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َيف
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ةٍ    ِل َمرَّ َوَّ

ِٕ  (, وهلل احلؿد)ُتـَْػُ 

 

 تلـقف

 اْدُْػتي اـعالمة

 هـ 0101سـة   ومي احْلَـَِػّي ادتوىف باـؼاهرةاـر   اـُؼوكوي صطػىمُ  بن وحكُ 

 رمحه اهلل

 

 اعتنى به

 أمحد بن عيل آل فواض األزهري                                              حممد بن أمحد بن حممود آل رحاب

 لدهيام وملشاخيهام وللمسلمنيلواغفر اهلل هلام و

 



 بسم اهلل اـرمحن اـرحقم

 أما بعد ,واـسالم طذ طباده اـذين اصطػىاحلؿد هلل اـعظ إطذ, 

, مصطػى احلـػّي  بنُ  كوُح  ,موٓه اجلؾقل اـراجي طػوَ  ,ادذكب اـذـقل ؽقؼول اـعبدُ 

 :ه اـويفر  ن بِ وأطاد طؾقفام مِ  ,بؾطػه اخلػي 1تعاغطامؾفام اهلل 

 :بـ فاوسؿقتُ  ,طذ ـقؾة اـؼدر ,وطجاـة ـطقػة ,هذه رساـة رشيػة 

َ(مطلعَالبدرَيفَفضلَليةَالقدر)
 .وهو كعم ادوغ وكعم اـرؽقق ,راجقا من اهلل اهلداية واـتوؽقق 

 :أخرج اـبخاري طن أيب هريرة ريض اهلل طـه ؾال

ْقَؾةَ  َؾامَ  َمنْ » :ؾال رسول اهلل صذ اهلل طؾقه وسؾم  . 2« اـَؼْدرِ  ـَ

 ؾقام اـؾقل ؿؾه  :حيتؿل أن يراد بؼقام ـقؾة اـؼدر

                                                           
1
 .ذعانى  :ر نكهًحافً األصم ذع ْٕٔ اخرص 
2
 (62/ 3) انثخاري صذٍخ 

 



ٕن اكتصاب اـؾقؾة يف  ,وهذا هو اـظاهر ,اـؼقام يف بعض مـه :وحيتؿل أن يراد به

ْقَؾةَ  َؾامَ  َمنْ » :ؾوـه  , طذ اـظرؽقة « اـَؼْدرِ  ـَ

  ,اـؼقام يف بعض مـه :ر من اـؼقام ؽقفادوادتبا

 .اـعشاء صالة داـؼقام أول اـؾقؾة بع :ؽحقـئذ حيتؿل أن يؽون ادراد به

 .وهو اـتفجد ,اـؼقام آخر اـؾقل :وحيتؿل أن يؽون ادراد به 

ْقَل  ُؾمِ }ه تعاغ ؾوـُ  :ويميد هذا آحتامَل   َّٓ  اـؾَّ   3{َؾؾِقاًل  إِ

ما أكزـت طؾقه هذه أية إكام ؿان  صذ اهلل طؾقه وسؾم بعد هٕك ,اـتفجد :وادراد به

واستؼر طذ أن ادراد  دا أخذ بهؽنكه صذ اهلل طؾقه , وهو اـتفجد ـغةً  ,ؾقامه بعد اــوم

 .اـؼقام بعد اــوم اـذي هو اـتفجد  :بؼقام اـؾقل ادلمور به

 ؼا بوطد اهلل تعاغ باـثواب طؾقه.تصدي :أي «إِياَمًكا»

 صؾبا به إجر يف أخرة  :أي «َواْحتَِساًبا»

هُ  ُؼِػرَ » مَ  َما ـَ  وبه جزم اـبعُض  ,هذا اـؼول يتـاول اـؽبائر واـصغائر: «َذْكبِهِ  ِمنْ  َتَؼدَّ

  .سوى حؼوق اـعباد

                                                           
3
 [6: انًشيم] 

 



 :وؾال اــووي

 وبه جزم إمام احلرمع. ,ص باـصغائرادعروف أكه خيت 

  .4جيوز أن خيػف من اـؽبائر إذا مل يصادف اـصغائر :فموؾال بعُض  

 :هوؾال اـزرؿف وؼرُ 

ن ؼر توبة حمؿول ما ورد من إصالق ؼػران اـذكوب ؿؾفا بػعل بعض اـطاطات مِ  

 (اـذخائر)ـؽن كازع ؽقه صاحب  ,ؽنن اـؽبائر ٓ يؽػرها ؼر اـتوبة ,طذ اـصغائر

 ؽضل اهلل واسع. :وؾال

  6.يغػر ـه مجقع اـذكوب صغرها وؿبرها :ؽنكه ؾال 5وؿذا ابن ادـذر 

 :وؾال اـعراؾي

خصوه  ـؽنْ  ,مجقع اـذكوب صغرها وؿبرها ضاهر هذه إحاديث يؼتيض ؼػرانَ  

 .ٓ يؽػر اـؽبائر إٓ اـتوبة :واوؾاـ ,باـصغائر

                                                           
4
 (2/04) يظهى عهى انُٕٔي شزح 
5
 فً األصم يُذر 
6
 (3/176انعهًاء ) يذاْة عهى اإلشزاف(، ٔكالو اتٍ انًُذر فً 1/012) انفقٍٓح انقٕاعذ فً انًُثٕر 

 



ه رواه مسؾم وؼرُ  يأكه ورد اـتؼقد هبا يف احلديث اـصحقح اـذ :وسـدهم ؽقه 

 بقـفن, دا ؽػراٌت م ,رمضان إغ ورمضان اجلؿعة, إغ واجلؿعة اخلؿس, اـصؾوات»

  7«اـؽبائراجتـبت  ما

  ؼره يفؽجعؾوا اـتؼقد يف هذا احلديث مؼقدا ـإلصالق 

 ؾال ابن دؾقق اـعقد: 

 وؽقه كظر

 :8(ػفماد)ؾال صاحب 

ب ما غػر ـه اـؽبائر واـصغائر بحَس أن يؽون بعض إشخاص تُ  9بعضٓبد يف  

  10.بادن اإلحسان وأن اإلخالص ويراطقه مِ حيرضه مِ 

 ادفؾب:وؾال 

 .اـعام اـغػرانَ  وجُب اـعبادة وترك اـتشاؼل بلسباب اـدكقا يُ اإلخالص يف 

 

                                                           
7
 (16/31) انزطانح ط أدًذ يظُذ(، 1/649)يظهى  صذٍخ 
8
 ْـ( 252ً انعثاص انقزطثً )خ تألْٕٔ  ، ٔانصذٍخ يا أثثرُاِ،فً األصم انفٓى 
9
 ْكذا فً األصم انخطً. 
10
 (1/21) نهذَٕب انًكفزج انخصال 

 



  :12(ؽتح اـباري)حجر يف  11بناؾال احلاؽظ 

ن مذهبفم يف تؾك أؿثر ل ــا مِ وحتصَّ  ,وؾد اختؾف اـعؾامء يف ـقؾة اـؼدر اختالؽا ؿثرا

وؾد اشرتؿا يف اختالف ؿل مـفام اجلؿعة,  من أربعع ؾوٓ ؿام وؾع ــا ذـك يف ساطةِ 

 د تؾك إؾوال., ثم َسَ اجلد يف صؾبفامـقؼع 

 , وهو ستة:يف هذه اـرساـة طذ أشفرها اؾتقُت  -بعون اهلل تعاغ-وأكا 

 إول:

وروي مثؾه طن ابن طن أيب حـقػة,  مشفورٌ  وهو ؾوٌل ـة, ؽـة يف مجقع اـسَّ أهنا مْ  

  13.مسعود وابن طباس وؼرمها

 اـثاين:

, 14رواه ابن أيب شقبة .وهو ؾول ابن طؿر, مؽـة يف مجقع ـقاـقه ,أهنا خمتصة  برمضان 

  15(.رشح ادـفاج)ورجحه اـسبؽي يف  ,هو رواية طن أيب حـقػةو

  :16(رشح اهلداية)ؾال اـرسوجي يف 

                                                           
11
 .فً األصم تٍ ٔانصذٍخ يا أثثرُاِ 
12
 (0/626) دجز التٍ انثاري فرخ 
13
 (0/623دجز ) التٍ انثاري فرخ 
14
 (365/ 6) شٍثح أتً اتٍ يصُف 

 .«ريضاٌ فً: »قال عًز، اتٍ عٍ جثٍز، تٍ طعٍذ عٍ إطذاق، أتً عٍ طفٍاٌ، عٍ ٔكٍع، دذثُاقال 
15
 (0/623دجز ) التٍ انثاري فرخ 

 



ـة وؾول صاحبقه أهنا يف ـقؾة مـه معقّ , ـقؾة اـؼدر طـد أيب حـقػة تـتؼل يف مجقع رمضان

 17مبفؿة

  :حقث ؾال (مـظومته)وإـقه أشار اــسػي يف 

 رِ ادْ ؽ اهاـَ وطقَّ  دائرة***  شفرِ  بؽل اـؼدر وـقؾة

  :اـثاـث

 .أهنا أول ـقؾة من اـعػ إخر

ن ؾال ٕن مَ  ,ؿالمٌ  ويف هذا اجلزمِ  ,من اـشاؽعقة وجزم به مجاطةٌ  ,وإـقه مال اـشاؽعي 

ـقؾة اـؼدر ٓ يعتق طـدهم تؾك اـؾقؾة بل باكؼضاء اـشفر طذ  ر  أكت ُح  :ـعبده

  19.اـسبؽي 18هؾاـ .اـصحقح

  :اـرابع

 .وهي اجلادة يف مذهب أمحد ,سبع وطػين أهنا ـقؾة

 21 20ؿام أخرجه مسؾم .بن ؿعب وحؾف طؾقه وبه جزم أيب   

                                                                                                                                                                             
16
 .انفزٔع فً نهًزغٍُاَى انٓذاٌح شزح فً انغاٌح 
17
 (0/623دجز ) التٍ انثاري فرخ 
18
 .فً األصم قال 
19
 (0/623دجز ) التٍ انثاري فرخ 

 



 :نفم ذـك مِ واستـبط بعُض 

طقدت يف اـسورة ثالثة وؾد أُ  ,ـقؾة اـؼدر تسعة أحرف :ؽؼال ,إطادة ـقؾة اـؼدر 

 22.وذـك سبع وطػين ,مرات

 :(اـؽايف)وؾال صاحب 

ة تعتؼد ٕن اـعامَّ  ,قؾة سبع وطػينأكت صاـق ـقؾة اـؼدر صؾؼت ـ :ن ؾال ـزوجتهمَ 

 .أهنا ـقؾة سبع وطػين

 23.اكتفى .واهلل أطؾم 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
20
 ٔاهلل: »أتً فقال ،«انقذر نٍهح أصاب انظُح قاو يٍ: »ٌقٕل يظعٕد، تٍ اهلل عثذ إٌ نّ ٔقٍم: ٌقٕل كعة، تٍ أتً طًعد: قال سر، عٍ 

 عهٍّ اهلل صهى اهلل رطٕل تٓا أيزَا انرً انهٍهح ًْ ًْ، نٍهح أي ألعهى إًَ ٔٔاهلل ٌظرثًُ، يا ٌذهف ريضاٌ، نفً إَٓا ْٕ، إال إنّ ال انذي
، (565/ 1) يظهى صذٍخ «نٓا شعاع ال تٍضاء ٌٕيٓا صثٍذح فً انشًض ذطهع أٌ ٔأيارذٓا ٔعشزٌٍ، طثع صثٍذح نٍهح ًْ تقٍايٓا، ٔطهى

(6 /868) 
21
 (0/620)دجز  التٍ انثاري فرخ 
22
 (0/625دجز ) التٍ انثاري فرخ 
23
 (0/625دجز ) التٍ انثاري فرخ 

 



  ٍحصٕرج انُظخح انخط



 

 






