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 ىلة األوجاألحكام الفقهية الخاصة بأيام عشر ذي الح

 

دمحم الصادق األمين،  النَّبيعلى والسالم العالمين، والصالة  الحمد هلل رب   

 .والتابعينوعلى آله وأصحابه 

ا بعد    :، يَا طلب العلم والفقه ــ ال ِزلت ِمن هللا في عون وتسديد ــأمَّ

 : فهذه رسالة فقهية بعنوان

 .«ة األ َولاألحكام الفقهية الخاصة بأيَّام عشر شهر ذي الِحجَّ »

 .بها في الدنيا واآلخرة، إنَّه سميع الدعاء اكوأسأل هللا الكريم أْن ينفعني وإيَّ 

وسوف يكون الكالم عن هذه األحكام في ثمان وقفات، ليسهل ضبطها 

 .واإللمام بها

عتمد، فأقول مستعينًا باهلل ــ جلَّ وعال ــ، وهو ا عين وحده، وعليه الم  لم 

 :نه الم ستمدومِ 

 .عن المراد بأيَّام العشر / الوقفة األولى

، وأبو داود (3963و  8389و  8223)، وأحمد (969)أخرج البخاري 

عن ابن ( 3727)واللفظ له، وابن ماجه  ،(757)، والترمذي (2383)

  :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  ــرضي هللا عنهما  ــعباس 

ِ ِمْن َهِذِه األَيَّاِم العَْشرِ » )) اِلح  فِيِهنَّ أََحبُّ إِلَى َّللاَّ ، «َما ِمْن أَيَّاٍم العََمل  الصَّ

ِ َصلَّى َّللاَّ  : فَقَال وا ِ؟ فَقَاَل َرس ول  َّللاَّ ِ، َواَل الِجَهاد  فِي َسبِيِل َّللاَّ يَا َرس وَل َّللاَّ

ٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَْم » :َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ، إِالَّ َرج  َواَل الِجَهاد  فِي َسبِيِل َّللاَّ

 .((« يَْرِجْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيءٍ 

 :بلفظ ،(3333)وأخرجه الدارمي 

ةِ » )) َواَل : ، قِيلَ «َما اْلعََمل ، فِي أَيَّاٍم أَْفَضَل ِمَن اْلعََمِل فِي َعْشِر ِذي اْلِحجَّ

ِ؟ قَالَ اْلِجهَ  ٌل َخَرَج بِنَْفِسِه »: اد  فِي َسبِيِل َّللاَّ ِ، إاِلَّ َرج  َواَل اْلِجَهاد  فِي َسبِيِل َّللاَّ

 .((« َوَماِلِه ث مَّ لَْم يَْرِجْع بَِشْيءٍ 
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 .وإسناده حسن

 :ام العشر في هذا الحديثوالمراد بأي  

ن عشر ال يَّاماأل جَّ شهر ذ  األولى م  اإلمام رواية  ، كما هو صريحةي الح 

 .وغيره ،ــرحمه هللا  ــالدارمي 

ها أنَّ  ــعنها   رضي هللا ــعن عائشة ( 3376)" صحيحه"في وأخرج مسلم 

 :قالت

 .((َما َرأَْيت  َرس وَل هللاِ َصلَّى هللا  َعلَْيِه َوَسلََّم َصائًِما فِي اْلعَْشِر قَطُّ )) 

 :راد بالعشر في هذا الحديثوالم  

ن شهر ذي الح   ولىالتسعة األام األيَّ   .ةجَّ م 

شرح صحيح "في  ــرحمه هللا  ــقال الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي و

 (:7711:رقم - 023/ 8) "مسلم

ل ذي الح  األيَّ  :راد بالعشر هناوالم  » ن أوَّ ا مَّ وهذا م  : ة، قالواجَّ ام التسعة م 

 اهـ.«يُتأول

لطائف "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 (:212: ص) "المعارف

 .امنه تسعة أيَّ ما صام م  ة، وإنَّ جَّ صام عشر ذي الح   :وهذا كما ي قال»

ما إنَّ : "ة، وقالجَّ صام عشر ذي الح  : قاليُ  أنْ كره ولهذا كان ابن سيرين ي  

 ."صام التسع: قاليُ 

ن لم ي   ضاف إلى العشر هو الصيام المُ  :فقد يقولونم الجمهور، كره وهُ وم 

ه ق على ذلك العشر، ألنَّ حر، ويُطل  نه، وهو ما عدا يوم النَّ صيام ما يُمكن م  

 اهـ.«أكثر العشر

 .األولى ةعن فضل أيَّام عشر ذي الِحجَّ /  الوقفة الثانية
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ل  أليام فاضلة، وأيَّ ج  عشر ذي الح   أيَّام إنَّ  ام جليلة، ام معظمة، وأيَّ ة األُو 

بل ، وت ْعُظم فيه الخطايا والسيئات، ام مباركة، إذ تُضاعف فيها الحسناتوأيَّ 

ل  أيام السَّن ة وأعظمها وأفضلها  .هي أج 

ن  :وقد نصَّ جمع ِمن العلماء على ن أيَّام أنها أفضل م  العشر األخيرة م 

 .شهر رمضان

ه هللا  كٍر  أيَّامها وأنَّ  العشر،أيَّام في كتابه العزيز بشأن  ــجلَّ وعال  ــوقد نوَّ ذ 

 :"الحج"في سورة  ــعزَّ شأنه  ــله سبحانه، فقال 

ِ فِي أَيَّاٍم َمْعل وَماٍت }  وا اْسَم َّللاَّ  .{َويَْذك ر 

: عند حديث رقم" )صحيحه"في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام البخاري و

969:) 

 اهـ.«((أَيَّام  العَْشِر  :{فِي أَيَّاٍم َمْعل وَماٍت }  )) :وقال ابن عباس»

ًما بالعشر" الفجر"في أول سورة  ــ وجلَّ  عزَّ ــ هللا وقال  َواْلفَْجِر } : ُمقس 

 .{َولَيَاٍل َعْشٍر 

( 021/ 22) "تفسيره"في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام ابن جرير الطبري و

 :عند هذه اآلية

 :والصواب ِمن القول في ذلك عندنا»

ن أهل التأويل عليه ها عشر األضحىأنَّ  ة م   اهـ.«إلجماع الُحجَّ

، (023/  8) "تفسيره"في الشافعي ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن كثير 

 :عند هذه اآلية

ة، كما قال ابن عباس، وابن جَّ عشر ذي الح   :راد بهاوالليالي العشر الم  »

ن السلف والخ  الز    اهـ.«لفبير، ومجاهد، وغير واحد م 

ه ُسئل عن قوله أنَّ ــ رحمه هللا ــ التابعي بن األجدع وصحَّ عن مسروق 

 :فقال {َولَيَاٍل َعْشٍر } : تعالى

 .((ِهَي أَْفَضل  أَيَّاِم السَّنَِة )) 
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ر الطبري في ، وابن جري(3328" )مصنفه"أخرجه عبد الرزاق في 

 .(897/ 23" )تفسيره"

 .العشر وأْكب ره وأظهره أيَّاموأعلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمر 

واللفظ له، وغيرهما، عن ( 757)، والترمذي (969)أخرج البخاري حيث 

 :النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال أنَّ  ــرضي هللا عنهما  ــابن عباس 

ِ ِمْن َهِذِه اأْلَيَّاِم الْ ))  اِلح  فِيِهنَّ أََحبُّ إِلَى َّللاَّ عَْشِر، َما ِمْن أَيَّاٍم اْلعََمل  الصَّ

ِ؟ فَقَالَ : فَقَال وا ِ َواَل اْلِجَهاد  فِي َسبِيِل َّللاَّ َواَل اْلِجَهاد  فِي َسبِيِل : يَا َرس وَل َّللاَّ

ٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَْم يَْرِجْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيٍء  ِ إاِلَّ َرج   .((َّللاَّ

 :بلفظ( 3335)وأخرجه الدارمي 

ِ َعزَّ َوَجلَّ َواَل أَْعَظَم أَْجًرا ِمْن َخْيٍر يَْعَمل ه  فِي َما ِمْن َعَمٍل أَ ))  ْزَكى ِعْنَد َّللاَّ

ِ قَالَ : َعْشِر اأْلَْضَحى، قِيلَ  ِ : َواَل اْلِجَهاد  فِي َسبِيِل َّللاَّ َواَل اْلِجَهاد  فِي َسبِيِل َّللاَّ

ٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَْم يَ   .((ْرِجْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيٍء َعزَّ َوَجلَّ إِالَّ َرج 

 .وإسناده حسن

جة األولى عشرام لم اإلنسان نفسه أيَّ عن ظ  /  الوقفة الثالثة بفعل  ذي الح ِ

 .السيئات والقبائح

رم، وشهر ة، وهو أحد األشهر األربعة الحُ جَّ أيَّام العشر تقع في شهر ذي الح  

 أيَّاماألضحى، وشهر حر وعيد الحج، وشهر يوم عرفة، وشهر يوم النَّ 

رمة هذا الشهر وبقية في إثبات حُ  ــ وجلَّ  عزَّ  ــالتشريق، وقد قال هللا 

 :"التوبة"في سورة  األشهر الحرم

ِ يَْوَم َخلََق  } ِ اثْنَا َعَشَر َشْهًرا فِي ِكتَاِب َّللاَّ إِنَّ ِعدَّةَ الشُّه وِر ِعْنَد َّللاَّ

وا فِيِهنَّ  ين  اْلقَي ِم  فاََل تَْظِلم  ٌم ذَِلَك الد ِ ر  السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَها أَْربَعَةٌ ح 

 .{ أَْنف َسك مْ 

رضي هللا  ــكرة عن أبي ب   ،(3679)، ومسلم (8397)وأخرج البخاري 

 :قال أنَّهعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ــعنه 



5 

 

َماَن قَِد اْستََداَر َكَهْيئَتِِه يَْوَم َخلََق َّللاَّ  السََّمَواِت َواألَْرَض، السَّنَة  ))  إِنَّ الزَّ

تََواِليَاتٌ  ٌم، ثاَلٌَث م  ر  ِة، ذ و : اثْنَا َعَشَر َشْهًرا، ِمْنَها أَْربَعَةٌ ح  القَْعَدِة، َوذ و الِحجَّ

َماَدى َوَشْعبَاَن  َضَر الَِّذي بَْيَن ج  م ، َوَرَجب  م  َحرَّ  .((َوالم 

ن نظلم أنفسنا في هذا الشهر فلن حذر أشدَّ الحذر أنْ أال  األشهر  وغيره م 

الُحرم بالسيئات والخطايا، والبدع والضالالت، والفسق والفجور، والظلم 

ش والكذب، والغيبة والبهتان والنميمة، والعدوان، والقتل وا القتتال، والغ 

ل   والحقد، والفجور في الخصومة، والسَّب واللعن والقذف،  والحسد والغ 

مات،  قد  ــجلَّ شأنه  ــفإن هللا  وإحداث الفتن أو إشعالها، والنظر إلى الُمحرَّ

 :عن ذلك فقال سبحانه ناونهانا ر  زج  

وا فِيِهنَّ أَْنف َسك ْم  }  .{فاََل تَْظِلم 

ن البدع والمعاصي ت ْعُظم وتشتد ، وتكبُر وتتغلَّظ في كل  وألنَّ  السيئات م 

 .زمان أو مكان فاضل

 .ن أفضل األزمانام العشر زمنها فاضل، بل م  وأيَّ 

بن دعامة عن قتادة  ،(36693" )تفسير ابن جرير الطبري"وقد ثبت في 

 :قال حمه هللا ــ أنَّهــ رالتابعي 

ا قَْول ه  ))  وا فِيِهنَّ أَْنف َسك ْم }  :أَمَّ ِم  {فاََل تَْظِلم  ر  فَِإنَّ الظُّْلَم فِي اأْلَْشه ِر اْلح 

أَْعَظم  َخِطيئَةً َوِوْزًرا ِمَن الظُّْلِم فِيَما ِسَواَها، َوإِْن َكاَن الظُّْلم  َعلَى ك ل ِ َحاٍل 

 َ م  ِمْن أََمِرِه َما َشاَء َعِظيًما، َولَِكنَّ َّللاَّ  .(( ي عَظ ِ

( 227/ 72" )تفسيره"في ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام ابن جرير الطبري 

 :عند هذه اآلية عن هذه األشهر

فهن على سائر شهور السَّنة، » ولكن هللا عظَّم ُحرمة هؤالء األشهر وشرَّ

 اهـ.«ب فيهن بالتعظيم، كما خص هن بالتشريفنْ فخص  الذَّ 

ة األولىعشام عن االجتهاد في الطاعات أيَّ /  الوقفة الرابعة  .ر ذي الِحجَّ

ام الفاضلة في هذه األيَّ  ،ويتأكد عليه ،وينبغي له ،جدر بالمسلما يَ مَّ مِ  إنَّ 

 :لىة األ وج  عشر ذي الحِ  أيَّامالمعظَّمة 
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ن  يحرص غاية الحرص على نفسه، وعلى أهل بيته،أْن  ن حوله م  وعلى م 

ن المُ  أنْ  ات، وأبناء وبنات، وإخوان وأخواتهمَّ أباء وأُ  كثرين فيها يكونوا م 

ن األعمال الصالحة، والمُ   .سارعين إليهام 

هم بفضلها، ويُرغ    ر  د   بهم باالجتهاد فيها، ويكون قُ فيُذ ك   دوة لهم في الج 

 .واالجتهاد

 :وشديًدا اجميعً ولنَحذر 

ن المُ في هذه األيَّام العشر الشيطان طناثب   يُ  أنْ  تكاسلين، الذين ال ، فنكون م 

ام أيَّ  عظَّمة، فإنَّ يغتنمون الفُرص، وال يهتمون باأليام الفاضلة، والمواسم المُ 

ن ُحرم خيرها ام قليلة، لكنَّ العشر أيَّ  ها عظيمة األجور، سريعة الرحيل، م 

ن أجْ  م خيًرا كثيًرا ر ومضاعفة حسنات فقدوبركتها وما فيها م   .ُحر 

 .ــ رحمهم هللا ــ يجتهدون فيها شديدًاالسلف الصالح كان وقد 

 :قالأنَّه  ــ رحمه هللا ــ  عن القاسم بن أبي أيوب ،(3335)فأخرج الدارمي 

بَْيرٍ ))  إِذَا َدَخَل أَيَّام  اْلعَْشِر اْجتََهَد اْجتَِهاًدا َشِديًدا َحتَّى َما  َكاَن َسِعيد  ْبن  ج 

 .((يََكاد  يَْقِدر  َعلَْيِه 

  .وإسناده حسن

ن ذلك وأْبي ن للمؤمن وأشرح لصدره وأشحذ لهمته قول النبي  وأعظم م 

 :صَّحيحملسو هيلع هللا ىلص ال

 (( ِ َواَل أَْعَظَم أَْجًرا ِمْن َخْيٍر يَْعَمل ه  ــ َعزَّ َوَجلَّ ــ َما ِمْن َعَمٍل أَْزَكى ِعْنَد َّللاَّ

ِ قَالَ : فِي َعْشِر اأْلَْضَحى، قِيلَ  َواَل اْلِجَهاد  فِي َسبِيِل : َواَل اْلِجَهاد  فِي َسبِيِل َّللاَّ

ٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِلِه فَلَْم يَْرِجْع ِمْن ذَِلكَ  ِ َعزَّ َوَجلَّ إاِلَّ َرج   .((بَِشْيٍء  َّللاَّ

 هذا الترغيب، وهذا األجر الكبير؟فما ذا نُريد بعد هذا الفضل، و

ن العبادات،   أال فلنحرص على اإلكثار في هذه العشر المباركة الفاضلة م 

ن الطاعات،  ونزيد ن ليلها ونهارها بالقُربات، ُمر عْ ون م  ونكون فيها م 

الخير والسعادة والراحة في  ننالإلى الخيرات، حتى السَّبَّاقين  المسارعين

 .رةعلى هللا في الدار اآلخ  العرض ، ويوم ناالدنيا، وفي قبورنا حيات
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 .ىلجة األ وام عشر ذي الحِ صيام أيَّ مشروعية عن /  الوقفة الخامسة

 :العشر له حاالن أيَّامالصيام في 

 .ن العشرمِ  ىلام الثمانية األوصيام األيَّ عن : لالحال األوَّ 

ن أهل العلم ،والظاهرية ،وصيامها مستحب عند األئمة األربعة ، وغيرهم م 

 .بل نُق ل اإلجماع على ذلك

ن الصحابةوقد كان هذا الصيام مشهوًرا في عصر السَّ   ،لف الصالح م 

ن بعدهم ،والتابعين  .فم 

 :ل عليهويد  

عن  ،(7735:رقم - 257/ 3" )مصنفه"ما أخرجه عبد الرزاق في  ــ 7

 :قالــ رحمه هللا ــ أنَّه عثمان بن ُموهب 

ٌل قَالَ ))  إِنَّ َعِليَّ أَيَّاًما ِمْن َرَمَضاَن، أَفَأَص وم  : َسِمْعت  أَبَا ه َرْيَرةَ َوَسأَلَه  َرج 

ًعا؟ قَالَ  ْع بَْعد   اَل، َوِلَم؟ اْبَدأْ بَِحق ِ : اْلعَْشَر تََطوُّ ِ، ث مَّ تََطوَّ  .(( َما ِشئْتَ َّللاَّ

 .وإسناده صحيح

 :ووجه االستدالل ِمن هذا األثر

لم يُنكر على الرجل التطوع بصيام العشر،  ــرضي هللا عنه  ــأبا هريرة  أنَّ 

ه على ذلك إذا قض   ن شهر رمضانبل أقرَّ  .ى ما بقي عليه م 

لف الصالح، وعلى رأسهم صيامها معروٌف في عهد السَّ  أنَّ وهذا يدل  على 

 .ــ مرضي هللا عنه ــالصحابة 

بسند صحيح عن ابن  ،(9223) "مصنفه"أبي شيبة في  وأخرج ابن  ــ 2

 :قال أنَّهــ رحمه هللا ــ عون 

ِة ك ل ِِه ))  ٌد يَص وم  اْلعَْشَر َعْشَر ِذي اْلِحجَّ َحمَّ  .((َكاَن م 

ن كبار فقهاء التابعين تالمذة الصحابة: ودمحم، هو يرين، م   .ابن س 
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 :استحبابه أيًضاقوي وي  

ِ ِمْن ))  :حيحبي ملسو هيلع هللا ىلص الصَّ قول النَّ  اِلح  فِيِهنَّ أََحبُّ إِلَى َّللاَّ َما ِمْن أَيَّاٍم العََمل  الصَّ

 .((َهِذِه األَيَّاِم العَْشِر 

 :ن هذا الحديثووجه االستدالل مِ 

ن األعمال العمل الصالح المذكور فيه عام، فيدخل فيه الصيام، ألنَّ  أنْ  ه م 

ن أفضلها وآكدها ،صالحةال  .بل م 

ب  جمْ  ن المُ وقد ب وَّ  :على هذا الحديث ــرحمهم هللا  ــثين حد   ع م 

 .«باٌب في صوم  الع شر»

ن المُ جدًا نه جماعات كثيرة واستنبط م   ثين والفقهاء استحباب صيام م  حد  

 :منهم، العشر

وأبو جعفر الطحاوي الحنفي، وابن حزم  األثرم تلميذ اإلمام أحمد بن حنبل،

ووي الشافعي، ين ابن قدامة الحنبلي، وأبو زكريا النَّ الظاهري، وموفق الد   

ين الطبري الشافعي، وابن رجب الحنبلي، وابن حجر العسقالني ب الد   ح  ومُ 

بن دمحم الشافعي، والشوكاني، وابن باز، وابن عثيمين، وحافظ حكمي، وزيد 

 .ــ رحمهم هللا ــ يوبيتلي آدم اإلهادي، ودمحم ع

 :وفقهاء ك ثر أيًضا ِمن

 .ــ رحمهم هللا ــ ،ةابلالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحن

 "صحيحه"الذي أخرجه مسلم في  ــرضي هللا عنها  ــا قول عائشة وأمَّ 

(7711:) 

 .((َما َرأَْيت  َرس وَل هللاِ َصلَّى هللا  َعلَْيِه َوَسلََّم َصائًِما فِي اْلعَْشِر قَطُّ  ))

ن السَّ  ا عن أحٍد بعينه م  ن الفقهاء لف الصالح أو م  فلم أجد نصًّ ن بعدهم م  مَّ

استدلَّ به على عدم استحباب صيام هذه األيام،  أنَّهالمشهورين وأصحابهم 

 .ها بدعةأو كراهتها، أو أنَّ 
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بعدة أجوبة،  عن هذا الحديث ــرحمهم هللا  ــوقد أجاب أهل العلم والفقه 

 :ِمنها

اًل ــ ن مرض، أو سفر، أو ترْ  أنَّ  أوَّ ك النبي ملسو هيلع هللا ىلص لصيامها قد يكون لعارٍض م 

 .غيرهما

ملسو هيلع هللا ىلص كان يقسم  ألنَّه، م تعلم بصيامه ملسو هيلع هللا ىلصــ لرضي هللا عنها  ــعائشة  أنَّ  ــثانيًا 

 .نوبتها معلم يتفق ل ها  صيامه لعل، ولتسع نسوة

ق شُ ي  ته، فمَّ تُفرض على أُ  تركه ملسو هيلع هللا ىلص صيامها قد يكون خشية أنْ  أنَّ  ــ ثالثًا

 .حب التخفيف عنهاعليها، وهو يُ 

 ه إذا صام ض عُف عن أنْ تركه ملسو هيلع هللا ىلص لصيامها قد يكون ألجل أنَّ  أنَّ  ــ رابعًا

ن الصوم  .يعمل فيها بما هو أعظم منزلة م 

رسول هللا ه قد تكون أرادت أنَّ  ــرضي هللا عنها ــ عائشة  أنَّ  ــخامًسا 

 .ةصم العشر كاململسو هيلع هللا ىلص ل م ي  

 .صيام يوم عرفةعن : الحال الثاني

ن شهر ذي الح   :هويوم عرفة، و  .بإجماع أهل العلم، ةجَّ اليوم التاسع م 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ فلح الحنبلي أبو عبد هللا بن م  حيث قال الفقيه 

 (:732-738/ 0" )الفروع"

جَّ » ة، وآكده التاسع، وهو يوم عرفة ويُستحب صوم عشر ذي الح 

 اهـ.«إجماًعا

 :وتأكدهويدلُّ على استحباب صيامه 

 ــوغيره عن أبي قتادة األنصاري ( 3362) "صحيحه"مسلم في ما أخرجه 

 :النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال أنَّ  ــرضي هللا عنه 

ِصيَام  يَْوِم َعَرفَةَ أَْحتَِسب  َعلَى هللاِ أَْن ي َكف َِر السَّنَةَ الَّتِي قَْبلَه  َوالسَّنَةَ الَّتِي )) 

 .((بَْعَده  

 .صحيحوهو حديث 
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ن أهل العلم له، وقد زادوا على  وقد وقفت على تصحيح جمع كثير م 

 .الثالثين

في كتابه ــ رحمه هللا ــ بيرة الحنبلي ه   بناين عون الد ِ  الفقيهوقال 

 (:222/ 7" )اإلفصاح عن معاني الصحاح"

 اهـ.«من لم يكن بعرفةصوم يوم عرفة مستحب ل   واتفقوا على أنَّ »

ين المرداوي الحنبلي ــ رحمه هللا ــ في كتابه و قال الفقيه عالء الد ِ

 (:023/ 0" )اإلنصاف في معرفة الراجح ِمن الخالف"

ة]: قوله»  .بال نزاع [وي ستحب صوم عشر ذي الِحجَّ

 .يوم التروية :يوم عرفة، ثم يوم الثامن، وهو :وأفضله يوم التاسع، وهو

 اهـ.«وهذا المذهب، وعليه األصحاب

 :قلت

 :، ِمنهاأدلةعدَّة وقد أ ْخِرَج الحاج  ِمن هذا االستحباب ب

أم ، عن (3323)واللفظ له، ومسلم  ،(3939)ما أخرجه البخاري  :أوالً 

  : ــرضي هللا عنها  ــميمونة المؤمنين 

ِ َصلَّى هللا  َعلَْيِه َوَسلََّم يَْوَم َعَرفَةَ،  )) أَنَّ النَّاَس َشكُّوا فِي ِصيَاِم النَّبِي 

وَن  فَأَْرَسلَْت إِلَْيِه بِِحالٍَب َوه َو َواقٌِف فِي الَمْوقِِف فََشِرَب ِمْنه  َوالنَّاس  يَْنظ ر 

)). 

والترمذي  واللفظ له، ،(5328و  5337و  5838)ما أخرجه أحمد  :ثانيًا

 ــ، وغيرهم، عن ابن عمر (2338") نن الكبرىالس  "، والنسائي في (753)

 :ه قالأنَّ  ــرضي هللا عنهما 

ْمه ، َوَحَجْجت  َمَع أَبِي بَْكٍر ))  ِ َصلَّى هللا  َعلَْيِه َوَسلََّم فَلَْم يَص  َحَجْجت  َمَع النَّبِي 

ْمه ، َوَحَجْجت  َمَع ع َمَر فَلَمْ  ْمه ،  فَلَْم يَص  ْمه ، َوَحَجْجت  َمَع ع ثَْماَن فَلَْم يَص  يَص 

ر  بِِه َواَل أَْنَهى َعْنه   ه  َواَل آم   .((َوأَنَا اَل أَص وم 

 .، وغيرهماان، واأللبانيبَّ ابن ح   :حهوقد صحَّ 
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 .، وغيرهماالترمذي، والبغوي :نهوحسَّ 

 :عقبه ،(133" )ننهس  "في ــ رحمه هللا ــ وقال اإلمام الترمذي 

 :والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم  »

ى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض  ي ت ق وَّ ب ون اإلفطار بعرفة ل  ي ْست ح 

 اهـ.«أهل العلم يوم عرفة بعرفة

ن  لصحابة ــ رضي هللا ِمن ا يوم عرفة بعرفة والحج عنه صيام ثبتوِممَّ

 :عنهم ــ

 .وعثمان بن أبي العاص ،الصديق عائشة بنت أبي بكر

 :ه قالوثبت عن ابن عمر ــ رضي هللا عنهما ــ كما تقدم أنَّ 

ه  ))  ر  بِهِ  ،َوأَنَا اَل أَص وم   .((َواَل أَْنَهى َعْنه   ،َواَل آم 

بَّ تْرك صيامه للحاج  عبادة هللا  حتى ال ي ْضعُف عنعند أكثر العلماء واستُح 

كره واستغفاره وتكبيره وتهليله و  .دعائه بعرفةوذ 

ن الناس اليوم  بعد ال يدفعون لعرفة إال قر   سكنهم بمكة فم  في يبقون وكثير م 

 .صالة العصر

 . وهؤالء قد يُقال باستحسان الصوم في حقهم

، ويوم األولى ةجَّ ام عشر ذي الحِ عن التكبير في أيَّ /  الوقفة السادسة

 .ام التشريقحر، وأيَّ الن ِ 

 :فروعوتحت هذه الوقفة عدة 

ة التَّكبير في أيَّام عشر ذي الحِ : لالفرع األوَّ  ، ىلألوة اجَّ عن مشروعيَـّ

 .ام التشريقحر، وأيَّ ويوم النَّ 

قد  ، ويوم عيد النَّحر، وأيَّام التشريق،لىة األُوجَّ التَّكبير في أيَّام عشر ذي الح  

ن أهل القُ ج   الح م  لة، األولى رون رى عليه العمل أيـَّام السَّلف الصَّ المفضَّ

 .وعلى رأسهم أصحاب النَّبي   ملسو هيلع هللا ىلص
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عند حديث " )صحيحه"في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام البخاري  حيث

  : جازًما ،(969:رقم

َجاِن إِلَى السُّوِق فِي أَيَّاِم العَْشِر ي َكب َِراِن، ))  َوَكاَن اْبن  ع َمَر َوأَب و ه َرْيَرةَ يَْخر 

 .((ب ِر  النَّاس  بِتَْكبِيِرِهَما َوي كَ 

 :وزاد غيُره 

 .(( كَ لِ ذَ الَّ لِ إِ  انِ جَ ر  خْ  يَ الَ )) 

ن التابعينــ رحمه هللا ــ هران وقال ميمون بن م     :تالمذة الصحابة وهو م 

أدركت  النَّاس وإنـَّهم ليكب ِرون في العشر، حتى كنت  أشب ِهه  باألمواج ِمن )) 

 .(( كثرتها

ن التابعين تالمذة الصحابة ــ رحمه هللا ــناني ثابت البُ وقال   :وهو م 

، َواأْلَْمر  بَِمكَّةَ َعلَى ))  اج  وَن أَيَّاَم اْلعَْشِر َحتَّى نََهاه م  اْلَحجَّ َكاَن النَّاس  ي َكب ِر 

 .((ذَِلَك إِلَى اْليَْوِم، ي َكب ِر  النَّاس  فِي اأْلَْسَواِق فِي اْلعَْشِر 

 .بإسناده صحيح ،(3786" )أخبار مكة"أخرجه الفاكهي في 

، (969:عند حديث رقم" )صحيحه"قال اإلمام البخاري ــ رحمه هللا ــ في و

  : جازًما

لََواتِ َوَكاَن اْبن  ع َمَر ))  ،َوَعلَى فَِراِشهِ  ،ي َكب ِر  بِِمنًى تِْلَك األَيَّاَم، َوَخْلَف الصَّ

 .(( تِْلَك األَيَّاَم َجِميعًا ،ِسِه، َوَمْمَشاه  َوَمْجلِ  ،َوفِي ف ْسَطاِطهِ 

ي َكب ِر  فِي ق بَّتِِه بِِمنًى فَيَْسَمع ه  أَْهل  الَمْسِجِد،  ــ َرِضَي َّللاَّ  َعْنه  ــ َوَكاَن ع َمر  )) 

وَن َوي َكب ِر  أَْهل  األَْسَواِق حَ   .(( تَّى تَْرتَجَّ ِمنًى تَْكبِيًرافَي َكب ِر 

ونَة  ))   .(( ت َكب ِر  يَْوَم النَّْحرِ  َوَكانَْت َمْيم 

الن َِساء  ي َكب ِْرَن َخْلَف أَبَاَن ْبِن ع ثَْماَن، َوع َمَر ْبِن َعْبِد العَِزيِز لَيَاِلَي َوك نَّ )) 

َجاِل فِي الَمْسِجدِ  التَّْشِريقِ   .(( َمَع الر ِ
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رضي هللا عنها ــ ، عن أُم   عطية ــ (973" )صحيحه"وأخرج البخاري في 

 :أنَّها قالت

َج يَْوَم الِعيِد َحتَّى ن ْخِرَج البِْكَر ِمْن ِخْدِرَها، َحتَّى ن ْخِرَج  )) ك نَّا ن ْؤَمر  أَْن نَْخر 

يََّض، فَيَك نَّ َخْلَف النَّاِس،  وَن فَي َكب ِْرَن بِتَْكبِيِرِهمْ الح  ، َويَْدع وَن بِد َعائِِهْم يَْرج 

 .(( اليَْوِم َوط ْهَرتَه  ةَ ذَِلَك بََركَ 

وهذا التَّكبير عند أكثر أهل العلم مشروع في حق   سائر النَّاس ذكوًرا وإناثًا، 

 .وفي السَّفر والحضر

، ويوم األولى ةجَّ عن وقت التَّكبير في أيَّام عشر ذي الحِ : الفرع الثاني

قَيَّدام التشريحر، وأيَّ النَّ  ْطلَق وم   .ق، وأنَّه قسمان م 

ن ليٍل أو  لىة األُوجَّ عشر ذي الح   أيَّاميُستحب التكبير في  في سائر األوقات م 

 .نهار

تقيَّد ألنَّ قوله ال ي   ،«قل  طْ التَّكبير المُ ب» سمى هذا التكبير عند العلماء ويُ 

 .بوقت

ن ليٍل أو نهار، وفي بيته، أو مركبته، أو  إذ يقوله المسلم في أي   وقت شاء م 

وهو المسجد، ويفعله وهو قائم، أو جالس، أو مضطجع، أو سوقه، أو 

 .يمشي

 :تكبيرهذا اليَبدأ و

ن أيَّام شهر ذي الق ْعد ة ر يوم م  ن غروب شمس آخ   .م 

 :وي قطع نتهيويَ 

ن أيَّ آخ  بغروب شمس  ن شهر ام التشريقر يوم م  ، وهو اليوم الثالث عشر م 

ة جَّ  .ذي الح 

ن صالة الفريضة، سواء ُصل  ي ت األيَّ إالَّ أنـَّه ال يُكبَّر في هذه  ام بعد السالم م 

 .في المسجد أو البيت أو العمل أو في أي   مكان
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ن صالة الفريضة، والذي كبير الذي يكون بعد االنتهاء مِ بدأ وقت التَّ ويَ 

قيَّدب»سميه العلماء ي    :اججَّ بالن ِسبة لغير الح   ،«التكبير الم 

ن  ن آخر أيـَّام التَّشريق، بعد فجر يوم عرفة إلى بعد صالة م  صالة العصر م 

 .ثمَّ يُقطع

/ 22" )مجموع الفتاوى"كما في ــ رحمه هللا ــ وقد قال اإلمام ابن تيمية 

 :عن هذا التكبير ،(223

ن الصَّحابة » أصح  األقوال في التَّكبير الَّذي عليه جمهور السَّلف والفقهاء م 

ة ــرضي هللا عنهم  ــ  :واألئمَّ

ن فجر يوم عرفة إلى آخ    اهـ.«ر أيـَّام التَّشريق عق ب كل   صالةأن يُكبَّر م 

ة هذا القول(222/ 22)وقال أيًضا  جَّ بي ِنًا ح   :، م 

ن أكابر الصحابة :هوألنَّ »  اهـ.«إجماع م 

شرح  فتح الباري"في كتابه ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي 

 (:722/ 1" )البخاريصحيح 

ن الصَّحابة وقد حك ى اإلمام أحمد ه» رضي هللا عنهم  ــذا القول إجماًعا م 

 اهـ.«، حكاه عن ُعمر، وع لي، وابن مسعود، وابن عباســ

 (:721/ 1)وقال أيًضا 

ن صالة إنَّ  :واإلجماع الذي ذكره أحمد» ما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة م 

 .الصبح

 اهـ.«اهموقته، فقد اختلف فيه الصحابة الذين سمَّ ر ا آخ  أمَّ 

في كتابه  ــ رحمه هللا ــ ين السَّرخسي الحنفي وقال الفقيه شمس الد ِ 

 (:22/ 2" )المبسوط"

ن الصَّحابة » وابن  ،لي  وع ،ُعمر: ــرضي هللا عنهم  ــاتَّفق المشايخ م 

ن صالة الغ داة من يوم عرفة :مسعود  اهـ.«أنـَّه يُبدأ بالتَّكبير م 



15 

 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ين ابن قدامة الحنبلي وقال اإلمام موفق الد ِ 

 (:282-288/ 0" )المغني"

وابن  ،وعلي ،، ُروي عن عمرــرضي هللا عنهم  ــه إجماع الصحابة وألنَّ »

ن  أنَّ بأي حديث تذهب إلى  :وقيل ألحمد، ... ،وابن مسعود ،عباس التكبير م 

 ،باإلجماع، عمر :قال أيَّام التشريق؟صالة الفجر يوم عرفة إلى آخر 

 اهـ.«ــرضي هللا عنهم  ــوابن مسعود  ،وابن عباس ،وعلي

حر، أيـَّام العشر، ويوم النَّ  التكبيربِ عن مشروعيَّة الجهر : الفرع الثالث

 .ام التشريقوأيَّ 

 ،(969: عند حديث رقم" )صحيحه"في ــ رحمه هللا ــ قال اإلمام البخاري 

 :جازًما

َجاِن إِلَى السُّوِق فِي أَيَّاِم العَْشِر »: َوَكاَن اْبن  ع َمَر، َوأَب و ه َرْيَرةَ  )) يَْخر 

 .(( «ي َكب َِراِن، َوي َكب ِر  النَّاس  بِتَْكبِيِرِهَما

 :جازًما ،(9969:عند رقم)" صحيحه"في أيًضا اإلمام البخاري وقال 

ي َكب ِر  فِي ق بَّتِِه بِِمنًى فَيَْسَمع ه  أَْهل  الَمْسِجِد، »َوَكاَن ع َمر  َرِضَي َّللاَّ  َعْنه ،  ))

وَن َوي َكب ِر  أَْهل  األَْسَواِق َحتَّى تَْرتَجَّ ِمنًى تَْكبِيًرا  .(( «فَي َكب ِر 

عن أُم   عطية ــ رضي هللا عنها ــ  ،(973" )صحيحه"وأخرج البخاري في 

 :أنَّها قالت

َج يَْوَم الِعيِد َحتَّى ن ْخِرَج البِْكَر ِمْن ِخْدِرَها، َحتَّى ن ْخِرَج ))  ك نَّا ن ْؤَمر  أَْن نَْخر 

يََّض، فَيَك نَّ َخْلَف النَّاِس،  ونَ فَي َكب ِْرَن بِتَْكبِيِرِهمْ الح   ، َويَْدع وَن بِد َعائِِهْم يَْرج 

 .((بََرَكةَ ذَِلَك اليَْوِم َوط ْهَرتَه  

 :ساءا الن ِ وأمَّ 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ين ابن قدامة الحنبلي موفق الد ِ اإلمام فقد قال 

 (:227/ 0" )المغني"

 اهـ.«يخفضن أصواتهن حتى ال يسمعهن الرجال أنْ ن وينبغي لهُ »
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 .عن ِصيغ هذا التَّكبير: الفرع الرابع

 :ــرضي هللا عنهم  ــالتَّكبير ِعدَّة ِصيغ عن الصَّحابة هذا جاءت في 

هللا أكبر كبيًرا، هللا أكبر كبيًرا، هللا أكبر وأجلُّ، هللا أكبر ))  :األولىالصيغة 

 .((وهلل الحمد 

عند ابن أبي شيبة في  ــرضي هللا عنهما  ــ وثبتت عن ابن عباس 

 (.339/ 3" )مصنَّفه"

ن (28533) "فهمصنَّ "في عبد الرزاق  هما أخرج :انيةالثالصيغة  ، وم 

ــ عن أبي عثمان النَّهدي  ،(836/ 8)" نن الكبرىالس  "في طريقه البيهقي 

 :قال رحمه هللا ــ أنَّه

ــ مراًرا  ــ كب ِروا هللا، هللا أكبر، هللا أكبر: كان سلمان يعل ِمنا التَّكبير يقول)) 

تكون لك صاحبة، أو يكون لك ولد، أو يكون  أنْ ن وأجلُّ مِ  الَّلهم أنت أعلى

، وكب ِره تكبيًرا، هللا أكبر لك شريك في الملك، أو يكون لك وليٌّ مِ  ن الذُّل ِ

 .كبيًرا، الَّلهم اغفر لنا، الَّلهم ارحمنا

دق ذا شفعاء ِص تان، وليكوننَّ هذه، وال تترك هاوهللا لتكتبنَّ ه: ثمَّ قال

 .(( لهاتين

 :"نن الكبرىالس  "في  لفظ البيهقيو

هللا أكبر، : كب ِروا: يقول ،يعل ِمنا التَّكبير ــرضي هللا عنه  ــكان سلمان )) 

ن أن تكون لك وأجلُّ مِ  ــ، اللهم أنت أعلىتكبيًرا : أو قال ــهللا أكبر كبيًرا 

صاحبة، أو يكون لك ولد، أو يكون لك شريك في الملك، أو يكون لك وليٌّ 

،مِ   . وكب ِره تكبيًرا، الَّلهم اغفر لنا، الَّلهم ارحمنا ن الذُّل ِ

 .((لهاتين  ، ال تترك هاتان، ولتكوننَّ شفعًاذهوهللا لتكتبنَّ ه: ثمَّ قال

فتح "تابه في ك ــ رحمه هللا ــ وقال الحافظ ابن حجر العسقالني الشافعي 

يغةعن ه ،(212/ 2" )شرح صحيح البخاري الباري  :ذه الص ِ

 اهـ.«دور  أصح  ما »
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هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إالَّ هللا، وهللا أكبر، هللا أكبر، ))  :الثةالثالصيغة 

 .((وهلل الحمد 

عند ابن أبي شيبة في   ــرضي هللا عنه  ــوجاءت عن ابن مسعود 

 .، وغيره(398-333/ 3" )مصنَّفه"

حها العالمة األلباني  / 8) "الغليلإرواء "في كتابه ــ رحمه هللا ــ وصحَّ

325.) 

/ 22" )مجموع الفتاوى"ــ رحمه هللا ــ كما في وقال اإلمام ابن تيمية 

 :هاأنَّ  ،عن هذه الصيغة ،(223

 اهـ.«صفة التكبير المنقولة عن أكثر الصحابة»

يغة عن جمعٍ و كما عند ابن  ــرحمهم هللا  ــمن التَّابعين عديد ثبتت هذه الص  

أحكام "، والفريابي في (398-333 /3" )مصنَّفه"أبي شيبة في 

 .، وغيرهما(62")العيدين

ام عن أخذ الم ضحي ِمن شعره وأظفاره وجلده في أيَّ /  الوقفة السابعة

 .العشر

 :ةجَّ ِمن شهر ذي الحِ  ولىإذا دخلت العشر األ

ن شعر فإن ُمريد األضحية منهي   وأظفاره وجلده حتى يذبح  هعن األخذ م 

 .أضحيته

رضي هللا  ــمة سل   ، عن أم   (3977" )صحيحه"أخرجه مسلم في ل ما وذلك 

 :النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال أنَّ  ــعنها 

َي فاََل يََمسَّ ِمْن َشعَِرِه َوبََشِرِه ))  إِذَا َدَخلَِت اْلعَْشر  َوأََراَد أََحد ك ْم أَْن ي َضح ِ

 .((َشْيئًا 

 :ر لمسلموفي لفظ آخ  

ذَنَّ ِمْن َشْعِرِه،  )) ِة، فاََل يَأْخ  ه  فَِإذَا أ ِهلَّ ِهاَلل  ِذي اْلِحجَّ َمْن َكاَن لَه  ِذْبٌح يَْذبَح 

َي   .((َواَل ِمْن أَْظفَاِرِه َشْيئًا َحتَّى ي َضح ِ



18 

 

في كتابيه ــ رحمه هللا ــ وقال الفقيه أبو زكريا النووي الشافعي 

 - 728-721/ 70) "مسلمشرح صحيح "و ( 010/ 8" )المجموع"

 (:7211:رقم

 :راد بالنهي عن الحلق والقَْلموالم  »

ن إزالة الظفر بقْلم أو كسر أو غيره  .المنع م 

ن إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو  إحراق أو أخذ بنورة، أو والمنع م 

 .غير ذلك

ن شعور  وسواء شعر العانة واإلبط والشارب والرأس، وغير ذلك م 

 اهـ.«بدنه

ريد األضحية ِمن شعره أو ظفره أو جلده شيئًا عن عمد فقد أخَ  فإنْ  ذ م 

 .نة، وال كفارة عليهأساء، وخالف السُّ 

في كتابه ــ رحمه هللا ــ ين ابن قدامة الحنبلي موفق الد ِ اإلمام حيث قال 

 (:010-012/ 70" )غنيالم  "

وسواء فعله عمدًا أو  ا،فعل استغفر هللا تعالى، وال فدية عليه إجماعً  فإنْ »

 اهـ.«نسيانًا

 :ويبدأ وقت المنع ِمن األخذ

ن حين إهالل هالل شهر ذي الح   ضحي أضحية، سواء حتى يذبح المُ  ةجَّ م 

ل أو ن أيَّ  ذُبحت في يوم العيد، أو في أوَّ  .ام التشريقثاني يوم م 

ن شهر ذي الح  ن نوى األضحية متأخًرا كم  وم   ة جَّ ن نواها في اليوم الثامن م 

ن حين  ن شعره وجلده وأظفاره يبدأ م  مثاًل، فوقت إمساكه عن األخذ م 

 .حصلت له هذه الن  ية

ي ن ي َضح ِ ا بالنسبة ألهل البيت ِمن زوجة وأبناء وبنات وغيرهم ممَّ وأمَّ 

 .ِمن أٍب أو زوجٍ أو ابٍن أو جد ٍ عنهم َمن يعولهم 

 :قوالنكم أخذهم في حُ ــ رحمهم هللا ــ فألهل العلم 
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ي عنهم، في مسكون عن األخذ كما أنَّ حكمهم كح   :لالقول األوَّ  َضح ِ كم الم 

 .ي مسك

ِي هذا القول بأمرين  :وق و 

فتَى به في عهد السلف الصالح  أنَّ  :لاألوَّ   .ــرحمهم هللا  ــهذا اإلمساك م 

المطالب العالية بزوائد المسانيد "كما في " مسنده"د فيقال ُمسدَّ حيث 

 (:976: رقم - 23/ 6" )المحلى"و ( 2237" ) الثمانية

 :سمعُت أبي يقول: ر بن سليمان التيمي، قالعتم  حدثنا المُ 

ل  ِمْن َشْعِرِه، َحتَّى ))  ج  ذَ الرَّ َكاَن اْبن  ِسيِريَن يَْكَره  إذَا َدَخَل اْلعَْشر  أَْن يَأْخ 

ْبيَان  فِي اْلعَْشِر   .((يَْكَرَه أَْن يَْحِلَق الص ِ

 .وإسناده صحيح

الشرع الحنيف قد جعل لهم نوع مشاركة في األضحية مع  أنَّ  :الثاني

ي، وهي المشاركة في األجر والثواب، فيشتركون معه في ح   كم المضح ِ

ـيًا، وي طلَ الجميع ي عتبر في الشرع والع   ترك األخذ، ألنَّ  ق عليهم رف م ضح ِ

 .ذلك

 .والحنابلة المالكية، :نهممِ وهو قول األكثر، 

 .ه ال ي كره لهم األخذأنَّ  :القول الثاني

 .ري الشافعيةتأخ   وهو المذكور في بعض كتب مُ 

 .ابن باز، واأللباني، وابن عثيمينك بعض المعاصرين وقول

ة هذا القول  :وحجَّ

" صحيحه"عند مسلم في  ــرضي هللا عنها  ــمة سل   م   ظاهر حديث أُ 

 :إذ جاء فيه ، حيث(3977)

َي فاََل يََمسَّ ِمْن َشعَِرِه َوبََشِرِه  )) إِذَا َدَخلَِت اْلعَْشر  َوأََراَد أََحد ك ْم أَْن ي َضح ِ

 .((َشْيئًا 
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 :نهووجه االستدالل مِ  

ه إلى ُمريد األضحيةالنَّ  أنَّ  ن األظفار والشعر والبشرة ُوج    .هي عن األخذ م 

 :وأ ِجيب عن هذا االستدالل

ى عنه يُ  بأنَّ  شرًعا وُعرفًا، فكان كمريدها،  ح   ض  مُ  طلق عليه اسمالُمض حَّ

 .ودخل في الحديث

ْكُر المُ  بدليل األحاديث األُخرى الغالب،  خرجخرج م  في هذا الحديث ريد وذ 

ين،  كما هو  وما كان كذلك فال مفهوم له،في اعتبار جميع أهل البيت ُمضح  

ن أهل الفقه واألصول  .مذهب أكثر العلماء م 

ين  :وِمن هذه األحاديث في اعتبارهم م ضح ِ

اًل ــ ، عن عطاء بن (8337)، وابن ماجه (3585)ما أخرجه الترمذي  أوَّ

كيف كانت : سألت أبا أيوب األنصاري: قال أنَّه ــ رحمه هللا ــيسار 

 : فقالالضحايا على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وَن َحتَّى ))  ي بِالشَّاِة َعْنه  َوَعْن أَْهِل بَْيتِِه، فَيَأْك ل وَن َوي ْطِعم  ل  ي َضح ِ ج  َكاَن الرَّ

، فََصاَرْت َكَما تََرى   .((تَبَاَهى النَّاس 

الترمذي، وابن العربي، وموفق الدين ابن قدامة، والسيوطي،  :حهوصحَّ 

 .، وغيرهمواأللباني

ا أضج  النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ  ــ ثانيًا  :ع أضحيته ليذبحها قاللمَّ

ى ))  ٍد، ث مَّ َضحَّ َحمَّ ِة م  ٍد، َوِمْن أ مَّ َحمَّ ٍد، َوآِل م  َحمَّ بِاْسِم هللاِ، الله مَّ تَقَبَّْل ِمْن م 

 .((بِِه 

ن حديث أم المؤمنين عائشة  ،(3967" )صحيحه"رواه مسلم في   ــم 

  .ــرضي هللا عنها 

عن أبي عقيل ُزهرة  ،(7238" )صحيحه"البخاري في  هأخرجما  ــ ثالثًا

 :أنَّه ــرضي هللا عنه ــ بن معبد عن جده عبد هللا بن هشام 

ي بِالشَّاِة الَواِحَدِة َعْن َجِميعِ أَْهِلِه ))   .((َكاَن ي َضح ِ
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 .ام العشري وغيره في أيَّ ضح ِ عن ِجماع الم  /  الوقفة الثامنة

في كتابه  ــ رحمه هللا ــ قال الحافظ ابن عبد البَر ِ المالكي األندلسي 

 (:202/ 71" )التمهيد"

 أنْ ن أراد م  العشر ل   أيَّامالجماع مباح في  أنَّ وقد أجمع العلماء على »

 اهـ.«يكون مباًحا أنْ ي، فما دونه أحرى ضح   يُ 

مختصر "ــ رحمه هللا ــ كما في الحنفي وقال اإلمام أبو جعفر الطحاوي 

 (:7002: مسألة رقم – 202/ 0" )اختالف العلماء

من أراد األضحية، فما ه ال بأس بالجماع في أيام العشر ل  أنَّ  :واتفقوا أيًضا»

 اهـ.«يكون مباًحا رى أنْ دونه أحْ 

 

ة عمَّ وسبحان رب    على المرسلين، والحمد هلل  صفون، وسالمٌ ا ي  ك، رب   العزَّ

 .العالمين رب   

 

  :تنبيه

ن التسجيل إحدى طالبات العلم ــ وفقها محاضرة أصل هذا الكتابة  كتبتها م 

دت فذكرت مصادر هللا لمرضاته ــ ثم راجعتها وعدَّلت فيها يسيًرا، وز  

 .التخريج واألقوال

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن دمحم بن عبد الرحمن الجنيد


