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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة 
احلمدددددد ا الواحدددددد اةحدددددد  والردددددحمم والسدددددحمم ععدددددا رسدددددول   مدددددد ال ددددد  اةمددددد   وععدددددا صددددد ابت   

 ومن سار ععا هنج  واقتفا أثره إىل يوم الدين ؛ أما بعد :
فهدددددعه العشدددددر الدددددمت أقسدددددم هللا لدددددا  وأاهدددددا ععدددددا موسدددددا ععيددددد  السدددددحمم  دددددا  ددددد ن    دددددريعة  مدددددد  

ا وأعما ددددا  فقددددد ابددددوأة مشامددددة ع يمددددة   ددددتما ا  صددددعع هللا ععيدددد  وسددددعم  وفددددعا حدددددي  عددددن فضددددائعه
ععدددددا عبددددداداة ي اشدددددتمل ععيهدددددا أايم أ دددددر سدددددوف رمضدددددان؛ بدددددل لقدددددد قيدددددل إن أايمهدددددا أفضدددددل مدددددن أايم  
-العشدددددر اة ددددد، مدددددن رمضدددددان  وفدددددعه الفضدددددائل  دددددعه اةايم أصددددد  مدددددا ورد فيهدددددا حددددددي  ابدددددن عبدددددا   

عشدددددر  ولشدددددن مدددددا يددددددعو إىل  وقدددددد مردددددد أحاديددددد  عديددددددم ععدددددا عبددددداداة افعدددددل   فدددددعه ال-وسدددددي ي
الت مدددددل أمددددد  ي ي قدددددل إلي دددددا أمددددد  صدددددعا هللا ععيددددد  وسدددددعم وصددددد ابت  الشدددددرام ا تهددددددوا   أمدددددوا  العبددددداداة أو  
افرغددددددوا  ددددددا ضمددددددا حرددددددل   رمضددددددان  وذلددددددت التفددددددر  ضددددددان   أععددددددا مسددددددتوايا  وذلددددددت   عتشددددددا    

عدددددوم ةضددددداعفة ا هدددددد  ولددددديي ضحممدددددع فدددددو دعدددددوم لعتشاسدددددل والضدددددع  عدددددن ا  تهددددداد   العبدددددادم وإ دددددا د
  العبددددددداداة اةقردددددددودم لددددددددف الشدددددددار    فدددددددعه العشدددددددر والدددددددمت أع مهدددددددا:  ذضدددددددر هللا  فمدددددددا  دددددددر  يدددددددوم  
ال  ددددر إ  ليددددعضر فيدددد  اسددددم هللا ععددددا الضدددد ااي وا دددددااي ومددددا  ددددر  ال ددددوا   لبيددددد وبدددد  الرددددفا واةددددروم  

إلعدددددددحمد ذضدددددددر هللا  و ددددددد،  ورمدددددددع ا مدددددددار إ  لعدددددددعضر والددددددددعاد ومدددددددا  دددددددر  التشبددددددد، اة عدددددددق واةقيدددددددد إ   
الددددددعاد دعددددداد يدددددوم عرفدددددة وفدددددعا الددددددعاد فدددددو ذضدددددر ا اعددددداىل:    إلددددد    هللا وحدددددده    دددددريت لددددد  اةعدددددت  
ولددددد  احلمدددددد وفدددددو ععدددددا ضدددددل  دددددعد قددددددير  ومدددددن وفدددددق لدددددعضر هللا فيهدددددا فقدددددد وفدددددق ة دددددر ع ددددديم و   دددددرم  

   فضائع .ذلت إ   روم فإن ذضر هللا جتتمع في  عبوداية فعه العشر وا ت م في
 خطة البحث :

 اهيد .
 اةب   اةول : اةدلة ععا فضل عشر ذي احلجة وأايم التشريق .

 اةب   الثاين : اةراد بدعفظ)اةايم( ولفظ )العمل( الواردم   حدي  ابن عبا  .
 اةب   الثال  : اةعمال الراحلة اةشروعة   فعه العشر .

 ب،اة عب اةول: ذضر هللا اعاىل والتش
 اة عب الثاين: حج البد احلرام

 اة عب الثال  : الريام
 اة عب الرابع: اةض ية           



 اخلااة : اشمل ععع أفم ال تائج المت اوصل إليها الباح  .
 اةرادر واةرا ع .                 

 متهيد : 
القاعدددددددم اةوىل: ي عددددددب الفضددددددل   اةمش ددددددة واة م ددددددة الفاضددددددعة وفددددددق مددددددا  ددددددرع  هللا عدددددد  و ددددددل   
وبيَّ ددددد  رسدددددول  صدددددعع هللا ععيددددد  وسدددددعم   وعمدددددل بددددد  الرددددد ابة    يتشعددددد  فيددددد  غددددد، ذلدددددت  إذ لدددددو ضدددددان  

  ،ًا لسبقوان إلي . 
واقريرااددددد      القاعددددددم الثَّاميدددددة: ا ددددددي ال بدددددوي م ددددد  مدددددا فدددددو قدددددو  ي  دددددع مدددددن أقدددددوال صددددداحب الشدددددر 

وم دددد  مددددا فددددو عمعددددع ي  ددددع مددددن أفعالدددد  واروضدددد   وضددددل ذلددددت واقددددع  ددددد الددددبحم  والتشددددريع  فمددددا  ددددرع   
ا بدددد  القددددرون أو السدددد ة فهددددو مددددن  عددددة التشددددريع  ويددددد ل فيدددد    -ال دددد  صددددعا هللا ععيدددد  وسددددعم  فعالدددد  مبي ددددً

 ما ضان اترًضا ل  فحم يشر .   -أيًضا
 مددددددان واةشددددددان  وقددددددد اددددددر  ال دددددد  صددددددعا هللا ععيدددددد   مثالدددددد : فضدددددديعة موقدددددد  عرفددددددة متععددددددق بددددددعلت ال

وسدددددعم إاعدددددام ال عدددددام  واععددددديم ا افدددددل  وامشدددددال  لددددددعاد  فمدددددا فععددددد  يشدددددر  ا مشددددداال بددددد  ومدددددا ارضددددد   
 فحم.  

 وِفعع  صعا هللا ععي  وسعم خيرص العموم القو  اةستفاد من  ،ية وأفضعية يوم عرفة.
القاعدددددم الثَّالثددددة: ضددددل عبددددادم ندددددتص ب مددددان أو مشددددان فددددحم عبدددددادم أفضددددل م هددددا   ذلددددت ال مدددددان أو  

 اةشان إ  ما ضان من قبيل الوا باة أو فروض الشفااية. 
مثالددددد : سددددداعة ا معدددددة   أفضدددددل   وقتهدددددا مدددددن الددددددعاد  و دددددعا يضدددددع  القدددددول  ن فدددددعه السددددداعة  

؛  مشددددددداا م ردددددددا فدددددددو قربدددددددة ومقردددددددود  دددددددرًعا  وفدددددددو  أث ددددددداد اخل بدددددددة  لقعدددددددة اشدددددددن ال دددددددا  مدددددددن الددددددددعاد
 ا ستما  إىل اخل يب.

ا قبيل غروب الشمي.    وأقرب اةقوال: أهنَّ
 مثال و ر: ع د مسا  اةذان فإنَّ إ ابت  أفضل من غ،ه  ضقرادم القرون أو اععيم الععم.

 وأوىل م   أن يشون الوقد لوا ب فحم يقدم ععي   عد.
ةفضدددددددول   الوقدددددددد الفاضدددددددل يعت دددددددق  لعمدددددددل الفاضدددددددل   غددددددد،ه   قدددددددال ابدددددددن ر دددددددب:  العمدددددددل ا

   .(1)وي يد ععي  ةضاعفة ثواب  وأ ره«
ا بددددددعلت ال مددددددان أو اةشددددددان مددددددن العبدددددداداة فإمدددددد  يشدددددددد فيدددددد    القاعدددددددم الرابعددددددة: إنَّ مددددددا ضددددددان متععقددددددً
ا و ددددددددريع ة  اقييددددددددًدا واقتددددددددداد أضثددددددددر اددددددددا يتععددددددددق بدددددددد  مددددددددن اةعددددددددامحمة والعدددددددداداة  وإن ضددددددددان الشددددددددل دي ددددددددً

ا  إ  أن الشدددددددر  يدددددددتم     العبددددددداداة أضثدددددددر م ددددددد    اةعدددددددامحمة والعددددددداداة  و دددددددعا ضدددددددان   وم ها دددددددً
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 اةصل   العباداة الت رمي والتوق   بي ما اةعامحمة اةصل فيها احلل وا وا .
ومدددددددن أمثعدددددددة ذلدددددددت: أن   يشددددددددد ععدددددددا ال دددددددا    عوائددددددددفم ومعدددددددامحم م  ضمدددددددا   ادددددددريقتهم    

 لته ئة   اةعياد  ود ول رمضان.إاعام ال عام  أو ا
ا   الرعيددددددددل اةول  لشددددددددن   ا: اف دددددددد، الرددددددددائم    رمضددددددددان  فإمددددددددَّ  ي يشددددددددن معروفددددددددً ومثالدددددددد  أيضددددددددً

 و د مثع   أو حنوه ععا و    اص.
ويددددددل ععدددددا فدددددعه القواعدددددد إ ددددداً : أن ال ددددد  صدددددعا هللا ععيددددد  وسدددددعم فدددددو القددددددوم واةبعددددد  عدددددن هللا  

  رسدددددددول هللا أسدددددددوم حسددددددد ةر  وقدددددددال:  ومدددددددا واتضدددددددم الرسدددددددول    فدددددددعا الشددددددد ن   لقدددددددد ضدددددددان لشدددددددم  
فخدددددعوه ومدددددا هنددددداضم ع ددددد  فدددددامتهوار  وقدددددال:  مدددددن ي دددددع الرسدددددول فقددددد  أادددددا  هللار  وقدددددد أر دددددد ال ددددد   
صدددددددعا هللا ععيددددددد  وسدددددددعم إىل مدددددددا يتععدددددددق لدددددددعه العشدددددددر مدددددددن فضدددددددل  ضمدددددددا قدددددددام  عمدددددددال ضثددددددد،م   فدددددددعه  

 العشر.
يرااددددددد  واروضددددددد   بيدددددددااًن لدددددددافرًا  ضإر ددددددداده إىل فضدددددددل  وععيددددددد ؛ فقدددددددد بددددددد َّ وأر دددددددد بقولددددددد  وفععددددددد  واقر 

العمددددددل فيهددددددا  وفضددددددل يددددددوم عرفددددددة وصدددددديام   وفضددددددل احلددددددج وأعمالدددددد   وأعمددددددال يددددددوم عيددددددد واةضدددددداحع   
واإلمسدددددا  عدددددن الشدددددعر وال فدددددر ةدددددن أراد أن يضددددد ع  ومدددددا مقعددددد  الرددددد ابة   ذلدددددت  ومدددددا مقدددددل عددددد هم  

   فعا الباب.
 األدلة على فضل عشر ذي احلجة وأايم التشريق :   املبحث األول :
 و ا ارق:

ال ريدددددق اةوىل: أدلدددددة لافرفدددددا اع ددددديم هللا اعددددداىل  دددددا: فقدددددد أقسدددددم هللا لدددددا   فا دددددة سدددددورم الفجدددددر:  
  والفجر وليال عشرر.

قدددددال ابدددددن ضثددددد،:  اةدددددراد لدددددا عشدددددر ذي احلجدددددة  ضمدددددا قدددددال: ابدددددن عبدددددا   وابدددددن الددددد ب،  و افدددددد   
 . (2)من السع  واخلع «وغ، واحد 

فقددددددد  دددددداد    ومددددددن اع دددددديم هللا  ددددددا أن أه لددددددا ثحمثدددددد  موسددددددا ععيدددددد  السددددددحمم   وأام افددددددا بعشددددددرر 
   .(3)عن  افد أمَّ  قال:  عشر ذي احلجة«

فهددددعه ال رددددوص فيهددددا اع دددديم هللا عدددد  و ددددل  ددددعه العشددددر  ومددددا ضددددان ضددددعلت فسددددبيع  أن يتععددددق بدددد   
صددددددعا هللا    م ددددددة واةمش ددددددة  لشددددددن   يعبددددددد هللا إ  رددددددا بيَّ دددددد  ال دددددد عمددددددل ضمددددددا   اع دددددديم هللا لعبقددددددا  واة

ععيدددد  وسددددعم   فعدددديي ضددددل مع ددددم اتخددددع ع ددددده العبدددداداة وال قددددو  والرسددددوم وفددددق مددددا يهددددواه ضددددل فريددددق   
 وإ  انع دين هللا دغحًم وفًوف ولعًبا. 
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قددددددال:    -وفددددددو مددددددن ضبددددددار التددددددابع   -وروف اةددددددرو ي    قيددددددام رمضددددددان« عددددددن أيب عثمددددددان ال هدددددددي
 ضددددددددداموا يع مدددددددددون ثدددددددددحمم عشدددددددددراة: العشدددددددددر اة ول مدددددددددن احملدددددددددرم  والعشدددددددددر اة ول مدددددددددن ذي احلجدددددددددة   

 .  (4)والعشر اة ، من رمضان«
ال ريددددق الثَّاميدددددة: أدلدددددة فيهدددددا ذضدددددر لدددددبع  العبددددداداة الدددددمت اراب دددددد لدددددعه العشدددددر  وفدددددو دليدددددل واحدددددد  

فع  ددددددم ويددددددعضروا اسددددددم هللا    وخمتعدددددد  فيدددددد ؛ فددددددل فددددددو   العشددددددر أم   أايم التشددددددريق   ليشددددددهدوا م ددددددا
أايم مععومدددددداةر  قولدددددد :  مععومدددددداة«؛ فيدددددد  إ ددددددال  وقددددددد ا تعدددددد  السددددددع    افسدددددد،ه  فقددددددال ابددددددن  

:  اةععومدددددداة أايم العشددددددر  وقددددددال: اةايم اةععومدددددداة الدددددمت قبددددددل يددددددوم ال ويددددددة  ويددددددوم ال ويددددددة   عبدددددا   
اويدددددددوم عرفدددددددة  واةعددددددددوداة أايم التشدددددددريق«  ذضدددددددره البخددددددداري ع ددددددد      وقدددددددد صددددددد    عدددددددن ابدددددددن  (5)اععيقدددددددً

 .  (6)عبا  ابن حجر
بي مددددددا ذفددددددب  ددددددع مددددددن أفددددددل الععددددددم إىل أن اةددددددراد  ةععومدددددداة: اةعدددددددوداة  وم هددددددا يددددددوم العيددددددد؛  

ا  -ةمدددددَّ  يدددددد ل   العشدددددر  ويدددددد ل   أايم التشدددددريق  فهدددددع يدددددوم ال  دددددر واةايم بعدددددده اث دددددان أو    -أيضدددددً
 ويقدد وميع  وي شر حىت اشرق ععي  الشمي. ثحمثة  ومسيد  لتشريق؛ ةن الع م يق ع 

عددددددددن ابددددددددن عبددددددددا   وابددددددددن عمددددددددر  وإبددددددددرافيم    -اةععومدددددددداة فددددددددع اةعدددددددددوداة  -وروي فددددددددعا القددددددددول
ال خعدددددددددع  وفدددددددددو روايدددددددددة عدددددددددن أمحدددددددددد  وا تيدددددددددار ابدددددددددن حددددددددد م  وال  ددددددددداوي  والشدددددددددوضاين  والشددددددددد قي ع   

ا اسدددددم هللار: ذضدددددره ع دددددد    وفدددددعا القدددددول أصددددد  مدددددن الدددددعي قبعددددد ؛ ةنَّ اةدددددراد بقولددددد :  ويدددددعضرو (7)وغدددد،فم
التعضيدددددددددة  ولدددددددددو أراد ذضدددددددددر هللا  ضمدددددددددا   أايم العشدددددددددر لقدددددددددال: ويدددددددددعضروا هللا. فدددددددددعا فدددددددددو اةعدددددددددرو  مدددددددددن  

 ال روص  وفعا استد ل   ستعمال الشرعع  واحلقيقة العرفية   ضحمم الشار .
اين ياعدددددب ععيددددد  الع مدددددل القعددددد    والفدددددرق بددددد  قولدددددت: اذضدددددر اسدددددم هللا  وقولدددددت: اذضدددددر هللا. أنَّ الثدددددَّ

 
ر و  ِي )ة خمتردددددر قيدددددام العيدددددل وقيدددددام رمضدددددان وضتددددداب الدددددوار« ي  ددددر:  ( 4) د بددددن ععددددع اةقريدددد ي  ال ا ددددر: فددددد(  ا ترددددرفا: العحممددددة أمحدددد294أبددددو عبددددد هللا  مددددد بددددن مرددددر اةدددد 

 (.247)ص  م.1988  -فد1408 ضستان  ال بعة: اةوىل     -حدي  أضادمع  فيرل ا د

 (.2/20ص ي « ) ال(   5)

 -فددددددةفددددددد(  رقددددددم ضتبدددددد  وأبوابدددددد  وأحاديثدددددد :  مددددددد فدددددد اد عبددددددد البدددددداقع  و ددددددب الدددددددين اخل يب.ال ا ددددددر: دار اةعر  852ابددددددن حجددددددر العسددددددقحمين )ة   فدددددددت  البددددددداري«  ( 6)
 (.2/458)فد  1379ب،وة   

اةمعشدددددة العربيدددددة السدددددعودية  ال بعدددددة: الثالثدددددة     -احملقدددددق: أسدددددعد  مدددددد ال يدددددب  ال ا دددددر: مشتبدددددة مددددد ار مرددددد فا البدددددا افسدددددد، ابددددددن أيب حدددددداه« ي  دددددر:  ( 7)
ومددددددددا بعدددددددددفا(   ا ددددددددامع  4/208م. ) 2000 -فددددددددد  2014(   افسدددددددد، ال دددددددددي« احملقددددددددق: أمحددددددددد  مددددددددد  دددددددداضر  ال ا ددددددددر: م سسددددددددة الرسددددددددالة  ال بعددددددددة: اةوىل  8/2489) فدددددددد.1419

اة لدددد :  الدددددد الددددر د  سدددديد عدددد ة عيدددددد [رشددددارضة البدددداحث  بدددددار الفدددددحم    ال ا ددددر: دار الفددددحم  لعب دددد  الععمدددددع   الفقددددد «  –لععدددددوم اإلمدددددام أمحدددددد 
ال ا دددددددددر: دار   ابددددددددن حدددددددد معدددددددددا« ل(   احمل6/513) م2009  -فددددددددد  1430 هوريددددددددة مردددددددددر العربيدددددددددة  ال بعدددددددددة: اةوىل     -و قيددددددددق الددددددددد ام  الفيدددددددددوم

 قيددددددق: الدددددددضتور سددددددعد الدددددددين أوانل  ال ا ددددددر: مرضدددددد  الب ددددددوم اإلسددددددحممية التددددددابع لوقدددددد   أحشدددددددام القدددددددرون« لع  ددددددداوي  (  5/318) بدددددد،وة  -الفشددددددر
(   ميددددددددددددل 2/201) م(.1998  -فددددددددددد    1418:  2م  ا عدددددددددددد  1995  -فددددددددددد  1416:  1الدايمددددددددددة ال ضددددددددددع  اسدددددددددددتامبول  ال بعددددددددددة: اةوىل  )ا عدددددددددددد  

ومددددددددا  3/371) م  1993  -فدددددددد  1413   قيدددددددق: عردددددددام الددددددددين الردددددددباب ع  ال ا دددددددر: دار احلددددددددي   مردددددددر  ال بعدددددددة: اةوىل   اةواددددددددار« لعشددددددددوضاين

 ( .5/116) م1995  -فد  1415لب ان  عام ال شر:    -ال ا ر: دار الفشر لع باعة وال شر والتو يع ب،وة بعدفا(   أضواد البيان« الش قي ع



 واةول ياعب ععي  قول العسان. 
ا:  أايم التشدددددددددريق أايم أضدددددددددل و دددددددددرب وذضدددددددددر ا   وقدددددددددد روف مسدددددددددعم عدددددددددن مبيشدددددددددة ا دددددددددع  مرفوعدددددددددً

 .(8)اعاىل«
ال ريدددددق الثَّالثدددددة: أدلدددددة فيهدددددا الددددد ص ععدددددا فضددددديعة العمدددددل   فدددددعه اةايم  سدددددواد  قع دددددا إهندددددا العشدددددر أو  

  ولف ددددددددد   البخددددددددداري مدددددددددن حددددددددددي  ابدددددددددن عبدددددددددا   أايم التشدددددددددريق. وذلدددددددددت   احلددددددددددي  الدددددددددعي رواه  
ا:  مدددددددا العمدددددددل   أايم أفضدددددددل م هدددددددا   فدددددددعه«. قدددددددالوا: و  ا هددددددداد  قدددددددال:  و  ا هددددددداد  إ    مرفوعدددددددً

. فدددددعه أصددددد  الدددددروااية دا دددددل  الرددددد ي «  (9)ر دددددل  دددددرس خيددددداار ب فسددددد  ومالددددد   فعدددددم ير دددددع بشدددددعد«
   و ار  .

 ال ريق الرابعة: أدلة دلد ععا عباداة  اصة   فعه العشر: 
م هدددددا: أنَّ فيهدددددا يدددددوم عرفدددددة؛ قيدددددل: فدددددو أفضدددددل اةايم  وفدددددو م سدددددوب لعشدددددافعية  قدددددالوا: ةمدددددَّ  يدددددوم  

والرددددددواب    -وسددددددي ي  -  وةنَّ صدددددديام  يشفددددددر سدددددد ت (11)؛ حلدددددددي :  احلددددددج عرفددددددة«(10)احلددددددج اةضددددددد
أن أفضدددددل اةايم يدددددوم ال  دددددر ةدددددا صددددد  ع ددددد  صدددددعا هللا ععيددددد  وسدددددعم أمددددد  قدددددال:  أفضدددددل اةايم ع دددددد هللا  
يددددددوم ال  ددددددر    يددددددوم القددددددر«. وفددددددعا مددددددص صددددددري    اةسدددددد لة   يعدددددددل ع دددددد   رواه أمحددددددد    اةسدددددد د«  

مددددددن حدددددددي  عبددددددد هللا بددددددن قددددددرد الثمددددددا   
إسدددددد اده اةرمدددددد ود    قيددددددق ضتدددددداب   اد      وصدددددد  (12)

 .  (13) اةعاد«
ويدددددوم القدددددر: فدددددو الدددددعي يعدددددع ال  دددددر  ويدددددوم ال  دددددر: فدددددو يدددددوم احلدددددج اةضدددددد  بددددددليل قولددددد  اعددددداىل:  

:  أن اةذان  (14) وأذان مدددددددددددن هللا ورسدددددددددددول  إىل ال دددددددددددا  يدددددددددددوم احلدددددددددددج اةضددددددددددددر  و   الرددددددددددد ي  «
  ضان يوم ال  ر«.

 
 (.1141ص ي « )   ال( 8)

 (.969(    الر ي « )9)

ووي مددددن أن  الددددعي ععيدددد  الشددددافعع  وأصدددد اب  فددددو اا فدددداقهم ععددددا أمدددد  يددددوم ال  ددددر  قددددال    ا مددددو   (10) وفددددو  ددددحم  مددددا مددددصَّ ععيدددد  ال ددددَّ
(:  ا تعددددددد  الععمددددددداد   يدددددددوم احلدددددددجِ  اةضدددددددد مدددددددىت فدددددددو  فقيدددددددل: يدددددددوم عرفدددددددة  والرددددددد ي  الدددددددعي قالددددددد  8/223 دددددددر  اةهدددددددع ب« )

(:  ومقددددددل 8/224شددددددافعع  وأصدددددد اب  ا و دددددداف، الععمدددددداد  وا ددددددافرة ععيدددددد  اةحاديدددددد  الردددددد ي ة أمدددددد  يددددددوم ال  ددددددر«  وقددددددال )ال
القاضددددددع عيدددددداض أن مددددددعفب مالددددددتب أمدددددد  يددددددوم ال  ددددددر  وأن مددددددعفب الشددددددافعع أمدددددد  يددددددوم عرفددددددة  ولدددددديي ضمددددددا قددددددال  بددددددل مددددددعفب 

   م«.أععواَّللَّ سبق  ضما ال  ر  يوم  أم  الشافععِ  وأص اب  
 وقال:  فعا حدي  ص ي   وي خير اه« وسشد ع   العف .  (3100(  واحلاضم )3015(  وابن ما   )3016(  وال سائع )889( أ ر   ال معي )11)

 ( وص    ووافق  العف .7522( والعفظ ل   واحلاضم )2811(  وابن حبان )1765(  وأبو داود )19075( أ ر   أمحد )12)

فدددددددددد(  751 اد اةعددددددددداد   فددددددددددي  ددددددددد، العبددددددددداد   دددددددددي الددددددددددين ابدددددددددن قددددددددديم ا و يدددددددددة )ة  بن قيم ا و ية • اد اةعاد«  ( ي  ر: حا ية 13)
 م1986 -فدددددددد1407عبدددددددد القدددددددادر اةران ود  ال ا دددددددر: م سسدددددددة الرسدددددددالة  ال بعدددددددة الرابعدددددددة عشدددددددر   - قيدددددددق:  دددددددعيب اةران ود

(1/55.) 

 (.1347(  ومسعم )4656( البخاري )14)



هللا  وضدددددعا يدددددوم ال  دددددر  وضحممهدددددا   العشدددددر  ف سدددددتدل بدددددعلت فيددددد   فيدددددوم عرفدددددة يدددددوم ع ددددديم مدددددن أايم  
 ععا فضعها وع م  رفها.  

قددددددددال ابددددددددن حجددددددددر:  والددددددددعي ي هددددددددر أن السددددددددبب   امتيددددددددا  عشددددددددر ذي احلجددددددددة ةشددددددددان ا تمددددددددا   
 .  (15)أمهاة العبادم في   وفع الرحمم  والريام  والردقة  واحلج  و  يت اا ذلت   غ،ه«

  إيهما أفضل: عشر ذي احلجة  أو عشر رمضان اآل رم حىت لقد ح شع اخلحم    
ة عدددددددن مسدددددددائل  عديددددددددمب مدددددددن مسدددددددائِل   يا  اإلسدددددددحمم ابدددددددن ايميدددددددَّ ئل  ددددددد  قدددددددال ابدددددددن القددددددديم:  وقدددددددد سددددددد 

 :التَّفضيل ف  اب فيها  لتَّفريل الشا 
ة والعشدددددر اةوا ددددددر مددددددن رمضددددددان  أي همددددددا أفضددددددل  فقددددددال:   ر ذي احِلجددددددَّ وم هدددددا: أمدددددد  سددددددئل عددددددن عشدددددد 

ذي احلجدددددددة أفضدددددددل مدددددددن أايم العشدددددددر مدددددددن رمضدددددددان   وليدددددددا  العشدددددددر اةوا دددددددر مدددددددن رمضدددددددان  أايم عشدددددددر  
 .(16)أفضل  من ليا  عشر ذي احلجة«

 املبحث الثاين : املراد بـلفظ)األايم( ولفظ )العمل( الواردة يف حديث ابن عباس : 
 أوً : وقع اإل ال   فعا احلدي    لفظ  اةايم«  فهل ي راد  ةايم: 

العشدددددددددددددر اةول مدددددددددددددن ذي احلجدددددددددددددة أو يدددددددددددددراد لدددددددددددددا يدددددددددددددوم ال  دددددددددددددر وأايم التشدددددددددددددريق  إ  أن لفدددددددددددددظ  
ا اةايم العشددددددر  فددددددارافع بددددددعلت اإل ددددددال  (17)الدددددددارمع   وبعدددددد  مسددددددا البخدددددداري فيدددددد  الدددددد ص ععددددددا أهنددددددَّ

 عن  اةايم«.
 مدددددا مدددددن عمدددددل أ ضدددددا ع دددددد هللا عددددد  و دددددل و  أع دددددم أ دددددرًا مدددددن  ددددد، يعمعددددد     :(18)ولفدددددظ الددددددارمع
   عشر اةض ا«. 

 اثمًيا: قول :  العمل الراحل« مفرد  عَّا بد أل« فهل ي راد ب  العموم أم يراد ب  اخلروص: 
ذفدددددددب  اعدددددددة مدددددددن أفدددددددل الععدددددددم إىل أن اةدددددددراد  ةايم   احلددددددددي  فدددددددع أايم التشدددددددريق  مدددددددع يدددددددوم  

  وغددددد،ه   (19)فتشددددون ثحمثددددة أو أربعدددددة أايم  وأن اةددددراد  لعمددددل فدددددو التشبدددد، فقدددد  قالددددد  ابددددن ب ددددالال  ددددر  
  وورد فيهدددددددا إ حدددددددة العهدددددددو  (21)  وثبدددددددد  دددددددرمي صدددددددومها(20)ةدددددددا ورد أهندددددددا  أايم أضدددددددل و دددددددرب وبعدددددددال«

 
  (.2/460الباري« )فت   ( 15)

 بدددددن قددددديم ا و يدددددة   قيدددددق د. ععدددددع بدددددن  مدددددد العمدددددران  ال ا دددددر: دار عددددداي الفوائدددددد  رشدددددة اةشرمدددددة  ال بعدددددة: الرابعدددددة   بدددددددائع الفوائددددددد«  (16)
ن 267)ص بدددددددن ر دددددددب ل ددددددددائ  اةعدددددددددار « وي  دددددددر:   (1102/ 3)فجريدددددددة 1437   ال ا دددددددر:  عيدددددددة ال شدددددددر والتددددددد لي  (   الفتوحددددددددداة الر ميدددددددددة«  بدددددددددن عددددددددحمَّ
 (.3/242)اة فرية.  

 البخاري.سخة ولف  :  ما العمل    أايم أفضل من العمل   عشر ذي احلجة«  وسي ي الشحمم عن ن   (1814س ن« )   ال( 17)

 (.1815س ن« )   ال( 18)

 (.2/562)(  ر  ص ي  البخاري  بن ب ال 19)

ِعه 5/684(. قددددددال ابدددددن اةعقددددددن    البدددددددر اة دددددد،« )1562(  وعبددددددد بددددددن محيددددددد )2419(  وإسدددددد اق بددددددن رافويددددد  )15265( أ ر ددددد  ابددددددن أيب  دددددديبة )20) د وِن فدددددد  ِدي  صدددددد  َّ مددددددن اددددددرق بددددددِ ا احلددددد  ع  (:  فدددددد 

 (.3/1427العَّف   ة اة  ِ ، م )يعين: بعال(«. وحنوه    التعخيص احلب،« )

 ا:  ي ير ص   أايم التشريق أن يرمن  إ  ةن ي جيد ا دي« وةا سبق أهنا أايم أضل و رب.ًً   قالا( عن ابن عمر وعائشة رضع هللا ع هم1997لبخاري )( أ رس ا21)



  وحنددددو ذلدددددت  فدددددل ععدددددا افرياهددددا لدددددعلت  مددددع احلدددد ِ  ععدددددا الددددعضر اةشدددددرو  فيهددددا  وفدددددو:  (22) حلددددراب
ععددددددددا إيددددددددراد اآلاثر    -أي البخدددددددداري  -تشبدددددددد، فقدددددددد . قددددددددال ابددددددددن حجددددددددر:  ومددددددددن   اقترددددددددر اةردددددددد  ال

   فهو عام ي راد ب  اخلروص.(23)اةتععقة  لتشب،«
وأمدددددا مدددددن قدددددال: إمدددددَّ  عدددددام يدددددراد بددددد  العمدددددوم  وفدددددعا فدددددو اةصدددددل  فقدددددالوا: إن العمدددددل إ دددددا يفهدددددم م ددددد   

وقدددددددال الشرمددددددداين:  احلددددددد  ععدددددددا العمدددددددل   أايم     (24)ع دددددددد إاحمقددددددد  العبدددددددادم  قالددددددد  الددددددد ين ابدددددددن اة ددددددد،
التشدددددريق   ي  ردددددر   التشبددددد،  بدددددل اةتبدددددادر إىل الدددددعفن. م ددددد  أمددددد  اة اسدددددت مدددددن الرمدددددع وغددددد،ه الدددددعي  

 .(25)جيتمع مع اةضل والشرب«
قدددددال ابدددددن حجدددددر:  وقدددددد فسدددددر  لتشبددددد، ضمدددددا قدددددال ابدددددن ب دددددال  وأمدددددا اة اسدددددت فمختردددددة  حلددددداس.  

بدددددن عمدددددر مدددددن الددددد ايدم   و دددددره:  فددددد ضثروا فددددديهن مدددددن التهعيدددددل والتشبددددد،«.  قدددددال: وقدددددد وقدددددع   روايدددددة ا
وفدددددعا ي يدددددد مدددددا ذفدددددب إليددددد  ابدددددن ب دددددال  و  روايدددددة: عددددددي بدددددن اثبدددددد مدددددن الددددد ايدم:  وأن صددددديام يدددددوم  

. ولع مدددددعي مدددددن اريدددددق سدددددعيد بدددددن اةسددددديب  (26)م هدددددا يعددددددل صددددديام سددددد ة والعمدددددل بسدددددبعمائة ضدددددع «
 هددددددا بردددددديام سدددددد ة  وقيددددددام ضددددددل ليعددددددة م هددددددا بقيددددددام ليعددددددة  :  يعدددددددل صدددددديام ضددددددل يددددددوم معددددددن أيب فريددددددرم  

 .(28). لشن إس اده ضعي   وضعا اإلس اد إىل عدي بن اثبد. وهللا أععم«(27)القدر«
 فمن   رَّا  احلدي  من محل حدي  ابن عبا  ععا أايم التشريق  وسبب ذلت أمران:

ر أفضدددددددل مدددددددن العمدددددددل    اةول: وقدددددددع   روايدددددددة ضرميدددددددة  دددددددعا احلددددددددي :  مدددددددا العمدددددددل   أايم العشددددددد
؛ أي أايم التشدددددريق  قدددددال ابدددددن حجدددددر:  وفدددددعا يقتضدددددع مفدددددع أفضدددددعية العمدددددل   أايم العشدددددر  (29)فدددددعه«

ععدددددددددا العمدددددددددل   فدددددددددعه اةايم  إن فسدددددددددرة  هندددددددددا أايم التشدددددددددريق وععدددددددددا ذلدددددددددت  دددددددددرف بعددددددددد   دددددددددرا   
مددددددن  وفددددددو    -البخددددداري«  قددددددال:  والسددددددياق الددددددعي وقددددددع   روايددددددة ضرميددددددة  دددددداذ  خمددددددال  ةددددددا رواه أبددددددو ذر

.   ذضدددددر مدددددن رواه  دددددارس الرددددد ي  رثدددددل معددددد  مدددددا رواه أبدددددو ذر عدددددن  (30)عدددددن الششدددددميهين«  -احلفدددددا 
 الششميهين.

 
 (.1138(  ومسعم )1995أ ر   البخاري )  وال هع عن صوم يومع الف ر وال  ر

 (.892(  ومسعم )950( أ ر   البخاري )22)

 (.2/461الباري« )فت   ( 23)

 (.2/461( مقع  ع   احلافظ ابن حجر    فت  الباري« )24)

 -فدددددددددد 1401م  ابعدددددددددة اثميدددددددددة: 1937 -فدددددددددد 1356لب دددددددددان  ابعدددددددددة أوىل:  -ال ا دددددددددر: دار إحيددددددددداد الددددددددد ام العدددددددددريب  بددددددددد،وة لعشرمددددددددداينالشواضدددددددددددب الددددددددددددراري«  ( 25)
 (.6/75)  م.1981

 (.172 فضائل اةوقاة« )(  و 3481( أ ر   البيهقع    الشعب« )26)

 (.7816( أ ر   الب ار )27)

 (.2/461فت  الباري« ) ( 28)

  (.2/459   فت  الباري« ) ( ذضرفا احلافظ ابن حجر29)

 (2/459فت  الباري« ) ( 30)



الثدددددددددددداين: ار ددددددددددددة البخدددددددددددداري    صدددددددددددد ي  «  فإمددددددددددددَّ  قددددددددددددال:   ب فضددددددددددددل العمددددددددددددل   أايم  
 .(31)التشريق«    ذضر حدي  ابن عبا 

 :   األعمال الصاحلة املشروعة يف هذه العشر  املبحث الثالث : 
قولدددددددد    احلدددددددددي :  العمددددددددل«: اةلدددددددد  والددددددددحمم  سددددددددتاراق  دددددددد ي العمددددددددل  وفددددددددو مددددددددن ألفددددددددا   

 العموم  واةصل محل العفظ ععا لافره وعموم   ماي أية خمرص لع دي .
وععيدددددددد ؛ فيردددددددددق ععددددددددا ضددددددددل عمددددددددل صدددددددداحل  متعددددددددد أو قاصددددددددر  سددددددددواد ضددددددددان ذلددددددددت اددددددددا يتععددددددددق  

 الردقاة أو الريام أو احلج أو غ،ه.   لرعواة أو
 ف بدأ لا: 

 املطلب األول : ذكر هللا تعاىل والتكبري : 
وفددددددو أع ددددددم العبدددددداداة القوليددددددة  وم اسددددددبت   ددددددعه اةايم  قيددددددل: ةنَّ أفددددددل ا افعيددددددة ي  ددددددرون فيهددددددا  
لاددددد، هللا  ويدددددعضرون امسدددددا غددددد، اسدددددم هللا  وخمدددددالفتهم مشدددددروعة  و دددددعا ضدددددان الدددددعضر   احلدددددج بدددددديحًم عدددددن  

أ ددددددد    ذضددددددر اآل د واة دددددداد  قددددددال اعدددددداىل:  فددددددإذا قضدددددديتم م اسددددددششم فدددددداذضروا هللا ضددددددعضرضم و دضددددددم أو
 ذضرار  والعضر ف ا ل  وقد وصفة: 

 ف ما وقت   فم   م عق وم   ما فو مقيد:  
ا التشبدددددد، اة عددددددق وفددددددو الددددددعي   يتقيددددددد  د ر    -ويسددددددمي  بعدددددد  الفقهدددددداد: التشبدددددد، اةرسددددددل  -ف مددددددَّ

الردددددعواة اةشتوبدددددة بدددددل   ضدددددل اةوقددددداة  فدددددإن قالددددد  أد ر الردددددحمم ي يشدددددن إلاحمقددددد  ونرددددديص اةقيدددددد  
 مع .  
 دأ فعا التشب، من أول أايم العشر إىل و ر أايم التشريق. يدل لعلت ما يعع:ويب
:  فددددددددددد ضثروا فددددددددددديهن مدددددددددددن التهعيدددددددددددل والتشبددددددددددد،   ايدم بعضدددددددددددهم   حددددددددددددي  ابدددددددددددن عبدددددددددددا     -

  ولش ددددد  ضدددددعي ؛ ةمددددد  مدددددن روايدددددة ي يدددددد بدددددن أيب  والت ميدددددد«  روافدددددا أمحدددددد عدددددن عبدددددد هللا بدددددن عمدددددر  
  .(32)ايدم ايد  وفي  اض راب  وامفرد لعه ال  

   عددددددن  مددددددد بددددددن أيب بشددددددر الثقفددددددع  أمدددددد  سدددددد ل أمددددددي بددددددن مالددددددت     (33)مددددددا رواه الشدددددديخان   -
ومهدددددا غددددداداين مدددددن مددددد  إىل عرفددددداة؛ ضيددددد  ض دددددتم ارددددد عون   فدددددعا اليدددددوم مدددددع رسدددددول هللا    فقدددددال:  

عددددن ابددددن     (34) ضددددان يهددددل اةهددددل م ددددا فددددحم ي شددددر ععيدددد  ويشددددد اةشددددد م ددددا فددددحم ي شددددر ععيدددد «  وةسددددعم  
 :  م ا اةع  وم ا اةشد«.  عمر 

 
  (.2/20ص ي  البخاري«  أبواب العيدين ) ( 31)

 (.807(  وعبد بن محيد )13919ابن أيب  يبة )و ( 5446( أ ر   أمحد )32)

 (.1285(  ومسعم )970( البخاري )33)

 (.1284( مسعم )34)



قددددددول الردددددد ايب:  ض ددددددا«  يدددددددل  فهددددددعا اشبدددددد، م عددددددق  وفددددددعا أصدددددد  مددددددا ورد   التشبدددددد، اة عددددددق. و 
ععدددددا الرفدددددع؛ ةمددددد  يعددددددين الفعدددددل واإلقدددددرار. وقولدددددد :  ومهدددددا غددددداداين مددددددن مددددد  إىل عرفددددداة«؛ أي   يددددددوم  

 عرفة  وفو من العشر وليي من أايم التشريق.  
فيسدددددمع  أفدددددل اةسدددددجد فيشددددددون ويشدددددد    أمددددد  ضدددددان يشدددددد   قبتددددد  رددددد   مدددددا ورد عدددددن عمدددددر    -

أفدددددددددل اةسدددددددددواق حدددددددددىت ادددددددددراج مددددددددد  اشبددددددددد،ًا. ععقددددددددد  البخددددددددداري  ووصدددددددددع  سدددددددددعيد بدددددددددن م ردددددددددور  ورواه  
 .(35)البيهقع
وفدددددددددعا  تمدددددددددل أن يشدددددددددون   أايم العشدددددددددر  و تمدددددددددل أن يشدددددددددون   أايم التشدددددددددريق  و تمدددددددددل أن    -

  يشون فيهما و  مر    فاةصل أم    أايم م  فتشمل ا ميع.
وضددددددان ابددددددن عمددددددر يشددددددد ردددددد  اعددددددت اةايم  و عدددددد  الرددددددعواة  وععددددددا فرا دددددد   و  فسدددددد اا      -

و عسدددددددددد  واشددددددددددداه اعدددددددددددت اةايم  وضامدددددددددددد ميمومدددددددددددة رضددددددددددع هللا ع هدددددددددددا اشدددددددددددد يدددددددددددوم ال  دددددددددددر. ععقهدددددددددددا  
 .(36)البخاري
مدددددا صددددد  عدددددن الرددددد ابة؛ وي يشدددددن  دددددم خمدددددال   وفعدددددل عمدددددر الدددددعي ي ي شدددددره أحدددددد  و  مددددد     -

 حم  ت  وميشن أن يراقع إىل اإل ا  ال قعع الرري . فو إ ا  سشوي ب
ومددددددن ذلددددددت: مددددددا ورد عددددددن أيب فريددددددرم  وابددددددن عمددددددر:  ضدددددداان خير ددددددان إىل السددددددوق   أايم العشددددددر    -

. وفدددددعا اةثددددر ي يقددددد  ابدددددن حجددددر ععدددددا مدددددن  ر دددد   وإ دددددا ععقددددد   (37)يشدددددان ويشدددددد ال ددددا  بتشب،مهدددددا«
 .  (38)البخاري

ويت ضدددددددد حدددددددال  دددددددروس ال دددددددا  لععيدددددددد  ةداد الردددددددحمم؛ فدددددددد قد أمدددددددر ال ددددددد  صدددددددعا هللا ععيددددددد  وسدددددددعم  
يَّ  إىل اةردددددددددعع  فددددددددديشن  عددددددددد  ال دددددددددا  يشددددددددددن بتشبددددددددد،فم ويددددددددددعون   إب دددددددددراس ذواة اخلددددددددددور واحلددددددددد 

. فقولدددددددد :  (39)بدددددددددعائهم ير ددددددددون برضددددددددة ذلددددددددت اليددددددددوم واهرادددددددد «  متفددددددددق ععيدددددددد   وفددددددددعا لفددددددددظ البخدددددددداري
 ران من ا مشاال  لتشب،. يشدن« دليل ععا ما ذض

وأمدددددا التشبددددد، اةقيدددددد: فيبددددددأ مدددددن فجدددددر يدددددوم عرفدددددة أد ر الردددددعواة  روي عدددددن ال ددددد    أمددددد  ضدددددان  
يشددددددد مددددددن صددددددحمم الفجددددددر يددددددوم عرفددددددة إىل العرددددددر مددددددن و ددددددر أايم التشددددددريق:  هللا أضددددددد هللا أضددددددد   إلدددددد   

 دددددددابر بدددددددن ي يدددددددد ا عفدددددددع  وفدددددددو    . لشدددددددن احلددددددددي  فيددددددد (40)إ  هللا  وهللا أضدددددددد هللا أضدددددددد وا احلمدددددددد«

 
 س   «. ( لسعيد بن م رور   2/379(  وع اه    ااعيق التععيق« )6267(  والبيهقع )2/20 ب فضل العمل   أايم التشريق« ) أبواب العيدين ( البخاري    35)

  (.2/20ا غدا إىل عرفة )   الر ي «  أبواب العيدين   ب التشب، أايم م   وإذ (36)

 (.2/20(    الر ي «  أبواب العيدين   ب فضل العمل   أايم التشريق )37)

 (:  وأما أثر أيب فريرم...« وار  بياًضا.2/378(  وقال    ااعيق التععيق« )2/458( قال     فت  الباري« )38)

 (.890(  ومسعم )971( البخاري )39)

 (.6278(  والبيهقع )1737الدارق ين )( أ ر   40)



 .  (41)ضعي  ررَّم
واسددددددتدل ععيدددددد  اإلمددددددام أمحددددددد  إل ددددددا ؛ فقددددددد سددددددئل اإلمددددددام أمحددددددد عددددددن ذلددددددت فقددددددال:  اإل ددددددا :  

 .  »(42)عمر وععع وابن عبا  وابن مسعود 
ومقددددددددل  دددددددديا اإلسددددددددحمم التشبدددددددد، اةقيددددددددد  د ر الردددددددددعواة عددددددددن  هددددددددور السددددددددع  مددددددددن الفقهددددددددداد  

 .  (43)والر ابة واةئمة
 إ  أهنم ا تعفوا مىت يبدأ ومىت ي تهع  واةقرب ما ذضرا . 

وفدددددل يشدددددد  عددددد   يدددددع الردددددعواة فريضدددددة أو انفعدددددة فدددددعا  دددددل م دددددر  ومدددددا مقدددددل عدددددن أصددددد اب  
ا :  وضدددددان  (45)  وع دددددد ابدددددن اة دددددعر موصدددددوً  (44)ال ددددد   صدددددعا هللا ععيددددد  وسدددددعم ضمدددددا ع دددددد البخددددداري اععيقدددددً

واة«. فدددددداةل  والددددددحمم ميشددددددن أن اشددددددون عهديددددددة أو  ابددددددن عمددددددر يشددددددد ردددددد  اعددددددت اةايم و عدددددد  الرددددددع
 استاراقية فإن ارددة ر ع ا لألصل وفو أهنا استاراقية  فعم يرد نريص و  اقييد.

قدددددددددال ابدددددددددن حجدددددددددر:  ولدددددددددافر ا تيدددددددددار البخددددددددداري  دددددددددول ذلدددددددددت لعجميدددددددددع واآلاثر الدددددددددمت ذضرفدددددددددا  
 .  (46)اساعده«

 وقيل:  ع  الفريضة فق . 
 وقيل: إذا صعا    اعة فق .  

قددددددددددال الشدددددددددددافعع:  إن  اد فقدددددددددددال:  هللا أضددددددددددد ضبددددددددددد،ا واحلمدددددددددددد ا ضثدددددددددد،ًا  وسدددددددددددب ان هللا بشدددددددددددرم  
وأصدددددددديحًم    إلدددددددد  إ  هللا و  معبددددددددد إ  إايه خمعردددددددد  لدددددددد  الدددددددددين ولددددددددو ضددددددددره الشددددددددافرون    إلدددددددد  إ  هللا  

 وهللا أضددددددد« ضددددددان حسددددددً ا«.  وحددددددده صدددددددق وعددددددده ومرددددددر عبددددددده وفدددددد م اةحدددددد اب وحددددددده   إلدددددد  إ  هللا
 . (47)ذضره ابن القيم

وأمددددددددا صددددددددفت : ففددددددددع ااددددددددحمق الشددددددددر  مددددددددا يدددددددددل ععددددددددا التوسددددددددعة  واةوىل ا لتدددددددد ام رددددددددا ورد عددددددددن  
 الر ابة فمن ذلت:

قدددددددال:  ضددددددددوا هللا  هللا أضدددددددد هللا أضدددددددد هللا أضدددددددد ضبددددددد،ا«  رواه عبدددددددد    صددددددد  عدددددددن سدددددددعمان    -
 

(  الشامدددددددل   2/46) فددددددد1326 بددددددن حجددددددر العسددددددقحمين ال ا ددددددر: م بعددددددة دائددددددرم اةعددددددار  ال  اميددددددة  ا  ددددددد  ال بعددددددة: اةوىل  (  دددددددعيب التهدددددددعيب 41)

     قيقددددد : عبدددددد الفتدددددا  ععدددددع  مدددددد معدددددوض   دددددار  -فدددددد(   قيدددددق: عدددددادل أمحدددددد عبدددددد اةو دددددود365  أبدددددو أمحدددددد بدددددن عددددددي ا ر ددددداين )ةضددددددعفاد الر ددددددال 
 (.2/327)  م1997  -فد1418لب ان  ال بعة: اةوىل     -ب،وة  -أبو س ة  ال ا ر: الشتب الععمية

 (.2/292)  م1968  -فد  1388  ال ا ر: مشتبة القافرم  ال بعة: بدون ابعة  اتريا ال شر:   بن قدامة  «اةاين  (42)

بدددددد الدددددرمحن بدددددن  مدددددد بدددددن قاسدددددم  ال ا دددددر:  مدددددع اةعدددددت فهدددددد ل باعدددددة اةرددددد   الشدددددري    بدددددن ايميدددددة   احملقدددددق: ع مددددددو  الفتدددددداوف«   (43)
 (24/220) م1995-فد1416اةدي ة ال بوية  اةمعشة العربية السعودية  عام ال شر: 

  (.2/20 ص ي  البخاري«  أبواب العيدين   ب التشب، أايم م   وإذا غدا إىل عرفة ) (44)

 (.2583(  والفاضهع    أ بار مشة« )2199 اةوس « )أ ر   ابن اة عر    (45)

 .(2/462)الباري« فت    (46)
 (.1/276اةم« لعشافعع )(  وأصع     2/361  اد اةعاد«  بن قيم ا و ية  ) (47)



 . (49)  وص    ابن حجر   الفت (48)الر اق
:  هللا أضدددددددد هللا أضدددددددد   إلددددددد  إ  هللا  وهللا أضدددددددد هللا  )51(  وابدددددددن مسدددددددعود)50( ددددددداد عدددددددن عمدددددددر  -

 أضد وا احلمد«.  
قدددددال ابدددددن القددددديم:  وضدددددان صدددددعا هللا ععيددددد  وسدددددعم يشثدددددر الددددددعاد   عشدددددر ذي احلجدددددة  وأيمدددددر فيددددد   

 .  )52( إلضثار من التهعيل والتشب، والت ميد«
  :  املطلب الثاين : حج البت احلرام

حشمدددددد : الددددددرضن اخلددددددامي مددددددن أرضددددددان اإلسددددددحمم  وفضدددددديعت    نفددددددا  وقددددددد أمددددددر الشددددددار   ةبددددددادرم  
 دددددد م :  احلددددددج أ ددددددهر مععومدددددداةر  فهددددددعا ميقاادددددد  ال مدددددداين:  ددددددوال وذي  بدددددد   وفددددددو ضمددددددا قددددددال  ددددددل  

 .(53)القعدم وعشر ذي احلجة  وقيل: و هر ذي احلجة
وأع دددددم أعمالددددد    فدددددعه العشدددددر  مدددددن ال يدددددة  والتعبيدددددة  والوقدددددو  بعرفدددددة  واةبيدددددد ر دلفدددددة  واع ددددديم  

ا(  ومددددددن     رمددددددع ا مددددددار مددددددع ضددددددل  ددددددرم  هللا وذضددددددره ع ددددددد اةشددددددعر احلددددددرام )يددددددعضر هللا حددددددىت يسددددددفر  ددددددد 
اشبددددد،م  وحندددددر إذا ي يشدددددن مفدددددردا    بعدددددد ذلدددددت حعددددددق الشدددددعر  وال دددددوا   لبيدددددد  وفدددددعا يددددددل ععددددددا  

 فهو و ر أايم العشر.  -العا ر -فضيعة اإلايان لا   فعا اليوم
وفددددددو أفضددددددل أايم السدددددد ة ععددددددا اإلاددددددحمق  وقددددددد حددددددج ال دددددد  صددددددعا هللا ععيدددددد  وسددددددعم حجددددددة الددددددودا   

 لعا ر  والشحمم ععا احلج ي ول. وضامد   العام ا
 وفل اةمر  حلج ععا الفورية  

اةصددددددل أن اةمددددددر م عددددددق   احلددددددج  فمددددددن قددددددال: إن اةمددددددر اة عددددددق يقتضددددددع الفوريددددددة ي  ددددددتج إىل  
 .(54)أدلة أ رف  وفو قول اةالشية  واحل ابعة  وبع  احل فية

 
 -فدددددددد 1436القدددددددافرم  ال بعدددددددة: اةوىل   -احملقدددددددق: مرضددددددد  الب دددددددوم بددددددددار الت صددددددديل  ال ا دددددددر: دار الت صددددددديل  مردددددددد  « الردددددددد عاين    ال (48)

 (.21505)م.  2015

 (.2/462 فت  الباري« ) (49)

 (.2207( أ ر   ابن اة عر    اةوس « )50)

 .(9/307) =«الشب،اةعجم (  وال داين    2208(  وابن اة عر    اةوس « )5651( أ ر   ابن أيب  يبة )51)

 (.2/360  اد اةعاد«  بن قيم ا و ية ) (52)

لب دددددان  ال بعدددددة:  -ي  دددددر:  أحشدددددام القدددددرون«  بدددددن العدددددريب  قيدددددق:  مدددددد عبدددددد القدددددادر ع دددددا  ال ا دددددر: دار الشتدددددب الععميدددددة  بددددد،وة (53)
 (.1/186م. )2003 -فد 1424الثالثة  

ي  دددددددر:  اإل دددددددارم   أصدددددددول الفقددددددد « ةيب الوليدددددددد البدددددددا ع احملقدددددددق:  مدددددددد حسدددددددن  مدددددددد حسدددددددن إمساعيدددددددل  ال ا دددددددر: دار الشتدددددددب  (54)
 ددددددر  الشوضددددددب اة دددددد،« لعفتددددددوحع احملقددددددق:  مددددددد   ( 57م )ص2003 -فددددددد 1424لب ددددددان  ال بعددددددة: اةوىل   -يددددددة  بدددددد،وةالععم

ضشددددددددد  اةسدددددددددرار  دددددددددر  أصدددددددددول (   3/48م )1997 -فدددددددد1418م يددددددد  محددددددداد  ال ا دددددددر: مشتبدددددددة العبيشدددددددان  ال بعدددددددة: الثاميدددددددة  -ال حيعدددددددع

 .(1/254) لعبخاري احل فع ال ا ر: دار الشتاب اإلسحممعالب دوي«  



  .(55)وقال الشافعية  واحل فية: ععا ال ا ع
فمدددددددن قدددددددال: ععدددددددا ال ا دددددددع  قدددددددال: فدددددددرض احلدددددددج   العدددددددام السددددددداد  وي  دددددددج ال ددددددد    إ     
العا ددددددر  فهددددددو ععددددددا ال ا ددددددع  ودلَّ ععددددددا أمدددددد  فددددددرض   العددددددام السدددددداد  قولدددددد  اعدددددداىل:  وأاددددددوا احلددددددج  

 والعمرم ار  وذلت عام احلديبية.  
م بعدددددد الشدددددرو   وخيتعددددد   وقدددددال مدددددن قدددددال  لفوريدددددة:   مسدددددعم لدددددعا الددددددليل؛ ةمددددد  ف دددددا أمدددددر  إلادددددا

 عن اةمر ب  ابتداد.  
 .(56) قال:  وأقيموا احلج والعمرم ا«  وقال من قال  ل ا ع: إم    قرادم أ رف

؛ وععيددددد ؛ فدددددحم  (57)قدددددال مدددددن قدددددال  لفدددددور: فدددددع قدددددرادم  ددددداذم  والشدددددافعع    دددددتج  لقدددددرادم الشددددداذم
 يسعم  م ا ستد ل.

  وفدددددددعه  (58)م الشددددددداذم إذا صددددددد  سددددددد دفا  وي اشدددددددن  اعدددددددةقيدددددددل: فاحل ابعدددددددة يدددددددرون العمدددددددل  لقدددددددراد
 م ها. 

قدددددددددال احل ابعدددددددددة ومدددددددددن معهدددددددددم: سدددددددددعم ا لشدددددددددم أن القدددددددددرادم الشددددددددداذم حجدددددددددة  وأن احلدددددددددج فدددددددددرض    
السادسدددددة  لشدددددن مقدددددول: إن البيدددددد ضدددددان غددددد، ومدددددن وأيايددددد  اةشدددددرضون  جدددددون  فعدددددو حدددددج ال ددددد  صدددددعا  
هللا ععيددددد  وسدددددعم   تع دددددد م دددددافر الشدددددر  رعددددداي اإلسدددددحمم  فاضددددد ر ال ددددد  صدددددعا هللا ععيددددد  وسدددددعم إىل  

 إن الوا ب اةصل في  الفورية إ  لععر  وفو ف ا مععور.   أت ،ه  وحنن مقول:
 وفعا فو الر ي .  

ويشدددددب    فدددددعا العدددددعر الدددددعي أ دددددر ال ددددد  صدددددعا هللا ععيددددد  وسدددددعم احلدددددج مدددددن أ عددددد   مدددددن أ دددددل أن  
يتددددد ا  ل دددددا  حدددددىت اشدددددون معددددداي التوحيدددددد لدددددافرم مقيدددددة  م هدددددرم مدددددن لدددددواثة الشفدددددر وا افعيدددددة؛ فهدددددعا  

  ال ددددا  أن يشددددون غدددد، مدددددر  ةفهددددوم احلددددج ومع دددداه  فهددددعا ي تدددد ا بدددد   يشددددب  مددددا يشددددون مددددن حددددال بعدددد
 حىت استقيم حال .  

ععدددددددا أن احل ابعدددددددة واةالشيدددددددة لدددددددديهم أدلدددددددة أ دددددددرف  وواثر اددددددددل ععدددددددا أن احلدددددددج دل الددددددددليل ععدددددددا  
 إرادم الفورية:

 . (59). رواه أمحد  وفي  ضع  م ن  أ ر اد  احل  جَّ فد ع يد تد ع جَّل «م ها حدي :    -1
قدددددال:  لقدددددد مهمدددددد أن أبعددددد  إىل فدددددعه اةمردددددار في  دددددروا ضدددددل مدددددن      عدددددن عمدددددروقدددددد صددددد -2

 
ضشدددددد  اةسددددددرار  ددددددر  أصددددددول (   1/483ي  دددددر:  حا دددددية الع دددددار ععدددددا  دددددر  ا دددددحمل احملعدددددع« لعع دددددار   ال ا دددددر: دار الشتدددددب الععميدددددة. )( 55)

 (.1/254لبخاري احل فع )ل الب دوي«

 (.192  171  170اةراح «  بن أيب داود )صفع قرادم ابن مسعود وأص اب   وابن عبا . ي  ر:   (56)

 (.301  1/300ا ية الع ار ععا  ر  ا حمل احملعع« لعع ار )حي  ر:   (57)

 (.138 /2)لعفتوحع  ر  الشوضب اة ،« ي  ر:   (58)

 (  بعفظ: 1973(  وأمحد )2883(  وابن ما   )1732( أ ر   أبو داود )59)



  .(60)ضامد لدي  ِ دم فعم  ج فيضربوا ععيهم ا  ية ما فم رسعم  ما فم رسعم «
 فضع : 

.  (61) مددددددن حددددددج فعددددددم يرفدددددد  وي يفسددددددق ر ددددددع ضيددددددوم ولدادددددد  أمدددددد «  قددددددال صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم :
وقدددددد قيدددددل إن فدددددعا احلددددددي  عدددددام   الرددددداائر والشبدددددائر  فدددددعا لدددددافر احلددددددي   ويقويددددد  أمدددددَّ  غددددداير بددددد   
فضددددديعة العمدددددرم وفضددددديعة احلدددددج فقدددددال:  العمدددددرم إىل العمدددددرم ضفدددددارم ةدددددا بي همدددددا  واحلدددددج اةددددددور لددددديي لددددد   

ويقويددددد  مدددددا  ددددداد   حددددددي : عمدددددرو بدددددن العددددداص ع دددددد مسدددددعم:  أمدددددا ععمدددددد اي     (62) ددددد اد إ  ا  دددددة«
عمدددددرو أن اإلسدددددحمم يهددددددم مدددددا ضدددددان قبعددددد   وأن ا جدددددرم  ددددددم مدددددا ضدددددان قبعهدددددا  وأن احلدددددج يهددددددم مدددددا ضدددددان  

 . (63)قبع «
 و  احلدي  د لتان:  

إحددددددددامها:  أن احلدددددددج يهددددددددم مدددددددا ضدددددددان قبعددددددد «  و مدددددددا« فاف دددددددا موصدددددددولة افيدددددددد العمدددددددوم  ولدددددددافر  
 فظ أم  يشمل الراائر والشبائر  وي خيرص فعا  لراائر.الع

الثَّاميددددددة: د لددددددة ا قدددددد ان؛ وذلددددددت أن ا مددددددل أو الشعمدددددداة إذا اق مددددددد   الشددددددحمم وأاعددددددق احلشددددددم  
ععدددددا أحددددددفا فيسدددددتدل   قددددد ان ععدددددا ثبدددددوة ذلدددددت احلشدددددم ل  دددددر  فدددددإذا ضدددددان الددددددا ل   اإلسدددددحمم  

حلدددددددج؛ ود لددددددة ا قدددددد ان ضدددددددعيفة ع ددددددد ا مهددددددور  فدددددددحم  يهدددددددم د ولدددددد  الشبدددددددائر والردددددداائر فشددددددعلت   ا
 يقوف ا ق ان   العفظ ععا إجياب ا ق ان   احلشم. 

وقددددددددد وقددددددددع  ددددددددحم  بدددددددد  أفددددددددل الععددددددددم  فيمددددددددا إذا عدددددددداد الددددددددعي د ددددددددل   اإلسددددددددحمم إىل اراشدددددددداب  
  وإذا ضدددددان ذلدددددت   حدددددق  (64)الشبددددائر؛ فدددددل يشتدددددب ععيددددد  السددددابق مدددددع الحمحدددددق ععدددددا قددددول  مشدددددهورين

  -الشبددددددائر  -  اإلسدددددحمم  فدددددداحلج مدددددن  ب أوىل  وععددددددا ذلددددددت يشدددددون  ددددددرد مافدددددرم ذموبدددددد   مدددددن د ددددددل
أ  يعدددددود إليهدددددا  إذن فمدددددا الفدددددرق بي ددددد  وبددددد  احلددددددي  الدددددعي رواه مسدددددعم:  الردددددعواة اخلمدددددي وا معدددددة  

 .(65)إىل ا معة ورمضان إىل رمضان ضفارم ةا بي هن ماي ااش الشبائر« 
ا  ف مددددددا الفددددددرق فددددددإن اددددددر  الشبددددددائروفددددددل فددددددعا القيددددددد ميشددددددن أن ي  بددددددق ععدددددد  ددددددرد    -ا احلددددددج أيضددددددً

 
(  ومقعدددددددد  ابددددددددن عبددددددددد ا ددددددددادي    ا قددددددددي  1568(  والحملشددددددددائع     ددددددددر  ا عتقدددددددداد« )1571أ ر دددددددد  اخلددددددددحمل    السدددددددد ة« ) (60)

ر امِي ا8661( عددددددن سددددددعيد بددددددن م رددددددور. وع ددددددد البيهقددددددع )2062الت قيددددددق« ) و ِداي  أ و  م ردددددد  د  يد هدددددد  ا  -( بعفددددددظ و ددددددر:  لِي مدددددد  يد ق و دددددد  
رَّاةب  م  مدددددد  حم  اة  و ي    -ثدددددد  ل  مدددددد  دِ   ر  دددددد  ن  سددددددِ ب  ِإ  َّ مددددددِ ر ور م  أ حدددددد  ا و أ ان  صدددددد  ة  أ ح ج هدددددد  ِبيع    ف   جددددددَّ د  سدددددد  ع ًة و   عِ يدددددد  ع ِلت  سدددددد  د  لددددددِ جَّ و  دددددد   دددددد  

.»  غ   و اةب أ و  س ب عب

 (.1350(  ومسعم )1521( أ ر   البخاري )61)

 (.1349(  ومسعم )1773( أ ر   البخاري )62)

 (.121( أ ر   مسعم )63)

 (.12/266فت  الباري« ) ام ر:  ( 64)

 (.233( أ ر   مسعم )65)



  يعتدددددد اوبدددددة حدددددىت يشدددددون ذلدددددت مرددددداحًبا لع ددددددم ومرددددداحًبا لععددددد م ععدددددا عددددددم العدددددودم  وي هدددددر    -ادددددر 
مدددددن عبدددددادم احلدددددج الدددددمت ات دددددو   دددددعائرفا واتدددددد أايمهدددددا أن يست ضدددددر العبدددددد   أضثدددددر مدددددن موضدددددع ضثددددد،ًا  

   ويتخعددددددا عددددددن فددددددعه الشبددددددائر  فددددددعلت فددددددو احلددددددج  مددددددن ذموبدددددد  وافري دددددد ؛ فيتددددددوب إىل ربدددددد  وي يددددددب إليدددددد
:  العمدددددرم إىل العمدددددرم ضفدددددارم ةدددددا بيددددد هن واحلدددددج اةددددددور لددددديي  )66(اةددددددور  و دددددعا  ددددداد    الرددددد ي  «

 ل    اد إ  ا  ة«.  
وععيددددد ؛ فاإلسدددددحمم وا جدددددرم واحلدددددج والقتدددددل   سدددددبيل هللا  مهدددددا ادددددا وردة بددددد  ال ردددددوص أهندددددا اشفدددددر  

 ا.  السيئاة ضب،فا وصا،ف
و دددددددرد ذلدددددددت ع دددددددد اائفدددددددة مدددددددن أفدددددددل الععدددددددم: أ  يعدددددددود؛ فدددددددإن عددددددداد إليهدددددددا فقدددددددد ا تعددددددد  فيددددددد    
واسدددددتدل مدددددن قدددددال ي ا دددددع قددددددي  ابدددددن مسدددددعود قدددددال: قدددددال أان  لرسدددددول هللا صدددددعع هللا ععيددددد  وسدددددعم :  
اي رسدددددددول هللا أم ا دددددددع ردددددددا عمع دددددددا   ا افعيدددددددة  فقدددددددال:  أمدددددددا مدددددددن أحسدددددددن مددددددد شم   اإلسدددددددحمم فدددددددحم  

 .(67)  ساد أ ع  ةول واآل ر«. متفق ععي ي ا ع لا  ومن أ
واحلددددددي  لدددددافره أمددددد  ي ا دددددع لدددددا؛ أي لدددددافر قولددددد :  ومدددددن أسددددداد«  فدددددإن اإلسدددددادم اعدددددين الر دددددو   
ا سددددددواد ضامددددددد ضفددددددرًا ورِدَّم أو ضامددددددد ضبدددددد،م مددددددن الشبددددددائر  إ  أن بعدددددد  أفددددددل الععددددددم   إىل اةعرددددددية م عقددددددً

العددددددام ضمددددددا فددددددو مععددددددوم ع ددددددد اةصددددددولي      رددددددص فددددددعا العمددددددوم و ععدددددد    الددددددرِدَّم والشفددددددر  ونردددددديص
مدددددددن الت ويدددددددل الدددددددعي  تددددددداس إىل دليدددددددل  ف شدددددددا بعضدددددددهم اإل دددددددا  ععيددددددد   ضمدددددددا ذضدددددددر ابدددددددن حجدددددددر    

 .(68) الفت « ع د  رح   عا احلدي 
اين  وأن اإلسددددددادم اشددددددمل اةمددددددرين الددددددردم والشبدددددد،م  ور دددددد    ولشددددددن ابددددددن ايميددددددة حشددددددا القددددددول الثددددددَّ

 . (69)أ رف  واةس لة مبسواة     مو  فتاوي «ذلت واستدل ععي   دلة  
ولدددددعا فدددددإن ععدددددا اةددددد من ا سدددددتعداد لع دددددج مبشدددددرًا   ةبدددددادرم إىل التوبدددددة  واإلقدددددحم  عدددددن احملرمددددداة   

 وليععق قعب  خبالق    ضل أمره إلي   في خعع من العموب وجيدد التوبة ال رو .  
 املطلب الثَّالث : الصيام : 

اةعمددددددال الردددددداحلة  ووردة فيدددددد  أدلددددددة  اصددددددة وواثر  اصددددددة  ذضددددددر  عددددددة م هددددددا  وفددددددو مددددددن  عددددددة  
  وضدددددع  ضثددددد،ًا م هدددددا  فدددددحم حا ددددد  ل قعددددد   وادددددا  (70)ابدددددن ر دددددب احل بعدددددع   ضتابددددد   ل دددددائ  اةعدددددار «

يددددددل ععدددددا فضددددديعة الرددددديام عمومدددددا: احلددددددي  القدسدددددع:  ضدددددل عمدددددل ابدددددن ودم لددددد  إ  الردددددوم فإمددددد     

 

 ( سبق نرجي  .66)

 (.120(  ومسعم )6921البخاري ) (67)

 .(12/266فت  الباري« ) ( 68)

(69) (11/701  702) 

   وما بعدفا(.150)ص( 70)



 . (71)وأان أ  ي ب «
ا      فددددددق ععيدددددد  عددددددن أيب سددددددعيد  و  اةت عددددددن ال دددددد  صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم :  مددددددن صددددددام يومددددددً

 .  (72)سبيل هللا  عد هللا و ه  عن ال ار سبع   ريًفا«
   .(73)قال ال ووي:  صيامها مست ب است باً   ديًدا«

 وأدلة صيام فعه العشر أموا : 
ا بعي هدددددا ضيدددددوم عرفدددددة  فهدددددعا  دددددل      (74)اافددددداق  ففدددددع  صددددد ي  مسدددددعم«فم هدددددا: أدلدددددة ندددددص أايمدددددً

أن رسددددول هللا صدددددعع هللا ععيدددد  وسددددعم سددددئل عدددددن صددددوم يددددوم عرفددددة فقدددددال:    عددددن أيب قتددددادم اةمردددداري  
  يشفر الس ة اةاضية والس ة القابعة«. 
 (75)وفعا  افاق  –يوم ال  ر   –وم ها: أدلة  رم صوم يوم العيد 

وا تعدددددد  السددددددع    صدددددديامها  فرددددددامتها عائشددددددة   أدلددددددة ا هددددددا عددددددن صدددددديام أايم التشددددددريق   وم هددددددا  
 .  (76)وأبوفا أبوبشر رضع هللا ع هما  ضما  اد ذلت    ص ي  البخاري«

وإذا قيددددددل قمددددددل ال هددددددع ععددددددا الشرافددددددة  فدددددديمشن أن اشددددددون عائشددددددة رضددددددع هللا ع هددددددا عمعددددددد بدددددد   
وقددددددع م دددددد   :  وضددددددان ول  مددددددد إذا عمعددددددوا عمددددددحًم أثبتددددددوه«. ضمددددددا  (77)مددددددرم   أثبتتدددددد   ففددددددع  الردددددد ي «

  وفددددددو وقددددددد  (79)    أثبتهددددددا(78)صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم   الددددددرضعت  بعددددددد ال هددددددر قضددددددامها بعددددددد العرددددددر
 ضرافة    رمي  فالشرافة جتي فا احلا ة. 

 وم ها أدلة اروف ع   ععي  الرحمم والسحمم أم  صامها  وأ رف اروف أمَّ  ي يرمها.
د  عددددددن ف يدددددددم بددددددن  الددددددد عددددددن امرأادددددد  قالددددددد:  فممددددددا ورد أمدددددد  صددددددامها : مددددددا رواه أمحددددددد  وأبددددددو داو 

 حدددددددثتين بعدددددد  مسدددددداد ال دددددد  صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم أن ال دددددد  صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم  ضددددددان يرددددددوم  
عا دددددوراد. قالدددددد: والعشدددددر وثحمثدددددة أايم مدددددن الشدددددهر«  و  إسددددد اده ا دددددتحم   فقدددددد رواه عدددددن أمددددد  مدددددرم   

وعن امرأا  مرم  وضعهم ص ابة 
(80).   

 
 (.1151(  ومسعم )5927( أ ر   البخاري )71)

 (.1153(  ومسعم )2840أ ر   البخاري ) (72)

 (.8/71 ر  ص ي  مسعم« ) ( 73)

 (.1162( أ ر   مسعم )74)

ي  دددددددر:  اإلق ددددددددا    مسددددددددائل اإل ددددددددا «  بدددددددن الق ددددددددان احملقددددددددق: حسددددددددن فددددددددو ي الردددددددعيدي  ال ا ددددددددر: الفدددددددداروق احلديثددددددددة لع باعددددددددة ( 75)
 (.3/169اةاين«  بن قدامة )(   1/179م )2004  -فد 1424وال شر  ال بعة:= اةوىل  

 .(1996برقم ) ( 76)
 (.782ي  مسعم« )ص  ( 77)

 (.834(  ومسعم )4370( أ ر   البخاري )78)

 (.835( أ ر   مسعم )79)

 (.2416(  وال سائع )26459( أ ر   أمحد )80)



 يعارضدددد : فعددددن عائشددددة رضددددع هللا ع هددددا قالددددد:  مددددا رأيددددد رسددددول هللا  لشددددن  دددداد ع ددددد مسددددعم مددددا

  ولدددددددفع فددددددعا التعددددددارض  (81)صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم  صددددددائًما العشددددددر قدددددد «  و  روايددددددة:    العشددددددر«
 ارق: 

وقدددددددال ابدددددددن    -يريدددددددد حددددددددي  حفردددددددة  -(82)أو دددددددا: قدددددددال أمحدددددددد عدددددددن فدددددددعا احلددددددددي : روي  حمفددددددد 
 يعين حدي  حفرة.  -(83)ص «القيم:  واةثبد مقدم ععا ال ا  إن  

والدددددعي ي هدددددر   أمددددد  إذا ضدددددان ال دددددا  مدددددن أععدددددم ال دددددا  قدددددال اة فدددددع ع ددددد   بدددددل وضثددددد، ا  دددددتحمد  
بدددددد   والرددددددوم ميتددددددد اددددددول ال هددددددار والعشددددددع  فددددددإن فددددددعا   يشدددددداد خيفددددددا ععددددددا ال ددددددا   وفددددددعا ي باددددددع أن  

 يستث  من القاعدم المت ذضرفا ابن القيم.  
اين: وقدددددددال بعضدددددددهم: أرادة عائشدددددددة: ي يردددددددم العشدددددددر ضام عدددددددة  وحفردددددددة أرادة: ضدددددددان يردددددددوم  الثدددددددَّ

 غالبها. 
   .(84)قال ابن ر ب:  في باع أن يرام بعض  ويف ر بعض «

الثَّالدددددد : أن يقددددددال: إن ال دددددد  صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم صددددددام واددددددر . ضمددددددا فددددددو معددددددرو  ع دددددد  لددددددئحم  
 ي ن ال ا  أن ذلت وا ًبا  أو لئحم يفرض ععا ال ا . وهللا أععم.

 املطلب الرابع : األضحية : 
مدددددن أعمدددددال فدددددعه العشددددددر  قدددددال ابدددددن ايميدددددة:  أفضددددددل العبددددداداة البدميدددددة الردددددحمم  وأفضددددددل    وفدددددع

 .  (85)العباداة اةالية التقرب إىل هللا  لعب «
ومددددددددا مدددددددددن أمددددددددة إ  و دددددددددا مددددددددن عبدددددددددادم الددددددددعب  ا مرددددددددديب؛  لشددددددددل أمدددددددددة  عع ددددددددا م سدددددددددشا فدددددددددم  
انسددددددشوهر  وقددددددد ضددددددان فديدددددد  صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم أن أيمددددددر مددددددن أراد أن يضدددددد ع أن ميسددددددت عددددددن  

 اة ع من  عره ولفره وبشرا   م ع د ول العشر إىل أن يعب  أض يت . 
ععيددددد  وسدددددعم قدددددال:  إذا د عدددددد العشدددددر  عدددددن أم سدددددعمة رضدددددع هللا ع هدددددا عدددددن رسدددددول هللا صدددددعع هللا  

 .(86)وأراد أحدضم أن يض ع فحم ميي من  عره وبشره  يًئا«. رواه مسعم
واةدددددراد بدددددعلت مدددددن ضامدددددد اةضددددد ية نرددددد     ولددددديي اةقردددددود مدددددن يدددددد ل معددددد  مدددددن اةفدددددل والولدددددد  

 والوالدين.  
 وا تع  أفل الععم   ال هع العي   احلدي : 

 
 (.1176مسعم )ضحم الروايت  ع د   (81)

 (.262ي  ر:  ل ائ  اةعار «  بن ر ب )ص (82)

 (.2/63) بن قيم ا و ية  اد اةعاد«   (83)

 (.262اةعار «  بن ر ب )ص ل ائ  ( 84)

 .(16/532) بن ايمية  مو  الفتاوف«   (85)
 (.1977( أ ر   مسعم )86)



 أصول اةعافب: ولهر   فعا اخلحم   عد من 
وأمددددا أفددددل الددددرأي فددددرأوا أمدددد  حدددددي  وحدددداد  وفددددو اددددا اتددددوافر ا مددددم ععددددا مقعدددد   وي ي قددددل ل ددددا غدددد،ه   
واحدددددتجَّ ال  ددددداوي لعجدددددوا :   مددددد  إذا قع دددددا: إن الععدددددة التشدددددب   حلددددداس فهدددددو ي مي دددددع مدددددن الدددددودد  وفدددددو  

 .  (87)أغعظ من ضوم  أي ع  يًئا من بشره أو  عره«
تبدددددددار؛ ةمدددددددَّ    معارضدددددددة الددددددد ص    إن احلشمدددددددة غددددددد، مدددددددا ذفبدددددددوا إليددددددد    وفدددددددعا قيدددددددا  فاسدددددددد ا ع

 وفع: أن اةض ع م مور بعلت ليبقا ضامل اة  اد فيعتق من ال ار. 
 . (88)وذفب الشافعع إىل الشرافة

واةالشيدددددددة  دددددددم قدددددددو ن  أحددددددددمها ضقدددددددول احل فيدددددددة  قدددددددال اةدددددددا ري اةدددددددالشع:  مدددددددعفب ا أمددددددد    يعددددددد م  
 .  (89)«العمل لعه اةحادي 

  .(90)والثَّاين ضقول الشافعية
اسدددددتد ً  قددددددي  عائشدددددة   الرددددد ي  أنَّ ال ددددد   صدددددعع هللا ععيددددد  وسدددددعم ضدددددان يبعددددد  ا ددددددي إىل  

  وأن اقدددددددمي القددددددراب  لعبيددددددد وإفدددددددا فا لدددددد  أع ددددددم مددددددن  (91)احلددددددرم فمددددددا جيت ددددددب  دددددديًئا اددددددا جيت بدددددد  احملددددددرم
 اةض ية.

فه ددددددا اعددددددارض م  ددددددوق ومفهددددددوم  فم  ددددددوق حدددددددي  أم سددددددعمة خيددددددال  مفهددددددوم حدددددددي  عائشددددددة   
واة  دددددددوق مقددددددددم ععددددددددا اةفهدددددددوم  وضددددددد ن مددددددددن ذفدددددددب إىل الشرافدددددددة رأف أن اةفهددددددددوم يرددددددد  أن يشددددددددون  

 صارفًا لع هع من الت رمي إىل الشرافة.  
بقدددددددا  وذفدددددددب أمحدددددددد  وإسددددددد اق  وابدددددددن اةسددددددديب  واائفدددددددة مدددددددن فقهددددددداد احملددددددددث  إىل أن ال هدددددددع ي

إذ   معددددددددددارض لدددددددددد  مددددددددددن   سدددددددددد   ورأوا أن اة  ددددددددددوق   حدددددددددددي  أم سددددددددددعمة    (    92)ععددددددددددا حقيقتدددددددددد 
 يعارض بعموم مفهوم حدي  عائشة  فحم اعارض  فهعا يعمل ب  وفعا يعمل ب .  

 وقو م أقوف وأسعد  لدليل  وقول الشافعع في  قوم أيًضا. 
 

بدددددد،وة  ال بعددددددة:  -خمترددددددر ا ددددددتحم  الععمدددددداد« لعجردددددداص   احملقددددددق: د. عبددددددد هللا مددددددعير أمحددددددد  ال ا ددددددر: دار البشددددددائر اإلسددددددحممية(  87)
 (.3/232فد )1417الثامية  

  رو عدددددد وصدددد  د: ععدددددا عدددددم مسدددددا رعرفدددددة   ددددة مدددددن الععمدددداد  ال ا دددددر: اةشتبدددددة التجاريددددة الشددددددف رردددددر  لعهيتمدددددع احملتدددددداس    دددددر  اة هدددددداس« فدددددة ي  دددددر:  ( 88)
لعرمعددددددع   ال ا دددددددر: دار الفشددددددر  بدددددد،وة  ال بعدددددددة: د (   هنايددددددددة احملتدددددددداس« 9/346) م1983 -فددددددد 1357لردددددداحبها مردددددد فا  مددددددد  عددددددام ال شددددددر: 

 (.8/132)  م1984-فد1404 -أ ،م 

احملقددددددق: فضدددددديعة الشدددددديا  مددددددد الشدددددداذ  ال يفددددددر  ال ا ددددددر: الدددددددار التومسددددددية لع شددددددر  اة س سددددددة الوا يددددددة لعشتدددددداب    ائددددددر  اة س سددددددة اةععدددددددم بفوائدددددددد مسدددددددعم« لعمدددددددالشع (  89)
 (.3/99)  م.1991الوا ية لع  ة والت قيق والد راساة بيد احلشمة  ال بعة: الثامية   

م. 1992 -فددددددد 1412فددددددد(  ال ا ددددددر: دار الفشددددددر  ال بعددددددة: الثالثددددددة  954افددددددب ا عيددددددل«  ددددددي الدددددددين احل دددددداب الددددددر عيين )ةمو (  90)
(3/244.) 

 (.1321(  ومسعم )5566( أ ر   البخاري )91)

 (.9/436اةاين«  بن قدامة ) ( 92)



س فع دددددددده ا ددددددددي ولدددددددو ضددددددد ا أو  والرددددددد ي : أنَّ اةضددددددد ية مشدددددددروعة لاددددددد، احلددددددداس  وأمدددددددا احلدددددددا 
:  أن ال دددددد   (93)اسددددددت اب مددددددن يضدددددد ع  ددددددا   فقددددددد روف مسددددددعم    صدددددد ي  «  وأصددددددع  متفددددددق ععيدددددد 

صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم ةددددددا فددددددر  مددددددن   بددددددة يددددددوم ال  ددددددر امشفدددددد  إىل ضبشدددددد  أمع دددددد  فددددددعقهما  وإىل  
ن عدددددون  عدددددن    يعدددددة مدددددن الاددددد م فقسدددددمها بي  دددددا«. روافدددددا مدددددن اريدددددق ي يدددددد بدددددن  ريدددددع  حددددددث ا عبددددددهللا بددددد

  مد بن س،ين  عن عبدالرمحن بن أيب بشرم  عن أبي .  
وأععددددد  الددددددارق ين  فقدددددال:  قولددددد :    امشفددددد ...« إىل و دددددر احلددددددي   وفدددددم مدددددن ابدددددن عدددددون فيمدددددا  
قيددددددل  وإ ددددددا رواه ابددددددن سدددددد،ين عددددددن أمددددددي  ف در دددددد  ابددددددن عددددددون ف ددددددا   فددددددعا احلدددددددي «. مددددددن  إضمددددددال  

مددددددددن حدددددددددي  عائشددددددددة رضددددددددع هللا    (95) الردددددددد ي  «  لشددددددددن  دددددددداد    (94)اةععددددددددم« لعقاضددددددددع عيدددددددداض
ع هددددددا قالددددددد:  وضدددددد ا ال دددددد  صددددددعع هللا ععيدددددد  وسددددددعم عددددددن مسددددددائ   لبقددددددر«  ومدددددد هم مددددددن قددددددال: اةددددددراد  
 بضدددددد ا«؛ أي أفدددددددف  وفددددددعا فددددددو الردددددد ي   وفددددددو سددددددائ   فددددددإن اةضدددددد ية وا دددددددي ضحممهددددددا قددددددر ن  

 يعب  ويتقرب ب  إىل هللا اعاىل. 
ععيددددد  وسدددددعم ي يشدددددن يدددددد  اةضددددد ية  وضدددددان يضددددد ع بشبشددددد   قدددددال ابدددددن القددددديم:  فإمددددد  صدددددعع هللا  

وضددددان ي  رمهددددا بعددددد صددددحمم العيددددد  وأ ددددد أن مددددن ذبدددد  قبددددل الرددددحمم فعدددديي مددددن ال سددددت    ددددعد وإ ددددا  
. يدددددل ععيدددد  حدددددي  ابددددن عمددددر: أقددددام ال دددد  صددددعع هللا ععيدددد  وسددددعم  ةدي ددددة عشددددر سدددد    (96)فددددو حلددددم«

 -(97)يض ع
 ي ا  مد.  وهللا أععم وصعا هللا وسعم ععا مب

 اشتمل ععع أفم ال تائج المت اوصل إليها الباح  :   اخلامتة :
   يو د  حم  ب  السع    فضيعة عشر ذي احلجة .  - 1
اافق السع  ععع أن أع م أموا  العبادم   عشر ذي احلجة فع التشب،   واحلج   وذب    -   2

 وصوم يوم عرفة   ودعاد يوم عرفة .       اةضاحع      
 جتتمع ضل عباداة عشر ذي احلجة   ذضر هللا ع  و ل .  –  3
 أع م مقرود العباداة عشر ذي احلجة فو العضر .  - 4
فعل العبادم   وقتها و ماهنا العي قرره الشار  أفضل اا فو أفضل م ها مادامد اةفضعية   -  5
 م عقة . 

 
 ف.ومن ارق أ ر   ( من فعا ال ريق1679(  وفو   مسعم )67( أ رس أصع  البخاري )93)

 (.86(  وأصل ضحمم الدارق ين    التتبع« حدي  رقم )5/484)( 94)

  (.1211(  ومسعم )5559( البخاري )95)
 (.2/289  اد اةعاد«  بن قيم ا و ية ) (96)

ا ح ِدي   ح س ن «. (  وقال: 1507ال معي )و(  4955( أ ر   أمحد )97)  ف ع 



 وو ر دعواان احلمد ا رب العاة  
 واملراجع : املصادر  

فدددددددد(   قيدددددددق: الددددددددضتور سدددددددعد الددددددددين  321أحشدددددددام القدددددددرون الشدددددددرمي  أبدددددددو  عفدددددددر ال  ددددددداوي )ة •
أوانل  ال ا دددددددر: مرضددددددد  الب دددددددوم اإلسدددددددحممية التدددددددابع لوقددددددد  الدايمدددددددة ال ضدددددددع  اسدددددددتامبول  ال بعدددددددة:  

 م(.1998 -فد   1418: 2م  ا عد 1995 -فد  1416: 1اةوىل  )ا عد 
فدددددد(   قيدددددق:  مدددددد عبدددددد القدددددادر ع دددددا   543شدددددر ابدددددن العدددددريب )ةأحشدددددام القدددددرون  القاضدددددع أبدددددو ب •

 .م2003 -فد  1424لب ان  ال بعة: الثالثة    -ال ا ر: دار الشتب الععمية  ب،وة
فددددددد(  احملقدددددددق: د. عبدددددددد  272أ بددددددار مشدددددددة   قدددددددمي الددددددددفر وحديثدددددد   أبدددددددو عبددددددد هللا الفددددددداضهع )ة •

 .فد1414الثامية    ب،وة  ال بعة:  -اةعت عبد هللا دفيش  ال ا ر: دار  ضر
فددددددددد(  احملقددددددددق:  مددددددددد حسددددددددن  مددددددددد    474اإل ددددددددارم   أصددددددددول الفقدددددددد   أبددددددددو الوليددددددددد البددددددددا ع )ة •

  -فددددددد  1424لب ددددددان  ال بعددددددة: اةوىل     -حسددددددن إمساعيددددددل  ال ا ددددددر: دار الشتددددددب الععميددددددة  بدددددد،وة
 .م2003

أضدددددددددواد البيدددددددددان   إيضدددددددددا  القدددددددددرون  لقدددددددددرون   مدددددددددد اةمددددددددد  بدددددددددن  مدددددددددد اةختدددددددددار الشددددددددد قي ع   •
لب دددددددان  عدددددددام ال شدددددددر:    -فدددددددد(  ال ا دددددددر: دار الفشدددددددر لع باعدددددددة وال شدددددددر والتو يدددددددع بددددددد،وة1393)ة

 .م1995 -فد  1415
فدددددددد(  احملقدددددددق: حسدددددددن فدددددددو ي  628اإلق دددددددا    مسدددددددائل اإل دددددددا   أبدددددددو احلسدددددددن ابدددددددن الق دددددددان )ة •

  -فددددددددددددد  1424الرددددددددددددعيدي  ال ا ددددددددددددر: الفدددددددددددداروق احلديثددددددددددددة لع باعددددددددددددة وال شددددددددددددر  ال بعددددددددددددة: اةوىل   
 .م2004

•  
 
فددددددد(  احملقددددددق: الدددددددضتور  دددددد    ِإمس  اِعيددددددل   544ععددددددِم بفوائددددددد م سددددددِعم  القاضددددددع عيدددددداض )ةإضمددددددال  اة

 .م1998 -فد  1419ال ا ر: دار الوفاد لع باعة وال شر والتو يع  مرر  ال بعة: اةوىل   
فدددددددد(  دراسدددددددة و قيدددددددق: الشددددددديا أبدددددددو عبدددددددد  385اإلل امددددددداة والتتبدددددددع  أبدددددددو احلسدددددددن الددددددددارق ين )ة •

لب دددددددان  ال بعدددددددة:    -الدددددددوداعع  ال ا دددددددر: دار الشتدددددددب الععميدددددددة  بددددددد،وة  الدددددددرمحن مقبدددددددل بدددددددن فدددددددادي
 .م1985 -فد  1405الثامية   

بددددددد،وة  سدددددد ة ال شدددددددر:    -فددددددد(  ال ا دددددددر: دار اةعرفددددددة  204اةم   مددددددد بدددددددن إدريددددددي الشدددددددافعع )ة •
 .م1990-فد   1410

فدددددددد(   قيدددددددق: أبدددددددو  319اةوسددددددد    السددددددد ن واإل دددددددا  وا  دددددددتحم   أبدددددددو بشدددددددر ابدددددددن اة دددددددعر )ة •
السددددددددعودية  ال بعددددددددة:    -الددددددددرايض  -محدددددددداد صددددددددا، أمحددددددددد بددددددددن  مددددددددد ح يدددددددد   ال ا ددددددددر: دار ايبددددددددة

 .م1985  -فد1405اةوىل  
(   قيدددددق د. ععدددددع بدددددن  مدددددد العمدددددران  ال ا دددددر: دار  751بددددددائع الفوائدددددد   بدددددن قددددديم ا و يدددددة )ة •



 فجرية .1437عاي الفوائد  رشة اةشرمة  ال بعة: الرابعة   
اةحاديددددددد  واةاثر الواقعدددددددة   الشددددددر  الشبددددددد،  سدددددددراس الددددددددين ابدددددددن اةعقدددددددن    البدددددددر اة ددددددد،   ندددددددريج •

فدددددد(  احملقدددددق: مرددددد فا أبدددددو الادددددي   وعبدددددد هللا بدددددن سدددددعيمان وايسدددددر بدددددن ضمدددددال  ال ا دددددر:  804)ة
 .م2004-فد1425السعودية  ال بعة: ا وىل  -الرايض -دار ا جرم لع شر والتو يع 

واين والعبددددادي  أمحددددد بددددن  مددددد بددددن ععددددع بددددن حجددددر   فددددة احملتدددداس    ددددر  اة هدددداس وحوا ددددع الشددددر  •
ا يتمددددددع  رو عددددددد وصددددددد  د: ععددددددا عدددددددم مسدددددددا رعرفددددددة   ددددددة مدددددددن الععمدددددداد  ال ا ددددددر: اةشتبدددددددة  

 .م1983 -فد  1357التجارية الشدف ررر لراحبها مر فا  مد  عام ال شر:  
فدددددددد(  احملقدددددددق:  852ااعيدددددددق التععيدددددددق ععدددددددا صددددددد ي  البخددددددداري  أمحدددددددد بدددددددن حجدددددددر العسدددددددقحمين )ة •

  -بددددددددد،وة  -سدددددددددعيد عبدددددددددد الدددددددددرمحن موسدددددددددا الق قدددددددددع  ال ا دددددددددر: اةشتدددددددددب اإلسدددددددددحممع  دار عمدددددددددار
 .فد1405اةردن  ال بعة: اةوىل    -عمان 

فدددددد(  احملقدددددق: سدددددامع بدددددن  مدددددد سدددددحممة   774افسددددد، القدددددرون الع ددددديم  أبدددددو الفدددددداد ابدددددن ضثددددد، )ة •
 .م1999  -فد1420ال ا ر: دار ايبة لع شر والتو يع  ال بعة: الثامية   

فدددددد(  احملقدددددق: أسدددددعد  مدددددد ال يدددددب   327، القدددددرون الع ددددديم  عبدددددد الدددددرمحن بدددددن أيب حددددداه )ةافسددددد •
 .فد1419اةمعشة العربية السعودية  ال بعة: الثالثة    -ال ا ر: مشتبة م ار مر فا البا 

فددددددددد(  ال ا ددددددددر: دار الشتددددددددب  211افسدددددددد، عبددددددددد الددددددددر اق  عبددددددددد الددددددددر اق بددددددددن مهددددددددام الردددددددد عاين )ة •
بدددددددد،وة     -د.  مددددددددود  مددددددددد عبددددددددده  ال ا ددددددددر: دار الشتددددددددب الععميددددددددةالععميددددددددة  دراسددددددددة و قيددددددددق:  

 .فد1419ال بعة: اةوىل  
التمييددددددد    اعخددددددديص ندددددددريج أحاديددددددد   دددددددر  الدددددددو ي  اةشدددددددهور بددددددددالتعخيص احلبددددددد،  ابدددددددن حجدددددددر   •

فدددددددد(  احملقدددددددق: الددددددددضتور  مدددددددد الثددددددداين بدددددددن عمدددددددر بدددددددن موسدددددددا  ال ا دددددددر: دار  852العسدددددددقحمين )ة
 م.  2007  -فد1428  أضواد السع   ال بعة: اةوىل

فدددددددد(   قيدددددددق:  744ا قددددددي  الت قيدددددددق   أحاديددددددد  التععيددددددق   دددددددي الددددددددين ابدددددددن عبددددددد ا دددددددادي )ة •
  -سدددددامع بدددددن  مدددددد بدددددن  ددددداد هللا  وعبدددددد الع يددددد  بدددددن انصدددددر اخلبددددداين  دار ال شدددددر: أضدددددواد السدددددع 

 .م2007  -فد1428الرايض  ال بعة: اةوىل  
 ا دددددددددر: م بعدددددددددة دائدددددددددرم اةعدددددددددار   فدددددددددد(  ال852 دددددددددعيب التهدددددددددعيب  ابدددددددددن حجدددددددددر العسدددددددددقحمين )ة •

 .فد1326ال  امية  ا  د  ال بعة: اةوىل  
فدددددددد(  احملقدددددددق:  310 دددددددامع البيدددددددان   أتويدددددددل القدددددددرون  أبدددددددو  عفدددددددر  مدددددددد بدددددددن  ريدددددددر ال ددددددددي )ة •

 .م  2000 -فد   1420أمحد  مد  اضر  ال ا ر: م سسة الرسالة  ال بعة: اةوىل  
و رم ال مدددددددعي )ة دددددددامع ال مدددددددعي   مدددددددد بدددددددن عيسدددددددا بدددددددن   • فدددددددد(  احملقدددددددق: بشدددددددار عدددددددواد  279سددددددد 

 .م1998ب،وة  س ة ال شر:    -معرو   ال ا ر: دار الارب اإلسحممع



الفقدددددد   أبددددددو عبددددددد هللا أمحددددددد بددددددن ح بددددددل  اة لدددددد :  الددددددد الددددددر د     –ا ددددددامع لععددددددوم اإلمددددددام أمحددددددد   •
ععمدددددددع   سددددددديد عددددددد ة عيدددددددد [رشدددددددارضة البددددددداحث  بددددددددار الفدددددددحم    ال ا دددددددر: دار الفدددددددحم  لعب ددددددد  ال

 .م2009 -فد  1430 هورية مرر العربية  ال بعة: اةوىل    -و قيق ال ام  الفيوم
حا ددددددية الع ددددددار ععددددددا  ددددددر  ا ددددددحمل احملعددددددع ععددددددا  ددددددع ا وامددددددع  حسددددددن بددددددن  مددددددد بددددددن  مددددددود   •

 .فد(  ال ا ر: دار الشتب الععمية1250الع ار الشافعع )ة
فدددددد(   قيدددددق:  دددددعيب  751ا و يدددددة )ة اد اةعددددداد   فددددددي  ددددد، العبددددداد   دددددي الددددددين ابدددددن قددددديم   •

عبددددددددددددد القددددددددددددادر اةران ود  ال ا ددددددددددددر: م سسددددددددددددة الرسددددددددددددالة  ال بعددددددددددددة الرابعددددددددددددة عشددددددددددددر     -اةران ود
 م.  1986  -فد1407

ل الباددددددادي احل بعدددددع )ة • حمَّ فدددددد(  احملقدددددق: د. ع يدددددة ال فدددددراين  ال ا دددددر:  311السددددد ة  أبدددددو بشدددددر اخلددددد 
 .م1989 -فد  1410الرايض  ال بعة: اةوىل    -دار الراية

فدددددد(   قيدددددق:  مدددددد فددددد اد عبدددددد البددددداقع   273السددددد ن  أبدددددو عبدددددد هللا  مدددددد بدددددن ي يدددددد القددددد ويين )ة •
 .فيرل عيسا البايب احلع   -ال ا ر: دار إحياد الشتب العربية

تاين )ة • فدددددددد(  احملقدددددددق:  مدددددددد  يدددددددع الددددددددين عبدددددددد  275السددددددد ن  سدددددددعيمان بدددددددن اة دددددددع  السِ ِجسددددددد 
 .ب،وة -احلميد  ال ا ر: اةشتبة العررية  صيدا

فددددددددد(  حققدددددددد  وضددددددددب  مردددددددد  وععددددددددق ععيدددددددد :  ددددددددعيب  385السدددددددد ن  أبددددددددو احلسددددددددن الدددددددددارق ين )ة •
ا رمدددددد ود  حسددددددن عبددددددد اةدددددد عم  ددددددع   عبددددددد الع يدددددد  حددددددر  هللا  أمحددددددد برفددددددوم  ال ا ددددددر: م سسددددددة  

 .م2004 -فد  1424لب ان  ال بعة: اةوىل    -الرسالة  ب،وة
فددددد(   قيدددددق: حسدددد  سددددعيم أسدددددد  255)ةالسدددد ن  أبددددو  مددددد عبدددددد هللا بددددن عبددددد الدددددرمحن الدددددارمع   •

الدددددددددداراين  ال ا دددددددددر: دار اةادددددددددين لع شدددددددددر والتو يدددددددددع  اةمعشدددددددددة العربيدددددددددة السدددددددددعودية  ال بعدددددددددة: اةوىل   
 .م2000 -فد  1412

فدددددددد(   قيدددددددق: عبدددددددد الفتدددددددا  أبدددددددو غددددددددم   303السدددددد ن الردددددددارف  أمحدددددددد بدددددددن  دددددددعيب ال سدددددددائع )ة •
 .م1986  -فد1406امية   حعب  ال بعة: الث -ال ا ر: مشتب اة بوعاة اإلسحممية

فدددددد(  احملقددددق:  مدددددد عبددددد القدددددادر ع ددددا  ال ا دددددر: دار  458السدددد ن الشددددددف  أبددددو بشدددددر البيهقددددع )ة •
 .م2003  -فد1424لب اة  ال بعة: الثالثة     -الشتب الععمية  ب،وة

م يددددد  محددددداد     -فدددددد(  احملقدددددق:  مدددددد ال حيعدددددع972 دددددر  الشوضدددددب اة ددددد،  ابدددددن ال جدددددار الفتدددددوحع )ة •
 .م1997  -فد1418ة العبيشان  ال بعة: الثامية  ال ا ر: مشتب

فددددددد(   قيددددددق: أبددددددو  449 ددددددر  صدددددد ي  البخدددددداري  ابددددددن ب ددددددال أبددددددو احلسددددددن ععددددددع بددددددن  عدددددد  )ة •
السدددددددعودية  الددددددددرايض  ال بعدددددددة: الثاميددددددددة     -اددددددديم ايسدددددددر بددددددددن إبدددددددرافيم  دار ال شدددددددر: مشتبددددددددة الر دددددددد 

 .م2003 -فد  1423



ورا دددددددع مروصددددددد  و دددددددرس أحاديثددددددد :  فدددددددد(  حققددددددد   458 دددددددعب اإلميدددددددان  أبدددددددو بشدددددددر البيهقدددددددع )ة •
الددددددددضتور عبدددددددد الععدددددددع عبدددددددد احلميدددددددد حامدددددددد  وخمتدددددددار أمحدددددددد ال ددددددددوي  صددددددداحب الددددددددار السدددددددعفية  

ا  ددددددد  ال ا دددددر: مشتبددددددة الر دددددد لع شددددددر والتو يددددددع  لدددددرايض  لتعدددددداون مدددددع الدددددددار السددددددعفية    -ببومبددددداي
 .م2003 -فد  1423ببومباي    د  ال بعة: اةوىل  

فددددددد(  احملقددددددق:  354ن بعبددددددان  أبددددددو حدددددداه ابددددددن حبددددددان الب سددددددمت )ةصدددددد ي  ابددددددن حبددددددان ب ايددددددب ابدددددد •
 .ب،وة  - عيب اةرم ود  ال ا ر: م سسة الرسالة

فدددددد(  احملقدددددق:  مدددددد  فددددد، بدددددن انصدددددر  256صددددد ي  البخددددداري   مدددددد بدددددن إمساعيدددددل البخددددداري )ة   •
ال اصددددددر  ال ا ددددددر: دار اددددددوق ال جددددددام )مرددددددورم عددددددن السددددددع امية إبضددددددافة اددددددرقيم اددددددرقيم  مددددددد فدددددد اد  

 .فد1422الباقع(  ال بعة: اةوىل   عبد 
فدددددد(  احملقدددددق:  مدددددد فددددد اد عبدددددد البددددداقع   261صددددد ي  مسدددددعم  مسدددددعم بدددددن احلجددددداس ال يسدددددابوري )ة •

 .ب،وة  -ال ا ر: دار إحياد ال ام العريب
فدددددد(  رقدددددم ضتبددددد  وأبوابددددد     852فدددددت  البددددداري  دددددر  صددددد ي  البخددددداري  ابدددددن حجدددددر العسدددددقحمين )ة   •

بددددددد،وة     -ال ا دددددددر: دار اةعرفدددددددة.ع  و دددددددب الددددددددين اخل يدددددددبوأحاديثددددددد :  مدددددددد فددددددد اد عبدددددددد البددددددداق
 فد.  1379

فددددددد(  ال ا ددددددر:  1057الفتوحددددداة الر ميددددددة ععددددددا اةذضددددددار ال واويددددددة   مددددددد بددددددن عددددددحمن الشددددددافعع )ة •
  . عية ال شر والت لي  اة فرية

فدددددد(  احملقدددددق: عددددددانن عبدددددد الدددددرمحن  يدددددد القيسدددددع   458فضدددددائل اةوقددددداة  أبدددددو بشدددددر البيهقدددددع )ة •
 .فد1410مشة اةشرمة  ال بعة: اةوىل   -مشتبة اة ارم  ال ا ر:

فدددددد(   قيدددددق: عدددددادل أمحدددددد  365الشامدددددل   ضدددددعفاد الر دددددال  أبدددددو أمحدددددد بدددددن عددددددي ا ر ددددداين )ة •
ععدددددع  مدددددد معدددددوض   دددددار     قيقددددد : عبدددددد الفتدددددا  أبدددددو سددددد ة  ال ا دددددر: الشتدددددب    -عبدددددد اةو دددددود

 .م1997  -فد1418لب ان  ال بعة: اةوىل    -ب،وة  -الععمية
فدددددددد(  احملقدددددددق:  مدددددددد بدددددددن عبدددددددده  ال ا دددددددر:  316ضتددددددداب اةرددددددداح   أبدددددددو بشدددددددر بدددددددن أيب داود )ة •

 .م2002 -فد  1423القافرم  ال بعة: اةوىل    -مرر -الفاروق احلديثة
فددددددد(  ال ا ددددددر:  730ضشدددددد  اةسددددددرار  ددددددر  أصددددددول البدددددد دوي  عددددددحمد الدددددددين البخدددددداري احل فددددددع )ة •

 .دار الشتاب اإلسحممع
فدددددد(  ال ا ددددددر:  786 دددددر  صدددددد ي  البخددددداري   ددددددي الددددددين الشرمدددددداين )ة  الشواضدددددب الدددددددراري     •

م  ابعدددددددة اثميدددددددة:  1937  -فدددددددد  1356لب دددددددان  ابعدددددددة أوىل:    -دار إحيددددددداد الددددددد ام العدددددددريب  بددددددد،وة
 .م1981 -فد  1401

فددددددد(  دار ابددددددن حدددددد م لع باعددددددة وال شددددددر  ال بعددددددة: اةوىل   795ل ددددددائ  اةعددددددار   ابددددددن ر ددددددب )ة •



 .م2004  -فد1424
فدددددد(  احملقدددددق: عبدددددد الدددددرمحن بدددددن  مدددددد  728اقدددددع الددددددين ابدددددن ايميدددددة احلدددددراين )ة   مدددددو  الفتددددداوف  •

بددددددن قاسددددددم  ال ا ددددددر:  مددددددع اةعددددددت فهددددددد ل باعددددددة اةردددددد   الشددددددري   اةدي ددددددة ال بويددددددة  اةمعشددددددة  
 .م1995-فد1416العربية السعودية  عام ال شر:  

 .ب،وة  -الفشرفد(  ال ا ر: دار  456احملعا  آلاثر  أبو  مد ابن ح م ال افري )ة •
فددددددد(  ا ترددددددار: أيب بشددددددر أمحددددددد بددددددن  321خمترددددددر ا ددددددتحم  الععمدددددداد  أبددددددو  عفددددددر ال  دددددداوي )ة •

فددددددددددد(  احملقددددددددددق: د. عبددددددددددد هللا مددددددددددعير أمحددددددددددد  ال ا ددددددددددر: دار البشددددددددددائر    370ععددددددددددع ا ردددددددددداص )ة  
 .فد1417ب،وة  ال بعة: الثامية     -اإلسحممية

ر و  ِي )ة  خمترددددددر قيددددددام العيدددددددل وقيددددددام رمضدددددددان وضتدددددداب الدددددددوار  أبددددددو عبدددددددد هللا •  
  مددددددد بدددددددن مرددددددر اةددددددد

فدددددددد(  ا تردددددددرفا: العحممدددددددة أمحدددددددد بدددددددن ععدددددددع اةقريددددددد ي  ال ا دددددددر: حددددددددي  أضدددددددادمع  فيردددددددل  294
 .م1988  -فد1408 ضستان  ال بعة: اةوىل   -ا د

فدددددد(   قيدددددق: مرددددد فا عبدددددد القدددددادر  405اةسدددددتدر  ععدددددا الرددددد ي    أبدددددو عبدددددد هللا احلددددداضم )ة •
 .م1990-فد  1411ب،وة  ال بعة: اةوىل    -ع ا  ال ا ر: دار الشتب الععمية

فدددددددد(  احملقدددددددق:  292مسددددددد د البددددددد ار اة شدددددددور  سدددددددم الب دددددددر ال  دددددددار  اة لددددددد : أبدددددددو بشدددددددر البددددددد ار )ة •
 فددددددو  الددددددرمحن  يددددددن هللا  وعددددددادل بددددددن سددددددعد  وصدددددددي عبددددددد اخلددددددالق الشددددددافعع  ال ا ددددددر: مشتبددددددة  

 م.2009اةدي ة اة ورم  ال بعة: اةوىل     -الععوم واحلشم
  -فددددددد(  احملقدددددددق:  ددددددعيب اةرمددددددد ود241 د  أبدددددددو عبددددددد هللا أمحدددددددد بددددددن  مدددددددد بددددددن ح بدددددددل )ةاةسدددددد •

عدددددددادل مر دددددددد  وو دددددددرون  إ دددددددرا : د. عبدددددددد هللا بدددددددن عبدددددددد احملسدددددددن ال ضدددددددع  ال ا دددددددر: م سسدددددددة  
 .م  2001 -فد   1421الرسالة  ال بعة: اةوىل  

قددددددق: د. عبددددددد  فددددددد(  احمل238اةسدددددد د  إسدددددد اق بددددددن إبددددددرافيم بددددددن خمعددددددد اةعددددددرو  بدددددددابن رافويدددددد  )ة •
اةدي دددددددة اة دددددددورم  ال بعددددددددة: اةوىل     -الافدددددددور بدددددددن عبدددددددد احلدددددددق البعو دددددددع  ال ا ددددددددر: مشتبدددددددة اإلميدددددددان 

 .م1991  –فد1412
فددددددد(  احملقددددددق: ضمددددددال يوسدددددد   235اةردددددد     اةحاديدددددد  واآلاثر  أبددددددو بشددددددر بددددددن أيب  دددددديبة )ة •

 .فد1409الرايض  ال بعة: اةوىل    -احلوة  ال ا ر: مشتبة الر د 
فدددددد(  احملقدددددق: مرضددددد  الب دددددوم بددددددار الت صددددديل   211د الدددددر اق بدددددن مهدددددام الرددددد عاين )ةاةرددددد    عبددددد •

 .م2015 -فد  1436القافرم  ال بعة: اةوىل    -ال ا ر: دار الت صيل
فدددددددد(  احملقدددددددق: محددددددددي بدددددددن عبدددددددد ا يدددددددد  360اةعجدددددددم الشبددددددد،  سدددددددعيمان بدددددددن أمحدددددددد ال دددددددداين )ة •

 .بعة: الثاميةالقافرم  ال   –السعفع  دار ال شر: مشتبة ابن ايمية
 ع عدددددم بفوائدددددد مسدددددعم  أبدددددو عبدددددد هللا اةدددددا ري اةدددددالشع )ة •

فدددددد(  احملقدددددق: فضددددديعة الشددددديا  مدددددد  536اة



الشددددداذ  ال يفدددددر  ال ا دددددر: الددددددار التومسدددددية لع شددددددر  اة س سدددددة الوا يدددددة لعشتددددداب    ائدددددر  اة س سددددددة  
 .م1991الوا ية لع  ة والت قيق والد راساة بيد احلشمة  ال بعة: الثامية   

فدددددد(  ال ا دددددر: مشتبدددددة القدددددافرم  ال بعدددددة: بدددددددون  620اةادددددين  أبدددددو  مدددددد ابدددددن قدامدددددة اةقدسدددددع )ة •
 .م1968 -فد  1388ابعة  اتريا ال شر:  

فدددددد(  احملقدددددق:  249اة تخدددددب مدددددن مسددددد د عبدددددد بدددددن محيدددددد  أبدددددو  مدددددد عبدددددد احلميدددددد بدددددن محيدددددد )ة •
القدددددافرم     -بدددددة السددددد ةصدددددب ع البددددددري السدددددامرائع    مدددددود  مدددددد  عيدددددل الردددددعيدي  ال ا دددددر: مشت

 .م1988-فد1408ال بعة: اةوىل  
فدددددد(  ال ا دددددر: دار إحيددددداد  676اة هددددداس  دددددر  صددددد ي  مسدددددعم بدددددن احلجددددداس  أبدددددو  ضدددددراي ال دددددووي )ة •

 .فد1392ب،وة  ال بعة: الثامية     -ال ام العريب
فدددددد(   954)ةموافدددددب ا عيدددددل    دددددر  خمتردددددر  عيدددددل  اة لددددد :  دددددي الددددددين احل ددددداب الدددددر عيين   •

 .م1992 -فد  1412ال ا ر: دار الفشر  ال بعة: الثالثة  
فددددددددد(  ال ا ددددددددر: دار الفشددددددددر   1004هنايددددددددة احملتدددددددداس إىل  ددددددددر  اة هدددددددداس   ددددددددي الدددددددددين الرمعددددددددع )ة •

 .م1984-فد1404 -ب،وة  ال بعة: د أ ،م  
فدددددددد(   قيدددددددق: عردددددددام الددددددددين الردددددددباب ع   1250ميدددددددل اةوادددددددار   مدددددددد بدددددددن ععدددددددع الشدددددددوضاين )ة •

 م .1993  -فد  1413 ر: دار احلدي   مرر  ال بعة: اةوىل  ال ا
 


