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عشر ِمن دروس  ةالمجالس العشر

وعيد األضحى  ىلاألُوة ج  ذي الحِ 

 وأيام التشريق واألضحية

 

 الصالحة للقراءة 

 

 في المساجد والبيوت واللقاءات
 

 

 

 اكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد
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مة  الُمقد ِ

 .، وسالٌم على عباده الذين اصطفىالحمد هلل

 :الفضالء ــ سد دكم هللا وسل مكم ــوبعد، أيُّها اإلخوة 

َصل ِّيندروس م  مجالس وفهذه  عة تَصلح للقراءة على الم  ِّ دة ومتنو  واألهل  تعد ِّ

ة األ َول، وأيَّام التشريق، لتعلُّقها بأحكام هذه األيَّام وما  جَّ واألصحاب في عشر ذي الحِّ

ن عبادات كتكبير    .وصالته ،، وعيدوأضحية ،وصوم ،فيها مِّ

ق وجعلت ختصَرة قْدر اإلمكان بحيث ال تَستغرِّ إال دقائق معدودة، ترًكا فيها  القراءةها م 

ن وقت قراءإلمالل بعض َمن يَستم َصل ِّيع، وحتى ال ي ؤَخذ مِّ كره واستغفاره  ة الم  وذِّ

 .إال القليلوجلوس َمن في المجلس  ،ودعائه وعمله

عتي، لِّت ْفَهم سريعًا، واجتهدت في تسهيل الكلمات، وتوضيح األلفاظ، حسب استطا

 .ولكل ِّ أحد، وحتى ال يَحتاج القارئ إلى َمزيد توضيح وتعليق

ن أحاديث النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ولم أْذك ر فيها فيما أظن أو غالبًا إال ما صحَّ أو ظهَر لي ثبوته مِّ

ن األحكام بين ال تفَّق عليه مِّ فقهاء، أو وآثار أصحابه ــ رضي هللا عنهم ــ، وما هو م 

ن المذاهب األربعة  رَجَح على غيره بالدليل أو التعليل، وجلَّلت ه بن قول  عن الفقهاء مِّ

 .عند الحاجة موغيره ،المشهورة

ن إصابة  في هذه المجالس ن توفيق هللا تعالى، وله وحدَه والدروس وما كان مِّ ، فمِّ

ن تقصير نفسي، والشيطا ن خطأ فمِّ نَّة، وما كان مِّ نه الفضل والمِّ ن، وهللا ورسوله مِّ

ْنه، وهو أرحم الراحمين  .بريئان، وأستغفر هللا مِّ

ستمعه، والناشر ؤووهللا المس ل أْن يجعلَه لوجهه خالًصا، وينفع بِّه كاتبه، وقارئه، وم 

 .له بين عباده، إنَّه سميع الدعاء، وأهل الرجاء، وهو حسب نا ونِّعم الوكيل

 

 :وكتبه

 .لرحمن الجنيدعبد القادر بن دمحم بن عبد ا
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 بداية المجالس

ل ة األَُول/  المجلس األو   .عن فضل أي ام عشر شهر ذي الِحج 

ِّ العالمين ، الصادق األمين محمد   نبي ِّناوالصالة والسالم على ، الحمد هلل رب 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا بعد، أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سل مكم هللا ــ  :أم 

ة األ َولِّ أيَّ فإنَّ أيَّاَم  جَّ ي الحِّ جليلة، وأيَّام  مة، وأيَّامٌ معظَّ  فاضلة، وأيَّامٌ  امٌ عشرِّ ذِّ

فيه الخطايا والسيئات، بل هي  فيها الحسنات، وتَْعظ م   مباركة، إذ ت ضاعف  

 .هاها وأفضل  السَّنَة وأعظم   امِّ أَجل  أيَّ 

ن أيَّام  ا أفضل  هأنَّ  :علىــ رحمهم هللا ــ ِمن العلماء  عديد   وقد نص  جمع   مِّ

ن شهر رمضان األخيرةِّ  العشرِّ   .مِّ

ن الم   طائفةٌ ه إسنادَ  وجاء في حديث  حسَّنَ  ثينَ مِّ أَْفَضُل )) : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيَّ  أنَّ  حد ِّ

ْنيَا أَي اُم اْلعَْشرِ  أَي امِ  ِة  :الدُّ  .((َعْشِر ِذي اْلِحج 

ن تبنِّ األْجدَعِّ ــ رحمه  وصحَّ عن َمسروق المذة الصحابة أنَّه هللا ــ وهو مِّ

 .((ِهَي أَْفَضُل أَي اِم الس نَِة )) : فقال {َولَيَاٍل َعْشٍر } : تعالى هللاِّ  عن قول س ئلَ 

هَ  كر   ها أيَّام  العشر، وأنَّ  هذهِّ بشأن  ــ جلَّ وعال ــ في كتابه العزيزِّ  هللا   وقد نوَّ ذِّ

ِ فِي }  :"الحج"رة له سبحانه، فقال ــ عزَّ شأنه ــ في سو َويَْذُكُروا اْسَم َّللا 

 .{أَي اٍم َمْعلُوَماٍت 

}  )) :وقال ابن عباس :"صحيحه"وقال اإلمام البخاري ــ رحمه هللا ــ في 

 .((أَي اُم العَْشِر : {فِي أَي اٍم َمْعلُوَماٍت 

ًما بالعشر قسِّ  .{ٍر َولَيَاٍل َعشْ  ،َواْلفَْجرِ } : وقال ــ عزَّ وجلَّ ــ م 

عند هذه " تفسيره"ــ رحمه هللا ــ في بري ُّ الط   ريرٍ جَ  ابنُ  وقال اإلمامُ 

 إلجماعِّ  ،األضحى ها عشر  أنَّ  :والصواب ِمن القول في ذلك عندنا» :اآلية

ةِّ  جَّ ن أهل التأويلِّ  الح   اهـ.«عليه مِّ

 . أهل التفسير :والُمراد بأهل التأويل
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عند هذه " تفسيره"ه هللا ــ في وقال الحافظ ابن كثير الشافعي ــ رحم

جَّ  :راد بهاوالليالي العشر المُ » :اآلية ، عباس   ة، كما قال ابن  عشر ذي الحِّ

ن السَّ  واحد   ، وغير  جاهدٌ ، وم  بيرِّ الزُّ  وابن    اهـ.«فلَ لف والخَ مِّ

ة األ َولِّ  عشرِّ  أيَّامِّ  رَ ملسو هيلع هللا ىلص أمْ  ى النبيُّ وأعلَ  جَّ ي الحِّ  فصحَّ عنه ه،رَ وأْكبَره وأظه ذِّ

ِ ِمْن َهِذِه اأْلَي اِم ))  :قالأنَّه ملسو هيلع هللا ىلص  اِلُح فِيِهن  أََحبُّ إِلَى َّللا  َما ِمْن أَي اٍم اْلعََمُل الص 

ِ؟ فَقَالَ : اْلعَْشِر، فَقَالُوا ِ َوََل اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل َّللا  َوََل اْلِجَهاُد فِي : يَا َرُسوَل َّللا 

ِ إَِل  َرُجل  َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَْم يَْرِجْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيٍء َسبِ   .((يِل َّللا 

ِ ))  :أنَّه ملسو هيلع هللا ىلص قال حسن   آَخر بإسناد   لفظ  وفي  َعز  ــ َما ِمْن َعَمٍل أَْزَكى ِعْنَد َّللا 

َوََل : لُهُ فِي َعْشِر اأْلَْضَحى، قِيلَ ِمْن َخْيٍر يَْعمَ  ،َوََل أَْعَظَم أَْجًراــ، َوَجل  

ِ قَالَ  ِ َعز  َوَجل  إَِل  َرُجل  َخَرَج : اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل َّللا  َوََل اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل َّللا 

 .((بِنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَْم يَْرِجْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيٍء 

 أركانِّ  الذي هو أحد   ون الحجُّ يك :الُمباركة الُمعظ مةِ  العَشرِ  وفي هذهِ 

ظام، وأصولِّ اإلسالمِّ  َمْن َحج  )) : ملسو هيلع هللا ىلص قال في شأنه ، الذي صحَّ أنَّ النبيَّ ه العِّ

هُ  ِ فَلَْم يَْرفُْث، َولَْم يَْفُسْق، َرَجَع َكيَْوِم َولََدتْهُ أُمُّ صحَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص أيًضا أنَّه ، و(( ّلِِل 

 . ((اْلَحجُّ اْلَمْبُروُر لَْيَس لَهُ َجَزاء  إَِل  اْلَجن ةُ )) : قال

كنِّ  فة، إنَّه يوم  عرَ  م ما يوم  فة، وما أدراك  يوم عرَ  :أيًضا العَشرِ  وفي هذهِ   الرُّ

اج،  األكبرِّ  جَّ ِّ الح  ن السيئات، والعِّ  تكفيرِّ  ويوم  فة، بعرَ  الوقوفِّ  يوم  لِّحج  تقِّ مِّ

َما ِمْن يَْوٍم أَْكثََر ِمْن أَْن يُْعتَِق هللاُ )) : ملسو هيلع هللا ىلص قال النبيَّ  صحَّ أنَّ  النَّار لهم، حيث  

فِيِه َعْبًدا ِمَن الن اِر، ِمْن يَْوِم َعَرفَةَ، َوإِن هُ لَيَْدنُو، ثُم  يُبَاِهي بِِهِم اْلَماَلئَِكةَ، 

 .((َما أََراَد َهُؤََلِء : فَيَقُولُ 

ه وس هولتِّ على  يومِّ عَرفةَ  وصيام   سنتين، لَِّما صحَّ عن  ذ نوبَ  ه ي كف ِّر  ي سرِّ

 ِّ ِصيَاُم يَْوِم َعَرفَةَ أَْحتَِسُب َعلَى هللاِ أَْن يَُكف َِر الس نَةَ ال تِي )) : ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال النبي 

 .((قَْبلَهُ، َوالس نَةَ ال تِي بَْعَدهُ 

ِّ األ :أيًضا العَشرِ  وفي هذهِ   عيدِّ  حر، ويوم  النَّ  كبر، وهو يوم  يوم الحج 

ِ َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم َوقََف يَْوَم )) : صحَّ  األضحى، حيث   أَن  َرُسوَل َّللا 

، فَقَالَ  ِة ال تِي َحج  يَْوُم : قَالُوا« أَيُّ يَْوٍم َهذَا؟»: الن ْحِر بَْيَن اْلَجَمَراِت فِي اْلَحج 

ِ اأْلَْكبَرِ َهذَا »: الن ْحِر، قَالَ   .((« يَْوُم اْلَحج 
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ي يوُم الن   ِ األكبرِ  بيومِ  حرِ وُسم ِ عَظمَ  :الحج  ِّ  مناسكِّ  وأهمَّ  ألنَّ م  في  تكون   الحج 

 ، وذبحِّ قبةِّ العَ  مرةِّ جَ  فة، وَرميِّ زدلِّ بيت بم  فة، والمَ بعرَ  ه، كالوقوفِّ ه ويومِّ ليلتِّ 

 .حج  عي ال، وسَ اإلفاضةِّ  أو التقصير، وطوافِّ  الَهدي، والحلقِّ 

ن أعظمِّ  األضحى صالة عيدِّ  :أيًضا العَشرِ  وفي هذهِ   شعائرِّ  التي هي مِّ

ه أصحاب   ، وكذلكعلى  فِّعلها ملسو هيلع هللا ىلص، وداومَ  هللاِّ  ها رسول  اإلسالم، وقد صالَّ 

ها في عهده شهدنَساء ك نَّ يَ ه، بل حتى الن ِّ زمنِّ  ه وبعدَ في زمنِّ  والمسلمونَ 

 .هوبأمرِّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص

بِّ  وقت   بدأ  يَ  واألضحية، حيث   ديِّ ن س ك الهَ  :أيًضا العَشرِ  وفي هذهِ  إلى  التَّقرُّ

ن ض حَ له  هللا بالذبح  نها العاشرِّ  ى اليومِّ ما مِّ  .مِّ

ه ا ــ عزَّ وجلَّ ــ،  تكبير هللاِّ  :أيًضا العَشرِ  وفي هذهِ  والنساء،  جال  لر ِّ ي َكب ِّر 

بار  و ، أكبرُ  هللاُ  أكبرُ  ، وهللاُ ، َل إله إَل هللاُ أكبرُ  هللاُ  أكبرُ  هللاُ "غار، والص ِّ  الكِّ

 ."الحمد وللِ 

على  وإيَّاكم بما سمعتم، وَمنَّ علينا بالتوبة النَّصوح، واإلقبالِّ  نفعني هللا  

ن الصالحات،  باإلكثارِّ  الخيراتِّ  مواسمِّ  ه، واستغاللِّ طاعتِّ  والمسارعةِّ إلى مِّ

، وتْركِّ الخطيئات،   .جيبم   إنَّه سميعٌ الطاعاتِّ

أي ام الترغيب في اَلجتهاد بالطاعات واإلكثار ِمنها عن /  المجلس الثاني

ة األُو  .لىعشر شهر ذي الِحج 

ِّ العالمين ، والصالة والسالم على نبي ِّنا محمد  الصادق األمين، الحمد هلل رب 

 ح.وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا بعد، أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سل مكم هللا   :ــأم 

ا يَجُدرُ   عليه، في هذه األي امِ  بالعبد المسلم، ويَنبغي له، ويَتأكدُ  فإن  ِمم 

ة األَُوِل أْن يحرَص شديًدا  الُمعظ مةِ  الفاضلةِ  الُمباركة،  أي اِم عشِر ذي الِحج 

هات، وأبناٍء وبنات، َمن حولَ وه، ه، وعلى أهل بيتِ على نفسِ  ه ِمن أباٍء وأُم 

 :، وزوجاتوإخواٍن وأخوات

كثرينَ  ن الم  عينَ  أْن يكونوا مِّ سارِّ ن األعمال الصالحة، والم  إليها،  فيها مِّ

 .فيها والسَّبَّاقِّينَ 
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َره   بَ م بفضلِّ في ذَك ِّ  دوةً ق   ويكونَ م على ذلك، وي عينَه  م باالجتهاد فيها، ه  ها، وي رغ ِّ

د ِّ واالجتهادفي لهم   .فيها الجِّ

ن المتكاسلينَ  ، فنكونَ شيطان  نا الأْن ي ثب ِّطَ جميعًا ر ذَ ولنَحْ  ، الذين ال فيها مِّ

 أيَّامَ  عظَّمة، فإنَّ الم   ، والمواسمِّ الفاضلةِّ  امِّ باأليَّ  ونَ هتمُّ ، وال يَ صَ الف رَ  غتنمونَ يَ 

رِّ الرَّ  جور، سريعة  األ   ها عظيمة  قليلة، لكنَّ  أيَّامٌ  العشرِّ  ها خيرَ  مَ حيل، َمن ح 

ن أْجر  وبركتَ  مَ  ،حسنات   ضاعفةِّ وم   ها وما فيها مِّ رِّ ه خيًرا كثيًرا، وفاتَ  فقد ح 

 .فضاًل كبيًرا

، شديدًا في هذه العشرَ  جتهدونَ ــ رحمهم هللا ــ يَ  الصالح   لف  وقد كان السَّ 

َكاَن َسِعيُد ْبُن ))  :ــ رحمه هللا ــ  أنَّه قال أبي أيوب   بنِّ  عن القاسمِّ  فثبتَ 

 .((َهَد اْجتَِهاًدا َشِديًدا َحت ى َما يََكاُد يَْقِدُر َعلَْيِه ُجبَْيٍر إِذَا َدَخَل أَي اُم اْلعَْشِر اْجتَ 

ن ذلكَ  وأعظم   الجتهاد في ا ،هتِّ هم ِّ لِّ  ذ  ه وأشحَ صدرِّ لِّ  ح  وأشرَ  ،للمؤمن وأْبيَن   ،مِّ

نها، في هذه العشر،  ِّ  قول  في الطاعات، واإلكثار مِّ َما ))  :ملسو هيلع هللا ىلص الثابت النبي 

ِ  ِمْن َعَمٍل أَْزَكى ِمْن َخْيٍر يَْعَملُهُ فِي  ،َوََل أَْعَظَم أَْجًراــ، َعز  َوَجل  ــ ِعْنَد َّللا 

ِ قَالَ : َعْشِر اأْلَْضَحى، قِيلَ  ِ : َوََل اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل َّللا  َوََل اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل َّللا 

 .((يَْرِجْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيٍء  َعز  َوَجل  إَِل  َرُجل  َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَمْ 

 الكبير؟ ، وهذا األجرِّ هذا الترغيبِّ ، وهذا الفضلِّ  بعدَ  فما ذا ن ريد  

ضوا ألسبابِّ  تعالى في هذه العشرِّ  أاَل فاتقوا هللاَ  باركة، وتَعرَّ رحمتِّه  الم 

ن كم إلى رضوانِّ ، واعملوا كلَّ سبب  ي وصل  سبحانه ومغفرتِّه ب كم مِّ ه، وي قر ِّ

د كم عن نارِّ جنَّتِّ  ن الم حسنين،  ه، فإنَّ رحمةَ هللاِّ ه، وي باعِّ دوا فيها قريٌب مِّ وتزوَّ

ن  بات، وكونوا فيها مِّ روا ليلَها ونهاَرها بالق ر  ن الطاعات، واعم  كثيًرا مِّ

سارِّ  السَّبَّاقينَ  احة في  والسعادةَ  إلى الخيرات، حتى تنالوا الخيرَ  عينَ الم  والرَّ

رةعلى هللا رب ِّكم في الدَّ  العَرضِّ  كم، ويومِّ ورِّ م الدنيا، وفي قبحياتِّك   ، ار اآلخِّ

اِلُح فِيِهن  أََحبُّ إِلَى )) : صحَّ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال لَِّما َما ِمْن أَي اٍم اْلعََمُل الص 

ِ ِمْن َهِذِه اأْلَي اِم اْلعَْشِر، فَقَالُوا ِ َوََل اْلجِ : َّللا  ِ؟ يَا َرُسوَل َّللا  َهاُد فِي َسبِيِل َّللا 

ِ إَِل  َرُجل  َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَْم يَْرِجْع ِمْن : فَقَالَ  َوََل اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل َّللا 

 .((ذَِلَك بَِشْيٍء 
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َظمِّ شأنِّ أيَّامِّ  :وقد َدل  هذا الحديُث الن بويُّ  سبحانه،  هللاِّ  العشرِّ عندَ  على عِّ

فيها  ت ضاَعف   ها، وأنَّ أجوَر الفرائضِّ والنوافلِّ ثوابِّ  وجزيلِّ ها، فضلِّ  وكبيرِّ 

ن باقِّ   .ي السَّنةأكثر  مِّ

َب إلى هللاِّ  :وَدل  الحديُث أيًضا في أيَّام  باألعمال الصالحةِّ  على أنَّ التَّقرُّ

بِّ في سائر أيَّامِّ  ن التَّقر  ن السَّنة العشرِّ أَحبُّ إليه سبحانه مِّ ، وال ي ستَثنَى مِّ

جل   الجهاد، وهو أْن يَخرجَ  أنواعِّ  ال أفضل  ذلك إ مجاهدًا في سبيل هللا  الرَّ

نهما بشيء، فهذا النوع   ه، ثم ال يَرجع  ه ومالِّ بنفسِّ  ن الجهاد هو الذي  مِّ مِّ

ا سائر   الصالحةِّ  ي األعمالِّ على باقِّ  ل  يَفض   مع  الجهادِّ  أنواعِّ  في العشر، وأمَّ

هذا مومِّ ع  ، بداَللة نهامِّ  أفضل   ةِّ جَّ الحِّ  يفي عشر ذِّ  العملَ  األعمال، فإنَّ  سائرِّ 

 .واالستثناءِّ فيه ،الحديثِّ 

ن :وَرغ َب الحديُث أيًضا ، في أيَّام العشرِّ  األعمال الصالحةِّ  في اإلكثارِّ مِّ

 فيه كلُّ  فيه عامٌّ، فيدخل   المذكورَ  ، ألنَّ العمَل الصالحَ شديدًا بها واالهتمامِّ 

ستَحب واجب   عمل  صالح    .أو م 

سنِّ عبادته، وأْن يَهديَنا  هذا ه وح  ه وش كرِّ كرِّ وأسأل هللا أْن ي عيننا على ذِّ

 .واألخالق، إنَّه جوادٌ كريم األعمالِّ  ألحسنِّ 

ة األَُول شهرِ صيام عشِر عن الترغيب في /  المجلس الثالث  ،ذي الِحج 

 .تكبير هللا ــ عز  وجل  ــ في العشرو ويوم عرفة،

ِّ العالمين ، والصالة والسالم على نبي ِّنا محمد  الصادق األمين ،الحمد هلل رب 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا بعد، أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سل مكم هللا ـ  :ـأم 

ة األ ولى فقد صحَّ عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال جَّ َما ِمْن )) : عن أيَّام عشرِّ ذي الحِّ

اِلُح فِي ِ ِمْن َهِذِه اأْلَي اِم اْلعَْشِر أَي اٍم اْلعََمُل الص   .((ِهن  أََحبُّ إِلَى َّللا 

ن ، فيدخل فيه الصيام، ألنَّ عامٌّ  في هذا الحديثِّ  لمذكور  ا الصالح   والعمل   ه مِّ

ن أفضلِّ هو بل  الصالحة، األعمالِّ  ها أجًرا، وأكثرِّ  هاها وآكدِّ مِّ ها وأعظمِّ

ها َجْلبًا لِّخ   قَّةِّ القلبِّ  شوعِّ إبعادًا عن المعاصي، وأشد ِّ بعِّ  ، ورِّ
سنِّ الطَّ  ، وح 

ن الصالحات يدِّ مزِّ للِّ صاحبَه دفع يَ الصَّدر، و ، وانشراحِّ األخالقِّ   .مِّ
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ن  صيامِّ س نيَّةِّ وإلى  ة، ذِّ  شهراأليَّامِّ الت ِّسعَةِّ األ ولى مِّ جَّ  األئمة   ذهبَ ي الحِّ

ن أهل العلم، استدالاًل ، وغير  ، والظاهرية  الحديثِّ  وأهل  ، األربعة   هذا ب هم مِّ

نهالنَّبوي الحديث  .، واستنباًطا مِّ

اجِّ  يوم  ي صام   وأفضل   جَّ ن هذه الت ِّسعةِّ  لِّغير الح  ه أجًرا، يوم   مِّ أيَّام، وأكثر 

ِّ  عرفة، وهو اليوم   ِصيَاُم يَْوِم َعَرفَةَ )) : ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال التاسع، لَِّما صحَّ عن النبي 

 .((ف َِر الس نَةَ ال تِي قَْبلَهُ، َوالس نَةَ ال تِي بَْعَدهُ أَْحتَِسُب َعلَى هللاِ أَْن يُكَ 

، ا الحاجُّ فةَ حتى تْرك  صومِّ يومِّ عرَ  العلماءِّ  أكثرِّ  في حق ِّه عندَ  فاألفضل   وأم 

ِّ، تقوَّ يَ  ِّ  تْركَ ألنَّ ى على أعمالِّ الحج  ِّ هو فِّعل  النبي  ه في الحج  فِّعل  و، ملسو هيلع هللا ىلص صيامِّ

، حيث صحَّ عن وعثمان ــ رضي هللا عنهم ــ أبي بكر  وعمرأصحابه 

ِ َصل ى هللاُ )) : ــ رضي هللا عنها ــ َميمونةَ  أَن  الن اَس َشكُّوا فِي ِصيَاِم الن بِي 

َعلَْيِه َوَسل َم يَْوَم َعَرفَةَ، فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه بِِحالٍَب َوُهَو َواقِف  فِي الَمْوقِِف فََشِرَب 

 .((هُ َوالن اُس يَْنُظُروَن ِمنْ 

ِ )) : وثبَت عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ أنَّه قال َحَجْجُت َمَع الن بِي 

َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم فَلَْم يَُصْمهُ، َوَحَجْجُت َمَع أَبِي بَْكٍر فَلَْم يَُصْمهُ، َوَحَجْجُت 

َع ُعثَْماَن فَلَْم يَُصْمهُ، َوأَنَا ََل أَُصوُمهُ َوََل َمَع ُعَمَر فَلَْم يَُصْمهُ، َوَحَجْجُت مَ 

 .((آُمُر بِِه َوََل أَْنَهى َعْنهُ 

ملةِّ العباداتِّ أــ  ــ سدَّدكم هللا  واعلموا  ن ج  التي يَْجد ر  أْن نَهتمَّ بِّها أيَّاَم  نَّ مِّ

َع إليها حثيثًا،  نها كثيًرا، ون سارِّ دَ مِّ  :لعباداتهذه االعشرِّ شديدًا، ونَتزوَّ

حافظة على صالةِّ  :أوَلً  في أوقاتها، ومع الجماعة، والحرص  الفريضةِّ  الم 

 ، واتِّب، وصالةِّ الضُّحى، وس نَّةِّ الوضوء وقيامِّ الليلِّ على النَّوافل كالسُّنَنِّ الرَّ

 .تروالوِّ 

ن تالوةِّ  :ثانيًا هِّ القرآن، وَمن قَ  اإلكثار مِّ َي على ختْمِّ ةً في هذه العشر وِّ مرَّ

 .ه خيًرا كبيًرافقد أْسدَى إلى نفسِّ فأكثر، 

، وإعانة  :ثالثًا ن الصدقة على الفقراء وفي سائرِّ ط رقِّ البِّر ِّ اإلكثار مِّ

م المسلمين، وتفريج    .ك َربِّهِّ

كرِّ هللاِّ  :رابعًا ن ذِّ ه في  اإلكثار مِّ ه وتهليلِّه واستغفارِّ ه وتحميدِّ ودعائِّه وتسبيحِّ

 .سائر األوقات
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نه، مع الَجهرِّ األوقاتوجلَّ ــ في سائر  هللاِّ ــ عزَّ  تكبير :خامًسا ، واإلكثار مِّ

 ."الحمد ، وللِ أكبرُ  هللاُ  أكبرُ  ، وهللاُ ، َل إله إَل هللاُ أكبرُ  هللاُ  أكبرُ  هللاُ ": بِّه

ــ رضي هللا عنهم ــ  الصحابةِّ  في أي ِّام العشرِّ َجَرى عمل   وعلى التكبيرِّ 

ن تالمذتِّ و ُن ُعَمَر َوأَبُو ُهَرْيَرةَ ــ رضي هللا ابْ ))  :التابعين، فصحَّ أنَّ هم مِّ

عنهما ــ كانا يَْخُرَجاِن إِلَى السُّوِق فِي أَي اِم العَْشِر يَُكب َِراِن، َويَُكب ُِر الن اُس 

 .((بِتَْكبِيِرِهَما 

هراَن  أْدَرْكُت الناَس )) : ــ رحمه هللا ــ تلميذ الصحابةوقال ميمون  بن  مِّ

 .((في العْشر، حتى كنُت أَُشب ُههُ باألمواجِ ِمن كثَْرتِها  وإن هم لَيُكب ِرونَ 

ن صالةِّ  هذه األيام إالَّ إنَّه  ال ي كبَّر  في الفريضة، ألنَّ التكبيَر  بعدَ السالمِّ مِّ

اجِّ  إنَّما يَبدأ   الفريضةِّ  الذي يكون  بعدَ صالةِّ  جَّ  : وقت ه لِّغيرِّ الح 

 .أيـ اِم الت شريق، ثم يُقَطع ِمن آِخرِ  العصرِ  إلى صالةِ  يوِم َعرفةَ  ِمن فْجرِ 

لَ  :سادًسا إلى الخلق،  ة األرحام، واإلحسانِّ االهتمام ببِّر ِّ الوالدين، وصِّ

سنِّ   .، وتْركِّ أذيَّةِّ الناسالجوار وح 

ين، واالهتمام بالعلم الشَّ  :سابعًا ِّ رعِّ التفقه في الد ِّ ، حفًظا وتعلًُّما، ودعوةً  ي 

ِّ ، وأحكام العيد، العشر السيَّما أحكام هذهِّ   وأحكام األضحية، وأحكام الحج 

 .هن أرادَ لِّم

ك لنَا في أعمارِّ  نا وأهلينا، نا وأوقاتِّ نا وأقواتِّ نا وأعمالِّ هذا وأسأل هللاَ أْن ي بارِّ

زق والعافية، إنَّه سميع الدعاء ع علينا في األْمن والر ِّ  .وأْن يوس ِّ

لعشر بِفعل الس يئات نفَسه أي ام ا عن ُظلم اإلنسانِ /  المجلس الرابع

 .، وولوج الُمنكراتوالقبائح

ِّ العالمين ، والصالة والسالم على نبي ِّنا محمد  الصادق األمين، الحمد هلل رب 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا بعد، أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سل مكم هللا ــ  :أم 

جَّ في شهر ذِّ  تقع   العشرِّ  أيَّامَ  فإنَّ  ر   األربعةِّ  األشهرِّ  ة، وهو أحد  ي الحِّ م، الح 

ِّ  وشهر    األضحى، وشهر   وعيدِّ  النَّحرِّ  يومِّ  فة، وشهر  عرَ  يومِّ  ، وشهر  الحج 
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رمَ  أيَّامِّ   ةِّ وبقيَّ  هذا الشهرِّ  ةِّ التشريق، وقد قال هللا ــ عزَّ وجلَّ ــ في إثبات ح 

ِ اثْنَا َعَشَر شَ }  :مر  الح   األشهرِّ  ِ إِن  ِعد ةَ الشُُّهوِر ِعْنَد َّللا  ْهًرا فِي ِكتَاِب َّللا 

يُن اْلقَي ُِم فاََل تَْظِلُموا  يَْوَم َخلََق الس َماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَها أَْربَعَة  ُحُرم  ذَِلَك الد ِ

 .{ فِيِهن  أَْنفَُسُكمْ 

ِّ  وصحَّ  َماَن قَِد اْستََداَر َكَهْيئَتِهِ ))  :ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال عن النبي  ُ  إِن  الز  يَْوَم َخلََق َّللا 

الس َمَواِت َواألَْرَض، الس نَةُ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا، ِمْنَها أَْربَعَة  ُحُرم ، ثاَلَث  

ُم، َوَرَجُب ُمَضَر ال ِذي بَْيَن : ُمتََواِليَات   ِة، َوالُمَحر  ذُو القَْعَدِة، َوذُو الِحج 

 .((ُجَماَدى َوَشْعبَاَن 

ن األشهر وغيرِّ  نا في هذا الشهرِّ أنفسَ  مَ أْن نظلِّ  رِّ الحذَ ر أشدَّ أال فلنَحذَ  ه مِّ

ر    سقِّ والفِّ بغير هللا،  لِّفِّ والحَ الالت، والضَّ  بالسيئات والخطايا، والبدعِّ  مِّ الح 

ش ِّ  دوان، والقتلِّ والع   لمِّ جور، والظُّ والف    يبةِّ والكذب، والغِّ  واالقتتال، والغِّ

ل ِّ و ميمة، والحسدِّ والنَّ  هتانِّ والب   في  جورِّ ، والف  والتباغ ض قدالحِّ والغِّ

مات، وأكل الحرام، ف، والقذْ  واللعنِّ  صومة، والسَّبِّ الخ   والنَّظر إلى الم حرَّ

عية ، في النَّاس هاأو إشعالِّ  الفتنِّ  وإحداثِّ  كَّام وإثارةِّ الرَّ والطعنِّ في الح 

ن  عليهم، وع قوق الوالدين، وقطيعةِّ األرحام، واحتقارِّ الناس، والتَّنقُّص مِّ

 شديدًا في األشهرِّ  نا ونهانا عن ذلكهللا ــ جلَّ شأنه ــ قد زجرَ  فإنَّ  أنسابِّهم،

نا، م، وجعلَه ظ لًما ألنفسِّ ر  فاََل تَْظِلُموا فِيِهن  }  :ــ تباَرك وتقدَّس ــفقال  الح 

 .{أَْنفَُسُكْم 

ن البدعِّ  السيئاتِّ  نَّ وأل  في كل ِّ  وتتغلَّظ   كب ر  شتدُّ، وتَ وتَ  ي تَْعظ م  والمعاصِّ  مِّ

زمان، األ ن أفضلِّ ، بل مِّ لٌ ها فاضِّ زمن   العشرِّ  وأيَّام  فاضل،  أو مكان   زمان  

ن تالمذةِّ ــ رحمه هللا ــ  عن قتادةَ  وقد ثبتَ ، وهي أفضل  أيَّامِّ السَّنة وهو مِّ

ا قَْولُهُ ))  :أنَّه قالالصحابةِّ  ْلَم فِي فَِإن  الظُّ  {فاََل تَْظِلُموا فِيِهن  أَْنفَُسُكْم }  :أَم 

اأْلَْشُهِر اْلُحُرِم أَْعَظُم َخِطيئَةً َوِوْزًرا ِمَن الظُّْلِم فِيَما ِسَواَها، َوإِْن َكاَن الظُّْلُم 

ُم ِمْن أََمِرِه َما َشاَء  َ يُعَظ ِ  .((َعلَى ُكل ِ َحاٍل َعِظيًما، َولَِكن  َّللا 

 عن األشهر "تفسيره"ــ رحمه هللا ــ في  بريُّ الط   ريرٍ ابن جَ  وقال اإلمامُ 

رمَ  عظَّمَ  هللاَ  ولكنَّ » :الُحُرم فَ  ،األشهرِّ  هؤالءِّ  ةَ ح   شهورِّ  على سائرِّ  هنَّ وشرَّ

 اهـ.«بالتشريف هنَّ بالتعظيم، كما خصَّ  فيهنَّ  بَ نْ الذَّ  صَّ ، فخَ السَّنةِّ 

ها، فاتقوا هللا َ ن جهةِّ الحسناتِّ بإكثارِّ باركة مِّ بادَ هللا ــ في هذه العشرِّ الم  ــ عِّ

ها وإقاللِّها، أنتم وأهليك   ن جهةِّ السيئات بتْركِّ غاًرا، ذ كوًرا م كباًرا وصِّ ومِّ
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نَّها عظيمة   وإناثًا، وأعينوا بعَضكم على ذلك، فإنَّها أيَّامٌ  األْجر على  قليلة، لكِّ

حيل، عظيمة   الطاعة، سريعة   زرِّ  الرَّ  .على الذَّْنب الوِّ

ه، اللأْن يَنفعَنا بِّما علََّمنا هذا وأسأل هللاَ  هم ، وأْن يَزيدَنا فقًها وعماًل بشرعِّ

رين  نا، وجميعِّ أهلينا، وارفعِّ اغفر لنا، وآلبائِّنا، وأ مهاتِّ  تضر ِّ الضَُّر عن الم 

ن المسلمينَ   .جيبإنََّك سميٌع م   ،في كل ِّ أرض   مِّ

ة/  المجلس الخامس ، ويوم األولى عن التكبير في أي ام عشر ذي الِحج 

 .شريقحر، وأي ام التالن  

ِّ العالمين ، والصالة والسالم على نبي ِّنا محمد  الصادق األمين، الحمد هلل رب 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا بعد، أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سل مكم هللا ــ  :أم 

ج ِّ ذِّ  في أيَّام عشرِّ  لتَّكبيرَ  فإنَّ   السَّلفِّ  عمل   ى عليهِّ رقد جَ  ولىاأل ةي الحِّ

الحِّ  ن أهل ا الصَّ ِّ صلى هللا عليه  هم أصحاب  ، وعلى رأسِّ ولىاأل رونِّ لق  مِّ النَّبي 

 .وسلم

َوَكاَن ))  :جازًما "صحيحه"ــ رحمه هللا ــ في  خاريُّ البُ  قال اإلمامُ  حيثُ 

يَْخُرَجاِن إِلَى السُّوِق فِي أَي اِم ــ رضي هللا عنهما ــ اْبُن ُعَمَر َوأَبُو ُهَرْيَرةَ 

 .((يَُكب ُِر الن اُس بِتَْكبِيِرِهَما العَْشِر يَُكب َِراِن، وَ 

ه   .((إَل  لذلك  انِ خرجَ َل يَ ))  :وزاد غير 

))  :الصحابة تالمذةَ  هران ــ رحمه هللا ــ وهو ِمنمِ  بنُ  يمونُ وقال مَ  

أدركُت الن اس وإنـ هم ليكب ِرون في العشر، حتى كنُت أشب ِههُ باألمواج ِمن 

 .(( كثرتها

 :الصحابة، أن ه قال تالمذةِ  وهو ِمن ناني ــ رحمه هللا ــبُ ثابت ال وصح  عن

، َواأْلَْمُر بَِمك ةَ َعلَى ذَِلَك إِلَى اْليَْوِم، يَُكب ُِر يَُكب ُِروَن أَي اَم اْلعَْشرِ َكاَن الن اُس )) 

 .((الن اُس فِي اأْلَْسَواِق فِي اْلعَْشِر 

ِّ  شروعٌم العلمِّ  أهلِّ  أكثرِّ  عندَ  وهذا التَّكبير   ذكوًرا وإناثًا،  النَّاسِّ  جميعِّ في حق 

ن ليل  ونهار األوقاتِّ  وفي سائرِّ   .ر، وفي السَّفر والحضَ مِّ



12 

 

على َجنبِّه أو  عٌ ضطجِّ ، أو م  أو راكبٌ  ،، أو قائمٌ اإلنسان  وهو جالسٌ  في كب ِّرَ 

ه ، ، والطريقِّ ركبةِّ ، والمَ ، والسوقِّ وفي البيت، والعملِّ مشي، ، أو وهو يَ َظهرِّ

ن األماكِّ هوغيرِّ   .نا مِّ

بوقت،  تقيَّد  ه ال يَ ألنَّ قولَ  ،"قطلَ الم   التَّكبيرِّ ب" العلماءِّ  عندَ  ى هذا التكبير  وي سمَّ 

ِّ وقتِّ  ه المسلم  إذ يقول   ن ليل  أو نهار شاءَ  في أي   .مِّ

ن غ   ويَبدأ   رِّ  روبِّ هذا التكبير مِّ ن شهرِّ  شمسِّ آخِّ  ستمر  ويَ دة، ي القَعْ ذِّ  يوم  مِّ

ن أيَّ  يوم   رِّ آخِّ  روبِّ غ  إلى   .عثم ي قطَ  ام التشريقِّ مِّ

ن هذه العشر امِّ في األيَّ  إالَّ أنـَّه ال ي كبَّر   ن صالةِّ  السالمِّ  بعدَ  الثمانيةِّ األولى مِّ  مِّ

ل ِّيَت في المسجدِّ  ِّ مكان ،أو العملِّ  أو البيتِّ  الفريضة، سواء ص   .أو في أي 

ن صالةِّ  سالمِّ ال بعدَ  الذي يكون   التَّكبيرِّ  وقت   بدأ  يَ إنَّما و  باشرةً م   الفريضةِّ  مِّ

ن الصحابة والتابعين وَمن بعدهم العلماءِّ  أكثرِّ  عندَ  اجِّ جَّ الح   لغيرِّ  ن  مِّ مِّ

ه ةَ ابن تيميَّ  الفقهاء، كما قال اإلمام    :ــ رحمه هللا ــ وغير 

 .عالت شريق، ثم  يُقطَ  أيـ امِ  رِ ِمن آخِ  العصرِ  إلى صالةِ  فةَ عرَ  يومِ  ِمن فجرِ 

الشافعي ــ  كثير   ابن   ، كما قال الحافظ  العمل   الذي عليهِّ  شهر  هذا هو األو

 .رحمه هللا ــ

ينِ  بل، وشمسُ حنٍ  أحمد بنُ  اإلمامُ  قلَ ونَ   نفي، وُموف قُ ي الحَ الس رخسِ  الد ِ

 :ةالحنبلي، وابن تيمي   قُدامةَ  ابنُ  نِ يالد ِ 

ِّ  أصحابِّ  إجماعَ  ن هذا النبي   .الوقت ملسو هيلع هللا ىلص على بدايته مِّ

ى هذا التكبير   قيَّد التَّكبيرِّ ب" العلماءِّ  دَ عن وي سمَّ كرَ ألنَّ  ،"الم   ه ق ي ِّدَ النُّطق  بِّ  هللاِّ  ذِّ

ن صالةِّ  بالسالمِّ بِّه   .الفريضة مِّ

، الثابتةِّ  ــ رضي هللا عنهم ــ الصحابةِّ  بآثارِّ  مشروعٌ  أيًضا وهذا التكبير  

 .العلماء واتفاقِّ 

ِ  فثبتَ  أَن هُ َكاَن يَُكب ُِر بَْعَد ))  :ــ رضي هللا عنه ــ بٍ أبي طال بنِ  عن علي 

َصاَلِة اْلفَْجِر يَْوَم َعَرفَةَ إِلَى َصاَلِة اْلعَْصِر ِمْن آِخِر أَي اِم الت ْشِريِق، َويَُكب ُِر بَْعَد 

 .((اْلعَْصِر 
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َوَكاَن اْبُن  )) :جازًما" صحيحه"ــ رحمه هللا ــ في  البخاريُّ  وقال اإلمامُ 

لََواتِ ــ َرِضَي هللاُ َعْنهُ ــ ُعَمَر  َوَعلَى  ،يَُكب ُِر بِِمنًى تِْلَك األَي اَم، َوَخْلَف الص 

 .(( َوَمْجِلِسِه، َوَمْمَشاهُ تِْلَك األَي اَم َجِميعًا ،َوفِي فُْسَطاِطهِ  ،فَِراِشهِ 

ِمْن َصاَلِة  أَن هُ َكاَن يَُكب ِرُ ))  :ــ رضي هللا عنهما ــ عباٍس  عن ابنِ  وثبتَ 

 .((اْلفَْجِر يَْوَم َعَرفَةَ، إِلَى آِخِر أَي اِم الت ْشِريِق، ََل يَُكب ُِر فِي اْلَمْغِرِب 

شد الحَ  ابن   :ريبكتلا اذه ةعلى مشروعي العلماءِ  اتفاقَ  قلَ نَ  دقو فيد ر 

ي الحنبلي، وابن تيميَّ  ركشِّ ة ــ رحمهم هللا ــ المالكي، والنَّووي الشافعي، والزَّ

 .هموغير  

ن صالةِّ الفريضةِّ  السالمِّ  بعدَ  بهذا التكبيرِّ  كبَّر  وي    كارِّ أذ على الفور، وقبلَ مِّ

ن  نصَّ على ذلك الفقهاء   وقد، الفريضة ما بعدَ  وأدعيةِّ   المذاهبِّ  أهلِّ مِّ

عار  األربعة ختَصٌّ بِّها ، ألنَّ التكبيَر هو شِّ ، وم   ىلع مَ د ِّ ق   اذهلو ،هذه األيَّامِّ

 ركذ ِّ لا

  :مد  قت يذلا ليصفتلا هذا نمِ و

لِّ  يكون   ــــ ن أوَّ ةِّ  يذِّ  عشرِّ  أيَّامِّ  مِّ جَّ طلَق" تكبيرٌ  فةَ عرَ  يومِّ  وحتى فجرِّ  الحِّ " م 

 .فقط

ن فجرِّ  ويَجتمع   ــــ ر أيَّامِّ  فةَ عرَ  يومِّ  مِّ طلَقٌ : "تكبيران التشريقِّ  وحتى آخِّ  "م 

، قيَّدٌ " وَ  في كل ِّ وقت  ن صالةِّ الفريضة "م   .بالسالمِّ مِّ

ِّ  أصحابِّ  ه عنلثبوتِّ  ،بهذا التكبيرِ  ويُستَحبُّ الجهرُ    .ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

َوَكاَن ))  :جازًما" هصحيحِ "ــ رحمه هللا ــ في  البخاريُ  قال اإلمامُ  حيث

يَْخُرَجاِن إِلَى السُّوِق فِي أَي اِم »: ــ امهنع هللا يضر ــ اْبُن ُعَمَر َوأَبُو ُهَرْيَرةَ 

 .((« العَْشِر يَُكب َِراِن، َويَُكب ُِر الن اُس بِتَْكبِيِرِهَما

ُ َعْنهُ ــ َوَكاَن ُعَمُر ــ رَ ))  :وقال أيًضا يَُكب ُِر فِي قُب تِِه بِِمنًى فَيَْسَمعُهُ »ِضَي َّللا 

 .((« أَْهُل الَمْسِجِد، فَيَُكب ُِروَن َويَُكب ُِر أَْهُل األَْسَواِق َحت ى تَْرتَج  ِمنًى تَْكبِيًرا

ا النساءُ   :في حق ِهن   ــ رحمه هللا ــ الحنبليُ  رجبٍ  ابنُ  فقد قال الحافظُ  ،وأم 
جالِّ  في أنَّ النَّساءَ   خالفَ وال» ، هم جماعةً بعًا إذا َصلَّْيَن معَ تَ  ي كب ِّرَن مع الر ِّ

 اهـ.«ها بالتَّكبيرصوتَ  تَخفض   المرأةَ  ولكنَّ 
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وَكانَْت ))  :جازًما" هصحيحِ "في أيًضا ــ رحمه هللا ــ  البخاريُ  وقال اإلمامُ 

ْحِر، وُكن  النساُء يكب ِرَن خلف أبـَاَن َميُمونَةُ ــ رِضي هللاُ عنها ــ تُكب ِر يوَم الن  

جال في المسجد  بن عثمان وعمَر بن عبد العزيز، ليالي الت شريق، مع الر ِ

)). 

هللا صلى هللا  رسولِّ  ــ رضي هللا عنها ــ هي زوج   ميمونةَ  وأمُّ المؤمنينَ 

 .عليه وسلم

جالِّ  بعيدةً  ا إذا كانت المرأة  مَّ وأ ل صوت ها انبِّ األج البالغينَ  عن الرَّ ، وال يَصِّ

 .بالتكبير في حق ِّها الجهر   في شَرع   إليهم،

دَّة   وقد جاءت في هذا التَّكبيرِّ  يغ   عِّ  :ــ رضي هللا عنهم ــ عن الصَّحابةِّ  صِّ

 وللِ  أكبرُ  ، هللاُ وأجلُّ  أكبرُ  كبيًرا، هللاُ  أكبرُ  كبيًرا، هللاُ  أكبرُ  هللاُ ))  :األولى

 .ضي هللا عنهما ــــ ر عباس   عن ابنِّ  ، وثبتتْ ((الحمد 

أعلى وأجلُّ ِمن أْن  أنتَ  ، هللاُ أكبُر كبيًرا، ال لهم  أكبرُ  ، هللاُ أكبرُ  هللاُ ))  :الث انية

 لك، أو يكونَ في المُ  شريك   لكَ  ، أو يكونَ ولد   لكَ  ، أو يكونَ ة  صاحبَ  لكَ  تكونَ 

، وكب ِرهُ  لكَ   ا، ال لهم  نَ لَ  اغفرْ  كبيًرا، ال لهم   أكبرُ  تكبيًرا، هللاُ  وليٌّ ِمن الذُّل ِ

 .سي ــ رضي هللا عنه ــالفارِّ  عن سلمانَ  تْ ، وثبت((نا مْ حَ رْ ا

الحمد  ، وللِ أكبرُ  ، هللاُ أكبرُ  ، وهللاُ ، َل إله إَل  هللاُ أكبرُ  ، هللاُ أكبرُ  هللاُ ))  :الث الثة

 .ــ رضي هللا عنه ــ مسعود   عن ابنِّ  ، وثبتتْ ((

 عن أكثرِّ  منقولة  الصيغة هي ال ــ رحمه هللا ــ أنَّ هذهِّ  تيميةَ  ابن   اإلمام   وذَكرَ 

ِّ  أصحابِّ    .ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

ن الذَّاكرين له كثيًرا، وأْن يجعَل يجعلَنا مِّ  أنْ ــ جلَّ وعال ــ  هذا وأسأل هللاَ 

ن تطمئِّن   ةً نا َرطبَ نَتَ ألسِّ  مَّ ه، وأْن نكوَن مِّ كرِّ كرِّ قلوب   بذِّ هللا، إنَّه سميع   هم بذِّ

 .الدعاء

ي ِمن شعِره وأظفاِره وجلِده في الُمضح ِ  ذِ أخْ ُحكم عن /  المجلس السادس

 .، وقبل ذبح أُضحيتِهأي ام العشر

ِّ العالمينالحمد  ، والصالة والسالم على نبي ِّنا محمد  الصادق األمين، هلل رب 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين
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ا بعد، أيُّها اإلخوة الفضالء ــ سل مكم هللا ــ  :أم 

ةِ ذِ  ألَُوُل ِمن شهرِ العشُر ا فإذا دخلَتِ  ريدَ األضحيةِّ  :ي الِحج  يٌّ عن  فإنَّ م  َمنهِّ

ن شَ  األخذِّ  ه وجِّ عْ مِّ ه وأظفارِّ ه حتى يَذبحَ رِّ صحيحِّ "جاء في ه، لَِّما أضحيتَ  لدِّ

ِّ  "مسلم   َي فاََل )) : قالأنَّه ملسو هيلع هللا ىلص  عن النبي   إِذَا َدَخلَِت اْلعَْشُر َوأََراَد أََحُدُكْم أَْن يَُضح ِ

 .((يََمس  ِمْن َشعَِرِه َوبََشِرِه َشْيئًا 

ِ » :ــ رحمه هللا ــ الشافعيُ  الن وويُ  ايركز وبأ وقال الفقيهُ   والُمراد بالن هي 

ن إزالةِّ  الَمنع   :والقَْلمِ  عن الحْلقِ  ن  نع  والمَ  ،هأو غيرِّ  ،رِّ أو كسْ  ،بقْلم   فرِّ الظ   مِّ مِّ

 ، أو غيرِّ بِّنَْوَرة  أو أخذ   ،إحراق  أو  ،تف  أو نَ  ،أو تقصير   ،بحْلق   عرِّ الشَّ  إزالةِّ 

ن  ذلكَ  ، وغيرِّ والرأسِّ  ،والشاربِّ  ،واإلبطِّ  ،ةِّ العانَ ر  شعْ  وسواءٌ  ،ذلك مِّ

 اهـ.«هنِّ بدَ  عورِّ ش  

فقد  :ه شيئًا عن عمدٍ لدِ ه أو جِ فرِ ه أو ظُ رِ ِمن شعْ  األضحيةِ  ُمريدُ  فإْن أَخذَ 

 .لماءالع عليه، باتفاقِّ  ارةَ ، وال كفَّ السُّنةَ  ، وخالفَ أساءَ 

ينِ  ُموف قُ  حيث قال اإلمامُ   :هــ رحمه هللا ــ، وغيرُ  الحنبليُ  ةَ قدامَ  ابنُ  الد ِ
عمدًا أو  ه  فعلَ  إجماًعا، وسواءٌ  عليهِّ  تعالى، وال فِّديةَ استغفَر هللا َ  فإْن فعَلَ »

 اهـ.«نسيانًا

ن حينِّ  :ذِ ِمن األخْ  الَمنعِ  بدأ وقتُ ويَ  ةِّ ذِّ  شهرِّ  إهاللِّ هاللِّ  مِّ جَّ حتى  ي الحِّ

ي أ ضحيَتَة، سواءٌ  يَذبحَ  لِّ  ذ بَِّحت يومَ  الم ضح ِّ ن  ثاني يوم   أو العيد، أو في أوَّ مِّ

سلم  "جاَء في لَِّما ، أيَّام التشريق ِّ عن " صحيحِّ م  َمْن َكاَن ))  :ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال النبي 

ِة، فاََل  يَأُْخذَن  ِمْن َشْعِرِه، َوََل ِمْن  لَهُ ِذْبح  يَْذبَُحهُ، فَِإذَا أُِهل  ِهاَلُل ِذي اْلِحج 

َي   .((أَْظفَاِرِه َشْيئًا َحت ى يَُضح ِ

ًرا، ى األُضحيةَ وَ وَمن نَ  ن شهر ذِّ  ا في اليوم الثامنِّ كَمن نواهَ  ُمتأخ ِ ةِّ مِّ جَّ  ي الحِّ

ن شعرِّ  ه عن األْخذِّ إمساكِّ  مثاًل، فوقت   ن حين ه وأظفارِّ ه وجلدِّ مِّ ه يَبدأ مِّ

 .حصلَت له هذه الن ِّية

ا بالن ِسبةِ  ي م  هم، مِ رِ وغي وبناتٍ  ِمن زوجٍة وأبناءٍ  البيتِ  ألهلِ  وأم  ن يَُضح ِ

 :د ٍ أو أُم ٍ هم ِمن أٍب أو زوجٍ أو ابٍن أو جَ عولُ عنهم َمن يَ 

كم   كمِّ فح  ي عنهم، في شرَ  هم كح  َضح ِّ كونَ الم  كما  عن األْخذِّ  ع لهم أْن ي مسِّ

ك، وي كرَ   .ذ  ه لهم األخْ ي مسِّ
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 .، وغيرهمالمالكية، والحنابلة :ِمنهمأكثر الفقهاء،  لوقلاهب وإلى هذا ذ

 :ثالثة وذلك ألمور

فتَى بِّ  أنَّ هذا اإلمساكَ  :لاألو   ، ــ رحمهم هللا ــ الصالحِّ  لفِّ السَّ  ه في عهدِّ م 

ِّ يمِّ التَّ  سليمانَ عن صحَّ  حيث   َكاَن اْبُن ِسيِريَن )) : ه قالأنَّ ــ ــ رحمه هللا  ي 

ُجُل ِمْن َشْعِرِه، َحت ى يَْكَرَه أَْن يَْحِلَق  يَْكَرهُ إذَا َدَخلَ  اْلعَْشُر أَْن يَأُْخذَ الر 

ْبيَاُن فِي اْلعَْشِر   .((الص ِ

يرينَ  وابن   ن التابعينَ  سِّ ــ رضي هللا عنهم  الصحابةِّ  تالمذةِّ  ــ رحمه هللا ــ مِّ

ن التابعينَ ه عن غيرِّ  وال ي عَرف   ،ــ  .خالف مِّ

ي، مع الم   في األضحيةِّ  شاركة  م   م نوع  له   تقد جعلَ  ةَ عيرأنَّ الشَّ  :الثاني ضح ِّ

 .ذاألخْ  كِّ كم ترْ ه في ح  معَ  كونَ شترِّ في الثواب، فيَ  وهي المشاركة  

عَ ق عليهم ذلك، ف، وي طلَ ونم ضحُّ  فِّ والع رْ  رعِّ في الشَّ  الجميعَ  أنَّ  :الثالث  ش رِّ

هَ و لهم اإلمساك    .ذلهم األخْ  ك رِّ

ين وقد َدل  على اعتباِرهم  ــ رضي هللا عنه ــ أيوب   صحَّ عن أبي ما :ُمَضح ِ

ُجُل ))  :فقال؟ ملسو هيلع هللا ىلصهللا ِّ  رسولِّ  كانت الضحايا على عهدِّ  كيفَ : أنَّه س ئلَ  َكاَن الر 

ي بِالش اةِ   .((َعْنهُ َوَعْن أَْهِل بَْيتِِه  يَُضح ِ

ا أضجَ وصحَّ أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بِاْسِم هللاِ، اللُهم  تَقَب ْل ))  :ها قاليذبحَ ه لِّ ع أضحيتَ لمَّ

ٍد  ٍد، َوآِل ُمَحم   .((ِمْن ُمَحم 

ن أزواجِّ  وإيَّاكم بما سمعتم، ووَهبَ  نفعني هللا   ياتِّ لنَا مِّ ةَ نا وذ ر ِّ أعي ن،  نا ق رَّ

، والنظرِّ إليه في جن ِّاتِّ النَّعيم، إنَّه ك ريم وأكرَمنا وإيَّاهم برضوانِّه، والجنَّةِّ

 .رحيم

 .مشروعية األضحيةعن /  المجلس السابع

ِّ العالمين ، والصالة والسالم على نبي ِّنا محمد  الصادق األمين، الحمد هلل رب 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا بعدُ   :الء ــ سل مكم هللا ــضَ الفُ  ، أيُّها اإلخوةُ أم 
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ِذي  َعشر ِمن أي امِ  يومٍ  فِعلُها في آِخرِ  تأك دُ التي يَ  الجليلةِ  فإن  ِمن العباداتِ 

ِة األولى  : ىاألضحَ  عيدِ  وهو يومُ  ،الِحج 

 .األضاحي بذبحِّ  بَّ إلى هللاِّ قرُّ التَّ 

ن أعظمِّ  األضحية  إذِّ   في جميعِّ  العامُّ  ك  النُّسُّ  اإلسالم، وهيَ  شعائرِّ  مِّ

لَّ  قرون  المَ  ك  األمصار، والنُّسُّ  ن مِّ ــ عليه السالم ــ إبراهيم  ةِّ بالصالة، وهي مِّ

رْ  لَّ عِّ بانا بات ِّ الذي أ مِّ ستفيضةِّ  النَّبويةِّ  بالسُّنَّةِّ  ه، وهي مشروعةٌ تِّ مِّ  ، وبالقولِّ الم 

ى رسول  فقد ضَ  ،عنه ملسو هيلع هللا ىلص علِّ والفِّ  ى المسلمونَ ملسو هيلع هللا ىلص، وضَ  هللاِّ  حَّ ه، بل معَ  حَّ

ى ملسو هيلع هللا ىلص حتى في وضَ  ه ــ رضي هللا عنهم ــ غنًما ى أصحابَ فر، وأعطَ السَّ حَّ

 قادر  عليهانبغي لِّ ، فال يَ قطُّ  َك األضحيةَ ه ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه ترَ حوا بها، ولم يأت عنلي ضَ 

 .هاك  ترْ 

طبةِّ  ملسو هيلع هللا ىلص قال للناسِّ  صحَّ أنَّ النبيَّ وقد  بًااألضحِّ  عيدِّ  في خ  َرغ ِّ عل ًِّما وم   )): ى م 

َل َما نَْبَدأُ بِِه فِي يَْوِمنَا َهذَا أَْن نَُصل َِي، ثُم  نَْرِجَع، فَنَْنَحَر، فََمْن فَعََل ذَِلَك  إِن  أَو 

 .((فَقَْد أََصاَب ُسن تَنَا 

ذَبََح َرُسوُل هللاِ َصل ى هللاُ )) : ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال وبانَ عن ثَ  وصحَّ 

، فَلَْم أََزْل أُْطِعُمهُ «أَْصِلْح لَْحَم َهِذهِ : يَا ثَْوبَانُ »: تَهُ، ثُم  قَالَ َعلَْيِه َوَسل َم َضِحي  

 .((ِمْنَها َحت ى قَِدَم اْلَمِدينَةَ 

ِ َصل ى هللاُ )) : ــ رضي هللا عنه ــ عامر   وصحَّ عن ع قبةَ بنِّ  أَن  َرُسوَل َّللا 

 .((ا َعلَى َصَحابَتِِه َضَحايَا َعلَْيِه َوَسل َم أَْعَطاهُ َغنًَما يَْقِسُمهَ 

 : ، فَمن بعَدهم ِمن الفقهاء على، والتابعينَ ِمن الصحابةِ  العلمِ  أهلِ  وأكثرُ 

 .«س نَّةٌ مؤكَّدَةٌ ال واجبة أنَّ األضحيةَ »

 :واجبة بأمور عد ة، ِمنها َل واْستُِدل  على كونِها ُسن ة مؤك دة

َلً  إِذَا )) : ملسو هيلع هللا ىلص قال يبنلاـ رضي هللا عنها ــ أنَّ ما صحَّ عن أم ِّ َسلَمةَ ـ ــ أو 

َي فاََل يََمس  ِمْن َشعَدَخلَِت اْلعَْشُر َوأََراَد أََحُدُكْم أَْن يُ   .((ِرِه َوبََشِرِه َشْيئًا َضح ِ

 :ِمن هذا الحديث ووْجه اَلستدَللِ 

ي، والواجب   بإرادةِّ  ملسو هيلع هللا ىلص علَّق األضحيةَ  أنَّ النَّبيَّ   .على اإلرادة ال ي علَّق   الم ضح ِّ
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 األضحيةِّ  ــ رضي هللا عنهم ــ في تَْركِّ  عن الصحابةِّ  الواردةِّ  باآلثارِّ  ــ ثانيًا

 .هاوجوبِّ  والق درة، وترك هم يَد لُّ على عدمِّ  ارِّ مع اليَسَ 

يد   بنِّ  عن حذيفةَ  ثبَتَ  حيثً  أَْيُت أَبَا بَْكٍر رَ )) : ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال أَسِّ

يَاِن، َمَخافَةَ أَْن يُْستَن  بِِهَما   .((َوُعَمَر ــ َرِضَي هللاُ َعْنُهَما ــ َوَما يَُضح ِ

لَقَْد َهَمْمُت )) : األنصاري ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال عن أبي مسعود   وثبَتَ 

، َمَخافَةَ أَْن يُْحَسَب أَن َها َحتْم  َواِجب  أَْن أََدَع اأْلُْضِحيَةَ، َوإِن ِي لَِمْن أَْيَسِرُكْم بَِها

)). 

 ُسن ةِ "في باب " صحيحه"ــ رحمه هللا ــ في  البخاريُ  وقال اإلمامُ 

ِهَي ُسن ة  )) : ــ هنع هللا يضر ــ وقال ابن عمر» :جازًما" ةضحيَ األُ 

 اهـ.«((َوَمْعُروف  

ن » :الظاهري ــ رحمه هللا ــ  حزمٍ  ابنُ  وقال الفقيهُ  ال يَصحُّ عن أحد  مِّ

 اهـ.«واجبة أنَّ األضحيةَ  الصحابةِّ 

ى وهو يَخشَ وَمن ضَ   له، حيث   الحسنِّ  هللاِّ  ر بموعودِّ ، فلي بشِّ والحاجةَ  ى الفقرَ حَّ

رة بالجزاءِّ  قال  فقدالكثير،  والثوابِّ  ي خلِّف ه عليه في الدنيا بالبَدَل، وفي اآلخِّ

بِيِل هللا فَِمْنُكْم َمْن يَْبَخُل َوَمْن َها أَْنتُْم َهُؤََلِء تُْدَعْوَن ِلتُْنِفقُوا فِي سَ } : سبحانه

 . {يَْبَخْل فَِإن َما يَْبَخُل َعْن نَْفِسِه 

صلى هللا  عنه   ولم يأتِّ » :عبد البَر ِ المالكي ــ رحمه هللا ــ ابنُ  وقال الحافظُ 

وسِّ يها، فال يَنبغِّ إل ، ونَدَبَ األضحيةَ  عليه وسلم أنَّه تََركَ   اهـ.«تْركها ر  ي لِّم 

َمن َوَجَد َسعَةً فلم )) : ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال ريرةَ عن أبي ه   وثبَتَ 

ِ فال يَْقَربَن  ُمَصال نا   .((يَُضح 

 لَِّما تقدَّم في حديثِّ  :الفقهاءِ  أكثرِ  في الس فر أيًضا عندَ  وتُستَحبُّ األضحيةُ 

ن  فر، وأخذَ يأكل  في السَّ  حَّىملسو هيلع هللا ىلص ضَ  ــ رضي هللا عنه ــ أنَّ النبيَّ  وبانَ ثَ  مِّ

 .إلى المدينة لَ ها حتى وصَ لحمِّ 

تاَم أْن يجعلَنا مفاتيَح للخير، مَ  هللاَ  هذا وأسأل   َن لنَا الخِّ غاليَق للشر، وأْن ي حسِّ

 .، إنَّه بَرٌّ رحيموالجنَّةِّ  والخاتمة، ويتجاوَز عن تتقصيرنا، وي كرَمنا برضاه  

 .األضحية شيء ِمن أحكامعن /  ثامنالمجلس ال
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ِّ العالمين ، حمد  الصادق األمينوالصالة والسالم على نبي ِّنا م، الحمد هلل رب 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا بعدُ   :الء ــ سل مكم هللا ــضَ الفُ  ، أيُّها اإلخوةُ أم 

 ِّ ُ بِهِ )) : ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال فقد صحَّ عن النبي  يِن  َمْن يُِرِد َّللا   .((َخْيًرا يُفَق ِهُّ فِي الد ِ

 باألضحيةِ  تعل ِقةِ المُ  الفقهيةِ  جملةً ِمن األحكامِ  ــ هللاُ  وُدونكم ــ سد دكمُ 

ي  :والُمضح ِ

األربعة،  إَل ِمن هذه األصنافِ  العلماءِ  سائرِ  عندَ  َل تُجزأُ  األضحيةُ  أوًَل ــ

باًشا ونِّعاًجا، ت يوًسا  كوًرا، ذ  ز  عْ والمَ  ،أن  والضَّ  ،والبقر   ،اإلبل   :وهي وإناثًا، كِّ

 .ًزاوَمعْ 

ه ولو بيتِّ  وأهلِّ  جلِّ عن الر ِّ  أ  ت جزِّ  ز  كاملة  أو َمعْ  كاملة   بشاة   األضحية   ثانيًا ــ

هم وطعام   البيت، ه في نفسِّ معَ  سكنونَ هم متزوًجا، ما دام أنَّهم يَ كان بعض  

شتََرك بينَوشراب   : رضي هللا عنه ــ أنَّه قالــ  صحَّ عن أبي أيوب  هم، لَِّما هم م 

ي بِالش اِة َعْنهُ َوَعْن ))  ِ َصل ى هللا َعلْيِه وَسل َم يَُضح ِ ُجُل فِي َعْهِد الن بِي  َكاَن الر 

 .((أَْهِل بَْيتِِه، فَيَأُْكلُوَن َويُْطِعُموَن 

ا إذا كان لكل ِّ و نفردةً مِّ  واحد   أمَّ ل، ستقِّ م  لة، ومطبخها ستقِّ ا نفقة م  لهَ  نهم َشقةً م 

 .تخ صُّه ضحيةٌ ه أ  فلَ 

 ــ ةبَ رغُ  يف بٍ از  عُ  وأ ،ةوٍ خإ وأ ،هئِ انبأو بٍ أك ــ اعً م نَ ونكسيَ وَمن كانوا 

 :وأرادوا األضحيةَ 

حُّ لهم االشتراك  فإنَّه ال يَ   مهنمِّ  دح  او ل  ك عفديَ  ث  يحب األضحية، في ثَمنِّ  صِّ

ي أحد   ،اهنِّ مث نمِّ  ءٌ زج ن مالِّ بل ي ضح ِّ ك  هم مِّ ، ةبالن ِّيَّ  ه في األجرِّ هم معَ ه، وي شرِّ

نهموإْن  ن بابِّ ه في مالِّ أْن ي ساعدَ  أحبَّ أحدٌ مِّ عِّ  ها مِّ ه  المشاركة معَ له ال التَّبرُّ

 .ذلك جازَ  في األضحيةِّ 

ُ  ثالثًا ــ لُ  يبدأ ن  االنتهاءِّ  بعدَ  العيدِّ  ض َحى يومِّ  نمِّ  :األضحيةِ  وقتِ  أو  مِّ

يَ وخطبتِّ ه صالتِّ   .عليه ت األ ضحية  ه، وس م ِّ

ملسو هيلع هللا ىلص  فيه النبيُّ  بحَ ألنَّه الوقت الذي ذَ  ،الذبح أوقاتِّ  هو أفضل   وهذا الوقت  

ِّ ئه، لِّمَ لم ت جزِّ  العيدِّ  صالةِّ  ها قبلَ حَ َمن ذبَ ه، وضحيتَ أ   صلى  ا صحَّ عن النبي 
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َمْن َكاَن ذَبََح قَْبَل أَْن يَُصل َِي فَْليُِعْد َمَكانََها، َوَمْن لَْم )) : هللا عليه وسلم أنَّه قال

 .((يَُكْن ذَبََح فَْليَْذبَْح بِاْسِم هللاِ 

ا َمن كان في مكانٍ   شمسِّ  طلوعِّ  بعدَ  نتظر  فإنَّه يَ  ،العيد الةُ فيه ص َل تُقامُ  وأم 

مح   ها قِّيدَ وارتفاعِّ  العيدِّ  يومِّ   .هأضحيتَ  ذبح  ثم يَ  ،هوخطبتِّ  العيدِّ  صالةِّ  قَْدرَ ر 

ا آِخرُ  ن أ اليومِّ  شمسِّ  روب  غ   :ي فهواألضاحِ  ذبحِ  وقتِ  وأم   يَّامِّ الثاني مِّ

 .التشريق

، العاشرَ  اليومَ  :يعنيه، ــ بعدَ  ويومانِّ  العيدِّ  يوم   ،ثالثة الذبحِّ  فتكون أيَّام  

 .ه ــشمسِّ  روبِّ إلى غ   الثاني عشرَ  الحادي عشر، واليومَ  واليومَ 

 .ــ رضي هللا عنهم ــ عن الصحابةِّ  ، وهو الثابت  العلمِّ  أهلِّ  وبهذا قال أكثر  

 :عشر وهو الثالثُ  التشريقِ  امِ ِمن أي   األخيرِ  في اليومِ  َمن ذبحَ  ام  أو

ها ال هم على أنَّ ه، وأكثر  ضحيتِّ أ   في إجزاءِّ  خالفٌ  ــ ــ رحمهم هللا فللعلماءِّ 

 .أت جزِّ 

ن الع   َسليمةً  أْن تكونَ  في األضحيةِّ  السُّنَّة   ــ رابعًا  .يوبمِّ

ُ التي َل تُجزِ  وِمن العيوبِ   : همأو أكثرِ  ،العلماءِ  جميعِ  عندَ  أ

وعة  أو ها، ومقطن  مرض  البي ِّ  ها، والمريضة  البي ِّن  عور   والعوراء   العمياء  

جلِّ  مكسورة   ها، ج  رَ البي ِّن  عَ  والعرجاء   شلولة  ، والمَ أو الظَّهرِّ  أو اليدِّ  الر ِّ

ها أو التي ها أو مقطوعة  أكثرِّ كل ِّ  ذنِّ ، ومقطوعة  األ  اله زالِّ  والهزيلة  الشديدة  

لِّ   .ةرباء ، والمقطوعة  اإلليَ ا، والجَ لهَ  ت بال أ ذنين، والتي ال أسنانَ قَ خ 

 :األضحية وإجزاءِ  ةِ ح  في ِص  تي َل تُؤثرُ ال وِمن العيوبِ 

لقةً  األضحية  بما ال قَْرنَ  ن ذ  خصِّ القْرن، والمَ  مكسورِّ بأو  له خِّ كور ي  مِّ

لقَ   .ذنة، والقطع اليسير أو الشَّق  أو الكي  في األ  األضاحي، وما ال ذنََب له خِّ

َحايَا ََل يَُجوُز ِمنَ )) : ثبَت أنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص قالقد و اْلعَْوَراُء اْلبَي ُِن َعَوُرَها، : الض 

َواْلعَْرَجاُء اْلبَي ُِن َعَرُجَها، َواْلَمِريَضةُ اْلبَي ُِن َمَرُضَها، َواْلعَْجفَاُء ال تِي ََل تُْنِقي 

)). 
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َحايَا ))  :وصحَّ  أَن  َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر ــ رضي هللا عنه ــ َكاَن يَت ِقي ِمَن الض 

، َوال تِي نَقََص ِمْن َخْلِقَها : اْلبُْدنِ وَ   .((ال تِي لَْم تُِسن 

 :األضحية في لحمِ  العلماءِ  أكثرِ  عندَ  بُّ ستحَ المُ  خامًسا ــ

 هو وأهله الثلث، لثبوتِّ  الثلث، ويأكلَ  هديَ ي بالثلث، ويَ ح ِّ ضَ الم   أْن يَتصدقَ 

 .ــ رضي هللا عنهم ــ ذلك عن الصحابةِّ 

ِّ وقد صحَّ عن الن ُكلُوا )) : األضاحي حومِّ ل   في شأنِّ  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه قال للناسِّ  بي 

 .((َواد ِخُروا َوتََصد قُوا 

ن أضحيتِّ فإْن لم يأكل الم ضَ  ي مِّ ها جاز، وكان جميعَ  الفقراءَ  ه شيئًا، وأطعمَ ح ِّ

 نهاي مِّ ه ولم ي عطِّ عليها قرابتَ  مَ سنون، وكذلك َمن أولَ والمَ  تارًكا لألفضلِّ 

ًرا فعلِّ  الفقراء جازَ  قص ِّ  ه أجرٌ سنون، وفاتَ والمَ  تارًكا لألفضلِّ وه، وكان م 

 .عظيم

ن لحمِّ  ى الكافر  أْن ي عطَ  ويجوز   ، السيَّما إْن كان العلماءِّ  أكثرِّ  عندَ  األضحيةِّ  مِّ

هه على اإلسالم، أو دفعًا لِّ قلبِّ  تأليفِّ أو لِّ  ،جاًرا  .وأذاه شر ِّ

ى بالغنمِّ َمن ضَ  سادًسا ــ ِّ  نها ما كان موافقًا ألضحيةِّ مِّ  ألفضل  فا ،حَّ  النبي 

ن جميعِّ  ــ رضي هللا عنه  نها، وقد صحَّ عن أنس  الجهات، ثم األقرب مِّ  ملسو هيلع هللا ىلص مِّ

ى الن بِيُّ َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم بَِكْبَشْيِن أَْملََحْيِن أَْقَرنَْيِن، )) : ــ أنَّه قال َضح 

ى َوَكب َر ذَبََحُهَما بِيَدِ   .((ِه، َوَسم 

ن السوادِّ  ه شيءٌ شوب  الذي يَ  األبيض   :هو واألملحُ   عينيهِّ  ه وبينَ في أظالفِّ  مِّ

كِّ   .هوَمبَارِّ

نَيفِّ  بنِّ  عن َسهلِّ  ا ثبتَ ة، لِّمَ َسمينَ األضحية   أْن تكونَ  بُّ وي ستحَ  ــ رضي  ح 

ُن األُْضِحي ةَ بِاْلمَ ))  :هللا عنه ــ أنَّه قال ِدينَِة، َوَكاَن الُمْسِلُموَن ُكن ا نَُسم ِ

نُوَن   .((يَُسم ِ

نِ  ِمن جهةِ  األضحيةُ  سابعًا ــ  :إلى قسمين تنقسمُ  الس ِ

 .زوالَمعْ  والبقرُ  اإلبلُ  :لاألو   سمُ القِ 
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نها في األضحيةِّ  أ  على أنَّه ال ي جزِّ  العلماء   الثالثة قد اتفقَ  األصناف   وهذهِّ   مِّ

 .إال الثَّنِّيُّ فما فوق

ما أتمَّ سنتين  :وِمن البقرِ في الثانية،  ودخلَ  ما أتمَّ َسنَةً  :زيُّ ِمن الَمعْ والث نِ 

 .في السادسة سنين ودخلَ  ما أتمَّ خمسَ  :وِمن اإلبلِ في الثالثة،  ودخلَ 

 .نمِمن الغَ  الضأنُ  :الثاني سمُ القِ 

 .العلم أهلِّ  سائرِّ  فما فوق عندَ  نه إال الَجذَع  مِّ  أ  وال ي جزِّ 

ِ والَجذَُع عل تَّةَ  :ى األصح   .فما فوق السابعِّ  في الشهرِّ  ، ودخلَ أشهر   ما أتمَّ سِّ

ينه، اكم بما سمعتم، وإيَّ  نفعني هللا   ِّ وزادنا فقًها في دِّ العالمين،  والحمد هلل رب 

 .لينعلى المرسَ  وسالمٌ 

 .شيء ِمن أحكام عيد األضحىعن / ( 1) تاسعالمجلس ال

ِّ العالمين ، والصالة والسالم على نبي ِّنا محمد  الصادق األمين، الحمد هلل رب 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين

ا بعدُ   :ــ سل مكم هللا ــ الءُ ضَ الفُ  ، أيُّها اإلخوةُ أم 

 ى، وإن ه يُشَرعُ األضحَ  الثاني، وهو عيدُ  المسلمينَ  عيدِ  م على مشارفِ فإن كُ 

 :لكم فيه عد ة أمور

ل  .العيد صالةِ  أداءُ  :األو 

ن أعظمِّ  صالة  العيدِّ و ها رسول   اإلسالمِّ  شعائرِّ  مِّ  هللاِّ  في هذا اليوم، وقد صالَّ

لفاؤ  فِّعلِّ   على ملسو هيلع هللا ىلص، وداومَ  ه ــ رضي هللا عنهم ــ، ه وأصحاب  ها هو وخ 

ن األعياد،  ها في عيد  عنهم تْرك   زمنِّه، ولم يأتِّ  في زمنِّه وبعدَ  والمسلمونَ  مِّ

َشِهْدُت الِعيَد َمَع )) : أنَّه قال باس ــ رضي هللا عنهما ــصحَّ عن ابن عوقد 

 ُ ِ َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم، َوأَبِي بَْكٍر، َوُعَمَر، َوُعثَْماَن ــ َرِضَي َّللا  َرُسوِل َّللا 

 .((َعْنُهْم ــ، فَُكلُُّهْم َكانُوا يَُصلُّوَن قَْبَل الُخْطبَِة 

ِّ عن أمُّ عطيَّةَ  ه،ه ملسو هيلع هللا ىلص وبأمرِ ها في عهدِ دنَ شهبل حتى النساء ُكن  يَ  ــ  فصح 

ُكن ا نُْؤَمُر أَْن نَْخُرَج يَْوَم اْلِعيِد، َحت ى نُْخِرَج )) : رضي هللا عنها ــ أنَّها قالت
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َن اْلبِْكَر ِمْن ِخْدِرَها، َحت ى نُْخِرَج اْلُحي َض، فَيَُكن  َخْلَف الن اِس، فَيَُكب ِرْ 

 .((بِتَْكبِيِرِهْم، َويَْدُعوَن بُِدَعائِِهْم، يَْرُجوَن بََرَكةَ ذَِلَك اْليَْوِم َوُطْهَرتَهُ 

تطيبةً تَخر   ءِّ صالةِّ العيدِّ فالت ألداإذا خرجَ  رأةَ المَ  إال أنَّ  تزي ِّ ج م  ، نةً ، وال م 

جاب، فإذا خرجَ  بغيرِّ  وال سافرةً  فةِّ  ت على هذهِّ حِّ  علِّ فِّ  ت بينَ جَمعَ فقد  الص ِّ

 .تنةالفِّ  السُّنَّة، واجتنابِّ 

ها فتِّ صِّ  اها على نفسِّ قضَ : في التشهدِ  اإلمامَ  أو أدَركَ  العيدِ  صالةُ  وَمن فاتتهُ 

 .أكثر الفقهاء بهذ اذه ىلإو ،الصَّحيحة النَّبويةِّ  في األحاديثِّ  المشهورةِّ 

ما  بأطيبِ  بُ طي ِ الثياب، والت   فيه بأحسنِ  لُ ، والتجمُّ للعيدِ  اَلغتسالُ  :الثاني

 .يبِمن الط ِ  جدُ يَ 

َكاَن يَْشَهُد )) : العيد أنَّه مويعمر ــ رضي هللا عنه ــ في  عن ابنِّ  ثبَتَ  ث  يح

َماِم، ثُم  يَْرِجُع إِلَى بَْيتِِه فَيَْغتَِسُل ُغْسلَهُ ِمَن اْلَجنَابَِة،  َصاَلةَ اْلفَْجِر َمَع اإْلِ

ِعْنَدهُ، ثُم  يَْخُرُج َحت ى يَأْتَِي اْلُمَصل ى َويَْلبَُس أَْحَسَن ثِيَابِِه، َويَتََطي ُب بِأَْطيَِب َما 

َمامُ  َماُم َصل ى َمعَهُ ، فَيَْجِلُس فِيِه َحت ى يَِجيُء اإْلِ  .((فَِإذَا َجاَء اإْلِ

 وِمن الغُسلِ » :ــ رحمه هللا ــ الشافعيُ  الن وويُ  ايركز وبأ وقال الفقيهُ 

 ساء  والن ِّ  جال  الر ِّ  تفاق، سواءٌ أحد  باال لكل   ، وهو س نَّةٌ العيدينِّ  غ سل   :الَمسنونِ 

ينةِّ  بيان، ألنَّه ي راد  والص ِّ  ن أهلِّ للز ِّ  معة، فإنَّه لِّقطعِّ الج   ها، بخالفِّ ، وكلُّهم مِّ

 اهـ.«ها على الصَّحيح، فاخت صَّ بحاضرِّ الرائحةِّ 

في  العلماءَ  بينَ  وال خالفَ » :الحنبلي ــ رحمه هللا ــ رجبٍ  ابنُ  وقال الحافظُ 

 اهـ.«واألعياد معةِّ الج   شهودِّ الثياب لِّ  أجودِّ  لبسِّ  استحبابِّ 

 ما يَقدرونَ  أحسنَ  بيان  الص ِّ  ويَلبس  » :ــ رحمه هللا ــ الشافعيُ  وقال اإلمامُ 

 اهـ.«كوًرا وإناثًاعليه ذ  

 بُّونَ ستحِّ يَ  العلمِّ  أهلَ  سمعت  » :ــ رحمه هللا ــ أنٍس  بنُ  مالكُ  وقال اإلمامُ 

ينةَ   اهـ.«عيد في كل ِّ  والتَّطيبَ  الز ِّ

 رجعوا ِمن صالةِ حتى تَ  الفجرِ  أذانِ  بعدَ  موا شيئًا ِمن األكلِ طعَ أْن َل تَ : الثالث

 .العيد
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ن التابعينَ  سي بِّ الم   بنِّ اعن  ثبَتَ  حيث   الصحابة ــ رحمه هللا ــ  تالمذةِّ  وهو مِّ

اَل )) : أنـَّه قال ِة، َوََل يَْفعَلُوَن َكاَن اْلُمْسِلُموَن يَأُْكلُوَن فِي يَْوِم اْلِفْطِر قَْبَل الص 

 .((ذَِلَك يَْوَم الن ْحِر 

 :أيوأجمعوا ــ » :المالكي ــ رحمه هللا ــالَحفيد  ُرشدٍ  ابنُ  وقال الفقيهُ 

رَ العلماء ــ على أنـَّه ي ستحَ  َصلَّى،  طرِّ الفِّ  في عيدِّ  بُّ أْن ي فطِّ ِّ إلى الم  قبل الغ دو 

رَ  ن الصَّالة صرافِّ االن األضَحى إالَّ بعدَ  يومَ  وأْن ال ي فطِّ  اهـ.«مِّ

 ، وهللاُ ، َل إله إَل هللاُ أكبرُ  هللاُ  أكبرُ  هللاُ " :بِه مع الجهرِ  التكبيرِ  إظهارُ  :الرابع

ن حين الخروجِّ ، "الحمد ، وللِ أكبرُ  هللاُ  أكبرُ   حتى يأتيَ  العيد إلى صالةِّ  مِّ

 .العيد صالةَ  لي َصليَّ بالناسِّ  اإلمام  

ا الن ِ  ل   رجال   بحضرةِّ  إذا ك نَّ  جهرنَ فال يَ  ،ساءوأم   أو كانت أصوات هنَّ تَصِّ

 .، ويَخفِّضنإليهم

أنـ ه كان إذا غَدا يوم األضحى )) : عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ وثبتَ 

ويوم الفطر، يجهُر بالت كبير حت ى يأتي المصل ى، ثم  يكب ِر حت ى يأتي اإلمام 

)). 

في  رِّ التَّكبي إظهار   ي شَرع  » : ــالحنبلي ــ رحمه هللا رجبٍ  ابنُ  وقال الحافظُ 

ن العلماءِّ  ، وهو إجماعٌ في األمصارِّ  إلى العيدينِّ  الخروجِّ  بينَهم  ، وال ي علم  مِّ

 اهـ.«النَّحر في عيدِّ  خالفٌ 

ةِ ذِ  عشرِ  أي امَ  وَمن كب رَ   عيدِ  طر، ويومَ الفِ  عيدِ  ، ويومَ لىاألُو ي الِحج 

 :التشريق ى، وأي امَ األضحَ 

ا التكبير  لِّ  ي كب ِّر  فإنَّه  ه، وأمَّ  في ألفاظِّ  توافق  م   بصوت   مع الناسِّ  يُّ الجماعِّ  وحدِّ

صلى هللا عليه  عن النبي َسويًّا، فال ي عرف   وينتهونَ  يَبتدئونَ  التكبير، بحيث  

 .التابعين نعه ــ رضي هللا عنهم ــ، وال ، وال عن أصحابِّ وسلم

الباطل  ه، ومعرفةِّ باعِّ الحق وات ِّ  نا لمعرفةقَ تعالى أْن يوف ِّ هذا وأسأل هللا َ 

المستقيم، اللهم تجاوز عن تقصيرنا وسيئاتنا،  ه، وأْن يهدينَا الصراطَ واجتنابِّ 

 .م جيب أهلينا، إنَّك سميعٌ  جميعِّ ينا وا ولوالدِّ واغفر لنَ

 .عن شيء ِمن أحكام عيد األضحى/ ( 2) المجلس العاشر
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ِّ العالمين ، والصالة والسالم على نبي ِّنا محمد  الصادق األمين، الحمد هلل رب 

 .جمعينوعلى آله وأصحابه أ

ا بعدُ   :ــ سل مكم هللا ــ الءُ ضَ الفُ  ، أيُّها اإلخوةُ أم 

 ى، وإن ه يُشَرعُ األضحَ  الثاني، وهو عيدُ  المسلمينَ  عيدِ  م على مشارفِ فإن كُ 

 :أمور أيًضا عد ةُ  السابقِ  في الدرِس  لكم فيه مع ما تقد مَ 

لاأل  كم إلى ُمصل ى العيدِ ذهابُ  مشيًا، وأْن يكونَ  العيدِ  أْن تذهبوا إلى صالةِ  :و 

 .رآخَ  كم ِمن طريقٍ ، ورجوعُ ِمن طريقِ 

َكاَن الن بِيُّ َصل ى هللاُ )) : صحَّ عن جابر ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قاللَِّما  كلذو

 .((ط ِريَق َعلَْيِه َوَسل َم إِذَا َكاَن يَْوُم ِعيٍد َخالََف ال

 :أيــ وأجمعوا » :ُرشد الحفيد المالكي ــ رحمه هللا ــ ابنُ  وقال الفقيهُ 

ن غيرِّ  رجعَ أْن يَ  على أنَّه ي ستحبُّ العلماء ــ  ى عليها، التي مشَ  الطريقِّ  مِّ

ن فِّ  ذلكَ  لثبوتِّ   اهـ.« والسالم ــ ه ــ عليه الصالة  علِّ مِّ

بيش   وثبتَ  ر ِّ بن ح  َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْلَخط اِب )) : أنَّه قالــ رحمه هللا ــ  عن زِّ

 .((فِي يَْوِم فِْطٍر أَْو فِي يَْوِم أَْضَحى فِي ثَْوِب قُْطٍن ُمتَلَب ِبًا بِِه يَْمِشي 

َكتََب إِلَْينَا ُعَمُر ْبُن َعْبِد )) : عن ابن ب رقان ــ رحمه هللا ــ أنَّه قال وثبتَ 

 .((أَْن يَأْتَِي اْلِعيَد َماِشيًا فَْليَْفعَْل  َمِن اْستََطاَع ِمْنُكمْ : اْلعَِزيزِ 

بُّونَ  العلمِّ  أهلِّ  أكثر  » :ــ رحمه هللا ــ رمذيُ الت ِ  وقال اإلمامُ   أْن يَخرجَ  يَستحِّ

 اهـ.«ماشيًا إلى العيدِّ  جل  الرَّ 

 التكبيراتِ مع  نينِ ذُ األُ  أو فُروعِ  بينِ المنكِ  إلى َحذوِ  اليدينِ  رفعُ  :نيثاال

لِ  صالةِ  ِمن الزوائدِ  لِ بعَد تكبيرِة اإلحرام األولى الركعةِ  العيد، في أو   ، وأو 

 .القراءة قبلَ و بعَد تكبيرِة الِقياِم، الثانيةِ  الركعةِ 

 رفع   عن الصحابةِّ  ثبتَ » :ــ رحمه هللا ــ وزيةِ الجَ  ابن قي ِمِ  قال اإلمامُ  حيثُ 

 اهـ.«العيدين في تكبيراتِّ  اليدينِّ 

 في تكبيراتِّ  وَرفع  اليدينِّ » :ــ رحمه هللا ــ الشافعيُ  البغويُ  وقال اإلمامُ 

 اهـ.«العلم أهلِّ  أكثرِّ  عندَ  س نَّةٌ  العيدِّ 
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 .يحتى تَتنتهِ  العيدِ  خطبةِ  ِلسماعِ  الجلوسُ : ثالثال

 الهاتفِّ  أو رسائلِّ  ،بالعيدِّ  التهنئةِّ ب االنشغالِّ ك ،بشيءِّ  اهعِّ امس نع لغِّ شننَ  الو

، لِّـَما في ذلك مع الغيرِّ  الكالمِّ ، أو الحاضرينَ  عانقةِّ م  أو  ه،ومكالماتِّ  الجوالِّ 

ن االنشغالِّ   ، واإلخاللِّ ستمعينَ على الم   ، والتَّشويشِّ بالخطبةِّ  عن االنتفاعِّ  مِّ

كرش العلمِّ ومجالس ضورِّ ح   بأدبِّ   .الذ ِّ

هَ » :المالكي ــ رحمه هللا ــ بط الٍ  ابنُ  وقد قال الفقيهُ   النَّاسِّ  كالمَ  العلماء   وَكرِّ

 اهـ.«بخط  يَ  واإلمام  

ِّ  سعيد   حَّ عن أبيوص دري  ِ )) : أنَّه قال ــ رضي هللا عنه ــ الخ  َكاَن َرُسوُل َّللا 

ُل َشْيٍء  َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم يَْخُرُج يَْوَم الِفْطِر َواألَْضَحى إِلَى الُمَصل ى، فَأَو 

ِس، َوالن اُس ُجلُوس  َعلَى يَْبَدأُ بِِه الص الَةُ، ثُم  يَْنَصِرُف، فَيَقُوُم ُمقَابَِل الن ا

 .((ُصفُوفِِهْم فَيَِعُظُهْم، َويُوِصيِهْم، َويَأُْمُرُهْم 

، في يوِمه، بعَد العيدب والجيرانِ  واألصحابِ  رابةِ والقَ  األهلِ  تهنئةُ  :رابعال

 .هوأعذبِ  الكالمِ  ، بطي ِبِ صالتِه

ها عن لثبوتِّ " نكومِّ ا نَّ مِّ  هللا   لَ تقبَّ " :التهنئةِ  يغِ ِمن ِص  ما يُقالُ  وأفضلُ 

 .الصحابة ــ رضي هللا عنهم ــ

فِّعل  » :ن هاإ، بالعيدِ  اآلُجِريُّ ــ رحمه هللا ــ عن التهنئةِ  وقال اإلمامُ 

 اهـ.«، وقول  العلماءالصحابةِّ 

ُ َعلَْيِه َوَسل َم َكانَوا إِذَا اْلتَقَْوا يَ )) : وثبتَ  ِ َصل ى َّللا  ْوَم أَن  أَْصَحاُب َرُسوِل َّللا 

ُ ِمن ا َوِمْنَك : اْلِعيِد، يَقُوُل بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض   .((تَقَب َل َّللا 

  :واعلموا ــ سد دكم هللا ــ

 وأيَّامَ  الفطرِّ  عيدِّ  ى ويومَ األضحَ  عيدِّ  يومَ  أْن يصومَ  ألحد   ال يجوز  أنَّه  ــــ

ِّ م  ال لِّ  ،التشريقِّ  وال  ،حاج   لِّ ا، وال قاض  فرضً ، وال لِّ ر  ناذِّ بالصيام، وال لِّ  ع  تطو 

العلماء، وقد صحَّ عن أبي اتفاقِّ بوية والنَّ  سُّنَّةِّ بال التحريمِّ  هم، لثبوتِّ لغيرِّ 

ِّ  سعيد   دري  نََهى الن بِيُّ َصل ى هللاُ َعلَْيِه )) : ــ رضي هللا عنه ــ أنَّه قال الخ 

 .((َوَسل َم َعْن َصْوِم يَْوِم الِفْطِر َوالن ْحِر 
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ِّ  ويجوز   ــــ  ، لثبوتِّ التشريقِّ  أيَّامَ  جد هديًا أْن يصومَ الذي لم يَ  عِّ تمت ِّ الم   للحاج 

  .ذلك في السُّنَّة النبوية

 اليومَ  :عنييَ  ــ ىاألضحَ  عيدِّ  يومِّ  التي بعدَ  الثالثة   ام  األيَّ  :هي الت شريقِ  امُ وأي  

 .ــ الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر

، ًضا إال لَِّمن لم يَجد الـَهْديا وال فرْ ها ال تطوعً صيام   ال يجوز وهذه األيـَّام  

ــ رضي هللا عنهما ــ  عمرَ  وابنِّ  عائشةَ  صحَّ عنلِّـَما ، العلماءِّ  أكثرِّ  عندِّ 

لم يَُرخ ص في أيام الت شريق أن يَُصْمَن إَل  لمن لم يجد )) : أنـَّهما قاال

 .((الـَهْدي  

 :واعلموا أيًضا

، ال عيدَ ميالد  فاألضحى،  ، وعيد  الفطرِّ  ، عيد  إال عيدانَ  أنَّه ال عيدَ للمسلمينَ 

ب   عيدَ ، وال أ م    عيدَ  ، والثورة  عيدَ وال   .، وال غيرهاح 

: العيدِّ  إنَّ جنسَ » :دمحم بن إبراهيم آل الشيخ ــ رحمه هللا ــ قال العالمةُ  دقو

 اهـ.«إلى هللا تعالى وق ربةٌ  فيه أنـَّه عبادةٌ  األصل  

ن نصوصِّ  ال ت ؤخذ   ت  والعبادا والق َرب   عن أنس ــ  الشريعة، وقد ثبتَ  إال مِّ

ِ َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل َم اْلَمِدينَةَ )) : رضي هللا عنه ــ أنَّه قال قَِدَم َرُسوُل َّللا 

يِهَما ُكن ا نَْلعَُب فِ : َما َهذَاِن اْليَْوَماِن؟ قَالُوا: َولَُهْم يَْوَماِن يَْلعَبُوَن فِيِهَما، فَقَالَ 

ِ َصل ى هللاُ َعلَْيِه َوَسل مَ  َ قَْد أَْبَدلَُكْم بِِهَما : فِي اْلَجاِهِلي ِة، فَقَاَل َرُسوُل َّللا  إِن  َّللا 

 .((يَْوَم اأْلَْضَحى، َويَْوَم اْلِفْطِر : َخْيًرا ِمْنُهَما

مة العُ  على أنَّ  دلُّ وهذا يَ » :هذا الحديث ثيمين ــ رحمه هللا ــ عقبَ وقال العال 

ثَ  بُّ ملسو هيلع هللا ىلص ال ي حِّ  الرسولَ  دِّ التي  الشَّرعيةِّ  أ مـَّته أعيادًا سوى األعيادِّ  أْن ت حِّ

 اهـ.«ــ عزَّ وجل  ــ ها هللا  عَ شرَ 

ك لنَا في أعمارنا وأعمالنا وأقواتنا وأوقاتنا  هذا وأسأل هللاَ  تعالى أْن ي بارِّ

ع علينا و زق والعافية، إنَّك وأهلينا وأوالدنا، اللهم وس ِّ عليهم في األْمن والر ِّ

 .الدعاء سميع  
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 الفهارس

 :ةمد ِّ قم  لا

 [ 2 :صفحة ]

ل ة األ َول/  المجلس األوَّ جَّ  .عن فضل أيَّام عشر شهر ذي الحِّ

ن صفحة]   [ 5ــ  3: مِّ

نها أيَّام /  المجلس الثاني عن الترغيب في االجتهاد بالطاعات واإلكثار مِّ

ة األ ولى جَّ  .عشر شهر ذي الحِّ

ن صفح]   [ 7ــ  5: ةمِّ

ة األ َول، ويوم /  المجلس الثالث جَّ عن الترغيب في صيام عشرِّ شهرِّ ذي الحِّ

 .عرفة، وتكبير هللا ــ عزَّ وجلَّ ــ في العشر

ن صفحة]   [ 9ــ  7: مِّ

عن ظ لم اإلنسانِّ نفَسه أيَّام العشر بفِّعل السَّيئات والقبائح، /  المجلس الرابع

نكرات  .وولوج الم 

ن صفحة]   [ 11ــ  9 :مِّ

ة األولى، ويوم /  المجلس الخامس جَّ عن التكبير في أيَّام عشر ذي الحِّ

 .النَّحر، وأيَّام التشريق

ن صفحة]   [ 14ــ  11: مِّ

ه في أيَّام /  المجلس السادس ه وجلدِّ ه وأظفارِّ ن شعرِّ ي مِّ كم أْخذِّ الم ضح ِّ عن ح 

 .العشر، وقبل ذبح أ ضحيتِّه

ن صفحة]   [ 16ــ  14: مِّ

 .عن مشروعية األضحية/  لس السابعالمج

ن صفحة]   [ 18ــ  16: مِّ
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ن أحكام األضحية/  المجلس الثامن  .عن شيء مِّ

ن صفحة]   [ 22ــ  18: مِّ

ن أحكام عيد األضحى/ ( 1) المجلس التاسع  .عن شيء مِّ

ن صفحة]   [ 24ــ  22: مِّ

ن أحكام عيد األضحى/ ( 2) المجلس العاشر  .عن شيء مِّ

ن صفحة]   [ 27ــ  24: مِّ

 .الفهارس

ن صفحة]   [ 29ــ  28: مِّ

 

 

 


