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الِة   وإين أنصُح إخواين املسلمنَي أن ُيكثروا من العمِل الصالح يف هذه األيام الَعرش من الصَّ

ا  وبرِّ  اخللق  إىل  واإلحساِن  والصياِم  دقِة  األعامِل  والصَّ ومجيع  األرحاِم  وِصَلِة  لوالدين 

نِة،   هذهََََّّّّولَتْمِضَين َّالصاحلة، اغتنموا هذه الُفرصة، فال أحَد يْضمُن أن تعوَد عليه بعَد هذه السَّ

:  األياُمَّسريًعاَّوكأنهاَّساعة َّ  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿ ، قال اهلل عزَّ وجلَّ

فيهاَََّّّولَيْأَسَفن َّ،  [ 35اف: ]االحق   ﴾ حئجئ ی ی َطَّ فر  منَّ ، أسأُل اهلل بحولِه وقوتِه  منُكمَّ

 ُكم عىل العمل الصالح فيها. وَمنِِّه أن ُيعينني وإيا 

 ه اهلل رمح (1421ت: ثيمني )بن صالح العالشيخ حممد 

ين» يف ر لش  حرمينَّا ل ىَِّمَنَّا فتاو َّو  354/ 9« ُدُروس 

 

 



  

 

 

هلل العامل  احلمد  املبعوث   ، نيرب  عىل  والسالم  والصالة 

 .أمجعني ه ب صحو آله  للعاملني، وعىلرمحة 

 إذا بلغهاـ  يف مواسم اخلري    املسلمعىل    تعاىل  اهلل  فمن نعم

يوفِّ   ـ ما  أن  بموجب  والعمل  أحكامها،  يف  للتفقه  اهلل  قه 

 .أعظم أبواب التوفيق للمسلم من ، وهذه مه تعلَّ 

هذونحن   الرسالة  يف  هذه باملسلم    رُ كِّ ذَ نُ ه  يف  عليه  ام 

النبي    قدف،  فيهالعمل  ل  ونحثه   ،املواسم العمل     حث  عىل 

األيام هذه  فيه   يف  األعام  من  أنه   وذكر،  ورغب  إىل أحب  ل 

 .اهلل

مل  وظ،  والوع  التذكريهذه الرسالة عىل  يف    قد اقترصُت لو

عن   املوس  ةاملتعلق  حكاماألأتكلم  فقد   ،يل تفص الب  مهبذا 



 

با علمه  ي ف  بموجبهاسلم  امل  ليعملختصار  ذكرهتا  عىل  ؤجر 

 وعمله. 

  ومن اهلل التوفيق والسداد.



  

 حجةذي العشر فضُل العمل في 

اب عبعن  اهلل    اس  ِن  رسوُل  قال  َّ»  :قال:  ْن ِم ماَّ

العمََّ اٍمَّ َِّأي  ال ص  ال يُلَّ ف َُّحَّ ههاَّ نَّ ِم اهللَِّ ىَّ إل َّ األيامأحبُّ   «ذهَّ

هاُد يف سبيِل   وال اجلوا: يا رُسوَل اهلل)يعني: أياَم العرش(، قال

قال:   يلَِّ» اهلل؟  ب س يفَّ َّ الجهاُد رََََّّّوالَّ َخ رجًًلَّ إالَّ هلل؛َّ نفِسهَّا ب َجَّ

َِّ ْعَّثمَّلمََّّهَِّومال ْرِج   .« يءٍَّمنَّذلكَّبشَي

اريَّ) جهَّالبخ َّ(969َّأخر

« َّقوله:َّ ص  ال العَمُلَّ اٍمَّ أي  ِمْنَّ أماَّ يهاَّ ف ََّّالُِحَّ َِّحبُّ هلل ا ىَّ مَِّإل نَََّّّ

األيام وحتى أيام   عة،جلميام، حتى يوم ايشَمل كلَّ األََّّ«:هذهَّ

رمضاَن،   من  َّالعرش  صالح  َّ عمل  يهاَّ ف يوجدَّ الَّ األيامَّ َّ كلُّ

َّ َِّأحبُّ ر نَّهذهَّاألياِمَّالعش ىَّاهللَّم  .ال

العمل الصالح ام أفضُل من  يف هذه األي  لحالصا  ملالعف

نة القََّليل يف ذلك  بام  يف أيِّ يوٍم من السَّ َّ هذا    يلزم منوال،  ْدرة

األيامُ  هذه  تكون  ال  أن  ليلة  من  أن أفضَل  يلزم  وال  َقْدر، 

الرسول   قال  وقد  اجلمعة،  يوم  من  أفضَل  »تكون  ُرََّّ:  ي خ



 

ا يهَّ ف طلعْتَّ يومَُّيوٍمَّ ُسَّ م َّلش  قى  تب  نئذٍ وحي،  «الُجُمَعةََِّّ

 النصوص عىل ما هي عليه.

ال نعم لو قال ال  الم: » ة وا ال صَّ رسول عليه  خَّلسَّ األياُمَّ يُرََّّهذهَّ

ا أن يكو «، لُكنَّا نحتاج اىل اجَل أيامكمَّ ُل بني شيئني  ن التفضي ْمع، أمَّ

  ا ُيعاِرض هذا، وُنحاِول اجلمَع عىل ُُمتِلَفني، ُثم َنْذهب نقول: هذ 

ف، فهذا ال  ذيَّأراهَّأنَّهناكََّفْرًقاَّبينَّتفضيلََّّوالَّراُه.  أَ   وجٍه ُمتعسِّ

 . فسهَّبينَّتفضيلَّالزمنَّنَّمِنَّوَّلَّيفَّهذاَّالزَّعمََّالَّ

هَََّّّوقوله الُحَّيفَّ ص  ال »الَعَمُلَّ َّ: الحديث مجيع    :«ذاَّ يشَمُل 

الصاحلة،  األ الصيامُ عامل  أي:  به،  اهلُل  خيتص   ما  ،  ومنها 

إىل    ب اإلمام أمحُد رمحه اهللفيدُخل يف هذا العموِم؛ وهلذا ذهَ 

»حاستِ  وقال:  العرِش،  هذه  صوِم  الصباِب  َََّّّيامََّإنَّ أجلِّ نَّ م

أْجزَِّيه: »زَّ وجلَّ ف«، بل قال اهلل ععمالَِّاأل وأَناَّ يَّ ل ْوُمَّ ص  يَّال

 رشوًعا.«، فيكون الصوم مَ بِهَِّ



  

اهللِ«:َّ سبيلَّ يفَّ الِجهاُدَّ »والَّ يعني: حتى اجلهاد يف سبيل  ََّّقوله:َّ

للعمل   ُمساِوًيا  وال  أفضَل،  يكون  ال  األياِم  اهلل  هذه  يف  الصالح 

َّالعرِش. 

ذلك«َّ »منَّ بعضهم:    :َّقوله:َّ وقال  وماله،  نفسه  إليه  املشار 

َيْرجْع«َّملال؛ ألن قوله:  املشار إليه ا  لمَّ َّ ه هو  يقتيض بقاَءه؛ ألن   »ُثم 

مل  ولكن  املال،  باٍق،  من  بيشء  يرِجع  يرِجع  و   مل  من  عىل  ُيطلق 

ع بيشء  َيرجِ   لصواب أنه مل ك، وا ع بيشء من ذل مل يرج بنفِسه أنه  

 در من احلديث. وهو املتبا   ، وأنه شامل   من ماله وال َنْفِسه 

الصالح العمُل  يكون  هذا  العرِش يف    فعىل  األياِم  هذه 

، إال َمن ُقتِل يف  يل اهلل اجلهاد يف سب  وجلَّ من  عزَّ ىل اهللإأحبَّ 

 اىل ون أحبَّ ر جواُده وُأِخذ ماله، فهذا قد يك ُعقِ اهلل و   سبيل

 وَيه. اسأو مُ اهلل 

ث: نَّهذاَّالحدي تفادَّم َّوُيس



 

الصاحلة،    -1 باألعامل  تتعلَّق  إنام  لألعامل  اهلل  حمبَّة  أن 

اإلخالُص الصاوالعمل   ومها:  رشطني،  مَجع  ما  عزَّ  لح  هلل   

،  . ول اهللواملتابعة لرس وجلَّ

ََّّ»اىل؛ لقوله:  تعهلل    حبَّةات املإثب  -2 ََِّأَحبُّ هلل ا ىَّ  وأهنا «،  إل

ل.اعلق بام تتتتعلق باألعامل ك  لُعامَّ

العمل، وبحسب   -3 نوع  تتفاضُل؛ بحسب  األعامل  أن 

وبحسب العمل،  وبحس  زمان  العمل،  فاعل مكان  ب 

 ملكان والعامل. ب النوع والزمان واالعمل، بحس

ن  م   ما يكون أنه أعىل    أن اجلهاد معلوٌم عند الصحابة    -4

يشء    ل اهلل! أخربين عن قال رجٌل: يا رسو   وهلذا ل الصاحلة؛  األعام 

َلهَُّهلل؟ قال: » َد  َيعِدل اجلها  ِعْدَلَّ  يِعدل  «، يعني: ال ُيوجد يشءٌ الَّ

اهلل،   سبيل  يف  عندهم اجلهاد  اجلهاد  أن  عىل  هذا    أو   أفضُل   فدلَّ 

 . ( 1) ل األعام أنَّه من أفضل  معلوٌم عندهم  

 

َّ»انظر:  (  1 منَّ ىَّ المنتق علىَّ الالتعليقَّ صالح   «ىَّمصطفأخبارَّ بن  حممد  الشيخ 
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من  ِخِر  َعرْشِ األوا ن أيام ال أفضُل م هذه األياُم  فتبني مما تقدم أن  

ها أحب  إىل اهلل من العمِل الصالِح يف  لصالُح في والعمُل ا رمضاَن،  

ام الَعرْشِ من رمضاَن، ولكنَّ النَّاس يتساه  م مل يعلُموا  أيَّ ُلون هبا ألهنَّ

وُن  وطلبُة العلِم قد يك   هم جيهُل ذلك. الفضِل، فكثرٌي من عن هذا  

ا ال   بْعُضهم  ً ِة، وإ هذا بني ا ينرُش    مقرصِّ   ن اإلنسانَ ين أعتقُد أ ال فإ لعامَّ

جيُب أن يعلَم مواِسَم اخلرِي املكانيَِّة والزمانيَِّة حتَّى يعَمَل، أو    املؤمنَ 

 . ( 2) ه املواِسمَ حتى يستغلَّ هذ 

ا  إخواين  أنصُح  ي   ؛ ملسلمنيَ وإين  الُفرصة، م ن غت أن  هذه  فال    وا 

نِة،   ولَتْمِضنَيَّ هذه األياُم  أحَد يْضمُن أن تعوَد عليه بعَد هذه السَّ

ساع  وكأهنا  :    ٌة، رسيًعا  وجلَّ عزَّ  اهلل   ىئ ېئ ېئ ېئ ﴿ قال 

  ْأَسَفنَّ يَ ل [، و 35اف: ]االحق   ﴾ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ

َط فيها،   م منكُ  ُكم  أسأُل اهلل بحولِه وقوتِه وَمنِِّه أن ُيعينني وإيا   من فرَّ

 . ( 3) عىل العمل الصالح فيها 

 

مي»انظر: ( 2 لحر ِمَنَّا وىَّ ا وفت َّ وس  ريفينُدُر ش  ل  .  10-9/ 16 « نَّا
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 باألعامل م هذه األيام  غتنأن ي  سلمامل   عىل  نألجل ذلك كا

؛ وم  إىل  ه التي تقرب  ةالصاحل ة احلن األعامل الص اهلل عزَّ وجلَّ

 :اماألي هذهيف  كيما الرشع احلحث عليهالتي 

قالت:      أزواج النبيِّ   عن بعضِ   ه عن امرأِت   بن خالد ُهنَْيَدَة  عن  

  عاشوراء، وثالثةَ   مَ وْ يَ و جة،  ذي احل   م تسعَ وُ ُص يَ   اهلل    كان رسوُل 

َّ  . واخلميَس   ، اثنني من الشهر   أوَل   : شهرٍ   لِّ من كُ   أيامٍ 

    (2106َّ)196َََََّّّّّ/7َّاألم«ََََّّّّ-بيَّداودَّوصححهَّاأللباينَّيفَّ»صحيحَّسننَّأَََّّّ،َّ(2437َّأخرجهَّأبوَّداودَّ)َّ

اهلل:   رمحه  عثيمني  ابن  الشيخ  أم  » قال  عائشة  ذكرت  ما  ا  وأمَّ

فهو ُمعاَرض    ( 4) العرش قط صائاًم    أهنا ما رأت النبي    املؤمنني  

ما    بأن إحدى أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهن ذكرت أن النبي  

مَُّوالُمثَّْ» رمحه اهلل:    ل اإلمام أمحد صيامها قط، قا ترك   َّبِتَّ علىََّقد  ََّّمَّ

 ثم إن بعضهم قال: إن احلديث ُرِوَي عىل وجهني:   . « النايفَّ
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األول:َّ تكون    الوجهَّ هذا  فعىل  قط،  العرش  يف  صائاًم  رأيته  ما 

نى  فت أن يكون صائاًم حتى يوم عرفة، ومعلوم أن اللفظ هبذا املع ن 

 يامه، واحلث عليه. شاذ؛ ألن يوم عرفة قد ثبتت مرشوعية ص 

الثاين:َّ ا ما رأيته صائ   الوجهَّ قط، وعىل هذا فاملعنى: ما  لعرش  اًم 

رأيته صائاًم كل العرش، وال ينايف أن يكون صام شيًئا منه، وعىل هذا  

عىل أن العرش ال ُيَسن  صيامها، بل إن صح أن    فال يكون فيه دليل 

ل   نقول: فيه دليل فهو يدل عىل أن الرسول    صيام العرش.   مل ُيَكمِّ

هذه   إن  ندري:   قضية عني، ثم  مل   ال  َيُصم  ملاذا  عليه    الرسول 

الصالة والسالم؟ فقد يكون ذلك؛ ألنه مشغول بالوفود أو بأشياء  

ا، واشتغل يف أول يوم بكذا، أو يف  أخرى، أو أنه مل َيُصم العرش كلَّه 

وسط العرش بكذا، أو ما أشبه ذلك، فقضايا األعيان ال ُيمكن أن  

األلفاظ ُتدْ  هبا دالالت  العمل   الواضحة:   َفع  هذه  الصالح    أن  يف 

نة، ومعلوٌم أن  ا  لعرش أحب  اىل اهلل من أن يكون يف أيِّ يوم من السَّ



 

ه اهلل لنفسه،  الصيام من العمل الصالح، بل هو العمل ال  ذي اختصَّ

َياُمَّلِي،َّوَأَناَّأْجِزيَّبهَِّقال: »   «. الصِّ

رون  عض طلبة العلم: أهنم ينظ وهذا من اآلفات التي يقوم هبا ب 

ا  د اىل  جي ألحاديث  أن  أطر ون  اىل  معوا  يرجعوا  أن  ودون  افها، 

االستدالل،   يف  عظيم  نقص  وهذا  الرشيعة،  يف  العامة  القواعد 

يتكلَّم إال عن رشيعة، يتكلَّم ليقول: هذا    واإلنسان إذا تكلَّم فليس 

جب  رشع اهلل، وإذا كان كذلك فكل نص فإنه دال عىل رشيعة، في 

مة يف الرشيعة؛  اعد العا  بالقو ، وُمِلاما يع النصوص أن يكون ُمِلاما بجم 

 . (5) حتى يمكنه أن يقول: هذا لكذا، وهذا لكذا« 

نا لسنا بحاجٍة إىل    إذا ثبت القول عن رسول اهلل  »   : ـ   أيًضا ـ  وقال   فإنَّ

ى  أن ُنثبت الفعَل عىل وجه التَّطبيق، ومن زعم أنَّ القول ال ُيعمل به حتَّ 

وجب      رسول اهلل قول عن  إذا ثبت ال ل شطًطا، ف يثبت تطبِيُقه فقد قا 

العمُل به، سواٌء عِلمنا أنَّه ُطبِّق أو مل نعلْم؛ ألنَّ األصل هو التَّطبيق، حتَّى  
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لي  الدَّ أن  يُقوَم  بدَّ  فإنَّه ال  التَّطبِيق  ُوِجد عدُم  التَّطبيق، وإذا  ل عىل عدم 

 . ( 6) ايا األعيان ليس هلا حرٌص« ض يكون هناَك سبٌب يمنع ِمنه، وق 

  أيًضا ـ    النبي  ألن  م تسع ذي احلجة، و يسن للمسلم أن يصو ف 

العمل ث  ح   ـ  األي الصا   عىل  هذه  يف  أفضل  لح  من  والصيام  ام، 

دمَّلهَّإالَّالصومَّفإنهَّليَّوأناَّأجزيََّّابنَّآَََّّّملَّعَََّّّكلَّقالَّاهلل:ََّّ» األعامل:  

:  لُت فقُ   اهلل    وَل رُس   قال: أتيُت     ةَ امَ مَ ويف حديث أيب أُ     . ( 7) « بهَّ

َََّّّيَكَّعلَّك، قال: » عْن   هُ ذ آُخ    بأمرٍ ين ر مُ   . ( 8) « لهََََُّّّلَّثَّْمَََِّّّالَََّّّهَُّفإن َََّّّ؛َّومَِّبالص 

النووي رمحه اهلل )  التَِّّ» (:  676ت:  وقال  هذهَّ صومَّ يفَّ سعةََّّليسَّ

 . ( 9) « اَّاَّشديًدَّاستحبابًَََّّّة َّبَّمستحَّهيََََّّّّبلَََّّّكراهة َّ

 

  .33 «لقاءات احلج »( 6

  (.1151(، ومسلم ) 1805أخرجه البخاري )( 7

حيح(  8  يف صحيح صححه األلباين و  ،ط. التأصيل  (2238ي ) جه النسائأخر .  ص

لصحيحةَّالسلسلة»وانظر:  (،2219لنسائي ) ا     (.1937)  «ا

ش»  (9 مسلمالمنهاجَّ صحيحَّ انظر:  و  قرطبة.  مؤسسة . ط.  102/  8  «رحَّ للمزيد 

طائَّ»  . ط. دار ابن خزيمة. 584-583 «فَّالمعارفل



 

أي َّ»قال:    عن النبي      عن ابن عمر نَّ م َّظمََّأعَََّّّْامٍَّماَّ

َِّ اهلل ندَّ َََّّّوالََّّع هََََّّّّأحب  ن َََّّّلعمُلَّاإلي يه مَِّاألي َّهذهََّّمنََََّّّّف َََِّّّا ر ش ،ََّّالع

كَّْ َِّفأ يهن َّرَُّث ت ََّّواَّف نَّال يلَِّم ت ََّّهل َِّوال ير ب ت َََّّّك يدَِّْحَّوال   .( 10)«م

54أخرجهَّأحمدَّ) 46َّ)َّ

الش   « ثُِرواَّأكَّْفََّ» قوله:  »  هو  الت َََّّّفيهن َّ»   ، د اهِ هذا  ََّّكبيِرَّوالت َََّّّهليلَِّمنَّ

ا  ثِرو فأكْ   الصالح حمبوًبا يف هذه العرِش،   ُل يعني: فإذا كان العم   « ميدَِّْحَّوالت َّ

وال الته   من   هنَّ في  والتكبري  التسبي   تحميد، ليل  فإن  وكذلك  أيًضا،  ح 

هلِلَّأحبَّ الكالم إىل اهلل أربعٌة:   والحمُدَّ اهلل،َّ اهلُلَّوالَََّّّ،َُّسبحاَنَّ َّ إال  إلَهَّ َََّّّ،

هذه  ر فيها من  فالتسبيح دائاًم مقروٌن بالتحميد والتكبري، فُيكث   واهللَُّأكبُر،َّ

: ُسبحان اهلِل، واحل 
ِ
  بذاهتا.   اهلُل، واهلُل أكرُب.   إالَّ    إلهَ وال ،  هلِل  مدُ األشياء

 . ( 11) « وكذلك كل األعامل الصاحلة ُتعترب ِذْكًرا هللِ سبحانه وتعاىل 

 

           . 353  « تمامَّالمنةَّ»   انظر:   . ف ده اختال ن ه آخرون، ويف س ، وضعف ححه علامء ذا احلديث ص ه   ( 10

صط»( 11 لمنتقىَّمنَّأخبارَّالم  . 3/305«  فىَّالتعليقَّعلىَّا



  

يتهاَّ-أ شروع َّ:َّوحكمهاَّيفَّم

وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع عىل مرشوعيتها، واختلف  

و  يف  العلم  َّ  : قولني عىل    جوهبا أهل  به  ا ق   : الوجوبَّاألولَّ ل 

و لليث وا   زاعي األو  اإلمام  الروايت وإحدى    فة، ني ح   و أب ،  عن  ني 

مالك   أمحد،  مذهب  َّوالثاينَّ.  وظاهر  مؤك ََّّ قول    : دةَّسنةَّ وهو 

 . ور عنهام وأمحد يف املشه   ومالك   ، فعي شا ال اجلمهور، ومذهب  

ْنَّ: »قال رسول اهلل    قال:   عن أيب هريرة  وورد   َم

َََّّعةًَّوجَدَّس ضحِّ َّ،َّفًَلَّفلْمَُّي ن  َرَب ََّيْق  . «َناُمصًل 

َّ(102َّ(،َّوحسنهَّاأللباينَّيفَّ»تخريجَّمشكلةَّالفقر«َّ)3123َّ(،َّوابنَّماجهَّ)8273َّمدَّ)َّهَّأحَّأخرجَّ

ابن  اإلسالم  شيخ  ف   ورجح  وجوهبا  األظهر  » قال:  تيمية 

اإلسًلمَّ  ، ا وجوهب  شعائرَّ أعظمَّ منَّ يف    ، فإنهاَّ العام  النسك  وهي 

 ڭ ڭ ڭيئه:  قول بالصالة يف    والنسك مقرون   ، مجيع األمصار 

 

الممتع»  :بمن كتا هذا الفصل    ( استفدت12 كامََّّ»وكتاب:    «الشرحَّ َّاألضحيةَّأح

   .محه اهللر  عثيمنيلشيخ حممد بن صالح الل «ذكاةَّوال



 

قال  وقد    ، [ األنعام ]   ىئۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

فأمر بالنحر كام    ، [ ثر كو ال ]   ( 13)   ىئڑڑ ژ ژيئ  اىل: ع ت 

بالصالة  ...    ... وهي   أمر  ملته  باتباع  أمرنا  الذي  إبراهيم  من ملة 

باألم   وقد جاءت  اَّر هبا ...  األحاديث  لَّونفاةَّ معهمََّّلوجوبَّ يسَّ

َّ أن يضحي، وإنام    ه علي   ليس كل أحد جيب ف   ... إىل أن قال:   نص 

حينئذََّّن يضحي ...  ي يريد أ فهو الذ   ، جتب عىل القادر  ووجوبهاَّ

يقَّمَّ بأنَّ فاضًًلَّشروطَّ عليهاَّ األصليةَّدرَّ حوائجهَّ عنَّ كصدقة    ، َّ

 . ( 14) « الفطر 

َّأحكامها:َّ-ب

بوا (  1 األضحية  بتعي حد  تتعني  اللفظ  أمرين:  أو  من  ينها، 

 ية. األضح ية  بذبحها بن 

 

  : ومها   ، بني هاتني العبادتني العظيمتني اهلل أن جيمع    أمره »   شيخ اإلسالم رمحه اهلل:   قال   ( 13

القرب  عىل  الدالتان  والنسك  الظن   ، واالفتقار   ، والتواضع   ، الصالة  اليقني   ، وحسن    ، وقوة 

     . 531/ 16  « مجموعَّالفتاوىَّ» .  « ه وخلفه وإىل عدته وأمره وفضل   ، طمأنينة القلب إىل اهلل و 

  .164-162/ 23 «مجموعَّفتاوىَّابنَّتيمية»( 14



  

أو  (  2 لالنتفاع  اللحم  جمرد  األضحية  من  املقصود  ليس 

إقامة شعرية من شعائر اهلل  املقصود باألضحية  به، وإنام    التصدق 

عىل الوجه الذي رشعه اهلل ورسوله، زمنًا وعدًدا وكيفية، فوجب  

 . تقييدها بحسب ما جاء به الرشع 

ا  ال لشيخ  قال  من  »الذبح  الشيخ:  آل  العظيمة،  صالح  عبادات 

الناس عن تعلق القلب وفعل اجلوارح حني الذبح،    كن قد يغفل ل 

، وهلذا عىل طالب العلم أن يتعلم ه  ذا إن  وكيف تكون هلل عزَّ وجلَّ

لذبيحته لألضحية  يتعلم كيف يكون حال ذبحه  وهي    مل حيسنه، 

حًدا تاًما، يرجو يف ذبحه أن  آكد وآكد وآكد، أو لغريه، أن يكون مو 

العب عىل غاي   يكون  ل ة من  سانه وقلبه وجوارحه؛ ألنه فيه:  ودية يف 

لسان للتسمية والتكبري. عمل القلب بأنواع من العبوديات.  حركة  

 . ( 15) ا كله مما جيب أن يكون هلل عزَّ وجلَّ وحده« حركة اليد، وهذ 

   . األضحية أفضل من الصدقة بثمنها ح  ذب (  3

 

  . 116«  لرحَّثًلثةَّاألصوش»( 15



 

ا  الدم هلل إل قال شيخ  »إراقة  اهلل:  أبلغ يف اخلضوع  سالم رمحه   

  فالذبح للمعبود غاية الذل واخلضوع له؛ كام قال تعاىل: والعبادة له؛  

  ىئڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹيئ

]احلج[. فاملقصود: تقوى القلوب هلل وهو عبادهتا له وحده دون ما  

والعبودية    اه سو  له،  العبودية  املحبة  بغاية  غاية  الذل  فيها  وغاية 

 . ( 16) إلخالص وهذه ملة إبراهيم اخلليل« وا 

 . ن نفسه وأهل بيته ع   ، ي ضحية أهنا للح ( األصل يف األ 4

 م: الثة أقسا امليت عىل ث   ( األضحية عن 5

عنه وعن أهل بيته؛   حي احلي يكون امليت فيها تبًعا للحي. )يض  -أ 

 ات(. منهم األمو و 

استقالاًل    -ب  امليت  عن  خالف  تذبح  فيه  والراجح  تربًعا. 

الذ اجل  اخلطأ  من  لكن  عن  واز.  الذبح  وترك  األموات  عن  بح 

 األحياء. 

 

    .485، 17/484 «مجموعَّالفتاوى» (16



  

ذ كام  يت بموجب الوصي تذبح عن امل   -ج  أوىص امليت  ة. فتنفَّ

 صان. ق ن وال  زيادة    بدون 

، وال  زئ قبل وقتهات ال جتاألضحية عبادة موقتة بوق  (6

 إذا أخرها لعذر. الإ جتزئ بعده

وقتها  7 أول  صال(  العيدبعد  ال  ق بعد  و  أ  ،ة  ملن  درها 

م يف حال مل يستطع املسل   .ملسافر وأهل الباديةيصيل العيد كا

يذبح   فإنه  املساجد،  أو  املصليات  يف  العيد  صالة  يصيلَّ  أن 

ابتداء  ويكون  بيته.  يف  العيد  صالة  يصيلَّ  أن  بعد  أضحيته 

مخس   أو  ساعة  نصف  بنحو  الشمس  طلوع  بعد  الذبح 

 .(17) وثالثني دقيقة

 ة.تنتهي اخلطبالذبح حتى  راألفضل أن يؤخِّ ( 8

ينتهي وقت األ9 بغر(  الشمس من آضحية   موي خر  وب 

 الترشيق. من أيام 

 

   .459/ 7« الشرحَّالممتعانظر: »( 17



 

 . وال يكره الليليف فضل، وجيوز لنهار أ( الذبح يف ا10

جا  يف جنسها  ال يرشع(  11 ما   ،اهلل  ء عن رسول  إال 

اإل والغنم.وهي:  والبقر  الرتتيب  ضلواألف  بل  اإلبل عىل   :

 ثم سبع البعري ثم سبع البقر.  ثم الضأن ثم املعزثم البقر 

كل    لض ألف او  (12 حلاًم،  من  وأكثره  أسمنه،  جنس: 

 ا. ه منظرً لقة، وأحسنوأكمله ِخ 

جيوز  (  13 أضحية  االوال  ملك  يف   ( الشاة)شرتاك 

 إىل سبعة فقط. لبقروالتضحية هبا، إال يف اإلبل وا

 ه.عن الرجل وأهل( الشاة جتزئ 14

 فقط.   إىل سبعة   اإلبل والبقر   جزء من   اك يف ( جيوز االشرت 15

 ضحية رشاء حلم والتصدق به. أل اعن  زئجي( ال 16

ملكً 17 األضحية  تكون  أن  لل(  هبا  حي  ض ما  متعلق  غري 

 باطلة.بدعوى  أخوذملرسوق واملغصوب واكاملغريه،  حق 

 بالغة للسن املعتربة رشًعا. ( أن تكون18



  

وهو ما   ي.نِ الثَّ   إال  واملاعز  جيزئ من اإلبل والبقر  ال(  19

البقر ما تم لبلغ من اإل من  ه سنتان. و بل مخس سنني. ومن 

 الغنم ضأهنا وماعزها ما تم له سنة.

 اجلذعة.   ي تم له نصف سنة. وه   ما   أيًضا   من الضأن   ز و وجي   ( 20

 : ة العيوب األربع   هذه   ها أحد في ألضحية إن كان  جتزئ ا   ال (  21

  عورها. البنيِّ وراء الع -1

 .املريضة البنيِّ مرضها -2

 العرجاء البني ظلعها. -3

 . (ليس فيها مخي )اهلزيلة التي ال تنق -4

العلم،   هلأ  عامةليها، وعليها  منصوص ع  ةوهذه األربع

 ء.خالًفا يف أهنا متنع اإلجزا  وال نعلم

 ان بمعناها أو أوىل هبا: ما ك ةاألربع ذهق هبويلح( 22

  بعينيها. ال تبرصالتي  العمياء -5



 

تثلط  -6 حتى  )املبشومة  من  التي.  حد    الطعام  أكثرت 

 .(التخمة

 ما أخذهتا الوالدة حتى تنجو.  -7

املوت كاملنخنقة واملوقوذة واملرتدية ا سبب  ما أصاهب  -8

 لنطيحة وما أكل السبع. وا

 هة.جزة عن امليش لعا. العاىنَ مْ زَّ ال -9

 ن أو الرجلني.اليديمقطوعة إحدى  -10

عه هذه اإلجزاء وهي  املانعة من  العيوب  َّرشة.  ي  أربعة

 . ستةَّبالقياسمنهاَّبالنصَّو

فال23 األضحية  تعينت  إذا  وهبته جيوز(  بيعها،  وال ا،  : 

حاجة وال مع رضر،  بدون    هايركب  الويف احلرث،    ستعملهاي

م حيلب  حيوال  أو  عليها  نقص  فيه  ما  لبنها  ولدها ن  تاجه 

صوفها إال أن يكون أنفع هلا،  ا من  شيئً   ز  وال جيِ املتعني معها.  

ينتفع، والصدقة أفض ه فلجزَّ   وإذا أو  به  فإن كان   ل.يتصدق 



  

اإلجزاء  فيها عيب تفر  يمنع  فبدون  منه  عليه يشء  يط  ليس 

بسببه   كان  وإن  بمثلها  وجتزئ،  إبداهلا  عليه  كل فيتعني  عىل 

و ملًكا  األوىلحال.  منه  له.  تعود  ضاعت  إذا  ىل ع  وكذلك 

مل وإن تلفت فلها ثالث حاالت: إن    نفس التفصيل السابق.

ببه فيلزمه ذبح بدهلا  ه بدهلا، وإن كان بسببه فال يلزميكن بس

غريه فإن كان يمكن   بسببوإن كان    حال،  بكل  هاعىل صفت

  فال.الَّ وإ ،تضمينه ضمن

نذر أو أكل منها، سواء كانت واجبة بالواألضحية يُ   (24

  .( 18)غري واجبة

ما  و   من األضحية   وليس يف األحاديث نصٌّ يف مقدار ما يؤكل   ( 25

   . ى يتصدق به وهيد 
ٍ
  منها للفقراء. وجيب إخراج يشء

ه، بته، أو جوار، أو قرا ( وجيوز أن ُيعطى الكافر لفقره26

  .(19) من حماسن اإلسالم أو تأليف قلبه، وهذا

 

   .483/ 7 «الشرحَّالممتع»انظر:  (18

  .110  «مجالسَّعشرَّذيَّالحجة»انظر: ( 19



 

 منها.  االدخاروجيوز ( 27

 منها من حلم أو ش ( وحيرم  28
ٍ
حم أو دهن أو جلد أو  بيع يشء

 لرجوع فيه كالصدقة. ز ا ، ألنه مال أخرجه هلل فال جيو غريه 

أجرته أو   اجلزار شيًئا منها يف مقابل  إعطاء( وال جيوز  29

 . إال لفقره ،ذلك بمعنى البيعها، ألن بعض 

وم30 العرش  (  ودخلت  يضحي  أن  أراد  علن    يهفيحرم 

األأو برشته   هرظف  وأ  هشعرمن    األخذ يذبح   ضحية.، حتى 

ليهم ريم خاص بمن يضحي وأما أهل بيته فال حيرم عوالتح

شيومن    ذلك. ذلكأخذ  من  عليه   الف ؛  ًئا  عنه    فدية  وجتزئ 

 . امعذورً إذا مل يكن  ،األضحية ولكن يأثم

، وقد  األضحية إال يف أثناء العرش  إذا قدر أن الرجل مل ينو ( 31

من    حتريم األخذ   ئ فيصح، ويبتد   أخذ من شعره وبرشته وظفره 

 . ( 20) األضحية   حني نوى 

 

   (.489/ 7) «تعالشرحَّالمم» (20



  

اهلل   قال  رمحه  عثيمني  ابن  احل   الشيخ  بيان  ذلك يف  من  :  كمة 

واحلكمة من ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل برمحته ملا خص احلجاج  » 

وجعل  باهلد  حمرمات ي،  احلج  وهذه  وحمظورا   لنسك  ت، 

ن مل حيرموا  اإلنسان هلل أثيب عليها، والذي   حظورات إذا تركها امل 

يضحوا يف مقابل اهلدي، ورشع هلم    رشع هلم أن   بحج وال عمرة 

يتجنبوا  الش   أن  املحرم ال  األخذ من  والبرشة ألن  عور واألظفار 

ـ مثله، وهذا  ـ أيًضا  يأخذ من شعره شيًئا، يعني ال يرتفه، فهؤالء  

املؤذن يثاب عىل األذان،  وحكمته، كام أن    عزَّ وجلَّ   عدل اهلل من  

 . ( 21) « يتابع   فرشع له أن   ملؤذن يثاب عىل املتابعة، وغري ا 

 رشوط الذكاة تسعة: ( 32

 .ايزً ي ممون املذكِّ أن يك -1

 ا. أن يكون مسلاًم أو كتابيا  -2

 أن يقصد التذكية  -3

 

  .ؤسسةامل(. ط. 486/ 7) «الشرحَّالممتع»( 21



 

 أن ال يذبح لغري اهلل.  -4

 . اهللغري سم ابأن يذكر عليه  ؛لغري اهلل ه ب  هيلأن ال -5

 . (22)أن يسمي اهلل عليها -6

 .فرري سن وظأن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غ -7
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العلم،    (22 أهل  بني  خالف  الذبيحة  عىل  التسمية  رشطية  اخيف   شيخ   تاروقد 

اهللاإلسال تيمية رمحه  ابن  ابن عثيمنيرشطية  ال   م  الشيخ  إليه  اهلل   فقال  ومال  :  رمحه 

من رشوط صحة  والتسمي» الذبيحة رشط  عمًدا وال ة عىل  تسقط ال  وال  التذكية، 

مًدا وال سهًوا وال جهاًل؛ وذلك ألهنا من الرشوط، والرشوط ال تسقط عسهًوا وال  
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 لذبيحة عند الذبح. استقبال القبلة با   -4

 . ي أن يذبح بيده يستحب للمضح   -5

اهلل ) :  يقول   -6 أكبرَّ)   لتكبري ا ويستحب  ،  ( بسم  مع    ( اهللَّ

)   ، التسمية  معها  يقول  أن  ولكَّويرشع  منكَّ هذاَّ   ويدعو   ، ( اللهمَّ

 . ( اللهمَّتقبلَّمنَّفًلنَّوآلَّفًلنَّ)   بالقبول 

ولكَّ» قوله:   منكَّ هذاَّ امل ( 23) « اللهمَّ املذبوح  ،  إليه  املنحور،  شار  أو 

وملًكا، هو من اهلل،  ًصا  « تعبًدا ورشًعا وإخال كَّلَّ« عطاًء ورزًقا، » منكَّ» 

فيكون  و ذبحه،  نَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أ وهو الذي م 

لنا    هلل رشًعا، إذ لوال أن اهلل تعاىل رشع   الفضل هلل تعاىل قدًرا، والفضل 

نحره بدعة،  لكان ذبحه أو  احليوان أو نحره    أن نتقرب إليه بذبح هذا 

: نعمة  ةَّالثانيَّ  : نعمة قدرية. األولىَّ  ني: بنعمت : إن اهلل أنعم علينا  وهلذا نقول 

لنا حتى إن الرجل يقود هذا   ـله وذلَّ أما القدرية فكونه يرسه لنا  رشعية. 

الكب  تعاىل البعري  اهلل  قال  له،  وينقاد  لينحره   ٺ ٺ ٺيئ:  ري 

 

  .(، عن جابر  3121(، وابن ماجه )2795داود ) أخرجه أبو( 23



 

ن  ن اإلنسا وأما الرشعية فكو   [. ]يس  ىئٿٿ ٿ ٺ

  ذه احلال اهلل تعاىل متقرًبا إليه بالتعبد له، ويف ه   يف هذه احلال متذكًرا لنعمة 

 « يقول:  أن  أيًضا  تقبلَّينبغي  أهلََََّّّّاللهمَّ وعنَّ عنيَّ هذاَّ اللهمَّ مني،َّ

   . ( 25) ذبح تكون تسمية املضحى له عند ال . و ( 24) « بيتيَّ

 م واملريء والودجني.استكامل قطع احللقو -7

اللهم هذا عني وعن أهل   هي له. ) نْ يسمي عند ذبحها مَ أن    -8

 املشرتكني فيها. هذه يف الشاة. أما يف سبع اإلبل أو البقر فيسمي    ( يتي ب 

ال  وهو من األيام.  قأفضل  هذه  نتربات يف  نه  ع  كلمولن 

الورقات   هذه  احللألن  مع  .اجغري  غري   احلج  ولنا  يف  وقفة 

 .  تعاىلإن شاء اهلل ورقاتذه اله

ملا » صدورهم  وضاقت  املؤمنني،  نفوس  تكدرت   وقد 

(، بل 1441ُأعلن عنه من تقليص عدد احلجاج هلذا العام )
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لألخذ  وذلك  ا،  جدا حمدودًة  أعداٍد  عىل  مقصوًرا  جعله 

بقاع  أكثر  يف  بالناس  نزل  الذي  الوباء  من  الوقاية  بأسباب 

إن مما خيفِّف علينا ما نجده من األسى واحلزن أن واألرض.  

والسامحة،    نعلم التيسري  عىل  قامت  اإلسالمية  الرشيعة  أن 

بالتوحيد  هلل  العبودية  إقامة  احلجِّ  شعائر  من  املقصود  وأن 

ب، وليس   واإلخالص، والقصد والتعظيم، والتذلل والتقر 

تعاىل: قال  وإهالكها.  النفوس   ۓ ے ے ھيئ  تعذيب 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

عمران  ىئۋۋ بالركن ]آل  األمر  اآلية  هذه  ففي   .]

عنه،   اإلعراض  من  والرتهيب  اإلسالم  أركان  من  اخلامس 

إشعاًرا  باالستطاعة؛  احلكم  تعليُق  والنهَي:  األمر  وتوسط 

من الشارع احلكيم بأن مقصود األمر ليس التعسري واملشقة، 

وتاركه   وهذا معترب رشًعا  لعذٍر  احلج  تارك  بني  الفرقاُن  هو 

أن  ُيعلم  الكريمة  اآلية  هذه  فقه  ومن  وإعراًضا.  جحوًدا 



 

مقاصد  من  عظيمني  ملقصدين  احلجاج حمقق  أعداد  تقليص 

وصيانتها،   األنفس  وحفظ  وإقامته،  الدين  حفظ  الرشيعة: 

 . (26)«له احلمد أوالً وآخًراو .واهلل املستعان

ـ    م يف هذه األيا ـ  لم  س العظيمة التي جيب عىل امل   دات العبا من  

 ائ ى ىيئ  ، يقول سبحانه: الدعاء   أن يعتني هبا كثرًيا 

 ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ

 [. البقرة ]   ىئىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

يوم   ئل عن صومِ ُس     أن رسول اهلل  قتادة  أيب  عن  

ََّّرَُّيكفَِّّعرفة؟ فقال: » يةََّالس  يةََّوَّنةَّالماض باق  .«ال

جهَّ خر سلمَّ)َّأ 11م 62)ََّّ

 ج فال يسن له صيامه. ، وأما احلا يستحب لغري احلاج وهو إنام  
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 : اليوم أحكام نبينها فيام ييل  وهلذا

العيد  - ،  قبلها أو بعدها سنة    ليس هلا و  واجبة.وهي    صالة 

 . واالستامع خلطبتها مستحب 

تقام صالة  نظًرا النتشار وباء )فايروس كورونا( فقد ال 

أ لذلك  املساجد،  أو  املصليات  يف  العرص العيد  علامء  فتى 

سواء  بيته،  يف  العيد  صالة  املسلُم  يؤدِّي  أن  باستحباب 

الشمس  ارتفاع  بعد  ووقتها  البيت.  بأهل  مجاعًة  أو  منفرًدا، 

 .(27)قيد رمح بعد طلوعها، وهو بمقدار ربع ساعة تقريًبا

ل  يستحب   - يتجمل  بالأن  وذلك  العيد  تطيب صالة 

 احلسن.واللباس 

 التبكري لصالة العيد. -

 . مكرًبا  حب اخلروج ماشًيايست -
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يأ  ويستحب  - حت أال  شيًئا  ملن  أكل  يى  كل  أضحيته  من 

 ذبح. يريد ال

بتهن   - بأس  بعًض   ئة ال  بعضهم  كان    ا الناس  فقد  العيد،  يوم 

 . ( 28) يقول بعضهم لبعض: تقبل اهلل منا ومنك     أصحاب رسول اهلل 

 عىل ضوء ما تقدم. .ذبح األضحية -

اهْلَُذِلِّ نُ عن   قال    َبْيَشَة  اهلل  قال:  ت َََّّّامَُّأي َّ: »رسول  َِّقَّشريال

كلٍََّّامَُّأي َّ رََّّْأ َِّ»رواية:  يفو  ،«ٍبَّوش رٍَّهلل ْك ََّّ.«َوِذ

َّ(1141لمَّ)أخرجهَّمس

ت َّ»قوله:   ال أيامٍ   «شريقأياُمَّ بعد عيد األضحى؛    هي ثالثة 

ه قطَّعونم ويُ حْ اللَّ   وادقدِّ يت بذلك ألهنم كانوا بعد أن يُ وُسمِّ 

  .شمسقونه بالرشِّ يُ 

بعضهم:    « وشربَّأكلََََّّّّأيامَّ» :  قوله  و « وٍَّهَّْلََّوَّ» وزاد  معناها  ، 

الرسول   ألن  لل   صحيح؛  اللَّ أذن  تُ جاريتني  أ غنِّ تني  يف  يام  يان 
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فإن َّعَّْدََّ» :  قال    الترشيق، وملا زجرمها أبو بكر   ََّّأيامَُّاََّّهَُّهماَّ

من    بيشء   ها تَ يَّ نفسه ُحرِّ   نسانُ اإل   عطَي يُ   من أن   َس نه ال بأ ، وأ « عيدٍَّ

 ر. كْ ب وذِ ل ورُشْ ؛ ألهنا أك م اللهو يف هذه األيا 

؛ كر يتناىف مع اللهوكر، والذِّ ذِ   ذا كانت أيامَ ولكن ُيقال: إ

  كر واللهو سواًء، فاللهو من أبعدِ ون الذِّ يكألنه ال ُيمكن أن  

ع ي وُيشجِّ ُيغنِّ   ملن كان  اِخالفً   ،وجلَّ   هلل عزَّ كر اما يكون عن ذِ 

بَُّ»  يقول:قاء ورَ الفُ   أحدَ  َُّالع فاهلل أع«معكمََّّواَّ باهلل،  نسُأل وذ   ،

هأالعافية،    اهللَ احلدِّ إىل  التَّ   ذا  قال:  هو  يبُلغ  من  اهلل  إر،  مع  ن 

اهلُل امل  وجلَّ   زَّ ع  الالعبني؟!  املتَّ مع  مع  مع  ؤمنني،  قني، 

الصاباملحسنني مع  ول،  الرين،  مع  مل ب  واللعِ العبني،  يس 

الذَّ   رهيذكُ  مقام  يف  إال   ڇ ڇ ڇ ڇيئ  :مِّ اهلل 

 ٻ ٻ ٻ ٱيئ  [،األنبياء ]  ىئڌ ڌ ڍ ڍ

 . [64العنكبوت:] ىئپپ پ ٻ



 

ب ل ورُش أكْ  : إهنا أيامقولنالترشيق ال فاحلاصل: أن أيام 

عزَّ   وذكر قد    جلَّ و  هلل  كان  وإن  بعض    اللهوُ   ُأجيزوهلٍو،  يف 

، وِ هْ عت للَّ ِض وُ   : إهنا أيامٌ قولن، لكن ال  يامِ ألصوره يف هذه ا

ت َّوِضَّبل  تَُّّعتَّلل َِّم ن  .َّتعالىمَّاهللعََّعَّب

ستفادَّمنَّ ث:َّوي َّهذاَّالحدي

وسبق يف رواية  كر اهلل يف أيام الترشيق،  ثار من ذِ أنه ينبغي اإلك 

ة  يام وبعدها ثالث ر اهلل يف أيام العرش، عرشة أ من ذكْ   اإلكثارُ :  أمحدَ 

 . ا يومً   عرَش   ام ثالثةَ موع األي أيام، يكون جم 

يُ   « ٍبَّرَّْوُشَََّّّلٍَّأكَََّّّْامَُّأي َّ» وقوله:   ينب هل  أنه  غي اإلكثاُر  ستفاد منه 

هل نقول: إن اإلنسان    : كل والرشب يف هذه األيام؟ أي من األ 

يُ  أن  حمالا امل أو  ه؟  بطُن   يمتلئ حتى    ر ِث ك ينبغي  ليست  أهنا    عنى 

وحُيمل للصيام  ا ا   ،  عىل  هنا  قول ملقيَّ ملطلق  وهو  عليه  الرسول    د 

ابَّحْسَّ» الة والسالم:  لص ا  آدمََُّبَّ َََِّّّنَّ كانََّّبََُّصلَََّّّْنََّمَّْقَِّيَََُُّّّلقيمات  فإنَّ ُه،َّ

َّلَُّثَُّفَََّّّةََّالََّالَّمَحَّ َّلشراِبَّ،َّوُثلَُّهَِّلطعامَََِّّّث  َّلَنَّهَِّث   ؟ « هَِِّسَّفََّ،َّوُثُلث 



  

موا من أمراض  لسلِ   احلديَث قوا هذا  أن الناس طبَّ قادي لو  ت باع 

،  طون البُ   ببه ملءُ ا س لك ممَّ غري ذ خمة، و ثرة الت  غط وك كثرية، كالضَّ 

األ  يك   فضل ولكن  لقيامٌت ون  أن  فيَ ُصلبَ   من ُيقِ   له  من  حمِ ه،  ينه 

بالتقليل وال    نفسه   ر، يعني: ال يُض  املوت أو من املرض أو الض 

ول  أنك جرَّ بالتكثري،  أسبوعً ب و  فسرَتَ   ا ت  العظيمة    ى فقط  الفائدة 

 من ذلك. 

أن   اهلل وسالمه قوله صل والشاهد  كَََّّّْامَُّأي َّ»عليه:    وات  َّلٍَّأ

املقطمُ   «ٍبَّرَُّْشَّو فُيحمل عىل  أن جيعليَّ لق،  ان اإلنس  د، وهو 

 .(29)ه ِس لنفَ  اثً ه، وُثلُ لرشاب الطعامه، وُثُلثً  اُثُلثً 

 . ( 30) مطلًقا ومقيًدا بعد الصلوات   التكبري يف هذه األيام   ن و يك   -1
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من    اجحلاالترشيق، و  عرص أيام  من فجر يوم عرفة إىل  لغري احلاجأ التكبري  يبد  (30
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مر وال واأل ق ِعدة أ   العلم فيه عىل   لتكبري. اختلف أهل صفة ا   -2

 فيه يشء.    يصح عن النبي  يف هذا واسع ألنه مل 

أكبرَُّاهللَُّأكبُرَّ» واملشهور منه:  َّاهلُلََّّ،َّاهللَُّ ََّّ،َّاهللَُّأكبرََُّّاهللَُّأكبرَُّوَََّّّ،َّالَّإلَهَّإال 

 . « مُدَّوهللَّالحَّ

  ينبغي إعالن التكبري واجلهر به يف األسواق ويف املساجد، إال »   -3

بغي للمرأة  نه ين واهتن؛ أل عن أص يقولون: إن النساء ال يرف أن أهل العلم  

ا كانت يف  ا إذ ، أمَّ : هذا إذا كانت يف السوق أو يف املسجد لَّوأقوَّ.  سرت  لتَّ ا 

ر بقية أهل  ُتذكِّ ؛ ل البيت   ت صوهتا يف عَ بيتها فإن املحظور يزوُل، فإذا رفَ 

 . ( 31) « عليها يف ذلك   ال حرَج البيت ف 

نك  منا إ تقبل  ، و بكتابك وسنة نبيك  لعمل  ل  فقنا و  اللهم

املجيب  السميع  ا أنت  وصىلَّ  حممد ،  عىل  وصحبه    هلل  آله  وعىل 

    وسلَّم. 

تمََّّ ماَّ وترتيبهََّّهذاَّ عشرََّّمَّجمعهَّ أحكامَّ التَّنَّ وأيامَّ الحجةَّ ضحىََََّّّّشريقَّذيَّ

.1441ََّّ،15َّ/7َّ/2020َََّّّقعدةَّذيَّال24َََّّّربعاءََّّاألَّ

طفىَّ»( 31 لمنتقىَّمنَّأخبارَّالمص  .3/309  «التعليقَّعلىَّا




