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 وعال جلّ  هللا بھا أقسم أیام مباركة، أیام میھف الحّجة. ذي من األوائل العشر وصلنا قد نحن ھا ،، هللا في أحبتي

 .89:1)} 2( َعْشرٍ  َولَیَالٍ  )1( َواْلفَْجرِ { وعال: جلّ  فقال خلقھ، من یشاء بما یُقسم وعال جلّ  ألنّھ ، وفضلھا لشرفھا

 وعال: جلّ  قال كما معلومات أیّام وھي لھا. العباد یتنبّھ أن وألجل إلیھ. العباد یُلفت شأٌن. لھ بشيءٍ  إال یُقسم وال

َ  َواْذُكُروا{ ْعُدوَداتٍ  أَیَّامٍ  فِي هللاَّ  الحدیث في وكما الحّجة. ذي من العشر أیام ھي عبّاس: إبن قال .203:2  }مَّ

 صلى النّبي أن عنھما هللا رضي عبّاس إبن حدیث من وغیرھم والترمذي داوود وابو البخاري وراه الذي الصحیح

 ذي من العشر أیام یعني }.األیّام ھذه من وجلّ  عال هللا ىإل أحبُّ  فیھا الصالح العمل أیّام من ما{ قال: وسلم علیھ هللا

 فلم ومالھ بنفسھ خرج رجل إال هللا، سبیل في الجھاد وال{ قال: هللا. سبیل في الجھاد وال هللا رسول یا قالوا: الحّجة.

 إبن حافظ قال ما إسمع األیّام؟ ھذه في هللا إلى أحبُّ  فیھا الصالح العمل لماذا والسؤال: }.شيء من ذلك من یرجع

 یأتي وال والّصدقة. والحجّ  والصیام الّصالة من العبادات أّمھات على تشتمل األیّام ھذه ألنّ  تعالى: هللا رحمھ حجر

یام. الّصالحة: األعمال أفضل ومن غیرھا. في ذلك  ھذه الصیام من یُكثر وسلم علیھ هللا صلى النبي كان لذا الصِّ

 النّبي أن عنھ هللا رضي الخذري سعید أبي حدیث من الصحیحین في كما وسلم علیھ هللا صلى قال الذي وھو األیّام.

ً  یصوم عبد من ماقال:{ وسلم علیھ هللا صلى  سبعین النّار عن وجھھ الیوم بذلك هللا باعد إال هللا سبیل في یوما

 ً  عاماً. سبعین أي }خریفا

 }.والتحمید والتھلیل التكبیر من فیھن فأكثروا{ فقال: نكثر أن وسلم علیھ هللا صلى نبیّنا أمرنا األیّام ھذه وفي

ً  األیّام ھذه في ویُستحب  یكثر العشر تدخل أن منذ وھو المْطلق التكبیر منھھ نوعین، على والتكبیر التكبیر. أیضا

 الصلوات. بعد ما التكبیر یبدأ عرفة. یوم فجر من الحاج غیر حق في وھو المقیّد، التكبیر ھو الثاني والنوع  التكبیر.

 اإلكثار ویُستحب والمْطلق، المقیّد الذكر فھذان التشریق. أیّام آخر في العصر صالة إلى صوتھ، بذلك المكبِّ  یرفع

 العشر. األیام ھذه في منھما
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 یامفالصِّ  والقربات. بالطاعات وتعالى تبارك هللا إلى تتقّرب أن علیك علیك؟ ماذا الحج، لك هللا یقدِّر لم من ویا

 النبي قال ماذا إسمع عرفة. یوم صیام على وتحرص تصوم أن علیك طاعة. والذِّكر طاعة، القرآن وقراءة طاعة،

 من مسلم صحیح في كما العام، ھذا یحج أن لھ هللا یقدِّر لم الذي أي الحاج، غیر یُبشِّر وھو وسلم علیھ هللا صلى

 الّسنة یُكفِّر{ فقال: عرفة یوم صیام عن وسلم علیھ هللا ىصل النبي ُسئِل قال: عنھ هللا رضي قتادة أبي حدیث

 من ألن المباركة، األیّام ھذه من یستفید أن للمسلم فینبغي وعال. جلّ  هللا من عظیم فضل وھذا }.والباقیة الماضیة

 دنیاه، ضیّع نوم وجّل. عزّ  هللا عند ومضاعفا ُمدَّخرا قدَّمھ ما ووجد آخرتھ، لھ هللا حفظ هللا بطاعة دنیاه حفظ

 المبین. الخسران ھو ذلك واآلخرة. الدنیا خسر آخرتھ. ضاعت

 

ي، أن أحدٌ  وأراد العشر، دخلت إذا أنّھ منھا ، خاصة أحكامٌ  العشر األیام لھذه ،، هللا عباد  شعره من یأخذ فال یُضحِّ

 وسلم علیھ هللا صلى النبي ان سلمة أمّ  حدیث من وغیره مسلم صحیح في كما جلده. من وال روایة: وفي وأظافره.

 أو ھدیھ، یذبح حتى وأظافره شعر من یأخذ أن من إحرامھ خالل الحاجُّ  إمتنع لما أنّھ ذلك حكمة في وقیل بذلك. أمر

 ذلك. مثل في الحاج یَشُرك أن مأمور الحاج غیر فإنّ  ویتحلل، الجمرة یرمي تىح

 

 ؟ وما شروطھا ما ھي األضحیة ؟

ً إلى هللا تعالى. وقد أیھا األفاضل ، األضحی ة ھي ما یُذبح من اإلبل والبقر والغنم یوم العید أیّام التشریق تقّربا

ضحى الرسول صلى هللا علیھ وسلم، وضحى المسلمون من بعده وأجمعوا على ذلك . ولقد إختلف أھل العلم في 

أھل العلم یرون أن األضحیة حكم األضحیة. من علمائنا من قال أنھا واجبة على المسلم القادر. ولكن جمھور 

 ُسنّة مؤّكدة، ویُكره تركھا مع القدرة.

 

ومن شروط األضحیة أیضا أیھا الفاضل أن تكون طیِّبة وُمبََرَءةً من شروط األضحیة أن تكون بعد صالة العید. 

أبن  من كل عیب. روى اإلمام أحمد وأبو داود والتمذي والنسائي وإبن ماجھ وھو حدیث صحیح من حدیث براء

ةُ ال یجزین في األضاحي: العوراء البیِّن عورھا، أربععازب رضى هللا عنھ أن النبي صلى هللا لیھ وسلم قال: {

. ھذا الحدیث یكفي لتختار الطِّیّب }المریضة البیِّن مرضھا، والعرجاء البیِّن ظلعھا، والكسیرة التي ال تنقى

 لتقدمھ لربك تبارك وتعالي.

 

المجاز في األضحیة؟ قال صلى هللا علیھ وسلم كما في الحدیث الذي رواه مسلم من حدیث  نُّ سِ الأیھا األحبّة فما 

ال تذبحوا إال ُمِسنَّة، إال أن یعُسر علیكم، فاذبحوا جابر إبن عبد هللا رضي هللا عنھ قال علیھ الصالة والسالم: {

َّ ثَ }. والُمِسنَّة ھي َجَذّعة من الّضأن نیة من اإلبل ما لھا خمُس سنوات فالثَّ والبقر والغنم.  من اإلبل ة من كل شيءنِی
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الثَّنیة من البقر ما لھا سنتان ودخلت في الثالثة. والثَّنِیَّة من الغنم ما لھا سنة ودختلت في وودخلت في السادسة. 

عة ما لھا ستَّة فإذا تعسَّر على أحدكم أن یجد األضحیة من ھذه السِّن من الضأن فاذبحوا َجَذَعة. والجذالثّانیة. 

 أشھر عند جمھور أھل العلم بنص حدیث جابر.

 أقول قولي ھذا وأشھد أن ال إلھ إال هللا ، وأن محمد رسول هللا.

 

 

 


