حكم الصيام يف هذه األيام :

يلخذ من صعره وال أطػاره صقئا ,رواه مسؾم ظن أم
شؾؿة.

ا حلند هلل والصالة والسالم ظذ رشول اهلل وظذ آله

أما يوم العارش فقحرم صومه ألكه يوم ظقد.

وصحبه ومن واله وبعد.

وأما يوم التاشع يوم ظرفة فقستحب صومه اشتحبابا

فنن اهلل رشع لعباده ما يـػعفم وهناهم ظام يرضهم

ممكد ًا فصوم يوم ظرفة يؽػر ذكوب شـة ماضقة وشـة

ققل احلؽؿة من ذلك التشبه بادحرم وققل أن يبؼى كامل

شبحاكه وتعاىل ,رمحة هبم شبحاكه وإن مما رشظه هلم

باققة ,كام ثبت ظن أيب قتادة ريض اهلل ظـه يف صحقح

اإلجزاء واألمر تعبدي.

وحثفم ظؾقه هلو العؿل الصالح يف ظرش ذي احلجة.

مسؾم.

روى البخاري يف صحيحه ظن ابن ظباس ريض االه

وأما بؼقة األيام فثبت أن الـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم مل

من تعظقم صعائر اهلل حلديث أيب أمامة بن شفل ريض اهلل

يصؿفا وإكام صام يوم ظرفة وكان يصوم االثـني

ظـه قال ":كـا يف ادديـة كسؿن األضحقة وكان ادسؾؿون

األيام ,قالوا وال اجلفاد يف شبقل اهلل قال وال اجلفاد يف

واخلؿقس ,فؿن صامفا كؾفا ففي ظؿل صالح ,ومن أفطر

يسؿـون"  .رواه البخاري.

شبقل اهلل إال رجل خرج بامله وكػسه ومل يرجع من ذلك

فال حرج.

بم» .فاشتغل الػرصة يا ظبد اهلل يف هذه األيام قبل أن

ويستحب التكبري يف هذه األيام ،وخاصة يوم

ظـه قال« :ما من أيام العؿل الصالح أحب إىل اهلل من هذه

يلتقك ادوت.

ثالثاً :ويستحب أن يضحي بالسؿقـة احلسـة وألن ذلك

رابعاً :ويشسط فقفا أن تؽون مسـة حلديث جابر ريض

العيد إىل آخر أيام

هذه هي األيام اخلالقة التي جيد اإلكسان ثواهبا يف يوم
الؼقامة.ومن العؿل الصالح يف هذه األيام :كثرة الصالة
والصقام والصدقة واحلج والعؿرة واألضاحي.
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وهذا احلديث دلقل ظذ ظدم الوجوب خالف ًا أليب حـقػة.

التشريق.

ومن أحكام األضاحي:

اهلل ظـه قال قال رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم" :ال
تذبحوا إال مسـة إال أن يعرس ظؾقؽم فتذبحوا جذظة من
الضلن" .رواه مسؾم.

أوالً ,اظؾم أن األضحقة لقست واجبة وهذا قول اجلؿفور

قال العلناء :ادسـة هي الثـقة من كل يشء من اإلبل

خالف ًا لؾقث وأيب حـقػة واألوزاظي وغرهم.

والبؼر والغـم.

ثانياً :جيب ظذ من أراد أن يضحي إذا دخؾت العرش أن ال

واجلذظة من الضلن ماله شـة تامة وققل غر ذلك ,ومن
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البؼر ما بؾغ شـتني تامة ومن اإلبل ما بؾغ مخس شـني تامة.
وفقه دلقل أن الضلن أفضل يف األضحقة.
ويشرتط يف األضحقة أن ال تؽون معقبة ,وأصح ما ورد

ﭧ ﭨﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
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[ األكعام]١٢١ :

ويزيد يف األضحقة "اهلل أكز"

اشتحباب ًا حلديث أكس ريض اهلل ظـه.

يف الباب حديث الزاء بن ظازب قال قال رشول اهلل صذ

سابعاً :يستحب أن يذبح اإلمام بادصذ حلديث ابن ظؿر

اهلل ظؾقه وشؾم « :أربع ال جيزئ يف األضاحي العوراء

ريض اهلل ظـه أن رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم كان يذبح

البني ظورها وادريض البني مرضفا والعرجاء البني

بادصذ .رواه البخاري .ققل احلؽؿة أن يرى ذلك الػؼراء

ضؾعفا والؽبرة التي ال تـؼى» .رواه ابو داوود والسمذي

ويصقبوا مـفا.

والـسائي وهو صحقح وظذ ذلك إمجاع العؾامء.
وما ورد يف مؽسورة الؼرن ومعقبة األذن أهنا ال جتزء فال
يصح ,وكذا ما أخذ من ألقتفا .واألصل جواز أن يضحي

رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم ":من ذبح قبل الصالة

هبا ,وإن وجد أشؾم ففو أفضل.

فؾقعد" .رواه البخاري و مسؾم.

خامساً :جيزئ الشاة ألهل البقت الواحد حلديث أيب

ويستحب أن ياكل مـفا لؼول اهلل تعاىل :ﭿﮦﮧﭾ

صذ اهلل ظؾقه وشؾم يضحي بالشاة ظـه وظن أهل بقته.
رواه ابن ماجة.

احلج:

البائس الػؼر﴾ .ويدخر ما صاء مـفا ألن الـفي ظن االدخار

تؼبل اهلل مـا ومـؽم أظاملـا وأقوالـا
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كتبه  /أبــو اليمان

احلج ]٢٢[ :وأن يتصدق مـفا لؼول اهلل تعاىل﴿ :وأضعؿوا البائس
االدخار مـسوخ.

سادساً :ال بد من التسؿقة.

وحكم األضاحي

ثا منًا :أما وقتفا فبعد الصالة (صالة العقد) ظذ الصحقح
إىل آخر أيام الترشيق حلديث أكس ريض اهلل ظـه قال رشول

أيوب األكصاري ريض اهلل ظـه كان الرجل يف ظفد الـبي

فضل العشر

دار الحديث 5بدار السالم

عدنان بن حسني املصقري
مسجد الشيخ األلباني

كتاب وسنة ،على فهم سلف األمة

