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ل بع�ض مخلوقاته على بع�ض؛ لحكم كثيرة واأ�سرار, وجعل  )الحمد هلل الذي ف�سَّ

الأزمنة مواقيت للقيام بعبادته بفعل الأوامر واجتناب المحرمات والم�سار, واأ�سهد 

واأ�سهد  والقتدار,  والعزة  البالغة  الحكمة  ذو  له  �سريك  ل  اإل اهلل وحده  اإله  ل  اأن 

واأ�سحابه  اآله  المختار, �سلى اهلل عليه وعلى  الم�سطفى  عبده ور�سوله  اأنَّ محمداً 

.
(((

والتابعين لهم باإح�سان ما تعاقب الليل والنهار(

ورازُق  وال�سماوات,  الأر�سين  فاطُر  الرب  به  ينعم  ما  اأعظم  من  فاإن  بعد:  اأما 

المخلوقات, ومكفُر ال�سيئات, وم�ساعُف الح�سنات ح�سَن العمل في الأوقات؛ اإذ به 

يفوز الم�سلمون والم�سلمات بعالي الدرجات, ورفيع المقامات, والحبور والم�سرات 

في هذه الحياة, وبعد الممات, في البرزخ, وتلكم الجنات.

واإن من اأعظم الأ�سباب المعينات على ح�سن العمل في الأوقات النظَر في ف�سائلها, 

والعلَم بما �سرع فيها من الطاعات, وما رتب عليها من الأجور والح�سنات.

الواردة في  اأذكر فيه ف�سائلها  الهجرية,  ال�سهور  الكتاب في   ولهذا كتبت هذا 

الآيات القراآنية, وال�سنة النبوية, والآثار ال�سلفية, وما ي�سرع فيها من الأعمال المر�سية, 

واأنبه اأحياناً على بع�ض ما فيها من محظورات, واأعمال بدعية.

و�سميته بـ)اإتحاف الأفا�سل بما في الأ�سهر من طاعات وف�سائل(.

))) الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع )403/6) بتصرف يسير.
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المقدمة

وت�شتمل على ما يلي:

�أواًل: عدة ال�سهور, وبيان الأ�سهر الحرم منها, وبع�ض الم�سائل المتعلقة بها.

ثانيًا: كيف يعرف دخول ال�سهر الهجري؟

ثالثًا: بدء التاريخ الهجري.

ر�بعًا: حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد.
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اأواًل: عدة ال�شهور

وبيان االأ�شهر الحرم منها, وبع�ض الم�شائل المتعلقة بها

�أواًل: عدة �ل�شهور, وبيان �لحرم منها :

قال اهلل �سبحانه وتعالى: {ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇڭ  ۇ  ۆ  ۈۆ  ۈ  ٴۇ  ۋ    
ۅۋ} ]التوبة: 36[.

فاهلل �سبحانه وتعالى جعل ال�سنة اثني ع�سر �سهراً, وجعل منها اأربعة اأ�سهر حرماً.

وهذه ال�سهور الثنا ع�سر هي: المحرم, و�سفر, والربيعان, والجماديان, ورجب, 

و�سعبان, ورم�سان, و�سوال, وذو القعدة, وذو الحجة.

وقد بين النبي ] الأ�سهر الحرم حين خطب في حجته, فقال: »�إن �لزمان قد 

��شتد�ر, كهيئته يوم خلق �ل�شمو�ت و�الأر�ض, �ل�شنة �ثنا ع�شر �شهرً�, منها �أربعة حرٌم, 

ثالثة متو�ليات: ذو �لقعدة, وذو �لحجة, و�لمحرم, ورجب م�شر �لذي بين جمادى 

.
(((

و�شعبان«

ثانيًا: م�شائل تتعلق باالأ�شهر �لحرم:

�لم�شاألة �الأولى: في �سبب ت�سميتها بالأ�سهر الحرم.

قال القا�سي اأبو يعلى رحمه اهلل تعالى: )اإنما �سماها حُرماً لمعنيين:

�أحدهما: تحريم القتال فيها, وقد كان اأهل الجاهلية يعتقدون ذلك اأي�ساً.

كتاب   ,((679( ومسلم  أرضني,  سبع  في  جاء  ما  باب  اخللق,  بدء  كتاب   ,(3(97( البخاري  رواه   (((
القسامة, باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال.
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وكذلك  غيرها,  في  تعظيمه  من  اأ�سد  فيها  المحارم  انتهاك  لتعظيم  و�لثاني: 

.
(((

تعظيم الطاعات فيها(

�لم�شاألة �لثانية: في اأول الأ�سهر الحرم.

اختلف العلماء في اأولها, )فقال بع�سهم: اأولها المحرم, واآخرها ذو الحجة؛ لأنه 

على تقرير �سهور العام الأول فالأول.

�لثاني: اأن اأولها رجب, واآخرها المحرم معدودة من عامين؛ لأن رجباً له ف�سل 

الإفراد.

�لثالث: اأن اأولها ذو القعدة؛ لأن فيه التوالي دون تقطيع, وهو ال�سحيح؛ لقوله ] 

في تعدادها: »ثالثة متو�ليات: ذو �لقعدة, وذو �لحجة, و�لمحرم, ورجب م�شر �لذي 

.) 
(((

بين جمادى و�شعبان«

�لم�شاألة �لثالثة: في حكم القتال فيها.

للقتال في االأ�شهر الحرم ثالث �شور:

�الأولى: اأن يبتدئ العدو الم�سلمين بالقتال فيها, فيقاتله الم�سلمون دفعاً عن اأنف�سهم.

وهذه ال�سورة جائزة اإجماعاً.

دفعاً  الحرام  الأ�سهر  في  القتال  )ويجوز  تعالى:  اهلل  رحمه  مفلح  ابن  قال 

.
(3(

اإجماعاً(

�لثانية: اأن يبتدئ الم�سلمون العدو بالقتال في غير الأ�سهر الحرم, ثم ي�ستمر 

القتال اإلى الأ�سهر الحرم.

))) بواسطة زاد املسير ))/56)).
))) أحكام القرآن ألبي بكر بن العربي ))/ 6)7-5)5).

)3) الفروع )0)/ 7)).
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بتحريمها, واهلل  قائاًل  اأجد  ولم  ال�سورة في مظانها,  وقد بحثت حكم هذه 

  .
(((

تعالى اأعلم

�لثالثة: اأن يبتدئ الم�سلمون العدو بالقتال في الأ�سهر الحرم.

وقالوا:  جوزوه,  )فالجمهور:  هذه,  والحالة  القتال  حكم  في  العلم  اأهل  اختلف 

الأربعة رحمهم اهلل, وذهب عطاء,  الأئمة  القتال فيها من�سوخ, وهو مذهب  تحريم 

وغيره اإلى اأنه ثابت غير من�سوخ, وكان عطاء يحلف باهلل: ما يحل القتال في ال�سهر 

.
(((

الحرام, ول ن�سخ تحريمه �سيء(

وقال  تعالى,  اهلل  رحمه  الطبرُيّ  من�سوخاً  القتال  تحريم  كون  اإلى  ذهب  وممن 

م�ستدلً لما ذهب اإليه: )النهي عن قتال الم�سركين في الأ�سهر الحرم من�سوخ بقول 

{ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ثناوؤه:  جل  اهلل 

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇڭ  ۇ  ۆ  ۈۆ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۅۋ  
ۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ېې  ەئ} ]التوبة:36[ واإنما قلنا: 
ذلك نا�سخ لقوله: {ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ} ]البقرة:217[؛ 

لتظاهر الأخبار عن ر�سول اهلل ] اأنه غزا هوازن بحنين, وثقيفاً بالطائف, واأر�سل 

اأبا عامٍر اإلى اأوطا�ض؛ لحرب من بها من الم�سركين في بع�ض الأ�سهر الحرم, وذلك 

في �سوال وبع�ض ذي القعدة, وهو من الأ�سهر الحرم, فكان معلوماً بذلك اأنه لو كان 

القتال فيهنَّ حراماً وفيه مع�سية كان اأبعد النا�ض من فعله ], واأخرى, اأن جميع اأهل 

))) وقد يستفاد اتفاق أهل العلم على جواز القتال  في هذه الصورة من حصرهم اخلالف في الصورة الثالثة, 
ومن ذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى في )زاد املعاد) )3/)30): )وال خالف في جواز القتال في الشهر 
احلرام إذا بدأ العدو, إمنا اخلالف أن يقاتل فيه ابتداًء), وكذلك قول ابن كثير في )تفسير القرآن العظيم) 

)98/7)): )وقد اختلف العلماء في حترمي ابتداء القتال في الشهر احلرام هل هو منسوخ أو محكم؟).
))) زاد املعاد )3/ )30).
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العلم ب�سير ر�سول اهلل ] ل تتدافع اأن بيعة الر�سوان على قتال قري�ض كانت في ذي 

القعدة, واأنه ] اإنما دعا اأ�سحابه اإليها يومئذ؛ لأنه بلغه اأن عثمان بن عفان قتله 

الم�سركون اإذ اأر�سله اإليهم بما اأر�سله به من الر�سالة, فبايع ] على اأن يناجز القوم 

ويحاربهم, حتى رجع عثمان بالر�سالة, وجرى بين النبي ] وقري�ض ال�سلح, فكف عن 

حربهم حينئذ وقتالهم, وكان ذلك في ذي القعدة, وهو من الأ�سهر الحرم.

فاإذا كان ذلك كذلك, فَبيٌِّن �سحُة ما قلنا في قوله: {ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  

.
(((

ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ} واأنه من�سوخ(

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )وا�ستدل الجمهور باأن ال�سحابة ا�ستغلوا بعد 

النبي ] بفتح البالد, وموا�سلة القتال والجهاد, ولم ينقل عن اأحد منهم اأنه توقف 

عن القتال وهو طالب له في �سيء من الأ�سهر الحرم, وهذا يدل على اجتماعهم على 

.
(((

ن�سخ ذلك, واهلل اأعلم(

�لم�شاألة �لر�بعة: في �سيام الأ�سهر الحرم.

يا  فقلت:   ,[ النبي  اأتيت  قال:  اأو عن عمها,  اأبيها,  الباهلية, عن  عن مجيبة 

نبي اهلل, اأنا الرجل الذي اأتيتك عام الأول, قال: »فما لي �أرى ج�شمك ناحاًل؟« قال: 

يا ر�سول اهلل, ما اأكلت طعاماً بالنهار, ما اأكلته اإل بالليل, قال: »من �أمرك �أن تعذب 

نف�شك؟« قلت: يا ر�سول اهلل, اإني اأقوى, قال: »�شم �شهر �ل�شبر, ويومًا بعده«, قلت: 

اإني اأقوى, قال: »�شم �شهر �ل�شبر, ويومين بعده« قلت: اإني اأقوى, قال: »�شم �شهر 

.
(3(

�ل�شبر, وثالثة �أيام بعده, و�شم �أ�شهر �لحرم«

))) تفسير الطبري )664/3).
))) لطائف املعارف )5))).

)3)  رواه أحمد )8/5)), وأبوداود )8)4)), كتاب الصوم, باب في صوم أشهر احلرم, وابن ماجه ))74)), كتاب 
الصيام, باب صيام أشهر احلرم, واللفظ له, وضعفه األلباني وغيره.
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واأخرج عبدالرزاق باإ�سناد �سحيح عن �سالم اأن ابن عمر k كان ي�سوم اأ�سهر 

.
(((

الحرم

واأخرج ابن اأبي �سيبة باإ�سناد �سحيح عن الح�سن الب�سري, اأنه كان ي�سوم اأ�سهر 

.
(((

الحرم

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )وقد كان كثير من ال�سلف ي�سوم الأ�سهر الحرم 

كلها, روي ذلك عن ابن عمر, والح�سن الب�سري, واأبي اإ�سحاق ال�سبيعي, وقال �سفيان 

.
(3(

الثوري: الأ�سهر الحرم اأحب اإلي اأن اأ�سوم منها(

الأ�سهر  رم�سان,  بعد  لل�سوم  الأ�سهر  )واأف�سل  تعالى:  اهلل  رحمه  النووي  وقال 

الحرم: ذو القعدة, وذو الحجة, والمحرم, ورجب.

.
(4(

واأف�سلها: المحرم, ويلي المحرم في الف�سيلة �سعبان(

.
(5(

وقال ابن الجوزي رحمه اهلل تعالى: )ي�ستحب �سوم الأ�سهر الحرم(

�لم�شاألة �لخام�شة: في المع�سية والطاعة في الأ�سهر الحرم.

جعل اهلل عز وجل الذنب في الأ�سهر الحرم اأعظم منه في غيرها, وكذلك اأجر 

العمل ال�سالح اأعظم منه في غيرها.

قال ابن كثير رحمه اهلل تعالى في تف�سير قوله تعالى: {  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۅۋ}: 

.
(6(

)اأي في هذه الأ�سهر المحرمة؛ لأنها اآكد واأبلغ في الإثم من غيرها(

))) املصنف )4/)9)), رقم )7856), كتاب الصيام,  باب صيام أشهر احلرم. 
))) املصنف )65/4), رقم )3)93), كتاب الصيام, في صوم احملرم وأشهر احلرم.

)3) اللطائف )455).
)4) روضة الطالبني )346).

)5) بواسطة )الفروع) )98/5).
)6) تفسير القرآن العظيم )97/7)).
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ۀ   {ۀ   وتعالى:  تبارك  اهلل  )قال  تعالى:  اهلل  رحمه  عثيمين  ابن  وقال 

ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ    
ڭ  ۇڭ  ۇ  ۆ  ۈۆ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ} قال اأهل العلم: ال�سمير 

في قوله: {ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ} يعود على الأ�سهر الحرم.

فاإذا كان قد نهي عن ظلم النف�ض بخ�سو�ض هذه الأ�سهر؛ دل ذلك على اأن العمل 

ال�سالح فيهن اأف�سل, ومن العبارات الم�سهورة عند العلماء قولهم: ت�ساعف الح�سنة 

في كل زمان ومكان فا�سل.

فاأرجو اأن تكون الطاعة في الأ�سهر الحرم م�ساعفة, كما اأن المع�سية في الأ�سهر 

الحرم اأ�سد واأعظم(.

لذا فاإن حرمتها باقية, حتى عند من يقول باأنَّ تحريم القتال فيها من�سوٌخ, قال 

اهلل  اأذن  ثم  يقاتلوا,  ل  اأن  الإ�سالم  اأول  في  ذلك  )كان  تعالى:  اهلل  رحمه  البيهقي 

تعالى في قتل الم�سركين في جميع الأوقات, وبقيت حرمة هذه الأ�سهر في ت�سعيف 

الأجور والأوزار فيها حين خ�ض اهلل تعالى هذه الأ�سهر بزيادة المنع فيهن عن الظلم, 

فقال: {ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

.
(((

ڭ   ڭ  ڭ  ۇڭ  ۇ  ۆ  ۈۆ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ}(

))) اجلامع لشعب اإلميان )0/6)3).
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ثانيًا: كيف يعرف دخول ال�شهر الهجري؟

يعرف دخول �ل�شهر �لهجري باأحد �أمرين:

�الأول: روؤية هالله.

�لثاني: اإكمال ال�سهر الذي قبله ثالثين يوماً.

ول يعتبر في دخوله علم الح�ساب.

قال اهلل تعالى: { ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ}]البقرة: 189[.

قال ابن باز رحمه اهلل تعالى في تف�سيرها: )ي�ساألون عن الحكمة فيها, ي�ساأل 

النا�ض عن الحكمة لماذا وجدت الأهلة؟

فاأخبرهم جل وعال اأنها مواقيت للنا�ض والحج, مواقيت يعرف بها النا�ض ال�سنين 

والأعوام, والحج, هذه الحكمة في خلقها, اإذا هل الهالل عرف النا�ض دخول ال�سهر, 

وخروج ال�سهر, فاإذا كمل اثنا ع�سر �سهراً م�ست ال�سنة, وهكذا, ويعرف النا�ض بذلك 

.
(((

حجهم, و�سومهم, ومواقيت ديونهم, وِعَدد ن�سائهم, وغير ذلك من م�سالحهم(

وقال ال�سيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى في تف�سيرها: )هذه الآية الكريمة 

يجيب  اأن   [ لر�سوله  وتعالى  �سبحانه  اهلل  من  خطاب  ۓۓ}  ے   ے     }
�سبحانه  اهلل  فبين  الأهلة,  هذه  في  الحكمة  عن   [ النبي  �ساألوا  الذين  ال�سحابة 

يحتاجون  مما  ذلك  وغير  وعباداتهم,  معامالتهم,  في  للنا�ض  مواقيت  اأنها  وتعالى 

فيه اإلى التوقيت, وكلمة النا�ض عامة, ت�سمل جميع بني اآدم, فتحديد ال�سهور الذي 

م,  و�سعه اهلل تعالى لعباده اإنما هو بالأهلة؛ لأنَّ اهلل قال: { ڭ  ڭ   ڭ}, وعمَّ

وقال �سبحانه وتعالى: {ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  

))) مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )4)/90)).
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ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ}, وقد اتفق العلماء على اأن المراد بهذه 
ال�سهور هي ال�سهور الهاللية اعتماداً على ما جاءت به ال�سنة المطهرة عن ر�سول اهلل 

], فهي مواقيت للنا�ض في العبادات, وفي المعامالت, في العبادات, �سهر رم�سان 
ى عنها  ي�سام اإذا رئي هالله, ويفطر منه اإذا رئي هالل �سوال, وفي المعتدات, المتوفَّ

اأيام بالأهلة, المطلقات الالتي ل يح�سن؛ ل�سغر,  اأربعة اأ�سهر وع�سرة  زوجها تعتد 

اأو اإيا�ض يعتددن بثالثة اأ�سهر بالأهلة, النا�ض يوؤجلون ديونهم, وغير ديونهم بالأ�سهر 

بالأهلة, وهكذا جميع ما يحتاج اإلى تاأجيل بال�سهر يكون العتماد فيه على الأهلة, 

وقوله تعالى: {ۇ} يعني: اأن الحج مربوط بالهالل اأي�ساً؛ لأن ابتداء الحج يكون 

من اليوم الثامن من ذي الحجة, وينتهي باليوم الثالث ع�سر منه, واأ�سهر الحج, �سوال 

 .
(((

وذو القعدة وذو الحجة, كما قال تعالى: {ٱ  ٻ   ٻٻ  } (

مٌة �أميٌة 
ُ
وعن عمرو بن �سعيد اأنه �سمع ابن عمر يحدث عن النبي ] قال: »�إنا �أ  

ال نكتب, وال نح�شب, �ل�شهر هكذ� وهكذ� وهكذ�« وعقد الإبهام في الثالثة »و�ل�شهر 

.
(((

هكذ� وهكذ� وهكذ�« يعني تمام ثالثين

فهذا يفيد اأن ال�سهر اإما اأن يدخل بروؤية هالله, فيكون ال�سهر الذي قبله ت�سعة 

وع�سرين يوماً, واإما باإكمال ال�سهر الذي قبله ثالثين يوماً عند عدم روؤية هالله, ويفيد 

اأي�ساً اأن ال�سهر ل يكون اأقل من ت�سعة وع�سرين, ول اأكثر من ثالثين, واأننا اأمة اأمية ل 

نكتب, ول نح�سب , والمراد بهذا رد اإعمال الح�ساب في دخول ال�سهر وخروجه.

ة, ال نكتب, وال نح�شب« اأي:  ا �أمة �أميَّ قال اأبو العبا�ض القرطبي: )قوله ]: »�إنَّ

لن نُكلف في تعرف مواقيت �سومنا, ول عباداتنا ما نحتاج فيه اإلى معرفة ح�ساب, 

))) فتاوى نور على الدرب )5/)).
))) رواه البخاري )3)9)), كتاب الصوم, باب قول النبي ]: »ال نكتب, وال نحسب«, ومسلم )080)), كتاب 

الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل.
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باأعالم وا�سحة, واأمور ظاهرة, ي�ستوي في معرفة  ول كتابة, واإنما ُربطت عباداتنا 

له حيث بيَّنه باإ�سارته بيديه, ولم  َم ذلك المعنى, وكمَّ اب, وغيرهم, ثم تمَّ ذلك الُح�َسّ

يتلفظ بعبارة عنه نزولً اإلى ما يفهمه الُخر�ض, والعجم, وح�سل من اإ�سارته بيديه 

ثالث مرات اأنَّ ال�سهر يكون ثالثين, ومن خن�سه اإبهامه في الثالثة اأنَّ ال�سهر يكون 

.
(((

ت�سعاً وع�سرين(

وقد بين العلماء اأن اعتبار الح�ساب في معرفة دخول ال�سهر قوٌل �ساٌذ مخالٌف 

للحجة, واإجماع اأهل العلم, واإليك بع�ض اأقوالهم:

قال ابن عبد البر رحمه اهلل تعالى: )ولم يتعلق اأحد من فقهاء الم�سلمين فيما 

علمت باعتبار المنازل في ذلك, واإنما هو �سيء روي عن مطرف بن ال�سخير, ولي�ض 

ب�سحيح عنه, واهلل اأعلم, ولو �سح ما وجب اتباعه عليه؛ ل�سذوذه, ولمخالفة الحجة 

»فاقدرو� له« نحو  الحديث:  الب�سرة في معنى قوله في  بع�ض فقهاء  تاأول  له, وقد 

ذلك, والقول فيه واحد, وقال ابن قتيبة في قوله: »فاقدرو� له« اأي: فقدروا ال�سير 

والمنازل. وهو قول قد ذكرنا �سذوذه, ومخالفة اأهل العلم له, ولي�ض هذا من �ساأن ابن 

.
(((

قتيبة, ول هو ممن يعرج عليه في هذا الباب...(

وقال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى: )فاإنا نعلم بال�سطرار من دين 

الإ�سالم اأن العمل في روؤية هالل ال�سوم اأو الحج اأو العدة اأو الإيالء اأو غير ذلك من 

الأحكام المعلقة بالهالل بخبر الحا�سب اأنه يُرى اأو ل يُرى ل يجوز.

ول  عليه,  الم�سلمون  اأجمع  وقد  كثيرة,   [ النبي  عن  الم�ستفي�سة  والن�سو�ض 

))) املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم )39/3)).
))) التمهيد )56/7)).
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يعرف فيه خالف قديٌم اأ�ساًل, ول خالٌف حديث, اإل اأن بع�ض المتاأخرين من المتفقهة 

اأنه اإذ غم الهالل جاز للحا�سب اأن يعمل في حق  الحادثين بعد المائة الثالثة زعم 

نف�سه بالح�ساب, فاإذا كان الح�ساب دل على الروؤية �سام واإل فال, وهذا القول واإن 

كان مقيداً بالإغمام, ومخت�ساً بالح�ساب فهو �ساذ م�سبوق بالإجماع على خالفه, فاأما 

.
(((

اتِّباع ذلك في ال�سحو, اأو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله م�سلم(

))) مجموع الفتاوى )5)/)3)).



19
المقدمـة

ثالثًا: بدء التاريخ الهجري

اأول الإ�سالم, حتى كانت خالفة عمر بن  به في  )لم يكن التاريخ ال�سنوي معمولً 

الخطاب h, وات�سعت رقعة الإ�سالم, واحتاج النا�ض اإلى التاأريخ في اأعطياتهم, وغيرها.

 :h كتب اإليه اأبو مو�سى الأ�سعري h ففي ال�سنة الثالثة اأو الرابعة من خالفته

اأنه ياأتينا منك كتب لي�ض لها تاأريخ, فجمع عمر ال�سحابة j, فا�ست�سارهم فقال 

بع�سهم: اأرخوا كما توؤرخ الفر�ض بملوكها, كلَّما هلك ملك اأرخوا بولية من بعده, فكره 

ال�سحابة ذلك, فقال بع�سهم: اأرخوا بتاريخ الروم, فكرهوا ذلك اأي�ساً, فقال بع�سهم: 

اأرخوا من مولد النبي ], وقال اآخرون من مبعثه, وقال اآخرون: من هجرته, فقال 

عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل, فاأِرّخوا بها.

فاأرخوا من الهجرة, واتفقوا على ذلك, ثم ت�ساوروا من اأي �سهر يكون ابتداء 

وقال  القراآن,  فيه  اأنزل  الذي  ال�سهر  لأنه  رم�سان؛  من  بع�سهم:  فقال  ال�سنة, 

بع�سهم: من ربيع الأول؛ لأنه ال�سهر الذي قدم فيه النبي ] مهاجراً, واختار 

ذي  �سهر  يلي  �سهر حرام  لأنه  المحرم؛  من  يكون  اأن   j وعلي  وعثمان  عمر 

الحجة الذي يوؤدي فيه الم�سلمون حجهم الذي به تمام اأركان دينهم, وكانت فيه 

الإ�سالمية  ال�سنة  ابتداء  الهجرة, فكان  والعزيمة على   ,[ للنبي  الأن�سار  بيعة 

.
(((

الهجرية من ال�سهر المحرم الحرام(

))) الضياء الالمع من اخلطب اجلوامع )386/6).
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رابعًا: حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد

قال ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل تعالى: )التهنئة بالعام الهجري الجديد ل نعلم لها 

اأ�ساًل عن ال�سلف ال�سالح, ول اأعلم �سيئاً من ال�سنة اأو من الكتاب العزير يدل على 

�سرعيتها, لكن من بداأك بذلك فال باأ�ض اأن تقول: واأنت كذلك, اإذا قال لك: كل عام 

واأنت بخير فال مانع اأن تقول له: واأنت كذلك ن�ساأل اهلل لنا ولك كل خير, اأو ما اأ�سبه 

 .
(((

ذلك, اأما البداءة فال اأعلم لها اأ�ساًل(

))) فتاوى نور على الدرب.
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ال�شهر الأول

المحرم

 وقد تحدثت حوله في ثالث وقفات:

 �لوقفة �الأولى: في م�سائل تتعلق با�سمه.

 �لوقفة �لثانية: في ف�سله.

 �لوقفة �لثالثة: في بيان خطاأ من جعل العا�سر من �سهر اهلل المحرم 

ميقاتاً لإظهار �سعائر الحزن والترح, اأو �سعائر ال�سرور والفرح.
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ال�شهر االأول

المحرم

و�لحديث حوله في ثالث وقفات:

�لوقفة �الأولى: في م�سائل تتعلق با�سمه:

�لم�شاألة �الأولى: في ا�سمه في الجاهلية.

كان ا�سم المحرم في الجاهليه )�سفر الأول(, وال�سهر الذي يليه )�سفر الثاني(.

.
(((

قال ابن دريد: )ال�سفران: �سهران في ال�سنة, �سمي اأحدهما في الإ�سالم المحرم(

قال اأبو ذوؤيب:

�أقامــْت بِه كُمقــاِم �لـــَحنيــ      ـِف �شهَرْي ُجمادى و�شهرَي �شفر

.
(((

قال ابن منظور: )اأراد: المحرم و�سفراً(

�لم�شاألة �لثانية: في حكم ت�سميته )�سفراً(.

قال البيهقي في )ال�سنن(: )باب من كره اأن يقال للمحرم �سفر(.

ثم ذكر باإ�سناده عن ال�سافعي رحمه اهلل تعالى اأنه قال: )اأكره اأن يقال للمحرم: 

�سفر. ولكن يقال له: المحرم. واإنما كرهت اأن يقال للمحرم: �سفر. من قبل اأن اأهل 

الجاهلية كانوا يعدون فيقولون: �سفران, للمحرم و�سفر, وين�سئون فيحجون عاماً في 

�سهر, وعاماً في غيره, ويقولون: اإن اأخطاأنا مو�سع الحرم في عام اأ�سبناه في غيره, 

فاأنزل اهلل جل ثناوؤه: {  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ}]التوبة: 37[.               

))) معجم مقاييس اللغة )95/3)).
))) لسان العرب )4/ 534).
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 وقال الر�سول ]: »�إن �لزمان قد ��شتد�ر كهيئته يوم خلق �هلل �ل�شمو�ت و�الأر�ض«. 

.
(((

فال �سهر ين�ساأ, و�سماه ر�سول اهلل ] المحرم(

 قال النووي رحمه اهلل تعالى في )الأذكار(: )ف�سل: ويكره اأن ي�سمى المحرم: 

.
(((

�سفراً؛ لأن ذلك من عادة الجاهلية(

�لم�شاألة �لثالثة: في �سبب ت�سميته المحرم.

قال ابن كثير رحمه اهلل تعالى: )ذكر ال�سيخ علم الدين ال�سخاوي في جزء جمعه 

�سهراً  لكونه  بذلك؛  �سمي  المحرم  اأن  وال�سهور«  الأيام  اأ�سماء  في  »الم�سهور  �سماه 

حراماً, وعندي اأنه �سمي بذلك؛ لتاأكيد تحريمه؛ لأن العرب كانت تتقلب به, فتحله 

.
(3(

عاماً, وتحرمه عاماً(

�لم�شاألة �لر�بعة: في ت�سميته �سهر اهلل المحرم, وما تدل عليه اإ�سافته اإلى اهلل تعالى.

 ,
(4(

المحرم �سهر اهلل  [ النبي  ى  : )وقد �سمَّ تعالى  ابن رجب رحمه اهلل  قال 

خوا�ض  اإل  اإليه  ي�سيف  ل  اهلل  فاإن  وف�سله,  �سرفه  على  تدل  اهلل  اإلى  واإ�سافته 

مخلوقاته....., وقد قيل في معنى اإ�سافة هذا ال�سهر اإلى اهلل عز وجل: اإنه اإ�سارة 

يحلونه,  الجاهلية  كانت  كما  تبديله,  لأحد  لي�ض  اإلى اهلل عز وجل  تحريمه  اأن  اإلى 

ويحرمونه مكان �سفر, فاأ�سار اإلى اأنه �سهر اهلل الذي حرمه, فلي�ض لأحد من خلقه 

.
(5(

تبديل ذلك وتغييره(

 وقال ال�سيوطي: )�سئلت: لم خ�ض المحرم بقولهم: �سهر اهلل دون �سائر ال�سهور 

))) السنن )9858) )0)/)3)), كتاب احلج, باب من كره...
))) األذكار )7)3).

)3) تفسير القرآن العظيم )95/7)).
)4) كما في قوله ]: »أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله  احملرم«, وسيأتي تخريجه قريباً.

)5) لطائف املعارف ))8 - )8).
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مع اأن فيها ما ي�ساويه في الف�سل اأو يزيد عليه, كرم�سان؟

ووجدت ما يجاب به: باأن هذا ال�سم اإ�سالمي دون �سائر ال�سهور في الجاهلية, 

وكان ا�سم المحرم في الجاهلية �سفر الأول, والذي بعده �سفر الثاني, فلما جاء 

الإ�سالم �سماه اهلل: المحرم, فاأ�سيف اإلى اهلل تعالى, وهذه فائدة لطيفة راأيتها 

.
(((

في الجمهرة(

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.

�سهر اهلل المحرم �سهر ذو ف�سل عظيم, دلت على ف�سله الأمور الآتية:

�الأمر �الأول: ما جاء في ف�سل �سومه على �سبيل العموم, و�سوم العا�سر منه على 

�سبيل الخ�سو�ض.

 اأما ف�سل �سومه على �سبيل العموم فقد دل عليه قول النبي ]: »�أف�شل �ل�شيام 

.
(((

بعد رم�شان �شهر �هلل  �لمحرم«

.
(3(

فهذا الحديث يفيد اأن اأف�سل �سيام التطوع ما كان في �سهر اهلل المحرم

, قال ابن باز رحمه اهلل تعالى بعد 
(4(

ويفيد اأي�ساً م�سروعية �سيام المحرم كله

))) معجم املناهي اللفظية )339).
))) رواه مسلم )63))), كتاب الصيام, باب فضل صوم احملرم.

)3) فإن قيل: كيف يجمع بني هذا وبني ما ثبت عن عائشة i في الصحيحني أنها قالت: )وما رأيته في شهر أكثر 
منه صياماً في شعبان), إذ إكثاره ] من الصوم في شعبان دون احملرم وغيره من األشهر يدل على أن الصوم 

فيه أفضل منه في غيره.
قلت: أجاب عن هذا النووي رحمه الله تعالى في )املنهاج) )8/ 37), فقال: )لعله لم يعلم فضل احملرم إال في آخر   
احلياة قبل التمكن من صومه, أو لعله كان يعرض فيه أعذار متنع من إكثار الصوم فيه, كسفر, ومرض, وغيرهما). 
وال يعارضه أيضاً ما أخرج الترمذي عن أنس h قال: سئل رسول الله ] أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال:   

)شعبان لتعظيم رمضان)؛ ألنه ضعيف, قال ابن رجب في لطائف املعارف )48)): )في إسناده مقال).
)4) فإن قلت: كيف يشرع صومه كله, وقد جاء في الصحيحني عن عائشة i أنها قالت: )ما علمته صام شهراً 
كله إال رمضان) ؟                                                                                                                  

قلت: ال تعارض بينهما؛ إذ قد يرشد النبي ] أمته لعمل فاضل, وال يفعله؛ الشتغاله مبا هو أنفع منه.  
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اأن ذكر الحديث: )والمعنى اأنه ي�سومه كله من اأوله اإلى اآخره, من اأول يوم منه اإلى 

.
(((

نهايته, هذا معنى الحديث(

وقد التم�ض القرطبي رحمه اهلل تعالى الحكمة من تف�سيل ال�سوم في المحرم 

تعالى  واهلل   – كان  اإنما  )هذا  للحديث:  �سرحه  في  فقال  الأ�سهر,  من  غيره  على 

اأعلم – من اأجل اأن المحرم اأول ال�سنة الم�ستاأنفة التي لم يجئ بعد رم�سانها, فكان 

ا�ستفتاحها بال�سوم الذي هو من اأف�سل الأعمال, والذي اأخبر عنه ] باأنه �سياء, 

.
(((

فاإذا ا�ستفتح �سنته بال�سياء م�سى فيه بقيتها(

 وقد اأح�سن من قال: 

�شهُر �لحــر�ِم مبارٌك ميمـوُن          و�ل�شوُم فيه م�شاعٌف م�شنوُن

وثــــو�ب �شائمِه لوجـــِه �إلهـــه         في �لخلد عند مليكه مخـــزوُن

الخ�سو�ض فقد دل عليه ما جاء في  �سبيل  العا�سر منه على  واأما ف�سل �سوم 

له على  ال�سحيحين عن ابن عبا�ض k قال: )ما راأيت النبي ] يتحرى �سيام يوم ف�سَّ

.
(4(

)...
(3(

غيره اإل هذا اليوم, يوم عا�سوراء

فلو لم يثبت في �سيام عا�سوراء اإل هذا الحديث الدال على عظيم حر�ض النبي   ] 

))) فتاوى نور على الدرب )6)/ 455).
))) املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم )3/ 35)), وقد يشكل على ما ذكر أن شهر الله احملرم لم يجعل أول السنة 

 .h الهجرية إال في عهد عمر بن اخلطاب
)3) قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا احلديث في )فتح الباري) )93/4)): )هذا يقتضي أن صوم 
عاشوراء أفضل األيام بعد رمضان, لكن ابن عباس أسند ذلك إلى علمه, فليس فيه ما يرد علم غيره, وقد روى 
مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً »إن صوم عاشوراء يكفر سنة, وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتني« وظاهره أن 
صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء, وقد قيل في احلكمة في ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى 

موسى عليه السالم, ويوم عرفة منسوب إلى النبي ]؛ فلذلك كان أفضل).
)4) رواه البخاري )006)), كتاب الصوم, باب صوم يوم عاشوراء, ومسلم ))3))), كتاب الصيام, باب صوم يوم 

عاشوراء, وهذا لفظ البخاري.



27
المحــرم

على �سومه لكان كافيا في الدللة على عظيم ف�سله, وباأن يمتلئ قلب الموؤمن حر�ساً 

على �سومه, فكيف وقد ثبت عنه ] اأنه قال: »و�شيام يوم عا�شور�ء, �أحت�شب على 

.
(((

�هلل �أن يكفر �ل�شنة �لتي قبله«

في  فر�ض  ل  اأن  على  العلماء  )واأجمع  تعالى:  اهلل  رحمه  عبدالبر  ابن  قال 

له  واأنَّ  �سومه,  اإلى  مندوب  عا�سوراء  يوم  اأن  وعلى  رم�سان,  �سهر  غير  ال�سوم 

.
(((

ف�ساًل على غيره(

م�شائل تتعلق ب�شوم عا�شوراء:

�لم�شاألة �الأولى: في الذنوب التي يكفرها �سوم عا�سوراء. 

قال النووي رحمه اهلل تعالى: )المراد بالذنوب التي يكفرها ال�سيام هي ال�سغائر, 

.
(3(

فاإن لم يوجد �سغائر, رجي اأن يخفف من الكبائر, فاإن لم تكن رفعت له درجات(

�لم�شاألة �لثانية: في �سوم التا�سع مع العا�سر.

 ي�ستحب �سيام اليوم التا�سع مع العا�سر؛ لحديث ابن عبا�ض k اأن ر�سول اهلل ] 

حين �سام يوم عا�سوراء, واأمر ب�سيامه, قالوا: يا ر�سول اهلل, اإنه يوم تعظمه اليهود 

والن�سارى, فقال ر�سول اهلل ]: »فاإذ� كان �لعام �لمقبل – �إن �شاء �هلل – �شمنا �ليوم 

 .
(4(

�لتا�شع«

�سوم  ا�ستحباب  على  وغيرهم  اأ�سحابنا  )اتفق  تعالى:  اهلل  رحمه  النووي  قال 

.
(5(

عا�سوراء وتا�سوعاء(

))) رواه مسلم ))6))), كتاب الصيام, باب: استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر, وصوم يوم عرفة, وعاشوراء, 
واالثنني واخلميس.  
))) التمهيد )7/ 67)).  

)3) بواسطة  )توضيح األحكام من بلوغ املرام) )3/ 530-)53).
)4) رواه مسلم )34))) كتاب الصيام, باب أي يوم يصام في عاشوراء.

)5) املجموع )80/6)).
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�لم�شاألة �لثالثة: �سيام عا�سوراء م�ستحب, ولو لم ي�سم معه غيره.

واأنَّ  منفرداً,  العا�سر  �سوم  م�سروعية  مبيناً  تعالى  اهلل  رحمه  عثيمين  ابن  قال 

�سومه مع التا�سع اأف�سل: )نحن قلنا: اإنه ل يكره اإفراده, وهذا الذي �سرح به فقهاوؤنا 

 رحمه 
(((

رحمهم اهلل, وقالوا: اإن اإفراده لي�ض مكروهاً, ومنهم �سيخ الإ�سالم ابن تيمية

اهلل, لكن مع ذلك قلنا: ينبغي األ يفرده الإن�سان وحده؛ لقول النبي ]: »لئن بقيت 

 .
(((

�إلى قابل الأ�شومن �لتا�شع« اأي: مع العا�سر(

اإذا وافق �سوم عا�سوراء يوم الجمعة, في�سرع �سومه, واإن لم  �لم�شاألة �لر�بعة: 

ي�سم معه التا�سع, والأف�سل اأن ي�سومه معه.

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )�سوم الجمعة مكروه, لكن لي�ض على اإطالقه, 

ف�سوم يوم الجمعة مكروه لمن ق�سده واأفرده بال�سوم؛ لقول النبي ]: »ال تخ�شو� 

.
(3(

يوم �لجمعة ب�شيام, وال ليلتها بقيام«

واأما اإذا �سام الإن�سان يوم الجمعة من اأجل اأنه �سادف �سوماً كان يعتاده, فاإنه ل 

حرج عليه في ذلك, وكذلك اإذا �سام يوماً قبله اأو يوماً بعده فال حرج عليه في ذلك, 

ول كراهة.

مثال �الأول: اإذا كان من عادة الإن�سان اأن ي�سوم يوماً, ويفطر يوماً, ف�سادف يوم 

الجمعة, فال باأ�ض, وكذلك لوكان من عادته اأن ي�سوم يوم عرفة, ف�سادف يوم عرفة 

يوم الجمعة, فاإنه ل حرج عليه اأن ي�سوم الجمعة, ويقت�سر عليه؛ لأنه اإنما اأفرد هذا 

اليوم ل من اأجل اأنه يوم الجمعة, ولكن من اأجل اأنه يوم عرفة, وكذلك لو �سادف هذا 

.
(4(

اليوم يوم عا�سوراء, واقت�سر عليه, فاإنه ل حرج عليه في ذلك....(

))) قال البعلي في )األخبار العلمية) )0))): )صيام يوم عاشوراء كفارة سنة, وال يكره إفراده بالصوم).
))) سلسلة محاضرات وفتاوى اللقاء الشهري )0/3)4).

)3) رواه مسلم )44))), كتاب الصيام, باب كراهة صوم يوم اجلمعة منفرداً.
)4) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني رحمه الله تعالى )0)/ )5).
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لم  واإن  فاإنه ي�سرع �سومه,  ال�سبت,  اإذا وافق يوم عا�سوراء  �لم�شاألة �لخام�شة: 

ي�سم معه التا�سع, واإن كان الأف�سل اأن ي�سومه معه.

قال ابن باز رحمه اهلل تعالى في جواب من �ساأله عن حكم �سوم عا�سوراء اإن 

وافق ال�سبت: )ل حرج اأن ي�سوم  يوم ال�سبت مطلقاً في الفر�ض والنفل, والحديث 

لالأحاديث  مخالف  م�سطرب  �سعيف  حديث  ال�سبت  �سوم  عن  النهي  فيه  الذي 

 .
(((

ال�سحيحة...(

�لم�شاألة �ل�شاد�شة: �سوم عا�سوراء في ال�سفر.

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )وكان طائفة من ال�سلف ي�سومون عا�سوراء في 

ال�سفر, منهم ابن عبا�ض, واأبو اإ�سحاق ال�سبيعي, والزهري وقال: رم�سان له عدة من 

اأيام اأخر, وعا�سوراء يفوت.

.
(((

ون�ض اأحمد على اأنه ي�سام عا�سوراء في ال�سفر(

�الأمر �لثاني: اأنه ال�سهر الذي نجى اهلل عز وجل فيه مو�سى وقومه من فرعون 

وقومه, وكان ذلك في اليوم العا�سر منه.

يوم  ت�سوم  اليهود  فراأى  المدينة,   [ النبي  قدم   :k عبا�ض  بن  عبداهلل  قال 

عا�سوراء, فقال: »ما هذ�؟« قالوا: هذا يوم �سالح, هذا يوُم نجى اهلل بني اإ�سرائيل من 

.
(3(

عدوهم, ف�سامه مو�سى, قال: »فاأنا �أحق بمو�شى منكم«, ف�سامه, واأمر ب�سيامه

�الأمر �لثالث: اأنه من الأ�سهر الحرم, فيثبت له ما ثبت لها من ف�سل.

وقد بين ابن رجب اأن من العلماء من ذهب اإلى اأنه اأف�سل الأ�سهر الحرم, حيث 

))) فتاوى نور على الدرب )6)/ 459).
))) اللطائف )0))).

)3) رواه البخاري )004)), كتاب الصوم, باب صوم يوم عاشوراء, ومسلم )30))), كتاب الصيام, باب صوم يوم 
عاشوراء.
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قال: )وقد اختلف العلماء في اأي الأ�سهر الحرم اأف�سل, فقال الح�سن وغيره: اأف�سلها 

.
(((

�سهر اهلل المحرم, ورجحه طائفة من المتاأخرين(

.
(((

وقال في مو�سع اآخر: )ورجحه النووي(

.
(3(

وقال اأي�ساً: )بل قد قيل: اإنه اأف�سل الأ�سهر مطلقاً(

 
(4(

الع�سر( قال ابن مفلح رحمه اهلل تعالى )واأف�سله عا�سوراء, ثم تا�سوعاء, ثم 

ول منه.
ُ
يعني: الع�سر الأ

�الأمر �لر�بع: اإ�سافته اإلى اهلل تعالى, وقد �سبق بيان وجه دللة اإ�سافته اإلى اهلل 

تعالى على ف�سله في الوقفة الأولى.

ميقاتاً  المحرم  اهلل  �سهر  من  العا�سر  من جعل  بيان خطاأ  في  �لثالثة:  �لوقفة 

لإظهار �سعائر الحزن والترح, اأو �سعائر ال�سرور والفرح. 

 قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )واأما يوم عا�سوراء فاإن النبي ] �سئل عن 

�سومه, فقال: »يكفر �ل�شنة �لما�شية« يعني: التي قبله, ولي�ض في هذا اليوم �سيء 

من �سعائر الأعياد, وكما اأنه لي�ض فيه �سيء من �سعائر الأعياد, فلي�ض فيه �سيء من 

�سعائر الأحزان اأي�ساً, فاإظهار الحزن اأو الفرح في هذا اليوم كالهما خالف ال�سنة, 

.
(5(

ولم يرد عن النبي ] في هذا اليوم اإل �سيامه(

))) اللطائف )79).
))) اللطائف )8))).
)3) اللطائف )79).

)4) الفروع )90/5) بتصرف.
)5) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني ))/ 97)).



31
صـفـــر

ال�شهر الثاني

�شهر �شفر

وقد تحدثت حوله في ثالث وقفات:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميته �سفراً.

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.

�لوقفة �لثالثة: في الت�ساوؤم به.
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ال�شهر الثاني

�شهر �شفر

و�لحديث حوله في وقفات:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميته �سفراً.

قال علم الدين ال�سخاوي رحمه اهلل تعالى: )�سمي بذلك؛ لخلو بيوتهم منهم حين 

.
(((

يخرجون للقتال والأ�سفار, يقال: �سفر المكان, اإذا خال(

وقال محمد الطاهر بن عا�سور رحمه اهلل تعالى: )كان العرب يتجنبون القتال 

والقتل في الأ�سهر الحرم؛ لأنها اأ�سهر اأمن, قال اهلل تعالى: {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ ڌ} ]المائدة: 97[.

وت�ستت  والغزوات,  الثارات  تطلب  اإحن من  الحرم على  الأ�سهر  يق�سون  فكانوا 

بادر كل من في نف�سه حنق على عدوه  فاإذا جاء �سفر  الأ�سهر,  تلك  حاجاتهم في 

اإنه �سمي �سفراً؛ لأنهم كانوا يغزون فيه  فثاوره, فيكثر القتل والقتال, ولذلك قيل: 

 .
(((

القبائل فيتركون من لقوه �سفراً من المتاع والمال, اأي: خلواً منهما(

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.

قال محمد �سديق ح�سن خان رحمه اهلل تعالى: )ولم اأقف على حديث في ف�سل 

.
(3(

�سهر �سفر ول ذمه(

ف�سهر �سفر- واهلل اأعلم- لم يخ�ض بف�سل, ول عبادة, وهذا ل يعني اأنه �سهر فتور 

وك�سل, فال�سالحون ل يودِّعون �سهراً اإل وقد اأودعوه اأنواعاً من الطاعات الواجبات 

))) بواسطة تفسير القرآن العظيم )94/7)).
))) من مقال له عن )شهر صفر) نقله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى  في )املناهي اللفظية) ))34).

)3) املواعظ احلسنة مبا يخطب في شهور السنة )48)).
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والم�ستحبات, �سواء ورد في ذلك ال�سهر ف�سل اأم لم يرد, اإل اأنهم يخ�سون الأزمنة 

الفا�سلة بمزيد اهتمام, كما هو �ساأنه عليه ال�سالة وال�سالم.

وهم بهذا- باإذن اهلل- يفوزون بمحبة رب العالمين �سبحانه وتعالى, ومن اأحبه 

اهلل حفظ له �سمعه, وب�سره, ويديه, ورجليه, فال يك�سب بهن اإثماً, ولئن �ساأله اأجابه, 

ولئن ا�ستعاذ به اأعاذه.

قال ر�سول اهلل ]: »�إن �هلل تعالى قال: من عادى لي وليًا فقد �آذنته بالحرب, 

يتقرب  ز�ل عبدي  وما  �فتر�شته عليه,  �إلي مما  �أحب  ب�شيء  �إلي عبدي  تقرب  وما 

به,  يب�شر  �لذي  وب�شره  به,  ي�شمع  �لذي  �شمعه  فكنت  �أحببته,  بالنو�فل حتى  �إلي 

ويده �لتي يبط�ض بها, ورجله �لتي يم�شي بها, و�إن �شاألني الأعطينه, ولئن ��شتعاذني 

الأعيذنه, وما ترددت عن �شيء �أنا فاعله ترددي عن نف�ض �لموؤمن يكره �لموت و�أنا 

.
(((

�أكره َم�شاءته«

�لوقفة �لثالثة: في الت�ساوؤم ب�سهر �سفر.

من العتقادات الباطلة لأهل الإ�سراك في الجاهلية  الت�ساوؤم بالطيور والظباء 

 [ النبي  فبين  �سفر,  �سهر  بها  يت�ساءمون  كانوا  التي  الأزمنة  تلك  ومن  والأزمنة, 

 
(4(

 وال هامة
(3(

 وال طيرة
(((

ف�ساد اعتقادهم ال�سوؤم في هذا ال�سهر بقوله: »ال عدوى

.
(5(

وال �شفر«

))) رواه البخاري ))650), كتاب الرقاق, باب التواضع.
))) العدوى: انتقال املرض من صاحبه إلى غيره, واملنفي ما كان يعتقده أهل اإلشراك في اجلاهلية من أن املرض 
يتعدى بنفسه وطبعه ال بقدر الله سبحانه وتعالى, وأما انتقال املرض بقدر الله فال يشمله هذا النفي, بدليل 
قوله ]: »ال ُيوِرُد ممرٌض على مصح« فهذا نهي عن إيراد اإلبل الصحيحة على املريضة؛ لئال تنتقل العدوى 

إليها, وهذا يفيد إثبات العدوى التي تكون بقضاء الله وقدره.
)3) الطيرة: التشاؤم, وفي هذا احلديث إبطال ملا كان عليه أهل اإلشراك من التشاؤم بالطيور والنجوم واألزمنة...إلخ. 

)4) الهامة: البومة, وقد كانوا في اجلاهلية يتشاءمون بها, فجاء الشرع بإبطال ذلك.
)5) رواه البخاري )5757), كتاب الطب, باب ال هامة, ومسلم )0)))), كتاب السالم, باب ال عدوى وال طيرة, وهذا 

لفظ البخاري.
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.
(((

فقوله ]: »وال �شفر« نفي لما كانوا يعتقدونه فيه

فائدة: قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )وبع�ض النا�ض اإذا انتهى من عمل معين 

في اليوم الخام�ض والع�سرين مثاًل من �سهر �سفر اأرَّخ ذلك وقال: انتهى في الخام�ض 

والع�سرين من �سهر �سفر الخير.

فهذا من باب مداواة البدعة بالبدعة, والجهل بالجهل, فهو لي�ض �سهر خير, 

ول �سر.

ولهذا اأنكر بع�ض ال�سلف على من اإذا �سمع البومة تنعق قال: خيراً اإن �ساء اهلل.

.
(((

فال يقال خير ول �سر, بل هي تنعق كبقية الطيور(

وقال محمد الطاهر بن عا�سور: )وقد �ساع بين الم�سلمين اأن ي�سفوا �سهر �سفر 

اأرادوا  اأو  به,  يت�ساءم  الرد على من  به  اأرادوا  اأدري: هل  الخير, فال  بقولهم: �سفر 

التفاوؤل؛ لتلطيف �سره, كما يقال للملدوغ: ال�سليم؟ واأياً ما كان فذلك الو�سف موؤذن 

.
(3(

بتاأ�سل عقيدة ال�سوؤم بهذا ال�سهر عندهم(

))) هذا أحد املعاني الثالثة املذكورة في قوله ]: »وال صفر«, قال ابن رجب رحمه الله تعالى في )اللطائف) 
)48)): )ولعل هذا القول أشبه األقوال). وذهب ابن عيينة, واإلمام أحمد, إلى أن الصفر داء في البطن كانوا 
يعتقدون أنه يعدي, فبني النبي ] فساد اعتقادهم, وهذا هو املعنى الثاني, وذهب آخرون إلى أن املراد بقوله 
]: »وال صفر« نفي النسيء الذي قال الله تعالى في شأنه: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ{, وهو أنهم 
كانوا يحلون احملرم, ويحرمون مكانه شهر صفر, وهذا هو املعنى الثالث, قال ابن عثيمني رحمه الله تعالى 
في )القول املفيد) ))/564) )وهذا القول ضعيف, ويضعفه أن احلديث في سياق التطير, وليس في سياق 

التغيير).
))) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن العثيمني ))/4))).

)3) من مقال له عن )شهر صفر) نقله الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى  في )املناهي اللفظية) ))34).
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ال�شهران: الثالث, والرابع

الربيعان: �شهر ربيع الأول، وربيع الآخر

وقد تحدثت حولهما في وقفتين:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميتهما.

�لوقفة �لثانية: في ف�سلهما. 

ثم تحدثت حول مولد النبي ] في خم�ض وقفات:

�لوقفة �الأولى: في العام الذي ولد فيه ].

�لوقفة �لثانية: في ال�سهر الذي ولد فيه ].

�لوقفة �لثالثة: في اأي يوم من اأيام الأ�سبوع ولد ]. 

�لوقفة �لر�بعة: في اأي يوم من اأيام �سهر ربيع الأول ولد ].

�لوقفة �لخام�شة: في حكم الحتفال بالمولد النبوي.
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ال�شهران: الثالث, والرابع

الربيعان: �شهر ربيع االأول, وربيع االآخر

و�لحديث حولهما في وقفتين:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميتهما.

ا في هذا الزمن, فلزمهما  قال ابن منظور: )�سهرا ربيع �سميا بذلك؛ لأنهما ُحدَّ

في غيره, وهما �سهران بعد �سفر, ول يقال فيهما اإل �سهر ربيع الأول, و�سهر ربيع 

الآخر(.

�لوقفة �لثانية: في ف�سلهما.

قال محمد �سديق ح�سن خان: )ولم يرد في ف�سل هذا ال�سهر- يعني: �سهر ربيع 

.
(((

الأول- حديث فيما اأعلم(

وقال في حديثه حول ربيع الآخر: )لم يرد في ف�سل هذا ال�سهر اأي�ساً حديث في 

.
(((

كتاب من كتب الأحاديث(

وقبل اأن اأ�سرع فيما يتعلق بجمادى الأولى وجمادى الآخرة اأحب اأن اأتحدث حول 

مولد النبي ] في وقفات:

�لوقفة �الأولى: في العام الذي ولد فيه ].

.
(3(

 عن قي�ض بن مخرمة h, قال )ولدت اأنا ور�سول اهلل ] عام الفيل(

))) املواعظ احلسنة )49)).

))) املواعظ احلسنة )50)).
)3) رواه الترمذي )9)36), كتاب املناقب عن رسول الله ], باب ما جاء في ميالد النبي ], وقال الذهبي في 

)السير) )6)/33): )إسناده حسن).
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.
(((

قال خليفة بن خياط: )المجمع عليه اأنه ولد عام الفيل(

�لوقفة �لثانية: في ال�سهر الذي ولد فيه ].

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )واأما �سهر ولدته ] فقد اختلف فيه, فقيل 

في �سهر رم�سان, روي عن عبداهلل بن عمرو باإ�سناد ل ي�سح, وقيل: في رجب, ول 

ي�سح, وقيل: في ربيع الأول, وهو الم�سهور بين النا�ض, حتى نقل ابن الجوزي وغيره 

.
(((

عليه التفاق, ولكنه قول جمهور العلماء(

�لوقفة �لثالثة: في اأي يوم من اأيام الأ�سبوع ولد ].

روى م�سلم من حديث اأبي قتادة الأن�ساري اأن ر�سول اهلل ] �سئل عن �سوم يوم 

.
(3(

الثنين, فقال: »ذ�ك يوم ولدت فيه, ويوم بعثت فيه, �أو �أنزل علي فيه«

يوم   [ ولد  اأنـه  فيــه  خــالف  ل  ما  )وهذا  تعالى:  اهلل  رحمـه  كثــير  ابن  قال 

.
(4(

الثنين(

�لوقفة �لر�بعة: في اأي يوم من اأيام �سهر ربيع الأول ولد ].

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )اختلفوا في اأي يوم كان من ال�سهر, فمنهم من 

قال: هو غير معين, واإنما ولد يوم الثنين من ربيع الأول من غير تعيين لعدد ذلك 

اليوم من ال�سهر.

والجمهور على اأنه يوم معين منه, ثم اختلفوا, فقيل: لليلتين خلتا منه, وقيل: 

وقيل:  ع�سرة,  ل�سبع  وقيل:  ع�سرة,  لثنتي  وقيل:  لع�سر,  وقيل  منه,  خلت  لثمان 

))) بواسطة سير أعالم النبالء )6)/34).
))) لطائف املعارف )84)).

)3) هذا جزء من حديث طويل رواه مسلم ))6))), كتاب الصيام, باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر, 
وصوم يوم عرفة, وعاشوراء, واالثنني واخلميس.

)4) البداية والنهاية ))/5)5).
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لثماني ع�سرة, وقيل: لثمان بقين منه, وقيل اإن هذين القولين غير �سحيحين عمن 

حكيا عنه بالكلية.

 والم�سهور الذي عليه الجمهور اأنه ولد يوم الثنين ثاني ع�سر ربيع الأول, وهو 

.
(((

قول ابن اإ�سحاق, وغيره(

�لوقفة �لخام�شة: في حكم الحتفال بالمولد النبوي.

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى, وقد �سئل عن حكم الحتفال بالمولد النبوي:        

, بل اإن بع�ض 
(((

)�أواًل: ليلة مولد الر�سول ], لي�ست معلومة على الوجه القطعي

منه,  ع�سر  الثاني  ليلة  ولي�ست  الأول,  ربيع  من  التا�سع  ليلة  اأنها  حقق  المعا�سرين 

وحينئذ فجعل الحتفال ليلة الثاني ع�سر منه ل اأ�سل له من الناحية التاريخية.

ثانيًا: من الناحية ال�سرعية فالحتفال ل اأ�سل له اأي�ساً؛ لأنه لو كان من �سرع اهلل 

لفعله النبي ], اأو بلغه لأمته, ولو فعله اأو بلغه لوجب اأن يكون محفوظاً؛ لأن اهلل 

تعالى يقول: {ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں} ]الحجر: 9[, فلما لم يكن �سيء 

من ذلك علم اأنه لي�ض من دين اهلل, واإذا لم يكن من دين اهلل فاإنه ل يجوز لنا اأن نتعبد 

به هلل عز وجل, ونتقرب به اإليه, فاإذا كان اهلل تعالى قد و�سع للو�سول اإليه طريقاً 

معيناً, وهو ما جاء به الر�سول ], فكيف ي�سوغ لنا ونحن عباد اأن ناأتي بطريق من 

عند اأنف�سنا يو�سلنا اإلى اهلل؟! هذا من الجناية في حق اهلل عز وجل اأن ن�سرع في 

دينه ما لي�ض منه, كما اأنه يت�سمن تكذيب قول اهلل عز وجل: {چ  چ  چ  چ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ} ]المائدة: 3[.
))) لطائف املعارف )85)).

))) سبق بيان خالف العلماء في أي يوم ولد رسول الله ] من شهر ربيع األول في كالم ابن رجب رحمه الله 
تعالى.
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فنقول: هذا الحتفال اإن كان من كمال الدين فال بد اأن يكون موجوداً قبل موت 

الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم, واإن لم يكن من كمال الدين فاإنه ل يمكن اأن يكون من 

الدين؛ لأن اهلل تعالى يقول: {چ  چ  چ  چ  ڇ}.

يت�سمن  قوله  فاإن   [ الر�سول  بعد  الدين, وقد حدث  كمال  اأنه من  ومن زعم 

تكذيب هذه الآية الكريمة.

ول ريب اأن الذين يحتفلون بمولد الر�سول ] اإنما يريدون بذلك تعظيم الر�سول 

اأن يوجد منهم عاطفة في ذلك الحتفال  ], واإظهار محبته وتن�سيط الهمم على 
للنبي ], وكل هذا من العبادات, محبة الر�سول ] عبادة, بل ل يتم الإيمان حتى 

يكون الر�سول ] اأحب اإلى الإن�سان من نف�سه وولده ووالده والنا�ض اأجمعين, وتعظيم 

الر�سول ] من العبادة, كذلك اإلهاب العواطف نحو النبي ] من الدين اأي�ساً؛ لما 

فيه من الميل اإلى �سريعته, اإذن فالحتفال بمولد النبي ], من اأجل التقرب اإلى اهلل, 

وتعظيم ر�سوله ] عبادة, واإذا كان عبادة فاإنه ل يجوز اأبداً اأن يحدث في دين اهلل 

ما لي�ض منه, فالحتفال بالمولد بدعة ومحرم.

ثم اإننا ن�سمع اأنه يوجد في هذا الحتفال من المنكرات العظيمة ما ل يقره �سرع, 

ول ح�ض, ول عقل, فهم يتغنون بالق�سائد التي فيها الغلو في الر�سول ], حتى جعلوه 

اأكبر من اهلل- والعياذ باهلل-, ومن ذلك اأي�ساً اأننا ن�سمع من �سفاهة بع�ض المحتفلين 

اأنه اإذا تلى التالي ق�سة المولد, ثم و�سل اإلى قوله: »ولد الم�سطفى« قاموا جميعاً 

قيام رجل واحد يقولون: اإن روح الر�سول ] ح�سرت, فنقوم اإجاللً لها, وهذا �سفه, 

ثم اإنه لي�ض من الأدب اأن يقوموا؛ لأن الر�سول ] كان يكره اأن يقام له, فاأ�سحابه 

وهم اأ�سد النا�ض حباً له واأ�سد منا تعظيماً للر�سول ] ل يقومون له؛ لما يرون من 
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كراهيته لذلك, وهو حي فكيف بهذه الخيالت؟!

وهذه البدعة- اأعني: بدعة المولد- ح�سلت بعد م�سي القرون الثالثة المف�سلة, 

وح�سل فيها ما ي�سحبها من الأمور المنكرة التي تخل باأ�سل الدين ف�ساًل عما يح�سل 

  .
(((

فيها من الختالط بين الرجال والن�ساء, وغير ذلك من المنكرات(

))) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني ))/ 98)).
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ال�شهران: الخام�س, وال�شاد�س

الجماديان: شهر جمادى األول, و جمادى اآلخر

وقد تحدثت حولهما في وقفتين:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميتهما.

�لوقفة �لثانية: في ف�سلهما.
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ال�شهران: الخام�ض, وال�شاد�ض

الجماديان: �شهر جمادى االأول, و جمادى االآخر

و�لحديث حولهما في وقفتين:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميتهما.

.
(((

قال ابن �سيده: )�سميت بذلك لجمود الماء فيها عند ت�سمية ال�سهور(

فائدة: قال علم الدين ال�سخاوي: )قد يذكر ويوؤنث, فيقال: جمادى الأولى, والأول, 

.
(((

وجمادى الآخر, والآخرة(

�لوقفة �لثانية: في ف�سلهما.

قال محمد �سديق ح�سن خان: )لم يرد في ف�سل هذين ال�سهرين اأي�ساً حديث, 

.
(3(

ولم نقف عليه(

))) لسان العرب: )3/ 59)).
))) بواسطة )تفسير القرآن العظيم) )96/7)).

)3) املواعظ احلسنة ))5)).
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ال�شهر ال�شابع

شهر رجب

وقد تحدثت حوله في خم�ض وقفات:

�لوقفة �الأولى: في م�سائل تتعلق با�سمه.

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.  

�لوقفة �لثالثة: في �سومه.                                                                                   

�لوقفة �لر�بعة: في العتيرة.

�لوقفة �لخام�شة:  في حكم ق�سد العمرة في رجب.

�لوقفة �ل�شاد�شة: في الحتفال بليلة ال�سابع والع�سرين من رجب.
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ال�شهر ال�شابع

   �شهر رجب)))

و�لحديث حوله في وقفات:

�لوقفة �الأولى: في م�سائل تتعلق با�سمه: 

�لم�شاألة �الأولى: في �سبب ت�سميته رجباً.

مه, ومنه �سمي �سهر  اأي: عظَّ ب فالٌن موله,  الأثير رحمه: )يقال: رجَّ ابن  قال 

.
(((

رجب؛ لأنه كان يعظم(

لم�سر في قوله: ]:  �لم�شاألة �لثانية: في بيان �سبب اإ�سافة النبي ] رجباً 

.
(3(

»ورجب م�شر �لذي بين جمادى و�شعبان«

 قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )واأما اإ�سافته اإلى م�سر, فقيل: لأن م�سر كانت 

تزيد في تعظيمه واحترامه, فن�سب اإليهم لذلك, وقيل: بل كانت ربيعة تحرم رم�سان, 

.
(4(

م م�سر رجباً, فلذلك �سماه رجب م�سر( وتُحرِّ

اإردافه  من  والموؤلفين  الكتاب  عند  �ساع  ما  على  التنبيه  في  �لثالثة:  �لم�شاألة 

ببع�ض الأو�ساف.  

قال ال�سيخ بكر اأبو زيد رحمه اهلل تعالى: )قيل: »رجب الفرد«؛ لأنه �سهر حرام 

فرد بين اأ�سهر حالل, وقالت العرب: »رجب الأ�سم«؛ لأنه ل ت�سمع فيه قعقعة ال�سالح 

))) ذكر له ابن دحية ثمانية عشر اسماً, جتدها في كتاب ابن حجر )تبيني العجب مبا ورد في فضل رجب) 
.((0-9(

))) النهاية في غريب احلديث واألثر )550/4)).
)3) سبق تخريجه.

)4) اللطائف )5))).
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للقتال, وقال المولدون: »رجب الأ�سب«, فهو تحريف من الأ�سم, اأو تخفيف له, وقد 

�ساع عند الكتاب والموؤلفين اإردافه باأحد هذه الأو�ساف.

قال ابن عا�سور رحمه اهلل تعالى: »وليتهم تركوا ذلك فاإنه من الف�سول في 

الكالم والتطويل الذي ل طائل تحته, وما كانت العرب تفعل ذلك, ول هو ماأثور 

  .
(((

عن ال�سلف«(

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.                                                                                     

قال ابن حجر رحمه اهلل تعالى: )لم يرد في ف�سل �سهر رجب, ول في �سيامه, ول 

في �سيام �سيء منه معين, ول قيام ليلة مخ�سو�سة فيه حديث �سحيح ي�سلح للحجة, 

.
(((

وقد �سبقني للجزم بذلك الإمام اأبو اإ�سماعيل الهروي الحافظ(

ف�سهر رجب لم يرد فيه عن النبي ] ف�سل على الخ�سو�ض, ولكنه من الأ�سهر 

الحرم, في�سترك مع �سائر الأ�سهر الحرم فيما ثبت لها من ف�سل.

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )وزعم بع�ض ال�سافعية اأن اأف�سل الأ�سهر الحرم 

.
(3(

رجب, وهو قول مردود(

.
(4(

وقال في مو�سع اآخر: )و�سعفه النووي وغيره(

�لوقفة �لثالثة: في �سومه.

�سيبة عن خر�سة  اأبي  ابن  اأخرج  ما  ودليل هذا  كله,  ب�سومه  اإفراد رجب  يكره 

بن الحر, قال: راأيت عمر ي�سرب اأكف النا�ض في رجب, حتى ي�سعوها في الجفان, 

.
(5(

ويقول: كلوا فاإنما هو �سهر كان يعظمه اأهل الجاهلية

))) معجم املناهي اللفظية ))8)).
)))  تبيني العجب مبا ورد في فضل رجب  )))).

)3) اللطائف )79).
)4) اللطائف )8))).

.r 5) املصنف )9848) )54/4)) كتاب الصيام, في صوم رجب ما جاء فيه. وقد صححه شيخ اإلسالم ابن تيمية(
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وتزول الكراهة باأحد اأمرين:

الأول: اأن يفطر بع�سه.

الثاني: اأن ي�سوم معه غيره, كمن يرى �سوم الأ�سهر الحرم, في�سومه معها.

قال �سيخ الإ�سالم رحمه اهلل تعالى: )�سحَّ اأن عمر بن الخطاب كان ي�سرب اأيدي 

النا�ض؛ لي�سعوا اأيديهم في الطعام في رجب, ويقول ل ت�سبهوه برم�سان.

, فراأى اأهله قد ا�ستروا كيزاناً للماء, وا�ستعدوا لل�سوم, فقال: ما 
(((

ودخل اأبو بكرة

هذا؟! فقالوا: رجب, فقال: اأتريدون اأن ت�سبهوه برم�سان؟ وك�سر تلك الكيزان.

فمتى اأفطر بع�ساً لم يكره �سوم البع�ض.

, وهي: 
(((

وفي الم�سند وغيره حديث عن النبي ] اأنه اأمر ب�سوم الأ�سهر الحرم

رجب, وذو القعدة, وذو الحجة, والمحرم.

.
(3(

فهذا في �سوم الأربعة جميعاً, ل من يخ�س�ض رجب(

 بالفطر, اأو ب�سوم �سهر اآخر من ال�سنة, قال 
(4(

قال ابن مفلح: )وتزول الكراهة

.
(5(

�ساحب المحرر: واإن لم يله(

وقال ابن باز رحمه اهلل تعالى في جواب �سوؤال وجه اإليه: )ل حرج في ذلك من 

�سام �سهر رجب و�سعبان ورم�سان ل حرج, المكروه اإفراد رجب ب�سوم, اأما اإذا �سامه 

.
(6(

مع �سعبان, فال باأ�ض(

))) في )مجموع الفتاوى) )أبو بكر), وهو تصحيف, والصواب )أبو بكرة), ونسبته إليه مشهورة في كتب أهل 
العلم, فقد نسبه إليه ابن قدامة في )املغني), وابن تيمية في )شرح العمدة), وابن حجر في )تبيني العجب), 

وغيرهم.
))) سبق تخريجه.

)3) مجموع الفتاوى )5)/ )9)).
)4) أي: كراهة صوم رجب.

)5) الفروع )99/5).
)6) فتاوى نور على الدرب )6)/ 464).
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.
(((

تنبيه: روى ابن ماجه عن ابن عبا�ض, اأن النبي ] نهى عن �سيام رجب

ولكن لي�ض العتماد في كراهية تخ�سي�ض رجب بال�سوم على هذا الحديث؛ لأنه 

.j سعيف, واإنما العتماد على ما �سح عن ال�سحابة�

قال ابن تيمية رحمه اهلل تعالى: )واعتمد اأحمد على ما روي عن وبرة عن خر�سة 

.
(((

بن الحر: اأن عمر بن الخطاب كان ي�سرب اأيدي الرجال في رجب...(

�لوقفة �لر�بعة: في العتيرة.

�لعتيرة: ذبيحة كانوا في الجاهلية يذبحونها في الع�سر الأول من رجب, وي�سمونها 

 .
(3(ً

الرجبية اأي�سا

وقد جاءت اأحاديث تفيد ا�ستحبابها, منها ما جاء عن اأبي رزين اأنه قال: يا ر�سول 

اهلل, اإنا كنا نذبح ذبائح في الجاهلية في رجب, فناأكل, ونُطعم من جاءنا, فقال ر�سول 

.
(4(

اهلل ]: »ال باأ�ض«

.
(6(

وال عتيرة«
 (5(

اإل اأن جمهور اأهل العلم على اأن ذلك من�سوخ بقوله ]: »ال فرع

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )فنفاها الر�سول ], واإذا نفاها الر�سول ] 

))) رواه ابن ماجه )743)), كتاب الصيام, باب صيام أشهر احلرم. وضعفه ابن رجب في اللطائف )9))), و قال 
البوصيري: )في إسناده داود بن عطاء, وهو ضعيف متفق على ضعفه).

))) كتاب الصيام من شرح العمدة ))/)55).
)3) املجموع )58/8)).

)4) رواه أحمد )3/4)), والنسائي )33)4), كتاب العقيقة, تفسير الفرع, واللفظ له. وصححه األلباني رحمه 
الله تعالى.

)5) قال النووي في املجموع )58/8)): )قال أهل اللغة: الفرع: بفتح الفاء والراء, وبالعني املهملة, ويقال له أيضاً: 
الفرعة بالهاء, أول نتاج البهيمة, كانوا يذبحونه, وال ميلكونه رجاء البركة في األم, وكثرة نسلها).

وقد جاءت أحاديث تفيد استحبابه, إال أن جمهور أهل العلم على أن ذلك منسوخ بـ»ال فرع, وال عتيرة«.  
)6) رواه البخاري )5473), كتاب العقيقة, باب الفرع, ومسلم )976)), كتاب األضاحي, باب الفرع والعتيرة.
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فلي�ست من الإ�سالم في �سيء, يعني: فال نقول: اإنها ل ت�سن, بل نقول: اإنها تكره في 

.
(((

اأقل الأحوال(

�لوقفة �لخام�شة: في حكم ق�سد العمرة في رجب.

و�شاأتحدث حول هذه �لم�شاألة من خالل ما يلي:

�أواًل: في بيان اأنَّ النبي ] لم يعتمر في رجب.

 اأخرج ال�سيخان عن عروة بن الزبير قال: كنُت اأنا وابن عمر ُم�ستنديِن اإلى 

, قال: فقلت: يا اأبا عبدالرحمن,  ُحجرة عائ�سة, واإنَّا لن�سمُع �سربها بال�سواك ت�ستنُّ

تاه, األ ت�سمعين ما  مَّ
ُ
اأ اأْي  اعتمر النبي ] في رجب؟ قال: نعم. فقلت لعائ�سة: 

يقول اأبو عبدالرحمن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: يقول: اعتمر النبي ] في رجب, 

فقالت: يغفر اهلل لأبي عبدالرحمن, لعمري ما اعتمر في رجب, وما اعتمر من 

عمرة اإل واإنه معه.

 .
(((

قال: وابن عمر ي�سمع, فما قال: ل, ول نعم, �سكت

قال اأبو العبا�ض القرطبي: )واأما قول ابن عمر: اأنه اعتمر- يعني: ر�سول اهلل ]- 

في رجب فقد غلَّطته في ذلك عائ�سة, ولم ينكر عليها, ولم ينت�سر, فظهر اأنه كان 

.
(3(

على وهم, واأنه رجع عن ذلك(

ثانيًا: في بع�ض ما جاء عن ال�سحابة والتابعين في ق�سد العمرة في رجب.

اأخرج الخالل ب�سنده عن �سالم بن عبداهلل بن عمر قال: )كان ابن عمر يعجبه اأن 

.
(4(

يعتمر في رجب �سهٌر حرام بين ظهراني ال�سنة(

))) شرح البخاري )07/5)).
))) رواه البخاري )776)), كتاب العمرة, باب كم اعتمر النبي ], ومسلم )55))), كتاب احلج, باب بيان عدد 

عمر النبي ].
)3) املفهم )368/3).

)4) فضائل شهر رجب )63).
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و�سئل  اإ�سحاق  اأبا  �سمعت  قال:  الحارث  بن  يعلى  عن  �سيبة  اأبي  ابن  واأخرج 

 ل يعدلون بعمرة رجب, ثم 
(((

عن عمرة رم�سان, فقال: اأدركت اأ�سحاب عبداهلل

.
(((

ي�ستقبلون الحج

قال ابن رجب: )وا�ستحب العتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره, وكانت 

.
(3(

عائ�سة تفعله, وابن عمر اأي�ساً, ونقل ابن �سيرين عن ال�سلف اأنهم كانوا يفعلونه(

ثالثًا: في بع�ض ما جاء عن العلماء في حكم ق�سد العمرة في رجب.

اختلف العلماء في م�سروعية ق�سد العمرة في رجب, فمنهم من ذهب اإلى عدم 

م�سروعية ذلك؛ لعدم ثبوته عن النبي ], قال ابن العطار: )ومما بلغني عن اأهل مكة 

.
(4(

زادها اهلل ت�سريفا اعتياد كثرة العتمار في رجب, وهذا مما ل اأعلم له اأ�ساًل(

وقال ال�سيخ محمد بن اإبراهيم في جواب �سوؤال عن اعتمار اأهل الأم�سار في 

اإلى  المنت�سبين  من  الأم�سار  اأهل  عليه  مما  غريباً  لي�ض  لكن  وجه,  له  )ما  رجب: 

.
(5(

الإ�سالم, فا�سية عندهم الوثنية, ف�ساًل عن غيرها من اأمور الخطاأ والبدع(

 وقد نقل رحمه اهلل تعالى اإنكار العلماء على تخ�سي�ض رجب بكثرة العتمار فيه, 

.
(6(

حيث قال: )ولهذا اأنكر العلماء تخ�سي�ض �سهر رجب بكثرة العتمار فيه(

قال:  حيث  تعالى,  اهلل  رحمه  عثيمين  ابن  ال�سيخ  اأي�ساً  هذا  اإلى  ذهب  وممن 

)و�سهر رجب كان اأهل الجاهلية يعظمونه ويعتمرون فيه, فجعله اهلل محرماً, واختلف 

ال�سلف رحمهم اهلل تعالى, هل العمرة فيه �سنة اأم ل؟ فقال بع�سهم: اإنها �سنة, وقال 

))) يعني: عبدالله بن مسعود.
))) املصنف )3489)) )4/5))), كتاب احلج, في عمرة رجب من كان يحبها ويعتمرها.

)3) اللطائف ))3)).
)4) مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز بن عبدالسالم وابن الصالح )56).

)5) فتاوى ورسائل الشيخ )05/4)).
)6) املصدر السابق )6/)3)).

ِء
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الآخرون: ل؛ لأنها لو كانت �سنة لبينها الر�سول ], اإما بقول واإما بفعل.

والعمرة في اأ�سهر الحج اأف�سل من العمرة في رجب؛ لأن النبي ] اعتمر في 

اأ�سهر الحج, ولما ذكر ابن عمر k »اأن النبي ] اعتمر في رجب« وهمته عائ�سة, 

وقالت: )لقد وهم اأبو عبدالرحمن( قالت له ذلك وهو ي�سمع ف�سكت, فعلى كل حال, 

.
(((

ل اأرى دلياًل وا�سحاً على ا�ستحباب العمرة في رجب(

وكذا ال�سيخ �سالح الفوزان, حيث قال: )بل ل يخ�س�ض بعمرة اأي�ساً, كما يقال: 

.
(((

»العمرة الرجبية«, فاإن هذا ل دليل عليه...(

ومن العلماء من ذهب اإلى م�سروعية ق�سد العمرة في رجب؛ لما جاء عن ال�سحابة 

في ذلك, قال ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل تعالى: )كان ال�سلف يفعلونها, ول حرج فيها, 

وثبت عن عمر اأنه كان يعتمر في رجب, وابن عمر, وذكر ابن �سيرين اأن ال�سلف كانوا 

يفعلونها, كما قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى في كتابه »اللطائف«, وثبت عن ابن عمر 

اأن النبي ] اعتمر في رجب, ولكن الم�سهور عند اأهل العلم اأن الر�سول ] اعتمر 

في ذي القعدة...,لكن فعلها عمر h, وبع�ض ال�سحابة, وفعلها كثير من ال�سلف, ول 

.
(3(

باأ�ض في ذلك(

�لوقفة �ل�شاد�شة: في الحتفال بليلة ال�سابع والع�سرين من رجب.

يعتقد الكثير من النا�ض اأن الإ�سراء والمعراج كان في ليلة ال�سابع والع�سرين من 

رجب, ف�ساروا يحتفلون بها, وقد راأيت لل�سيخ ابن باز رحمه اهلل تعالى كالماً نافعاً 

في حكم ما يفعل في هذه الليلة اأ�سوقه بلفظه, قال رحمه اهلل تعالى:

))) سلسلة دروس وفتاوى لقاء الباب املفتوح )0/6)5).
))) الشرح املختصر على منت زاد املستقنع ))/)59).

)3) فتاوى نور على الدرب )7)/67)).
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)الحمد هلل وحده, وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل, وعلى اآله و�سحبه.

الدالة على �سدق  العظيمة  اهلل  اآيات  من  والمعراج  الإ�سراء  اأن  ريب  بعد: فال  اأما 

ر�سوله محمد ], وعلى عظم منزلته عند اهلل عز وجل, كما اأنها من الدلئل على قدرة 

اهلل الباهرة, وعلى علوه �سبحانه على جميع خلقه, قال �سبحانه وتعالى: { ٱ  ٻ  

ٺ   ٺ      ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ      پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿٺ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ}]الإ�سراء: 1[, وتواتر عن ر�سول اهلل ] اأنه عرج به اإلى 

ال�سماوات, وفتحت له اأبوابها, حتى جاوز ال�سماء ال�سابعة, فكلمه ربه �سبحانه بما 

اأراد, وفر�ض عليه ال�سلوات الخم�ض, وكان اهلل �سبحانه فر�سها اأولً خم�سين �سالة, 

فلم يزل نبينا محمد ] يراجعه, وي�ساأله التخفيف حتى جعلها خم�ساً, فهي خم�ض 

في الفر�ض, وخم�سون في الأجر؛ لأن الح�سنة بع�سر اأمثالها, فلله الحمد وال�سكر 

على جميع نعمه.

وهذه الليلة التي ح�سل فيها الإ�سراء والمعراج لم ياأت في الأحاديث ال�سحيحة 

تعيينها, وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي ] عند اأهل العلم بالحديث, 

اأن  للم�سلمين  لم يجز  تعيينها  ثبت  ولو  لها,  النا�ض  اإن�ساء  البالغة في  الحكمة  وهلل 

يخ�سوها ب�سيء من العبادات, فلم يجز لهم اأن يحتفلوا بها؛ لأن النبي ] واأ�سحابه 

م�سروعاً  اأمراً  بها  الحتفال  كان  ولو  ب�سيء,  يخ�سوها  ولم  بها,  يحتفلوا  لم   j

لبينه النبي ] لالأمة, اإما بالقول اأو الفعل, ولو وقع �سيء من ذلك لعرف وا�ستهر, 

ولنقله ال�سحابة j اإلينا, فقد نقلوا عن نبيهم ] كل �سيء تحتاجه الأمة, ولم 

يفرطوا في �سيء من الدين, بل هم ال�سابقون اإلى كل خير, فلو كان الحتفال بهذه 

اأن�سح النا�ض للنا�ض, وقد  اإليه, والنبي ] هو  اأ�سبق النا�ض  لكانوا  الليلة م�سروعاً 
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بها  والحتفال  الليلة  تعظيم هذه  كان  فلو  الأمانة,  واأدى  البالغ,  الر�سالة غاية  بلغ 

], ولم يكتمه, فلما لم يقع �سيء من ذلك علم  النبي  من دين الإ�سالم لم يغفله 

اأن الحتفال بها, وتعظيمها لي�سا من الإ�سالم في �سيء, وقد اأكمل اهلل لهذه الأمة 

دينها, واأتم عليها النعمة, واأنكر على من �سرع في الدين ما لم ياأذن به اهلل, قال اهلل 

�سبحانه وتعالى في كتابه المبين من �سورة المائدة: {  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ}, وقال عز وجل في �سورة ال�سورى: {ھ  ے      
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۅۋ   

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې}]ال�سورى: 21[.
وثبت عن الر�سول ] في الأحاديث ال�سحيحة التحذير من البدع, والت�سريح 

باأنها �ساللة تنبيهاً لالأمة على عظيم خطرها, وتنفيراً لهم من اقترافها, ومن ذلك 

�أحدث في  »من  قال:  اأنه   [ النبي  i, عن  ال�سحيحين, عن عائ�سة  ثبت في  ما 

�أمرنا هذ� ما لي�ض منه فهو رد«, وفي �سحيح م�سلم, عن جابر h قال: كان ر�سول 

ا بعد: فاإن خير �لحديث كتاب �هلل, وخير  اهلل ] يقول في خطبته يوم الجمعة: »�أمَّ

ال�سنن,  وفي  بدعة �شاللة«,  وكل  �الأمور محدثاتها,  و�شر   ,[ �لهدي هدي محمد 

بليغة وجلت  ] موعظة  ر�سول اهلل  قال: وعظنا  اأنه   h �سارية  بن  العربا�ض  عن 

منها القلوب, وذرفت منها العيون, فقلنا: يا ر�سول اهلل, كاأنها موعظة مودع فاأو�سنا, 

فقال: »�أو�شيكم بتقوى �هلل, و�ل�شمع و�لطاعة, و�إن تاأمر عليكم عبد, فاإنه من يع�ض 

منكم ف�شيرى �ختالفًا كثيرً�, فعليكم ب�شنتي, و�شنة �لخلفاء �لر��شدين �لمهديين من 

بعدي, تم�شكو� بها, وع�شو� عليها بالنو�جذ, و�إياكم ومحدثات �الأمور, فاإن كل محدثة 

بدعة, وكل بدعة �شاللة«.
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والأحاديث في هذا المعنى كثيرة, وقد ثبت عن اأ�سحاب ر�سول اهلل ], وعن 

ال�سلف ال�سالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها, وما ذاك اإل لأنها زيادة في 

الدين, و�سرع لم ياأذن به اهلل, وت�سبه باأعداء اهلل من اليهود والن�سارى في زيادتهم 

في دينهم, وابتداعهم فيه ما لم ياأذن به اهلل, ولأن لزمها التنق�ض للدين الإ�سالمي 

ال�سنيع,  والمنكر  العظيم  الف�ساد  من  هذا  في  ما  ومعلوم  الكمال,  بعدم  واتهامه 

ال�سريحة  والمخالفة  لقول اهلل عز وجل: {چ  چ  چ  ڇ},  والم�سادمة 

.
(((

لأحاديث الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم المحذرة من البدع, والمنفرة منها(

))) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء )66-64/3).
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ال�شهر الثامن

شهر شعبان

وقد تحدثت حوله في خم�ض وقفات:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميته.

�لوقفة �لثانية: في �سومه.

�لوقفة �لثالثة: في ليلة الن�سف من �سعبان.

�لوقفة �لر�بعة: في ف�سله.

�لوقفة �لخام�شة: في كونه �سهر القراء.
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ال�شهر الثامن

�شهر �شعبان

والحديث حوله في خم�ض وقفات:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميته.

اأي: تفرقهم – في  قال ابن حجر رحمه اهلل تعالى: )�سمي �سعبان؛ لت�سعبهم- 

طلب المياه, اأو في الغارات بعد اأن يخرج �سهر رجب الحرام, وهذا اأولى من الذي 

.
(((

قبله, وقيل فيه غير ذلك(

قال ابن منظور: )قال ثعلب: اإنما �سمي �سعباُن �سعباَن؛ لأنه �سَعب, اأي ظهر بين 

.
(((

�سهري رم�سان, ورجب(

�لوقفة �لثانية: في �سومه.

 و�شاأتحدث حوله من خالل ما يلي:

�أواًل: في ا�ستحباب الإكثار من ال�سوم فيه.

عن عائ�سة i قالت: كان ر�سول اهلل ] ي�سوم حتى نقول: ل يفطر, ويفطر 

حتى نقول: ل ي�سوم, وما راأيت النبي ] ا�ستكمل �سيام �سهر قط اإل رم�سان, وما 

.
(3(

راأيته اأكثر �سياماً منه في �سعبان

فعائ�سة i تخبر في هذا الحديث اأن �سوم النبي ] في �سعبان اأكثر منه في 

غيره, وهذا يفيد ا�ستحباب الإكثار من ال�سوم في هذا ال�سهر.

))) فتح الباري )4/)5)).
))) لسان العرب ))/583).

)3) رواه البخاري )969)), كتاب الصوم, باب صوم شعبان, ومسلم )56))), كتاب الصيام, باب صيام النبي ] 
في غير رمضان.
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قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في الحكمة في اإكثاره ] من ال�سوم في �سعبان: 

)وفي �سومه ] �سعبان اأكثر من غيره ثالث معان:

�أحدها: اأنه كان ي�سوم ثالثة اأيام من كل �سهر, فربما �ُسغل عن ال�سيام اأ�سهراً, 

فجمع ذلك في �سعبان؛ ليدركه قبل �سيام الفر�ض.

�لثاني: اأنه فعل ذلك تعظيماً لرم�سان, وهذا ال�سوم ي�سبه �سنة فر�ض ال�سالة 

قبلها تعظيماً لحقها.

.
(((

�لثالث: اأنه �سهر ترفع فيه الأعمال, فاأحب ] اأن يرفع عمله وهو �سائم(

وهذا الثالث هو اأولى المعاني عند ابن حجر رحمه اهلل تعالى, فقد قال في 

)الفتح( بعد اأن ذكر اأقوال العلماء في الحكمة من اإكثاره ] من ال�سوم في �سعبان: 

)والأولى في ذلك ما جاء في حديث اأ�سح مما م�سى اأخرجه الن�سائي, واأبو داود, 

و�سححه ابن خزيمة, عن اأ�سامة بن زيد قال: قلت: يا ر�سول اهلل, لم اأرك ت�سوم 

من �سهر من ال�سهور ما ت�سوم من �سعبان, قال: »ذلك �شهر يغفل �لنا�ض عنه بين 

يرفع  �أن  فاأحب  �لعالمين,  رب  �إلى  �الأعمال  فيه  ترفع  �شهر  وهو  ورم�شان,  رجب 

.
(((

عملي و�أنا �شائم«(

فيا من يريد الجنان, والنجاة من النيران, ا�ستكثر من ال�سوم في �سهر �سعبان.

ثانيًا: في �سوم يوم ال�سك.

.
(3(

قال عمار بن يا�سر h: )من �سام يوم ال�سك فقد ع�سى اأبا القا�سم ](

))) تهذيب السنن )37/3))- 38))). 
))) فتح الباري )53/4)).

الهالل  رأيتم  )إذا  عليه:  الله  النبي صلى  قول  باب  الصوم,  كتاب  في  اجلزم  بصيغة  معلقاً  البخاري  رواه   (3(
الشك,  يوم  كراهية صوم  باب  الصيام,  كتاب   ,((334( أبوداود  ووصله  فأفطروا),  رأيتموه  وإذا  فصوموا, 
والترمذي )686), كتاب الصوم, باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك, وغيرهما, وقال الدارقطني: )هذا 

إسناد حسن صحيح, ورواته كلهم ثقات).
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اإذا حال دون روؤية  الثالثين من �سعبان  العلماء هو يوم  ال�سك عند جمهور  يوم 

الهالل في ليلته غيم, اأو غبار, اأو غيرهما.

وقول عمار h هذا يفيد تحريم �سومه.

قال ابن حجر رحمه اهلل تعالى: )قوله: »فقد ع�شى �أبا �لقا�شم«: ا�ستدل به على 

تحريم �سوم يوم ال�سك؛ لأن ال�سحابي ل يقول ذلك من قبل راأيه, فيكون من قبيل 

 .
(((

المرفوع,  قال ابن عبدالبر: »هو مرفوع عندهم ل يختلفون فيه«...(

ثالثًا: في نهيه ] عن تقدم رم�سان ب�سوم يوم اأو يومين.

عن اأبي هريرة h قال: قال ر�سول اهلل ]: »ال تقدمو� رم�شان ب�شوم يوم, وال 

.
(((

يومين, �إال رجل كان ي�شوم �شومًا, فلي�شمه«

و�إليك بع�ض ما ي�شتفاد من هذ� �لحديث:

, وذلك من قوله ]: »ال 
(3(

�لفائدة �الأولى: النهي عن �سوم اآخر يومين من �سعبان

تقدمو� رم�شان ب�شوم يوم وال يومين«.

ولكن هل النهي للتحريم اأو للكراهة؟

))) فتح الباري )4/ 45)).
))) رواه البخاري )4)9)), كتاب الصيام, باب ال يتقدم رمضان بصوم يوم وال يومني, ومسلم ))08)), كتاب 

الصيام, باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل.
)3) فإن قلت: أخرج الشيخان عن عمران بن حصني رحمه الله, أن رسول الله ] قال له, أو آلخر: »أصمَت من 

َسرر  شعبان؟« قال: ال, قال: »فإذا أفطرت فصم يومني«. 
وهذا يفيد جواز صيام آخر شعبان؛ إذ سرر الشهر آخره, كما بني األوزاعي, وأبو عبيد, وغيرهما من أهل   

العلم, فكيف يوفق بني هذا احلديث الدال على اجلواز, وبني حديث أبي هريرة الدال على النهي؟
قلت: أجاب عن هذا البغوي رحمه الله تعالى في )شرح السنة) )39/6)), فقال: )وحمل احلديث على أن   
ذلك الرجل كان قد أوجب صومه على نفسه بنذر, فأمره بالوفاء به, أو كان ذلك عادة قد اعتادها من صيام 
أواخر الشهر, فترك في آخر شعبان؛ الستقبال الشهر, فاستحب له النبي ] أن يقضيه, والنهي إمنا هو في 

حق من يبتدئه متبرعاً من غير إيجاب, وال إعادة).
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قال ال�سيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )النهي هنا اختلف فيه العلماء: هل هو 

للتحريم, اأو للكراهة؟

جمهور  عند  النهي  في  الأ�سل  هو  هذا  لأن  للتحريم؛  اإنه  قال:  من  فمنهم 

الأ�سوليين.

ومنهم من قال: اإنه للكراهة.

وعلى كل حال, فاإنه اإن فعل الإن�سان ذلك احتياطاً لرم�سان فاإنه يكون للتحريم بال 

�سك؛ لقول عمار بن يا�سر: من �سام اليوم الذي ي�سك فيه فقد ع�سى اأبا القا�سم ].

واأما اإن �سامه تنفاًل وتطوعاً فالنهي ل يكون للتحريم, ولذلك قال ]: »�إال رجل 

.
(((

كان ي�شوم �شومًا« فلو كان النهي للتحريم لحرم �سومه مطلقاً(

�لفائدة �لثانية: جواز تقدم رم�سان ب�سوم ثالثة اأيام اأو اأربعة؛ اإذ النهي مق�سور 

على تقدمه بيوم اأو يومين.

وهذا يعني جواز ابتداء ال�سيام بعد منت�سف �سعبان, قال ابن عثيمين رحمه اهلل 

تعالى في فوائد هذا الحديث: )اأنه يجوز ال�سوم بعد منت�سف �سعبان, وقد ورد فيه 

نهي من حديث اأبي هريرة h, رواه اأهل ال�سنن عنه اأن النبي ] قال: »�إذ� �نت�شف 

�شعبان فال ت�شومو�«, لكن لم يقل اأحد باأن النهي للتحريم في هذا الحديث, ثم اإنه 

حديث �سعيف اأنكره الإمام اأحمد رحمه اهلل, واإن كان بع�ض العلماء قد �سححه اأو 

ح�سنه, واأخذ به, وقال: اإنه يكره ال�سوم من ال�ساد�ض ع�سر من �سعبان اإلى اأن يبقى 

يومان, فاإذا بقي يومان �سار ال�سوم حراماً؛ لهذا الحديث, لكن ال�سواب اأن ما قبل 

.
(((

اليومين لي�ض بمكروه(

))) شرح مسلم )8/3)-9)).
))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )3/7)).
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�لفائدة �لثالثة: من كان له عادة �سوم, ك�سوم يوم الثنين والخمي�ض, فوافق اآخر 

]: »�إال رجل كان  اأو الذي قبله فاإن ال�سوم غير مكروه له؛ لقوله  يوم من �سعبان 

ي�شوم �شوما, فلي�شمه«, واإن جاز �سومهما لمن كانت هذه حاله فجوازه لمن كان 

عليه �سوم واجب- كق�ساء من رم�سان ال�سابق, اأو كفارة- من باب اأولى.

�لوقفة �لثالثة: في ليلة الن�سف من �سعبان.

قال ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل تعالى: )ومن البدع التي اأحدثها بع�ض النا�ض: بدعة 

الحتفال بليلة الن�سف من �سعبان, وتخ�سي�ض يومها بال�سيام, ولي�ض على ذلك دليل 

يجوز العتماد عليه, وقد ورد في ف�سلها اأحاديث �سعيفة ل يجوز العتماد عليها, اأما 

ما ورد في ف�سل ال�سالة فيها فكله مو�سوع, كما نبه على ذلك كثير من اأهل العلم..., 

وورد فيها اآثار عن بع�ض ال�سلف من اأهل ال�سام, وغيرهم.

في  الواردة  الأحاديث  واأن  بدعة,  بها  الحتفال  اأن  العلماء  عليه جمهور  والذي 

.
(((

ف�سلها كلها �سعيفة, وبع�سها مو�سوع...(

�لوقفة �لر�بعة: في ف�سله.

يرجع ف�سل هذا ال�سهر لإكثار النبي ] من ال�سوم فيه.

 قال ال�سيخ بكر اأبو زيد رحمه اهلل تعالى: )ل يعرف في ال�سنة اإثبات ف�سل ل�سهر 

�سعبان اإل ما ثبت عن النبي ] من اإكثار ال�سيام فيه, واأما حديث: »ف�سل �سعبان 

على �سائر ال�سهور كف�سلي على �سائر الأنبياء« فهو مو�سوع.

قال ابن عا�سور رحمه اهلل تعالى:  ولعل هذا الحديث هو الذي حمل الكتاب اأن 

.
(((

يتبعوا ا�سم �سعبان بو�سف الأكرم, وهو ف�سول زايد(

))) التحذير من البدع )7)-8)).
))) معجم املناهي اللفظية )6)3).
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�لوقفة �لخام�شة: في كونه �سهر القراء.

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )ولما كان �سعبان كالمقدمة لرم�سان �سرع فيه 

رم�سان,  لتلقي  التاأهب  ليح�سل  القراآن؛  وقراءة  ال�سيام  من  رم�سان  في  ي�سرع  ما 

وترتا�ض النفو�ض بذلك على طاعة الرحمن.

وروينا باإ�سناد �سعيف عن اأن�ض, قال: كان الم�سلمون اإذا دخل �سعبان اأكبوا على 

الم�ساحف فقروؤوها, واأخرجوا زكاة اأموالهم تقوية لل�سعيف, والم�سكين على �سيام 

رم�سان.

وقال �سلمة بن كهيل: كان يقال: �سهر �سعبان �سهر القراء.

وكان حبيب بن اأبي ثابت اإذا دخل �سعبان قال: هذا �سهر القراء.

لقراءة  وتفرغ  حانوته,  اأغلق  �سعبان  دخل  اإذا  المالئي  قي�ض  بن  عمرو  وكان 

.
(((

القراآن(

))) اللطائف )58)-59)).
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ال�شهر التا�شع

شهر رمضان المبارك

وقد تحدثت حوله في خم�ض وقفات:

�لوقفة �الأولى: في م�سائل تتعلق با�سمه.

�لوقفة �لثانية: التهنئة ب�سهر رم�سان.

�لوقفة �لثالثة: في ف�سله.

�لوقفة �لر�بعة: فيما ي�سرع فيه.

�لوقفة �لخام�شة: في حكم الحتفال في ليلة الخام�ض ع�سر من رم�سان 

بـ )القرقيعان(.
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ال�شهر التا�شع

�شهر رم�شان المبارك

و�لحديث حوله في خم�ض وقفات:

�لوقفة �الأولى: في م�سائل تتعلق با�سمه.

�الأولى: في �سبب ت�سمية هذا ال�سهر بـ)رم�سان(.

ا نقلوا اأ�سماء ال�سهور عن اللغة القديمة  ي به؛ لأنهم لمَّ قال الفيروزاآبادي: )�ُسمِّ

م�ض, اأو من َرم�َض   زمن الحر والرَّ
(((

وها بالأزمنة التي وقعت فيها, فوافق ناِتق �سمَّ

.
(((

ال�سائم: ا�ستدَّ حر جوفه, اأو لأنه يحرق الذنوب(

قال ابن تيمية رحمه اهلل تعالى: )قال القا�سي عيا�ض: »قيل: �سمي رم�سان؛ لأنه 

يرم�ض الذنوب, اأي: يحرقها ويهلكها«.

وهذا المعنى ل يخالف ما يذكره اأهل اللغة, فاإنهم يزعمون اأن اأ�سماء ال�سهور لما 

نقلوها عن اللغة القديمة �سموها بالأزمنة التي وقعت فيها, فوافق هذا ال�سهر اأيام 

رم�ض الحر, ف�سمي بذلك, كما �سمي �سوالً؛ لأن الإبل ت�سول فيه باأذنابها, و�سموا 

�سعبان؛ لن�سعاب القبائل فيه, وغير ذلك.

فاجتمع في رم�سان اأن وقت الت�سمية كان في زمن حر, ثم اإن اهلل فر�ض �سومه, 

اإنه يوجب التقوى فتحرق الذنوب وتهلكها, وقد  وال�سوم فيه العط�ض والحرارة, ثم 

واإن لم  با�سم لمعنى يعلمه هو, ويبينه فيما بعد,  ال�سيء  اأن ي�سموا  يلهم اهلل خلقه 

يعلموا ذلك حين الو�سع والت�سمية, كما �سموا النبي ] محمداً.

))) هو اسم رمضان في اللغة القدمية.
))) القاموس احمليط )644).
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وغير م�ستنكر اأن يكون ما ا�ستق منه ال�سم قد ت�سمن معاني كثيرة, يفطن بع�ض 

لبع�سها.

واأي�ساً فاإن هذه الت�سمية لغوية �سرعية, فجاز اأن يكون له باعتبار كل واحد من 

الت�سميتين معنى غير الآخر.

وقد قيل: هو ا�سم مو�سوع لغير معنًى, ك�سائر ال�سهور.                                                                     

وقيل: �سرع �سومه دون غيره؛ ليوافق ا�سمه معناه, وقد �سمي بذلك؛ لأن اهلل حين 

فر�سه كان وقت الحر.

ا فر�ض كان في  وهذا �سعيف؛ لأن ت�سميته رم�سان متقدمة على فر�سه, ولأنه لمَّ

اأوائل الربيع الذي ت�سميه العرب ال�سيف, فاإن اأول رم�سان فر�ض كانت فيه وقعة بدر, 

                                                               .
(((

وقد اأنزل اهلل عليهم فيها ماًء من ال�سماء, والقيظ العظيم ل ينزل فيه المطر(

�لثانية: في حكم ذكر رم�سان من غير اإ�سافٍة اإلى ال�سهر.

�أبو�ب �لجنة, وغلِّقت  حت  »�إذ� جاء رم�شان فِتّ  :[ النووي في �سرح قوله  قال 

: )فيه دليل للمذهب ال�سحيح المختار الذي ذهب 
(((

دت �ل�شياطين« �أبو�ب �لنار, و�شفِّ

اإليه البخاري والمحققون, اأنه يجوز اأن يقال رم�سان من غير ذكر ال�سهر بال كراهة.

وفي هذه الم�ساألة ثالثة مذاهب:

قالت طائفة: ل يقال رم�سان على انفراده بحال, واإنما يقال: �سهر رم�سان, هذا 

قول اأ�سحاب مالك, وزعم هوؤلء: اأن رم�سان ا�سم من اأ�سماء اهلل تعالى فال يطلق 

على غيره اإل بقيد.

))) كتاب الصيام من شرح العمدة ))/36-35).
))) رواه البخاري )899)), كتاب الصوم, باب هل يقال رمضان, أو شهر رمضان, ومسلم )079)), كتاب الصيام, 

باب فضل شهر رمضان.
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ال�سهر  اإلى  ت�سرفه  قرينة  هناك  كان  اإن  الباقالني:  وابن  اأ�سحابنا  اأكثر  وقال 

فال كراهة, واإل فيكره, قالوا: فيقال: �سمنا رم�سان قمنا رم�سان, ورم�سان اأف�سل 

في  كراهة  ول  ذلك,  واأ�سباه  رم�سان,  اأواخر  في  القدر  ليلة  طلب  ويندب  الأ�سهر, 

هذا كله, واإنما يكره اأن يقال: جاء رم�سان, ودخل رم�سان, وح�سر رم�سان, واأحب 

رم�سان, ونحو ذلك.

والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين اأنه ل كراهة في اإطالق رم�سان 

بقرينة, وبغير قرينة.

وهذا هو المذهب ال�سواب, والمذهبان الأولن فا�سدان؛ لأن الكراهة اإنما تثبت 

بنهي ال�سرع, ولم يثبت فيه نهي, وقولهم: اإنه ا�سم من اأ�سماء اهلل تعالى لي�ض ب�سحيح, 

ولم ي�سح فيه �سيء, واإن كان قد جاء فيه اأثر �سعيف, واأ�سماء اهلل توقيفية ل تطلق 

اإل بدليل �سحيح, ولو ثبت اأنه ا�سم لم يلزم منه كراهة, وهذا الحديث المذكور في 

.
(((

الباب �سريح في الرد على المذهبين(

�لثالثة: في ت�سميته �سهر ال�سبر, و�سببها.

اأحاديث, منها قوله ]: »�شهر �ل�شبر,  جاءت ت�سمية رم�سان �سهر ال�سبر في 

.
(((

وثالثة �أيام من كل �شهر, �شوم �لدهر«

و�سمي بهذا؛ لأنه �سهر ال�سوم, وال�سوم ي�سمى �سبراً, قال اأبو بكر بن الأنباري: 

والمناكح,  والم�سارب,  المطاعم,  عن  النف�ض  حب�ض  لأنه  �سبراً؛  ي�سمى  )ال�سوم 

.
(3(

وال�سهوات(

))) املنهاج )86/7)).
))) رواه النسائي )408)), كتاب الصيام, صوم ثالثة أيام من الشهر, وصححه األلباني.

)3) التمهيد )307/7).
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 وقد بين ابن رجب اأن ال�سوم تجتمع فيه اأنواع ال�سبر في قوله: )ال�سبر ثالثة 

اأنواع: �سبر على طاعة اهلل, و�سبر عن محارم اهلل, و�سبر على اأقدار اهلل الموؤلمة, 

وتجتمع الثالثة كلها في ال�سوم, فاإنَّ فيه �سبراً على طاعة اهلل, و�سبراً عما حرم 

اهلل على ال�سائم من ال�سهوات, و�سبراً على ما يح�سل لل�سائم فيه من األم الجوع 

.
(((

والعط�ض, و�سعف النف�ض والبدن(

الوقفة الثانية: التهنئة ب�سهر رم�سان.

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )وكان النبي ] يب�سر اأ�سحابه بقدوم رم�سان, 

اأبي هريرة h, قال: كان النبي ] يب�سر  كما خرجه الإمام اأحمد, والن�سائي عن 

اأ�سحابه, يقول: »قد جاءكم �شهر رم�شان, �شهر مبارك, كتب �هلل عليكم �شيامه, تفتح 

فيه �أبو�ب �لجنان, وتغلق فيه �أبو�ب �لجحيم, وُتغُلّ فيه �ل�شياطين, فيه ليلة خير من 

�ألف �شهر, من حرم خيرها فقد حرم«.

ب�سهر  بع�ساً  بع�سهم  النا�ض  تهنئة  في  اأ�سل  الحديث  هذا  العلماء:  بع�ض  قال 

.
(((

رم�سان(

الم�سلمون,  به  يفرح  مبارك  �سهر  عظيم,  �سهر  )رم�سان  باز:  ابن  ال�سيخ  وقال 

كان النبي ] واأ�سحابه يفرحون به, وكان النبي يب�سر اأ�سحابه بذلك, فاإذا فرح به 

الم�سلمون وا�ستب�سروا به, وهناأ بع�سهم بع�ساً في ذلك فال حرج في ذلك, كما فعله 

ال�سلف ال�سالح؛ لأنه �سهر عظيم مبارك يفرح به, لما فيه من تكفير ال�سيئات, وحط 

.
(3(

الخطايا والم�سابقة اإلى الخيرات, وفيه اأعمال �سالحات اأخرى(

))) اللطائف )84)).

))) اللطائف )79)).
)3) فتاوى نور على الدرب )6)/7).
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الوقفة الثالثة: في ف�سله.

رم�شان �أف�شل �أ�شهر �لعام, وقد دلت على ف�شله �الأمور �لتالية:

�الأمر �الأول: اأن اهلل فر�ض �سومه, وجعله اأحد اأركان الإ�سالم, و�سبباً في تكفير 

الذنوب والآثام.

قال اهلل عز وجل: {ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ }]البقرة: 183[.

 وقال تعالى: {  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ}]البقرة: 185[.

قال ابن تيمية رحمه اهلل تعالى: )وقد اأجمعت الأمة اإجماعاً ظاهراً على وجوب 

.
(((

�سيام �سهر رم�سان, واأنه ال�سهر التا�سع من �سهور العام بين �سعبان, و�سوال(

واأما كونه من اأركان الإ�سالم فقد دلَّ عليه قوله ]: »بني �الإ�شالم على خم�ض: 

�شهادة �أن ال �إله �إال �هلل و�أن محمد� ر�شول �هلل, و�إقام �ل�شالة, و�إيتاء �لزكاة, و�لحج, 

.
(((

و�شوم رم�شان«

وقد بين النبي ] اأن �سومه يكفر الذنوب والآثام في قوله: »من �شام رم�شان 

.
(3(

�إيمانًا و�حت�شابًا غفر له ما تقدم من ذنبه«

ال�سوم  بفر�سية  ور�ساً  باهلل  اإيماناً  )يعني:  تعالى:  اهلل  رحمه  عثيمين  ابن  قال 

عليه, واحت�ساباً لثوابه واأجره, لم يكن كارهاً لفر�سه, ول �ساكاً في ثوابه واأجره, فاإن 

.
(4(

اهلل يغفر له ما تقدم من ذنبه(

))) كتاب الصيام من شرح العمدة ))/8)).
))) رواه البخاري )8), كتاب اإلميان, باب دعاؤكم إميانكم , ومسلم )6)), كتاب اإلميان, باب بيان أركان اإلسالم.

)3) رواه البخاري )38), كتاب اإلميان, باب صوم رمضان إمياناً واحتساباً
)4) مجالس شهر رمضان )4)).
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والحديث ال�سابق في ف�سل ال�سوم في رم�سان على وجه الخ�سو�ض, ومثله قوله ]: 

»�ل�شلو�ت �لخم�ض, و�لجمعة �إلى �لجمعة, ورم�شان �إلى رم�شان مكفر�ت ما بينهن 

.
(((

�إذ� �جتنب �لكبائر«

وثمة اأحاديث في ف�سل ال�سوم في رم�سان وغيره, منها ما اأخرج ال�سيخان    

عن النبي ] قال: »كل عمل �بن �آدم ي�شاعف, �لح�شنة ع�شر �أمثالها �إلى �شبع مئة 

�شعف,  قال �هلل عز وجل: �إال �ل�شوم فاإنه لي, و�أنا �أجزي به, يدع �شهوته وطعامه من 

�أجلي, لل�شائم فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه, ولُخلوُف فم �ل�شائم 

.
(((

�أطيب عند �هلل من ريح �لم�شك«

فهذ� �لحديث يدل على ف�شل �ل�شوم من وجوه:

مئة  �شبع  �إلى  �أمثالها  ع�شر  �لح�شنة  ي�شاعف,  �آدم  �بن  »كل عمل  �الأول:  �لوجه 

اأن ال�سيام ي�ساعف  �إال �ل�شوم فاإنه لي«, فاإنه يدل على  �شعف, قال �هلل عز وجل: 

م�ساعفة ل تنح�سر بعدد معين, بخالف �سائر الأعمال, فاإنها ت�ساعف بع�سر اأمثالها 

اإلى �سبعة مئة �سعف.

ووجه ذلك هو اأن ال�سوم فيه ال�سبر باأنواعه, وقد �سبق بيان هذا, وقد قال اهلل 

تعالى: {  ىث   يث   حج  مج  جح  مح  جخ}.

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )هذا لي�ض ببعيد؛ لأن ال�سيام فيه �سبر على 

اأمور ثالثة:

1- على الطاعة هلل.
))) رواه مسلم )33)), كتاب الطهارة, باب الصلوات اخلمس, واجلمعة إلى اجلمعة. 

))) رواه البخاري )904)), كتاب الصوم, باب هل يقول: إني صائم إذا شتم, ومسلم ))5))), كتاب الصيام, باب 
فضل الصيام.
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2- وعن مع�سية اهلل.

3- وعلى اأقدار اهلل.

تعالى: {  ىث   يث   حج  مج  جح  مح  جخ},   فيكون داخاًل في عموم قوله 

بع�سر  فيه  الح�سنة  باأن  ثوابه  يقدر  ما  الأعمال  من  اأن  هنا:  ال�ستثناء  وجه  فيكون 

.
(((

اأمثالها اإلى �سبع مئة �سعف اإلى اأ�سعاف كثيرة, اأما ال�سيام فلي�ض له حد(

�لوجه �لثاني: »لل�شائم فرحتان: فرحة عند فطره, وفرحة عند لقاء ربه«, فاإنه يعني 

اأن ال�سائم �سيفرح عند فطره بما اأبيح له من مطعم وم�سرب, وكان قد منع من ذلك في 

ل من اأجر يوَم لقاء الودود البر  وقت ال�سوم, ويدل اأي�ساً على اأن ال�سائم �سيُ�سر بما يح�سِّ

�سبحانه وتعالى, وفي هذا دللة وا�سحة على ف�سل ال�سوم, وعظيم اأجره.

 عند �هلل من ريح �لم�شك«, فاإنه 
(((

�لوجه �لثالث: »ولُخلوف فم �ل�شائم �أطيب

يدل على اأنَّ خلوف الفم- اأي: )رائحة ما يت�ساعد منه من الأبخرة؛ لخلو المعدة من 

ناتج عن عبادته وطاعته  لأنه  وذلك  الم�سك,  ريح  اأطيب عند اهلل من   -
(3(

الطعام(

�سبحانه وتعالى, وفي هذا ف�سل عظيم لل�سيام.

ول�سانه عن  الآثام,  الذي �سامت جوارحه عن  الممدوح )هو  ال�سائم  واإنَّ  هذا, 

الكذب والفح�ض وقول الزور, وبطنه عن الطعام وال�سراب, وفرجه عن الرفث, فاإن 

تكلم لم يتكلم بما يجرح �سومه, واإن فعل لم يفعل ما يف�سد �سومه, فيخرج كالمه 

))) شرح مسلم )3/)))).
))) قال ابن القيم رحمه الله تعالى في )الوابل الصيب) )63): )ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى, كنسبة 
سائر صفاته وأفعاله إليه, فإنها استطابة ال متاثل استطابة املخلوقني, كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته 
وحبه وبغضه ال متاثل ما للمخلوق من ذلك, كما أن ذاته سبحانه وتعالى ال تشبه ذوات خلقه, وصفاته ال 
تشبه صفاتهم, وأفعاله ال تشبه أفعالهم, وهو سبحانه يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه, والعمل الصالح 

فيرفعه, وليست هذه االستطابة كاستطابتنا).
)3) اللطائف )300).
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كله نافعاً نا�سحاً, وكذلك اأعماله, فهي بمنزلة الرائحة التي ي�سمها من جال�ض حامل 

الم�سك, وكذلك من جال�ض ال�سائم انتفع بمجال�سته له, واأِمن فيها من الزور والكذب 

والفجور والظلم.

هذا هو ال�سوم الم�سروع, ل مجرد الإم�ساك عن الطعام وال�سراب.

فلي�ض هلل  و�لجهل  به  و�لعمل  �لزور  قول  يدع  لم  »من  ال�سحيح:  الحديث  ففي 

»رب �شائم حظه من �شيامه  الحديث:  وفي   ,»
(((

و�شر�به �أن يدع طعامه  حاجة في 

�لجوع و�لعط�ض«.

فال�سوم هو �سوم الجوارح عن الآثام, و�سوم البطن عن ال�سراب والطعام, فكما اأن 

الطعام وال�سراب يقطعه ويف�سده, فكذلك الآثام تقطع ثوابه, وتف�سد ثمرته, فت�سيره 

.
(((

بمنزلة من لم ي�سم(

وقد اأح�سن من قال:

 �إذ� لـم يكـن في �ل�شمــع مني تـ�شـاون        وفي ب�شري غ�ضٌّ وفي منطقي َ�شمُت

فحظي �إذً� من �شومي �لجوُع و�لظمـا       فاإن قلُت �إني �شمُت يومـي فمـا �شمـُت

نزل فيه القراآن.
ُ
�الأمر �لثاني: اأنه ال�سهر الذي اأ

))) هذا ال يعني أن من فعل شيئاً من هذا فإن صومه يفسد, قال ابن عبد البر في )التمهيد) )303/7): )وأما 
الكراهية  فمعناه  وشرابه«  يدع طعامه  أن  في  لله حاجة  فليس  به  والعمل  الزور  قول  يدع  لم  »من  قوله: 
والتغليظ, كما جاء في احلديث: »من شرب اخلمر فليشقص اخلنازير« أي: يذبحها أو ينحرها, أو يقتلها 
باملشقص, وليس هذا على األمر بشقص اخلنازير, ولكنه على تعظيم إثم شارب اخلمر, فكذلك من اغتاب 
أو شهد زوراً, أو منكراً, لم يؤمر بأن يدع صيامه, ولكنه يؤمر باجتناب ذلك؛ ليتمَّ له أجر صومه), وقال 
احلديث:  هذا  شرح  في   ((66/7( واإلكرام)  اجلالل  ذي  )فتح  في  تعالى  الله  رحمه  عثيمني  ابن  الشيخ 
)مقصود النبي ] التحذير من قول الزور, والعمل به واجلهل, لكن رمبا تكون آثامها مكافئة ألجر الصوم, 

وحينئذ يبطل الصوم من حيث األجر, ال من حيث اإلجزاء).
))) الوابل الصيب )58-57).
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ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   {ڳ    وجل:  عز  اهلل  قال 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ}]البقرة: 185[.
وكان ذلك في ليلة القدر منه, قال تعالى: {  پ  پ  پ  پ        ڀڀ}]الدخان: 3[, 

وقال �سبحانه: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ }]القدر: 1[.

قال الطبري في تف�سير قوله تعالى: { ڱ  ڱ  ڱ  ڱ}: )فاإنه ُذكر اأنه 

نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ اإلى ال�سماء الدنيا, في ليلة القدر من �سهر 

.
(((

رم�سان, ثم اأنزل اإلى محمد ] على ما اأراد اهلل اإنزاله اإليه(

h: )نزل  k ما يفيد هذا, فمن ذلك قوله  ابن عبا�ض  باأ�سانيده عن  ثم نقل 

القراآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رم�سان اإلى ال�سماء الدنيا, فكان اهلل اإذا 

 .
(((

اأراد اأن يحدث في الأر�ض �سيئاً اأنزله منه حتى جمعه(

نزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما 
ُ
قال القرطبي: )ول خالف اأن القراآن اأ

.
(3(

بيناه جملة واحدة, فو�سع في بيت العزة في �سماء الدنيا(

ولهذا فاإن ل�سهر رم�سان خ�سو�سية بالقراآن, وقد جاء ما يدل على ا�ستحباب 

الإكثار من تالوة كتاب اهلل تعالى فيه, فعن ابن عبا�ض k قال: )كان ر�سول اهلل ] 

اأجود النا�ض بالخير, وكان اأجود ما يكون في �سهر رم�سان, اإنَّ جبريل عليه ال�سالم 

كان يلقاه في كل �سنة في رم�سان حتى ين�سلخ, فيعر�ض عليه ر�سول اهلل ] القراآن, 

.
(4(

فاإذا لقيه جبريل كان ر�سول اهلل ] اأجود بالخير من الريح المر�سلة(

))) تفسير الطبري )88/3)), وهذا أحد نوعي تنزل القرآن, وهو )نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا), والنوع 
السلف  بني  ومنزلته  الكرمي  )القرآن  راجع  فيهما  التفصيل  وملعرفة  منجماً),  القرآن  بـ)نزول  يسمى  اآلخر 

ومخالفيهم) لشيخنا أبي صالح محمد هشام بن لعل محمد طاهري حفظه الله تعالى.
))) تفسير الطبري )90/3)).

)3) اجلامع ألحكام القرآن )60/3)).
)4) رواه البخاري ))90)), كتاب الصوم, باب أجود ما كان النبي ] يكون في رمضان, ومسلم)308)), كتاب 

الفضائل, باب كان النبي ] أجود الناس باخلير.



80
رمضــان

 i وفي العام الذي توفي فيه ] عر�ض القراآن على جبريل مرتين, فعن فاطمة

اأن ر�سول اهلل ] اأخبرها: »�أن جبريل كان يعار�شه بالقر�آن كل عام مرة, و�إنه عار�شه 

�أوُل �أهلي ُلحوقًا بي, ونعم  ر�ني �إال قد ح�شر �أجلي, و�إنك 
ُ
�أ به في �لعام مرتين, وال 

.
(((

�ل�شلف �أنا لِك«

وقد كان ال�سلف يكثرون من تالوة القراآن في رم�سان في ال�سالة وغيرها.

)كان الزهري r اإذا دخل رم�سان يقول: اإنما هو تالوة القراآن, واإطعام الطعام.

وكان مالك r اإذا دخل رم�سان ترك قراءة الحديث, ومجال�ض العلم, واأقبل على 

قراءة القراآن من الم�سحف.

وكان قتادة r يختم القراآن في كل �سبع ليال دائماً, وفي رم�سان في كل ثالث, 

وفي الع�سر الأخير منه في كل ليلة.

وكان اإبراهيم النخعي رحمه اهلل يختم القراآن في رم�سان في كل ثالث ليال, وفي 

الع�سر الأواخر في كل ليلتين.

وكان الأ�سود رحمه اهلل  يقراأ القراآن كله في ليلتين في جميع ال�سهر.

فاقتدوا رحمكم اهلل بهوؤلء الأخيار, واتبعوا طريقتهم تلحقوا بالبررة الأطهار, 

تطوى  الأعمار  فاإن  الغفار,  العزيز  اإلى  يقربكم  بما  والنهار,  اليل  �ساعات  واغتنموا 

.
(((

�سريعاً, والأوقات تم�سي جميعاً, وكاأنها �ساعة من نهار(

�الأمر �لثالث: ما جاء في ف�سل قيامه.

عن اأبي هريرة h قال: �سمعت ر�سول اهلل ] يقول لرم�سان: »من قامه �إيمانًا 

.
(3(

و�حت�شابًا غفر له ما تقدم من ذنبه«

كتاب فضائل   ,((450( ومسلم  الناس,  يدي  بني  ناجى  من  باب  االستئذان,  كتاب   ,(6(85( البخاري  رواه   (((
.i الصحابة, باب من فضائل فاطمة

))) مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمني رحمه الله )65).
صالة   كتاب   ,(759( ومسلم  رمضان,  قام  من  فضل  باب  التراويح,  صالة  كتاب   ,((008( البخاري  رواه   (3(

املسافرين وقصرها, باب الترغيب في قيام رمضان.
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قال ابن بطال: )»من قام رم�سان اإيماناً« يعني: م�سدقاً بما وعد اهلل من الثواب 

.
(((

عليه, وقوله: »احت�ساباً« يعني يفعل ذلك ابتغاء وجه اهلل تعالى(

وت�سرع �سالة الليل في رم�سان جماعة؛ وقد �سالها النبي ] باأ�سحابه بع�ض 

الليالي ثم ترك ذلك خ�سية اأن تفر�ض عليهم, فعن عائ�سة i: )اأن ر�سول اهلل ] 

�سلى ذات ليلة في الم�سجد, ف�سلى ب�سالته نا�ض, ثم �سلى من القابلة فكثر النا�ض, 

ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة اأو الرابعة, فلم يخرج اإليهم ر�سول اهلل ], فلما اأ�سبح 

�أن  خ�شيت  �أني  �إال  �إليكم  �لخروج  من  يمنعني  ولم  �شنعتم,  �لذي  ر�أيت  »قد  قال: 

.
(((

تفر�ض عليكم«. وذلك في رم�سان(

كان  ما  فزال  ممكناً,  الأمة  على  فر�سها  يعد  ولم  الت�سريع,  انتهى   [ وبوفاته 

 h هذه ال�سنة, فعن عبدالرحمن بن عبٍد القاري اأنه قال: 
(3(

يخ�ساه ], واأحيا عمر

خرجت مع عمر بن الخطاب h ليلًة في رم�سان اإلى الم�سجد, فاإذا النا�ض اأوزاٌع 

متفرقون, ي�سلي الرجل لنف�سه, وي�سلي الرجل في�سلي ب�سالته الرهط, فقال عمر: 

بي 
ُ
اأ ثم عزم فجمعهم على  اأمثل,  لكان  واحد  قارئ  لو جمعت هوؤلء على  اأرى  اإني 

بن كعب, ثم خرجت معه ليلة اأخرى والنا�ض ي�سلون ب�سالة قارئهم, قال عمر: نعم 

اأف�سل من التي يقومون-يريد اآخر الليل- وكان   هذه, والتي ينامون عنها 
(4(

البدعة

))) شرح صحيح البخاري البن بطال )46/4)).

))) رواه البخاري )9)))), كتاب التهجد, باب حتريض النبي ] على قيام الليل, ومسلم ))76), كتاب صالة 
املسافرين وقصرها, باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح.

)3) فإن قلت: ِلَم لَْم يحيها أبو بكر, وقد أمن إيجابها بعد وفاة النبي ]؟
قلت: أجاب عن هذا غير واحد من أهل العلم, منهم  أبو بكر الطرطوشي حيث قال في )احلوادث والبدع) ))5):   

)أما أبو بكر فشغله أهل الردة وتدبيره أمور املسلمني مع ِقَصر مدته عن النظر في جمع املسلمني عليها.
ويحتمل أن يكون رأى من قيام الناس في آخر الليل, وقوتهم عليه ما كان أفضل عنده من جمعهم على إمام   

في أول الليل).
)4) قال ابن رجب رحمه الله تعالى في )جامع العلوم واحلكم) ))/8))): )وأما ما وقع في كالم بعض السلف= 
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.
(((

النا�ض يقومون اأوله

قال الألباني رحمه اهلل تعالى بعد اأن ذكر بع�ض الأحاديث التي تفيد م�سروعية 

قيام الليل جماعة في رم�سان: )وهذه الأحاديث ظاهرة الدللة على م�سروعية �سالة 

التراويح جماعة؛ ل�ستمراره ] عليها في تلك الليالي, ول ينافيه تركه ] لها في 

الليلة الرابعة في هذا الحديث؛ لأنه علله بقوله: »خ�شيت �أن تفر�ض عليكم«, ول �سك 

اأن هذه الخ�سية قد زالت بوفاته بعد اأن اأكمل اهلل ال�سريعة, وبذلك يزول المعلول, 

اأحياها  ال�سابق, وهو م�سروعية الجماعة, ولهذا  وهو ترك الجماعة, ويعود الحكم 

.
(((

عمر بن الخطاب h كما �سبق...(

رم�سان  بقيام  )والمراد  قال:  العلماء على هذا, حيث  اتفاق  النووي  وقد حكى 

.
(3(

�سالة التراويح, واتفق العلماء على ا�ستحبابها(

ومن �سلى قيام اليل جماعة في رم�سان فليحر�ض على األ ين�سرف حتى ين�سرف 

اإمامه؛ ليكتب له قيام الليلة كلها, فعن اأبي ذر h قال: )�سمنا مع ر�سول اهلل ], فلم 

= من استحسان بعض البدع فإمنا ذلك في البدع اللغوية, ال الشرعية, فمن ذلك قول عمر رحمه الله تعالى 
ملا جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في املسجد, وخرج ورآهم يصلون كذلك, فقال: نعمت البدعة 
هذه. وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة, فنعمت البدعة. وروي أن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن. 
فقال عمر: قد علمت, ولكنه حسن. ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت, ولكن له 
أصول من الشريعة يرجع إليها, فمنها أن النبي ] كان يحث على قيام رمضان, ويرغب فيه, وكان الناس في 
زمنه يقومون في املسجد جماعات متفرقة ووحداناً, وهو ] صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة, ثم امتنع 
من ذلك معلاًل بأنه خشي أن يكتب عليهم, فيعجزوا عن القيام به, وهذا قد أمن بعده ]. وروي عنه أنه كان 
يقوم بأصحابه ليالي األفراد في العشر األواخر, ومنها أنه ] أمر باتباع سنة اخللفاء الراشدين, وهذا قد 

صار من سنة خلفائه الراشدين, فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي).
))) رواه البخاري )))3), كتاب صالة التراويح, باب فضل من قام رمضان.

))) صالة التراويح )3)).
)3) املنهاج )5/)8)).
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ي�سل بنا حتى بقي �َسبْع من ال�سهر, فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل, ثم لم يقم بنا في 

ال�ساد�سة, وقام بنا في الخام�سة حتى ذهب �سطر الليل, فقلنا له: يا ر�سول اهلل, لو 

لتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: »�إنه من قام مع �الإمام حتى ين�شرف كتب له قيام ليلة«  نفَّ

, ثم �سلى بنا حتى بقي ثالث من ال�سهر, و�سلى بنا في الثالثة, ودعا اأهله ون�ساءه, 

.
(((

فقام بنا حتى تخوفنا الفالح. قلت له: وما الفالح, قال ال�سحور(

قال ابن رجب: )وهذا يدل على اأن قيام ثلث الليل, ون�سفه يكتب به قيام ليلة, لكن 

مع الإمام, وكان الإمام اأحمد ياأخذ بهذا الحديث, وي�سلي مع الإمام حتى ين�سرف, 

.
(((

ول ين�سرف حتى ين�سرف الإمام(

�الأمر �لر�بع: ما جاء في ف�سل العمرة فيه.

ا رجع النبي ] من حجته قال لأم �سنان الأن�سارية:  عن ابن عبا�ض k قال: لمَّ

 حج على 
(3(

»ما منعك من �لحج؟« قالت: اأبو فالن-تعني زوجها- كان له نا�سحان

�أو  »فاإن عمرة في رم�شان تق�شي حجة  قال:  لنا,  اأر�ساً  ي�سقي  والآخر  اأحدهما, 

.
(4(

حجة معي«

ل  الثواب,  في  الحجة  تعدل  رم�سان  في  العمرة  اأن  )اأعلمها  حجر:  ابن  قال 

اأنها تقوم مقامها في اإ�سقاط الفر�ض؛ لالإجماع على اأن العتمار ل يجزئ عن حج 

.
(5(

الفر�ض(

))) رواه أبو داود )375)), كتاب الصالة, باب في قيام شهر رمضان, والترمذي )806), كتاب الصوم, باب ما 
جاء في قيام شهر رمضان, وغيرهما, وصححه األلباني.

))) اللطائف )7))).
)3) قال القرطبي في )املفهم) )368/3): )الناضح: البعير الذي يستقى عليه املاء).

)4) رواه البخاري )863)), كتاب جزاء الصيد, باب حج النساء, ومسلم )56))), كتاب احلج, باب فضل العمرة 
في رمضان.

)5) فتح الباري )3747).
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فائدة: قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )المعتمر في رم�سان ل بد اأن تكون 

عمرته من ابتداء الإحرام اإلى انتهائه في رم�سان, وبناء على ذلك ناأخذ مثالً اآخر: 

لو اأن رجاًل و�سل اإلى الميقات في اآخر �ساعة من �سعبان, واأحرم بالعمرة, ثم غربت 

هل  ر,  وق�سَّ و�سعى  وطاف  مكة,  قدم  ثم  ال�سم�ض,  بغروب  رم�سان  ودخل  ال�سم�ض, 

يقال: اإنه اعتمر في رم�سان؟

�لجو�ب: ل؛ لأنه ابتداأ العمرة قبل دخول �سهر رم�سان.

رجل اأحرم بالعمرة قبل غروب ال�سم�ض من اآخر يوم من رم�سان وطاف و�سعى 

للعمرة في ليلة العيد, فهل يقال: اإنه اعتمر في رم�سان؟

�لجو�ب: ل؛ لأنه لم يعتمر في رم�سان؛ لأنه اأخرج جزءاً من العمرة عن رم�سان, 

.
(((

والعمرة في رم�سان من ابتداء الإحرام اإلى انتهائه(

�الأمر �ل�شاد�ض: كون اأبواب الجنة تفتح فيه, واأبواب النار تغلق, وال�سياطين ت�سفد.

عن اأبي هريرة h اأن ر�سول اهلل ] قال: »�إذ� جاء رم�شان فتِّحت �أبو�ب �لجنة, 

.
(((

دت �ل�شياطين« وغلِّقت �أبو�ب �لنار, و�شفِّ

فهذه ثالث ف�شائل لهذا ال�شهر المبارك:

�الأولى: اأن اأبواب الجنة تفتح.

�لثانية: اأن اأبواب النار تغلق.

.
(3(

�لثالثة: اأن ال�سياطين ت�سفد

))) مجموع فتاوى الشيخ )))/353).
))) رواه البخاري )77)3), كتاب بدء اخللق, باب صفة إبليس وجنوده, ومسلم )079)), كتاب الصيام, باب فضل 

شهر رمضان.
)3) قال ابن عبد البر في )التمهيد) )0/7)3-))3): )وأما الصفد بتخفيف الفاء في كالم العرب فهو الغل..., 

يقال: صفدته أصفده صفداً, وصفوداً, إذا أوثقته, واالسم الصفاد). 
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ال�سهر؛  الجنة في هذا  اأبواب  تفتح  )واإنما  تعالى:  ابن عثيمين رحمه اهلل  قال 

لكثرة الأعمال ال�سالحة, وترغيباً للعاملين, وتغلق اأبواب النار؛ لقلة المعا�سي من اأهل 

.
(((

الإيمان, وت�سفد ال�سياطين فتغل, فال يخل�سون اإلى ما يخل�سون اإليه في غيره(

�الأمر �ل�شابع: ا�ستمال الع�سر الأواخر منه على اأعظم ليلة من ليالي العام وهي 

ليلة القدر, و�ساأتحدث حول هذه الليلة من خالل ما يلي:

�أواًل: في معنى القدر الذي اأ�سيفت اإليه.

اختلف العلماء في معناه على اأقوال, و�ساأقت�سر على قولين منها:

قال  ال�سنة,  تلك  اأعمال  فيها  يقدر  اهلل  لأن  الُحكم؛  بمعنى:  القدر  اأن  �الأول: 

�سبحان: {ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ}.

وبه قال الطبري في تف�سيره, ولم يذكر قولً غيره, وقال ابن حجر: )وبه �سدر 

المالئكة من  فيها  تكتب  لما  القدر؛  ليلة  �سميت  العلماء  قال  فقال:  النووي كالمه, 

الأقدار؛ لقوله تعالى: {ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ}.

ورواه عبدالرزاق, وغيره من المف�سرين باأ�سانيد �سحيحة عن مجاهد, وعكرمة, 

.
(((

وقتادة, وغيرهم(

�لثاني: اأن القدر بمعنى: العظمة, كقولهم: لفالن قدر, قال ابن الجوزي: )قاله 

.
(3(

الزهري, وي�سهد له قوله تعالى: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ}(

قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى: )قال اأبو عبدالرحمن ال�سلمي: يقدر اأمر ال�سنة 

كلها في ليلة القدر. 

وهذا هو ال�سحيح.

اإن القدر م�سدر قدر ال�سيء يقدره قدراً, فهي ليلة الحكم والتقدير.

))) مجالس شهر رمضان )4)).
))) فتح الباري )4/)30).
)3) زاد املسير )469/4).
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وقالت طائفة: ليلة ال�سرف والعظمة من قولهم: لفالن قدر في النا�ض. 

فاإن اأراد �ساحب هذا القول اأن لها قدراً و�سرفاً مع ما يكون فيها من التقدير فقد 

اأ�ساب, واإن اأراد اأن معنى القدر فيها هو ال�سرف والخطر فقد غلط, اإنَّ اهلل 

.
(((

�سبحان اأخبر اأن فيها يفرق, اأي: يف�سل اهلل ويبين ويبرم كل اأمر حكيم(

قال ابن عثيمين: )وال�سحيح: اأنه �سامل للمعنيين, فليلة القدر ل �سك اأنها ذات 

الإحياء  من  ال�سنة  تلك  في  يكون  ما  فيها   
(((

يقدر واأنه  كبير,  و�سرف  عظيم,  قدر 

.
(3(

والإماتة والأرزاق وغير ذلك(

ثانيًا: في ف�سلها.

مة, وهي اأف�سل ليالي ال�سنة, وقد دل  لة معظَّ ليلة القدر ليلة مباركة �سريفة مف�سَّ

على ف�سلها ما يلي:

قال  القدر,  �سورة  وهي  كاملة,  �سورة  ف�سلها  في  اأنزل  وجل  عز  اهلل  اأن   - اأ

.
(4(

الفيروزاآبادي: )�سميت بذلك؛ لتكرر ذكره- اأي: القدر- فيها(

قال تعالى: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ        ڄ}.

))) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل )46-45).
))) املقادير التي تقدر في هذه الليلة هي املقادير احلولية, واملقادير متعددة, قال ابن عثيمني رحمه الله تعالى 

في )فتح ذي اجلالل واإلكرام) )546/7): )فالله عز وجل يقدر مقادير متعددة:
أوالً: املقادير التي في اللوح احملفوظ, وهذه قبل خلق السموات واألرض بخمسني ألف سنة.  

ثانياً: املقادير العمرية التي تقدر على اجلنني في بطن أمه, يكتب رزقه, وأجله, وعمله, وشقي أو سعيد.  
ثالثاً: املقادير احلولية, وهي التي تكون في ليلة القدر, وبعضهم قال, مقادير يومية التي أشار الله إليها   
بقوله: }ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ{ ]الرحمن: 29[, واستدل أيضاً بعموم قول الرسول ]: 

»يخفض القسط ويرفعه«.
)3) التفسير الثمني )4)/8)5).

)4) بصائر ذوي التمييز ))/)53).
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ن�ض  في  القدر  ليلة  �سرف  بيان  ال�سورة:  مق�سود  )معظم  الفيروزاآبادي:  قال 

 طوال الليل 
(((

القراآن, ونزول المالئكة المقربين من عند الرحمن, وات�سال �سالمهم

.
(((

على اأهل الإيمان(

وهذه ال�سورة قد دلت على ف�سل هذه الليلة من وجوه:

�الأول: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ } فالقراآن اأنزل في هذه الليلة, وهذا مما يدل 

على ف�سلها, حتى قيل: اإنها �سميت بليلة القدر لهذا, قال ابن حجر في اأثناء ذكره 

.
(3(

لأقوال العلماء في معنى القدر: )والمعنى: اأنها ذات قدر؛ لنزول القراآن فيها(

الجوزي:  ابن  قال  ل�ساأنها,  تعظيم  ففيه  �لثاني: {پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ}, 

.
(4(

)هذا على �سبيل التعظيم والت�سوُِّق اإلى خيرها(

�لثالث: {ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  } فالعمل فيها خير من العمل في األف 

�سهر لي�ض فيها ليلة القدر.

قال الطبري بعد اأن ذكر اأقوال العلماء في معنى هذه الآية: )واأ�سبه الأقوال في 

ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل األف �سهر لي�ض 

فيها ليلة القدر.

واأما الأقوال الأخر فدعاوى معاٍن باطلة, ل دللة عليها من خبر ول عقل, ول هي 

 .
(5(

موجودة في التنزيل(

))) هذا عند من يقول: بأن املراد بقوله تعالى: }ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ{ ]القدر: 5[ تسليم املالئكة على املسلمني 
ليلة القدر حتى يطلع الفجر.

))) املصدر السابق.
)3) فتح الباري )4/)30).
)4) زاد املسير )4/)47).

)5) تفسير الطبري )4)/547).
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�لر�بع: {ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ}, فهذا فيه اأن المالئكة 

وجبريل ينزلون في هذه الليلة, واأن الأمور والآجال والأرزاق تق�سى فيها, كما قال 

تعالى: {ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ}.

قال الطبري في تف�سير هذه الآية: )فقال بع�سهم: معنى ذلك: تنزل المالئكة, 

وجبريل معهم, وهو الروح, في ليلة القدر, {ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ} يعني: باأمر 

.
(((

ربهم, من كل اأمر ق�ساه في تلك ال�سنة, من رزق واأجل وغير ذلك(

من  القدر  ليلة  )�سالم  الطبري:  قال  {  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ}  �لخام�ض: 

.
(((

ال�سر كله, من اأولها اإلى طلوع الفجر من ليلتها(

ب- ما جاء في ف�شل قيامها:

عن اأبي هريرة h, عن النبي ] قال: »من قام ليلة �لقدر �إيمانًا و�حت�شابًا غفر 

.
(3(

له ما تقدم من ذنبه«

قال النووي: )معنى »�إيمانًا«: ت�سديقاً باأنه حق مقت�سد ف�سيلته, ومعنى »�حت�شابًا«: 

.
(4(

اأن يريد اهلل وحده ل يق�سد روؤية النا�ض, ول غير ذلك مما يخالف الإخال�ض(

 ثالثًا: في المفا�سلة بينها وبين ليلة الإ�سراء والمعراج.

�سئل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية عن هذا فاأجاب: )باأن ليلة الإ�سراء اأف�سل في حق 

النبي ], وليلة القدر اأف�سل بالن�سبة لالأمة, فحظ النبي ] الذي اخت�ض به ليلة 

المعراج منها اأكمل من حظه ليلة القدر.

))) املصدر السابق, وقد ذكر رحمه الله تعالى قوالً آخر للعلماء في معنى اآلية, ثم رجح القول األول.
))) تفسير الطبري )4)/548).

)3) رواه البخاري )4)0)), كتاب فضل ليلة القدر, باب فضل ليلة القدر, ومسلم )760), كتاب صالة املسافرين 
وقصرها, باب الترغيب في قيام رمضان, وهو التراويح.

)4) املنهاج )5/)8)). 
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وحظ الأمة من ليلة القدر اأكمل من حظهم من ليلة المعراج, واإن كان لهم 

اإنما ح�سلت فيها, لمن  العليا  والرتبة  وال�سرف  الف�سل  اأعظم حظ, لكن  فيها 

.
اأ�سري به ]()))

ر�بعًا: في اأي ليلة من ليالي الع�سر هي.

عن عائ�سة i قالت: كان ر�سول اهلل ] يجاور في الع�سر الأواخر من رم�سان, 

 .
(((

ويقوله: »تحرو� ليلة �لقدر في �لع�شر �الأو�خر من رم�شان«

وعن اأبي �سعيد الخدري h اأن النبي ] قال: »فابتغوها في �لع�شر �الأو�خر, 

.
(3(

و�بتغوها في كل وتر«

وعن ابن عمر اأن النبي ] قال: »�لتم�شوها في �لع�شر �الأو�خر-يعني ليلة �لقدر- 

.
(4(

فاإن �شُعف �أحدكم �أو عَجز, فال ُيغلبَنّ على �ل�شبع �لبو�قي«

وقال اأبي بن كعب h في ليلة القدر: )واهلل اإني لأعلمها, واأكثر علمي هي الليلة 

.
(5(

التي اأمرنا ر�سول اهلل ] بقيامها, هي ليلة �سبع وع�سرين(

اأن ليلة القدر في الع�سر الأواخر, والثاني يدل على  فالحديث الأول يدل على 

اأنها تكون في الأوتار من الع�سر اأقرب من الأ�سفاع, والثالث يدل على اأن اأرجى ليالي 

الع�سر هي ال�سبع الأواخر, والرابع يدل على اأن ليلة �سبع وع�سرين اأرجى ليلة .

قال �سيخ الإ�سالم r: )ليلة القدر في الع�سر الأواخر من �سهر رم�سان..., 

))) مجموع الفتاوى )5)/86)).
))) رواه البخاري )0)0)), كتاب فضل ليلة القدر, باب حتري ليلة القدر, ومسلم )69))), كتاب الصيام, باب 

فضل ليلة القدر.
)3) رواه البخاري )8)0)), كتاب فضل ليلة القدر, باب حتري ليلة القدر في الوتر.

)4) رواه مسلم )65))), كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر.
)5) رواه مسلم ))76), كتاب صالة املسافرين وقصرها, باب الترغيب في قيام رمضان.
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وتكون في الوتر منها..., وتكون في ال�سبع الأواخر اأكثر, واأكثر ما تكون ليلة �سبع 

.
(1(

وع�سرين(

تنبيه: الأ�سفاع من ليالي الع�سر تكون اأوتاراً باعتبار ما بقي من الع�سر اإن كان 

رم�سان ثالثين يوماً, فينبغي الحر�ض على الأ�سفاع, كالحر�ض على الأوتار.

 قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: )لكن الوتر يكون باعتبار الما�سي, فتطلب ليلة 

اإحدى وع�سرين, وليلة ثالث وع�سرين, وليلة خم�ض وع�سرين, وليلة �سبع وع�سرين, 

وليلة ت�سع وع�سرين.

ويكون باعتبار ما بقي, كما قال النبي ]: »لتا�شعة تبقى, ل�شابعة تبقى, لخام�شة 

الأ�سفاع,  ليالي  ذلك  يكون  ثالثين  ال�سهر  كان  اإذا  هذا  فعلى  تبقى«,  لثالثة  تبقى, 

وتكون الثنين وع�سرين تا�سعة تبقى, وليلة اأربع وع�سرين �سابعة تبقى, وهكذا ف�سره 

اأبو �سعيد الخدري في الحديث ال�سحيح, وهكذا اأقام النبي ] في ال�سهر.

واإن كان ال�سهر ت�سعاً وع�سرين كان التاريخ بالباقي, كالتاريخ الما�سي.

.
(2(

واإذا كان الأمر هكذا, فينبغي اأن يتحراها الموؤمن في الع�سر الأواخر جميعه(

خام�شًا: في الحكمة من اإخفائها.

)اأخفى اهلل �سبحانه علمها على  تعالى:  الفوزان حفظه اهلل  ال�سيخ �سالح  قال 

العباد رحمة بهم؛ ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفا�سلة بال�سالة والذكر 

والدعاء, فيزدادوا تقرباً اإلى اهلل تعالى وثواباً, واأخفاها اأي�ساً اختباراً للعباد؛ ليتبين 

بذلك من كان جاداً في طلبها حري�ساً عليها ممن كان ك�سالناً متهاوناً, فاإن من حر�ض 

.
(3(

على �سيء جد في طلبه(

))) مجموع الفتاوى )5)/84)-85)), وانظر مجالس شهر رمضان للعثيمني )53)-54)).
))) مجموع الفتاوى)5)/84)-85)), وانظر التمهيد )366/7-367), فقد ذكر ما يفيد هذا أيضاً.

)3) اخلطب املنبرية في املناسبات العصرية ))/4))).
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�شاد�شًا: الدعاء في ليلة القدر.

عن عائ�سة i قالت:  يا ر�سول اهلل, اأراأيت اإن علمت اأي ليلٍة ليلَة القدر ما اأقول 

.
(((

فيها؟ قال: »قولي: �للهم, �إنك عفو تحب �لعفو, فاعف عني«

ففي هذا دليل على ا�ستحباب الدعاء بـ)اللهم اإنك عفو تحب العفو فاعف عني( 

في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر.

�سهر  وفي  الأوقات,  جميع  في  الدعاء  من  الإكثار  )والم�ستحب  كثير:  ابن  قال 

رم�سان اأكثر, وفي الع�سر الأخير منه, ثم اأوتاره اأكثر, والم�ستحب اأن يكثر من هذا 

.
(((

الدعاء: اللهم اإنك عفو تحب العفو, فاعف عني(

�شابعًا: في عالماتها.

اأخرج م�سلم في �سحيحه عن ِزرٍّ قال: �سمعت اأبي بن كعب يقول, وقيل له: اإن 

عبداهلل بن م�سعود يقول: من قام ال�سنة اأ�ساب ليلة القدر, فقال اأبي: واهلل الذي ل 

اإله اإل هو اإنها لفي رم�سان-يحلف ما ي�ستثني- وواهلل اإني لأعلم اأي ليلة هي, هي 

الليلة التي اأمرنا بها ر�سول اهلل ] بقيامها, هي ليلة �سبيحة �سبع وع�سرين, واأمارتها 

.
(3(

اأن تطلُع ال�سم�ض في �سبيحة يومها بي�ساء ل �سعاع لها

.
(4(

وفي رواية: )مثل الط�ست حتى ترتفع(

القدر: »ليلة طلقة ال حارة, وال باردة,  ليلة  ] في  النبي  ابن عبا�ض عن  وعن 

الرسول, وغيرهما,  باب دعاء  األدب,  كتاب  وابن ماجه )3850),  الدعوات,  كتاب  الترمذي )3)35),  رواه   (((
وصححه األلباني.

))) تفسير القرآن العظيم )4)/6)4).
)3) رواه مسلم ))76), كتاب صالة املسافرين وقصرها, باب الترغيب في قيام رمضان.

)4) رواه ابن خزمية )93))), جماع أبواب ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر, باب الدليل على أن الشمس ال 
يكون لها شعاع, وقال األلباني: )إسناده حسن لذاته صحيح لغيره).
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.
(((

ت�شبح �ل�شم�ض في يومها حمر�ء �شعيفة«

وعن اأبي �سعيد الخدري h قال: كان ر�سول اهلل ] يعتكف في الع�سر الأو�سط 

من رم�سان, فاعتكف عاماً حتى اإذا كان ليلة اإحدى وع�سرين- وهي الليلة التي يخرج 

�الأو�خر,  �لع�شر  �عتكف معي فليعتكف  كان  »من  قال:  اعتكافه-  من  �سبيحتها  من 

ن�شيتها, وقد ر�أيتني �أ�شجد في ماء وطين من �شبيحتها, 
ُ
فقد �أريت هذه �لليلة, ثم �أ

فالتم�شوها في �لع�شر �الأو�خر, و�لتم�شوها في كل وتر«, فمطرت ال�سماء تلك الليلة, 

] على  ر�سول اهلل  الم�سجد, فب�ُسرت عيناي  الم�سجد على عري�ض, فوكف  وكان 

.
(((

جبهته اأثر الماء والطين من �سبح اإحدى وع�سرين

فالحديث الأول ا�ستُدلَّ به على اأن من عالمات ليلة القدر طلوع ال�سم�ض �سبيحة 

يومها كاأنها الط�ست بي�ساء ل �سعاع لها.

كاأنها  لها,  �سعاع  ل  يومئٍذ  تطلع  ال�سم�ض  )وعالمتها...اأن  الإ�سالم:  �سيخ  قال 

.
(3(

الط�ست حتى ترتفع(

وقال ال�سيخ ابن باز: )وقد ثبت عن النبي ] ما يدل على اأن من عالماتها طلوع 

 .
(4(

ال�سم�ض �سبيحتها ل �سعاع لها(

والق�سبان,  الحبال,  مثل  بروزها,  يُرى من �سوئها عند  )ما  بال�سعاع:  والمراد   

 .
(5(

مقبلة اإليك اإذا نظرت اإليها(

))) رواه ابن خزمية ))9))), جماع أبواب ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر, باب حمرة الشمس عند طلوعها, 
وصححه األلباني.

))) رواه البخاري )7)0)), أبواب االعتكاف, باب االعتكاف في العشر األواخر, ومسلم)67))), كتاب الصيام, 
باب فضل ليلة القدر.

)3) كتاب الصيام من شرح العمدة ))/697).
)4) مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ رحمه الله تعالى  )399/6).

)5) املنهاج )306/8).
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فاإن قيل: فما فائدة هذه العالمة اإن كانت ل توجد اإل بعد انق�ساء الليلة؟

اأن  العالمة  )فائدة  قال:  تعالى, حيث  اهلل  رحمه  القاري  اأجاب عن هذا  قلت: 

ي�سكر على ح�سول تلك النعمة, اإن قام بخدمة الليلة, واإل فيتاأ�سف على ما فاته من 

الكرامة, ويتدارك في ال�سنة الآتية, واإنما لم يجعل عالمة في اأول ليلها اإبقاء لها على 

.
(((

اإبهامها(

والحديث الثاني دلَّ على عالمة ثانية لهذه الليلة, وهي اأنها ليلة طلقة ل حارة ول 

باردة, ودل اأي�ساً على العالمة ال�سابقة.

قال النووي: )وعالمة هذه الليلة اأنها طلقة, ل حارة, ول باردة, واأن ال�سم�ض تطلع 

.
(((

في �سبيحتها بي�ساء, لي�ض لها كثير �سعاع(

.
(3(

وقال �سيخ الإ�سالم: )وهي �ساكنة, ل قوية الحر, ول قوية البرد(

اأن من عالماتها نزول  الثالث على  بالحديث  العلم  اأهل  ا�ستدل بع�ض  وقد 

المطر فيها.

ولي�ض في الحديث دليل على ما ذهبوا اإليه, قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: 

)وهل نزول المطر من عالمات ليلة القدر؟

ري ليلة 
ُ
�لجو�ب: هذا غير �سحيح, لكن �سادف اأن الر�سول ] في تلك الليلة اأ

القدر واأنه ي�سجد في �سبيحتها في ماء وطين, فاأمطرت ال�سماء تلك الليلة, و�سلى 

 .
(4(

الفجر على الماء والطين(

))) بواسطة عون املعبود ))/456), وانظر )فتح ذي اجلالل واإلكرام) )549/7).
))) روضة الطالبني )347).

)3) مجموع الفتاوى )5)/86)).
)4) فتح ذي اجلالل واإلكرام )549/7), وانظر )املفهم) ))/)39) فله كالم  أيضاً يفيد أنها عالمة خاصة 

بتلك الليلة.



94
رمضــان

ثامنًا: في روؤية ليلة القدر. 

قال النووي: )فاإنها ترى, ويتحققها من �ساء اهلل تعالى من بني اآدم كل �سنة في 

بها,  ال�سالحين  واأخبار  الباب,  في  ال�سابقة  الأحاديث  عليه  تظاهرت  كما  رم�سان, 

.
(((

وروؤيتهم لها اأكثر من اأن تح�سر(

وقال �سيخ الإ�سالم: )وقد يك�سفها اهلل لبع�ض النا�ض في المنام اأو اليقظة, فيرى 

اأنوارها, اأو يرى من يقول له: هذه ليلة القدر, وقد يفتح على قلبه من الم�ساهدة ما 

.
(((

يتبين به الأمر(

وقال ال�سيخ ابن باز: )قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه اهلل �سبحانه بروؤية 

.
(3(

اأماراتها, وكان ال�سحابة j ي�ستدلون عليها بعالمات(

ومما يدل على هذا ما اأخرج ال�سيخان عن ابن عمر k: اأن رجالً من اأ�سحاب النبي 

] اأروا ليلة القدر في المنام في ال�سبع الأواخر, فقال ر�سول اهلل ]: »�أرى روؤياكم قد 
.
(4(

تو�طاأت في �ل�شبع �الأو�خر, فمن كان متحريها فليتحرها في �ل�شبع �الأو�خر«

قال ال�سيخ ابن عثيمين في فوائد الحديث: )اهلل عز وجل قد يكرم بع�ض النا�ض 

.
(5(

فيريه ليلة القدر, وهذا واقع فاإن بع�ض النا�ض يراها(

ويدل على هذا اأي�ساً ما جاء عن عائ�سة i اأنها قالت: يا ر�سول اهلل, اأراأيت اإن 

علمت اأي ليلٍة ليلَة القدر ما اأقول فيها؟ قال: »قولي: �للهم, �إنك عفو تحب �لعفو, 

.
(6(

فاعف عني«

))) املنهاج )306/8).
))) مجموع الفتاوى )5)/86)).

)3) مجموع فتاوى الشيخ )5)/)43).
)4) رواه البخاري )5)0)), كتاب فضل ليلة القدر, باب التماس ليلة القدر في السبع األواخر, ومسلم )65))), 

كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر.
)5) فتح ذي اجلالل واإلكرام )563/7).

)6) رواه الترمذي )3)35), كتاب الدعوات, وابن ماجه )3850), كتاب األدب, باب دعاء الرسول. وغيرهما, 
وصححه األلباني.
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بها؛  العلم  يمكن  القدر  ليلة  )اأن  الحديث:  فوائد  في  عثيمين  ابن  ال�سيخ  قال 

لقولها: »اإن علمت ليلة القدر«, وجه الدللة: اأن النبي ] اأقرها على ذلك, ولم يقل: 

.
(((

اإنها ل تُعلم(

ل من قام هذه الليلة ف�سلها اأن يكون عالماً  وقد ا�سترط بع�ض اأهل العلم ليُح�سِّ

بكونها ليلة القدر, وقد عدَّ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى هذا القول �سعيفاً, حيث 

قال: )فاإن قال قائل: هل ينال الإن�سان اأجرها, واإن لم يعلم بها؟

فالجو�ب: نعم, ول �سك, واأما قول بع�ض العلماء اإنه ل ينال اأجرها اإل من 

�سعر بها فقول �سعيف جداً؛ لأن النبي ] قال: »من قام ليلة �لقدر �إيمانًا, 

العلم بها �سرطاً في ح�سول هذا   بها, ولو كان 
(((ً

و�حت�شابًا«, ولم يقل عالما

.
الثواب لبينه الر�سول ]()3)

تا�شعًا: في كون ليلة القدر باقية لم ترفع.

عن عائ�سة i قالت: كان ر�سول اهلل ] يجاور في الع�سر الأواخر من رم�سان, 

.
(4(

ويقول: »تحرو� ليلة �لقدر في �لع�شر �الأو�خر من رم�شان«

فهذا الحديث, وما كان في معناه يدل على اأن ليلة القدر باقية لم ترفع؛ اإذ الأمر 

بتحريها يفيد وجودها.

))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )570/7).
))) فإن قلت: قد جاء اشتراط العلم, فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة h أن رسول الله ] قال: »من يقم 
ليلة القدر فيوافقها- أُراه قال: إمياناً واحتساباً- غفر له ما تقدم من ذنبه« واملراد بقوله: »فيوافقها« أي: 

يكون عاملاً بأنها ليلة القدر.
قلت: بل املراد بهذا, ما قاله بعض أهل العلم, وهو أن يوافقها في نفس األمر, وإن لم يعلم هو ذلك, والله أعلم.  

)3) الشرح املمتع )496/6).
)4) رواه البخاري )0)0)), كتاب فضل ليلة القدر, باب حتري ليلة القدر, ومسلم )69))), كتاب الصيام, باب 

فضل ليلة القدر.
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قال ابن تيمية : )واإجماع ال�سحابة على طلبها والتما�سها بعد موت النبي ] 

.
(((

دليل قاطع على ذلك(

فاإن قيل: قد اأخرج البخاري عن عبادة بن ال�سامت h قال: خرج النبي ]؛ 

الأخبركم  »خرجت؛  فقال:  الم�سلمين,  من  رجالن   
(((

فتالحى القدر,  بليلة  ليخبرنا 

بليلة �لقدر فتالحى فالن وفالن فرفعت, وع�شى �أن يكون خيرً� لكم, فالتم�شوها في 

.
(3(

�لتا�شعة و�ل�شابعة و�لخام�شة«

وهذا فيه اأن ليلة القدر رفعت.

قلت: المراد في هذا الحديث رفع العلم في اأي ليلة هي من ليالي ذلك العام, ولي�ض 

المراد رفع وجودها, ويدل على هذا قوله ] بعد اأن اأخبرهم برفعها: »فالتم�شوها 

في �لتا�شعة و�ل�شابعة و�لخام�شة« فلو كانت مرفوعة لم ياأمر بالتما�سها, وبذا قال 

اأهل العلم.

الرجالن  ] حين تالحا  النبي  القا�سي: )و�سذ قوم فقالوا: رفعت؛ لقول  قال 

فرفعت, وهذا غلط من هوؤلء ال�ساذين؛ لأن اآخر الحديث يرد عليهم, فاإنه ] قال: 

و�لت�شع« هكذا هو في  �ل�شبع  �أن يكون خيرً� لكم, فالتم�شوها في  »فرفعت, وع�شى 

اأول �سحيح البخاري, وفيه الت�سريح باأن المراد برفعها رفع بيان علم عينها, ولو كان 

.
(4(

المراد رفع وجودها لم ياأمر بالتما�سها(

))) كتاب الصيام من شرح العمدة ))/)68).
التشاجر, ورفع األصوات, واملراجعة  )التمهيد) )365/7): )وأما املالحاة فهي  البر في  ابن عبد  ))) قال 
بالقول الذي ال يصلح على حال الغضب, وذلك شؤم والله أعلم, وقد نهى رسول الله ] عنها, وعن املراء 

أشد النهي). 
)3) رواه البخاري )3)0)), كتاب فضل ليلة القدر, باب رفع ليلة القدر؛ لتالحي الناس.

)4) املنهاج )99/8)).
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وقال ابن تيمية: )واإنما رفع علمها ومعرفتها في ذلك العام؛ لأنه خرج؛ ليخبرهم 

و�لخام�شة«,  و�ل�شابعة  �لتا�شعة  في  »فالتم�شوها  ذلك:  بعد  وقوله  فاأن�سيها...؛  بها 

.
(((

ولول اأنها موجودة بعد هذا الرفع لم تلتم�ض(

�لوقفة �لر�بعة: فيما ي�سرع في �سهر رم�سان المبارك.

ي�سرع في هذا ال�سهر المبارك الإكثار من الطاعات باأنواعها, وقد �سبق بيان ما 

يفيد ا�ستحباب قيامه, والإكثار من تالوة كتاب اهلل تعالى فيه, واأن العمرة فيه لها 

اأجر عظيم, وقد ثبت كذلك ما يدل على ا�ستحباب الإكثار من ال�سدقة فيه, فعن ابن 

عبا�ض k قال: )كان ر�سول اهلل ] اأجود النا�ض بالخير, وكان اأجود ما يكون في 

�سهر رم�سان, اإن جبريل عليه ال�سالم كان يلقاه في كل �سنة في رم�سان حتى ين�سلخ, 

اأجود   [ اهلل  ر�سول  كان  لقيه جبريل  فاإذا  القراآن,   [ اهلل  ر�سول  عليه  فيعر�ض 

.
(((

بالخير من الريح المر�سلة(

قال ال�سافعي رحمه اهلل تعالى: )اأحب للرجل الزيادة بالجود في �سهر رم�سان 

منهم  كثير  ولت�ساغل  م�سالحهم,  اإلى  فيه  النا�ض  ولحاجة   ,[ اهلل  بر�سول  اقتداًء 

 .
(3(

بال�سوم وال�سالة عن مكا�سبهم(

وينبغي على الم�سلم اأن يجتهد في الع�سر الأواخر ما ل يجتهد في غيره طلباً 

لف�سل ليلة القدر, فهكذا كان النبي ], فعن عائ�سة i قالت: )كان ر�سول اهلل ] 

.
(4(

يجتهد في الع�سر الأواخر ما ل يجتهد في غيره(

))) كتاب الصيام من شرح العمدة ))/)68).
))) رواه البخاري ))90)), كتاب الصوم, باب أجود ما كان النبي ] يكون في رمضان, ومسلم)308)), كتاب 

الفضائل, باب كان النبي ] أجود الناس باخلير.
)3) اللطائف )5)3).

)4) رواه مسلم )75))), كتاب االعتكاف, باب االجتهاد في العشر األواخر.
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وعنها i اأنها قالت: )كان ر�سول اهلل ] اإذا دخل الع�سر اأحيا ليله, واأيقظ اأهله, 

.
(((

, و�سدَّ المئزر( وجدَّ

يعني  اإن هذا  ليله(, فمنهم من قال:  )واأحيا  العلم في قولها:  اأهل  وقد اختلف 

اأنه كان يحيي الليل كله بالقيام والذكر, والتعبد هلل �سبحانه وتعالى, ومنهم من قال: 

المراد اأنه كان يحيي غالبه؛ لقول عائ�سة i: )وما راأيت ر�سول اهلل ] قام ليلة 

  .
(((

حتى ال�سباح(

وكذلك اختلفوا في قولها: )و�سد المئزر(, )فقيل هو الجتهاد في العبادات زيادة 

العبادات, يقال: �سددت لهذا الأمر  الت�سمير في  ] في غيره, ومعناه  على عادته 

.
(3(

مئزري, اأي: ت�سمرت له وتفرغت, وقيل: هو كناية عن اعتزال الن�ساء(

وقد دل الحديث على م�سروعية اإيقاظ الأهل في هذه الليالي, وترغيبهم بالطاعة.

قال �سفيان الثوري: )اأحب اإلي اإذا دخل الع�سر الأواخر اأن يتهجد بالليل, ويجتهد 

.
(4(

فيه, ويُنه�ض اأهله وولده اإلى ال�سالة اإن اأطاقوا ذلك(

ومما كان يحر�ض عليه النبي ] في هذه الع�سر العتكاف, و�سهيد هذا ما ذكرته 

قبُل عن اأبي �سعيد الخدري h اأنه قال: كان ر�سول اهلل ] يعتكف في الع�سر الأو�سط 

من رم�سان, فاعتكف عاماً حتى اإذا كان ليلة اإحدى وع�سرين- وهي الليلة التي يخرج 

�الأو�خر,  �لع�شر  فليعتكف  معي  �عتكف  كان  »من  قال:  اعتكافه-  من  �سبيحتها  من 

�أ�شجد في ماء وطين من �شبيحتها,  ن�شيتها, وقد ر�أيتني 
ُ
�أ �أريت هذه �لليلة, ثم  فقد 

فالتم�شوها في �لع�شر �الأو�خر, و�لتم�شوها في كل وتر«, فمطرت ال�سماء تلك الليلة, 

))) رواه البخاري )4)0)), كتاب فضل ليلة القدر, باب العمل في العشر األواخر من رمضان, ومسلم )74))), 
كتاب االعتكاف, باب االجتهاد في العشر األواخر من رمضان.

))) رواه مسلم )746), كتاب صالة املسافرين وقصرها, باب جامع صالة الليل.
)3) املنهاج )8/))3).
)4) اللطائف ))34).
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وكان الم�سجد على عري�ض, فوكف الم�سجد, فب�ُسرت عيناي ر�سول اهلل ] على جبهته 

.
(((

اأثر الماء والطين من �سبح اإحدى وع�سرين

اأن  دليل على  الباب  يروى في هذا  اأ�سح حديث  من  )وهو  البر:  ابن عبد  قال 

يعتكف في رم�سان,  كان   [ ر�سول اهلل  لأن  �سنة م�سنونة؛  العتكاف في رم�سان 

.
(((

ويواظب على ذلك, وما واظب عليه فهو �سنة لأمته(

من  م�سجد  في  اهلل  لطاعة  ليتفرغ  الإن�سان؛  انقطاع  بالعتكاف:  )والمق�سود 

م�ساجده طلباً لف�سله وثوابه, واإدراك ليلة القدر, ولذلك ينبغي للمعتكف اأن ي�ستغل 

بالذكر والقراءة وال�سالة والعبادة, واأن يتجنب ما ل يعنيه من حديث الدنيا, ول باأ�ض 

.
(3(

اأن يتحدث قلياًل بحديث مباح مع اأهله, اأو غيرهم لم�سلحة(

رم�سان  من  ع�سر  الخام�ض  ليلة  في  الحتفال  حكم  في  �لخام�شة:  �لوقفة 

بـ)القرقيعان(.

كان الحتفال بـ)القرقيعان( عندنا من �ساأن ال�سغار, يخرجون في ليلة الخام�ض 

ع�سر من رم�سان قا�سدين بيوت النا�ض ي�ساألونهم الحلوى, فاإن اأعطوا �سكروا, واإن لم 

يعطوا ذموا, وربما خربوا واأف�سدوا, واليوم ات�سعت دائرته ف�سار النا�ض يحتفلون به 

�سغاراً, وكباراً, وتعددت �سور الحتفال به وتنوعت, فاأ�سبحت له ثياب خا�سة, ينفق 

فيها الأموال الكثيرة, وتحجز من اأجله القاعات, ويتناف�ض في مظاهر الحتفال به 

الآباء والأمهات, وهذا �ساأن اأكثر المخالفات, ل تقف عند حدها في اأول الأمر, واإنما 

))) رواه البخاري )7)0)), أبواب االعتكاف, باب االعتكاف في العشر األواخر, ومسلم)67))), كتاب الصيام, 
باب فضل ليلة القدر.

))) التمهيد )343/7).
)3) مجالس شهر رمضان )44)).
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تتجاوزه بمراحل, حتى يقال: ليت الأمر بقي على ما كان, وفي )القرقيعان( مفا�سد 

الدائمة لالإفتاء, فكان  اللجنة  للقول بتحريمه, وقد �سئلت عنه  كثيرة يكفي بع�سها 

الجواب ما يلي: )اإن الحتفال في ليلة الخام�ض ع�سر من رم�سان اأو غيرها بمنا�سبة 

ما ي�سمى »مهرجان القرقيعان« بدعة ل اأ�سل لها في الإ�سالم, وكل بدعة �ساللة, 

فيجب تركها والتحذير منها ول يجوز اإقامتها في اأي مكان, ل في المدار�ض, ول في 

الموؤ�س�سات اأو غيرها, والم�سروع في ليالي رم�سان بعد العناية بالفرائ�ض الجتهاد 

.
(((

بالقيام وتالوة القراآن والدعاء, واهلل الموفق(

))) فتاوى اللجنة الدائمة ))/59)).
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ال�شهر العا�شر

شهر شوال

وقد تحدثت حوله في اأربع وقفات:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميته.

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.

�لوقفة �لثالثة: في الت�ساوؤم ب�سوال, وحكم النكاح فيه.

�لوقفة �لر�بعة: في ا�ستحباب العمرة فيه.
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ال�شهر العا�شر

�شهر �شوال

و�لحديث حوله في �أربع وقفات:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميته.

.
(((

قال ثعلب: )�سمي �سوال؛ لأن الألبان كانت ت�سول فيه, اأي: تذهب وتقل(

  قال الزبيدي: )قال ابن دريد:  زعم قوم اأنه �سمي �سوالً؛ لأنه وافق وقتاً ت�سول 

فيه الإبل- اأي: ترفع ذنبها. وهو قول الفراء, وقال غيره: �سمي بت�سويل األبان الإبل, 

.
(((

وهو توِلّيه واإدباُره, وكذلك حال الإبل في ا�ستداد الحر, وانقطاع الرطب(

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.

�شهر �شو�ل من �الأ�شهر �لفا�شلة, وذلك الأمور:

اأ�سهر الحج التي قال اهلل تعالى فيها { ٱ  ٻ   ٻ}  اأول  اأنه  �الأول: 

]البقرة: 197[.

�لثاني: ما جاء في ف�سل �سوم �ستة اأيام منه لمن �سام رم�سان.

]: »من �شام رم�شان, ثم  h قال: قال ر�سول اهلل  اأيوب الأن�ساري  اأبي  عن 

.
(3(

�أتبعه �شتًا من �شو�ل, كان ك�شيام �لدهر«

فهذا الحديث يفيد ا�ستحباب �سوم هذه ال�ستة, واأن من �سام رم�سان ثم �سامها 

فكاأنما �سام الدهر, اأي: ال�سنة كلها.

واإتباعه ب�ست من  )واإنما كان �سيام رم�سان  تعالى:  ابن رجب رحمه اهلل  قال 

))) التبصرة البن اجلوزي ))7)).
))) تاج العروس )5)/30)7).

)3) رواه مسلم )64))), كتاب الصيام, باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان.
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من  راً  مف�سَّ ذلك  جاء  وقد  اأمثالها,  بع�سر  الح�سنة  لأن  الدهر؛  �سيام  يعدل  �سوال 

حديث ثوبان h, عن النبي ], قال: »�شيام رم�شان بع�شرة �أ�شهر, و�شيام �شتة �أيام 

ب�شهرين, فذلك �شيام �شنة«.  يعني: رم�سان, و�ستة اأيام بعده, خرجه الإمام اأحمد, 

.
(((

والن�سائي, وهذا لفظه, وابن حبان في �سحيحه, و�سححه ابن خزيمة(

وقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى: )وفي كونها من �سوال �سٌر لطيف, وهو اأنها تجري 

مجرى الُجبران لرم�سان, وتق�سي ما وقع فيه من التق�سير في ال�سوم, فتجري مجرى 

 .
(((

�سنة ال�سالة بعدها, ومجرى �سجدتي ال�سهو, ولهذا قال: »و�أتبعه«, اأي: األحقه بها(

وهنا ثالث م�شائل تتعلق ب�شيام �ل�شتة من �شو�ل:

ت�سام  اأن  ي�سترط  ول  العيد,  بعد  ب�سومها  يبادر  اأن  الأف�سل  �الأولى:  �لم�شاألة 

متوالية, لكنه الأف�سل.

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )ل فرق بين اأن ي�سومها متوالية اأو متفرقة, 

وجه ذلك الإطالق, وال�سيء اإذا اأطلق يجب اأن يكون على اإطالقه, ولم يقل النبي ]: 

�ستاً من �سوال متتابعة. بل اأطلق.                                                                             

فاإن قيل اأيهما اأف�سل: اأن يبادر, اأو اأن يقول: الأمر وا�سع, ولي اإلى اآخر ال�سهر؟

�لجو�ب: ل �سك اأنه الأول, اأي: يبادر, وذلك لوجوه:

�الأول: اأن فيه م�سارعة اإلى الخيرات.

�لثاني: اأن الإن�سان ل يدري ما يعر�ض له, فربما ياأتيه في اآخر ال�سهر ما يمنعه 

من �سيامها.

))) اللطائف ))39).
))) املنار املنيف )))).
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�سوف  اهلل  �ساء  اإن  وقال:  بال�سيء,  تهاون  اإذا  الإن�سان  اأن  جربنا  اأننا  �لثالث: 

اأفعله غداً, اأو بعد غد ا�ستمر به الت�سويف, والإهمال, و�ساع عليه الوقت حتى يخرج 

ال�سهر.

�لر�بع: اأنه اأن�سط له؛ لأنه اإذا عزم على نف�سه, واأداه فهو اأن�سط؛ لأنه لم يفارق 

ال�سوم اإل قبل يوم.

وعلى هذا فنقول: الأف�سل المبادرة في �سيامها, واإذا قلنا: الأف�سل المبادرة لزم 

اأن نقول الأف�سل التتابع؛ لأنه من لزم المبادرة, وهذا الذي عليه عمل النا�ض اليوم, 

.
(((

والحمد هلل(

�لم�شاألة �لثانية: من كان عليه ق�ساء من رم�سان, فعليه اأن يق�سي ما عليه, ثم 

ي�سوم ال�ستة من �سوال؛ ليح�سل اأجرها.   

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )فمن كان عليه ق�ساء من �سهر رم�سان فليبداأ 

اأولى من التطوع ب�سيام �ست من  اأ�سرع لبراءة ذمته, وهو  بق�سائه في �سوال, فاإنه 

�سوال, فاإن العلماء اختلفوا فيمن عليه �سيام مفرو�ض, هل يجوز اأن يتطوع قبله اأم ل؟ 

وعلى قول من جوز التطوع قبل رم�سان فال يح�سل مق�سود �سيام �ستة من �سوال اإل 

لمن اأكمل �سيام رم�سان, ثم اأتبعه ب�ست من �سوال, فمن كان عليه ق�ساء من رم�سان, 

ثم بداأ ب�سيام �ست من �سوال تطوعاً, لم يح�سل له ثواب من �سام رم�سان, ثم اأتبعه 

ب�ست من �سوال, حيث لم يكمل عدة رم�سان, كما ل يح�سل لمن اأفطر رم�سان لعذر 

ب�سيام �ستة اأيام من �سوال اأجر �سيام ال�سنة بغير اإ�سكال, ومن بداأ بالق�ساء في �سوال, 

ثم اأراد اأن يتبع ذلك ب�سيام �ست من �سوال بعد تكملة ق�ساء رم�سان كان ح�سناً؛ لأنه 

))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )376-375/7).
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.
(((

ي�سير حينئٍذ قد �سام رم�سان, واأتبعه ب�ست من �سوال(

�لم�شاألة �لثالثة: في حكم �سوم من �سام ال�ستة من �سوال ونوى في ثالثة منها 

�سوم ثالثة اأيام من كل �سهر.

قال ال�سيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )لما �سام ثالثة اأيام من �سوال قال: 

اأريد اأن اأنوي بالثالثة الباقية �سيام ثالثة اأيام من كل �سهر, فهذا قد يح�سل له ثواب 

الأمرين جميعاً؛ لأنه ي�سدق عليه اأنه �سام �ستة اأيام من �سوال, و�سام ثالثة اأيام من 

.
(((

كل �سهر, فيح�سل له الأجران جميعاً(

�لثالث: اأنه ا�ستمل على عيد الفطر, و�ساأتحدث حوله من خالل ما يلي:

�أوال: في �سبب ت�سميته.

�سوم  بعد  فيه  يفطرون  النا�ض  لأن  بهذا؛  و�سمي  �سوال,  اأيام  اأول  الفطر  عيد 

رم�سان.

ثانيًا: في كونه اأول عيد �سرع, وال�سنة التي �سرع فيها.

قال ابن حجر رحمه اهلل تعالى: )ا�ستهر في ال�سير اأن اأول عيد �سرع عيد الفطر, 

.
(3(

واأنه في ال�سنة الثانية من الهجرة(

ثالثًا: في �سوم يوم العيد. 

الفطر,  يوم  �سوم  ] عن  اهلل  ر�سول  )نهى  قال:   h الخدري  �سعيد  اأبي  عن 

.
(4(

والنحر(

))) اللطائف )398-397).
))) سلسلة محاضرات وفتاوى اللقاء الشهري )395/3).

)3) التلخيص احلبير )069/3)).
)4) رواه البخاري ))99)), كتاب الصوم, باب صوم يوم الفطر, ومسلم )7)8), كتاب الصيام, باب النهي عن صوم 

يوم الفطر, ويوم األضحى.
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قال ابن عبد البر: )و�سيام هذين اليومين ل خالف بين العلماء اأنه ل يجوز على 

حال من الأحوال, ل لمتطوع, ول لناذر, ول لقا�ض فر�ساً, ول لمتمتع ل يجد هدياً, 

ول لأحد من النا�ض كلهم اأن ي�سومهما, وهو اإجماع ل تنازع فيه, فارتفع القول في 

ذلك, وهما يومان حرام �سيامهما, فمن نذر �سيام واحد منهما فقد نذر مع�سية, 

وثبت عن النبي ] اأنه قال: »من نذر �أن يع�شي �هلل فال يع�شه«, ولو نذر ناذر �سيام 

يوم بعينه, اأو �سياماً بعينه مثل �سيام �سنة بعينها, وما كان مثل ذلك, فوافق ذلك يوم 

.
(((

فطر اأو اأ�سحى, فاأجمعوا اأن ل ي�سومهما, واختلفوا في ق�سائهما(

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى في بيان الحكمة من تحريم �سومهما: )واإنما 

نهى النبي ] عن �سيامهما؛ لأنهما يوما فرح و�سرور, والإن�سان مع ال�سوم ل ينطلق 

بفرح و�سرور.

�سبحانه  اهلل  لنعمة  اإظهاراً  وال�سرب  الأكل  بهما  يح�سل  اللذان  اليومان  فهما 

وتعالى بالنحر في اأيام النحر, واإظهاراً للفطر في يوم الفطر؛ لأن النا�ض لو �ساموا لم 

يكن هناك فرٌق بين اأول يوم من �سوال واآخر يوم من رم�سان, واختلطت الأيام التي 

يجب �سيامها بالأيام التي ل يجب, وال�سارع له نظر في التفريق.

اأو  يوم  ب�سوم  رم�سان  الإن�سان  يتقدم  اأن  نهى عن   [ الر�سول  اأن  �سبق  ولهذا 

يومين خوفاً من اأن يختلط الواجب بغيره, ولأن العبادة المحدودة بوقت اإذا لم يكن 

هناك تمييز بين طرفيها فاإنها تبدو وكاأنها غير موؤقتة, فمن اأجل هذه الحكم نهى 

النبي ] اأن ي�سام يوم عيد الفطر.

اأما يوم النحر فالحكمة فيه اأن النا�ض لو �ساموا لكان هذا عزوفاً عن تمتعهم 

))) التمهيد )77/7)).
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كان  منها...,فلما  بالأكل  تعالى  اهلل  اأمر  وقد  و�سحاياهم,  هداياهم  من  بالأكل 

ال�سوم يحول بين الإن�سان وبين اأكله من هذه ال�سعيرة العظيمة, وهي الن�سك نهى 

عنه النبي ], وهذا هو ال�سواب في التعليل.

واأما قول بع�سهم: لأن النا�ض في �سيافة اهلل حيث �سرع لهم الفطر, وحيث �سرع 

لهم النحر عيد الأ�سحى, ففي النف�ض منه �سيء؛ لأن الخلق دائماً في �سيافة اهلل عز 

وجل, بل يقال: اإنما نهي عن �سومهما من اأجل اأنهما يوما عيد, واأن الإن�سان ينبغي 

.
(((

اأن يكمل فرحه في هذين اليومين بتناول ما اأحل اهلل له(

ر�بعًا: في حمل ال�سالح في يوم العيد.

يالحظ في بع�ض بالد الم�سلمين الحر�ض من بع�سهم على الرمي بال�سالح في 

العيد, وهذا بزعمهم من اإظهار الفرح وال�سرور فيه.

ول اأدري كيف يكون تخويف الم�سلمين �سروراً وفرحاً ؟!

في جعل  �سبباً  فتكون  م�سلماً,  ت�سيب  ربما  ترمى  التي  الطلقات  بع�ض هذه  اإذ 

العيد عند اأهله عزاًء, وهذا ما حدث في بع�ض الأعياد.

وحمل ال�سالح في الأعياد غير جائز, قال البخاري رحمه اهلل تعالى في )�سحيحه(: 

)باب ما يكره من حمل ال�سالح في العيد والحرم(, ثم اأخرج ب�سنده عن �سعيد بن 

مح في اأْخَم�ِض قدمه, فلِزقت قدمه  جبير قال: كنت مع ابن عمر حين اأ�سابه �ِسنان الُرّ

كاب, فنزلُت فنزعتها, وذلك بمنى. بالِرّ

فبلغ الحجاج, فجعل يعوده, فقال الحجاج: لو نعلم من اأ�سابك.

فقال ابن عمر: اأنت اأ�سبتني.

فقال: وكيف؟

))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )9/7)0-4)4).
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قال: حملت ال�سالح في يوم لم يكن يحمل فيه, واأدخلت ال�سالح الحرم, ولم يكن 

.
(((

ال�سالح يُْدَخُل الحرم

قال ابن رجب: )وظاهر كالم ابن عمر يقت�سي اأن حمل ال�سالح يوم النحر غير 

.
(((

جائز, �سواء كان في الحرم اأو غيره, وكذلك حمله في الحرم(

وقال اأي�ساً: )وقول ابن عمر: »لم يكن يحمل فيه«, في معنى رفعه؛ لأنه اإ�سارة اإلى 

.
(3(

اأن ذلك كان عادة م�ستمرة من عهد النبي ] اإلى ذلك الزمان(

بحمل  فكيف  والرماح,  ال�سيوف  يومئٍذ  واأ�سلحتهم  ال�سالح,  لهم حمل  يجز  فلم 

ال�سالح اليوم, وا�ستعماله في الأعياد, وقد بلغ من الخطورة ما نرى ؟!

فيا لَلعلماء, ويا لَطالب العلم لهوؤلء يبينون لهم  خطر فعلهم, وعظم حرمة دماء 

الم�سلمين, واأن حمل ال�سالح في العيد غير جائز. 

خام�شًا: في حكم التهنئة بالعيد.

قال ابن حجر: )وروينا في »المحامليات« باإ�سناد ح�سن عن جبير بن نفير قال: 

كان اأ�سحاب ر�سول اهلل ] اإذا التقوا يوم العيد يقول بع�سهم لبع�ض: تقبل اهلل 

.
(4(

منا ومنك(

قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: )اأما التهنئة يوم العيد, يقول بع�سهم لبع�ض اإذا 

لقيه بعد �سالة العيد: تقبل اهلل منا ومنكم, واأحاله اهلل عليك, ونحو ذلك, فهذا 

قد روي عن طائفة من ال�سحابة اأنهم كانوا يفعلونه, ورخ�ض فيه الأئمة, كاأحمد 

وغيره.

))) رواه البخاري )966), كتاب العيدين, باب ما يكره من حمل السالح في العيد واحلرم.
))) فتح الباري )6/)0)).

)3) املصدر السابق.
)4) فتح الباري ))/549).
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لكن قال اأحمد: اأنا ل اأبتدئ اأحداً, فاإن ابتداأني اأحد اأجبته, وذلك؛ لأن جواب 

التحية واجب, واأما البتداء بالتهنئة, فلي�ض �سنة ماأموراً بها, ول هو اأي�ساً مما نهي 

 .
(((

عنه, فمن فعله, فله قدوة, ومن تركه فله قدوة, واهلل اأعلم(

اأو  العيد,  اأن يقول الم�سلم لأخيه في يوم  ال�سيخ ابن باز: )ل حرج  وقال 

غيره: تقبل اهلل منا ومنك اأعمالنا ال�سالحة, ول اأعلم في هذا- يعني: �سيغة 

التهنئة- �سيئاً من�سو�ساً, واإنما يدعو الموؤمن لأخيه بالدعوات الطيبة؛ لأدلة 

 .
(((

كثيرة وردت في ذلك(

�شاد�شًا: فيما ي�سرع في عيد الفطر.

ي�شرع في عيد �لفطر ما يلي:

اأ- التكبير في ليلة عيد الفطر, ويومه.

و�لتكبير نوعان:

�الأول: التكبير المر�سل, )ويقال له المطلق: وهو الذي ل يتقيد بحال, بل يوؤتى به 

.
(3(

في المنازل, والم�ساجد, والطرق(

.
(4(

و�لثاني: التكبير المقيد: )وهو الذي يق�سد به الإتيان في اأدبار ال�سلوات(

والم�سروع في عيد الفطر هو النوع الأول ل الثاني.

وقد قال ابن تيمية رحمه اهلل تعالى في بيان وقت ابتداء التكبير المر�سل وانتهائه 

في عيد الفطر: )وعند اأكثر العلماء من حين اإهالل العيد اإلى انق�ساء العيد, اإلى اآخر 

 .
(5(

ال�سالة والخطبة(

))) مجموع الفتاوى )4)/53)).
))) مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )3)/5)).

)3) املجموع  شرح املهذب )8/5)).
)4) املصدر السابق.

)5) مجموع الفتاوى )4)/5))).
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وقد دل على م�سروعيته في ليلة عيد الفطر قوله تعالى: {  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې}]البقرة: 185[.

اأخرج البيهقي ب�سنده عن ال�سافعي رحمه اهلل تعالى اأنه قال: )�سمعت من اأر�سى 

من اأهل العلم بالقراآن يقول: فتكملوا عدة �سوم �سهر رم�سان, وتكبروا اهلل عند اإكماله 

.
(((

على ما هداكم, واإكماله مغيُب ال�سم�ض من اآخر يوم من اأيام �سهر رم�سان(

اأنها   i اأم عطية  واأما دليل م�سروعيته في نهار عيد الفطر فهو ما ثبت عن 

نخرج  حتى  خدرها,  من  البكر  نُخرج  حتى  العيد,  يوم  نَخرج  اأن  نوؤمر  )كنا  قالت: 

الحي�ض فيكَنّ خلف النا�ض فيكبِّرن بتكبيرهم, ويدعون بدعائهم, يرجون بركة ذلك 

.
(((

اليوم, وطهرته(

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )في هذا الحديث دليل على اأن اإظهار التكبير 

خلفهم  الن�ساء  كبَّر  لما  الرجال  من  اإظهاره  ولول  العيد,  يوم  في  م�سروع  للرجال 

.
(3(

بتكبيرهم(

وكان ابن عمر k يجهر بالتكبير يوم الفطر اإذا غدا اإلى الم�سلى حتى يخرج 

.
(4(

الإمام, فيكبر بتكبيره

في  ويومه  العيد  ليلة  في  التكبير  اإظهار  على  يحر�ض  اأن  الم�سلم  على  فينبغي 

الم�ساجد والبيوت, والطرق, ل �سيما في طريقه للم�سلى, وعند انتظار الإمام ل�سالة 

العيد, وقد ن�ض غير واحد من اأهل العلم اأي�ساً على ا�ستحباب التكبير بتكبير الإمام 

))) السنن الكبرى )535/6).
))) رواه البخاري ))97), كتاب العيدين, باب التكبير أيام منى, ومسلم )890), كتاب صالة العيدين, باب ذكر 

إباحة خروج النساء في العيدين.
)3) فتح الباري )34/6)).

)4) رواه الفريابي في)أحكام العيدين) )53), وصحح األلباني إسناده في )اإلرواء) )3/)))) .
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في خطبته؛ لأثر عبداهلل بن عمر k ال�سابق.

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )واإظهار التكبير يكون في حال انتظار الإمام قبل 

خروجه..., ويكون في حال تكبير الإمام في خطبته, فاإن النا�ض يكبرون معه, كما كان 

ابن عمر يجيب الإمام بالتكبير اإذا كبر على المنبر.

.
(((

وكان عطاء ياأمر بذلك بقدر ما ي�سمعون اأنف�سهم(

فائدة: جاء التكبير عن ال�سحابة j ب�سفات متعددة, فنتج عن تعدد ال�سفات 

اختالف العلماء في �سفة التكبير, فاختار اأحمد واأبو حنيفة اأن يكون التكبير �سفعاً, 

فيقول: اهلل اأكبر اهلل اأكبر, ل اإله اإل اهلل, واهلل اأكبر اهلل اأكبر, وهلل الحمد. فهو تهليلة 

بين اأربع تكبيرات, يليها تحميد, وقال مالك وال�سافعي يكبر ثالث مرات.

�سفته:  في  العلماء  خالف  ذكر  اأن  بعد  تعالى  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  قال 

)وقاعدتنا في هذا الباب اأ�سح القواعد, اأن جميع �سفات العبادات, من الأقوال 

والأفعال, اإذا كانت ماأثورة اأثراً ي�سح التم�سك به لم يكره �سيء من ذلك, بل ي�سرع 

.
(((

ذلك كله(

واإلى هذا ذهب ابن باز رحمه اهلل تعالى, فقد قال حين �سئل عن �سفة التكبير: 

)التكبير: اهلل اأكبر اهلل اأكبر, ل اإله اإل اهلل, اهلل اأكبر اهلل اأكبر, وهلل الحمد. اأو 

يثلث: اهلل اأكبر اهلل اأكبر اهلل اأكبر, ل اإله اإل اهلل, اهلل اأكبر اهلل اأكبر اهلل اأكبر, وهلل 

الحمد. مثله: اهلل اأكبر كبيراً, والحمد هلل كثيراً, و�سبحان اهلل بكرًة واأ�سياًل. كل 

.
(3(

هذا م�سروع...(

التسهيل)  شرح  الدليل  و)فقه   ,(4(9/6( و)املنهاج)   ,((56/3( )املغني)  وانظر   ,((34/6( الباري  فتح   (((
.((((/((

))) مجموع الفتاوى )4)/)4)).
)3) فتاوى نور على الدرب )3)/355).
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ب - الغت�سال.
.
(((

كان ابن عمر k يغت�سل يوم الفطر قبل اأن يغدو

.
(((

قال ابن ر�سد: )اأجمع العلماء على ا�ستح�سان الغ�سل؛ ل�سالة العيدين(

وقال النووي: )ي�ستحب الغ�سل للعيدين, وهذا ل خالف فيه, والمعتمد فيه اأثر 

.
(3(

ابن عمر, والقيا�ض على الجمعة(

وقد دل اأثر ابن عمر k على اأن الغ�سل يكون عند الخروج ل�سالة العيد, وهذا 

ل يعني اأنه غير جائز قبل ذلك, فاإنه جائز فجَر العيد, بل ذهب جمع من اأهل العلم 

اإلى جوازه قبل الفجر.

قال ابن قدامة: )وقال ابن عقيل: المن�سو�ض عن اأحمد اأنه قبل الفجر وبعده؛ لأن 

زمن العيد اأ�سيق من وقت الجمعة, فلو وقف على الفجر ربما فات, ولأن المق�سود 

منه التنظف, وذلك يح�سل بالغ�سل في الليل؛ لقربه من ال�سالة, والأف�سل اأن يكون 

.
(4(

بعد الفجر؛ ليخرج من الخالف, ويكون اأبلغ في النظافة؛ لقربه من ال�سالة(

.
(5(

وقال النووي: )ويجوز بعد الفجر قطعاً, وكذا قبله على الأظهر(

ج  - التجمل, والتطيب.
 k دل على م�سروعية التجمل في العيد ما اأخرج البخاري عن عبداهلل بن عمر

اأنه قال: اأخذ عمر ُجبة من اإ�ستبرٍق تباع في ال�سوق, فاأخذها فاأتى ر�سول اهلل ] 

فقال: يا ر�سول اهلل, ابتع هذه, تجمل بها للعيد والوفود, فقال له ر�سول اهلل ]: 

.
(6(

»�إنما هذه لبا�ض من ال خالق له«

))) رواه عبدالرزاق )5753), )309/3), كتاب صالة العيدين, باب االغتسال في يوم العيد. وإسناده صحيح.
))) بداية املجتهد  )6))).

)3) املجموع )9/5).
)4) املغني )58/3)).

)5) روضة الطالبني ))))).
)6) رواه البخاري )948), كتاب العيدين, باب في العيدين, والتجمل فيه.
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فقول عمر h: )تجمل بها للعيد والوفود( يدل على اأن التجمل في العيد كان 

معتاداً بينهم, وقد اأقره ] على ما قال, واإنما لم ياأخذها؛ لأنها من اإ�ستبرق, اأي: 

حرير, وهو محرم على الرجال.

وروى البيهقي باإ�سناده عن نافع اأن ابن عمر كان يلب�ض في العيدين اأح�سن 

.
(((

ثيابه

قال ابن رجب: )وهذا التزين في العيد ي�ستوي فيه الخارج اإلى ال�سالة, والجال�ض 

.
(((

في بيته, حتى الن�ساء وال�سبيان(

وهذا ل يعني اأن المراأة تخرج لل�سالة متزينة, ولكن تتزين في بيتها, وحيث ل 

يراها اإل من يحل لها اإظهار الزينة عنده.

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )اأما الن�ساء فال تلب�ض الثياب الجميلة عند 

خروجها اإلى م�سلى العيد؛ لقول النبي ]: »وليخرجن َتِفالت« اأي: في ثياب عادية 

.
(3(

لي�ست ثياب تبرج, ويحرم عليها اأن تخرج متطيبة متبرجة(

ومما ي�سرع في هذا اليوم اأي�ساً التطيب, لما جاء باإ�سناد �سحيح عن نافع اأن ابن 

.
(4(

عمر k كان يغت�سل, ويتطيب يوم الفطر

قال ابن عبدالبر رحمه اهلل تعالى: )واتفق الفقهاء على اأنه- اأي: الغ�سل- ح�سن 

.
(5(

لمن فعله, والطيب يجري عندهم منه, ومن جمعهما فهو اأف�سل(

الزينة للعيد, وصحح ابن  البيهقي في السنن الكبرى ))))6), )543/6), كتاب صالة العيدين, باب  ))) رواه 
رجب إسناده. 

))) فتح الباري )6/)7).
)3) مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى )6)/7))).

العيد, والفريابي في  العيدين, باب في االغتسال يوم  , كتاب صالة  )4) رواه عبدالرزاق ))575), )309/3)  
)أحكام العيدين), ح )6)).

)5) االستذكار )7/))).
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د - الأكل قبل الخروج اإلى ال�سالة.

ي�ستحب في عيد الفطر الأكل قبل الخروج ل�سالة العيد. 

و�سهيد هذا ما اأخرج البخاري عن اأن�ض h اأنه قال: )كان ر�سول اهلل ] ل يغدو 

.
(((

يوم الفطر حتى ياأكل تمرات(

قال ابن المنذر رحمه اهلل تعالى: )والذي عليه اأكثر اأهل العلم ا�ستحباب الأكل 

.
(((

قبل الغدو اإلى الم�سلى يوم الفطر(

وقال ابن رجب رحمه اهلل تعالى في بيان الحكمة من م�سروعية الأكل يوم الفطر 

اإلى  بالمبادرة  الخروج  قبل  الفطر  يوم  الأكل  ُعلَِّل  )وقد  ال�سالة:  اإلى  الخروج  قبل 

الفطر يوم العيد؛ ليظهر مخالفته لرم�سان حيث كان تحريم الأكل في نهاره.

وقد علل باأن ال�سنة تاأخير ال�سالة يوم الفطر, فيكون الأكل قبل الخروج اأ�سكن للنف�ض.                                                                                                                               

وقد روى الإمام اأحمد: ثنا عبدالرزاق, عن ابن جريج: اأخبرني عطاء, اأنه �سمع ابن 

عبا�ض يقول: اإن ا�ستطعتم اأن ل يغدو اأحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل.

قال: فما اأدع اأن اآكل قبل اأن اأغدو منذ �سمعت ذلك من ابن عبا�ض.

ُل هذا؟ قلت: فعلى ماذا تُاأِوّ

قال: اأظنه �سمعه من النبي ].                                                                                                                             

قال: كانوا ل يخرجون حتى يمتد ال�سحى, فيقولون: نطعم؛ حتى ل نعجل على �سالتنا.                                                                                                                                          

على  ال�سدقة  ت�سرع  ال�سالة  قبل  الفطر  يوم  اأن  وهو  اآخر,  معنًى  بع�سهم  وذكر    

.)
(3(

الم�ساكين بما ياأكلونه خ�سو�ساً التمر, في�سرع له اأن ياأكل معهم وي�ساركهم

))) رواه البخاري )953), كتاب العيدين, باب األكل يوم الفطر قبل اخلروج.
))) األوسط )4/)9)).

)3) فتح الباري )89/6-90) بتصرف.
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الماأكول قبل  ا�ستحباب كون  ياأكل تمرات( يدل على  وقوله في الحديث: )حتى 

الخروج تمراً. 

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )اأقلها ثالث, واأكثرها ما تتحمله المعدة, لكن 

ثلث لطعامه, وثلث ل�سرابه, وثلث لنف�سه.

فاإن لم يجد تمراً, فهل الأكل مق�سود لذاته اأم نقول: اإذا لم تجد تمراً فال تاأكل ؟  

الجواب: المعنى الأول, وهو اأن الأكل مق�سود لذاته, وربما ناأخذه من حديث ابن بريدة 

عن اأبيه »حتى يطعم«, فاإن هذا داخل فيه, ثم نقول: التمر حلوى وغذاء وفاكهة, فاإذا لم 

نجد التمر الذي فيه هذه الفوائد الثالث وجدنا غيره مما فيه الغذاء والطعم, وقد قال 

اهلل تعالى: {ہ  ہ  ہ  ھ}]التغابن: 16[, اإذاً اإذا لم يجد تمراً فلياأكل مما �سواه.

ولكن هل يختار الحلو اأو نقول له: كل ما �سئت؟

قال بع�ض العلماء: يختار الحلو؛ لأنه اأقرب اإلى التمر, وهذا �سحيح, فله اأن ياأكل الخبز 

.
(((

بالع�سل, ولكن يجعل بدل التمر قطع الخبز ثالث قطعات, اأو خم�ساً ح�سب ما يكون(

قال ابن الملقن: )فاإن قلت: فما الحكمة في الفطر على تمرات؟                                          

قلت: لأنه كان يحب الحلواء, وقال الداودي: لأنه مثَّل النخلة بالم�سلم, ولأنه قيل: 

.
(((

اإنها ال�سجرة الطيبة(

 :[ النبي  عن   h اأن�ض  عن  الجزم  ب�سيغة  تعليقاً  البخاري  اأخرج  وقد 

.
(3(

)وياأكلهَنّ وتراً(

وي�ستفاد منه م�سروعية قطع اأكل التمرات على وتر.

))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )54/5)).
))) التوضيح لشرح اجلامع الصحيح )77/8).

قال:  أنه  إال   ((87/(9( أحمد  ووصله  اخلروج,  قبل  الفطر  يوم  األكل  باب  العيدين,  كتاب  في   (3(
)ويأكلهن أفراداً).
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لقوله:  وتر؛  على  الأكل  هذا  قطع  )ي�سرع  تعالى:  اهلل  رحمه  عثيمين  ابن  قال 

 .
(((

وياأكلهن وتراً(

فائدة: قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى:

اأو  اأن تقطعه على وتر  )هل نقي�ض على ذلك ما �سواه, ونقول: كل الأكل ينبغي 

نقول: ل نقي�ض؛ لأن تخ�سي�ض ال�سحابي لتمر يوم العيد بالوترية يدل على اأن النبي 

] كان ل يراعي ما �سواه في ذلك؟

الظاهر- واهلل اأعلم- الثاني, اأن ما �سواه ل نالحظ قطعه على وتر اإل بدليل, 

وعلى هذا فما عرف عند العامة اإذا انتهيت من �سرب �سيء اأو اأكله قال: اأوتر.

اأنه  عنه  ينقل  ولم  دائماً,  ويتع�سى  يتغدى  كان   [ الر�سول  لأن  ب�سحيح؛  لي�ض 

كان يالحظ ذلك, وكذلك ال�سحابة j بين يديه ياأكلون لم يذكروا عنه اأنه يالحظ 

اللقيمات التي ياأخذها من ال�سحفة بحيث تكون وتراً, فلما لم ينقل ذلك مع كثرته 

وتكرره, ونُ�ض على بع�ض الأ�سياء �سار الحكم مخت�ساً بتلك الأ�سياء, وهذا هو الأقرب 

عندي, ولكن يبقى اأن يقول قائل: األم يثبت عن الر�سول ] اأنه قال: »�إن �هلل وتر يحب 

�لوتر«؟

�لجو�ب: بلى اإذاً كيف ل يقول قائل: اإنه ينبغي لنا اأن نوتر في كل �سيء؟                                       

نقول: اإن معنى الحديث: اأن اهلل عز وجل �سرع لعباده عبادات كثيرة كلها تقطع 

على وتر؛ لأنه يحب الوتر, ول يلزم من ذلك اأن اهلل �سبحانه وتعالى �سرع لعباده اأن 

يجعلوا حتى عاداتهم مقطوعة على الوتر, والدليل اأن الر�سول ] كان ل يراعي ذلك, 

ولو كان ذلك من الأمور المحبوبة اإلى اهلل لكان اأول النا�ض اإثباتاً لها ر�سول اهلل ], 

))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )55/5)).
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هذا هو الذي يظهر لي, ويكون معنى قوله ]: »�إن �هلل وتر يحب �لوتر«, اأي: فيما 

�سرعه, ولهذا تجد الم�سروعات كلها مقطوعة على وتر, فال�سلوات مقطوعة على وتر 

في الليل وفي النهار, وال�سيام وتر؛ لأنه �سهر واحد بالن�سبة للمجموع, والطواف وتر, 

.
(((

وال�سعي وتر, والوقوف وتر...(

هـ - اإخراج زكاة الفطر.

ي�سرع في هذا اليوم اإخراج زكاة الفطر قبل الخروج ل�سالة العيد, وهذا اأف�سل 

وقت تُخرُج فيه.

فعن ابن عمر k : )اأن النبي ] اأمر بزكاة الفطر اأن توؤدى قبل خروج النا�ض 

 .
(((

اإلى ال�سالة (

قال القرطبي: )وبهذا الحديث قال جمهور العلماء, وا�ستح�سنوه؛ لي�ستغني بها 

  .
(3(

الم�ساكين عن ال�سوؤال في ذلك اليوم(

و - الذهاب لل�سالة ما�سياً.

عن علي h قال: )من ال�سنة اأن تخرج اإلى العيد ما�سياً, واأن تاأكل �سيئاً قبل اأن 

              .
(4(

تخرج(

))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )55/5)-56)).
))) رواه البخاري )509)), كتاب الزكاة, باب الصدقة قبل العيد, ومسلم )986), كتاب الزكاة, باب األمر بإخراج 

زكاة الفطر قبل الصالة.
)3) املفهم )3/3)).

)4) رواه الترمذي )530), أبواب العيدين, باب في املشي يوم العيد, وابن ماجه )96))), كتاب إقامة الصالة 
والسنة فيها, باب ما جاء في اخلروج إلى العيد ماشياً. وقال الترمذي: )حديث حسن).

قال األلباني رحمه الله تعالى في )اإلرواء) )03/3)): )قلت: وإسناده ضعيف جداً من أجل احلارث هذا, وهو   
األعور فقد كذبه الشعبي, وأبو إسحاق, وابن املديني, وضعفه اجلمهور.

ولعل الترمذي إمنا حسن حديثه؛ ألن له شواهد كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد القرظ, وابن عمر,=   
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قال الترمذي: )والعمل على هذا الحديث عند اأكثر اأهل العلم ي�ستحبون اأن يخرج 

                                                   .
(((

الرجل اإلى العيد ما�سياً(

قال ابن قدامة: )واإن كان له عذر, وكان مكانه بعيداً فركب فال باأ�ض اأن يركب, 

قال اأحمد رحمه اهلل: نحن نم�سي ومكاننا قريب, واإن بعد ذلك عليه فال باأ�ض 

.
(((

اأن يركب(

ز - المخالفة بين طريق الذهاب والإياب.

.
(3(

عن جابر بن عبداهلل k قال: )كان النبي ] اإذا كان يوُم عيد خالف الطريق(

اإذا ذهبوا في  العلم لالإمام وغيره  اأهل  قال ابن رجب: )وقد ا�ستحب كثير من 

طريق اإلى العيد اأن يرجعوا في غيره, وهو قول مالك والثوري وال�سافعي واأحمد..., 

.
(4(

ولو رجع من الطريق الذي خرج منه لم يكره(

وقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في بيان الحكمة التي من اأجلها كان النبي ] 

يخالف الطريق يوم العيد: )وكان ] يخالف الطريق يوم العيد, فيذهب في طريق, 

ويرجع في اآخر, فقيل: لي�سلم على اأهل الطريقين, وقيل: لينال بركته الفريقان, وقيل: 

= وأبي رافع, وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فمجموعها يدل على أن للحديث أصاًل, سيما وقد وجدت له 
شاهداً مرساًل عن الزهري: »أن رسول الله ] لم يركب في جنازة قط, وال في خروج أضحى وال فطر«.

أخرجه الفريابي في »أحكام العيدين« )7))/)): ثنا عبدالله بن عبد اجلبار احلمصي ثنا محمد بن حرب   
ثنا الزبيدي عنه.

قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات, ولكنه مرسل.  
ثم روى الفريابي )7))/)و)) عن سعيد بن املسيب أنه قال: »سنة الفطر ثالث: املشي إلى املصلى, واألكل   

قبل اخلروج, واالغتسال«. وإسناده صحيح).
))) سنن الترمذي, أبواب العيدين, باب في املشي يوم العيد.

))) املغني )3/)6)).
)3) رواه البخاري )986), كتاب العيدين, باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد.

)4) فتح الباري )66/6)).
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ليق�سي حاجة من له حاجة منهما, وقيل: ليظهر �سعائر الإ�سالم في �سائر الفجاج 

والطرق, وقيل: ليغيظ المنافقين بروؤيتهم عزة الإ�سالم واأهله, وقيام �سعائره, وقيل: 

لتكثر �سهادة البقاع, فاإن الذاهب اإلى الم�سجد والم�سلى اإحدى خطوتيه ترفع درجة, 

والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع اإلى منزله, وقيل وهو الأ�سح: اإنه لذلك كله, ولغيره 

.
(((

من الحكم التي ل يخلو فعله منها(

فائدة: قال ال�سيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )األحق بع�ض اأهل العلم بذلك 

�سالة الجمعة, قال: ي�سرع اأن يخالف الطريق فيها؛ لأن �سالة الجمعة �سالة اجتماع 

عام, و�سالة في عيد, وهو عيد الأ�سبوع, ففيها نوع م�سابهة ل�سالة العيد.

لكن من المعلوم اأن كل قيا�ض ل بد فيه من اأربعة اأركان: وهي الأ�سل, والفرع, 

والحكم, والعلة.                                                    

فالأ�سل هو المقي�ض عليه, والفرع: المقي�ض, والحكم: مقت�سى خطاب ال�سرع, 

والعلة: الو�سف المنا�سب الذي يجمع بين الأ�سل والفرع.                                                                                                        

هنا يقولون: نقي�ض �سالة الجمعة على �سالة العيد فينبغي, فيها المخالفة.

فالأ�سل: �سالة العيد, والفرع: �سالة الجمعة, والحكم: المخالفة, والعلة: نحن 

ذكرنا اأربع علل م�ستنبطة, يقولون: �سهادة الطريق لالإن�سان حتى في �سالة الجمعة, 

والجمعة اأقوى واأ�سد فر�ساً من �سالة العيد.

يكون  األ  وهو  �سحته,  �سرط  لختالل  ي�سح  ل  القيا�ض  هذا  اإن  نقول:  ولكننا 

مخالفاً للن�ض, وهنا في هذا القيا�ض مخالفة فيما يظهر للن�سو�ض, حيث اإن الر�سول 

] ي�سلي الجمعة اأكثر من �سالة العيد, ومع ذلك ما ورد اأن الر�سول ] كان يخالف 
الطريق, ول اأر�سد اإليه ل فعاًل, ول قولً, ول اإيماًء, واإذا كان كذلك فلي�ض بم�سروع, 

))) زاد املعاد ))/433).
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وقد �سبق لنا في هذا الباب قاعدة مهمة, وهو اأن كل �سيء وجد �سببه في عهد النبي 

اإن الر�سول ] ل يمكن  اإذ  ], ولم يحد فيه �سنة فاإن ال�سنة فيه الترك والعدم؛ 
اأن يدع ما وجد �سببه وهو اأمر م�سروع, وعلى هذا فنقول: هذا القيا�ض ظاهره اأنه 

.
(((

يخالف الن�ض, فال يعتبر(

ح - اأداء �سالة العيد.

اأداء �سالة العيد من اأف�سل اأعمال هذا اليوم, ولي�ض ح�سورها خا�ساً بالرجال, 

بل هو م�سروع للن�ساء اأي�ساً.

فعن اأم عطية i قالت: )اأمرنا ر�سول اهلل ] اأن نخرجهن في الفطر والأ�سحى؛ 

, والحي�ض, وذوات الخدور, فاأما الحي�ض فيعتزلن ال�سالة, وي�سهدن الخير, 
(((

العواتق

اإحدانا ل يكون لها جلباب, قال: »لُتلب�شها  يا ر�سول اهلل,  ودعوة الم�سلمين, قلت: 

.
(3(

�أختها من جلبابها«

وهذا يدل على اأن الحي�ض يخرجن لل�سالة اأي�ساً, ولكنهن يعتزلن الم�سلى, وقد 

األفاظ الحديث: )وحتى نخرج الحي�ض, فيكبرن بتكبيرهم, ويدعون  جاء في بع�ض 

.
(5(

)
(4(

بدعائهم, يرجون بركة ذلك اليوم, وطهرته

اأداوؤها في الم�سلى, قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى:  وال�سنة في �سالة العيد 

)كان ] ي�سلي العيدين في الم�سلى..., ولم ي�سل العيد في م�سجده اإل مرة واحدة 

))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )88/5)).
))) قال النووي: )قال أهل اللغة: العواتق: جمع عاتق, وهي اجلارية البالغة..., قالوا: سميت عاتقاً؛ ألنها عتقت 
من امتهانها في اخلدمة, واخلروج في احلوائج, وقيل: قاربت أن تتزوج, فتعتق من قهر أبويها وأهلها, وتستقل 

في بيت زوجها).
)3) رواه البخاري )974), كتاب العيدين, باب خروج النساء واحليض إلى املصلى, ومسلم )890), كتاب صالة 

العيدين,  باب ذكر إباحة خروج النساء.
)4) قال ابن حجر: )بضم الطاء املهملة, وسكون الهاء لغة في الطهارة, واملراد بها التطهر من الذنوب).

)5) سبق تخريجه.
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اأ�سابهم المطر, ف�سلى بهم العيد في الم�سجد اإن ثبت الحديث, وهو في �سنن اأبي 

.
(((

داود وابن ماجه, وهديه كان فعلهما في الم�سلى دائماً(

وقال ال�سيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )ال�سنة في �سالة العيد اأن تكون في 

ال�سحراء؛ لأن الر�سول ] كان يخرج في �سالة العيد اإلى ال�سحراء, مع اأنه اأخبر باأن 

ال�سالة في م�سجده خير من األف �سالة, ومع ذلك يدع ال�سالة في م�سجده؛ ليخرج 

.
(((

اإلى الم�سلى في�سلي فيه(

�لوقفة �لثالثة: في الت�ساوؤم ب�سوال, وحكم النكاح فيه.

النكاح فيه,  اأهل الإ�سراك في الجاهلية يت�ساءمون ب�سوال, ويكرهون عقد  كان 

وقد بين اأبو العبا�ض القرطبي �سبب ت�ساوؤمهم, واأنه )من جهة اأن �سوالً من ال�سول, 

هلكوا.                                                            اأي:  نعامتهم,  �سالت  قالوا:  اإذ  الهالك؛  عن  كناية  جعلوه  وقد  الرفع,  وهو 

ف�سوال معناه: كثير ال�سول, فاإنه للمبالغة, فكاأنهم كانوا يتوهمون اأن كل من تزوج في 

�سوال منهن �سال ال�سناآن بينها وبين الزوج, اأو �سالت نفرته, فلم تح�سل لها ُحظوة 

.
(3(

عنده(

.
(4(

وقد بين النبي ] بطالن التطير باأنواعه في قوله: »ال عدوى, وال طيرة...«

واأبطل ] الت�ساوؤم ب�سوال على وجه الخ�سو�ض, فتزوج عائ�سة i في �سوال واأم 

�سلمة i كذلك.

وقد �سح عن عائ�سة i اأنها قالت: )تزوجني ر�سول اهلل ] في �سوال, وبنى بي 

.
(5(

في �سوال, فاأي ن�ساء ر�سول اهلل ] كان اأحظى عنده مني؟(

))) زاد املعاد ))/5)4).
))) مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى )6)/30)-)3)).

)3) املفهم )4/4))).
)4) سبق تخريجه.

)5) رواه مسلم )3)4)), كتاب النكاح, باب استحباب التزوج والتزويج في شوال.
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قال عروة راوي هذا الحديث عنها: وكانت ت�ستحب اأن تُدخل ن�ساءها في �سوال.

اأكثر حظوة مني, يقال  اأي:  قال المباركفوري: )قولها: »كان اأحظى عنده مني« 

حظيت المراأة عند زوجها تحظى حظوة بال�سم والك�سر: �سعدت به, ودنت من قلبه, 

من  الجاهلية  اأهل  عليه  كان  ما  على  الرد  ذلك  ذكر  من  عائ�سة  ومق�سود  واأحبها, 

.
(((

التطير ب�سهر �سوال, واأن من تزوجت فيه ل ي�ستقيم اأمرها(

واأما حكم النكاح في �سوال فقد قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى فيه: )ي�ستحب 

�سبب  يكن هناك  لم  اإذا  واأما  فا�سدة,  اإزالة عقيدة  به  المق�سود  كان  اإذا  �سوال  في 

.
(((

يقت�سي اأن يكون في �سوال, فاإن �سوالً وغيره من ال�سهور على حد �سواء(

�لوقفة �لر�بعة: في ا�ستحباب العمرة فيه.

ا�ستحب جمع من اأهل العلم العمرة في اأ�سهر الحج, ومنها �سوال, و�سياأتي بحث 

الم�ساألة في الحديث حول �سهر ذي القعدة.

))) منة املنعم في شرح صحيح مسلم ))/385).
))) شرح صحيح مسلم )8/4)6), وفي املسألة خالف بني أهل العلم, فمنهم من استحب النكاح فيه, ومنهم من 
لم ير للنكاح فيه مزية على غيره من األشهر, فانظر: )املفهم) )4/4))), و)املنهاج) )3/9))), و)اإلنصاف مع 

املقنع والشرح الكبير) )0)/85), و)حاشية ابن عابدين) )58/4), و)نيل األوطار) )))/83)).
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ال�شهر الحادي ع�شر

شهر ذي القعدة

وقد تحدثت حوله في وقفتين:

�الأولى: في �سبب ت�سميته.

�لثانية: في ف�سله.
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ال�شهر الحادي ع�شر

�شهر ذي القعدة

و�لحديث حوله في وقفتين:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميته.

: وك�سرها- لقعودهم فيه 
(((

قال علم الدين ال�سخاوي: )القعدة بفتح القاف- قلت

.
(((

عن القتال, والترحال(

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.

�سهر ذي القعدة �سهر فا�سل, وذلك لأمور:

�الأول: اأنه اأحد الأ�سهر الحرم, فيثبت له ما ثبت لها من ف�سل.

�لثاني: اأنه اأحد اأ�سهر الحج التي قال اهلل تعالى فيها: {ٱ  ٻ   ٻ}.

�لثالث: اأنه الثالثون التي واعد اهلل عز وجل فيها مو�سى عليه ال�سالم.

قوله  في  يقول  مجاهداً  �سمعت  قال:  �سعيد,  اأبي  عن  ب�سنده  الطبري  اأخرج 

تعالى: {ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ}]الأعراف: 142[. قال: ذو القعدة 

.
(3(

والع�سر الأول من ذي الحجة

�لر�بع: اأن ُعَمر النبي ] كلها كانت فيه اإل واحدة في ذي الحجة.

فعن قتادة اأن اأن�ساً h اأخبره اأن ر�سول اهلل ] اعتمر اأربع عَمر, كلهن في ذي 

القعدة,  الحديبية في ذي  اأو زمن  الحديبية,  التي مع حجته: عمرة من  اإل  الَقعدة 

))) القائل هو ابن كثير رحمه الله تعالى.
))) بواسطة )تفسير القرآن العظيم) )96)/7).

)3) تفسير الطبري )0)/5)4).
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وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة, وعمرة من جعرانة حيث ق�سم غنائم حنين 

.
(((

في ذي القعدة, وعمرة مع حجته

قال النووي رحمه اهلل تعالى: )قال العلماء: واإنما اعتمر النبي ] هذه العمر في 

ذي القعدة؛ لف�سيلة هذا ال�سهر, ولمخالفة الجاهلية في ذلك, فاإنهم كانوا يرونه من 

اأفجر الفجور..., ففعله ] فيها؛ ليكون اأبلغ في بيان جوازه فيها, واأبلغ في اإبطال ما 

.
(((

كانت الجاهلية عليه, واهلل اأعلم(

الحج  اأ�سهر  ال�سهرين, وكالهما من  كلها كانت في هذين   [ النبي  ولأن عمر 

ا�ستحب  غير واحد من اأهل العلم  العمرة في اأ�سهر الحج ل �سيما �سهر ذي القعدة؛ 

اإذ غالب عمر النبي ] كانت فيه.

قال ال�سيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )وت�سن-اأي: العمرة- اأي�ساً في اأ�سهر 

.
(3(

الحج, وهي �سوال, وذو القعدة, وذو الحجة؛ لأن النبي ] خ�سها بالعمرة(

فائدة في �لمفا�شلة بين �لعمرة في رم�شان, و�لعمرة في �أ�شهر �لحج.

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )وقد روي عن طائفة من ال�سلف, منهم ابن عمر, 

وعائ�سة, وعطاء تف�سيُل عمرة ذي القعدة, و�سوال على عمرة رم�سان؛ لأن النبي ] 

اعتمر في ذي القعدة, وفي اأ�سهر الحج حيث يجب عليه الهدي اإذا حج من عامه؛ لأن 

.
(4(

الهدي زيادة ن�سك, فيجتمع ن�سك العمرة مع ن�سك الهدي(

واإلى هذا مال ابن القيم رحمه اهلل تعالى, حيث قال: )واأما المفا�سلة بينه وبين 

))) رواه البخاري )778)), كتاب العمرة, باب كم اعتمر النبي ], ومسلم )53))), كتاب احلج, باب بيان عدد 
عمر النبي ] وزمانهن.

))) املنهاج )460/8).
)3) الشرح املمتع )378/7).

)4) اللطائف )456).
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ا فاتها الحج  العتمار في رم�سان, فمو�سع نظر, فقد �سح عنه اأنه اأمر اأم معقل لَمّ

معه اأن تعتمر في رم�سان, واأخبرها اأن عمرة في رم�سان تعدل حجة.

واأي�ساً: فقد اجتمع في عمرة رم�سان اأف�سُل الزمان, واأف�سل البقاع, ولكَنّ اهلل لم 

يكن ليختار لنبيه ] في عمره اإل اأولى الأوقات, واأحقها بها, فكانت العمرة في اأ�سهر 

الحج نظير وقوع الحج في اأ�سهره, وهذه الأ�سهر قد خ�سها اهلل تعالى بهذه العبادة, 

القعدة  وذو  الحج,  اأ�سهر  بها  الأزمنة  فاأولى  اأ�سغر,  حج  والعمرة  لها,  وقتاً  وجعلها 

اأو�سطها, وهذا مما ن�ستخير اهلل فيه, فمن كان عنده ف�سل علم, فلير�سد اإليه.

وقد يقال: اإن ر�سول اهلل ] كان ي�ستغل في رم�سان من العبادات بما هو اأهم 

ر العمرة  من العمرة, ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة, فاأخَّ

ر نف�سه على تلك العبادات في رم�سان, مع ما في ترك ذلك  اإلى اأ�سهر الحج, ووفَّ

من الرحمة باأمته, والراأفة بهم, فاإنه لو اعتمر في رم�سان لبادرت الأمة اإلى ذلك, 

وكان ي�سق عليها الجمع بين العمرة وال�سوم, وربما ل ت�سمح اأكثر النفو�ض بالفطر 

الم�سقة,  العمرة, و�سوم رم�سان, فتح�سل  على تح�سيل  العبادة حر�ساً  في هذه 

يعمله,  اأن  يحب  وهو  العمل  من  كثيراً  يترك  كان  وقد  الحج,  اأ�سهر  اإلى  فاأخرها 

 .
(((

خ�سية الم�سقة عليهم(

وذهب اأكثر اأهل العلم اإلى اأنها في رم�سان اأف�سل منها في �سائر الأ�سهر.

))) زاد املعاد ))/)9), وقد اختلف أهل العلم في فهم كالم ابن القيم هذا, فمنهم من يرى أنه مال إلى أن العمرة 
في أشهر احلج أفضل منها في رمضان, وقد صرح بذا املرداوي رحمه الله تعالى حيث قال في )اإلنصاف مع 
املقنع والشرح الكبير) )88/9)): )اختار في »الهدي« أن العمرة في أشهر احلج أفضل, ومال إلى أن فعلها في 
أشهر احلج أفضل من فعلها برمضان). ومنهم من يرى أن ابن القيم رحمه الله تعالى تردد, ولم ميل لشيء, 
وقد صرح بذا ابن عثيمني رحمه الله تعالى, حيث قال في )الشرح املمتع) )460/7): )وقد تردد ابن القيم 

رحمه الله أيهما أفضل: العمرة في أشهر احلج أو العمرة في رمضان؟).
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واإلى هذا ذهب ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل تعالى, فقد قال في جواب �سوؤال عن 

العمرة �سهر رم�سان؛ لقول  توؤدى فيه  )اأف�سل زمان  اأ�سهر الحج:  ف�سل العمرة في 

النبي ]: »عمرة في رم�شان تعدل حجة« متفق على �سحته.

وفي رواية اأخرى في البخاري: »تق�شي حجة معي«.

وفي م�سلم: »تق�شي حجة �أو حجة معي« هكذا بال�سك, يعني: معه ].

ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة؛ لأن عمره ] كلها وقعت في ذي القعدة, وقد 

.
(((

قال �سبحانه وتعالى: {وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ            جئ}(

وكذا ال�سيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى ذهب اإلى هذا, حيث قال: )الظاهر اأن 

العمرة في رم�سان اأف�سل؛ لقوله: »تعدل حجة« , واأن النبي ] كرر العمرة في اأ�سهر 

الحج؛ لتزول عقيدة اأهل الجاهلية الذين يعتقدون اأن العمرة في اأ�سهر الحج من اأفجر 

الفجور, ويقولون: اإذا عفا الأثر, وبراأ الدبر, ودخل �سفر حلت العمرة لمن اعتمر؛ 

.
(((

حتى ياأتي النا�ض في غير اأ�سهر الحج اإلى مكة, فيح�سل ارتفاع اقت�سادي(

اأف�سل منها في رم�سان,  الحج  اأ�سهر  ] في  للنبي  العمرة  اأن  ينافي  وهذا ل 

قال ابن حجر رحمه اهلل تعالى: )الذي يظهر اأن العمرة في رم�سان لغير النبي ] 

اأف�سل, واأما في حقه فما �سنعه هو اأف�سل؛ لأن فعله لبيان جواز ما كان اأهل الجاهلية 

يمنعونه, فاأراد الرد عليهم بالقول والفعل, وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقه 

.
(3(

اأف�سل, واهلل اأعلم(

))) فتاوى ابن باز )7)/)43).
))) الشرح املمتع )460/7).

)3) فتح الباري )747/3).
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ال�شهر الثاني ع�شر

شهر ذي الحجة

وقد تحدثت حوله في �شت وقفات:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميته.

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.

�لوقفة �لثالثة: في الع�سر الأول من ذي الحجة.

�لوقفة �لر�بعة: في يوم عرفة.

�لوقفة �لخام�شة: في يوم النحر.

�لوقفة �ل�شاد�شة: في اأيام الت�سريق.
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ال�شهر الثاني ع�شر

�شهر ذي الحجة

و�لحديث حوله في �شت وقفات:

�لوقفة �الأولى: في �سبب ت�سميته.

 :
(((

قلت الحاء-  بك�سر  )الحجة:  تعالى:  اهلل  رحمه  ال�سخاوي  الدين  علم  قال 

.
(((

وفتحها- �سمي بذلك؛ لإيقاعهم الحج فيه(

�لوقفة �لثانية: في ف�سله.

�سهر ذي الحجة �سهر ذو ف�سل عظيم, دلت على ف�سله الأمور الآتية:

�الأول: اأنه اأحد الأ�سهر الحرم, فيثبت له ما ثبت لها من ف�سل.

الأ�سهر  اأف�سل  هو  الحجة  ذي  �سهر  اأن  تعالى  اهلل  رحمه  رجب  ابن  رجح  وقد 

الحرم, وذلك في قوله: )وفي »م�سند الإمام اأحمد« عن اأبي �سعيد الخدري, اأن النبي 

] قال- في خطبته في حجة الوداع يوم النحرـ : »�أال �إن �أحرم �الأيام يومكم هذ�, 
.
(3(

و�أحرم �ل�شهور �شهركم هذ�, و�أحرم �لبالد بلدكم هذ�«

وروي هذا من حديث جابر, وواب�سة, ونُبيط بن �سريط, وغيرهم اأي�ساً

وهذا كله يدل على اأن �سهر ذي الحجة اأف�سل الأ�سهر الحرم, حيث كان اأعظمها 

.
(4(

حرمة(

))) القائل هو ابن كثير رحمه الله تعالى.
))) تفسير القرآن العظيم )96/7)).

)3) رواه أحمد )80/3), وابن ماجه ))393), كتاب الفنت, باب حرمة دم املؤمن, وماله. وصححه األلباني.
)4) فتح الباري )6/)))).
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وممن رجح اأي�ساً كون �سهر ذي الحجة اأف�سل الأ�سهر الحرم ابن عثيمين رحمه 

اهلل تعالى, وذلك في قوله: )�سهر ذي الحجة هو اأحد الأ�سهر الثالثة المتوالية من 

والمحرم, وهذه  الحجة,  القعدة, وذو  ذو  اأربعة:  الحرم  الأ�سهر  الحرم؛ لأن  الأ�سهر 

متوالية, والرابع هو �سهر رجب المنفرد الذي بين جمادى و�سعبان.

هذا ال�سهر هو اأف�سل الأ�سهر الثالثة الحرم؛ لأنه يعمل فيه من الأعمال ال�سالحة 

.
(((

ما ل يعمل في غيره...(

�لثاني: اأنه خاتمة اأ�سهر الحج الثالثة, وغالب اأعمال الحج تقع فيه.

اأيام  وبع�ض  الإجمال,  �سبيل  على  منه  الأول  الع�سر  ف�سل  في  جاء  ما  �لثالث: 

الع�سر على �سبيل الخ�سو�ض, واأيام الت�سريق, و�ساأبين هذا في الوقفات التالية.  

�لوقفة �لثالثة: في الع�سر الأول من ذي الحجة, و�ساأتحدث حولها من خالل ما يلي:

�أواًل:  ف�سلها.

 دلت على ف�شل �لع�شر �الأول �الأمور �لتالية:

�الأمر �الأول: َق�سُم اهلل عز وجل بها في قوله تعالى: { ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ}؛ 

اإذ اهلل عز وجل ل يق�سم اإل بما هو عظيم عنده.

اأخرج الطبري ب�سنده عن ابن عبا�ض k قال: )اإن الليالي الع�سر الالتي اأق�سم 

.
(((

اهلل بهن هن الليالي الأول من ذي الحجة(

الحجة,  ذي  ع�سر  فهي  الع�سر  الليالي  )واأما  تعالى:  اهلل  رحمه  رجب  ابن  قال 

ال�سحيح  وهو  وغيرهم,  ال�سلف  من  المف�سرين  جمهور  عليه  الذي  ال�سحيح  هذا 

))) سلسلة محاضرات وفتاوى اللقاء الشهري ))/)33).
))) تفسير الطبري )4)/346).
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عن ابن عبا�ض, روي عنه من غير وجه, والرواية عنه »اأنه ع�سر رم�سان« اإ�سنادها  

(((
�سعيف(

�الأمر �لثاني: اأنها )من جملة الأربعين التي واعدها اهلل عز وجل لمو�سى عليه 

, قال اهلل تعالى: {ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  
(((

ال�سالم(

ں  ڻڻ    ے  }.

اأخرج الطبري ب�سنده عن اأبي �سعيد, قال: �سمعت مجاهداً يقول في قوله تعالى: 

{ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ}. قال: ذو القعدة والع�سر الأول من ذي 

.
(3(

الحجة

�الأمر �لثالث: اأن العمل فيها اأحب اإلى اهلل تعالى من العمل في غيرها من اأيام 

قالو�: وال  �أف�شل منها في هذه.  �لع�شر  �أيام  في  �لعمل  »ما   :[ النبي  قال  الدنيا, 

.
(4(

�لجهاد؟ قال: وال �لجهاد �إال رجل خرج يخاطر بنف�شه وماله فلم يرجع ب�شيء«

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )وقد دل هذا الحديث على اأن العمل في اأيامه 

اأحب اإلى اهلل من العمل في اأيام الدنيا من غير ا�ستثناء �سيء منها, واإذا كان اأحب 

.
(5(

اإلى اهلل فهو اأف�سل عنده(

فائدة في �لمفا�شلة بين �لع�شر �الأو�خر من رم�شان و�لع�شر �الأول من ذي �لحجة:

بال  غيرها  من  اأف�سل  الحجة  ذي  ع�سر  اأيام  اأن  على  ال�سابق  الحديث  دل 

ا�ستثناء.

))) اللطائف )470).

))) اللطائف )470).
)3) تفسير الطبري )0)/5)4).

)4) رواه البخاري )969), كتاب العيدين, باب فضل العمل في أيام التشريق.
)5) اللطائف )458).
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قال ابن رجب: )والأيام اإذا اأطلقت دخلت فيها الليالي تبعاً, وكذلك الليالي تدخل 

اأيامها تبعاً, وقد اأق�سم اهلل تعالى بلياليه, فقال: { ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ }, وهذا 

يدل على ف�سيلة لياليه اأي�ساً.

لكن لم يثبت اأن لياليه ول �سيئاً منها يعدل ليلة القدر...,والتحقيق ما قاله بع�ض 

اأعيان المتاأخرين من العلماء, اأن يقال: مجموع هذا الع�سر اأف�سل من مجموع ع�سر 

.
(((

رم�سان, واإن كان في ع�سر رم�سان ليلة ل يف�سل غيرها عليها, واهلل اأعلم(

ثانيًا: ما ي�سرع في الع�سر الأول من ذي الحجة من الطاعات.

الع�سر اأف�سل اأيام الدنيا, وقد دل الحديث ال�سابق على م�ساعفة جميع الأعمال 

, فينبغي على الم�سلم اأن يحر�ض فيها على 
(((

ال�سالحة فيها بال ا�ستثناء �سيء منها

التقرب بالطاعات باأنواعها, ويجتهد فيها ما ل يجتهد في غيرها.

 اإلى ا�ستحباب �سيام هذه الع�سر, وقد 
(3(

وقد ذهب )اأكثر العلماء اأو كثير منهم(

جاء عن اأ�سحاب النبي ] ما يفيد هذا, ومن ذلك ما اأخرج عبدالرزاق عن عثمان 

بن موهب قال: �سمعت اأبا هريرة و�ساأله رجل قال: اإن علي اأياماً من رم�سان, اأفاأ�سوم 

.
(4(

الع�سر تطوعاً؟ قال: ل, ولم؟ ابداأ بحق اهلل, ثم تطوع بعد ما �سئت

فهذا يدل على اأن اأبا هريرة h يرى م�سروعية �سوم الع�سر, فاإنه لم ينكر عليه 

اإرادة �سومها, واإنما اأنكر اإرادة تطوعه قبل اأن يق�سي ما عليه من رم�سان.

فالكي�ض في هذه الأيام,  من اأولها مزيد اهتمام, بالطاعة والذكر وال�سيام.

كان �سعيد بن جبير- وهو اأحد رواة الحديث ال�سابق- اإذا دخل اأيام الع�سر اجتهد 

))) اللطائف )468).

))) اللطائف )460).

)3) اللطائف ))46).
)4) املصنف )5)77), )57/4)), كتاب الصيام, باب قضاء رمضان في العشر. وإسناده صحيح.
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.
(((

اجتهاداً �سديداً حتى ما يكاد يقدر عليه

.
(((

وروي عنه اأنه قال: ل تطفئوا م�سابيحكم في الع�سر

وقد اأح�سن من قال:

َــــــه فبــــادْر رغبــًة تلحـــْق ثـــو�بـ ليالي �لع�شر �أوقاُت �الإجــابـــة  

ثو�ُب �لخير �أقــرُب لالإ�شابــه �أال ال وقــــــــَت للعـــمــــــــــال فيــــــه  

ف�شمْر و�طُلبن فيــه �الإنــابـــه من �أوقاِت �لليـالْي �لع�شِر حقًا  

ومما ي�سرع في هذه الع�سر الإكثار من ذكره �سبحانه وتعالى, قال اهلل عز وجل: 

{ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             گ  گ  گ  

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀۀ ھ  }.

اأيام  المعلومات  والأيام  الت�سريق,  اأيام  المعدودات  )الأيام   :k عبا�ض  ابن  قال 

.
(3(

الع�سر(

وقد كان ابن عمر, واأبوهريرة k يخرجان اإلى ال�سوق في اأيام الع�سر, يكبران 

.
(4(

ويكبر النا�ض بتكبيريهما

في�ستحب في هذه الع�سر اإظهار التكبير والجهر به لياًل ونهاراً, في الم�ساجد, 

والأ�سواق, والبيوت, والطرق.

.
(5(

قال ابن رجب: )وهو مذهب اأحمد, ون�ض على اأنه يجهر به(

))) رواه الدارمي )5)8)) ))/3)))), كتاب الصوم, باب في فضل العمل في العشر.
))) ذكره ابن رجب في )فتح الباري) )8/6))).

)3) رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقاً بصيغة اجلزم في كتاب العيدين,  باب فضل العمل في أيام التشريق.
)4) رواه البخاري معلقاً بصيغة اجلزم في كتاب العيدين, باب فضل العمل في أيام التشريق.

)5) فتح الباري البن رجب رحمه الله )6/)))).



138
ذو الحجــة

.
(((

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )اإل الن�ساء فاإنهن ل يجهرن(

وهنا م�شائل تتعلق بالتكبير:

�لم�شاألة �الأولى: في نوعه.

التكبير الم�سروع من دخول الع�سر اإلى اليوم الثامن منها هو التكبير المطلق, واأما 

بيان  المزيد في  والمقيد, و�سياأتي  المطلق  التكبير  والعا�سر, في�سرع فيهما  التا�سع 

هذا في الحديث حول ما ي�سرع في يوم عرفة.

�لم�شاألة �لثانية: في �سفته.

�سبق القول في �سفته في الحديث حول م�سروعية التكبير المر�سل في ليلة عيد 

الفطر ويومه.

�لم�شاألة �لثالثة: في وقته.

قال ابن باز رحمه اهلل تعالى: )�سن التكبير في اأيام الع�سر من اأول ليلة من �سهر 

ذي الحجة اإلى ليلة العيد, ويوم العيد, واأيام الت�سريق, ثالثة ع�سر يوماً, كلها تكبير, 

.
(((

من �سهر ذي الحجة من اأول ال�سهر اإلى غروب ال�سم�ض من اليوم الثالث ع�سر(

وقد �سبق ذكر الدليل على م�سروعية التكبير في الع�سر, واأما دليل م�سروعيته 

في اأيام الت�سريق- وهي: الحادي ع�سر, والثاني ع�سر, والثالث ع�سر, من ذي الحجة-  

فهو ما اأخرجه البخاري معلقاً ب�سيغة الجزم عن ابن عمر k: اأنه كان يكبر بمنى 

.
(4(

, وخلف ال�سلوات, وعلى فرا�سه, وفي ُف�سطاطه, ومجل�سه, ومم�ساه
(3(

تلك الأيام

�لم�شاألة �لثالثة: في حكم التكبير الجماعي.

))) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني )6)/)6)).
))) فتاوى نور على الدرب )3)/368).

)3) أي: أيام التشريق.
)4) رواه البخاري معلقاً في كتاب العيدين, باب التكبير أيام منى, وإذا غدا إلى عرفة.
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قال ابن باز رحمه اهلل تعالى في جواب �سوؤال عن حكم التكبير الجماعي: )يكبرون, 

كل يكبر في ال�سف, وفي الطريق, لكن لي�ض على �سفة جماعية؛ لأن هذا بدعة ل 

اأ�سل له, ولكن كل يكبر, هذا يكبر, وهذا يكبر, وبهذا يتذكر النا�ض, وي�ستفيد النا�ض, 

اأما كونه بل�سان واحد من جماعة, هذا ل اأ�سل له, وفي التكبير الجماعي, اأو التلبية 

الجماعية, ل ي�سرع هذا, لكن الكل يلبي, اأو يكبر من دون تحري اأن يبداأ ال�سوت مع 

�سوت اأخيه, وينتهي مع �سوت اأخيه, هذا ل اأ�سل له, ول نعلمه عن الر�سول ], ول 

.
(((

عن اأ�سحابه j واأر�ساهم, ومن فعل هذا يخ�سى عليه من الإثم؛ لأنه بدعة(

ثالثًا: في ترك الم�سلم في الع�سر الأخَذ من �سعره وب�سره واأظفاره اإن كان يريد 

اأن ي�سحي.

عن اأم �سلمة i اأن النبي ] قال: »�إذ� دخلت �لع�شر, و�أر�د �أحدكم �أن ي�شحي, 

.
(((

فال يم�ض من �شعره وب�َشره �شيئا«

وفي رواية: »فال ياأخذنَّ �شَعرً�, وال يقلمَنّ ُظُفرً�«.

فمن كان يريد اأن ي�سحي, ودخلت الع�سر- وذلك بغروب �سم�ض اآخر يوم من ذي 

القعدة - فلي�ض له اأن ياأخذ من �سعره �سواء كان �سعر راأ�سه اأو بدنه, ول من اأظفاره, 

ول من ب�سره – اأي: جلده – اإلى اأن ينحر اأ�سحيته, فاإن نحرها فله اأن ياأخذ.

وهنا م�شائل مهمة:

�الأولى: في حكم الأخذ مما  نهي عنه في الحديث:

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى بعد اأن ذكر الحديث ال�سابق: )الأ�سل في نهي 

.
(3(

النبي ] التحريم حتى يرد دليل ي�سقطه اإلى الكراهة, اأو غيرها

))) فتاوى نور على الدرب )3)/370).
))) رواه مسلم )977)), كتاب األضاحي, باب نهي من دخل عليه عشر ذي احلجة. 

, ثم قلدها,=  )3) فإن قلت: قد ثبت في الصحيحني عن عائشة i أنها قالت: )فتلت قالئد بدن النبي ] بيديَّ
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وعلى هذا فيحرم على من اأراد اأن ي�سحي اأن ياأخذ في الع�سر من ب�سرته, اأو 

.
(((

�سعره, اأو اأظفاره �سيئاً حتى ي�سحي(

�لثانية: فيمن اأراد اأن ي�سحي, واأراد الحج اأو العمرة:

قال ال�سيخ �سالح الفوزان حفظه اهلل تعالى: )لو كان يريد اأن ي�سحي عن نف�سه, 

واأراد اأن يحرم بالحج والعمرة, فاإنه عند الإحرام ل ياأخذ من �سعره, ول من اأظفاره 

�سيئاً, اإل اأنه اإذا اأراد اأن يتحلل من العمرة في ع�سر ذي الحجة, وهو ممنوع من اأخذ 

�سيء من �سعره, واأظفاره, فاإنه يحلق من راأ�سه ويق�سر؛ لأن هذا من اأجل الن�سك فال 

.
(((

بد منه(

�لثالثة: في بيان من يلزمه الإم�ساك عن الأخذ مما جاء في الحديث:

قال ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل تعالى: )ال�سحيح في ذلك ما دل عليه الحديث: 

ى عنه, ما عليه �سيء, لو اأن اإن�ساناً �سحى عن  »من �أر�د �أن ي�شحي« فقط, اأما الُم�سحَّ

= وأشعرها, وأهداها, وما حرم عليه شيء كان أُحل له) وهذا يصرف النهي من التحرمي إلى الكراهة؛ إذ 
عائشة i تخبر أن النبي ] أرسل هديه, ولم يحرم عليه شيء, وهذا يشمل ما نهي عنه في حديث أم 

سلمة.
ي, ولكل حكمه, قال ابن القيم  قلت: بل ال يصرفه؛ إذ حديث عائشة في املُهِدي, وحديث أم سلمة في املَُضِحّ  
في »تهذيب السنن« )3/ 389)) بعد أن ذكر خالف العلماء في  منت حديث أم سلمة: )وأسعد الناس بهذا 

احلديث من قال بظاهره؛ لصحته, وعدم ما يعارضه.
وأما حديث عائشة, فهو إمنا يدل على من بعث بهديه, وأقام في أهله, فإنه يقيم حالالً, وال يكون محرماً   
لها هذا.                                                                                                                                             ملا حكي  عائشة  روته  ولهذا  السلف,  من  بذلك محرماً  يكون  قال:  من  على  رداً  الهدي,  بإرسال 
خاصة.                                                                             وظفره  شعره,  عن  العشر  في  أمسك  يضحي  أن  أراد  من  أن  على  يدل  سلمة  أم  وحديث 

فأي منافاة بينهما؟! ولهذا أحمد, وغيره يعمل بكال احلديثني, هذا في موضعه, وهذا في موضعه.
وقد سئل اإلمام أحمد, أو غيره عبدالرحمن بن مهدي عن هذين احلديثني, فقال: هذا له وجه, وهذا له   

وجه...). 
))) فتاوى نور على الدرب )357/8).

))) الشرح املختصر على منت زاد املستقنع ))/587).
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نف�سه, واأهل بيته, فال حرج على زوجته, واأولده اأن ياأخذوا من �سعرهم, واأظفارهم؛ 

ى عنهم, فال يُمنعون...هذا  لأن والدهم هو الم�سحي, فهو باذل المال, اأما هم فُم�سحَّ

ى عنه: باأنه يلحق الم�سحي فهذا  هو ال�سواب, اأما قول بع�ض الفقهاء عن الُم�سحَّ

 .
(((

راأي, ل دليل عليه(

�لر�بعة: في اإم�ساك من وكل غيره في الأ�سحية عما نهي عنه في الحديث.

النا�ض من  ن�سمع من كثير من  )اإننا  تعالى:  ابن عثيمين رحمه اهلل  ال�سيخ  قال 

العامة اأن من اأراد اأن ي�سحي, واأحب اأن ياأخذ من �سعره اأو ظفره, اأو من ب�سرته �سيئاً 

يوكل غيره في الت�سحية, وت�سمية الأ�سحية, ويظن اأن هذا يرفع عنه النهي, وهذا 

خطاأ, فاإن الإن�سان الذي يريد اأن ي�سحي, ولو وكل غيره ل يحل له اأن ياأخذ �سيئاً من 

.
(((

�سعره, اأو ب�سرته, اأو ظفره(

�لخام�شة: في الحكمة من النهي عن الأخذ مما جاء في الحديث.

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )والحكمة في هذا النهي- واهلل اأعلم – اأنه لما 

كان الم�سحي م�ساركاً للمحرم في بع�ض اأعمال الن�سك, وهو التقرب اإلى اهلل بذبح 

القربان, كان من الحكمة اأن يعطى بع�ض اأحكامه, وقد قال اهلل في المحرمين: {  ۋ  

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې}]البقرة: 196[.

وقيل: الحكمة اأن يبقى الم�سحي كامل الأجزاء للعتق من النار, ولعل قائل ذلك 

ا�ستند اإلى ما ورد من اأن اهلل تعالى يعتق من النار بكل ع�سو من الأ�سحية ع�سواً 

من الم�سحي, لكن هذا الحديث قال ابن ال�سالح: غير معروف, ولم نجد له �سنداً 

يثبت به.

))) فتاوى نور على الدرب )8)/78)).
))) فتاوى نور على الدرب )359/8).
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اأن  اأبي هريرة  ال�سحيحين, وغيرهما من حديث  بما ثبت في  ثم هو منقو�ض 

�أعتق �مرءً� م�شلمًا, ��شتنقذ �هلل بكل ع�شو منه  »�أيما رجل م�شلم  ] قال:  النبي 

ع�شوً� منه في �لنار« , ولم ينه َمن اأراد العتق عن اأخذ �سيء من �سعره, وظفره, وب�سره 

.
(((

حتى يعتق(

�لوقفة �لر�بعة: في يوم عرفة.

.
(((

يوم عرفة: هو اليوم التا�سع من �سهر ذي الحجة, قال ابن مفلح: )اإجماعاً(

و�شاأتحدث حوله من خالل ما يلي:

�أواًل: �شبب ت�شميته:

قال ابن مفلح رحمه اهلل تعالى: )قيل: �سمي بذلك؛ للوقوف بعرفة فيه, وقيل: 

لأن جبريل حج باإبراهيم عليهما ال�سالم, فلما اأتى عرفة قال: قد عرفت؟ قال: قد 

.
(4(

)
(3(

عرفت. وقيل: لتعارف اآدم وحواء بها

ت�سميته بعرفة, فكان مما قال: )وقيل �سمي  في �سبب  اأقوالً  البغوي  وقد ذكر 

بذلك؛ لأن النا�ض يعترفون في ذلك اليوم بذنوبهم, وقيل: �سمي بذلك من الَعرف, وهو 

الطيب, و�سمي منى؛ لأنه يمنى فيه الدم, اأي: ي�سب فيكون فيه الفروث, والدماء, ول 

.
(5(

يكون المو�سع طيباً, وعرفات طاهرة عنها فتكون طيبة(

ثانيًا: ف�شله:

يوم عرفة يوم فا�سل, وقد دلت على ف�سله الأمور التالية:

))) رسالة األضحية )77).
))) الفروع )87/5).

)3) يريد أن آدم وحواء تعارفا بعرفة, فسمي املوضع عرفة, واليوم عرفة, والله أعلم.
)4) املصدر السابق.

)5) تفسير البغوي ))/ 84)).
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�الأمر �الأول: ما جاء في ف�سل �سومه:

�أن يكفر �ل�شنة �لتي قبله,  �أحت�شب على �هلل  »�شيام يوم عرفة,   :[ النبي  قال 

�لتي  �ل�شنة  يكفر  �أن  �هلل  على  �أحت�شب  عا�شور�ء,  يوم  و�شيام  بعده,  �لتي  و�ل�شنة 

.
(((

قبله«

ل به الم�سلم تكفير ذنوب �سنتين, وهذا يدل على عظيم  ف�سيام هذا اليوم يح�سِّ

ف�سله, ويدل اأي�ساً على اأن �سومه اأف�سل من �سوم عا�سوراء. 

قال ابن حجر رحمه اهلل تعالى بعد اأن ذكر هذا الحديث: )وظاهره اأن �سيام 

يوم عرفة اأف�سل من �سيام يوم عا�سوراء, وقد قيل في الحكمة في ذلك: اإن يوم 

]؛  النبي  اإلى  من�سوب  عرفة  ويوم  ال�سالم,  عليه  مو�سى  اإلى  من�سوب  عا�سوراء 

.
(((

فلذلك كان اأف�سل(

وفي �شوم يوم عرفة م�شائل:

�أولها: الذنوب التي يكفرها �سوم عرفة ال�سغائر ل الكبائر.

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )الجمهور على اأنه ل يكفر اإل ال�سغائر, اأما 

الكبائر فال بد لها من توبة, واأيدوا راأيهم قالوا: لأن �سوم يوم عرفة لي�ض اأوكد, ول 

اأف�سل من ال�سلوات الخم�ض, اأو الجمعة, اأو رم�سان, وقد قال النبي ]: »�ل�شلو�ت 

�لخم�ض, و�لجمعة �إلى �لجمعة, ورم�شان �إلى رم�شان مكفر�ت لما بينهن ما �جتنبت 

.
(3(

�لكبائر«

))) رواه مسلم ))6))), كتاب الصيام, باب: استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر, وصوم يوم عرفة, وعاشوراء, 
واالثنني واخلميس.  

))) فتح الباري )93/4)).
)3) رواه مسلم )33)), كتاب الطهارة, باب الصلوات اخلمس, واجلمعة إلى اجلمعة.
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فقالوا: اإذا كانت هذه العبادات العظيمة الجليلة التي هي من اأركان الإ�سالم ل 

تقوى على تكفير الكبائر ف�سوم هذا اليوم النفل من باب اأولى, وهذا هو الراجح اأنه 

.
(((

يقيد, كما قيدت ال�سلوات الخم�ض, ورم�سان اإلى رم�سان(

ثانيها: ذهب بع�ض اأهل العلم اإلى اأن معنى تكفير �سوم عرفة لل�سنة التي بعده 

هو: اأن اهلل يحفظه فيها من المعا�سي.

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )نقول: هذا غلط؛ لأن تكفير ال�سيء يكون بعد 

اأن يقول: ويمنع من �سيئة في الم�ستقبل, ول غرو  وقوعه, والنبي ] لي�ض عاجزاً 

اأن يكون المتقدم مكفراً للمتاأخر, األي�ض النبي ] اأخبر اأن اهلل اطلع على اأهل بدر, 

.
(((

فقال: اعملوا ما �سئتم فقد غفرت لكم(

ثالثها: اإذا وافق �سوم عرفة يوم الجمعة, في�سرع �سومه, واإن لم ي�سم معه      

غيره.

راجع الم�ساألة الرابعة من الم�سائل المتعلقة ب�سوم عا�سوراء.

ر�بعها: اإذا وافق يوم عرفة ال�سبت, فاإنه ي�سرع �سومه.

راجع الم�ساألة الخام�سة من الم�سائل المتعلقة ب�سوم عا�سوراء.

خام�شها: ي�ستحب فطر هذا اليوم لمن كان واقفاً بعرفة.

قال الترمذي: )والعمل على هذا عند اأكثر اأهل العلم, ي�ستحبون الإفطار بعرفة؛ 

.
(3(

ليتقوى به الرجل على الدعاء...(

بصوم  املتعلقة  املسائل  من  األولى  املسألة  وراجع   .(356/7( املرام  بلوغ  بشرح  واإلكرام  اجلالل  ذي  فتح   (((
عاشوراء.

))) فتح ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام )367/7).
)3) سنن الترمذي, كتاب الصوم, باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة.
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قال ال�سيخ ابن باز رحمه اهلل تعالى: )فيوم عرفة ي�سن �سيامه للرجال والن�ساء اإل 

من كان في الحج, فال ي�سوم, فيكون يوم عرفة مفطراً, هذه ال�سنة, اأما غير الحجاج, 

.
(((

فال�سنة لهم اأن ي�سوموا اإذا تي�سر ذلك(

و�سهيد هذا ما روى ال�سيخان عن اأم الف�سل بنت الحارث: اأن اأنا�ساً تماروا عندها 

يوم عرفة, في �سيام ر�سول اهلل ], فقال بع�سهم: هو �سائم, وقال بع�سهم: لي�ض 

.
(((

ب�سائم, فاأر�سلت اإليه بقدح لبن, وهو واقف على بعيره بعرفة, ف�سربه

�الأمر �لثاني: اأنه يوم يغفر اهلل فيه الذنوب, ويعتق من النار ما ل يعتق في غيره.

�أن يعتق  �أكثر من  »ما من يوم  قال:   [ ر�سول اهلل  اإن  قالت:   i عن عائ�سة 

�هلل عز وجل فيه عبدً� من �لنار, من يوم عرفة, و�إنه ليدنو ثم يباهي بهم �لمالئكة, 

 .
(3(

فيقول: ما �أر�د هوؤالء؟«

اأنهم مغفور لهم؛ لأنه ل  قال ابن عبد البر رحمه اهلل تعالى: )وهذا يدل على 

.
(4(

يباهي باأهل الخطايا والذنوب اإل بعد التوبة والغفران, واهلل اأعلم(

�الأمر �لثالث: اأن بع�ض اأهل العلم ذهب اإلى اأنه الوتر الذي اأق�سم اهلل عز وجل به 

في قوله: { ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ}.

واهلل تعالى ل يق�سم اإل بما هو عظيم عنده.

�الأمر �لر�بع: اأن بع�ض اأهل العلم ذهب اإلى اأنه اليوم الم�سهود الذي اأق�سم اهلل عز 

وجل به في قوله: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ}.

))) فتاوى نور على الدرب )6)/)45).
))) رواه البخاري ))66)), كتاب احلج, باب الوقوف على الدابة بعرفة, ومسلم )3)))), كتاب الصيام, باب 

استحباب الفطر للحاج يوم عرفة.
)3) رواه مسلم )348)), كتاب احلج, باب في فضل احلج والعمرة ويوم عرفة.

)4) التمهيد )99/9)).
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قال ابن باز رحمه اهلل تعالى في جواب �سوؤال عن ال�ساهد والم�سهود: )للعلماء 

يوم  والم�سهود  الجمعة,  يوم  ال�ساهد  اإن  فيه:  قيل  ما  واأح�سن  كثير,  كالم  هذا  في 

.
(((

عرفة, ي�سهده النا�ض »الحجاج«, وقيل غير ذلك, لكن هذا اأح�سن ما قيل(

�الأمر �لخام�ض: اأنه يوم عيد, ولكنه عيد خا�ض باأهل الموقف, ولهذا لم ي�ستحب 

لهم �سومه, بخالف اأهل الأم�سار.

و�سهيد كونه عيداً قوله ]: »يوم عرفة, ويوم �لنحر, و�أيام �لت�شريق عيدنا �أهل 

.
(((

�الإ�شالم, وهي �أيام �أكل و�شرب«

�الأمر �ل�شاد�ض: اأنه اليوم الذي اأكمل اهلل عز وجل به الدين, واأتم به النعمة على 

الم�سلمين.

فعن طارق بن �سهاب قال, قال رجل من اليهود لعمر: يا اأمير الموؤمنين, لو علينا 

الآية { چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   نزلت هذه 

ڎڌ  } لتخذنا ذلك اليوم عيداً.
.
(3(

فقال عمر: اإني لأعلم اأي يوم نزلت هذه الآية, نزلت يوم عرفة في يوم جمعة

ار قال: قراأ ابن عبا�ض {چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ار بن اأبي عمَّ وعن عمَّ

لتخذنا  علينا  هذه  اأنزلت  لو  فقال:  يهودي  وعنده  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڎڌ} 
.
(4(

يومها عيداً, قال ابن عبا�ض: فاإنها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة

))) فتاوى نور على الدرب, بتصرف.
التشريق, والترمذي )773), كتاب الصوم, باب ما  أيام  أبوداود )9)4)), كتاب الصوم, باب صيام  ))) رواه 
جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق, والنسائي )3004), كتاب مناسك احلج, النهي عن صوم عرفة. 

وصححه األلباني.
)3) رواه البخاري )68)7), في أول كتاب االعتصام بالكتاب والسنة, ومسلم )7)30), في أول كتاب التفسير, 

وهذا لفظ البخاري.
)4) رواه الترمذي )3043), كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ], باب ومن سورة املائدة. وقال األلباني: صحيح 

اإلسناد.
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قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )واإكمال الدين في ذلك اليوم ح�سل من وجوه.

منها: اأن الم�سلمين لم يكونوا حجوا حجة الإ�سالم بعد فر�ض الحج قبل ذلك, 

ول اأحد منهم, هذا قول اأكثر العلماء, اأو كثير منهم, فكمل بذلك دينهم؛ ل�ستكمالهم 

عمل اأركان الإ�سالم كلها.

ومنها: اأن اهلل تعالى اأعاد الحج على قواعد اإبراهيم عليه ال�سالم, ونفى ال�سرك 

واأهله, فلم يختلط بالم�سلمين في ذلك الموقف اأحد.

واأما اتمام النعمة فاإنما ح�سل بالمغفرة, فال تتم النعمة بدونها, كما قال 

لنبيه ]: {پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  ٿ ٿ  

.
(((

ٿ ًٹ}]الفتح: 2[(

فيوم بلغ هذا الف�سل, حري بالم�سلم اأن يفعل ما ي�سرع فيه من الطاعات؛ ليح�سل 

الح�سنات, وتكفير ال�سيئات.

ثالثًا: ما ي�شرع فيه:

ي�سرع في هذا اليوم ما ي�سرع في الع�سر من ذي الحجة, و�سومه اآكد من �سوم 

�سائرها , وقد �سبق في الوقفة ال�سابقة ذكر بع�ض الم�سائل المتعلقة ب�سومه.

وفي هذا اليوم ي�سرع الإتيان بالتكبير المقيد, وهو التكبير الذي يكون في اأدبار 

ال�سلوات.

))) اللطائف )487) بتصرف.
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و�إليك هذه �لم�شائل �لمتعلقة به:

�لم�شاألة �الأولى: في وقته:

 من 
(((

  ي�سرع التكبير المقيد من بعد �سالة الفجر يوم عرفة اإلى �سالة الع�سر

اليوم الثالث ع�سر من ذي الحجة.

قال ابن قدامة رحمه اهلل تعالى: )قيل لأحمد: باأي حديث تذهب اإلى التكبير من 

�سالة الفجر اإلى اآخر اأيام الت�سريق؟

.
(((

)j قال: بالإجماع عمر, وعلي, وابن عبا�ض, وابن م�سعود

وقد  ال�سنن,  في  الذي  الآخر  الحديث  )وفي  تعالى:  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  قال 

�سححه الترمذي: »يوم عرفة, ويوم �لنحر, و�أيام منى عيدنا �أهل �الإ�شالم, وهي �أيام 

�أكل و�شرب وذكر هلل«, ولهذا كان ال�سحيح من اأقوال العلماء اأن اأهل الأم�سار يكبرون من 

فجر يوم عرفة اإلى اآخر اأيام الت�سريق؛ لهذا الحديث, ولحديث اآخر رواه الدارقطني 

.
(3(

عن جابر عن النبي ], ولأنه اإجماع من اأكابر ال�سحابة(

فالتكبير الم�سروع في يوم عرفة, ويوم النحر, واأيام الت�سريق نوعان:

االأول: التكبير المطلق, وقد �سبق ذكر الدليل على م�سروعيته فيهن.

�لثاني: التكبير المقيد.

التكبير مقيداً,  بعده يكون  يوم عرفة, وما  تعالى: )في  باز رحمه اهلل  ابن  قال 

))) فصالة العصر آخر صالة يكبر بعدها, وقد جاء التصريح بالتكبير بعدها  فيما أخرج ابن أبي شيبة عن 
علي h: )أنه كان يكبر بعد صالة الفجر يوم عرفة إلى صالة العصر من آخر أيام التشريق, ويكبر بعد 
العصر), وجاء في مسائل ابن هانئ لإلمام أحمد التصريح بهذا أيضا, وذلك في قوله: )سئل عن التكبير 

أيام التشريق؟
قال: من صالة الصبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق, يكبر العصر, وال يكبر املغرب).  

))) املغني )89/3)).
)3) مجموع الفتاوى )4)/)))).
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ومطلقاً, يكبر تكبيراً مقيداً بعد ال�سلوات الخم�ض, ويكبر في بقية الأوقات الرجل 

والمراأة بعد �سالة الفجر يوم عرفة, ويوم العيد, واأيام الت�سريق اأدبار ال�سلوات, وفي 

.
(((

بقية الزمان...(

�لم�شاألة �لثانية: ل ي�سرع التكبير لمن �سلى وحده.

قال ابن م�سعود h: لي�ض على الواحد والثنين تكبير اأيام الت�سريق, اإنما التكبير 

.
(((

على من �سلى في جماعة

واأخرج الطبراني عن نافع اأن ابن عمر كان اإذا �سلى وحده في اأيام الت�سريق لم 

.
(3(

يكبر دبر ال�سالة

.
(4(

قال ابن قدامة: )ولم يعرف لهما مخالف من ال�سحابة, فكان اإجماعاً(

قال الأثرم: قلت لأبي عبداهلل: اأذهب اإلى فعل ابن عمر, اأنه كان ل يكبر اإذا �سلى 

.
(5(

وحده؟ قال اأحمد: نعم

الن�ساء  اأن  في  )ول خالف  تعالى:  اهلل  رحمه  رجب  ابن  قال  �لثالثة:  �لم�شاألة 

يكبرن مع الرجال تبعاً, اإذا �سلين معهم جماعة, ولكن المراأة تخف�ض �سوتها.

واإن �سلت منفردة, ففي تكبيرها ما في تكبير الرجل, بل هي اأولى بعدم التكبير.

واإن �سلى الن�ساء جماعة, ففي تكبيرهن قولن اأي�ساً, وهما روايتان عن الثوري 

واأحمد.

ومذهب اأبي حنيفة: ل يكبرن.

))) فتاوى نور على الدرب )3)/369).
))) رواه ابن املنذر في )األوسط) )04))) )4/)35), قال الشيخ صالح آل الشيخ في )التكميل) )8)): )وإسناده 

جيد, إن كان مشايخ ابن املنذر الذين حدثوه ثقات, وهو األظهر).
)3) املعجم الكبير )3074)) )0)/ 6))3).

)4) املغني )3/)9)).
)5) املصدر السابق.
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 .
(((

ومذهب مالك وال�سافعي: يكبرن(

�لوقفة �لخام�شة: في ف�سل يوم النحر, وما ي�سرع فيه.

يوم النحر: هو اليوم العا�سر من ذي الحجة.

و�شاأتحدث حوله من خالل ما يلي:

�أواًل: في �شبب ت�شميته:

بيوم  اأي�ساً  ي�سمى  نف�سه  ولل�سبب  فيه,  الأ�ساحي  لنحر  النحر؛  بيوم  �سمي 

الأ�سحى.

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )و�سمي بذلك-اأي: بيوم النحر- تغليباً لما هو 

.
(((

اأكبر واأف�سل, وهي الإبل, واإل ففيه نحر وذبح(

ثانيًا: في ف�سله.

يوم النحر يوم فا�سل, وقد دلت على ف�سله الأمور التالية:

يوم  ثم  �لنحر,  يوم  وتعالى  تبارك  �هلل  عند  �الأيام  �أعظم  »�إن   :[ قوله  �الأول: 

.
(3(

�لقر«

باتفاق  الجمعة  يوم  الأ�سبوع  اأيام  )اأف�سل  تعالى:  الإ�سالم رحمه اهلل  �سيخ  قال 

اأيام العام هو يوم النحر, وقد قال بع�سهم: يوم عرفة, والأول هو  العلماء, واأف�سل 

ال�سحيح؛ لأن في ال�سنن عن النبي ] اأنه قال: »�أف�شل �الأيام عند �هلل يوم �لنحر, 

.
(4(

ثم يوم �لقر«(

))) فتح الباري )30/6)).
))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )8/7)4).

)3) رواه أبوداود )765)), كتاب املناسك,, باب في الهدي إذا عطب, وأحمد )350/4). وصححه األلباني.
)4) مجموع الفتاوى )5)/89)).
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 h لثاني: اأنه يوم الحج الأكبر عند كثير من اأهل العلم؛ لما جاء عن ابن عمر�

اأن ر�سول اهلل ] وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج, فقال: »�أي يوم 

.
(((

هذ�؟« قالو: يوم النحر, قال: »هذ� يوم �لحج �الأكبر«

المراد  في  العلماء  اختالف  ذكر  اأن  بعد  تعالى  اهلل  رحمه  الطبري  قال 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   {ڤ   تعالى:  قوله  في  الأكبر  الحج  بيوم 

قال:  قول من  بال�سحة عندنا,  ذلك  الأقوال في  )واأولى   :]3 ڄ}]التوبة: 
{ڦ  ڄ  ڄ} يوم النحر؛ لتظاهر الأخبار عن جماعة من اأ�سحاب ر�سول 

اهلل ] اأن علياً نادى بما اأر�سله به ر�سول اهلل ] من الر�سالة اإلى الم�سركين, وتال 

عليهم براءة يوم النحر, هذا, مع الأخبار التي ذكرناها عن ر�سول اهلل ] اأنه قال 

يوم النحر: »�أتدرون �أي يوم هذ�؟ هذ� يوم �لحج �الأكبر«.

وبعد, فاإن اليوم اإنما ي�ساف اإلى المعنى الذي يكون فيه, كقول النا�ض: يوم عرفة. 

وذلك يوم وقوف النا�ض بعرفة, ويوم الأ�سحى. وذلك يوم ي�سحون فيه, ويوم الفطر. 

النا�ض,  يحج  واإنما  فيه,  يحجون  يوم  الحج.  يوم  وكذلك:  فيه,  يفطرون  يوم  وذلك 

ويق�سون منا�سكهم يوم النحر؛ لأن في ليلِة نهاِر يوِم النحر الوقوف بعرفة غير فائت 

.
(((

اإلى طلوع الفجر, وفي �سبيحتها يعمل اأعمال الحج(

�لثالث: اأنه اأحد عيدي الم�سلمين, و اأف�سلهما.

قال �سيخ الإ�سالم رحمه اهلل تعالى: )وعيد النحر اأف�سل من عيد الفطر, ولهذا 

كانت العبادة فيه النحر مع ال�سالة, والعبادة في ذاك ال�سدقة مع ال�سالة, والنحر 

))) رواه أبوداود )945)), كتاب املناسك, باب يوم احلج األكبر, وابن ماجه )3058),كتاب املناسك, باب اخلطبة 
يوم النحر. وصححه األلباني.

))) تفسير الطبري )))/336).
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اأف�سل من ال�سدقة؛ لأنه يجتمع فيه العبادتان البدنية والمالية, فالذبح عبادة بدنية 

لأن  لل�سوم؛  تابعة  الفطر  ال�سدقة في  ولأن  مالية,  والهدية عبادة  وال�سدقة  مالية, 

النبي ] فر�سها طهرة لل�سائم من اللغو والرفث, وطعمة للم�ساكين؛ ولهذا �سن اأن 

تخرج قبل ال�سالة, كما قال تعالى: {ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب}, واأما 

الن�سك, فاإنه م�سروع في اليوم نف�سه عبادة م�ستقلة, ولهذا ي�سرع بعد ال�سالة, كما 

.
(((

قال تعالى: {ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک    گ}(

وقال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )وال�سالة والنحر الذي يجتمع في عيد النحر 

ِمَر الر�سول ] اأن يجعل 
ُ
اأف�سل من ال�سالة وال�سدقة الذي في عيد الفطر؛ ولهذا اأ

�سكره لربه على اإعطائه الكوثر اأن ي�سلي لربه وينحر, وقيل له: {ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

.
(((

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ}(
الرابع: اأنه ال�سفع الذي اأق�سم اهلل عز وجل به في قوله: { ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     

ٻ  پ  پ      پ} عند كثير من اأهل العلم, واهلل �سبحانه وتعالى ل يق�سم اإل بما 
هو عظيم عنده.

ثالثًا: ما ي�شرع فيه.

اأنه ل  ي�سرع فيها, غير  الحجة, في�سرع فيه ما  اأيام ع�سر ذي  اأحد  النحر  يوم 

ي�سام؛ لما جاء في النهي عن �سوم يومي العيد, وقد �سبق بيان هذا عند الحديث 

حول عيد الفطر.

والمقيد, وقد م�سى  المطلق  التكبير  فيها  التي يجتمع  الأيام  اأحد  وهو 

القول فيه.

))) مجموع الفتاوى )4)/)))).
))) اللطائف )483).
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وهو يوم عيد, في�سرع فيه ما �سبق بيانه عند الحديث حول عيد الفطر, اإل اأنه 

يختلف عنه فيما ذكرت قبُل في اأمرين:

�أولهما:  نوع القربان, فعيد الفطر يتقرب فيه الم�سلمون باإخراج زكاة الفطر قبل 

�سالة العيد, وقد �سبق القول فيها, واأما عيد الأ�سحى فيتقربون فيه بذبح الأ�ساحي 

بعد �سالة العيد.

قال النبي ] في عيد الأ�سحى: »�إن �أول ما نبد�أ به من يومنا هذ� �أن ن�شلي, ثم 

نرجع فننحر, من فعل هذ� فقد �أ�شاب �شنتنا, ومن نحر فاإنما هو لحم ُيقدمه الأهله, 

 .
(((

لي�ض من �لن�شك في �شيء«

وقد �سبق كالم �سيخ الإ�سالم, وابن رجب في تف�سيل النحر يوم الأ�سحى على 

ال�سدقة يوم الفطر.

ثانيهما: اأن عيد الفطر ي�ستحب فيه الأكل قبل الخروج اإلى �سالة العيد, وقد 

من  يرجع  حتى  فيه  يطعم  األ  في�ستحب  الأ�سحى  عيد  واأما  هذا,  في  القول  �سبق 

الم�سلى.

فعن عبداهلل بن بريدة, عن اأبيه, قال: )كان النبي ] ل يخرج يوم الفطر حتى 

.
(((

يطعم, ول يطعم يوم الأ�سحى حتى ي�سلي(

وقد ذكر ابن عبد البر رحمه اهلل تعالى اآثاراً  تدل على معنى هذا الحديث, ثم 

.
(3(

قال: )على هذا جماعة الفقهاء(

وقال ابن قدامة: )ال�سنة اأن ياأكل في الفطر قبل ال�سالة, ول ياأكل في الأ�سحى 

))) رواه البخاري )5560), كتاب األضاحي, باب الذبح بعد الصالة.
))) رواه أبوداود ))54), أبواب العيدين, باب في األكل يوم الفطر قبل اخلروج. وصححه األلباني.

)3) االستذكار )7/)4).
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حتى ي�سلي, وهذا قول اأكثر اأهل العلم, ومنهم علي, وابن عبا�ض, وال�سافعي, وغيرهم, 

.
(((

ل نعلم فيه خالفاً(

قال ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى في بيان الحكمة من الإم�ساك اإلى الفراغ من 

ال�سالة: )والحكمة من كونه ] ل ياأكل في عيد الأ�سحى, بل يدع الأكل حتى ي�سلي 

هو اأن الإن�سان ماأمور بالأكل من ن�سكه, كما قال تعالى: {پ  پ  }, فاإذا كان 

اأو  اأمعاءنا,  يالقي  ما  اأول  يكون  اأن  فالأف�سل  �سرعاً  به  ماأمور  به  متعبد  اأكل  لدينا 

معدتنا في ذلك اليوم هو هذا الأكل الماأمور به �سرعاً؛ ليكون تناوله تعبداً, ولهذا كان 

الر�سول ] يوؤخر الأكل حتى ياأكل من اأ�سحيته, وفيه اأي�ساً فائدة, وهو اأن الإن�سان 

اإذا قيل له: اإن الأف�سل اأن ل تاأكل يوم الأ�سحى اأول �سيء اإل من اأ�سحيتك بادر اإلى 

ت�ستهيه, فيكون في ذلك  الأكل, وتناول ما  النفو�ض مجبولة على محبة  ذبحها؛ لأن 

م�سلحة, وهي المبادرة بذبح الأ�سحية, ول �سك اأن المبادرة بذبح الأ�سحية يوم العيد 

اأف�سل حتى كان ر�سول اهلل ] يخرج باأ�سحيته, ويذبحها في الم�سلى, اأي: قريباً 

منه..., ثم اإن عيد الأ�سحى لي�ض بعد يوم يجب �سومه, بخالف عيد الفطر فاإنه بعد 

يوم يجب �سومه, ثم اإن عيد الأ�سحى ي�سن فيه تقديم ال�سالة, وعيد الفطر بالعك�ض 

ي�سن فيه تاأخير ال�سالة, فكون الإن�سان ينتظر حتى ياأكل, ثم يخرج ربما يكون في 

ذلك تاأخر, ولهذا كان الر�سول ] ل ياأكل يوم عيد الأ�سحى حتى يرجع, وياأكل من 

 .
(((

اأ�سحيته(

وقد بين جمع من اأهل العلم اأن الإم�ساك اإنما ي�سرع لمن له اأ�سحية؛ لياأكل منها, 

بخالف من لم يكن له اأ�سحية.

))) املغني )58/3)-59)).
))) فتح ذي اجلالل واإلكرام )53/5)-54)).
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قال المرداوي: )فلو لم يكن له اأ�سحية اأكل اإن �ساء عند خروجه, ن�ض عليه الإمام 

 .
(((

اأحمد, وقاله الأ�سحاب(

�لوقفة �ل�شاد�شة: في اأيام الت�سريق, و�ساأتحدث حولها من خالل ما يلي:

�أواًل: في ت�شميتها:

اأيام الت�سريق: )هي ثالثة اأيام تلي عيد النحر, �سميت بذلك من ت�سريق اللحم, وهو 

ق فيها بمنى. تقديده, وب�سطه في ال�سم�ض؛ ليجف؛ لأن لحوم الأ�ساحي كانت ت�سرَّ

اأي:  ال�سم�ض,  ت�سرق  حتى  تنحر  ل  وال�سحايا  الهدي,  لأن  به؛  �سميت  وقيل: 

.
(((

تطلع(

ثانيًا: في ف�شلها:

اأيام الت�سريق اأيام فا�سلة, وهي اأيام عيد, قال النبي ]: »يوم عرفة, ويوم �لنحر, 

.
(3(

و�أيام �لت�شريق عيدنا �أهل �الإ�شالم, وهي �أيام �أكل و�شرب«

واأف�سلها اأولها, وهو الحادي ع�سر من ذي الحجة؛ لقول النبي ]: »�إن �أعظم 

.
(4(

�الأيام عند �هلل تبارك وتعالى يوم �لنحر, ثم يوم �لقر«

.
(5(

وقد �سمي بيوم القر؛ )لأن النا�ض يِقرون فيه بمنى, اأي: ي�سُكنون, ويُقيمون(

اأو�سطها, ثم يوم   الأول, وهو 
(6(

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )ثم يوم النفر

))) اإلنصاف مع املقنع والشرح الكبير )5/))3).

))) النهاية في غريب احلديث واألثر )37/5))).
)3) رواه أبوداود )9)4)), كتاب الصوم, باب صيام أيام التشريق, والترمذي )773), كتاب الصوم, باب ما جاء 
في كراهية الصوم في أيام التشريق, والنسائي )3004), كتاب مناسك احلج, النهي عن صوم عرفة. وصححه 

األلباني.
)4) رواه أبوداود )765)), كتاب املناسك, باب في الهدي إذا عطب, وأحمد )350/4). وصححه األلباني.

)5) النهاية في غريب احلديث واألثر )3350/7).
)6) سمي اليوم الثاني عشر من ذي احلجة بهذا؛ ألن بعض الناس ينفر فيه من منى.
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.
(((

النفر الثاني, وهو اآخرها(

ثالثًا: ما ي�شرع فيها:

قال اهلل عز وجل: {ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ    ڦ}.

اأيام  المعلومات  والأيام  الت�سريق,  اأيام  المعدودات  )الأيام   :k عبا�ض  ابن  قال 

.
(((

الع�سر(

.
(3(

وقال النبي ]: )اأيام الت�سريق اأيام اأكل و�سرب وذكر هلل(

ذكره  ذلك  ومن  وجل,  عز  اهلل  ذكر  من  الإكثار  على  الأيام  هذه  في  فيُحر�ض 

بالتكبير المقيد والمطلق فيها, وقد �سبق ذكر الدليل على م�سروعية التكبير بنوعيه 

في هذه الأيام. 

قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى: )وفي قول النبي ]: »�إنها �أيام �أكل, و�شرب, وذكر 

�هلل عز وجل« اإ�سارة اإلى اأن الأكل في اأيام الأعياد, وال�سرب اإنما ي�ستعان به على ذكر 

اهلل تعالى, وطاعته, وذلك من تمام �سكر النعمة اأن ي�ستعان بها على الطاعات, وقد 

اأمر اهلل تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات, وال�سكر له, فمن ا�ستعان بنعم اهلل على 

.
(4(

معا�سيه فقد كفر نعمة اهلل, وبدلها كفراً, وهو جدير اأن ي�سلبها(

ر�بعًا: في �شومها:

عن عائ�سة, وابن عمر j قال: )لم يُرخ�ض في اأيام الت�سريق اأن يُ�َسمن اإل لمن 

 .
(5(

لم يجد الهدي(

))) اللطائف ))50).
))) رواه البخاري رحمه الله تعالى معلقاً بصيغة اجلزم في كتاب العيدين,  باب فضل العمل في أيام التشريق.

)3) رواه مسلم ))4))), كتاب الصيام, باب حترمي صوم أيام التشريق. 
)4) اللطائف )504).

)5) رواه البخاري )997)-998)), كتاب الصوم, باب صيام أيام التشريق.
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فاأيام الت�سريق اأيام اأكل و�سرب وذكر هلل �سبحانه وتعالى, ولم يرخ�ض في �سومها 

اإل لمن لم يجد الهدي, ف�سومها حرام اإل لمن كانت هذه حاله.

قال ال�سيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى: )اأيام الت�سريق اأيام اأكل, و�سرب, وذكر 

هلل عز وجل فاإذا كانت كذلك, اأي: كان مو�سوعها ال�سرعي الأكل, وال�سرب, والذكر 

هلل فاإنها ل تكون وقتاً لل�سيام, ولهذا قال ابن عمر, وعائ�سة k: »لم يرخ�ض في اأيام 

الت�سريق اأن ي�سمن اإل لمن لم يجد الهدي« يعني للمتمتع, والقارن فاإنهما ي�سومان 

ثالثة اأيام في الحج, و�سبعة اإذا رجعا اإلى اأهلهما, فيجوز للقارن والمتمتع اإذا لم يجدا 

الهدي اأن ي�سوما هذه الأيام الثالثة؛ حتى ل يفوت مو�سم الحج قبل �سيامهما, وما 

�سوى ذلك فاإنه ل يجوز �سومها, حتى ولو كان على الإن�سان �سيام �سهرين متتابعين 

 .
(((

فاإنه يفطر يوم العيد, والأيام الثالثة التي بعده, ثم يوا�سل �سومه(

وقد نظم ال�سنعاني رحمه اهلل تعالى هذا التف�سيل في �سوم اأيام الت�سريق في 

قوله:

ـــــــا�ِض عـــِن �ل�شـيـــــــامِ   و�الأمــــُر بال�شــــــرِب و�لطـــــــعـــــــاِم ــهــــُي للنَّ    �لنَّ

   و�لــذكُر في ثــــالثــــــِة �لت�شــــــريـــِق         �إذ هي �أعيـــــاٌد على �لتحقيــــِق

(((
�َض �ل�شارُع في �ل�شوِم لمنْ   لم يجــِد �لهدَي بهنَّ فاعلمْن    ورخَّ

))) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمني )0)/60).
))) منظومة بلوغ املرام من أدلة األحكام )7))).
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