


م  رَّ َ فصٌل لطيٌف عن َشْهِر محُ
خمتصٌر من كتاب »لطائف املعارف«

لإلمام احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل.
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خمتصر كتاب )لطائف املعارف( لإلمام ابن رجب

� : قال اإلمام ابن رجب

L  وظائف شهر اهلل احملرم  J
ويشتمل على مجالس:

اجمللس األول

L  يف فضائل شهر اهلل احملّرم وعشره األول  J
النَّبيِّ  عِن   ، ُهَرْيَرَة  أبي  حديِث:  ِمْن  ُمْسِلٌم  َج  َخرَّ
ياِم بعد شهِر رمضاَن شهُر اهللِ الذي   قاَل: »أفضُل الصِّ

الِة بعَد الفريضِة قياُم الليِل«)1(. َم، وأفضُل الصَّ َتْدعوَنُه الُمَحرَّ

الكالمحُ على هذا احلديِث يف فصلنِي:  �

ياِم.	  ِع بالصِّ يف أفضِل التَّطوُّ

ِع بالقياِم.	  وأفضِل التَّطوُّ

رواه مسلم )1163(.   )1(
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الفصل األوَّل

L  يام J  يف فضل التطوُّع بالصِّ
ياِم  َع بِه ِمن الصِّ وهذا الحديُث صريٌح يف أنَّ أفضَل ما ُتُطوِّ

ِم. بعَد رمضاَن صوُم شهرِ اهللِ المحرَّ

َع بِصياِمِه كامالً  ُتُطوِّ وقد ُيْحَتَمُل أْن ُيراَد أنَّه أفضُل شهرٍ 
ِع ببعِض شهرٍ، فقد َيكوُن أفضَل  ا بعُض التَّطوُّ بعَد رمضاَن. فأمَّ
ِة، أو ِستَِّة  ِمْن بعِض أيَّاِمِه: كصياِم يوِم عرفَة، أو عشرِ ذي الِحجَّ

اٍل... ونحِو ذلك. أيَّاٍم ِمن شوَّ

ُع المطلُق، فأفضُلُه صياُم األشهرِ الحرِم، وقد  ا التَّطوُّ َفأمَّ
ُه أَمَر رجالً أْن َيصوَم األشهَر  ُرِوَي عِن النَّبيِّ  أنَّ

الحرَم، وسنَْذُكُرُه يف موضٍع آخَر إْن شاَء اهللُ َتعاَلى.

� : وقِد اْخَتَلَف العلماءحُ يف أيِّ األشهِر احلرِم أفضلحُ
َحُه  ُم. وَرجَّ فقاَل الَحَسُن وغيُرُه: أفضُلها شهُر اهللِ المحرَّ
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ريَن. طائفٌة ِمَن المتأخِّ

َة بِن خالٍِد، عِن الَحَسِن،  وَروى: َوْهُب بُن َجريرٍ، عن ُقرَّ
حراٍم،  بشهرٍ  وَخَتَمها  حراٍم  بشهرٍ  نََة  السَّ افَتَتَح  اهللَ  إنَّ  قال: 
ِمَن  اهللِ  عنَد  أعَظَم  رمضاَن  شهرِ  بعَد  نِة  السَّ يف  شهٌر  فليَس 

ِة تحريِمِه. ِم، وكاَن ُيَسّمى شهَر اهللِ األصمَّ من ِشدَّ المحرَّ

َم شهَر اهللِ، وإضافُتُه  ى النَّبيُّ  الُمَحرَّ وقد َسمَّ
إليِه  ُيضيُف  َتعالى ال  ه  فإنَّ َتُدلُّ على شرفِِه وفضِلِه،  اهللِ  إلى 
ًدا وإْبراهيَم وإْسحاَق  إالَّ خواصَّ مخلوقاتِِه، كما َنَسَب ُمَحمَّ
عليِهم  وسالُمُه  اهللِ  صلواُت  األنبياِء  ِمن  وغيَرُهم  ويْعقوَب 

إلى عبوديَّتِِه وَنَسَب إليِه بيَتُه وناقَتُه.
ْوُم فيِه ُمضاَعٌف َمْسنوُنَش��ْهُر الَحراِم ُمب��اَرٌك َمْيموُن َوالصَّ

يف الُخْلِد ِعنَْد َمليكِِه َمْخزوُنَوَث��واُب صائِِم��ِه لَِوْج��ِه إلِهِه

 : ياُم سرٌّ بيَن العبِد وبيَن ربِِّه، ولهذا َيقوُل اهلُل الصِّ
ُه لِي، وأنا أْجزي بِِه، إنَّه  ْوَم، فإنَّ »كلُّ عمِل ابِن آَدَم لُه، إالَّ الصَّ
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ِة باٌب ُيقاُل  َتَرَك شهوَتُه وطعاَمُه وشراَبُه ِمن أجلي. ويف الجنَّ
ائِموَن، فإذا َدَخلوا، ُأْغِلَق فَلْم  يَّاُن، ال َيْدُخُل ِمنُه إالَّ الصَّ لُه الرَّ

َيْدُخْل ِمنُه غيُرُهم«)1( .

وفيِه: أنَّ أبا ُأماَمَة قاَل للنبيِّ : أْوِصنِي! قاَل: 
َلُه«)2(. فكاَن أبو ُأماَمَة وأهُلُه  وِم، فإنَّه ال ِعْدَل  »عليَك بالصَّ
ُه قد َنَزَل  َيصوموَن، فإذا ُرئَِي يف بيتِِهم ُدخاٌن بالنَّهاِر، ُعِلَم أنَّ

بِِهم ضيٌف.

ائِم فرَحتاِن: فرحٌة عنَد فطرِِه، وفرحٌة عنَد لقاِء ربِِّه  للصَّ
إذا َوَجَد ثواَب صياِمِه مدخوًرا.

ڭ  ڭ  ۓ   ﴿  : اهللُ  قاَل 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴾ ]األحزاب:35[.

سيأتي تخريجه، وألفاظه يف الصحيحين.   )1(
حه ابن خزيمة وابن  أخرجه أحمد )22149(، والنسائي )3426(، وصحَّ  )2(

حبان، وقال ابن حجر يف فتح الباري 4/ 104: سنده صحيح. 
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 ﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ﴿ وقاَل: 
اِم. وَّ ]الحاقة: 24[، قاَل ُمجاِهٌد وغيُرُه: َنَزَلْت يف الصُّ

َضُه اهللُ خيًرا ِمن  َمْن َتَرَك هللِ طعاَمُه وشراَبُه وشهَوتُه، َعوَّ
ذلَك، طعاًما وشراًبا ال َينَْفُد، وأزواًجا ال َتموُت.

ا بيَن العبِد وربِِّه، اجَتَهَد المخلصوَن  ياُم سرًّ ا كاَن الصِّ َلمَّ
يف إخفائِِه بكلِّ طريٍق حتَّى ال َيطَِّلَع عليِهم أحٌد.

  الحيَن: َبَلَغنا عن عيسى بِن َمْرَيَم قاَل بعُض الصَّ
ُه قاَل: إذا كاَن يوُم صوِم أحِدُكم، َفْلَيْدُهْن لحيَتُه وَيْمَسْح  أنَّ
ُه ليَس بصائٍم. شفتيِه ِمن ُدهنِِه حتَّى َينُْظَر إليِه النَّاظُِر َفَيُظنَّ أنَّ

صائًما،  أحُدُكم  أصبَح  إذا  قاَل:  َمْسعوٍد،  ابِن  وعِن 
َق بصدقٍة  ْح شعَرُه وَيْدَهنُه(، وإذا َتَصدَّ ل )َيْعني: ُيَسرِّ فْلَيَترجَّ
ًعا، فْلُيَصلِّ يف  عن يمينِِه فْلُيْخِفها عن ِشمالِِه، وإذا َصلَّى تطوُّ

َداِخِل بيتِِه.
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َصاَم  إذا   ، الحيِّ ومشيخَة  أبي  أْدَرْكُت  اِح:  يَّ التَّ أبو  وقاَل 
َهَن وَلبَِس صالَح ثيابِِه. أحُدُهُم، ادَّ

َلِف أربعيَن سنًة ال يْعَلُم بِِه أحٌد، كاَن لُه  صاَم بعُض السَّ
انِِه  اٌن، فكَاَن كلَّ يوٍم َيْأُخُذ ِمن بيتِِه رغيفيِن وَيْخُرُج إلى دكَّ ُدكَّ
وِق،  ُه يْأُكُلُهما يف السُّ ُق بِهما يف طريِقِه، فَيُظن أهُلُه أنَّ فيتَصدَّ

ُه قد أَكَل يف بيتِِه قبَل أْن َيجيَء. وِق أنَّ وَيُظنُّ أهُل السُّ

���
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الفصل الثاني

L  يف فضل قيام الليل  J
الليل  قيام  أنَّ  على    ُهَرْيَرَة  أبي  حديُث  َدلَّ  وقْد 

الِة بعَد المكتوبِة. أفضُل الصَّ

اتَِبِة؟ فيِه خالٌف. نَِن الرَّ وهل هَو أفضُل ِمن السُّ

َلت صالُة الليِل على صالِة النَّهاِر:  َوإنَّما ُفضِّ

	 ألنَّها أبلُغ يف اإلسراِر وأقرُب إلى اإلخالِص.

قاَل  ِدِهم،  تهجُّ إخفاِء  على  َيْجَتِهُدوَن  َلُف  السَّ كاَن 
الليِل  ِمَن  فَيقوُم  اٌر،  زوَّ عنَدُه  َيكوُن  ُجل  الرَّ كاَن  الَحَسُن: 
عاِء وال  الدُّ َيْجَتِهدوَن يف  اُرُه. وكانوا  بِه زوَّ َيْعَلُم  ُيصلِّي وال 

ُيْسَمُع لُهم صوٌت.

َة طوَل ليِلِه يف  ُد بُن واِسٍع ُيَصلِّي يف طريِق مكَّ وكاَن محمَّ
محمِلِه، وَيأُمُر حادَيُه أْن َيْرَفَع صوَتُه لَِيْشَغَل النَّاَس عنُْه.
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وكاَن بعُضُهم َيقوُم يف وسِط الليِل وال ُيْدَرى بِه، فإذا كاَن 
أنَّه قاَم تلَك  ُيوِهُم  َرَفَع صوَتُه بالقرآِن،  قرَب طلوِع الفجرِ، 

اعَة. السَّ

فوِس، فإنَّ الليَل محلُّ  	 وألنَّ صالَة الليِل أشقُّ على النُّ
احِة ِمَن التَّعِب بالنَّهاِر، فترُك النَّوِم مَع ميِل النَّفِس  النَّوِم والرَّ
إليِه مجاهدٌة عظيمٌة. قال بعُضُهم: أفضُل األعماِل ما ُأْكرَِهِت 

النُّفوُس عليِه.

ُه  فإنَّ ِر،  التَّدبُّ إلى  أقرُب  الليِل  صالِة  يف  القراءَة  وألنَّ   	
هَو  ويَتَواطُأ  القلُب،  وَيْحُضُر  بالليِل،  واغُل  الشَّ َتنَْقطُِع 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴿ تعاَلى:  قاَل  كما  الفهِم،  على  واللساُن 
مل: 6[. ڦ ڄ ڄ ﴾ ]المزَّ

ولهذا المعنى ُأِمَر بترتيِل القرآِن يف قياِم الليِل ترتيالً.

ِع  التَّطوُّ أوقاِت  أفضُل  الليِل  ِمَن  ِد  التَّهجُّ وقَت  وألنَّ   	
الِة وأقرُب ما َيكون العبُد ِمن ربِِّه، وهَو وقُت فتِح أبواِب  بالصَّ
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ائليَن. عاِء واستعراِض حوائِج السَّ ماِء واستجابِة الدُّ السَّ

وقد َمَدَح اهللحُ املستيقظنَي بالليِل لذكِرِه ودعاِئِه واستغفاِرِه ومناجاِتِه: �

فقاَل اهللُ َتعاَلى: ﴿ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 	 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]السجدة: 16- 17[. 

وقاَل: ﴿ ٺ ٿ ﴾ ]آل عمران: 17[. 	 

وقاَل: ﴿ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 	 
ڳ ﴾ ]الذاريات: 17- 18[. 

وقاَل: ﴿ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾ ]الفرقان: 64[. 	 

وقاَل: ﴿ ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 	 
 ﴾ ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

َمر: 9[.  ]الزُّ

ۇ 	  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ﴿ وقاَل: 
ۆ ۆ ۈ ﴾ ]آل عمران:113[. 
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وقال لنبيِِّه : ﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 	 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]اإلسراء: 79[.

 	 ﴾ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ وقال: 
]اإلنسان:26[. 

ڀ 	  ڀ  پ  ٺ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ وقاَل: 
مل: 1، 4[. ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]المزَّ

فإنَّ  الليِل،  قياَم  َتَدْع  ال  لرجٍل:    عائَِشُة  قاَلْت 
)أو  َمرَِض  إذا  َيَدُعُه، وكاَن  كاَن ال    اهللِ  رسوَل 

قاَلْت: َكِسَل( َصلَّى قاِعًدا)1(.

َويف روايٍة ُأخرى عنها، قاَلْت: َبَلَغني عن قوٍم َيقولوَن: إْن 
ْينَا الفرائَض لْم ُنباِل أالَّ َنْزداَد! وَلَعْمري، ال َيْسأُلُهُم اهلل إالَّ  أدَّ
والنَّهاِر،  بالليِل  ُيْخطِئوَن  قوٌم  افَتَرَض عليِهم، ولكنَُّهْم  ا  عمَّ

أخرجه أحمد )26114(، وأبو داود )1307(، وقال الحاكم: صحيح على   )1(
شرط مسلم. 
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َتَرَك  ما  واهللِ  منُكْم،  إال  نبيُكم  وما  نبيُِّكم،  ِمن  إالَّ  أنُتم  وما 
رسوُل اهلل  قياَم الليِل.

فائدتاِن  فيه  الليِل  قياَم  أنَّ  إلى    عائَِشُة  فأشاَرْت 
عظيمتاِن: 

بِه،  ي  والتَّأسِّ   اهلل  رسوِل  بُسنَِّة  االقتداُء   	
وقد قال َتَعالى: ﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ جئ ﴾ 

]األحزاب: 21[. 

نوِب والخطايا، فإنَّ بني آَدَم ُيْخطِئوَن بالليِل  	 وتكفيُر الذُّ
الخطايا،  راِت  مكفِّ ِمْن  االستكثاِر  إلى  َفَيْحتاجوَن  والنَّهاِر، 
  ُّراِت، كما قاَل النَّبي وقياُم الليِل ِمْن أعظِم المكفِّ
ُر الخطيئَة«.  لُمعاِذ بِن َجَبٍل: »قياُم العبِد يف جوِف الليِل ُيَكفِّ
ثمَّ َتال ﴿ گ گ ڳ ڳ...﴾ اآلية ]السجدة: 16[. 

َجُه اإلماُم أْحَمُد وغيُرُه)1(. َخرَّ

حسن  حديث  وقال:   ،)2616( والترمذي   ،)22016( أحمد  أخرجه   )1(
حه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل )2/ 138(.  صحيح، وصحَّ
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ديَن َيْدخلوَن الجنََّة بغيرِ حساٍب. وقد ُرِوَي أنَّ المتهجِّ

ُن طوَل القياِم يوَم القيامِة. لِف: قياُم الليِل ُيَهوِّ قاَل بعُض السَّ

بقياِم  »عليُكم  المرفوِع:  وبالٍل  ُأماَمَة  أبي  حديِث  ويف 
الحيَن قبَلُكم، وإنَّ قياَم الليِل قربٌة إلى  ُه دْأُب الصَّ الليِل، فإنَّ
عِن  اِء  للدَّ ومطردٌة  اإلثِم  عِن  ومنهاٌة  يِّئاِت  للسَّ وتكفيٌر  اهللِ 

.)1( َجُه التِّْرِمِذيُّ الجسِد«. َخرَّ

َرَجاِت،  َيْرَفُع الدَّ يِّئاِت فهَو  ُر السَّ َوَكَما أنَّ قياَم الليِل ُيَكفِّ
ابقين إلى الجنَِّة بغيِر حساٍب. وقد َذكْرنا أنَّ أهَلُه ِمَن السَّ

أْحَمُد  اإلماُم  َجُه  َخرَّ الذي  المشهوِر  المناِم  حديِث  ويف 
َرَجاِت  الدَّ يف  َيْخَتِصُموَن  األعلى  المأل  أنَّ   : ْرِمِذيُّ والتِّ
وإفشاُء  الطَّعاِم،  إطعاُم  رجاِت:  الدَّ أنَّ  وفيِه  اراِت،  والكفَّ

الُة بالليِل والنَّاُس نياٌم)2(. السالِم، والصَّ

أخرجه الترمذي )3549(، وابن خزيمة )1135(، والحاكم )1/ 451(،   )1(
ورواية أبي أمامة أصح، وليس فيها »ومطردة للداء عن الجسد«. 

د= أخرجه أحمد )3484(، والترمذي )3233(، قال الترمذي: سألت محمَّ  )2( 
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نِن«:  ِج يف »السُّ ويف حديِث عْبِد اهللِ بِن َسالٍم المشهوِر المخرَّ
ها  ُه َسِمَع النَّبي  َيقوُل عنَد قدوِمِه المدينَة: »يا أيُّ أنَّ
األرحاَم،  وِصلوا  الَم،  السَّ وأْفُشوا  عاَم،  الطَّ َأْطِعموا  النَّاُس! 

َة بسالٍم«)1(. وا بالليِل والنَّاُس نياٌم، َتْدُخلوا الجنَّ وَصلُّ

وُيباهي  أهَلُه،  ُيِحبُّ   : اهلَل  أنَّ  ِد  التََّهجُّ وِمن فضائِل 
بهُم المالئكَة، وَيْسَتجيُب دعاَءُهم.

 ، ِّويف »المسند«: عِن ابِن َمْسُعوٍد، عِن النَّبي
بيِن  ِمن  ثاَر عن وطائِِه ولحاِفِه  ِمن رجٍل  َنا  ربُّ »َعِجَب  قاَل: 
نا َتَباَرَك وَتعالى: يا مالئكتي!  ِه إلى صالتِِه، َفيقوُل ربُّ أهِلِه وحبِّ
أهِلِه  بيِن  ِمن  ووطائِِه  فراِشِه  ِمن  ثاَر  عبدي،  إلى  اْنُظروا 
ا عندي...«  الِة، رغبًة فيما عْندي وشفقًة ممَّ ِه إلى الصَّ  وحبِّ

فقال: هذا حديث حسن صحيح، وللمؤلف  البخاري عنه  بن إسماعيل   =
اختصام  األولى يف شرح  اختيار  اسمه:  الحديث  لهذا   شرح مستقل 

المأل األعلى. 
أخرجه الترمذي )2485(، وابن ماجه )1334(، قال الترمذي: هذا حديث   )1(

صحيح. 



وَذَكَر بقيََّة الحديِث)1(.

وقوُلُه: »ثاَر« فيِه إشارٌة إلى قياِمِه بنشاٍط وعزٍم.

جُل  حيحيِن أنَّ النَّبيَّ  قاَل: »نِْعَم الرَّ ويف الصَّ
ي ِمَن الليِل«)2(. فكاَن  عبُد اهللِ )َيْعني: ابَن ُعَمَر( لو كاَن ُيَصلِّ

عبُد اهللِ ال َيناُم بعَد ذلَك ِمَن الليِل إالَّ قليالً.

أَحَدُكْم  أن  لْو  أَرأْيُتْم  للنَّاِس:  َيُقوُل    َذرٍّ  أبو  كاَن 
ُغُه؟ قالوا:  ُيْصِلُحُه وُيَبلِّ اِد ما  الزَّ َيتَِّخُذ ِمن  أليَس  أراَد سفًرا، 
بلى. قاَل: فسفُر طريِق القيامِة أبعُد، فُخذوا لُه ما ُيْصِلُحُكم، 
ُه لحرِّ  ًة لعظائِم األُمور، صوموا يوًما شديًدا حرُّ وا َحجَّ ُحجُّ
القبوِر،  لظلمِة  الليِل  ظلمِة  يف  ركعتيِن  َصلُّوا  النُّشوِر،  يوِم 

قوا صدقًة لشرِّ يوم عسير. َتَصدَّ

أيَن رجاُل الليل؟! أيَن الَحَسُن وُسْفياُن وُفَضْيل؟!

حديث  الحاكم:  وقال   ،)2  /123( والحاكم   ،)3949( أحمد  أخرجه   )1(
صحيح اإلسناد. 

أخرجه البخاري )1122(، ومسلم )2479(.   )2(
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وا ��ْي��ِل ِج���دُّ ُي�����������َردَُّي���ا ِرج����اَل ال��لَّ ال  داٍع  ُربَّ 
إالَّ ���ْي���َل  ال���لَّ َي����ق����وُم  َم����ْن َل����ُه َع�����ْزٌم َوِج����دُّم���ا 
����َل���ْي���ِل لِ���ْل���َق���ْب���رِ ُي��َع��دَُّل��ْي��َس َش����ْيٌء َك��َص��الِة اْل���

قيَل البِن َمْسُعوٍد: ما َنْسَتطيُع قياَم الليِل. قاَل: أْبَعَدْتُكْم 
ُذُنوُبُكْم.

َقيََّدْتُكْم  قاَل:  الليِل.  قياُم  أْعَجَزَنا  قْد  للَحَسِن:  وقيَل 
خطاَياُكم.

وقاَل الُفَضْيُل: إذا لْم َتْقِدْر على قياِم الليِل وصياِم النَّهاِر؛ 
فاْعَلْم أنََّك محروٌم ُمَكبٌَّل َكبََّلْتَك خطيَئُتَك.

ْنَب فُيْحَرُم بِه قياَم الليِل. قاَل الَحَسُن: إنَّ العبَد َلُيْذنُِب الذَّ

لِف: أْذَنْبُت ذنًبا فُحرِْمُت بِه قياَم الليِل ستََّة  قاَل بعُض السَّ
أشهرٍ.

فيما  وَيْخَتِلفوَن  ُهْم،  ُكلُّ اإلرادِة  أهُل  َيرُِدُه  منهٌل  الليُل 
فالُمحبُّ  مشرَبُهم:  ُأناٍس  كلُّ  َعِلَم  قد  وُيريدوَن،  َيرِدوَن 
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العفِو  لطلِب  ُع  َيَتضرَّ والخاِئُف  محبوبِِه،  بمناجاِة  ُم  َيَتنَعَّ
اجي ُيِلحُّ يف سؤاِل مطلوبِِه، والغافُِل  وَيْبكِي على ذنوبِِه، والرَّ

المسكيُن أْحَسَن اهللُ عزاَءُه يف حرمانِِه وفواِت نصيبِِه.

: »ال  بِن َعْمرو  لَعْبِد اهللِ    النَّبيُّ  قاَل 
َتُكْن مْثَل فالٍن! كاَن َيقوُم الليَل فَتَرَك قياَم الليِل«)1(.

كاَن النَّبيُّ  َيْطُرُق باَب فاطَِمَة وَعِليٍّ وَيقوُل: 
ياِن؟«)2(. »َأال ُتَصلِّ

يا  َفَصلَّ أْهَلُه  َوأْيَقَظ  الرُجُل  اْسَتْيَقَظ  »إذا  الحديِث:  ويف 
اِكراِت«)3(. اكريَن اهلَل كثيًرا والذَّ ركعتيِن، ُكتِبا ِمَن الذَّ

َذَهَب  بالليِل وَتقوُل:  الَعَجِميِّ توِقُظُه  َكاَنِت امرأُة َحبيٍب 
الحيَن  الليُل، وبيَن أيدينا طريٌق بعيٌد، وزاُدنا قليٌل، وقوافُل الصَّ

أخرجه البخاري )1152(، ومسلم )1159(.   )1(
أخرجه البخاري )1127(، ومسلم )775(.   )2(

أخرجه أبو داود )1309(، وابن ماجه )1335(، قال النووي: رواه أبو داود   )3(
بإسناد صحيح.
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اَمنا ونحُن قد َبِقينا. قد ساَرْت قدَّ
ْي��ِل َفَك��ْم َتْرُق��ُد الَمْوِعُدي��ا راِق��َد اللَّ َدنا  َقْد  َحبيبي  يا  ُقْم 

َوأْوقاتِ��ِه ْي��ِل  اللَّ ِم��َن  ��ُدَوُخ��ْذ  قَّ ال��رُّ َه��َج��َع  َم��ا  إذا  ِورًدا 

َيْجَهُدَم��ْن ن��اَم َحتَّ��ى َينَْقض��ي َلْيُلُه أْو  الَمنِْزَل  َيْبُلِغ  َل��ْم 

َمْوِعُدُقْل ألُولي األْلَباِب أْهِل التَُّقى َلُكْم  الَعْرِض   َقنَْطَرُة 

���
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اجمللس الثاني

L  يوم عاشوراء  J
ُه ُسئَِل عن صوِم يوِم  أنَّ حيَحْيِن: عِن ابِن َعبَّاٍس،  يف الصَّ
عاشوراَء، فقاَل: ما َرأْيُت رسوَل اهللِ  صاَم يوًما 
ى فضَلُه على األيَّاِم إالَّ هذا اليوَم )َيْعني: يوَم عاشوراَء(  َيَتَحرَّ

هَر )َيْعني: رمضاَن()1(. وهذا الشَّ

لفضِلِه  لُه فضيلٌة وحرمٌة قديمٌة، وصوُمُه  يوُم عاشوراَء 
الُم. كاَن معروًفا بيَن األنبياِء عليِهُم السَّ

وَكاَن للنَّيبِّ  يف صياِمِه أربعةحُ أحواٍل: �

وِم. َة وال َيْأُمُر النَّاَس بالصَّ ُه كاَن َيصوُمُه بَِمكَّ احلالةحُ األحُوىل: أنَّ

عاشوراُء  كاَن  قاَلْت:  عائَِشَة،  عن  ِحيحْيِن:  الصَّ ففي 
  النَّبيُّ  وكاَن  الجاهليَِّة،  يف  قريٌش  َتصوُمُه  يوًما 

أخرجه البخاري )2006(، ومسلم )1132(.   )1(
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ا َنَزَلْت  ا َقِدَم المدينَة، صاَمُه وأَمَر بصياِمِه، فلمَّ َيصوُمُه، فلمَّ
فريضُة شهرِ َرَمضاَن، كاَن َرَمضاُن هَو الذي َيصوُمُه، فَتَرَك 

يوَم عاشوراَء، فَمن شاَء صاَمُه، وَمن شاَء أْفَطَرُه)1(.

»َمن   : اهللِ  رسوُل  قاَل   : للُبخاريِّ روايٍة  ويف 
شاَء َفْلَيُصْمُه، وَمن شاَء أْفَطَرُه«.

ا َقِدَم المدينَة وَرأى  : أنَّ النَّبيَّ  لمَّ احلالةحُ الثَّانيةحُ
صياَم أهِل الكتاِب لُه وتعظيَمُهم لُه - وكاَن ُيِحبُّ موافقَتُهم 
األمَر  َد  وأكَّ بصياِمِه،  النَّاَس  وَأَمَر  صاَمُه،  بِه،  ُيْؤَمْر  لم  فيما 

ُموَنُه أْطفاَلُهم. بصياِمِه والحّث عليِه حتَّى كانوا ُيَصوِّ

اهللِ  رسوُل  َقِدَم  قاَل:  عبَّاٍس،  ابِن  عِن  حيحْيِن:  الصَّ ففي 
 المدينَة، فَوَجَد اليهوَد صياًما يوَم عاشوَراَء، فقاَل 
لُهم رسوُل اهللِ : »ما هذا اليوُم الذي َتُصوموَنُه؟«. 
وَأْغَرَق  فيِه موسى وقوَمُه،  اهللُ  أْنَجى  يوٌم عظيٌم،  قالوا: هذا 
فقاَل  َنصوُمُه.  فنحُن  شكًرا،  موسى  فَصاَمُه  وقوَمُه،  فِرَعْوَن 

أخرجه البخاري )2002(، ومسلم )1125(.   )1(
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رسوُل اهللِ : »فنحُن أحقُّ وأولى بموسى مْنُكم«. 
فصاَمُه رسول اهللِ  وأَمَر بصياِمِه)1(.

  َّحيحْيِن: عن َسَلَمَة بِن األْكَوِع، أنَّ النَّبي ويف الصَّ
َة يوِمِه،  ْن يف النَّاِس: »َمْن أَكَل َفْلَيُصْم بقيَّ أَمَر رجالً ِمن أْسَلَم أْن أذِّ

وَمن لْم َيُكْن أَكَل َفْلَيُصْم، فإنَّ اليوَم يوُم عاشوراَء«)2(.

ا. ويف الباِب أحاديُث كثيرٌة جدًّ

ا ُفرَِض ِصياُم شهرِ َرَمضاَن، َتَرَك النَّبيُّ  ُه لمَّ : أنَّ احلالةحُ الثَّالَثةحُ

 أْمَر أصحابِِه بصياِم يوِم عاشوراَء وتأكيَدُه فيِه.

وَقْد َسَبَق حديُث عائَشَة يف ذلَك.

  ُّحيحْيِن: عِن ابِن ُعَمَر، قاَل: صاَم النَّبي ويف الصَّ
ا كاَن فرُض رَمضاَن، َتَرَك ذلَك)3(. عاشوراَء وأَمَر بصياِمِه، فلمَّ

أخرجه البخاري )2004(، ومسلم )1130(.   )1(
أخرجه البخاري )1924(، ومسلم )1135(.   )2(
أخرجه البخاري )1892(، ومسلم )1126(.   )3(
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عمرِِه  آخرِ  َعَزَم يف    النَّبيَّ  أنَّ   : ابعةحُ الرَّ احلالةحُ 

على أالَّ َيصوَمُه مفرًدا، بل َيُضمُّ إليه يوًما آخَر مخالفًة ألهِل 
الكتاِب يف صياِمِه.

حيَن  قاَل:  أنَّه  عبَّاٍس:  ابِن  عِن  مسلٍم«:  »صحيح  ففي 
 عاشوراَء وأَمَر بصياِمِه، قالوا:  صاَم رسوُل اهللِ 
ُه يوٌم ُتَعظُِّمُه اليهوُد والنَّصارى. فقاَل رسوُل  يا رسوَل اهللِ! إنَّ
اهلُل ُصْمنا  إْن شاَء  المقبُل  العاُم  : »فإذا كاَن  اهللِ 
اليوَم التَّاسَع«. قاَل: فلْم يأِت العاُم المقبُل حتَّى ُتُويف رسوُل 

.)1(
 ِاهلل

فِر،  السَّ يف  عاشوراَء  َيصوموَن  لِف  السَّ ِمَن  طائفٌة  وَكاَن 
، وقاَل:  ْهرِيُّ ، والزُّ بيعيُّ منُهُم: ابُن عبَّاٍس، وأبو إْسحاَق السَّ
ٌة ِمن أيَّاٍم ُأَخَر وعاشوراُء َيفوُت. وَنصَّ أْحَمُد  رمضاُن لُه عدَّ

فرِ. ُه ُيصاُم عاشوراُء يف السَّ على أنَّ

أخرجه مسلم )1134(.   )1(
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عاشوراَء  يوِم  يف  االكتحاِل  فضِل  يف  ُرِوَي  ما  وكلُّ 
. )1( واالختضاِب واالغتساِل فيِه فموضوٌع ال َيِصحُّ

وأمَّا التَّوسعةحُ فيِه على العياِل:  �
فقاَل َحْرٌب: َسأْلُت أْحمَد عِن الحديِث الذي جاَء: »َمن 

َع على أهِلِه يوَم عاشوراَء«، فلم َيَرُه شيًئا. َوسَّ

الحديَث  بِه  أراَد  إنَّما  َيَرُه شيًئا«  لْم  أْحَمَد  »إنَّ  َحْرٍب  وقوُل 
ُه ال َيِصحُّ إسناُدُه. الذي ُيرَوى مرفوًعا إلى النَّبيِّ ، فإنَّ

اِفَضُة ألجِل قتِل الُحَسْيِن  ا اتِّخاُذُه َمأَتًما َكما َتْفَعُلُه الرَّ وأمَّ
بِن عليٍّ  فيِه، فهُو ِمن عمِل َمن َضلَّ سعُيُه يف الحياِة 
ُه ُيْحِسُن صنًْعا، ولْم يأُمرِ اهللُ وال رسوُلُه  نيا وهَو َيْحَسُب أنَّ الدُّ
بَِمن  فكيَف  مأتًما،  وموتِِهم  األنبياِء  مصائِب  أيَّاِم  باتِّخاِذ 

دوَنُهم؟!

ورد يف فضل االكتحال يوم عاشوراء حديث )من اكتحل يوم عاشوراء لم   )1(
يرمد أبدًا( وكذلك وردت أحاديث يف فضل االختضاب وهو صبغ الشيب، 

ويف االغتسال يوم عاشوراء، وكلها أحاديث منكرة موضوعة.



2626

خمتصر كتاب )لطائف املعارف( لإلمام ابن رجب

وِمن فضائِل يوِم عاشوراَء أنَّه يوٌم تاَب اهللُ فيِه على قوٍم.

  َّأنَّ النَّبي ، ْرِمِذيُّ َجُه التِّ ويف حديِث عليٍّ الذي َخرَّ
َم،  قاَل لرجِل: »إْن ُكْنَت صائًما شهًرا بعَد رمضاَن، فُصِم الُمَحرَّ

فإنَّ فيِه يوًما تاَب اهلُل فيِه على قوٍم وَيتوُب فيِه على آخريَن«)1(.

على  فيِه  »َوَيتوُب  َعليٍّ  حديِث  يف    وقوُلُه 
يوِم  يف  النَّصوِح  التَّوبِة  تجديِد  على  للنَّاِس  حثٌّ  آخريَن«: 
  ن تاَب فيِه إلى اهللِ  عاشوراء، وترجيٌة لقبوِل التَّوبِة ممَّ

ِمن ذنوبِِه كما تاَب فيِه على َمْن قبَلُهم.

وَقْد قاَل َتَعالى عن آَدَم: ﴿ ی ی جئ حئ مئ ىئ 
]البقرة:37[. وَأْخَبَر عنُه وَعن زوِجِه   ﴾ يئ جب حب خب مب ىب 

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  أنَُّهما: 
ڀ ڀ ﴾ ]األعراف:23[.

وَكَتَب ُعَمُر بُن َعْبِد الَعِزيِز إلى األمصاِر كتاًبا وقاَل فيِه: 

أخرجه الترمذي )1387( وقال : حديث حسن غريب.   )1(
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ آَدم:  أبوُكم  قاَل  كما  قولوا 
وقولوا  ]األعراف:23[.   ﴾ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
 ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ﴿ نوٌح:  قاَل  كما 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ﴿ موسى:  قاَل  كما  وقولوا  ]هود:47[. 

ڻ  ڻ   ﴿ النُّوِن:  ذو  قاَل  كما  وقولوا   .﴾ ڑ  ڑ 
ڻ ڻ ۀ ﴾ ]األنبياء:87[.

اعتراُف المذنِب بذنبِه مَع النَّدِم عليِه توبٌة مقبولٌة.

قاَل اهللُ : ﴿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ ﴾ ]التوبة:102[.

اْعَتَرَف بذنبِِه ثمَّ  : »إنَّ العبَد إذا  النَّبيُّ  وقاَل 
تاَب، تاَب اهلُل عليِه«)1(.

ويف دعاِء االستفتاِح الذي كاَن النَّبيُّ  َيْسَتْفتُح 
! أنت ربِّي، ال إلَه إالَّ أنَت، َظَلْمُت نفسي واعَتَرْفُت  ُهمَّ بِِه: »اللَّ

أخرجه البخاري )4750(، ومسلم )2770(.   )1(
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نوَب إالَّ أنَت«)1(. ُه ال َيْغِفُر الذُّ بذنبي فاْغِفْر لي، إنَّ

َيقوَلُه  أْن  يِق  دِّ للصِّ   َمُه  َعلَّ الذي  عاِء  الدُّ ويف 
! إنِّي َظَلْمُت نفسي ظلًما كثيًرا، وال َيْغِفُر  ُهمَّ يف صالتِِه: »اللَّ
نوَب إالَّ أنَت، فاْغِفْر لي مغفرًة ِمن عنِدَك واْرَحمني، إنََّك  الذُّ

حيُم«)2(. أنَت الغفوُر الرَّ

ُد  اِد بِن أوٍس عِن النَّبيِّ : »سيِّ ويف حديِث َشدَّ
! أنَت ربِّي، ال إلَه إالَّ أنَت،  ُهمَّ االستغفاِر أن يقوَل العبُد: اللَّ
َخَلْقَتني، وأنا عْبُدَك، وأنا على عهِدَك ووعِدَك ما استَطْعُت، 
أعوُذ بَك ِمن شرِّ ما َصَنْعُت، أبوُء بنعمتَِك عليَّ وأبوُء بذنبي، 

نوَب إالَّ أنَت«)3(. ُه ال َيْغِفُر الذُّ فاْغِفْر لي، إنَّ

االعتراُف َيْمحو االقتراَف، كما قيَل:
نوِب ُذنوُبوإنَّ اعتِراَف الَمْرِء َيْمُحو اْقتِراَفُه َكَما أنَّ إْنكاَر الذُّ

أخرجه مسلم )771(.   )1(
أخرجه البخاري )834(، ومسلم )2705(.   )2(

أخرجه البخاري )6306(.   )3(
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عاٍم،  مئِة  ثالَث  َبكى  الجنَِّة  ِمَن    آَدُم  ُأْهبَِط  ا  لمَّ
وُحقَّ لُه ذلَك، كاَن يف داٍر ال َيُجوُع فيها وال َيْعَرى وال َيْظَمُأ 
ُه،  ذلَك كلُّ إلى األرِض، أصاَبُه  َنَزَل  ا  فلمَّ َيْضحى،  فيها وال 
فَيْشَتدُّ  المعاهَد،  تلَك  برؤيتِِه  ُر  يتَذكَّ جبريَل  رأى  إذا  فكاَن 
بكاُؤُه حتَّى َيْبكي جبريُل لبكائِِه وَيقوَل لُه: ما هذا البكاُء يا 
النِّْعَمِة  داِر  ِمن  ُأْخرِْجت  وقد  أبكي  فَيقوُل: وكيَف ال  آَدُم؟ 

إلى داِر البؤِس؟
َمناِزُلَك األُولى َوفيها الُمَخيَُّمَفَح��يَّ َعلى َجنَّاِت َعْدٍن َفإِنَّها

ُم)1(وَلكِنَّنا َس��ْبُي الَعُدوِّ َفَهْل ُترى َوُنَسلِّ أْوطانِنا  إلى  َنُعوُد 

ُه  فإنَّ ِة،  الجنَّ ِمَن  أباُكْم  أْخَرَج  الذي  العدوَّ  هذا  اْحَذروا 
بينُكْم  إليها بِكلِّ سبيٍل، والعداوُة  العوِد  ِمَن  َمنِْعُكم  ساٍع يف 
الِخدمِة  عِن  وُطرَِد  الجنَِّة  ِمَن  ُأْخرَِج  ما  فإنَّه  قديمٌة،   وبينَُه 

هذان البيتان جزء من قصيدة مشهورة لإلمام ابن القيم ، وأولها:   )1(
   إذا طلعْت شمس النهار فإنها   عالمة تسليمي عليكم فسلِّموا

. واإلمام ابن القيم هو أحد شيوخ المؤلف اإلمام ابن رجب  
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ا ُأِمَر  جوِد لَه لمَّ إالَّ بسبِب تكبُّرِه على أبيُكم وامتناِعِه ِمَن السُّ
َق  ْحمِة وأيَِس ِمَن العوِد إلى الجنَِّة وَتَحقَّ بِِه. وقْد أْبَلَس ِمَن الرَّ
النَّاِر بني  َد مَعُه يف  ُيَخلِّ َيْجَتِهُد على أْن  النَّاِر، فهَو  خلوَدُه يف 
ِمَن الفسوِق  َقنََع بِما دوَنُه  رِك، فإْن َعَجَز،  آَدَم، بتحسيِن الشِّ
َرُكْم موالُكم منُه، وقد أْعَذَر َمْن أْنَذَر،  والعصياِن. وقد حذَّ

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ﴿ حْذَرُكم،  فُخذوا 
ک گ گ ﴾ ]األعراف:27[.

ثمَّ  ْيطاَن  الشَّ وَعَرَف  َعصاُه،  ثمَّ  ربَُّه  َعَرَف  ن  ممَّ الَعَجُب 
أطاَعُه! ﴿ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ﴾ ]الكهف:50[.

فيِه  ُيجاهدوَن  جهاٍد،  سفِر  يف  نيا  الدُّ داِر  يف  المؤمنوَن 
إلى  عادوا  الجهاِد،  سفُر  انَقَضى  فإذا  والهوى،  النُّفوَس 
ِل الذي كانوا فيِه يف صلِب أبيِهْم. َوَصَلْت إليُكم  وطنِِهُم األوَّ
ٍد َصلَّى  ِة رسالٌة ِمْن أبيُكْم إْبراهيَم مَع نبيُِّكْم ُمَحمَّ معشَر األُمَّ
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َم، قاَل رسوُل اهللِ : »َرأْيُت ليلَة  اهللُ عليِهما وَسلَّ
الَم،  َتَك ِمنِّي السَّ ُد! أْقِرْئ ُأمَّ ُأْسِرَي بي ْإبراهيَم، فقاَل: يا ُمَحمَّ
قيعاٌن،  وأنَّها  ربِة،  التُّ َبُة  طيِّ الماِء  عذبُة  َة  الجنَّ أنَّ  وأْخبِْرُهْم 
وأنَّ غراَسها: ُسْبحاَن اهللِ، والحْمُد هللِ، وال إلَه إالَّ اهلُل، واهلُل 

أكبُر«)1(.

 : ِّعن جابرٍ: عِن النَّبي : ْرِمِذيُّ َج النَّسائِيُّ والتِّ َوَخرَّ
العِظيِم وبحمِدِه، ُغِرَسْت لُه نخَلٌة يف  »َمْن قاَل: سبحاَن اهللِ 

الجنَِّة«)2(.

الحُة لها عمران،  ِة اليوَم قيعان، واألعماُل الصَّ أرُض الجنَّ
بِها ُتْبنى القصوُر وُتْغَرُس أرُض الجنان، فإذا َتَكاَمَل الغراُس 

ان. كَّ والُبنياُن، انَتَقَل إليِه السُّ

أخرجه الترمذي )3462(، وقال: هذا حديث حسن غريب. وحّسنه النووي   )1(
واأللباين.

أخرجه الترمذي )3465(، والنسائي يف الكبرى )10663(، والحاكم )1/   )2(
680(، وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة 

الصحيحة. 
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ُقلوُب العارفيَن َتْسَتنِْشُق أحياًنا نسيَم الجنَِّة.

قاَل أَنُس بُن النَّْضِر يوَم ُأُحٍد: واًها لريِح الجنَِّة، واهللِ، إنِّي 
َم فقاتَل حتَّى ُقتَِل. ألِجُد ريَح الجنَِّة ِمن ِقَبِل ُأُحٍد، ثمَّ َتَقدَّ

كْم هللِ ِمن لطٍف وحكمٍة يف إهباِط آَدَم إلى األرِض، لوال 
ُنزوُلُه، لما َظَهَر جهاُد المجاهديَن واجتهاُد المجتهدين، وال 
دموِع  قطراُت  َنَزَلْت  وال  التَّائبين،  أنفاِس  َزفراُت  َصِعَدْت 

المذنبيَن.

���


