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ؽرق  ،وأطفر ديـف ،أمحده
احلؿد هلل كرص مقشك وكجاه ،وهزم ؾرظقن وأ ه
شبحاكف وأصؽره ظذ جزيؾ كعامئف ،وشابغ ظطائف ،وأصفد أن ٓ إفف إٓ
اهلل وحده ٓ ذيؽ يف أفقهقتف ،ويف ربقبقتف ،ويف أشامئف ووصػاتف ،
وأصفد أن حمؿدا ظبده ورشقفف ،إمام ادرشؾغ وؿدوة افـاس أمجعغ ،صذ
اهلل ظؾقف وظذ آفف وأصحابف وافتابعغ هلؿ بنحسان إػ يقم افديـ،أما
بعدُ :
خؾػ مـ
ؾلوصقؽؿ أهيا افـاس وكػز بتؼقى اهلل ظز وجؾ ؾفل
ٌ
ـؾ خؾػ ،وفقس بعدها خؾػ ( يا أهيا افذيـ آمـقا اتؼقا اهلل حؼ تؼاتف
وٓ متقتـ إٓ وأكتؿ مسؾؿقن)( ).
أيها املؤمىىن :إكـا كعقش أيام صفر اهلل ادحرم افذي حرمف اهلل وظ ّظؿف،
وجعؾ فف حرم ًة وتعظقام ؿال اهلل تعاػ{:إن ظدة افشفقر ظـد اهلل اثـا ظؼ
صفرا} [افتقبة ]36 :أية :ؿال افزجاجَ :أظ َؾ َؿ اهللُ تعاػ أن ظدة صفقر
ادسؾؿغ افتل تُعبدوا بلن جيعؾقها فسـتفؿ اثـك ظؼ صفرا ظذ مـازل
افؼؿر واشتفالل إهؾة .وظـ أيب بؽرة ،ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
ؿال " :إن افزمان ؿد اشتدار ـفقئتف يقم خؾؼ اهلل افسؿقات وإرض،
افسـة اثـا ظؼ صفرا ،مـفا أربعة حرم ،ثالث متقافقات :ذو افؼعدة ،وذو
) ) شقرة آل ظؿران ،آية.102:
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احلجة ،وادحرم ،ورجب ،مرض افذي بغ مجادى ،وصعبان" ( ) .وؿقفف:
{يف ـتاب اهلل} [افتقبة ]36 :يعـل :افؾقح ادحػقظ ،ؿال ابـ ظباس :يف
اإلمام افذي ظـد اهلل ـتبف يقم خؾؼ افسؿقات وإرض مـفا أربعة حرم
وهل :رجب وذو افؼعدة وذو احلجة وادحرم.
ومعـك احلرم :أكف يعظؿ اكتفاك ادحارم ؾقفا بلصد مما يعظؿ يف ؽرها،
وؿقفف{ :ذفؽ افديـ افؼقؿ} [افتقبة ]36 :ومعـك افديـ هفـا احلساب.
وؿقفف{ :ؾال تظؾؿقا ؾقفـ أكػسؽؿ} [افتقبة ]36 :ؿال ابـ ظباس :يريد:
حتػظقا ظذ أكػسؽؿ ؾقفا واجتـبقا اخلطايا ،ؾنن احلسـات ؾقفا تضاظػ
وافسقئات ؾقفا تضاظػ.
وؿال ؿتادة :افظؾؿ يف إصفر احلرم أظظؿ وزرا مـ افظؾؿ ؾقام شقاها،
وإن ـان افظؾؿ ظذ ـؾ حال ظظقام( ) .
قال القرطبي رمحف اهلل :تدل هذه أية ظذ أن افقاجب تعؾقؼ
إحؽام مـ افعبادات وؽرها إكام يؽقن بافشفقر وافسـغ افتل تعرؾفا
افعرب ،دون افشفقر افتل تعتز ها افعجؿ وافروم وافؼبط وإن مل تزد ظذ
( ) رواه افبخاري باب ؿقفف { :إن ظدة افشفقر ظـد اهلل اثـا ظؼ صفرا يف ـتاب اهلل ،يقم خؾؼ افسؿقات
وإرض مـفا أربعة حرم ذفؽ افديـ حديث رؿؿ 3662صحقح افبخاري  ، 66 / 6ورواه مسؾؿ باب
تغؾقظ حتريؿ افدماء وإظراض وإمقال حديث رؿؿ  1679صحقح مسؾؿ .1305 / 3
( )افتػسر افقشقط فؾقاحدي.494 / 2
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اثـل ظؼ صفرإ ،هنا خمتؾػة إظداد ،مـفا ما يزيد ظذ ثالثغ ومـفا ما
يـؼص ،وصفقر افعرب ٓ تزيد ظذ ثالثغ وإن ـان مـفا ما يـؼص،
وافذي يـؼص فقس يتعغ فف صفر ،وإكام تػاوهتا يف افـؼصان وافتامم ظذ
حسب اختالف شر افؼؿر يف افزوج ( ).
غ فـا حرمة صفر حمرم،
أيها القاوتىن :إن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َب ن َ
ِ
ؾضائ ٌؾ وحسـاتُف تُضاظػ ،وخراتُف تتؽاثر ،
وؾضؾ صقامف ،وهق صفر فف
ؾػل افصحقحغ َظ ِـ ا ْب ِـ َظ نب ٍ
اس َر ِ َ اهللنُ َظـ ُْف َامَ ،ؿ َالَ « :ما َر َأ ْي ُت افـنبِ نل
َص نذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش نؾ َؿ َيت ََح نرى ِص َقا َم َي ْق ٍم َؾ نض َؾ ُف َظ َذ َؽ ْ ِر ِه إِ نٓ َه َذا اف َق ْق َمَ ،ي ْق َم
افش ْف َر َي ْعـِل َص ْف َر َر َم َض َ
قرا َءَ ،و َه َذا ن
َظ ُ
انش ( )،ؾققم ظاصقراء فف ؾضقؾة
اص َ
ظظقؿة وحرمة ؿديؿة وصقمف فػضؾف ـان معروؾا بغ إكبقاء ظؾقفؿ
افسالم وؿد صامف كقح ومقشك ظؾقفام افسالم ،ؾػل افصحقحغ َظ ْـ
َظ ِائ َش َةَ ،ر ِ َ اهللنُ َظـ َْفاَ ،ؿا َف ْت« :ـ َ
َان َي ْق ُم َظ ُ
قرا َء َي ْق ًما ت َُصق ُم ُف ُؿ َر ْي ٌش،
اص َ
ِيف اجل ِ
اهؾِ نق ِة َوـ َ
َان افـنبِ ُّل َص نذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف َو َش نؾ َؿ َي ُصق ُم ُفَ ،ؾ َؾ نام َؿ ِد َم ادَ ِديـَ َة
َ

صامف ،و َأمر بِ ِصق ِ
َان َم ْـ َصا َء َصا َم ُفَ ،و َم ْـ َصا َء َٓ
ان ـ َ
ام ِفَ ،ؾ َؾ نام ك ََز َل َر َم َض ُ
َ َُ َ ََ َ
َي ُصق ُم ُفش

( )تػسر افؼرضبل.133 / 8
( ) رواه افبخاري باب صقام يقم ظاصقراء حديث رؿؿ 2006صحقح افبخاري ( ، )44 / 3ومسؾؿ
باب صقم يقم ظاصقراء حديث رؿؿ1132صحقح مسؾؿ ()797 / 2
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ويف رواية فؾبخاري وؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ « :م ْـ َصا َء
َؾ ْؾ َق ُص ْؿ ُف َو َم ْـ َصا َء َأ ْؾ َط َرش  ،ويف صحقح مسؾؿ ظـ أيب ؿتادة أن رجال شلل
افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ صقام ظاصقراء؟ ؾؼالِ ":ص َقا ُم َي ْق ِم
ِ
َظ ُ
افسـَ َة ا نفتِل َؿ ْب َؾ ُف" ( ) ،و َظ ْـ َأ ِيب
قرا َءَ ،أ ْحتَس ُ
ب َظ َذ اهللِ َأ ْن ُي َؽ ِّػ َر ن
اص َ
ِ
افص َقا ِم
ُه َر ْي َرةََ ،ؿ َالَ :جا َء َر ُج ٌؾ إِ َػ افـنبِ ِّل َص نذ اهللُ َظ َؾ ْقف َو َش نؾ َؿ َؾ َؼ َالَ :أ ُّي ِّ
َأ ْؾ َض ُؾ َب ْعدَ َص ْف ِر َر َم َض َ
ان؟ َؿ َالَ « :ص ْف ُر اهللنِ ا نف ِذي تَدْ ُظق َك ُف ادُْ َح نر َم (ش ).

أيها املؤمىىنُ :يستحب صقام افتاشع وافعاذ ،أما افتاشع ؾؿذهب
ابـ ظباس أكف هق ظاصقراء ؿال إزهري :ـلكف تلول ؾقف ظؼ افقرد
وافعرب تؼقل :وردت اإلبؾ ظؼا إذا وردت يقم افتاشع وروى مسؾؿ
َظ ْـ َظ ْب ِد اهللِ ْب ِـ َظ نب ٍ
اس َر ِ َ اهللُ َظـ ُْف َامَ ،ؿ َالَ :ؿ َال َر ُش ُ
قل اهللِ َص نذ اهللُ َظ َؾ ْق ِف
قت إِ َػ َؿابِ ٍؾ ََٕصقمـ افت ِ
ناش َعش َو ِيف ِر َوا َي ِة َأ ِيب َبؽ ٍْرَ :ؿ َال:
َو َش نؾ َؿَ « :ف ِئ ْـ َب ِؼ ُ
ُ َ ن
َي ْعـِل َي ْق َم َظ ُ
قرا َء( ) ،ويف هذه افسـة افتاشع هق يقم اجلؿعة وافعاذ
اص َ

افسبت ،وٓ يؽره صقم افسبت فقحده؛ٕكف ظاصقراء وهق اختقار ابـ

( ) أخرجف مسؾؿ باب اشتحباب صقام ثالثة أيام مـ ـؾ صفر وصقم يقم ظرؾة وظاصقراء وآثـغ
واخلؿقس حديث رؿؿ  36صحقح مسؾؿ . 818 /2
وزيادتف : 251 /
1
( ) رواه افـسائل وافطزاين بنشـاد صحقح،و ؿال إفباين يف صحقح اجلامع افصغر
صحقح .
/ 2( ، )1134
( ) رواه صحقح مسؾؿ ،ـتاب افصقام ،باب أي يقم يصام يف ظاصقراء،احلديث رؿؿ (
. )798
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تقؿقة رمحف اهلل ،وادسؿـقن كصقم افعاذ وافتاشع أو افعاذ واحلادي
ظؼ .
أيها املتقىن:إن فؽؾ أمة تلريخ معغ تُـسب إفقفا أحداثفا وتعؾؼ ظؾقف
أحؽامفا وإفقف يؾجل أؾرادها يف أمقر ديـفؿ ودكقاهؿ .وحقث إن افرظقؾ
إول اتػؼت ـؾؿتفؿ ظذ اظتبار صلن اهلجرة وأهنا بداية مـاشبة فتلريخ
أمة اإلشالم بحقث تـسب إفقف احلقادث ويؽقن مرتبط ًا باحلقل افؼؿري
افذي أمركا بآظتداد بف ،حقث جعؾ اهلل إهؾة مقاؿقت فؾـاس يف
إحؽام إذا ظرف هذا.
و افتلريخ يف آصطالح :ما ورد يف ادعجؿ افقشقط افتاريخ مجؾة إحقال
وإحداث افتل يؿر هبا ـائـ ما ،ويصدق ظذ افػرد وادجتؿع ،ـام
يصدق ظذ افظقاهر افطبقعقة واإلكساكقة ...وافتلريخ تسجقؾ هذه
إحقال.
إخىة الديه :إن افتؼقيؿ افؼؿري هق إصؾ ٕن افشفر يف افؾغة معـاه
افؼؿر ـام ذـر ذفؽ ابـ شقده يف ادخصص .وافعرب ـاكقا يػتتحقن
افشفر إذا رأوا اهلالل ثؿ ٓ يـؼيض افشفر حتك يروا اهلالل مرة أخرى( )،
ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة":أن يؽقن افشفر ضبقعق ًا وافسـة ظددية ؾفق
( ) بحث افشقخ ظع افؼرين .يـظر:
http://www.dorar.net/article/223
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شـة ادسؾؿغ ومـ واؾؼفؿ" ( ).
أيها املؤمىىن :إن افتلريخ ادقالدي ـان معروؾ ًا ظـد افرومان مـذ
( )750ؿبؾ مقالد ادسقح ظؾقف افسالم  ،وـان هذا افتؼقيؿ ؿؿري ًا تتلفػ
افسـة ؾقف مـ ظؼة صفقر ؾؼط حتك جاء مؾؽ روما (تقما افثاين-716
673ق.م) افذي أضاف صفري يـاير وؾزاير وأصبحت افسـة تتلفػ مـ
 355يقم ًا .ويف شـة ( )46ؿبؾ ادقالد اشتدظك اإلمزاضقر افروماين
يقفققس ؿقرص افػؾؽل ادـجؿ ادرصي شقرجيغ مـ اإلشؽـدرية ضافب ًا
مـف وضع تلريخ حسايب ،يعتؿد ظؾقف ،ويمرخ بف ،ؾاشتجاب افػؾؽل
ادرصي ووضع تلرخي ًا مستـد ًا إػ افسـة افشؿسقة.
وبافتايل حتقل افروماكققن مـ افعؿؾ بافتؼقيؿ افؼؿري إػ افتؼقيؿ افشؿز
 ،وبؼل هذا افتلريخ معؿقًٓ بف يف أوروبا وبعض إمؿ إخرى ؿبؾ وبعد
مقالد ادسقح ظقسك  -ظؾقف افسالم.-
واشتؿر افـصارى ظذ افعؿؾ بافتؼقيؿ افشؿز دون ربطف بافتلريخ
ادقالدي حتك افؼرن افسادس أو افؼرن افثامـ مـ مقالد ادسقح

–

ظؾقفافسالم– حقث تؿ احلساب ورجع بافتؼقيؿ افشؿز فتؽقن بدايتف
افتلريخ افـرصاين مـ أول افسـة ادقالدية ،كسبة إػ مقالد ادسقح ظقسك –
ظؾقف افسالم – وأن تؽقن بداية هذا افتلريخ -1يـاير 1-مقالدي وهق يقم
( )جمؿقع افػتاوى .137 / 25
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– ظؾقف

افسالم – ـام يؼال ـان يف  25ديسؿز (ـاكقن إول) وظـدها ظرف هذا
افتلريخ بافتلريخ ادقالدي.
وكخؾص مـ هذا بلن ادقالد احلؼقؼل فؾؿسقح– ظؾقف افسالم – شابؼ فبدء
افتلريخ ادقالدي بؼرون ظديدة؛ فذا يـبغل افتؿققز بغ افتلريخ ادقالدي،
ومقالد ادسقح – ظؾقف افسالم – ٕن اصطالح ؿبؾ ادقالد أو بعده تلرخيق ًا
ٓ يشر بدؿة إػ مقالد ادسقح– ظؾقف افسالم – ؾعؾق ًا.
وبـا ًء ظذ ما تؼدم ؾنن افتاريخ ادقالدي يف إصؾ ـان روماكق ًا ،ظدفف
بعض ادؾقك وافرهبان افـصارى وكسبقه دقالد ادسقح ظؾقف افسالم كسبة
جزاؾقة بعد مقالده ظؾقف افسالم بستة أو ثامكقة ؿرون تؼريب ًا،وؿد أؿر بعض
افباحثغ افـصارى بخطل هذه افـسبة( ) .
بعد هذا يتضح فـا أن افتلريخ ادقالدي كتاج ظؿؾ بؼي خافص مقفقد يف
بقئة روماكقة ،وحضاكة كرصاكقة ،وكشل برظاية افؼقاسة وتعديالت
افبابقاتقافرهبان ومل يعرف إٓ بعد مقالد ادسقح–ظؾقفافسالم–بؼرون
متعددة ( ).

( ) بحث افشقخ ظع افؼرين .يـظر:
http://www.dorar.net/article/223
( ) ادصدر افسابؼ.
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أيها املىحدون :فؼد ـان افعرب ؿبؾ اإلشالم يستخدمقن افتؼقيؿ
افؼؿري ويتعامؾقن مع إصفر افؼؿرية ويمرخقن بلبرز إحداث .ودا
هاجر ادسؾؿقن إػ ادديـة وأصبح هلؿ ـقاهنؿ ادستؼؾ أصبحقا يطؾؼقن
ظذ ـؾ شـة مـ افسـقات اش ًام خاص ًا هبا ؾؽاكت افسـة إوػ تسؿك بسـة
اإلذن وافسـة افثاكقة ـاكت تسؿك شـة إمر وافسـة افثافثة شـة
افتؿحقص ،وافسـة افرابعة تسؿك شـة افسؾئة وافسـة اخلامسة تسؿك شـة
افزفزال وافسـة افسادشة تسؿك شـة آشتئـاس وافسـة افسابعة تسؿك
شـة آشتغالب ،وافسـة افثامـة تسؿك شـة آشتقاء وافسـة افتاشعة
تسؿك شـة افزاءة وافسـة افعاذة تسؿك شـة افقداع( ).
أيها األحبت :فؼد اشتـبط بعض افعؾامء مـ ؿقل اهلل تعاػ( :دَ ْس ِجدٌ ُأ ِّش َس
َظ َذ اف نت ْؼقى ِمـ َأو ِل يق ٍم َأح ُّؼ َأ ْن َت ُؼقم ؾِ ِ
قف) (افتقبة :مـ أية ،)108وأكف
ْ ن َْ َ
َ
َ
فقس أول إيام ـؾفا وٓ إضاؾة إػ رء يف افؾػظ افظاهر ؾتعغ أكف
أضقػ إػ رء مضؿر .وؾقف مـ ؾؼف صحة ما اتػؼ ظؾقف افصحابة مع
ظؿر حغ صاورهؿ يف افتلريخ ؾاتػؼ رأهيؿ أن يؽقن افتلريخ مـ ظام
اهلجرة ..ؾقاؾؼ رأهيؿ هذا طاهر افتـزيؾ وؾفؿـا أن بػعؾفؿ أن ؿقفف
شبحاكفِ ( :م ْـ َأ نو ِل َي ْق ٍم) أن ذفؽ افققم هق أول أيام افتلريخ افذي يمرخ بف
أن.
( )ادصدر افسابؼ.
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أما ـقػ تقصؾقا إػ هذا افتاريخ ؾؼد وردت روايات ظديدة تدل ظذ أن
افتلريخ اهلجري بدئ افعؿؾ بف يف ظفد اخلؾقػة افراصد ظؿر بـ اخلطاب–
ر

اهلل ظـف–بؿشقرة،ثؿ اتػاق مـ افصحابة  -ر

ؿال ابـ ـثر رمحف اهلل تعاػ ":اتػؼ افصحابة ر

اهلل ظـفؿ .-
اهلل ظـفؿ يف شـة شت

ظؼة وؿقؾ شبع ظؼة أو ثامين ظؼة يف افدول افعؿرية ظذ جعؾ ابتداء
افتلريخ اإلشالمل مـ شـة اهلجرة وذفؽ أن أمر ادممـغ ظؿر ر

اهلل

ظـف رؾع إفقف صؽ ،أي حجة ،فرجؾ آخر ،وؾقف أكف حيؾ ظؾقف يف صعبان.
ؾؼال ظؿر :أي صعبان؟ أصعبان هذه افسـة افتل كحـ ؾقفا ،أو افسـة
اداضقة أو أتقة؟ ثؿ مجع افصحابة ،ؾاشتشارهؿ يف وضع تلريخ يتعرؾقن
بف حؾقل افديقن وؽر ذفؽ. ،ؿال افقاؿدي :حدثـا ابـ أيب افزكاد ظـ أبقف
ؿال :اشتشار ظؿر يف افتلريخ ؾلمجعقا ظذ اهلجرة .وؿال أبق داود
افطقافز ظـ ؿرة بـ خافد افسدود ظـ حمؿد بـ شريـ ؿال :ؿام رجؾ
إػ ظؿر –ر

اهلل ظـف–ؾؼال :أرخقا .ؾؼال :وماأرخقا؟ؾؼال:

رءتػعؾف إظاجؿ يؽتبقن يف صفرـذامـ شـةـذا .ؾؼال ظؿر :حسـ
وكخؾص مـ ذفؽ أن اختقار افتاريخ اهلجري تؿ بنمجاع مـفؿ رضقان اهلل
تعاػ ظـفؿ ،واإلمجاع حجة ؿاضعة( ).

( ) بحث افشقخ ظع افؼرين .يـظر:
http://www.dorar.net/article/223
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أيها اإلخىة :دفت افـصقص افؼظقة ظذ وجقب إخذ بافتؼقيؿ
افؼؿري ادتؿثؾ بافتلريخ اهلجري ومـ ذفؽ -1ؿقفف تعاػ:
قت فِؾـ ِ
" َي ْس َلفقك َ
احل ِّج " (افبؼرة :مـ
َؽ َظ ِـ ْإَ ِه نؾ ِة ُؿ ْؾ ِه َل َم َق ِاؿ ُ
ناس َو ْ َ
أية.)189
ؿال ابـ تقؿقة :فؼد أخز اهلل يف هذه أية أن إهؾة مقاؿقت فؾـاس وهذا
ظام يف مجقع أمقرهؿ وخص احلج بافذـر متققزا فف؛ وٕن احلج تشفده
ادالئؽة وؽرهؿ وٕكف يؽقن يف آخر صفقر احلقل .ؾقؽقن ظؾام ظذ
احلقل ـام أن اهلالل ظؾؿ ظذ افشفر وهلذا يسؿقن احلقل حجة ؾقؼقفقن:
فف شبعقن حجة وأؿؿـا مخس حجج .ؾجعؾ اهلل إهؾة مقاؿقت فؾـاس يف
إحؽام افثابتة بافؼع ابتداء .أو شببا مـ افعبادة .وفألحؽام افتل تثبت
بؼوط افعبد .ؾام ثبت مـ ادمؿتات بؼع أو ذط ؾاهلالل مقؼات فف
وهذا يدخؾ ؾقف افصقام واحلج ومدة اإليالء وافعدة وصقم افؽػارة.
وهذه اخلؿسة يف افؼرآن ( ).
 – 2ؿقفف تعاػ" :إِ نن ِظدن َة ُّ ِ ِ
ؼ َص ْفر ًا ِيف ـِت ِ
َاب اهللنِ
افش ُفقر ظـْدَ اهللنِ ا ْثـَا َظ َ َ
يقم َخ َؾ َؼ افسامو ِ
ات َو ْإَ ْر َض" (افتقبة :مـ أية.)36
نَ َ
َْ َ
( )جمؿقع افػتاوى . 133 / 25
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وجه الداللت :أن اهلل وصػ افتقؿقت باهلالل وأن افشفقر افؼؿرية إذا
بؾغت هذا افرؿؿ شؿقت شـة وهذا معـك ظدة افشفقر( ).
ؿال افػخر افرازي :ؿال أهؾ افعؾؿ :افقاجب ظذ ادسؾؿغ بحؽؿ هذه
أية أن يعتزوا يف بققظفؿ ومدد ديقهنؿ وأحقال زـقاهتؿ ،وشائر
أحؽامفؿ افسـة افعربقة بإهؾة ،وٓ جيقز هلؿ اظتبار افسـة افعجؿقة
وافرومقة ( ).
-3وظـ أيب هريرة ر

اهلل ظـف ،ؿال :ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف

وشؾؿ « :إذا رأيتؿ اهلالل ؾصقمقا ،وإذا رأيتؿقه ؾلؾطروا ،ؾنن ؽؿ ظؾقؽؿ
ؾصقمقا ثالثغ يقماش ( ).
وجه الداللت :أن افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ جعؾ اكتفاء صفر صعبان
ودخقل رمضان برؤية اهلالل ويؼاس ظؾقفا بؼقة إصفر.
واجب شقاء ُاشتخدم فقحده
أيها األحبت :ؾاشتخدام افتلريخ اهلجري
ٌ
أو معف ادقالدي فقحده فتعؾؼ مصؾحة بف ،أما اشتخدام افتلريخ ادقالدي

( ) بحث افشقخ ظع افؼرين .يـظر:
http://www.dorar.net/article/223
( )تػسر افرازي = مػاتقح افغقب.43 / 16
( ) رواه مسؾؿ باب وجقب صقم رمضان فرؤية اهلالل ،وافػطر فرؤية اهلالل ،وأكف إذا ؽؿ يف أوفف أو
آخره أـؿؾت ظدة افشفر ثالثغ يقما حديث رؿؿ 1081صحقح مسؾؿ .762 / 2
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فقحده ،ؾال جيقز ذظا؛ ٕكف ٓ يـبـل ظذ افؼؿر ومسرة افذي ظؾؼ اهلل
ورشقفف إحؽام بف .
قال الشيخ حممد به عثيمني رمحف اهلل :وإن مـ تقسر اهلل تعاػ أن
جعؾ احلساب افؼظل افعريب مبـقا ظذ افشفقر اهلالفقة ٕن هلا ظالمة
حسقة يػفؿفا اخلاص وافعام وهل رؤية اهلالل يف ادغرب بعد ؽروب
افشؿس ؾؿتك رئل اهلالل ؾؼد دخؾ افشفر ادستؼبؾ واكتفك افشفر ادا
وبذفؽ ظرؾـا أن ابتداء افتقؿقت افققمل مـ ؽروب افشؿس ٓ مـ زواهلا
ٕن أول افشفر يدخؾ بغروب افشؿس وأول افشفر هق أول افقؿت( ).
وـتبف ) (/

د .شعد بـ ظبداهلل افسز.

( ) افضقاء افالمع مـ اخلطب اجلقامع. 306 / 2
( ) متت اإلشتػادة مـ بحث افشقخ ظع افؼرينيف مجؾة مـ كؼاط اخلطبة.

