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لِمعالِي َّ
الريخِ ال ُ ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن شبْ ِ ا ِ
هلل بْن حم ٍ ُ
ُّكتُ ِ

أالههب أشع،ننا،
الهغب إ
الحمد ا إلذي أ إفقن ،للمس،رعة يف الخيهات أدع،ئال يف ،لت إ
على الوقوف عند األمه أالنإ

السابب أنشاه
أ،ساه علينا ،المطلاو بتيسايه إ
ب،ل إطلب إ

خصوص،
علين ،فضلال يف اميع اآلن،ء تإى يف أقت النإصب أرفق بن ،يف اميع األ وال
ً
الضهر أالتإعب ش مدش علاى امياع آ ئاال مادً ا ،حصاى أشهاكهش هاكه
عند تحقق إ
راجٍ م فضلال شنإال ،قصى .
( )1

أشه د ش إ هلال ه إ اهلل أ دش هه ،لال ه ،د ًة خ،ليا ًة ما الشاكوك أاله،اب سا،لم ًة
م هوائب شهل العنا،د أالوصاب أشها د ش إ
محمادً ا عبادش أرساولال النإبا المنتخاب
إ
أالحبيب المنتجب ص إلى اهلل أعليال أس إل أعلى آلاال أشزأاااال أذر إ،تاال أصاح،بتال شهال
ٍ
تواال عبدٌ هلى ربال أرغب.
الفضل أاألد أعلى التإ،بعي ل بإ س ،م ،إ
ش إم ،بعد:
الصاوا ما ذ ٰلا عناد
ف اٰذا كت ٌ ،ش إلفتال يف ك صوم اميع هعب ،أراب أما ،إ
شهل العل أالتإحقيق م شهل الهتب أم ،ش دث يف هاٰذ ،إ
الش ه ،م البدع الجنب
أم، ،تع إي هزالتال على كل م قدر على ه ٍء مناال علاى الحساب راا ًيا ،باذ ٰلا الثإاوا

( )2

الجز،ل أ س المنقلب أنفع شخٍ ،دعو ل ب،لمغفهة أ س الخ،تمة يف باه أع،فياة ما
( )1شي ،بعد.
( )2يع ي األج بية عن الشرع.

تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» البن َّ
العطار

غيه هغب.

األَرْبَع»

ٍ
مسؤأل أشكهم م هليال رغب.
خ،لص ،لوا ال الكه ،ه إنال خيه
أاهلل شسأل ش ،جعلال
ً
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لِمعالِي َّ
الريخِ ال ُ ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن شبْ ِ ا ِ
هلل بْن حم ٍ ُ
ُّكتُ ِ

فسـمي بـه ألنـه وسـ السـ ة ،مشـت مـن الرواجـب ،وهـي مـا بـين ُع ـد
أما
ٌ
رجب ُ
المسبح ُة ومعاقدُ األصابع.
األصابع من داخل ،واحدها راجب ٌة ،والبراج  :ال ُع دة ُ

قم ُله ؒ( :مشت من الرواجب ،وهي ما بين ُع د األصابع من داخـل)؛ يع ـي مـا
يكمن من الجسد بين ُع د األصابع ،فإن ُع د األصابع نفسها ُتسم (براج ) ،وما بي هـا
ُيسم (رواجب).
والبراج ُيعبرون ع ها ب مله  :براج التسبيح؛ ألن ع د التسبيح ع د جماعـة يكـمن
بهـٰذه الصفة؛ بأن ي مل :سبحان اهلل والحمد هلل واهلل أكرب ،ث يع دُ باإلشارة إل أعلها،
ث ي مل :سبحان اهلل والحمد هلل واهلل أكرب ،و ُيشير إل ما بعدُ .
وأما ما يفعله العامة من ع د التسبيح باإلشارة إل البراج الثلثـة اإلصـبع ،فهــٰذا
ليس ع دً ا ،فهم ي مل :سبحان اهلل ،والحمد هلل ،واهلل أكرب ،وال يع دُ إصبعه كمـا جـا
به الس ة ،وإذا سبح هــٰكذا صـح م ـه ذ ٰلـ  ،لــٰكن السـ ة جـا

بع ـد األصـابع ،وع ـدُ

األصــابع أكم ُل ـه يكــمن بث يهــا ،وإذا اقتصــر عل ـ أعلهــا كــان ذ ٰل ـ داخـ ًـل مســم
(الع د).

تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» البن َّ
العطار
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األَرْبَع»

وقيل :لترك ال تال فيه ،من الرجب وهم ال طع.
بـت فلنًـا بتشـديد الجـي  ،ورجبتُـه بكسـرها
واألشهر أنه ُسمي به لتعظيمه إياه ،رج ُ
ُ
ورجمب.
اب
وت فيفها ،إذا عظمتُه،
وجمع رجب رجبا ٌ
ٌ
وأرجاب ورج ٌ
ٌ
ُ
تعظيما له ،فكأنه ُ اختصما به.
رجب ُمضر؛ ألنه كانما أشد
و ُي ال له:
ُ
ً
ب َُّمضَّرََّّالَّذَّيَّبـيَّنََّّ َُّ
جمـادَّىَّوَّشـعَّبَّانَّ» هـم تأكيـدٌ للبيـان ،وإيضـا ٌ
و الحديث« :رَّجَّ ُ
بأنه كانما ُي سئمنه و ُيؤخرونه من شهر إل شهر فيتحمل عن ممضعه الم تص به ،فبين
له أنه الشهر الذي بين جمـاد وشـعبان ،ال مـا كـانما يسـممنه علـ حسـاب ال سـي ،
وله ــٰذا ذمه ـ اهلل تعــال ب ملــه﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ﴾ [التمبة].
قال الجمهري :وإذا ضمما إل رجب شعبان قالما :الرجبان.
و ُي ال لرجب :األص  ،ألنه يرتكـمن ال تـال فيـه ،فـل ُيسـمع فيـه صـم ُ سـل وال
ديرهُ :يص ال اس فيه ،كما قالماٌ :
ليل نائ ٌ ؛ أي ُي ا فيه.
استغاث ٌة ،وهم استعار ٌة ،وت ُ

جم ـادَّىَّوَّش ـعَّبَّانَّ»)؛ ه ااٰذا
ب َُّمض ـرََّّال ـذَّيَّب ـيَّنََّّ َُّ
قملــه ؒ( :و الحــديث« :رَّج ـ ُ
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لِمعالِي َّ
الريخِ ال ُ ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن شبْ ِ ا ِ
هلل بْن حم ٍ ُ
ُّكتُ ِ

الصحيحي ».
الحد،ث يف « إ
ومض ُر :قبيل ٌة م القب،ئل العدن،ن إية نسب هلي  ،إ
الش ه لشدإ ة تعظيم  ،لال بتهك القت،ل فيال
ُ
يف زم الج،هليإة.
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تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» البن َّ
العطار

األَرْبَع»

شعبان فأصله التفري ُ ،ي ال :ش ُعب الر ُ
ُ
جل أمره يش ُع ُبه إذا فرقه.
وأما
وسمي شعبان لتشعبه فيه بكثرة الغارا .
ُ
وجم ُعه شعبانا وشعاب عل حذف الزوائـد ،وحكـ الكمفيـمن :شـعابين ،وهـم
ٌ
خطأ ع د سيبميه والبصريين ،كما ال يجمز ع ده

جمع ُعثمان عثامين.

يجمع ُمتفرق أمر ال اس وكلمته واإلصل بي ه  ،وم ـه ُ
قـمل عائشـة
و ُي ال للذي
ُ
يجمع أمر األمة وكلمتها إذا تفرقـت،
عن أبيها ¶ وصفه بأنه يرأ ُب شعبها؛ أي
ُ
فحي ئذ يكمن من األضداد ،وهم استعمال الكلمة الشي وضده؛ كاستعمال الشي
التفرقة والجمع.
واهلل أعل .
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لِمعالِي َّ
الريخِ ال ُ ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن شبْ ِ ا ِ
هلل بْن حم ٍ ُ
ُّكتُ ِ

فصل في فضل األشهر ال ُح ُرم الَّتي جنها رجب
الحـ ُـر ذكرهــا اهلل تعــال
األشـ ُـهر ُ

كتابــه قمل ـه﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﴾
[التمبة.]36:
الح ُر ؟ ف ال :أربعـةٌ ،ثلثـ ٌة سـر ٌد وواحـد فـر ٌد ،واهلل
وقيل ألعرابي يتف ه :ك األشهر ُ
أعل .
واختلف العلما مـن أهـل األدب كيفيـة عـدها ،فالصـحيح الـذي ذهـب إليـه أهـل
والجمهـمر وجـا
المدي ة
ُ

بـه األحاديـث الصـحيحة عـن رسـمل اهلل ♀ أن

ورجب.
والمحر ،
ٌ
ُي ال :ذو ال عدة ،وذو الحجةُ ،
ورجب ،وذو ال عدة ،وذو الحجة.
المحر ،
ٌ
وحك ال حاس عن الكمفيين أنه ُي الُ :
قال :وال ُكتاب يميلمن إل هـٰذا.
قال :وأنكر قم ٌ األول ،ف الما :جا بهن من س تين.
ٌ
وجهـل باللغـة؛ ألنـه قـد ُعلـ المـراد ،وأن الم صـمد
قال ال حـاس :وهــٰذا غلـ ٌ بـي ٌن
ذكرها ،وأنها كل س ة ،فكيف ُيتمه أنها من س تين.
ُ
قـــال :والصـــحيح مـــا قالـــه أهـــل المدي ـــة؛ ألن األخبـــار تظـــاهر عـــن رســـمل اهلل
♀ كما قالما من رواية ابن عمر وأبي ُهريرة ،وأبي بكرة ╚.

تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» البن َّ
العطار

األَرْبَع»
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قال :وهم ُ
قمل أكثر أهل التأويل.
واهلل أعل .

ذكه المصنف ؒ تع،لى يف هاٰذش الجملاة اخاتَلف شهال العلا ب،للغاة أاألد يف
الحرم على قولين اثنين:
كيفية عد
ُ
األشهر ُ
• أحدهما :قول م ،بتدئ  ،بذي القعدة.
ب،لمحهم.
• والثَّاين :قول م ،بتدؤه،
إ
األأل ب ،بتااداء بااذي
أا إلاذي ااا،ءت بااال األ ،د،ااث كماا ،ذكاهش النإحاا،ه ه،هناا :،هااو إ
حهم ث إ ذكه را ٍ
ب.
القعدة ث إ ذي الح إجة ث إ الم إ
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لِمعالِي َّ
الريخِ ال ُ ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن شبْ ِ ا ِ
هلل بْن حم ٍ ُ
ُّكتُ ِ

فصل في فضل رجبٍ
م هاُ :روي ا «صحيح مسل » وس ن أبي داود والترمـذي وال سـائي وابـن ماجـه عـن
لَّالصَّيَّامََّّبَّعَّدََّّشَّهَّرََّّرَّمَّضَّانََّّ
أبي هريرة ◙ قال :قال رسمل اهلل ♀« :أَّفَّضَّ ُ َّ
المحَّرَّ َُّم» ،واختُلف المراد بالمحر ما هم؟
شَّهَّ َُّرَّاللََّّ ُ
رجـب ،وهـم مـروي بعـ
ف يل :هم
ٌ

ُ ـرق هــٰذا الحـديث المرسـلة عـن الحسـن

البصري وفيه :وهم شهر اهلل األص  ،لكن مراسيل الحسن ضعيف ٌة.
المحر الذي تدعمن ُه المحر  ،فتيبـين م ـه أنـه الشـهر المسـم بهــٰذا
وقيل :المراد به ُ
غيره من األشهر.
االس ال ُ
وقــد أقس ـ اهلل بــه ال ــرهن ،وجعلــه مفتــا ســمرة مــن كتابــه ب ملــه تعــال ﴿ :ﭑ
الفجر هم المحر فجر الس ة.
ﭒﭓ ﭔ ﭕ﴾ [الفجر] ،قال ابن عباس ¶:
ُ
تعظيما له؛ كإضافة ال اقـة قملـه تعـال ﴿ :ﮆ ﮇ
وإضافة الشهر إليه ▐
ً
ﮈ ﮉ﴾ [الشمس] ،وإن كانت األشيا كلها هلل ▐ ،وقد ُأضيفت الغ يمة
إليـــه ▐ قملـــه﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﴾[األنفـــال]41:؛
ألنها أشرف المكاسب ،و ُأضـيفت الصـدقا إلـ الف ـرا والمسـاكين قملـه تعـال :
﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾ [التمبــة ،]60:نســبها إلــيه ألنه ـا أوســاا ال ـاس،
واهلل أعل .
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غيـر ،لـيس لـه مزيـ ٌة علـ غيـره سـم ذ ٰلـ  ،بـل
ففضل رجب لكمنـه مـن ُ
الحـ ُر ال ُ

ُ
أفضل الشهمر؛ بل شـهر ذي الحجـة والمحـر
وأجمع المسلممن عل أن شهر رمضان
أفضل من رجب؛ لما فيها من فضل يم عرفة ،ويم عاشمرا  ،ونجاة ممس من الغرق،
وفـدا الـذبيح بــالكب  ،ونجـاة نـم ♀ وقممـه المـؤم ين السـفي ة ،ويــم
ال حر ،وم اس الحج ،وذكـر عشـر ذي الحجـة مـع الشـهر قبلـه ذي ال عـدة مماعـدة
ممس ♀ ثلثين ليل ًة وإتمامها بعشر قمل جميع المفسرين ،بل لم قيل أن
ذا ال عدة أفضل من رجب لكان سائ ًغا ،فاألوقا إنما ش ُرفت بما وقـع أو ي ـع فيهـا مـن
إنعا اهلل تعال عل خل ه ،من إيجاد خل  ،أو رزق ،أو إنجا  ،أو قبـمل اعـة ،أو تجـل
بالرحمة عليه .
ويح ُ ل هــٰذا المع ـ تفضـيل يـم الجمعـة ب لـ هد ♀ فيـه والتمبـة
سـبب التصـال المـؤم ين بمـا ُأعـد لهـ مـن فضـل اهلل
عليه ،وب يا الساعة فيه التي هي
ٌ
تعال .
خير من ألف شهر ،وبت ـزل
فتفضيل شهر رمضان بإنزال ال رهن وبليلة ال در التي هي ٌ
ورجب ليس فيـه شـي ٌ مـن ذ ٰلـ
الملئكة والرو فيها ،وبأنها سل ٌ إل مطلع الفجر،
ٌ
الحـ ُـر  ،وقــد ذكــر بعضــه أن المعــرا
سـم مــا ُيشــارك غيــره مــن الشـهمر وكمنـه مــن ُ
واإلسرا كان فيه ول يثبت ذ ٰل .
واهلل تعال أعل .
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ِ
المتقرررة :ش إ اهلل ▐ ف،ضال باي مخلوق،تاال ف،ختا،ر  ما
من القواعد ُ
إ
مما، ،شا،ركال يف
الذأات أاألزم ،أاألم،ك م ،اعل لال خصيصا ًة هاهف ب ا ،علاى غياهش إ
أصفال أقد ب إي هاٰذا األصل اب القي ؒ تع،لى يف إشأل «زاد المع،د» مبسو ًط ،أم
املة ذ ٰل اختي،رش ▐ بي الش ور بتمييزه ،بم ،ل  ،م الفض،ئل.
ألماا ،كاا ،هاااٰذا الكتاا ،موضااو ًع ،لبياا،
إ

ٍ
راااب أهااعب ،يف الصااي،م باا إي
كاا

ٍ
رااب أخلا
المصنف ؒ تع،لى فضال ها ه

ؒ هلاى شنإاال فضايلة لشا ه

ٍ
راب ه إ كونال م األه ه الحهم أم ،عدا ذ ٰل فل ،ثبت فيال ه ٌء.
لَّالصـيَّامََّّبَّعـدََّّشـهَّرََّّ
أالحد،ث ا إلذي صدإ ر بال الفصل أهو د،ث شب هه،اهة«( :أَّفَّضـ ُ َّ
رااب أقاد رأي هااٰذا مهفو ًعا،
المحَّرَّ َُّم») ق،ل بعض شهل العلا  :هاو
ٌ
رَّمَّضَّانََّّشَّهَّ َُّرَّاللََّّ ُ
أ ،ثبت ع النإب ♀.
والصحيح ش إ هاٰذا إ
محهم الحهام غيهش م الش ور.
َّ
الش ه هو إ
أم ،ذكهش بعد ذ ٰل م التإفسيه المهأي عا ابا عبإا ٍ
،ه  -يف هقسا،م اهلل ▐
نقطع.
ب،لفجه يف سورة الفجه أش إ الفجه هو
السنة  -هسن،دش م ٌ
المحهم بأنإال فجه إ
إ
السنة ال جه إ،اة يف زما عماه با الخ إطا ،كما ،ذكاهش
لم ،إشرخوا إ
أقد ا إتفق المسلمو إ
السيوط يف « إ
المحهم.
السنة بش ه
إ
الشم،ر،خ» على ابتداء إ
أاإلضاا،فة ه،هناا ،يف قولااال«( :شـهَّ َّرَّاللََّّالمح ـرَّ َّم») هضاا،فة تشا ٍ
اه،ف أاهلل ▐
ُ
ُ
ُ
تعظيم ،ل ا ،أتشاهً ،ف،؛ كإضا،فة بيات اهلل أن،قاة
،ضيف هلى نفسال م ه،ء م المخلوق،ت
ً
اهلل هليال ▐ على أاال التإشه،ف أالتإعظي ل .،
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ث إ ذكه المصنف ؒ تع،لى ش إ شفضل الش ور ب،إلام،ع هو ه ه رمض ،أه ه

ٍ
راب.
حهم هم ،شفضل م
ذي الح إجة أالم إ
ٍ
راب وفيه نظر؛ هذ تهايح
ث إ استهأح ؒ همك ،القول بأ إ ذا القعدة شفضل م
ش ااد إ
اع بااي
الشا ه ،علااى اآلخااه ،ظ ااه فيااال ه ا ٌء لااٰك لااو قياال :ه إ ذا القعاادة أاقا ٌ
العيد،

قو ٌة
أهو مقدم ٌة للحج ا إلذي هو رك ٌ م شرك ،اإلسَلم العظ،م؛ ك ،يف ذ ٰل
إ

هاٰذا م ا ة النإظه أش إم ،م ا ة األثه فليس يف النصوص ما، ،ادل علاى تفضايل هااٰذا
على هاٰذا.
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كامل ق غير رمضان ،ف د
شهرا ً
إذا ثبت هـٰذا فاعل أن ال بي ♀ ل ي ُص
ً
ثبت الب اري ومسل وأبي داود وال سائي من رواية عائشة ▲ أنها قالت« :كان
ُ
رسمل اهلل ♀ يصم حت ن مل :ال ُيفطر ،ويفط ُر حت ن ـمل :ال يصـم  ،ومـا
رأيت رسمل اهلل ♀ استكمل صيا شهر ق إال رمضـان ،ومـا رأيتُـه شـهر
ُ
أكثر صيا ًما م ه شعبان».
و رواية مسل وأبي داود مـن روايـة أبـي هريـرة ◙ قـال« :كـان يصـم ُمه إال
قليل ،بل كان يصممه كله».
ً
أيضا« :كان يصم ُ شعبان كله».
و الب اري ً
فهـٰذا كله ُمصر ٌ بعد صم رجب جميعه ،وغيره من الشهمر.
عمـل
ً
كثيرا شعبان أو أكثره أو كله أنـه ♀ إذا عمـل
والحكم ُة صيامه ً
أثبته ،فإذا فاته تداركه ،ف د كان يصم ثلثة أيا مـن كـل شـهر ،ويشـتغل ع هـا بعـ
الشهمر ،فيجتمع ذ ٰل كله شعبان ،فيتدار ُكه قبل صيا الفرض.
ولهـٰذا قالت عائش ُة ▲« :كان يكمن علي الصم ُ مـن رمضـان ،فمـا أسـتطيع أن
أقضيه إال شعبان ،الشغ ُل برسمل اهلل ♀».
فلما كان ح ها وح غيرها من ال سا

ال ضا قبل دخمل رمضـان لحـ اهلل تعـال
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كرا هلل تعال عل ت دي ح ه الزوجية علـ ت ـدي
فيه صا أكثر شعبان أو كله ،إما ُش ً

األَرْبَع»

ح اهلل تعال

تعال

ال ضا قبل شعبان؛ ألنه ل تب له حاج ٌة إل ال سا فيه؛ لتعين ح اهلل

ال ضا

خيره إل رمضان هخر.
شعبان ،حيث أنه ال يجمز تأ ُ

واهلل أعل .
وقيل :بل فعله ألجل أن األعمال ُترفع فيه ،وقد ورد حـديث أنـه قـال« :فَّأُحـبََّّأَّنََّّ
ُيرَّفَّعََّّعَّمَّلَّيَّوأَّنَّاَّصَّائَّمَّ».
وقيل :بل فعل ذ ٰل لفضل رمضان وتعظيمه؛ كفعله ♀ صلة الس ن قبل
الفرائ

وتعظيما عل فعلها ،لـٰكن يفرتقان من وجهين:
تفضيل لها
ً
،
ً

المت دمة ال ُتفعل إال وقت الفرض ،حيـث
أحدهما :أن الس ن صلما الفرض ُ
أوسع من فعله ب لف رمضان ،فإن وقته م طب ٌ عل فعله.
أن وقته
ُ
ثابت عن ت د رمضـان بصـم يـم أو يـممين؛ لـئل ُيـما ئ الصـائ
والثاين :أن ال هي ٌ
لرمضان بصم  ،وال يجمز الصم بعد نصف شعبان إال لمن واف عاد ًة له أو وصـله بمـا
قبله.
وأما ُ
قلـيل ،بـل كـان
قمل أبي هريرة ◙« :كـان ال بـي ♀ يصـم ُمه إال ً
ُ
فيحتمل أنه كان مر ًة ُيكم ُله بالصيا  ،ومر ًة ل ُيكمله.
يصم ُمه كله»،
وقيل :كان يصم

أوله ووسطه وهخره ،ال ي ص شيئًا م ه ،وال ي ُعمـه بصـيامه ،فـل

الغالب ال جمي ُعه ،وعبر بالكل عن الغالب واألكثر.
يكمن عل ظاهره ،وإنما
ُ
واهلل أعل .
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لما كان بع

المص ف ؒ تعـال هاه ـا
ال اس ُيعظ ُ رجب بصيامه ً
كامل ،بين ُ

يص رجب جميعـ ُه وال غيـره مـن الشـهمر ،وإنمـا ُعـرف عـن
أن ال بي ♀ ل ُ
شـهرا بالصـيا
اإلكثار من صيا ال فـل شـعبان ،فلـ يكـن ُيعظـ
ال بي ♀
ً
ُ
ُ
رمضان  -إال باإلكثار من صيا شهر شعبان.
بفعله ♀ بعد الفرض  -وهم
وصيا ُمه ♀ شهر شـعبان اختلـف أهـل العلـ

علتـه علـ أقـمال ذكـر

المص ف ؒ تعال ثلث ًة م ها ،أصـحَّها  -وهـم الـذي يشـهد بـه الـ ص  :-أن ال بـي
ُ
♀ كان يتحر اإلكثار من الصيا

شـهر شـعبان؛ ألن األعمـال ُترفـع فيـه،

كما ثبت ذ ٰل ع د ال سائي وغيره.
وقدَّدلَّتََّّالسَّنَّةَّعلىَّأنََّّاألعمالََّّتُرفعَّمرَّتينَّ:
• أوَّلَُّ َُّهما :رفعَّسنويَّ ،وذ ٰل كائ ٌن شعبان.
• وثانيهما :رفعََّّأسبوعيَّ ،وذ ٰل كائ ٌن كل خميس وإث ين.
والم صم ُد أن شهر شعبان ُعظ باإلكثار من الصيا فيه ألن أعمال الس ة كلها ُترفع
هـٰذا الشهر ،فأحب ال بي ♀ أن ُيرفع عم ُله وهم صائ ٌ .
كالم دمة للفرض وهم صـيا ُ رمضـان ،بتعميـد الـ فس وإي اظهـا
ويكمن هـٰذا الصيا
ُ
الم بـل عليهـا ،فـإن الـ فس المؤدبـة بالصـيا
إل ما ي بغي أن تتحمله صـيا الفـرض ُ
ي ُه ُ
ف الصـيا إال رمضـان ربمـا شـ عليـه
أمر صيا الفرض ،والـذي ال يعـر ُ
من عليها ُ
ذ ٰل .
وصــم شــعبان كــان يفع ُل ـه ال بــي ♀ ال عل ـ اســتغراق جميــع الش ـهرَّيفَّ
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األصحَّ ،بل كان يصم ُ أكثره.

األَرْبَع»

وم ـن عب ـر م ـن الص ـحابة  -رضـ ُ
ـمان اهلل ع ـ ه  -بالكلي ـة أرادوا بهــا الكلي ـة األغلبي ـة،
وليست ال ُكلية االستغراقية.
ويسم ُغ إ لق لفظ (الكل) عل األغلـب ،ومنـهَّمـاَّجـرىَّعليـهَّالفقهـا َّمـنَّقـولَّهم:
(ال ُكليا الف هية) ،فه ال يريدون بها االستغراقية التي ال يت لف ع ها جزئي أبدً ا ،بـل
ُيريدُ ون بذ ٰل األغلب ،كما بي ه الشا بي ؒ تعال

كتاب «المماف ـا » ،ويـدل

ـع فيهـا االسـتث ا  ،فـدل
عل هـٰذا أنه ما من كلية ع ده ممـا ُيسـم بــ(ال ماعد) إال وي ُ
ه ــٰذا عل ـ أن األغلبي ـة ع ــده هــي التــي ُأريــد بالكلي ـة ،ال االســتغراقية ،وم ـنَّه ــٰذاَّ
ُ
الحديث إ لق صيا شعبان كلهُ ،يريدُ ون بذ ٰل أغلبه ،وقد صـرحت
الجنس :هـٰذا
عائش ُة ▲  -وهي من أهل بيت ال بي ♀  -بأن ال بي ♀ ل
ُ
رمضان.
يستكمل صيا شهر ق إال
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إذا ثبت عد ُ استحباب صممهما جمي ًعا كاملين ،فما ُشرع غيرهما من األشهر مـن
ُ
أفضل من غيرهمـا ممـا ال ُيسـاويهما الفضـل،
الصيا ُشرع فيهما ،ويكمن فع ُله فيهما
ف بشــرف زم هــا ،ومــا ورد مــن األحاديــث مــن صــيامهما كــاملين أو
فــإن العبــادة تش ـ ُر ُ
ضعيف ال أصل له.
ممضمع أو
تضعيف الجزا والثماب عل الصيا فيهما ،فكله
ٌ
ٌ
نع رو أبم داود وال سائي وابن ماجه حديثًا عن ُمجيبة  -بض المـي وكسـر الجـي
وهخرها تا التأنيث  -الباهلية عـن أبيهـا
تحت وفتح البا الممحدة
وسكمن اليا المث اة
ُ
ُ
أو عمها ،واس أبيها عبد اهلل بن الحارث  -صـحابي سـكن البصـرة  ◙ -أنـه أتـ
ال بي ♀ ،ث انطل فأتاه بعد س ين وقد تغير حا ُله وهيئتُه ،ف ال :يا رسـمل
اهلل؛ أو ما تعرف ي؟ ،قال« :وَّمَّنََّّأَّنَّتَّ؟» ،قال :أنا الباهلي الذي جئتُـ عـا األول ،قـال:
أكلـت عا ًمـا ُم ـذ فارقتُـ إال بليـل ،ف ـال
«فَّمَّاَّغيرَّكََّّوَّقَّدََّّ َُّكنَّتََّّحَّسَّنََّّالهَّيَّئَّةَّ» ،قال :مـا
ُ
♀« :عَّذَّبَّتََّّنَّفَّسَّكَّ» ،ث قالُ « :صمََّّشَّهَّرََّّالصَّبَّرََّّ،وَّيَّوَّ ًماَّمَّنََّّ َُّكلََّّشـهَّرَّ» ،قـال:
زدين فإن بي قم ًة ،قالُ « :صمََّّيَّوَّمَّيَّنَّ» ،قـال :زدنـي ،قـالُ « :صـمََّّثَّلَّثـةََّّأَّيـامَّ» ،قـال :زدين،
َّالح ُـرمَّوات ُـركَّ» ،ف ـال
َّالح ُـرمَّوات ُـركَُّ َّ،صـمَّمـن ُ
الح ُـرمََّّوَّاتـ َُّركَُّ َّ،صـمَّمـن ُ
قالُ « :صـمََّّمـنََّّ ُ
بأصابعه الثلث فضمها ث أرسلها.
ٌ
حديث حس ٌن ع د أبي داود ،وال يضر الش
وهم
ٌ
عدول.
الصحابي ال يضر فيه؛ ألنه

أبيها أو عمها ،حيث أن الش
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قال أبم محمد الم ذري ؒ :وأشـار بعـ

الشـيما إلـ تضـعيفه ،وهـم يتمجـه،

واهلل أعل .
وهـٰذا الحديث يدل عل صيا بع

الح ُر وتركه ،ال جميعه ،واهلل أعل .
الشهر من ُ

وروي ا «صحيح مسل » و«مس د أبي يعل الممصلي» وهــٰذا لفـظ أبـي يعلـ  ،عـن
ُ
أبي بكرة ◙ عن ال بي ♀ أنـه قـال« :إَّنََّّالزَّمـانََّّقـدََّّاسـتَّدَّارََّّكَّهَّيَّئَّتـهََّّيـوَّمََّّ
َّحرَّمََّّ،ثَّلَّثََّّ َُّمتَّوَّالَّيَّاتََُّّ َّ:ذوَّ
اللَُّالسَّمَّوَّاتََّّوَّاألَّرَّضََّّ،السَّنَّ َُّةَّاثَّنَّاَّعَّشَّرََّّشَّهَّ ًراَّ،مَّنَّهَّاَّأَّرَّبَّعَّة َُّ
خَّلَّقََّّ َّ
َّمضَّرََّّالَّذَّيَّبَّيَّنََّّ ُجمَّادَّىَّوَّشَّعَّبَّانَّ».
المحَّرَّ َُّمَّ،وَّرَّجَّبََّّشَّهَّ ُر َُّ
القعدةََّّ،وَّ َُّذوَّالحَّجَّةََّّ،وَّ َُّ
واالختلف.
وت د الكل عل صفة عدها واألدب فيه
ُ

المصـ ف ؒ تعـال فيمـا سـلف عـد اسـتحباب صـم رجـب وشـعبان
لم ،بين ُ
إ
المشروع غيرهما من الصيا ؛ كصيا ثلثة أيا
كاملين ،نبه إل أن المشروع فيهما هم
ُ
من الشهر ،أو صيا اإلث ين وال ميس ،فكما ُيشرع غيرهما ُيشرع فيهما.
ُ
أفضل من غيرهمـا ممـا ال ُيسـاويهما الفضـل) ،فـإن رجبًـا مـن
(ويكمن فع ُله فيهما
ُ
وشعبان كان ال بي ♀ ُيعظمه باإلكثار من الصيا فيه ،فيكمن
الح ُر ،
األش ُهر ُ
الصيا حي ئذ فيما وقته الشـارع هــٰذي الشـهرين أعظـ مـن الصـيا فيمـا لـ تـأ لـه
الح ُـر  ،وال تحـراه ال بـي ♀
فضيل ٌة؛ كشهر صفر ً
مثل ،فإنه ليس من األشـهر ُ
بصيا ي تص به.
ف ألمر خار ع ها؛ كشرفها بزمانها.
والعبادة قد تش ُر ُ
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ث نبه ؒ تعال إل كُلية حديثية تتعل باألحاديث التـي ورد

صـيا رجـب

وشعبان (كاملين أو تضعيف الجزا والثماب عل الصيا فيهما) ،فذكر أن جميع ذ ٰل
ٌ
ضعيف ال أصل له).
ممضمع أو
حديث (
إما
ٌ
ٌ
و ُمراد ُه ؒ تعال ب مله( :ال أصل له)؛ أي ال يثبُت وج ُه روايته.
المت ـدممن فـإنه
والمتأخرون ربما أ ل ما( :ال أصل له) ُيريدون :ال إسـ اد لـه ،أمـا ُ
ُ
ُيطل من هـٰذه اللفظة ُيريدون :ال ُيرو من وجه يثبت.
المص ف ُمستدركًا بعد ذ ٰل  ،ف ال:
ومَّنَّجملةَّماَّالَّيثبت :هـٰذا الحديث الذي ذكره ُ
ٌ
حديث
(نع رو أبم داود وال سائي وابن ماجه حديثًا )...إل هخره ،فإن هـٰذا الحديث
ضعيف.
ٌ
ٌ
حديث حس ٌن ع د أبـي داود) ،ومع ـ هــٰذا:
المص ف ؒ تعال ( :وهم
وقد قال ُ
أي سكت ع ه ،وسيأتي ا إن شا اهلل تعال

درس «رسالة أبي داود السجستاين إل أهل

صالح» ،وقد تمس بهـٰذا قم ٌ يرون أن مـا سـكت ع ـه
مكة» قمله« :وما سكت ع ه فهم
ٌ
ٌ
نظر كما سيأيت بيانه إن شا اهلل تعال
حديث حس ٌن ،و ذ ٰل
أبم داود فهم
ٌ
وقــد ضــعف ه ــٰذا الحــديث بع ـ

محله.

أهــل العل ـ  ،كمــا حكــاه أبــم محم ـد الم ــذري

«م تصر الس ن».
المص ف ؒ تعال
و ُيعل بهـٰذا أن الكلية التي ذكرها ُ

الحك عل األحاديـث
ُ

التي تتعل بصـيا شـعبان ورجـب كـاملين ،أو تضـعيف الجـزا والثـماب علـ الصـيا
ضعيف ال أصل له.
ممضمع أو
فيهما ،فكله
ٌ
ٌ
وأما صيا أكثر شعبان ففيه ما ت د من فعله ♀.
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وأما األحاديث المروية صيا شعبان كله والحث عل ذ ٰل  ،فل يثبت م ها شي ٌ .
واألحاديث التي تتعل بشهر رجـب بصـيامه ال يصـح م هـا شـي ٌ البتـة ،فـل يـدخ ُلها

استث ا ٌ كما يدخل شعبان.
لمهـ مب ـي علـ الفهـ ،
وأهل الحـديث عل ُم ُهـ مب ـي علـ الحفـظ ،وأهـل الف ـه ع ُ
ً
أصمال وقماعد ،وأما أهل الحديث فل
ولذ ٰل اعت الف ها ُ بضب علمه  ،فجعلما له
كثير من علممه .

تكا ُد تفر ُ ب ماعده

فمثل :قماعد الرواية التي مر مع ا أمس ك مل ا( :ممس بن إسماعيل إذا حدث عن
ً َّ
حماد وأ ل فهم ابن سلمة ،وعبد اهلل إذا ُأ ل

الكمفة فهـم ابـن مسـعمد) ،فـإنه لـ

ُيص فما فيها تص ي ًفا ،وإنما ُيمجد كل ٌ متفر ٌق.
وكذ ٰل كليا ُته

جامع عل
كتاب
الحك عل األحاديث ،ليس له
ٌ
ٌ
ُ

ري ة ُحذاق

ٌ
اشتغال بالف ه مع مشاركة الحديث.
أهل الفن ،وإنما ص ف فيه جماع ٌة ممن له
يف» البن ال ي  ،فإنه ذكـر كُليـا
الم ُ
ومن أجمع الكتب التي ُص فت هـٰذا «الم ُار ُ
كثيرة الكتاب؛ ك مله( :كل حديث ذ بلد كذا وكـذا  -وسـم ُبلـدانًا  -فـل يثبـت
م ها شي ٌ ).
ٌ
حـديث» ،إال
بكر أبم زيد ؒ كتاب «التحديث بما ال يصح فيـه
ث جمع العلمة ٌ
أنه عل

ري ة الف ها .

وكما سـب المحـدثمن يعتمـدون علـ الحفـظ ،فلـ يعت ـما بضـب كلمهـ  ،ولـم أن
وأشـهر مـن اعت ـ بـذ ٰلـ الميانشـي أبـم
المت دمين كان ذ ٰلـ ناف ًعـا،
ُ
إنسانًا جمع كل ُ
حفص الممصلي ؒ كتابه «المغ ي عن الحفظ والكتاب» ،إذ اعت بجمع كـل

29

لِمعالِي َّ
الريخِ ال ُ ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن شبْ ِ ا ِ
هلل بْن حم ٍ ُ
ُّكتُ ِ

الحفاظ كأحمد خاص ًة مع هخرين ،ونبه عل كليا تتعل بهـٰذا الباب.
جماعة من ُ
ومثلَّهـٰذا( :قماعد العلل) ،فإنه ل يصـ فما فيهـا تصـ ي ًفا ُي بهـمن فيـه علـ مسـال
ُ َّ
التعليل ،كما ص ف الف ها

أصمل الف ه ونبهما عل مسال التعليل.

والمقصــو َُّد :أن الــب العل ـ ي بغــي إذا أراد ضــب عل ـ الحــديث أن يعت ــي بت عيــد
فيض ال ظير إل نظيره ،والمسـألة مـع أختهـا ،فتكثُـر ع ـده ثـرو ٌة علميـ ٌة هــٰذا
علممهُ ،
الباب الذي أهمله أهل الحديث ألن علمه مب ي عل الحفظ.
وقد ذكر بع

ُشرا «الرحبية» أن الع ـل قـمتين :إحـداهما :الحفـظ ،واألخـر :

صاحب العل إحداهما عل األخر حـاف عـن الثانيـة  -يع ـي أضـر
الفه  ،فإذا غلب
ُ
بالثانية.
الب العل ل فس ه ،وأن يجري عل الممازنـة بي همـا ،فيطلـب مـا فيـه
في بغي أن ي تبه
ُ
ٌ
حفظ وفه ٌ .
قمة حفظه ،ويطلب ما فيه قمة فهمه ،فإنما العل ُ
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وقــد رو الحــافظ أبــم ال اس ـ العس ـاكري وعبــد العزيــز الكت ـاين ↓ أحاديــث
ممضـمع ًة وضـعيف ًة ت ـريج لهمـا فضــل صـيامهما أو صـيا أيـا م همـا وتضــعيف
الجزا عل ذ ٰل  ،وكلها ممضمع ٌة ،يشهد بمضعها ركاك ُة لفظها ومعانيها.
أصـل ،وال يجـمز روايتـه إال لبيـان وضـعه،
ً
وال يحل االحتجا بالممضـمع شـي
ب لف الضعيف ،فإن ه يجـمز االحتجـا بـه فضـائل األعمـال والمـماعظ وال صـص
وغيرها ،وال يجمز االحتجا بـه صـفا اهلل تعـال واألحكـا ؛ كـالحلل والحـرا ،
وتفسير ال رهن ،وأسباب نزوله ،واهلل أعل .
كثيرا.
وقد ذكر ابن الجمزي أبم الفر ؒ من ذ ٰل
ً
وقد رو الك اين من ذ ٰل حديثين عن علي وأبي ذر ¶.
ُ
هـارون بـ ُن ع تـرة ،قـال الحــافظ أبـم حـات ابـ ُن حبـان :يــروي
أمـا حـديث علــي ففيـه
المتعمد لها.
الم اكير الكثيرة حت يسب إل قلب المستمع لها أنه ُ
وأما حديث أبي ذر ◙ ففيه ال ُفرا ب ُن السـائب ،قـال ابـ ُن معـين :لـيس بشـي ،
ٌ
مرتوك.
وقال الب اري والدارقط ي:
وكان عبد اهلل األنصـاري ال يصـم رج ًبـا وي هـ عـن صـيامه ،وي ـمل :لـ يصـح عـن
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رسمل اهلل ♀ ذ ٰل شي ٌ .
واهلل أعل .

المص ف ؒ تعال
لم ،بين ُ
إ

الفصل الساب ضعف األحاديث المروية هـٰذا،

نبه إل تص يفين شهيرين لمحدثين اث ين ،هما (أبم ال اس العساكري)؛ أي ابن عساكر،
(وعبد العزيز الكتاين) ،فذكر أن ما هـٰذين الكتابين هم أحاديث ممضمع ٌة وضعيف ٌة ،ال
ُيعمل عليها.
ث ذكر قاعد ًة تتعل باالحتجا بالممضمع وروايتـه ،فـذكر أنـه (ال يحـل االحتجـا
أصل ،وال يجمز روايته إال لبيان وضعه).
ً
بالممضمع شي
أمر قد ن ل االتفاق عليه جماع ٌة مـن أهـل العلـ  ،ôإال أن ابـن عبـد البـر
وهـٰذا ٌ
ذكر «االستيعاب» كما استظهره الحافظ ابن حجر «اإلصابة» ترجمـة ُلهيـب بـن
مال اللهبي أنه يجوزَّروايةَّالحديثَّالموضوعَّبشرطينَّاثنين:
• أحدهما :أال يكمن ُحك .
ُ
األصمل.
• وثانيهما :أن تشهد له
ومع ُشهرة ابن عبد البر ،فإن هـٰذا ال ـمل المسألة ل ُيذكر تـلليف أهـل الحـديث
عل مصطلح الحديث ،وهم ي د ُش صحة االتفاق المذكمر؛ ألن غايتـه أن يكـمن
اب ُن عبد البر ممن ير جماز رواية الحديث الممضمع بهـٰذين الشر ين.
ث ن ل بعد ذ ٰل مسأل ًة أخر تتعل بج س هـٰذه المسألة ،وهي االحتجا بالحديث
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بــه فضــائل األعمــال والمــماعظ وال صــص) ،وتبــع ذ ٰل ـ شــي ه ال ـموي ؒ

تعال الذي ن ل االتفاق عليه ممضع ،فإن ال موي ن ـل «األربعـين ال مويـة» اتفـاق
أهل العل عل جـماز االحتجـا بالحـديث الضـعيف فضـائل األعمـال ،و كتـاب
«األذكـار» ذكـر أنـه قـمل جمهــمر أهـل العلـ  ،وهـم الظـاهر؛ أنـه قـمل الجمهـمر ولــيس
إجما ًعا.
واألشــبه  -واهلل أعل ـ  :-أن الحــديث الض ـعيف ال يجــمز العمـ ُـل بــه ،ال فضــائل
األعمال وال غيرها.
وأما روايته فضائل األعمال والمماعظ وال صص فهــٰذا شـي ٌ أ بـ عليـه السـلف
 ôتعـــال  ،وبـــمب علـــ هــــٰذا المع ـــ ال طيـــب البغـــدادي «جـــامع العلـــم
والحك ـ » ،وذكــره ً
أيضــا أبــم عبــد اهلل الحــاك ُ

«معرفــة علــم الحــديث» ،فيجــمز

المماعظ والرقـائ وال صـص روايـة الحـديث الضـعيف ،لـ يـزل العلمـا علـ ذ ٰلـ ؛
كسفيان بن ُعيي ــة ،وعبد الرحمن بن مهدي ،وأحمد بن ح بل ،هخرين من علما أهل
إنكار ذ ٰل  ،فيجـمز روايـة الحـديث
المت دمين
ُ
الحديث ،وال ُيعرف عن أحد من األئمة ُ
الضعيف المماعظ وال صص والرقائ .
ٌ
مثل بحديث« :إَّنََّّالنَّارََّّ َُّأوقَّدََّّعَّلَّيَّهَّاَّأَّلَّفََّّسَّنَّةَّحَّتَّىَّابَّيَّضَّتََُّّ َّ،ثمََّّ َُّأوقـدََّّ
إنسان ً
فإذا حدث
عَّلَّيَّهَّاَّألفَّسـنةَّحتـىَّاحَّمـرتَُّ َّ،ثـمََّّ َُّأوقـدََّّعَّلَّيَّهـاَّألـفَّسـنةَّحتـىَّاسـوَّدَّتََّّ،فَّهـيََّّسـوَّدَّا ََُّّ
جائزا عل
ُمظَّلَّمَّةَّ»ُ ،يريد بذ ٰل وعظ ال ل ؛ كان ذ ٰل
ً

ري ة السـلف  ôتعـال

دون نكير م ه .
باب عمل ،فليس فيـه ٌ
عمـل وإنمـا فيـه روايـة الحـديث الضـعيف
باب رواية ال ُ
وهـٰذا ُ
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لترقي قلمب ال اس بما فيه؛ ألن الحديث الضعيف ال ُي طع بأن راويه قد كذب فيه ،فإن
راوي الحديث الضعيف إنما ُأهمل حديثُه صيان ًة للم ا ال بمي عن أن ُي سب إليه شـي ٌ
ل ـ ي ل ـ ُه ،ال أن ــا نجــز ُ بــأن ال بــي ♀ ل ـ ي ُ ل ـه ،فــإن ال ـذي ُيج ـز بــأن ال بــي
اع ،وأما ما عدا ذ ٰل فإنه ال
♀ ل ي ُ له هم الحديث الذي ُيحدث به راو وض ٌ
ُيجز به ،ولـٰكن صيان ًة للم ا ال بمي فإن ا نتمقف عن قبـمل حـديث الـراوي الضـعيف،
وأما التحديث به األبماب التي ذكرنا فعليها ري ة أهل العل  ،ومن رجع إل الكتـب
ـديما كـــ«معرفــة علــم الحــديث» للحــاك و«الجــامع»
المص ـ فة علــم الحــديث قـ ً
لل طيب البغدادي وجد ما قررناه.
و هخر هـٰذه الجملة من الكل الم مل ما ن له عن (عبد اهلل األنصاري) ،قال( :لـ
يصح عن رسمل اهلل ♀ ذل شـي ٌ ) ،وهــٰذا مـن الكليـا التـي ذكرناهـا،
فهـٰذا أحد العلما ي طع بأن ال بي ♀ ل يصح ع ه ذ ٰل شي ٌ .
وي بغي أن يجمع الب العل هـٰذه المسائل بعضها مع بع

 ،وي رنُها ،فإنـه يجـدُ

لما ،وإذا كان هـٰذا ديدانُـه وقـف خبايـا الزوايـا علـ مسـائل لـ يـذ ُكرها أهـل
ذ ٰل ع ً
الف من ،كما ذكرنا لك المسألة التي سب ت رواية الحديث الممضمع ،وهـي مـذكمر ٌة
ترجمة ُلهيب بن مال اللهبي ،ول يذكرها أحدٌ ممن ص ف أصمل الحديث.
ومن هــٰذا الضـرب ً
أيضـا  -كليـا الحـديث  :-أن أبـا محمـد ابـن حـز لـه كـل ٌ
متفر ٌق كتاب «المحل » مثل هـٰذه ال ماعد ول يذكره أحدٌ .
أيضـاَّكُليــةََّّأخــرىَّعنـدَّأهـلَّالحــديث :وهــي (أصــح شــي
ويقابـلَّهــٰذهَّالقاعــدةََّّ ً
ُ
الباب) ،وهي مما اعت به جماع ٌة وال سيما الترمـذي ؒ تعـال  ،فإنـه كـان ُي بـه
مـثل :أصـح حـديث هــٰذا البـاب هـم
تفاري األبماب عل أصح المروي فيه ،في ـمل ً
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الب العل المسائل المت اظرة بعضها مع بع
فإذا جمع
ُ

حصلت ل ُه ملكـ ٌة قميـ ٌة

العل  ،وإذا مر به الفمائدُ وأهملها ل يستفد من علمه.
والنَّاس َُّيقصرونَّيفَّشيئينَّمنَّآلةََّّالعلمََّّ:
• أحدهما :أنه ال ي رؤون.
• والثَّاين :أنه إذا قر ُأوا ال يستفيدون.
ٌ
قليل.
فتجد أن الذي يسرد الكتب ،ويست ر ُ ُدرر أهل العل
ثـ مـن هــٰؤال ال ليــل جـ غفيـ ٌـر إنمــا ي ــرأ الكتــاب دون أن يكــمن ذه ُـه ُمجتهــدً ا
تص يف فمائده.
الب العل ي بغي أن ُيرجع كـل مسـألة إلـ بابتهـا ،ويجمـع المسـائل المت ـاظرة
و
ُ
صعيد واحد.
بكر أبم زيد ؒ إنه است ر من كتاب «اإلصابة» مائة رسالة،
وقد قال لي شي ُ ا ٌ
وضرب لـي أمثلـ ًة؛ م هـا (م اتـل الصـحابة)؛ أي الصـحابة الـذين ُقت ُلـما ،وم هـا (مـداف ُن
الصحابة)؛ أي الصحابة الذين ُدف ُما ،وم ها (الصحابة الجن) ،في أشيا أخر .
ُ
اإلنسـان المسـائل المت ـاظرة كتـاب أو
وقد جرب ا هـٰذا فمجدناه ناف ًعا ،بأن ي ُضـ
فن ،و ُيرتبها حسب حاله.
ب الفائدة بطاقة ،ويرميها هـٰذا الظرف.
واألنفع أن يجعلها ظرف ،فيكتُ ُ
ُ
ف كُتـب عليـه( :أميـر المـؤم ين الحـديث)،
ً َّ
فمثل :من الظروف التي جمعتُها :ظـر ٌ
أميـر المـؤم ين الحـديث ُتعلـ ُ هــٰذه الفائـدة بطاقـة
فإذا مـر بـ أحـدٌ ُوصـف بأنـه ُ
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وتض ُعها هـٰذا الظرف ،ومع المدة ستجدُ أن جمعت من ُوصف بهـٰذا الل ب ممن ل
تفضل ُه إال بإدمان ال ظر الكتب.
يذكره أحدٌ قبل  ،وأنت ل
ُ
ولهـٰذا لما ُسئل الب ـاري ؒ تعـال عـن دوا الحفـظ قـال« :ال أجـدُ مثـل محبـة
الرجل ،وإدمان ال ظر الكتب»؛ يع ي أن يكـمن قلبُـه ُمحبـا للعلـ  ،وأن ُيـدي ال ظـر
الكتب ،فإنه يست ر ُ المسائل ويضب ُطها.
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تعظيمــا شــديدً ا ،وتفض ـ ُله عل ـ شــهمر الس ـ ة ،فجــا
وكانــت الجاهلي ـة ُتعظ ـ رج ًبــا
ً
اإلسل وأب

ُ
رمضـان أفضـل
تعظيمه ،لـٰكن ليس هـم مفضـ ًل علـ شـهمر السـ ة ،بـل

شهمر الس ة بإجماع المسلمين.
وكانت الجاهلية يذبحمن فيه العتائر ،فكان الر ُجل مـن العـرب ي ُـذر ال ـذر ي ـمل :إذا
شاؤه كذا فعليه أن يذبح من كل عشرة م ها رجب كذا.
كان كذا وكذا أو بلغ ُ
وكـانما ُيســممنها العتـائر ،وقــد عتـر يعتـر عتـ ًرا إذا ذبــح العتيــرة ،وهــٰذا كــان صــدر
اإلسل وأوله ،ث ُنسخ.
قال ال طابي :العتير ُة تفسيرها الحديث أنها شا ٌة ُتذبح رجب ،وهـٰذا الذي ُيشبه
بمع الحديث ،ويلي بحكـ الـدين ،وأمـا العتيـرة التـي كانـت تعتريهـا الجاهليـ ُة فهـي
العتيرة التي كانت ُتذبح لألص ا في ُصب د ُمها عل رأسها.

المص ف ؒ تعال هاه ا أن أهل الجاهلية كانما يعظمـمن رج ًبـا ويفضـلمنه
ذكه ُ
الح ُـر  ،لــٰك ه لـيس
عل شهمر الس ة ،فجا اإلسـل وأب ـ تعظيمـه بعـده مـن األشـهر ُ
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ُ
رمضان أفضل شهمر الس ة.
ُمفض ًل عل شهمر الس ة ،بل
ذبح العتائر ،والعَّتَّيرَّة هي ذبيحـ ُة رجـب ،وقـد ن ـل
وكانَّمَّنَّتعظيمَّأهلَّالجاهليَّةَّلهُ :
ال موي ؒ تعال االتفاق عل أن العرب كانـت تـذب ُحها العشـر األُول مـن شـهر
رجب ،وذكر غيره أنها ذبيح ٌة رجب ال ت تص بالعشر.
والم صمد أن العتيرة التي كانت ُتسم بهـٰذا االس
ُأقر

الجاهلية هي ذبيح ُة رجب ،ث

أول اإلسل  ،ث نُس ت ،وكانت ُتذبح ألجل تعظيمه.
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األَرْبَع»

فصل فيما أُح ث في رجبٍ فيما تق َّ م
أحدث المأممن كسمة الكعبة ال با ي أول هلل رجبُ ،يعد كسمتين كل س ة.

المصـ ف ؒ ممـا يتعلـ باألصـل األول وهـم ُ
بيـان فضـل الشـهرين
بعد ش فهغ ُ
وحك صيامهما ،انت ل إل األصل الثاين وهم بيان ما ُأحدث فيهما.
فذكرَّممَّ ُ
ثياب من كتـان رقيـ
اَّأحدثَّهاهنا( :كسمة الكعبة ال با ي) ،والقَّبَّاطيَّ هي ٌ
ُتجلب من مصر ،وهي م سمب ٌة إل ال ب أهل مصر.
وكان ُ
أهل الجاهلية يكسـمن الكعبـة مـر ًة واحـد ًة السـ ة يـم عاشـمرا  ،ثـ ب ـي
االقتصار عل الكسـمة السـ مية مـر ًة واحـد ًة اإلسـل  ،لــٰك ها انت لـت عهـد بعـ
ُ
المـأممن أحـدث الكسـمتين ،فصـار الكعبـ ُة
المالة إل شهر ذي ال عدة ،ثـ لمـا جـا
ُتكس مرتين ،وكان إحدا ُثه للكسمة الثانية شهر رجب عل وجه تعظي رجب.
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ُ
األحاديث الممضـمع ُة التـي
ومما ُأحدث فيه :صل ًة ُتسم (الرغائب) ،المروي فيها
ُتصل بين المغرب والعشا من أول ليلـة الجمعـة م ـه ،حـدثت بعـد المائـة الرابعـة مـن
الهجرة والثمانين.

كثيرا ،ففيها م اظر ٌة شهير ٌة بين ابن الصـل وأبـي
هـٰذه الصلة مما جر فيها البحث ً
محمد بن عبد السل ↓ ،وقد ُ بعت بع اية العلمة األلباين ،وهي م اظر ٌة علميـ ٌة
نافع ٌة ،ي بغي أن يطلع عليها الب العل ليستفيد من أدبها وعلمها.
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األَرْبَع»

الجمـع م ـه ،ال مزيـة لهـا علـ غيرهـا مـن ليـالي
وحك ُ هـٰذه الليلة حك ُ سائر ليـالي ُ
ُ
الجمع ،وات ا ُذها ممس ًما وزياد ُة المقيد عل المعتاد بدع ٌة م الفة للس ة.
ُ
وما يترتب عل ذ ٰل من شغب المساجد وغيرها حرا ٌ .
ُ
واألكل من الحلما وغيرها ال ثماب فيه ألجـل الليلـة ،وال مجـر ًدا ،بـل
واإلي اد فيها
حكمه حك ُ سائر ما ُي ف
ُ

غيرها من اإلقتار والتمسعة والم صدُ له.

واألحاديـث المرويـة فضـلها و الصـلة فيهــا كلهـا ممضــمع ٌة باتفـاق أهــل ال ــل
ُ
ومباحـث أزم ـة ميلـة بـين أئمـة الـدين وعلمـا
والعدالة ،وقد جر فيها م ـاظرا ٌ
اإلسل  ،و ُأبطلت  -وهلل الحمد والم ة.
وقد ُروي حديث حسن من رواية أنس ◙ أن ال بي ♀ قال« :مـنََّّ
أَّحَّيَّاَّسنَّةًَّ،أَّوََّّأَّمَّاتََّّبَّدَّعَّةًَّكَّانََّّلَّ َُّهَّأَّجَّ ُرَّمَّائَّةََّّشَّهَّيدََّّ،فَّلَّيَّحَّذَّرََّّالَّذَّينََّّ ُيخَّالَّ َُّفونََّّعَّنََّّأَّمـرََّّرَّ ُسـولََّّ
اللََّّ♀َّوَّاتَّبَّاعََّّآثَّارَّهََّّمَّنََّّالفَّتَّنَّةََّّوَّالعَّذَّابََّّاألَّلَّيمَّ».
ونسأل اهلل اإلعانة عل امتثال أمره ♀ ،واجت ـاب نهيـه ،وأن ُيعيـذنا الفت ـة
والعذاب .همين.
و ُأبطلت صلتا رجب وشعبان بلد مصر بسـعي الحـاك بـن دحيـة وأمـر ُسـلطان ا
الكامل محمد بن أبي بكر بن أيمب.
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قمله ؒ( :وقد ُروي حديث حسن)؛ لعله أراد من جهة المع  ،فإن مـن أهـل
ضعيف ،وهـٰذا ي ـع كـل
العل من ي مل عن حديث( :هـٰذا حديث حس ٌن) ،وإس اده
ٌ
فه ُيريدُ ون ُحسن مع اه ،وعل هـٰذا ُي ُ
المص ف
أبي عمر بن عبد البر وغيرهُ ،
حمل كل ُ
فإن هاٰذا الحديث ال يثبت من وجه ،واألشبه  -واهلل أعل  -أنه أراد ما فيه من المع .
ُ
وفضل إحيا الس ة وإماتة البدعة مستفي ٌ

أحاديث كثيرة.

ألقـابَّالملـوكَّالَّتـيَّيتَّخـذونَّهاَّثلثـ َُّةَّ
وقمله ؒ تعال ( :وأمر سلطان ا الكامـل)؛
ُ
أنواعَّ:
* النَّوعَّاألوَّل :جائزَّ؛ كتسميه باس (المل ) ،فم ا بته بهـٰذا الج س جائزةٌ.
* والثَّاين :نوعَّمحرَّمَّ؛ كـ(مل الملمك) ،فم ا ب ُته بهـٰذا الج س حرا ٌ .
* والثَّالث :التَّلقبَّبلقبَّفيهَّإجمالَّ ،ي ع عل اإلباحة تار ًة ،وعل الم ع تار ًة أخر ؛
كل ب (الكامل) ،و(العادل) ،و(الفاضل) ،و(الصالح) ،فإن هـٰذه األل ـاب إذا ُأريـد بهـا
ً
وصـالحا مـن كـل وجـه؛ كـان ذ ٰلـ
وعادال من كل وجـه،
كامل من كل وجه،
أن يكمن ً
ً
مم م ًعا الستبعاده.
ولهـٰذا أنكر علما الح ابلـة علـ أبـي عمـر الم دسـي المسـألة الشـهيرة قملـه عـن
تَّف ـيَّزَّم ـنََّّالمَّل ـكََّّ
ســلطان زمانــه( :اإلمــا العــادل) ،واعتــذر بروايــة الحــديثُ « :ول ـدَّ ُ َّ
العَّادَّلَّ» ،لـٰكن هـٰذا الحديث ال يثبتَّ.
ٌ
كامـل بال سـبة إلـ غيـره مـن
المصـف ال سـبي ،فهـم
ويكمن فيه وجـ ُه إباحـة إذا ُأريـد
ُ
ٌ
وصالح بال سبة إل غيـره مـن الـمالة ،وهلـ
المالة،
المالة،
ٌ
وعادل بال سبة إل غيره من ُ
ُ
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فما كـان مـن هــٰذا الجـ س ُمجمـ ًل وفيـه هــٰذا المع ـ  ،وارتضـاه ولـي األمـر ل فسـه؛
فم ا بته به جـائز ٌة ،وإن كـان األولـ لـه أن يرتكـه ،واألولـ ألهـل العلـ أن ُي ـا بُمه
بغيره.
والتأدب مع أصحاب األل اب بأل ابه شي ٌ جا

به الشريعة ،وتر ُك ُه جفا ٌ .

و «الصحيحين» كتاب ال بي ♀ إل هرقل قم ُلـه« :إلـ هرقـل عظـي
الرو » ،ف ا به ♀ بالل ب الذي ات ذه ،والشريعة قد جا
أولي الهيئا  ،مسائل ُم ررة ع د الف ها  ôتعال .

بحفظ ح ـمق
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وم ها ما يفعله ال اس هـٰذه األزمان من إخرا زكما أمماله

رجب دون غيره

من األزمان ال أصل له ،فالحك الشرعي أنـه يجـب إخـرا ُ زكـاة األمـمال ع ـد حـمالن
حملها بشر ه ،سما ٌ كان رج ًبا أو غيره.
ُ
تعجيل الزكاة عا ًما أو عامين بشـر وجـمد سـبب المجـمب واالسـتح اق
نع يجمز
رجب أو غيره.
ٌ
ع د الحمل ،سما ٌ
واهلل أعل .

صيصـه بـإخرا الزكـاة
ذكر ؒ هاهناَّأنََّّممَّاَّوقـعَّمـنَّالمحـدثاتَّيفَّرجـبَّ :ت
ُ
دون غيره من األزمان ،والشرع قد حك بإخرا الزكـاة ع ـد حـمالن حملهـا ،أمـا ت ييـد
شهر معين بذ ٰل فل يثبت فيه شي ٌ .
ُ
وحديث عثمان ع د مال

«المم ـأ» وغيـره الـذي قـال فيـه« :هــٰذا شـهرك الـذي

تؤدون فيه زكاتك » ،قال الزهري  -راويه عن السائب بن يزيد عن عثمـان  -قـال( :فلـ
ونسيت أن أسأله) ،ول ُيطلع عل تعيين هـٰذا الشهر من ريـ ممثـمق بـه،
ُيس الشهر،
ُ
كما نص علـ ذ ٰلـ ابـن رجـب «لطـائف المعـارف» وابـن حجـر «فـتح البـاري»،
شهرا معي ًا ،ث نُسي هـٰذا الشهر.
كأنه كانما يت صدون ً
ُ
الحـمل أخـر اإلنسـان
واألصل األممال أن ُت ر ع د حمالن حملهـا ،فـإذ حـال
زكاة ماله.
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وإذا أراد أن ُي د زكاة ماله شهر معين لئل يغل
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فاضل كـان
ً
عدها وتحر وقتًا

جائزا ،أما اعت ا ُد أن إخرا الزكاة له فضيل ٌة رجب أو غيره من األشـهر فهــٰذا
ذ ٰل
ً
ال فضيلة فيه.
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ومما بلغ ي عن أهل مكة  -زادها اهلل شر ًفا  -اعتيا ُد كثـرة االعتمـار رجـب ،وهــٰذا
أصل ،بل ثبـت حـديث أن رسـمل اهلل ♀ قـالَُّ « :عمـرَّةََّّفـيَّ
مما ال أعل له ً
رَّمَّضَّانََّّتَّعَّدَّ ُ َّلَّحَّجَّ ًَّة».

هـٰذا الذي ذكره المصـ ف ؒ تعـال قـد صـار عـاد ًة شـائع ًة كثيـر مـن ال ُبلـدان
اإلسلميةُ ،يعظ أه ُلها رجبًا بالعمرة فيه ،وصاروا ُيسممنها (ال ُعمرة الرجبية) ،ول يثبت
فضل العمرة رجب شي ٌ  ،وال كان هــٰذا مـن هـدي السـلف يت صـدون رج ًبـا بـأدا
الم ـر
العمرة فيه ،والشرع إنما جا بمد ت صد رمضان بأدا العمرة فيه الحـديث ُ
«الصحيح»َُّ «( :عمَّرَّةََّّفَّيَّرَّمَّضَّانََّّتَّعَّدَّ ُ َّلَّحَّجَّ ًَّة»).
أيضا عمم هـٰذا الحديث وخصمصه ،والصَّحيح أنـه
عل أن أهل العل م تلفمن ً
عا

ح كل أحد.
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ومما أحدث العما صيا ُ أول خميس م ه معت دين أنه ُسـ ٌة ألجـل رجـب ألول ليلـة
جمعة م ه ،ولعله أن يكمن هخر جماد اآلخرة ،وذ ٰل بدع ٌة ،بـل صـيا ُغـرر الشـهر -
أواخره  -س ٌة ثابت ٌة من كل شهر ،وكذ ٰل صم ال مـيس
وسرره  -وهي
ُ
وهي أوائ ُله – ُ
صـرف
أيضا ،فل خصمصية لرجب ذ ٰل كله إال
ُ
من كل جمعة كل شهر س ٌة ثابت ٌة ً
العما عن الس ة بال ية دون الفعل.
واهلل أعل .

مَّنَّالمحـدثاتَّالَّتـيَّأحـدثهاَّالنـاس :صـيا ُ اليـم الـذي ليلتُـه تمافـ ُ أول جمعـة مـن
ُ
ميس رجب وقد
رجب ،وقد يكمن ذ ٰل ال
ُ
يكمن جمـاد اآلخـرة ،وهــٰذا شـي ٌ
ُمحد ٌ
ث ل تأ به الشريعة ،والشريعة إنما ت صد صيا ُغرر الشهر.
 ،ال أوائ ُلـه؛ ألنهـا هـي التـي

و( ُغرَّ َُّرَّالشَّهر)َّيفَّأصحََّّقوليََّّأهلَّالعلمََّّ:هيَّأيا البـي

ذكر فضلها ،وكما ُتسم أوائل الشهر ( ُغـر ًة) باعتبـار البـد ؛ فـإن أيـا
ورد األحاديث ُ
الب ـي

ُتســم ( ُغــرةً) باعتبــار ابيضــاض ليلهــا وضــيائه ،وهــي أول ـ بالت ــدي ؛ لثبــم

األحاديث فيها ،وانع ا ُد اإلجماع عل تعيين أيا البي

بالفضـيلة الثلثـة األيـا مـن

كل شهر :وهي الثالث عشر ،والرابع عشر ،وال امس عشر.
أيضـا أيـا
وأمَّاَّ( ُسرَّ َُّرَّالشَّهر) فهي
أواخره ع د الجمهمر ،ومن أهل العل من يجعلها ً
ُ
الب ـي

 ،ل ــٰكنََّّالص ـحيح أنهــا أواخــر الش ـهر :الث ـامن والعشــرين ،والتاســع والعشــرين،
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والثلثين؛ الستسرار ال مر فيها؛ يع ي بذهاب ضمئه ،فإن ال مر يستس ُر هـٰذه األيا
ـدوحا ،بــأن يصــم اإلنسـ ُ
ـان الث ـامن والعشــرين،
ليــاليهن ،فيكــمن صــم ُ هخــر الش ـهر ممـ ً
ناقصا ،فإن كان تاما صا الثلثين ،وهـٰذا ممـا يـدخل
والتاسع والعشرين ،إن كان الشهر ً
عمم صيا ثلثة أيـا مـن كـل شـهر ،فـإذا شـا صـامها البـي

 ،وإذا شـا صـامها

أواخر الشهر ،فإن كل فضيلةٌ.
قال( :وكذ ٰل صم ال ميس من كل جمعة كل شـهر)؛ أي مـن كـل أسـبمع ،فـإن
األسـبمع ،فمَّمـا َُّيسـتحبَّ :صـم ال مـيس مـن كـل أسـبمع
الجمعة ُتطلـ و ُيـراد بهـا
ُ
الشهر ،واألحاديث المروية فيه ضعيف ٌة ،لـٰكن انع د اإلجماع عل استحباب صـيا يـم
وغيره من أهل العل  ôتعال .
ال ميس ،كما ن له ابن قدامة ُ
وال ُخصمصية لرجب يم معين من هـٰذه األيـا المـذكمرة ،بـل هـم كسـائر شـهمر
الس ة.
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ومما يعتمده العما

رجب وشعبان ورمضان من إقباله عل الطاعة فيها أكثر مـن

ٌ
غيرها ،فإذا أدبر أعر ُضما ع ها كأنه ل ُي ا بُما بها إال فيها ،وذ ٰل
جهـل واسـتيل ٌ
من الشيطان عل قلمبه  ،بل اع ُة اهلل واجبـ ٌة جميـع األزمـان واألمـاكن ،وثما ُبهـا
بع ـ

أشــد مــن بع ـ

وأكثــر ،كمــا أن معاصــي اهلل تعــال محرم ـ ٌة جميــع األزم ــة

إثما وع ابًا ،وقد ثبت أن رسمل اهلل ♀ قال« :اتَّقََّّ
واألمك ة ،و بعضها أشد ً
اللََّّحَّيَّثَُّمَّاَّ َُّكنَّتَّ» ،وثبت أنه ♀ قال« :اعَّ َُّبدََّّاللََّّكَّأَّنَّكََّّتَّرَّا َُّه» ،وهـٰذا عـا

كـل

حين ومكان ،فل ت صيص لزمن دون زمن ،وال مكـان دون مكـان ،إال مـا حـث الشـرع
عليه من فعل أو ترك زمان أو مكان.
واهلل أعل .

المص ف ؒ تعال مَّنَّمحـدَّثَّاتََّّالعـوامََّّيفَّهــٰذهَّاألشـهرَّالثَّلثـةََّّ-رجـبَّ،
ذكر ُ
ُ
اإلقبال عل الطاعة فيها أكثر مـن غيرهـا ،والشـهر الـذي ُمـد فيـه
وشعبانََّّورمضانََّّ:-
ُ
إكثاره من الطاعـة
اإلقبال عل الطاعة واإلكثار م ها هم
رمضان ،فالمشروع لإلنسان هم ُ
رمضان ،و العشر األوائل من شهر ذي الحجة ،فإن هـٰذينَّالمقتين مما جـا الشـرع
بتعظي العمل فيهما ،وما عدا ذ ٰل فالشهمر فيه سما ٌ .
والمتكلَّمونَّيفَّهـٰذهَّالمسألةَّال َُّيفرَّقونَّبينَّمأخذينَّاثنينَّ:
ُ
• أحدهما :إي اع العبادة.
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• والثَّاين :االجتهاد فيها.
فتجد أن من المعاظ من ي ُلم ُ ال اس و ُيع ُفه عل قلة التعبد بعد شـهر رمضـان ،ومـا
كان من هـٰذاَّالج س فهم الملم فيه؛ ألن الشرع جا بتعظي االجتهاد العبادة ،وال بي
♀ كانت حاله رمضان مـن االجتهـاد ليسـت كحالـه غيـر السـ ة ،وإنمـا
اللم عل ترك إي اع العبادة ،وأما أن ي مل اإلنسان وعظه( :قد ك ت ت ت ُ ال ـرهن
رمضان مرا عديدة ،وها أنت ال ت تمه إال الشهر مر ًة!) ،فإن العيب بمثل هـٰذاَّليس
بعيب؛ ألن االجتهاد العبادة رمضان ال يكمن له كما لغيره من الشهمر.
صحه إذا تركما العبـادة وعطلمهـا ،فيلـم ُمه علـ تـرك
فمن أراد أن ي صح ال اس ي ُ
إي اع العبادة ،وأما ُ
ٌ
وإدبـار ،وهـي ُت بـل مـع
إقبـال
ترك االجتهـاد فيهـا ،فـإن ال فـمس لهـا
ٌ
شرف الزمان وت م عل العبادة.
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نمحـا ♀ أن يعمـل
وقد ُروي حديث ممضمع مرفمع :أن اهلل تعال أمـر ً
السفي ة رجب ،وأمر المؤم ين الذين معه بصيامه كله.
وال يلز من ذ ٰل لم صح شرعي ُة صممه جميعه اآلن؛ ألن شرع من قبل ا ليس شـر ًعا
ل ا عل الصحيح الم تار ،إال إذا ورد شر ُع ا بت ريره فيكمن شر ًعا ل ا بت رير شرع ا إياه،
ال بشرع من قبل ا ُمجر ًدا.
واهلل أعل .

المص ف ؒ تعال ه ا عل أمر يتعل بما ذكر ُه من األحاديث التي سـلفت،
نبه ُ
ٌ
ٌ
ممضمع كما ذكـر ،ولـم صـح
حديث
هخر جا فيه األمر بصيا رجب ،وهم
وهم
ٌ
حديث ُ
شـرع
شـرع مـن قبل ـا
ف ُيعترض عليه بهـٰذه المسألة المشهمرة ع د األصمليين ،وهي هـل
ٌ
ُ
ل ا؟ ،و ذ ٰل قمالن ،والَّذيَّعليهَّاألكثرَّهوَّأنََّّشَّرَّعَّمَّنَّقبلناَّشرعَّلناَّ،وهـوَّالصـحيحَّ
بشرطينَّاثنين:
*َّأوَّلهما :ثبم ُ كمن ذ ٰل شريع ًة له بطري صحيح.
*َّوالثَّاين :عد ورود ما ُيبط ُله شرع ا.
فإذا ثبت ُ
كمن شي شر ًعا لهـ  ،ولـ يـأ إبطا ُلـه الشـرع؛ جـاز العمـل بـه ،وصـار
شر ًعا ل ا.
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والمراد ب مل ا( :من قبل ا)؛ يع ي من أهل الشرائع الصحيحة ،ولـيس المـراد كـل مـن
ت دم ا.
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وقــد ُروي ــا كتــاب ابــن الس ـ ي و«الترغيــب والترهيــب» للتيمــي وغيرهمــا بإس ـ اد
رجب قال« :اللَّ َُّهمََّّ
ضعيف ،عن أنس ◙ عن ال بي ♀ أنه كان إذا دخل
ٌ
بَّارَّكََّّلَّنَّاَّفَّيَّرَّجَّبَّوَّشَّعَّبَّانََّّ،وَّبَّلغَّنَّاَّرَّمَّضَّانَّ».
والحديث الضعيف يجمز العمل به فضـائل األعمـال والمـماعظ دون األحكـا
الحلل والحرا  ،وصفا اهلل تعال .
واهلل أعل .

ضعيف ،وال ُ
ٌ
مل المسألة  -وهي العمـل بالحـديث
حديث
هـٰذا الحديث المشهمر
ٌ
الضـــعيف  -ت ـــد  ،فالـــدعا بمثـــل هــــٰذا الـــدعا لـــ يثبـــت فيـــه حـ ٌ
ــديث عـــن ال بـــي
♀.
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فصل فيما يتعلَّق برعبان وجا أُح ث فيه

أليف بين أحاديثه،
ت د الكل عل صيامه كله أو بعضه أو أكثره ،والحكم ُة فيه ،والت ُ
وقد اتف العلما عل جماز صيا جميع شـعبان ووصـله برمضـان ،واسـتدلما بحـديث
رواه أبـــم داود والترمـــذي وال ســـائي وابـــن ماجـــه عـــن أ ســـلمة ▲ عـــن ال بـــي
شهرا تاما إال شـعبان يصـ ُله برمضـان ،وقـال
♀؛ أنه ل يكن يصم ُ من الس ة ً
الترمذي« :حس ٌن».
ُ
شعبان؛ فإنه
أما إذا ل ي ُص شعبان كله ،ول يكن له عاد ٌة بصيا أيا معتادة ،وانتصف
ُيكره الصم ؛ لما رو أبم داود والترمذي وال سائي وابن ماجه عن أبـي هريـرة ◙
وموا» ،قــال الترمــذي:
انَّف ـلََّّتَّ ُص ـ َُّ
أن رســمل اهلل ♀ قــال« :إَّذَّاَّانَّتَّص ـفََّّش ـعَّبَّ َُّ
صحيح».
«حس ٌن
ٌ
كرا ،وال يلز مـن ال كـارة
وقد ضعف هـٰذا الحديث بع ُ األئمة ُ
والحفاظ وجعله ُم ً
بعضه من التحديث به ل كـارته ،وال كـــارة فيـه مـن تفـرد العـل بــن
الضعـ ُ
ف ،وامت ع ُ
عبــد الــرحمن بروايتــه ،وفيــه م ـ ٌ
ـلما احــتج بــه
ـال ع ــد أئم ـة ه ــٰذا الشــأن ،ل ــٰكن مسـ ً
«صحيحه» ورو له أحاديث ،فهم عل شر ه.
نظرا إل علة ال هي عن الصم بعد نصف
ولعل من امت ع من الحفاظ من التحديث به ً
شعبان ،وهي الضعف عن رمضان ،وهم غير صحيح؛ ألن الضعف محصـ ٌل بصـم كـل
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نصفه ،مع تجميز العلما صيا جميع شعبان.

قال الترمذي :ومع هـٰذا الحديث ع د أهل العل  :أن يكمن الرجل ُمفط ًرا  ،فإذا ب ي
شي ٌ

شعبان أخذ صممه لحال شهر رمضان.

غيرهُ :يشب ُه أن يكمن عل مع كراهة صم يم الش أن يكمن ذ ٰلـ اليـم
وقال ُ
ُمفط ًرا.
وقد رو الب اري ومسل ٌ وأبم داود والترمذي وال سائي وابن ماجه عـن أبـي هريـرة
◙ عن ال بي ♀ أنه قال« :الََّّتَّقَّدَّ َُّمواَّصـوَّمََّّرَّمَّضـانََّّبَّيـوَّمََّّوَّالََّّيـوَّمَّيَّنََّّإَّالََّّ
جلََّّفَّلَّيَّ ُصمََّّذَّٰلكَّالصَّوَّمَّ».
وم َُّهَّرَّ َُّ
ص َُّ
كونََّّصَّوَّمَّيَّ ُ َّ
أَّنََّّيَّ َُّ

المص ـ ف ؒ تعــال
ذكــر ُ

صــدر ه ــٰذا الفصــل اإلشــارة إل ـ األحاديــث التــي

ت دمت صـيا شـعبان كلـه أو بعضـه أو أكثـره ،وسـب أن الصـحيح أن مـن أ لـ مـن
الصحابة الكلية فإنه أرادوا بذ ٰل أكثر الشهر ،ومن هـٰذا الج س ُ
قمل أ سلمة« :إنه ل
ـهرا تام ـا إال شــعبان يص ـ ُله برمضــان»؛ (التم ـا ُ ) باعتبــار غلب ـة
يكــن يصــم مــن الس ـ ة شـ ً
الصمرة ،وكمن ال بي ♀ يصم أكثر الشهر ،كمـا وقـع الروايـا األخـر
المصرحة بذ ٰل  ،وم ها حديث عائشة الذي ت د .
ُ
ب لحكمـة الشـريعة تمييـز الفـرض
الم اس ُ
وبهـٰذا ُيجمع بين هـٰذه األحاديث ،وهم ُ
فرضا.
عن ال فل ،فإن رمضان هم الشهر الذي ي تص بصيامه كله ً
المص ف ؒ تعال اتفاق العلما عل جماز صيا جميع شـعبان ،فـإذا
وقد ن ل ُ
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جائزا ،لكنََّّالَّذيَّيظهرَّأنََّّالسـنَّة هـي صـيا أكثـره ال
أراد اإلنسان أن يتطمع بذ ٰل كان ً
صيا جميعه.
ث أورد بعد ذ ٰل مسأل ًة أخر فيمن (ل يص شعبان كله ،ول يكن لـه عـاد ٌة بصـيا
ُ
شـعبان) ،فـذكر أنـه ( ُيكـره الصـم ) فيـه ،ألجـل هــٰذا
أيا معتادة) من شعبان (وانتصف
انَّفــلََّّ
الحــديث وهــم حــديث أبــي هريــرة ع ــد أصــحاب الس ـ ن«( :إَّذَّاَّانَّتَّص ـفََّّش ـعَّبَّ َُّ
وموا»).
ص َُّ
تَّ ُ َّ
وهـٰذا الحديث قد است كره جماع ٌة من الحفاظ الكبار؛ كأحمد ابن ح بل ،وأبي ُزرعة
الــرازي ،وأبــي داود السجســتاين ،هخــرين ،وهـوَّاألشــبه؛ أن ه ــٰذا حـ ٌ
ـعيف ال
ـديث ضـ ٌ
يصح.
[ج ألة] :إذا قال ال ائل :إن هـٰذا الحديث من رواية العل بن عبد الرح ٰمـن عن أبيه
صحيحا عل شر
عن أبي هريرة ،وقد خر مسل ٌ هـٰذه ال س ة ،فيكمن هـٰذا الحديث
ً
مسل  ،فما الجماب؟
[الجواب] :أن هـٰذا الحديث من نس ة انت ـ مسـل ٌ م هـا ،ومـا كـان مـن ال سـخ التـي
ُي ت ـ مــن أحاديثهـا ال ُي ــال( :علـ شــر مســل ) ،والـدليل هــم أن هــٰذا الحــديث مــع
مسلما أعرض ع ه ،وصاحب الصـحيح إذا أعـرض عـن حـديث
الحاجة إليه بابه فإن
ً
مع الحاجة إليه الباب ،فإنه ُيشير إل تعليله ،وال سيما إذا صار نس ة ي ت ي م ها.
ٌ
ضعيف ال يصح ،وال ُيكره الصيا بعد انتصـاف شـهر شـعبان،
حديث
فهـٰذا الحديث
ٌ
رجل يصم ُ عاد ًة فله ذ ٰل ،
وإنما الم هي ع ُه هم ت د صم رمضان بيم أو يممين ،إال ً
وأمَّاَّماَّعداَّذَّٰلكَّفمنهيََّّعنهَّعلىَّقولينَّاثنين:
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أحدهما :الكراهة.
َُّ
•
• والثَّاين :التحري .
والصَّحيح  -واهلل أعل  -هم ال مل بتحري ت د شهر رمضان بيم أو يممين لمن ل

ريره درس «م اصـد الصـم » ألبـي محمـد بـن عبـد السـل
تكن له عاد ٌة ،كما ت د ت ُ
وهم أحد دروس (برناج اليوم الواح ).
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فيب بغي االهتما بالفرائ

من الصم وغيره واالعتداد لها ،وكـذ ٰلـ ال ُ
مافـل ،وقـد

قالت عائش ُة ▲« :ك ا نُعد لرسمل اهلل ♀ ع د ال م سـماكه و ُهـمره»،
ُ
يكمن بأمر رسمل اهلل ♀.
وذ ٰل إنما
وله ــٰذا المع ـ كــان رســمل اهلل ♀ فيمــا ُروي ع ــه إذا كــان هخـ ُـر يــم م ـن
َّمبَّارَّكَّ،شـهَّرَّ
كمََّّشَّهَّرَّعَّظَّيمََّّ،شَّهَّر َُّ
اسَّ،إَّنَّ َُّهَّأَّظَّل َُّ
شعبان ي طب وي مل خطبته« :أَّيَّهَّاَّالنَّ ُ َّ
اللَُّصَّيَّامَّ َُّهَّفَّرَّيضَّ ًةَّ،وَّلَّيَّلَّ َُّهَّتَّطَّوَّ ًعا».
فَّيهََّّلَّيَّلَّةَّخَّيَّرََّّمَّنََّّأَّلَّفََّّشَّهَّرََّّ،جَّعَّلََّّ َّ
وروي عن أنس ◙ قال« :كـان أصـحاب رسـمل اهلل ♀ إذا اسـتهلما
ُ
شعبان أكبما عل المصاحف فعر ُضمها ،وأخـر المسـلممن زكـاة أمـماله ُي ـمون بهـا
المسكين والضعيف عل صيا شهر رمضان ،ودعت المال ُة الذين بالسجمن ،فمن كـان
عليه حد أقاممه عليه ،وإال خلما سبيله ،حت إذا نظر المسلممن إل هلل شهر رمضـان
اغتسلما واعتكفما».
المـؤَّمَّنََّّ ُيعـدََّّنَّفَّقَّتـ َُّهَّ،وَّ َُّقوَّتـ َُّهَّ
و حديث مرفمع عن أبـي هريـرة ◙ مرفم ًعـا« :أَّنََّّ ُ
المسَّلَّمَّينََّّوَّعَّوَّرَّتَّهَّمَََّّّ-يع ي رمضان َّ،-فَّ َُّهوََّّ ُغنَّمََّّلَّلَّ َُّمؤَّمَّنََّّ
لَّلَّعَّبَّادَّةََّّ،وَّأَّنََّّالفَّاجَّرََّّ ُيعَّدََّّلَّغَّفَّلَّةََّّ َُّ
نَّقَّمَّةَّلَّلَّفَّاجَّرَّ».
قال بع

ُ
رمضان أن يفرحما ويستبشروا
علما السلف  :ôي بغي لل اس إذا دنا

بدُ نُمه ،ويدعم اهلل تعال  ،ويسـأ ُلمه أن ُيـبلغه إيـاه ،ويـمف ه لصـيا أيامـه وقيـا لياليـه،
و ُيج به فيـه الفسـمق والعصـيان ،ويم ئُـما نفمسـه علـ أن ُيشـمروا ألدا ح ـه ،وأن
يترا ُوا الهلل ليلة الثلثين من شعبان فعل من يستعج ُل ل دو غائب كري  ،وي ملما مـا
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اللُ».
وَّالَّيمَّانََّّ،وَّالسَّلَّمَّةََّّوَّالَّسَّلَّمََّّ،رَّبَّيَّوَّرَّبَّكََّّ َّ
اللَُّأَّكَّبَّ َُّرَُّ َّ،ثمََّّيَّدَّ َُّعو».
وروي أنه كان ي ملَّ « :
ُ
و رواية« :أَّسَّأَّ ُ َّلَّاللََّّالتَّوفَّيقََّّلَّمَّا َُّيحَّبََّّوَّيَّرَّضَّى».
وكان علي ◙ ال يستشرف لهلل إال لهـلل رمضـان ،وكـان إذا نظـر إليـه قـال:
«اللَّ َُّهمََّّأَّدَّخَّلَّ َُّهَّعَّلَّيَّنـاَّبَّالسـلمةَّوالسـلمََّّ،وَّالصـحَّةََّّمـنََّّاألَّسـقَّامََّّ،وَّالفـرَّاغََّّمـنََّّاألَّشـغَّالََّّ،
وَّرَّضنَّاَّفَّيهََّّبَّاليَّسَّيرََّّمَّنََّّالنَّوَّمَّ».
وروي عن ابن عباس ◙ع ه أنه كان يكـره أن ي تصـب للهـلل انتصـابًا ،ولــٰكن
ُ
يعتر ُض وي مل« :اهلل أكرب ،الحمد هلل الذي ذهب بهلل كذا ،وجا بهلل كذا».
وقال بع

السلف« :ال ي م

وجه الهلل يدعم ،بل ُيعـرض ع ـه وي ـمل مـا ي ُ
ـمل

وهم ال ي ظر إليه أو ُم طل ً ا ع ه».
وكره مجاهدٌ الصم واإلشارة ع د رؤية الهلل.
ف ال عبد العزيـز بـن أبـي رواد :كـان المسـلممن ي ملـمن ع ـد حضـرة شـهر رمضـان:
شـهر رمضـان وحضـر ،فسـلمه ل ـا وسـلم ا لـه ،وارزق ـا صـيامه وقيامـه،
(الله قد أظل
ُ
وارزق ا فيه الجد واالجتهاد وال ـمة وال شـا  ،وأعـذنا فيـه مـن الفـتن ،ووف ـا فيـه لليلـة
خيرا من ألف شهر) ،وكانما يجتهدون إحراز حظمظه من خيـره
ال در ،واجعلها ل ا ً
بممجبا رحمته ومغفرته ،وباهلل التمفي .
وبركته ،ويت ربمن إل اهلل ُ
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المص ف ؒ تعال حديث أبي هريرة ال هي عن ت د رمضان بيم
بعد أن ذكر ُ
وال يممين الثابت الصحيح ،وفيه الت بيه إلـ االهتمـا بصـيا رمضـان بحيـث ي طـع
المر عن ت د شي من صيامه قبله؛ نبه إل أن الشـريعة جـا

بــ(االهتما بـالفرائ

واالعتــداد لهــا) ،فــذكر ذ ٰل ـ حــديث عائشــة «الص ـحيح»«( :ك ـا نُعـد لرســمل اهلل
♀ ع ـــد ال ـــم ســـماكه و ُهـــمره» ،وذ ٰلـــ إنمـــا يكـ ُ
ــمن بـــأمر رســـمل اهلل
♀)؛ ألن له المالية بالزوجية.
ث أورد مما يتعل بـهـٰذا المع ـ الحـديث المـروي أن ال بـي ♀ (إذا كـان
ٌ
ضعيف ،قد أخرجه ابن
مشهمر
حديث
طب )...إل هخره ،وهـٰذا
هخر يم من شعبان ي
ٌ
ُ
ٌ
ُ
خزيمة وغيره.
ث أردفه بحديث ثان (عن أنس ◙) ،وقد ضعف ابـن رجـب هــٰذا الحـديث
ُ
الحـديث الـذي يليـه وهـم حـديث (أبـي هريـرة ◙
«لطائف المعارف» ،وكـذ ٰلـ
ٌ
ضعيف.
حديث
المؤَّمَّنََّّ ُيعَّدََّّنَّفَّقَّتَّ َُّه )»...إل هخره .رواه أحمد وغيره ،وهم
مرفم ًعا« :أَّنََّّ َُّ
ٌ
ث ذكر ما جا عن بع

علما السلف من الفر برمضان إذا دنـا واالستبشـار بـدنمه

ودعـا اهلل ▐ تبليغـه والتمفيـ لصـيا أيامـه وقيـا لياليـه ،وتج يـب العبـد فيـه
باب من أعظ
الفسمق والعصيان ...إل هخر ما ذكر من اآلداب المستحبة؛ ألن رمضان ٌ
أمر ُمستحب.
مطلمب ،والتهيؤ لذ ٰل
أمر
ٌ
ٌ
أبماب الفضل ،والتعرض لل فحا فيه ٌ
ثابت أحاديـث عـدة ،كـانما
ث ذكر ما ي بغي من ترائي الهلل ليلة الثلثين ،وذ ٰل
ٌ
يترا ون الهلل زمن ال بي ♀؛ كحديث ابن عمر ع د أبي داود وغيره.
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ث أتبعه بذكر ما ي بغي أن ُي ال ع د رؤية الهلل ،وأورد فيه حديثًا ،ثـ أورد فيـه شـي ًئا

ممقم ًفا عن (علي) وعن (ابن عباس) ،وذكر ما جا عن بع

السلف من كراهيـة ال يـا

( وجه الهلل) ،و(الصم واإلشارة ع ده) ،وإنما كرهما هـٰذا لـئل ُيظـن التمجـه إلـ
الهلل بالعبادة؛ ألن من األم من ُتعظ ال يـرين ،فيعبـدون الشـمس وال مـر ،فكـره مـن
كره من السلف ذ ٰل لئل ي ع العبدُ

مشابهته .

المص ف ؒ تعال هاه ا فيما ُي ال إذا
واألحاديث واآلثار التي ورد مما ذكره ُ
يثبت م ها شي ٌ  ،بل الَّيثبتَّحديثَّصحيحََّّيفَّاألذكـارَّالَّتـيَّوردتَّعنـدَّ
دخل الشهر ال ُ
ٌ
صـحيح» ،فمـا ُروي
رؤيةَّالهلل ،كما قال أبم داود« :ليس هـٰذا الباب
حـديث مسـ دٌ
ٌ
من أحاديث الذكر الذي ُي ال ع د رؤية الهلل ضعيف ٌة.
لـٰكن ثبت ذ ٰل شي ٌ عن أصحاب ال بي ♀ ،وهم فائـد ٌة ُيرحـل إليهـا،
ف د رو البغمي «معج الصحابة» بس د عل شر الصحيح عن عبد اهلل بـن هشـا
أصحاب ال بي ♀ يتعلممن الدعا كما يتعلممن ال رهن،
◙ قال« :كان
ُ
هر أو السـ ُة :اللهـ أدخلـه علي ــا بـاألمن واإليمــان ،والسـلمة واإلســل ،
إذا دخـل الشـ ُ
وجمار من الشيطان ،ورضمان من الرح ٰمـن».
ذكر هـٰذه الفائدة الحافظ ابن حجر كتاب «اإلصـابة» ترجمـة عبـد اهلل بـن هشـا
راوي هـٰذا األثر ،وكل الذين ص فما األذكار ل يذكروا هــٰذا األثـر ،فيكـمن المشـروع
ُ
فعل ما كان عليه الصحابة  -رضمان اهلل ع ه  -من اإلتيان بهـٰذا الذكر.
ُ
يرحـل للحـديث الماحـد إلـ بلـد بعيـد» ،فهــٰذه
الشعبي ؒ ي مل« :كان الرجل
فائد ٌة عظيم ٌة يعرفها من عرف العل  ،وأراد العبادة ،فاإلنسان الذي يعرف است با العل
واست راجه ،و ُيريد أن يتعبد هلل بـه؛ يطمـئن قلبُـه إلـ التعبـد بمثـل هــٰذا الـذكر الـذي ال
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األثر ورد بس د خر الب اري به حديثًا من أوله إل هخـره،
ُي تلف صحة إس اده ،بل ُ
ممقمف عل شر الصحيح».
ولذ ٰل قال الحافظ« :هـٰذا
ٌ
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األَرْبَع»

فصل
فيما أُح ث في شعبان جن الب ع
ُأحدث فيه صل ٌة ُتسم (األلفية)ُ ،تفع ُل ليلة ال صف م ه جماعة ،و ُيهـت بهـا أشـد
وسميت بـ(األلفية) ألنه ُي رأ فيها ألف مرة﴿ :ﭑ ﭒ
اهتما  ،وأكثر من ُ
الجمع واألعيادُ ،
ﭓ ﭔ ﭕ﴾ [اإلخلص]؛ ألنها مائـ ُة ركعـة ،كـل ركعـة ُت ـرأ فاتحـ ُة الكتـاب مـر ًة،
أثـر إال
وبعدها سمرة اإلخلص عشر مرا  ،وهي صـل ٌة ميلـ ٌة لـ يـأ بهـا خبـ ٌر وال ٌ
ممضمع.
ضعيف أو
ٌ
ٌ
وال تغتر بذكر صاحبي «قم ال لمب» و«إحيا علم الدين» لها ،وال ب مل ال طيب
ُ
رسمل اهلل ♀ وصـفه ،وحـث
ابن نباتة ُخطبه وصف شعبان( :أ ب
عل قيا ليلة نصفه) ،فإن ذ ٰل جميعه ب صمصيته ال أصل له.

المص ف ؒ تعال ه ا يذكر محدثا شعبان حذو ال ذة بال ذة فيما ذكـره
شرع ُ
من محدثا رجب.
فذكر من ذ ٰل الصلة التـي تكـمن ليلـة ال صـف مـن شـعبان ليلـة ال ـامس عشـر،
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المسماة بـ(صلة األلفية) ،وهي صل ٌة محدث ٌة ُمبتدع ٌة ل يثبت فيهـا شـي ٌ وال أتـ فيهـا
خب ٌر.
المص ف إل عد االغتـرار بـذكر صـاحب (« ُقـم ال لـمب») وهـم أبـم الـب
ونبه ُ
المكي ،وصاحب («إحيا علم الدين») وهم أبم حامد الغزالي.
وهما رجلن لهمـا كـل ٌ حسـ ٌن أعمـال ال لـمب وأحمالهـا ،لــٰكن كتابيهمـا ُحشـيا
باألحاديث الضعيفة والماهية.
كما نبه إل عد االغرتار بما جا

بع

مشهمر لـه
أديب
(خطب ابن نباتة)  -وهم ٌ
ٌ

ـب مشــهمر ٌة  ،-وقــد قــال وصــف شــعبان( :أ ـب رسـ ُ
ـمل اهلل ♀
خطـ ٌ
وصفه ،وحث عل قيا ليلة نصفه).
وهـٰذا من المه العظي  ،إذ ل ُيط ب ال بـي ♀ مـد شـعبان وال حـث
علـ قيــا ليلــة نصــفه ،والخطبــا ََُّّواألدبــا ََُّّيتوسـعونَّيفَّاأللفــايفَّيفَّالتَّعبيـرَّعـنَّأحكــامََّّ
الشَّريعةَّفيقعونَّيفَّمثلََّّهـٰذا.
والسلم ُة أن يتمق اإلنسان فيما ُي ب ُر به عن الشريعة ،وال ُي بر إال بـأمر قـد أخبـر بـه
الشرع ال رهن أو الس ة ،أو جا عن الصحابة  -رضمان اهلل ع ه  ،-أما التمادي
األلفاظ ف د ُيمق ُع ال مل عل اهلل بغير عل .
ـمع  -عــن قــمل مـن ي ــمل( :إن
وقــد ُســئل شــي ُ ا ابـ ُن بــاز ؒ تعــال  -وأنــا أسـ ُ
المساجد تشتكي إل اهلل من ترك الصلة فيها) ،ف ـال :ومـا ُيدريـه أن المسـاجد تشـتكي
إل اهلل؟!
كثير من البشر ،لـٰكن العاقـل إذا ميـز علـ أنهـا مب يـ ٌة
وهـٰذه الكلمة قد يستحس ُها فئا ٌ ٌ
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عل غير عل  ،بل هم تعدٌ ،
وقمل عل اهلل  بغير عل .
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في بغــي أن يتــمق ال طيــب والــماعظ وال ــاص ألفاظــه إذا قــص عل ـ ال ـاس أو
وعظ ُه أو خطبه  ،وأن يحترز م ها أشد من احترازه من رشاش بمله عل ثمبه؛ ألنه قد
ويشيع بي ه .
يجري عل لسانه لف ٌظ ،فيب ي عليه ال اس أحكا ًما ،أو يجعلمنه سائ ًغا،
ُ
ومن فحص ألفاظ ال اس وجد هـٰذا.
مـثل اسـ (الشـارع) علـ غيـر اهلل
ً
فأنت تسـمعمن اليـم
كثيـرا مـن ال ـاس مـن ُيطلـ ُ
ً
▐ ،والشريعة ل تأ بهـٰذا  -كما سب  ،-وإنما يجمز أن ُي بر عن اهلل 
ـارع وال ُمشــر ٌع،
خب ـ ًرا ،وأم ـا غيـ ُـره فــل ُي ـال ل ـ ُه ،فــل ُي ــال :إن ال بــي ♀ شـ ٌ
وكذ ٰل ما ُيسم

ال مانين بـ(المشرع) و(المجلـس التشـريعي) وأشـباهها؛ كلهـا مـن

األلفاظ الم الفة للشريعة ،وقد صار بع

ال ـاس يستحسـ ُها ويسـتعملها أشـباه لهـا

من الكل الذي را .
الب العل ي بغي أن ُيميز ألفاظه ،وأال تجري عليه كلم ٌة إال بتمحيصها وال ظر
لـٰكن
ُ
فيها ،وإذا وجد كلم ًة لها الشريعة صار هــٰذه الكلمـة أولـ مـن تلـ الكلمـة ،كمـا
ذكرنا فيما سلف ممن عبـر ب ـمل( :عـاد ُة اهلل) ،وذكرنـا أن هــٰذا ممـا سـمغه بعـ ُ أهـل
العل .
وقــد أخب ـرين شــي ا الش ـ ُ
يخ بكـ ٌـر أبــم زيــد أن ـه ســأل الش ـيخ عبــد العزيــز ابــن بــاز
التسعي يا عن هـٰذه الكلمة قمل ابن عساكر( :وعادة اهلل هت أستاره معلمم ٌة)،
ف ال :ال بأس به.
وهـٰذا الذي قاله الشيخ ؒ تعال ُمتج ٌه ،لـٰكن التعبيـر بمـا جـا

الشـريعة وهـم
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(س ُة اهلل) أول من مثل هـٰذه األلفاظ.
الب العل
وإذا تحرز
ُ

ألفاظه ،وصار ُأذ ُنه ُمميز ًة للكل بمزنه بميزان الشريعة،

س ـل لســانُه ،وإذا كــان يتجــرع مــا يســم ُع م ـن الكــل دون تمييــز ،وقــع الغل ـ عل ـ
الشريعة.
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وكذ ٰل ذكر الثعلبي

( )1

خير من ألف شهر ،فإنـه
«تفسيره» بأنها ليل ُة ال در التي هي ٌ

المبـين ليلـة
با ٌل ال أصل له ،بل ذكـر اهلل تعـال أنـه أنـزل ال ـرهن الـذي هـم الكتـاب ُ
مباركة ،ووصفها بأنها ُيفرق فيها كل أمر حكي  ،ث بين ▐ بأن تلـ الليلـة
شهر رمضان لما كتب صـيامه ،وأنـه أيـا ٌ معـدودا ٌ  ،ف ـال﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ﴾ [الب ـــرة ،]185:ثـــ قـــال تعـــال ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [ال ـــدر]،
خير من ألف شهر ،تل مجممع الثلث اآليـا
ووصفها بأنها ٌ
البع

الـبع

جمـل ،و
ً
ُم

ُمفص ًل ،و ال ـدر ُمبي ًـا أن ليلـة ال ـدر شـهر رمضـان ،ف ـد ثبتـت األحاديـث

الصحيحة ذ ٰل وأوضحت ُه.
واهلل أعل .
وكان للعما بها افتتان عظي ٌ حت ال ُتز بسببها جميع البلد التي ُتصل فيها كثيـر ُة
المقيد واستمراره كل الليل ،وترتـب عل ذ ٰل من الفسمق والعصيان وانتهـاك محـار
اهلل تعال واالفتتان ما ُيغ ي ُشهر ُته عن وصفه ،حت خشي جماع ٌة مـن أوليـا اهلل تعـال
األعل من ال سف ونزول العذاب بسبب ما يجري تل الليلة ،وخرجما إلـ البـراري
وبا ُتما فيها خم ًفا وهر ًبـا وإذعانًـا؛ ألم هـا بال ُبعـد عـن أسـباب العـذاب ،ورجـا ً للسـلمة
ـير ،لــٰكن المــذكمر ه ــا هــم الثعلبــي ال الثعــالبي؛ ألن
ـير ،والثعــالبي لــه تفسـ ٌ
( )1الثعلبــي لــه تفسـ ٌ
الثعالبي متأخ ٌر عن ابن العطار ،وأما الثعلبي فهم المت د .
المص ف إل تفسير الثعلبـي لـ أجـده ال سـ ة الم شـمرة اليـم  ،فـاهلل أعلـ
وهـٰذا الذي عزاه ُ
بح ي ة الحال ،هل وقع هـٰذا نس ة أ ل ي ع بالكلية التفسير ،لـٰكن ال س ة التي ُ بعت اليـم
من «تفسير الثعلبي» ليس فيها هـٰذا.
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بأهلها.
وأو ُل ما حدثت هـٰذه الصلة ببيت الم دس س ة ثمان وأربعين وأربعمائة ،أحدثها
ٌ
رجل من أهل ناب ُلس ُيعـرف بـابن أبـي الحمـرا  ،وكـان حسـن الـتلوة ف ـا ُيصـلي ليلـة
ٌ
ٌ
ثالـث
رجـل ،ثـ انضـاف إليهمـا
ال صف من شعبان المسجد األقص  ،فـأحر خلفـه
ورابع ،فما ختمهـا إال وهـ جماعـ ٌة كثيـر ٌة ،فشـاعت المسـجد ،وانتشـر الصـلة
ٌ
المسجد األقص وبيم ال اس وم ازله  ،ث است ر كأنها ُس ٌة.
قال زيدُ ب ُن أسل « :ما أدرك ا أحدً ا من مشاي ا وال ف هائ ا يلتفتمن إل ليلـة ال صـف
فضل عل ما سماها».
من شعبان ،وال يلتفتمن إل حديث مكحمل فيها ،وال يرون لها ً
وقيل البن أبي ُمليكة :إن زيا ًدا ال ميري ي مل :إن أجر ليلة نصـف شـعبان كـأجر ليلـة
عصا لضربته» ،قال :وكان زيا ٌد قاصا.
ال در ،ف ال« :لم سمع ُته وبيدي ً
ُ
وقال اب ُن دحية أبم ال طاب« :
أحاديـث ليلـة ال صـف مـن شـعبان ممضـمع ٌة ،وواحـدٌ
طمع».
م
ٌ
ٌ
حديث يصـح» ،ون لـه عـن أهـل
أيضا« :ليس حديث ليلة ال صف من شعبان
وقال ً
التعديل والتجريح.
وكل خبر صح أنه كذ ٌب خر من المشروع ،ومن عمـل بـه فهـم مـن خـد الشـيطان،
ٌ
ُ
ضاف إل رسمل اهلل ♀.
سلطان ُم
حيث عمل بما ثبت أنه ل ي زل به
ٌ
بحجتــه مـن ســع
ثـ إن اهلل تعــال أقــا مــن أئمـة الــدين ال ــائمين ُ

إبطــال الص ـلة

المذكمرةُ ،
فأبطلت  -وهلل الحمدُ والم ة  -بعد تلشي أمرها ،إل أن صار ُتصل لعبًا
ولهما ،وتكامل إبطا ُلها البلد المصرية والشـامية أوائـل سـ ي المائـة الثام ـة هــٰذه،
ً

68

تطريز «حكم صوم رجب وشعبان» البن َّ
العطار

وهلل الحمد والم ُة عل ذ ٰلـ وغيـره مـن وجـمه ال يـرا وإماتـة البـدع وإحيـا السـ ن
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المغيرا .
ُ
وب ي ما ترتب من الفساد عل المقيد فيها ،والمقيدُ كـان ُيسـع

إبطالـه ،ورسـ بـه

إبطـال مـا رسـ بـه جماعـ ٌة مـن أهـل

صمر قل ُوون ؒ تعال ومن قبله ،ف ا
الم
ُ

اللعب واللهم ،وساعده جماع ٌة من المتف هة ،وأوقعما أذهان أرباب الدولة أنه نُ ل
المـذكمر دولـة ملـ إال
الكتب ال ديمة والتماريخ بعد االعتبار أنه ما ُأبطل المقيـدُ
ُ
ما من عامه ،وسطروا استفتا ً

أماكن ُوقفت عل زيت ُيمقد ليلة ال صف من شعبان

الجمامع والمسـاجد والمـدراس ،فهـل يجـمز إبطـال هــٰذا المصـرف والمقـف؟ ولـ
ثابـت وهخـر معـه بأنـه ال يجـمز ،فأضـلما
يتعرضما لما يترتب علـ ذ ٰلـ  ،فـأفت قـاض
ٌ
ال اس بهـٰذه الفتم  ،وأشـاعما بـين العـما أن عجائـب الـدنيا ثلثـ ًة أشـيا  :عيـدُ بغـداد،
ونصف دمش  ،وميلد ُة حماة ،وأن ال اس ل يزالما من أول اإلسل إل اآلن يهاج ُرون
ُ
من البلد البعيدة إل ذ ٰل من غير إنكار.
وقد أبطل اهلل تعال عيد بغداد لمـا كـان يظهـر فيـه مـن الجبـ ُرو  ،وم الفـة الكتـاب
والس ة عل يدي المبتدعة وأجهل خل اهلل تعال .
نصف دمش ووقيدُ ه وميلد ُة حماة ونيرانُها ،ونسـأل اهلل تعـال زوالهـا سـري ًعا.
وب ي
ُ
همين ،وأال ُيسل بالم الفة من ال يرحم ا وال بغيرها وأن يعفم ع ا أجمعين.
وبعضه هل مـن عامـه فجـأ ًة حتـ ُحمـل
وما ال ائممن البا ل و ُمساعدُ وه ،
ُ
ميتًا كما ُتحمل األحجار وغيرها بأثماب األسر

( )1

.

( )1كــانما ُي كلــمن باألســير بــأن ُيمضــع حجــره الحص ـ والص ـ مر الكبيــرة ليحملهــا ،ممــا ُيســم اليــم
بـ(األشغال الشاقة).
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أجر من سع
وب ي عليه تبع ُة ما أحيما من البدع ،وب ي ُ

إبطالها ،وأمر بها عل اهلل

عمل.
واهلل ال يضيع أجر من أحسن ً
تعال ُ ،
وأو ُل ما حدث المقيدُ المذكمر زمـن البرامكـة لمـا أسـلمما وصـار لهـ كلمـ ٌة ،حيـث
أنه كانما قبـل اإلسـل يعبـدون ال ـار ،فـأدخلما ديـن اإلسـل مـا ُيمم ُهـمن بـه علـ
الطغ ـا  ،وهــم جع ُله ـ ُ اإلي ــاد شــعبان ،وأن ـه م ـن ُس ـ ن اإليمــان ،وم صــم ُده عبــاد ُة
ال يران ،وإقامة دي ه الذي كان ،وهم أخس األديان ،حت إذا صل المسـلممن فركعـما
وسجدوا كان ذ ٰل إل ال ار ،ومضت عل ذ ٰل الس من واألعصـار ،وتبعـت بغـداد
سائر األمصار.
ذ ٰل
ُ
واهلل أعل .
قال الحافظ أبم بكر بن العربي المالكي ؒ بعد تضعيفه حديث عائشة ▲
صلة ليلة ال صف ُمطل ً ا ،و ُعت ا ال ار بعدد شعر غـ كلـب ،ثـ ُأولـع ال ـاس بهـا
أقطــار األرض ،قـــال :حضـــر ُ

شـــعبان بدمشـــ كســــم ًفا قمريـــا ،فـــاجتمع ال لـــ

كـرا
للكسمف ،واتف له مع الكسمف تل الليلة ،واتصلت له الليلتان ،فما
ُ
رأيـت م ً
ق كان أجمع م ه وال أجلل.
ـت :أم ـا االجتمــاع لصــلة كســمف ال مــر فهــم مــذهب جمهــمر العلمــا ؛ لعمــم
قلـ ُ
األحاديث صلة الكسمف وهـم قملـه ♀« :إَّنََّّالشـمَّسََّّوَّالقَّمـرََّّآيَّتـانََّّمـنََّّ
آيــاتََّّاللََّّ،فــإَّذَّاَّرَّأَّيــتَُّمََّّذَّٰلــكََّّفــافَّزَّ َُّعواَّإَّلــىَّذَّكــرََّّاللََّّتَّعــالَّىَّوَّالصــلَّةَّ» ،وقــد ثبــت أنــه
♀ صل صلة كسمف الشمس جماعة.
و حديث ضعيف أنه صل خسمف ال مر جماعة ،ل يأخذ به مال ٌ .
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واألمر عل غيره.
كرا،
ُ
فلهـٰذا جعل االجتماع له أبم بكر بن العربي ُم ً
وأما ليل ُة ال صف فل ش أن األمر كما ذكر .واهلل أعل .
ٌ
فاضل كل ليلة ،بل ثبت «صحيح مسل » أن
وال ش أن صلة الليل تطم ًعا ُم فر ًدا

لَّالصَّلَّةََّّبَّعَّدََّّالمَّكَّتَُّوبَّةََّّصَّلَّ َُّةَّالَّلَّيَّلَّ».
ال بي ♀ قال« :وَّأَّفَّضَّ ُ َّ
وأما ت صيص بع

الليالي بصلة م صمصـة علـ صـفة م صمصـة ،ومضـاها ُتها

وشـعارا؛
وأكثر اهتما ًمـا
بالجمع واألعياد ،وما ُشرع ل ُه الجماعة من قيا رمضان وغيره،
ُ
ً
ُ
المحذور ،حت يكمن الشعار فيها أكثر من العيـدين ونف اتهمـا ،واهلل يعلـ ُ المفسـد
فهم
ُ
من المصلح.

المص ف ؒ تعال
ذكر ُ

كثيـر مـن ال ـاس سـائر
هــٰذه الجملـة مـا كـان عليـه ٌ

البلد اإلسلمية من تعظي ليلة ال صف من شعبان بالصلة فيها.
واألحاديثَّالواردةَّيفَّالصَّلةَّيفَّنصفََّّشعبانََّّموضوعةَّمكذوبةََّّ.
واألحاديثَّالوارد َُّةَّيفَّفضلَّليلةَّالنَّصفَّمنَّشعبانََّّضعيفةَّالَّتصـحَّ ،وإن كـان بعـ ُ
أهــل العل ـ حس ـ ها ،وه ــٰؤال ال ـذين حس ـ ُمها إنمــا ذكــروا الفضــل فيهــا دون الص ـلة،
هخر.
فأحاديث الصلة شي ٌ  ،وأحاديث فضل ليلة ال صف من شعبان شي ٌ ُ
وعل كل فإن األحاديث ال تصح هـٰذا وال هـٰذا ،لـٰكن أحاديث الصلة ممضـمع ٌة،
ُ
أحاديث فضل ليلة ال صف من شعبان فإنها ضعيف ٌة.
وأما
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وهـٰذه الصلة صل ٌة محدثةٌ ،أحدثها ٌ
المصـ ف هاه ـا
رجل من أهل ناب ُلس كمـا ذكـر ُ
وغيره من أهـل العلـ  ،ففشـت بـلد الشـا  ،ثـ انت لـت إلـ أهـل مصـر ،وكـان أهـل
ُ
نكيرا لها ،فل تكن ُتعـرف مكـة وال المدي ـة ،وحفـظ اهلل م هـا
الحجاز أشد ال اس ً
الم دستين تل األزمان ،وإنما انتشر
المدي تين ُ

البلد الشامية والبلد المصرية،

ث سع من سع من أهل العل إل إبطالها ُ
فأبطلت بحمد اهلل .
وب ي المقيدُ  ،والمرادَّبــ(الوقيد) :إي ـا ُد ال يـران تلـ الليلـة ،فكـانما ُيمقـدُ ون فيهـا
نيرانًا عظيم ًة المشاعل والم ابس وغيرها ،وكان بعـ ُ أهـل العلـ يسـع

إبطالـه،

صمر قل ُوون  -أحد والة مصر  ،-ومع (رس به) يع ي كتـب بـه ،وم ـه
وكتب به الم
ُ
ســمي المرســم ُ مرســم ًما ،فكتــاب المل ـ ُيســم (مرســم ًما) ،وقــا بع ـ ُ المبطلــين
ـمر قـلوون (وســاعده جماعـ ٌة مــن المتف هــة)،
واجتهــدوا إبطــال مــا أمـر بــه الم صـ ُ
وأشـاعما أشـيا

أذهـان ال ـاس ،فـذكروا أن مـن أبطـل المقيــد مـن الملـمك (مـا مـن

عامه) ،وأن هذا ممجم ٌد بع

التماريخ ال ديمة ،وكتبما استفتا ً جعلما صمرته صمر ًة

ُمجملــ ًة ( ،أمــاكن ُوقفــت علــ زيــت ُيمقــد ليلــة ال صــف مــن شــعبان الجمامــع
والمســاجد والمــدراس ،فهــل يجــمز إبطــال هـــٰذا المصــرف والمقــف؟) ،ودل ُســما
االستفتا  ،فجر تدليسه عل بع
وهـٰذا حال بع

المفتين ،وأفت أنه ال يجمز تعطيل ذ ٰل المقف.

المستفتين ،وال سيما األحمال العامة ،فإن بع

ال اس يتكل

أحـمال العامـة ،وي تــار رأ ًيــا و ُيـدلس علـ المفتــي فيــه ،وي ُصـمغ مــا ُيريــد وفـ ســؤاله،
والمفتي الذكي يت به إل هـٰذا ،والذي ال يكمن فط ًا يجري عليه هـٰذا ،وليس كل المفتين
أهل فط ة.
وقد ذكر ال رافي ؒ تعال

كتابه «الفرق بين ال ُفتيا واألحكـا » شـيئًا مـن هــٰذا
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مصـر ،فاســتغرب

سؤاله ؛ ألن ع د ال كا جائز ال اهرة وغير ال اهرة ،فألح عليه بالسـؤال ،ف ـالما:

إنه نكا تحليل ،فه سألمه :ما حك ع ـد ال كـا

مصـر؟ ُيريـدون أن ُيجيـب :نعـ ،

فيرجعمن إل ال اس وي ملمن :نحن سأل ا ال را وقال :يجمز هـٰذا ال كا  ،وهم أجاب
عل أصل المسألة لم أجاب بهـٰذا ،لـٰك ه ش فأخربوه بأنه يسألمنه عن نكا تحليـل،
فت به إل هـٰذا ول ُيفته بما ُيريدون.
في بغي أن يكمن المفتي ذكيا ،ال سيما مع فساد ال اس ،واختلفه  ،وتجاري األهما
ُ
ويسـأل اهلل  التمفيـ
به  ،وغلبة حـب الـدنيا علـ قلـمبه ،

ذ ٰلـ  ،فـإن أعظـ

المفتي هم إعان ُة اهلل  له.
تسديد ُ
والمفتمن ال يتفاضلمن بالعل ف  ،بل يتفاضلمن بالتسديد.
ُ
ولما ما اإلمـا أحمـدُ ؒ تعـال وكـان احتضـاره ُسـئل :مـن نسـأل بعـدك؟
ٌ
رجـل
اهلل ،إن غيره أعلـ ُ م ـه ،ف ـال« :إنـه
ف ال« :عبد المهاب المراق» ،ف الما :رحم
ُ
ُمسد ٌد ،يمش ُ أن ُيسأل ف ُيجيب ف ُيمف ».
مـداره علـ التمفيـ والتسـديد واإلعانـة مـن اهلل
مدار العل عل كثرته ،وإنمـا
ُ
فليس ُ
▐ لصاحبه.
ث بين بعد ذ ٰل أن من رائ ه ما أشـاعما مـن (عجائـب الـدنيا) أنهـا (عيـدُ بغـداد،
ونصف دمش  ،وميلد ُة حماة) ،وهـٰذه مشاهدُ كان يجتمع ال اس فيها هــٰذه البلـدان،
ُ
ويأتمن إليها ،ث أجر اهلل ▐ ما أجر عل هـٰؤال ال ائمين بهـٰذا البا ل مما
ذكره من مم بعضه وهلكه فجأ ًة ،أو اعتلله وسم صحته.

73

لِمعالِي َّ
الريخِ ال ُ ْ
العص ْي ِم ُّي
ور :صالِح بْن شبْ ِ ا ِ
هلل بْن حم ٍ ُ
ُّكتُ ِ

مسا ُيعظممن ال ار ،فاحتالما
ث ذكر أن المقيد المذكمر أحدثه البرامكة ،وقد كانما م ُج ً
بمثل هـٰذه الحيلة لب ا تعظي ال ار.
ث ذكر كل أبي بكر ابن العربي إنكار ما كان عليه أهـل دمشـ مـن الملـع بتعظـي
ليلة ال صف ،وجر ُه ذ ٰل إل عيبـه علـيه اجتمـاعه

صـلة الكسـمف؛ ألن مـذهب

المالكية أن كسمف ال مر ُيصل له ُفراد  ،وال ُيصل له جماع ًة ،وهـم مـذهب الح فيـة
أيضا ،وي صمن الجماعة بكسمف الشمس ف  ،وال ُ
مل الثـاين فيهـا أن الجماعـة لهــٰذا
ً
ٌ
حديث أن ال بي ♀ صل خسـمف ال مـر
وهـٰذا وهوَّالصَّحيح ،ول يثبت
جماعة ،فإن الذي وقع عهده ♀ إنما هـم كسـمف الشـمس ،وأمـا كسـمف
ال مر فل ي ع فيه شي ٌ  ،وال نُ ل ع ه بطري صـحيح أنـه صـل ♀ لكسـمف
قمر.
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ُ
اإلقبال عل اللعب واللهم وإبطال األعمال
ومما ُأحدث شعبان من البدع العامة:

قبل دخمل رمضـان بأيـا حتـ كأنهـا أيـا األعيـاد ،وأشـد ال ف ـا وغيرهـا ،والسـ ة
إعدا ُد ال ف ا واست ُ
الم لصا واألعمال الصالحا كما ت ـد
بال الطاعا بال يا
ُ
ذكر ُه.
ُ
واهلل أعل .
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يت عن جماعة من شيمخ ا إجاز ًة ،قالما :أنبأنا أبم الفـر عبـدُ الرح ٰمــن بـن علـي
ُرو ُ
قال كتاب «األحاديث الممضمعا » :صلما ُ ليلة ال صف من شـعبان م هـا الصـلة
المتداول ـ ُة بــين ال ـاس ُرويــت م ـن ري ـ علــي وابــن ُعم ـر وأبــي جعفــر الب ـاقر م طمعــة
األسانيد ،وذكر أسانيد الطرق الثلثة ومتن حديث علي ◙« :من صل مائة ركعـة
ليلة ال صف من شعبان ،ي ر ُأ كل ركعة بفاتحة الكتاب و﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ﴾
[اإلخلص] عشر مرا  ،» ...فذكر من فضله وأجره ،ومت ُن ابـن ُعمـر وأبـي جعفـر ب حـمه
لـٰك هما أخص ُر م ه ،ث قال أبم الفر  :هـٰذا الحديث ال ُيش

ممضـمع ،وجمهـمر
أنـه
ٌ

ُ
مجاهيل ،وفيه ضعفا ُ بمرة ،والحـديث ُمحـ ٌال قط ًعـا ،ثـ قـال:
رواته الطرق الثلثة
كثيرا ممن ُيصلي هـٰذه الصلة فيتف قص ُر الليل ،وي اممن ع بها فتفم ُته صلة
وقد رأي ا ً
الفجر ،و ُيصبحمن ُكسال  ،قال :وقد جعلهـا جهلـ ُة أئمـة المسـاجد مـع صـلة الرغائـب
ونحمهم ـا مــن الص ـلما شــبك ًة لجمــع العــما  ،و ل ًبــا لرئاســة الت ــد  ،ومــأل بــذكرها
ال ُ صاص مجالسه  ،وكل ذ ٰل عن الح بمعزل.
قال اإلما العلمة أبم محمد بـ ُن عبـد الرح ٰمــن بـن إسـماعيل المعـروف بـأبي شـامة
ناشـئ مـن
ؒ  -وكان إما وقته وفريد عصره ف منه وعلممه  :-فهـٰذا كلـه فسـا ٌد
ٌ
المضلين ،فكيف بما ي ع مـن فسـاد الفسـ ة المتمـردين! ،وإحيـا ُ تلـ
المت سكين ُ
جهة ُ
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وإظهـار للم كـر وت ميـ ٌة
والذي ُيظن أنه ُقرب ٌة ،وإنما هم إعانـ ٌة علـ معاصـي اهلل تعـال ،
ٌ
لشعار أهل البدع.
ول يأ

أصـل،
ً
استحباب زيادة المقيد عل قدر الحاجة ممضع مـا
الشريعة
ُ

الحجا ليلة يم عرفة بجبل عرفا وليلـة يـم ال حـر بالمشـعر الحـرا
وما يفعله عما ُ
وخـلف الشـريعة المطهـرة
كـر
يجب
فهم من هـٰذا ال بيل
ُ
ُ
إنكاره ،ووصفه بأنه بدعـ ٌة وم ٌ
ُ
عل ما يأيت بيانُه.
واهلل أعل .
قال :وقد أنكر اإلما ُ أبم بكر الطر مشي عل أهل ال يروان اجتماعه ليلة ال ت
ــر ،وأن
صـــلة التـــراويح شـــهر رمضـــان ونصـــب الم ـــابر ،وبـــين أنـــه بدعـــ ٌة وم كـ ٌ
مال ًكا ؒ كرهه.
ث قال :فإن قيل :يأث ُ ُ
فاعل ذ ٰل ؟
فالجماب :أن ُي ال :إن كان ذ ٰل عل وجه السلمة من اللغ  ،ول يكن إال الرجـال
بعضـه عـن بعـ
أو الرجال وال سـا م فـردون ُ

شـعائر
 ،يسـتمعمن الـذكر ولـ ت تهـ
ُ

الرح ٰمـن؛ فهـٰذه البدعة التي كره مال ٌ  ،وأمـا إن كـان علـ المجـه الـذي يجـري هــٰذا
مرض من
الزمان من اختل الرجال وال سا  ،و ُمضامة أجسامهن ،ومزاحمة من قلبه ٌ
أهل الريب ،ومعانة بعضه لبع

وقـمف
رجل ُوجد يط ُأ امرأ ًة وه
 ،كما ُيحك ل ا أن ً
ٌ

رجـل واقعهـا فمـا حـال بي همـا إال الثيـاب،
ً
زحا ال اس ،قـال :وحكـت ل ـا امـرأ ٌة أن
ٌ
فيفس الذي يكمن سب ًبا الجتماعه .
وأمثال ذ ٰل من الفس واللغ  ،فهـٰذا
فسمقُ ،
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قال :فإن قيل :أليس رو عبد الرزاق «التفسير» أن أنس بن مال ◙ كان إذا
أراد أن ي ت ال رهن جمع أهله؟
الحجة عليك  ،فإنه كان ُيصلي بيته ويجمع أهلـه ع ـد ال ـت  ،فـأين
قل ا :فهـٰذا هم ُ
هـٰذا من نصبك ُ الم ابر وتلفي ال طب عل رؤوس األشهاد ،في تل الرجال وال سـا
والصبيان والغمغا  ،وتكثُر الزع ا ُ والصيا  ،وي تل األمر ،ويـذهب بهـا اإلسـل ،
ووقار اإليمان.
وقال قبل ذ ٰل  -ع د إنكار تطيب المرأة ع د خروجها إل المسجد  :-وأعظـ مـن
ذ ٰل ما ُيمجد اليم من هـٰذه ال ت من اختل الرجال وال سا  ،وازدحـامه وتلصـ
رجل ض امرأ ًة من خلفها فعبث بها ُمزدح ال اس.
أجساد بعضه  ،حت بلغ ي أن ً
وجــا

إلي ــا امــرأ ٌة تشــكم ف الــت :حضــر ُ ع ــد الــماعظ المســجد الجــامع،

فاحتض ي ٌ
رجل من خلفي والتزم ي مزدح ال اس ،فما حال بي ه وبين ذ ٰل م ي إال
الثياب ،فأقسمت أال تحضر أبدً ا.
قال ؒ :وكل من حضر ليلة نصف شعبان ع دنا بدمش و البلد المضاهية لها
يعل أنه ي ع فيها تل الليلة من الفسمق والمعاصي ،وكثرة اللغ  ،وال طـف ،والرقـة،
وت جيس مماضع العبادا  ،وامتهان بيم اهلل تعال أكثـر ممـا ذكـره اإلمـا أبـم بكـر
خت ال يروان ،واهلل المستعان.
وكل ذ ٰل سب ُبه االجتماع للتفر عل كثرة المقيد ،وكثرة المقيد سببها تل الصـلة
الم كر ُة ،وكل بدعة ضلل ٌة.
المبتدعة ُ
واهلل أعل .
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فهـٰذا ما يسر اهلل تعال من الكل عل صيا رجب وشعبان ،ومـا ُأحـدث فيهمـا ومـا

يتعل بهما.
وظاهرا ،ونسأل اهلل تعال التمفي لمـا ُيحـب ويرضـ ،
والحمد هلل أو ًال وهخ ًرا وبا ًا
ً
وأن ي ــت ل ــا ب يــر عافيــة ،همــين ،وأن ي فــع بمــا ذكرنــاه قارئــه وكاتبــه و ُمطالعــه
والمسلمين أجمعين.
وصل اهلل عل محمد خات األنبيا والمرسلين ،وعل جميع عباد اهلل الصالحين من
سكان السمما واألرضين.
آخر الكتاب
فرغت منه صبيح َة يوم السَّبت
احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة
سنة ثالث عشرة وسبعمائة أحسن اهلل خامتتها أمني.

المص ـ ف ؒ تعــال م ـن بيــان الــدالئل الش ـرعية المتعل ــة بالمســائل
لم ـا فــرغ ُ
السالفة ،خت بت رير ما ذهب إليه بال ل عن بع

أهل العل  ،وهـٰذا هم اللئ بمن قرر

مسأل ًة؛ أن ي ل كـل أهـل العلـ فيمـا ارتضـا ُه مـن اختيـار ،ف ـل كـل أبـي الفـر ابـن
الجمزي ،ث أتبعـه بكـل أبـي شـامة الم دسـي ليلـة ال صـف مـن شـعبان ،ثـ أردف
كلمهما بكل أبي بكر الطر مشـي ؒ تعـال فيمـا أنكـره علـ اجتمـاع ال ـاس
زمانــه مــن أهــل ال يــروان ال ــت

صــلة الت ـراويح ،م ـن نصــب الم ــابر ،والزعي ـ ،

والبكا  ،وازدحا الرجال وال سا  ،وهم نظير ما يفعـل الـبلد الشـرقية مـن االجتمـاع
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ليلة ال صف من شعبان ،فأراد ت رير ما سب بال ل عن هـٰؤال األئمة  ôتعال .
وهـٰذا هخر الت رير عل هـٰذا الكتـاب ،وصـل اهلل وسـل علـ عبـده ورسـمله محمـد
وهله وصحبه أجمعين.

جلس وا ِح ٍ
ت َّم إقراء الكتاب ِفي ج ٍ
بع صالة العصر يوم اإلثنين ال َّ ادس والعررين جن جمادى اآلخرة
سنة ت عٍ وشررين ب ْع األ ْرب ِع ِمائ ِة واأللْ ِف
ِفي جاجع اإليمان بحي النُّ يم بِم ِ ين ِة الرِّياض

