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فضل العرش من ذي احلجة
فؼد جاء ظـ افـبل ﷺ يف ؾضؾ افؽثر مـ مقاشؿ اخلرات مـفا ما يتعؾؼ بإصفر ومـفا ما يتعؾؼ
بإيام ومـفا ما يتعؾؼ بافؾقايل بؾ وافساظات وهذا ٌ
ؾضؾ مـ اهلل تعاػ ورمحة فقتقاؾؼ مع افػطرة افتل
ؾطر اهلل افـاس ظؾقفا بتغر احلال ودوران ظجؾة افزمـ ؾنن افـػقس متؾ مـ افديؿقمة ظذ ٍ
ظؿؾ
واحد وهلذا رـّب اهلل تعاػ ؾطرة اإلكسان ظذ افسآمة وادؾؾ ورـب ذيعتف ظذ افتـقع حتك ٓ متؾ
افـػقس ؾجاءت افؼيعة متـقظة حتك مـ جفة جـس افعبادات ؾثؿة صالة وصقام وزـاة وصدؿة
ذـر وهتؾقؾ وتسبقح وصؾة رحؿ .
وحج وكسؽ وثؿة ٌ
وـام جعؾ اهلل هذا يف افؼيعة جعؾف ـذفؽ يف افطبقعة ؾافـػقس متؾ مـ افـفار ؾتحتاج إػ افؾقؾ
رسمدا ومتؾ مـ افؾقؾ ؾتحتاج إػ افـفار تؼؾ ُبا  ,وـذفؽ تؼؾب افصقػ وافشتاء  ,بؾ أن اإلكسان يؿؾ
حتك مـ افػرح ؾقحتاج إػ حزن حتك يتؾذذ بافػرح وٓ يؿؽـ فإلكسان أن يتؾذذ بافػرح إٓ وؿد مر
باحلزن.
وهلذا ؾنن اهلل تعاػ جعؾ افؼيعة متقاـبة مع ؾطرة اإلكسان افتل ؾطر افـاس ظؾقفا .
وؿد جاء يف ؾضؾ افعؼ مـ ذي احلجة أحاديث ـثرة وؾضؾف ؿديؿ وفقس يف ذظة حمؿد ﷺ ؾؼط ,
ويؽػل يف ؾضؾ افعؼ أن اهلل أؿسؿ هبا واهلل

ٍ

تعاػ ٓ يؼسؿ إٓ بعظقؿ ﴿ َوا ْل َف ْج ِر * َو َل َوال َع ْ ٍ
رش ﴾( الفجر

اس َ :أ ا ا ْلع ْرش ْإُو ُل ِمن ِذي ِْ
 )2-1:ؿد جاء يف تػسر ( َو َلو ٍ
ال َع ْ ٍ
احل َّج ِة .
ْ
ي َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ َّ َ َ ُ َ
رش ) ُر ِو َ
َ
و ُهق َؿق ُل ُُم َ ِ
افض َّح ُ
افسدِّ ُّي َ ,وا ْف َؽ ْؾبِ ُّل ومجاظة مـ افسؾػ .
اه ٍد َ ,و َؿتَا َد ُة َ ,و َّ
َ َ ْ
اك َ ,و ُّ
وفؼد ـاكت افعؼ أيام مػضؾة حتك يف ذظة مقشك ظؾقف افسالم وذفؽ فؼقل اهلل تعاػ
َاها بِ َع ْ ٍ
ني َل ْو َل ًة ﴾( إعراف . )142 :
رش َفت ََّم ِمو َق ُ
ات َر ِّب ِه َأ ْر َب ِع َ
وش ٰى َث َالثِ َ
ني َل ْو َل ًة َو َأ ْْت َ ْمن َ
ُم َ

) رواه ابن جرٌر الطبري فً «تفسٌره» (.)168/30
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ؾجعؾ اهلل مقؼات مقشك ثالثغ وأمتف بعؼ ذي احلجة ـام جاء تػسره ظـ ؽر واحد جاء ظبداهلل بـ
ظباس وؿتادة وُماهد بـ جز وظبد اهلل بـ افزبر .
وـذفؽ يف إيام افتل ـؾؿ اهلل تعاػ ؾقفا مقشك ظؾقف افسالم ـاكت يف ظؼ ذي احلجة .
وؿد جعؾ اهلل تعاػ افعؼ مقضع فؾؿـاشؽ ٕظامل احلج وؾقفا أظظؿ إيام يقم ظرؾة دا روى ابـ
خزيؿة وابـ حبان وافبزار وأبق يعذ وافبقفؼل ظـ جابر ريض اهلل ظـف (ما من يوم أفضل عند اهلل من
ِ ِ
ِ
يوم عرفة ) ودا جاء ( َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس َق َال َق َال َر ُش ُ
ب
الصال ُح ف َوها َأ َح ُّ
ول اهللَِّ ﷺ َ :ما م ْن َأ َّيا ٍم ا ْل َع َم ُل َّ
ول اهللَِّ ﷺ َو َٓ ِْ
َإَل اهللَِّ ِم ْن َه ِذ ِه ْإَ َّيا ِم َي ْعنِي َأ َّيا َم ا ْل َع ْ ِ
اْل َها ُد ِيف َشبِ ِ
رش َ ،قا ُلوا َ :يا َر ُش َ
ول اهللَِّ ؟ َق َال َ :و َٓ
ِْ
اْل َها ُد ِيف َشبِ ِ
ك بِ َْ
ول اهللَِّ َّإٓ َر ُج ٌل َخ َر َج بِ َن ْف ِس ِه َو َمالِ ِه َف َل ْم َي ْر ِج ْ ِم ْن َذلِ َ
م ٍء)

وافصحابة دا رأوا هذا

افتػضقؾ خطر بباهلؿ اجلفاد باظتبار ظؾق مـزفتف ودا جاء ؾقف مـ ؾضائؾ ظظقؿة ؾبادروا بافسمال ظـف
ؾبغ افـبل ﷺ أكف أؾضؾ مـ اجلفاد إٓ يف حافة واحدة أن خيرج بـػسف ومافف ؾؾؿ يرجع بقء مما يدل
ظذ ؾضؾ افعؿؾ يف افعؼ مـ ذي احلجة وـذفؽ ؾضؾ افشفادة يف شبقؾ اهلل تعاػ .

العرش بني التضعوف والتعظوم
إيام افعؼ تتساوى يف ؾضؾفا وتعظؿ ظـد اهلل تعاػ وفقس بافتضعقػ وإكام بافتعظقؿ .
ؾؾديـا تضعقػ وفديـا تعظقؿ وافتضعقػ يؽقن ـحال احلسـة بعؼ أمثاهلا وأما افتعظقؿ ؾقختؾػ
ظـ افتضعقػ وؿد يػقق افتضعقػ وهذا ؾضؾ مـ اهلل ومـة وإظامل افػاضؾة بحسب مـازهلا ؿبؾ
افعؼ إٓ أن مـزفتفا يف افعؼ أؾضؾ مـ ؽرها .
افسابؼ

افتعظقؿ ؿد يػقق افتضعقػ وربام يساويف  ,وؿد دل افدفقؾ ظذ افتعظقؿ ـام يف احلديث
ب َإَل اهللَِّ ِم ْن َه ِذ ِه ْإَ َّيا ِم َي ْعنِي َأ َّيا َم ا ْل َع ْ ِ
رش ) ويف رواية ( أعظم ) ومرد افتضعقػ وافتعظقؿ إػ اهلل
( َأ َح ُّ
تعاػ.

) أخرجه أبو ٌعلى فً " مسنده " (ق  )2 / 116وابن حبان ( )1006والبزار أٌضا كما فً " الترغٌب " ( )126 / 2و" مجمع الزوائد (. )253 / 3
) رواه البخاري  , 457/2والترمذي ( , )757وأبو داود ( , )2438وابن ماجه (.)1753
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وإذا أضؿر اهلل تعاػ مؼدار إجر وافثقاب دل ظذ ظظؿتف ـام يف احلديث افؼدد ( ك ُُّل َع َم ِل ا ْب ِن
الص ْو َم َفٌِ َّى ُه ِ َو َأىَا َأ ْج ِزي بِ ِه) ؾاضؿر افثقاب إصارة إػ ظظؿ افثقاب .
َد َم َل ُه إِ َّٓ َّ
وافعؼ ؾضؾت ـام يػضؾ اهلل ما يشاء وافتعؾقؾ ادحض مقـقل هلل وفؽـ ثؿة أدفة يذـرها بعض
افسؾػ مـفا أهنؿ يؼقفقن أن ظؼ ذي احلجة اجتؿعت ؾقفا أرـان اإلشالم.
ؾقفا يؽقن افذـر وافتؽبر وافتفؾقؾ وافصالة وافصقام وافصدؿة وهل مـ جـس افزـاة ؾاجتؿعت
ؾقفا هذه افعبادات  ,وأظظؿ أكقاع افصدؿة هق شقق اهلدي وما يؽقن يف يقم افـحر وهذا مـ أؾضؾ
إيام وهذا حلديث افـبل ( َأ ْف َض ُل َْ
احل ِّج ا ْل َع ُّج َ ،وال َّث ُّج ) ؾافـحر مـ أظظؿ افؼربات وهلذا جاء ظـ
جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهام قال (فنحر علوه السالم ثالث ًا وشتني ،فيعطى علو ًا فنحر ما غز،
وأرشكه يف هديه) وهذا دفقؾ ظذ ؾضؾ اهلدي يف ظؼ مـ ذي احلجة وـذفؽ إضاحل دـ ـان
مؼقام.

تعظوم الذىوب يف العرش من ذي احلجة
ما دل افدفقؾ ظذ تعظقؿف ؾنن ورود افسقئة ؾقف أظظؿ مـ ؽره ؾاإلكسان إذا تؾبس بػريضة ؾآفتػات
يف افػريضة أظظؿ مـ آفتػات يف افـاؾؾة وـذفؽ يف احلج وهذا مـ جفة إظامل وـذفؽ مـ جفة
إزمـة ـشفر اهلل ادحرم وصفر رمضان وافعؼ مـ ذي احلجة ؾتعظؿ ؾقفا احلسـات ـام تعظؿ ؾقفا
افذكقب فؼقل اهلل ﴿ومن ي ِرد فِ ِوه بٌِِ َْحل ٍ
اد بِ ُظ ْل ٍم ى ُِذ ْق ُه ِم ْن َع َذ ٍ
اب َألِو ٍم ﴾( احلج ٕ )25 :ن رمحة اهلل تسبؼ
ََ ُ ْ
ؽضبف .
وـذفؽ يف إماــ ؾإثؿ افذي يف ادسجد افـبقي أظظؿ مـ اإلثؿ يف ادساجد إخرى ـنكشاد
افضافة وؽرذفؽ .

) رواه البخاري :كتاب الصوم ,باب هل ٌقول :إنً صائم إذا ُ
شتِم رقم ( ,)1904واللفظ له ,ومسلم ,كتاب الصٌام :باب فضل الصٌام رقم ( .)1151
) رواه الترمذي " ,"189/3كتاب الحج :باب ما جاء فً فضل التلبٌة والنحر ,حدٌث "  ,"827وابن ماجه " ,"975/2كتاب المناسك :باب رفع الصوت بالتلبٌة,
حدٌث " ,"2924والدارمً " ,"31/2كتاب المناسك :باب أي الحج أفضل؟ ,وأبو ٌعلى "  "109 -108/1رقم " ,"117والبٌهقً " ,"42/5كتاب الحج :باب رفع
الصوت بالتلبٌة ,والحاكم "."451/1
) رواه مسلم فً صحٌحه  ,892-886/2فً كتاب الحج ,باب حجة النبً صلى هللا علٌه وسلم ,حدٌث مطول رقم .1218
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هدي النبي يف العرش من ذي احلجة
يستحب صقام افعؼ ويستثـك يقم افـحر باتػاق افعؾامء ٕكف يقم ظقد ؾحرم اهلل تعاػ صقامف فؾحاج
وؽره.
وبعض إيام يستحب ؾقف رء أظظؿ مـ رء وذفؽ ـققم افـحر ؾافـحر ؾقف أظظؿ مـ ؽره ,
وـذفؽ بافـسبة فؾصقام ؾلؾضؾ افصقام صقام يقم ظرؾة ؾؿرد افتػضقؾ إػ افـص .
ويؽػل يف هدي افـبل ﷺ يف افعؼ حديث افعؿقم افذي جاء ظـ ظبداهلل بـ ظباس ( َما ِم ْن َأ َّيا ٍم
ِ ِ
ب َإَل اهللَِّ ِم ْن َه ِذ ِه ْإَ َّيا ِم َي ْعنِي َأ َّيا َم ا ْل َع ْ ِ
رش) ؾؾؿ خيصص ظؿؾ بعقـف فتـقع
الصال ُح ف َوها َأ َح ُّ
ا ْل َع َم ُل َّ
ؿدرات افـاس  .وـؾ ظبادة ؾاضؾة يف افعؼ بحسب مرتبة ؾضؾفا ؿبؾ ذفؽ مـ افصالة وافزـاة
وافصقام وافصدؿة واحلج .
ثؿة أدفة فبعض إظامل ثبت أن افـبل ﷺ ؾعؾفا مـفا افتؽبر وذـر اهلل ـام يف ؿقل اهلل ﴿ َو َي ْذك ُُروا
اشم اهللَِّ ِيف َأيا ٍم مع ُلوم ٍ
ات﴾ ( احلج  )28:ؿافقا هل افعؼ ـام جاء ظـ ؽر واحد .
َّ َّ ْ َ
ْ َ
وؿد ثبت ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افتؽبر وافتفؾقؾ وافتؽبر واحلؿد ـام جاء ( َع ْن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس ،
ِ
ِ
ِ
ب إِل ْو ِه ا ْل َع َم ُل فِ ِ
َق َال َ :ق َال َر ُش ُ
وه َّن ،
ول اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َع َل ْوه َو َش َّل َم َ " :ما م ْن َأ َّيا ٍم َأ ْع َظ ُم عنْدَ اهللَِّ َ ،و َٓ َأ َح ُّ
ول والتَّح ِم ِ
ِ
رش َف َيكْثِروا فِ ِ ِ
ِم ْن َه ِذ ِه ْإَ ْيا ِم َ ،أ َيا ِم ا ْل َع ْ ِ
ود َوالت َّْسبِوحِ َوال َّت ْكبِ ِر) .
وه َّن م َن الت َّْهل ِ َ ْ
ُ

قضاء رمضان يف العرش من ذي احلجة
يستحب افؼضاء يف إيام افػاضؾة ؾؼد ـان ظؿربـ اخلطاب يمخر ؿضاء رمضان فؾعؼ ويرجك فف
إجريـ أجر افؼضاء وأجر افعؿؾ افصافح يف افعؼ بنذن اهلل  ,وـذفؽ يف صقام افـقاؾؾ ادطؾؼة ٓ
ادؼقدة .

) سبق تخريحه  :انظر ( .)4
) أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (  ) 1 / 110 / 3وأبو طاهر األنباري في " المشيخة " ( ق  2 / 160و .) 1 / 161
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أحكام التكبر يف العرش من ذي احلجة
صفة التكبر :
افتؽبر متـقع وهق ظذ كقظغ ظـد افعؾامء :
التكبر ادطلق  :يؽقن مـ ثبقت رؤية هالل ذي احلجة وٓ مؽان فف ؾقؽز إيـام ـان.
ويف ؿقل اهلل تعاػ ﴿وي ْذكُروا اشم اهللَِّ ِيف َأيا ٍم مع ُلوم ٍ
ات ﴾ ( احلج  )28 :افققم يدخؾ ؾقف افؾقؾ وافـفار
َّ َّ ْ َ
ََ ُ ْ َ
ؾقؽقن افتؽبر يف ـؾ وؿت .
وإماــ افػاضؾة هل ُمتؿع افـاس حتك يذـّر افـاس ؾقلخذ إجر ـافطرق وادتاجر وهلذا جاء ظـ
ظؿر أكف ـان يؽز يف ؿ ّبتف بِؿـك  ,ؾقسؿعف أهؾ ادسجد ؾقؽزون ويؽز أهؾ إشقاق حتك ترتج مـك
تؽبرا  ,وهذا إصارة إػ اشتحباب افتؽبر يف ـؾ مقضع .
ً
التكبر ادقود  :وهق يف أدبار افصؾقات مـ دبر صالة افػجر مـ يقم ظرؾة ويـتفل دبر صالة افعك
مـ آخر أيام افتؼيؼ .
وإوػ أن يؽز بعد ذـر افصالة إصع إٓ إذا ؽؾب يف طـف أن اجلامظة يؼقمقن ؾال حرج ظؾقف مـ
ادبادرة بافتؽبر .
وافتؽبر يؽقن ظام يف أدبار افصؾقات أو ؿبؾفا ; ٕن افتؽبر ؿبؾ افصالة يدخؾ يف افتؽبر ادطؾؼ ,
تؽبرا مؼقدا .
تؽبرا مطؾؼا ويؽز دبر افصالة
ؾقستحب فف افتؽبر يف ـؾ حغ ؾقؽز ؿبؾ افصالة
ً
ً
وتؽز ادرأة يف بقتفا ـام يؽز افرجال فقسؿعفا أبـائفا وأهؾفا إٓ إذا ـان ثؿة رجال أجاكب ؾال ترؾع
صقهتا بافتؽبر .
ويـتفل افتؽبر بعد صالة افعك مـ آخر يقم افتؼيؼ .
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صوغ التكبر :
جاء افتؽبر ظـ مجاظة مـ أصحاب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ
وفعؾ مـ صقغ افتؽبر :
َ
َ
َ
ْز كَبر ًا) وهذه افصػة ثابتة ظـ شؾامن افػارد ريض اهلل ظـف.
ْز ،اهللَُّ أك َ ُ
ْز ،اهللَُّ أك َ ُ
 ( اهللَُّ أك َ َُ
َ
َ
َ
َ
ِ ِ
ْز ،وهللَِّ احلمدُ ) وهذه افصػة ثابتة
ْز ،اهللَُّ أك َ ُ
ْز َٓ ،إ َل َه إَّٓ اهللَُّ ،واهللَُّ أك َ ُ
ْز ،اهللَُّ أك َ ُ
ْز ،اهللَُّ أك َ ُ
 ( اهللَُّ أك َ ُظـ ابـ مسعقد ريض اهلل ظـف .
َ
َ
َ
َ
ْز ،وهللَِّ احلمدُ ) وهذه افصػة ثابتة ظـ
ْز َ
وأج ُل ،اهللَُّ أك َ ُ
ْز كَبر ًا ،اهللَُّ أك َ ُ
ْز كَبر ًا ،اهللَُّ أك َ ُ
 ( اهللَُّ أك َ ُابـ ظباس ريض اهلل ظـفام .

إضحوة
إضحقة مـ أؾضؾ إظامل فؼقل اهلل تعاػ ﴿إِىَّا َأ ْع َط ْون َ
ك َواى َْح ْر إِ َّن َصاىِئ َ
َاك ا ْلك َْو َث َر َف َص ِّل لِ َر ِّب َ
َك ُه َو
إبس ﴾ ( شورة الكوثر )

وادراد بافـحر يف أية هق يقم افـحر  ,ويقم افـحر ظظؿ ٕكف يف يقم ظظقؿ

ومشفد ظظقؿ باختالف افـحر يف ؽره مـ إيام .
وإضحقة مـ افســ ادتلـدة وهق ؿقل إئؿة وافػؼفاء ومـفؿ مـ ؿال بافقجقب ـليب حـقػة
ت ِيف ك ُِّل عا ٍم ُأ ْض ِ
ويستدفقن بحديث ( ع َذ ك ُِّل َأه ِل بو ٍ
ح َّو ٌة َو َعتِ َر ٌة ) وفؽـ طقاهر إدفة أهنا مـ
َ
َ
ْ َْ
احل ِد ِ
يث َع ِن النَّبِ ِّي ﷺ ( َٓ َف َر َع َو َٓ َعتِ َر َة ) ؾاحلديث ؿد ؿركت إضحقة
ادتآـدات دا جاء ِيف ْ َ
بقء فقس متلـد وهق افعترة ؾفذا دفقؾ ٓ حيتج بف ظذ افقجقب وإكام يستدل بف ظذ آشتحباب .
وؿد ترك افضحقة أبقبؽر وظؿر خشقة اإلفزام وـاكا يف زمـ ؾؼر وحاجة .
) أخرجه البٌهقً ( , 260/9رقم  . )18789وأخرجه أٌضًا  :أحمد ( , 215/4رقم  , )17920وأبو داود ( , 93/3رقم  )2788والترمذي ( , 99/4رقم
 )1518والنسائً ( , 167/7رقم  )4224وابن ماجه ( , 1045/2رقم .)3125
) رواه البخاري ( )5474ومسلم (َ )1976عنْ أَ ِبً هُرَ ٌْرَ َة رضً هللا عنه.
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التفاضل بني إضحوة واهلدي :
اهلدي هق إؾضؾ فؾحاج يف مؽة وأما ادؼقؿ يف بؾده ؾإؾضؾ فف أن يبعث هبديف دؽة مع أي حاج دا
ِ
ْت َأ ْفتِ ُل َقالئِدَ َهدْ ِي رش ِ
ي َهات ْ ِ
َني ُ ،ث َّم َي ْب َع ُ
ث ِ َِبا
ت ( ُكن ُ
جاء ظـ َعائِ َش َة َ ،قا َل ْ
ول اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َع َل ْوه بِ َودَ َّ
َ ُ
س ُك ُه )
ٓ َي ْعت َِز ُل َص ْوئًا َوٓ َي ْ ُ

وٓ حيرم ظؾقف رء مـ صعره وطػره  ,وهذا مـ افســ ادفجقرة أن

يبعث اإلكسان هديف دؽة وٓ يؿسؽ رء .
وأما إذا أراد اإلكسان أن يضحل يف بؾده ويبعث هبديف ؾقؿسؽ .
إمساك ادضحي :
َف ْل ُو ْم ِس ْ
ك َع ْن َص ْع ِر ِه

الل ِذي ِْ
جاء ظـ افـبلﷺ(إِ َذا َر َأى َأ َحدُ ك ُْم ِه َ
احل َّج ِة َو َأ َرا َد َأ ْن ُي َض ِّح َي
َو َأ ْ َف ِ
ار ِه) ذهب بعض افعؾامء إػ افقجقب ذهب إفقف اإلمام أمحد وشعقد بـ ادسقب وأما مجفقر

افعؾامء ظذ افؽراهة ـؼقل مافؽ وافشاؾعل وأهؾ ادديـة وافؽقؾة فؼقفف( َو َأ َراد) وهذا مـ افؼرائـ
وفؽـ يتلـد أٓ ياخذ مـ صعره وطػره يف هذه افعؼ إذا ـان يريد أن يضحل .
وٓ يؾزم افـفل فؾؿضحك ظـفؿ ـافزوجة وإبـاء ؾقؿسؽ اإلكسان بذاتف وأهؾف ٓ يؿسؽقن ممـ
ضحل ظـفؿ ٕهنؿ مل يريدوا إضحقة .
ُي َ
وأما مـ يـقب ؽره ـلن يقيص أحد فقشسي فف هدي ويـحره يف مؽة ؾال يؿسؽ وإكام يؿسؽ مـ
أكابف وهذا حلديث ظائشة ظـ افـبل ﷺ أكف ـان يبعث هبديف إػ مؽة وٓ يؿسؽ ظـ رء .
واحلاج شقاء متؿتع أو ؿارن أو مػرد ؾؾقس ظؾقف أضحقة يف بؾده وإكام ذع فف اهلدي وهق إرجح
مـ أؿقال افعؾامء وهق ؿقل ظؿر بـ اخلطاب وإبراهقؿ افـخعل وؽرهؿ .
وأما إذا ظغ اإلكسان أضحقة ؿبؾ افعؼ وفقس يف كقتف حج ثؿ ظرض فف حج بعد تعقـفا وذائفا
ؾقؿسؽ تؾؽ إيام افتل مرت مـ افعؼ ثؿ بعد كقة احلج تـػسخ كقة إضحقة واإلمساك ويلخذ مـ
صعره وطػره ويتحقل فؾـسؽ وتتحقل إضحقة ٕهؾف .
) رواه مسلم فً الحج باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم (.)2332
) رواه مسلم ,باب نهً من دخل علٌه عشر ذي الحجة وهو مرٌد التضحٌة ( ,)1977وأبو داود ( ,)2791والترمذي ()1523والنسائً ( )4361وابن ماجه
( ,)3149وأحمد (.)289/6
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إخراج إضحوة خارج البلد :
يث (ا ْب ِن َع َّب ٍ
إصؾ يف افضحقة أن تؽقن يف بؾد ادضحل فؼقل افـبل ﷺ ـام جاء مـ َح ِد َ
اس َق َال :
ول اهللَِّ ﷺ ُد ِع ِ
احل ِد ُ ِ ِ َ
اذ ْب ِن َج َب ٍل  :إِىَّك َشت َْي ِِت َق ْو ًما َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
َاب َْ
َق َال َر ُش ُ
ز ُه ْم َأ َّن اهللََّ َق ِد
َ
يث َوفوه َ :في ْخ ِ ْ
س َض َع َل ْو ِه ْم َصدَ َق ًة ت ًُْ َخ ُذ ِم ْن َأ ْغن ِ َوائِ ِه ْم َوت َُر ُّد َع َذ ُف َق َرائِ ِه ْم ) وذفؽ فؾؿقازكة ادافقة ؾنذا ـان ؾؼراء
ا ْف َ َ
يف بؾد ؾثؿة خؾؾ يف افتقزيع وـؾ بؾد أظؾؿ بػؼرائفا بخالف بكهؿ بػؼراء افبؾد افبعقد .
وأما بافـسبة فزمـ افػؼر وادجاظات وافػتـ واحلروب ؾفذا مـ مقاضع آشتثـاء ـام حيدث يف افشام
وؽرها ؾقبعث اإلكسان هبديف فتؾؽ افبؾدان بؾ يتلـد فشدة احلاجة وافػؼر ويستحب بؾ ربام جيب
هذا يف زمـ مـ إزمـة .
وافـػؼة يف مقاضـ احلاجة أظظؿ مـ حج افـاؾؾة ؾدظؿ افثغقر أؾضؾ ظـد اهلل مـ ظامرة ادساجد وهذا
احلرا ِم كَمن من بِاهللِّ وا ْلوو ِم ِ
احلاج و ِعامر َة ا َْدس ِ ِ
ِ
أخ ِر
َ َْ
َ ْ َ َ
جد َْ َ
طاهر يف ؿقل اهلل تعاػ ﴿ َأ َج َع ْلت ُْم ش َقا َي َة َْ ِّ َ َ َ ْ
اهدَ ِيف َشبِ ِ
ني﴾( التوبة .)19:
ول اهللِّ َٓ َي ْست َُو َ
ون ِعندَ اهللِّ َواهللُّ َٓ َ ْ ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاد ِ َ
َو َج َ
إكل من إضحوة :
اق َ ،و َش َ
إـؾ مـ إضحقة فقس بقاجب وهذا ؿد جاء َظ ْـ َجابِ ٍر ( َأ َّن النَّبِ َّي ﷺ َش َ
َان َما
اق َع ِ ٌِّل َ ،وك َ
ِ
الث ِمائ َِة َبدَ ى ٍَة َ ،فن ََح َر ال َّنبِ ُّي َص َّذ اهللَُّ َع َل ْو ِه ِمن َْها بِ َو ِد ِه َثال ًثا َو ِشت َ َ
َشا َقا َث َ
ز)
ِّني َفي ْع َطى َعل ًّوا َفن ََح َر َما َغ َ َ
ؾافـبل ﷺ أـؾ مـ افثالث وافستغ ومـ افعؾامء مـ يؼقل بؽراهة إـؾ مـ إضحقة وفؽـ ثبت
افدفقؾ يف هذا ؾإـؾ مـ إضحقة شـة وأن تؼسؿ ثالث أجزاء ثؾث مطعقم فـػسف  ,وثؾث
فؾػؼراء  ,وثؾث دـ ـان ؿريب مـ إرحام واجلران  ,وإـؾ مـ إضحقة يستحب وفقس
بقاجب.

) رواه البخاري ( )64/8فً المغازي ,ومسلم ( )193,197/1فً اإلٌمان  ,والترمذي (. )87,118/3
) سبق تخرٌجه  :انظر (.)7
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مبارشة ادرأة لألضحوة :
إذا أرادت ادرأة أن تذبح بـػسفا ؾال حرج وحاهلا ـحال افرجؾ أو تـقب ؽرها ؾربام تؽقن ادرأة بال
ويل ؾتـحر بـػسفا  ,وإضحقة مـ افعبادات ادافقة وهل مـقضة بصاحب افؼقامة ؾتتقجف افـصقص
إفقف وهلذا تليت مسائؾ افزـاة وافصدؿة واإلكػاق بؾػظ افذـقر باظتبار افؼقامة وإصؾ يف ذفؽ يؽقن
افعؿؾ ظذ افرجال وادرأة ُتؽػك يف هذا .
ما يسن يف إضحوة :
ضحك افـبل ﷺ بؽبشغ أؿركغ أمؾحغ ـام جاء ( َع ْن َأى ٍ
َس َأ َّن َر ُش َ
ول اهللَِّ َص َّذ اهللَُّ َع َل ْو ِه َو َش َّل َم ا ْى َك َف َي
َني َأ ْم َل َح ْ ِ
ني َأ ْق َرى ْ ِ
إِ ََل َك ْب َش ْ ِ
ني َف َذ َب َح ُه َام )

ؾقضحل اإلكسان مـ افغـؿ ما بؾغ شتة أصفر  ,ومـ افبؼر

جيزيء ظـ شبع أضحقات  ,وإبؾ جيزيء ظـ ظؼ مـ إضاحل  ,وجيزيء أن يضحل اإلكسان
ظـ اجلؿقع بشاة أو ظـ ـؾ بقت بشاة مما ٓ حرج ؾقف ـام ؾعؾ افـبل ﷺ وفديف كساء ـثرة ضحك
بؽبشغ.
صفة الذبح :
صػة افذبح تؽقن بلن يباذ ذبحف بـػسف وٓ يـقب ؽره وافدفقؾ يف ذفؽ كحر افـبل ﷺ ثالثة وشتغ
مـ اإلبؾ وهذا ؾقف ـؾػة مما يشر إػ اشتحباب ادباذة بـػسف فؾذبح  ,ويلـؾ مـ هديف مجق ًعا ـام
ُضبخت فؾـبل ﷺ ثؿ أـؾ مـ حلؿفا وذب مـ مرؿفا ثؿ ذهب فقطقف اإلؾاضة .

) رواه البخاري :كتاب األضاحً ,جـ  6ص.234
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دعاء النبي ﷺ يوم عرفة
ون ِم ْن َق ْب ِِل َي ْو َم َع َر َف َة  َٓ :إِ َل َه إِ َّٓ اهللَُّ َو ْحدَ ُه َٓ
يشتفر ظـد افـاس حديث ( َأ ْف َض ُل َما ُق ْل ُ
ت َأىَا َوالنَّبِ ُّو َ
َ ِ
رش َ
يك َل ُه )

وهذا افـص مرشؾ جاء ظـد مافؽ وٓ يصح مقصقٓ وفؽـ هق أثبت ما جاء ظـ

افـبل ﷺ وفؽـ يؽقن افدظاء بام اشتطاع اإلكسان .
ويقم ظرؾة ٓ خيؾق ادتؾبس بافعبادة ؾقف مـ حافغ إما حاج وإما ؽر حاج .
بافـسبة فغر احلاج ادتآـد يف حؼف هق افصقام دا جاء ( َع ْن َأ ِِب َقتَا َد َة ْإى َْص ِ
ي ريض اهلل عنهَ ،أ َّن ال َّنبِ َّي
ار ِّ
ِ
ِ
ِ
السنَ َة ا َّلتِي َب ْعدَ ُه) .
ﷺ َق َال :ص َوا ُم َي ْو ِم َع َر َف َةَ ،أ ْحتَس ُ
السنَ َة ا َّلتي َق ْب َل ُهَ ،و َّ
ب َع َذ اهللَِّ َأ ْن ُي َك ِّف َر َّ
وأما احلاج ؾاهلل تعاػ يباهل هبؿ مالئؽتف وـام جاء ظـ افـبل ﷺ ( َْ
ور َل ْو َس َل ُه َج َز ٌاء إِٓ
ز ُ
احل ُّج ا َْد ْ ُ
َْ
ت َ ْ َي ْر ُف ْ
ث َو َ ْ َي ْف ُس ْق َ ،ر َج َ َك َو ْو ِم َو َلدَ ْت ُه ُأ ُّم ُه)
اْلنَّ ُة) وـذفؽ ؿقفف ﷺ ( َم ْن َح َّج ا ْل َب ْو َ

إصارة أن

احلج افذي يؽق ن بال آثام يؿحق اهلل تعاػ بف خطايا افعؿر ـؾف ; ؾنذا صؼ افصقام ظؾقف ؾال يستحب فف
افصقام ٕن افصقام يؽػر ظامغ واحلج يؽػر افعؿر ـؾف ؾال يستحب فف أن يليت بعبادة تؽػرظامغ
ويتعطؾ ظـ أظامل تؽػر افعؿر ـؾف وفؽـ إذا ـان بف كشاط ؾقصقم ـام جاء ظـ ظائشة ريض اهلل ظـفا
أهنا ـاكت تصقم يقم ظرؾة بعرؾة وهق مـ إظامل افصاحلة وافػاضؾة .



) رواه اإلمام مالك فً الموطأ :كتاب القرآن  -باب ما جاء فً الدعاء ( )500وفً كتاب الحج  -باب جامع الحج (. )945
) رواه مسلم ( ,)1162/196والترمذي ,)749( ,وابن ماجه (.)1756
) رواه البخاري ( ,)1774ومسلم (.)437
) رواه البخاري (, )1521ومسلم (.)1350
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