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خامسالالدرس  – الثالثالقسم   

خامسالالدرس  –باب الصيام  –بلوغ المرام   

-حفظه هللا  –للشيخ صالح بن فوزان الفوزان   

 

 املتن: 

 َصّله  - النهبِي   َأْصَحاِب  ِمنْ  ِرَجالا  َأنه )) : - َرِِضَ اَّللهُ َعنُْهَم  -َوَعِن اْبِن ُعَمرَ قال: 

ْبعِ  ِف  امْلَنَامِ  ِف  اْلَقْدرِ  َلْيَلةَ  ُأُروا -َوَسلهمَ  َعَلْيهِ  اَّللهُ  - اَّللهِ َرُسوُل  َفَقاَل  اْْلََواِخِر، السه

ْبِع اْْلََواِخِر، َفَمْن َكاَن  ": - َوَسلهمَ  َعَلْيهِ  اَّللهُ َصّله  َأَرى ُرْؤَياُكْم َقْد َتَواَطَأْت ِف السه

ْبِع اْْلََواِخرِ  َها ِف السه ََيَا َفْلَيَتَحره  .ُمتهَفٌق َعَلْيهِ  (( " ُمَتَحر 

 الرشح:

ْن َأْلِف َشْهر  َخْْيٌ ﴿ : فيها - جله وعال - اَّلل قالليلة القدر  ا  [، ٣:] القدر ﴾ م  ﴿ إِنه

ا ُكنها ُمنِذِرينَ   إِنه
َباَرَكة   مُّ

ليلة  ابتدأ نزول القرآن ف ييعن [، ٣:] الدخان ﴾ َأنَزْلنَاُه ِف َلْيَلة 

العبادة وهي خٌْي من ألف شهر،  ،زل القرآنوفيها ُأنالقدر، فهي ليلٌة مباركة، 

العبادة ف ألف شهر، هذا فضٌل عظيم ف هذه الليلة،  خٌْي من -يلة هذه الل -فيها 
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ا؛ َباَرَكة  ﴾ْلن اَّلل قال:  وهذه الليلة ف رمضان قطعا  مُّ
ا َأنَزْلنَاُه ِف َلْيَلة   ﴿ إِنه

ِذي ُأنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ﴾ وقال:  [،  ٣الدخان: ] فالقرآن  ،[ ١٨٥البقرة:] ﴿ َشْهُر َرَمَضاَن اله

اُأنزل ف ليلة القدر،  ليست خارجُه، لكن  ،وليلة القدر ف شهر رمضان قطعا

حمل البحث، حيتمل أهنا ف أول الشهر، وحيتمل أهنا  هوحتديدها ف أي ليلة هذا 

الراجح أهنا ف العرش اْلواخر، هذا هو  ف وسطه، وحيتمل أهنا ف آخره، إل أن

وإل فكل الراجح أهنا ف العرش اْلواخر،  لكن ما جيزم، الراجح، أما اجلزم ل،

وهلذا أخفاها اَّلل من أجل أن جيتهد املسلم ف  حُمتِملة أهنا هي ليلة القدر، الليايل

رك بقية الشهر ففاته خٌْي كثْي، تعلم ليلة القدر اقترص عليها،  ر؛ ْلنه لوكل الشه

ايل رمضان، فمن قام كل فمن رمحة اَّلل أن اَّلل أخفاها حتى جيتهد املسلم ف كل لي

ا؛  أما من ْلهنا ل خترج عن رمضان، ليايل رمضان فقد أدرك ليلة القدر قطعا

أدرك ليلة القدر، ولذلك يتأكد قيام  ن أنهاجتهد ف بعض الليايل فال ُيضمَ 

م رمضان، ما هو قام بعضه، قا ((، انَ َض مَ رَ  امَ قَ  نْ )) مَ : رمضان كله، وهلذا قال

ى ليلة القدر فإنه حيصل عليها  كله، فيتأكد قيام رمضان وإذا قام رمضان كله وحتره
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أما إذا خصه بعض الليايل فربم تكون و؛ ْلهنا ل خترج عن رمضان، - بإذن اَّلل -

وكالم ، إل أن اْلحرى واْلحاديث تدل، ليلة القدر ف غْيها فلم يدركها

اْلواخر، من أي ليلة عّل أهنا ف العرش يدل  - عليه الصالة والسالم -الرسول 

منهم من يقول هي ليلة فالعلمء اختلفوا ف هذا، اَّلل أعلم،  ف العرش اْلواخر؟

إحدى وعرشين؛ ْلنه ف اْلوتار، تعرفون اْلوتار؟ العدد الوتري ما هو؟ الفرد، 

ثنني، اْلربعة، الستة، ثنني فم فوق، الالزوجي؟ ال الزوج وش هو؟ العدد

ذه تسمى عدد زوجي، والواحد، والثالثة، واخلمسة، الثمنية، العرشة، ه

 .فردي ،والسبعة، والتسعة، هذه عدد وتر

واخر، وُتتحرى ف اْلوتار خاصة، وعرفنا العدد ليلة القدر ُتتحرى ف العرش اْل

هي ليلة إحدى وعرشين؛ ْلن هذا عدد فردي، ومنهم  :من العلمء من قال ،ترالوِ 

ليلة سبع  هي :ومنهم من قالهذا عدد فردي،  ،ليلة ثالث وعرشينهي  :من قال

حه اإلمام أمحد  ،وعرشين وكثْي من  - رمحه اَّلل-هذا عدد فردي، وهذا ما ُيرج 

ْلحرى أهنا ف ليلة سبع ليلة القدر الراجح واهل العلم أهنا ليلة سبع وعرشين، أ



 
4 

ا ف لوعرشين،  ل أنه الوتر اْلخْي تسع حيتم يلة تسع وعرشين،حيتمل أهنا أيضا

من أجل أن جيتهد املسلم ف كل  -كم ذكرنا  -حيتمل هذا، وذلك وعرشين، 

 .الليايل، حيصل عّل اْلجر وعّل إدراك ليلة القدر

 املتن:

َعَلْيِه ّله اَّللهُ َص  -َعِن النهبِي   -  اَّللهُ َعنُْهَم َرِِضَ  -َوَعْن ُمَعاِوَيَة ْبَن َأِِب ُسْفَياَن  قال:

ينَ  َسْبع   َلْيَلةُ  ))َقاَل ِف َلْيَلِة اْلَقْدِر:  - َوَسلهمَ   .(( َوِعرْشِ

 الرشح:

ا حديث  هذا ُيرجح أهنا ليلة سبع وعرشين ف هذا احلديث، ولكنه موقوف أيضا

 .موقوف

 املتن:

اِجُح َوْقُفهُ   .َرَواُه َأُبو َداُوَد، َوالره
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 الرشح:

 .-رِض اَّلل عنه  -فه عّل معاوية الراجح وقو

 املتن:

 .َوَقِد اْخُتِلَف ِف َتْعِيينَِها َعَّل َأْرَبِعنَي َقْولا َأْوَرْدُُتَا ِف َفْتِح اْلَباِري

 الرشح:

ا ف فتح الباري  أوردُُت لف ف حتديدها عّل أربعني قولا اختُ  ": ابن حجر يقول

 .الليلة، بحثهم عنهاذه هب، هذا يدل عّل اهتمم العلمء " رشح صحيح البخاري

 املتن:

َأَرَأْيَت  ،اَّللهِ َرُسوَل  َيا :ُقْلُت ))  أهنا َقاَلْت: - َرِِضَ اَّللهُ َعنَْها -: َوَعْن َعاِئَشَة قال

بُّ  "إِْن َعِلْمُت َأيه َلْيَلة  َلْيَلَة اْلَقْدِر، َما َأُقوُل فِيَها؟ َقاَل: 
ُقويِل: اللهُهمه إِنهَك َعُفوٌّ حُتِ

 ((. " اْلَعْفَو َفاْعُف َعن ي
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 الرشح:

الليلة التي تتحرى أهنا هي ليلة ف هذا بيان الدعاء الذي يستحب ف ليلة القدر، 

 مع العلم واجلزم ل، ما أحد يعلم ول جيزم، لكن التي ترتجح عندك له إو ،القدر

 .يقع ف نفسك أهنا هي ليلة القدر، ماذا تقول ف دعائك؟أهنا ليلة القدر، أو 

 .استحباب الدعاء ف ليلة القدر عّل :هذا دليل أولا  -

ف ذلك  -صّل اَّلل عليه وسلم  -ثانياا: أفضل الدعاء ما أشار إليه الرسول  -

بُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعن يلعائشة: 
 .(( )) اللهُهمه إِنهَك َعُفوٌّ حُتِ

  املتن:

، َواحْلَاِكمُ  ِمِذيُّ ْ َحُه الرت   .َرَواُه اخْلَْمَسُة َغْْيَ َأِِب َداُوَد، َوَصحه

 اخْلُْدِري  
ُه  –َرِِضَ اَّللهُ َعنُْه  -قال: َوَعْن َأِِب َسِعيد  َصّله  -َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللهِ َأنه

َحاُل  ُتَشدُّ  َل  )): - اَّللهُ َعَلْيِه َوَسلهمَ   ، إََِل َثاَلَثِة َمَساِجَد: امْلَْسِجِد احْلََرامِ إِله  الر 

 َعَلْيِه. ُمتهَفٌق  (( َوَمْسِجِدي َهَذا، َوامْلَْسِجِد اْْلَْقَص 
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 الرشح:

 :وهلا فضل ،اختصت بأهنا مساجد اْلنبياءهذه املساجد الثالثة 

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

أول خاتم النبيني،  - صّل اَّلل عليه وسلم -بناه رسول اَّلل  :واملسجد النبوي -

س عّل التقوى  .مسجد ُأس 

 .- عليهم السالم -بناه إسحاق بن إبراهيم  :اْلقص واملسجد -

فهذه املساجد هي مساجد اْلنبياء، وهي أفضل املساجد ف اْلرض، وأفضل 

فهذه  ،ثم املسجد اْلقص ،ثم املسجد النبويم، ااملساجد الثالثة: املسجد احلر

شد الرحال ْلجل العبادة إل ف املساجد الثالثة ُيرشع السفر للعبادة فيها، ل تُ 

املساجد فكلها سواء، ل ُتقصد، خُتص من هذه املساجد الثالثة، أما ما عداها من 

أبغى أصيل هذا أفضل،  :بني سائر املساجد، ما ُتسافر ملسجد  بالرياض تقول

ما فيه إل املسجد  - نعم -مسجد ف الشام، مسجد ف أي مكان، ل، الشام ب
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ف  روح أصيلأبغى أ :املسجد اْلموي تقولمن ....،  أما غْيهاْلقص فقط، 

فالذي سواء، عدا الثالثة كلها  املساجد ما ل، هذا ما ُُيص، ي،املسجد اْلمو

ا منها للسفر إليه للعبادة هذا بدعة، ُم  ص مسجدا صّل اَّلل عليه  -الف لقوله ُُيص 

َحاُل إِله إََِل َثاَلَثِة َمَساِجَد ((: - وسلم أما اليل يسافر لواحد  من  ،)) َل ُتَشدُّ الر 

الصالة فيه عن  ،هذا مستحب، أفضلها املسجد احلرامهذه املساجد للصالة فيه ف

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

 .الصالة فيه عن مخسمئة صالة، هذه املساجد الثالثة

، - باب العتكاف ف - هذا وجه ذكر املصنف له ف هذا الباب ،العتكاف

ْلرض إل إَل هذه ل تسافر لتعتكف ف مسجد ف وجه ا ،كذلك العتكاف

نعم ل بأس، تسافر لتعتكف  ؟سافر لتعتكف ف املسجد احلرامت، املساجد الثالث

ل بأس،  ؟نعم ل بأس، تسافر لتعتكف ف املسجد اْلقص ؟ف املسجد النبوي

د، فيها، أما غْيها فال ختص أي مسج العتكافهذه جيوز تسافر هلا من أجل 

صّل  -ْلن هذا بدعة، هذا معنى قوله  ؛املساجد كلها سواء، ل ختص أي مسجد
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َحاُل ((: -اَّلل عليه وسلم  ل ُيسافر للعبادة ف مسجد  من  :أي ))َل ُتَشدُّ الر 

 هي مساجد اْلنبياء، فمن غْيها املساجد إل ف هذه الثالثة خاصة؛ ْلهنا أفضل

 .- عليهم الصالة والسالم -

وأنه ل ُيسافر إَل مسجد  ، اسبة أن العتكاف ف كل مسجد من املساجدفاملن

ا ليعتكف فيه  خاص لالعتكاف فيه إل هذه املساجد الثالثة، ومن خصه مسجدا

سفر فهذا بدعة ثانية، فال جيوز بِ كان  ذافهذا مبتدع، وإ ؛هذا فيه فضل :وقال

 .سواء واحلمد َّللالتخصيص إل بدليل يدل عّل فضله، وإل املساجد كلها 

سافرت للمسجد النبوي تصيل فيه،  مسجد قباء تابع للمسجد النبوي، إذا

 تسافر من اآلن إَل مسجد قباء ل،أما  ،تزور مسجد قباء تبع، نعم ؛تعتكف فيه

 يه.ما ف

 


