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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

، وظذ ف حمؿد األمغرشقفظبده و، وافصالة وافسالم ظذ رب افعودغ احلؿد هلل

 إػ يقم افديـ. آلف وصحبف، ومـ اهتدى هبداه

 بعد:أمو 

ٌت  ؾفذه وؿػوٌت  و خصفو اهلل بف مـ حقل افعؼ األول مـ ذي احلجي، وم مقجزا

افػضوئؾ واهلبوت، ومو يؿؽـ فؾؿسؾؿ أن يليت بف مـ افصوحلوت يف أيومفو وفقوفقفو 

ف ظذ اًلشتبوق ـ  وأظوكـو بػضؾف ومَ  ،بورك اهلل يل وفؽؿ يف افصوحلوت ادبورـوت.

، وتؼبؾفو مـل بؼبقل حسـ9 إكف ـ بؾغتففو ومَ بذه افقرؿوت ـوتوكػع هبإػ اخلرات. 

د ـريؿ  .جقا

 وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد، وآلف وصحبف أمجعغ، واحلؿد هلل رب افعودغ.

 افقؿػي األوػ: اهلل خيؾؼ مو يشوء وخيتور:

شبحوكف  - وخيتور مو يشوءمـ خؾؼف يف ـتوبف أنف يصطػل  -جؾ وظال  -أخز اهلل 

. وذفؽ [57صص: ]افؼ ﴿َوَربَُّؽ خَيُْؾُؼ َمو َيَشوُء َوخَيْتَوُر﴾ؼول تعوػ: ؾ9 –وبحؿده 

ظؾقؿ بام  -جؾ يف ظاله  -فق ؾ اًلصطػوء واًلختقور ظـ ظؾؿ توم وحؽؿي بوفغي.

ـْ َخَؾَؼ َوُهَق افؾَّطِقُػ اخْلَبُِر﴾: ـام ؿول تعوػ خؾؼ ، وفف [03]ادؾؽ:   ﴿َأًل َيْعَؾُؿ َم

ر وؽويوت ِحَؽؿٌ  اصطػوء واختقوريف ـؾ  ؿول  ؾفق افعؾقؿ احلؽقؿ اخلبر، وأرسا

وَن َظؾِقاًم َحِؽقاًم﴾: تعوػ ـَ  َ ُ إِنَّ اَّللَّ  .[21]اإلكسون:  ﴿َوَمو َتَشوُءوَن إًِلَّ َأْن َيَشوَء اَّللَّ
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 وافتسؾقؿ فف يف اصطػوئفؽؿ اهلل تعوػ وؿضوئف قاجى ادممـغ اًلكؼقود حلُ ؾ

ُ وَ ؿول تعوػ:  9ورهقاختو ـٍ َوًل ُمْمِمـٍَي إَِذا َؿَه اَّللَّ ُْمِم
ِ
وَن د ـَ َرُشقُفُف َأْمًرا َأْن ﴿َوَمو 

ـْ َأْمِرِهؿْ  ُة ِم َرَ
وؿد اصطػك اهلل مـ افزمـ   .[25]األحزاب:  ﴾َيُؽقَن هَلُُؿ اخْلِ

أزمـي ؾخصفو بخصوئص مقزهو هبو ظـ ؽرهو مـ شوئر افزمـ ؾخص مـ األصفر 

إِنَّ ﴿افشفقر ؿول اهلل تعوػ:األصفر احلرم ؾعظؿفو وهنك ظـ طؾؿ افـػس ؾقفو 

َة افشُّ  اَمَواِت ِظدَّ  َيْقَم َخَؾَؼ افسَّ
ِ
 اْثـَو َظَؼَ َصْفًرا يِف ـَِتوِب اَّللَّ

ِ
ُفقِر ِظـَْد اَّللَّ

َـّ َأنُْػَسُؽْؿ  ـُ اْفَؼق ُؿ َؾاَل َتْظؾُِؿقا ؾِقِف ي َواأْلَْرَض ِمـَْفو َأْرَبَعٌي ُحُرٌم َذفَِؽ افد 

اَم ُيَؼوتُِؾقَكُؽْؿ  ـَ وؾًَّي  ـَ ـَِغ  َ َمَع اْدُتَِّؼغَوَؿوتُِؾقا اْدُْؼِ وؾًَّي َواْظَؾُؿقا َأنَّ اَّللَّ  ﴾ َـَ

 األشبقع أيوم أؾضؾوخص يقم اجلؿعي مـ بغ أيوم األشبقع ؾجعؾف  .[25]افتقبي: 

ؾعـ أوس بـ أوس افثؼػل ريض اهلل ظـف ؿول: ؿول رشقل اهلل  صذ اهلل ظؾقف 

 ،زمونػ مـ األوممو خصف اهلل تعو. (مـ أؾضِؾ أيَّوِمؽؿ يقُم اجلؿعيِ وشؾؿ : )

مـ ذي  األوػ ةافعؼاأليوم  :واصطػوه بعؾؿف وحؽؿتف ،واختوره مـ األحقون

 احلجي، وشقليت فذفؽ بقون:

 ظؼ ذي احلجي:ؾضوئؾ افقؿػي افثوكقي: 

فو خصَّ ؾ ،مـ افزمـ األيوم افعؼة األوػ مـ ذي احلجي اهلل تعوػ كاصطػ

ئر افزمـ، وشلذـر أبرز ذفؽ متقزت هبو ظـ شو متعددةوؾضوئؾ  متـقظي بخصوئص

 ؾقام يع:
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 :: إؿسوم اهلل تعوػ بؾقويل افعؼأوًًل 

و مـبفً  ،فوبؾقوفقأؿسؿ اهلل  أنَّ  مـ ذي احلجياألوػ  ةمـ خصوئص األيوم افعؼ

نؿسوم اهلل تعوػ بوفقء دفقؾ ظذ اختصوصف، فعظقؿ مؽوكتفو وـبر مـزفتفو، ؾ

﴾ ﴿َواْفَػْجرِ   :ؿول تعوػ 9وظذ متقزه ظـ ؽره مـ جـسف  0]افػجر:  * َوَفقَوٍل َظْؼٍ

مجفقر ادػرسيـ فقويل ظؼ ذي احلجيظـد ادؼصقد بوفؾقويل افعؼ و، [1 -
(1)

. 

 :شامهو اهلل تعوػ بوأليوم ادعؾقموت: وثوكقً 

 9بودعؾقموت وصػفو أن اهللمـ ذي احلجي  األوػ ةمـ خصوئص األيوم افعؼ

 ل أيوم ُظؾؿ ؾضُؾفو، واصتفر ختصقصفو، وتبغَّ فؾفتفو، ر ؾضؾفو واصتفور مـزفتؼرُّ 

تعوػ:  ؿول اهلل ؾفل أيوم ظبودة وذـر وح9ٍ ظظقؿ مـزفتفو ظذ شوئر أيوم افزمون،

ـْ هَبِقَؿِي   يِف َأيَّوٍم َمْعُؾقَموٍت َظَذ َمو َرَزَؿُفْؿ ِم
ِ
ُروا اْشَؿ اَّللَّ ـُ ﴿فِقَْشَفُدوا َمـَوؾَِع هَلُْؿ َوَيْذ

مـ ذي احلجي  األول افعؼ وأليوم ادعؾقموت هل أيوم ؾ ،[17]احلٍ:  وِم﴾األَنْعَ 

افعؾامء مجفقر ظـد
(2)

ومو ؾقفو مـ  وومقزاهت ويغػؾ ظـ خصوئصفيـبغل أن ال 9 ؾ

 .اخلرات

                                                 
 .(437/ 4(، زاد املسري )397 - 396/ 24ينظر: تفسري الطربي ) (1)
 (.233/ 3(، زاد املسري )2489/ 8(، تفسري ابن أيب حامت )616/ 18ينظر: تفسري الطربي ) (2)
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 :خر أيوم افزمون: وثوفثً 

فو فف مـزفي أن افعؿؾ افصوفح ؾقمـ ذي احلجي  األوػ ةمـ خصوئص األيوم افعؼ

عؿؾ يف ؽرهو مـ مـ افاهلل اهلل تعوػ. ؾوفعؿؾ افصوفح ؾقفـ أحى إػ رؾقعي ظـد 

ـِ افـَّبِل  صحقح اإلموم افبخوري يدل فذفؽ مو جوء يف  األيوم9 ـِ َظبَّوٍس، َظ ـْ اْب َظ

: َوًَل َؿو« َمو افَعَؿُؾ يِف َأيَّوٍم َأْؾَضَؾ ِمـَْفو يِف َهِذِه؟»َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َأنَُّف َؿوَل:  ُفقا

 يَ  َؾَؾؿْ  َوَموفِِف، بِـَْػِسفِ  خُيَوضِرُ  َخَرَج   َرُجٌؾ  َوًَل اجِلَفوُد، إًِلَّ »اجِلَفوُد؟ َؿوَل: 
ٍ
ء . «ْرِجْع بَِقْ

ـْ َأيَّوٍم اْفَعَؿُؾ »ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: ويف روايي أيب داود  َمو ِم

ـْ   ِم
ِ
وفُِح ؾِقَفو َأَحىُّ إَِػ اَّللَّ َفوُد يف «َهِذِه األَيَّومِ  افصَّ : َوًلَ اجْلِ

ِ
: َيو َرُشقَل اَّللَّ . َؿوُفقا

؟ َؿوَل: 
ِ
، إًِلَّ َرُجٌؾ َخَرَج بِـَْػِسِف َوَموفِِف َؾَؾْؿ َيْرِجْع »َشبِقِؾ اَّللَّ

ِ
َفوُد يف َشبِقِؾ اَّللَّ َوًلَ اجْلِ

ـْ َذفَِؽ بَِقء «ِم
(1)

ـِ ُظَؿَر، . ويف مسـد اإلموم أمحد   ـِ اْب ـِ افـَّبِل  َصذَّ اهلُل َظَؾْقِف َظ َظ

ـْ َهِذِه اأْلَيَّوِم »َوَشؾََّؿ َؿوَل:  َـّ ِم  َوًَل َأَحىُّ إَِفقِْف اْفَعَؿُؾ ؾِقِف
ِ
ـْ َأيَّوٍم َأْظَظُؿ ِظـَْد اَّللَّ َمو ِم

ـَ افتَّْفؾِقِؾ، َوافتَّْؽبِِر، َوافتَّْحِؿقدِ ، اْفَعْؼِ  َـّ ِم ثُِروا ؾِقِف ـْ «َؾَل
(2)

صحقح ابـ حبون ويف  .

بـ ظبد اهلل ريض اهلل تعوػ ظـفام، ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  مـ حديٌ جوبر

                                                 
 .(1727(، وابن ماجو )2438(، وىذا لفظ أيب داود )969أخرجو بنحوه البخاري ) (1)
 .(6154مسند اإلمام أمحد ) (2)
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يِ »وشؾؿ:  ـْ أيَّوِم ُظُؼِ ِذي احْلَجَّ  َم
ِ
ـْ أيَّوِم أْؾَضِؾ ِظـَْد اهلل «َمو َم

(1)
َوًَل »، ويف روايي: 

َـّ  ـْ َفقَوفِقِِف «َفقَوٍل َأَؾْضٌؾ ِم
(2)

. 

أؾضؾ أيوم  مـ ذي احلجي األوػ ةاأليوم افعؼ أنيف  ًل خالف بغ أهؾ افعؾؿو

فقويل افزمون بؿجؿقظفو أؾضؾ فل ؾمـ ذي احلجي  األوػ افعؼ افزمون، وأمو فقويل

ظدا فقؾي افؼدر وهلذا اختؾػ افعؾامء يف ادػوضؾي بغ فقويل افعؼ األوػ مـ ذي 

افعؼ فقويل  ن: إؾؼول ـثر مـفؿ، احلجي وفقويل افعؼ األواخر مـ رمضون

فقؾي افؼدرأؾضؾ ًلصتامهلو ظذ األواخر مـ رمضون 
(3)

. 

 :ظ افسقئوتقفو وتغؾؾقاألظامل ر ق: مضوظػي أجورابعً 

مـ ذي احلجي مضوظػي أجقر األظامل افصوحلي  األوػ ةاأليوم افعؼمـ ؾضوئؾ 

خصف اهلل بػضؾ ؾنن احلسـوت ؾقف مضوظػي، وافسقئوت ؾقف زمون ـؾ ؾقفو، ؾنن 

 ،لمو مضوظػي احلسـوت ؾوحلسـي بعؼ أمثوهلو إػ أضعوف ـثرةؾ ي.مغؾظ

افسقئوت9 ؾوفسقئوت يف افزمون تغؾقظ ، وأمو ومضوظػتفو يف األيوم ادبورـي أظظؿ

 -ظز وجؾ  -ؿف اهلل ك حرمي مو ظظَّ واكتفتضؿـً فؽقهنو  9تفوظؼقب ادبورك تغؾظ

 ومو جعؾ فف مؽوكي.

                                                 
 .(3853صحيح ابن حبان ) (1)
/ 9مل أقف على ىذه الزايدة. إال أن ابن رجب عزاىا أليب موسى املديين، كما يف فتح الباري لو ) (2)

18). 
 .(287/ 25ينظر: جمموع الفتاوى ) (3)
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 ي يف ظؼ ذي احلجي:: األظامل افصوحلافثوفثيافقؿػي 

ؾ ظؾقفؿ بؿقاشؿ افطوظوت، يتزودون ؾقفو مـ رمحي اهلل بعبوده أن تػضَّ 

ػقن ؾقفو مـ افسقئوت، ومِ  ـ بوفصوحلوت، ويستؽثرون ؾقفو مـ احلسـوت، ويتخػَّ

أظظؿ مقاشؿ افز وأزمـي افطوظي ومـ أجؾ فو وأحبفو ظـد اهلل ظؼ ذي احلجي، 

. حمبقب هلل تعوػ ظظقؿ افؼدر ظـده فوفصوفح ؾقافعؿؾ ا، وؾفل خر أيوم افزمون

مـ ذي  األيوم افعؼة األوػهلو مزيي يف ظامل افصوحلي افتل األ ـوإفقؽ مجؾي م

 :احلجي

 :أوًًل: تعظقؿ صعوئر اهلل

 إػ اهلل تعوػ بف يف هذه األيومبف ادممـ تؼرب ياألظامل افصوحلي افتل  أظظؿمـ 

 ظظَّؿؼد حرموتف9 ؾو اهلل صعوئرفتفو ؾنهنو مـ ؿفو ومعرؾي ؿدرهو وحػظ مـزتعظق

ظز  -ؿف اهلل ؿ افعبد صقًئو ممو ظظَّ ، ؾنذا ظظَّ وخوصقيً  وجعؾ هلو مزييً  اهلل مـزفتفو،

األظامل  ؾ  أَج ـ بحػظ حؼف ؾقف ومعرؾي مـزفتف وؿدره، ـون ذفؽ مِ  -وجؾ 

ـْ ُيَعظ  ﴿ؿول اهلل تعوػ:  9ور ظؾقفل يمَج تافافصوحلي  ـْ َذفَِؽ َوَم َو ِم  َؾِنهنَّ
ِ
ْؿ َصَعوئَِر اَّللَّ

 ؿول اهلل تعوػ: و [،21]احلٍ:  ﴾َتْؼَقى اْفُؼُؾقِب 
ِ
ـْ ُيَعظ ْؿ ُحُرَموِت اَّللَّ ﴿َذفَِؽ َوَم

 .[21]احلٍ:  َؾُفَق َخْرٌ َفُف﴾
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 :ستحبوتافػرائض وادمـ  افعؿؾ افصوفح ًلجتفود يفاثوكقًو: 

إػ اهلل بؽؾ اًلشتبوق يف هذه األيوم اهلل افتل يتؼرب هبو إػ ألظامل افصوحلي ـ ام

 ،ستطقعفيصوفح ـؾ ظؿؾ ر إػ بودِ قـبغل فؽؾ مممـ ومممـي أن يؾ، صوفح ظؿؾ

ـٍ أو ، طوهرٍ  ؾؽؾ مو ذظف اهلل  .بؽؾ صوحلي يف افتؼرب إػ اهلل تعوػ دَّ جِ وفق بوض

ـْ »: -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -فؼقل افـبل  9حمؾٌّ فؾتؼربمـ افطوظوت  َأيَّوٍم  َمو ِم

ـْ َهِذِه األَيَّومِ   ِم
ِ
وفُِح ؾِقَفو َأَحىُّ إَِػ اَّللَّ «اْفَعَؿُؾ افصَّ

(1)
، وهذا كدب إػ ـؾ افعؿؾ، 

ء أـوكً  ؾوفعؿؾ هـو مـ ألػوظ افعؿقم افتل تشؿؾ ـؾ األظامل  واجبي أظامًلشقا

 –ظز وجؾ  -إػ افتؼرب هلل ادبورـي ـحـ مـدوبقن يف هذه األيوم ؾ مستحبي. أم

ادبورـي هل يف افـقاؾؾ زمـي أن ؾضقؾي األؿد يتقهؿ بعض افـوس و ؽؾ افطوظوت.ب

يـتٍ ظـف تؼصر يف ػفؿ افعؿؾ افيف  مـ ادستحبوت وادـدوبوت، وهذا ؿصقرٌ 

 إػ اًلجتفود يف ـؾ افعؿؾ، وظذ رأشفو األزمـي افػوضؾيمـدوبقن يف نكـو ؾ، افعؿؾ

ئَض  َض رَ ؾَ  -اله جؾ يف ظ -، ؾنن اهلل افػرائض وافقاجبوت وحدَّ حدوًدا  ؾرا

أحى إفقف مـ ـؾ أنقاع  -جؾ يف ظاله  -9 افتؼرب إفقف هبو وأوجى واجبوٍت 

يف احلديٌ اإلهلل يف  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -وفذفؽ ؿول افـبل  9افتؼرب

: َوَمو -ظز وجؾ  -يؼقل اهلل »صحقح اإلموم افبخوري مـ حديٌ أيب هريرة: 

َب إيَِلَ ظبِْدي ْضً ظؾقْفِ  تؼرَّ  َأحىَّ إيَِلَ مِمَّو اْؾَسَ
ٍ
«بِْقء

(2)
، هذه هل ادرتبي األوػ، أن 

                                                 
 .تقدم خترجيو (1)
 .(6562صحيح البخاري ) (2)
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ض ئشوئر افػرا و ،ؿحبتف وتعظقؿفب ،كتؼرب إفقف بام ؾرض ظؾقـو مـ تقحقده

ؾوفػريضي يف هذه واحل9ٍ  افصقم افقاجىوة وافزـوافصالة  وافقاجبوت مـ 

صالة افػجر يف هذه افعؼ، األيوم أظظؿ أجًرا مـ افػرائض يف شوئر افزمون، 

صالة افظفر يف هذه افعؼ، صالة افعك، ادغرب، افعشوء يف هذه افعؼ أظظؿ 

يستحى ؿضوء  –ريض اهلل تعوػ ظـف  -ظؿر  ـون وهلذا يف شوئر افزمون.فو مـ

رمضون يف افعؼ
(1)

يف هذه األيوم، وافػرائض ؾقفو أظظؿ أجًرا  9 ألنف يمدي ؾريضيً 

إػ نذا ؾرؽـو مـ افقاجبوت واجتفدكو يف إتؼوهنو ؾؾـسوبؼ ؾ هو.مـ افػرائض يف ؽر

ؿول يف احلديٌ اإلهلل  -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -افـقاؾؾ وادستحبوت9 ؾنن افـبل 

 َأحىَّ -ظز وجؾ  -يؼقل اهلل »افذي خيز بف ظـ اهلل: 
ٍ
َب إيَِلَ ظبِْدي بِْقء : َوَمو تؼرَّ

ؾِؾ َحتَّك ُأِحبَّف ُب إِػ بوفـَّقا ُل َظْبِدي يتؼرَّ ْضً ظؾقِْف: َوَمو َيزا «إيَِلَ مِمَّو اْؾَسَ
(2)

، هبذا 

يدرك اإلكسون افػضؾ، هبذا يدرك اخلر، هذا ثوين مو يـبغل أن هنتؿ بف وكجتفد 

 ؾقف.

 :ـثرة ذـر اهلل تعوػ :وثوفثً 

يف هذه األيوم ظذ وجف اخلصقص، ـثرة ذـر مـ األظامل افصوحلي يـدب إفقف ممو  

يف هذه األيوم فف مـ ادـزفي مو فقس  -ظز وجؾ  -9 ؾنن ذـر اهلل -ظز وجؾ  -اهلل 

 يِف َأيَّوٍم َمْعُؾقَموٍت َظَذ مَ فغره9 ؿول اهلل تعوػ: 
ِ
ُروا اْشَؿ اَّللَّ ـُ ـْ ﴿َوَيْذ و َرَزَؿُفْؿ ِم

                                                 
 .(266(، لطائف املعارف، ص )16/ 9ينظر: فتح الباري البن رجب ) (1)
 .(6562صحيح البخاري ) (2)
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وؿد جوء يف ادسـد بنشـود جقد، مـ حديٌ ، [17]احلٍ:  هَبِقَؿِي األَنَْعوِم﴾

، َوًَل »: -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  -بـ ظؿر ؿول  اهلل ظبد
ِ
ـْ َأيَّوٍم َأْظَظُؿ ِظـَْد اهلل َمو ِم

ـْ َهِذِه اأْلَيَّوِم اْفَعْؼِ  َـّ ِم ـَ اْفَعَؿِؾ ؾِقِف ـَ افتَّْفؾِقِؾ،  ،َأَحىُّ إَِفقِْف ِم َـّ ِم ثُِروا ؾِقِف ـْ َؾَل

«َوافتَّْؽبِِر، َوافتَّْحِؿقد
(1)

. 

ءة افؼرآن يف مـ افذـر افقاجى وافذـر ادستحى،  يشؿؾ ادـدوب إفقفوافذـر  ؿرا

 أذـور افصبوح وادسوء وأدبور افصؾقات،وافتسبقح، وافتؽبر، وافصالة، 

 :ـ خصوئص هذه األيوم يف افذـر. ومواًلشتقؼوظ مـ افـقم، وشوئر األحقال

أو يؼقل: اهلل أـز، اهلل  ،ادعتودبلن يؼقل : ا وهتؾقاًل ا وحتؿقدً تؽبرً  9افذـر ادطؾؼ

اهلل أـز،  :أو يؼقل أـز، اهلل أـز، ًل إهل إًل اهلل، اهلل أـز، اهلل أـز، وهلل احلؿد.

ريض اهلل  -ظـ افصحوبي اهلل أـز، اهلل أـز ـبًرا، وؽر ذفؽ مـ افصقغ افقاردة 

-ظز وجؾ  -يف تؽبر اهلل  -تعوػ ظـفؿ 
(2)

نف ًل يتؼقد أل 9وا مطؾؼً . وشؿل تؽبرً 

ؿوئاًم وؿوظًدا وظذ جـى، يف افبقً، ويف  ،بؾ يؽقن يف ـؾ حغ وحول ،بوفصؾقات

د، ويف ادسوجد، و أمو افذـر بعد  .ؽرهوافسقق، ويف اًلجتامع، ويف اًلكػرا

 ؾقفو  قجتؿعؾ إػ آخر أيوم افتؼيؼ،يقم ظرؾي بوت ؾقبدأ مـ ؾجر ادؽتقافصؾقات 

ؾوفذـر ادطؾؼ يؽقن يف ـؾ وؿً، وافذـر ادؼقد افذي  .وادؼقدافذـر ادطؾؼ 

يؽقن بعد افصؾقات9 إذا شؾَّؿ مـ افصالة وؿول: أشتغػر اهلل، أشتغػر اهلل، 

                                                 
 .(5446مسند اإلمام أمحد ) (1)
 .(5637( إىل )5631ينظر: مصنف ابن أيب شيبة من ) (2)
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ثؿ  اجلالل واإلـرام، أشتغػر اهلل، مهللا أنً افسالم ومـؽ افسالم تبورـً يو ذا

، وإن صوء بدأ بوفتؽبر ثؿ َثـَّك بلذـور افصالةيؼع يف افتؽبر
(1)

. 

 :يقم ظرؾيؾضوئؾ  و:رابعً 

أـؿؾ اهلل تعوػ ؾقف افـعؿي ألهؾ  يقمٌ  مـ أيوم ظؼ ذي احلجي، وهق يقم ظرؾي

ًُ اإلشالم، ؿول جؾ وظال:  ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿ َؿْؾ ـْ َظَؾقُْؽْؿ كِْعَؿتِل  ﴿اْفقَْقَم َأ

ًُ َفُؽُؿ اإِلْشالَم ِديـًو﴾ ويف افصحقحغ مـ حديٌ ضورق بـ  [.2]املوئدة:  َوَرِضق

صفوب أن رجاًل مـ افقفقد أتك ظؿر بـ اخلطوب ريض اهلل تعوػ ظـف، ؾؼول: يو 

أمر ادممـغ إن يف ـتوبؽؿ آيي فق ظؾقـو معؼ افقفقد كزفً ًلختذكو ذفؽ افققم 

ًُ َظَؾقُْؽْؿ ؾؼول: « أي آيي هل؟»ول ظؿر: ظقًدا، ؾؼ ًُ َفُؽْؿ ِديـَُؽْؿ َوَأمْتَْؿ َؿْؾ ـْ ﴿اْفقَْقَم َأ

ًُ َفُؽُؿ اإِلْشالَم ِديـًو﴾ إين ألظؾؿ افققم »، ؾؼول ظؿر: [2]املوئدة:  كِْعَؿتِل َوَرِضق

افذي كزفً ؾقف، وادؽون افذي كزفً ؾقف، كزفً ظذ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

«ؾوت يف يقم اجلؿعيوشؾؿ بعر
(2)

. 

                                                 
ب: فأجا ىل يقدم التكبري على الذكر الذي دبر كل صالة؟ :رمحو هللا تعاىلابن عثيمني سئل الشيخ  (1)
مل يرد عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص نص صحيح صريح يف ابب التكبري املقيد، لكنو آاثر واجتهادات من العلماء، "

/ 16" ا.ىـ من جمموع فتاوى ابن عثيمني )وىؤالء يقولون: إنو يقدمو على الذكر العام أدابر الصلوات
261). 

 .(3617(، صحيح مسلم )45صحيح البخاري ) (2)
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 ﴿َوَصوِهٍد َوَمْشُفقدٍ﴾وؿد أؿسؿ اهلل تعوػ بققم ظرؾي9 ـام ؿقؾ يف ؿقفف جؾ وظال: 

، افشوهد: يقم اجلؿعي يف ؿقل مجوظي مـ ادػرسيـ، وادشفقد هق يقم [2]افزوج: 

ظرؾي
(1)

ْػِع َواْفَقْتِر﴾، وهق افقتر يف ؿقفف تعوػ:  [2]افػجر:  ﴿َوافشَّ
(2)

. 

ُـّ وؿد  افعتؼ مـ افـور، ؾػل بؽثرة ظذ ظبوده  بغَّ اهلل تعوػ ؾضقؾتف بعظقؿ مو يؿ

افصحقح مـ حديٌ ظوئشي ريض اهلل تعوػ ظـفو أن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ 

ـْ َيْقِم َظَرَؾَي، َوإِ »ؿول:  ـَ افـَّوِر ِم ُ ؾِقِف َظبًْدا ِم ـْ َأْن ُيْعتَِؼ اَّللَّ َثَر ِم ـْ ـْ َيْقٍم َأ كَُّف َفقَْدُكق َمو ِم

؟
ِ
«ُثؿَّ ُيَبوِهل هِبِْؿ اْدَاَلئَِؽَي َؾقَُؼقُل: َمو َأَراَد َهُمًَلء

(3)
 . ؾػل هذا احلديٌ ؾضقؾتون:

 ؾضقؾي ظومي تؽقن فؽؾ أحد، وؾضقؾي خوصي تؽقن ألهؾ ادقؿػ.

أمو افػضقؾي افعومي: ؾفل أنف يقم يؽثر ؾقف افعتؼ مـ افـور وافِػؽوك مـفو9 أجوركو 

 فو.اهلل مـ

وأمو افػضقؾي اخلوصي: ؾفل ؾضقؾي تتعؾؼ بوحلجوج أهؾ ظرؾي افقاؿػغ ؾقفو، وهل 

أن اهلل تعوػ يدكق مـفؿ جؾ يف ظاله، وهذا ًل يؽقن ألحد يف افدكقو يف ذفؽ 

َوإِكَُّف َفقَْدُكق ُثؿَّ ُيَبوِهل هِبِْؿ اْدَاَلئَِؽَي َؾقَُؼقُل: َمو َأَراَد »افقؿً إًل ألهؾ ظرؾي، يؼقل: 

؟
ِ
مـ ـؾ افطوئعغ  وؿد حيتؿؾ أنف دكقٌّ  ،، أي: يدكق مـ أهؾ ادقؿػ«َهُمًَلء

 افعوبديـ، إًل أن افـص جوء يف دكقه ألهؾ ظرؾي.

                                                 
 .(334 - 333/ 24تفسري الطربي )ينظر:  (1)
 .(398 - 397/ 24ينظر: تفسري الطربي ) (2)
 .(1348صحيح مسلم ) (3)
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ؿ أن صقوم هذا افققم مـ افعؿؾ افصوفح افذي كدب إفقف افـبل صذ اهلل ظؾقف عؾَ وفقُ 

وشؾؿ، ؾوإلمجوع مـعؼد ظذ أن صقم يقم ظرؾي مستحى
(1)

فسـي افتل ، وأنف يؽػر ا

ؿبؾف، وافسـي افتل بعده، وؾضؾ اهلل واشع، وظطوؤه جزيؾ، وَمـُّف ظظقؿ، 

ِصقَوُم َيْقِم َظَرَؾَي »ؾؾـتعرض فػضؾف. ؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ يف صقوم ظرؾي: 

 
ِ
ـََي افَّتل َؿْبَؾُف »أي: أرجق وأضؿع مـف جؾ وظال،  «َأْحتَِسُى َظَذ اَّللَّ َر افسَّ َأْن ُيَؽػ 

«ـََي افَّتل َبْعَدهُ َوافسَّ 
(2)

، ؾصقمف فغر احلوج هق مـ افؼربوت افتل يتؼرب هبو أهؾ 

 اإلشالم يتعرضقن هبو فػضؾف، ويتعرضقن هبو فـقافف وظتؼف جؾ يف ظاله.

ومـ ؾضوئؾ هذا افققم أيًضو، أنف يقم ُُتوب ؾقف افدظقات، وؿد جوء يف حديٌ 

 »ظؾقف وشؾؿ ؿول: ظبد اهلل بـ ظؿرو بـ افعوص أن افـبل صذ اهلل 
ِ
َظوء َخْرُ افدُّ

ؾخريتف يف ظظقؿ مـزفتف ظـد اهلل9 وخريتف يف أن اهلل جيقى مـ  ،«ُدَظوُء َيْقِم َظَرَؾيَ 

 ُدَظوُء َيْقِم »دظوه، وخريتف يف أن اهلل يثقى مـ اصتغؾ بوفدظوء ؾقف، 
ِ
َظوء َخْرُ افدُّ

ًُ َأنَو َوافـَّبِقُّقنَ  يَؽ َفُف، َفُف  َظَرَؾَي، َوَخْرُ َمو ُؿْؾ ُ َوْحَدُه ًَل َذِ ـْ َؿبِْع: ًَل إهَِلَ إًِلَّ اَّللَّ ِم

 َؿِديرٌ 
ٍ
ء ؾ  َرْ ـُ «اْدُْؾُؽ، َوَفُف احْلَْؿُد، َوُهَق َظَذ 

(3)
. 

                                                 
 .(258/ 1ينظر: اختالف األئمة العلماء البن ىبرية ) (1)
 .تقدم خترجيو (2)
 .(3585أخرجو الرتمذي يف سننو ) (3)
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 :ؾضؾ يقم افـحر: خومًسو

هق افققم افذي جعؾف اهلل تعوػ حمالا و أيوم ظؼ ذي احلجي،هق آخر يقم افـحر 

افضحويو، وافتؼرب إفقف بنطفور افرسور، وافتعبد فف بوألـؾ فؾتؼرب إفقف بذبح 

وافؼب، ذاك يقم افـحر، وهق افققم افعوذ مـ ذي احلجي، وؿد ؿول ؾقف افـبل 

 َتَبوَرَك َوَتَعوَػ َيْقُم افـَّْحرِ »صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: 
ِ
«إِنَّ َأْظَظَؿ األَيَّوِم ِظـَْد اَّللَّ

(1)
وهق  .

ؾقام يؽقن ؾقف  ؾقام يؽقن ؾقف مـ األظامل افصوحلي، ظظقؿٌ  يف مـزفتف، ظظقؿٌ  ظظقؿٌ 

مـ األجقر وافثقاب وافعطوء اجلزيؾ مـ ربٍّ يعطل ظذ افؼؾقؾ افؽثر، ويذـر 

َب مـ ل »مـ ذـره، ويشؽر مـ صؽره9 ؿول تعوػ يف احلديٌ افؼدد:  ومـ تؼرَّ

َب مـ ل ذراًظو، تؼرَّ  ًُ مـف ذراًظو، ومـ تؼرَّ ب ًُ مـف بوًظو، ومـ أتوين يؿق، صًزا، تؼرَّ ب

«أتقتُُف هروفيً 
(2)

. 

ـي ثوبتي ظـ وإن ممو يتؼرب بف إػ اهلل تعوػ يف يقم افـحر ذبح األضوحل، وهل ُش 

ظـ ػل افصحقحغ مـ حديٌ ؾافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ دـ ـون واجًدا، 

ـِ موفٍؽ َريِضَ اهلُل ظـف ؿول:  أنسِ  ك افـَّبِلُّ َصذَّ »ب اهلُل َظَؾقِْف َوَشؾََّؿ بَِؽبَْشْغِ َضحَّ

، َوَوَضَع ِرْجَؾُف َظَذ ِصَػوِحِفاَم  َ زَّ ـَ ك َو ، َذَبَحُفاَم بِقَِدِه، َوَشؿَّ
«َأْمَؾَحْغِ َأْؿَرَكْغِ

(3)
. وجوء 

                                                 
 .(1765أخرجو أبو داود يف سننو ) (1)
 .(2675صحيح مسلم )(، 7536صحيح البخاري ) (2)
 .(1966(، صحيح مسلم )5565صحيح البخاري ) (3)
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ُ َظَؾْقِف َوَشؾََّؿ َؿوَل: تلـقدهو ؾقام رواه   َصذَّ اَّللَّ
ِ
وَن َفُف مَ »َأبُق ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُشقَل اَّللَّ ـَ ـْ 

َكو َـّ ُمَصالَّ ، َؾاَل َيْؼَرَب «َشَعٌي، َوََلْ ُيَضح 
(1)

. 

وذفؽ بلن تتقؾر  9تؼرب بذبح األضحقي ظذ كحق مو ذع اهلل ظز وجؾيُ وجيى أن 

 :ؾقفو افؼوط اآلتقي

 يِف َأيَّوٍم ؿول اهلل تعوػ:  9مـ هبقؿي األنعوم: أن تؽقن أوًًل 
ِ
ُروا اْشَؿ اَّللَّ ـُ ﴿َوَيْذ

ـْ هَبِقَؿِي األَنَْعوِم﴾مَ   .[17]احلٍ:  ْعُؾقَموٍت َظَذ َمو َرَزَؿُفْؿ ِم

ـِ ظوزٍب َريِضَ اهلُل ظـف ؿول: ؾ 9أن تؽقن شؾقؿًي مـ افعققبو: ثوكقً   ب
ِ
ء عـ افَزا

ًُ رشقَل اهلل صذَّ اهلُل ظؾقف وشؾَّؿ وأصور بلصوبِِعف، وأصوبعل أؿَكُ ِمـ  -شؿْع

ـَ » ُيشُر بُلْصُبِعف9 يؼقُل: -هلُل ظؾقف وشؾَّؿأصوبِِع رشقِل اهلل صذَّ ا ًل جيقز ِم

ُ َمَرُضفو،  ُ َظَرُجفو، وادريضُي افبَغ  ُ َظَقُرهو، وافَعْرجوُء افبَغ  افضحويو: افعقراُء افبَغ 

«وافَعجػوُء افتل ًل ُتـِْؼل
(2)

. 

 َتْذَبُحقا إًِلَّ ًَل »أن تؽقن ؿد بؾغً افسـ ادعتزة9 ؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ: و: ثوفثً 

«ُمِسـَّيً 
(3)

، وهل: مو فف شـي مـ املوظز، ومو فف شـتون مـ افبؼر، ومو فف مخس شـغ 

                                                 
(، ووافقو الذىيب. إال أن البوصريي قال يف 7565، وصححو احلاكم )(3123أخرجو ابن ماجو ) (1)

 .(: فيو مقال222/ 3مصباح الزجاجة )
خزمية  ، وصححو ابن(3144(، وابن ماجو )4369(، والنسائي )18516أخرجو اإلمام أمحد ) (2)
 .(1718(، واحلاكم )5919(، وابن حبان )2912)
 .(1963صحيح مسلم ) (3)
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مـ اإلبؾ، وجيزئ ظـفو أيًضو جذظي مـ افضلن، هذا هق ادؼوع ؾقام يذبح مـ 

 أشـون افضحويو، واهلدايو، ومو يتؼرب بف إػ اهلل ظز وجؾ.

 اهلل تعوػ، وأن كعؾؿ أن افذي يصؾ إفقف هق مو يف وظؾقـو أن كطق ى مو كتؼرب بف إػ

ؿؾقبـو مـ تؼقى، مو يف ؿؾقبـو مـ حمبي فف شبحوكف، مو يف ؿؾقبـو مـ تعظقؿ فف جؾ يف 

ـْ َيـَوُفُف افتَّْؼَقى ِمـُْؽْؿ﴾  ظاله: َ حُلُقُمَفو َوًل ِدَموُؤَهو َوَفِؽ ـْ َيـَوَل اَّللَّ  [.26]احلٍ:  ﴿َف

 ظز وجؾ يف هذا افققم ادبورك: صالة افعقد، وتؽقن ؿبؾ وممو يتؼرب بف إػ اهلل

ذبح األضحقي، ؾعذ ادسؾؿ أن حيرص ظؾقفو9 ؾنهنو شـي ثوبتي ظـف صذ اهلل ظؾقف 

وشؾؿ، وأن خيرج إفقفو يف مقاضع إؿومتفو، مع أهؾف وأوًلده، وأن يػرحقا يف هذا 

 افققم بطوظي اهلل ظز وجؾ وإطفور هذه افشعرة.

 ظذ كبقـو حمؿد، وآلف وصحبف أمجعغ، واحلؿد هلل رب افعودغ.وصذ اهلل 
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