
 1 سعد به عبداهلل السرب.       د عشر الفضل  

 افعامل بعدد افرمل وافـؿل وافؼطر، ومكف افوؿت وافزمن وافدهر، احلمد هلل 

اخلبر بخايف افرس وشامع اجلفر، افؼدير ظذ ما يشاء بافعز وافؼفر، افؼديم ؾال إفه 

شواه، افؽريم يف مـحه وظطاياه، افؼاهر دن خافػه وظصاه، أمحده محدا فقس فه 

ن ال إفه إال اهلل وحده ال أ وأشهدهناية، وأؿر فه بافتوحقد ؾؽم دفت ظؾقه آية ، 

رشيك فه، و ال ـقف فه وال صبقه وال جيوز ظؾقه افتشبقه، ظامل افرس وما يعرض 

أؿسم يف افؼرآن بصـعته، وافؼسم ظذ احلؼقؼة بؼدرته، . ؾقه، متـزه ظن تصور افػؽر

و ، () {وافػجر وفقال ظؼ وافشػع وافوتر}ؾتلمل ما حتت افؼسم من ؾائدته 
 أن حمؿدا افذي ما ُردت فه رايٌة، صذ اهلل ظؾقه  وظذ آفه وصحبه وشؾم أشهد

. تسؾقام ـثرا إػ يوم افدين

 ؾُلوصقؽم أهيا افـاس، وكػيس بتؼوى اهلل ظز وجل، ؾفي افؼظة وادـفج أما بعد

يا  ) وهبا افػوز وافسعادة ، ؾاتؼوا اهلل حق افتؼوى،، وافطريق األشؾم، ؾقفا افـجاة

 .  ( )(أهيا افذين آمـوا اتؼوا اهلل حق تؼاته والمتوتن إال وأكتم مسؾؿون

أياٌم ؿؾقؾٌة يومان أو ثالثٌة ويدخل صفر ذي احلجة، صفُر افعؿِل :أيها املؤمنىن

 ؾضّؾفا اهلل ظذ ؽرها، وؾضّؾفا ،افصافِل، وأؾضُل أياِم افدكقا  ، ظُؼ ذي احلجةِ 

 .( )(..وافػجر، وفقاٍل ظؼ: ظذ شائِر أياِم افسـة، ؾلؿسم هبا ؾؼال

                                                           

 .3-1:شورة افػجرن آية ()

 .102: شورة آل ظؿران، آية ()

 .2-1: آية،شورة افػجر ()
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اختؾف أهل افتلويِل يف هذه افؾقايل افعِؼ أّي فقاٍل هي، : ؿال افطزي رمحه اهلل

. هي فقايل ظُؼ ذي احلجة: ؾؼال بعضفم

إن افؾقايل افعؼ افتي أؿسم اهلل هبا، هي فقايل افعؼ األول : وظن ابن ظباس، ؿال

وافػجر آخر أيام افعؼ، إذا : ،وظن حمؿد بن ـعب افؼرطي()من ذي احلجة 

ؾجر ذي احلجة، ألن اهلل تعاػ ؿرن األيام به : وؿال افضحاك. دؾعت من مجع

وؿال مرسوق هي افعؼ افتي . وفقال ظؼ أي فقال ظؼ من ذي احلجة: ؾؼال

 ، وهي أؾضل أيام () (وأمتؿـاها بعؼ )ذـرها اهلل يف ؿصة موشى ظؾقه افسالم 

« ؾجر افـفار»:  ؿال.() {وافػجر}، و ظن ابن ظباس ريض اهلل ظـفام، ()افسـة 

ؿال : ، وظن جابر، ريض اهلل ظـه ؿال()« ظؼ األضحى»: ؿال.() {وفقال ظؼ}

ظؼ األضحقة » () {وافػجر وفقال ظؼ}: رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم

هذا حديث صحقل ظذ رشط مسؾم ومل « وافوتر يوم ظرؾة وافشػع يوم افـحر

                                                           

  (395 / 24)تػسر افطزي ()

 .142: شورة األظراف، آية ()

 .(39 / 20)تػسر افؼرضبي ()

 .1:شورة افػجر، آية()

 .2:شورة افػجر، آية ()

ادستدرك ظذ 3927أخرجه احلاـم  تػسر شورة وافػجر بسم اهلل افرمحن افرحقم  حديث رؿم  ()

هذا حديث صحقل اإلشـاد ومل خيرجاه، وأبو كك هذا هو األشود بن   (568 / 2)افصحقحغ فؾحاـم 

 . صحقل – 3927هالل، وصححه افذهبي 

 .2-1:شورة افػجرن آية ()
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افعؼ األول : ـاكوا يعظؿون ثالث ظؼات: ؿال أبوظثامن افـفدي.() "خيرجاه

 .()من ذي احلجة، وافعؼ األخر من رمضان، وافعؼ األول من ادحرم 

 فؼد ؾضّل افـبُي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ظَؼ ِذي احلجة وبّغَ :أيها املىحدون

ؾضَؾفا وخَرها ،  وحث ظذ افعؿل افصافل ؾقفا، ؾعن ابن ظباس، ظن افـبي صذ 

وال : ؿافوا« ما افعؿل يف أيام أؾضل مـفا يف هذه؟»: اهلل ظؾقه وشؾم أكه ؿال

وال اجلفاد، إال رجل خرج خياضر بـػسه ومافه، ؾؾم يرجع »: اجلفاد؟ ؿال

،ؾؽل ظؿٍل صافٍل مطؾوٌب ، ومرّؽٌب ؾقه يف هذه افعؼ، ؾفي أيام ()«بقء

احلج، ؾؾؼد أمر اهلل باحلج ، وجعؾه رـن اإلشالم اخلامس، ؾبادروا باحلج 

مل حتُجوا ؾرضؽم، ؾافعؿُر ؿصٌر وافـػُس معدوٌد، واألجُل : واشتعجؾوا يا من

ؿال .حمدوٌد ، وهذه افعؼ أياُم  افتؽبِر وافتسبقِل  وافتفؾقِل، وذـر ِاهلل، وضاظتِه 

أيام : أيام افعؼ، واأليام ادعدودات:  واذـروا اهلل يف أيام معؾومات": ابن ظباس

خيرجان إػ افسوق يف أيام افعؼ »:  وـان ابن ظؿر، وأبو هريرة"افتؼيق 

. ()وـز حمؿد بن ظع خؾف افـاؾؾة « يؽزان، ويؽز افـاس بتؽبرمها

                                                           

 / 4)ادستدرك ظذ افصحقحغ فؾحاـم 7517أخرجه احلاـم  ـتاب األضاحي  حديث رؿم ()

 ظذ رشط مسؾم - 7517[ من تؾخقص افذهبي- افتعؾقق . ](245

  .(124 / 2)افتبكة البن اجلوزي ()

 (20 / 2)صحقل افبخاري 969أخرجه افبخاري باب ؾضل افعؿل يف أيام افتؼيق حديث رؿم ()

  (20 / 2)أخرجه افبخاري باب ؾضل افعؿل يف أيام افتؼيق  صحقل افبخاري ()
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 أياِم افعؿل افصافل ؾفي تعُم ـَل ظؿٍل ، ظُؼ  إن ظؼ ذي احلجة:أيها املتقىن 

صافٍل، ومن افعؿل افصافل صقاُم هذه افعؼ،  ؾعن هـقدة بن خافد، ظن امرأته، 

ـان رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه »: ظن بعض، أزواج افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿافت

وشؾم يصوم تسع ذي احلجة، ويوم ظاصوراء، وثالثة أيام من ـل صفر، أول اثـغ 

وظن أيب ؿتادة األكصاري ريض اهلل ظـفسئل ظن صوم . ()«من افشفر واخلؿقس

صقام :ؿال افـووي رمحه اهلل. ()«يؽػر افسـة اداضقة وافباؿقة»: يوم ظرؾة؟ ؾؼال

، وؿال ابن ()افعؼ مستحٌب اشتحبابا صديدا الشقام افتاشع مـفا وهو يوم ظرؾة 

افعؿل افصافل يف أيام ظؼ ذي احلجة ومـه افصوم أحب إػ اهلل : ظثقؿغ رمحه اهلل

من افعؿل افصافل يف افعؼ األواخر من رمضان، ومع ذفك ؾاأليام افعؼ من 

ذي احلجة، افـاس يف ؽػؾة ظـفا، متر وافـاس ظذ ظاداهتم ال جتد زيادة يف ؿراءة 

                                                           

وؿال  (325 / 2)  شـن أيب داود 2437أخرجه ابو داوود باب يف صوم افعؼ  حديث رؿم  ()

  افسـن 8398، وأخرجه افبقفؼي  حديث رؿم  (196 / 7)األم - صحقل  صحقل أيب داود :األفباين

ضعقف الضطرابه، ؾؼد روي ظن : ، وضعػه افشقخ صعقب األركموط وؿال(471 / 4)افؽزى فؾبقفؼي 

 6/289هـقدة ـام هو ظـد ادصـف هـا، وروي ظـه ظن أمه ظن أم شؾؿة، وشتليت ؿصة افصوم مـه ؾؼط 

، وروي ظـه ظن أم ادممـغ دون واشطة ومل 6/287، وروي ظـه ظن حػصة بـت ظؿر، وشقليت 310و

ومن . يسؿفا، وروي ظن احلر بن افصقاح ظن ابن ظؿر، وهذان افطريؼان مل يذـر ؾقفام شوى ؿصة افصقام

  .(24 / 37)مسـد أمحد ط افرشافة . 2/157 "كصب افراية"أجل هذا االضطراب ضعػه افزيؾعي يف 

أخرجه مسؾم  باب اشتحباب صقام ثالثة أيام من ـل صفر وصوم يوم ظرؾة وظاصوراء واالثـغ ()

  (819 / 2)صحقل مسؾم 1162واخلؿقس حديث رؿم 

 .(71 / 8)رشح افـووي ظذ مسؾم : يـظر ()
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وؿال صذ  . ()افؼرآن، وال افعبادات األخرى بل حتى افتؽبر بعضفم يشل به 

أؾضل افدظاء دظاء يوم ظرؾة وأؾضل ما ؿؾت أكا وافـبقون من ): اهلل ظؾقه وشؾم

إن : ، وظن ظائشة ريض اهلل ظـفا ؿافت ( )(ؿبع ال إفه إال اهلل وحده ال رشيك فه 

 ما من يوم أـثر من أن يعتق اهلل ؾقه ظبدا ": رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ؿال

ما أراد : من افـار، من يوم ظرؾة، وإكه فقدكو، ثم يباهي هبم ادالئؽة، ؾقؼول

. ()"همالء؟ 

إن ظؼ ذي احلجة ظؼ افعؿل افصافل، ُتسُن ؾقفا األضحقة، : إخىة الديه

ؾُتـحر تؼربا هلل ظز وجل، ؾفي أؾضل األظامل، وشـُة أبقـا إبراهقم، وكبقـا حمؿد 

                                                           

 .(470 / 6)افؼح ادؿتع ظذ زاد ادستؼـع : يـظر ()

 (300 / 2)  موضل مافك ت األظظؿي 726رواه مافك يف ادوضل ما جاء يف افدظاء حديث رؿم   ()

، ورواه افبقفؼي باب ما 139، مسـد ادوضل صػحة« وهذا حديث مرشل»: ؿال اجلوهري  [افغاؾؼي]

  1677يػعل ادرء بعد افصػا وادروة وما يػعل من أراد احلج من افوؿوف بعرؾة وؽرها حديث رؿم 

أؾضل افدظاء دظاء يوم ظرؾة حديث رؿم : ورواه افبقفؼي باب (188 / 2)افسـن افصغر فؾبقفؼي 

وؿد روي ظن مافك بنشـاد آخر ، هذا مرشل :وؿال  (190 / 5) افسـن افؽزى فؾبقفؼي 9473

احلديث ثابت بؿجؿوع  : (6/ 4)ووصؾه ضعقف ، وؿال األفباين يف افسؾسؾة افصحقحة ، موصوال 

رواه افسمذي : وؿال (2598)وـذفك يف ادشؽاة  . (وؿد ذـر فه ظدة صواهد، ؾاكظرها هـاك)افشواهد 

 .وهو حديث مافك ادذـور. هو ـام ؿال باظتبار صاهده: وؿال. وحسـه يف بعض افروايات

 / 2) صحقل مسؾم 1348أخرجه مسؾم  باب يف ؾضل احلج وافعؿرة، ويوم ظرؾة  حديث رؿم ()

، وؿال  (251 / 5) شـن افـسائي 3003، وأخرجه افـسائي ما ذـر يف يوم ظرؾة حديث رؿم (982

 .صحقل: األفباين
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صذ اهلل ظؾقه وشؾم، ؾعن أكس ريض اهلل ظـه، ؿال ضحى بادديـة ـبشغ أمؾحغ 

.  ( )(أؿركغ

األضحقة أؾضل من افعتق ومن ظظقم افصدؿة؛ ألن إحقاء افسـة : ؿال ابن حبقب

: ؿال ؽره. هى أؾضل من صدؿة شبعغ ديـاًرا: وؿال ربقعة. أؾضل من افتطوع

 ()أكه ترك األضحقة - ظؾقه افسالم - ومل حيػظ ظن افـبى 

إن افعؾامء جمؿعون ظذ أن يوم افـحر يوم أضحى : ؿال ابن ظبدافز رمحه اهلل

 فقذـروا اشم اهلل يف أيام معؾومات ظذ ما رزؿفم ) وأمجعوا ظذ أن ؿوفه ظز وجل

. ()إكام ؿصد به أيام افذبل وافـحر  (من هبقؿة األكعام 

 أين األذايا، دار من األكػة أين ادـايا، ؿبل افعدة ؾلين مطايا األيام هذه :اهلل عباد

 ال اإلرصار خطقئة وإن افباليا، تشبه ال اهلوى بؾقة إن بافدكايا، أرضقتم افعزائم

 افزمان ؿضقة افرسايا، تشبه ال ادوت رسية اخلبايا، شتظفر مستورين يا ـاخلطايا،

. ـافؼضايا فقست

يا مبخوس احلظ اصك ؾوات افـصقب، فذ باجلـاب ذفقال، وؿف ظذ افباب 

ضويال، واختذ يف هذا افعؼ شبقال، واجعل جـاب افتوبة مؼقال، واجتفد يف اخلر 

: ؿد ؿدم افغائب: أكا تائب، كاد يف افدجى: جتد ثوابا جزيال، ؿل يف األشحار

                                                           

 .(171 / 2)صحقل افبخاري 1712أخرجه افبخاري باب من كحر هديه بقده  حديث رؿم ()

  .(7 / 6)رشح صحقل افبخارى البن بطال :يـظر ()

 (195 / 23)افتؿفقد دا يف ادوضل من ادعاين واألشاكقد ()
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 (ادػرط افبغ إؾراضي... أكا اديسء ادذكب اخلاضي )

 .()(وأكت أهل افعػو ظن خاضي... ؾنكا تعاؿب أكا أهل فه )
/ وكتبه

سعد السبر  . د
 27/11/1436الجمعة 

                                                           

 .(127 / 2)افتبكة البن اجلوزي ()


