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 احلافظ جالل الدين السيوطي:تأليف 

  علم التأريخ

التأريخ يف اللغة تعريف الوقت مطلقا يقال أرخت الكتاب تأرخيا وورخته تورخيا كما يف الصحاح قيل هو 
يا أو معرب من ماه روز وحرفا هو تعيني وقت لينسب إليه زمان يأيت عليه أو مطلقا يعين سواء كان ماض

مستقبال وقيل تعريف الوقت بإسناده إىل أول حدوث أمر شائع من ظهور ملة أو دولة أو أمر هائل من اآلثار 
العلوية واحلوادث السفلية مما يندر وقوعه جعل ذلك مبدأ ملعرفة ما بينه وبني أوقات احلوادث واألمور اليت جيب 

يايل بالنظر إىل ما مضى من السنة والشهر وإىل ما بقي ضبط أوقاهتا يف مستأنف السنني وقيل عدد األيام والل
وعلم التأريخ هو معرفة أحوال الطوائف وبلداهنم ورسومهم وعاداهتم وصنائع أشخاصهم وأنساهبم ووفياهتم إىل 

  غري ذلك 
وموضوعه أحوال األشخاص املاضية من األنبياء واألولياء والعلماء واحلكماء والشعراء وامللوك والسالطني 

وغريهم والغرض منه الوقوف على األحوال املاضية وفائدته العربة بتلك األحوال والتنصح هبا وحصول ملكة 
افع وهذا  التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز عن أمثال ما نقل من املضار ويستجلب نظائرها من املن

  لمسافرين كذا يف مفتاح السعادة العلم كما قيل عمر آخر للناظرين واإلنتفاع يف مصره مبنافع حتصل ل
وقد جعل صاحبه هلذا العلم فروعا كعلوم الطبقات والوفيات لكن املوضوع مشتمل عليها فال وجه لإلفراز 

والتفصيل يف مقدمة الفذلكة من مسودات جامع اجمللة وأما الكتب املصنفة يف التأريخ فهي تربوا على أكثر من 
  ألف وثالمثائة 

  ط وبالتأريخ عرف الناس أمر حجمهم وصومهم قال خليفة بن خيا

وانقضاء عدد نسائهم وحمل ديوهنم يقول اهللا تبارك وتعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم يسألونك عن األهلة قل 
  هي مواقيت للناس واحلج 

ي ه{ قال خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال إنا سعيد بن قتادة يسألونك عن األهلة فأنزل اهللا ما تسمعون 
ا الليل والنهار آيتني { وحمال ديوهنم يف أشياء واهللا أعلم مبا يصلح خلقه قال } مواقيت للناس واحلج  وجعلن

  } فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلموا عدد السنني واحلساب 
ريخ عن معرفة علم التأريخ قال الفصل األول يف وقال القرماين يف مقدمة كتابه أخبار الدول وأثار األول يف التا

بيان معىن التأريخ وموضوعه أعلم أن علم التأريخ هو األخبار عن الكائنات السابقة يف العامل واحلادثات سواء 
عهد حاهلا أو تقادم فهو السبيل إىل معرفة أخبار من مضى من األمم وكيف حل باملعاند السخط والغضب فأل 

والعطب وكشف عورات الكاذبني ومتييز حال الصادقني وقال ولوال التواريخ ملاتت معرفة  أمره إىل التلف
الدول مبوت ملوكها وخفي عن األواخر عرفان حال األول وسلوكها وما وقع من احلوادث يف كل حني وما 

  سطر فيها كتب به من فعل امللوك وأنه مل خيل من التواريخ كتاب من كتب 



ا ورد بأخباره املفصلة واختلفوا يف معىن التأريخ ذكر صاحب  اهللا املنزلة فمنها ما ورد بأخباره اجململة ومنها م
مفاتيح العلوم التأريخ النظام وهو معرب وعن الصويل تأريخ الشيء غايته ووقته الذي ينتهي إليه ومنه فعل 

عرب أن التاريخ ليس بعريب فالن تاريخ قومه أي انتهى إليه شرفهم ومعرفة غايتهم وقال اجلواليقي يف امل
وإشتقاقه من األرخ وهو ولد البقرة الوحشية إذا كان أنثى بفتح اهلمزة وكسرها كأنه شيء حدث كما حيدث 

الولد ويف مفاتيح العلوم التأريخ كلمة فارسية أصلها ماروز فعرب ويقال أن األرخ الوقت والتاريخ كأنه 
يس عربيا وال مسع من فصيح ويف الصحاح التاريخ تعريف الوقت التوقيت ويف نور املقاييس وتاريخ الكتاب ل

والتوريخ مثله وأرخت الكتاب يوم كذا وورخته مبعىن واحد وقد فرق األصمعي بني اللغتني فقال بنو متيم 
يقولون ورخت الكتاب تورخيا وقيس تقول أرخته تارخيا وقال ابن عباس رضي اهللا عنه قد ذكر اهللا تعاىل التاريخ 

وقال الدكتور إبراهيم السامرائي يف } يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج { كتابه فقال يف 
النسخة املطبوعة كان العرب على علم بشيء يتصل هبذا فقد كانوا يف جاهليتهم يؤرخون بأيامهم وباألحداث 

احلضارة اقتضى أن يكون الشهرية اليت كانت تقع هلم غري أن العصر اإلسالمي وما جد فيه من أسباب 
املسلمون جمتمعني على طريقة واحدة يف تارخيهم فانتهوا إىل ما انتهوا إليه ويف هذه الرسالة املوجزة عرض 

  للمراحل اليت مرت وكيف استقرت احلال على اختاذ اهلجرة بداية لتاريخ تؤرخ هبا األحداث والوقائع 
للمسلمني شيء واضح يف هذا السبيل فقد تقدمت أحواهلم  ومن الطبيعي أن ينتهي األمر إىل هذا وأن يكون

وكان لعلوم املسلمني من القرآن واحلديث تأثري يف تقدم مادة التاريخ وكتابة التاريخ وما أظن أن أحدا جيهل 
  مقدار ما أفاد علم التاريخ من طريقة احملدثني يف الرواية والنقل والضبط 

  
وكيف اهتدى املسلمون منذ زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الطريقة  وتتعلق مادة هذه الرسالة ب التاريخ

يه وسلم مبدأ لتاريخ املسلمني    اليت أرخوا هبا وكيف استقروا على أن تكون هجرته صلى اهللا عل

  الشماريخ يف علم التاريخ

ه احملبو مبزيد اإلكرام بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا ذي الفضل الشامل العام والصالة والسالم على رسول
  وبعد 

جليال يستفاد وال حقريا  فقد وقعت لبعض شيوخنا على كتاب يف علم التاريخ فلم أر فيه قليال وال كثريا وال 
فوضعت يف هذا الكتاب من فوائده ما تقر به األعني ومتتليء به األلسن ومسيته بالشماريخ يف علم التاريخ 

  ورتبته على أبواب 

   مبدأ التاريخالباب األول يف

  قال ابن خيثمة يف تارخيه قال علي بن حممد املدايين عن 



علي بن جماهد ابن إسحاق عن الزهري وعن حممد بن صاحل عن الشعيب قاال ملا هبط آدم من اجلنة وانتشر ولده 
من  أرخ بنوه من هبوط آدم فكان ذلك التاريخ حىت بعث اهللا نوحا فأرخوا ببعث نوح حىت كان الغرق فهلك

هلك ممن كان على وجه األرض فلما هبط نوح وذريته وكل من كان يف السفينة قسم األرض بني ولده أثالثا 
  فجعل الشام وسطا من األرض ففيها بيت املقدس والنيل والفرات ودجلة وسيحان وجيحان وميمون 

لشمايل وجعل حلام قسمة إىل وذلك ما بني ميمون إىل شرقي النيل وما بني منخر ريح اجلنوب إىل منخر الريح ا
غريب النيل فما وراءه إىل منخر ريح الدبور وجعل قسم يافث يف الدبور فما وراءه منخر ريح الصبا فكان 

التاريخ من الطوفان إىل نار إبراهيم فلما كثر بنو إمساعيل افترقوا فأرخ بنوا إسحاق من نار إبراهيم إىل مبعث 
يمان إىل مبعث عيسى بن يوسف ومن مبعث يوسف إىل مبعث موس يمان ومن ملك سل ى إىل مبعث ملك سل

مرمي ومن مبعث عيسى بن مرمي إىل سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرخ بنو إمساعيل من نار إبراهيم إىل 
ج بناء البيت حىت بناه إبراهيم وإمساعيل مث أرخ بنو إمساعيل من بنيان البيت إىل أن تفرقت بعد فكان كلما خر
قوم من هامه أرخو خبروجهم ومن بقي من ولد إمساعيل يؤرخون من خروج سعد ومهده وجهينة حىت مات 

كعب بن لؤي فأرخوا من موته إىل الفيل فكان التاريخ من الفيل إىل أن أرخ عمر بن اخلطاب من اهلجرة وكان 
  ذلك سنة سبع عشرة أو مثان عشرة أخرجه ابن جرير يف تارخيه 

وله من مبعث عيسى إىل مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ينبغي أن يكون هذا على تاريخ خمتصرا إىل ق
اليهود فأما أهل اإلسالم فلم يؤرخوا إال من اهلجرة ومل يؤرخوا بشيء قبل ذلك غري أن قريشا كانوا يؤرخون 

م جبلة والكالب الثاين وكانت قبل اإلسالم بعام الفيل قال وكان ساير العرب يؤرخون بأيامهم املذكورة كيو
النصارى تؤرخ بعهد اإلسكندر ذي القرنني وكان الفرس يؤرخون مبلوكهم وأخرج ابن عساكر يف تارخيه من 
طريق خليفة بن خياط حدثين حيىي بن حممد الكعيب عن عبد العزيز بن عمران قال مل يزل للناس تاريخ كانوا 

ك حىت بعث اهللا نوحا فأرخوا من الطوفان مث مل يزل كذلك حىت يؤرخون من هبوط آدم من اجلنة فلم يزل ذل
  حرق إبراهيم فأرخوا 

من حتريق إبراهيم وأرخت بنوا إمساعيل من بنيان الكعبة ومل يزل ذلك حىت مات كعب بن لؤي فأرخوا من موته 
  فلم يزل ذلك حىت كان عام الفيل فأرخوا منه مث أرخ املسلمون بعد اهلجرة 

  اريخ اهلجريذكر مبدأ الت

قال أبو القاسم بن عساكر يف تارخيه أنا أبو الكرم الشهرزوري وغريه إجازة أنا ابن طلحة أنا احلسن بن احلسني 
أنا إمساعيل الصفار ثنا حممد بن إسحق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أيب سلمة عن ابن شهاب أن النيب 

دينة يف شهر ربيع األول رواه يعقوب بن سفيان حدثنا يونس ثنا صلى اهللا عليه وسلم أمر بالتاريخ يوم قدوم امل
ابن وهب عن ابن جريج عن ابن شهاب أنه قال التاريخ من يوم قدوم النب صلى اهللا عليه وسلم املدينة مهاجرا 

  قال ابن عساكر هذا أصوب واحملفوظ أن 



قماح يف جمموع له قال ابن الصالح اآلمر بالتاريخ عمر قلت وقفت على ما يعضد األول فرأيت خبط ابن ال
بن حممد الزيادي ذكر فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه    وقفت على كتاب يف الشروط لألستاذ أيب ظاهر حممد 

وسلم أرخ باهلجرة حني كتب الكتاب لنصارى جنران واقر عليا أن يكتب فيه أنه خلمس من اهلجرة فاملؤرخ 
ليه وسلم وعمر تبعه يف ذلك وقد يقال هذا صريح يف أنه أرخ سنة مخس باهلجرة إذن رسول اهللا صلى اهللا ع

ة فإن الظرف وهو قوله يوم قدم املدينة ليس  واحلديث األول فيه أنه أرخ يوم قدوم املدينة وجياب بأنه ال منافا
ليوم فتأمله متعلقا بالفعل وهو أمر بل باملصدر وهو التاريخ أي أمر بأن يؤرخ بذلك اليوم ألن األمر يف ذلك ا

  بأنه نفيس 
بن مسلم عن عمرو  وقال البخاري يف تارخيه الصغري ثنا ابن أيب مرمي ثنا يعقوب بن إبراهيم هو القلزمي ثنا حممد 
بن دينار عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال كان التاريخ يف السنة اليت قدم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

بن أيب شيبة يف تارخيه حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي ثنا ابن أيب خازم عن وسلم املدينة وقال حممد ب ن عثمان 
أبيه عن سهل عن سعد قال أخطأ الناس العدد مل يعدوا من مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وال من متوفاه وإمنا 

  يعين آخر توارخيهم عدوا من مقدمة املدينة قال مصعب وكان تاريخ قريش من متوىف هشام ابن املغرية 

  
ا عدوا أخطأ الناس وقال أمحد بن  وأخرج البخاري يف صحيحه حديث سهل بلفظ ما عدوا إىل آخره ومل يقل م

حنبل ثنا روح ثنا زكريا بن إسحق ثنا عمرو بن دينار أن أول من أرخ يعلي بن أمية وهو باليمن وكان يعلي 
  أمريا عليها لعمر 

ري ثنا عبد اهللا بن عبد الوهاب ثنا عبد العزيز بن حممد عن عثمان بن رافع مسعت وقال البخاري يف الكتاب الصغ
سعيد بن املسيب يقول قال عمر مىت نكتب التاريخ فجمع املهاجرين فقال له علي من يوم هاجر النيب صلى اهللا 

  نسب إىل جده  عليه وسلم نكتب التاريخ رواه الواقدي عن أيب سربة عن عثمان بن عبد اهللا بن رافع فكأنه
  وأخرج ابن عساكر عن الشعيب قال كتب ابن موسى إىل عمر 

أنه تأتينا من قبلك كتب ليس هلا تاريخ فأرخ فاستشار عمر يف ذلك فقال بعضهم أرخ مببعث النيب صلى اهللا 
  به عليه وسلم وقال بعضهم بوفاته فقال عمر ال بل نؤرخ مبهاجره فإن مهاجره فرق بني احلق والباطل فأرخ 

وأخرج عن أيب الزناد قال استشار عمر يف التاريخ فأمجعوا على اهلجرة وأخرج عن سعيد بن املسيب قال أول 
  من كتب التاريخ عمر لسنتني ونصف من خالفته فكتبه لست عشرة من احملرم مبشورة علي بن أيب طالب 

 سريين أن رجال من املسلمني قدم من وقال ابن أيب خيثمة ثنا علي بن حممد املدايين ثنا قرة بن خالد عن أيب
  اليمن فقال لعمر رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ يكتبون من عام كذا وشهر كذا 

فقال عمر إن هذا حلسن فأرخوا فلما أمجع على أن يؤرخ شاور فقال قوم مبولد النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 
ال قائل من الوفاة حني توىف فقال عمر أرخوا من خروجه قوم باملبعث وقال قوم حني خرج مهاجرا من مكة وق

من مكة إىل املدينة مث قال بأي شهر نبدأ فنصريه أول السنة فقالوا رجب فإن أهل اجلاهلية كانوا يعظمونه وقال 
  آخرون 



شهر رمضان وقال بعضهم ذو احلجة وقال آخرون الشهر الذي خرج فيه من مكة وقال آخرون الشهر الذي 
ه فقال عثمان أرخوا من احملرم أول السنة وهو شهر حرام وهو أول الشهور يف العدة وهو منصرف قدم في

الناس عند احلج فصار أول السنة احملرم وكان ذلك سنة سبع عشرة ويقال سنة ست عشرة يف نصف ربيع 
  األول 

قال ثنا نوح بن قيس ثنا قلت وقفت على نكتة أخرى يف جعل احملرم أول السنة فروى سعيد بن منصور يف سنته 
قال الفجر شهر احملرم هو } والفجر { عثمان بن حمصن عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال يف قوله تعاىل 

  فجر السنة أخرجه البيهقي يف الشعب وإسناده حسن 
يه هبذا حيصل اجلواب عن احلكمة يف تأخري التاريخ من ربيع قال شيخ اإلسالم أبو الفضل ابن حجر يف أمال

  األول إىل احملرم بعد أن اتفقوا 

على جعل التاريخ من اهلجرة وإمنا كانت عن األسود عن عبيد بن عمري قال احملرم شهر اهللا وهو رأس السنة فيه 
  يف الباب اآليت  يكسى البيت ويؤرخ التاريخ ويضرب فيه الورق وسيأيت السبب يف وضع التاريخ

قال ابن عساكر وذكر أبو احلسن حممد بن أمحد الوراق املعروف بابن القواس إن أول احملرم سنة اهلجرة كان 
  يوم اخلميس اليوم الثامن من أيار سنة ثالث وثالثني وتسعمائة لذي القرنني 

  الباب الثاين  

  يف فوائده

ات التعاليق ووفيات الشيوخ ومواليدهم والرواة عنهم فيعرف منها معرفة األجيال وحلوهلا وإنقضاء األجل وأوق
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى { بذلك كذب الكاذبني وصدق الصادقني قال اهللا تعاىل 

وأخرج البخاري يف األدب املفرد واحلاكم عن ميمون بن مهران قال رفع إيل عمر صك حمله إيل } فاكتبوه 
  ال أي شعبان الذي حنن فيه أو الذي مضى أو الذي شعبان فق

هو آت مث قال ألصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم ضعوا للناس شيئا يعرفونه من التاريخ فقال بعضهم اكتبوا 
على تاريخ الروم فقالوا أن الروم يطول تارخيهم يكتبون من ذي القرنني فقال اكتبوا على تاريخ فارس فقال إ 

بله فأمجع رأيهم على أن اهلجرة كانت عشر سنني فكتبوا التاريخ من فارس كلما قا م ملك طرح من كان ق
  هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقال ابن عدي ثنا عبد الوهاب بن عصام ثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا موسى بن محيد ثنا أبو حبر اخلرساين قال قال 
  ملنا هلم التاريخ وقال حفص سفيان الثوري ملا استعمل الرواة الكذب استع

  بن غياث إذا اهتمتم الشيخ فحاسبوه بالسنني يعين سنة وسن من كتب عنه 
  وقال محاد بن زيد مل يستعن على الكذابني مبثل التاريخ 



  الباب الثالث  

  يف فوائد شىت تتعلق به

ن كما ثبت يف الصحيح دون األوىل إمنا يؤرخ باألشهر اهلاللية اليت قد تكون ثالثني وقد تكون تسعا وعشري
ولبثوا يف كهفهم { الشمسية احلسابية اليت هي ثالثون أبدا فتزيد عليها قال اهللا تعاىل يف قصة أهل الكهف 

قال املفسرون زيادة التسعة بإعتبار اهلاللية وهي ثالث مائة فقط مشسية وإمنا } ثالث مائة سنني وازدادوا تسعا 
حنسب وال نكتب وحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم كان التاريخ حلديث أنا أمة ال 

عليكم فأكملوا العدة ثالثني وآىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نسائه شهرا ودخل عليهن يف التاسع 
  والعشرين فقيل له فقال الشهر تسع وعشرون 

  قال والد شيخنا البلقيين يف التدريب كل شهر يف الشرع 

  املراد به اهلاليل األشهر اإلستحاضة وختليق احلمل ف
} كانتا رتقا ففتقنامها { الثانية إمنا يؤرخ بالليايل ألن الليلة سابقة على يومها إال يوم عرفة شرعا قال اهللا تعاىل 

  قالوا وال يكون مع اإلرتقاق إال الظالم فهو سابق على النور 
 النور والظلمة مث ميز بينهما فجعل الظلمة ليال والنور هنارا قلت قال السدي عن أيب إسحاق أول ما خلق اهللا

  وقد ثبت أن القيامة ال تقوم إال هنارا فدل على أن ليلة اليوم سابقة إذ كل يوم له ليلة 
خلت مث لليلتني خلتا مث  الثالثة يقال أول ليلة يف الشهر كتب ألول ليلة منه أو لغرته أو ملستهله أول يوم لليلة 

الث خلون إىل العشر فخلت إىل النصف وللنصف من كذا وهو أجود من خلمس عشرة خلت أو بقيت مث لث
األربعة عشرة بقيت إىل العشرين مث لعشر بقني إىل آخره فآلخر ليلة أو لسلخه أو إلنسالخه ويف اليوم بعدها 

  آلخر يوم أو لسلخه أو إلنسالخه 

  
ا دوهنا خلون وبقني ألنه مميز جبميع فيقال عشر ليال إىل وقيل إمنا يؤرخ مبا مضى مطلقا وإمنا قيل  للعشرة وم

ثالث ليال وملا فوق ذلك خلت ألنه مميز مبفرد حنو إحدى عشرة ليلة ويقال يف العشر األول واألواخر وال يقال 
  األوائل واألواخر 

لعشر األوىل ألن وقد أجاب ابن احلاجب عن حكمه ذلك جبواب طويل وحاصلة أنه قيل األول ألن مفرد ا
لليايل واألوىل جيمع على فعل قياسا مطردا كالفضلى والفضل وال جيمع على األوائل إال أول املذكر ومفرد 
العشر مؤنث وأما األواخر فهو مجع آخره كفاطمة وفواطم واآلخر مجع أخرى وإمنا يعني تقدير اآلخرة دون 

ي وال يفيده إال ذلك خبالف األخرى ألهنا أنثى آخر ومها األخري ألن املقصود هنا الداللة على التأخر الوجود
ذكره سواء كان يف الوجود متأخرا أو متقدما تقول مررت بزيد ورجل آخر  إمنا يدالن على وصف مغاير متقدم 

فال يفهم من ذلك إال وصفه ملغاير وهو زيد دون كونه متأخرا وجودا وهلذا عدلوا عن ربيع اآلخر بفتح اخلاء 
  آلخرة إىل ربيع اآلخر بالكسر ومجادى اآلخرة حىت حتصل الداللة على مقصودهم يف التأخر الوجودي ومجادى ا



حتذف تاء التأنيث من لفظ العدد ويقال إحدى وإثنتان أن أرخت بالليله أوالسنة وتثبت ويقال ) الرابعة ( 
نه احلديث وأتبعه ستا من شوال إحدى وإثنان أن أرخت باليوم أو العام فإن حذفت املعدود جاز حذف التاء وم

  قال املتأخرون ويذكر شهر فيما أوله راء فيقال شهر ربيع 

  مثال دون غريه وال يقال شهر صفر واملنقول عن سيبويه جواز إضافة شهر إىل كل الشهور املختار 
ول األسبوع يف ألفاظ األيام والشهور السبت هو أول األيام ويف شرح املهذب ما يقتضي أنه أ) اخلامسة ( 

ا خلق اهللا األحد وكانت  وروى إبن عساكر يف تارخيه بسنده إىل إبن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال أول م
  العرب يسمونه األول وقال متأخروا أصحابنا أن أول األسبوع السبت وهو الذي يف الشرح 

حد والشجر يوم اإلثنني واملكروه والروضة واملنهاج حلديث مسلم خلق اهللا التربة يوم السبت واجلبال يوم األ
يوم الثالثاء والنور يوم االربعاء وبث فيها الدواب يوم اخلميس وخلق آدم بعد العصر يوم اجلمعة وقال أبن 

يما  إسحاق يقول أهل التوراة إبتداء اهللا اخللق يوم األحد ويقول أهل اإلجنيل يوم اإلثنني ونقول حنن املسلمون ف
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم السبت إنتهى الينا عن رسول 

وروى إبن جرير عن السدي عن شيوخه إبتدأ اهللا اخللق يوم األحد وإختاره وما إليه طائفة قال إبن كثري وهو 
أشبه بلفظ األحد وهلذا أكمل اخللق يوم اجلمعة فاختذه املسلمون عيدهم وهو اليوم الذي ضل عنه أهل الكتاب 

ق ففيه غرابة شديدة ألن األرض خلقت يف أربعة مث السموات يف يومني وقد قال قال أما حديث مسلم الساب
  البخاري قال بعضهم عن أيب هريرة عن كعب األحبار وهو أصح 

يكره صوم األحد على إنفراده صرح به إبن يونس يف خمتصر التنبيه اإلثنني قال يف شرح املهذب مسي ) فائدة ( 
أثانني وكانت العرب تسميه أهون وسئل صلى اهللا عليه وسلم عن صوم اإلثنني به ألنه ثاين األيام وجتمع على 

فقال فيه ولد وفيه أنزل علي وروى الطرباين عن عاصم بن عدي قال قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة يوم 
  اإلثنني وروى إبن أيب الدنيا مثله عن فضاله بن عبيد 

  ت وأثالث وكانت العرب تسميه جبار باملد جيمع على ثالثاوا) الثالثاء ( 

  
ممدود مثلث الباء ومجعة أربعاوات وأرابيع وكان امسه عند العرب دبارا واشتهر على ألسنة الناس ) األربعاء ( 

يف أيام { وتشأموا به كذلك وهو خطأ فاحش ألن اهللا تعاىل قال } يوم حنس مستمر { أنه املراد يف قوله تعاىل 
  أيام فيلزم أن تكون األيام كلها حنسات وإمنا حنس عليهم وهي مثانية } حنسات 

  مجعة أمخسة وأمخاس وكانوا يسمونه مؤنسا ) اخلميس ( 
جيمع على مجعات ويف ميمها الضم والسكون وكانت تدعى العروبة ويف الصحيح خري يوم طلعت ) اجلمعة ( 

يه تقوم الساعة فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج م نها ويف رواية وفيه مات وف
وفيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم يسأل اهللا شئيا إال أعطاه ويف حديث عند الطرباين أفضل األيام يوم اجلمعة 

  وأفضل الليايل ليلة القدر 



ويوم  وأفضل الشهور رمضان ويف حديث رواه البيهقي يف شعب اإلميان إنه كان يقول ليلة اجلمعة ليلة غراء
  أزهر 

يكره أفراده بالصوم ألحاديث يف ذلك يف الصحيحني وغريمها وأما حديث البزار نا أفطر صلى اهللا ) فائده ( 
  عليه وسلم قط يوم اجلمعة فضعيف 

  السبت جيمع على أسبت وسبوت وكان يدعى سيارا ويكره أفراده بالصوم 

  
بذلك مكروهان إذا إجتمعا زالت الكراهة وقصة اليهود فإن ضم إىل اجلمعه أو األحد فال وقد الغزا ) فائدة ( 

  يف السبت مشهورة 
روى أبو يعلي يف مسنده عن إبن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال يوم األحد يوم غرس وبناء ويوم ) فائده ( 

ول على االثنني يوم سفر ويوم الثالثاء يوم دم ويوم األربعاء يوم أخذ وال عطاء فيه ويوم اخلميس يوم الدخ
  السلطان ويوم اجلمعة يوم تزويج ورأيت خبط 

   احلافظ شرف الدين الدمياطي أبياتا ذكر أهنا تعزي إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وهي هذه

   لصيد إن أردت بال إمتراء        فنعم اليوم يوم السبت حقا ** 

   ءتبدأ اهللا يف خلق السما         ويف األحد البناء ألن فيه ** ** 

   فترجع بالنجاح والثراء          ويف االثنني إن سافرت فيه 

     ففي ساعاته هرق الدماء           وأن يرد احلجامة يف الثالثا 

   فنعم اليوم يوم األربعاء         وإن شرب إمرء يوما دواء 

   فإن اهللا يأذن بالقضاء       ويف يوم اخلميس قضاء حاج 

  ولذات الرجال مع النساء           ويف اجلمعات تزويج وعرس 
  قلت يف نسبتها إىل اإلمام علي رضي اهللا عنه نظر 

احملرم جيمع على حمرمات وحمارم وحمارمي ومن العرب من يسميه مؤمتر واجلمع مامر ومامري ويف الصحيحني 
  أفضل الصوم بعد رمضان شهر اهللا احملرم 

ال أبا عبيدة فخرق اإلمجاع مبنع صرفه فقال للعلمية صفر مجعة أصفار قال ابن األعرايب الناس كلهم يصرفونه إ
والتأنيث مبعىن الساعة قال ثعلب سلح وهو ال يدري ألن األزمنة كلها ساعات ومن العرب من تسميه فاجر 

  وكانوا يتقامسون به وهلذا ورد يف احلديث ردا عليهم ال عدوى وال طرية 



  وال صفر 
على الشهر واألوىل ردا ربيع وفيه ولد صلى اهللا عليه وسلم وهاجر ربيع األول قال الفراء يقال األول ردا 

  ومات ومنهم من يسميه خوانا واجلمع أخونة ويسمى اآلخر بصانا واجلمع بصانات 
مجادى مجعه مجاديات قال الفراء كل الشهور مذكرة إال مجاديان تقول مجادى األوىل واآلخرة ومنهم من يسمي 

  وأحنة وحنن اآلخرة وزنه اجلمع وزنات األوىل حنني واجلمع حناين 
  مسألة أحل السلم إىل ربيع أو مجادى فقيل ال يصح لإلهبام واألصح الصحة وحيمل على األول 

رجب مجعه أرجاب ورجاب ورجبات ويقال له األصم إذ مل يكن يسمع فيه قعقعة سالح لتعظيمهم واالصب 
  ا شيء بل هي ما بني منكر وموضوع ومصل األسنة وورد يف فصل صومة أحاديث مل يثبت منه

شعبان مجعه شعابني وشعبانات ومنهم من يسميه وعال واجلمع أوعال ووعالن مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  يصوم شهرا كامال بعد رمضان سواه وحيرم الصوم إذا انتصف ملن مل يصله مبا قبله 

أرمضه ورماض قال النحاة وشهر رمضان أفصح رمضان مشتق من الرمضاء وهي شدة احلر ومجعه رمضانات و
من ترك الشهر قلت روى ابن أيب حامت بسند ضعيف عن أيب هريرة قال ال تقولوا رمضان فإنه من أمساء اهللا 

  ولكن قولوا شهر رمضان ومن العرب من يسميه ناتقا واجلمع نواتق 

عقد النيب صلى اهللا عليه وسلم على شوال مجعه شواويل وشواول وشواالت وكان يسمى عادال واجلمع عوادل 
  عائشة وتزوج هبا فيه وكانت عائشة تستحب النكاح فيه وهو أول أشهر احلج 

  ذو القعدة وذو احلجة ويف أول كل منهما الفتح والكسر وفتح األول 

وكسر الثاين أفصح من العكس ومجعهما ذوات القعدة وذوات احلجة وكان يسمى األول بواعا واجلمع ابوعه 
  وبواعات والثاين بركا واجلمع بركات 

فائدة اخرج ابن عساكر من طريق األصمعي قال كان أبو عمرو ابن العالء يقول إمنا مسي احملرم ألن القتال حرم 
فيه وصفر ألن العرب كانت تنزل فيه بالدا يقال هلا صفر وشهرا ربيع كانوا يربعون فيهما أي يقيمون فيهما 

ا املاء ورجب كانوا يرجبون فيه النخل وشعبان تشعبت فيه القبائل ورمضان رمضت ومجاديان كان جيمد فيهم
فيه الفصال من احلر وشوال شالت اإلبل بأذناهبا للضراب وذو القعدة قعدوا فيه عن القتال وذو احلجة كانوا 

   التوفيق حيجون فيه وإمنا سقنا هذه الفوائد هنا ألهنا مهمة وال يليق بالكاتب واملؤرخ جهلها وباهللا
  قال املؤلف رمحه اهللا علقه يوم األربعاء لعشر خلون من ذي القعدة سنة اثنني وسبعني ومثامنائة 
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