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فييا يوم عرفة ويوم عيد  ابمشير ذي الحجة،  عشر ذي الحجة ىي األيام العشر األولى من
 . األضحى

 :عموما ةفضائل عشر ذي الحج: أوال

َما ِمْن َأيَّاٍم اْلَعَمُل ) :مَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّمَ َقاَل َرُسوُل المَِّو صَ  :َقالَ  رضي اهلل عنيما َعْن اْبِن َعبَّاس  
اِلُح ِفيِينَّ َأَحبُّ ِإَلى المَِّو ِمْن َىِذِه اأْلَيَّاِم اْلَعْشرِ  َيا َرُسوَل المَِّو َوال اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل  :َفَقاُلوا ،الصَّ

ِإالَّ َرُجٌل َخَرَج ِبَنْفِسِو  ،َواَل اْلِجَياُد ِفي َسِبيِل المَّوِ  :َوَسمَّمَ  َفَقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيوِ  ،المَّوِ 
 .والمفظ لو وغيرىما الترمذيجامع و ، البخاري صحيح (َوَماِلِو َفَمْم َيْرِجْع ِمْن َذِلَك ِبَشْيءٍ 

 ولذلك يستحب اإلكثارفيي أفضل أيام السنة، كما أن ليمة القدر ىي أفضل ليالي السنة، 
الصالة وبخاصة قيام الميل، والصيام لغير المحرم بالحج، األعمال الصالحة مثل  كل فييا من

والتعميم، واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر، وبر والتعمم والدراسة والصدقة، وقراءة القرآن، 
 .صمى اهلل عميو وسمموالصالة عمى النبي  ،والدعاءالوالدين، وصمة الرحم، والذكر، 

 

 :معاني الحج: اثاني

 :ما يمي ياأىم أىم ما في عشر ذي الحجة الحج، وفيو من كثير من المعاني، من

، دورات يرتقي فييا المسمم إيمانيا وسموكيا، وىي تجسيد عممي لإلسالم عموما العبادات . 
 .المسمم بعقمو وقمبو وجسده ومالو ىامة من ىذه العبادات يؤدييا والحج عبادة

 .بالموت، وأنو لن ينفعو إال عمموىمو يتذكر مفارقتو ليم إذا فارق اإلنسان أ .2

 .فنويك يوما ما لغسَّ يتذكر أنو سيُ  ولبس ما يشبو كفن الموت إذا اغتسل وأحرم .3

 .إذا لبى مختارا تذكر أنو سيغادر الدنيا ممبيا أمر اهلل مكرىا .4

شيء  و في كلطيعإذا طاف وىو يعمم أن الكعبة ال تضر وال تنفع فيو يعاىد اهلل عمى أن ي .5
 .م يعممعمم الحكمة أم ل

                                                        
 (معناه وسننو وآدابو: العيد)توجد للكاتب مقالة منشورة على شبكة اإلنرتنت بعنوان   



فسار  ،في سبيل اهلل السالمو  الصالة عمييم إذا سعى تذكر تضحيات السابقين من آل إبراىيم .6
 ، فالجنة تحتاج إلى سعييسعى ثم يتوكل عمى اهلل يجب أن أن المسممعمم عمى طريقيم، و 

 .حثيث

 .تذكر الحشر يوم القيامة وعمل لو إذا وقف بعرفات .7

اض من عرفات إلى مزدلفة ثم منى ورمى تذكر مجاىدة السابقين ألىوائيم وشياطينيم إذا أف .8
 .د اهلل أن ال يطيع الشيطان بعدىافجاىد ىواه وشياطين اإلنس والجن، وعاى

 .، وأن التوبة بشروطيا تمحو الذنوبتذكر مغفرة اهلل لمن تاب إذا حمق أو قصر .9

 .أحسنوا استثماره الت المسممين لووالحج مؤتمر سنوي لبحث مشك .1 

 .بين المسممينلوحدة ا من مظاىر وىو مظير .  

نَّ )ولذلك كان من خطبة الوداع  ،لممساواةمظير و  .2  َيا َأيَُّيا النَّاُس، َأاَل ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َواِ 
، َوال ِلَعَجِميٍّ َعَمى َعَربِ  ، َواَل َأْحَمَر َعَمى َأْسَوَد، َأَباُكْم َواِحٌد، َأاَل ال َفْضَل ِلَعَرِبيٍّ َعَمى َعَجِميٍّ يٍّ

وىذا ما طبقو  .حديث صحيح، أخرجو أحمد وغيره (َواَل َأْسَوَد َعَمى َأْحَمَر، ِإالَّ ِبالتَّْقَوى
 .وال زال الناس ينادون بو شعارات ،حقيقة الصادقون المسممون

م بالحج إن غير الحاج يمكن أن يشارك في ىذه المشاعر إخوانو الذين أنعم اهلل عميي .3 
ىنا  رُ ك  ذَ ، وذلك من خالل متابعة أعمال الحج يوما بيوم، بل ساعة بساعة، كما نُ ىذه السنة
ثُمَّ َصمَّى  ،ثُمَّ َقَعَد َيْذُكُر المََّو َحتَّى َتْطُمَع الشَّْمُس  ،َمْن َصمَّى اْلَغَداَة ِفي َجَماَعةٍ )بحديث 

ٍة َوعُ  ٍة َتامَّةٍ َرْكَعَتْيِن َكاَنْت َلُو َكَأْجِر َحجَّ ٍة َتامَّ  .أخرجو الترمذي وأحمد حديث حسن، (ْمَرٍة َتامَّ

 

 :فضل يوم عرفة: اثالث

 :عرفة لو فضائل كثيرة أىميا يوم

ن كان السبت أو األحد يكفر السنة الماضية والباقية، صيامو .  َرُسوَل المَِّو َصمَّى ُسِئَل ) وا 
َوُسِئَل َعْن  :َقالَ  ،ُيَكفُِّر السََّنَة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيةَ  :َرَفَة َفَقالَ َعْن َصْوِم َيْوِم عَ المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم 

 .صحيح مسمم .(ُيَكفُِّر السََّنَة اْلَماِضَيةَ  :َصْوِم َيْوِم َعاُشوَراَء َفَقالَ 

 .ال يشمل الكبائر وحقوق الناس فيما بحاجة إلى توبة وأداء لحقوق الناسالتكفير وىذا 

ن وافق السبت أو األحدحتى  ولذلك فيستحب صيام يوم عرفة   :لما يمي وا 

 األحد وألم يستثن يوم السبت  السابق ألن الحديث. 



 ألن حديث النيي عن صيام السبت واألحد ضعفو بعض العمماء كاإلمام مالك، بل قال :
ُو َعَمْيِو َوَسمََّم َكاَن َأنَّ َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَّ )إنو كذب، وقال آخرون ىو منسوخ بحديث 

إنَُّيَما َيْوَما ِعيٍد : َأْكَثَر َما َيُصوُم ِمْن اأْلَيَّاِم َيْوَم السَّْبِت، َوَيْوَم اأْلََحِد، َوَكاَن َيُقولُ 
ابن  أخرجو ،صححو عدد من العمماء وىو حديث (.ِلْمُمْشِرِكيَن، َوَأَنا ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُيمْ 

 .غيرىماماجو وابن حبان و 

 فطار يوم،  ألن النيي عن صيام السبت واألحد يتعارض مع الحث عمى صيام يوم وا 
 .وىو صيام داود عميو السالم، وىو أفضل الصيام، ففي كل أسبوع سيأتي سبت أو أحد

 ألنو يوم عرفة يصومو ألن الصائم ىنا ال يصومو ألنو يوم سبت، بل. 

ْن َيْوٍم َأْكَثَر ِمْن َأْن ُيْعِتَق المَُّو ِفيِو َعْبًدا ِمْن النَّاِر َما مِ ) ففي الحديث أكثر أيام السنة عتقا، .2
نَُّو َلَيْدُنو ثُمَّ ُيَباِىي ِبِيْم اْلَمََلِئَكَة َفَيُقوُل َما َأَراَد َىُؤاَلءِ  ،ِمْن َيْوِم َعَرَفةَ   .مسممصحيح  (؟َواِ 

حتى يكون أىال لمعتق  ولذلك فيستحب أن يكثر فيو المسمم من النوافل التي سبق ذكرىا 
 .يكون أىال أن يباىي اهلل بو مالئكتو حتىو من النار في يوم عرفة، 

َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن  :َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َأنَّ َرُجالا ِمْن اْلَيُيوِد َقاَل َلوُ ف يوم عيد بإكمال الدين، .3
 ؟َأيُّ آَية   :َقالَ  ،َمْعَشَر اْلَيُيوِد َنَزَلْت اَلتََّخْذَنا َذِلَك اْلَيْوَم ِعيداا آَيٌة ِفي ِكتَاِبُكْم َتْقَرُءوَنَيا َلْو َعَمْيَنا

ْساَلَم ِديناا :َقالَ  َقْد ) :َقاَل ُعَمرُ  ،اْلَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَمْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكْم اإلِْ
ْلَمَكاَن الَِّذي َنَزَلْت ِفيِو َعَمى النَِّبيِّ َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم َوُىَو َقاِئٌم ِبَعَرَفَة َعَرْفَنا َذِلَك اْلَيْوَم َوا

 .صحيح البخاري. (َيْوَم ُجُمَعةٍ 

ن أي تعديل فيو إنما بحاجة إلى من يُ  الدين فالحمد هلل الذي أكمل الدين، فميس عدلو أو يكممو، وا 
 .حريف لمدينىو ت

 

 :األضحية :رابعا

فيي غير مستحبة لغير القادر، كمن عميو ديون  دة لمقادر،األضحية سنة مؤك :حكميا . 
 .مستحقة، أو التزامات مالية ىامة

َما َعِمَل آَدِميٌّ ِمْن َعَمٍل َيْوَم النَّْحِر َأَحبَّ ِإَلى المَِّو ِمْن ) روي في فضميا حديث :فضميا .2
نَّ الدََّم َلَيَقُع ِمْن المَِّو َوأِ  ،َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبُقُروِنَيا َوَأْشَعارَِىا َوَأْظََلِفَيا ِإنََّيا َلَتْأِتي ،ِإْىَراِق الدَّمِ 

، وابن ماجة أخرجو الترمذي وحسنو (َفِطيُبوا ِبَيا َنْفًسا ،ِبَمَكاٍن َقْبَل َأْن َيَقَع ِمْن اأْلَْرضِ 
 .، وفي صحتو خالفوغيرىما



  :أىم أحكاميا .3

 ي األضحية الشروط الشرعية، من حيث نوعيا وسنيا، وأن تكون يجب أن تتوفر ف
 .سميمة من العيوب

  يجب أن يكون الذبح ما بين صالة العيد إلى آخر أيام التشريق، وىي األيام الثالثة
 .التي تمي يوم العيد

  يستحب لمن أراد أن يضحي أن يمسك من بداية شير ذي الحجة عن قص شعره
َي )يث ففي الحدوتقميم أظفاره،  ِة َوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن ُيَضحِّ ِإَذا َرَأْيُتْم ِىََلَل ِذي اْلِحجَّ

 .أخرجو مسمم (َفْمُيْمِسْك َعْن َشْعرِِه َوَأْظَفارِهِ 

  ُوتيسر لو  ،حسن الذبحيستحب لممضحي أن يذبح أضحيتو بنفسو إن كان قادرا وي
ال فيستحب أن يحضر ذبحيا إن تيسر لو ذلك ،ذلك  .وا 

 ثمث صدقة لمفقراء، وثمث ىدية، وثمث ألىل بيتو: ب أن يوزعيا أثالثاويستح. 

 تقبل اهلل منا ومنكم

 وكل عام وأنتم بخير


