

قد يكون اعتكاًفا للتقرب إىل اهلل فيكون عبادة، فهو لزوم وفيكون رشًكا، 

 .املسجد

 ،- سبحانه وتعاىل -سجٍد لطاعة اهلل العتكاف هو لزوم م: تعريفه يف الرشعو

، أي ألجل التفرغ -سبحانه وتعاىل -سجٍد لطاعة اهلل لزوم م :هذا تعريفه رشًعا

 .- عز وجل -ة اهلل لطاع

 :لزوم مسجد

 . وهناًرالوس فيه لياًل يعني اجل :لزومه -

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

 َمْسِجدِ  يِف  َل اْعتَِكاَف إِلَّ  (( ديث:احليف و، [ ١٨٧:البقرة ]﴾  َعاكُِفوَن يِف املََْساِجدِ 

، ُيصىل فيه مجاعة، أما من يعتكف يف خلوٍة غري املسجد يف بيته أو يف (( مَجَاَعةٍ 
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معصية هلل ع، هذا ُمبتدَ  ...  خلوةو خلوة الصوفية،كع، مكان، هذا اعتكاٌف ُمبتدَ 

وأيًضا يقطع عن صالة اجلَمعة وعن اجلمعة، فهذا اعتكاٌف ، - عز وجل -

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

 املتن:

 .((َوِقَياِم َرَمَضاَن )) 

 الرشح:

 .الرتاويح والتهجد هو صالةقيام رمضان عرفناه، 

 املتن:

ىلَّ َص  -َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ  :- َرِِضَ اهللَُّ َعنْهُ  - ُهَرْيَرَة َعْن َأِب : - تعاىلرمحه اهلل  -قال 

َم ِمْن  - اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َقاَل: )) َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيََمًنا َواْحتَِساًبا ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ

 .ُمتََّفٌق َعَلْيهِ  َذْنبِِه ((
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 الرشح:

 :َرَمَضاَن إِيََمًنا َواْحتَِساًبا (()) َمْن َقاَم 

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

َك من الليل:  ْد بِِه َنافَِلًة لَّ ْيِل َفَتَهجَّ قيام رمضان يكون  [، ٧٩رساء:إل] ا﴾  ﴿ َوِمَن اللَّ

 -حيدد هنا مل والرتاويح، بصالة الرتاويح، ويكون بالتهجد يف آخر رمضان مع 

هذا خيتلف باختالف نوع ومن الركعات،  اعدًدا معينً  -صىل اهلل عليه وسلم 

من كان يطيل الصالة والقراءة والركوع والسجود فإنه يقلل عدد فالصالة، 

ل يزيد يف رمضان ول غريه عىل  -صىل اهلل عليه وسلم - قد كان  الركعات،

، كان يطيل ث عرشة ركعة؛ ألنه كان يصيل وحدهإحدى عرشة ركعة أو ثال

وحده وأطال  نسانالقراءة، ويطيل الركوع، ويطيل السجود، فإذا صىل اإل

، وأما إذا -صىل اهلل عليه وسلم  -اقتداًء بالنبي  ؛الصالة ُيقلِّل عدد الركعات

يف  ،الصحابة يصلون ثالًثا وعرشين َلذا كان؛ وصلوها مجاعة فُيخفَّف عنهم

فوا الصالة وزادوا كانوا يصلون ثالًثا وعرشين، خفَّ  -رِض اهلل عنه  -عهد عمر
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د، يف عدد الركعات، د، ولكن )) َمْن َقاَم َرَمَضاَن ((قال:  والرسول مل حُيدِّ ، ومل حيدِّ

 .وعية الصالةهذا يرجع إىل ن -ذكرنا كَم  -

 :)) َمْن َقاَم َرَمَضاَن إِيََمًنا َواْحتَِساًبا ((

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

سبحانه وتعاىل  -ل رياًء ول ُسمعة، وإنَم يقصد التقرب إىل اهلل  :يقوم إيَمًنا أي

–. 

الذي ل فذي وعد اهلل به ملن يقوم رمضان، أي طلًبا لألجر ال ((: َواْحتَِساًبا)) 

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

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

مت منه،  رات الذنوب نقيام رمضان مالتي تقدَّ  .هذا فضٌل عظيم ،مكفِّ
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 املتن:

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

َشدَّ ِمْئَزَرُه،  - ِمْن َرَمَضانَ  َأْي: اْلَعرْشُ اأْلَِخريُ  -رْشُ إَِذا َدَخَل اْلعَ  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

 .َعَلْيهِ  ُمتََّفٌق  (( َوَأْحَيا َلْيَلُه، َوَأْيَقَظ َأْهَلهُ 

 الرشح:

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

 ِمن اأْلَواِخرُ  اْلَعرْشُ  َدَخَلت إِذا - وسلَّم َعليهِ  اهلل َصىلَّ  –)) َكاَن  هذا احلديث:

هذا فيه دليل عىل أنه يزيد يف  ،َوَأْيَقَظ َأْهَلُه، وَأْحيا َلْيَلُه (( ِمْئَزَرُه، َشدَّ  َرَمَضاَن،

إىل الرتاويح يف أول الليل ُيضيف إليها يف عدد الركعات، فيضيف  العرش األواخر

، كان يف أول - صىل اهلل عليه وسلم -هذا هديه  ،صالة التهجد يف آخر الليل

ر ،وأيقظ أهله ،الشهر يقوم وينام، فإذا دخلت العرش شد مئزره عليه  - وشمَّ

 فزاد اجتهاده. - الصالة والسالم
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)حنا( ما عندنا غري  ،الذين يقولون اآلن، يقولون: ل، رمضان كله واحدف

عن صالة أول الشهر، هذا  ويف غريها، ول يزيدون يف العرش هالصالة يف العرش

نةو ؛-صىل اهلل عليه وسلم  - خمالف َلْدي الرسول ولكسلهم  هذا جلهلهم بالسُّ

 .زاد فيها صالة التهجديُ أيًضا، فالعرش ُيزاد فيها عىل ما كان من أول الشهر، 

 


