بسم هللا الرحمن الرحيم

أحكام القيام والتراويح واالعتكاف
الشيخ /عبد الكريم الخضير
الحمد هلل رب العاللمين ،وصاى هللا وساىم وبالرل عىا عبادو ورساولا مبيمال محماد وعىا

لاا وصاحبا

معاين ،مال

بعد:
لياد

فإن هللا  -ل وعاا -قاد خىاا الخىاا مان ال ان واهما
ال وَإال ولَي ُِْ ا ْ و وْل [( )65سااورا الااااريل ] ماان مااالهر تحقيااا العبودي ا دا ماال
{و َمااا َلَق ُقا ْ
ال اُل و ا إاْل َواُو َّلا َ
اال وعاااَ ،-
و ااب هللا عى ا المنى ااين ،وهاااا حااب ماال يتقاارب بااا ل ا هللا  -اال وعااا ،-ثاام ينماال ماال مقااذ ماان هاااا الوا ااب
بللتطوعل

والموافل التلبع لياو الوا بل

عاايم ،وىليا عاما  ،هاي تحقياا العبوديا هلل -

عى تموع هاو العبلدا  ،فللصااا ليال مال ينمال مقصايل ،والزنالا ليال مال

يسد خىىيل ،والصوم لا مل ير خروقا ،والحج نالل.
قيالم الىيال ،الاام مار هللا باا مبياا -عىياا الصااا والساام-

من هاو الموافل بال مان عاميال و شاقيل عىا الم او
{يااا أََه َاااا اُل ْمإزوما ْ * ْقا وم الإقُها َ وَإال َق وقااي [( )2 - 1سااورا المزماال] حتا قاالع مااه ماان هاال العىاام :ن قياالم الىياال وا ااب
َ
عى ا المبااي -عىيااا الصاااا والسااام ،-و ماال بللمسااب متااا فيااو ماان عااام القر اال و فضااىيل؛ لكمااا لااي بوا ااب،
و ااب بع ا
تورم

هاال العىاام الااوتر ،و اال ا ماار بااا ،امتثاال المب اي -عىيااا الصاااا والسااام -ماال ماار بااا ،فقاالم حت ا

قدملو ،امتثل وطبا مل مر با تطبيقلً دقيقلً –قم الىيل -حت قر في رنع مال يزياد عىا خمسا

ا از  ،قار

البقرا ثم المسل ثم ع عمران.
ل

المصوذ القطعي من مصاوذ الكتالب والسام عىا الحا

عىا قيالم الىيال ،و ال مال يادع عىا

ماا د ب

{ت َت َ اااا َ ُ ْ َّْلاااوْ ْا ُم َعا و
ااْل
الص االلحين ،فعىا ا المس ااىم ن يس ااع ن ين ااون م اان الص االلحين ،وه اااا ش ااعلرهم ودي اادميم َ
ال اََّلاا
اُل َم َضا و وع [( )15سورا السا دا] مان ممال فاي هااو الصا ؟ ومان ممال مان يستشاعر هااا الكاام؟ {أَ إم ُاْل ُْ َاو َقاوَّل ن
و
و
و
هْل
الإقُها و َاااا و ا َوَقاامااا َي ُحا َرْر ُاخ ولاَارََ َوَجُر ْ ااو َر ُح َما َه َروا ثاام ماالاا؟ ماالاا قاالع هللا بعااد الاال؟ { ْقا ُ َُا ُ َي ُاا َاتووِ اإلاار َ
و
هْل َال َي َُِق ْمااو َْل [( )9سااورا الزماار] وفااي هاااا شاالرا ن العىاام الشاارعي الحقيقااي الموعااود صاالحبا ب ا عى
َي َُِق ْمااو َْل َواإلاار َ

المملزع في الدميل واآلخرا هو العىم المقرون بللعمال ،مال اا نالن عىمالً ماريالً ق واقاه لاا فاي حيالا مان اتصا
و
و
هْل َال
هْل َي َُِق ْمااو َْل َواإلاار َ
فإمااا ماان الاااين ق يعىمااون ،وان دعا مااا عااللم ،وان دعااي مااا عااللم { ْقا ُ َُا ُ َي ُاا َاتووِ اإلاار َ
َي َُِق ْمو َْل [( )9سورا الزمر] فياا وص هل العىم.
باا

المصوذ ،مصوذ الكتالب والسام ق يمنان حصارهل ،يقاوع المباي -عىياا الصااا والساام(( : -معام الر ال عباد
هللا لاو نالن يقااوم مان الىيال)) (معاام الر ال عباد هللا) ماان عباد هللا هااا؟ هاااا ابان عمار الصااحلبي المقتادم الم تسااي
الحاريذ عىا التطبيااا( ،معاام الر اال عبااد هللا ،لااو ناالن يقااوم ماان الىياال) معاار حاارذ اباان عماار عىا التطبيااا،
تطبيا السمن ،حت

داو حرصا هاا ل الخروج شايالً يساي اًر عان مال ي عىاا كالبر الصاحلب ؛ لكان هااا مان حرصاا

عى الخير ،ومه الل يستثم في مرو (لو نلن يقوم مان الىيال) مالاا فعال ابان عمار؟ ابان عمار بعاد الال نالن ق
يملم من الىيل ق قىاياً ،والصاحلبي المبالدر باللتطبيا ،لمال سامه المباي -عىياا الصااا والساام -يقاوع(( :نان فاي

الاادميل ن ماال ىريااب و عاالبر ساابيل)) ماالاا قاالع -رضااي هللا عمااا و رضاالو ،-ناالن يقااوع " :اا صاابح
المسل  ،وااا مسي

فااا تمتااار

فا تمتار الصبلح" مصوذ في الكتلب والسم الصحيح في البخلرم وىيارو ،وماه ا سا

الشااديد ي ا تي ماان ينتااب فااي الصااح

يقااوع :ن الزهااد مقااذ وتعطياال لحيوي ا هاااو الحياالا التااي مرماال بعملرتياال،

ويسااخر ويسااتيتر ماان الاااين دوم اوا فااي ت ا ار م هاال العىاام مياام وص ا وا بللزهااد ،والمصااوذ القطعي ا بااين يااديمل " اا
ف ااا تمتا اار المس اال  ،وااا مس ااي

ص اابح

الصللحين ،وماه ا سا

ف ااا تمتا اار الص اابلح" ه اااو المص ااوذ ت ن ااد قي االم الىي اال ،وه ااو د ب

الشاديد ن نثيار ممان يمتساب لا طىاب العىام مصايبا فاي هااا البالب ضاعي  ،ن و اد،

فنثير ممن يمتسب ل العىم والا طىباا ابتىاوا باللموامه وعادم بااع ا سابلب ،فتار الواحاد ممال يساير ويساير عىا
ماالاا؟ عىا القياال والقاالع ماان الكااام المباالح  -ن شاال هللا تعاالل  ،-دعوماال مماان يسااير عىا المحاارم؛ لكاان المسا ل

م ترض ا فااي طاااب عىاام ،يسااير عى ا المباالح ثاام بعااد الاال اا اال وق ا
يحتاالج ل ا المااوم ،ويحضاار الثى ا

ا خياار فااإاا راد ن يااوتر بااثا

القياالم ،ر اال مسااتيقك وبنلماال ق اواو وق

رنعاال

و خما

رنعاال  ،و ساابه ،و تسااه

ت دهل ثقل من بل؛ ن من يمضي وقتا في القيل والقلع ولو نلن مبلحلًَ ق يعلن عى مثل هاو ا مور؛ ماا
فااي اللللااب ق يعاالن عىا مثاال هاااو ا مااور ،فللمسا ل تحتاالج لا احتياالا ،والقىااب يحتاالج لا ح ارسا شااديدا ماان

الم ث ار .

وماان عااام الما ث ار عىا القىااب فضااوع الكااام ،دعوماال مماان سااىل لساالما عىا ا خياالر ،ولاام يحااتل لم سااا وفاار

حسااملتا عى ا فااان وعااان؛ لكاان المس ا ل فاايمن ق يقااوع :ق مبلح الً ،فااي اللللااب ق يعاالن عى ا القياالم فااإن قاالم ق
معيا  ،نماال قاالع هاال العىاام ناالبن

يعاالن عىا حضااور القىااب ،فللمسا ل تحتاالج لا اساات ملع ،والقىااب يحتاالج لا

القيم وىيرو.
هاا الام ضيه وقلتا في القيل والقلع ،هال يعالن عىا ح اك لسالما فاي وقال

المواسم؟ يسمه بقولا -عىيا الصاا والسام(( : -من حج فىم يرف

المواسام؟ هال يعالن عىا اساتلاع

ولم ي سا ر ه مان اموباا نياوم ولدتاا ماا))

ر ع يلم يحرذ عى ح ك لسلما فا يستطيه؛ ما لم يتعر عى هللا فاي حالع الرخال لسالما فاي القيال والقالع
في وقل

الرخل  ،فإاا ل وقا

الشادا ق يعالن عىا الال ،وقال مثال هااا فاي تااوا القارن ،م اد مان طىبا العىام

ماان يت اار فااي رمضاالن و فااي العشاار ا واخاار ماان رمضاالن ،ب ا ن يي اار هىااا ووطمااا و ميااه وساالال ال ارح ا ل ا
ملكن المضلع ل

في شر ا وقل  ،ويسمه عن سى

هاو ا م مان يقار القارن فاي ياوم ومان يقار القارن فاي

اليااوم مارتين ،ومااميم ماان يقاار فااي يااومين ،ومااميم ماان يقاار فااي ثااا
ي ى

فيحاارذ عىا

ن يخااتم القاارن فااا يسااتطيه،

فيتعر

يرياد ن يقار فاي سالعتين قال

لياا ،ي ى من صاا العصر لا اان الملارب فلتحالً المصاح
از  ،هاا اا نلن ممن لم يتعود ويتمرن عى ق ار ا القرن ،يعمي ز في ثىا

تقدير يقر ست

سالع نال مسالن

يستطيه هاا ،لكن مل الحصيى ومل المتي ؟ ما لم يتعود في وق
يتين ثم يىت

يميملً وشملقً عل حداً ن يعرفا في ى

حداً واق اهب هو يبح

عن المل  ،طيب لمالاا ما

الرخال نام يقار؟ ق يزياد عىا ال از  ،يقار يا

معا ليزاوع الميم الام نلن يزاوليال علماا نىاا ،ن ال و

سالفر وترنا

هىال؟ ق ترياد ن تساتلل هااو ا وقال ؟!

هاا واقه نثير من الشبلب ،و قوع :يو د -وهلل الحمد -من ي عل فعل السى  ،يعمي يو د من يقر القرن في ياوم،
ماال هااي المس ا ل مس ا ل ي ا

وقمااوا؛ لكاان هاااا فيااا ح ا  ،ح ا

اهخ اوان عى ا اسااتلاع ا وقاال  ،وقولااا -عىيااا

الصاا والسام(( :-تعر عىا هللا فاي الرخال يعرفال فاي الشادا)) مطارد فاي نال شاي  ،فاإاا تعاود قا ار ا القارن
في وقل

الرخل  ،وخصص

و بعشاار دقاالاا فتحا

لا وقتلً من سملم وقتل ،ق عى ال رى  ،بحي

المصااح

واق فااا ،ق ،يعمااي لااو ىا

بل انلر المرىب فييل ثام قار القارن لا
ت ويا

اا ا

قبال اهقلما بخما

دقالاا

طللااب العىاام ماان صاااا الصااب فااي منلمااا ،و تا

ن تمتشار الشام  ،هااا يقار القارن فاي سابه مان ىيار مشاق  ،ومان ىيار

م مصااىح ق ديميا وق دميويا  ،باال سااو

ي ااد ثرهاال عىا بقيا يومااا ،نماال قاالع شاايخ اهسااام :هااي الازاد

التي تعيما عى بقي عمللا الصللح في يوما ،فلبن القيم -رحما هللا -لمل شرح حلع ا ب ارر ،وحلع المقر ين فاي
طريااا الي ارتين ،وضااه برماالمج ماان اسااتيقلايم ماان المااوم لصاااا الصااب  ،وني ي ا اسااتعدادهم لىصاااا ،واهاالبيم
لييل ،وقر يم من اهملم ،واستملعيم من الق ار ا المشيودا ،ثم ال ىو

هللا  -اال وعااا -والتعاار

ل امتشلر الشم

مه اقمنسالر باين يادم

لم حلتااا ،مثاال هاااا يعاالن بقي ا يومااا ،وااا ناالن هاااا ديدمااا يعاالن بقي ا عم ارو ،واهمساالن

يماو عىا مال عاال ،عىياا ،الملمااي يماو عىا خشاب المساارح ،والتاللي لكتاالب هللا يماو ورسااا فاي المصااح ،
هاااو حقاالاا ،والمصااىي يمااو وهااو ساال د ،هاااو حقاالاا مثى ا عمىي ا معاار ماان شاايوخمل ماان صاالر عىيااا حاالد
ساايلرا ،و دخاال المستشا فااي العمليا المرنازا ق يعاار حااداً ،وق يمطااا بنىما  ،والقاارن يساامه ماان لساالما واضااحلً
ىيلً ،ويو د من الم امين من فم عمرو في هاا العمل ال ىيل ،والم امون طوع المل عملقالً ياوم القيلما  ،يو اد
من يسمه مما ا اان ،وهو في العملي في وق

ا اان.

المقصود ن عى طللب العىم ن يباع ا سبلب ،ويدفه الموامه قدر استطلعتا ،ومثل هاا ال يلد والم لهدا تا تي
بللتدريج ،مل ت تي دفع واحدا ،ولاا ل عان بعا

الساى

ميام نالفحوا قيالم الىيال سامين ثام تىاااوا باا ،تىاااوا باا

بقي العمر ،نل شخذ يتىاا بممل لا محبوبا ،بل و د هاا في الحيوان يتىاا بم للس وممل لا محبوبا ،فإاا نالن
المحبوب هو هللا  -ل وعا -فحد
ليم رااح  ،فني

بليرو؟! وقد وص

وق حرج ،وااا نلن ابن القيم وهو يشرح حلع المقار ين يقسام بالهلل ماا مال شام

حلليم و رملم يم اليومي وص لً دقيقلً ن ما مميم ومن بيميم ،بال الاام يلىاب

عى الان ما مميم ،ويقاوع ماه الال ماا يسات يد فلاادا ولاو لام ينان ممان ي عال هااا عال حاداً ن ي عىاا فينتاب لاا

من

رو ،وااا تحدثمل عن القيلم وعن الصيلم وعن تاوا القرن فا يعمي هااا ن اهمسالن متصا

بيااا الوصا ،

وهللا المستعلن.
المقصااود ن القياالم ش ا ما عااايم ،محاال واختباالر وابااتا ل مساالن ،وتص ا ي لىقىااب؛ لكاان قااد يقااوم اهمساالن وييااي
ا سبلب ،ويم ي الموامه؛ لكن يق

بين يادم ر اا وقىباا لاي

بحلضار ،ويمصار مان قيلماا بللعشار و قال ،مثال

هاا عىيا ن ي لهد ،ويستحضر ما ملثال باين يادم هللا  -ال وعاا ،-ويتادبر مال يقاوع مان قارن و انالر ،ثام بعاد
الل بللتدريج يحصال لاا مال يرياد  -ن شال هللا تعالل  ،-ويحارذ شاد الحارذ عىا البعاد نال البعاد عمال يشالىا
عاان صاااح قىبااا ،وماان وضا الاال طيااب المطعاام والمشاارب ،هاااا ماان عااام ماال يعااين عىا صاااح القىااب ،فااإاا
طاالب مطعمااا ومشاار ا اسااتحا ن ينااون م االب الاادعوا (( طااب مطعماال تساات ب دعوتاال)) فااإاا

عين عى مل يريد من مور الدميل واآلخرا.

يب ا

دعواتااا

المقصود ن القيلم ش ما عايم ،والقيالم ياراد باا الصااا ،مان بعاد صااا العشال لا طىاوع ال ار هااا قيالم الىيال،
وعماالرا هاااا الوق ا

بللصاااا والااتاوا و الااانر ،و فضااىا نماال اال عاان المبااي -عىيااا الصاااا والسااام (( :-فضاال

القياالم قياالم داود ،يماالم مص ا
العشل  ،من الوق

الام يتسم فيا القيلم ،وااا تم الحسلب عى هاا ا سل

ينااون قيلمااا فااي الثىا
وق

الىياال ،ثاام يقااوم ثىثااا ،ثاام يماالم سدسااا)) يماالم مص ا

ا خياار ،بيمماال لااو حساابمل الىياال ماان ىااروب الشاام

الىياال ويحسااب الىياال ماان صاااا
من صاا العشل وملم مص

صاالر قيلمااا بااد ماان مصا

الىيال

الىياال قباال

مزوع اهلا ،نمل شلر ل الل شيخ اهسام بن تيمي وىيرو.

المقصود ن هاا الوق

يعمر بللصاا والتاوا والانر ،فللموم الاام يملماا بعاد صااا العشال ويماوم باا اقساتعلم

عى القيالم هاو فاي صااا ،هاو فاي قيالم ،هاو فاي عبالدا ،ينتاب لاا
ينتبا هللا لا عى خا

ار ،فاإاا قالم الثىا

واساتلل هااا الوقا

فيمال

بين هل العىم في القدر المحدد من الرنعل  ،فقاد ال عان علاشا -رضاي هللا عميال-

ميل قللا " :مال نالن رساوع هللا -صاى هللا عىياا وساىم -يزياد فاي رمضالن وق فاي ىيارو عىا

حاد عشارا رنعا ،

يصىي ر علًَ فا تس ع عن حسمين وطولين ،ثم يصىي ر علً فاا تسا ع عان حسامين وطاولين ،ثام ياوتر باثا "

هاو حد عشرا.

و ل يضلً عن المبي -عىيا الصاا والسام -في الصحيحين ثاث عشرا ،وص عما الخمس عشرا من حادي
ابن عبل  ،نل هاا يدلمل عى

ن العدد ىير ماراد ،وي ياد هااا اهطاا فاي حادي (( :صااا الىيال مثما مثما ))

فتصااىي فااي الىياال رنعتااين رنعتااين ،نماال قاالع اباان عباال " :صااى رنعتااين ثاام رنعتااين ،ثاام رنعتااين ،ثاام رنعتااين ثاام

رنعتين ،ثم رنعتين ،ثم وتر" خمس عشرا رنع .
المقصود ن العدد ىير مراد بدليل ماا ثبا
في حدي

عماا -عىياا الصااا والساام -الزيالدا عىا اهحاد عشارا ،ومال ال

علاش -رضاي هللا عميال -عىا حاد عىميال ،والمثبا

مقادم عىا المالفي ،وعىا هااا القاوع المار

فاي

القيلم ما ق حد لا ،بل يصىي ا رفا با وا م ه لقىبا ،فإاا نلن ا رفا باا نثارا الرناوع والسا ود ،وفاي هااا يقاوع
المبااي -عىيااا الصاااا والسااام -لماان طىااب مصاالحبتا ومرافقتااا فااي ال م ا  (( :عمااي عى ا م ساال بنث ارا الس ا ود))
والسا ود شاار

رناالن الصاااا ،و(( قاارب ماال ينااون العبااد ماان ر ااا وهااو ساال د)) والكثارا مطىوبا نماال قاالع -عىيااا

الصاا والسام (( :-عمي عى م سل بنثرا الس ود)) وااا نالن ا مساب لاا تطويال القيالم ونثارا قا ار ا القارن ماا
وماوُا
بين هل العىم في الم لضى بين طاوع القيالم الاام هاو القماو َ
{وْق ْ

يتىاا با فللقرن فضل ا انلر ،والخا
وو
لِل َقاوَّل وته َْل [( )232سورا البقرا] وهو شر من ىيرو بانرو ق بااتا ،والسا ود شار بااتاا ،وعىا نال حالع المسا ل
م ترض فيمن يريد ن يقوم من الىيل سلع  ،و سلعتين و ثاث  ،ويس ع يقوع :هل صاىي فاي الاثا السالعل
حااد عشارا رنعا و صااىي ثاثااين رنعا  ،ييماال فضاال؟ مقااوع :اا رد

ن تقتاادم بماال ثبا

عاان المبااي -عىيااا

الصاا والسام -نملً وني لً فياا هو ا كمل ،مل تقوع :مال قتادم باللمبي -عىياا الصااا والساام -و ماا مال زاد ثام
تمقاار حااد عشارا رنعا فااي عشارا دقاالاا ،وتقااوع :صااب

فلمار ل

الساام  ،ق ياال خااي ،اا رد

ن تمااار لا هاااا العاادد

ما -عىيا الصاا والسام -افتت البقرا ثم المسل ثام ع عماران فاي رنعا  ،ورنوعاا قرياب مان قيلماا،
باللزمن ق بللعادد

رنوعا وس ودو قريب من السوا  ،فإاا استلل الوق  ،ولاا ل في سورا المزمل التحديد بللوق
إ وإ و
و
اوم أَ ُ ََّلااُ ومااْل َّْْق ََّا و
ان الإقُها و َووَّل ُ ا َ ْ
{ ْقا وم القُها َ َال َققااي [( )2سااورا المزماال]ثاام فااي خاار السااورا {َ إْل َرإ ا َ َي َُِقا ْام أَإَّلا َ َتْقا ْ
َوَّْْق ََّ ْ [( )22سورا المزمل] المقصود ن التحديد بللزمن لا مار ،بل لا الحك ا كبر من المار ،فللام يصىي ثا
ساالعل

فضاال ماان الااام يصااىي ساالعتين ات لقالً ًَ ،فللمسا ل مسا ل وقا  ،فااإاا عماار هااا الوقا

بطلعا هللا  -اال

وعا -وعمادمل مال ي ياد اهطاا ((صااا الىيال مثما مثما )) فىتصال مال شاا  ،عىا

ن ت تماب السارع والع ىا

التااي تاااهب بىااب الصاااا ،تا تي بصاااا صااحيح ت ياادل وتقر اال ماان هللا  -اال وعااا ،-وياار بعضاايم ن ماال زاد
مقوع :بدعا وقاد ثبا

عان المباي -عىياا الصااا والساام -ىيار هااا العادد؟

عى اهحد عشرا بدع ؛ لكن ني

وص عما اهطا ((صاا الىيل مثم مثما )) فاي حادي

علاشا يصاىي ر عالً ،و اا ضامممل لياا صااا الىيال

مثم مثم  ،قىمل :يصىي ر علً بسامين ،وهل العىم ي ندون عى

ن من قلم ل ثللث في صاا الىيل فن ممال قالم

ل ثللث في ف ر ،قبد ن ير ه ،فيصىي ر ه ،فىملاا قلل  :ر ه ،مل قلل  :رنعتين رنعتين؟ ن ال واصل باين

هاااو الرنعاال

بااين ناال ر عا رنعاال  ،ولاااا ساامي

رنعل  ،وهو مل يدع عىيا حدي
ما هملل فلصل بين ا ر ه.

الصاااا فااي رمضاالن تاراوي ؛ مياام يسااتريحون بااين ناال ر عا

علاش "يصىي ر علً فا تس ع عن حسمين وطولين ،ثم يصىي ر علً" فياا يادع

صاااا الىياال فااي طااوع العاالم ،فااي رمضاالن تساام صاااا التاراوي  ،والتاراوي هااو قياالم رمضاالن ،وفااي البخاالرم ماان
حاادي

بااي هريارا ((ماان قاالم رمضاالن يملمالً واحتساالبلً ى اار لااا ماال تقاادم ماان امبااا)) فللقياالم فااي رمضاالن هااو صاااا

الت اراوي (( ،ماان قاالم مااه اهماالم حت ا يمصاار نتااب لااا قياالم ليىااا)) ينتااب لااا قياالم ليى ا  ،المبااي -عىيااا الصاااا
والسام -صى ب صحلبا ليىتين و ثا  ،ثم ا تمعوا في الىيى الرابع فىم يخارج لاييم ،ثام بعاد ن صاى الصاب
اناار لياام مااا لاام يخ ا
لصاااا الت اراوي

عىيااا مناالميم ،و مياام حضااروا لىصاااا ،و مااا مم ال تاارنيم خشااي ن ت اار

و لقياالم الىياال فااي رمضاالن ملع ا سااببا خشااي ن ت اار

عىااييم ،فترنااا

عىااييم ،فصاالروا يصااىون ف اراداً ناال

يصىي بم ردو ،ومض ا مر عى الل حت توفي المبي -عىيا الصاا والسام ،-ثم ال بعادو باو بنار وا مار

عى الل ،ثم تول عمر فلستمر ا مر عى الل ،ثم ر عمر -رضي هللا عما -وهو الخىي الراشد الام مرمال
بلققتاادا بااا ،وا خااا بساامتا ((عىااينم بساامتي وساام الخى اال ال ارشاادين الميااديين ماان بعاادم))(( ،اقتاادوا بللاااين ماان
بعاادم بااي بناار وعماار)) ر

والسام -من ن ت ار

ن ي معياام عى ا

ماالم واحااد لماالاا؟ ن الخشااي الااام بااداهل المبااي -عىيااا الصاااا

هااو الصااا عىا ا ما ثام يع ازون عان القيالم بيال ،هااو الخشاي ارت عا

بموتاا -عىياا

الصاا والسام ،-بموتا ق زيلدا وق مقذ في الدين ،استقر ا مر بوفلتا -عىيا الصاا والساام{ -اُلَه ُوَم أَ ُك َمُق ْل
َل ْك ُم و هََّل ْك ُم [( )3ساورا الملاادا] فلرت عا هااو الخشاي فار عمار -رضاي هللا عماا -ن العىا التاي مان ىيال تارنيم
المبااي -عىيااا الصاااا والسااام -ارت ع ا  ،ور

ف معياام عى ا

ن صاااتيم م تمعااين مشاال لياام ،وعااون لياام عى ا هاااا القياالم،

بااي ،فصاالر يصااىي بياام ملعا  ،خاارج فااي يااوم ماان ا ياالم و ليى ا ماان الىيااللي وهاام يصااىون ف ارهم

وع با مرهم ،فقلع" :معم

البدع هاو" هل صاا التراوي بدع ؟ يقوع" :مع

البدع هاو" والاين يمالمون عميال

فضاال ممياال؛ مياام يصااىون وع الىياال وصاااا خاار الىياال فضاال بااا شاال ،وصاااا التاراوي ممدوحا ؛ مااا قاالع:

"معم " وسملهل بدع .
فماال معم ا قااوع عماار" :معم ا

البدع ا " وهاال فيااا مستمساال لماان ياار ن ماان الباادع ماال يماادح؛ مااا قاالع" :معم ا

البدع " والمباي -عىياا الصااا والساام -يقاوع(( :نال بدعا ضاال )) شايخ اهساام -رحماا هللا -يار ن البدعا
في نام عمر للوي وليس

بشرعي  ،وىيرو يقوع :هي م لز ،استعملع الى ك في ىير مل وضه لا م الز ،وشايخ

اهسام نمل هو معرو

و مه من هل التحقيا يم ون الم لز ق في المصوذ وق في لل العرب ،فيل التاراوي

بدع للوي ؟ بعد ن مت ا ميل ليس

ببدع شرعي ؟

شيخ اهسام يميل في اقتضل الصراا المستقيم ل

ميل بدع للوي  ،فاإاا عرضامل هااا ال عال مان عمار -رضاي

ملم واحد عى التعري

اقصطاحي عرفمل ما هال يمنان ن يقالع

هللا عما -و مه المل

عى

الىلوم والتعري

ليل :بدع للوي و بدع اصطاحي شرعي ؟ البدع في الىل  :مل عمل عى ىير مثالع سالبا ،والتاراوي عمىا
عى مثلع سلبا ،و ابتدعيل عمر من ىير ن يسبا ليل انر وق و ود؟ عمى

عى مثالع سالبا ،صااهل المباي

عىيا الصاا والساام -بللصاحلب ملعا  ،وترنيال ق عادوقً عميال وق مساخلً ليال ،واممال ترنيال خشاي ن ت ار ،شا ق ورحما ورفا ب متاا -عىيااا الصااا والسااام ،-فىيسا ببدعا للويا ؛ ن التعريا الىلااوم ق يمطباا عىيياال،
وليس

ببدع شرعي ؛ ميل سبا ليل شرعي  ،والبدع في الشرع :مل حد

نتاالب وق ساام  ،وهاااا ساابا شاارعيتا ماان الساام  ،ليسا

في الدين ممل لم يسبا لا شرعي مان

ببدعا ق للويا وق شاارعي  ،وليسا

بم االز؛ مااا لااي

فااي

لل العرب م لز ،عى القوع المحرر المحقا عمد هل التحقيا ،وممن يقوع با شيخ اهساام وىيارو ،وساملو ابان
القيم طلىو  ،الم لز ما بواسطتا توصل المبتدع ل
للويا وق شارعي وق م االز ،نيا

مخاارج ناام عماار الثلبا

مل رادوا وم ي مل لام يريادوا ،اا لام تكان بدعا ق

ثبل

فاي البخاالرم "معما

البدعا هااو ،والتااي يمالمون عمياال

فضل مميال" يعماي صااا خار الىيال؟ همال فاي عىام الباديه مال يسام بللمشالكى  ،والم لمسا فاي التعبيار ،مشالكى ،

ت د الى ك واحد والمعم مختى  ،ل مل ي يدو في نام العرب.
قا ا ا ا ا االلوا :اقتا ا ا ا ا اارح شا ا ا ا ا اايالً م ا ا ا ا ا ااد لا ا ا ا ا اال طبخا ا ا ا ا ااا

قىا ا ا ا ا ا ا ا ا  :اطبخا ا ا ا ا ا ا ا اوا ل ا ا ا ا ا ا ا ااي با ا ا ا ا ا ا ا ا وقميص ا ا ا ا ا ا ا اال

هاو مشلكى وم لمس في التعبير واق فللقميذ وال ب مل تطبخ.
{و َ َاز َاوهَا ٍه َاوهَا نه وم َُّْق َاا [( )02ساورا الشاور ] ال مليا سايا باا شال ،لكان
في المصوذ ل قولا  -ل وعاَ :-
ّللا َ ََّل واَه ْا ُم [( )56سورا التوب ] نال هااا مان ساىوب المشالكى والم لمسا
معلقب ال لمي سيا ؟ ليس بسيا ََّ{ ،ل ْاوُا َ
في التعبير ،فيو ثلب

في مصوذ الكتلب والسم  ،هل في حد قلع :ابتدع

يل عمر ليقوع :معما

البدعا عىا

ش ن مقوع :مشلكى ؟ هل الباى فاي عىام الباديه يقولاون" :المشالكى اتحالد الى اك ماه اخاتا المعما حقيقا ً نالن
و تقدي اًر" يعمي ن ن عمر -رضي هللا عما -خشي ن يقلع لا :ابتدع يل عمر ،فقلع" :معما البدعا " ن نلما
هاااو بدع ا فمعم ا

البدع ا  ،وهاااا تقاادير ،ول اي

فااي هاااا مستمساال لماان يقساام الباادع ل ا باادع مستحساام و اادع

ماموم ا ؛ ن الاامذ الصااحي الص اري ((ناال بدع ا ضااال )) وان قاالع بع ا

هاال العىاام بااا ،اسااتملداً ل ا هاااا

الخباار ،ومااميم ماان قساام الباادع ل ا ا حناالم التكىي ي ا الخمس ا باادع وا ب ا  ،و اادع مسااتحب  ،و ادع مبلح ا  ،و اادع
منروها  ،و ادع محرما  ،ف عىاوا ماان البادع الوا با الارد عىا المخالل ين؛ لكان هال الاارد عىا المخالل ين ابتاداع فااي
الدين؟
الق اارن ممى ااو ب االلرد عىا ا المخ االل ين فى ااي

ببدعا ا  ،و عىا اوا م اان الب اادع المس ااتحب بم اال ا ر طا ا والم اادار  ،ب اادع

مستحب ؛ لكن القلعدا الشارعي (مال ق ياتم الوا اب ق باا فياو وا اب) (مال ق ياتم المساتحب ق باا فياو مساتحب)
(الوساالال لياال حناالم الللياال ) هاااو وساالال لىتحصاايل ،ااً حنمياال حناام التحصاايل ،فىيس ا

الشرعي .

ببدع ا تشاامىيل القواعااد

عىاوا ممياال التوسااه فااي ماواع و ل اوان الطعاالم والشاراب والمرنااوب والمساانون ،هاااو ليسا

الباادع المبلحا

الدين ليشمىيل اقبتداع ،واقبتداع ممل ينون في الدين ،و مل البدع المنروه والمحرم ف مثىتيل نثيرا.
فىي

ماان مااور

في البادع مال يمادح ،بال نال بدعا ضاال  ،والشالطبي فاي اقعتصالم رد هااا القاوع وقالع " :ماا قاوع مختارع
دعلاما ب قو عبلرا و ود سىوب -رحما هللا.-

مبتدع" قو

سم  ،وان سل بع

المقصود ن صاا التراوي الام مه عمر عىييل المل
عمر بن الخطلب ،وعرفمال ن ليال صال فاي الشارع فىيسا
عما و رضلو" :-معم

البدع " قلع" :البدع ماموم ولو نلم

الشراح ا دب ماه الخىي ا ال ارشاد

ببدعا  ،لمال راد ن ياتكىم عىا قاوع عمار -رضاي هللا
من عمر" هااا سال ا دب ماه هااا الخىي ا ال ارشاد؛

لكن هللا المستعلن يريد ن يحرذ عىا شاي عىا تحقياا السام وتطبيقيال ثام بعاد الال يقاه فاي مثال هااا ،يناون
الشاراح فاي ((لام ياتكىم فاي المياد لا ثاثا )) والحادي

مثل مل قالع بعا

الحصر مار" هاو سل ا دب ،ما
عن اليو  ،و م

الصاحي فاي البخالرم يقاوع" :فاي هااا

تشارح ناام مان؟ تشارح ناام المباي -عىياا الصااا والساام -الاام ق يمطاا

تشرح يضلً نام عمر -رضاي هللا عماا -الاام ال

بلقهتدا بيديا واقستملن بسمتا ،فللمقصود ميل ليس

ببدع  ،ولي

المصاوذ بمملقباا التاي ق تعاد ،وا مار
في قولا مستمسل حد.

قيلم رمضلن الام ل الح عىيا(( :من قالم رمضالن يملمالً واحتسالبلً ى ار لاا مال تقادم مان امباا)) قيالم رمضالن
يتم بصاا التراوي عى ن تكون مه اهمالم مان بدايتاا لا ميليتاا ،بحيا ق يمصار قبال اهمالم ((مان قالم ماه
اهملم حت يمصر نتب لا قيلم ليى )) ينتب لا قيلم هاو الىيى .
اا افترضمل ن المس د فيا كثر من ملم وقلع قلال مثاً في الحرم فاي الحارمين الشاري ين كثار مان مالم ،صاى

مااه اهماالم ا وع وامصاار  ،قاالع :صااىي

مااه اهماالم ،فمقااوع :ق ياال خااي حتا تمتيااي صاااا التاراوي وي اار ممياال

بوترهل.

ومقوع :اهململن و ا كثر من ملمين حنميم حنم اهمالم الواحاد؛ ن الصااا واحادا والم تار
المعلقبا فصااا واحاد؛ ن بعا

واحد ،فىو حصاى

و ار فان وق يصىي و ار فان ،ويقوع :صىي
مل رتب عىييل ق بتملميل ،فا تمصر

المال

ن يتوقهال مالم

صالحب مازاج يرتالح ل اان وق يرتالح ل اان ،يصاىي

مه اهملم حت امصر  ،فمقوع :ق يل خي الصاا واحدا ق ياتم

ق بعد امقضل الصاا ،ق يمصر حت يمصر اهملم.

طيب اهملم يوتر في وع الىيل و ل قولا -عىيا الصاا والساام(( :-ا عىاوا خار صااتكم بللىيال وتا اًر)) يقاوع:
مل ريد ن وتر خر الىيل ،و مصر قبل اهملم ،مقوع :ق ينتب لل قيلم ليل حت يمصر اهملم ،ملاا يصامه؟

يوتر مه اهملم ويش ه الوتر ،و يصىي مه اهملم ويوتر معا ويساىم معاا؛ ن ا قاواع ثاثا فاي المسا ل  ،ثام اا
تيسر لا ن يقوم من خر الىيل يصىي رنع تش ه لاا مال وتار ،ثام ي عال خار صااتا فاي الىيال وتا اًر ،و يصاىي

ش ه مثم مثم

ل

ن يطىه ال ر ووترو امتي  ،الام وترو مه اهملم ،مل نوماا يصاىي رنعا اا قالم مان الىيال

تشا ه لاا ماال وتار ،وقاد اال قولاا -عىياا الصاااا والساام(( :-ق وتاران فااي ليىا )) مقاوع :هاااا وتار ثاا
وهاا لاي

ما ار ،

بشارعي ،نوماا يصاىي بعاد اهمالم يعماي اا ساىم اهمالم قالم و ال برنعا  ،هااا مال فياا شانلع ،تشا ه لاا

وترو وينون وترو في خر الىيل ،و اا قلع مه مان هال العىام ،وماميم مان قالع :يمصار ماه اهمالم وااا تيسار لاا

القياالم يصااىي؛ لكاان يصااىي مثم ا مثم ا  ،وق يعيااد الااوتر مااا وتاار ،والصاااا بعااد الااوتر ق شااي فيياال ،باادليل ن

المبااي -عىيااا الصاااا والسااام -اا سااىم ماان وت ارو صااى رنعتااين ،فاادع عى ا
((ا عىوا خر صاتكم بللىيل وت اًر)) مر رشلد ،و ن هاا ول  ،و ما لي

ن قولااا -عىيااا الصاااا والسااام:-

بإلزام بادليل ماا نالن يصاىي بعاد الاوتر،

يصىي رنعتين ،فإاا صى مه اهملم التراوي وساىم معاا فاإن تيسار لاا ن يقاوم ويصاىي فاي خار الىيال الاام هاو
فضل يصىي مثم مثم .

البدعا هااو ،والتاي يمالمون عميال فضال"

قد يقوع قلال :لملاا ق ترل الصاا مه اهمالم ن عمار يقاوع" :معما

ف مل ريد ن فعل ا فضل ،و دع مل يصىي اهمالم وع الىيال ويقار فاي صااتا نىيال مصا

از  ،مال صاىي خار

الىيل بدع مال يمتياي اهمالم مان صااتا فاي قال مان سالع  ،مال صاىي فاي خار الىيال ثاا

سالعل  ،واقار ر عا

از  ،لا الل ،لاا الال ،واممال صااا التاراوي مان

المل  ،ير المل

ال بعا

عن يمميا وعن شمللا يتش ه ويمشل.

ن الت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراوح ارح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا فا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي ليىا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا

اليما والمشالا؛ ن بعا

اا لام يصال ماه

المال

ومش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االا ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوي ز نس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان

معم يتش ه اهمسلن اا صى مه المال  ،نمال ماا يتشا ه اا صالم ماه المال  ،لااا ت اد قضال رمضالن مان ثقال
ا مور عى الم
ير المل

ق سيمل الام مل تعود الصيلم؛ لكن مه المل

في رمضالن يصاوم وخ يا

عىياا الصاوم ،ماا

صلامين فيصوم معيم ،فإاا نلن ي وم ل صاا تم مان صااتا ماه اهمالم ،وارت عا

يتيم ب ما ق يصىي ،ويقه المل

وحدو.

في عرضا فىا الل ،ونلن نثير مان الساى

وعى نل حلع ق ينون هاا اريع لترل التراوي ؛ ن بع

يااوتر با م شااي  ،والقياالم يصااد عىا

المل

ممزلتاا عان ن

يصاىي قيالم رمضالن فاي خار الىيال

يمشل مه المال

لكان اا ال فاي خار الىيال

قاال شااي  ،يقااوع مثاال هاااا يصااىي مااه الماال

وق ي اارا فااي مثاال هاااا الوعااد

الام ل وال ضل من هللا  -ل وعا (( -ن من قلم مه اهملم حت يمصار نتاب لاا قيالم ليىا )) ق ي ارا بمثال
هاا ق اا نالن عىا يقاين مان مارو ماا يصاىي صااا كمال مميال ،وق يضارو ن يصاىي ماه اهمالم مادا يسايرا مال

تكى

شي ثم اا قلم من الىيل يزيد مل شل ((صاا الىيل مثم مثم )) وق عادد محادود نمال قررمال واختالرو ماه

من هل التحقيا ،بل هو قوع علم هل العىم ،ولاا المر

بصاا التراوي عمد الحملبى الثاثا والعشارين ،وعماد

المللكيا الساات والثاثااين ،وعمااد ىياارهم ر عااين ،يزياادون ويمقصااون عىا
وتاار ،اا صااى

ن تكااون مثما مثما  ،وااا خشااي الصااب

حااد عشارا سااىم ماان ناال رنعتاين وااا صااى تسااه فقاال ساارد ثماالن ،ساارد ثماالن رنعاال

ثاام ىا

وتشيد ثام قالم ليا تي بللتلساع  ،ثام ساىم ،وااا صاى سابه يسارد السابه وق ي ىا

ق فاي خرهال ،وقال مثال هااا فاي

يمدم الم را وق

الزرع،

الخم  ،والثا

ي وز ن تسرد بساام واحاد عىا

والحرملن الهر عى نثير من المل

ن ق تشابا باللملرب ،وااا صااهل ثاثالً بساامين فياو كمال،

والت ريل نبير ،وسو

فإاا فرا اهمسلن في هاو العبلدا و فرا في ىيرهل ولم يبا لاا ق ال اراا
ال اراا

سلع ممدم؛ ن هاا وق

مان يان ينمال الخىال الواقاه فاي هااو

؟ وااا لام ينان لاا مصايب ماان ورد بللىيال وقيالم وانار وتااوا وفااي اللللاب ق يعالن عىا تكميال ال اراا

معم ل في حدي

،

ا عرابي الام سا ع فاي شارااه اهساام و قسام ماا ق يزياد عىا هااا وق يامقذ وقالع المباي -

عىي اا الصاااا والسااام (( :-فى ا

ن صااد )) ق يمناان ن يو ااب حااد ىياار ماال و بااا هللا  -اال وعااا ،-وق ي ا ثم

اهمسالن بتارل الساامن؛ لكان هااو الساامن تكمال لاا الاامقذ فاي ال اراا

وتعيمااا عىا اهتيالن بياال؛ ماا اا فارا فااي

المسااتحبل

دب ليااا الع ااز عاان الوا باال  ،وقاال مثاال هاااا فاايمن استرساال فااي المبلحاال

المنروهل

ثم بعد الال قاد تطىاب م ساا المبلحال

فيضطر بعد الل ل ارتكلب بع

فاا ت ادهل وقاد مرما

فإمااا ق ي ا من ن يرتكااب

عىييال ،ثام تطىاب المنروهال

المحرمل  ،ولاا عر عن نثير من السى

فاا ت ادهل

ميام ترناوا -نمال قالع بعضايم-

تسااع عشاالر الحاااع خشااي ن يقع اوا فااي الح ارام ،فعى ا اهمساالن ن يحتاالا لم سااا ي االداً وترن الً ،فيحاارذ عى ا
ي االد العباالدا

هاو العبلدا

المتموعا  ،وماان فضاال هللا  -اال وعااا -عىا هاااو ا ما تمااوع العباالدا ؛ ن ناال مساالن ي ااد ماان

المتموع مل يرتلح لا ممل يوصىا ل هللا  -ل وعا ،-وبع

يرتالح لا الصااا فاا مالمه

المال

عمدو من ن يصىي في اليوم والىيى ملا رنع هاا بلب فتحا هللا لا ،وهو بلب موصل مرضلا هللا  -ل وعاا،-
بع

يرتلح بللباع في و وو الخير ويستصعب عىيا الصاا فياا فت لا بلب ،بع

المل

اليوا ر وقيلم الىيللي الشلتي هاا فتح
هاو ا بواب المتموعا يعماي لاو نلما
بع

مستعد ي ىا

المل

لا بواب وان وصد

العبالدا

دوما باواب ،مان معام هللا  -ال وعاا -ن فات لمال

بالب واحاد ،المال

ىسا واحادا يقار عشارا

المال

يرتالح لصايلم

ق شال ماا يحارم مميال نثيار مان المال  ،يعماي

ا از  ،لكان اا قالم يا تي بارنعتين ثقال عمادو ،وبعا

عمدو استعداد يصىي ليل ميلر لكن مل يباع درهم و يصوم يوملً.

عى نل حلع عى المسىم الام فت لا بلب من باوا باللخير ن يىزماا عىا

ن يا تي ب مياه مال افتار

ويترل ميه مل حرم هللا عىيا (( اا مرتكم ب مر ف توا مما مل استطعتم)) وق ينى

المال
هللا عىياا

هللا م سلً ق وسعيل ولكان (( اا

مييتكم عن شي فل تمبوو)) مل في خيلر وق مثموي ؛ ن المميي عما متصور ترنا ،بيممل الم مور باا قاد يتصاور
الع ز عما.
ال قرا الثللث في العموان ،في عموان المحلضرا اقعتكل :
وقااد ثبا

عاان المبااي -صااى هللا عىيااا وسااىم -مااا اعتكا

واعتكا

زوا ااا ماان بعاادو ،وثبا

عمااا مااا اعتكا

فااي

العشاار ا وع ،وفااي العشاار الوسااط  ،وفااي العشاار ا خيارا ماان رمضاالن ثاام اسااتقر عىا الاال ،اعتكلفااا فااي العشاار
ا واخر التملسلً لىيىا القادر التاي ال فييال الحادي

الصاحي فاي البخالرم وىيارو مان حادي

باي هريارا ((مان قالم

ليىا القاادر يملمالً واحتساالبلً ى اار لااا ماال تقاادم ماان امبااا)) يملمالً واحتساالبلً ،تصااديقلً بوعااد هللا  -اال وعااا -واحتساالبلً
لثوابااا ق رياال ً وق ساامع وليى ا القاادر ش ا ميل عااايم {َلُهَق ا ْه اُلَق ا ُ ور َلُهانار وما ُاْل أَُل ا و َ ا ُاا ٍر [( )3سااورا القاادر] كثاار ماان
ثماالمين ساام لااي

فيياال ليى ا القاادر ،هاااو الىيى ا ش ا ميل عااايم عى ا المسااىم ن يحاارذ عى ا قيلمياال ،المبااي -عىيااا

الصاا والسام -اا دخى

العشر حيل ليىا ،وشد مازرو ،و حيل ليىا ،و يقك هىا ،وم يوم قولاا (( :حيال ليىاا)) ماا

ق يماالم فااي هاااو الىيااللي ،وناالن -عىيااا الصاااا والسااام -يخىاال العش ارين بقياالم ومااوم؛ لكاان اا دخى ا

العشاار شااد

المااازر وطااوم ال ارا ،و حياال الىياال ،مااه مااا ماال ح ااك عمااا -عىيااا الصاااا والسااام -قياالم ليىا نلمىا الىياام اا هاااو
العشر ،وهاو العشر هي فضل ليللي العالم؛ ن فييال ليىا القادر التاي شا ميل قادرهل عاايم عماد هللا  -ال وعاا،-
فيااي اا

قاادر عااايم ،و ماان يقومياال ينااون لااا ش ا ن وقاادر عااايم ،و مياال يقاادر فيياال ماال ينااون فااي ياالم الع الم،

المقصود ميل اا

قدر عايم وش ن من وفا لقيلميل يملمالً واحتسالبلً ى ار لاا مال تقادم مان امباا ،ومان حارم القيالم

فقااد حاارم يعمااي ق شااد ماان هاااا الحرماالن ،يعمااي ماال يعاالدع ثاثا وثماالمين ساام ومصا

عااايم ،وق يحااد فضااىا؛ لكاان الحرماالن ق ميلي ا لااا ،بع ا

الماال

ي ىا

فااي ليىا واحاادا فضاال هللا

فااي المس ا د ويصااى عى ا ال ماالزا وهااو

لل  ،قوع :يل خي لل قيراا قم صل مه المل  ،قم صل عىا ال مالزا ،مثىا واقعيا ييال اهخاوان مال هاي مان
ف ار  ،الحرملن ق ميلي لا؛ لكن من عام الحرملن ن يحرم هاو الىيى العايم .
ولاا فإن المبي -عىيا الصاا والسام -يحيي هاو الىيللي ر ل ن يصيب وهاي تمتقال فاي لياللي العشار نال سام
في ليى  ،ولاا ل
ل فاي الحادي

المصوذ الصحيح مختى في هاا البلب.
الصاحي المت اا عىياا(( :ريا

نا مي سا د فاي صابيحتيل عىا مال وطاين فونا

المسا د ليىا

حااد وعشارين ور م الطااين فااي و يااا -عىيااا الصاااا والسااام -صاابيح حااد وعشارين)) ومااه الاال يقااوع فااي
الحدي

فاي السابه ا واخار ،فمان نالن متحرييال فىيتحرهال فاي السابه ا واخار))

الصحي (( ر ر يلكم قد تواط

في حد وعشرين ااً هي تمتقل قد تكون ليى حد وعشرين ،وقد تكون ليى ثا  ،وا وتالر كاد

فص الحدي

و ر ا ؛ لكاان فااي الساابه ا واخاار ،ساالبع تبق ا  ،خلمس ا تبق ا  ،ساالبع تبق ا
وعشرين وهي المر ح عمد هل البصرا عمد م
لم حاال

المسااىم ويتعاار

اا ناالن الشااير نلم ال ،ليى ا ر ع ا

بن مللل والحسن البصرم ،ونل هاا من

ل ي،؟ ن ي تياد

هللا  -اال وعااا ،-وياارم هللا  -اال وعااا -ماان م سااا خيا اًر خاااع هاااو العشاار نىياال ،واق

الم يااد بااللوحي -عىيااا الصاااا والسااام -بإمنلمااا ن يحااددهل بىيى ا محااددا  ،وان ناالن راد المبااي -عىيااا الصاااا
والسام -ن يحددهل ويبيميل معم فتاحل ر ان فرفع  ،يعمي رفه تحديدهل.
من يشيه مان خااع الرسالال و المنللمال

ولاا يخطئ بع

من خ لايل تازوع بمثال هااو التصارفل  ،ولاو نلما

ن ليىا القادر فاي هااو السام هاي ليىا نااا الحنما

الحنما فاي تحديادهل لحادد  ،حادد

بللوحي ،لكن الحنم من خ لايل نللحنم من خ ل سلع ال مع من

مان قبال الشالرع الم ياد

ل ن ينثر العمل في حيلا المسىم.

هاو الىيللي العشر الام هي فضل ليللي العلم يحرذ اهمسلن ن يح ك م سا فييل ،ويضبل مورو ،وق ي را فاي
هاو الىيللي ،فشرع اقعتكل

واقعتكل

صىا طوع المن

لح ك هاو ا يلم وح ك هاو الىيللي.

والبقل ولزوم المنلن ،وهو في الشرع :لزوم مس د لطلع هللا -عز و ل.-

وهاااو الطلع ا مماال تكااون فااي ا عماالع الخلص ا نماال ناالن -عىيااا الصاااا والسااام -يتخااا ح ي ارا ويعتاازع الماال ،

وعى هاا ر زوا ا و صحلبا من بعد ،ولاا هل العىم قلطب يعطىون الدرو

في هاو الىيللي وفاي هااو ا يالم

فااا ت ااد مااميم ماان ياادر فااي هاااو الىيااللي وان ناالن معتك الً فااي المس ا د ليخىااو بر ااا ويتعبااد بللعباالدا

الازم من صاا وانر وتاوا وت نر وت مل وتدبر لكام هللا  -ل وعا ،-فيعمر هاو ا وقل
وعا ،-خا
ترنياال بع ا

مل ي عىاا بعا

الماال

اقعتكاال  ،معتكا
بع

المال

مان يعتكا

م شااي ؟ ماال مصاايبا ماان تاااوا القاارن؟ يقاار ااز

عمادو تى اون ،وبعا

بياا ي تي اقعتكل
المن

في المنلن.

ثملرو ،واقعتكل

وال ارااد وق ار تاا ل خبالر ،هااا

تحتلج لتر ي  ،القىب يحتلج ل صى بالهلل -

تقو هاو الصى ؟ تقو بمثل هاا ،بلقم مالع واقمن ال
قل مل يطىا عىيا اقعتكل

وق كثاار وق قاال،

ازاين ثاام يماال ويماالم ،واق ينىاام ال اواع،

يازاوع حيلتاا العلديا يا ت لاا بللصاح

اعتكل ؟ اا نلن هل العىم يعطىون تعىيم القرن والسم ؛ ن الم
ل وعا ،-ني

بطلعا هللا  -ال

فاي هااو ا يالم التاي نثار فييال وسالال ال ارحا وصاعب عىا الم او

ينااون معتك ا ؛ لكاان ماال مصاايبا ماان الصاااا؟ التاراوي والرواتااب وال اراا
المال

الخلص ا

عان المال

مل يمصر

واقعتازاع وقطاه العاااا،

لياا المعما الىلاوم وهاو :طاوع

المسا د امااوم اقعتكاال

ماال ماان يقااوع :اا دخىا

ن يو ااد فااي بع ا

اعتكاال  ،ومااه ا سا

اقعتكاال  ،ليااانر الااداخل ،مويا

ولااو لحاا هاااا لااي

اقسااطوامل

فلقعتكاال

بلعتكاال

المساال د التااي تىااي الباالب مبلش ارا موي ا

ساام اقعتكاال  ،هاااا اعتكاال

بيتاال قلصااداً بيت الً ماان بيااو هللا  -اال وعااا -لتمن ا

يحتلج ن تقوع :موي

فااي بعا

هاااا؟ وقً نىما  :مويا

فيااا ماان

هاااو بدعا  ،اا اا

ساام
ماان

اال ن تعبااد هللا  -اال وعااا -هاااا اعتكاال ؟ ماال

سم اقعتكل  ،هاو من البدع ،نمل يقولون :موي

فااي العشاار ا واخاار فضاال ماان ىيرهاال ،وق يص ا

ق للااوم وق شاارعي ،هاااا لااي

الصاا ،موي

الصيلم.

ق فااي مس ا د تصااى فيااا صاااا ال ملع ا ؛ لاااا

يضطر لكثرا الخروج دا الصاا مه ال ملع في المسل د ا خر  ،وهاا يملفي مقتض اقعتكل .

وهل يشترا ن ينون المس د لمه لاا يخرج لا صااا ال معا ؟ اشاترطا بعضايم ،وا كثار عىا
من خرو ا ل صاا ال معا مارا فاي ا سابوع ،و ن هااا ق يا ثر ،فمان اعتكا
الخلص ا  ،وق يخاارج ق لماال ق بااد ممااا ،لحل ا اهمساالن ،اا راد ن ياامق

ماا ق مالمه

يىازم المسا د ويشاتلل بللعبالدا

الوضااو و يتوض ا و ي كاال اا ناالن

دخوع الطعلم والشراب ممموع في المس د ،يخرج ما ق بد مما.
ال سااد ق يخاال بلقعتكاال ؛ مااا ثب ا

وخااروج بع ا

لعلاش وهو في بيتيل لتر ىا ،خاروج بعا

عاان المبااي -صااى هللا عىيااا وسااىم -مااا ناالن يخاارج رسااا

البادن ق يخال بلقعتكال  ،ولاي

معما هااا ن اهمسالن ي ىا

بلب المس د ويطلله الااهب والراي  ،ويقضي كثر وقتا في هااا ويقاوع :خاروج بعا

قارب

البادن ق يخال بلقعتكال ،

ق مل قوع :لىحل .
واقعتكل يص في ميه المسل د التاي تا د فييال صااا ال ملعا وق يخاتذ بللمسال د الثاثا نمال ال عان
حاي ا ن اباان مسااعود -رضااي هللا عمااا -رد عىيااا {والَ ْتبا و ااروُ إْل وأََّلا ْاتم عا و
ااك ْ و َْل و اان اُل َم َاااا و و [( )126سااورا
َ َ ْ ْ َ ُ َ
البقرا] و(اع) هاو مسي تشمل ميه المسل د ،نوما -عىيا الصاا والسام -مل اعتك ق في مسا دو ،هااا ق،
ا صل ن يعتك

اقعتكل

في مس دو ،وق يتصور ن يمتقل ل بىد خر ليعتك

في المسل د.

المساال تعتكا

فااي المساال د يضالً ،تعتكا

فااي المساال د نماال اعتكا

بعدو في المس د؛ لكن شريط ن ت من ال تم  ،ق تبح
لر ي الر لع ا
فإاا مم

با ليبين ال واز ،ممل ا صل ن ينون

زواج المبااي -عىيااا الصاااا والسااام -ماان

المارا عان سام ثام بعاد الال ترتكاب محرمال  ،وتتعار

لماب ،و ي تاتن بيال مان ي تاتن ،و هاي ت تاتن بللر الع ،در الم لساد مقادم عىا

ال تم وو د منلن في المس د بحي

ق يستطيه الر لع الوصوع ليا و مم

الر االع ،نماال يسااتحب فااي حااا المساال يسااتحب فااي حااا الر االع عى ا

ىاب المصالل ،

هااو ال تما فللمسال شاقلاا

ق تضاايه ماال هااو و ااب ماان الاال عىيياال،

المقصود ما مشروع في حا المسل يضلً.

كاارر ماال انرتااا ساالبقلً ن عىا اهمساالن ن يح ااك وقلتااا ويعمرهاال بااانر هللا  -اال وعااا -وتاااوا نتلبااا والعباالدا

ويحرذ يعمي في ىير اقعتكل

عى الم ه العلم والخالذ ،ساى

هااو ا ما وثبا

عان مللال وىيارو ميام نالموا

يعطىااون دروساايم ،ق ا ار الحاادي يعطاال فااي رمضاالن ،يعطاال فااي رمضاالن؛ ن رمضاالن نماال مااا شااير الصاايلم
والقيلم هو شير القرن { َ اار رم َضااْل اإل وارِ أْ و و و
اْل [( )126ساورا البقارا] فعىا طللاب العىام ن يحارذ
َّلاز َِ يا اُلْق ُار ْ
ُْ َ َ َ
َ
عى ق ار ا القرن ،و ن يقر مما في نل يوم من يلم رمضلن كبر قدر يستطيه؛ ن الحسم بعشرا مثلليل ،يعماي

قاال تقاادير الختما فيياال ثاثا مايااين حساام هاااا قاال تقاادير ،يعمااي عىا ماال عاار ماان خااا
الماراد بااللحر  ،هاال هااو حاار المبما

و حاار المعما ؟ لكاان ثقتماال ب ضاال هللا  -اال وعااا -ن الماراد بااا حاار

المبم ق حر المعما  ،ف قال تقادير فاي الختما الواحادا ثاثا ماياين حسام يعماي اا ىا
الصااب

لا

ن تمتشاار الشاام

يسااتطيه ن يقاار القاارن فااي ساابه ،اا ضاال

سلع  ،والعصر مثل ،يقر القرن فاي ثاا
الو ا الم مور با بللتدبر والترتيل ترتب

بااين هاال العىاام فااي
اهمسالن مان صااا

ل ا الاال الاياار مااثاً يقاار مص ا

مان ىيار تعاب ،ومان ىيار تضاييه لىمصالل  ،فاإاا نلما

القا ار ا عىا

عىييل ثلر.

شيخ اهسام -رحما هللا -يقوع" :ق ار ا القرن عى الو ا الم مور با تور القىب مان اليقاين واهيمالن والطم ميما
وراح البلع مل ق يدرنا ق من فعىا" وابن القيم -رحما هللا -يقوع:
فت ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادبر الق ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارن ن رما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد

وق يعمي هاا ن من قر من ىير تدبر ق
الحاارو

ر لا ،ق،

ر التدبر والترتيل واقستمبلا والعمل قدر زااد عىا

ار

المرتااب عىا م اارد قا ار ا الحاارو (( ،ماان قاار القاارن فىااا بناال حاار حساام  ،والحساام بعشارا مثللياال ،ق

قوع :لم حر ؛ ولكن لا

حار  ،وقم حار  ،ومايم حار )) فع اب مان طللاب يمتساب لا العىام الشارعي وهاو

يخاال فااي نتاالب هللا  -اال وعااا ،-الااام اال الحا
نلما

فا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا االلعىم تح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادبر القا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارن

الختما التااي ق تكىا

حسم ؛ لكن مت ؟ م
لكاان مااه الوقا

عىا تعىمااا وتعىيمااا(( ،خياارنم ماان تعىاام القاارن وعىمااا)) فااإاا

شااي  ،ياال خاوان القاارن تمناان ق ار تااا فااي سا

ساالعل

وتحصاال عىا ثاثا مايااين

تحتلج ل تمرين ،قاد تكاون فاي وع ا مار يصاعب عىيال ن تقار فاي السالع ق ازين؛

تسااتطيه ن تقاار فااي الساالع خمسا

ا از  ،وق يقااوع قلااال :ن هاااو القا ار ا ق تترتااب عىيياال ثاالرو،

عرفمل من يقر هاو الق ار ا ومه الكم يبني وتمحدر الدموع بل ازرا من عيميا ،فللمس ل مس ل تمرين ،ابااع ا سابلب

وهللا  -ل وعا -يوفقل ،يعمي من العىمل الاين درنتموهم الاين يعمىون لديميم في اليوم والىيى عشارين سالع ،

ه ق ماان اهمسلن اا عمل سلع يحتلج ل ياوم ليرتالح ،ها ق الااين عمىاوا عشارين سالع بالليوم والىيىا هام
ماانا ؛ لكاان ((تعاار عىا هللا فااي الرخاال يعرفاال فااي الشاادا)) يصااير لاال تاالريخ مااه هللا  -اال وعااا ،-ثاام تا تي
مبلشرا تتشبا بي ق وبللسى

تقر القرن مثل ق ار تيم؟ ق يمنن ،والشواهد عىا الال نثيارا ،ي ىساون اهخاوان بعاد

صاا العصر في رمضلن يصاىون العصار لا اان الملارب لكان ت اد بياميم باون شلساه فاي قا ار تيم ،هااا تعاود
اْل ول وقر ُك ور [( )22سورا القمار] لكان هال
{وَلَق ُ َي إاُرََّلا اُلْقُر َ
الق ار ا ،واع لسلما بللقرن ،فصلر يقر ،والقرن سيل ميسرَ ،
من مدنر؟ هاا اهشنلع ،مو المس ل عى ال رى  ،تقوع :هاا مت مل بليتا لقيتا ،ماو بصاحي  ،فاا باد ن يناون
لل مصيب من نتلب هللا  -ل وعا -وااا فرا اهمسلن في نتلب هللا بمالاا يعتماي؟ ق سايمل طللاب العىام ،عار
من طاب العىم من يقر في اليوم عشرا رااد ،يمتيي من الدوام قبيل العصر ،ويمسل ال رااد من صااا العصار
ل ممتص

الىيل ،ملاا م هاا؟ وملاا نسب؟ ومه ا س

ن يو د هاا فايمن يمتساب لا طىاب العىام ،و اا

صى العصر وشالل السايلرا وهماا يمار فاان وعاان ومباي مطىاه ،ومباي ممبسال ومسات م  ،وطىعال
وبعدين ،العمر قصير ،وا يلم خزاان وارو
ليسرل عمىل يوم القيلم  ،لمل ت تي م ى

السلعل

وا م ل

واساتراحل ،

ق بد ن تستلل فيمل يرضاي هللا  -ال وعاا،-

مل عمدل عمل صاً و عمادل عمال تا تي بصااا وصايلم ثام بعاد الال

تكون قد فرقتا ووزعتا ،فتكون م ىسلً ،والمبي -عىيا الصاا والسام -نمل فاي الحادي

الصاحي يقاوع (( :تادرون

ماان الم ىا ؟)) قااللوا :الم ىا

ماان يا تي ب عماالع)) وفااي روايا  (( :مثاالع

ماان ق درهاام لااا وق متاالع ،قاالع(( :الم ىا

ال بلع)) معم عى المسىم ن يحرذ عى نسب ا عملع ،نسب الحسمل  ،لكن يضلً عىيا ن يحلفك عى هااو
الحساامل  ،يا تي ضاارب هاااا شااتم هاااا خااا ماالع هاااا ،تكىاام فااي عاار

وهاا من حسملتا ،وهاا من حسملتا ثم بعد الل اا فمي

هاااا ،سا ل دم هاااا ،ي خااا هاااا ماان حسااملتا

حسملتا خاا مان سايالتيم و لقيا

في الملر؛ ن هاو حقو العبلد ،هاو حقو العبلد مبمي عى المشلح  ،فني
عمل عمدو وق سىم المل

من شرو ،وهللا المستعلن.

من يا تي م ىسالً مان هااا وهااا ،ق

فعىيم اال ميعا الً ن ممتب ااا م س اامل ،ومح اارذ ش ااد الح اارذ عىا ا اكتس االب الحس اامل

الحساامل  ،هاااو الحساامل

وهاااو المنتساابل

عىياا ،ثام المتي ا يىقا

وعىا ا المحلفاا ا عىا ا ه اااو

مثاال ماال انرماال القاارن فيااا ثاث ا مايااين حساام بإمناالن طللااب العىاام

بللراح اثمل عشر مىيون في الشير معم ،وهاو مح وا ق يستطيه حد ن ي خاا مميال حسام  ،مدوما مال يمنان ن

تمقذ ،هاا عى

قل تقدير ،واق فلهلل  -ل وعا -يضلع

اال ف ااي المس اامد بخب اار في ااا مق االع :لا ا

ل ااي لا ا

لمن يشل ل سبعملا ضع

لا

ضاعل

نثيار،

حس اام  ،يعم ااي ه اال يتص ااور ن يق ااوع المس ااىم :م اان ي اان ه اااو

الحسمل ؟ نل شي لا ميلي  ،مال هاو صاحي  ،هااا فضال هللا وق يحاد؛ لكان الاام يحارم اهمسالن م ساا ،يعماي اا
نلن دم

هل ال م ممزل  ،خر من يخرج من الملر يقلع لا :تمن ،فتمقطه باا ا مالمي مال يادرم يا ،يقاوع؟ هاو

يتمم الادخوع مان عماد البالب ثام يقالع لاا :ين يال مىال عاام مىال فاي الادميل؟ فيقاوع :م يال رب ،قالع :لال مىال
عااام مىاال فااي الاادميل وعشارا مثللااا؛ لكاان عىيماال ن معماال ن الصا ر ق يقباال الضاارب ،عىياال ن تاارم هللا  -اال

وعا -مان م سال خيار ،ثام هللا  -ال وعاا -ق يضايه
سيمل الصدقل

ار مان حسان عمااً ،بال ي خاا هااو ا عمالع وير ييال ق

نمال ير اي حنام فىاوو ،فعىا طللاب العىام ن ي تياد فاي نساب الحسامل  ،وعىياا يضالً ن يحارذ

عى المحلفا عى هاو الحسمل  ،فا ي مه الحسمل

من؟ هل تتصور ن اهمسلن ي ر حسملتا عى

ويتعب في معيل ،ثام ي رقيال دما سابب ،وي رقيال عىا

حبلبا و حب المل

ليا؟ ق ،العن

وق يحبوما ،زيلدا في المنلي  ،فلهلل المستعلن.
وهللا عىم.
وصى هللا وسىم وبلرل عى عبدو ورسولا مبيمل محمد وعى

لا وصحبا

معين.

ي رقيل عى

مل

ق يحابيم

