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 6 عمدة األحكام 

 اسعتالدرس ال
 ،وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين ،احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد

 وم الدين.ومتسك بسنته إىل ي ،ربهدوعلى َمن سار على 

 واحلديث يف كتاب الصيام، يف ابب )أفضل الصيام وغريه

 :-رمحه هللا تعاىل-احلافظ  نقل

ي  َأََنَى :اّللَّ   َعب د   ب نَ  َجاب رَ  َسأَل تح »: قَالَ  َجع َفر   ب ن   َعبَّاد   ب ن   ُمحَمَّد   َعن   صلى هللا عليه - النَّب 
م   َعن   -وسلم م   َصو  ل م   َوزَادَ  «نَ َعم  : قَالَ ؟ اْل حمحَعة   يَ و   .«ال َكع َبة   َوَرب   » :محس 

ع تح : قَالَ  -رضي هللا عنه- هحَري  َرةَ  َأب   َعن    ال»: يَ قحولح  -صلى هللا عليه وسلم- اّللَّ   َرسحولَ  َسَ 
مَ  َأَحدحكحم   َيصحوَمنَّ  ما   َيصحومَ  َأن   إالَّ , اْل حمحَعة   يَ و  َلهح  يَ و  ما   َأو  , قَ ب    .«بَ ع َدهح  يَ و 

 لبيان النهي عن إفراد يوم اجلمعة بصيام. هذين احلديثني -رمحه هللا تعاىل-أورد املصنف 

 فيهم، يف هذا الرجوع إىل أهل العلم املوثوقني «اّللَّ   َعب د   ب نَ  َجاب رَ  َسأَل تح »: ُممد بن عباد قول
عن  -ضي هللا عنهر -مع فضله يسأل جابرًا  وأمانتهم، يف أخذ العلم عنهم، فهذا التابعي اجلليل

 هذه املسألة، وحنن يف زمن نشاهد فيه تساهًًل عظيًما يف أمر الدين تعلًما وعلًما، وهللا املستعان.

ي  َأََنَى »قوله:  : هو ما طلب الشرع تركه، وينقسم إىل النهي، «-صلى هللا عليه وسلم- النَّب 
 قسمني:

 .احملرمزام، فهذا هو أن يكون هذا الطلب للرتك على وجه اإللالقسم األول: 

 .املكروهأن يكون الطلب للرتك ال على وجه اإللزام، وهذا هو  القسم الثاين:

م   َعن  »قوله:  م   َصو  ، يوم اجلمعة أفضل أايم األسبوع؛ ملا ثبت يف الصحيحني أن النيب «؟اْل حمحَعة   يَ و 
-صلى هللا عليه وسلم- ، ولقوله«أفضل أايم األسبوع يوم اْلمعة»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-
ما طلعت الشمس وما غربت على يوم خري من يوم اْلمعة, هداان هللا له, وأضل الناس »: 

 .«عنه
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م   َعن  »قوله:   م   َصو  ، املراد: النهي عن إفراد يوم اجلمعة ابلصيام، بداللة حديث أيب «؟اْل حمحَعة   يَ و 
 .الذي أورده املصنف -رضي هللا عنه-هريرة 

عن صيام يوم  -صلى هللا عليه وسلم-، أي: قد هنى النيب «نَ َعم  »: -رضي هللا عنه-جابر  ولق
 اجلمعة.

 هل النهي هنا عن إفراد يوم اجلمعة للتحرمي أم للكراهة؟ مسألة:

، وهو مذهب مجهور األقرب أنه للكراهةيف ذلك على قولني،  -رمحة هللا عليهم-اختلف الفقهاء 
 .-رمحهم هللا-ة وبعض احلنفية العلماء من الشافعية واحلنابل

 ما الصارف هلذا النهي عن التحرمي؟  فإن قيل:

 أجاز صيامه إذا صيم يوم قبله أو بعده. -صلى هللا عليه وسلم-أن الصارف أن النيب  فاْلواب:

 ما احلكمة يف النهي عن إفراد يوم اجلمعة ابلصيام؟ مسألة:

أقوال، واألقرب أن يقال: لكونه يوم عيد، عدة يف ذلك على  -رمحة هللا عليهم-اختلف العلماء 
, يوم اْلمعة يوم عيد»، وقد جاء عند احلاكم وغريه من حديث أيب هريرة مرفوًعا: والعيد ال يصام
 .«, إال أن تصوموا يوم ا قبله أو بعدهمكميوم صيا عيدكمفال جتعلوا يوم 

 : يستثىن من كراهة إفراد يوم اجلمعة ابلصيام صوراتن:مسألة

الذي  -رضي هللا عنه-أن يصوم يوًما قبله أو يوًما بعده؛ لدلة حديث أيب هريرة  الصورة األوىل:
 .-رمحه هللا-أورده املصنف 

أن يوافق يوم اجلمعة عادة صيامه، كأن يكون من عادته أن يصوم يوًما ويفطر  الصورة الثانية:
-أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة  يوًما، فيصادف يوم صومه اجلمعة، فإنه ال يشمله النهي؛ ملا

، وال قيام من بين اللياليال تخصوا ليلة الجمعة ب»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-، أن النيب -رضي هللا عنه

 .«تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين األيام، إال أن يكون في صوم يصومه أحدكم

ل م   َوزَادَ قوله:  -ة ليست يف صحيح مسلم كما ذكر املصنف لفظ، هذه ال«ال َكع َبة   َوَرب   » :محس 
، وإمنا ذكر جابر «ورب هذا البيت»، وإمنا هي يف سنن النسائي، واليت يف مسلم هي: -رمحه هللا تعاىل
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سأل جابرًا وهو يطوف ابلكعبة، فناسب  -رمحه هللا-البيت ألن حممد بن عباد  -رضي هللا عنه- 
 أن يؤكد احلكم بتعظيم خالق الكعبة املشرفة.

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف 

ىَل  عحبَ ي د   َأب   َعن   ت» :قَالَ  - عحبَ ي د   ب نح  َسع دح  َواَس حهح  َأز َهرَ  اب ن   َمو   ب ن   عحَمرَ  َمعَ  ال ع يدَ  َشه د 
َطَّاب   َمان   َهَذان  : فَ َقالَ  -رضي هللا عنه- اْل   َعن   -صلى هللا عليه وسلم- اّللَّ   َرسحولح  ََنَى يَ و 

يَ  مح : ام ه َماص  َيام كحم   م ن   ف ط ر كحم   يَ و  مح , ص   .«نحسحك كحم   م ن   ف يه   ََت كحلحونَ : اآلَخرح  َوال يَ و 

 هذا احلديث للداللة على النهي عن صوم يومي العيد. -رمحه هللا تعاىل-أورد املصنف 

ت»قوله:   ، أي: حضرت صًلة عيد األضحى، كما يف صحيح البخاري.«ال ع يدَ  َشه د 

َمان   َهَذان  »وله: ق  ، قال هذا يف خطبة عيد األضحى، كيف يقول: هذان يومان؟ «يَ و 

 عن صومهما. النهي أنه أشار إليهما مجيًعا؛ ألهنما يشرتكان يف حكماْلواب: 

َيام ه َما َعن   -صلى هللا عليه وسلم- اّللَّ   َرسحولح  ََنَى»قوله:  ، النهي هنا للتحرمي ابإلمجاع، «ص 
 .ا عن نذر، أو تطوع، أو كفارة، أو قضاءسواء صامهم

 .-رمحهما هللا-نقل اإلمجاع على ذلك مجاعة من أهل العلم، منهم: النووي وابن قدامة وقد 

 ما احلكمة يف النهي عن صوم يومي العيد؟ مسألة:

واحلكمة يف النهي عن صوم يوم »بقوله:  -رمحه هللا تعاىل-أشار إىل احلكمة الشوكاين  اْلواب:
 لعباده. -تعاىل-دين أن فيه إعراًضا عن ضيافة هللا يالع

 لو نذر صيامهما، أو صامهما عن قضاء رمضان، أو عن كفارة؛ فهل يصح صومه؟ مسألة:

خبصوص النذر أواًل: ال جيوز الوفاء به؛ ألنه حينئذ نذر معصية، فقد ثبت يف الصحيحني  اْلواب:
، فإن صامه؛ مل يصح، وهو «هأن يعصي هللا فال يعصمن نذر »قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب 

 آمث هبذا الصيام.

وخبصوص قضاء رمضان أو الكفارة: ال ينعقد، وال تربأ به الذمة، فالصوم فاسد؛ للقاعدة الفقهية 
 أن النهي يقتضي الفساد.
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مح »قوله:   َيام كحم   م ن   ف ط ر كحم   يَ و  عيد الفطر، وهي  ، يف هذا إشارة إىل العلة يف الفطر يف يوم«ص 
 حصول التمييز بني أايم الفطر من أايم الصيام.

مح »قوله:  يف هذا إشارة إىل العلة يف وجوب الفطر يف ، «نحسحك كحم   م ن   ف يه   ََت كحلحونَ : اآلَخرح  َوال يَ و 
ابألكل  -تعاىل-عيد األضحى، وهي أنه يوم يضّحى فيه، ويهدي النهاس، ويظهرون شعائر هللا 

َها َوَأط ع محوا ال َبائ َس ال َفق ريَ ﴿: -عز وجل-ما قال هللا من ذلك، ك  .[28احلج:﴾]َفكحلحوا م ن  

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف 

ر ي    َسع يد   َأب   َعن   مه  َعن   -صلى هللا عليه وسلم- ّللَاه  َرُسولُ  نََهى»: قَالَ  -رضي هللا عنه- اْل حد  َمي نه  َصو  : يَو 

ره  ره ال  وَ النَح  تهَماله  َوَعنه  ،فهط  تَبهيَ  َوأَن  ، الَصَماءه  اش  ب   فهي الَرُجلُ  يَح  د ثَو  ب حه  بَع دَ  الَصالةه  َوَعنه ، ٍ  َواحه ره  الصُّ َرَجهح . «َوال عَص   َأخ 
ل م   َرجَ  ,ب َتَمام ه   محس  مَ  ال بحَخار يي  َوَأخ   .فَ َقط   الصَّو 

بيد من حترمي صوم يومي العيد، إال أن هذا اشتمل على ما اشتمل عليه حديث أيب عهذا احلديث 
مسائل متعلقة ابللباس وابلصًلة، فاحلديث اشتمل على النهي عن الصوم يف احلديث اشتمل على 

يومني، وعن لبستني، وعن الصًلة يف وقتني، وألن احلديث هنا يف كتاب الصيام فإين سأشري إىل 
 ختصار.هذه املسائل اخلارجة عن كتاب الصيام بشيء من اال

تهَماله  َعنه »قوله:  يت بذلك ألنه «الَصَماءه  اش  املنافذ كلها، يسد ، أي: اشتمال اللبسة الصماء، ُسم
 فيصري كالصخرة الصماء اليت ليس فيها منفذ.

 يف معىن اشتمال الصماء ثًلث صور: -رمحهم هللا تعاىل-وللفقهاء 

  ا.، وال جيعل ليديه خمرجً : أن يلتحف ابلثوبالصورة األوىل

وألنه لو دمهه شيء أهنا متنع من كمال اإلتيان مبشروعات الصًلة،  :ووجه النهي عن هذه الصورة
 يف صًلته، فإنه ال يتمكن من رده.

معروف، وهو أن خيرج كتفه  أن يضطبع ابلثوب، ليس عليه غريه، واالضطباع الصورة الثانية:
رمحة -احملرم، وهذا تفسري مذهب احلنابلة األمين، وجيعل طريف الرداء على الكتف األيسر، كهيئة 

 الشتمال الصماء.  -هللا عليهم

 ووجه النهي عن هذه الصورة: أهنا عرضة أن يسقط، فتنكشف العورة.
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ذه الصور خمالف أن جيعل الرداء على رأسه، ويسدل طرفيه إىل رجليه، وكل ه الصورة الثالثة: 
اَي َبِن  آَدَم خحذحوا ز ينَ َتكحم  ع ن َد كحل   ﴿: -عز وجل-عند الصًلة، كما قال هللا   لألمر أبخذ الزينة

د   ج   .[31:األعراف﴾]َمس 

 ما حكم اشتمال الصماء؟

 فيه تفصيل: اْلواب:

 منه، أو خاف ذلك؛ فهو حمرم.  تبدو العورةإن كان  -

 فهو مكروه.  ؛وإن -

 فحكم اشتمال الصماء دائر ما بني الكراهة والتحرمي.

تَبهيَ يَ  َوأَن  »قوله:  ب   فهي الَرُجلُ  ح  د ثَو  ، االحتباء: هو أن ينصب فخذيه وساقيه، ويشدمها إىل «ٍ  َواحه
 .ظهره بيديه أو خبرقة وحنوها، وجيلس على إليته

 ما حكم االحتباء يف ثوب واحد؟

 كحكم اشتمال الصماء، فيه تفصيل.  اْلواب:

ب   فهي»قوله:  د ثَو  صرًحا؛ ألن ذلك أدعى إىل انكشاف ، كما جاء م، أي: ليس عليه غريه«ٍ  َواحه
العورة، فمهم من ذلك أنه إذا كان عليه ثوب آخر يسرت العورة؛ فًل يمنهى عن االحتباء حينئذ، وهلذا 

 .«وبين السماء منه شيء بينه فرجهإذا لم يكن على »جاء تقييد ذلك يف رواية البخاري: 

َرَجهح )قوله:  ل م   َأخ  َرجَ  ,ب َتَمام ه   محس  مَ  ل بحَخار يي ا َوَأخ  رمحه هللا -ذكر شيخنا ابن عثيمني  (,فَ َقط   الصَّو 
هو الذي  -رمحه هللا تعاىل-؛ ألن البخاري -رمحه هللا تعاىل-انغًلق على املصنف أن هذا  -تعاىل

 أخرجه بتمامه، ومسلم هو الذي أخرج الصوم فقط.

 :-رمحه هللا تعاىل-مث نقل املصنف 

 َمن  »: -صلى هللا عليه وسلم- اّللَّ   َرسحولح  قَالَ : قَالَ  -رضي هللا عنه- ر ي   اْل حد   َسع يد   َأب   َعن  

ما   َصامَ  َههُ  ّللَاُ  بَعَدَ  ّللَاه  َسبهيله  فهي يَو  ينَ  النَاره  َعن   َوج  يفا   َسب عه  .«َخره

 .هذا احلديث ليبني لنا فضل الصيام يف سبيل هللا -رمحه هللا تعاىل-ساق املصنف 
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، )َمن( من صيغ العموم، فتشمل مجيع املكلفني: الرجل واألنثى، الكبري والصغري، «َصامَ  ن  مَ »قوله:  
 احلر والعبد.

ما   َصامَ  َمن  »قوله:   ، فقيل:«ّللَاه  َسبهيله  فهي»يف معىن  -رمحهم هللا تعاىل-، اختلف العلماء «ّللَاه  َسبهيله  فهي يَو 
يف هذا بيان لفضل الصيام يف اجلهاد، وهذا حممول على  ، ويكوناملراد: اجلهاد والغزو يف سبيل هللا

 حق القيام ابلقتال.من ال يتضرر ابلصيام، وال يفوت بصيامه 

، أي: يف مرضاة هللا، فيكون عامًّا، يشمل الصيام يف اجلهاد ويف غريه، «ّللَاه  َسبهيله  فهي»وقيل أن املراد 
 ثاين.وهذا هو األقرب، والعلم عند هللا، يعين القول ال

َههُ  ّللَاُ  بَعَدَ »قوله:  ، هذا من ابب إطًلق اجلزء وإرادة الكل، فليس املراد الوجه «النَاره  َعن   َوج 
 خبصوصه، وإمنا املراد البدن عموًما، وإمنا خص الوجه ابلذكر لشرفه.

ينَ »قوله:  يفا   َسب عه  ، أي: مسافة سبعني عاًما.«َخره

ينَ »قوله:  يفا   َسب عه ذلك من ابب إطًلق اجلزء وإرادة الكل، فأطلق اخلريف الذي هو ، هذا ك«َخره
، وإمنا خص اخلريف ابلذكر دون بقية الفصول ألن أحد فصول السنة األربعة، وأراد به السنة كلها

 الثمار، وحيصل للناس سعة العيش. فيه تنضج

ديث أيب هريرة يف هذا احلديث دليل على أن الصيام من أسباب النجاة من النار، وقد جاء يف ح
، كما يف مسند «جنة من النار»، وجاء يف رواية: «الصيام جنة»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النيب 

 .«من النار جنة وحصن حصين»اإلمام أمحد: 

أاب أمامة، ملا قال له: اي رسول هللا، مرين بعمل آخذه  -صلى هللا عليه وسلم-وقد أوصى النيب 
، واحلديث رواه النسائي بسند «ال عدل له»، ويف رواية: «فإنه ال مثل له عليك بالصوم،»عنك. قال: 

 صحيح.

 :-رمحه هللا تعاىل-قال املصنف  مث

 الَقدر   ليلة   اببح 

من األحاديث يف هذا الباب، سنذكر مجلة من  -رمحه هللا تعاىل-قبل الشروع فيما نقله املصنف 
 املسائل املتعلقة به.
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 يلة القدر.املسألة األوىل: تعريف ل 

، وقد -رمحة هللا عليهم-هي إحدى ليايل شهر رمضان املبارك، على الصحيح من أقوال العلماء 
ر  ﴿دل على ذلك قول هللا تعاىل:  َلة  ال َقد  : -عز وجل-، مع قول هللا [1:القدر﴾]إ انَّ أَنَزل َناهح يف  لَي  

رح َرَمَضاَن الَّذ ي أحنز َل ف يه  ال قحر آنح ﴿  .[185:ة﴾]البقر َشه 

والقدر بسكون الدال: إما مأخوذ من التقدير، وإما مأخوذ من القدر الذي هو الشرف، وهلذا 
 -عز وجل-يف تسمية ليلة القدر هبذا االسم، فقيل: ألن هللا  -رمحة هللا عليهم-اختلف العلماء 

َرقح كحلي أَم ر   ف يَها﴿: -عز وجل-يقّدر فيها األرزاق واآلجال، وما حيصل يف العام، كما قال هللا  ي حف 
: -عز وجل-قال هللا ُسيت بذلك ألهنا ليلة ذات شرف وعظمة، ، وقيل: [4:﴾]الدخانَحك يم  

ر  ﴿ َلةح ال َقد  ر  ( 2) َوَما َأد رَاَك َما لَي   ر  َخري   م ن  أَل ف  َشه  َلةح ال َقد  ، وهذا [3-2:﴾]القدرلَي  
ياها ابلقيام والصًلة شرفًا ومنزلة عظيمة؛ تمكسب من أح، وقيل: ُسيت بذلك ألهنا (26:13...)

، وال مانع «من ذنبه من قام ليلة القدر إيمان ا واحتساب ا؛ غفر له ما تقدم»: -صلى هللا عليه وسلم-لقول النيب 
 من أن يكون كل ذلك صحيًحا، فهي ليلة الشرف، وليلة التقدير.

 املسألة الثانية: فضائل ليلة القدر.

 لت نصوص الكتاب والسنة أن هلا فضائل متعددة؛ منها:د

إ انَّ ﴿: -عز وجل-أنزل فيها القرآن كامًًل إىل السماء الدنيا، قال هللا  -عز وجل-أن هللا  -1
ر   َلة  ال َقد   .[1:﴾]القدرأَنَزل َناهح يف  لَي  

ف يَها ي حف َرقح كحلي أَم ر  ﴿: -تعاىل-يقدر فيها مقادير السنة املقبلة، قال هللا  -عز وجل-أن هللا  -2
ل يَ ( 4) َحك يم    .[5-4:الدخان﴾]َأم ر ا م ن  ع ن د اَن إ انَّ كحنَّا محر س 

َلة  ﴿: -عز وجل-أهنا ليلة مباركة، حتصل فيها أنواع الربكات، قال هللا  -3 إ انَّ أَنَزل َناهح يف  لَي  
 .[3:﴾]الدخانمحَبارََكة  

ادة يف ألف شهر، أي ما يعادل ثًلًًث ومثانني سنة وأربعة أشهر، أن العبادة فيها تفضل العب -4
ر  ﴿: -عز وجل-قال هللا  ر  َخري   م ن  أَل ف  َشه  َلةح ال َقد   .[3القدر:﴾]لَي  

: -عز وجل-( والربكة واملغفرة والرمحة، قال هللا 28:08)... ينزل فيها جربيل واملًلئكة -5
 .[4:﴾]القدرف يَها ِب  ذ ن  َرّب   م  م ن  كحل   َأم ر   تَ نَ زَّلح ال َمالئ َكةح َوالريوحح ﴿
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من األعداء واآلفات، أهنا ليلة سًلم، تكثر فيها الطاعة وأعمال اخلري، فيحصل فيها السًلم  -6 
َسالم  ه َي َحَّتَّ َمط َلع  ﴿: -عز وجل-قال هللا ليلة ساملة من الشر واألذى،  (28:32...)

ر    .[5القدر:﴾]ال َفج 

من قامها إمياًًن واحتسااًب غمفر له ما تقدم من ذنبه؛ حلديث أيب هريرة يف الصحيحني، وقد  أن -7
 سبق.

 املسألة الثالثة: عالمات ليلة القدر.

جاءت يف النصوص الشرعية، يعين ميكن أن نقسم عًلمات ليلة القدر إىل  ليلة القدر هلا عًلمات
 ثًلثة أقسام: 

 لنص.عًلمات جاء هبا االقسم األول: 

 عًلمات اجتهادية. القسم الثاين:

 عًلمات ال أصل هلا. القسم الثالث:

قال:  -رضي هللا عنه-أما القسم األول: فقد جاء يف صحيح مسلم من حديث أيب بن كعب 
رضي -ملسلم عن أيب  لفظ آخر ويف، «أنها تطلع يومئذ ال شعاع لها -صلى هللا عليه وسلم-أخبرنا رسول هللا »

 .«في صبيحة يومها بيضاء ال شعاع لها وأمارتها أن تطلع الشمس»قال: ، -هللا عنه

صلى هللا -، أن النيب -رضي هللا عنهما-ومن عًلماهتا: ما رواه ابن خزمية من حديث ابن عباس 
 .«ليلة القدر ليلة طلقة، ال حارة وال باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة»قال:  -عليه وسلم

 ًلمات االجتهادية اليت حصلت لبعض العلماء والصلحاء، ذكروا منها: القسم الثاين: الع

 .طمأنينة القلب 

 .انشراح الصدر للمؤمن 

 .زايدة النور يف تلك الليلة 

 .اهلدوء 

 وحنوها.
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 القسم الثالث: العًلمات اليت ال أصل هلا، منها:  

 .أن الكًلب ال تنبح فيها 

 .أن النجوم ال ترى فيها 

 بح حلوة.أن املياه املاحلة تص 

 .أن األشجار تسقط على األرض، مث تعود إىل منابتها 

  فيها. -عز وجل-أن كل شيء يسجد هلل 

 كل هذا ال أصل له.

 املسألة الرابعة: حتديد ليلة القدر.

يف حتديد ليلة القدر على أقوال كثرية، ذكرها احلافظ ابن حجر  -رمحة هللا عليهم-اختلف العلماء 
منها ما هو ال أصل له، وال دليل دال عليه، فتح الباري(، وهذه األقوال يف ) -رمحه هللا تعاىل-

 ما هي أقوال مرجوحة، فهذه ثًلثة أقسام. ومنها ما هي أقوال ضعيفة، ومنها 

اليت ال أصل هلا؛ كالقول أبن ليلة القدر نمسخت ورمفعت، أهنا غري موجودة، وإنكار  :القسم األول
 وجودها اآلن.

 وال ضعيفة؛ كالقول أبهنا ليلة النصف من شعبان.أق القسم الثاين:

 أقوال مرجوحة؛ كالقول أبهنا يف رمضان يف غري العشر األواخر منه.القسم الثالث: 

 ما القول الصحيح يف هذه املسألة؟

القول الصحيح الذي دلت عليه النصوص الصحيحة أهنا يف العشر األواخر من رمضان، كما 
، وسيتبني أن آكدها األواتر، كما -رمحه هللا تعاىل-يت ينقلها املصنف يف األحاديث السيأيت معنا 

قال:  -صلى هللا عليه وسلم-يف الصحيحني، أن النيب  -رضي هللا عنها-يف حديث عائشة 
وآكد العشر األواتر، وآكد األواتر ليلة سبع وعشرين،  ،«في العشر األواخر من رمضان تحروا ليلة القدر»

وحذيفة  -رضي هللا عنه-الصحابة جيزمون أهنا ليلة سبع وعشرين، فكان عمر وقد كان مجلة من 
 -رضي هللا عنه-عن أيب بن كعب بن اليمان ال يشكان أهنا ليلة سبع وعشرين، بل أخرج مسلم 
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ووهللا إني »، حيلف ما يستثين، وكان يقول: «، إنها لفي سبع وعشرينوهللا الذي ال إله إال هو»أنه كان يقول:  

 .«بقيامها، وهي سبع وعشرين -صلى هللا عليه وسلم-لم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا الرسول ألع

 .والصحيح كما سبق أهنا أرجى، لكنا ال جنزم، كما سيأيت معنا يف املسألة اخلامسة

 يف ليلة معينة أم تتنقل؟ املسألة اْلامسة: هل ليلة القدر اثبتة

أهنا تتنقل يف ليايل العشر األواخر من  --رمحهم هللا-واحلنابلة  ومنهم الشافعية-مجهور العلماء 
-رمضان، وليست ًثبتة يف ليلة معينة مجيع السنوات، دل على ذلك حديث أيب سعيد اخلدري 

، فإن فيه أن ليلة القدر كانت ليلة إحدى -رمحه هللا تعاىل-الذي سينقله املصنف  -رضي هللا عنه
ريت ليلة القدر، ثم أ»قال:  -صلى هللا عليه وسلم-ن أنيس، أن النيب وعشرين، وحلديث عبد هللا ب

صلى هللا عليه -، فصلى بنا رسول هللا قال: فمطرنا ليلة ثالث وعشرين .«أنسيتها، وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين

 .. رواه مسلموانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه -وسلم

 كمة من إخفائها؟املسألة السادسة: ما احل

 .والتماس ليلة القدر -عز وجل-احلكمة من إخفائها: ليحصل اإلخًلص واالجتهاد يف عبادة هللا 

 املسألة السابعة: هل ليلة القدر من خصائص هذه األمة؟

فيه خًلف، األقرب أهنا خاصة هلذه األمة، ومل تكن موجودة يف األمم املاضية، وهذا مذهب 
إنه »يف )اجملموع شرح اهلذب(، وقال:  -رمحة هللا عليه-جحه النووي مجهور العلماء، وقد ر 

 «.ذي قطع به أصحابناالصحيح املشهور ال

 :-رمحه هللا تعاىل-نقل املصنف 

َجاال   أَنَ »: عنهما هللا رضي عحَمرَ  ب ن   اّللَّ   َعب د   َعن   ن   ره َحابه  مه ه  أَص  لَةَ  أُُروا -صلى هللا عليه وسلم- النَبهي  ره  لَي   ال قَد 

ره  الَسب عه  فهي ال َمنَامه  فهي يَاُكم   أََرى: -صلى هللا عليه وسلم- النَبهيُّ  فَقَالَ . األََواخه ره  الَسب عه  فهي تََواَطأَت   قَد   ُرؤ   َكانَ  فََمن   ،األََواخه

يَها ره  الَسب عه  فهي فَل يَتََحَرَها ُمتََحر ه  .«األََواخه

ا»: قَالَ  -صلى هللا عليه وسلم- اّللَّ   َرسحولَ  َأنَّ  عنها هللا رضي َعائ َشةَ  َعن   ره  لَي لَةَ  تََحَرو  ت ره  فهي ال قَد  وه  ال 

ن   ره  مه ره  ال عَش   .«األََواخه

ر ي    َسع يد   َأب   َعن   فُ  َكانَ  -صلى هللا عليه وسلم- ّللَاه  َرُسولَ  أَنَ »: -رضي هللا عنه- اْل حد  ره  فهي يَع تَكه  ال عَش 

سَ  ن   طه األَو  تََكفَ . َرَمَضانَ  مه لَةُ  َكانَت   إذَا َحتَى، َعاما   فَاع  َدى لَي  ينَ  إح  ره ش  ُرجُ  الَتهي اللَي لَةُ  َوههيَ - َوعه ن   يَخ  ن   َصبهيَحتهَها مه  مه
تهَكافههه  تََكفَ  َمن  : قَالَ  -اع  ي اع  ف   َمعه رَ  فَل يَع تَكه رَ  ال عَش  يتُ  فَقَد   األََواخه هه  أُره لَ  َهذه يتَُها ثُمَ  ،ةَ اللَي  ُجدُ  َرأَي تُنهي َوقَد  ، أُن سه ين   َماء   فهي أَس   َوطه

ن   ُسوَها ،َصبهيَحتهَها مه ره  فهي فَال تَمه ره  ال عَش  ُسوَها ،األََواخه ت ر   ُكل ه  فهي َوال تَمه لَةه  تهل كَ  الَسَماءُ  فََمَطَرته  .وه دُ  َوَكانَ  ،اللَي  جه  عَلَى ال َمس 
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يش    دُ ال   فََوَكفَ  ،َعره جه ينه  ال َماءه  أَثَرُ  َجب َهتههه  َوَعلَى -صلى هللا عليه وسلم- ّللَاه  َرُسولَ  َعي نَايَ  فَأَب َصَرت  ، َمس  ن   َوالط ه َدى ُصب حه  مه  إح 

ينَ  ره ش   .«َوعه

 هذه األحاديث ليبني لنا وقت ليلة القدر. -رمحه هللا تعاىل-ساق املصنف 

َجاال   أَنَ »قوله:  ن   ره َحابه  مه ه ال أَص  مل »، قال احلافظ ابن حجر يف )فتح الباري(: «-صلى هللا عليه وسلم- نَبهي 
 ابلصحابة ال يضر؛ ألن كلهم عدول.، واجلهل «أحد من هؤالءأقف على تسمية 

ن  »قوله:  َحابه  مه ه  أَص  صلى هللا عليه -كل من اجتمع ابلنيب هو   الصحاب:، «-صلى هللا عليه وسلم- النَبهي 
 ه، ومات على ذلك.مؤمًنا ب -وسلم

ره  لَي لَةَ  أُُروا»قوله:  ره  الَسب عه  فهي ال َمنَامه  فهي ال قَد  ، أي: أن هللا أراهم يف املنام أهنا يف السبع األواخر، «األََواخه
ويف هذا دليل أن ليلة القدر تمرى يف املنام، بل قد تمرى يف اليقظة، كما ذكر ذلك شيخ اإلسًلم 

عباده يف املنام أو يف اليقظة، قد يكشف لبعض  -عز وجل-، أن هللا -اىلرمحه هللا تع-ابن تيمية 
 فريى أنوار ليلة القدر.

يف )البداية والنهاية( يف ترمجة أيب زيد األنصاري، قال:  -رمحه هللا تعاىل-وقد ذكر احلافظ ابن كثري 
 «.يرى ليلة القدريقال أنه كان »

األفضل يف حقه: أن يذيع ذلك وينشره، أو يكتم من كمشفت له ليلة القدر ورآها، ما  مسألة:
 ذلك؟

السنة يف حقه أن يكتمها عن غريه؛ يف )اجملموع شرح املهذب( أن  -رمحة هللا عليه-أشار النووي 
 ألن هذا يوافق مقصد الشرع.

ره  الَسب عه  فهي»قوله:  ن من ثًلث وعشرين إن كان الشهر ًنقًصا، ومن أربع وعشري ، وهي تبدأ«األََواخه
 إن كان الشهر اتمًّا.

يَاُكم   أََرى»قوله:  ره  الَسب عه  فهي تََواَطأَت   قَد   ُرؤ   ، الرؤية تمطلق، ويراد هبا أحد معنيني:«األََواخه

 .الرؤية البصريةاألول: 

 أََرى» :-عليه الصًلة والسًلم-، وهي املرادة هنا، فيكون معىن قول النيب العلمية الرؤية الثاين:

يَاُكم    يعين: أعلم أن رؤايكم قد توافقت. «تََواَطأَت   قَد   ُرؤ 
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 ، فيه أن الرؤاي إذا تواطأت على شيء، فهذا دليل على صدقها.«تََواَطأَت   قَد  »قوله:  

يَها َكانَ  فََمن  »قوله:  ، التحري هو القصد وطلب الشيء جبد واجتهاد، واملراد هنا: طلب «ُمتََحر ه
مل الصاحل فيها، ويف هذا دليل على أنه يستحب احلرص على مصادفة ليلة القدر ابالجتهاد ابلع

 .-عز وجل-طلب ليلة القدر، والتعرض فيها لنفحات هللا 

ره  الَسب عه  فهي فَل يَتََحَرَها»قوله:   يف السبع األواخر من رمضان.، فيه أن ليلة القدر أرجى ما تكون «األََواخه

إن مد هللا يف أعمارًن يف اللقاء  -عز وجل-هللا نقف عند هذا املقدار، وسيكون حديثنا إن شاء 
 القادم يف متام كتاب الصيام، يف ابب االعتكاف.

أن جيعل ما تعلمناه حجة لنا، ال حجة علينا، وأن جيعلنا هداًة  -سبحانه وتعاىل-نسأل هللا 
الس وحنن يف إثر هذا اجمللس من جم -سبحانه وحبمده-مهتدين، غري ضالني وال مضلني، ونسأله 

أن يرحم املسلمني يف كل مكان، وأن يرفع عنهم هذا الوابء  -سبحانه وحبمده-العلم، نسأله 
 والبًلء، إنه ويل ذلك والقادر عليه.

 أعلم. -تعاىل-وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد، وعلى آله وأصحابه أمجعني، وهللا 

رمضان وهو صائم، ووصل إىل البلد رجل سافر من بلده آخر يوم يف  هذه األخت الكرمية تقول:
 اآلخر، ووجد عندهم أول يوم من أايم الفطر، هل يتم صومه أم يفطر معهم؟

أن هذا املسافر هو تبع للبلد الذي قدم عليه يف هذه املسألة من مسائل اخلًلف، واألقرب فيها 
من الشهر، الصوم والفطر، فإذا قدم على البلد ووجدهم يصومون؛ صام معهم، ولو صام أكثر 

يعين لو فمرض أنه صام يف البلد الذي هو فيه ثًلثني يوًما، وسافر فوجد أهل البلد يصومون آخر 
يوم من رمضان؛ هو سيصوم واحًدا وثًلثني يوًما، والشهر اهلجري ال ميكن أن يزيد عن الثًلثني، 

، هكذا إذا «الناس الصوم يوم يصوم»: -صلى هللا عليه وسلم-هنا جيب أن يصوم معهم؛ لقول النيب 
صلى هللا عليه -؛ لقول النيب قدم إليهم فوجدهم مفطرين، فإن الواجب عليه أن يفطر معهم

إال أنه إذا ترتب على ذلك أن يصوم أقل من تسع وعشرين يوًما،  ،«يوم يفطر الناسوالفطر »: -وسلم
ن يوًما، ولعل فهنا يلزمه بعد ذلك قضاء يوم؛ ألن الشهر ال ميكن أن ينقص عن تسع وعشري

 املسألة واضحة إن شاء هللا.

... 
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الذي وصل إليه، إذا وصل إىل البلد، ووجدهم  لبلداآلن ابذكرًن هذا، حنن ذكرًن أن العربة  
 يصومون؛ صام معهم، إذا وجدهم مفطرين؛ أفطر معهم، هذه اخلًلصة.

رين يوًما وسافر، سبًعا وعش لكن يبقى مسألة مهمة، وهي أنه إذا صام يف البلد الذي هو فيه
ووجد البلد الذي وصل إليه يصومون آخر يوم، وبعد ذلك العيد، يصري هو صام مثانية وعشرين 

هكذا كذلك لو يوًما، والشهر ال ميكن أن ينقص عن تسع وعشرين، هنا نقول له: أفطر معهم، 
اليوم الثامن  ، كان يفودية، وصام مثانية وعشرين يوًماالسعيف ، مثًًل كان هو صام هو يف بلده

والعشرين من رمضان، مث سافر إىل بلده، فوجد عندهم العيد، ماذا يفعل؟ نقول: أفطر معهم، 
ويلزمك قضاء يوم، ملاذا يقضي يوًما؟ ألنه صام مثانية وعشرين يوًما، والشهر ال ميكن أن ينقص 

 عن تسع وعشرين، فيكون يلزمه قضاء يوم.

 ووصل يف نفس اليوم، ووجدهم صائمني. هو خرج مفطرًا، األخت الكرمية تقول:

وهذه املسألة مرت معنا سابًقا ملا ذكرًن شروط الصيام، ذكرًن منها أن يكون هنا ال يلزمه الصيام، 
املتعلقة ابملسافر، وقلنا: املسافر إذا قدم بلده مفطرًا، فهل يلزمه  (49:54...)مقيًما، ذكرًن 

هو بلده مصر، وقد كان يف  قدم على بلده، يعين مثًًل اإلمساك؟ ال يلزمه اإلمساك، فهذا حىت لو 
السعودية لغرض، فقدم عليهم رجع إىل بلده مفطرًا، ال يلزمه، وإذا مل يكن بلده الذي هو مقيم، 
إمنا ذهب زايرًة فقط؛ فهذا من ابب أوىل؛ ألن الذي يرجع إىل بلده األصلي مفطرًا ال يلزمه 

أوىل؛ ألنه هو أصًًل مسافر، هذا ال يلزمه اإلمساك،  اإلمساك، فالذي يذهب إىل بلد من ابب
 ولكن عليه القضاء بعد ذلك.

 واحلمد هلل، والسًلم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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