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شقئات أظامفـا ، وكعوذ باهلل من ذور أكػسـا، وكستغػره، وكستعقـه، وإن احلؿد هلل كحؿده تعاػ

، ذيك فه حده ٓ، وفد أن ٓ إفه إٓ اهللصأ، ومن يضؾل ؾال هادي فه، وده اهلل ؾال مضل فهمن هي

 .ملسو هيلع هللا ىلصرشوفه ، وأصفد أن حمؿد ظبدهو

  ُِؼوا اهللََّ َحقَّ ُتَؼاتِه ِذيَن آَمـُوا اتَّ َا افَّ َّٓ و َيا َأهيه َا َيا  ، َأْكُتْم ُمْسؾُِؿونَ و َٓ ََتُوُتنَّ إِ ُؼوا افـَّاُس  َأهيه  اتَّ

ُؽمُ  ِذي َربَّ ًٓ  ِمـُْفاَم  َبثَّ و َزْوَجَفا ِمـَْفا َخَؾَق و اِحَدةٍ و َكْػسٍ  ِمنْ  َخَؾَؼُؽمْ  افَّ ثًِرا ِرَجا ُؼواو كَِساءً و ـَ  اهللََّ اتَّ

ِذي َْرَحامَ و بِهِ  َتَساَءُفونَ  افَّ ْٕ انَ  اهللََّ إِنَّ  ا َا َيا  ،َرِؿقًبا َظَؾْقُؽمْ  ـَ ِذينَ  َأهيه ُؼوا آَمـُوا افَّ ًٓ  ُؿوُفواو اهللََّ اتَّ  َؿْو

 .َرُشوَفُه َؾَؼْد َؾاَز َؾْوًزا َظظِقاًم و َمْن ُيطِِع اهللََّو َيْغِػْر َفُؽْم ُذُكوَبُؽمْ و ُيْصؾِْح َفُؽْم َأْظاَمَفُؽمْ  َشِديًدا

 :دـعـا بــأم

ـل حمدثة ، وذ إمور حمدثاهتا، وملسو هيلع هللا ىلصخر اهلدي هدي حمؿد ، واهلل ؾنن أصدق احلديث ـتاُب 

  ـل ضالفة يف افـار.، وـل بدظة ضالفة، وبدظة

ِذي َوُهوَ افطاظات ؿال اهلل تعاػ: ، وافؾقايل مواشم اخلرات، وإيامأهيا افـاس إن اهلل جعل   افَّ

ْقَل  َجَعَل  رَ  َأنْ  َأَرادَ  دَِنْ  ِخْؾَػةً  افـََّفارَ و افؾَّ َـّ خص ، ول بعضفا ظذ بعضؾضَّ ، وُصُؽوًرا َأَرادَ  َأوْ  َيذَّ

أصفر معؾومات ـام ؿال ُُجل من افعبادات ؾجعل احلج يف ، وبعضفا دون بعض بلكواع افؼربات

 ـان من تؾك إصفر ظؼة أيام ظظقؿة خصفا اهلل بخصائص،، وَمْعُؾوَماٌت  َأْصُفرٌ  احْلَجه  :شبحاكه

، أحؽامفا، وؿد ُجعت يف هذه إوراق بعض ؾضائؾفاو هي ظؼة ذي احلجة،، وجعل هلا مزاياو

  أشؿقتفا.، وآداهباو

 

 

 ذي احلجة أحكام عشرو سري الدجلة يف خمتصر فضائل

 ؛؛؛كعم افوـقلو هو حسبيو وباهلل افتوؾقق،
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 إن فعؼ ذي احلجة ؾضائل ـثرة يف ثـاياها أحؽام ظظقؿة كذـر مـفا ما يرس اهلل تعاػ:

 -أقسم اهلل بؾقايل عرش ذي احلجة: (1

 .َظْؼٍ  َوَفَقالٍ َواْفَػْجرِ :ؿال تعاػ

افؾقايل افعؼ ادراد هبا ظؼ ذي و ظامل افؽتب: ( ط.41/333: )‟تػسره”ؿال ابن ـثر يف 

 اخلؾف. اهـو احد من افسؾفو ؽرو ابن افزبر،و احلجة ـام ؿافه ابن ظباس،

ًٓ معظؿة من ادـاشك أمؽـة ، وؿال ابن افؼقم: إن افػجر يف افؾقايل افعؼ زمن يتضؿن أؾعا

افـسك ظبودية ، وجذفك من صعائر اهلل ادتضؿـة خضوع افعبد فربه ؾنن احل، وهي حمؾفاو معظؿة،

، ؾرظون من افعتو، وثؿود، وصف به ظاًداو ذفك ضد ماو ،فعظؿتهخضوع ، وذلو هلل،حمضة 

تؽزوا ظن أمر ، وهمٓء إمم ظتوا، وافتجز ؾنن افـسك يتضؿن ؽاية اخلضوع هلل، وافتؽزو

 رهبم.

 ‟افتػسر بدائع”اكظر ؾافزمان ادتضؿن دثل هذه إظامل أهل أن يؼسم افرب ظزوجل به. 

 ( ط. مؽتبة ضزية.41/843) ‟تػسر افعثقؿغ” ، و(3/692)

  -عرش ذي احلجة خامتة األشفر ادعؾومات: (2

  َمْعُؾوَماٌت  َأْصُفرٌ  احْلَجه ؿال اهلل تعاػ 

، . ظؾؼه افبخاري بصقغة اجلزم«ظؼ من ذي احلجة، وذو افؼعدة، وهي صوال»ؿال ابن ظؿر: 

ـذا ابن جرير كؼؾه يف تػسره ظن و ـثر هذا ظن ُجاهر افسؾف،كؼل ابن و وصؾه ابن جرير،و

هذا مروي و ذو احلجة بؽامؾة،، وذو افؼعدة، وجاء ظن ُجاظه أن أصفر احلج صوالو ـثر مـفم،

تػسر ابن ”اكظر ؽرهم. و افزهري،و ضاووس،و هد،اجمو افربقع بن أكس،و ظطاء،و ظن ابن ظؿر،

-3/863) ‟ؾتح افباري” و ظـد أية، ‟تػسر ابن ـثر” ، و(ط. دار احلديث423-6/628) ‟جرير

 (.7/88فؾعالمة افعثقؿغ ) ‟افؼح ادؿتع” و (،869

 -اعد اهلل فقفا موسى:، وهي من مجؾة األربعني التي (3

هِ  ِمقَؼاُت  َؾَتمَّ  بَِعْؼٍ  َأَْتَْؿـَاَهاو َفْقَؾةً  َثاَلثِغَ  ُموَشى َوَواَظْدَكا :ؿال تعاػ  أية ...َفْقَؾةً  َأْرَبِعغَ  َربِّ

َتؽقـفم يف و ؿال افعالمة افسعدي رمحه اهلل: دا أتم اهلل كعؿته ظؾقفم بافـجاة من ظدوهم،

 تعاػ أن يتم كعؿته ظؾقفم بنكزال افؽتاب افذي ؾقه إحؽام افؼظقة،و إرض أراد تبارك

يتفقل و فقستعد موشى أربعغ أَتفا بعؼ ؾصارتو افعؼائد ادرضقة ؾواظد موشى ثالثغ فقؾةو

( دار ابن 631)صـ ‟افتػسر” اكظرتشوق إػ إكزاهلا. و يؽون فـزوهلا موؿع ـبر فدهيمو د اهللفوظ

 حزم.

ادػرسون يف هذه افعؼ ما اختؾف ؿد و (:2/33) ‟تػسره”يف  ؿال ابن ـثر رمحه اهلل تعاػ

 افعؼ ذي احلجة.  ، وهي؟ ؾإـثرون ظذ أن افثالثغ هي ذو افؼعدة
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ل ادقؼات يوم افـحر،و مرسوق،، وؿافه جماهد  روي ظن ابن ظباس ؾعذ هذا يؽون ؿد ـؿَّ

أشـد و افؼول،إٓ هذا  ‟تػسره”مل يذـر ابن جرير يف و حصل ؾقه افتؽؾم دوشى ظؾقه افسالم،و

 .‟تػسر ابن ـثر”افذـر من  ةهذه إثار ادتؼدم

 -عؾومات:عرش ذي احلجة هي األيام اد (4

نْ  :ؿال تعاػ ًٓ  َيْلُتوكَ  بِاحْلَجِّ  افـَّاسِ  يِف  َوَأذِّ لِّ  َظَذ و ِرَجا لِّ  ِمنْ  َيْلتِغَ  َضاِمرٍ  ـُ   َظِؿقٍق  َؾج   ـُ

ُرواو هَلُمْ  َمـَاؾِعَ  فَِقْشَفُدوا ـُ امٍ  يِف  اهللَِّ اْشمَ  َيْذ َْكَعامِ  هَبِقَؿةِ  ِمنْ  َرَزَؿُفمْ  َما َظَذ  َمْعُؾوَماٍت  َأيَّ ْٕ  ا

افعؾامء ظذ أن هذه إيام ادعؾومات  فورُجو :(174) ‟ففطائف ادعار”ؿال ابن رجب يف 

 ظؽرمة،و جماهد،و ظطاء،و ابن احلسن،و ابن ظباس،و هي ظؼ ذي احلجة مـفم ابن ظؿر،

 يف ادشفور ظـه. اهـ أمحدو افشاؾعي،و هو ؿول أيب حـقػة،و افـخعي،و ؿتادة،و

ذـر اهلل ظذ هبقؿة إكعام ٓ خيتص ظـد ذبحفا بل هو صؽر اهلل ظذ تسخره و اهلل:وؿال رمحه 

، ، وهتؾقؾهحتؿقده، وتعظقؿه، وومن ذـر اهلل يف هذه افعؼة إيام تؽبر اهلل، إكعام فعبادههبقؿة 

 ادفجورة.  ةهذا يؽاد يؽون من افسـو

 وفقه أدلة مـفا:

ٓ أحب إفقه افعؿل ؾقه من ، ومن أيام أظظم ظـد اهلل ما»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث ابن ظؿر أن افـبي 

صححه و (،8112) أمحدرواه  «دافتحؿق، وافتؽبر، وهذه إيام افعؼ ؾلـثروا ؾقفن من افتفؾقل

 (. 2/33) ‟ؾتح افباري ٓبن رجب”اكظر و (،391) ‟اإلرواء”إفباين يف 

يؽز ادؽز ، وؾال يـؽر ظؾقه ـان يؾبي مـا ادؾبي يوم ظرؾة»ؿال:  وحديث أكس بن مافك 

  متػق ظؾقه. «ؾال يـؽر ظؾقه

ـَّا»ؿافت:  رضي اهلل عنهامـفا حديث أم ظطقة ، وهو يف افعؼ، ووهذا يف حق احلاج  َأنْ  ُكْمَمرُ  ـُ

نَ  افـَّاسِ  َخْؾَف  َؾَقُؽنَّ  احْلُقََّض  ُكْخِرَج  َحتَّى ِخْدِرَها ِمنْ  اْفبِْؽرَ  ُكْخِرَج  َحتَّى اْفِعقدِ  َيْومَ  َكْخُرَج  ْ  َؾُقَؽزِّ

ةَ  َيْرُجونَ  بُِدَظاِئِفمْ  َوَيْدُظونَ  ،بَِتْؽبِِرِهمْ  ـَ  و (،974) ‟افبخاري”رواه . «َوُضْفَرَتهُ  ،اْفَقْومِ  َذفَِك  َبَر

 هو من افعؼ. ، وهذا يوم افـحر ـام ترىو (،391) ‟مسؾم”

ٓ ـز مؽز ؿط إٓ ، وإٓ بؼما أهلَّ مفل ؿط »ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصومـفا حديث أيب هريرة أن افـبي 

افسؾسؾة ”هو يف ، و(7913) ‟إوشط”رواه افطزاين يف  «بؼ. ؿقل: باجلـة؟ ؿال: كعم

 .(4264فؾعالمة إفباين ) ‟افصحقحة

إهنم ، وأدرـت افـاس»: ظن مقؿون بن مفران ؿال: ‟افعقدين”روى ادروزي يف ـتاب و

إن افـاس ؿد كؼصوا يف ترـفم يؼول:  و من ـثرهتا،فقؽزون يف افعؼ حتى ــت أصبفه بإمواج 

 .«افتؽبر
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يف  افعؼ  افسوقأهنام ـاكا خيرجان إػ » :أيب هريرة، وروى افبخاري معؾًؼا ظن ابن ظؿرو

صححه ، وبن ديـار ظـه وصؾه ظبد بن محقد من ضريق ظؿر، و«يؽز افـاس بتؽبرمها، وؾقؽزان

 (.2/37) ‟ؾتح افباري ٓبن رجب”اكظر و، (284) ‟اإلرواء”إفباين يف 

ُرواو هَلُمْ  َمـَاؾِعَ  فَِقْشَفُدوا جل:و أثار مع ؿول اهلل ظز، وؾؿن هذه إحاديث ـُ  يِف  اهللَِّ اْشمَ  َيْذ

امٍ  َْكَعامِ  هَبِقَؿةِ  ِمنْ  َرَزَؿُفمْ  َما َظَذ  َمْعُؾوَماٍت  َأيَّ ْٕ  أية. ا

يستؿر إػ آخر أيام و هذا هو افتؽبر ادطؾق،و احلجة،يتبغ مؼوظقة افتؽبر يف ظؼ ذي 

-43/43بن باز )ٓ ‟جمؿوع ؾتاوى” ، و(33-2/37) ‟ؾتح افباري ٓبن رجب”اكظر افتؼيق. 

49.) 

ؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة رمحه اهلل: أصح إؿوال يف افتؽبر افذي   -التؽبري ادؼقد: - أ

إئؿة: أن يؽز من ؾجر يوم ظرؾة إػ آخر أيام و ،افػؼفاء من افصحابة، وظؾقه ُجفور افسؾف

 يؼع فؽل أحد أن جيفر بافتؽبر ظـد اخلروج إػ افعقد.، وافتؼيق ظؼب ـل صالة

 (66/61) ‟جمؿوع افػتاوى”وهذا باتػاق إئؿة إربعة. 

ردت آثار ظن ، وإكام، ويف ـقػقة افتؽبر رء ملسو هيلع هللا ىلصمل يثبت ظن افـبي  -صقغة التؽبري: - ب

 افصحابة مـفا: 

 اهلل أـز ،أجلو اهلل أـز ،اهلل أـز ـبرا ،اهلل أـز ـبرا»ما جاء ظن ابن ظباس أكه ـان يؼول: 

 (.462-3/468) ‟اإلرواء”صححه يف ، و(4/139رواه ابن أيب صقبة ) «هلل احلؿدو

هلل ، واهلل أـز اهلل أـز، واهللاهلل أـز اهلل أـز ٓ إفه إٓ »وجاء ظن ابن مسعود أكه ـان يؼول: 

 (.3/468) ‟اإلرواء”صححه إفباين يف ، و(4/133رواه ابن أيب صقبة ) «احلؿد

َزُ  اهللَُّ »وجاء ظن شؾامن افػارد أكه  ـان يؼول:  ـْ ، اهللَُّ َأ َزُ ـْ  َوَأَجله  َأْظَذ  َأْكَت  افؾَُّفمَّ  ِمَراًرا، َأ

يٌك  َفَك  َيُؽونَ  َأوْ  َوَفٌد، َفَك  َيُؽونَ  َأوْ  َصاِحَبٌة، َفَك  َتُؽونَ  َأنْ  ِمنْ   ِمنَ  َويِله  َفَك  َيُؽونَ  َأوْ  اْدُْؾِك، يِف  َذِ

، لِّ هُ  افذه ْ زِّ ـَ َزُ  اهللَُّ  َتْؽبًِرا، َو ـْ مع ‟ جامعه”رواه معؿر يف  « اْرمَحْـَا افؾَُّفمَّ  َفـَا، اْؽِػرْ  افؾَُّفمَّ  َتْؽبًِرا، َأ

 هو صحقح.، و(44/698) ‟مصـف ظبدافرزاق”

اهلل أظؾم. ، واشعو مل يصح ظـفم ؾعذ هذا ؾإمر يف هذا، ووؿد جاء ظن آخرين من افصحابة

 افؼاهرة.-أثار (ط. دار6/393) ‟افؼح ادؿتع”اكظر 

 -العؿل الصالح يف عرش ذي احلجة: (5

امٍ  يِف  اْفَعَؿُل  َما»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصظن افـبي  ظن ابن ظباس  َٓ  َؿاُفوا َهِذهِ  يِف  ِمـَْفا َأْؾَضَل  َأيَّ َفادُ  َو  اجْلِ

َٓ  َؿاَل  َفادُ  َو َّٓ  اجْلِ   َيْرِجعْ  َؾَؾمْ  َوَمافِهِ  بِـَْػِسهِ  خُيَاضِرُ  َخَرَج  َرُجٌل  إِ
ٍ
ء ، (929رواه افبخاري ) «بَِقْ

 (.6133أبو داود)و (،4767ابن ماجة)و (،787افسمذي )و
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ؿد دل هذا احلديث ظذ أن افعؿل يف أيامه أحب إػ و (:183) ‟افؾطائف”ؿال ابن رجب يف 

 إذا ـان أحب إػ اهلل ؾفو أؾضل ظـده.و اهلل من افعؿل يف أيام افدكقا من ؽر اشتثـاء رء مـفا،

امٍ  ِف  اْفَعَؿُل  َما»: ملسو هيلع هللا ىلصافبقفؼي ظن ابن ظباس ؿال: ؿال رشول اهلل و رواية ظـد افدارمي،ويف   َأيَّ

ةِ  ِذى َظْؼِ  ِف  ِمـْهُ  َأْؾَضَل  جَّ
َفادُ  َوَٓ  اهللَِّ َرُشوَل  َيا:  َؿاُفوا«.  احْلِ َفادُ  َوَٓ :»  َؿاَل  .اهللَِّ َشبِقلِ  ِف  اجْلِ  ِف  اجْلِ

  َذفَِك  ِمنْ  َيْرِجعُ  َٓ  ُثمَّ  ، اهللَِّ َشبِقلِ  ِف  َوَمافِهِ  بِـَْػِسهِ  َخَرَج  َرُجٌل  إَِّٓ . اهللَِّ َشبِقلِ 
ٍ
ؿال: ؾؽان  « بَِشْىء

حسـه افعالمة  شعقد بن جبر إذا دخل أيام افعؼ اجتفد اجتفاًدا صديًدا حتى ما ـاد يؼدر ظؾقه.

 ‟احلؾقة”أبو كعقم يف ، وافطزاينروى اإلمام و(4413)‟افسهقبو صحقح افسؽقب”إفباين يف 

امِ  ِمنْ  َما»: ملسو هيلع هللا ىلصظن ابن مسعود ؿال: ؿال رشول اهلل  ةِ  ِذي َظْؼِ  ِمنْ  َأْؾَضُل  ؾِقِفنَّ  اْفَعَؿلِ  َأيَّ جَّ
 ، احْلِ

َفادُ  َوَٓ :  َؿاُفوا َفادُ  َوَٓ :  َؿاَل  ؟ اهللِ َشبِقلِ  يِف  اجْلِ َّٓ  اهللِ َشبِقلِ  يِف  اجْلِ  «َدُمهُ  َوُأْهِريَق  َجَواُدهُ  ُظِؼرَ  َمنْ  إِ
 (.4419) ‟افسهقبو صحقح افسؽقب”صححه إفباين يف 

 مسللة: أهيام أفضل احلج أم اجلفاد؟

َْظاَملِ  َأيه روى افشقخان ظن أيب هريرة أن رجاًل ؿال: يا رشول اهلل!  ْٕ  «بِاهللَِّ إِياَمنٌ » :َؿاَل  َأْؾَضُل  ا
َفادُ » :َؿاَل  ؟َماَذا ُثمَّ  :َؿاَل  ورٌ  َحج  » :َؿاَل  ؟َماَذا ُثمَّ  :َؿاَل  «اهللَِّ َشبِقلِ  يِف  اجْلِ  .«َمْزُ

 بغ حديث ابن ظباس ادتؼدم بوجفغ: ، ووهذا احلديث جيؿع بقـه

مافه بقء يػضل و ؿد رصح ؾقه بلن جفاد من ٓ يرجع من كػسه ابن ظباس أن حديث :أحدمها

مافه و جفاد من مل يرجع من كػسهيؼال: احلج أؾضل من اجلفاد إٓ  ظذ افعؿل يف افعؼ، ؾقؿؽن أن

 جيتؿع حقـئٍذ احلديثان.و يؽون هو ادراد من حديث أيب هريرة،و بقء،

حقـئٍذ ، وهو إطفر أن افعؿل ادػضول ؿد يؼسن به ما يصر أؾضل من افػاضل يف كػسهو :الثاين

ؿد يتجرد ظن ذفك ؾقؽون اجلفاد حقـئٍذ أؾضل مـه و ،ؾؼد يؼسن باحلج ما يصر به أؾضل من اجلفاد

ؾنن ـان احلج مػروًضا ؾفو أؾضل من افتطوع باجلفاد ؾنن ؾروض إظقان أؾضل من ؾروض 

 ‟فطائف ادعارف” و (94-2/9) ‟ؾتح افباري ٓبن رجب”افؽػايات ظـد ُجاهر افعؾامء. اكظر 

(126-123.) 

 -أيام عرش ذي احلجة أفضل أيام الدكقا: (6

امِ  َأْؾَضُل »ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصظن افـبي   ظن جابر بن ظبداهلل ْكَقا َأيَّ امُ  افده صححه و . رواه افبزار،«اْفَعْؼِ  َأيَّ

خرج به »(: 6/314) ‟ؾقض افؼدير”ؿال ادـاوي يف  (.4433برؿم) ‟صحقح اجلامع”إفباين يف 

  .أيام أخرة ؾلؾضؾفا يوم ادزيد يوم يتجذ اهلل ٕهل اجلـة ؾروكه

  .«فات افعبادة ؾقفا...افخمافعؼ أي ظؼ ذي احلجة ٓجتامع أوأيام   «افعؼ أيام»
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 مسللة: أهيام أفضل العرش األواخر من رمضان أم عرش ذي احلجة؟

فقافقفا مطؾًؼا ظذ شائر و أهل افعؾم ؾؿـفم من يرى تػضقل أيام افعؼ هذه ادسلفة مما اختؾف ؾقه

ؾقه: )وٓ فقايل أؾضل من فقافقفن...( يعـي ظؼ و يستدفون بحديث جابر مرؾوًظاو افؾقايلو إيام

 . ضعفيف شـده و ذي احلجة.

 ؾفذا يدل ظذ ؾضؾفا ظذ ؽرها. َظْؼٍ  َوَفَقالٍ َواْفَػْجرِ :وؿافوا: أؿسم اهلل بؾقافقفا يف ؿوفه: 

ـذا ، و(.3461هي أؾضل أيام افسـة. رواه ظبدافرزاق ) َظْؼٍ  َفَقالٍ وؿال مرسوق يف ؿوفه: 

 ‟افؾطائف”إػ هذا مال ابن رجب يف ، وؿد روي أكه أؾضل أيام افدكقا، وؿافوا ؾقفا يوم ظرؾة

(123.)  

افعؼ إواخر من و إحسن من هذا ما ؿرره صقخ اإلشالم حقث ُشئل ظن ظؼ ذي احلجةو

افعؼ افؾقايل ، ورمضان أهيام أؾضل؟ ؾلجاب: أيام ظؼ ذي احلجة أؾضل من أيام افعؼ من رمضان

 إواخر من رمضان أؾضل من فقايل ظؼ ذي احلجة .

جده صاؾًقا ـاؾًقا، ؾنكه فقس من أيام ، وإذا تلمل افػاضل افؾبقب هذا اجلوابو ؿال ابن افؼقم:

 يوم افسوية.و يوم افـحر،و ؾقفا يوم ظرؾة،، وافعؿل ؾقفا أحب إػ اهلل  من أيام ظؼ ذي احلجة

ؾقفا فقؾة خر ، وحيققفا ـؾفا ملسو هيلع هللا ىلصايل اإلحقاء افتي ـان رشول اهلل وأما فقايل ظؼ رمضان ؾفي فق

 من أفف صفر.

 ‟جمؿوع افػتاوى”ؾؿن أجاب بغر هذا افتػصقل مل يؿؽـه أن يديل بحجة صحقحة. اهـ من 

(68/637.) 

 . ‟جمؿوع ؾتاويه”وكحو هذا ؿال افعالمة ابن باز ـام يف 

 -سوق اهلدي يف عرش ذي احلجة: (7

خيتص ظؼ ذي احلجة يف حق احلاج بلكه زمن شوؿفم فؾفدي افذي به يؽؿل و ؿال ابن رجب:

، أؾضل شوق اهلدي من ادقؼات، وهو يوم افـحرو يلـؾون من حلومه يف آخر افعؼ،و ؾضل احلج،

  ومات.هي من افذـر هلل يف إيام ادعؾو تؼاركه افتؾبقة،و يؼؾد ظـد اإلحرام،، ويشعرو

(. اهـثال، وج  يف احلديث: )أفضل احلج العو  ج 

 َأيه  ُشِئَل  َشؾَّمَ ، وَظَؾْقهِ  اهللَُّ َصذَّ  افـَّبِيَّ  َأنَّ »( ظن أيب بؽر بؾػظ: 367: احلديث رواه افسمذي)قؾت

(. ثم إن 4811برؿم ) ‟افصحقحة”صححه آفباين رمحه اهلل  يف و «افثَّجه ، واْفَعجه  َؿاَل  َأْؾَضُل  احْلَجِّ 

 فقسوا ُجقًعا ؾربام شاؿوه ؿبل ذفك. و ؽافب احلجاج افؼاركغ يسوؿون هدهيم يف افعؼ،

ظن ابن  ‟افصحقحغ”مؽة يف حجة افوداع يف افرابع من ذي احلجة ـام يف  ملسو هيلع هللا ىلصصل افـبي و وؿد

ؿد جاء يف ؾضؾفا أدفة ـثرة مـفا حديث ، وشوق اهلدي افتؾبقة، ومما يؼارن اإلحرام، وظباس 

َّٓ  ُيَؾبِّي ُمْسِؾمٍ  ِمنْ  َما»: ملسو هيلع هللا ىلصشفل بن شعد ظـد افسمذي ؿال: ؿال رشول اهلل   َظنْ  َأوْ  َيِؿقـِهِ  َظنْ  َمنْ  َفبَّى إِ
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َْرُض  َتـَْؼطِعَ  َحتَّى َمَدرٍ  َأوْ  َصَجرٍ  َأوْ  َحَجرٍ  ِمنْ  ِصاَمفِهِ  ْٕ مما جاء يف ؾضل افسر إػ و .«َوَهاُهـَا َهاُهـَا ِمنْ  ا

ابن حبان ظن ظبداهلل بن ظؿر أن ، و‟افشعب”بقت اهلل احلرام ٕداء ؾريضة احلج ما رواه افبقفؼي يف 

ٓ تضع يًدا إٓ ـتب اهلل فه هبا حسـه أو حما ظـه شقئة أو ، وما ترؾع إبل احلاج رجاًل »ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصافـبي 

 . حسـه إفباين رمحه اهلل .«رؾعه هبا درجة

 ؾد اهلل دظاهم ؾلجابوهو افعامرو احلجاج»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصومـفا حديث جابر ظـد افبزار أن افـبي 

 (.4361) ‟افصحقحة”صححه افعالمة إفباين يف  «شلفوه ؾلظطاهمو

 

 -الصقام يف عرش ذي احلجة : (8

ؾقه يؼف ، وهو يوم ظقد، وهو افقوم افتاشع من ذي احلجة، ومما اتػق ظؾقه افصقام يوم ظرؾة

شـن ”هذا رـن من أرـان احلج ؾػي ، واحلجاج من بعد صالة افظفر إػ ؽروب افشؿس بعرؾة

 صححه إفباين «احلج ظرؾة»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص( ظن ظبدافرمحن بن يعؿر أن افـبي 4919) ‟أيب داود

 ( 4/239فشقخـا افوادظي رمحه اهلل ) ‟افصحقح ادسـد”هو يف و

رجاًل من افقفود ؿال فه: يا أمر ادممـغ! آية أن  : ظن ظؿر بن اخلطاب “افصحقحغ”ويف 

اْفَقْوَم  يف ـتابؽم فو ظؾقـا معؼ افقفود كزفت ٓختذكا ذفك افقوم ظقًدا، ؾؼال: أيه آية؟ ؿال:

َؿْؾُت َفُؽْم ِديـَُؽمْ  ـْ ْشاَلَم ِديـًاو َأَْتَْؿُت َظَؾْقُؽْم كِْعَؿتِيو َأ  ؾؼال ظؿر: إين ٕظؾم َرِضقُت َفُؽُم اإْلِ

ظـد و «ؿائم بعرؾة يوم ُجعة ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل و ادؽان افذي كزفت ؾقه كزفت، وافقوم افذي كزفت ؾقه

، يوم ظرؾة»: ملسو هيلع هللا ىلص( ظن ظؼبة بن ظامر ؿال: ؿال رشول اهلل 6116أيب داود )، و(773افسمذي )

. حديث صحقح ذـره «ذب، وُهّن أيام أـلو أيام افتؼيق ظقدكا أهل آشالم،، ويوم افـحرو

 (.6/63) ‟افصحقح ادسـد”صقخـا يف 

ؾؼد  َمْشُفودٍ و َوَصاِهدٍ افذي أؿسم اهلل به يف ؿوفه: وؿد جاء أن يوم ظرؾة هو افقوم ادشفود 

 اْدَْشُفودُ  َواْفَقْومُ  اْفِؼَقاَمةِ  َيْومُ  اْدَْوُظودُ  اْفَقْومُ »:  ملسو هيلع هللا ىلص( ظن أيب هريرة أن افـبي 3332روى افسمذي )

اِهدُ  َظَرَؾةَ  َيْومُ  ْؿُس  َضَؾَعْت  َوَما اجْلُُؿَعةِ  َيْومُ  َوافشَّ َٓ  افشَّ  َٓ  َشاَظةٌ  ؾِقهِ  ِمـْهُ  َأْؾَضَل  َيْومٍ  َظَذ  َؽَرَبْت  َو

َّٓ  بَِخْرٍ  اهللََّ َيْدُظو ُمْمِمنٌ  َظْبدٌ  ُيَواؾُِؼَفا َٓ  َفهُ  اهللَُّ اْشَتَجاَب  إِ   ِمنْ  َيْسَتِعقذُ  َو
ٍ
ء َّٓ  َرْ . «ِمـْهُ  اهللَُّ َأَظاَذهُ  إِ

 حسـه افعالمة إفباين.

فطائف ”مشفود. اكظر ، وهدؿع يوم ظرؾه يف يوم ُجعة ؾؼد اجتؿع يف ذفك افقوم صاو ؾنذا

 (.133-137)‟ ادعارف

 ‟صحقح مسؾم”افتجاوز ظـفا ؾػي ، ومغػرة افذكوب، وويف يوم ظرؾة حيصل افعتق من افـار

َثرَ  َيْومٍ  ِمنْ  َما»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصظن افـبي  عنهارضي اهلل ( ظن ظائشة 4313) ـْ  ِمنْ  َظْبًدا ؾِقهِ  اهللَُّ ُيْعتَِق  َأنْ  ِمنْ  َأ

 .«؟ َهُمََلءِ  َأَرادَ  َما :َؾَقُؼوُل  اْدَاَلِئَؽةَ  هِبِمْ  ُيَباِهي ُثمَّ  َفَقْدُكو َوإِكَّهُ  َظَرَؾةَ  َيْومِ  ِمنْ  افـَّارِ 
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 ُيَباِهي َوَجلَّ  َظزَّ  اهللََّ إِنَّ »ـان يؼول:  ملسو هيلع هللا ىلصظن ظبداهلل بن ظؿرو أن افـبي  ‟أمحدمسـد ”ويف 

ا ُشْعًثا َأَتْويِن  ِعَباِدي إَِل  اْكُظُروا :َؾَقُؼوُل  َظَرَؾةَ  بَِلْهلِ  َظَرَؾةَ  َظِشقَّةَ  َماَلِئَؽَتهُ  . حسـه صقخـا اإلمام «ُغْْبً

 ؽره.جاء ظن و، (4/262) ‟افصحقح ادسـد”افوادظي يف 

إخالص ؾنهنا أصل دين اإلشالم افذي ، ويف يوم ظرؾة يؽثر من صفادة افتوحقد بصدقو

( ظن ظبداهلل بن ظؿرو ؿال: 3838ؿد روى افسمذي )، وأشاشه، وأـؿل اهلل تعاػ يف ذفك افقوم

  َخْرُ »: ملسو هيلع هللا ىلصؿال رشول اهلل 
ِ
َظاء َّٓ  إَِفهَ  َٓ  َؿْبِع  ِمنْ  َوافـَّبِقهونَ  َأَكا ُؿْؾُت  َما َوَخْرُ  َظَرَؾةَ  َيْومِ  ُدَظاءُ  افده  اهللَُّ  إِ

يَك  َٓ  َوْحَدهُ  لِّ  َظَذ  َوُهوَ  احْلَْؿدُ  َوَفهُ  اْدُْؾُك  َفهُ  َفهُ  َذِ   ـُ
ٍ
ء ابن ، ورواه افطزاين ظن ظع، و«َؿِديرٌ  َرْ

 (.4813فؾعالمة إفباين ) ‟افسؾسؾة افصحقحة”احلديث يف ، وظؿر

أكه  ملسو هيلع هللا ىلص( ظن أيب ؿتادة ظن افـبي 4426) ‟صحقحه”روى مسؾم يف  -صقام يوم عرفة: -

رَ  َأنْ  اهللَِّ َظَذ  َأْحَتِسُب  َظَرَؾةَ  َيْومِ  ِصَقامُ »ؿال:  ـَةَ  ُيَؽػِّ تِي افسَّ ـَةَ  َؿْبَؾهُ  افَّ تِي َوافسَّ  .«َبْعَدهُ  افَّ
رُ  َؾَؼاَل  َظَرَؾةَ  َيْومِ  َصْومِ  َظنْ  ُشِئَل أكه »ويف رواية:  ـَةَ  ُيَؽػِّ  . «َواْفَباِؿَقةَ  اْدَاِضَقةَ  افسَّ

توضقح ”ؿال افشقخ افبسام رمحه اهلل: صقام يوم ظرؾة هو أؾضل صقام افتطوع بنُجاع افعؾامء. 

 (.3/831) ‟إحؽام

 ؾقه تلويالن:  -الباققة(:، و)يؽػر السـة اداضقةوؿوفه: 

 أن اهلل يغػر فه ذكوب شـتغ.: أحدمها

ادراد بافتؽػر تؽػر افصغائر ظـد ، وأن اهلل يعصؿه يف هاتغ افسـتغ ؾال يعيص ؾقفام : والثاين

 ‟شبل افسالم” ، و( ط. دار إحقاء افساث،2/673) ‟ادجؿوع فؾـووي”ُجاهر افعؾامء. اكظر 

 .(ط. دار ابن اجلوزي1/468)

 -مسللة: هل يصوم احلجاج بعرفة:

هنى ظن صوم »:  ملسو هيلع هللا ىلصابن ماجة ظن أيب هريرة أن افـبي ، وافـسائي، وأبو داود، وأمحدروى 

 .حال جمفولهو ، ويف شـده مفدي اهلجري ضعقفهو حديث و .«ظرؾة بعرؾة

 ََتَاَرْوا َكاًشا َأنَّ »( ظن أم افػضل بـت احلارث 4463مسؾم)، و(4933وروى افبخاري )

 َوَؿاَل  ،َصاِئمٌ  ُهوَ  َبْعُضُفمْ  :َؾَؼاَل  َوَشؾَّمَ  َظَؾْقهِ  اهللَُّ َصذَّ  اهللَِّ َرُشولِ  ِصَقامِ  يِف  َظَرَؾةَ  َيْومَ  ِظـَْدَها

َبهُ  بَِعَرَؾةَ  َبِعِرهِ  َظَذ  َواِؿٌف  َوُهوَ  ،َفَبنٍ  بَِؼَدِح  إَِفْقهِ  َؾَلْرَشْؾُت  ،بَِصاِئمٍ  َفْقَس  :َبْعُضُفمْ  ويف  «َؾَؼِ

يف صوم ظرؾة بعرؾة ظذ هذا ؾؼد أختؾف افعؾامء ، وـذفك كحوه ظن مقؿوكة “افصحقحغ”

 فؾحجاج ظذ أؿوال:

اشتدفوا و ابن باز ،، ورجحه افصـعاين، وهو ؿول حيقى بن شعقد إكصاريو :التحريم - أ

 افضعقف. أيب هريرة بحديث 
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ؿد ، وٕن افصقام يشق ظؾقه، وملسو هيلع هللا ىلص هو ؿول اجلؿفور فػعل افـبيو : استحباب الفطر - ب

 هذا هو إؿرب .، وافذـر ، ويػس ظن افدظاء

، ابن افزبر أهنام ـاكا يػعالكه، وؿد روى ابن أيب صقبة ظن ظائشةو : استحباب الصوم - ت

هو افؼول ، وكؼؾه ابن ادـذر ظن إشحاق بن راهويه، وحيؽقه ظن ظثامن، وـان احلسن يعجبهو

 اختاره أجري.، وأمحدحؽاه اخلطايب ظن ، وافؼديم فؾشاؾعي

 هو ؿول افظاهرية.، وافدظاء، وافوؿوفوبعض همٓء ؿقدوه بام إذا مل يضعف ظن 

 ‟ادحذ” ، و(316-1/314) ‟ؾتح افباري” ، و(2/673) ‟ادجؿوع فؾـووي”اكظر 

 ‟افؼح ادؿتع” ، ودار ابن اجلوزي ( ط.397-3/392) ‟كقل إوضار” ، و(793)

 (.48/118ابن باز ) ‟جمؿوع ؾتاوى” ، و(2/174)

أما يوم افـحر ؾصقامه حمرم حلديث أيب ، وؾؼد تؼدمأما يوم ظرؾة   -الصقام يف بؼقة العرش:

ؿد جاء و متػق ظؾقه، «افـحر، وظن صوم يوم افػطر ملسو هيلع هللا ىلصهنى افـبي » ؿال: شعقد اخلدري 

أحاديث طاهرها أما بؼقة إيام من افعؼ ؾفـاك ، وهذا افـفي ظن ُجاظة من افصحابة

 هي ـأيت: ، وافتعارض

امٍ  ِمنْ  َما »دتؼدم افذي ؾقه س احديث ابن ظبا: أوًَل  افُِح  اْفَعَؿُل  َأيَّ  ِمنْ  اهللَِّ  إَِػ  َأَحبه  ؾِقَفا افصَّ

امِ  َهِذهِ  َيَّ ْٕ ام َيْعـِي ا  افصقام من افعؿل افصافح.و ،«...اْفعْؼ  َأيَّ

 رواه مسؾم، «َؿطه  اْفَعْؼِ  يِف  َصاِئاًم  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرُشوَل  َرَأْيُت  َما»حديث ظائشة أهنا ؿافت: : ثاكًقا

 يف رواية فه: )مل يصم افعؼ(. و

ْ  َأْرَبعٌ  »ؿافت:  حديث حػصة :ثالًثا ، َظاُصوَراَء، ِصَقامُ : ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ َرُشوُل  َيَدُظُفنَّ  َيُؽنْ  مَل  َواْفَعْؼِ

امٍ  َوَثاَلَثةِ  لِّ  ِمنْ  َأيَّ َعَتْغِ  َصْفٍر، ـُ ـْ ؛ يف شـده ضعقفهو ، وافـسائي، وأمحد. رواه «اْفَغَداةِ  َؿْبَل  َوافرَّ

 (.981) ‟إرواء افغؾقل”يف شـده اختالف. اكظر و أبو إشحاق إصجعي جمفول،

انَ »ؿافت:  ملسو هيلع هللا ىلصحديث ظن بعض أزواج افـبي : رابًعا ةِ  ِذي تِْسعَ  َيُصومُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللَِّ  َرُشوُل  ـَ جَّ
 ،احْلِ

امٍ  َوَثاَلَثةَ  ،َظاُصوَراءَ  َوَيْومَ  لِّ  ِمنْ  َأيَّ ْثـَْغِ  َصْفرٍ  ـُ ِٓ ْفرِ  ِمنَ  ا ، أمحد، ورواه أبو داود «غَواخْلَِؿقَس  ،افشَّ

هـقدة بن خافد مل يوثؼه معتز، فؽن ؿال إفباين رمحه اهلل: روى ظـه ُجع من  ‟شـده”افـسائي يف و

 (. 6412) ‟صحقح ايب داود”افثؼات ؾؾذا صححه يف 

إيام افتسعة إول من ذي احلجة، ؿال   : ادراد بافعؼ يف حديث ظائشةقال الـووي

لول ؾؾقس يف صوم هذه افتسع هذا مما يتو افعؾامء: هذا احلديث مما يوهم ـراهة صوم افعؼ،

ل ؿوهلا: مل يصم هو يوم ظرؾة، ؾقتلوو ـراهة بل هي مستحبة اشتحباًبا صديًدا ٓ شقام افتاشع مـفا،

ٓ يؾزم ظـد ذفك ، و، أو أهنا مل تره صائاًم ؾقهفعارض مرض أو شػر أو ؽرمها افعؼ أكه مل يصم

 (.4472حتت حديث ) ‟ذح مسؾم”اكظر ظدم صقامه يف كػس إمر...افخ. 



 
 

 
10 

 

: أو أن ظدم رؤيتفا فه صائاًم ٓ يستؾزم افعدم ظذ أكه ؿد ثبت من ؿوفه ما يدل وقال الشوكاين

ؾاجلؿع بغ إحاديث أن (. ؾعذ هذا 3/393) ‟كقل إوضار”ظذ مؼوظقة صومفا...افخ 

فؽن افصقام داخل يف إظامل افصاحلة ؾؿن ، وأصح من حديث حػصة يؼال: حديث ظائشة

فؽن فو ترك بعض أيامفا فعدم ، وصامفا ؾال يـؽر ظؾقه بل إن اجلؿفور يرون اشتحباب صقامفا

م هذا افذي ـان يرجحه صقخـا اإلما، ويف صقامفا ـؾفا ؾفو حسن ملسو هيلع هللا ىلصثبوت رء ظن افـبي 

ذح ” ، و(124) ‟فطائف ادعارف” ، و(1/113) ‟ادغـي”اكظر ، وافوادظي رمحه اهلل تعاػ.

جمؿوع ” ، و(6/31)‟افروضة افـدية بتعؾقق إفباين” ، و(4472فؾـووي حتت حديث ) ‟مسؾم

 (.9/313) ‟ؾتاوى افؾجـة افدائؿة” ، و(149-48/147) ‟ؾتاوى ابن باز

 -عرش ذي احلجة فقفا يوم الـحر: (9

ؾقه يزاول احلجاج أـثر ، وهو يوم احلج إـز، وأؾضؾفام، ويوم افـحر هو أـز افعقدين

أظامهلم، يؼػون ؾقه ظـد ادشعر احلرام بؿزدفػة ثم يـطؾؼون إػ مـى ؾرمون ُجرة افعؼبة، ثم 

هدهيم، ثم حيؾؼون أو يؼكون صعورهم، ثم يطوؾون بافبقت افعتقق ضواف يذبحون أو يـحرون 

 اإلؾاضة، ثم يتحؾؾون من إحرامفم افتحؾل إـز. 

امِ  َأْظَظمَ  إِنَّ »ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصظن افـبي  وظن ظبداهلل بن ؿرط  َيَّ ْٕ  َيْومُ  َوَتَعاَػ  َتَباَركَ  اهللَِّ ِظـْدَ  ا

 ‟افصحقح ادسـد مما فقس يف افصحقحغ”هو يف و ،أمحد، ورواه ابو داود، «اْفَؼرّ  َيْومُ  ُثمَّ  افـَّْحِر،

(4/231 .) 

رواه افسمذي  «يوم احلج إـز يوم افـحر»ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصوظن ظع بن أيب ضافب أن افـبي 

 (. 4414)‟اإلرواء”هو يف ، و(، صححه إفباين987)

أيه يوم »يوم افـحر يف حجة افوداع ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلصويف افصحقحغ ظن أيب بؽرة يف خطبة افـبي 

 احلديث.«هذا؟. ؿافوا: يوم حرام...

، وجلظزويف يوم افـحر خيرج ادسؾؿون يف ـل بؾدان افعامل فقمدون صالة افعقد صؽًرا هلل 

 يعظؿوكه. ، ويؽزوكه، وهم يؿجدون اهللو

ًٓ فؼوفه تعاػ: و ظزويف يوم افـحر يتؼرب ادسؾؿون بذبح اضاحقفم هلل  َؾَصلِّ جل امتثا

ى» اْكَحرْ ، وفَِربَِّك  ، َأْمَؾَحْغِ  بَِؽْبَشْغِ  َوَشؾَّمَ  َظَؾْقهِ  اهللُ َصذَّ  افـَّبِيه  َضحَّ ى بَِقِدِه، َذَبَحُفاَم  َأْؿَرَكْغِ  َوَشؿَّ

، َ زَّ ـَ  رواه افشقخان ظن أكس بن مافك.  «ِصَػاِحِفاَم  َظَذ  ِرْجَؾهُ  َوَوَضعَ  َو

 ؾؽل هذه افعبادات افعظقؿة تمدى يوم افـحر افذي هو افعاذ من ذي احلجة ؾقافه من ؾضل. 

 أهيام أفضل يوم عرفة ، أم يوم الـحر ، أم يوم اجلؿعة ، أم يوم الػطر ؟ -مسللة:

:احلؿد هلل أؾضل أيام إشبوع يوم اجلؿعة -جمقًبا ظن هذا–ؿال صقخ اإلشالم ابن تقؿقة 

 أؾضل أيام افعام هو يوم افـحر. ، وبنتػاق افعؾامء
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أكه ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص إول هو افصحقح، ٕن يف افسـن ظن افـبيو وؿد ؿال بعضفم يوم ظرؾة،

امِ  َأْؾَضلِ » َيَّ ْٕ  أمحد، وافشاؾعي، وٕكه يوم احلج إـز يف مذهب مافك «اْفَؼرِّ  َيْومَ  ُثمَّ  افـَّْحرِ  َيْومَ  ا

 .«يوم افـحر هو يوم احلج إـز»أكه ؿال :  ملسو هيلع هللا ىلصظن افـبي   ‟افصحقح”ـام ثبت يف 
، افـحر، وحدهاو رمي ُجرة افعؼبة، ووؾقه من إظامل مآ يعؿل يف ؽره ـافوؿوف بؿزدفػة

 اهلل أظؾم.، وواتػاق افعؾامء ضواف اإلؾاضة ؾنن ؾعل هذه ؾقه أؾضل بافسـة،، واحلؾقو

افذي ٓ حقؾة فه يف دؾعه.  ظساضآؽر هذا اجلواب ٓ يسؾم صاحبه من و ؿال ابن افؼقم :

 (.639-68/633) ‟جمؿوع افػتاوى”

أي احلديث افصحقح ٕن احلديث  -‟افصحقح”ـام ثبت يف –:وؿول صقخ اإلشالم  قؾت

 اهلل أظؾم.، وٓ يف احدمها ـام تؼدم، و‟افصحقحغ”فقس يف 

  -ظػره يف عرش ذي احلجة:، ومن كاكت له أضحقة يؽف عن شعره (11

، َدَخَؾِت  إَِذا »ؿال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن افـبي رضي اهلل عنها ظن أم شؾؿة مْ  َوَأَرادَ  اْفَعْؼُ ـُ َي، َأنْ  َأَحُد  َؾاَل  ُيَضحِّ

هِ  َصَعِرهِ  ِمنْ  َيَؿسَّ    .«َصْقًئا  َوَبَؼِ
َٓ  َصْعًرا، َيْلُخَذنَّ  َؾاَل ويف رواية : )  (.ُطُػًرا َيْؼؾَِؿنَّ  َو

  (.4977( رواه مسؾم)َوَأْطَػاِرهِ  َصْعِرهِ  َظنْ  َؾْؾُقْؿِسْك ويف رواية : )

 -إطاؾر ظذ أؿوال ـأيت:، ووؿد اختؾف أهل افعؾم يف حؽم إخذ من افشعر

 أيب حـقػة.، ووهو ؿول مافك: اجلواز - أ

 وهذا ؿول افشاؾعقة.: الؽراهة - ب

رجحه ، وداود، وإشحاق، وأمحد، وربقعة، وهو ؿول شعقد بن ادسقبو :التحريم - ت

هو ، وجوريصقخـا احل، وافعالمة افعثقؿغ، وافعالمة افوادظيو ،افشوـاين ، وافصـعاين

 افصحقح فظاهر احلديث. 

 ‟شبل افسالم” ، و(121-9/189) ‟كقل إوضار”وديث، احلحتت  ‟ح مسؾمذ”اكظر 

فشقخـا احلجوري  ‟رشافة افتجؾقة” ، و(6/623)‟افصقد افثؿغ فؾعثقؿغ” ، و(7/311)

(33.) 

 -أم سؾؿة: احلؽؿة من الـفي يف حديث

 ؾقه كظر.، و: احلؽؿة من افـفي أن يبؼى ـامل إجزاء فقعتق من افـارققل

ٓ يؿـع من افطقب ، وؾنن ادضحي ٓ يعتزل افـساء ؾقه كظر،، و: احلؽؿة افتشبه بادحرموققل

 فؽـه تشبه جزئي.، وبخالف ادحرم
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ؾقؽون ذفك من َتام ، افظػر فقلخذه مع إضحقة، و: احلؽؿة من ذفك توؾر افشعروققل

 ‟افصقد افثؿغ” و حتت احلديث، ‟ذح مسؾم”ـامل افتعبد هبا. اكظر ، وإضحقة ظـد اهلل

(6/623-621. ) 

، افعبادات اجلؾقؾة ؾافبدار افبدار، وظؼ ذي احلجة من افػضل افعظقم  يف ومما تؼدم ظؾم ما

اَمَواُت  َظْرُضَفا َجـَّةٍ و َربُِّؽمْ  ِمنْ  َمْغِػَرةٍ  إَِػ  َوَشاِرُظوا ادـاؾسة ادـاؾسةو َْرُض و افسَّ ْٕ ْت  ا  ُأِظدَّ

، هني ظن مـؽر، وأمر بؿعروف، وصدؿة ، وصقام ، وأبواب اخلر ـثرة من صالةو فِْؾُؿتَِّؼغَ 

، صؾة إرحام، وبر افوافدين، ورانإحسان إػ اجل، وضؾب ظؾم، واشتغػار، وذـر، ودظاءو

، ظبد اهلل يامن ظجزت ظن احلج  ؾفا هو بغ  يديك ، هذا افػضل ؽر  ذفك ؾاكتفز  افػرصةو

 هذه شبل اخلرات ؾال تؽن من ادحرومغ ظذ ـل إحوال . و

 

  دـق فؼـقـت افعتـن إػ افبقـريـائـا شــي

 احن أرواحـركا كـشو وًماـم جسـرتــش 

  واــؾـد رحــؿو ذرٍ ـذ ظـا ظـؿــا أؿـإك

 اـن راحـؿـذٍر ـــذ ظـام ظــن أؿــمو 

 

 

أن هيديـا ٕحسن ، وأن جيـبـا شائر أثام، وؾـسلل اهلل أن يقرس فـا ُجقًعا حج بقته احلرام

 احلؿد رب افعادغ.، وافؽالم
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