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شهر ذي احلجة ،فضائل وأعمال

د .كامل صبحي صالح
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شهر ذي احلجة ،فضائل وأعامل
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني؛ أما بعد:
فإنه َمل م َن املقرر املعلوم أن األعامل الصاحلة تتفاضل زمانا ومكانا ،وإن من هذه األزمنة التي تفضل
فيها األعامل العرش األ َو َل من شهر ذي احلجة ،فالعمل الصالح فيها يفضل بشتى أنواعه وصوره؛
حلديث عبداهلل بن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام ،أن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم قال(( :ما من
أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل عز وجل من هذه األيام؛ يعني أيام العرش ،قال :قالوا :يا
رسول اهلل ،وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال :وال اجلهاد يف سبيل اهلل ،إال رجال خرج بنفسه وماله ،ثم
مل يرجع من ذلك بيشء))؛ [أخرجه أمحد يف مسنده ( ،)١٩٦٨وإسناده صحيح عىل رشط
الشيخني شعيب األرنؤوط ،وأخرجه أبو داود ( ،)2٤3٨والرتمذي ( ،)٧٥٧وابن ماجه
( ،)١٧2٧وأمحد ( )١٩٦٨واللفظ له)).
ويدل هذا احلديث الصحيح عىل فضل األعامل الصاحلة يف العرش األ َو مل من شهر ذي احلجة؛ مل ما
فيها من مضاعفة ألجر العمل الصالح ما ال يتضاعف يف غريها من أيام السنة.
وظاهر احلديث من حيث املعنى والفهم الشامل له أطلق األعامل الصاحلة ،ومل يقيدها بعمل صالح
معني ومقيد ،وال يقيد منها إال ما ورد وصح تقييده ،وإال يبقى عىل إطالقه ،واألعامل الصاحلة
الواردة تشمل :الذكر والتسبيح ،واالستغفار وقراءة القرآن ،والصدقة وصلة الرحم والصيام،
وغريها من أنواع القربات والطاعات ،ولعل من أسباب فضل العمل يف العرش األ َو مل من شهر ذي
احلجة عىل غريها من األوقات هو اجتامع أمهات العبادات فيها؛ كام ذكر احلافظ ابن حجر:
"والذي يظهر أن السبب يف امتياز عرش ذي احلجة ملكان اجتامع أمهات العبادة فيه؛ وهي الصالة
والصيام والصدقة واحلج ،وال يتأتى ذلك يف غريه"؛ [فتح الباري.]3٩0 /3 ،
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لذا ينبغي للعبد املسلم الكيس ال َفطمن أن يستقبل مواسم الطاعات والربكات  -ومنها العرش األول
من شهر ذي احلجة  -بالتوبة الصادقة ،والرجوع إىل اهلل جل وعال ،ففي التوبة واألوبة فالح
ون َل َعلك مم
ونجاح للعبد يف الدنيا واآلخرة؛ يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وتوبوا إم َىل اهللم َمجميعا َأي َه ا ممل مؤ ممن َ
ون ﴾ [النور]3١ :؛ أي :ارجعوا  -أهيا املؤمنون  -إىل طاعة اهلل تبارك وتعاىل فيام أمركم به
ت مفلمح َ
من الصفات اجلميلة واألخالق احلميدة ،واتركوا ما كان عليه أهل اجلاهلية من األخالق
والصفات الرذيلة؛ رجاء أن تفوزوا بخريي الدنيا واآلخرة.

م
ين َآمنوا توبوا إم َىل اهللم ت مَو َبة نَصوحا َع َسى َربك مم َأ من يكَف َر َعنمك مم
وقال اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ َهيا الذ َ
م
َسيئَاتمك مم َويدم مخ َلك مم َجنات َ مَت مري مم من َ مَتتم َها ماألَ مْنَار َي مو َم َال م
ين َآمنوا َم َعه نوره مم
ُي مزي اهلل النبمي َوالذ َ
م
م
َشء َق مدير ﴾
ني َأ مي مدهيم مم َوبم َأ مي َام م مْن مم َيقول َ
َي مس َعى َب م َ
ون َربنَا َأ مْت مم َلنَا ن َ
ورنَا َوا مغف مر َلنَا إمن َك َع َىل كل َ م
[التحريم]٨ :؛ أي :يا أهيا الذين صدقوا اهلل ورسوله وعملوا برشعه ،ارجعوا عن ذنوبكم إىل
طاعة اهلل رجوعا ال معصية بعده ،وتوبوا إىل اهلل جل وعال من ذنوبكم توبة صادقة؛ عسى ربكم أن
يمحو عنكم سيئات أعاملكم ،وأن يدخلكم جنات َتري من َتت قصورها وأشجارها األْنار،
َ
يوم ال ُيزي اهلل النبي والذين آمنوا معه ،وال يعذهبم ،بل يعيل شأْنم ،نور هؤالء يسري أمامهم
وبأيامْنم حال َم مشيمهم عىل الرصاط بقدر أعامهلم ،يقولون :ربنا أْتم لنا نورنا حتى نجوز الرصاط،
وْنتدي إىل اجلنة ،واعف عنا وَتاوز عن ذنوبنا واسرتها علينا ،إنك عىل كل َشء قدير.
َ
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ومما ينبغي أن م
حيرص عليه العبد العزم اجلاد ،واإلرادة القوية عىل اغتنام مثل هذه األيام املباركات
باألعامل الصاحلات ،واإلقالع عن املعايص واخلطيئات ،وأن يعمل عىل جماهدة النفس عىل ذلك؛
م م
م
م
م
ني ﴾ [العنكبوت]٦٩ :؛
اهدوا فينَا َلن مَهد َينه مم سب َلنَا َوإمن اهللَ َمل َع ا ممل محسن َ
ين َج َ
قال اهلل تعاىلَ ﴿ :والذ َ
أي :واملؤمنون الذين جاهدوا أعداء اهلل ،والنفس ،والشيطان ،وصربوا عىل الفتن واألذى يف سبيل
اهلل ،سيهدهيم اهلل سب َل اخلري ،ويثبتهم عىل الرصاط املستقيم ،ومن هذه صفته فهو حمسن إىل نفسه
وإىل غريه ،وإن اهلل سبحانه وتعاىل ملع َمن أحسن ممن خلقه بالنرصة والتأييد ،واحلفظ واهلداية.

فضائل العرش من شهر ذي احلجة:
أوال :أْنا من األيام التي رشع فيها ذكر اهلل تبارك وتعاىل:
إن هذه األيام من األيام املعلومات التي رشع فيها ذكره سبحانه وتعاىل؛ قال اهلل تعاىل ﴿ :لم َي مش َهدوا
م
م
يم مة ماألَ من َعا مم َفكلوا ممن َمها َو َأ مط معموا
ومات َع َىل َما َر َز َقه مم م من َهبم َ
َمنَاف َع َهل مم َو َي مذكروا ماس َم اهللم ميف َأيام َم معل َ
ا مل َبائم َس ا مل َف مق َري ﴾ [احلج]2٨ :؛ أي :ليحرضوا ما يعود هلم بالنفع من مغفرة الذنوب ،واحلصول
عىل الثواب ،وتوحيد الكلمة وغري ذلك ،وليذكروا اسم اهلل جل وعال عىل ما يذبحونه من اهلدايا
يف أيام معلومات هي :عارش ذي احلجة وثالثة أيام بعده ،شكرا هلل تعاىل عىل ما رزقهم من (اإلبل
والبقر والغنم) ،فكلوا من هذه اهلدايا ،وأطعموا منها من كان شديدَ الفقر.
ومات ﴾ ،قال" :أيام العرش ،واملعدودات :أيام
فعن قتادة يف تفسري قوله تعاىل ﴿ :ميف َأيام َم معل َ
الترشيق".
وعن أيب برش عن سعيد عن ابن عباس :األيام املعلومات" :أيام العرش" ،وعلقه البخاري عنه
بصيغة اجلزم به.
الصفحة ٥



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

روى مثله عن أيب موسى األشعري ،وجماهد ،وعطاء ،وسعيد بن جبري ،واحلسن ،وقتادة،
وي َ
والضحاك ،وعطاء اخلراساين ،وإبراهيم النخعي ،وهو مذهب الشافعي ،واملشهور عن أمحد بن
حنبل.

ثانيا :أن اهلل تعاىل أقسم بالليايل العرش:
وإذا أقسم اهلل تبارك وتعاىل بيشء دل هذا عىل عظم مكانته وفضله؛ إذ العظيم ال يقسم إال
بالعظيم؛ قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َل َيال َع مرش ﴾ [الفجر]2 :؛ أي :وأقسم بالليايل العرش األوىل من ذي
احلجة.
قال ابن كثري" :والليايل العرش :املراد هبا عرش ذي احلجة ،كام قاله ابن عباس ،وابن الزبري،
وجماهد ،وغري واحد من السلف واخللف".
وقال القرطبي" :فهي ليال عرش عىل هذا القول؛ ألن ليلة يوم النحر داخلة فيه ،إذ قد خصها اهلل
بأن جعلها موقفا ملن مل يدرك الوقوف يوم عرفة ،وإنام نكرت ومل تعرف؛ لفضيلتها عىل غريها ،فلو
عرفت مل تست مق َبل بمعنى الفضيلة الذي يف التنكري ،فنكرت من بني ما أقسم به ،للفضيلة التي
ليست لغريها ،واهلل أعلم.

ثالثا :إن أيام العرش األ َو مل من شهر ذي احلجة أفضل أيام الدنيا؛ ففي احلديث عن جابر بن عبداهلل
ريض اهلل تعاىل عنه :أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال(( :أفضل أيام الدنيا العرش – يعني :عرش
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ذي احلجة  -قيل :وال مثلهن يف سبيل اهلل؟ قال :وال مثلهن يف سبيل اهلل ،إال رجل عفر وجهه
بالرتاب))؛ [صحيح الرتغيب ،األلباين ( ،)١١٥0صحيح لغريه].

رابعا :أن يف العرش من شهر ذي احلجة يو َم عرفة:
إن يوم عرف َة من األيام الفاضلة ،فكيف ال يكون كذلك ،وهو يوم َ
احلج األكرب ،ويوم مغفرة
الذنوب ،ويوم العتق من النريان؛ ففي احلديث عن عائشة أم املؤمنني ريض اهلل تعاىل عنها ،أن النبي
صىل اهلل عليه وسلم قال(( :ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبدا من النار ،من يوم عرفة ،وإنه
ليدنو ،ثم يباهي هبم املالئكة ،فيقول :ما أراد هؤالء؟))؛ [أخرجه مسلم (.])١3٤٨
رشع ويستحب صوم عرفة؛ حيث أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم عن فضل صوم يوم
لذا فإنه ي َ
عرفة أنه يكفر السنة املاضية والباقية؛ ففي احلديث عن أيب قتادة بن ربعي ريض اهلل تعاىل عنه ،أن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة ،فقال(( :يكفر السنة املاضية والباقية))؛
[أخرجه مسلم (.])١١٦2
وكام هو ظاهر يف هذا احلديث؛ حيث أجاب النبي صىل اهلل عليه وسلم من سأله عن صوم يوم
عرفة أن من صامه يغفر اهلل جل وعال له ذنوب سنتني؛ السنة املاضية ،والسنة اآلتية ،وهذا الصوم
يكون لغري احلاج؛ فإن احلاج ي مكره له صيام يوم عرفة؛ وذلك ألن الصوم يف هذا اليوم ي م
ضعف
َ
احلاج عن الوقوف والدعاء ،وأما غري احلاج ،فإنه خماطب هبذا احلديث يف الفضل والنوال من اهلل
عز وجل ،واملراد بيوم عرفة :هو يوم التاسع من ذي احلجة ،سم َي بذلك؛ ألن فيه ركنا من أركان
احلج؛ وهو الوقوف بعرفة بمكة.
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خامسا :أن يف العرش من شهر ذي احلجة يو َم النحر ،ويوم ال َقر؛ ففي احلديث عن عبداهلل بن قرط
ريض اهلل تعاىل عنه ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال(( :أعظم األيام عند اهلل يوم النحر ،ثم يوم
القر ،قال أبو بكر :يوم القر يعني :يوم الثاين من يوم النحر))؛ [صحيح ابن خزيمة.]٤٦٥ /٤ ،

سادسا :أن يف العرش من شهر ذي احلجة اجتامع أمهات العبادة فيها:
إن من أسباب فضل األعامل يف العرش األول من ذي احلجة عىل غريها من األوقات هو اجتامع
أمهات العبادات فيها؛ كام ذكر احلافظ ابن حجر" :والذي يظهر أن السبب يف امتياز عرش ذي
احلجة ملكان اجتامع أمهات العبادة فيه؛ وهي الصالة والصيام والصدقة واحلج ،وال يتأتى ذلك يف
غريه"؛ [فتح الباري البن حجر.]3٩0 /3 ،

سابعا :أن العمل يفضل يف األيام العرش من شهر ذي احلجة عىل غريه من األيام:
فالعمل الصالح فيها يفضل بشتى أنواعه وصوره؛ حلديث عبداهلل بن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام،
أن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم قال(( :ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهلل عز وجل
من هذه األيام؛ يعني :أيام العرش ،قال :قالوا :يا رسول اهلل ،وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال :وال
اجلهاد يف سبيل اهلل ،إال رجال خرج بنفسه وماله ،ثم مل يرجع من ذلك بيشء))؛ [أخرجه أمحد يف
مسنده ( ،)١٩٦٨وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني شعيب األرنؤوط ،وأخرجه أبو داود
( ،)2٤3٨والرتمذي ( ،)٧٥٧وابن ماجه ( ،)١٧2٧وأمحد ( )١٩٦٨واللفظ له].
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من األعامل املستحبة يف العرش من شهر ذي احلجة:
ستحب للمسلم أن حيرص عليها وي مكثم َر منها يف مثل هذه األيام من مواسم
إن من األعامل التي ي َ
الطاعات والربكات والقربات  -ما ييل:
أوال :أداء مناسك احلج والعمرة:
إن أداء مناسك احلج والعمرة من األعامل الفاضلة التي ينبغي للعبد احلرص عليها؛ لعظيم ما
يرتتب عليها من أجر ومثوبة ،واملوفق من يّس اهلل جل وعال له أداء احلج والعمرة؛ حيث أخرب
نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم أن احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة ،واحلج املربور هو :الذي ال
ُيالطه إثم ،أو هو املتقبل اخلالص اخلايل من الرياء والسمعة ،وقد َتققت فيه أركانه وواجباته،
وهذا احلج جزاؤه عند اهلل تعاىل هو اجلنة؛ ففي احلديث عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أن النبي
صىل اهلل عليه وسلم قال(( :العمرة إىل العمرة كفارة مل ما بينهام ،واحلج املربور ليس له جزاء إال
اجلنة))؛ [أخرجه البخاري ( ،)١٧٧3ومسلم (.])١3٤٩

ثانيا :املحافظة عىل صالة الفريضة والنافلة:
أداء الصالة فرضا ونفال؛ وهلذا جيب عىل
إن من أجل األعامل وأعظمها أجرا ،وأكثرها فضال َ
املسلم املحافظة عليها يف أوقاهتا مع اجلامعة ،وعليه باإلكثار من النوافل يف مثل هذه األيام
املباركات ،فإْنا من أفضل القربات إىل رب َ م
الربيات جل وعال؛ ففي احلديث عن أيب هريرة ريض
اهلل تعاىل عنه ،أن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم قال(( :إن اهلل قالَ :من عادى يل وليا ،فقد آذنته
باحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه ،وما يزال عبدي يتقرب إيل
بالنوافل حتى أحبه ،فإذا أحببته ،كنت سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي يبرص به ،ويده التي
الصفحة ٩
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يبطش هبا ،ورجله التي يميش هبا ،وإن سألني أل معطم َينه ،ولئن استعاذين أل مع َيذنه ،وما ترددت عن
َشء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن؛ يكره املوت ،وأنا أكره مساءته))؛ [أخرجه البخاري،
(.])٦٥02
وإن من النوافل التي ينبغي للعبد املحافظة عليها صالة الضحى ،وصالة الضحى هي صالة
األوابني؛ ففي احلديث عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:
((صالة الضحى صالة األوابني))؛ [صحيح اجلامع ،األلباين.])3٨2٧( ،
ويف رواية أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال(( :صالة األوابني حني َترمض م
الف َصال))؛
مَ
[أخرجه مسلم (( ،])٧٤٨األوابني)؛ أي :املطيعني واملسبحني ،كثريي الرجوع بالتوبة إىل اهلل
تعاىل ،واإلخالص يف الطاعة.
ويستفاد من احلديث :فضيلة صالة الضحى يف آخر الوقت ،وفيه :إشارة إىل اغتنام العبادة
واالنشغال بالطاعة يف أوقات الدعة والسكون واالسرتاحة.

ومن النوافل التي يرتتب عظيم األجر والثواب؛ وهو دخول اجلنة  -صالة اثنتي عرشة ركعة دون
الفريضة ،وهي السنن الرواتب؛ ففي احلديث عن أم حبيبة أم املؤمنني ريض اهلل تعاىل عنها ،أن
النبي صىل اهلل عليه وسلم قال(( :من صىل يف يوم ثنتي عرشة سجدة تطوعا ،بن م َي له بيت يف
اجلنة))؛ [أخرجه مسلم.])٧2٨( ،
ويف هذا احلديث يبني النبي صىل اهلل عليه وسلم أن من صىل يف يوم ثنتي عرشة سجدة تطوعا؛ أي:
غري الفريضة ،وهي السنن الرواتب؛ وهي :أربع قبل الظهر ،وركعتان بعدها ،وركعتان بعد
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املغرب ،وركعتان بعد العشاء ،وركعتان قبل الفجر ،كام يف سنن الرتمذي ،فمن فعل ذلك كان
اجلزاء واألجر ملن حافظ عليهن أن يبني اهلل له بيتا يف اجلنة.
ويف احلديث :احلث عىل أداء صالة التطوع.
وفيه :بيان فضل السنن الرواتب.
ثالثا :الصيام:
يستحب ويرشع صيام األيام التسع األول من شهر ذي احلجة ،وهو من مجلة األعامل الصاحلة
الوارد ذكرها يف احلديث ،وصومها حمل اتفاق لدى األئمة األربعة :احلنفية واملالكية ،والشافعية
واحلنابلة ،كام هو مقرر وثابت يف كتب الفقهاء؛ حيث قالوا :ويستحب صوم األيام الثامنية األول
من شهر ذي احلجة ،وهذا باتفاق املذاهب الفقهية األربعة :احلنفية ،واملالكية ،والشافعية،
واحلنابلة ،وهو قول الظاهرية؛ [الفتاوى اهلندية ( ،)20١/١وحاشية الدسوقي (،٥١٥/١
 ،)٥١٦واملجموع للنووي ( ،)3٨٦/٦وكشاف القناع للبهويت ( ،)33٨/2واملحىل البن حزم
(.)١٩/٧
واستدلوا عىل ذلك بحديث عبداهلل بن عباس ريض اهلل تعاىل عنهام سالف الذكر.
ولقد أفتى ثلة من العلامء املعارصين بجواز واستحباب صيام األيام التسع األول من شهر ذي
احلجة ،وقرروا أن صيامها من مجلة العمل الصالح الوارد يف احلديث ،ومنهم فضيلة العالمة ابن
باز ،وفضيلة العالمة ابن عثيمني ،رمحهم اهلل تعاىل ،وغريهم من العلامء املعارصين.
قال ابن عثيمني :ولنسأل :هل الصيام من األعامل الصاحلة؟ اجلواب :نعم بال شك ،وهلذا جعله
اهلل من أركان اإلسالم ،فالصيام بال شك من األعامل الصاحلة حتى قال اهلل تعاىل يف احلديث
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القديس(( :الصوم يل وأنا أجزي به)) ،وإذا كان كذلك ،فإن الصوم مرشوع ،ومن زعم أن العرش
م
فليأت بدليل عىل إخراج الصوم من هذا العموم(( :ما من أيام العمل الصالح فيهن
ال تصام،
أحب إىل اهلل من هذه األيام العرش)) ...وإذا ثبت أن النبي صىل اهلل عليه وسلم مل يص ممها ،فهذه
قضية عني ،ربام كان ال يصوم؛ ألنه يشتغل بام هو أنفع وأهم ،لكن عندنا لفظ الرسول عليه
الصالة والسالم(( :ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إىل اهلل من هذه األيام العرش)) ،عىل أنه
وي عنه صىل اهلل عليه وسلم أنه كان ال َيدَ ع صيامها ،وقدم اإلمام أمحد هذا  -أعني :أنه ال
قد ر َ
يدع صيامها  -عىل رواية النفي ،وقال :إن املثبت مقدم عىل النايف ،لكن عىل فرض أنه ليس هناك
ما يدل عىل أنه يصوم ،فإنه داخل يف عموم(( :ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إىل اهلل من
هذه األيام العرش))"؛ [اللقاء الشهري ،البن عثيمني.]3٤ ،
وقال ابن باز" :ولكن عدم صومه صىل اهلل عليه وسلم العرش ال يدل عىل عدم أفضلية صيامها؛
ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم قد تعرض له أمور تشغله عن الصوم ،وقد دل عىل فضل العمل
الصالح يف أيام العرش حديث ابن عباس املخرج يف صحيح البخاري ،وصومها من العمل
الصالح ،فيتضح من ذلك استحباب صومها يف حديث ابن عباس ،وما جاء يف معناه"؛ [جمموع
فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز.]٤١٧ /١٥ ،
وأما االستدالل بام رواه مسلم بإسناده عن عائشة ريض اهلل عنها أْنا قالت(( :ما رأيت رسول اهلل
صىل اهلل عليه وسلم صائام يف العرش قط)) ،فقد أجاب عنه أهل العلم ،كام ذكر اإلمام النووي:
"قول عائشة(( :ما رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم صائام يف العرش قط)) ،ويف رواية(( :مل
يص مم العرش)) ،قال العلامء :هذا احلديث مما يوهم كراهة صوم العرش ،واملراد بالعرش هنا األيام
التسعة من أول ذي احلجة ،قالوا :وهذا مما ي َتأول ،فليس يف صوم هذه التسعة كراهة ،بل هي
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مستحبة استحبابا شديدا ،ال سيام التاسع منها؛ وهو يوم عرفة ،وقد سبقت األحاديث يف فضله...
فيتأول قوهلا( :مل يص مم العرش) أنه مل يصمه لعارض مرض أو سفر أو غريمها ،أو أْنا مل َت َره صائام
فيه ،وال يلزم من ذلك عدم صيامه يف نفس األمر ،ويدل عىل هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد
عن امرأته عن بعض أزواج النبي صىل اهلل عليه وسلم قالت(( :كان رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم يصوم تسع ذي احلجة ،ويوم عاشوراء ،وثالثة أيام من كل شهر ،االثنني من الشهر
واخلميس))؛ [رواه أبو داود وهذا لفظه ،وأمحد ،والنسائي]"؛ [رشح النووي عىل مسلم/٨ ،
.]٧١
يعرض
وقد يرتك النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم صيام العرش األول من شهر ذي احلجة لعارض َ
له من سفر أو مرض أو غريمها من األعذار.
قال اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل" :وأما حديث عائشة قالت(( :ما رأيت رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم صائام يف العرش قط)) ،ويف رواية(( :مل يصم العرش))؛ [روامها مسلم يف صحيحه] ،فقال
العلامء :وهو متأول عىل أْنا مل َت َره ،ومل يلزم منه تركه يف نفس األمر؛ ألنه صىل اهلل عليه وسلم كان
يكون عندها يف يوم من تسعة أيام ،والباقي عند باقي أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهن ،أو لعله صىل
اهلل عليه وسلم كان يصوم بعضه يف بعض األوقات ،وكله يف بعضها ،ويرتكه يف بعضها لعارض
سفر أو مرض أو غريمها ،وهبذا جيمع بني األحاديث"؛ [املجموع ،للنووي (.])٤٤١/٦
وقال اإلمام الشوكاين رمحه اهلل تعاىل" :تقدمت أحاديث تدل عىل فضيلة العمل يف عرش ذي احلجة
عىل العموم ،والصوم مندرج َتتها ،وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة أْنا قالت(( :ما رأيت رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم صائام يف العرش قط)) ،فقال العلامء :املراد أنه مل يص ممها لعارض مرض أو
سفر أو غريمها ،أو أن عدم رؤيتها له صائام ال يستلزم العدم ،عىل أنه قد ثبت من قوله ما يدل عىل
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مرشوعية صومها ،كام يف حديث الباب ،فال يقدح يف ذلك عدم الفعل"؛ [نيل األوطار،
الشوكاين.])2٨3/٤( ،
َ
العمل وهو حيب أن يعمله؛ خشية أن يفرض عىل أمته.
وربام يرتك النبي صىل اهلل عليه وسلم
قال ابن حجر" :الحتامل أن يكون ذلك؛ لكونه كان يرتك العمل وهو حيب أن يعمله؛ خشية أن
يفرض عىل أمته"؛ [فتح الباري.]٤٦0 /2 ،

رابعا :الصدقة:
إن من مجلة األعامل الصاحلة التي ينبغي للعبد احلرص عليها يف مثل هذه األوقات املباركات
احلرص عىل الصدقة؛ حيث إن أهلها من الذين يرجون بذلك َتارة لن تكسدَ ولن هتلمك ولن
َ
تبور؛ قال اهلل تعاىل ﴿ :إمن ال مذين يتمل َ م
َاب اهللم َو َأ َقاموا الص َال َة َو َأ من َفقوا ممما َر َز مقنَاه مم مِسا َو َع َالنم َية
ون كت َ
َ َ
م
يرج َ م
وره مم َو َي مزيدَ ه مم مم من َف مضلم مه إمنه َغفور َشكور ﴾ [فاطر،2٩ :
ور * لي َوف َيه مم أج َ
ون ََت َارة َل من تَب َ
َم
]30؛ أي :إن الذين يقرؤون القرآن ويعملون به ،وداوموا عىل الصالة يف أوقاهتا ،وأنفقوا مما
رزقناهم من أنواع النفقات الواجبة واملستحبة ِسا وجهرا ،هؤالء يرجون بذلك َتارة لن تكسد
ولن هتلمك؛ أال وهي رضا رهبم ،والفوز بجزيل ثوابه؛ ليوفيهم اهلل تعاىل ثواب أعامهلم كامال غري
منقوص ،ويضاعف هلم احلسنات من فضله ،إن اهلل غفور لسيئاهتم ،شكور حلسناهتم ،يثيبهم
عليها اجلزيل من الثواب.
ولقد أثنى اهلل جل وعال عىل الذين أدوا الصالة عىل أتم وجوهها ،وأدوا من أمواهلم زكاهتم
م
م
َاء َو مج مه َرهبم مم
املفروضة ،والنفقات املستحبة يف اخلفاء والعلن؛ قال اهلل تعاىلَ ﴿ :والذ َ
ين َص َربوا ا مبتغ َ
ون بم مَ
احل َسن مَة السي َئ َة أو َلئم َك َهل مم ع مق َبى الد مار
َو َأ َقاموا الص َال َة َو َأ من َفقوا ممما َر َز مقنَاه مم مِسا َو َع َالنم َية َو َيدم َرء َ
الصفحة ١٤



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

﴾ [الرعد]22 :؛ أي :وهم الذين صربوا عىل األذى وعىل الطاعة ،وعن املعصية طلبا لرضا رهبم،
وأدوا الصالة عىل أتم وجوهها ،وأدوا من أمواهلم زكاهتم املفروضة ،والنفقات املستحبة يف اخلفاء
والعلن ،ويدفعون باحلسنة السيئة فتمحوها ،أولئك املوصوفون هبذه الصفات هلم العاقبة
املحمودة يف اآلخرة.

خامسا :التكبري والتحميد والتهليل والذكر:
ستحب اإلكثار من التكبري والتحميد والتهليل يف أيام العرش من شهر ذي احلجة؛ ففي احلديث
ي َ
أعظم
عن عبداهلل بن عمر ريض اهلل تعاىل عنها ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال(( :ما من أيام
َ
عند اهلل وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام العرش؛ فأ مكثمروا فيهن من التهليل والتكبري
والتحميد))؛ [أخرجه أمحد ( ،)٥٤٤٦والدارقطني يف العلل ( )3٧٦/١2واللفظ هلام،
والطحاوي يف رشح مشكل اآلثار ( ،)2٩٧١وأمحد شاكر ،ختريج املسند لشاكر  ،١٤/٩إسناده
صحيح].
ويف هذا احلديث يرشد النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل فضل العمل الصالح يف العرش األوائل من
ذي احلجة؛ فيقول صىل اهلل عليه وسلم(( :ما من أيام أعظم عند اهلل ،وال أحب إليه من العمل
فيهن)) ،واملعنى :أن أفضل أيام السنة عند اهلل عز وجل ،والتي يكون فيها العمل الصالح أقرب أن
يق َب َل ويزاد يف األجر ،من هذه األيام العرش؛ يعني :العرش األوائل من ذي احلجة؛ فأكثروا فيهن من
التهليل؛ وهو قول ال إله إال اهلل ،والتكبري؛ وهو قول :اهلل أكرب ،والتحميد؛ وهو قول :احلمد هلل،
وهذا الذكر هو الباقيات الصاحلات ،وحيسن عمل الطاعات بأنواعها يف هذه األيام مع الذكر
والدعاء.
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ويف احلديث :بيان عظم فضل العرش األوائل من ذي احلجة عىل غريها من أيام السنة.
وفيه :تفضيل بعض األزمنة عىل بعض.
وفيه :أن العمل املفضول يف الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل يف غريه من األوقات.
ويستحب للمسلم أن جيهر بالتكبري يف هذه األيام ويرفع صوته به؛ حيث اتفق العلامء عىل أن
التكبري مرشوع عقب الصلوات وغريها يف األضحى؛ قال البخاري :وكان عمر ريض اهلل عنه
يكرب يف قبته م
بمنى ،فيسمعه أهل املسجد فيكربون ويكرب أهل األسواق حتى ترتج ممنى تكبريا،
وكان ابن عمر يكرب بمنى تلك األيام ،وخلف الصلوات ،وعىل فراشه ،ويف فسطاطه وجملسه
وممشاه تلك األيام مجيعا؛ [كتاب الدين اخلالص أو إرشاد اخللق إىل دين احلق ،السبكي،
(ص ،)3٦١فتح الباري ،البن حجر العسقالين( ،)2 /3١٥( ،التكبري أيام منى)].
(وكان ابن عمر وأبو هريرة ريض اهلل تعاىل عنهام ُيرجان إىل السوق يف أيام العرش يكربان ويكرب
الناس بتكبريمها).
قال ابن حجر يف الفتح (" :)٤٥٨ /2مل َأره موصوال عنهام ،وقد ذكره البيهقي أيضا معلقا عنهام،
وكذا البغوي".
قال ابن رجب يف الفتح (" :)٨ /٩وأما ما ذكره البخاري عن ابن عمر وأيب هريرة ،فهو من رواية
سالم أيب املنذر ،عن محيد األعرج ،عن جماهد أن ابن عمر وأبا هريرة كانا ُيرجان يف العرش إىل
السوق".
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وصفة التكبري يف العرش من شهر ذي احلجة:
اختلف العلامء يف صفة التكبري يف العرش األوىل من شهر ذي احلجة عىل أقوال:
األول" :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد".
الثاين" :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد".
الثالث" :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل احلمد ".
فيصح التكبري يف أي صفة من هذه الصفات ،واألمر يف ذلك واسع.

وقت التكبري يف العرش من ذي احلجة:
التكبري ينقسم إىل قسمني:
 -١التكبري املطلق :وهو الذي ال يتقيد بيشء ،في َسن دائام ،يف الصباح واملساء ،قبل الصالة وبعد
الصالة ،ويف كل وقت من اليوم والليلة.
 -2التكبري املقيد :وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات.
وي َسن التكبري املطلق يف عرش ذي احلجة وسائر أيام الترشيق ،وتبتدئ من دخول شهر ذي احلجة -
أي :من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة  -إىل آخر يوم من أيام الترشيق ،وذلك
بغروب شمس اليوم الثالث عرش من شهر ذي احلجة.
وأما التكبري املقيد ،فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إىل غروب شمس آخر أيام الترشيق  -باإلضافة إىل
التكبري املطلق – فإذا سلم من الفريضة واستغفر ثالثا ،وقال" :اللهم أنت السالم ،ومنك السالم،
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تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام" ،بدأ بالتكبري؛ [جمموع فتاوى ابن باز ،١٧/١3 ،والرشح املمتع
البن عثيمني.]220 /٥ ،

سادسا :اإلكثار من ذكر اهلل تبارك وتعاىل يف مثل هذه األيام املباركات:
لقد أمر اهلل جل وعال عباده بأوامر عظيمة جليلة ،ومن هذه األوامر ذكره تبارك وتعاىل ،بل جاء
األمر الرباين باإلكثار منه يف مواضع عدة من كتاب اهلل جل وعال ،وما ذاك إال لعظيم مكانتها،
وجاللة قدرها ،وكثري نفعها وأثرها ،ومما يدل عىل فضل ومكانة الذكر ِسا وعالنية حديث أيب
هريرة ريض اهلل تعاىل عنه ،عن النبي صىل اهلل عليه وسلم فيام حيكي عن ربه عز وجل أنه قال:
((من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس ،ومن ذكرين يف مأل من الناس ،ذكرته يف مأل أكثر منهم
وأطيب))؛ [أخرجه البخاري ( ،)٧٤0٥ومسلم (.])2٦٧٥
ويف رواية(( :يقول اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه إذا ذكرين ،فإن ذكرين يف نفسه ذكرته
يف نفيس ،وإن ذكرين يف مأل ،ذكرته يف مأل خري منهم ،وإن تقرب إيل بشرب تقربت إليه ذراعا ،وإن
تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا ،وإن أتاين يميش أتيته هرولة))؛ [أخرجه البخاري (،)٧٤0٥
ومسلم (.])2٦٧٥
ومن الفضائل التي يبينها هذا احلديث فضل اهلل جل وعال وكرمه عىل عباده ،وأنه سبحانه وتعاىل
يعطي أكثر مما عمل وفعل من أجله وابتغاء وجهه الكريم.
ومن عظيم أثر الذكر أنه راحة للقلوب ودواء للنفوس؛ حلديث األغر املزين ريض اهلل تعاىل عنه أن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال(( :إنه َلي َغان عىل قلبي ،وإين ألستغفر اهلل يف اليوم مائة مرة))؛
[رواه مسلم.]2٧02 ،
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قال النووي رمحه اهلل تعاىل" :قال أهل اللغة :ال َغني وال َغيم بمعنى واحد ،واملراد هنا ما يتغشى
القلب ،قال القايض :قيل :املراد الفرتات والغفالت عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه ،فإذا
فرت عنه أو غفل ،عد ذلك ذنبا ،واستغفر منه".

ومن هذه املواضع الوارد ذكرها يف القرآن الكريم الدالة واحلاثة عىل اإلكثار من ذكره سبحانه
وتعاىل:
م
ين َآمنوا ا مذكروا اهللَ مذكمرا كَثمريا * َو َسبحوه بك َمرة َو َأ مصيال ﴾
 -١قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ َهيا الذ َ
[األحزاب.]٤2 ،٤١ :
يأمر اهلل جل وعال يف هذه اآلية املباركة من كتابه الكريم عباده الذين صدقوه جل وعال ،ورسوله
صىل اهلل تعاىل عليه وآله وسلم  -باإلكثار من ذكره؛ من هتليل ،وَتميد ،وتسبيح ،وتكبري ،وغري
ذلك من أنواع الذكر وأسبابه الداعية له؛ لذا عليكم  -أهيا العباد  -أن تذكروه بقلوبكم وألسنتكم
وجوارحكم ذكرا كثريا ،فال ختلو أبدانكم من ذكره يف حال من أحوال طاقتكم ذلك ،واشغلوا
أوقاتكم بذكره تعاىل صباحا ومساء ،ويف أدبار وأعقاب الصلوات املفروضات ،وعند كل موضع
له سبب لذكره سبحانه ،وأكثروا من كل قول فيه قربة إىل اهلل جل وعال ،وأقل ذلك أن يالزم
العبد أذكار الصباح ،وأذكار املساء ،وحيرص كل احلرص عىل املداومة عىل ذلك ،وأال ينقطع عن
ذكر ربه سبحانه وتعاىل يف مجيع األوقات ،وعىل مجيع األحوال ،فال يشغله شاغل ،وال يمنعه مانع،
وال حيول دون ذلك حائل ،وكذلك أمر اخلالق عز وجل بالصالة له غدوة؛ وهي صالة الصبح،
وعشيا؛ وهي صالة العرص ،فإن القيام بذلك من أعظم العبادات املرشوعة والقربات ،ومن
األسباب املوجبة ملحبة اهلل تعاىل ومعرفته والقرب منه جل وعال رب الربيات ،ومن املعينات عىل
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فعل كل اخلريات ،وب معد اللسان عن التلفظ بكل قبيحات وزالت ،وسميت الصالة سبحة؛ مل ما فيها
من تنزيه اهلل تعاىل عن كل سوء.
ولقد جعل ذكر اهلل تعاىل بال َتديد نظرا لسهولته ،وعظيم األجر والثواب املرتتب عليه ،وإن من
نم َع مم اهلل تعاىل وفضله عىل العبد توفي َقه له للقيام بشكره وذكره سبحانه.
قال القرطبي" :أمر اهلل تعاىل عباده بأن يذكروه ويشكروه ،وي مكثمروا من ذلك عىل ما أنعم به
عليهم ،وجعل تعاىل ذلك دون حد لسهولته عىل العبد ،ولعظم األجر فيه؛ قال ابن عباس :مل ي َ
عذر
م
ب عىل عقله ،وروى أبو سعيد عن النبي صىل اهلل عليه وسلم:
أحد يف ترك ذكر اهلل إال من غل َ
((أكثروا ذكر اهلل حتى يقولوا جمنون)) ،وقيل :الذكر الكثري ما جرى عىل اإلخالص من القلب،
والقليل ما يقع عىل حكم النفاق كالذكر باللسان".
وقال القرطبي" :قال حممد بن كعب القرظي :لو رخص ألحد يف ترك الذكر لرخص لزكريا
اس َث َال َث َة َأيام إمال َر ممزا َوا مذك مر َرب َك كَثمريا ﴾ [آل عمران."]٤١ :
بقول اهلل عز وجلَ ﴿ :أال تكَل َم الن َ
وقال ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنها :مل يفرض اهلل تعاىل فريضة ،إال جعل هلا حدا معلوما ،ثم
نتهى إليه ،ومل يعذر أحدا يف تركه إال
عذر أهلها يف حال العذر غري الذكر ،فإنه مل جيعل له حدا ي َ
مغلوبا عىل عقله ،وأمرهم به يف كل األحوال ،فقالَ ﴿ :فا مذكروا اهللَ مق َياما َوقعودا َو َع َىل جنوبمك مم ﴾
[النساء ،]١03 :وقال ﴿ :ا مذكروا اهللَ مذكمرا كَثمريا ﴾ [األحزاب]٤١ :؛ أي :بالليل والنهار ،يف الرب
والبحر ،ويف الصحة والسقم ،ويف الّس والعالنية ،وقال جماهد :الذكر الكثري أال تنساه أبدا.

سابعا :اإلكثار من االستغفار مل ما يرتتب عىل ذلك من عظيم األجر والثواب ،وخاصة يف هذه األيام
املباركات ،والتي تتضاعف فيها احلسنات؛ لذا فال شك أن االستغفار من األدعية العظيمة اجلليلة،
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التي فيها األثر البالغ عىل اإلنسان يف أمر دينه ودنياه ،ولقد ورد ذكر االستغفار واألمر به رصاحة يف
كتاب ربنا جل وعال ،مع بيان لعظيم ثمراته الدينية والدنيوية ،العائدة بخري حيس ومعنوي عىل
العباد ،ومن ذلك ما جاء يف سورة نوح عليه الصالة والسالم ،ذكره وبيانه:
َان َغفارا * ي مر مس مل الس َام َء
قال اهلل تعاىل خمربا عن نوح عليه السالمَ ﴿ :فق ملت ماس َتغ ممفروا َربك مم إمنه ك َ
م
م
م
جي َع مل َلك مم َأ مْنَارا * َما َلك مم َال
َع َل ميك مم مدم َرارا * َوي ممد مدك مم بم َأ مم َوال َو َبن َ
جي َع مل َلك مم َجنات َو َ م
ني َو َ م

ون هللم َو َقارا * َو َقدم َخ َل َقك مم َأ مط َوارا * َأ َمل م ت ََر موا َك مي َ
ف َخ َل َق اهلل َس مب َع َس َام َوات طم َباقا * َو َج َع َل
ت مَرج َ
م
ا مل َق َم َر فم م
ِساجا ﴾ [نوح]١٦ - ١0 :؛ أي :فقلت هلم :يا قوم ،اطلبوا
يهن نورا َو َج َع َل الش مم َس َ
م
لذنوب َمن تاب إليه من عباده ،فهو سبحانه
املغفرة من ربكم بالتوبة إليه ،إنه سبحانه كان غفارا
كثري املغفرة ملن تاب واستغفر ،فرغبهم بمغفرة الذنوب ،وما يرتتب عليها من حصول الثواب،
واندفاع العقاب.
وهذا يدل داللة ظاهرة عىل عظيم ثمرات االستغفار ،والتي تشمل أمري الدين والدنيا ،باإلضافة

إىل تفريج اهلم ،واملخرج من الضيق ،والرزق الكثري؛ ففي احلديث عن عبداهلل بن عباس ريض اهلل
تعاىل عنها أن النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم قال(( :من لزم االستغفار ،جعل اهلل له من كل ضيق
خمرجا ،ومن كل هم فرجا ،ورزقه من حيث ال حيتسب))؛ [أبو داود ،سنن أيب داود ،١٥١٨
سكت عنه ،وقد قال يف رسالته ألهل مكة :كل ما سكت عنه فهو صالح ،أخرجه أبو داود
( )١٥١٨واللفظ له ،والنسائي يف السنن الكربى ( ،)١02٩0وابن ماجه ( ،)3٨١٩وعبداهلل بن
أمحد يف زوائد املسند (.])223٤

الصفحة 2١



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

ثامنا :قراءة القرآن الكريم:
يستحب اإلكثار من قراءة القرآن ،وخاصة يف مثل هذه األيام املباركات ،والتي تتضاعف فيها
احلسنات ،وملا يرتتب عىل ذلك من عظيم األجر والثواب ،وملا فيها من عظيم األثر البالغ عىل
اإلنسان يف أمر دينه ودنياه ،فام أمجل احلياة والعيش مع القرآن الكريم! وما أمجل حب القرآن
الكريم! وما أمجل تالوة القرآن الكريم! وما أمجل تدبر القرآن الكريم؛ فهو ربيع للقلوب ،ونور
للصدور ،وجالء للغموم واألحزان!
لذا؛ فإن العيش واحلياة مع القرآن الكريم حياة مطمئنة ،وسكينة دائمة هنية ،وله حالوة ومذاق ال
يعرفه إال من عاش حياته مع كتاب ربه جل وعال ،واملحروم من حرم تلك املصاحبة ،وذاك
العيش ،وتلك املداومة ،فهي احلياة احلقيقية للعبد يف هذه الدنيا الفانية.
ولقد نقل عن عثامن بن عفان ريض اهلل عنه أنه قال" :لو سلممت قلوبكم ما شبمعت من كالم
ربكم".
وال شك أن لقراءة القرآن الكريم وتالوته وتدبره أجرا عظيام ،وهبات من اهلل جل وعال ومزايا
ومنافع جليلة؛ ومن ذلك ما ُيرب النبي صىل اهلل عليه وسلم يف هذا احلديث عن فضل اهلل
عظيمة،
َ
عىل َمن قرأ القرآن بقوله(( :من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به؛ أي :يأجره اهلل عز وجل عىل قراءته
للقرآن أن يكون له بكل حرف قرأه منه حسنة ،واحلسنة بعرش أمثاهلا؛ أي :يضاعف له األجر إىل
احلسن مَة َف َله ع مرش َأم َث َ م
اهلا ﴾ [األنعام،]١٦0 :
َ
م
اء بم مَ َ
عرشة أمثاله؛ وذلك مصداقا لقوله تعاىلَ ﴿ :م من َج َ
ففي احلديث عن عبداهلل بن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه ،أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال(( :من
قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به حسنة ،واحلسنة بعرش أمثاهلا ،ال أقول :امل حرف ،ولكن ألف حرف،
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والم حرف ،وميم حرف))؛ [أخرجه الرتمذي ( )2٩١0واللفظ له ،صحيح الرتمذي ،األلباين
(.])2٩١0

تاسعا :القيام بشعرية األضحية:
إن من عظيم القربات واألعامل التي ينبغي للمؤمن احلرص عليها ذبح األضحية؛ مل ما يرتتب عىل
ذلك من عظيم األجر والثواب ،ومل ما فيها من عظيم األثر البالغ عىل اإلنسان يف أمر دينه ودنياه،
وخاصة يف مثل هذه األيام املباركات ،والتي تتضاعف فيها األجور واحلسنات ،فاألضحية :هي ما
يذ َبح من هبيمة األنعام  -اإلبل والبقر والغنم  -تقربا إىل اهلل تعاىل يف وقت خمصوص ،بنية
األضحية.
ولقد ثبتت مرشوعية األضحية بالكتاب والسنة الصحيحة ،واإلمجاع؛ قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ف َصل
لم َرب َك َوان َمح مر ﴾ [الكوثر.]2 :
م
ني * َال َ م
يك َله َوبم َذلم َ
رش َ
ك
وقال اهلل تعاىل ﴿ :ق مل إمن َص َال ميت َونسكمي َو َ م
اي َو َمم َ مايت هللم َرب ا مل َعا َمل َ
حم َي َ
مم
م
ني ﴾ [األنعام ،]١٦3 ،١٦2 :وقال اهلل تعاىلَ ﴿ :ولمكل أمة َج َع ملنَا َمن َمسكا
أم مرت َو َأنَا َأول ا ممل مسلم َ
م
لمي مذكروا اسم اهللم ع َىل ما ر َز َقهم ممن هبميم مة ماألَ منعا مم َفإم َهلكم إم َله و م
احد َف َله َأ مسلمموا َو َب م
ني ﴾
رش ا مملخم بمت َ
َ
َ
م
م م َ َ
َ َ َ
م َ
َ
[احلج.]3٤ :
ويف احلديث عن أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه قال(( :ضحى النبي صىل اهلل عليه وسلم
ني ،ذبحهام بيده ،وسمى وكرب ،ووضع رجله عىل مص م
ني أ مق َر َن م م
ني مأم َل َح م م
بك مب َش م م
فاحهام))؛ [أخرجه
البخاري ( ،)٥٥٦٥ومسلم (.])١٩٦٦
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ولقد أمجع املسلمون عىل مرشوعية األضحية ،واألضحية سنة مؤكدة عىل املستطيع؛ قال اهلل تعاىل:
﴿ َف َصل لم َرب َك َوان َمح مر ﴾ [الكوثر.]2 :
وعن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال(( :من كان له َس َعة ومل يضح،
يقر َبن مصالنا))؛ [أخرجه ابن ماجه ( )2١23واللفظ له ،وأمحد ( ،)٨2٧3األلباين ،صحيح
فال َ
اجلامع (.])٦٤٩0
وعن الرباء بن عازب ريض اهلل تعاىل عنه قالَ (( :خ َط َبنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم النحر
بعد الصالة ،ثم قال :من صىل صالتنا ،و َن َس َ
ك نسكنا ،فقد أصاب الن َسك ،ومن نسك قبل
الصالة ،فتلك شاة حلم ،فقال أبو بردة :يا رسول اهلل ،واهلل ،لقد نسكت قبل أن أخرج إىل الصالة،
وعرفت أن اليوم يوم أكل ورشب ،فتعجلت فأكلت ،وأطعمت أهيل وجرياين ،فقال رسول اهلل:
تلك شاة حلم ،قال :فإن عندي عناقا جذعة خري من شايت حلم ،فهل َتزئ عني؟ قال :نعم ،ولن
َتزئ عن أحد بعدك))؛ [أخرجه البخاري ( ،)٩٦٥ومسلم (.])١٩٦١

وال شك أن ملرشوعية األضحية حكام كثرية؛ ومنها:
 -١التقرب إىل اهلل تعاىل بامتثال أوامره ،ومنها إراقة الدم ،وهلذا كان ذبح األضحية أفضل من
التصدق بثمنها.
 -2تربية النفس عىل العبودية هلل تبارك وتعاىل بذبح النسك قربة هلل رب العاملني ،وليس معه
رشيك سبحانه.
 -3إظهار التوحيد هلل تعاىل بذكر اسم اهلل عز وجل وتكبريه عند ذبح األضحية.
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 -٤التوسعة عىل النفس واألهل ،والفقراء واملحتاجني بالصدقة عليهم.
 -٥إظهار شكر نعمة اهلل جل وعال عىل اإلنسان ببذل املال يف تطبيق شعرية من شعائر اهلل تعاىل.
إىل غري ذلك من م
احل َك مم العظيمة ،واملقاصد اجلليلة ملرشوعية األضحية.

عارشا :القيام بشعرية صالة العيد:
إنه ملن املعلوم ومما ال شك فيه أن صالة العيد شعرية من شعائر اإلسالم العظيمة ،التي ينبغي
املحافظة واملداومة عليها ،وإظهارها واالهتامم هبا ،وبحسن أدائها ،ويعترب عيد األضحى من
األعياد املرشوعة يف اإلسالم.
ففي احلديث عن أنس بن مالك ريض اهلل تعاىل عنه قال(( :قدم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
املدينة وهلم يومان يلعبون فيهام ،فقال :ما هذان اليومان؟ قالوا :كنا نلعب فيهام يف اجلاهلية ،فقال
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :إن اهلل قد أبدلكم هبام خريا منهام :يوم األضحى ،ويوم الفطر))؛
[أخرجه أبو داود ( ،)١١3٤والنسائي ( ،)١٥٥٦وأمحد ( )١200٦بإسناد صحيح].
وصالة العيد ركعتان ،يكرب املصيل لصالة العيد تكبرية اإلحرام ،ثم يدعو بدعاء االستفتاح ،ثم
يكرب ست تكبريات سوى تكبرية اإلحرام ،ويرفع يديه مع كل تكبرية ،ويسبح اهلل تعاىل ،وحيمده،
ويثني عليه ،ويصيل عىل النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم بني هذه التكبريات ،ثم يتعوذ ثم يقرأ
ج م
آن ا مَمل م
جهرا سورة الفاَتة ،وبـ﴿ َسبحم ماس َم َرب َك ماألَ مع َىل ﴾ [األعىل ،]١ :أو ﴿ ق َوا ملق مر م
يد ﴾ [ق:
 ]١يف الركعة األوىل.
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ويف الركعة الثانية يقوم مكربا من السجود ،ثم يكرب مخس تكبريات بعد قيامه سوى تكبرية
االنتقال ،ويرفع يديه مع كل تكبرية ،ويسبح اهلل تعاىل ،وحيمده ،ويثني عليه ،ويصيل عىل النبي
صىل اهلل تعاىل عليه وسلم بني هذه التكبريات ،ثم يتعوذ ثم يقرأ جهرا سورة الفاَتة وسورة
بعدها ،فإن كان قد قرأ يف الركعة األوىلَ ﴿ :سبحم ماس َم َرب َك ماألَ مع َىل ﴾ [األعىل ،]١ :قرأ يف الركعة
َاك ح مديث ا ملغ م
َاش َي مة ﴾ [الغاشية ،]١ :وإن كان قد قرأ يف الركعة األوىل ﴿ :ق
الثانيةَ ﴿ :ه مل َأت َ َ
يد ﴾ [ق ،]١ :قرأ يف الركعة الثانية ﴿ :ا مق َرتب م
ج م
آن ا مَمل م
َوا ملق مر م
ت السا َعة َوان َمشق ا مل َق َمر ﴾ [القمر.]١ :
ََ

ستحب التنوع يف قراءة هذه السور ،فيأيت هبذه مرة ،وهبذه مرة أخرى؛ تطبيقا وعمال بسنة
وي َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
وإن مل يتيّس له قراءة تلك السور ،جاز له أن يقرأ بام شاء من آيات القرآن الكريم وسوره ،كام َتوز
القراءة يف نحوها من الصلوات ،ثم يقوم اإلمام فيخطب الناس بعد انقضاء الصالة ،وجيلس
الناس لالستامع للخطبة ،لنَ م
يل األجر والثواب املرتتب عىل الصالة واخلطبة.
وال يوجد مذ مكر حمدد ومعني بني كل تكبريتني يف صالة العيد ،بل يسبح اهلل تعاىل ،وحيمده ،ويثني
عليه ،ويصيل عىل النبي صىل اهلل تعاىل عليه وسلم.
ويرشع أن يقول بني كل تكبريتني( :اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال،
وصىل اهلل عىل النبي حممد وعىل وآله وسلم تسليام كثريا).
إىل غري ذلك من األعامل الصاحلة ،واألفعال الفاضلة املتنوعة واملختلفة ،كنرش العلم واخلري بني
املسلمني ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والتمسك باألخالق الفاضلة والقيم النبيلة ،وبر
الوالدين ،وإعانة املظلوم وامللهوف ،واإلحسان إىل الناس وحب اخلري هلم ،وعدم إيذائهم بشتى
صور اإليذاء ،وسالمة الصدور ،وصفاء القلوب ،من الغل واحلقد ،واخلبث واملكر ،واحلسد
الصفحة 2٦



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
والنفاق وسيئ األخالق ،وسواها من األعامل الصاحلة الفاضلة التي ينبغي للعبد اإلكثار منها ،مل ما
يرتتب عليها من عظيم األجر ،وكبري الثواب ،وعلو املنزلة ،ورفعة املكانة ،وعظيم القرب من ربنا
وخالقنا جلت قدرته ،وتعالت أسامؤه وصفاته ،فاملوفق من وفقه ربنا جل وعال الستثامر مثل هذه
املواسم اخلرية ،واألوقات الفاضلة حق االستثامر.
واحلمد هلل رب العاملني.

هذا ما تم إيراده ،نسأل اهلل العيل القدير أن يوفقنا لعمل اخلريات والصاحلات والقربات ،وأن يعيننا
عىل ذكره وشكره وحسن عبادته ،وأن ينفع بام كتب ،وأن جيعله من العلم النافع والعمل الصالح،
واحلمد هلل رب العاملني.

األستاذ الدكتور /كامل صبحي صالح
أستاذ الفقه وأصوله
 /٣ذو احلجة١٤٤٣/
 ٢٠٢٢ /٧ /٢م
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املصادر واملراجع:
-١

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسري الطربي) ،لإلمام حممد بن جرير الطربي.

-2

اجلامع ألحكام القرآن( ،تفسري القرطبي) ،لإلمام حممد بن أمحد بن أيب بكر شمس الدين

القرطبي.
-3

تفسري القرآن العظيم( ،تفسري ابن كثري) ،لإلمام عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن كثري.

-٤

الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،للحافظ جالل الدين السيوطي.

-٥

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،الشيخ عبدالرمحن السعدي.

-٦

املخترص يف التفسري ،مركز تفسري.

-٧

التفسري امليّس ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف.

-٨

صحيح البخاري ،لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري.

-٩

صحيح مسلم ،لإلمام مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري.

 -١0مسند اإلمام أمحد ،أيب عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين.
 -١١سنن أيب داود ،سليامن بن األشعث السجستاين.
 -١2سنن الرتمذي ،للحافظ أيب عيسى حممد الرتمذي.
 -١3السنن الكربى ،أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النسائي.
 -١٤سنن ابن ماجه ،أيب عبداهلل حممد بن ماجه القزويني.
 -١٥اجلامع الصغري من حديث البشري النذير ،لإلمام جالل الدين السيوطي.
 -١٦ختريج مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،للمحدث أمحد شاكر.
 -١٧سنن البيهقي ،لإلمام أمحد بن احلسني أيب بكر البيهقي.
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 -١٨زوائد عبداهلل بن أمحد بن حنبل يف املسند ،لعبداهلل بن أمحد بن حنبل.
 -١٩فتح الباري برشح صحيح البخاري ،احلافظ ابن حجر العسقالين.
 -20جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم ،للحافظ ابن رجب احلنبيل.
 -2١صحيح ابن خزيمة ،أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة بن املغرية النيسابوري.
 -22نيل األوطار ،اإلمام حممد بن عيل الشوكاين
 -23العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،أليب احلسن عيل بن عمر البغدادي الدارقطني.
 -2٤رشح مشكل اآلثار ،أمحد بن حممد أبو جعفر الطحاوي.
 -2٥كتاب الدين اخلالص أو إرشاد اخللق إىل دين احلق ،لإلمام حممود خطاب السبكي.
 -2٦الفتاوى اهلندية ،تأليف جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي.
 -2٧حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،أمحد الدردير  -حممد عرفة الدسوقي.
 -2٨املجموع رشح املهذب ،لإلمام حمي الدين النووي.
 -2٩كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن صالح الدين البهويت احلنبيل.
 -30املحىل يف رشح املجىل باحلجج واآلثار ،لإلمام عيل بن حزم األندليس الظاهري.
 -3١املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ،لإلمام حييى بن رشف النووي.
 -32صحيح اجلامع ،املحدث حممد نارص الدين األلباين.
 -33صحيح الرتمذي ،املحدث حممد نارص الدين األلباين.
 -3٤جمموع فتاوى ومقاالت ،للشيخ عبدالعزيز بن باز.
 -3٥الرشح املمتع ،واللقاء الشهري ،للشيخ حممد صالح العثيمني.
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