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 اماألحكام الفقهية الخاصة بأيَّ

 جة اأُلَولعشر ذي الِح 

والصالة على رسول هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

وأصحابه ، وعلى آله الصادق األمين بيمحمد الن  

 .أجمعين

َّ:اَّبعد َّأم َّ

 هذه رسالة فقهية بعنوان: ف

َّبأي ََّّ" َّالخاصة َّالفقهية َّذيَّاألحكام َّشهر َّعشر ام

َّجةَّاأل َولَّ".الح َّ

ها في الدنيا اكم بينفعني وإي   أن  وأسأل هللا الكريم 

 ه سميع الدعاء.إن  واآلخرة، 

وسوف يكون الكالم عن هذه األحكام في ثمان وقفات، 

 ليسهل ضبطها واإللمام بها.

عين وحده، ، وهو الم  ــجل  وعال ــ فأقول مستعينًا باهلل 

 ستمد:عتمد، ومنه الم  وعليه الم  
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َّ.امَّالعشرعنَّالمرادَّبأي ََّّ/َّالوقفةَّاألولى

و  3139و  3228(، وأحمد )969أخرج البخاري )

( 757(، والترمذي )2438(، وأبو داود )1968

 ــ( عن ابن عباس 1727واللفظ له، وابن ماجه )

ه قال: قال رسول هللا صلى هللا أن   ــرضي هللا عنهما 

َّ»َّ)) عليه وسلم: َّأََحبُّ ن  َّف يه  ال ح  َّالص  ْنَّأَي اٍمَّالعََمل  َماَّم 

َّالعَْشر َّ َّاألَي ام  ه  ْنََّهذ  َّم  ،َّفَقَال وا:َّيَاََّرس وَلََّّللا  ،َّ«إ لَىََّّللا  

ََّصل ىََّّللا  َّ ََّّللا   ََّرس ول  َّفَقَاَل ََّّللا  ؟ َّف يََّسب يل  َهاد  َّالج  َوََل

َّ ََّوَسل َم: ََّسب َّ»َعلَْيه  َّف ي َهاد  َّالج  ٌلََّوََل ََّرج  َّإ َل  ََّّللا  ، يل 

ْنََّذل َكَّب َشْيءٍَّ ْعَّم  َّفَلَْمَّيَْرج  ََّوَمال ه  ه   .«َّ((َخَرَجَّب نَْفس 

َّاْلعََمل ،َّف يَّ»َّ)) ( بلفظ:1814وأخرجه الدارمي ) َما

ة َّ ج  يَّاْلح  َّذ  َّف يََّعْشر  َنَّاْلعََمل  ،َّق يَل:ََّوََلَّ«أَي اٍمَّأَْفَضَلَّم 

َّقََّ ََّّللا  ؟ ََّسب يل  َّف ي َهاد  َّاْلج  َّ»اَل: ََّسب يل  َّف ي َهاد  َّاْلج  َوََل

ََّوَمال ه َّ ه  َّب نَْفس  ََّخَرَج ٌل ََّرج  َّإ َل  ْعَََّّّللا  ، َّيَْرج  َّلَْم ث م 

 .((«ب َشْيءٍَّ

 وإسناده حسن.

َّامَّالعشرَّفيَّهذاَّالحديث:والمرادَّبأي َّ

 عشر شهر ذي الِحجة األ َول. أي ام
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 ــرحمه هللا  ــوقد أوضحه أكثر لفظ اإلمام الدارمي 

 وغيره.

عنها   رضي هللا ــ( عن عائشة 1176وأخرج مسلم )

َّ ها قالت:أن   ــ ََّعلَْيه  ََّصل ىَّهللا  َّهللا  ََّرس وَل ََّرأَْيت  ََّما ((

َّقَطَُّّ((  .َوَسل َمََّصائ ًماَّف يَّاْلعَْشر 

َّوالمرادَّبالعشرَّفيَّهذاَّالحديث:

ِل ِمن شهر ذي الحِ األي    جة.ام التسعة األ و 

 ــرحمه هللا  ــكريا النووي الشافعي قال الفقيه أبو زو

 (:1176رقم: - 320/ 8) "شرح صحيح مسلم"في 

ل ذي الحجة، األي   :والمراد بالعشر هنا ام التسعة ِمن أو 

 قالوا: وهذا مما ي تأول.اهـ

في ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 (:279)ص:  "لطائف المعارف"كتابه 

نه جة، وإنما صام مِ صام عشر ذي الحِ  وهذا كما ي قال:

قال: صام ي   أن  ام، ولهذا كان ابن سيرين يكره تسعة أي  

قال: صام التسع"، جة، وقال: "إنما ي  عشر ذي الحِ 

م الجمهور، فقد يقولون: الصيام وَمن لم يكره وه  

نه، وهو ما المضاف إلى العشر هو صيام ما ي مكن مِ 
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لك العشر، ألنه أكثر حر، وي طلق على ذعدا يوم الن  

 العشر.اهـ

َّ.جةامَّعشرَّذيَّالح َّعنَّفضلَّأي َّ/ََّّالوقفةَّالثانية

ام جة األ َوِل أليام فاضلة، وأي  عشر ذي الحِ  أي ام إن  

ام مباركة، إذ ت ضاعف فيها ام جليلة، وأي  معظمة، وأي  

بل هي أَجّل ، ، وتَع ظ م فيه الخطايا والسيئاتالحسنات

 وأعظمها وأفضلها.أيام الس نَة 

 أي اموقد نص  جمع ِمن العلماء على: أنها أفضل ِمن 

 العشر األخيرة ِمن شهر رمضان.

ه هللا   أي امفي كتابه العزيز بشأن  ــجل  وعال  ــوقد نو 

 ــعز  شأنه  ــِذكٍر له سبحانه، فقال  أي امالعشر، وأنها 

َّف يَّأَي اٍمََّمْعل وَماٍتََّّ} في سورة الحج: واَّاْسَمََّّللا   َويَْذك ر 

}. 

في "صحيحه" ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام البخاري و

}َّف يََّّ))َّوقال ابن عباس: (:969)عند حديث رقم: 

َّ((.أَي اٍمََّمْعل وَماٍتَّ{  :َّأَي ام َّالعَْشر 

قِسًما بالعشر:  ــ وجل   عز   ــوقال  ََّولَيَام  ََّواْلفَْجر  ٍلَّ}

 .َعْشٍرَّ{
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في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام ابن جرير الطبري و

 ( عند هذه اآلية:397/ 24) "تفسيره"

 والصواب ِمن القول في ذلك عندنا:

ة ِمن أهل التأويل  ج  أنها عشر األضحى إلجماع الح 

 عليه.اهـ

في ــ رحمه هللا ــ الشافعي وقال الحافظ ابن كثير 

 (:390/  8) "تفسيره"

جة، كما قال والليالي العشر المراد بها: عشر ذي الحِ 

ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وغير واحد ِمن 

 لف.اهـالسلف والخَ 

أنه س ئل ــ رحمه هللا ــ وصح  عن مسروق التابعي 

َيَّأَْفَضل َّ فقال: }ََّولَيَاٍلََّعْشٍرَّ{عن قوله تعالى:  ))َّه 

))َّ َّالس نَة   .أَي ام 

(، وابن 8120زاق في "مصنفه" )أخرجه عبد الر

 .(397/ 24ر الطبري في "تفسيره" )جري

العشر  أي اموأعلى النبي صلى هللا عليه وسلم أمر 

بَره وأظهره، (، والترمذي 969فأخرج البخاري ) وأك 

رضي  ــ( واللفظ له، وغيرهما، عن ابن عباس 757)
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َماََّّ)) النبي صلى هللا عليه وسلم قال: أن   ــهللا عنهما 

ه َّ ََّهذ  ْن َّم  ََّّللا   َّإ لَى َّأََحبُّ ن  َّف يه  ال ح  َّالص  َّاْلعََمل  َّأَي اٍم ْن م 

َّف يَّ َهاد  َّاْلج  ََّوََل ََّّللا   ََّرس وَل َّيَا َّفَقَال وا: ، َّاْلعَْشر  اأْلَي ام 

ٌلَّ ََّرج  َّإ َل  ََّّللا   ََّسب يل  َّف ي َهاد  َّاْلج  ََّوََل َّفَقَاَل: ََّّللا  ؟ َسب يل 

ََّومََّ ه  ْنََّذل َكَّب َشْيٍءَّ((َخَرَجَّب نَْفس  ْعَّم  َّفَلَْمَّيَْرج   .ال ه 

ََّعَمٍلَّ ( بلفظ:1815وأخرجه الدارمي ) ْن َّم  ََّما ((

ََّخْيٍرَّ ْن َّم  َّأَْجًرا َّأَْعَظَم ََّوََل ََّوَجل  ََّعز  ََّّللا   ْنَد َّع  أَْزَكى

َّ َّف يََّسب يل  َهاد  َّاأْلَْضَحى،َّق يَل:ََّوََلَّاْلج  َّف يََّعْشر  يَْعَمل ه 

َّقَاَل:ََّوَلََّ ٌلََّّللا   ََّرج  َّإ َل  ََّوَجل  ََّعز  ََّّللا   َّف يََّسب يل  َهاد  َّاْلج 

ْنََّذل َكَّب َشْيٍءَّ(( ْعَّم  َّفَلَْمَّيَْرج  ََّوَمال ه  ه   .َخَرَجَّب نَْفس 

 وإسناده حسن.

َّالثالثة ََّّالوقفة َّظ َّ/ َّأي َّعن َّنفسه َّاإلنسان َّالعشرَّلم ام

َّ.بفعلَّالسيئاتَّوالقبائح

وهو أحد األشهر  جة،ام العشر تقع في شهر ذي الحِ أي  

رم، وشهر الحج، وشهر يوم عرفة، األربعة الح  

 أي امحر وعيد األضحى، وشهر وشهر يوم الن  

رمة في إثبات ح   ــ وجل   عز   ــالتشريق، وقد قال هللا 

َّ هذا الشهر وبقية األشهر الحرم: َّالشُّه ور  د ةَ َّع  َّإ ن  {

تََّ َّك  َّف ي ََّشْهًرا ََّعَشَر َّاثْنَا ََّّللا   ْنَد ََّخلََقَّع  َّيَْوَم ََّّللا   اب 
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َّاْلقَي  م َّ ين  ََّذل َكَّالد   ٌم ر  َّح  ْنَهاَّأَْربَعَةٌ ََّواأْلَْرَضَّم  الس َماَوات 

َّأَْنف َسك مَّْ ن  واَّف يه   .{َّفَََلَّتَْظل م 

(، عن 1679(، ومسلم )3197وأخرج البخاري )

عن النبي صلى هللا عليه  ــرضي هللا عنه  ــأبي بكرة 

َّيَْوَمََّّ)) قال: أن هوسلم  ََّكَهْيئَت ه  َّاْستََداَر َّقَد  َماَن َّالز  إ ن 

ََّواألَْرَض،َّالس نَة َّاثْنَاََّعَشَرََّشْهًرا،َّ َخلََقََّّللا  َّالس َمَوات 

ََّوذ وَّ َّالقَْعَدة ، َّذ و يَاٌت: تََوال  َّم  َّثََلٌَث ٌم، ر  َّح  َّأَْربَعَةٌ ْنَها م 

َّبَْينََّ ي َّال ذ  َضَر َّم  ََّوَرَجب  م ، َحر  ََّوالم  ، ة  ج  َماَدىََّّالح  ج 

 .َوَشْعبَاَنَّ((

 في هذا الشهرنظلم أنفسنا  أن   أشد  الحذر فلنَحذرأال 

رم بالسيئات والخطايا، والبدع  وغيره ِمن األشهر الح 

والضالالت، والفسق والفجور، والظلم والعدوان، 

والقتل واالقتتال، والِغش والكذب، والغيبة والبهتان 

والفجور في  والنميمة، والحسد والِغّلِ والحقد،

وإحداث الفتن أو  الخصومة، والس ب واللعن والقذف،

عن  ناونهانا قد زجر ــجل  شأنه  ــفإن هللا  إشعالها، 

َّأَْنف َسك ْمَّ{ ذلك فقال سبحانه: ن  واَّف يه   .}َّفَََلَّتَْظل م 

فإن السيئات ِمن البدع والمعاصي تَع ظ م وتشتدُّ، وتكب ر 

 ن فاضل.وتتغل ظ في كل زمان أو مكا
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 ام العشر زمنها فاضل، بل من أفضل األزمان.وأي  

( 16698وقد ثبت في "تفسير ابن جرير الطبري" )

اَّقَْول ه : قال: ــ رحمه هللا ــ أن هعن قتادة  }َّفَََلََّّ))َّأَم 

}َّ َّأَْنف َسك ْم ن  َّف يه  وا ََّّتَْظل م  م  ر  َّاْلح  َّف يَّاأْلَْشه ر  َّالظُّْلَم فَإ ن 

َواَها،ََّوإ ْنََّكاَنَّ َّف يَماَّس  َنَّالظُّْلم  ْزًراَّم  ََّوو  يئَةً ََّخط  أَْعَظم 

ه َّ ْنَّأََمر  َّم  م  َّي عَظ   َ ََّّللا  ن  يًما،ََّولَك  ََّحاٍلََّعظ  ََّعلَىَّك ل   الظُّْلم 

 .َماََّشاَءَّ((

في ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام ابن جرير الطبري 

 ( عن هذه األشهر:241/ 14"تفسيره" )

فهن على  رمة هؤالء األشهر وشر  ولكن هللا عظ م ح 

سائر شهور الس نة، فخّص الذنب فيهن بالتعظيم، كما 

 خّصهن بالتشريف.اهـ

َّالرابعة ََّّالوقفة َّأي َّ/ َّالطاعات َّفي َّاَلجتهاد امَّعن

َّ.العشر

مما يجدر بالمسلم وينبغي له ويتأكد عليه في هذه  إن  

 أن  جة األ َوِل عشر ذي الحِ  أي امام الفاضلة المعظ مة األي  

يحرص غاية الحرص على نفسه، وعلى أهل بيته، 

وعلى َمن حوله ِمن أباء وأمهات، وأبناء وبنات، 

 وإخوان وأخوات:
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يكونوا ِمن المكثرين فيها ِمن األعمال الصالحة،  أن  

 والمسارعين إليها.

َرهم بفضلها، وي رغِّ  بهم باالجتهاد فيها، ويكون في َذّكِ

 لهم في الِجّدِ واالجتهاد.قدوة 

طنا الشيطان، فنكون ِمن المتكاسلين، ثبِّ ي   أن   حذرولنَ 

الذين ال يغتنمون الف رص، وال يهتمون باأليام 

ام ام العشر أي  الفاضلة، والمواسم المعظ مة، فإن أي  

رم  قليلة، لكنها عظيمة األجور، سريعة الرحيل، َمن ح 

ر ومضاعفة حسنات خيرها وبركتها وما فيها ِمن أج  

ِرم خيًرا كثيًرا.  فقد ح 

هللا ــ يجتهدون فيها  مــ رحمهالسلف الصالح كان وقد 

 .شديًدا

ــ  ( عن القاسم بن أبي أيوب1815فأخرج الدارمي )

بَْيرٍََّّ)) قال: أن ه رحمه هللا ــ  َّج  َّْبن  يد  إ َذاََّدَخَلَََّّكاَنََّسع 

َّ ر  َّيَْقد  َّيََكاد  ََّما ََّحت ى يًدا ََّشد  َّاْجت َهاًدا َّاْجتََهَد َّاْلعَْشر  أَي ام 

))َّ  .َعلَْيه 

  وإسناده حسن.
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وأعظم ِمن ذلك وأب يَن للمؤمن وأشرح لصدره وأشحذ 

َماََّّ)) لهمته قول النبي صلى هللا عليه وسلم الثابت:

ْنَّ ََّوََلَّأَْعَظَمَّأَْجًراَّم  ََّوَجل  ََّعز  ْنَدََّّللا   ْنََّعَمٍلَّأَْزَكىَّع  م 

َّف يَّ َهاد  َّاْلج  ََّوََل َّق يَل: َّاأْلَْضَحى، َّف يََّعْشر  َّيَْعَمل ه  َخْيٍر

َّ َّإ َل  ََّوَجل  ََّعز  ََّّللا   َّف يََّسب يل  َهاد  َّقَاَل:ََّوََلَّاْلج  ََّّللا   َسب يل 

ه َّ َّب نَْفس  ََّخَرَج ٌل َّب َشْيٍءَََّّرج  ََّذل َك ْن َّم  ْع َّيَْرج  َّفَلَْم َوَمال ه 

)). 

فما ذا ن ريد بعد هذا الفضل، وهذا الترغيب، وهذا 

 األجر الكبير؟.

على اإلكثار في هذه العشر المباركة   أال فلنحرص

ر ِمن الطاعات،  ونزيدالفاضلة ِمن العبادات،  ونعم 

 نونكون فيها ِمن المسارعيليلها ونهارها بالق ربات، 

الخير والسعادة  ننالإلى الخيرات، حتى الس ب اقين 

العرض ، ويوم ناالدنيا، وفي قبورنا والراحة في حيات

 في الدار اآلخرة.بِّنا على هللا ر

َّالخامسة ََّّالوقفة /َّ َّعن َّأي َّمشروعية َّعشرَّصيام ام

َّ.جةَّاأل َولذيَّالح َّ

َّالعشرَّلهَّحاَلن:َّأي امالصيامَّفيَّ

َّ.منهاَّامَّالثمانيةَّاأل َولاألي َّصيامََّّعن:َّلالحالَّاألو َّ
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 ،والظاهرية ،وصيامها مستحب عند األئمة األربعة

 وغيرهم ِمن أهل العلم.

وقد كان هذا الصيام مشهوًرا في عصر السلف 

 الصالح ِمن الصحابة والتابعين فَمن بعدهم.

َّويدلَّعليه:

 - 257/ 4ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )

 ــ رحمه هللا ــ أن هوهب ( عن عثمان بن م  7715رقم:

َّ قال: ََّعل ي  َّقَاَل:َّإ ن  ٌل ََّرج  ََّوَسأَلَه  َّه َرْيَرةَ َّأَبَا ْعت  ))ََّسم 

َََّل،َّ َّقَاَل: ًعا؟ َّتََطوُّ َّاْلعَْشَر َّأَفَأَص وم  ََّرَمَضاَن، ْن َّم  أَي اًما

ْعَّبَْعد َََّّول َم؟َّاْبَدأَّْب َحق  َّ َّتََطو  ئْتََََّّّللا  ،َّث م   .((ََّماَّش 

 وإسناده صحيح.

نَّهذاَّاألثر: َّووجهَّاَلستدَللَّم 

لم ي نكر على الرجل  ــرضي هللا عنه  ــأبا هريرة  أن  

ه على ذلك إذا قضى ما  التطوع بصيام العشر، بل أقر 

 بقي عليه ِمن شهر رمضان.

صيامها معروٌف في عهد السلف  أن  وهذا يدلُّ على 

 .ــرضي هللا عنه  ــالصالح، وعلى رأسهم الصحابة 
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( بسند 9221) أبي شيبة في "مصنفه" وأخرج ابن 

))ََّكاَنَّ قال: أن هــ رحمه هللا ــ صحيح عن ابن عون 

))َّ َّك ل  ه  ة  ج  يَّاْلح  َّاْلعَْشَرََّعْشَرَّذ  ٌدَّيَص وم  َحم   .م 

َّقويَّاستحبابهَّأيًضا:وي َّ

ْنَّ بي صلى هللا عليه وسلم الصحيح:قول الن   َّم  ََّما ((

ال َّ َّالص  َّالعََمل  َّأَي اٍم َّاألَي ام  ه  ْنََّهذ  َّم  َّإ لَىََّّللا   َّأََحبُّ ن  َّف يه  ح 

))َّ  .العَْشر 

َّنَّهذاَّالحديث:ووجهَّاَلستدَللَّم َّ

العمل الصالح المذكور فيه عام، فيدخل فيه  أن  

ه ِمن األعمال الصالحة؛ بل ِمن أفضلها الصيام، ألن  

 وآكدها.

َب جمع ِمن المحدثين  على هذا  ــرحمهم هللا  ــوقد بَو 

 الحديث:

 " باٌب في صوِم العَشر ".

ثين جًدا نه جماعات كثيرة واستنبط مِ  ِمن المحّدِ

 منهم:، والفقهاء استحباب صيام العشر
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األثرم تلميذ اإلمام أحمد بن حنبل، وأبو جعفر 

الطحاوي الحنفي، وابن حزم الظاهري، وموفق الدين 

ي، ابن قدامة الحنبلي، وأبو زكريا النووي الشافع

ومحب الدين الطبري الشافعي، وابن رجب الحنبلي، 

وابن حجر العسقالني الشافعي، والشوكاني، وابن 

باز، وابن عثيمين، وحافظ حكمي، وزيد بن محمد 

 هادي، ومحمد علي آدم اإلثيوبي.

الحنفية، والمالكية، والشافعية،  وفقهاء ك ثر أيًضا ِمن:

 .هللا ــ مــ رحمه ةبلاوالحن

الذي أخرجه  ــرضي هللا عنها  ــا قول عائشة وأم  

 (:1176« )صحيحه»مسلم في 

ََّصائ ًماَّ ََّوَسل َم ََّعلَْيه  ََّصل ىَّهللا  َّهللا  ََّرس وَل ََّرأَْيت  ََّما ((

َّقَطَُّّ((  .ف يَّاْلعَْشر 

ا عن أحٍد بعينه ِمن السلف الصالح أو  فلم أجد نصًّ

ن بعدهم ِمن الفقهاء المشهورين وأصحابهم   هأن  مم 

استدل  به على عدم استحباب صيام هذه األيام، أو 

 كراهتها، أو أنها بدعة.

عنَّهذاََّّــرحمهمَّهللاََّّــوقدَّأجابَّأهلَّالعلمَّوالفقهَّ

َّالحديث:
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ترك النبي صلى هللا عليه وسلم لصيامها قد  بأن   -1

 يكون لعارٍض ِمن مرض، أو سفر، أو غيرهما.

م تعلم بصيامه ل ــرضي هللا عنها  ــعائشة  أو أن   -2

صلى هللا عليه وسلم، فإنه كان يقسم لتسع نسوة فلعله 

 لم يتفق صيامه في نوبتها.

تركه صلى هللا عليه وسلم صيامها قد يكون  أو أن   -3

حب ت فرض على أمته، فيشق عليها، وهو ي   خشية أن  

 التخفيف عنها.

تركه صلى هللا عليه وسلم لصيامها قد يكون  أو أن   -4

يعمل فيها بما هو  ه إذا صام َضع ف عن أن  أن   ألجل

 أعظم منزلة ِمن الصوم.

قد تكون أرادت  ــرضي هللا عنها  ــعائشة  أو أن   -5

 ه صلى هللا عليه وسلم لَم يصم العشر كاماًل.أن  

َّ.صيامَّيومَّعرفةَّعن:َّالحالَّالثاني

ويوم  شهر ذي الحجة، أي اموهو اليوم التاسع ِمن 

 عرفة بإجماع أهل العلم.

في ــ رحمه هللا ــ أبو عبد هللا بن مفلح الحنبلي َّنقله:

َّ:فقال (109-108/ 3كتابه "الفروع" )
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وي ستحب صوم عشر ذي الِحجة، وآكده التاسع، وهو 

 يوم عرفة إجماًعا.اهـ

َّويدلَُّّعلىَّاستحبابَّصيامهَّوتأكده:

وغيره  (1162ما أخرجه اإلمام مسلم في "صحيحه")

النبي  أن   ــرضي هللا عنه  ــعن أبي قتادة األنصاري 

َّ صلى هللا عليه وسلم قال: ب  ََّعَرفَةََّأَْحتَس  َّيَْوم  يَام  ))َّص 

َّال ت يَّبَْعَده َّ ََّوالس نَةَ َّال ت يَّقَْبلَه  َّالس نَةَ َّي َكف  َر َّأَْن َعلَىَّهللا 

)). 

 وهو حديث صحيح.

جمع كثير ِمن أهل العلم له،  وقد وقفت على تصحيح

 وقد زادوا على الثالثين.

ــ رحمه هللا هبيرة الحنبلي  بناعون الدين  الفقيهوقال 

/ 1في كتابه "اإلفصاح عن معاني الصحاح" )ــ 

424:) 

من لم يكن صوم يوم عرفة مستحب لِ  واتفقوا على أن  

 بعرفة.اهـ

ِرَج الحاج  ِمن هذا  ة.د  االستحباب بأدلة عِ  وقد أ خ 
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نَّهذهَّاألدلة: َّوم 

( واللفظ له، ومسلم 1989ما أخرجه البخاري ) أوًَل:

َّ :ــرضي هللا عنها  ــ(، عن ميمونة 1124) َّأَن  ((

ََّوَسل َمَّ ََّعلَْيه  َّهللا  ََّصل ى َّالن ب ي   يَام  َّص  َّف ي ََّشكُّوا الن اَس

ََّعَرفَةَ، َّف يََّّيَْوَم ََّواق ٌف ََّوه َو َلٍَب َّب ح  َّإ لَْيه  فَأَْرَسلَْت

وَنَّ(( َّيَْنظ ر  ْنه ََّوالن اس  َبَّم  َّفََشر   .الَمْوق ف 

( 5420و  5117و  5080ما أخرجه أحمد ) ثانيًا:

(، والنسائي في "السنن 751واللفظ له، والترمذي )

رضي  ــ(، وغيرهم، عن ابن عمر 2840الكبرى") 

َّالن ب ي  ََّصل ىَّهللا َّ قال: هأن   ــهللا عنهما  ََّمَع ََّحَجْجت  ((

َّفَلَْمَّ َّبَْكٍر َّأَب ي ََّمَع ََّوَحَجْجت  ْمه ، َّيَص  َّفَلَْم ََّوَسل َم َعلَْيه 

ََّمَعَّ ََّوَحَجْجت  ْمه ، َّيَص  َّفَلَْم َّع َمَر ََّمَع ََّوَحَجْجت  ْمه ، يَص 

ََّوَلََّ َّب ه  ر  َّآم  ََّوََل ه  َّأَص وم  َََّل ََّوأَنَا ْمه ، َّيَص  َّفَلَْم َّع ثَْماَن

 .أَْنَهىََّعْنه َّ((

َّابن حبان، واأللباني.َّوقدَّصححه:

 الترمذي، والبغوي. وحسنه:

في "سننه" ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام الترمذي 

 ( عقبه:750)
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 والعمل على هذا عند أكثر أهل العلِم:

ى به الرجل على  تَِحبُّون اإلفطار بعرفة ِليَتَقَو  يَس 

وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة  الدعاء،

 بعرفة.اهـ

َّ ن م  َّهللاََّّثبتوم  َّرضي َّــ َّالصحابة ن َّم  َّصيامه عنه

َّعنهمَّــَّبعرفة:

، وعثمان بن أبي الصديق عائشة بنت أبي بكر

 العاص.

ه وثبت عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ كما تقدم أن  

ه ََّّ)) قال: َّأَص وم  َََّل َّب ه ََّّ،َوأَنَا ر  َّآم  َّأَْنَهىََّعْنه ََّّ،َوََل َوََل

)). 

ك صيامه للحاج  حتى ال عند أكثر العلماء واست ِحب  تر 

ع ف عن عبادة هللا وِذكره واستغفاره وتكبيره  يَض 

 وتهليله ودعائه بعرفة.

ال قّرِ سكنهم بمكة فمَ في يبقون وكثير ِمن الناس اليوم 

 بعد صالة العصر.يدفعون لعرفة إال 

 ن الصوم في حقهم. وهؤالء قد ي قال باستحسا
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طلَقَّعنَّالتكبيرَّ/ََّّالوقفةَّالسادسة امَّعشرَّفيَّأي َّالم 

َّ.امَّالتشريقحر،َّوأي َّجة،َّويومَّالن  َّذيَّالح َّ

َّوتحتَّهذهَّالوقفةَّعدةَّفروع:

ةَّالت كبيرَّ:َّلالفرعَّاألو َّ طلَقَّعنَّمشروعيـ  فيَّأي امَّالم 

َّ.امَّالتشريقحر،َّوأي َّجةَّاأل َول،َّويومَّالن َّعشرَّذيَّالح َّ

، ويوم الن حر، جة األ َولالت كبير في أي ام عشر ذي الحِ 

الس لف  زَمنقد جرى عليه العمل  ام التشريق،وأي  

لة، وعلى رأسهم  الح ِمن أهل القرون المفض  الص 

 أصحاب الن بّيِ صلى هللا عليه وسلم.

في "صحيحه" ــ رحمه هللا ــ فقد قال اإلمام البخاري 

َّع َمَرَّ :جازًما (969)عند حديث رقم: َّاْبن  ََّوَكاَن ((

َّ َّالعَْشر  َّأَي ام  َّف ي َّالسُّوق  َّإ لَى َجان  َّيَْخر  َّه َرْيَرةَ َوأَب و

َماَّ(( ه  َّب تَْكب ير  َّالن اس  ،ََّوي َكب  ر   .ي َكب  َران 

ه: َّلذلكَّ(( وزاد غير   .))ََّلَّيخرجانَّإَل 

وهو ِمن ــ رحمه هللا ــ هران وقال ميمون بن مِ  

َّأ التابعين: َّلي َّ)) َّوإنـ هم َّالن اس َّفيَّدركت  كب  رون

نَّكثرتها َّأشب  هه َّباألمواجَّم   .((َّالعشر،َّحتىَّكنت 
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ََّكاَنَّ :ــ رحمه هللا ــناني وقال التابعي ثابت الب   ((

َّ، اج  َّاْلَحج  َّنََهاه م  ََّحت ى َّاْلعَْشر  َّأَي اَم وَن َّي َكب  ر  الن اس 

َّاْليََّ َّإ لَى ََّذل َك ََّعلَى َّب َمك ةَ َّف يََّواأْلَْمر  َّالن اس  َّي َكب  ر  ، ْوم 

))َّ َّف يَّاْلعَْشر   .اأْلَْسَواق 

( بإسناده 1706أخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" )

 صحيح.

في "صحيحه" ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام البخاري 

َّ)) ( جازًما:907)عند حديث: ََّّ َّي َكب  ر  َّع َمَر َّاْبن  َوَكاَن

َّاأْلَي امََّ َّت ْلَك نًى ََّّ،ب م  لََوات ََّوَخْلَف ه ََّّ،الص  َّف َراش  َّ،َوَعلَى

ه َّ َّف ْسَطاط  ه ََّّ،َوف ي يعًاَّ،َوَمْجل س  ََّجم  َّاأْلَي اَم َّت ْلَك ََّوَمْمَشاه 

)). 

الحافظ ابن المنذر في كتابه "األوسط" َّووصله:

 – 228/ 4(، والفاكهي في "أخبار مكة" )2199)

َّ(.2583رقم: 

وقال الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي ــ رحمه 

( بعد أثر ابن 462/ 2هللا ــ في كتابه "فتح الباري" )

 عمر هذا، وغيره ِمن اآلثار عن الصحابة:

وقد اشتملت هذه اآلثار على وجود الت كبير في تلك 

 األيام عقب الصلوات، وغير ذلك ِمن األحوال.اهـ
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في أيًضا  هللا ــاإلمام البخاري ــ رحمه  وقال

ََّّ)) ( جازًما:907)عند رقم:"صحيحه"  ــََّوَكاَنَّع َمر 

َّ ََّعْنه  ََّّللا   َي ََّرض  َّأَْهل َّــ َّفَيَْسَمع ه  نًى َّب م  َّق ب ت ه  َّف ي ي َكب  ر 

نًىَّ َّم  ََّحت ىَّتَْرتَج  َّاأْلَْسَواق  َّأَْهل  وَنََّوي َكب  ر  َّفَي َكب  ر  د  اْلَمْسج 

 .((َّتَْكب يًرا

عند أكثر أهل العلم مشروع في حّقِ  وهذا الت كبير

سائر الن اس ذكوًرا وإناثًا، وفي سائر األوقات، وفي 

 الس فر والحضر.

ويقوله اإلنسان  وهو جالس، أو قائم، أو راكب، أو 

 مضطجع، أو وهو يمشي.

 ،والطرقات ،والمركبة ،والسوق ،والعمل ،وفي البيت

 وغيرها ِمن األماكن.

َّالثاني َّالفرع َّذيَّ: َّعشر َّأي ام َّفي َّالت كبير َّوقت عن

َّ.امَّالتشريقحر،َّوأي َّجة،َّويومَّالن َّالح َّ

، ويوم جة األ َولعشر ذي الحِ  أي امي ستحب التكبير في 

في سائر األوقات ِمن ليٍل أو  الن حر، وأي ام التشريق

 نهار.
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"الت كبير  وي سمى هذا التكبير عند العلماء بـ

 ألن  قوله ال يتقي د بوقت. المطلق"،

إذ يقوله المسلم في أّيِ وقت شاء ِمن ليٍل أو نهار، 

وفي بيته، أو مركبته، أو سوقه، أو المسجد، ويفعله 

 وهو قائم، أو جالس، أو مضطجع، أو ماٍش.

بدأ هذا التكبير ِمن بعد غروب شمس آِخر يوم ِمن وي

ام ر يوم ِمن أي  ستمر إلى آخِ ويأي ام شهر ذي القَعدة، 

 ي قطع. م  ث   قبل غروب شمسه، التشريق

بعد  أي ام عشر ذي الِحجة األ َولإال  أنـ ه ال ي كب ر في 

لِّيَت في المسجد  السالم ِمن صالة الفريضة، سواء ص 

 أو البيت أو العمل أو في أّيِ مكان.

ن صالة كبير الذي يكون بعد االنتهاء مِ وقت الت  ألن  

قي د الفريضة، والذي ي   سميه العلماء بـ "التكبير الم 

  :يبدأ "

ر أيـ ام ِمن فجر يوم عرفة إلى صالة العصر ِمن آخِ 

 الت شريق، ثم  ي قطع.

قال الحافظ ابن كثير الشافعي ــ رحمه هللا ــ في حيث 

 (:561/ 1"تفسيره" )
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أن ه ِمن صالة الصبح يوم  وأشهرهاَّالذيَّعليهَّالعمل:

 عرفة إلى صالة العصر ِمن آِخر أي ام التشريق.اهـ

كما في "مجموع ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام ابن تيمية و

 ( عن هذا التكبير:220/ 24الفتاوى" )

أصحُّ األقوال في الت كبير ال ذي عليه جمهور الس لف 

ة: ــرضي هللا عنهم  ــوالفقهاء ِمن الص حابة   واألئم 

أن ي كب ر ِمن فجر يوم عرفة إلى آخر أيـ ام الت شريق 

 عِقب كّلِ صالة .اهـ

 (:224/ 24وقال أيًضا )

 ه: إجماع ِمن أكابر الصحابة.اهـوألن  

في ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 (:124/ 6كتابه "فتح الباري" )

ًعا ِمن الص حابة ذا القول إجماوقد حَكى اإلمام أحمد ه

، حكاه عن ع مر، وَعلي، وابن ــرضي هللا عنهم  ــ

 مسعود، وابن عباس.اهـ

 (:126/ 6وقال أيًضا )



 ~23 ~ 

 

ما هو في ابتداء التكبير واإلجماع الذي ذكره أحمد إن  

 يوم عرفة ِمن صالة الصبح.

ر وقته، فقد اختلف فيه الصحابة الذين ا آخِ أم  

 سماهم.اهـ

ــ رحمه لدين الس رخسي الحنفي وقال الفقيه شمس ا

 (:42/ 2في كتابه "المبسوط" ) هللا ــ 

: ع مر ــرضي هللا عنهم  ــات فق المشايخ ِمن الص حابة 

وَعلّي وابن مسعود أنـ ه ي بدأ بالت كبير ِمن صالة الغَداة 

 من يوم عرفة.اهـ

ــ رحمه وقال اإلمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي 

 (:289-288/ 3في كتابه "المغني" )هللا ــ 

وي ــرضي هللا عنهم  ــه إجماع الصحابة وألن   ، ر 

...،  ،وابن مسعود ،وابن عباس ،وعلي ،عن عمر

التكبير ِمن  أن  حديث تذهب إلى  وقيل ألحمد: بأّيِ 

 أي ام التشريق؟ر صالة الفجر يوم عرفة إلى آخِ 

ن واب ،وابن عباس ،وعلي ،قال: باإلجماع، عمر

 .اهـــرضي هللا عنهم  ــمسعود 

اج: ج  اَّبالنسبةَّللح   وأم 
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فاألصح أن هم كمن لم يَحج يبدأ تكبيرهم ِمن فجر يوم 

ويستمر إلى عصر آِخر يوم ِمن أي ام التشريق،  ،عرفة

 ثم ي قطع.

 وهو مذهب أبي حنيفة، وقول للشافعي.

لعموم اآلثار الثابتة عن الصحابة كعلي بن أبي طالب 

وابن مسعود وابن عباس ــ رضي هللا عنهم ــ حيث 

اتفقت على االبتداء ِمن الفجر، وع د  إجماًعا ِمن 

الصحابة كما تقد م، واتفق علي بن أبي طالب وهو 

خليفة راشد وابن عباس ــ رضي هللا عنهم ــ على 

 االنتهاء بصالة العصر.

ق بين حاج وغيره.  وهذه اآلثار لم ت فّرِ

وذهب سفيان ابن عيينة ومالك وأحمد وأبو ثور 

والشافعي في قول إلى أن  الحاج ي كبِّر ِمن ظهر يوم 

 الن حر.

 .واختلفوا في وقت انتهاء تكبيره

ومنهمَّبصالة فجر آِخر أي ام التشريق،  فمنهمََّمنَّقال:

 بصالة عصره. َمنَّقال:
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عنَّمشروعي ةَّالجهرَّبالت كبيرَّفيَّأيـ امَّ:َّالفرعَّالثالث

 .امَّالتشريقحر،َّوأي َّالعشر،َّويومَّالن َّ

في "صحيحه" )عند  -رحمه هللا  -قال اإلمام البخاري 

ََّوأَب وََّّ)) :جازًما (969حديث رقم:  َّع َمَر َّاْبن  َوَكاَن

َّ َّالعَْشر  َّف يَّأَي ام  َّالسُّوق  َّإ لَى َجان  َّيَْخر  ،َّه َرْيَرةَ ي َكب  َران 

َما ه  َّب تَْكب ير  َّالن اس   .((ََّوي َكب  ر 

ََّّ)) :جازًما (970وقال أيًضا )عند رقم: ــََّوَكاَنَّع َمر 

ََّعْنه َّ ََّّللا   َي َّأَْهل ََّّــََّرض  َّفَيَْسَمع ه  نًى َّب م  َّق ب ت ه  َّف ي ي َكب  ر 

ََّحت ىَّتَرَّْ َّاأْلَْسَواق  َّأَْهل  وَنََّوي َكب  ر  َّفَي َكب  ر  د  نًىَّاْلَمْسج  َّم  تَج 

 .((َّتَْكب يًرا

َّالنساء،وأم َّ موفق الدين ابن قدامة اإلمام فقد قال  ا

 (:291/ 3في كتابه "المغني" )ــ رحمه هللا ــ الحنبلي 

سمعهن يخفضن أصواتهن حتى ال يَ  أن   وينبغي لهن  

 الرجال.اهـ

يغَّهذاَّالت كبير:َّالفرعَّالرابع َّ.عنَّص 

رضي  ــجاءت في الت كبير ِعد ة ِصيغ عن الص حابة 

 :ــهللا عنهم 
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َّهللاَّأكبرَّ األولى: َّكبيًرا، َّهللاَّأكبر َّكبيًرا، ))َّهللاَّأكبر

 .وأجلُّ،َّهللاَّأكبرَّوهللَّالحمدَّ((

عند ابن  ــرضي هللا عنهما  ــ وثبتت عن ابن عباس 

 (.489/ 1أبي شيبة في "مصن فه" )

في  الرزاق ما أخرج عبد الث انية:

في "السنن (، وِمن طريقه البيهقي 20581فه")"مصن  

ــ رحمه ( عن أبي عثمان الن هدي 316/ 3)الكبرى" 

َّيقول:َّ قال: هللا ــ أن ه َّالت كبير َّيعل  منا َّسلمان َّكان ((

َّهللاَّأكبر َّهللاَّأكبر، َّهللا، ََّّــَّكب  روا َّأنتََّّــمراًرا ال لهم

َّم ََّّأعلى َّأنَّْوأجلُّ َّلكَّصاحبة،َّن َّلكََّّتكون َّيكون أو

َّ ولد،َّأوَّيكونَّلكَّشريكَّفيَّالملك،َّأوَّيكونَّلكَّوليٌّ

َّاغفرَّم َّ َّال لهم َّتكبيًرا،َّهللاَّأكبرَّكبيًرا، َّوكب  ره ، نَّالذُّل  

 .لنا،َّال لهمَّارحمنا

َّه َّقال:َّوهللاَّلتكتبن  َّذه،َّوَلَّتتركَّهاثم  تان،َّوليكونن 

 .((َّدقَّلهاتينذاَّشفعاءَّص َّه

َّــ))َّكانَّسلمانَّ :"نن الكبرىفي "السُّ  لفظ البيهقيو

َّ َّالت كبيرَّــرضيَّهللاَّعنه َّهللاََّّ،يعل  منا َّكب  روا: يقول:

َّ ََّّــأكبر،َّهللاَّأكبرَّكبيًرا َّتكبيًرا اللهمَّأنتََّّــ،أوَّقال:

َّم ََّّأعلى َّلكَّوأجلُّ َّيكون َّأو َّلكَّصاحبة، َّتكون َّأن ن
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َّ ولد،َّأوَّيكونَّلكَّشريكَّفيَّالملك،َّأوَّيكونَّلكَّوليٌّ

َّتكبيًرا،م َّ َّوكب  ره ، َّالذُّل   َّال لهمََّّن َّلنا، َّاغفر ال لهم

 ارحمنا.َّ

َّه َّوهللاَّلتكتبن  َّقال: َّذهثم  َّولتكونن  َّهاتان، َّتترك ََّل ،

 .لهاتينَّ((َّاشفعًَّ

ــ رحمه وقال الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي 

ذه ( عن ه462/ 2تابه "فتح الباري" )في ك هللا ــ 

يغة:  الّصِ

  أصحُّ ما ورد.اهـ

َّهللا الث الثة: َّهللاَّأكبر، َّوهللاَّ)) َّهللا، َّإَل  َّإله ََّل َّأكبر،

 .أكبر،َّهللاَّأكبر،َّوهللَّالحمدَّ((

عند ابن   ــرضي هللا عنه  ــوجاءت عن ابن مسعود 

 (.490-488/ 1أبي شيبة في "مصن فه" )

حها العالمة األلباني  في كتابه ــ رحمه هللا ــ وصح 

 (.125/ 3) "إرواء الغليل"

ــ رحمه هللا ــ كما في "مجموع وقال اإلمام ابن تيمية 

 ( عن هذه الصيغة أنها:220/ 24" )الفتاوى
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 صفة التكبير المنقولة عن أكثر الصحابة.اهـ

يغة أيًضا عن جمعٍ من الت ابعين   ــوقد ثبتت هذه الّصِ

/ 1كما عند ابن أبي شيبة في "مصن فه" ) ــرحمهم هللا 

(، 62(، والفريابي في "أحكام العيدين")488-490

 وغيرهما.

َّالسابعة ََّّالوقفة َّشعرهَّ/ ن َّم  َّالم ضحي َّأخذ عن

َّ.امَّالعشروأظفارهَّوجلدهَّفيَّأي َّ

ريد إذا دخلت العشر األ َول ِمن شهر ذي الحِ  جة فإن م 

ه وأظفاره وجلده عن األخذ ِمن شعر األضحية منهي  

ِلما أخرجه مسلم في "صحيحه" ، حتى يذبح أضحيته

النبي  أن   ــرضي هللا عنها  ــ(، عن أم سلمة 1977)

ََّوأََراَدَّ صلى هللا عليه وسلم قال: َّاْلعَْشر  ََّدَخلَت  َّإ َذا ((

ََّشْيئًاَّ ه  ََّوبََشر  ه  ََّشعَر  ْن َّم  َّيََمس  َّفَََل َي َّي َضح   َّأَْن أََحد ك ْم

)). 

َّفَإ ذَاَّ ر لمسلم:وفي لفظ آخَ  ه  َّيَْذبَح  ْبٌح َّذ  َّلَه  ََّكاَن ))ََّمْن

يَّالَّْ َّذ  ََلل  َّه  ل  ْنَّأ ه  ،ََّوََلَّم  ه  ْنََّشْعر  َّم  ذَن  َّيَأْخ  ،َّفَََل ة  ج  ح 

َيَّ(( ََّشْيئًاََّحت ىَّي َضح   ه   .أَْظفَار 
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ــ رحمه هللا ــ وقال الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي 

( و "شرح صحيح 363/ 8في كتابيه "المجموع" )

 (:1977رقم: - 148-147/ 13) مسلم"

َّوالمرادَّبالنهيَّعنَّالحلقَّوالقَْلم:

 المنع ِمن إزالة الظفر بقل م أو كسر أو غيره.

والمنع ِمن إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو 

إحراق أو أخذ بنورة، أو غير ذلك، وسواء شعر 

العانة واإلبط والشارب والرأس، وغير ذلك ِمن 

 شعور بدنه.اهـ

ريد األضحية ِمن شعره أو ظفره أو جلده أخَ  فإن   ذ م 

نة، وال كفارة أساء، وخالف السُّ شيئًا عن عمد فقد 

 عليه.

ــ موفق الدين ابن قدامة الحنبلي اإلمام حيث قال 

 (:363-362/ 13في كتابه "المغني" )رحمه هللا ــ 

فعل استغفر هللا تعالى، وال فدية عليه إجماًعا،  فإن  

 وسواء فعله عمًدا أو نسيانًا.اهـ

نَّاألخذ: َّويبدأَّوقتَّالمنعَّم 
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حتى يذبح  جةهالل شهر ذي الحِ ِمن حين إهالل 

المضحي أضحية، سواء ذ بحت في يوم العيد، أو في 

ل أوثاني يوم ِمن أي    ام التشريق.أو 

ن نواها في اليوم ن نوى األضحية متأخًرا كمَ ومَ 

الثامن ِمن شهر ذي الحجة مثاًل، فوقت إمساكه عن 

األخذ ِمن شعره وجلده وأظفاره يبدأ ِمن حين حصلت 

 لنِّية.له هذه ا

ا بالنسبة ألهل البيت ِمن زوجة وأبناء وبنات وأم  

وغيرهم ممن ي َضحي عنهم َمن يعولهم ِمن أٍب أو 

 زوجٍ أو ابٍن أو جّدٍ فألهل العلم في حكم أخذهم قوالن:

َّاألول: َّعنهم،ََّّالقول ي َضح   َّالم  َّكحكم َّحكمهم أن 

َّفي مسكونَّعنَّاألخذَّكماَّي مسك.

َّوق و  يَّهذاَّالقولَّبأمرين:

َّالسلفََّّأن َّ ألول:ا َّعهد َّفي َّبه فتَى َّم  َّاإلمساك هذا

 .ــرحمهمَّهللاََّّــالصالحَّ

سد   د في"مسنده" كما في "المطالب العالية فقد قال م 

/ 6( و "المحلى" )2287بزوائد المسانيد الثمانية" ) 

 (:976رقم:  - 28
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حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي، قال: سمعت  أبي 

َّأَْنََّّ)) يقول: َّاْلعَْشر  ََّدَخَل َّإَذا َّيَْكَره  يَن ير  َّس  َّاْبن  َكاَن

َّ ْبيَان  ه ،ََّحت ىَّيَْكَرَهَّأَْنَّيَْحل َقَّالص   ْنََّشْعر  َّم  ل  ج  َذَّالر  يَأْخ 

))َّ  .ف يَّاْلعَْشر 

 وإسناده صحيح.

الشرعَّالحنيفَّقدَّجعلَّلهمَّنوعَّمشاركةََّّأن َّ الثاني:

ي،َّوهيَّالمشاركةَّفيَّا ألجرَّفيَّاألضحيةَّمعَّالمضح  

َّألنَّ َّاألخذ، َّترك َّحكم َّفي َّمعه َّفيشتركون والثواب،

َّوالع َّ َّالشرع َّفي َّي عتبر َّوي طلقَّالجميع ـيًا، َّم ضح   رف

 عليهمَّذلك.

 المالكية، والحنابلة. نهم:م َّوهو قول األكثر، 

َّ:َّأنهََّلَّي كرهَّلهمَّاألخذ.القولَّالثاني

 وهو المذكور في بعض كتب متأخري الشافعية.

باز، واأللباني، وابن ابن ك بعض المعاصرين وقول

 عثيمين.

ةَّهذاَّالقول: َّوحج 
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عند مسلم  ــرضي هللا عنها  ــظاهر حديث أم سلمة 

َّ ( إذ جاء فيه:1977في "صحيحه" ) ََّدَخلَت  َّإ َذا ((

ه َّ ََّشعَر  ْن َّم  َّيََمس  َّفَََل َي َّي َضح   َّأَْن َّأََحد ك ْم ََّوأََراَد اْلعَْشر 

ََّشْيئًاَّ(( ه   .َوبََشر 

َّنه:ووجهَّاَلستدَللَّم ََّّ

ه  أن   ّجِ النهي عن األخذ ِمن األظفار والشعر والبشرة و 

ريد األضحية.  إلى م 

يبَّعنَّهذاَّاَلستدَلل: َّوأ ج 

ى عنه ي   بأن   َضح  شرًعا  ّحِ مض طلق عليه اسمالم 

 وع رفًا، فكان كمريدها، ودخل في الحديث.

ر  الم   الغالب، وما كان كذلك فال  خرجريد خرج مَ وِذك 

كما هو مذهب أكثر العلماء ِمن أهل الفقه  مفهوم له،

 واألصول.

َّ:ذلكعلىََّّلَُّّويد َّ

(، 3147(، وابن ماجه )1505ما أخرجه الترمذي )

قال: سألت أبا  أن ه ــ رحمه هللا ــعن عطاء بن يسار 

أيوب األنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد 

ل ََّّ)) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: ج  َّالر  َكاَن
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َّفَيَأْك ل وَنَّ ، َّبَْيت ه  َّأَْهل  ََّوَعْن ََّعْنه  َّب الش اة  ي ي َضح  

،َّفََصاَرْتََّكَماَّتََرىَّ(( وَنََّحت ىَّتَبَاَهىَّالن اس  م   .َوي ْطع 

الترمذي، وابن العربي، وموفق الدين ابن  وصححه:

 قدامة، والسيوطي، واأللباني.

ا أضجع النبي صلى هللا عليه وسل م أضحيته ولم 

َّ ليذبحها قال: ٍد،ََّوآل  َحم  ْنَّم  َّتَقَب ْلَّم  َّهللا ،َّالله م  ))َّب اْسم 

))َّ ىَّب ه  ٍد،َّث م ََّضح  َحم  َّم  ة  ْنَّأ م  ٍد،ََّوم  َحم   .م 

( ِمن حديث أم 1967رواه مسلم في "صحيحه" )

  .ــرضي هللا عنها  ــالمؤمنين عائشة 

( عن أبي 7210وأخرج البخاري في "صحيحه" )

هرة بن معبد عن جده عبد هللا بن هشام   ــعقيل ز 

َدة َّ :أن ه ــرضي هللا عنه  َّالَواح  يَّب الش اة  ))ََّكاَنَّي َضح  

))َّ يع َّأَْهل ه   .َعْنََّجم 

ماعَّالم َّ/ََّّالوقفةَّالثامنة امَّيَّوغيرهَّفيَّأي َّضح  َّعنَّج 

َّ.العشر

ــ رحمه قال الحافظ ابن عبد البَّرِ المالكي األندلسي 

 (:234/ 17في كتابه "التمهيد" ) هللا ــ 
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العشر  أي امالجماع مباح في  أن  وقد أجمع العلماء على 

يكون  أن  ي، فما دونه أحرى ضحِّ ي   أن  ن أراد مَ لِ 

 مباًحا.اهـ

ة عما يصفون، وسالم على  وسبحان ربك، رّبِ العز 

 المرسلين، والحمد هلل رب العالمين.

 َّتنبيه:

كتبتها ِمن التسجيل إحدى محاضرة أصل هذا الكتابة 

طالبات العلم ــ وفقها هللا لمرضاته ــ ثم راجعتها 

وعد لت فيها يسيًرا، وزدت فذكرت مصادر التخريج 

 واألقوال.

 

َّوكتبه:

 عبدَّالقادرَّبنَّمحمدَّبنَّعبدَّالرحمنَّالجنيد.


