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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

وق را ن م تعة   َدم   َعن إال التشريق   أيَّام   وصيام  :  اهلل رحمو المؤلف قال  . 

 الحجاج ألن ؛ بذلك وسميت ، الحجة ذي من عشر والثالث عشر والثاني   عشر الحادي   يوم:  ىي التشريق أيام
 .  يقّددونو أي ، منى في فييا المحم يشّرقون كانوا

 :  التشريق يامأ صيام حكم

 .  أحوال ثالثة ، وقران متعة دم عن صياما أو ، فرض عن صياما أو تطوع صيام صياميا يكون أن من تخمو ال

 .  تطوعا التشريق صيام -ٔ

 . تطوعا التشريق أيام صيام يجوز ال أنو ، لمجميور وىو:  األول القول
 :  أدلتيم

 وشرب أكل أيام التشريق أيام] وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول قال:  قال ، اليذلي ُنبيشة عن:  األول دليلال
 .  مسمم أخرجو [ وجل عز هلل وذكر

"  اليدي يجد لم لمن إال يصمن أن التشريق أيام في يرخص لم " قاال ، عمر وابن عائشة حديث:  الثاني الدليل
  .  اهلل رحمو البخاري أخرجو

 عن والرواية ، السمف وبعض ، سيرين وابن عمر وابن الزبير عن مروي وىو ، التطوع صيام جواز:  الثاني القول
 عمى روايتو قدمت صح فإن ، نقل ىكذا لكن ، الترخيص عدم حديث راوي ىو عمر ابن ألن ؛ غريبة عمر ابن
 ، صياميا عن ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول نيي يبمغيم لم ىؤالء أن والظاىر" اهلل رحمو قدامة ابن قال ، قولو
 .  لمنص وتسميما اتباعا الناس أشد فإنيم ، عنيم اهلل رضي بيم الالئق ىو وىذا" غيره إلى يعدوه لم بمغيم ولو

 :  الراجح

 .  تطوعا التشريق أيام صيام يجوز ال أنو ، اهلل رحميم الجميور قول ىو

 .  قضاء التشريق أيام صيام -ٕ

 .  العمم أىل عامة إليو ذىب ، الفرض عن التشريق أيام تصام أن يجوز ال:  األول القول

 :  يميمدل

 عمر وابن عائشة وحديث ،( هلل وذكر وشرب أكل أيام التشريق أيام) اليذلي نبيشة حديث ، السابقة األحاديث -
 الشيء في واألصل ،( اليدي يجد لم نلم إال يصمن أن التشريق أيام في وسمم عميو اهلل صمى النبي يرخص لم)

 .  واجبا يكون أن المرخص
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 أيام صيام يجوز أنو ، األصحاب عند رواية وىو ، سيرين وابن عمر ابن وعن الزبير عن يروى:  الثاني القول
 .  الفرض عن التشريق

 :  يميمدل

 كال أن بجامع ، الفرض سائر وعمي فيقاس ، واجب وىو المتعة دم عن التشريق أيام صيام جاز إذا ، القياس -
 .  فرض منيما

 أن عمى يدل فيو ، العموم معيار واالستثناء" اليدي يجد لم لمن إال" قال الحديث ألن ؛ النص مقابل القياس وىذا
 .  الحال ىذه سوى الصيام فييا يجوز ال األحوال جميع

 :  الراجح

 .  الجميور قول ىو

 .  والقران المتعة دم عن التشريق أيام صيام -ٖ

 بترك ترفو أن عمى وجل عز هلل شكرا الحرم في يذبحو ىدي عميو يجب المتمتع أن ، اهلل شاء إن الحج في سيأتينا
 ، عميو اهلل حرم بما والعمرة الحج بين تمتع وأن ، واحد سفر في والعمرة الحج بين جمع أن وعمى ، السفرين أحد

 فإنو اليدي يجد لم إذا ، بشأنو نص ثمة ليس ، قياسا ىدي عميو بيج فإنو ، القارن الجميور عند عميو ويقاس
 ولم اليدي يجد لم إذا ، أىمو إلى رجع إذا وسبعة الحج في ثالثة ، وجل عز الرب ذكر كما ، أيام عشرة يصوم
 في صومو يكون أن يجب ألنو ؛ ذلك قبل الصيام لو يتيسر لم إذا التشريق أيام في يصوم أن عميو وجب ، يصم
 لمن إال يصمن أن التشريق أيام في يرخص لم" قاال عمر وابن عائشة حديث من البخاري في جاء وقد ، الحج أيام
 أيام وأنيا ، النصوص إلى نظرنا إذا ؟ التشريق أيام يصوم أن لو يجوز فيل ، الرفع حكم لو وىذا" اليدي يجد لم

ذاو  ، صياميا يجوز ال أنو يقتضي فيذا ، هلل وذكر وشرب أكل  عدم في عمر وابن عائشة حديث إلى نظرنا ا 
 ، الخاص عمى العام العمم أىل فيحمل ، أخرى جية من خصوص وعندنا ، عموما فيو أن نرى ، الترخيص
 عمى ويجرونو ، اليذلي نبيشة حديث بعموم األخذ يرى من العمم أىل ومن ، األيام ىذه في الصيام فيجيزون
 :  قولين عمى اختمفوا ولذا ، مطمقا الصيام جواز عدم ويرون ، عمومو

 األوزاعي رأي وىو وعائشة عمر ابن إليو ذىب ، اليدي يجد لم لمن التشريق أيام صيام يجوز:  األول القول
سحق  .  رواية في والحنابمة ، القديم في والشافعية المالكية مذىب وىو ، عنو رواية في وا 

 :  يميمدل

 .  الترخيص عدم في وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، وعائشة عمر حديث -

 ابن وعن ، عنو اهلل رضي عمي عن منقول وىذا ، اليدي يجد لم لمن التشريق أيام صيام يجوز ال:  الثاني القول
 .  رواية في والحنابمة الجديد في والشافعية الحنفية مذىب وىو ، الظاىري داود ورأي ، المنذر

 :  يميمدل
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 ، فباطل:  قولو " فقال ، اهلل رحمو النووي عميو ورد ، باطل وعائشة عمر ابن حديث أن" الشامل" صاحب ذكر -
 بإسناده البخاري صحيح في ثابت صحيح والحديث ، السبب بذلك وضعفو ، ضعيفة جية من رواه ألنو ؛ مردود

 " . ذكره الذي الطريق غير من المتصل

 .  عمر وابن عائشة يثبحد مخصوصة والعمومات ، العمومات إال دليل عندىم فما

 :  الراجح

 .  عشر والثالث عشر والثاني عشر الحادي ، التشريق أيام يصوم أن اليدي يجد لم لمن يجوز أنو

َقْطع و َحر مَ  م َوسَّع   َفْرض   في َدَخلَ  وَمن:  قال ثم  . 

 يجز لم ضيق وقتو فرض في دخل إذا أنو ذلك من ويفيم ، قطعو عميو يحرم فإنو ، موسع وقتو فرض في دخل إذا
 باب من مضيق وقتو الذي فالفرض ، موسع وقتو الذي الفرض قطع يجز لم إذا ألنو ؛ أولى باب من القطع لو

 .  أولى

 .  عمييم اهلل رحمة العمم أىل عامة إليو وذىب ، قطعو لو يجز لم ، موسع وقتو فرض في اإلنسان دخل إذا

 :  أدلتيم

 .  إبطالو لو يجز لم فرض في دخل ومن ،{ أَعْمَالَكُمْ تُبْطِلُىا وَلَا} وتعالى تبارك اهلل قول:  األول الدليل

 .  الفعل بيذا مختصا الوقت ىذا وأصبح ، عميو واجبا الفعل أصبح بالفعل تمبس لما:  الثاني الدليل

النْفل   في َيْمَزم   وال:  اهلل رحمو قال  . 

 ألن ؛ مضيقا أو موسعا وقتو كان سواء ، النفل يقطع أن لإلنسان ويجوز ، النفل في االستمرار يمزم ال:  أي
 :  قولين عمى ، أيضا فييا مختمف المسألة وىذه ، وقطعو إتمامو في الحرية لو اإلنسان

 مسعود ابن ورأي عباس ابن عن مروي وىذا ، كان نفل أي ، قطعو لو يجوز فإنو نفل في شرع من:  األول القول
سحق الثوري رأي وىو ، جميعا عنيم اهلل رضي  .  والحنابمة والشافعية وا 

 :  أدلتيم

 عندكم ىل فقال يوم ذات سمم و عميو اهلل صمى النبي عمى دخل] عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
 فمقد أرينيو فقال حيس لنا أىدي اهلل رسول يا فقمنا آخر يوما أتانا ثم صائم إذن فإنى قال ال فقمنا ؟ شيء

 أصبحت فمقد) صيامو في شرع ما بعد الحيس من وأكل صائما أصبح ، مسمم أخرجو[  فأكل صائما أصبحت
 ( . صائما

 أبا انسمم فزار الدرداء وأبي سممان بين سمم و عميو اهلل صمى النبي آخى ]: قال أبيو عن جحيفة:  الثاني الدليل
 أبو فجاء.  الدنيا في حاجة لو ليس الدرداء أبو أخوك قالت.  ؟ شأنك ما ليا فقال متبذلة الدرداء أم فرأى الدرداء
 أبو ذىب الميل كان فمما فأكل قال تأكل حتى بآكل أنا ما قال صائم فإني قال كل فقال طعاما لو فصنع الدرداء
 سممان لو فقال فصميا اآلن قم سممان قال الميل آخر من كان فمما نم فقال يقوم ذىب ثم فنام نم قال يقوم الدرداء
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 وسمم عميو اهلل صمى النبي فأتى حقو حق ذي كل فأعط حقا عميك وألىمك حقا عميك ولنفسك حقا عميك لربك إن
 ، فلالن قطع جواز عمى فدل ، البخاري أخرجو[  ( سممان صدق)  :وسمم عميو اهلل صمى النبي فقال لو ذلك فذكر
 .  قطعو الذي اليوم مكان يوما يقضي أن الحديث ىذا في الدرداء أبا يمزم لم ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي

 صائمة اني فقالت لتشرب فناوليا شرابا شرب سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول نأ:  ىانئ أم عن:  الثالث الدليل
 شئت فان تطوعا كان وان,  مكانو يوما فأقضي رمضان من قضاء كان نإ ] :فقال سؤرك أرد ان كرىت ولكن

 , نفسو أمير المتطوع الصائم] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن لفظ وفي ،[  تقضي فال شئت وان فأقضي
ن صام شاء إن  إسناده وجود ، أحمد اإلمام وصححو ، والترمذي داود وأبو أحمد اإلمام أخرجو[ أفطر شاء وا 

 .  صحيح حديث فيو ، جميعا عمييم اهلل رحمة األلباني وصححو ، حجر ابن الحافظ وحسنو ، النووي

ذا ، كاسمو والنفل ، واجبا النفل يجعل ال النفل في فالشروع:  إذن  كونو إلى انقمب فيو بالشروع يجب إنو قيل وا 
 .  التكميف وعدم الذمة براءة واألصل ، واجبا

 .  اإلنسان أفسده إذا ضىويق ، فيو بالشروع النفل يمزم:  الثاني القول

 :  أدلتيم

 اهلل صمى اهلل رسول دخل ثم فأفطرنا صائمتين وكنا طعام ولحفصة لي أىدي" : قالت عائشة عن:  األول الدليل
 ال)  :سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول فقال فأفطرنا فاشتييناه ىدية لنا أىديت إنا اهلل يارسول لو فقمنا سمم و عميو

 الترمذي وقال ، يثبت ال:  قال ، داود أبو وضعفو ، والترمذي داود أبو أخرجو" ( آخر يوما كانوم صوما عميكما
 .  ضعيف فالحديث ، وضعفو ، مقال فيو:  اهلل رحمو

 .  النص مقابل في قياس وىذا ، والعمرة كالحج ، فييا بالشروع فمزمت ، بالنذر تمزم عبادة أنيا:  الثاني الدليل

ه َقضاء   وال:  اهلل رحمو قال د   .  اْلَحج   إال فاس 

 إتمامو لزمو الفرض في اإلنسان شرع إذا ، فيو إشكال ال الفرض ، نفال كان لو حتى ، فيو بالشروع يمزم الحج فإن
 السنة في نزلت اآلية وىذه ، {لِلَّوِ عُمْزَةَوَالْ الْحَجَّ وَأَتِمُّىا} تعالى لقولو ؛ إتمامو لزمو فيو شرع إذا ، النفل وكذا ،

 .  بإتماميما الناس أمر ذلك ومع ، واجبين غير آنذاك والعمرة الحج وكان ، اليجرة من السادسة

 تعب فييما المكمف يمحق ، الماضي الزمن في سيما ال ، والعمرة الحج أن ، حسنا تعميال ، اهلل رحمو شيخنا وذكر
 من المكمف يمحق ولما ، لعظميما ؛ يفسدىما أن فييما المكمف شرف إذا ينبغي فال ، ونفقات ، ومشقة عظيم
 .  أخرى مرة يحج أن لو يتيسر ال قد فإنو ، بإفسادىما الضرر

ر   الَعشر   في الَقْدر   ليمة   وت ْرَجى:  قال ثم  .  َرمضانَ  من األواخ 

 ليمة سميت:  وقيل ، والعمو والرفعة الشرف وىو ، القدر من مأخوذة:  قيل ، فييا مختمف:  القدر ليمة تسمية سبب
 ألن أو ، وجل عز اهلل شاء من إال بيا يعمم فال ، بيا العمم ضيق قد ألنو ؛ التضييق وىو ، التقدير من القدر
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 خير من السنة في يكون ما فييا يقدر ألنو ؛ التقدير من مأخوذة:  وقيل ، ليمتيا في المالئكة بكثرة تضيق األرض
 :  العمم أىل يقول كما أطوار عمى التقدير ألن ؛ الخ.  ورزق وشر

 .  المحفوظ الموح في المكتوب السابق التقدير وىو ، األزلي التقدير -ٔ

 .  أمو بطن في الجنين في الروح نفخ عند يكتب الذي وىو ، العمري التقدير -ٕ

 .  القدر ليمة في يكون الذي ، ويالسن الحولي التقدير -ٖ

 :  القدر ليمة إحياء

 .  واحتسابا إيمانا يكون أن اإلحياء في يشترط

 :  إلماحة

 فيحصل ، االحتساب نية فيو يشترط ال ما ومنيا ، االحتساب نية فيو يشترط ما منيا المكمف يعمميا التي األعمال
 فييا اشترط أعمال ثمة لكن ، وفعميا نيتيا بمجرد عمييا يؤجر اإلنسان أن األعمال في األصل ، مباشرة األجر

 ليمة:  ومثل ،[ عمييا أجرت إال تحتسبيا أىمك عمى نفقة تنفق ما إنك] ، األىل عمى النفقة:  مثل ، االحتساب
 .  اهلل عمى لألجر( واحتسابا) اهلل بموعود( إيمانا القدر ليمة قام من) رمضان وصيام ، القدر

 :  منيا ، بأعمال درالق ليمة ُتحيا

 .  الصالة -ٔ

 من تقدم ما لو غفر , واحتسابا إيمانا القدر ليمة قام من] وسمم عميو اهلل صمى النبي قول ذلك عمى والدليل
 .  [ذنبو

 .  الدعاء -ٕ

 , ىي ليمة أي عممت إن أرأيت:  وسمم عميو اهلل صمى لمنبي قالت] ، عنيا اهلل رضي ، عائشة حديث عميو ودل
 النووي وصححو ، داود أبا إال الخمسة أخرجو [عني فاعف العفو تحب عفو إنك الميم قولي:  قال ؟ أقول اماذ

 .  الدعاء ىذا ومنو ، عموما بالدعاء فتحيا ، واأللباني

 .  القرآن قراءة -ٖ

 .  لمصائم يشفعان والصيام القرآن أن ، األحاديث عموم في جاء قد وىذا

 :  القدر ليمة في العمرة

 ألنو ؛ بدعة القدر ليمة في العمرة تخصيص" اهلل رحمو شيخنا قال ؟ فييا بالعمرة الميمة ىذه إحياء يشرع ىل
 القدر ليمة قام من) وسمم عميو اهلل صمى قولو فييا جاء الذي ألن ؛ الشارع يخصصو لم زمن في لعبادة تخصيص

 أئمة أحد خطب مرة ذات ، اهلل رحمو العزيز عبد خالشي ذكره وقد(" ذنبو من تقدم ما لو غفر ، واحتسابا إيمانا
 ليس:  ،فقال الحرم في دروس ول كانت ، اهلل رحمو الشيخ فتكمم ، القدر ليمة في فعمو يستحب مما:  وقال ، الحرم
 .  بالعمرة تخص ال بأنيا فتوى األيام تمك في عنو ونقمت ، الميمة ىذه تخصيص البدعة ومن ، دليل ثمة
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 :  باقية رالقد ليمة ىل

 عميو اهلل صمى النبي ألمر وذلك ؛ القيامة يوم إلى باقية أنيا عمى العمم أىل عامة ؟ رفعت أو باقية القدر ليمة ىل
 ظن ، البخاري عند سعيد أبي حديث من[ رمضان من األواخر العشر في التمسوىا] قال حيث ؛ بالتماسيا وسمم
 بميمة ليخبرنا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي خرج" قال ، الصامت بن عبادة لحديث الميمة ىذه رْفع العمم أىل بعض
 وعسى فرفعت وفالن فالن فتالحى القدر بميمة ألخبركم خرجت ] :فقال ، المسممين من رجالن فتالحى ، القدر
 عن والبركة والرزق الخير رفع في سبب والتالحي والخالف والخصام ، البخاري أخرجو[  لكم خيرا يكون أن
 بخير يأتي وال ، فيو خير ال ىذا والنزاع والشجار الخصام ، أمحمت قرية في وتخاصموا الناس تالحى إذا ، لناسا

 الشيطان لكن ، منيا اليسير الشيء يكفييم أنو لوجدوا تأمموىا لو أمور وفي ، لفظي الناس نزاع وأكثر ا، أبد
 أىل عند أو العمم طمبة عند ىذا يكون أن المؤسف لكن ، الحاصل وىذا ،( بينيم التحريش في ولكن) ، يغرييم
 السالمة تسعو كانت وأنو ، يسيرة أمور في وينازع ويخاصم يالحي أنو لوجد احدىم تأمل ولو ، والفضل الخير
 ضعيف أنك يظن من وليظن[ بيتك وليسْعك , خطيئتك عمى وابك , لسانك عميك أمسك] ، ىذا مثل عن والبعد

 في والوقوع والشقاق والخصام المالحاة من وتسمم ، وديناك دينك لك يسمم أن الميم ، تعرف ال أنك أو ، جبان أو
 .  المسممين أعراض

 كان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ العم أىل قال كما ، بتعيينيا العمم رفع:  عبادة حديث في بالرفع والمراد
 .  الميمة ىذه ويعين يبين أن يريد

 : برمضان رالقد ليمة اختصاص

 عز وقال ،{ الْقَدْرِ لَيْلَتِ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا} تعالى لقولو ؛ غيره في تكون وال ، بو مختصة ، رمضان في القدر وليمة

 في القدر فميمة ، القدر ليمة في ، رمضان في نزل فالقرآن{ الْقُزْآَنُ فِيوِ أُنْزِلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْزُ} وجل
 .  رمضان

 واهلل" وقال ، يستثني ما يحمف" رمضان لفي إنيا ىو إال إلو ال الذي واهلل" قال أنو أبي عن ، ومسمم البخاري ىورو 
 " . ىي ليمة أي أعمم إني

 ، كميا السنة في تكون بل ، برمضان مختصة ليست القدر ليمة أن إلى ، عنيم المشيور القول في الحنفية وذىب
 .  وعكرمة ، عباس وابن عنو اهلل رضي سعودم ابن رأي وىو ، غريب قول وىذا

 :  أدلتيم

 السنة قام من يقول مسعود بن عبداهلل إن لو وقيل)  يقول كعب بن أبي سمعت:  قال زر عن:  األول الدليل
 . مسمم وأخرج" (  يستثني ما يحمف)  رمضان لفي إنيا ىو إال إلو ال الذي واهلل :أبيّ  فقال(  القدر ليمة أصاب

 :  رمضان في القدر يمةل تحديد

 .  رمضان من األواخر العشر في ىي
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 :  األدلة

 العشر من الوتر في القدر ليمة تحروا] :قال ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن ، عائشة عن:  األول الدليل
 . ومسمم البخاري وأخرج[ رمضان من األواخر

 في ىي , األواخر العشر في ىي]  :قال ، وسمم ميوع اهلل صمى اهلل رسول أن عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 .  البخاري أخرجو [يبقين سبع أو , يمضين تسع

 العشر في فميمتمسيا ممتمسيا كان من] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عمر ابن عن:  الثالث الدليل
  . مسمم أخرجو [األواخر

 من األول العشر اعتكف ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل سولر  أن،  عنو اهلل رضي سعيد أبي عن:  الرابع الدليل
 الميمة ىذه ألتمس األول العشر اعتكفت إني] فقال ، منو فدنوا الناس فكمم:  وفيو ، األوسط العشر ثم ، رمضان

 فميعتكف يعتكف أن منكم أحب فمن األواخر العشر في إنيا لي فقيل أتيت ثم األوسط العشر اعتكفت ثم
 .  مسمم أخرجو [معو الناس فاعتكف

 البعض ألن ، ٓٗ واألقوال ليال عشر الزمن ، الميمة ىذه تحديد في قوال ٓٗ من أكثر عمى العمماء اختمف وقد
 ذلك في مذاىبيم من لنا وتحصل" اهلل رحمو الحافظ يقول  ، كاممة والسنة ، كالحنفية ، كمو الشير في أنيا ذكر
 في الجد ليقع ؛ منيما كل إخفاء في اشتركتا وقد ، الجمعة ساعة في ذلك نظير لنا وقع كما ، قوال ٓٗ من أكثر

 غيره من الجاد ويتبين ، الطمب في الناس ليجد أخفيتا إنما:  يقولون ، العمم أىل وكالم الحافظ كالم ىذا ،" طمبيما
 لكن ، جميعا العشر في امالقي وتركوا ، الميمة تمك الناس لقام ، العشر في الميمة حددت لو ألنو ؛ العمل ويكثر ،

 ، األواخر العشر فضل ويدركون الميمة فيدركون ، آخرىا حتى العشر أول من يقومون الناس أصبح أخفيت لما
 .  عمميم فيزيد

آكد   َوَأْوتار ه  :  قال ثم  . 

 األوتار في آكد وىي ، رمضان من األواخر العشر يف أنيا ، والحنابمة والشافعية المالكية العمم أىل جماىير رأي
 سبع ليمة أنيا ، الصحابة من وجماعة وأبيّ  عباس ابن وذىب ، والحنابمة المالكية مذىب من األشير ىو كما

 ، وعشرين سبع ليمة في أنيا عنو ويروى ، جميعا السنة في:  يقول عباس ابن ، مختمفة أقوال وىناك ، وعشرين
 من األواخر العشر في أنيا إلى الشافعية وذىب ، عنو اهلل رضي عنو الرواية اختالف ابب من ىذا فيكون

 أن ، اهلل رحمو الشافعي اإلمام عن والمنقول ، عنيا تزول ال واحدة ليمة في وىي ، معينة غير وأنيا ، رمضان
ني] .. ، وسمم وعمي اهلل صمى النبي أخبر لما ، سعيد أبي لحديث وذلك ، وعشرين إحدى ليمة أرجاىا  أريتيا وا 
 فمطرت الصبح إلى قام وقد وعشرين إحدى ليمة من فأصبح[ وماء طين في صبيحتيا أسجد وأني وتر ليمة

 الطين فييما أنفو وروثة وجبينو الصبح صالة من فرغ حين فخرج والماء الطين فأبصرت المسجد فوكف السماء
ذا والماء  . مسمم أخرجو[ .. اخراألو  العشر من وعشرين إحدى ليمة ىي وا 
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 أحمد واإلمام مالك اإلمام مذىب وىو ، والنووي حجر وابن خزيمة وابن والمزني قالبة وأبو ثور وأبو إسحق وذىب
 ألن ؛ وغيره النووي ذكر كما األدلة بو تجتمع الذي وىذا ، واحدة ليمة في تكون فال ، تتنقل ليمة أنيا إلى ، والثوري
 سبع ليمة القدر ليمة" :قال أنو ، معاوية حديث في وجاء ، وعشرين إحدى ليمة اأني بعضيا في جاء األدلة

 بن اهلل عبد حديث في وجاء ، مرفوعا غيره وصححو ، موقوف أنو الحافظ ورجح ، داود أبو أخرجو" وعشرين
 جيد بإسناد السنن في وجاء ، الميمة تمك في أنيا يرى أنيس بن اهلل عبد وكان ، وعشرين ثالث ليمة في أنيا ، أنيس
 وفي ،  وعشرين ثالث ليمة ائت:  فقال ، المسجد ىذا إلى فييا أنزل ليمة لي فحدد ، بادية صاحب إني:  قال أنو

 من مجموعة فعندنا ، وعشرين ثالث ليمة المطر ونزل ، وطين ماء في صبيحتيا في يسجد أنو الروايات إحدى
 ألعمم إني:  قال ، مسمم في أبي حديث في وكذا ، أخرى إلى ليمة من تنقمت الميمة ىذه أن تفيد التي ، األحاديث

 .  وعشرين سبع ليمة أنيا وذكر ، الميمة تمك

 والتي ، وعشرين سبع ليمة بعدىا التي والسنة ، وعشرين إحدى ليمة السنة ىذه تكون فقد ، تتنقل ليمة أنيا:  فالراجح
 .  الخ ،،، وعشرين تسع ليمة بعدىا والتي ، وعشرين خمس ليمة بعدىا

أبمغ   وعشرينَ  سبع   َوليمة  :  قال ثم  . 

 سبع ليمة ىي ، ىي ليمة أي ألعمم إني) :قال ، أبي لحديث ؛ عمييم اهلل رحمة العمم أىل جميور عند وىذا
 ،[ وعشرين سبع ليمة القدر ليمة] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، السابق معاوية حديث وكذا ،( وعشرين

 .  الميالي أرجى فيي

 اإلنسان أن ىذا ومعنى ، وعشرين سبع ليمة األوتار أرجى ، األوتار العشر أرجى ، األواخر العشر في ىي:  إذن
 .  عنايتو في يزيد وعشرين سبع ليمة وفي ، عنايتو في يزيد األوتار وفي ، عناية مزيد األواخر العشر يعطي

 :  مسألة

 ال أنو العمم أىل أقوال من الراجح ؟ القدر ليمة الميمة ىذه أن عالما اإلنسان يكون أن فضميا إلدراك يشترط ىل
 ولو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة األحاديث ظاىر وىو ، بيا اإلنسان يعمم أن فضميا إلدراك يشترط
 عالمة جعمت ولما ، ووضحت ولبينت ، تعيينيا رفع ولما ، بيا العمم رفع لما فضميا إلدراك بيا العمم يشترط كان

 ، بعدىا اإلدراك عالمة تجعل أن أما ، اثنائيا في أو قبميا اإلدراك عالمة لجعمت ، بعدىا صبيحتيا في إدراكيا
 اهلل صمى النبي سجود في ، سعيد وأبي أنيس بن اهلل عبد حديث لظاىر ، يمكن ال فيذا ، العالمات أصح وىي
 .  وطين ماء في صبيحتيا في ، وسمم عميو

 عائشة كحديث ، النصوص ظواىر لمخالفة ؛ ضعيف وىو ، ذلك اشتراط إلى والمالكية الشافعية بعض ذىب وقد
 ، ُتعمم أال يمكن الميمة ىذه أن عمى فدل ، محققا ليس الذي لمشيء" إن"و" ىي ليمة أي عممت إن أرأيت" قالت ،

 .  األقوال من الراجح وىو ، األصل ىو وىذا

 :  القدر ليمة عالمات
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 النبي أن ، الصامت بن عبادة حديث جاء وىذا ، مضيئة ، ب ْمجة:  أنيا النصوص في جاءت التي تالعالما من
 ال , ساجية , ساكنة , ساطعا قمرا فييا كأن , َبْمجة صافية أنيا القدر ليمة أمارة إن ] قال وسمم عميو اهلل صمى
ن , تصبحَ  حتى فييا بو يرمى أن لكوكب يحل وال , حر وال فييا برد  تخرج صبيحتيا الشمس أن أمارتيا وا 

 ، أحمد اإلمام أخرجو[ يومئذ معيا يخرج أن لشيطان يحل وال , البدر ليمة القمر مثل , شعاع ليا ليس مستوية
 .  ثقات رجالو:  المْجمع في الييثمي وقال

 أن الميالي عضب وترى ، جميعا العشر ليالي في الشمس يصورون الناس فإن ، األيام ىذه في إدراكو يمكن وىذا
 ، األيام من يوما إال ، مشعة قوية فتية الشمس يوم كل ، ليا شعاع ال ضعيفة حمراء صبيحتيا في تخرج الشمس
 كانت الشمس صورت لما ، وعشرين السبع أظنيا الماضية والسنة ، ضعيفة حمراء صبيحتو في الشمس تكون
 .  الجميع من يتقبل أن اهلل فنسأل ، ضعيفة حمراء

 في وىي , نسيتيا ثم القدر ليمة أريت كنت إني] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، جابر حديث في وجاء
 حتى شيطانيا يخرج ال , كوكبيا يفضح قمرا فييا كأن , باردة وال حارة ال , بمجة طمقة وىي , األواخر العشر
 ولذا ، الصالحة واألعمال والتعبد لمعمل مييأة ليمة تكون ، وصححاه حبان وابن خزيمة ابن أخرجو ,[ فجرىا يخرج
 مستقرة تكون النفس أن ، العمم أىل بعض يذكرىا التي العالمات من وىذا ، ساكنة مرتاحة فييا تكون المؤمن نفس

 .  مطمئنة

 واضحة عالمة وىذه ، ليا شعاع ال يومئذ تطمع أنيا ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أخبرنا:  قال أبي وحديث
 .  بعد تأتي لكنيا ، ظاىرة

 :  مسألة

 مع وصمى ، واستعد ، ليا اإلنسان تييأ إذا فضميا يحصل القدر ليمة ، القدر ليمة في يوسوس قد الناس بعض
 فأنا ، اهلل بموعود مؤمن أنا:  فسيقول ؟ تعمل يجعمك الذي ما:  سألتو لو ألنك ؛ القدر ليمة أدرك ىنا ، الناس
 ، أراد ما عمى حصل قد فيو إذن ، اهلل عمى األجر أحتسب أنا:  قال ؟ تعمل لماذا أنت ، الميمة ىذه عن أبحث
 بحول مدرك أنت ؟ أدركت ما ؟ أدركت ، الوسوسة مرحمة إلى اإلنسان يصل قد العظيم الحرص من أحيانا لكن
 واالحتساب اإليمان وىما ، لو اهلل يسرىما من عمى يسيران سيالن وىما ، األمرين بيذين أتيت إذا ، وجل عز اهلل
 .  أنفسنا عمى نشق ما ، يكون ما أسيل من األمر ،

 الناس من كثيرا ألن ؛ فييا اإلشاعة ينبغي ال فإنو رؤيا اإلنسان رأى لو حتى ينبغي أنو أرى أنا ، المرؤي بالنسبة
 العابر أن أو ، نفس حديث بيا فإذا ، كذا ليمة أنيا رؤيا الناس ،ويتناقل كذا ليمة ىي القدر ليمة أن يشاع حين
 ، األخرى الميالي في يجتيد ولم ليمة في اجتيد قد اإلنسان ويكون ، أخرى ليمة في العالمة وتأتي ، فييا أخطأ

 ىذه اجتيدوا ، يشيعيا ال ، الميمة ىذه تكون أن يمكن:  يقول أن رؤيا اإلنسان رأى إذا ينبغي ، عميو الميمة فتضيع
 قال وقد ، لمعمل وتحفزه وتدفعو ، تسره بل المؤمن تغر ال والرؤيا ، تصدق ال وقد تصدق قد رؤى وىناك ، الميمة
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 اهلل صمى والنبي ، عنيم اهلل رضي يرون كانوا فيم ، [تواطأت قد رؤياكم أرى] لمصحابة وسمم عميو اهلل صمى
 تكون فال ، [واخراأل  السبع في فميتحر متحريا كان فمن , تواطأت قد رؤياكم أرى إني] قال ، رأى وسمم عميو
 المؤمن تدفع الرؤى أن ، أعمم واهلل ، فييا الصحيح النبوي المنيج ىو وىذا ، شيء كل عميو نعمق مشجبا الرؤيا
 " . تغره وال المؤمن تسر الرؤيا" اهلل رحمو أحمد اإلمام قال كما ، عميو وتحثو ، لمعمل

 يسمبيا بالكرامات اإلخبار إن:  وقال ، بيا يخبر ال فإنو بيا عمم من أن ، وغيره( الحاوي) صاحب الماوردي ذكر
 ، األخيار حسد وىذا ، عمييا يحسد وقد ، ال أو صحيح ىذا ىل ندري ال واهلل - التصوف أىل طريقة عمى ىذا -
 ، ينالصالح من أنا ، رأيت كما فكانت رأيت أنا ، لمرؤيا مدعاة يكون وقد ، المسممين وحال حالنا يصمح اهلل

 .  العبد ليا يتفطن ال مداخل من بالرياء لإلنسان يأتي قد الشيطان

 :  قصة

:  قال" لسانو عمى قمبو من الحكمة ينابيع تفجرت يوما أربعين أخمص من العارفين بعض لي قال" الغزالي قال
 أخمصت إنك:  فقال ، بعضيم فسألت ، لساني عمى قمبي من الحكمة ينابيع تتفجر فمم ، يوما أربعين فأخمصت

 بأشياء اإلخالص مسائل في يأتي قد الشيطان ، انظر ، هلل تخمص لم فأنت ، الحكمة ينابيع تتفجر أن أجل من
 اإلخالص يرزقو أن ربو اإلنسان يسأل ولذا ، اإلخالص صدق جية من أو الرياء جية من كان سواء ، جدا دقيقة

 يريد إنما ، شرفا وال جاىا وال منزلة وال عمما وال رفعة بو يقصد ال ، وجل عز هلل يكون الذي اإلخالص ، الخالص
 ومن ، وعميكم عمي يمن أن وجل عز اهلل أسأل لكن ، يكون ما وأصعب أعز من وىذا ، اآلخرة والدار اهلل وجو بو

ياكم يرزقني أن وجل عز اهلل أسأل ، بالسيل ليس األمر ، وجل عز اهلل بحول فسيصل ، نفسو وجاىد حاول  وا 
 .  مكانة وال سمعة وال رفعة بو نريد ال الذي ، الخالص إلخالصا

َوَردَ  بما فييا وَيْدع و:  قال . 

 فييا أقول ما ، القدر ليمة ليمة أي عممت إن أرأيت ، اهلل رسول يا:  قالت عنيا اهلل رضي عائشة أن ىو ورد الذي
 داود أبا إال الخمسة أخرجو[ عني فاعف العفو تحب عفو إنك الميم قولي] وسمم عميو اهلل صمى النبي ليا فقال ؟

ن ، ويمتزمو الدعاء ىذا اإلنسان فيكرر ، واأللباني النووي وصححو  ، بأس فال اآلخرة الدنيا خيري من بغيره دعا وا 
 أن وجل عز اهلل أسأل ، الفضل أعظم من ىذا فإن الميمة ىذه في عنك اهلل عفا إذا ، وأفضل خير الدعاء ىذا لكن
 .  مسمم كل وعن وعنكم عني يعفو

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


