
 تفسري مدَّة َصوم امليالد  حول
 جعزشة قل  بل  امللم وربط الثَّالثة أيام األخرية منه مب

ئيثاسشيَّح ٌىط وٕيغح عاْ ِىسيظ ت يف ،2104َأورىتش عٕح  2يىَ اخلّيظ  يف اجرّاع ٌآلتاء اٌىهٕح
اٌثَّالثح أياَ األخريج ِٓ ٘زا اٌصَّىَ، تأهنا  ذفغري وػٕذ دذيثي ػٓ خطأتاٌىالياخ ادلرَّذذج األِشيىيَّح،  أجنيٍىط

َّ ِؼجضج ٔمً جثً ادلمطُ رزواس ِؼجضج ٔمً جثً ادلمطُ، ٌ  !“ذاسيخ اٌثطاسوةح ”مل ذشد يف وراب روشُخ أ
و٘ى ٌثٌظ لذ ولؼد فيةٗ أثٕةاء   ٘زٖ ادلؼجضج؟ وسد تٗ روش  وٕغي أوَّي ِصذس ذاسخيي إرًا ِرغائاًل ِا ٘ى

إر واْ اٌغؤاي اٌزي أودُّ طشدٗ، ٘ى: ِا ٘ى أوَّي ِصذس وٕغي روش ذفغري اٌثَّالثةح   ،وأعتذر عنهاٌشَّشح، 
 أياَ األخريج ِٓ َصىَ ادليالد تأهنا ٌرزواس ٔمً جثً ادلمطُ؟ فذذز ذذاخً تني اٌغؤاٌَني.

َّاحلميمح ٘ي و   “ذةاسيخ اٌثطاسوةح  ”ب ورةا  ٔفغٗ ٘ى ،روش ٘زٖ ادلؼجضج لذ أوَّي ِصذس وٕغي أ
  ٔثا عاويشط تٓ ادلمفَّغ.ادلٕغىب ٌؤل

فهشط وراتاخ آتاء وٕيغةح اإلعةىٕذسيَّح،   ”اجلضء األوَّي ِٓ وراب  إر دلا ػذُخ إىل اٌذَّيش، وفرذُد
َّ ، وجذُخ“اٌىراتاخ اٌؼشتيَّح أسلاَ ادلخطىطاخ اخلاصح  تؼض (039 – 037)ص اٌفهشط ادلزوىس يىسد يف  أ

 و٘ي:، واٌيت ذغشد ٘زٖ ادلؼجضج، “ذاسيخ اٌثطاسوح”تىراب 
، ػٓ خمطةى   “ذاسيخ اٌثطاسوح”، و٘ي جضء ِٓ وراب “(987َ-975) أفزآم اللمزيزكعريج ” •

جمٍَّةح  ”يف  Leroy. ولذ ٔششٖ اٌؼامل ٌةريوا  (ج257-247)، أوساق (0)(وششىين) (65عشياين )تاسيظ 
ِغ يهىدي ِا، حبضىس ٘زا  امللفَّعساويزص بن جمادالخ ”. ِغ سوايح ػٓ “(ROC)اٌشَّشق ادلغيذي 

 “.(975َ-969)اٌثطشيشن أِاَ ادلٍه ادلؼض 
 .(978َ -975) أفزآم السِّزيايناٌثطشيشن  (ظ086-ظ052)أوساق  (282ػشيب )تاسيظ خمطى   •
، ِؼجضج ٔمً جثً ادلمطُ أياَ اٌثطشيةشن  (ج80-ج69)، أوساق (09ق ) (4777ػشيب )تاسيظ خمطى   •

 .أبزآم بن سرعه
 

، ٘ى ذفغري وٌىٓ يظً ذفغري اٌثَّالثح أياَ األخريج ِٓ َصىَ ادليالد تأهنا ٌرزواس ِؼجضج ٔمً جثً ادلمطُ
وٌغُد أػشف دىت اآلْ ِٓ ٘ى أوَّي  ٌؼيذ ادليالد،َصىَ يىَ اٌرباِىْ اٌغَّاتك  ٘زا اٌرَّفغري إر يرجاً٘خاطئ، 

َّ  ِٓ روش ٘زا اٌرَّفغري. لذ سذَّة َصىَ ادليالد يف اٌىٕيغةح   (0177َ -0147)خشيغرىروٌُّىط ٌثاتا ارٌه أل
ٌيىىْ عرَّح أعاتيغ ٔماًل ػٓ اٌغشب ادلغيذي، وتئضافح َصىَ يىَ اٌرباِىْ اٌزي الصَ ػيذ ادليالد ِٕز ِٕرصف 

 .(2)يىًِا 43اٌمشْ اخلاِظ ادليالدي ذمشيثًا، إىل ٘زٖ األعاتيغ اٌغِّرح، يىىْ َصىَ ادليالد 

                                                                            
 وششىين، أي والَ ػشيب ِىرىب تاحلشوف اٌغِّشيأيَّح. -0
 .“َصىَ ادليالد وذغاتيخ آداد شهش ويهه”ِٓ وراب:  (46-36ص )، أٔظش ػٓ ٘زا ادلىضىع ٌششح أوفش -2


