
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، وبعد :

ه من فضل اهلل ومنته أن جعل لعباده الصاحلني مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح ومن هذه املواسم. فإنَّ

 عرش ذي احلجة :

وقد ورد يف فضلها أدلة من الكتاب والسنة منها :

1- قــال اهلل تعــاىل : ﴿ ٱ      ٻ ٻ ٻ    ﴾ ]الفجــر: 1، 2[، قــال ابــن كثري $ املراد هبا عرش ذي احلجة كــا قاله ابن عباس وابن 
الزبري وجماهد وغريهم ، ]ورواه اإلمام البخاري[.

2- عــن ابن عباس ڤ قال : قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »ما من أيام العمــل الصالح فيهن أحب إىل اهلل من هذه األيام العرش« قالوا : وال 
اجلهاد يف سبيل اهلل قال : »وال اجلهاد يف سبيل اهلل إالّ رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بيشء«.

3- قال تعاىل : ﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴾ ]احلج: 28[. قال ابن عباس : أيام العرش ]تفسري ابن كثري[.

ام  4- عــن ابــن عمر  ڤ قال : قال رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مــا من أيام أعظم عند اهلل ســبحانه وال أحب إليه العمل فيهــن من هذه األيَّ
العرش، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد« ]الطرباين يف املعجم الكبري[.

5- كان ســعيد بن جبري $ وهو الذي روى حديث ابن عباس الســابق : »إذا دخلت العرش اجتهد اجتهاًدا حتى ما يكاد يقدر 
عليه« ]رواه الدارمي حسن[.

6- قــال ابــن حجر يف الفتح: والذي يظهر أنَّ الســبب يف امتياز عرش ذي احلجة ملكان اجتاع أمهــات العبادة فيه، وهي الصالة 
والصيام والصدقة واحلج، وال يأيت ذلك يف غريه.

 ما يستحب فعله يف هذه األيام :

ا من أفضل القربات، روى ثوبان  ڤ قال : سمعت رسول  1- الصالة : يستحب التبكري إىل الفرائض، واإلكثار من النوافل، فإنَّ
ك ال تســجد سجدة إالَّ رفعك إليه هبا درجة، وحط عنك هبا خطيئة« ]مسلم[ وهذا عام  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول : »عليك بكثرة الســجود هلل، فإنَّ

يف كل وقت.

2- الصيــام: لدخولــه يف األعال الصاحلة، فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص قالت : »كان رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ام  يصوم تســع ذي احلجة، ويوم عاشــوراء، وثالثة أيام من كل شهر« ]رواه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي[ قال اإلمام النووي عن صوم أيَّ

ه مستحب استحباًبا شديًدا. العرش أنَّ

3- التكبــري والتهليل والتحميد: ملا ورد يف حديث ابن عمر الســابق: »فأكثروا فيهن مــن التهليل والتكبري والتحميد« وقال اإلمام 
البخــاري $ »كان ابــن عمر وأبو هريرة ڤ  خيرجان إىل الســوق يف أيام العرش يكربان ويكرب النــاس بتكبريمها« وقال أيًضا : 

»وكان عمر يكرب يف قبته فيسمعه أهل املسجد فيكربون ويكرب أهل األسواق حتى ترتج منى تكبرًيا«.

وكان ابن عمر يكرب بمنى تلك األيام، وخلف الصلوات وعىل فراشه، ويف فسطاطه، وممشاه تلك األيام مجيًعا واملستحب اجلهر 
بالتكبري لفعل عمر وابنه وأيب هريرة.

وحريٌّ بنا نحن املســلمني أن نحيي هذه الســنة التي قد أضيعت يف هذه األزمان، وتكاد تنســى حتى من أهل الصالح واخلري ، - 
ولألسف - بخالف ما كان عليه السلف الصالح.

 صيغة التكبري : ورد فيها صيغ مروية عن الصحابة والتابعني منها :

أ- اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب كبرًيا.

ب- اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، ال إله إال اهلل ، واهلل أكرب ، اهلل أكرب وهلل احلمد.

ج- اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، ال إله إال اهلل، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، وهلل احلمد.

4- صيام يوم عرفة: يتأكد صوم يوم عرفة ملا ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أّنه قال عن صوم يوم عرفة : »أحتســب عىل اهلل أن يكفر الســنة التي 
ا - فإّنه ال يستحب له الصيام، ألنَّ النبيَّ وقف بعرفة مفطًرا. قبله والسنة التي بعده« ]رواه مسلم[ لكن من كان يف عرفة - أي حاجًّ

5- فضل يوم النحر : يغفل عن ذلك اليوم العظيم كثري من املســلمني، وعن جاللة شــأنه وعظم فضله اجلم الغفري من املؤمنني، 
ه أفضل أيام السنة عىل اإلطالق حتى من يوم عرفة. هذا مع أنَّ بعض العلاء يرى أنَّ

قال ابن القيم $ »خري األيام عند اهلل يوم النحر، وهو يوم احلج األكرب« كا يف ســنن أيب داود عنه ملسو هيلع هللا ىلص : »أنَّ أعظم األيام عند اهلل 
يوم النحر، ثم يوم القر« - ويوم القر هو يوم االستقرار يف منى، وهو اليوم احلادي عرش - وقيل يوم عرفة أفضل منه، ألنَّ صيامه 
ه  يدنو فيه من عباده ، ثم يباهي مالئكته  يكّفر سنتني، وما من يوم يعتق اهلل فيه الرقاب أكثر منه يف يوم عرفة، وألنَّ

بأهل املوقف ، والصواب.

القول األول : ألنَّ احلديث الدال عىل ذلك ال يعارضه يشء، وســواء كان هو أفضل أم يوم عرفة فليحرص املســلم - حاًجا كان أم 
ُمقيًا - عىل إدراك فضله ، وانتهاز فرصته.

 باذا نستقبل مواسم اخلري :

1- حريٌّ باملسلم أن يستقبل مواسم اخلري عامة بالتوبة الصادقة النصوح، وباإلقالع عن الذنوب واملعايص، فإنَّ الذنوب هي التي 
حترم اإلنسان فضل ربه، وحتجب قلبه عن مواله.

2- كذلك ُتستقبل - مواسم اخلري عامة - بالعزم الصادق اجلاد عىل اغتنامها با ُيريض اهلل ۵ فمن صدق اهلل صدقه اهلل : ﴿ ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]العنكبوت: 69[.

فيا أخي املسلم احرص عىل اغتنام هذه الفرصة السانحة، قبل أن تفوت عليك فتندم والت ساعة مندم.

اك الغتنام مواسم اخلري، وأن يعيننا فيها عىل طاعته وحسن عبادته. وفقني اهلل وإيَّ

 بعض أحكام األضحية ومرشوعيتها

ذكر شيخنا ابن عثيمني $ ماييل :

ا ما يظنه  ا مرشوعة يف حق األحياء، كا كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه يضحون عىل أنفسهم وأهليهم، وأمَّ األصل يف األضحية أنَّ
بعض العامة من اختصاص األضحية باألموات فال أصل له، واألضحية عن األموات عىل ثالثة أقسام:

األول : أن ُيضحــي عنهــم تبًعا لألحيــاء مثل أن ُيضحي الرجل عنه، وعــن أهل بيته، وينوي هبم األحيــاء واألموات، وأصل هذا 
تضحية النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.

الثاين : أن ُيضحي عن األموات بمقتضى وصاياهم تنفيًذا هلا.

وأصل هذا قوله تعاىل : ﴿ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئىئ ىئ  ىئ ی ی  ﴾ ]البقرة: 181[.

الثالــث : أن ُيضحــي عن األموات تربًعا مســتقلِّني عــن األحياء، فهذه جائزة وقــد نصَّ فقهاء احلنابلة عــىل أن ثواهبا يصل إىل 
امليــت وينتفــع هبا قياًما عىل الصدقــة عنه، ولكن ال نرى أن ختصيص امليت باأُلضحية من الســنة، ألنَّ النبيَّ مل يضّح عن أحد من 
أمواتــه بخصوصــه، فلم يضــّح عن عمه محزة، وهو من أعزَّ أقاربه عنده، وال عن أوالده الذيــن ماتوا يف حياته، وهنَّ ثالث بنات 
ى عن  متزوجات وثالثة أبناء صغار، وال عن زوجته خدجية، وهي من أحب نسائه، ومل يرد عن أصحابه يف عهده أنَّ أحًدا ضحَّ

أحٍد من أمواته.

ونرى - أيًضا - من اخلطأ ما يفعله بعض الناس يضحون عن امليت، أول سنة يموت أضحية يسمونا »أضحية احلفرة«، ويعتقدون 
ه ال جيوز أن يرشك معه يف ثواهبا أحد، أو يضحون عن أمواهتم تربًعا أو بمقتضى وصاياهم، وال يضحون عن أنفسهم وأهليهم،  أنَّ

ى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله األحياء، واألموات ملا عدلوا عنه إىل عملهم ذلك. ولو علموا أنَّ الرجل إذا ضحَّ

 فيا جيتنبه من أراد األضحية :

ه حيرم عليه أن يأخذ شــيًئا  ا برؤية هالله أو إكال ذي القعدة ثالثني يوًما فإنَّ إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شــهر ذو احلجة إمَّ
مــن شــعره، أو جلــده حتى يذبح أضحيته حلديث أم ســلمة ڤ أنَّ النبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قال : »إذا دخلت العــرش وأراد أحدكم أن يضحي 
فليمســك عن شــعره وأظفاره« ]رواه أمحد ومسلم[ ويف لفظ : »فال يمس من شعره وال برشه شيًئا حتى يضحي« وإذا نوى األضحية 

أثناء العرش أمسك عن ذلك من حني نيته، وال إثم عليه فيا أخذه قبل النية.

ســك وهو التقرب إىل اهلل - بذبح القربان شــاركه يف بعض  هي أنَّ املضحي ملّا شــارك احلاج يف بعض أعال النُّ واحلكمة يف هذا النَّ
ام العرش من شعورهم وأظفارهم  خصائص اإلحرام من اإلمساك عن الشعر ونحوه، وعىل هذا فيجوز أَلهل املضحي أن يأخذوا يف أيَّ

وأبشارهم.

وهــذا احلكــم خاص بمن ُيضحي أما املضحى عنه فال يتعلَّق به، ألنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وأراد أحدكم أن يضحي« ومل يقل أو يضحى 
ه أمرهم باإلمساك عن ذلك. عنه، وألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يضحي عن أهل بيته، ومل ُينقل عنه أنَّ

وإذا أخذ من يريد اأُلضحية شيًئا من شعره أو ظفره أو برشته فعليه أن يتوب إىل اهلل - تعاىل - وال يعود وال كفارة عليه وال يمنعه 
ذلك عن األضحية - كا يظن بعض العوام - وإذا أخذ شــيًئا من ذلك ناســًيا أو جاهاًل أو ســقط الشــعر بال قصد فال إثم عليه، وإن 
احتاج إىل أخذه فله أخذه وال يشء عليه مثل أن ينكرس ظفره فيؤذيه فيقصه أو ين-زل الشعر يف عينيه فيزيله أو حيتاج إىل قصه 

ملداوة جرح ونحوه. انتهى.

 أحكام وآداب عيد األضحى املبارك :

ًمــا بقدوم عيد األضحى  أخــي احلبيب.. ُنحييك بتحية اإلســالم - ونقول لك : الســالم عليكــم ورمحة اهلل وبركاته - وُننئَك مقدَّ
ا هذه الرســالة التي نســأل اهلل عزَّ وجل أن تكــون نافعًة لك وجِلميع  ــا ومنك، ونرجو أن تقبل منَّ ل اهلل منَّ املبــارك ونقــول لــك : تقبَّ

املسلمني يف كل مكان.

رك ببعض األمور التي ُيســتحب فعلها  أخي املســلم : اخلري كل اخلري يف اتِّباع هدي الرســول يف ُكلِّ ُأمور حياتنا، لذا أحببنا أن ُنذكِّ
أو قوهلا يف ليلة عيد األضحى املبارك ويوم النحر وأيام الترشيق الثالثة، وقد أوجزناها لك يف نقاط هي :

التكبري: يرشع التكبري يف فجر يوم عرفة إىل عرص آخر أيام الترشيق، وهو الثالث عرش من شهر ذي احلجة قال تعاىل : ﴿ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]البقرة:203[ وصفته أن تقول : )اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب ال إله إال اهلل واهلل أكرب، اهلل أكرب وهلل احلمد( ويسن 

جهر الرجال به يف املساجد واألسواق والبيوت، وأدبار الصلوات إعالًنا بتعظيم اهلل وإظهاًرا لعبادته وشكره.

ذبــح األضحيــة: ويكون ذلك بعد صالة العيد لقول رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »مــن ذبح قبل أن يصيل فليعد مكانــا أخرى، ومن مل يذبح 
ه قال : »كل أيام  ام العيد، يوم النحر، وثالثة أيام الترشيق، ملا ثبت عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ فليذبح« ]رواه البخاري ومســلم[ َوَوْقت الذبح أربعة أيَّ

الترشيق ذبح« ]انظر : السلسلة الصحيحة برقم : 3476[.

ا املرأة فيرشع هلا اخلروج  االغتسال والتطيب للرجال ولبس أحسن الثياب بدون إرساف وال إسبال وال حلق حِلية، فهذا حرام، َأمَّ
إىل مصــىل العيــد بدون تــربج وال تطيب، فال يصح أن تذهــب لطاعة اهلل والصالة ثــم تعيص اهلل بالتربج والســفور والتطيب أمام 

الرجال.

األكل من األضحية: »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ال يطعم حتى يرجع من املصىل فيأكل من أضحيته« ]زاد املعاد 441/1[.

الذهاب إىل مصىل العيد ماشــًيا إن تيرس: والســنة الصالة يف مصىل العيد إالَّ إذا كان هناك عذر من مطر مثاًل فيصىل يف املســجد 
لفعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

الصالة مع املســلمني واســتحباب حضور اخلطبة : والذي رجحه املحققون من العلاء مثل شــيخ اإلســالم ابن تيمية أنَّ صالة 
العيد واجبة لقوله تعاىل : ﴿ ژ ژ ڑ    ﴾ ]الكوثر: 2[.

وال تسقط إالّ بعذر، والنساء يشهدن العيد مع املسلمني حتى احليض والعواتق ويعتزل احُليض املصىل.

الطريق : ُيستحب لك أن تذهب إىل مصىل العيد عن طريق وترجع من طريق آخر ، لِفعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

التهنئة بالعيد : لثبوت ذلك عن صحابة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

 واحذر أخي املسلم من الوقوع يف بعض األخطاء التي يقع فيها الكثري من الناس والتي منها :

 التكبري اجلاعي بصوت واحد، أو الرتديد خلف شخص يقول التكبري.

 اللهو أيام العيد باملحرمات كساع الغناء ومشاهدة األفالم واختالط الرجال بالنساء الاليت لسن من املحارم وغري ذلك من املنكرات.

 أخذ يشء من الشعر أو تقليم األظافر قبل أن ُيضحي من أراد األضحية لنهي النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك

 اإلرساف والتبذير با ال طائل حتته وال مصلحة فيه وال فائدة لقول اهلل تعاىل : ﴿ ۆ ۈۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ﴾ ]األنعام: 141[.

 وختاًما :

 ال تنس أخي املسلم أن حترص عىل أعال الرب واخلري من صلة الرحم وزيادة األقارب وترك التباغض واحلسد والكراهية وتطهري 
القلب منها والعطف عىل املساكني والفقراء واأليتام ومساعدهتم وإدخال لرسور عليهم.

نسأل اهلل أن يوفقنا ملا حيب ويرضى، وأن يفقهنا يف ديننا ، وأن جيعلنا ممن عمل يف هذه األيام أيام عرش ذي احلجة عماًل صاحًلا 
لوجهه الكريم.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

b اعداد ومجع وترتيب
عبداهلل بن أمحد آل عالّف الغامدي

الطائف- وادي وج

 فضل عرش ذي احلجة


