 


تأليف



 
أيب معاذ حسغ بن حمؿود احلطقبي

دار احلديث بصالح افدين مديـة ظدن

j
إن احلؿد هلل كحؿده تعاػ ،وكستعقـه ،وكستغػره ،وكعوذ باهلل من ذور أكػسـا ،وشقئات أظامفـا
من هيده اهلل ؾال مضل فه ،ومن يضؾل ؾال هادي فه ،وأصفد أن ٓ إفه إٓ اهلل ،وحده ٓ ذيك فه،
وأصفد أن حمؿد ظبده ،ورشوفه ﷺ.
ِ
ين آ َمـُوا ا َّت ُؼوا اهللََّ َح َّق ُت َؼاتِ ِه و َٓ ََتُوت َُّن إِ َّٓ و َأ ْكت ُْم ُم ْسؾِ ُؿ َ
َّاس ات َُّؼوا
ونَ  ، يا َأ ه َهيا افـ ُ
َ يا َأ ه َهيا ا َّفذ َ
سو ِ
َر َّبؽ ُُم ا َّف ِذي َخ َؾ َؼؽ ُْم ِم ْن َك ْػ ٍ
احدَ ٍة و َخ َؾ َق ِمـ َْفا َز ْو َج َفا و َب َّث ِمـ ُْف َام ِر َج ًآ ـَثِ ًرا وكِ َسا ًء وا َّت ُؼوا اهللََّ
ون بِ ِه و ْإَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ ـ َ
ا َّف ِذي ت ََسا َء ُف َ
َان َظ َؾ ْقؽ ُْم َر ِؿق ًباَ  ، يا َأ ه َهيا ا َّف ِذي َن آ َمـُوا ا َّت ُؼوا اهللََّ و ُؿو ُفوا َؿ ْو ًٓ
َش ِديدً اُ ي ْصؾِ ْح َفؽ ُْم َأ ْظ َام َفؽ ُْم و َي ْغ ِػ ْر َفؽ ُْم ُذكُو َبؽ ُْم و َم ْن ُيطِ ِع اهللََّ و َر ُشو َف ُه َؾ َؼدْ َؾ َاز َؾ ْو ًزا َظظِ ًقام.
أمــا بـعـد:
ـتاب اهلل ،وخر اهلدي هدي حمؿد ﷺ ،وذ إمور حمدثاهتا ،وـل حمدثة
ؾنن أصدق احلديث
ُ
بدظة ،وـل بدظة ضالفة ،وـل ضالفة يف افـار.
أهيا افـاس إن اهلل جعل إيام ،وافؾقايل مواشم اخلرات ،وافطاظات ؿال اهلل تعاػَ  :و ُه َو ا َّف ِذي
ِ
ِ
ؾضل بعضفا ظذ بعض ،وخص
ُورا ،و َّ
َج َع َل اف َّؾ ْق َل وافـ ََّف َار خ ْؾ َػ ًة َد ْن َأ َرا َد َأ ْن َي َّذـ ََّر َأ ْو َأ َرا َد ُصؽ ً
بعضفا دون بعض بلكواع افؼربات ،و ُُجل من افعبادات ؾجعل احلج يف أصفر معؾومات ـام ؿال
ات ،وـان من تؾك إصفر ظؼة أيام ظظقؿة خصفا اهلل بخصائص،
احل هج َأ ْص ُف ٌر َم ْع ُؾو َم ٌ
شبحاكهَ ْ  :
وجعل هلا مزايا ،وهي ظؼة ذي احلجة ،وؿد ُجعت يف هذه إوراق بعض ؾضائؾفا ،وأحؽامفا،
وآداهبا ،وأشؿقتفا.

سري الدجلة يف خمتصر فضائل وأحكام عشر ذي احلجة
وباهلل افتوؾقق ،وهو حسبي وكعم افوـقل؛؛؛
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إن فعؼ ذي احلجة ؾضائل ـثرة يف ثـاياها أحؽام ظظقؿة كذـر مـفا ما يرس اهلل تعاػ:
 )1أقسم اهلل بؾقايل عرش ذي احلجة-:
ؿال تعاػَ :وا ْف َػ ْج ِرَ و َف َق ٍ
ال َظ ْ ٍ
ؼ.
ؿال ابن ـثر يف ”تػسره‟ )333/41( :ط .ظامل افؽتب :وافؾقايل افعؼ ادراد هبا ظؼ ذي
احلجة ـام ؿافه ابن ظباس ،وابن افزبر ،وؽر واحد من افسؾف واخلؾف .اهـ
ً
أؾعآ معظؿة من ادـاشك ،وأمؽـة
ؿال ابن افؼقم :إن افػجر يف افؾقايل افعؼ زمن يتضؿن
معظؿة ،وهي حمؾفا ،وذفك من صعائر اهلل ادتضؿـة خضوع افعبد فربه ؾنن احلج ،وافـسك ظبودية
حمضة هلل ،وذل ،وخضوع فعظؿته ،وذفك ضد ما وصف به ظا ًدا ،وثؿود ،وؾرظون من افعتو،
وافتؽز ،وافتجز ؾنن افـسك يتضؿن ؽاية اخلضوع هلل ،وهمٓء إمم ظتوا ،وتؽزوا ظن أمر
رهبم.
ؾافزمان ادتضؿن دثل هذه إظامل أهل أن يؼسم افرب ظزوجل به .اكظر ”بدائع افتػسر‟
( ،)692/3و ”تػسر افعثقؿغ‟ ( )843/41ط .مؽتبة ضزية.

 )2عرش ذي احلجة خامتة األشفر ادعؾومات-:
ات
احل هج َأ ْص ُف ٌر َم ْع ُؾو َم ٌ
ؿال اهلل تعاػ َ ْ 
ؿال ابن ظؿر« :هي صوال ،وذو افؼعدة ،وظؼ من ذي احلجة» .ظؾؼه افبخاري بصقغة اجلزم،
ووصؾه ابن جرير ،وكؼل ابن ـثر هذا ظن ُجاهر افسؾف ،وـذا ابن جرير كؼؾه يف تػسره ظن
ـثر مـفم ،وجاء ظن ُجاظه أن أصفر احلج صوال ،وذو افؼعدة ،وذو احلجة بؽامؾة ،وهذا مروي
ظن ابن ظؿر ،وظطاء ،وافربقع بن أكس ،وجماهد ،وضاووس ،وافزهري ،وؽرهم .اكظر ”تػسر ابن
جرير‟ ()423-628/6ط .دار احلديث ،و ”تػسر ابن ـثر‟ ظـد أية ،و ”ؾتح افباري‟ (-863/3
 ،)869و ”افؼح ادؿتع‟ فؾعالمة افعثقؿغ (.)88/7

 )3هي من مجؾة األربعني التي ،واعد اهلل فقفا موسى-:
َاها بِ َع ْ ٍ
غ َف ْق َؾ ًة ...أية
ات َر ِّب ِه َأ ْر َب ِع َ
ؼ َؾت ََّم ِمق َؼ ُ
وشى َث َالثِ َ
ؿال تعاػَ  :و َو َ
غ َف ْق َؾ ًة و َأ َْت َ ْؿـ َ
اظدْ كَا ُم َ
ؿال افعالمة افسعدي رمحه اهلل :دا أتم اهلل كعؿته ظؾقفم بافـجاة من ظدوهم ،وَتؽقـفم يف
إرض أراد تبارك وتعاػ أن يتم كعؿته ظؾقفم بنكزال افؽتاب افذي ؾقه إحؽام افؼظقة،
وافعؼائد ادرضقة ؾواظد موشى ثالثغ فقؾة وأَتفا بعؼ ؾصارت أربعغ فقستعد موشى ويتفقل
فوظد اهلل ويؽون فـزوهلا موؿع ـبر فدهيم وتشوق إػ إكزاهلا .اكظر ”افتػسر‟ (صـ )631دار ابن
حزم.

ؿال ابن ـثر رمحه اهلل تعاػ يف ”تػسره‟ ( :)33/2وؿد اختؾف ادػرسون يف هذه افعؼ ما
هي؟ ؾإـثرون ظذ أن افثالثغ هي ذو افؼعدة ،وافعؼ ذي احلجة.
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ـؿل ادقؼات يوم افـحر،
ؿافه جماهد ،ومرسوق ،وروي ظن ابن ظباس ؾعذ هذا يؽون ؿد َّ
وحصل ؾقه افتؽؾم دوشى ظؾقه افسالم ،ومل يذـر ابن جرير يف ”تػسره‟ إٓ هذا افؼول ،وأشـد
هذه إثار ادتؼدمة افذـر من ”تػسر ابن ـثر‟.
 )4عرش ذي احلجة هي األيام ادعؾومات-:
ؿال تعاػَ  :و َأ ِّذ ْن ِيف افـ ِ
احل ِّج َي ْلت َ
غ ِم ْن ـ ُِّل َؾج َظ ِؿ ٍقق 
ُوك ِر َج ًآ و َظ َذ ـ ُِّل َض ِام ٍر َي ْلتِ َ
َّاس بِ ْ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
قؿ ِة ْإَ ْك َعا ِم
اش َم اهللَِّ ِيف َأ َّيا ٍم َم ْع ُؾو َمات َظ َذ َما َر َز َؿ ُف ْم م ْن َهبِ َ
ف َق ْش َفدُ وا َمـَاؾ َع َهل ُ ْم و َي ْذـ ُُروا ْ
ؿال ابن رجب يف ”فطائف ادعارف‟ ( :)174وُجفور افعؾامء ظذ أن هذه إيام ادعؾومات
هي ظؼ ذي احلجة مـفم ابن ظؿر ،وابن ظباس ،وابن احلسن ،وظطاء ،وجماهد ،وظؽرمة،
وؿتادة ،وافـخعي ،وهو ؿول أيب حـقػة ،وافشاؾعي ،وأمحد يف ادشفور ظـه .اهـ
وؿال رمحه اهلل :وذـر اهلل ظذ هبقؿة إكعام ٓ خيتص ظـد ذبحفا بل هو صؽر اهلل ظذ تسخره
هبقؿة إكعام فعباده ،ومن ذـر اهلل يف هذه افعؼة إيام تؽبر اهلل ،وتعظقؿه ،وحتؿقده ،وهتؾقؾه،
وهذا يؽاد يؽون من افسـة ادفجورة.
وفقه أدلة مـفا:
حديث ابن ظؿر أن افـبي ﷺ ؿال« :ما من أيام أظظم ظـد اهلل ،وٓ أحب إفقه افعؿل ؾقه من
هذه إيام افعؼ ؾلـثروا ؾقفن من افتفؾقل ،وافتؽبر ،وافتحؿقد» رواه أمحد ( ،)8112وصححه
إفباين يف ”اإلرواء‟ ( ،)391واكظر ”ؾتح افباري ٓبن رجب‟ (.)33/2
وحديث أكس بن مافك  ؿال« :ـان يؾبي مـا ادؾبي يوم ظرؾة ؾال يـؽر ظؾقه ،ويؽز ادؽز
ؾال يـؽر ظؾقه» متػق ظؾقه.
وهذا يف حق احلاج ،وهو يف افعؼ ،ومـفا حديث أم ظطقة رضي اهلل عنها ؿافتُ « :ــَّا ك ُْم َم ُر َأ ْن
َخرج يوم ا ْف ِع ِ
ف افـ ِ
ُخ ِر َج ا ْفبِؽ َْر ِم ْن ِخدْ ِر َها َحتَّى ك ْ
قد َحتَّى ك ْ
َز َن
ُن َخ ْؾ َ
احل َّق َض َؾ َقؽ َّ
َّاس َؾ ُقؽ ِّ ْ
ُخ ِر َج ْ ُ
ك ُْ َ َْ َ
ون بِدُ َظ ِائ ِف ْم َي ْر ُج َ
بِ َتؽْبِ ِر ِه ْمَ ،و َيدْ ُظ َ
ون َب َر َـ َة َذف ِ َك ا ْف َق ْو ِمَ ،و ُض ْف َر َت ُه» .رواه ”افبخاري‟ ( ،)974و
”مسؾم‟ ( ،)391وهذا يوم افـحر ـام ترى ،وهو من افعؼ.
ومـفا حديث أيب هريرة أن افـبي ﷺ ؿال« :ما َّ
أهل مفل ؿط إٓ بؼ ،وٓ ـز مؽز ؿط إٓ
بؼ .ؿقل :باجلـة؟ ؿال :كعم» رواه افطزاين يف ”إوشط‟ ( ،)7913وهو يف ”افسؾسؾة
افصحقحة‟ فؾعالمة إفباين (.)4264
وروى ادروزي يف ـتاب ”افعقدين‟ :ظن مقؿون بن مفران ؿال« :أدرـت افـاس ،وإهنم
فقؽزون يف افعؼ حتى ــت أصبفه بإمواج من ـثرهتا ،ويؼول :إن افـاس ؿد كؼصوا يف ترـفم
افتؽبر».
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وروى افبخاري معؾ ًؼا ظن ابن ظؿر ،وأيب هريرة« :أهنام ـاكا خيرجان إػ افسوق يف افعؼ
ؾقؽزان ،ويؽز افـاس بتؽبرمها» ،وصؾه ظبد بن محقد من ضريق ظؿرو بن ديـار ظـه ،وصححه
إفباين يف ”اإلرواء‟ ( ،)284واكظر ”ؾتح افباري ٓبن رجب‟ (.)37/2
ِ
ِ
اش َم اهللَِّ ِيف
ؾؿن هذه إحاديث ،وأثار مع ؿول اهلل ظز وجل :ف َق ْش َفدُ وا َمـَاؾ َع َهل ُ ْم و َي ْذـ ُُروا ْ
ِ
ٍ
قؿ ِة ْإَ ْك َعا ِمأية.
َأ َّيا ٍم َم ْع ُؾو َمات َظ َذ َما َر َز َؿ ُف ْم م ْن َهبِ َ
يتبغ مؼوظقة افتؽبر يف ظؼ ذي احلجة ،وهذا هو افتؽبر ادطؾق ،ويستؿر إػ آخر أيام
افتؼيق .اكظر ”ؾتح افباري ٓبن رجب‟ ( ،)33-37/2و ”جمؿوع ؾتاوى‟ ٓبن باز (-43/43
.)49
أ -التؽبري ادؼقد -:ؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة رمحه اهلل :أصح إؿوال يف افتؽبر افذي
ظؾقه ُجفور افسؾف ،وافػؼفاء من افصحابة ،وإئؿة :أن يؽز من ؾجر يوم ظرؾة إػ آخر أيام
افتؼيق ظؼب ـل صالة ،ويؼع فؽل أحد أن جيفر بافتؽبر ظـد اخلروج إػ افعقد.
وهذا باتػاق إئؿة إربعة” .جمؿوع افػتاوى‟ ()61/66
ب -صقغة التؽبري -:مل يثبت ظن افـبي ﷺ يف ـقػقة افتؽبر رء ،وإكام ،وردت آثار ظن
افصحابة مـفا:
ما جاء ظن ابن ظباس أكه ـان يؼول« :اهلل أـز ـبرا ،اهلل أـز ـبرا ،اهلل أـز وأجل ،اهلل أـز
وهلل احلؿد» رواه ابن أيب صقبة ( ،)139/4وصححه يف ”اإلرواء‟ (.)462-468/3
وجاء ظن ابن مسعود أكه ـان يؼول« :اهلل أـز اهلل أـز ٓ إفه إٓ اهلل ،واهلل أـز اهلل أـز ،وهلل
احلؿد» رواه ابن أيب صقبة ( ،)133/4وصححه إفباين يف ”اإلرواء‟ (.)468/3
ْت َأ ْظ َذ َو َأ َج هل
ْزِ ،م َر ًارا ،اف َّؾ ُف َّم َأك َ
ْز اهللَُّ َأـ َ ُ
وجاء ظن شؾامن افػارد أكه ـان يؼول « :اهللَُّ َأـ َ ُ
يك ِيف ا ُْد ْؾ ِ
ُون َف َك ص ِ
ُون َف َك َ ِ
كَ ،أ ْو َيؽ َ
ُون َف َك َو َفدٌ َ ،أ ْو َيؽ َ
اح َب ٌةَ ،أ ْو َيؽ َ
ِم ْن َأ ْن َتؽ َ
ذ ٌ
ُون َف َك َو ِ هيل ِم َن
َ
ه
محـَا » رواه معؿر يف ”جامعه‟ مع
َز ُه َتؽْبِ ًرا ،ا َُّ
ْز َتؽْبِ ًرا ،اف َّؾ ُف َّم ا ْؽ ِػ ْر َفـَا ،اف َّؾ ُف َّم ْار َ ْ
هلل َأـ َ ُ
افذ ِّلَ ،وـ ِّ ْ
”مصـف ظبدافرزاق‟ ( ،)698/44وهو صحقح.
وؿد جاء ظن آخرين من افصحابة ،ومل يصح ظـفم ؾعذ هذا ؾإمر يف هذا واشع ،واهلل أظؾم.
اكظر ”افؼح ادؿتع‟ ()393/6ط .دار أثار-افؼاهرة.
 )5العؿل الصالح يف عرش ذي احلجة-:
ظن ابن ظباس  ظن افـبي ﷺ ؿالَ « :ما ا ْف َع َؿ ُل ِيف َأ َّيا ٍم َأ ْؾ َض َل ِمـ َْفا ِيف َه ِذ ِه َؿا ُفوا َو َٓ ِْ
اجل َفا ُد
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َؿ َال َو َٓ ِْ
ِ
ق ٍء» رواه افبخاري (،)929
اجل َفا ُد إ َّٓ َر ُج ٌل َخ َر َج ُخيَاض ُر بِـَ ْػسه َو َمافه َؾ َؾ ْم َي ْرج ْع بِ َ ْ
وافسمذي ( ،)787وابن ماجة( ،)4767وأبو داود(.)6133
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ؿال ابن رجب يف ”افؾطائف‟ ( :)183وؿد دل هذا احلديث ظذ أن افعؿل يف أيامه أحب إػ
اهلل من افعؿل يف أيام افدكقا من ؽر اشتثـاء رء مـفا ،وإذا ـان أحب إػ اهلل ؾفو أؾضل ظـده.
ويف رواية ظـد افدارمي ،وافبقفؼي ظن ابن ظباس ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺَ « :ما ا ْف َع َؿ ُل ِف َأ َّيا ٍم
ؼ ِذى ِْ
قل اهللََِّ .ؿ َال َ «:وَٓ ِْ
ول اهللَِّ َوَٓ ِْ
َأ ْؾ َض َل ِمـْ ُه ِف َظ ْ ِ
اجل َفا ُد ِف َشبِ ِ
احل َّج ِة »َ .ؿا ُفوا َ :يا َر ُش َ
اجل َفا ُد ِف
قل اهللَِّ .إَِّٓ َر ُج ٌل َخ َر َج بِـَ ْػ ِس ِه َو َماف ِ ِه ِف َشبِ ِ
َشبِ ِ
قل اهللَِّ ُ ،ث َّم َٓ َي ْر ِج ُع ِم ْن َذفِ َك بِ َش ْى ٍء » ؿال :ؾؽان
شعقد بن جبر إذا دخل أيام افعؼ اجتفد اجتفا ًدا صديدً ا حتى ما ـاد يؼدر ظؾقه .حسـه افعالمة
إفباين يف ”صحقح افسؽقب وافسهقب‟()4413وروى اإلمام افطزاين ،وأبو كعقم يف ”احلؾقة‟
ؼ ِذي ِْ
ظن ابن مسعود ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺَ « :ما ِم ْن َأ َّيا ِم ا ْف َع َؿ ِل ؾِ ِ
قف َّن َأ ْؾ َض ُل ِم ْن َظ ْ ِ
احل َّج ِة ،
قل اهللِ ؟ َؿ َال َ :وَٓ ِْ
َؿا ُفوا َ :وَٓ ِْ
اجل َفا ُد ِيف َشبِ ِ
اجل َفا ُد ِيف َشبِ ِ
قل اهللِ إِ َّٓ َم ْن ُظ ِؼ َر َج َوا ُد ُه َو ُأ ْه ِر َيق َد ُم ُه»
صححه إفباين يف ”صحقح افسؽقب وافسهقب‟ (.)4419
مسللة :أهيام أفضل احلج أم اجلفاد؟
روى افشقخان ظن أيب هريرة أن ً
رجال ؿال :يا رشول اهلل! َأ هي ْإَ ْظ َام ِل َأ ْؾ َض ُل َؿ َال« :إِ َيام ٌن بِاهللَِّ»
َؿ َالُ :ث َّم َما َذا؟ َؿ َالِْ « :
اجل َفا ُد ِيف َشبِ ِ
ور».
ز ٌ
قل اهللَِّ» َؿ َالُ :ث َّم َما َذا؟ َؿ َالَ « :حج َم ْ ُ
وهذا احلديث جيؿع بقـه ،وبغ حديث ابن ظباس ادتؼدم بوجفغ:
أحدمها :أن حديث ابن ظباس ؿد رصح ؾقه بلن جفاد من ٓ يرجع من كػسه ومافه بقء يػضل
ظذ افعؿل يف افعؼ ،ؾقؿؽن أن يؼال :احلج أؾضل من اجلفاد إٓ جفاد من مل يرجع من كػسه ومافه
ٍ
حقـئذ احلديثان.
بقء ،ويؽون هو ادراد من حديث أيب هريرة ،وجيتؿع
ٍ
حقـئذ
الثاين :وهو إطفر أن افعؿل ادػضول ؿد يؼسن به ما يصر أؾضل من افػاضل يف كػسه ،و
ٍ
حقـئذ أؾضل مـه
ؾؼد يؼسن باحلج ما يصر به أؾضل من اجلفاد ،وؿد يتجرد ظن ذفك ؾقؽون اجلفاد
مػروضا ؾفو أؾضل من افتطوع باجلفاد ؾنن ؾروض إظقان أؾضل من ؾروض
ؾنن ـان احلج
ً
افؽػايات ظـد ُجاهر افعؾامء .اكظر ”ؾتح افباري ٓبن رجب‟ ( )94-9/2و ”فطائف ادعارف‟
(.)123-126
 )6أيام عرش ذي احلجة أفضل أيام الدكقا-:
ظن جابر بن ظبداهلل  ظن افـبي ﷺ ؿالَ « :أ ْؾ َض ُل َأ َّيا ِم افده ْك َقا َأ َّيا ُم ا ْف َع ْ ِ
ؼ» .رواه افبزار ،وصححه
إفباين يف ”صحقح اجلامع‟ برؿم( .)4433ؿال ادـاوي يف ”ؾقض افؼدير‟ (« :)314/6خرج به
أيام أخرة ؾلؾضؾفا يوم ادزيد يوم يتجذ اهلل ٕهل اجلـة ؾروكه.
«أيام افعؼ» وأيام افعؼ أي ظؼ ذي احلجة ٓجتامع أمفات افعبادة ؾقفا...افخ».
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مسللة :أهيام أفضل العرش األواخر من رمضان أم عرش ذي احلجة؟
هذه ادسلفة مما اختؾف ؾقه أهل افعؾم ؾؿـفم من يرى تػضقل أيام افعؼ وفقافقفا مطؾ ًؼا ظذ شائر
مرؾوظا وؾقه( :وٓ فقايل أؾضل من فقافقفن )...يعـي ظؼ
إيام وافؾقايل ويستدفون بحديث جابر
ً
ذي احلجة .ويف شـده ضعف.
وؿافوا :أؿسم اهلل بؾقافقفا يف ؿوفهَ : :وا ْف َػ ْج ِرَ و َف َق ٍ
ال َظ ْ ٍ
ؼ ؾفذا يدل ظذ ؾضؾفا ظذ ؽرها.
ؿال مرسوق يف ؿوفه :و َف َق ٍ
ال َظ ْ ٍ
ؼ هي أؾضل أيام افسـة .رواه ظبدافرزاق ( ،.)3461وـذا
ؿافوا ؾقفا يوم ظرؾة ،وؿد روي أكه أؾضل أيام افدكقا ،وإػ هذا مال ابن رجب يف ”افؾطائف‟
(.)123
وإحسن من هذا ما ؿرره صقخ اإلشالم حقث ُشئل ظن ظؼ ذي احلجة وافعؼ إواخر من
رمضان أهيام أؾضل؟ ؾلجاب :أيام ظؼ ذي احلجة أؾضل من أيام افعؼ من رمضان ،وافؾقايل افعؼ
إواخر من رمضان أؾضل من فقايل ظؼ ذي احلجة .
ؿال ابن افؼقم :وإذا تلمل افػاضل افؾبقب هذا اجلواب ،وجده صاؾ ًقا ـاؾ ًقا ،ؾنكه فقس من أيام
افعؿل ؾقفا أحب إػ اهلل من أيام ظؼ ذي احلجة ،وؾقفا يوم ظرؾة ،ويوم افـحر ،ويوم افسوية.
وأما فقايل ظؼ رمضان ؾفي فقايل اإلحقاء افتي ـان رشول اهلل ﷺ حيققفا ـؾفا ،وؾقفا فقؾة خر
من أفف صفر.
ؾؿن أجاب بغر هذا افتػصقل مل يؿؽـه أن يديل بحجة صحقحة .اهـ من ”جمؿوع افػتاوى‟
(.)637/68
وكحو هذا ؿال افعالمة ابن باز ـام يف ”جمؿوع ؾتاويه‟ .
 )7سوق اهلدي يف عرش ذي احلجة-:
ؿال ابن رجب :و خيتص ظؼ ذي احلجة يف حق احلاج بلكه زمن شوؿفم فؾفدي افذي به يؽؿل
ؾضل احلج ،ويلـؾون من حلومه يف آخر افعؼ ،وهو يوم افـحر ،وأؾضل شوق اهلدي من ادقؼات،
ويشعر ،ويؼؾد ظـد اإلحرام ،وتؼاركه افتؾبقة ،وهي من افذـر هلل يف إيام ادعؾومات.
ويف احلديث( :أفضل احلج العج ،والثج) .اهـ
قؾت :احلديث رواه افسمذي( )367ظن أيب بؽر بؾػظَ « :أ َّن افـَّبِ َّي َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِه ،و َش َّؾ َم ُش ِئ َل َأ هي
احل ِّج َأ ْؾ َض ُل َؿ َال ا ْف َع هج ،واف َّث هج» وصححه آفباين رمحه اهلل يف ”افصحقحة‟ برؿم ( .)4811ثم إن
َْ
ؽافب احلجاج افؼاركغ يسوؿون هدهيم يف افعؼ ،وفقسوا ُجق ًعا ؾربام شاؿوه ؿبل ذفك.
وؿد وصل افـبي ﷺ مؽة يف حجة افوداع يف افرابع من ذي احلجة ـام يف ”افصحقحغ‟ ظن ابن
ظباس  ،ومما يؼارن اإلحرام ،وشوق اهلدي افتؾبقة ،وؿد جاء يف ؾضؾفا أدفة ـثرة مـفا حديث
شفل بن شعد ظـد افسمذي ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺَ « :ما ِم ْن ُم ْس ِؾ ٍم ُي َؾ ِّبي إِ َّٓ َف َّبى َم ْن َظ ْن َي ِؿقـ ِ ِه َأ ْو َظ ْن
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اهـَا» .ومما جاء يف ؾضل افسر إػ
اهـَا َو َه ُ
ِص َامف ِ ِه ِم ْن َح َج ٍر َأ ْو َص َج ٍر َأ ْو َمدَ ٍر َحتَّى َتـْ َؼطِ َع ْإَ ْر ُض ِم ْن َه ُ
بقت اهلل احلرام ٕداء ؾريضة احلج ما رواه افبقفؼي يف ”افشعب‟ ،وابن حبان ظن ظبداهلل بن ظؿر أن
افـبي ﷺ ؿال« :ما ترؾع إبل احلاج ً
رجال ،وٓ تضع يدً ا إٓ ـتب اهلل فه هبا حسـه أو حما ظـه شقئة أو
رؾعه هبا درجة» .حسـه إفباين رمحه اهلل .
ومـفا حديث جابر ظـد افبزار أن افـبي ﷺ ؿال« :احلجاج وافعامر وؾد اهلل دظاهم ؾلجابوه
وشلفوه ؾلظطاهم» صححه افعالمة إفباين يف ”افصحقحة‟ (.)4361
 )8الصقام يف عرش ذي احلجة -:
مما اتػق ظؾقه افصقام يوم ظرؾة ،وهو افقوم افتاشع من ذي احلجة ،وهو يوم ظقد ،وؾقه يؼف
احلجاج من بعد صالة افظفر إػ ؽروب افشؿس بعرؾة ،وهذا رـن من أرـان احلج ؾػي ”شـن
أيب داود‟ ( )4919ظن ظبدافرمحن بن يعؿر أن افـبي ﷺ ؿال« :احلج ظرؾة» صححه إفباين
وهو يف ”افصحقح ادسـد‟ فشقخـا افوادظي رمحه اهلل ()239/4
ويف ”افصحقحغ“ :ظن ظؿر بن اخلطاب  أن ً
رجال من افقفود ؿال فه :يا أمر ادممـغ! آية
أي آية؟ ؿال :ا ْف َق ْو َم
يف ـتابؽم فو ظؾقـا معؼ افقفود كزفت ٓختذكا ذفك افقوم ظقدً ا ،ؾؼال :ه
قت َفؽ ُُم ْ ِ
اإل ْش َال َم ِديـًا ؾؼال ظؿر :إين ٕظؾم
َأـ َْؿ ْؾ ُت َفؽ ُْم ِديـَؽ ُْم و َأ َْت َ ْؿ ُت َظ َؾ ْقؽ ُْم كِ ْع َؿتِي و َر ِض ُ
افقوم افذي كزفت ؾقه ،وادؽان افذي كزفت ؾقه كزفت ورشول اهلل ﷺ ؿائم بعرؾة يوم ُجعة» وظـد
افسمذي ( ،)773وأيب داود ( )6116ظن ظؼبة بن ظامر ؿال :ؿال رشول اهلل ﷺ« :يوم ظرؾة،
ويوم افـحر ،وأيام افتؼيق ظقدكا أهل آشالم ،و ُه ّن أيام أـل ،وذب» .حديث صحقح ذـره
صقخـا يف ”افصحقح ادسـد‟ (.)63/6
اه ٍد وم ْشف ٍ
وؿد جاء أن يوم ظرؾة هو افقوم ادشفود افذي أؿسم اهلل به يف ؿوفه :و َص ِ
ود ؾؼد
َ ُ
َ
روى افسمذي ( )3332ظن أيب هريرة أن افـبي ﷺ « :ا ْف َق ْو ُم ا َْد ْو ُظو ُد َي ْو ُم ا ْف ِؼ َقا َم ِة َوا ْف َق ْو ُم ا َْد ْش ُفو ُد
افشؿس و َٓ َؽرب ْت َظ َذ يو ٍم َأ ْؾ َض َل ِمـْه ؾِ ِ
اهدُ يوم ْ ِ
افش ِ
َي ْو ُم َظ َر َؾ َة َو َّ
قه َشا َظ ٌة َٓ
ُ
َْ
ََ
اجل ُؿ َعة َو َما َض َؾ َع ْت َّ ْ ُ َ
َْ ُ ُ
يواؾِ ُؼفا َظبدٌ م ْم ِمن يدْ ُظو اهللََّ بِ َخ ٍر إِ َّٓ اشتَجاب اهللَُّ َفه و َٓ يست َِع ُ ِ
ر ٍء إِ َّٓ َأ َظا َذ ُه اهللَُّ ِمـْ ُه».
ْ َ َ
َُ َ ْ ُ ٌ َ
ُ َ َْ
ْ
قذ م ْن َ ْ
حسـه افعالمة إفباين.
ؾنذا وؿع يوم ظرؾه يف يوم ُجعة ؾؼد اجتؿع يف ذفك افقوم صاهد ،ومشفود .اكظر ”فطائف
ادعارف‟ (.)133-137
ويف يوم ظرؾة حيصل افعتق من افـار ،ومغػرة افذكوب ،وافتجاوز ظـفا ؾػي ”صحقح مسؾم‟
ظن افـبي ﷺ ؿال« :ما ِمن يو ٍم َأ ْـ َثر ِمن َأ ْن يعتِ َق اهللَُّ ؾِ ِ
قه َظ ْبدً ا ِم ْن
َ ْ ُْ
َ ْ َْ
( )4313ظن ظائشة رضي اهلل عنها
افـ َِّار ِمن يو ِم َظر َؾ َة وإِ َّكه َفقدْ كُو ُثم يب ِ
اهي ِهبِ ْم ا َْد َال ِئ َؽ َة َؾ َق ُؼ ُ
ولَ :ما َأ َرا َد َه ُم ََل ِء ؟».
َّ ُ َ
ْ َْ َ َ ُ َ
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ويف ”مسـد أمحد‟ ظن ظبداهلل بن ظؿرو أن افـبي ﷺ ـان يؼول« :إِ َّن اهللََّ َظ َّز وج َّل يب ِ
اهي
َ َ َُ
ِ ِ
َم َال ِئ َؽ َت ُه َظ ِش َّق َة َظ َر َؾ َة بِ َل ْه ِل َظ َر َؾ َة َؾ َق ُؼ ُ
ْبا» .حسـه صقخـا اإلمام
ول :ا ْك ُظ ُروا إِ َل ع َبادي َأت َْو ِين ُش ْع ًثا ُغ ًْ
افوادظي يف ”افصحقح ادسـد‟ ( ،)262/4وجاء ظن ؽره.
ويف يوم ظرؾة يؽثر من صفادة افتوحقد بصدق ،وإخالص ؾنهنا أصل دين اإلشالم افذي
أـؿل اهلل تعاػ يف ذفك افقوم ،وأشاشه ،وؿد روى افسمذي ( )3838ظن ظبداهلل بن ظؿرو ؿال:
ؿال رشول اهلل ﷺَ « :خر افده ظ ِ
اء ُد َظا ُء َي ْو ِم َظ َر َؾ َة َو َخ ْ ُر َما ُؿ ْؾ ُت َأكَا َوافـَّبِ هق َ
ون ِم ْن َؿ ْب ِع َٓ إِ َف َه إِ َّٓ اهللَُّ
َ
ُْ
َو ْحدَ ُه َٓ َ ِ
يك َف ُه َف ُه ا ُْد ْؾ ُك َو َف ُه ْ
ذ َ
ر ٍء َؿ ِد ٌير» ،ورواه افطزاين ظن ظع ،وابن
احلَ ْؿدُ َو ُه َو َظ َذ ـ ُِّل َ ْ
ظؿر ،واحلديث يف ”افسؾسؾة افصحقحة‟ فؾعالمة إفباين (.)4813
 صقام يوم عرفة -:روى مسؾم يف ”صحقحه‟ ( )4426ظن أيب ؿتادة ظن افـبي ﷺ أكهِ
ِ
ِ
افسـَ َة ا َّفتِي َب ْعدَ ُه».
ؿال« :ص َقا ُم َي ْو ِم َظ َر َؾ َة َأ ْحتَس ُ
افسـَ َة ا َّفتي َؿ ْب َؾ ُه َو َّ
ب َظ َذ اهللَِّ َأ ْن ُي َؽ ِّػ َر َّ
اضق َة وا ْفب ِ
ِ
ِ
اؿ َق َة».
افسـَ َة ا َْد َ َ َ
ويف رواية« :أكه ُشئ َل َظ ْن َص ْو ِم َي ْو ِم َظ َر َؾ َة َؾ َؼ َال ُي َؽ ِّػ ُر َّ
ؿال افشقخ افبسام رمحه اهلل :صقام يوم ظرؾة هو أؾضل صقام افتطوع بنُجاع افعؾامء” .توضقح
إحؽام‟ (.)831/3
وؿوفه( :يؽػر السـة اداضقة ،والباققة) -:ؾقه تلويالن:
أحدمها :أن اهلل يغػر فه ذكوب شـتغ.
والثاين :أن اهلل يعصؿه يف هاتغ افسـتغ ؾال يعيص ؾقفام ،وادراد بافتؽػر تؽػر افصغائر ظـد
ُجاهر افعؾامء .اكظر ”ادجؿوع فؾـووي‟ ( )673/2ط .دار إحقاء افساث ،،و ”شبل افسالم‟
()468/1ط .دار ابن اجلوزي.
مسللة :هل يصوم احلجاج بعرفة-:
روى أمحد ،وأبو داود ،وافـسائي ،وابن ماجة ظن أيب هريرة أن افـبي ﷺ « :هنى ظن صوم
ظرؾة بعرؾة» .وهو حديث ضعقف يف شـده مفدي اهلجري ،وهو جمفول حال.
َاشا ََت َ َار ْوا
وروى افبخاري ( ،)4933ومسؾم( )4463ظن أم افػضل بـت احلارث « َأ َّن ك ً
ِظـْدَ َها َي ْوم َظر َؾ َة ِيف ِص َقا ِم رش ِ
ول اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم َؾ َؼ َالَ :ب ْع ُض ُف ْم ُه َو َص ِائ ٌمَ ،و َؿ َال
َ ُ
َ َ
ف َظ َذ َب ِع ِر ِه بِ َع َر َؾ َة َؾ َ ِ
ؼ َب ُه» ويف
َب ْع ُض ُف ْمَ :ف ْق َس بِ َص ِائ ٍمَ ،ؾ َل ْر َش ْؾ ُت إِ َف ْق ِه بِ َؼدَ ِح َف َب ٍنَ ،و ُه َو َو ِاؿ ٌ
”افصحقحغ“ ـذفك كحوه ظن مقؿوكة ،وظذ هذا ؾؼد أختؾف افعؾامء يف صوم ظرؾة بعرؾة
فؾحجاج ظذ أؿوال:
أ -التحريم :وهو ؿول حيقى بن شعقد إكصاري ،ورجحه افصـعاين ،وابن باز  ،واشتدفوا
بحديث أيب هريرة  افضعقف.
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ب -استحباب الفطر  :وهو ؿول اجلؿفور فػعل افـبي ﷺ ،وٕن افصقام يشق ظؾقه ،وؿد
يػس ظن افدظاء ،وافذـر  ،وهذا هو إؿرب .
ت -استحباب الصوم  :وؿد روى ابن أيب صقبة ظن ظائشة ،وابن افزبر أهنام ـاكا يػعالكه،
وـان احلسن يعجبه ،وحيؽقه ظن ظثامن ،وكؼؾه ابن ادـذر ظن إشحاق بن راهويه ،وهو افؼول
افؼديم فؾشاؾعي ،وحؽاه اخلطايب ظن أمحد ،واختاره أجري.
وبعض همٓء ؿقدوه بام إذا مل يضعف ظن افوؿوف ،وافدظاء ،وهو ؿول افظاهرية.
اكظر ”ادجؿوع فؾـووي‟ ( ،)673/2و ”ؾتح افباري‟ ( ،)316-314/1و ”ادحذ‟
( ،)793و ”كقل إوضار‟ ( )397-392/3ط .دار ابن اجلوزي ،و ”افؼح ادؿتع‟
( ،)174/2و ”جمؿوع ؾتاوى‟ ابن باز (.)118/48
الصقام يف بؼقة العرش -:أما يوم ظرؾة ؾؼد تؼدم ،وأما يوم افـحر ؾصقامه حمرم حلديث أيب
شعقد اخلدري  ؿال« :هنى افـبي ﷺ ظن صوم يوم افػطر ،وافـحر» متػق ظؾقه ،وؿد جاء
هذا افـفي ظن ُجاظة من افصحابة ،وأما بؼقة إيام من افعؼ ؾفـاك أحاديث طاهرها
افتعارض ،وهي ـأيت:
ِ ِ
ِ
ً
ب إِ َػ اهللَِّ ِم ْن
قفا َأ َح ه
افصاف ُح ؾ َ
أوَل :حديث ابن ظباس ادتؼدم افذي ؾقه « َما م ْن َأ َّيا ٍم ا ْف َع َؿ ُل َّ
عؼ ،»...وافصقام من افعؿل افصافح.
َه ِذ ِه ْإَ َّيا ِم َي ْعـِي َأ َّيام ا ْف ْ
ول اهللِ ﷺ َص ِائ ًام ِيف ا ْف َع ْ ِ
ثاك ًقا :حديث ظائشة أهنا ؿافتَ « :ما َر َأ ْي ُت َر ُش َ
ؼ َؿ هط» رواه مسؾم،
ويف رواية فه( :مل يصم افعؼ).
ورا َءَ ،وا ْف َع ْ ِ
ُن َيدَ ُظ ُف َّن َر ُش ُ
ول اهللَِّ ﷺِ :ص َقا ُم َظ ُ
ؼ،
ثال ًثا :حديث حػصة ؿافتَ « :أ ْر َب ٌع َمل ْ َيؽ ْ
اص َ
ِ
ِ
افر ْـ َعت ْ ِ
َغ َؿ ْب َل ا ْف َغدَ ِاة» .رواه أمحد ،وافـسائي ،وهو ضعقف؛ يف شـده
َو َث َال َثة َأ َّيا ٍم م ْن ـ ُِّل َص ْف ٍرَ ،و َّ
أبو إشحاق إصجعي جمفول ،ويف شـده اختالف .اكظر ”إرواء افغؾقل‟ (.)981
ول اهللَِّ ﷺ يصوم تِسع ِذي ِْ
َان َر ُش ُ
راب ًعا :حديث ظن بعض أزواج افـبي ﷺ ؿافت« :ـ َ
احل َّج ِة،
َ ُ ُ ْ َ
افشف ِر ،و ْ ِ
آ ْثـ ِ ِ
اصوراء ،و َث َال َث َة َأيا ٍم ِمن ـ ُِّل َصف ٍر ِ
قسغ» رواه أبو داود ،وأمحد،
َغ م َن َّ ْ َ
ْ
ْ
َّ
َو َي ْو َم َظ ُ َ َ َ
اخلَؿ َ
ْ
وافـسائي يف ”شـده‟ هـقدة بن خافد مل يوثؼه معتز ،فؽن ؿال إفباين رمحه اهلل :روى ظـه ُجع من
افثؼات ؾؾذا صححه يف ”صحقح ايب داود‟ (.)6412
قال الـووي :ادراد بافعؼ يف حديث ظائشة  إيام افتسعة إول من ذي احلجة ،ؿال
افعؾامء :هذا احلديث مما يوهم ـراهة صوم افعؼ ،وهذا مما يتلول ؾؾقس يف صوم هذه افتسع
ـراهة بل هي مستحبة اشتحبا ًبا صديدً ا ٓ شقام افتاشع مـفا ،وهو يوم ظرؾة ،ؾقتلول ؿوهلا :مل يصم
صائام ؾقه ،وٓ يؾزم ظـد ذفك
افعؼ أكه مل يصم فعارض مرض أو شػر أو ؽرمها ،أو أهنا مل تره
ً
ظدم صقامه يف كػس إمر...افخ .اكظر ”ذح مسؾم‟ حتت حديث (.)4472
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صائام ٓ يستؾزم افعدم ظذ أكه ؿد ثبت من ؿوفه ما يدل
وقال الشوكاين :أو أن ظدم رؤيتفا فه
ً
ظذ مؼوظقة صومفا...افخ ”كقل إوضار‟ ( .)393/3ؾعذ هذا ؾاجلؿع بغ إحاديث أن
يؼال :حديث ظائشة أصح من حديث حػصة ،وفؽن افصقام داخل يف إظامل افصاحلة ؾؿن
صامفا ؾال يـؽر ظؾقه بل إن اجلؿفور يرون اشتحباب صقامفا ،وفؽن فو ترك بعض أيامفا فعدم
ثبوت رء ظن افـبي ﷺ يف صقامفا ـؾفا ؾفو حسن ،وهذا افذي ـان يرجحه صقخـا اإلمام
افوادظي رمحه اهلل تعاػ ،.واكظر ”ادغـي‟ ( ،)113/1و ”فطائف ادعارف‟ ( ،)124و ”ذح
مسؾم‟ فؾـووي حتت حديث ( ،)4472و ”افروضة افـدية بتعؾقق إفباين‟( ،)31/6و ”جمؿوع
ؾتاوى ابن باز‟ ( ،)149-147/48و ”ؾتاوى افؾجـة افدائؿة‟ (.)313/9
 )9عرش ذي احلجة فقفا يوم الـحر-:
يوم افـحر هو أـز افعقدين ،وأؾضؾفام ،وهو يوم احلج إـز ،وؾقه يزاول احلجاج أـثر
أظامهلم ،يؼػون ؾقه ظـد ادشعر احلرام بؿزدفػة ثم يـطؾؼون إػ مـى ؾرمون ُجرة افعؼبة ،ثم
يذبحون أو يـحرون هدهيم ،ثم حيؾؼون أو يؼكون صعورهم ،ثم يطوؾون بافبقت افعتقق ضواف
اإلؾاضة ،ثم يتحؾؾون من إحرامفم افتحؾل إـز.
وظن ظبداهلل بن ؿرط  ظن افـبي ﷺ ؿال« :إِ َّن َأ ْظ َظ َم ْإَ َّيا ِم ِظـْدَ اهللَِّ َت َب َار َك َو َت َع َاػ َي ْو ُم
افـ َّْح ِرُ ،ث َّم َي ْو ُم ا ْف َؼ ّر» رواه ابو داود ،،وأمحد ،وهو يف ”افصحقح ادسـد مما فقس يف افصحقحغ‟
(.)231/4
وظن ظع بن أيب ضافب أن افـبي ﷺ ؿال« :يوم احلج إـز يوم افـحر» رواه افسمذي
( ،)987صححه إفباين ،وهو يف ”اإلرواء‟(.)4414
أي يوم
ويف افصحقحغ ظن أيب بؽرة يف خطبة افـبي ﷺ يوم افـحر يف حجة افوداع ؿال « :ه
هذا؟ .ؿافوا :يوم حرام»...احلديث.
صؽرا هلل ظزوجل،
ويف يوم افـحر خيرج ادسؾؿون يف ـل بؾدان افعامل فقمدون صالة افعقد
ً
وهم يؿجدون اهلل ،ويؽزوكه ،ويعظؿوكه.
ً
امتثآ فؼوفه تعاػَ  :ؾ َص ِّل
ويف يوم افـحر يتؼرب ادسؾؿون بذبح اضاحقفم هلل ظزوجل
غ َأ ْؿ َرك ْ ِ
غ َأ ْم َؾ َح ْ ِ
ف ِ َر ِّب َك ،واك َْح ْرَ « ض َّحى افـَّبِ هي َص َّذ اهللُ َظ َؾ ْق ِه َو َش َّؾ َم بِ َؽ ْب َش ْ ِ
َغَ ،ذ َب َح ُف َام بِ َق ِد ِهَ ،و َش َّؿى
وـَز ،وو َضع ِرج َؾه َظ َذ ِص َػ ِ
اح ِف َام» رواه افشقخان ظن أكس بن مافك.
َ َّ َ َ َ َ ْ ُ
ؾؽل هذه افعبادات افعظقؿة تمدى يوم افـحر افذي هو افعاذ من ذي احلجة ؾقافه من ؾضل.
مسللة -:أهيام أفضل يوم عرفة  ،أم يوم الـحر  ،أم يوم اجلؿعة  ،أم يوم الػطر ؟
ؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة –جمق ًبا ظن هذا:-احلؿد هلل أؾضل أيام إشبوع يوم اجلؿعة
بنتػاق افعؾامء ،وأؾضل أيام افعام هو يوم افـحر.
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وؿد ؿال بعضفم يوم ظرؾة ،وإول هو افصحقحٕ ،ن يف افسـن ظن افـبي ﷺ أكه ؿال:
« َأ ْؾ َض ِل ْإَ َّيا ِم َي ْو َم افـ َّْح ِر ُث َّم َي ْو َم ا ْف َؼ ِّر» ٕكه يوم احلج إـز يف مذهب مافك ،وافشاؾعي ،وأمحد
ـام ثبت يف ”افصحقح‟ ظن افـبي ﷺ أكه ؿال « :يوم افـحر هو يوم احلج إـز».
وؾقه من إظامل مآ يعؿل يف ؽره ـافوؿوف بؿزدفػة ،ورمي ُجرة افعؼبة وحدها ،وافـحر،
واحلؾق ،وضواف اإلؾاضة ؾنن ؾعل هذه ؾقه أؾضل بافسـة ،واتػاق افعؾامء ،واهلل أظؾم.
ؿال ابن افؼقم  :وؽر هذا اجلواب ٓ يسؾم صاحبه من آظساض افذي ٓ حقؾة فه يف دؾعه.
”جمؿوع افػتاوى‟ (.)639-633/68
قؾت :وؿول صقخ اإلشالم –ـام ثبت يف ”افصحقح‟ -أي احلديث افصحقح ٕن احلديث
فقس يف ”افصحقحغ‟ ،وٓ يف احدمها ـام تؼدم ،واهلل أظؾم.
 )11من كاكت له أضحقة يؽف عن شعره ،وظػره يف عرش ذي احلجة-:
ِ
ِ
ؼَ ،و َأ َرا َد َأ َحدُ ـ ُْم َأ ْن ُي َض ِّح َيَ ،ؾ َال
ظن أم شؾؿة رضي اهلل عنها أن افـبي ﷺ ؿال « :إ َذا َد َخ َؾت ا ْف َع ْ ُ
َي َؿ َّس ِم ْن َص َع ِر ِه َو َب َ ِ
ؼ ِه َص ْق ًئا ».
ويف رواية َ ( :ؾ َال َي ْل ُخ َذ َّن َص ْع ًراَ ،و َٓ َي ْؼؾِ َؿ َّن ُط ُػ ًرا).
ويف رواية َ ( :ؾ ْؾ ُق ْؿ ِس ْك َظ ْن َص ْع ِر ِه َو َأ ْط َػ ِ
ار ِه) رواه مسؾم(.)4977
وؿد اختؾف أهل افعؾم يف حؽم إخذ من افشعر ،وإطاؾر ظذ أؿوال ـأيت-:
أ -اجلواز :وهو ؿول مافك ،وأيب حـقػة.
ب -الؽراهة :وهذا ؿول افشاؾعقة.
ت -التحريم :وهو ؿول شعقد بن ادسقب ،وربقعة ،وأمحد ،وإشحاق ،وداود ،ورجحه
افصـعاين ،و افشوـاين ،وافعالمة افوادظي ،وافعالمة افعثقؿغ ،وصقخـا احلجوري ،وهو
افصحقح فظاهر احلديث.
اكظر ”ذح مسؾم‟ حتت احلديث ،و”كقل إوضار‟ ( ،)121-189/9و ”شبل افسالم‟
( ،)311/7و ”افصقد افثؿغ فؾعثقؿغ‟( ،)623/6و ”رشافة افتجؾقة‟ فشقخـا احلجوري
(.)33
احلؽؿة من الـفي يف حديث أم سؾؿة-:
ققل :احلؽؿة من افـفي أن يبؼى ـامل إجزاء فقعتق من افـار ،وؾقه كظر.
وققل :احلؽؿة افتشبه بادحرم ،وؾقه كظر ،ؾنن ادضحي ٓ يعتزل افـساء ،وٓ يؿـع من افطقب
بخالف ادحرم ،وفؽـه تشبه جزئي.
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وققل :احلؽؿة من ذفك توؾر افشعر ،وافظػر فقلخذه مع إضحقة ،ؾقؽون ذفك من َتام
إضحقة ظـد اهلل ،وـامل افتعبد هبا .اكظر ”ذح مسؾم‟ حتت احلديث ،و ”افصقد افثؿغ‟
(. )621-623/6
ومما تؼدم ظؾم ما يف ظؼ ذي احلجة من افػضل افعظقم ،وافعبادات اجلؾقؾة ؾافبدار افبدار،
ٍ
ِ ٍ ِ
وادـاؾسة ادـاؾسة َ و َش ِ
ت
ات و ْإَ ْر ُض ُأ ِظدَّ ْ
افس َام َو ُ
ار ُظوا إِ َػ َم ْغػ َرة م ْن َر ِّبؽ ُْم و َجـَّة َظ ْر ُض َفا َّ
غ وأبواب اخلر ـثرة من صالة ،و صقام ،و صدؿة ،وأمر بؿعروف ،وهني ظن مـؽر،
ف ِ ْؾ ُؿت َِّؼ َ
ودظاء ،وذـر ،واشتغػار ،وضؾب ظؾم ،وإحسان إػ اجلران ،وبر افوافدين ،وصؾة إرحام،
وؽر ذفك ؾاكتفز افػرصة ظبد اهلل يامن ظجزت ظن احلج ؾفا هو بغ يديك  ،هذا افػضل،
وهذه شبل اخلرات ؾال تؽن من ادحرومغ ظذ ـل إحوال .
يــا شـائـريـن إػ افبقـت افعتـقـق فؼـد
إكـا أؿـؿــا ظـذ ظـ ٍ
ذر وؿــد رحـؾــوا

شــرتـم جسـو ًما وشـركا كـحن أرواحا
ومــن أؿــام ظـذ ظــ ٍ
ذر ــؿـن راحـا

ؾـسلل اهلل أن يقرس فـا ُجق ًعا حج بقته احلرام ،وأن جيـبـا شائر أثام ،وأن هيديـا ٕحسن
افؽالم ،واحلؿد رب افعادغ.

ـتبه:
افػؼر إػ ظػو ربه :أبو معاذ حسغ احلطقبي
يف دار احلديث بصالح افدين -بؿديـة ظدن
يف ضحى يوم افسبت /3ذو احلجة4138/هـ
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