)

(

العمل الصالح يف هذه األيام العرش من الص ِ
ِ
الة
أنصح إخواين املسلمنيَ أن ُيكثروا من
َّ
َ
وإين ُ
والص ِ
ِ
واإلحسان إىل اخللق وبر الوالدين ِ
ِ
دقة والصيامِ
األعامل
وص َل ِة األرحامِ ومجيع
َّ
ِّ
الصاحلة ،اغتنموا هذه ُ
الس ِنة ،ولت َْم ِض َي َّنََّّهذهَّ
الفرصة ،فال أحدَ ْ
من أن َ
يض ُ
تعود عليه بعدَ هذه َّ
عز َّ
وجل ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
األيامَّسري ًعاَّوكأنها َّ
َّساعة ،قال اهلل َّ
ُ
بحوله ِ
ِ
َّفيهاُ ،
وقوته
أسأل اهلل
ﯾ ﯿ ﰀﰁ﴾ [االحقاف ،]35:ول َي ْأ َس َف َّنَّمنكُ مَّمنَّفر َط َّ
ومن ِِّه أن ُيعينني وإياكُ م عىل العمل الصالح فيها.
َ
الشيخ حممد بن صالح العثيمني (ت )1421 :رمحه اهلل
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث
رمحة للعاملني ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
فمن نعم اهلل تعاىل عىل املسلم يف مواسم اخلري ـ إذا بلغها
ـ أن يو ِّفقه اهلل للتفقه يف أحكامها ،والعمل بموجب ما
تع َّلمه ،وهذه من أعظم أبواب التوفيق للمسلم.
ونحن يف هذه الرسالة ُن َذ ِّك ُر املسلم بام عليه يف هذه
املواسم ،ونحثه للعمل فيها ،فقد حث النبي

عىل العمل

يف هذه األيام ورغب فيه ،وذكر أنه من أحب األعامل إىل
اهلل.
اقترصت يف هذه الرسالة عىل التذكري والوعظ ،ومل
ولقد
ُ
أتكلم عن األحكام املتعلقة هبذا املوسم بالتفصيل ،فقد

ذكرهتا باختصار ليعمل املسلم بموجبها فيؤجر عىل علمه
وعمله.
ومن اهلل التوفيق والسداد.

ُ
فضل العمل في عشر ذي الحجة
ُ
رسول اهلل « :ماَّ ِم ْنَّ
قال :قال
عن اب ِن عباس
ِ
أحبَّ إلىَّ اهللَِّ ِمنَّ هذهَّ األيام»
أيامٍَّ ََّ
العم ُلَّ الص َّال ُحَّ فيهاََّّ ُّ
ِ
رس َ
سبيل
ول اهلل وال اجلها ُد يف
(يعني :أيا َم العرش) ،قالوا :يا ُ
َّخ َّرج ِ
َّبنفسهَّ
َِّ
اهلل؟ قال« :والَّالجها ُدَّ يف
َّسبيل َّاهلل؛َّإال ً
َّرجًل َ َ َ
يء».
ومالِ َِّهَّثمَّلمَّ َي ْر ِج ْعَّمنَّذلكَّبش ٍَّ
َّ
أخرجهَّالبخاريَّ(ََّّ)969
ِ
ِ
َّمنَّ
َّاهللِ َِّ
حب َّإلى َّ
ٍَّالعم ُلَّالصَّال ُحَّفيهاَّأ ُّ
قوله«َّ:ماَّم ْنَّأيام َ
يشمل َّ
كل األيام ،حتى يوم اجلمعة ،وحتى أيام
هذهَّاأليام»َ َّ:
رمضانُّ ،
َ
كلَّ األيامَّ الَّ يوجدَّ فيهاَّ عملَّ صالحَّ
العرش من
أحبَّالىَّاهللَّمنَّهذهَّاأليامَِّالعش َّرِ.
ُّ
ُ
أفضل من العمل الصالح
فالعمل الصالح يف هذه األيام
السنة بام يف ذلك ليلةَّال ََّقدْ ر ،وال يلزم من هذا
يف ِّ
أي يو ٍم من َّ
َ
أفضل من ليلة ال َقدْ ر ،وال يلزم أن
أن تكون هذه األيا ُم
َ
خيرَّ
تكون
أفضل من يوم اجلمعة ،وقد قال الرسول ُ « :

طلعتَّ فيهَّ الشمسَّ يو َّمَّ َّالجمع َِّة» ،وحي ٍ
نئذ تبقى
يومٍَّ
ْ
ُ ُ ُ َ
ُ
النصوص عىل ما هي عليه.
َّاأليامَّخَّ ُيرََّّ
لسالم« :هذه
ُ
نعم لو قال الرسول عليه ال َّصالة وا َّ
جل ْمع ،أ َّما أن يكون التفضي ُل بني شيئني
أيامكمَّ» ،لكُ نَّا نحتاج اىل ا َ

عارض هذا ،و ُن ِ
ُُم ِتل َفنيُ ،ثم ن َْذهب نقول :هذا ُي ِ
اجلمع عىل
حاول
َ
ٍ
تعسف ،فهذا ال َأرا ُه .والَّذيَّأراهَّأنَّهناكَّ َف ْر ًقاَّبينَّتفضيلََّّ
وجه ُم ِّ
عملَّيفَّهذاَّالزَّ ِ
منَّوَّبينَّتفضيلَّالزمنَّنَّفسهَّ.
الَّ ََّ
يشم ُل مجيع
وقولهََّّيفَّ هَّذاَّ الحديث« َّ:ال َع َم ُلَّ الص َُّ
الح»َ :
األعامل الصاحلة ،ومنها ما خيتص اهللُ به ،أي :الصيا ُم،
ُ
ذهب اإلمام أمحدُ رمحه اهلل إىل
فيدخل يف هذا العمو ِم؛ وهلذا َ
ِ
استِح ِ
العرش ،وقال« :إنَّ الصيا ََّمََّّمنَّ ِّ
أجلَّ
باب صو ِم هذه
عمال» ،بل قال اهلل ع َّز َّ
َّأج َِّزيَّ
األ َِّ
وجل فيه« :الص ْو ُمَّليَّوأ َنا ْ
بِ َِّه» ،فيكون الصوم َمرشو ًعا.

قوله«َّ:وال ِ
َّالجها ُدَّيفَّسبيلَّاهللِ»ََّّ:يعني :حتى اجلهاد يف سبيل
أفضل ،وال ُم ِ
َ
ساو ًيا للعمل الصالح يف هذه األيا ِم
اهلل ال يكون
ِ
العرشَّ.
قوله« َّ:منَّ ذلك»َّ َّ:املشار إليه نفسه وماله ،وقال بعضهم:
جع»َّ يقتيض بقا َءه؛ ألنه هو
املشار إليه املال؛ ألن قولهُ « :ثمَّلم ََّي ْر ْ

ٍ
يرجع بيشء من املال ،و ُيطلق عىل من مل ِ
باق ،ولكن مل ِ
يرجع
ِ
بنفسه أنه مل يرجع بيشء من ذلك ،والصواب أنه مل َي ِ
رجع بيشء
من ماله وال َن ْف ِسه وأنه شامل ،وهو املتبادر من احلديث.
ِ
ُ
العرش
العمل الصالح يف هذه األيا ِم
فعىل هذا يكون
عز َّ
وجل من اجلهاد يف سبيل اهلل ،إال َمن ُقتِل يف
أحب إىل اهلل َّ
َّ
أحب اىل
سبيل اهلل و ُع ِقر جوا ُده و ُأ ِخذ ماله ،فهذا قد يكون
َّ
اهلل أو ُمساو َيه.
ويستفادَّمنَّهذاَّالحديثَّ:
ُ

 -1أن حم َّبة اهلل لألعامل إنام تتع َّلق باألعامل الصاحلة،
عز
والعمل الصالح ما َمجع رشطني ،ومها:
اإلخالص هلل َّ
ُ
َّ
وجل ،واملتابعة لرسول اهلل .
َّاهللِ» ،وأهنا
ب َّإلى َّ
 -2إثبات املح َّبة هلل تعاىل؛ لقولهَ « :أ َح ُّ
تتعلق باألعامل كام تتعلق بال ُع َّامل.
ُ
تتفاضل؛ بحسب نوع العمل ،وبحسب
 -3أن األعامل
زمان العمل ،وبحسب مكان العمل ،وبحسب فاعل
العمل ،بحسب النوع والزمان واملكان والعامل.
معلوم عند الصحابة
 -4أن اجلهاد
ٌ

أنه أعىل ما يكون من

األعامل الصاحلة؛ وهلذا قال ٌ
رجل :يا رسول اهلل! أخربين عن يشء
عدل اجلهاد هلل؟ قال« :ال ِ
ي ِ
َّع ْد َلَّ َل َُّه» ،يعني :ال ُيوجد يش ٌء ِيعدل
َ
َ
ُ
اجلهاد يف سبيل اهللَّ ،
أفضل أو
فدل هذا عىل أن اجلهاد عندهم
معلوم عندهم أنَّه من أفضل األعامل .
ٌ
()1

ى» الشيخ حممد بن صالح
 )1انظر« :التعليقَّ علىَّ المنتقىَّ منََّّأخبارَّ المصطف َّ
العثيمني  .304/3ط .مؤسسة الشيخ ابن عثيمني.

أفضل من أيام ال َع ْ ِ
األيام ُ
رش األوا ِخ ِر من
فتبني مما تقدم أن هذه ُ
ِ
ُ
َ
ِ
الصالح يف
العمل
لصالح فيها أحب إىل اهلل من
والعمل ا
رمضان،
ُ
الع ْ ِ
َ
يعلموا
رمضان،
رش من
َّ
أ َّيام َ
ألهنم مل ُ
ولكن النَّاس يتساه ُلون هبا َّ
ِ
فكثري منهم ُ
العلم قد يك ُ
ُ
وطلبة ِ
ون
جيهل ذلك.
الفضل،
عن هذا
ٌ
َ
اإلنسان
لعام ِة ،وإال فإين أعتقدُ أن
ينرش هذا بني ا َّ
مقرصا ال ُ
ْبع ُضهم ِّ ً
ِ
ِ
املؤمن جيب أن يعلم ِ
مواس َم ِ
يعم َل ،أو
َ ُ
اخلري املكان َّية والزمان َّية حتَّى َ
َ

يستغل هذه ِ
َّ
املواس َم .
حتى
()2

ملسلمني؛ أن يغتنموا هذه ال ُفرصة ،فال
أنصح إخواين ا
وإين
َ
ُ
األيام
ني هذه
الس ِنة ،ولت َْم ِض َ َّ
أحدَ ْ
يض ُ
ُ
من أن تعو َد عليه بعدَ هذه َّ
عز َّ
وجل ﴿ :ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
رسي ًعا وكأهنا ساع ٌة ،قال اهلل َّ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ﴾ [االحقاف ،]35:ول َي ْأ َس َف َّن
ِ
ِ
منكُ م من َّفر َط فيهاُ ،
وقوته و َمن ِِّه أن ُيعينني وإياكُ م
بحوله
أسأل اهلل
عىل العمل الصالح فيها .
()3

 )2انظرُ « :د ُروسَّوفتاوى َِّم َنَّالحرمينَّالشريفين» .10-9/16
 )3انظر :املصدر السابق .354/9

ألجل ذلك كان عىل املسلم أن يغتنم هذه األيام باألعامل
عز َّ
وجل؛ ومن األعامل الصاحلة
الصاحلة التي تقربه إىل اهلل َّ
التي حث عليها الرشع احلكيم يف هذه األيام:

عن ُه َنيدَ َة بن خالد عن ِ
ِ
النبي قالت:
امرأته عن
ْ
بعض أزواج ِّ
ُ
رسول اهلل
كان

َ
وثالثة
تسع ذي احلجة ،و َي ْو َم عاشوراء،
َي ُص ُوم َ

أيا ٍم من كُ ِّل ٍ
شهرَ :
واخلميسَّ .
أول اثنني من الشهر،
َ
َّداودَّ-األم»َّ)َّ 2106(َّ َّ196َّ/َّ 7
أخرجهَّأبوَّداود ََّّ(َّ،َّ)َّ 2437وصححهَّاأللباينَّيفَّ«صحيحَّسنن ََّّأبي َّ

وأما ما ذكرت عائشة أم
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللَّ « :
املؤمنني

عارض
أهنا ما رأت النبي
صائام العرش قط فهو ُم َ
ً
()4

بأن إحدى أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهن ذكرت أن النبي

ما

َّعلىَّ
َّم َق َّدم َّ
والمَّْث ِبت َُّ
ترك صيامها قط ،قال اإلمام أمحد رمحه اهللُ « :
النايف» .ثم إن بعضهم قال :إن احلديث ُر ِو َي عىل وجهني:
َّ

 )4أخرجه مسلم (.)1176

صائام يف العرش قط ،فعىل هذا تكون
الوجهَّاألول َّ:ما رأيته ً
صائام حتى يوم عرفة ،ومعلوم أن اللفظ هبذا املعنى
نفت أن يكون ً
شاذ؛ ألن يوم عرفة قد ثبتت مرشوعية صيامه ،واحلث عليه.
الوجهَّالثاين َّ:ما رأيته صائ ًام العرش قط ،وعىل هذا فاملعنى :ما
صائام كل العرش ،وال ينايف أن يكون صام شي ًئا منه ،وعىل هذا
رأيته ً
فال يكون فيه دليل عىل أن العرش ال ُي َسن صيامها ،بل إن صح أن
كَمل صيام العرش.
نقول :فيه دليل فهو يدل عىل أن الرسول مل ُي ِّ
ثم إن هذه قضية عني ،ال ندري :ملاذا مل َي ُصم الرسول عليه
الصالة والسالم؟ فقد يكون ذلك؛ ألنه مشغول بالوفود أو بأشياء
أخرى ،أو أنه مل َي ُصم العرش ك َّلها ،واشتغل يف أول يوم بكذا ،أو يف
وسط العرش بكذا ،أو ما أشبه ذلك ،فقضايا األعيان ال ُيمكن أن
ُتدْ َفع هبا دالالت األلفاظ الواضحة :أن العمل الصالح يف هذه
ومعلوم أن
السنة،
العرش أحب اىل اهلل من أن يكون يف ِّ
ٌ
أي يوم من َّ

اختصه اهلل لنفسه،
الصيام من العمل الصالح ،بل هو العمل الذي َّ
الص َي ُام َِّليَ ،
َّبه».
َّأج ِزي َِّ
َّوأ َنا ْ
قالِّ « :
وهذا من اآلفات التي يقوم هبا بعض طلبة العلم :أهنم ينظرون
اىل األحاديث دون أن جيمعوا أطرافها ،ودون أن يرجعوا اىل
القواعد العامة يف الرشيعة ،وهذا نقص عظيم يف االستدالل،
واإلنسان إذا تك َّلم فليس يتك َّلم إال عن رشيعة ،يتك َّلم ليقول :هذا
رشع اهلل ،وإذا كان كذلك فكل نص فإنه دال عىل رشيعة ،فيجب
أن يكون ُم ِل اام بجميع النصوص ،و ُم ِل اام بالقواعد العامة يف الرشيعة؛
حتى يمكنه أن يقول :هذا لكذا ،وهذا لكذا» .
()5

ٍ
بحاجة إىل
أيضا ـ«:إذا ثبت القول عن رسول اهلل فإنَّنا لسنا
وقال ـ ً
أن ُنثبت َ
الفعل عىل وجه التَّطبيق ،ومن زعم َّأن القول ال ُيعمل به ح َّتى
يثبت ِ
تطب ُيقه فقد قال شط ًطا ،فإذا ثبت القول عن رسول اهلل وجب
ِ
ُ
نعلم؛ َّ
ألن األصل هو التَّطبيق ،حتَّى
سواء علمنا أنَّه ُط ِّبق أو مل ْ
العمل بهٌ ،

« )5التعليقَّعلىَّصحيحَّالبخاري» .45-43/4

ِ
عدم الت ِ
َّطبيق فإنَّه ال بدَّ أن
وم الدَّ ليل عىل عدم التَّطبيق ،وإذا ُوجد ُ
ُيق َ
ِ
يكون َ
حرص» .
هناك ٌ
سبب يمنع منه ،وقضايا األعيان ليس هلا ٌ
()6

أيضا
فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي احلجة ،وألن النبي ـ ً
ـ حث عىل العمل الصالح يف هذه األيام ،والصيام من أفضل
ملَّابن ََّّآدمَّلهَّإالَّالصومَّفإنهَّليَّوأناَّأجزيَّ
كلَّ َّع َّ
األعامل« :قالَّاهللَّ َّ:
رس َ
لت:
َّبه»  .ويف حديث أيب ُأ َم َام َة
ول اهلل ُفق ُ
قالُ :
أتيت ُ
ُمرين ٍ
لَّل َُّه» .
الَّ َِّمَّْث َ َّ
فإن َُّهَّ َّ
بالصو َِّم َّ؛َّ َّ
يكَّ َّ
عل َ َّ
بأمر ُآخذ ُه ع ْنك ،قالَّ « :
()7

()8

وقال النووي رمحه اهلل (ت« :)676 :ليسَّ يفَّصومَّهذهَّالَِّّتسعةَّ
َّشديدَّا» .
مستحَّب َّةَّاستحباًَّبا ًَّ
بلَّهيَّ َّ
كراهةَّ َّ
َّ
()9

« )6لقاءات احلج» .33
 )7أخرجه البخاري ( ،)1805ومسلم (.)1151
 )8صحيح .أخرجه النسائي ( )2238ط .التأصيل ،وصححه األلباين يف صحيح
النسائي ( ،)2219وانظر« :السلسلةَّالصحيحة» (.)1937
« )9المنهاجَّشرحَّصحيحَّمسلم»  .102 /8ط .مؤسسة قرطبة .وللمزيد انظر:
«لطا َّئفَّالمعارف»  .584-583ط .دار ابن خزيمة.

عن النبي

ظمَّ
قال« :ماَّمنَّأيَّا ٍَّم َّأ َّْع ََّ

عن ابن عمر
لعملََّّفيهنَََّّّمنََّّهذهََّّاأليَّا َِّمََّّالعش َّرَِّ،
اهللََِّّوالََّّأحبَََّّّإليهََّّا ُ َّ
عندَّ َّ
ميد» .
ح َِّ
هليلَّوالتَّكبي َّرَِّوالتَّ َّْ
فأ َّْك َّثِ َُّرواَّفيهنََّّمنَّالتَّ َِّ
()10

أخرجهَّأحمدَّ(ََّّ)5446

والتكبي َِّرَّ
هليلََّّ َّ
فيهنََّّمنَّ َّالت َِّ
أك ِث ُر َّوا» هذا هو الش ِاهدَّ « ،
«قولهََّ« :ف َّْ
ميد» يعني :فإذا كان العم ُل الصالح حمبو ًبا يف هذه ِ
العرش ،فأكْ ِثروا
ح َِّ
والت َّْ
َّ
أيضا ،فإن
هن من التهليل والتكبري والتحميد ،وكذلك التسبيح ً
في َّ
َّوالحمد َِّ
أحب الكالم إىل اهلل ٌ
َّاهللَّ،
َّهللََّّ َّ،
بحانَّاهلل،
ُ
أربعةُ :س َ
َّ
والَّإل َهَّإال َُّ
ٌ
مقرون بالتحميد والتكبري ،ف ُيكثر فيها من هذه
دائام
َّأكبرَّ ،فالتسبيح ً
واهلل ُ
ُ
ِ
أكرب .بذاهتا.
هلل ،وا ُ
إله َّإال ا ُ
األشياءُ :سبحان اهللِ ،واحلمدُ ِ
هلل ،وال َ
هلل ُ
هلل سبحانه وتعاىل» .
وكذلك كل األعامل الصاحلة ُتعترب ِذ ًكْرا ِ
()11

َّالمنة».353
 )10هذا احلديث صححه علامء ،وضعفه آخرون ،ويف سنده اختالف .انظر« :تمام َّ
ى» .305/3
« )11التعليقَّعلىَّالمنتقىَّمنَّأخبارَّالمصطف َّ

أَّ-يفَّمشروعيتهاَّوحكمهاََّّ:
وقد دل الكتاب والسنة واإلمجاع عىل مرشوعيتها ،واختلف
أهل العلم يف وجوهبا عىل قولني :األولََّّالوجوبَّ :قال به
األوزاعي والليث ،وأبو حنيفة ،وإحدى الروايتني عن اإلمام
مؤكدةَّ :وهو قول
أمحد ،وظاهر مذهب مالك .والثاينَََّّّسنةَّ َّ
اجلمهور ،ومذهب الشافعي ،ومالك وأمحد يف املشهور عنهام.
وورد عن أيب هريرة

قال :قال رسول اهلل َ « :م ْنَّ

َّفًلَّ َي ْق َر َبنَّ ُمصًلَّنَا».
فلم َُّي َِّّ
ضحَ ،
وجدَ َّس َع ًَّةَّ ْ
َّأحمد ََّّ(َّ،)8273وابنَّماجه ََّّ(َّ،)3123وحسنهَّاأللباينَّيفَّ«تخريجَّمشكلةَّالفقر» ََّّ(َّ)َّ 102
أخرجه َّ
َّ

ورجح شيخ اإلسالم ابن تيمية وجوهبا فقال« :األظهر
وجوهبا ،فإنهاَّمنَّأعظمَّشعائرَّاإلسًلمَّ ،وهي النسك العام يف
مجيع األمصار ،والنسك مقرون بالصالة يف قوله :ﱩﯓ ﯔ ﯕ
 )12استفدت هذا الفصل من كتاب« :الشرحَّالممتع» وكتاب« :أحكام َّاألضحي َّةَّ
والذكا َّة» للشيخ حممد بن صالح العثيمني رمحه اهلل.

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﱨ [األنعام] ،وقد قال
تعاىل :ﱩﮊ ﮋ ﮌﮍﱨ [الكوثر] ،فأمر بالنحر كام
()13

أمر بالصالة  ...وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته ...
وقد جاءت األحاديث باألمر هبا  ...ونفاةَّاَّلوجوبَّلَّيسَّمعهمَّ
نص  ...إىل أن قال :فليس كل أحد جيب عليه أن يضحي ،وإنام
َّ
جتب عىل القادر ،فهو الذي يريد أن يضحي  ...ووجوبهاَّحينئذَّ
فاضًلَّ عنَّ حوائجهَّ األصليةَّ ،كصدقة
َّمشروطَّ بأنَّ يقَّدرَّ عليهاَّ ً َّ
الفطر» .
()14

بَّ-أحكامهاَّ:
 )1تتعني األضحية بواحد من أمرين :اللفظ بتعيينها ،أو
بذبحها بنية األضحية.
 )13قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل« :أمره اهلل أن جيمع بني هاتني العبادتني العظيمتني ،ومها:
الصالة والنسك الدالتان عىل القرب ،والتواضع ،واالفتقار ،وحسن الظن ،وقوة اليقني،
َّالفتاوى» .531/16
َّ
وطمأنينة القلب إىل اهلل ،وإىل عدته وأمره وفضله وخلفه»« .مجموع
« )14مجموعَّفتاوىَّابنَّتيمية» .164-162/23

 )2ليس املقصود من األضحية جمرد اللحم لالنتفاع أو
التصدق به ،وإنام املقصود باألضحية إقامة شعرية من شعائر اهلل
عىل الوجه الذي رشعه اهلل ورسوله ،زمنًا وعد ًدا وكيفية ،فوجب
تقييدها بحسب ما جاء به الرشع.
قال الشيخ صالح آل الشيخ« :الذبح من العبادات العظيمة،
لكن قد يغفل الناس عن تعلق القلب وفعل اجلوارح حني الذبح،
عز َّ
وجل ،وهلذا عىل طالب العلم أن يتعلم هذا إن
وكيف تكون هلل َّ
مل حيسنه ،يتعلم كيف يكون حال ذبحه لذبيحته لألضحية وهي
آكد وآكد وآكد ،أو لغريه ،أن يكون موحدً ا تا ًما ،يرجو يف ذبحه أن
يكون عىل غاية من العبودية يف لسانه وقلبه وجوارحه؛ ألنه فيه:
حركة لسان للتسمية والتكبري .عمل القلب بأنواع من العبوديات.
عز َّ
وجل وحده» .
حركة اليد ،وهذا كله مما جيب أن يكون هلل َّ
()15

 )3ذبح األضحية أفضل من الصدقة بثمنها.

« )15شرحَّثًلثةَّاألصول» .116

قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل« :إراقة الدم هلل أبلغ يف اخلضوع
والعبادة له؛ فالذبح للمعبود غاية الذل واخلضوع له؛ كام قال تعاىل:
ﱩﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﱨ
[احلج] .فاملقصود :تقوى القلوب هلل وهو عبادهتا له وحده دون ما
سواه بغاية العبودية له ،والعبودية فيها غاية املحبة وغاية الذل
واإلخالص وهذه ملة إبراهيم اخلليل» .
()16

 )4األصل يف األضحية أهنا للحي ،عن نفسه وأهل بيته.
 )5األضحية عن امليت عىل ثالثة أقسام:
تبعا للحي( .يضحي احلي عنه وعن أهل بيته؛
أ -يكون امليت فيها ً
ومنهم األموات).
ً
تربعا .فيه خالف والراجح
ب -تذبح عن امليت
استقالال ً
اجلواز .لكن من اخلطأ الذبح عن األموات وترك الذبح عن
األحياء.

« )16مجموعَّالفتاوى» .485 ،484/17

ج -تذبح عن امليت بموجب الوصيةَّ .
فتنفذ كام أوىص امليت
بدون زيادة وال نقصان.
 )6األضحية عبادة موقتة بوقت ال جتزئ قبل وقتها ،وال
جتزئ بعده إال إذا أخرها لعذر.
 )7أول وقتها بعد صالة العيد ،أو بعد قدرها ملن ال
يصيل العيد كاملسافر وأهل البادية .يف حال مل يستطع املسلم
يصيل صالة العيد يف املصليات أو املساجد ،فإنه يذبح
أن
َّ
يصيل صالة العيد يف بيته .ويكون ابتداء
أضحيته بعد أن
َّ
الذبح بعد طلوع الشمس بنحو نصف ساعة أو مخس
وثالثني دقيقة .
()17

 )8األفضل أن ِّ
يؤخر الذبح حتى تنتهي اخلطبة.
 )9ينتهي وقت األضحية بغروب الشمس من آخر يوم
من أيام الترشيق.

 )17انظر« :الشرحَّالممتع» .459/7

 )10الذبح يف النهار أفضل ،وجيوز يف الليل وال يكره.
 )11ال يرشع يف جنسها إال ما جاء عن رسول اهلل ،
وهي :اإلبل والبقر والغنم .واألفضل عىل الرتتيب :اإلبل
ثم البقر ثم الضأن ثم املعز ثم سبع البعري ثم سبع البقر.
حلام،
 )12واألفضل من كل جنس :أسمنه ،وأكثره ً
ِ
منظرا.
وأكمله خلقة ،وأحسنه ً
 )13وال جيوز االشرتاك يف ملك أضحية (الشاة)
والتضحية هبا ،إال يف اإلبل والبقر إىل سبعة فقط.
 )14الشاة جتزئ عن الرجل وأهله.
 )15جيوز االشرتاك يف جزء من اإلبل والبقر إىل سبعة فقط.
 )16ال جيزئ عن األضحية رشاء حلم والتصدق به.
 )17أن تكون األضحية مل ًكا للمضحي غري متعلق هبا
حق غريه ،كاملغصوب واملرسوق واملأخوذ بدعوى باطلة.
 )18أن تكون بالغة للسن املعتربة رش ًعا.

 )19ال جيزئ من اإلبل والبقر واملاعز إال ال َّثنِي .وهو ما
بلغ من اإلبل مخس سنني .ومن البقر ما تم له سنتان .ومن
الغنم ضأهنا وماعزها ما تم له سنة.
أيضا ما تم له نصف سنة .وهي اجلذعة.
 )20وجيوز من الضأن ً
 )21ال جتزئ األضحية إن كان فيها أحد هذه العيوب األربعة:
البني عورها.
 -1العوراء ِّ
البني مرضها.
 -2املريضة ِّ
 -3العرجاء البني ظلعها.
 -4اهلزيلة التي ال تنقي (ليس فيها مخ).
وهذه األربعة منصوص عليها ،وعليها عامة أهل العلم،
وال نعلم خال ًفا يف أهنا متنع اإلجزاء.
 )22ويلحق هبذه األربعة ما كان بمعناها أو أوىل هبا:
 -5العمياء التي ال تبرص بعينيها.

 -6املبشومة حتى تثلط( .التي أكثرت من الطعام حد
التخمة).
 -7ما أخذهتا الوالدة حتى تنجو.
 -8ما أصاهبا سبب املوت كاملنخنقة واملوقوذة واملرتدية
والنطيحة وما أكل السبع.
 -9ال َّز ْمنَى .العاجزة عن امليش لعاهة.
 -10مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلني.
هذه هي العيوب املانعة من اإلجزاء وهي عرشة .أربعةَّ
منهاَّبالنصَّوستةَّبالقياس.
 )23إذا تعينت األضحية فال جيوز :بيعها ،وهبتها ،وال
يستعملها يف احلرث ،وال يركبها بدون حاجة وال مع رضر،
وال حيلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو حيتاجه ولدها
املتعني معها .وال جيِز شي ًئا من صوفها إال أن يكون أنفع هلا،
جزه فليتصدق به أو ينتفع ،والصدقة أفضل .فإن كان
وإذا َّ

فيها عيب يمنع اإلجزاء بدون تفريط منه فليس عليه يشء
وجتزئ ،وإن كان بسببه فيتعني عليه إبداهلا بمثلها عىل كل
حال .واألوىل تعود ملكًا له .وكذلك إذا ضاعت منه عىل
نفس التفصيل السابق .وإن تلفت فلها ثالث حاالت :إن مل
يكن بسببه فال يلزمه بدهلا ،وإن كان بسببه فيلزمه ذبح بدهلا
عىل صفتها بكل حال ،وإن كان بسبب غريه فإن كان يمكن
تضمينه ضمن ،وإ َّال فال.
 )24واألضحية ُيأكل منها ،سواء كانت واجبة بالنذر أو
غري واجبة .
()18

نص يف مقدار ما يؤكل من األضحية وما
 )25وليس يف األحاديث ٌّ
يتصدق به وهيدى .وجيب إخراج ٍ
يشء منها للفقراء.
 )26وجيوز أن ُيعطى الكافر لفقره ،أو قرابته ،أو جواره،
أو تأليف قلبه ،وهذا من حماسن اإلسالم .
()19

 )18انظر« :الشرحَّالممتع» .483/7
 )19انظر« :مجالسَّعشرَّذيَّالحجة» .110

 )27وجيوز االدخار منها.
 )28وحيرم بيع ٍ
يشء منها من حلم أو شحم أو دهن أو جلد أو
غريه ،ألنه مال أخرجه هلل فال جيوز الرجوع فيه كالصدقة.
 )29وال جيوز إعطاء اجلزار شي ًئا منها يف مقابل أجرته أو
بعضها ،ألن ذلك بمعنى البيع ،إال لفقره.
 )30ومن أراد أن يضحي ودخلت العرش فيحرم عليه
األخذ من شعره أو ظفره أو برشته ،حتى يذبح األضحية.
والتحريم خاص بمن يضحي وأما أهل بيته فال حيرم عليهم
ذلك .ومن أخذ شي ًئا من ذلك؛ فال فدية عليه وجتزئ عنه
معذورا.
األضحية ولكن يأثم ،إذا مل يكن
ً
 )31إذا قدر أن الرجل مل ينو األضحية إال يف أثناء العرش ،وقد
أخذ من شعره وبرشته وظفره فيصح ،ويبتدئ حتريم األخذ من
حني نوى األضحية .
()20

« )20الشرحَّالممتع» (.)489 /7

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يف بيان احلكمة من ذلك:
«واحلكمة من ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل برمحته ملا خص احلجاج
باهلدي ،وجعل لنسك احلج حمرمات وحمظورات ،وهذه
املحظورات إذا تركها اإلنسان هلل أثيب عليها ،والذين مل حيرموا
بحج وال عمرة رشع هلم أن يضحوا يف مقابل اهلدي ،ورشع هلم
أن يتجنبوا األخذ من الشعور واألظفار والبرشة ألن املحرم ال
أيضا ـ مثله ،وهذا
يأخذ من شعره شي ًئا ،يعني ال يرتفه ،فهؤالء ـ ً
عز َّ
وجل وحكمته ،كام أن املؤذن يثاب عىل األذان،
من عدل اهلل َّ
وغري املؤذن يثاب عىل املتابعة ،فرشع له أن يتابع» .
()21

 )32رشوط الذكاة تسعة:
 -1أن يكون املذ ِّكي مم ًيزا.
مسلام أو كتاب ايا.
 -2أن يكون
ً
 -3أن يقصد التذكية

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

 -4أن ال يذبح لغري اهلل.
 -5أن ال هيل به لغري اهلل؛ بأن يذكر عليه اسم غري اهلل.
 -6أن يسمي اهلل عليها .
()22

 -7أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غري سن وظفر.
 -8إهنار الدم يف موضعه.
 -9أن يكون املذكي مأذونًا يف ذكاته رش ًعا.
 )33آداب ذبح األضحية:
 -1اإلحسان إىل الذبيحة بكل ما يرحيها عند الذكاة.
 -2عرض املاء عليها عند الذبح.
 -3أن يواري عنها السكني.

 )22يف رشطية التسمية عىل الذبيحة خالف بني أهل العلم ،وقد اختار شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل الرشطية ومال إليه الشيخ ابن عثيمني فقال رمحه اهلل:
«والتسمية عىل الذبيحة رشط من رشوط صحة التذكية ،وال تسقط ال عمدً ا وال
سهوا وال ً
سهوا وال
جهال؛ وذلك ألهنا من الرشوط ،والرشوط ال تسقط عمدً ا وال ً
ً
ً
جهال» .انظر تفصيل قوله يف« :الشرحَّالممتع» .447-443/7

 -4استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح.
 -5يستحب للمضحي أن يذبح بيده.
 -6يقول( :بسم اهلل) ،ويستحب التكبري (اهللَّ أكبرَّ) مع
التسمية ،ويرشع أن يقول معها (اللهمَّهذاَّمنكَّولكَّ) ،ويدعو
بالقبول (اللهمَّتقبلَّمنَّفًلنَّوآلَّفًلنَّ).
ولك»  ،املشار إليه املذبوح أو املنحور،
قوله« :اللهمَّ هذاَّ منكَّ َّ
()23

عطاء ً
ورشعا وإخال ًصا وملكًا ،هو من اهلل،
ك» تعبدً ا
ورزقاَّ« ،ل َّ
« َّ
ً
منك» ً
وهو الذي م َّن به ،وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه ،فيكون
رشعا ،إذ لوال أن اهلل تعاىل رشع لنا
قدرا ،والفضل هلل ً
الفضل هلل تعاىل ً
أن نتقرب إليه بذبح هذا احليوان أو نحره لكان ذبحه أو نحره بدعة،
الثاني َّة :نعمة
األولى :نعمة قدريةَّ .
َّ
وهلذا نقول :إن اهلل أنعم علينا بنعمتني:
رشعية .أما القدرية فكونه يرسه لنا َّ
وذلـله لنا حتى إن الرجل يقود هذا
البعري الكبري لينحره وينقاد له ،قال اهلل تعاىل :ﱩﭞ ﭟ ﭠ

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

.

ﭡ ﭢ ﭣﭤﱨ [يس] .وأما الرشعية فكون اإلنسان
متذكرا لنعمة اهلل تعاىل متقر ًبا إليه بالتعبد له ،ويف هذه احلال
يف هذه احلال ً
تقبلََّّمني َّ،اللهمَّ هذاَّ عنيَّ وعنَّ أهلَّ
أيضا أن يقول« :اللهمَّ َّ
ينبغي ً
بيتي»  .وتكون تسمية املضحى له عند الذبح .
َّ
()25

()24

 -7استكامل قطع احللقوم واملريء والودجني.
 -8أن يسمي عند ذبحها َم ْن هي له( .اللهم هذا عني وعن أهل
بيتي) هذه يف الشاة .أما يف سبع اإلبل أو البقر فيسمي املشرتكني فيها.
وهو من أفضل القربات يف هذه األيام .ولن نتكلم عنه
ألن هذه الورقات لغري احلاج .ولنا مع احلج وقفة يف غري
هذه الورقات إن شاء اهلل تعاىل.
«وقد تكدرت نفوس املؤمنني ،وضاقت صدورهم ملا
ُأعلن عنه من تقليص عدد احلجاج هلذا العام ( ،)1441بل
 )24أخرجه مسلم ( )1967عن عائشة
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ٍ
أعداد حمدود ًة جدا ا ،وذلك لألخذ
مقصورا عىل
جعله
ً
بأسباب الوقاية من الوباء الذي نزل بالناس يف أكثر بقاع
األرض .وإن مما خي ِّفف علينا ما نجده من األسى واحلزن أن
نعلم أن الرشيعة اإلسالمية قامت عىل التيسري والسامحة،
احلج إقامة العبودية هلل بالتوحيد
وأن املقصود من شعائر
ِّ
واإلخالص ،والقصد والتعظيم ،والتذلل والتقرب ،وليس
تعذيب النفوس وإهالكها .قال تعاىل :ﱩﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﱨ [آل عمران] .ففي هذه اآلية األمر بالركن
اخلامس من أركان اإلسالم والرتهيب من اإلعراض عنه،
إشعارا
تعليق احلكم باالستطاعة؛
والنهي:
وتوسط األمر
ُ
ً
َ
من الشارع احلكيم بأن مقصود األمر ليس التعسري واملشقة،
ٍ
ُ
لعذر معترب رش ًعا وتاركه
الفرقان بني تارك احلج
وهذا هو
وإعراضا .ومن فقه هذه اآلية الكريمة ُيعلم أن
جحو ًدا
ً

تقليص أعداد احلجاج حمقق ملقصدين عظيمني من مقاصد
الرشيعة :حفظ الدين وإقامته ،وحفظ األنفس وصيانتها،
واهلل املستعان .وله احلمد أوالً
وآخرا» .
ً
()26

من العبادات العظيمة التي جيب عىل املسلم ـ يف هذه األيام ـ
كثريا الدعاء ،يقول سبحانه :ﱩﯨ ﯩ ﯪ
أن يعتني هبا ً
ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱨ [البقرة].
عن أيب قتادة

أن رسول اهلل

ُسئل عن صو ِم يوم

عرفة؟ فقال« :يك َِّّف َُّرَّالسَّنةَّالماضي ََّةَّوالباقي ََّة».
أخرج َّهَّمسلمَّ(ََّّ)1162

وهو إنام يستحب لغري احلاج ،وأما احلاج فال يسن له صيامه.

 )26قاهلا الشيخ عبد احلق الرتكامين.

وهلذا اليوم أحكام نبينها فيام ييل:
 صالة العيد وهي واجبة .وليس هلا سنة قبلها أو بعدها،واالستامع خلطبتها مستحب.
نظرا النتشار وباء (فايروس كورونا) فقد ال تقام صالة
ً
العيد يف املصليات أو املساجد ،لذلك أفتى علامء العرص
املسلم صالة العيد يف بيته ،سواء
باستحباب أن يؤ ِّدي
ُ
منفر ًدا ،أو مجاع ًة بأهل البيت .ووقتها بعد ارتفاع الشمس
قيد رمح بعد طلوعها ،وهو بمقدار ربع ساعة تقري ًبا .
()27

 يستحب أن يتجمل لصالة العيد وذلك بالتطيبواللباس احلسن.
 التبكري لصالة العيد.ربا.
 -يستحب اخلروج ماش ًيا مك ً
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 ويستحب أال يأكل شي ًئا حتى يأكل من أضحيته ملنيريد الذبح.
بعضا يوم العيد ،فقد كان
 ال بأس بتهنئة الناس بعضهم ًأصحاب رسول اهلل يقول بعضهم لبعض :تقبل اهلل منا ومنك .
()28

 ذبح األضحية .عىل ضوء ما تقدم.قَّ
عن ُن َب ْي َش َة ْاهل ُ َذ ِ ِّل قال :قال رسول اهلل « :أيَّا َُّم َّالتَّشري ِ َّ
ب» ،ويف رواية« :و ِذ ْكرٍ َِّ
َّهلل»ََّّ.
وشر ٍ َّ
أكلَّ َّْ
أيَّا َُّمَّ ٍَّ
َ
أخرجهَّمسلمَّ(َّ)1141

قوله« :أيا ُمَّالتَّشريق» هي ثالثة أيا ٍم بعد عيد األضحى؛
وس ِّميت بذلك ألهنم كانوا بعد أن ُيقدِّ دوا ال َّل ْحم و ُيق َّطعونه
ُ
رشقونه بالشمس.
ُي ِّ
قوله« :أيامَََّّّأكلََّّوشربَّ» وزاد بعضهم« :وَََّّل َّْه ٍَّو» ،ومعناها
صحيح؛ ألن الرسول

أذن للجاريتني ال َّلتني ُتغ ِّنيان يف أيام

 )28انظر« :تمامَّالمنة» لأللباين .354

أيامََّّ
َّفإنهَّاَّ َُّ
قال ََّ « :د َّْع ُهما َّ

الترشيق ،وملا زجرمها أبو بكر
عطي اإل ُ
نسان نفسه ُح ِّر َّي َتها بيشء من
ٍَّ
عيد» ،وأنه ال بأ َس من أن ُي َ
ورشب ِ
وذكْ ر.
اللهو يف هذه األيام؛ ألهنا أكل ُ ْ
ولكن ُيقال :إذا كانت أيا َم ِذكرِّ ،
والذكر يتناىف مع اللهو؛
الذكر واللهو سواء ،فاللهو من ِ
ألنه ال ُيمكن أن يكون ِّ
أبعد
ً
عز َّ ِ
شجع
ما يكون عن ِذكر اهلل َّ
وجل ،خال ًفا ملن كان ُيغنِّي و ُي ِّ
َّفاهللُ َّمعكم» ،أعوذ باهللُ ،
نسأل
أحدَ ال ُف َرقاء ويقول« :الع َُّبوا َّ
اهللَ العافية ،أإىل هذا احلدِّ يب ُلغ ال َّتهور ،من قال :إن اهلل مع
َّ
وجل مع املؤمنني ،مع امل َّتقني ،مع
الالعبني؟! اهللُ ع َّز
ِ
واللعب مل
املحسنني ،مع الصابرين ،وليس مع الالعبني،
يذ ُكره اهلل إال يف مقام َّ
الذ ِّم :ﱩﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﱨ [األنبياء] ،ﱩﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘﱨ [العنكبوت.]64:

ورشب
فاحلاصل :أن أيام الترشيق ال نقول :إهنا أيام أ ْكل ُ
جل ٍ
عز و َّ
اللهو يف بعض
وهلو ،وإن كان قد ُأجيز
وذكر هلل َّ
ُ
صوره يف هذه األيا ِم ،لكن ال نقول :إهنا أيا ٌم ُو ِضعت ل َّل ْه ِو،
َّبن ِ ََّعمَّاهللَّتعالى.
وضعتَّللتَّم َُّّتع َّ
بل ِ َّ
نَّهذاَّالحديثَّ:
ويستفادَّم َّ
أنه ينبغي اإلكثار من ِذكر اهلل يف أيام الترشيق ،وسبق يف رواية
اإلكثار من ذكْ ر اهلل يف أيام العرش ،عرشة أيام وبعدها ثالثة
أمحدَ :
ُ
أيام ،يكون جمموع األيام َ
يوما.
عرش ً
ثالثة َ
اإلكثار
ب» هل ُيستفاد منه أنه ينبغي
وش َّْر ٍ َّ
ل َّ ُ َّ
ام َّأ َّْك ٍَّ
وقولهَّ « :أي َُّ
ُ
من األكل والرشب يف هذه األيام؟ أي :هل نقول :إن اإلنسان
ينبغي أن ُيك ِثر حتى يمتلئ بط ُنه؟ أو املعنى أهنا ليست ا
حمال
وحيمل املطلق هنا عىل املق َّيد وهو قول الرسول عليه
للصيامُ ،
نَّ ُص َّْلََّب ُهَّ،فإنَّكانََّّ
قيماتَّ َُّي َِّق َّْم ََّ
َّ
َّآدمَّ ُل
حس ُبَّابَّ ِن ََّ
الصالة والسالمَّ ْ « :
س َِّه»؟
لطعام َِّهَّ،و ُث َُّلثَّلشراَِّب َِّهَّ،و ُث ُلثَّلََّن ََّف َِّ
ثََّّ َِّ
َّمحاََّل ََّةََّّفَّ َُّث َُّل َّ
ال ََّ

احلديث ِ
َ
لسلموا من أمراض
باعتقادي لو أن الناس ط َّبقوا هذا
كالضغط وكثرة التخمة ،وغري ذلك ممَّا سببه مل ُء ال ُبطون،
كثريةَّ ،
لقيامت ي ِقمن صلبه ،في ِ
حمينه من
ولكن األفضل أن يكون له
ُ َ َ
ٌ ُ
املوت أو من املرض أو الضر ،يعني :ال ُيض نفسه بالتقليل وال
فسرتى الفائدة العظيمة
جربت
ً
أسبوعا فقط َ َ
بالتكثري ،ولو أنك َّ
من ذلك.
لَّ
والشاهد أن قوله صلوات اهلل وسالمه عليه« :أيَّا َُّم َّأ َّْك ٍَّ
ب» ُمطلق ،ف ُيحمل عىل املق َّيد ،وهو أن جيعل اإلنسان
ش َّْر ٍ َّ
و ُ َّ
ُث ُل ًثا لطعامه ،و ُث ُل ًثا لرشابه ،و ُث ُل ًثا لن َف ِسه .
()29

 -1يكون التكبري يف هذه األيام ً
مطلقا ومقيدً ا بعد الصلوات .
()30

ى» .308-307/3
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 -2صفة التكبري .اختلف أهل العلم فيه عىل ِعدة أقوال واألمر
يف هذا واسع ألنه مل يصح عن النبي فيه يشء.
َّأكبرََّّ،
اهلل َُّ
اهلل َُّ
اهلل َُّ
اهلل ُ
َّأكبرَّ ُ
َّاهللََّّ َّ،و ُ
َّأكبرََّّ،الَّإل َهَّإال َُّ
َّأكبرَّ ُ
واملشهور منهُ « :
مد».
َّالح َُّ
وهلل َّ
« -3ينبغي إعالن التكبري واجلهر به يف األسواق ويف املساجد ،إال
أن أهل العلم يقولون :إن النساء ال يرفعن أصواهتن؛ ألنه ينبغي للمرأة
وأقو َّل :هذا إذا كانت يف السوق أو يف املسجدَّ ،أما إذا كانت يف
ال َّتسرتَّ .
بيتها فإن املحظور ُ
يزول ،فإذا ر َف َعت صوهتا يف البيت؛ ل ُتذكِّ ر بقية أهل
حرج عليها يف ذلك» .
البيت فال َ
()31

اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك  ،وتقبل منا إنك
َّ
وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله وصحبه
أنت السميع املجيب،
وس َّلم.
شريقََّّضحىَّ
الت َّ
هذاَّ ماَّ تمََّّجمعهَّ وترتيبهََّّ َّمنَّ أحكامَّ عشرََّّذيَّ الحجةَّ وأيامَّ َّ
قعدةَّ.َّ 2020/َّ 7/َّ 15َّ،1441
األربعاءََّّ24ذي ََّّال َّ
َّ
ى» .309/3
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