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الحمد هلل ،والصـــاة والســـام على رسول اهلل،

أمــا بعد:

فـــهذه ُخالصــات مـــجموعة عــن :شــهر
ذي ال َق ْعــدة ،نســأل اهلل أن ينفــع هبــذه املــادة
كل َمــن شـ َ
ـرا َّ
ـارك
وأخواهتــا ،وأن جيــزي خـ ً
ِ
إعدادهــا و َن ْ ِ
َ
شهــا.
وأعــان يف
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1

شــهر ذي ال َق ْعــدة هــو الشــهر الحــادي عشــر

2

ــــرم
شــــهر ذي ال َق ْعــــدة مــــن األشــــهر ُ
الح ُ
ُ

ـمي بذلــك؛
مــن شــهور الســنة
الهجريــةُ ،سـ ِّ
َّ
ألنــم كانــوا َي ْقعــدون فيــه عــن الغــزو
َّ
والغــارات والقتــال -أل َّنــه مــن األشــهر
ــرم،-
ــج(.)1
َّ
للح ِّ
ويتأهبــون فيــه َ
حل ُ
ا ُ
األربعــــة ،وهي ثالث ٌة متتابعـــة :ذو ال َق ْعدة
أولـــا ،-وذو ِ
وهو ُوحمرم ،ثم
ـــة،
ج
احل
َّ
َّ
رجـــب ،كام قـــال اهلل تعـــاىل( :ﮤ ﮥ

ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)

[التوبة. ]36 :

((( ينظر :لسان العرب ( ،)357/3وتفسير ابن كثير (.)147/4
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ــان َق ِ
الز َم َ
اســ َت َد َار
ــد
ويف الحديــث« :إِ َّن َّ
ْ
ــه يــوم َخ َل َــق اهلل الســمو ِ
ِ ِ
ات َواألَ ْر َض،
ُ َّ َ َ
َك َه ْي َئت َ َْ
الس ـنَ ُة ا ْثنَــا َع َشـ َـر َشـ ْـه ًرا ،مِن َْهــا َأ ْر َب َع ـ ٌة ُحـ ُـر ٌم،
َّ
ـاتُ :ذو ا ْل َقعـ َـد ِة ،و ُذو ا ْل ِ
َثالَ َث ـ ٌة م َتوال ِ
ح َّجـ ِـة،
ـ
ي
ٌ
َ
ْ
ُ َ َ
ـب َشـ ْـه ُر ُم َضـ َـر ا َّلـ ِـذي َب ْي ـ َن
الم َحـ َّـر ُمَ ،و َر َجـ ٌ
َو ُ
ُج َمــا َدى َو َشــ ْع َب َ
ان»(.)1

3

الحـ ُـرم -التــي منهــا شــهر ذي
هــذه األشــهر ُ
أشــهر عظيمــ ٌة عنــد اهلل تعالــى،
ال َق ْعــدة-
ٌ
ـم النفــس ،باقتــراف المعاصي
يحـ ُـرم فيهــا ُظ ْلـ ُ
وتعـ ِّـدي حــدود اهلل ،كــا قــال اهلل تعــاىل( :ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ) [التوبــة]36:؛ يعنــي :ال
حلـ ُـرم؛
أنفســكم يف هــذه األشــهر ا ُ
تظلمــوا َ
((( رواه البخاري ( ،)٣١٩٧ومسلم (.)١٦٧٩
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ألنــا آ َكــد وأب َلغ يف اإلثــم من غريهــا؛ فال ُّظلم
َّ
َّ
والذنــب وإن كان منه ًّيــا عنــه يف غريهــا مــن
الشــهور ،إال أ َّنــه آكــد حتريــا فيهــا؛ ِ
ُّ
لع َظ ِمهــا
ً
وشــدة ُح ْرمتهــا عنــد اهلل تعــاىل.
َّ
ِ
األشــهر
ــم يف
قــال قتــادة « :Vإِ َّن ال ُّظ ْل َ
ـم خطيئـ ًة ِ
وو ْز ًرا مــن ال ُّظ ْلــم فيــا
حلـ ُـرم أع َظـ ُ
ا ُ
ٍ
ـم عىل ِّ
عظيم،
كل حــال ً
ســواها ،وإن كان ال ُّظ ْلـ ُ
ـم مــن أمـ ِـره مــا يشــاء»(.)1
ولك ـ َّن اهلل ُي َع ِّظـ ُ
4

البلــد
ــر ُب يف الجاهل َّيــة ُي َع ِّظمــون
َ
كان ال َع َ

شــديدا،
تعظيمــا
ــرم
الحــرا َم
ً
ُ
واألشــه َر ُ
ً
الح ُ
وكان مــن تعظيمهــم لذلــكَّ :أنــم ال
نفســا ،وال يطلبــون فيهــا
ُي َر ِّوعــون فيهــا ً
((( تفسير الطبري ( ،)٢٣٨/١٤وتفسير ابن كثير (.)١٤٨/٤
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ـأرا ،حتــى َّ
إن الرجــل كان َيــرى يف
د ًمــا أو ثـ ً
َ
قاتــل
ــرم أو يف البيــت احلــرام
حل ُ
األشــهر ا ُ
أبيــه أو ابنــه أو أخيــه ،فــا يثــأر منــه وال
ي ِ
يــده(!)1
ــد إليــه َ
زعجــه وال َي ُم ُّ
ُ
5

الحـ ُـرم،
ـم األشــهر ُ
يجـ ُ
ـب علــى المســلم تعظيـ ُ
ِ
ِ
وإقامــة
حــدود اهلل تعــاىل فيهــا،
بالتــزا ِم
ِ
ِ
واحلــرص عــى
وأداء واجباتِــه،
فرائضــه،
طاعتــه وعبادتــه عــى الوجــه الــذي ُيرضيــه
َ
واحلــذر مــن ُظلــم نفســه بانتهــاك
عنــه،
ِ
ِ
وتعــدي
مســاخطِه
حمــار ِم اهلل وارتــكاب
ِّ
حـ ِ
خاصــة
ـهر
ـ
األش
ـذه
ـ
ه
يف
ـبحانه،
ـ
س
ه
ـدود
َّ
ويف غريهــا مــن ســائر ُّ
الشــهور.
((( ينظــر :تفســير الطبــري ( ،)440/11 ،521/2والقرطبــي
( .)326 /6
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6

7

ذو ال َق ْعــدة مــن أشــهر الحـ ِّـج ،قــال اهلل تعــاىل:
(ﭑ ﭒ ﭓ) [البقــرة ،]197:قــال
ـو ٌال،
ـجَ :شـ َّ
حلـ ِّ
ابــن عمــر َ « :Lأ ْشـ ُ
ـه ُر ا َ
ــر ِمــن ِذي احلج ِ
ــد ِ
ــة»(.)1
ع
و
،
ة
ْ
َ
َ َّ
ْ
َو ُذو ال َق ْع َ َ
ٌ
ب العمر ُة يف ذي القعــــــدة ،اقتدا ًء
ُتســــــ َت َح ُّ
برســــــول اهلل H؛ فقـــــــد اعتمر
النبي  Hأربع ُع ُمرات كانت ك ُّلها يف
ُّ
ذي ال َق ْعدة ،ومل يع َت ِمر ُّ
قط يف غري ذلك بعد
ِه ْج َرتِه :H
ال َديبِيـ ِ
ـة-
ال َد ْيبِ َيــة -أو َز َمـ َن ْ ُ ْ َ
* ُع ْمـ َـر ًة مــن ْ ُ
يف ِذي ال َق ْعــدة ســنة 6هـ.
* و ُع ْمـ َـر ًة مــن العــام املقبِــل يف ِذي ال َق ْعــدة
ســنة 7هـــ ( ُعمــرة القضاء).
البخاري في صحيحه ( )141/2بصيغة الجزم.
ُّ
((( علَّقه
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* و ُع ْم َر ًة من ِج ْع َرانة حيث َق َس َم َغن َِائ َم ُحن ْ ٍ
َي
يف ِذي ال َق ْعدة سنة 8هـ (عام الفتح).
* و ُعمـــر ًة مـــع حجتِ ِ
ـــه  ،Hوقـــد
َ َّ
ْ َ
وقـــع اإلحـــرام هبـــا يف ذي ال َق ْعـــدة
َ
أعاملــا يف ذي ِ
ســنة 10هـــ ،وكانــت ُ
احل َّجة؛
َّ
ـج قار ًنــا(.)1
ألن النبــي  Hحـ َّ
8

ُ
أفضــل مــن غريهــا
مــرة يف ذي ال َق ْعــدة
ال ُع َ
()2
ـم أجـ ًـرا
ـ
أعظ
ـه
ـ
في
ـرة
ـ
م
ع
فال
؛
إال رمضــان
ُ
ُ
ــرة ِف
مــن غــره؛ لقولــه ُ « :Hع ْم َ
ـان َت ْقـ ِ
َر َم َضـ َ
ـي َح َّجـ ًةَ ،أ ْو َح َّجـ ًة َم ِعــي»(.)3
((( ينظــر :صحيــح البخــاري ( ،)1778وصحيــح مســلم (،)1253
وشــرح النــووي علــى مســلم ( ،)235/8وتفســير ابــن كثيــر
(.)531/1
((( ينظر :مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (.)431/17
((( رواه البخاري ( ،)1863ومسلم (.)1256

9

 15فائدة يف شهر ذي َ
الق ْعدة

الســ َلف َّأنــم
وقــد ُروي عــن طائفــة مــن َّ
فضلــوا ُعمــرة ذي ال َق ْعــدة وشــوال عــى
َّ
رمضــان ،منهــم :ابــن عمر وعائشــة ،M
وعطــاء .)1(V

وتــر َّد َد ابــ ُن الق ِّيــم  Vبينهــا ،فقــال:
َّ
«إن اهلل مل يكــن ليختــار لنب ِّيــه H
يف ُع َم ِ
ــره إال أوىل األوقــات وأح َّقهــا هبــا،
نظــر
احلــج
فكانــت ال ُعمــر ُة يف أشــهر
ِّ
َ
ـه ِره ،وهــذه األشــهر قد
ـج يف أشـ ُ
وقــوع احلـ ِّ
خصهــا اهلل تعــاىل هبــذه العبــادة ،وجع َلهــا
َّ
حــج أصغــر ،فــأوىل
وق ًتــا هلــا ،وال ُعمــرة
ٌّ
احلــج ،و ُذو ال َق ْعــدة
أشــهر
األز ِمنَــة هبــا
ْ
ّ
ُ
ـتخري اهلل فيــه»(.)2
َأ َ
وس ـ ُطها ،وهــذا ممَّــا نسـ ُ
((( ينظر :لطائف المعارف البن رجب (ص.)259
((( زاد المعاد ( ،)91/2بتصرُّ ف يسير.
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فال ُعمرة يف شهر ذي ال َق ْعدة مستح َّبة عىل ِّ
كل
حال.
9

الصيــام يف شــهر ذي ال َق ْعــدة ،دون
ب ِّ
ُي ْســ َت َح ُّ
ٍ
ٍ
زائــد؛
بفضــل
اعتقــاد تخصيــص َّأيــام منــه
حلـ ُـرم
حلـ ُـرم ،واألشــهر ا ُ
أل َّنــه مــن األشــهر ا ُ
ـتحب صيا ُمهــا؛ ملــا ُيـ ْـر َوى يف احلديــث:
يسـ ُّ
حلـ ُـرم وا ْتـ ُـرك»(.)1
ُ
«صــم مــن ا ُ
الســ َلف،
وقــد ُروي صيا ُمــه عــن بعــض َّ
منهــم :ابــن عمــر  ،Lواحلســن البرصي،
وســفيان الثــوري ،وهــو مذهــب مجهــور
الفقهــاء(.)2

((( رواه أبو داود ( ،)٢٤٢٨وضعَّ فه األلباني.
((( ينظــر :لطائــف المعــارف (ص ،)119والموســوعة الفقهيــة
(.)95/28
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11

ٌ
أحداث عظيم ٌة يف شــــهر ذي ال َق ْعدة؛
وق َعت
واعــــد اهلل تعالــــى موســــى ،S
ففيــــه:
َ
كام قــــال ســــبحانه( :ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
املفسين عىل َّ
أن
ﮠ) [األعـــراف ،]142:وأكثر ِّ
عرش ذي
الثالثني هـــي ذو ال َق ْعدة ،والعرش ُ
ِ
احل َّجة ،كـــا قال جماهد ومـــروق وابن
وروي عن ابـــن ع َّباس ،L
ُج َريـــجُ ،
كم َ
ـــل امليقات يـــوم الن َّْحر،
فيكون قـــد َّ
َ
وحصـــل فيه التكليم ملوســـى .)1(S
(الصغــرى)
الموعــد
ُّ
كانــت غــزوة بــدر َ
واعــد
ســنة 4هـــ يف ذي ال َق ْعــدة ،حيــث
َ
أبــو ســفيان املســلمني بعــد غــزوة ُأح ٍ
ــد
ُ
((( ينظر :تفسير الطبري ( ،)414/10وابن كثير (.)468/3
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ِ
يــأت
عــى القتــال بعــد عــام ،ولكنــه مل
للموعــد (.)1
12

13

14

عمتــــه
َّ
تــــزوج رســــول اهلل  Hابنــــ َة َّ
زينــــب بنت َج ْحش  Jســــنة 4هـ يف ذي
ال َق ْعــــدة ،وفيهـــا نزلت آيـــة احلجاب (.)2
كانــت غــزوة الخنــدق (األحــزاب) ســنة 5هـــ
ـوال(.)3
يف ذي ال َق ْعــدة ،وقيــل :كانــت يف شـ َّ
كانــت غــزوة بنــي ُق َريظــة ســنة 5هـــ يف ذي
شــوال(.)4
ال َق ْعــدة ،وقيــل :كانــت يف
َّ
((( ينظر :المغازي للواقدي (.)384/1
((( ينظــر :اإلشــارة إلــى ســيرة المصطفــى لمغلطــاي (ص،)252
والمختصــر الكبيــر فــي ســيرة الرســول البــن جماعــة (ص.)98
((( ينظــر :عيــون األثــر البــن ســيِّد النــاس ( ،)83/2واإلشــارة
لمغلطــاي (ص.)259
((( ينظــر :المغــازي للواقــدي ( ،)496/2والســيرة النبويــة البــن
هشــام ( ،)279/2والبدايــة والنهايــة البــن كثيــر (.)10/8
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كان ُصلح ُ
احل َد ْيب َية ســنة 6هـــ يف ذي ال َق ْعدة(،)1
فتحــا ُمبينًا،
الص ْلــح ً
ـمى اهلل تعاىل هــذا ُّ
وقــد سـ َّ
كــا جــاء َعـ ْن َأ َنـ ٍ
ـس  Iيف قولــه تعــاىل( :ﭑ
حل َد ْيب َيــة»(،)2
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [الفتــح ،]1:قــال« :ا ُ
املفسيــن(.)3
وهو قــول أكثــر ِّ
نسأل اهلل تعاىل أن يو ِّف َقنا الغتنا ِم
هذا الشهر يف طاعته ،وسائر شهور العام
رب العاملني
واحلمد هلل ِّ

((( ينظر :السيرة النبوية البن هشام (.)308/2
((( رواه البخاري (.)4834
((( ينظر :تفسير البغوي ( ،)296/7وابن كثير (.)325/7
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