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 وليد بن راشد السعيدان
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  بسم ا الرمحن الرحيم

حنمــــــــده ونســــــــتعينه ونســــــــتهديه ونعــــــــوذ بــــــــاهللا مــــــــن شــــــــرور أنفســــــــنا وســــــــيئات إن احلمــــــــد هللا 
أعمالنــــا مــــن يهــــده اهللا فــــال مضــــل لــــه ومــــن يضــــلل فــــال هــــادي لــــه وأشــــهد أن ال إلــــه إال اهللا 
ــــــــى آلــــــــه  ــــــــده ورســــــــوله صــــــــلى اهللا عليــــــــه وعل وحــــــــده ال شــــــــريك لــــــــه وأشــــــــهد أن حممــــــــداً عب

  -:وأصحابه وسلم تسليماً كثرياً مث أما بعد 

واألضـــــحية ، وهــــــي عبـــــارة عـــــن درس صــــــويت  يف أحكـــــام عشــــــر ذي احلجـــــة ،فهـــــذه رســـــالة 
ـــــــديكم  أن أحببـــــــت –حفظـــــــه اهللا  –للشـــــــيخ وليـــــــد بـــــــن راشـــــــد الســـــــعيدان  أضـــــــعها بـــــــني أي

ـــــت  ـــــه ال يتســـــىن لكـــــل أحـــــد أن يســـــتمع للمـــــادة الصـــــوتية ، وقـــــد أمسي ـــــا النفـــــع ، فإن لـــــيعم 
ـــــــ ــــــان يف ١وضــــــوح احملجــــــة[ هــــــذه الوريقــــــات بـ ، ] أحكــــــام األضــــــحية وعشــــــر ذي احلجــــــة  بي

ـــــا ، وأن يطـــــرح فيهـــــا الربكـــــة وســـــتكون علـــــى شـــــكل مســـــائل مرقمـــــة ،  ســـــائال اهللا أن ينفـــــع 
.  

، وأن كمـــــا أســـــأله ســـــبحانه أن يبـــــارك يف عمـــــر شـــــيخنا ووقتـــــه وعلمـــــه ، وأن ينـــــري بصــــــريته 
  .يرزقه اإلخالص يف قوله وعمله 

  .واهللا ويل التوفيق 

  

  كتبه                                                                      

  سعد بن مبارك الدوسري 

  

                                                             
  .من معاني المحجة المنھج   -  ١



٣ 
 

ب الفقـــــــه يف مناســــــباته ، كــــــتعلم مســـــــائل اتعلــــــم مســــــائل بــــــاب معـــــــني مــــــن أبــــــو  - ١
ـــــل  ـــــتعلم قب ـــــه إحيـــــاء ســـــنة الســـــلف يف ال احلـــــج وعشـــــر ذي احلجـــــة واألضـــــحية في

ينفـــــــع العمــــــل ، ألن الـــــــدين مبـــــــين علـــــــى علـــــــم وعمــــــل ، فـــــــالعلم بـــــــال عمـــــــل ال 
ــــال عليــــه ، وكــــذلك العمــــل بــــال علــــم ، فــــاألول فيــــه شــــبه اإلنســــان ،  بــــل هــــو وب

ِإنَّ ) ١(َواْلَعْصـــــــِر ﴿ : بــــــاليهود ، والثــــــاين فيــــــه شــــــبه بالنصــــــارى ، يقــــــول تعــــــاىل 
ْنَســـــــــاَن َلِفـــــــــي ُخْســـــــــٍر  ـــــــــاِحلَاِت َوتـََواَصـــــــــْوا ) ٢(اْإلِ ِإالَّ الَّـــــــــِذيَن آَمنُـــــــــوا َوَعِملُـــــــــوا الصَّ

 ١.﴾  ) ٣(بِاحلَْقِّ َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ 
ـــــــى هـــــــذه األمـــــــة أن جعـــــــل هلـــــــا مواســـــــم تضـــــــاعف فيهـــــــا  - ٢ إن مـــــــن فضـــــــل اهللا عل

ـــــا ، وتقــــــال في ـــــا ، فاحلكمــــــة مـــــن هــــــذه أجورهـــــا ، وجتـــــاب فيهــــــا دعوا هـــــا عثرا
خفـــــــف يف أعمارنـــــــا ، وضـــــــاعف يف املواســــــم هـــــــي مضـــــــاعفة أجورهـــــــا ، ألن اهللا 

أجــــــور أعمالنــــــا ، فينبغــــــي علـــــــى كــــــل مســــــلم أن يســـــــتغل أمثــــــال هــــــذه الفـــــــرص 
ـــــزان ســـــيئاته ، ومـــــن هـــــذه املواســـــم عشـــــر  ـــــد يف رصـــــيد حســـــناته ، وخيـــــف مي ليزي

 .ذي احلجة 
 -:فضائل عشر ذي الحجة  -٣

والليـــــــايل ، ٢﴾ ) ٢(َولَيَـــــــاٍل َعْشـــــــٍر ﴿ : ـــــــا ، قـــــــال تعـــــــاىل اهللا ســـــــام إق  -  أ

، وهـــــو أحـــــد تفســـــريي  وجهمـــــور اخللـــــف املفســـــرين هنــــا يف قـــــول مجهـــــور
ـــــا عشـــــر ذي احلجـــــة  الســـــلف ـــــري يف تفســـــريه أ ـــــن كث وهـــــو : " ، قـــــال اب

 ٣" .الصحيح 
                                                             

  ) . ٣ -١( سورة العصر  - ١
 ) . ٢( سورة الفجر  - ٢
ا عشر ذي احلجة: والليايل العشر " : هللا همحر  همالك صن اذهو  - ٣ كما قالـه ابـن عبـاس، وابـن الـزبري، وجماهـد، . املراد 

مــا مــن أيــام العمــل الصــاحل : "وقــد ثبــت يف صــحيح البخــاري، عــن ابــن عبــاس مرفوعــا. وغــري واحــد مــن الســلف واخللــف
وال اجلهـاد يف سـبيل : "وال اجلهاد يف سبيل اهللا؟ قـال: قالوا-ذي احلجة يعين عشر -" أحب إىل اهللا فيهن من هذه األيام

  = "اهللا، إال رجال خرج بنفسه وماله، مث مل يرجع من ذلك بشيء



٤ 
 

ــــــــ ـــــــان [ والقاعـــــــدة املتقـــــــررة تقولـ إذا أقســـــــم اهللا بشـــــــيء مـــــــن خملوقاتـــــــه فلبي
فقـــــد أقســـــم ســـــبحانه بالشـــــمس والفجـــــر والعصـــــر ] فضـــــله وعظـــــم أمـــــره 

  .فاهللا يقسم مبا يشاء من خملوقاته وغري ذلك ، 
ومــــــن فضــــــائلها أن فيهــــــا اليــــــوم الــــــذي أكمــــــل اهللا بــــــه الــــــدين وهــــــو يــــــوم   - ب

رضـــــي اهللا عنـــــه  –عرفـــــة ، لـــــذلك يقـــــول اليهـــــودي لعمـــــر بـــــن اخلطـــــاب 
َنــــــا َمْعَشــــــَر : "  - يَــــــا أَِمــــــَري اْلُمــــــْؤِمِنَني آيَــــــٌة ِيف ِكَتــــــاِبُكْم تـَْقَرُءونـََهــــــا لَــــــْو َعَليـْ

ــــــْت َالختََّــــــْذنَا َذلِــــــَك  ــــــوِد نـََزَل ــــــاَل اْليَـُه َــــــٍة َق ــــــًدا قَــــــاَل َأيُّ آي ــــــْوَم ِعي اْليَـــــــْوَم [اْليَـ
ْســــَالَم  ــــْيُكْم نِْعَمــــِيت َوَرِضــــيُت َلُكــــُم اْإلِ ــــَنُكْم َوأَْمتَْمــــُت َعَل ــــُت َلُكــــْم ِدي َأْكَمْل

ــــــــْوَم َواْلَمَكــــــــاَن الَّــــــــِذي نـََزلَــــــــْت ] ِديًنــــــــا قَــــــــاَل ُعَمــــــــُر قَــــــــْد َعَرفْـَنــــــــا َذلِــــــــَك اْليَـ
ِيبِّ َصــــلَّى اهللاُ َعَلْيــــِه َوَســــلََّم َوُهــــَو قَــــاِئٌم ِبَعَرفَــــَة يـَــــْوَم ِفيــــِه َعلَــــى النَّــــ) أُْنزِلَــــتْ (

 ١" . )اجلُُْمَعةِ (ُمجَُعٍة 

ومـــــــن فضـــــــائلها مضـــــــاعفة أجـــــــور األعمـــــــال فيهـــــــا ، فاحلســـــــنة يف هـــــــذه   - ت
 .العشر ليست كاحلسنة يف غريها كما هو مقرر باألدلة 

ــــيت شــــرع فيهــــا  - ث ــــام املعلومــــات ال ــــا هــــي األي ــــرةك  ومــــن فضــــائلها أ الــــذكر  ث
ليــــــل ، قــــــال تعــــــاىل  لَِيْشــــــَهُدوا َمنَــــــاِفَع َهلُــــــْم َويَــــــْذُكُروا  ﴿: مــــــن تكبــــــري و

ــــوا  ِيَمــــِة اْألَنـَْعــــاِم َفُكُل َ اْســــَم اللَّــــِه ِيف أَيَّــــاٍم َمْعُلوَمــــاٍت َعَلــــى َمــــا َرَزقـَُهــــْم ِمــــْن 
ـــــــــَري  ـــــــــوا اْلبَـــــــــاِئَس اْلَفِق ـــــــــا َوَأْطِعُم َه ـــــــــا ، ٢ ﴾ )٢٨(ِمنـْ واأليـــــــــام وصـــــــــفة بأ

ــــــام املعلومــــــات هــــــي عشــــــر ذي احلجــــــة ، م علومــــــات ومعــــــدودات ، فاألي

                                                                                                                                                                              
، عــن  وقــد روى أبــو ُكَديْنــة جعفــر ابــن جريــر ومل يعــزه إىل أحــد املــراد بــذلك العشــر األول مــن احملــرم، حكــاه أبــو: وقيــل =

  .هو العشر األول من رمضان: قال} َولََياٍل َعْشٍر { : ن أبيه، عن ابن عباسقابوس بن أيب ِظْبيان، ع
  . ] ةبيط راد : ط ، ٣٩١-٨/٣٩٠ ريثك نبا ريسفت [ " والصحيح القول األول

 ) . ٤٥( ري ، برقم بخاصحيح ال - ١
  ) . ٢٨( سورة احلج  - ٢



٥ 
 

ــــر املفســــرين  ــــام التشــــريق ، كمــــا هــــو قــــول أكث ــــام املعــــدودات هــــي أي واألي
 .ومجهور العلماء 

ــــــا أفضــــــل   - ج ومـــــن فضــــــائلها شـــــهادة النــــــيب صــــــلى اهللا عليـــــه وســــــلم هلـــــا بأ
ـــــدنيا ، يقـــــول صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم  نـَْيا : " أيـــــام ال ـــــدُّ ِإنَّ أَْفَضـــــَل أَيَّـــــاِم ال

ــــــثْـُلُهنَّ ِيف َســــــِبيِل اللَّــــــِه ؟ : ، قَــــــالُوا " أَيَّــــــاُم اْلَعْشــــــِر  َــــــا َرُســــــوَل اللَّــــــِه َوَال ِم ي
ــــــرَابِ ، َوَال ِمــــــثْـُلُهنَّ ِيف َســــــِبيِل اللَّــــــِه : " قَــــــاَل  ــــــَر َوَجَهــــــُه ِيف التـُّ  ِإالَّ َمــــــْن َعفَّ

. "١ 
ـــــم يف أاختلـــــف أ  :مســـــألة  واخـــــر مـــــن يهمـــــا أفضـــــل العشـــــر األهـــــل العل

  -:ي احلجة ، على ثالثة أقوال رمضان أم عشر ذ
العشـــــــر األواخـــــــر مـــــــن رمضـــــــان أفضـــــــل مـــــــن عشـــــــر ذي : قـــــــالوا /  ١ق

  .احلجة 
عشــــــــر ذي احلجــــــــة أفضــــــــل مــــــــن العشــــــــر األواخــــــــر مــــــــن : قــــــــالوا /  ٢ق

  .رمضان 
ليــــــايل العشــــــر األواخــــــر مــــــن رمضــــــان أفضــــــل ف: قــــــالوا بالتفصــــــيل /  ٣ق

ــــار عشــــر ذي احلجــــة أفضــــل ملـــــا ملــــا فيهــــا مــــن  القيــــام وليلــــة القـــــدر ، و
فيهــــــــا مــــــــن رمـــــــــي اجلمــــــــرات والـــــــــذبح وغريمهــــــــا ، وهـــــــــو اختيــــــــار شـــــــــيخ 

  .اإلسالم 
ومــــــن فضـــــــائلها وجـــــــود يـــــــوم عرفـــــــه فيهـــــــا وهـــــــو اليـــــــوم التاســـــــع مـــــــن ذي   - ح

ـــــق  احلجـــــة ، وهـــــو يـــــوم تقـــــال فيـــــه العثـــــرات ، وتغفـــــر فيـــــه الـــــزالت ، ويعت
ــــم مالئكتــــه ، ويــــدنوا اهللا مــــ اهللا فيــــه العبــــاد ، قــــال ن عبــــاده ، ويبــــاهي 

                                                             
َصــِحيح ،  ١١٣٣: انظــر َصــِحيح اجلَْــاِمع ، ) ١١٢٨، رقــم  ٢/٢٨: (أخرجــه البــزار كمــا يف كشــف األســتار ) ١( - ١

  . ١١٥٠: التـَّْرِغيِب َوالتـَّْرِهيب 
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ـــــَق اللَّـــــُه ِفيـــــِه : " صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم  ـــــَر ِمـــــْن َأْن يـُْعِت ـــــْوٍم َأْكثـَ َمـــــا ِمـــــْن يـَ
ـــــْدنُو ُمثَّ يـُبَـــــاِهى ِِـــــُم اْلَمالَِئَكـــــَة  ـــــَة َوِإنـَّــــُه لََي ـــــْن يـَـــــْوِم َعَرَف ـــــَن النَّـــــاِر ِم ـــــًدا ِم َعْب

 ١" . فـَيَـُقوُل َما أَرَاَد َهُؤالَءِ 

وقــــد أخــــرب النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم عــــن فضــــيلة صــــومه لغــــري احلــــاج 
ــــــى : " ، فقــــــال صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم  ــــــْوِم َعَرفَــــــَة َأْحَتِســــــُب َعَل ِصــــــَياُم يـَ

َنَة الَِّىت بـَْعَدهُ  َلُه َوالسَّ َنَة الَِّىت قـَبـْ   ٢" . اللَِّه َأْن ُيَكفَِّر السَّ

ل شـــــــيء  بعـــــــد ، فيكفـــــــر ســـــــنتني املاضـــــــية والقادمـــــــة مـــــــع أنـــــــك مل تفعـــــــ
  .ولكن لو فعلت شيئا فيها من الصغائر لكفره صيام يوم عرفة 

وقــــــد أمجــــــع العلمــــــاء علــــــى اســــــتحباب صــــــيام يــــــوم عرفــــــة لغــــــري احلــــــاج ، 
تقــــــوى علــــــى العبــــــادة فاألفضــــــل للحــــــاج ملــــــن كــــــان يف عرفــــــة أن يفطــــــر لي

، وقــــــد ثبــــــت أن النــــــيب صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم أنــــــه مــــــن دعــــــاء وحنــــــوه 
  . أفطر يف هذا اليوم

ـــــوم   - خ ـــــد اهللا وهـــــو ي ـــــوم عن ـــــأعظم ي ـــــا ختـــــتم ب ومـــــن فضـــــائل هـــــذه العشـــــر أ
احلــــــج األكــــــرب ، وهــــــو اليــــــوم العاشــــــر مــــــن ذي احلجــــــة ، فقــــــد مســــــاه اهللا 

، وقـــــــــد ٣ ﴿ يـَـــــــــْوَم اْحلَـــــــــجِّ اْألَْكـــــــــَربِ ﴾: بـــــــــاحلج األكـــــــــرب ، قـــــــــال تعـــــــــاىل 
أختلــــف أهـــــل العلـــــم يف املـــــراد بـــــاحلج األكـــــرب والـــــراجح أنـــــه يـــــوم العاشـــــر 

ــــــيب صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم مــــــن ذي احل ِإنَّ َأْعظَــــــَم : " جــــــة ، يقــــــول الن

ــــــْوُم اْلَقــــــرِّ  ــــــْوُم النَّْحــــــِر ُمثَّ يـَ ــــــاَرَك َوتـََعــــــاَىل يـَ ــــــَد اللَّــــــِه تـََب ــــــوم ، ٤"  األَيَّــــــاِم ِعْن في

                                                             
 ) . ٣٣٥٤(صحيح مسلم ، برقم  - ١
 ) . ٢٨٠٣(صحيح مسلم ، برقم  - ٢
  ) . ٣( سورة التوبة  - ٣

 .صحيح : ، قال األلباين )  ١٧٦٥(سنن أيب داود ، برقم  - ٤
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النحـــــر هــــــو العاشـــــر مــــــن ذي احلجـــــة ، ويــــــوم القـــــر هــــــو احلـــــادي عشــــــر 
 .من ذي احلجة ، مسي بذلك ألن الناس يقرون فيه 

 –بـــــن حجـــــر ايقــــول  جتمـــــاع أمهــــات العبـــــادات فيهـــــا ،افضـــــائلها ومــــن   - د
والـــــــــــذي يظهـــــــــــر أن الســـــــــــبب يف امتيـــــــــــاز عشـــــــــــر ذي : "  -رمحـــــــــــه اهللا 

احلجــــــة ملكــــــان اجتمـــــــاع أمهــــــات العبـــــــادة فيــــــه وهـــــــي الصــــــالة والصـــــــيام 
 ١" . والصدقة واحلج وال يتأتى ذلك يف غريه

 -:تستقبل عشر ذي الحجة بعدة أمور  -٤
 -:، املستجمعة لشروطها ، وهي  التوبة الصادقة النصوح  -  أ

 .اإلخالص يف توبته   - ١
ـــــوب يف زمـــــن اإلمكـــــان ، وكـــــل العمـــــر زمـــــن صـــــاحل للتوبـــــة  - ٢ أن يت

 -:إال أذا خرجت عالمتان 
ا /  األوىل    .خروج الشمس من مغر
  .ذا غرغرت الروح إ/ الثانية 

 .اإلقالع عن الذنب فورا  - ٣
 .العزم على عدم العودة إىل هذا الذنب  - ٤
تلــــــك األيــــــام واللحظــــــات الــــــيت قضــــــاها يف معصــــــية  النــــــدم علــــــى - ٥

 .اهللا 
إذا بينـــــــه وبـــــــني النـــــــاس حقـــــــوق معنويـــــــة مـــــــن غيبـــــــة وحنوهـــــــا أو و  - ٦

 .حقوق حسية من أموال وحنوها أن يرد احلقوق إىل أهلها 
ســـــتغالل هـــــذه العشـــــر فيمـــــا يقربـــــك ازميـــــة اجلازمـــــة ، والنيـــــة الصـــــادقة بالع  - ب

ـــــه إىل اهللا ، فـــــأنوي اخلـــــري حـــــىت وإن مل توفـــــق للعمـــــ ـــــغ بنيت ـــــد يبل ل ، فالعب

                                                             
 .، دار املعرفة  ٢/٤٦٠فتح الباري   - ١
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مــــاال يســــتطيعه بعملــــه ، فأنــــت أنــــوي العمــــل فــــإن وفقــــت للعمــــل فخــــري 
عظــــيم فقــــد قرنــــت بــــني النيــــة والعمــــل ، وأن مل تســــتطيع بســــبب مــــرض 
ـــــغ  ـــــة املـــــرء أبل ـــــة الصـــــاحلة ، فني ـــــب لـــــك آجـــــر الني ـــــور فيكت أو ســـــفر أو فت
مــــن عملــــه ، واإلنســــان إذا نــــوى اخلــــري كتــــب لــــه أجــــر مــــا نــــوى ، يقــــول 

ـــــرٍ " : يب صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم النـــــ نـَْيا ِألَْربـََعـــــِة نـََف ـــــدُّ َـــــا ال ـــــُه :  ِإمنَّ ـــــٌد َرَزَق َعْب
اهللاُ َمــــاًال َوِعْلًمـــــا، فـَُهــــَو يـَتَِّقـــــي ِفيــــِه َربَّـــــُه، َوَيِصــــُل ِفيـــــِه َرِمحَــــُه ، َويـَْعَلـــــُم لِلَّـــــِه 

ـــــُه  ْبـــــٌد َرَزقَـــــُه اهللاُ َوعَ : " قَـــــالَ " فـََهـــــَذا بِأَْفَضـــــِل اْلَمَنـــــازِِل : " ، قَـــــالَ "ِفيـــــِه َحقَّ
ــــــــُه َمــــــــاًال ؟  لَــــــــْو َكــــــــاَن ِيل َمــــــــاٌل : فـَُهــــــــَو يـَُقــــــــولُ : " قَــــــــالَ " ِعْلًمــــــــا وَملَْ يـَْرزُْق

ـــــــُت ِبَعَمـــــــِل فُـــــــَالٍن  ، ويقـــــــول النـــــــيب  ١"  فََأْجرُُمهَـــــــا َســـــــَواٌء : " قَـــــــالَ " َعِمْل
مــــن أتــــى فراشــــه وهــــو ينــــوي أن يقــــوم يصــــلي : " صــــلى اهللا عليــــه وســــلم 

ـــــه  ـــــوى وكـــــان نومـــــه مـــــن الليـــــل فغلبت ـــــه مـــــا ن عينـــــاه حـــــىت أصـــــبح كتـــــب ل
، فأجعــــل لــــك يف كــــل بــــاب مــــن  ٢ " صــــدقة عليــــه مــــن ربــــه عــــز و جــــل

 .أبواب اخلري نية صاحلة 
البعــــــد عــــــن املعاصــــــي ، وجعــــــل هــــــذه األيــــــام نقطــــــة حتــــــول مــــــن املعصــــــية   - ت

 .إىل الطاعة ، ومن املخالفة إىل املوافقة 
 -:ي الحجة األعمال التي رغبة الشريعة في فعلها في عشر ذ -٥

ســـــتكثار مـــــن مجيـــــع أعمـــــال الـــــرب ينبغـــــي اال[ اعـــــدة عامـــــة يف ذلـــــك وهـــــي عنــــد ق
  ] .ووجوه اخلري يف هذه العشر من غري حتديد 

وأعمـــــال الـــــرب واخلـــــري كثـــــرية فهـــــي ختتلـــــف مـــــن شـــــخص لشـــــخص ، فـــــأنظر إىل 
ـــــه روحـــــ ـــــاح ل ـــــه نفســـــك وترت ـــــذي حتب ـــــه وأســـــتك كالعمـــــل ال ـــــل علي ـــــه يف فأقب ثر من
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ــــقإ هســــفن نمــــ اإلنســــان ئأر فــــإذا  هــــذه العشــــر ، ــــاب اهللا عــــز وجــــل  الاب علــــى كت
  .مع عدم إغفال بقية األعمال اخلرية  كلذ نم رثكتسيلف

فـــــاختالف فضـــــيلة العمـــــل بـــــاختالف مـــــا يتناســـــب معـــــك أنـــــت ، ولـــــذلك كـــــان 
ـــــه وســـــلم فيســـــأله أي األعمـــــال أفضـــــل يـــــا  ـــــيب صـــــلى اهللا علي ـــــأيت إىل الن الرجـــــل ي

اجلهـــــاد يف ســـــبيل اهللا ، بينمـــــا : تـــــه فيقـــــول لـــــه رســـــول اهللا ؟ فينظـــــر إىل بنيتـــــه وقو 
يأتيـــــه آخــــــر فيســــــأله أي األعمـــــال أفضــــــل يــــــا رســـــول اهللا ؟ فــــــريى أن لــــــه أبــــــوين  

بـــــر الوالــــــدين ، فتنــــــوع الفضـــــل بتنــــــوع األشــــــخاص : كبـــــريين شــــــيخني ، فيقــــــول 
.  
  ومــــع ذلــــك نــــص العلمــــاء علــــى عــــدة أعمــــال ينبغــــي احملافظــــة عليهــــا  ، منهــــا

:- 
يف هـــــــــذه األيـــــــــام ، فـــــــــإن  لعـــــــــفمـــــــــا يالتوبـــــــــة ، وهـــــــــي مـــــــــن أعظـــــــــم   -  أ

ـــــه  ـــــة يف هـــــذه العشـــــر ، قـــــال صـــــلى اهللا علي األعمـــــال الصـــــاحلة مطلوب
ــــــاِلُح ِفيَهــــــا َأَحــــــبُّ ِإَىل اِهللا َعــــــزَّ " : وســــــلم  َمــــــا ِمــــــْن أَيَّــــــاٍم اْلَعَمــــــُل الصَّ

ـــــْن َهـــــِذِه اْألَيَّـــــاِم  ـــــالُوا: قَـــــالَ "  -يـَْعـــــِين أَيَّـــــاَم اْلَعْشـــــِر  -َوَجـــــلَّ ِم يَـــــا : َق
ــــــــــالَ  ــــــــــاُد ِيف َســــــــــِبيِل اِهللا ؟ َق َوال اْجلَِهــــــــــاُد ِيف : " َرُســــــــــوَل اِهللا، َوال اْجلَِه

ِـــــِه، ُمثَّ ملَْ يـَْرِجـــــْع ِمـــــْن َذلِـــــَك  َســـــِبيِل اِهللا، ِإال َرُجـــــًال َخـــــرََج بِنَـْفِســـــِه َوَمال
 ١" . ِبَشْيءٍ 

ــــــا   - ب احملافظــــــة علــــــى الصــــــلوات اخلمــــــس يف املســــــاجد حيــــــث ينــــــادى 
 .مجاعة املسلمني مع 

احملافظـــــة علـــــى نوافـــــل العبـــــادات ، والنافلـــــة يف هـــــذه العشـــــر ليســــــت    - ت
ــــــــ احلســـــــنة والســـــــيئة [ كالنافلـــــــة يف غريهـــــــا ، ألن العلمـــــــاء يقـــــــررون أنــ
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فالصــــــالة يف احلــــــرم ليســــــت  ] تضــــــاعفان حبســــــب الزمــــــان واملكــــــان  
كالصــــــــــالة يف أحــــــــــاد املســــــــــاجد ، واملعصــــــــــية يف رمضــــــــــان ليســــــــــت  

 .شهور ، وهكذا كاملعصية يف بقية ال
 .ملن يسر اهللا له السبل والعمرة أداء فريضة احلج   - ث
ـــــام كلهـــــا أو بعضـــــها ، والســـــلف اختلفـــــوا يف صـــــيام   - ج صـــــيام هـــــذه األي

الســـــت مـــــن شـــــوال ، أمـــــا هـــــذه التســـــع فلـــــم خيتلفـــــوا أبـــــدا ، فـــــإن مل 
صـــــــيام يـــــــوم عرفـــــــة إن كنـــــــت  كيفوتـــــــتســـــــتطع صـــــــيامها كلهـــــــا فـــــــال 

 .قادرا مستطيعا على صيامه 
بـــــــري والتحميــــــــد والتهليـــــــل والتســــــــبيح ، يقـــــــول اهللا تبــــــــارك كثـــــــرة التك  - ح

 .١ ﴾ َوَيْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِيف أَيَّاٍم َمْعُلوَماتٍ  ﴿: وتعاىل 
  -:التكبير إلى قسمين  مسقني :مسألة 

ويبـــــدأ وقتـــــه مـــــن دخـــــول أول أيـــــام  :تكبـــــري مطلـــــق / القســـــم األول 
  .س آخر أيام التشريق عشر ذي احلجة وميتد إىل غروب مش

واملــــراد باملقيـــــد هــــو كثــــرة التكبـــــري يف  :تكبـــــري مقيــــد / القســــم الثــــاين 
أدبـــــار الصـــــلوات ، وهـــــذا التكبـــــري مل يصـــــح فيـــــه حـــــديث مرفـــــوع إىل 
النـــــــــيب صـــــــــلى اهللا عليـــــــــه وســـــــــلم ، ولكنـــــــــه مـــــــــن هـــــــــدي الصـــــــــحابة 

  .والسلف الصاحل 
  -:التكبير المقيد يختلف بحسب الحال بداية وقت و 
 .بدأ من فجر يوم عرفة إن كان حالل غري حمرم فإنه يف - ١
إن كــــان حمرمــــا فإنــــه يبــــدأ يف صــــالة الظهــــر مــــن يــــوم النحــــر و  - ٢

. 
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  ايتهما معا يف آخر أيام التشريق  .و
  وقـــــد  واملســــتحب يف هـــــذا التكبــــري أن جيهـــــر بـــــه الرجــــال وتســـــر بــــه النســـــاء ،

ــــــُر ِيف قـُبَِّتــــــِه ِمبِــــــًىن فـََيْســــــَمُعُه َأْهــــــُل اْلَمْســــــِجِد  ــــــُه ُيَكبـِّ َكــــــاَن ُعَمــــــُر َرِضــــــَي اهللاُ َعْن
ــــــريًا  ــــــْرَتجَّ ِمــــــًىن َتْكِب ــــــُر َأْهــــــُل اْألَْســــــَواِق َحــــــىتَّ تـَ ــــــُروَن َوُيَكبـِّ ــــــُن  ، ١فـَُيَكبـِّ وََكــــــاَن اْب

ـــــــوِق ِيف أَيَّـــــــ ـــــــرََة َخيُْرَجـــــــاِن ِإَىل السُّ ُـــــــو ُهَريـْ ـــــــَر َوأَب ـــــــُر ُعَم ـــــــرَاِن َوُيَكبـِّ اِم اْلَعْشـــــــِر ُيَكبـِّ
، واجلهـــــر بـــــالتكبري مـــــن بـــــاب إظهـــــار شـــــعائر اهللا ال مـــــن  ٢ النَّـــــاُس بَِتْكِبريِِمهَـــــا

بـــــاب الريــــــاء ، واجلهــــــر بـــــالتكبري ال يكــــــون اتفاقــــــا فيبتـــــدئون ســــــويا وينتهــــــون 
 .سويا فهذا من الذكر اجلماعي املمنوع ، وإمنا كل يكرب جهرا لنفسه 

  -:والكالم عليها في مسائل  :األضحية   -  خ
يمــــة األنعــــام ، بلغــــ هــــي  :األضــــحية  - ١ ســــننا  تذبيحــــة مــــن 

ـــــــدا وتقربـــــــا هللا يف  ـــــــذبح بعـــــــد صـــــــالة اإلمـــــــام تعب ـــــــا ،  ت معينت
 .اليوم العاشر من ذي احلجة 

 حية سنة احمللني ، واهلدي سنة احلجاج واملعتمرين واألض. 
اختلـــــــــف أهـــــــــل العلـــــــــم يف حكمهـــــــــا ،  :حكـــــــــم األضـــــــــحية  - ٢

ــــــا اإلنســــــان وهــــــو  ــــــو فو ــــــا ســــــنة مؤكــــــدة ، فل والصــــــحيح أ
ــــــى نفســــــه  ــــــه فــــــوت عل ــــــه وال إمث ، لكن قــــــادر فــــــال حــــــرج علي
فضـــــال عظيمــــــا ، فقــــــد شــــــهدت األدلــــــة  الكثــــــرية مــــــن ســــــنة 
الرســــــــول صــــــــلى اهللا عليـــــــــه وســــــــلم للفضـــــــــل العظــــــــيم هلـــــــــذه 

ــــــاَل اللَّــــــَه ُحلُوُمَهــــــا  ﴿ لَــــــنْ : األضــــــحية ، يقــــــول اهللا تعــــــاىل  يـََن
َرَها  َوَال ِدَماُؤَهــــــا َوَلِكــــــْن يـََنالُــــــُه التـَّْقــــــَوى ِمــــــْنُكْم َكــــــَذِلَك َســــــخَّ

                                                             
  .صحيح البخاري ، باب التَّْكِبِري أَيَّاَم ِمًىن َوِإَذا َغَدا ِإَىل َعَرَفَة  - ١
 .صحيح البخاري ، باب بَاُب َفْضِل اْلَعَمِل ِيف أَيَّاِم التَّْشرِيِق  - ٢



١٢ 
 

ـــــــِر اْلُمْحِســـــــِنَني  ـــــــى َمـــــــا َهـــــــَداُكْم َوَبشِّ ـــــــُروا اللَّـــــــَه َعَل َلُكـــــــْم لُِتَكبـِّ
)١ ﴾) ٣٧. 

وقــــــد أخــــــرب النــــــيب صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم أنــــــه يغفــــــر للعبــــــد 
ى األرض ، وأنــــــــه دم األضــــــــحية علــــــــذنوبــــــــه  قبــــــــل أن يقــــــــع 

يعتـــق بكــــل جــــزء منهــــا ، جــــزء منـــه مــــن النــــار ، وهــــذه نعمــــة 
  .ة ال يفرط فيها إال احملروم معظي

املشــــــروع ملــــــن أراد األضــــــحية بعــــــد رؤيــــــة هــــــالل ذي احلجــــــة  - ٣
أن ال يأخـــــذ شـــــيئا مـــــن شـــــعره وال مـــــن ظفـــــره وال شـــــيئا مـــــن 
أجـــــــزاء جســـــــده ، فـــــــال حيـــــــف شـــــــاربا وال حيلـــــــق شـــــــعرا مـــــــن 

وال مــــــــن إبطيــــــــه وال مــــــــن عانتــــــــه وال مــــــــن رجليــــــــه وال رأســــــــه 
 .يديه ، يوفر شعره كامال ، وال يقلم أظافره 

ـــــدليل قولـــــه صـــــلى اهللا عليـــــه  هـــــذا ملـــــن أراد أن يضـــــحي ، وال
ِإَذا َدَخَلــــــــِت اْلَعْشــــــــُر َوأَرَاَد َأَحــــــــدُُكْم َأْن ُيَضــــــــحَِّى " : وســـــــلم 

ــــْن َشــــَعرِِه َوَبَشــــرِِه َشــــْيًئا َــــسَّ ِم ــــه  ٢"  فَــــالَ َمي فــــال ميــــس ( ، فقول
ــــــــي ، واملتقــــــــرر أنـــــــــ)  ويف ] النهــــــــي يفيــــــــد التحــــــــرمي [ هـــــــذا 

ــــــــــــِة َوأَرَاَد إ: " روايــــــــــــة آخــــــــــــرى  ــــــــــــَالَل ِذى احلِْجَّ ــــــــــــُتْم ِه َذا َرأَيـْ
  ٣" . َأَحدُُكْم َأْن ُيَضحَِّى فـَْلُيْمِسْك َعْن َشْعرِِه َوَأْظَفارِهِ 

ــــراجح مــــن أقــــوال  :مســــألة  ــــي حتــــرمي علــــى ال ــــا  النهــــي هن

  . أهل العلم ، إذ ال صارف له 

                                                             
  ) . ٣٧( سورة احلج  - ١

 ) . ٥٢٣٢(صحيح مسلم ، برقم  - ٢
  ) . ٥٢٣٤(صحيح مسلم ، برقم  - ٣
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احلكمــــة مــــن ذلــــك تشــــبيها لــــه بــــاحملرم مــــن كونــــه  :مســــألة 

ال يأخــــذ شــــيئا مــــن شـــــعره وأظفــــاره وجســــده ، وقــــال بعـــــض 
مبــــا أن العتــــق موجــــب للعتــــق مــــن النــــار بــــإذن : أهــــل العلــــم 

ء اهللا ، فــــــــــإن املســــــــــتحب لإلنســــــــــان أن يبقــــــــــي كــــــــــل أجــــــــــزا
  .جسده ، حىت يقع العتق على كل أجزائه 

مــــن وكــــل لــــه ذبــــح أضــــحية فإنــــه ال ميســــك عــــن  :مســــألة 

ــــــــذي ميســــــــك عــــــــن  شــــــــعره وال ظفــــــــره وال بشــــــــرته ، وإمنــــــــا ال
ذلـــــك هـــــو صـــــاحب األضـــــحية ســـــواء باشـــــر الـــــذبح أو وكـــــل 

  .غريه 

املمنــــوع مــــن أخــــذ الشــــعر والظفــــر وجســــده هــــو  :مســــألة 

فليســـــــوا مبمنـــــــوعني رب البيـــــــت فقـــــــط ، أمـــــــا أوالده وزوجتـــــــه 
َوأَرَاَد َأَحـــــــدُُكْم : " ، ولـــــــذلك قـــــــال صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم 

  ١" .َأْن ُيَضحَِّى فـَْلُيْمِسْك َعْن َشْعرِِه َوَأْظَفارِِه 
  .فزوجه وأوالده يدخلون تبعا ال استقالال 

إذا أخـــــذ شـــــيئا مـــــن شـــــعره أو ظفـــــره فعلـــــى   :مســـــألة 

  -:حالتني 
ــــــة األوىل  أن يأخــــــذ مــــــن شــــــعره أو ظفــــــره ناســــــيا فــــــال  /احلال

ــــــــــا َال تـَُؤاِخــــــــــْذنَا ِإْن  ﴿: شــــــــــيء عليــــــــــه ، لقولــــــــــه تعــــــــــاىل  َربـََّن
َولَـــــــــــْيَس  ﴿: ، ويقـــــــــــول ســـــــــــبحانه ٢ ﴾ َنِســـــــــــيَنا أَْو َأْخطَْأنَـــــــــــا

                                                             
  ) . ٥٢٣٤(م ، برقم صحيح مسل - ١
  ) . ٢٨٦( سورة البقرة  - ٢
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ــــــــَدْت  ــــــــا تـََعمَّ ــــــــِه َوَلِكــــــــْن َم ــــــــا َأْخطَــــــــْأُمتْ ِب ــــــــْيُكْم ُجنَــــــــاٌح ِفيَم َعَل
مـــــــن موانـــــــع [ ، وقـــــــد تقــــــرر عنـــــــد العلمـــــــاء أنــــــــ١ ﴾ قـُلُــــــوُبُكمْ 

ال تكليـــــــف إال بعلـــــــم [ وأنــــــــ] التكليـــــــف اجلهـــــــل والنســـــــيان  
فعـــــــل املنهــــــي عنـــــــه ال يــــــؤثر إال بعلـــــــم [ وأنــــــــ] وذكــــــر وإرادة 
  . ]وذكر وإرادة 

ـــــه أن يأخـــــذ مـــــن شـــــعره أو ظفـــــره: احلالـــــة الثانيـــــة   عامـــــدا فإن
ــــأمث يف أصــــح قــــويل أهــــل العلــــم ، ال وعليــــه رتكابــــه حرامــــا ، ي

ــــــــه  بالتوبــــــــة ، وال كفــــــــارة عليــــــــه ، ويضــــــــحي وال عالقــــــــة لفعل
  .باألضحية ، وإمنا عليه بالتوبة فقط 

 -:شروط األضحية  -٤
، وقــــد تقــــرر  أن تكــــون مــــن بهيمــــة األنعــــام خاصــــة  -  أ

ـــــ ــــد العلمــــاء أنـ يمــــة األنعــــام هــــي اإلبــــل والبقــــر [ عن
وبنـــــــــاء علـــــــــى ذلـــــــــك ال جيـــــــــوز التضـــــــــحية ] والغـــــــــنم 

ــــــــــــــدجاج  ــــــــــــــديك ، وال بال ، وال باألرانــــــــــــــب ، وال بال
غـــــري ذلــــــك ، خالفـــــا ملــــــا يفـــــيت بــــــه بعـــــض الســــــفهاء 
يف بعـــــــض الـــــــبالد ، فهـــــــذا خطـــــــأ وهـــــــو اجتهـــــــاد يف 
ـــــــــــنص ،  مـــــــــــورد الـــــــــــنص ، وال اجتهـــــــــــاد يف مـــــــــــورد ال

ــــــ كـــــل ذبـــــح واجـــــب فالبـــــد أن [ وهنـــــاك قاعـــــدة تقولـ
يمة األنعام   ] .يكون من 

 -:أن تبلغ السن المعتبرة شرعا   - ب
 .ففي اإلبل مخس سنني  - ١

                                                             
 ) . ٥( سورة األحزاب  - ١



١٥ 
 

 .ويف البقر سنتني  - ٢
 .ويف املاعز سنة  - ٣
 .ويف الضأن ستة أشهر  - ٤

  ـــــا ال ـــــرب شـــــرعا فإ يمـــــة األنعـــــام دون الســـــن املعت فـــــإذا ذبـــــح اإلنســـــان مـــــن 
 .تقع أضحية 

 -:وهذه العيوب على قسمني : سالمة األضحية من العيوب   - ث
  عيــــــــوب ال جتــــــــزئ معهــــــــا األضــــــــحية ، واألصــــــــل يف هــــــــذه  /القســــــــم األول

ـــــــوب قولـــــــه صـــــــلى اهللا عليـــــــه وســـــــلم  أَْربَـــــــٌع الَ َجتُـــــــوُز ِىف اَألَضـــــــاِحى  " : العي
ــــا َواْلَكِســــُري  ٌ ظَْلُعَه ٌ َمَرُضــــَها َواْلَعْرَجــــاُء بـَــــنيِّ ٌ َعَوُرَهــــا َواْلَمرِيَضــــُة بـَــــنيِّ ــــنيِّ ــــْورَاُء بـَ اْلَع

َقــــــــــى   روايــــــــــة ويف الرتمــــــــــذي روايــــــــــة يف العجفــــــــــاء وذكــــــــــرت،  ١"الـَّـــــــــِىت الَ تـَنـْ
  -:هي هذه العيوب و ،  الكسري عن بدال النسائي

 .  برزت أو عينها اخنسفت اليت وهي ، عورها البني العوراء -١

ــــــني املريضــــــة - ٢ ــــــيت وهــــــي ، مرضــــــها الب ــــــار عليــــــه ظهــــــر ال  املــــــرض آث
 الظـــــاهر اجلــــرب ومثـــــل ، املرعــــى عـــــن تقعــــدها الـــــيت احلمــــى مثــــل

ـــــك وحنـــــو ، صـــــحتها يف املـــــؤثر أو للحمهـــــا املفســـــد  يعـــــده ممـــــا ذل
 . بينا مرضا الناس

ــــــــــني العرجــــــــــاء - ٣ ــــــــــيت وهــــــــــي ، ظلعهــــــــــا الب  معانقــــــــــة تســــــــــتطيع ال ال
 . املمشى يف السليمة

 أي ، تنقـــــــــي ال الـــــــــيت)  اهلزيلــــــــة يعـــــــــىن(  العجفـــــــــاء أو لكســــــــريةا - ٤
 . مخ فيها ليس

                                                             
 .صحيح : ، قال األلباين )  ٢٨٠٤(سنن أيب داود ، برقم  - ١
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ــــــــا ال جتـــــــزئ ، وذلــــــــك  - ٥ العميـــــــاء ، فيهـــــــا خــــــــالف والصـــــــحيح أ
ـــــيت ذهبـــــت أحـــــد عينيهـــــا ال جتـــــزئ  ـــــأن العـــــوراء البـــــني عورهـــــا ال ب
ـــــا تبصـــــر بعـــــني واحـــــده ، فالعميـــــاء الـــــيت ذهـــــب بصـــــرها  مـــــع كو
ـــــــة أوىل ، فـــــــالعوراء سيقصـــــــر أكلهـــــــا بســـــــبب فقـــــــد أحـــــــد  بالكلي

 .عينيها فتصبح هزيلة ، والعمياء كذلك 
،  والــــــدليل أن  ئز جتــــــ ال  أو اليــــــدينمقطوعــــــة إحــــــدى الــــــرجلني - ٦

العرجــــــــاء البــــــــني ضــــــــلعها ال جتــــــــزئ مــــــــع وجــــــــود الرجــــــــل ولكــــــــن 
ـــــب يف الرجـــــل  ـــــد أو الرجـــــل مـــــن  ،ال جتـــــزئ فـــــالعي فمقطوعـــــة الي

بــــــــــــاب أوىل ، وألن اليــــــــــــدين أو الــــــــــــرجلني عضــــــــــــو مقصــــــــــــود يف 
 .األكل ، فيكون هذا العضو ذهب فيكون عيب 

ـــــا كلهــــــا مـــــن أساســــــها حــــــىتاملصـــــفرة ، وهــــــي الـــــيت قطعــــــ - ٧  ت أذ
ـــــــــان ســـــــــي ، مبعـــــــــىن أن مل يبقـــــــــى شـــــــــيء مـــــــــن األذن ماخ األذن ب

مطلقـــــــا ، وقـــــــد وردت هـــــــذه التســـــــمية يف احلـــــــديث ، وحكمهـــــــا 
 .ال جتزئ 

ـــــا مـــــن أصـــــله ، وهـــــي ال  - ٨ ـــــىت استؤصـــــل قر املستأصـــــلة ، وهـــــي ال
 .جتزئ كما جاء النهي يف احلديث 

البخقـــــاء ، وهـــــي الـــــيت تبخـــــق عينهـــــا ، والبخـــــق عيـــــب يف العـــــني  - ٩
ـــــه أقـــــبح مـــــن العـــــور فـــــال جتـــــزئ مـــــن  ،أقـــــبح مـــــن العـــــور  فبمـــــا أن

 .باب أوىل 
املشــــــــيعة ، وهــــــــي البهيــــــــة الــــــــيت كــــــــربت يف الســــــــن جــــــــدا ، فــــــــال  -١٠

ــــــــــــا  تســــــــــــتطيع أن متشــــــــــــي مــــــــــــع الغــــــــــــنم إال يف اخللــــــــــــف ، فكأ
ــــــازة  ــــــازة أي جعلــــــوا اجلن ــــــك شــــــيعوا اجلن تشــــــيعهن ، فتكــــــون كقول
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ـــــــث أن الغـــــــنم ســـــــتأكل طعامهـــــــا  أمـــــــامهم ومشـــــــوا خلفهـــــــا ، حبي
فتصــــــاب بــــــاهلزل ، فــــــال جتـــــــزئ يف  ءشــــــي اهلــــــرتك يــــــوهــــــذه لــــــن 

 .األضحية 
ــــــــأيت اهليمــــــــا -١١ ــــــــرب وال ت ــــــــيم علــــــــى وجههــــــــا يف ال ــــــــيت  ء ، وهــــــــي ال

ــــــا ،  ا ، فــــــال جتــــــزئ التضــــــحية  للمرعــــــى بســــــبب مــــــرض أصــــــا
 .هزاهلا  ىلإ ألن عدم أكلها يفضي

ـــــة ، فـــــال جتـــــزئ التضـــــحية   االبـــــرتاء الـــــيت ذهـــــب ذنبهـــــ -١٢ كلـــــه باجلناي
 .ا 

  منها ،  عيوب جتزئ معها األضحية /القسم الثاني:- 
فــــــإذا كــــــان هــــــذا البيــــــاض ال مينــــــع رؤيتهــــــا ، وإمنــــــا مبيضــــــة العــــــني ،  - ١

 . يضعف بصرها فتجزئ بال كراهة 
العمشــــــــــاء ، وهــــــــــي الــــــــــيت تبصــــــــــر يف النهــــــــــار دون الليــــــــــل ، ففيهــــــــــا  - ٢

ــــا جتــــزئ بــــال كراهــــة ، ألن العــــربة هــــي  خــــالف والقــــول الصــــحيح أ
 .ئم ترعى يف النهار رؤيتها يف النهار ، ألن البها

اضـــــطراب النظـــــر ، وهـــــذه جتـــــزئ بـــــال كراهـــــة  وهـــــ لو حلـــــااحلـــــوالء ، و  - ٣
ا   .، ألن حوهلا ال مينعها من علفها وأكلها واملشي مع أخوا

ـــــا  - ٤ طـــــل دموعهـــــا ، فهـــــذه جتـــــزئ التضـــــحية  العشـــــواء ، وهـــــي الـــــيت 
 .بال كراهة على الصحيح 

ا ،  - ٥ والثرمــــــاء اهلتمـــــاء والثرمــــــاء ، واهلتمــــــاء هــــــي الـــــيت ســــــقطت أســــــنا
ــــــ ــــــم يتهــــــي ال ا ، ولقــــــد أختلــــــف أهــــــل العل  ســــــقطت مقدمــــــة أســــــنا

ـــــا جتــــــزئ مـــــع الكراهــــــة ، ألن وجـــــود األســــــنان  فيهمـــــا ، واألقــــــرب أ
 .ا للعلف موعدمها يؤثر على أكله
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اجلمــــــاء ، وهــــــي الــــــيت ال قــــــرن هلــــــا يف أصــــــل اخللقــــــة ، وهــــــذه جتــــــزئ  - ٦
ا بال كراهة على الصحيح   .التضحية 

ون هـــــذا الكســـــر جـــــزء يســـــري فيجـــــوز ، فيكـــــمكســـــورة بعـــــض القـــــرن  - ٧
ا مع الكراهة   .التضحية 

ــــــا  - ٨ الســــــكاء وهــــــي قصــــــرية الــــــذنب يف أصــــــل اخللقــــــة ، فالتضــــــحية 
 .جائزة ال حرج فيها 

ـــــا  يهـــــو البــــرتاء  - ٩ الـــــيت ال ذنــــب هلـــــا يف أصـــــل اخللقــــة فـــــإن التضـــــحية 
ــــيت قطــــع بعــــض ذنبهــــا  وبقــــي  جــــائزة ال حــــرج فيهــــا ، وأمــــا البــــرتاء ال

 .ا مع الكراهة  أكثره فيجوز التضحية
ـــــــيت جـــــــزا صـــــــوفه -١٠ ـــــــزوزة ، وهـــــــي ال ـــــــال  فا ، ا ـــــــا ب يجـــــــوز التضـــــــحية 

 .كراهة يف أصح قويل أهل العلم 
ــــار إمــــا عالمــــة أو عالجــــا ، يهــــو املكويــــة ،  -١١ ــــيت كويــــت بالن يجــــوز ف ال

ا بال كراهة   .التضحية 
ـــــــزل  -١٢ ـــــــا ذكـــــــاة جلنينهـــــــا إذا ن ـــــــا ، وذكا احلامـــــــل ، جيـــــــوز التضـــــــحية 

" ذكـــــاة اجلنــــني ذكــــاة أمـــــه : " عليــــه وســــلم  ميتــــا ، لقولــــه صـــــلى اهللا

.١ 

ـــــا ولكـــــن مـــــع   -١٣ الشـــــرقاء ، وهـــــي مشـــــقوقة األذن ، جيـــــوز التضـــــحية 
 .  الكراهة 

ــــــوىل ذبــــــح أضــــــحيته بنفســــــه إذا كــــــان عارفــــــا ،    - ج األفضــــــل لإلنســــــان أن يت
وإن مل يكــــــن عارفـــــــا بالــــــذبح ووكـــــــل غـــــــريه فاألفضــــــل أن يشـــــــهد ذحبهـــــــا 

 .تعظيما لشعائر اهللا 
                                                             

  .صحيح : ، قال األلباين )  ٢٨٢٨(سنن أيب داود ، برقم  - ١



١٩ 
 

إال ممــــــن هــــــو أهــــــل للتذكيــــــة بــــــأن يكــــــون مســــــلما ، أو  ال يصــــــح الــــــذبح   - ح
 .كتايب ، فذبائح أهل الكتاب جائزة إذا ذكروا اسم اهللا عليها 

التســـــمية عليهـــــا شـــــرط حللهـــــا ، فـــــإذا ذبـــــح ذبيحتـــــه ومل يـــــذكر أســـــم اهللا   - خ
ـــــــه تعـــــــاىل  ـــــــه حـــــــرام ، لقول ُـــــــْذَكِر  ﴿: عليهـــــــا فذبيحت ـــــــْأُكُلوا ِممَّـــــــا ملَْ ي َوَال َت

 .١ ﴾ هِ اْسُم اللَِّه َعَليْ 
بســـــم اهللا ، اهللا أكـــــرب ، : األفضـــــل مـــــع التســـــمية أن يكـــــرب ، بـــــأن يقـــــول   -  د

: اللهــــــــم هــــــــذا منــــــــك ولــــــــك ، أو يقــــــــول : واألفضـــــــل أن يقــــــــول أيضــــــــا 
اللهـــــم تقبــــــل مـــــن فــــــالن وآل فــــــالن ، كمـــــا قــــــال النـــــيب صــــــلى اهللا عليــــــه 

ــــــ: " وســــــلم  ــــــٍد َوآِل ُحمَمَّ ــــــِة بِاْســــــِم اللَّــــــِه اللَُّهــــــمَّ تـََقبَّــــــْل ِمــــــْن ُحمَمَّ ٍد َوِمــــــْن أُمَّ
 ٢" . ُحمَمَّدٍ 

ــــر مــــن   -  ذ ــــذبح أكث ومــــن الســــنة أن ال حيــــد الشــــفرة وهــــي تنظــــر ، حــــىت ال ت
عـــن بــــن عبــــاس قـــال مــــر رســــول حبتهــــا فالبهيمـــة هلــــا شــــعور ، فمـــرة قبــــل ذ

اهللا صــــــلى اهللا عليــــــه و ســـــــلم علــــــى رجـــــــل واضــــــع رجلـــــــه علــــــى صـــــــفحة 
هــــذا شــــاة وهــــو حيــــد شــــفرته وهــــي تلحــــظ إليــــه ببصــــرها فقــــال أفــــال قبــــل 

 ٣" . تريد أن متيتها موتتني
مــــــن الســــــنة يف الــــــذبح أن توجــــــه للقبلــــــة ، ولــــــو وجههــــــا إىل غــــــري القبلــــــة   - ر

ـــــة  ـــــذبح إىل القبل ـــــد ال ـــــه ، ولكـــــن األفضـــــل أن يوجههـــــا عن فـــــال حـــــرج علي
ــــه وســــلم ، وهــــو قــــول عامــــة أهــــل العلــــم فيمــــا  لفعــــل النــــيب صــــلى اهللا علي

 .نعلم 

                                                             
  ) . ١٢١( سورة األنعام  - ١

 ) . ٥٢٠٣(صحيح مسلم ، برقم  - ٢
 ) . ٣٥٩٠(املعجم األوسط للطرباين ، برقم  - ٣
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ــــــى جانبهــــــا األيســــــر مــــــن الســــــ  - ز ــــــده ن  إنة أن يضــــــجعها عل ــــــذبح بي كــــــان ي
ــــــــده اليســــــــرى فيضــــــــجعها علــــــــى جانبهــــــــا  اليمــــــــىن ، وإن كــــــــان يــــــــذبح بي

 . األمين 
ــــــى صــــــفحة عنقهــــــا حــــــىت خيفــــــف مــــــن   - س ومــــــن الســــــنة أن يضــــــع رجلــــــه عل

 .حركتها عند إمرار السكني على رقبتها 
أن يكســـــر عظمهـــــا أو يســـــلخها حـــــىت ختـــــرج روحهـــــا متــــــام  وال جيـــــوز لـــــه  - ش

 .وتربد 
، ويهـــــدي منهـــــا ، ويتصـــــدق منهـــــا مـــــن الســـــنة أن يأكـــــل مـــــن أضـــــحيته   -  ص

ـــــــدخر منهـــــــا فـــــــال حـــــــرج ، وإن شـــــــاء أن يعـــــــزم أقاربـــــــه  ، وإن شـــــــاء أن ي
وأحبابــــه فـــــال حـــــرج عليـــــه ، لكـــــن األفضـــــل تقســـــيمها علـــــى ثـــــالث كمـــــا 
تقــــــدم لفعــــــل النــــــيب صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم ، بــــــل إن مــــــن الســــــنة أن ال 

 .يأكل شيء قبل الصالة حىت يأكل من أضحيته 
مـــــــن شـــــــروط صـــــــحة األضـــــــحية أن ال تـــــــذبح إال بعـــــــد أن يفـــــــرغ اإلمـــــــام   -  ض

ـــــل الصـــــالة فـــــال تقـــــع أضـــــحية ،  ـــــح قب ـــــد ، ومـــــن خـــــالف وذب صـــــالة العي
ــــــْذَبْح " : لقولــــــه صــــــلى اهللا عليــــــه وســــــلم  ــــــَل َأْن ُيَصــــــلَِّي فـَْلَي ــــــْن َذبَــــــَح قـَْب َم

ــــــــْذَبْح بِاْســــــــِم اهللاِ  َــــــــْذَبْح فـَْلَي ــــــــْن ملَْ ي ــــــــا َوَم ــــــــة  ، ١"  ُأْخــــــــَرى َمَكانـََه ويف رواي
 ٢" . َشاُتَك َشاُة حلَْمٍ : " قال 

ــــــل الصــــــالة جــــــاهال ، فشــــــاته شــــــاة دم وال تقــــــع : مســــــألة  ــــــح قب مــــــن ذب
ـــــار خـــــال  ـــــن ني ـــــردة ب ـــــه وســـــلم أليب ب ـــــيب صـــــلى اهللا علي أضـــــحية لقـــــول الن

ـــــرباء بـــــن عـــــازب ملـــــا قـــــال  َـــــا َرُســـــوَل اِهللا فَـــــِإينِّ َنَســـــْكُت َشـــــاِيت قـَْبـــــَل : ال ي

                                                             
 ) . ٩٨٥(صحيح البخاري ، برقم  - ١
 ) . ٩٥٥(صحيح البخاري ، برقم  - ٢
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ــــــــُت أَ  ــــــــَالِة َوَعَرْف ــــــــُت َأْن َتُكــــــــوَن الصَّ ــــــــْوُم َأْكــــــــٍل َوُشــــــــْرٍب َوَأْحَبْب ــــــــْوَم يـَ نَّ اْليَـ
ـــــــَل َأْن آِيتَ  ْيُت قـَْب َشـــــــاِيت أَوََّل َمـــــــا يُـــــــْذَبُح ِيف بـَْيـــــــِيت فَـــــــَذَحبُْت َشـــــــاِيت َوتـََغـــــــدَّ

ــــَالةَ  ــــه وســــلم  الصَّ ــــه النــــيب صــــلى اهللا علي  َشــــاُتَك َشــــاُة َحلْــــمٍ : " ، فقــــال ل
 . ليه وسلم بكونه جاهل ، ومل يعذره النيب صلى اهللا ع ١"

ــــــه ، ووقتــــــه مــــــن ومــــــن شــــــروط صــــــحة األضــــــحية   -  ط أن يقــــــع الــــــذبح يف وقت
 .ة اإلمام صالة العيد إىل عصر آخر أيام التشريق بعد صال

 -:حكم التضحية عن امليت على التفصيل   -  ظ
إن كانــــــت هــــــذه األضــــــحية مــــــن مــــــال امليــــــت وتركتــــــه ، أو مــــــن   - ١

وقـــــف وضـــــعه وأوصـــــى بـــــه فيجـــــب تنفيـــــذ وصـــــيته علـــــى وجههـــــا 
ــــــــا ، ألن األضـــــــــحية مــــــــن مالـــــــــه ، وقـــــــــد  وال جيــــــــوز اإلخـــــــــالل 

أن يضــــحى عنــــه بــــه حــــدد أن مــــن مجلــــة مصــــارف هــــذا الوقــــف 
 .، فحينئذ ال حرج فيه 

مـــــن وأمــــا إن كــــان امليــــت مل يوصــــي بشــــيء مــــن ذلــــك ، ولكــــن  - ٢
ــــه أن يفــــردوه بأضــــحية فهــــذا لــــيس مــــن الســــنة  ــــاب بــــر أبنائــــه ب ب
فلـــــم يفعلـــــه النـــــيب صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم وال صـــــحابته وال أحـــــد 
مــــــــن الســــــــلف ، بــــــــل الســــــــنة أن يــــــــدخل مــــــــع األحيــــــــاء تبعــــــــا ، 
ـــــذبح اإلنســـــان األضـــــحية عـــــن أهـــــل بيتـــــه األحيـــــاء واألمـــــوات  في
 ، وقــــد غــــال النــــاس يف ذلــــك فلرمبــــا جتــــد أحــــدهم يــــذبح اخلمــــس
ــــــت وكأنــــــه يكــــــرم ميتــــــه ، وقــــــد ماتــــــت  مــــــن األضــــــاحي عــــــن املي
ـــــل الرســـــول صـــــلى اهللا عليـــــه  ســـــيدتنا خدجيـــــة رضـــــي اهللا عنهـــــا قب
وســــــلم ومــــــع ذلــــــك مــــــا ضــــــحى هلــــــا ، ومــــــات عمــــــه محــــــزة ومــــــا 
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ضــــــحى لــــــه ، ومــــــات مجيــــــع أبنائــــــه الــــــذكور ومــــــا ضــــــحى هلــــــم ، 
ومـــــــات مجيـــــــع بناتــــــــه إال فاطمـــــــة فمـــــــا ضــــــــحى هلـــــــن ، فلــــــــو أن 

ـــــــا التضـــــــحية عـــــــن امليـــــــت م وليســـــــت وصـــــــية وال مـــــــن  -نفـــــــرد 
مــــن بــــاب الـــرب ونفــــع امليــــت لكـــان فعلــــه النــــيب صــــلى اهللا  –مالـــه 

 ] . العبادات توقيفية [عليه وسلم ، و 
الشـــــاة الواحـــــدة جتـــــزئ عـــــن الرجـــــل وعـــــن أهـــــل بيتـــــه ، : مســـــألة 

ـــــن يســـــار فعـــــن  ـــــوب األنصـــــاري  " :  قـــــالعطـــــاء ب ـــــا أي ســـــألت اب
لى اهللا عليـــــه كيـــــف كانـــــت الضـــــحايا علـــــى عهـــــد رســـــول اهللا صـــــ

و ســـــلم ؟ فقـــــال كـــــان الرجـــــل يضـــــحي بالشـــــاة عنـــــه وعـــــن أهـــــل 
ـــــــــــأكلون ويطعمـــــــــــون  ـــــــــــف اهللا ١"  بيتـــــــــــه في  ، وهـــــــــــذا مـــــــــــن ختفي

وتيســــــــريه ، فلــــــــو أن اهللا أوجــــــــب علــــــــى كــــــــل واحــــــــد مــــــــن أهــــــــل 
  .البيت شاة حلصل بذلك العسر واملشقة 

  فــــــإذا كــــــان اإلنســــــان ال يســــــتطيع أن يســــــتقل يف شــــــاة فــــــال أقــــــل أن يشــــــرتك
هــــو وســــبعة يف بدنــــة أو بقــــرة ، فــــإن القــــول الصــــحيح أن البدنــــة جتــــزئ عــــن 

َحنَْرنَــــا  : " َجــــاِبِر بْــــِن َعْبــــِد اللَّــــِه قَــــالَ ســــبعة والبقــــرة جتــــزئ عــــن ســــبعة حلــــديث 
َعٍة َعــــاَم احلُْدَ  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-َمــــَع َرُســــوِل اللَّــــِه  ــــِة اْلَبَدنَــــَة َعــــْن َســــبـْ ْيِبَي

َعةٍ  ، والســـــبع الواحـــــد جيــــزئ عـــــن الرجــــل وأهـــــل بيتـــــه ،  ٢"   َواْلبَـَقــــرََة َعـــــْن َســــبـْ
  .ألنه يقوم مقام الشاة 

  واألفضــــــل أن يفــــــرد اإلنســــــان أضــــــحيته عــــــن غــــــريه ، فاألفضــــــل أن يضــــــحي
بالبدنـــــة منفـــــردة عنـــــه وعـــــن أهـــــل بيتـــــه ، أو بـــــالبقرة منفـــــردة عنـــــه وعـــــن أهـــــل 
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يتــــه  ، أو بالشــــاة عنــــه وعــــن أهــــل بيتــــه ، فــــإن مل يكــــن هــــذه الـــــثالث ، ال ب
ـــــه أن  ـــــذ جيزئ بدنـــــة مســـــتقلة وال بقـــــرة مســـــتقلة وال شـــــاة مســـــتقلة ، فإنـــــه حينئ

  .يدخل يف سبع بدنة أو سبع بقرة 
   ، ـــــم ال يـــــأكلون البقـــــر ال ينبغـــــي أن يـــــذبح البقـــــرة يف مكـــــان عـــــادة أهلـــــه أ

  .ل أهله عادة اإلبل وال يذبح أبل يف مكان ال يأك
ــــــه   -  ع ــــــه عنــــــه ، ألن الولــــــد إذا كــــــان مســــــتقال يف بيــــــت ال جتــــــزئ أضــــــحية أبي

أنفـــــــرد عنـــــــه يف اإلنـــــــاء ، فلـــــــم يعـــــــد يأكـــــــل مـــــــع أبيـــــــه يف إنـــــــاء واحـــــــد ، 
 .وصارت نفقته مستقلة عن نفقة أبيه 

  -:أحكام صالة العيد بعض   - غ
القــــــــول الصـــــــــحيح أن صــــــــالة العيـــــــــد فــــــــرض عـــــــــني علــــــــى كـــــــــل  -١

ـــــــا إذا  ، مكلـــــــف مـــــــن الـــــــذكور  فـــــــال جيـــــــوز لإلنســـــــان أن خيـــــــل 
يء للمسجد   .كان قادرا على ا

ــــــــــو احلــــــــــيض ويعتــــــــــزلن مصــــــــــلى يســــــــــتحب  - ٢ إخــــــــــراج النســــــــــاء ول
املســـــــلمني حـــــــىت يشـــــــهدن اخلـــــــري ودعـــــــوة املســـــــلمني حلـــــــديث أم 

ْعتُـــــُه يـَُقــــــوُل َخيْـــــرُُج اْلَعَواتِــــــُق : " عطيـــــة رضـــــي اهللا عنهــــــا قالـــــت  مسَِ
تِـــــــُق َذَواُت اْخلُـــــــُدوِر َواْحلُـــــــيَُّض َوْلَيْشـــــــَهْدَن َوَذَواُت اْخلُـــــــُدوِر أَِو اْلَعَوا

َر َوَدْعَوَة اْلُمْؤِمِنَني َويـَْعَتزُِل اْحلُيَُّض اْلُمَصلَّى  .١"  اْخلَيـْ

ــــــري حــــــىت خيــــــرج اإلمــــــام ونبــــــدأ ســــــومــــــن الســــــنة أن ن - ٣ تمر يف التكب
شـــــــتغال بـــــــالتكبري وال ينشـــــــغل اإلنســــــــان ، فينبغـــــــي االلصـــــــالة با

بقــــــــراءة القــــــــرآن ، وإمنــــــــا التكبــــــــري يف هــــــــذا الوقــــــــت قــــــــد يكــــــــون 
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ـــــه أفضـــــل مـــــن غـــــريه ، وإن كـــــان  أفضـــــل ألن كـــــل ذكـــــر يف مكان
 .األخر أفضل منه باجلنس 

 .ومن السنة أن يذهب إىل املصلى ماشيا إن كان قريبا  - ٤
، يكــــــون مــــــن الســــــنة أن يكــــــون لصــــــالة العيــــــد مصــــــال خــــــاص و  - ٥

يف الصـــــــــحراء ، ويكـــــــــون مكشـــــــــوفا ، هكـــــــــذا ســـــــــنة رســـــــــول اهللا 
صـــــلى اهللا عليــــــه وســـــلم ، إال إذا عــــــرض عـــــارض كــــــاملطر والــــــربد 

 .وحنومها فحينئذ تقام يف بعض مساجد البلد  
ومـــــن الســـــنة خمالفــــــة الطريـــــق ، فيســــــتحب لإلنســـــان أن يــــــذهب  - ٦

 .من طريق ويرجع من طريق آخر 
الثيـــــــــاب والتنظيــــــــــف وينبغـــــــــي التهيئـــــــــة للعيـــــــــد ولــــــــــبس أحســـــــــن  - ٧

 .واالغتسال والتطيب 
تقبــــــل اهللا منــــــا : لــــــبعض بالعيــــــد بقــــــول وال بـــــأس بتهنئــــــة بعضــــــنا  - ٨

 . ومنكم صاحل األعمال 
وعليـــــه أن يزيـــــل مـــــا يف قلبـــــه علـــــى إخوانـــــه املســـــلمني مـــــن احلقـــــد  - ٩

واحلســــــــد ، ويزيــــــــل مــــــــا بينــــــــه وبــــــــني إخوانــــــــه مــــــــن اخلصــــــــومات 
ــــــــــا  فرصــــــــــة والقطيعــــــــــة ، وأن يصــــــــــل بعضــــــــــهم بعضــــــــــا ، وجيعلو

 .إلصالح ذات بينهم 
  

  وصلى ا وسلم على نبينا جممد
  أنتهيت من التفريغ يف يوم الثالثاء
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