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احلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم على عبده، ور�سوله نبّينا حممد، وعلى اله، 

واأ�سحابه اأجمعني اأما بعد :

فاإننا على اأبواب اأيام مباركة، هي اأيام ع�سر ذي احلجة التي ف�سلها اهلل �سبحانه 
اأن حياة امل�سلم كلها  ال�سيء الكثري لعباده، وال�سك  واأودع فيها من اخلريات  وتعاىل، 
خري اإذا اغتنمها يف عبادة اهلل والعمل ال�سالح، وكلها خري من حني يبلغ �سن الر�سد 
اإىل اأن يتوفاه اهلل، اإذا وفقه اهلل الغتنام اأيام حياته يف االأعمال ال�ساحلة التي يعمر 
بها اآخرته، فمن حفظ دنياه بطاعة اهلل حفظ اهلل له اآخرته، ووجد ما قدمه مدخرا 
عند اهلل عز وجل وم�ساعفًا، ومن �سيع ديناه �ساعت اآخرته، خ�سر الدنيا واالآخرة، 
اأن  لكن من ف�سل اهلل عز وجل  و  امل�سلم خري،  فكل حياة  املبني،  ذلك هو اخل�سران 
جعل اأوقاتًا ف�سلها على غريها من االأيام، ليزداد فيها امل�سلم اأعماال �ساحلة، ويح�سل 
اأجور م�ساعفة، فهناك �سهر رم�سان املبارك، وما فيه من اخلريات، واالأعمال  على 
ليلة  وهي  �سهر،  األف  من  ليلة خري  رم�سان  �سهر  ويف  للأجور،  وامل�ساعفة  ال�ساحلة 

القدر.

وهناك هذه الع�سر، ع�سر ذي احلجة التي اق�سم اهلل جل وعل يف حمكم التنزيل، 
ڇ  ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ   ڇ  الرحيم:  الرحمن  اهلل  ب�سم   : وتعاىل  �سبحانه  وقال 
]الفجر[، هذه الليايل الع�سر هي ع�سر ذي احلجة على امل�سهور عند اأهل العلم، واهلل 

اأق�سم بها ل�سرفها وف�سلها، الأنه �سبحانه وتعاىل يق�سم مبا ي�ساء من خلقه، وال يق�سم 
اإال ب�سيئ له �ساأن، يلفت العباد اإليه، وهو اأق�سم بهذه ل�سرفها وف�سلها، الأجل اأن يتنبه 

#:ڇ  ڳ  ڳ   اأكملها اهلل ملو�سى  اأي�سا  اأنها هي الع�سر التي  العباد لها، وقيل 
هي  الع�سر  هذه  اأعلم  واهلل  قالوا  ]األعراف:142[،  ڇ  ڱ     ڱ   ڳ    ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڇ  ع�سر ذي احلجة، و قال اهلل �سبحانه وتعاىل فيها: 
واأما  املعلومات،  االأيام  ۀڇ ]الحج:28[،  ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   
اأيام  فهي  معدودات  اأيام  يف  اهلل  واذكروا  تعاىل  قوله  يف  املذكورة  املعدودات  االأيام 
الت�سريق، يف اأيام معلومات، يذكروا ا�سم اهلل يف اأيام معلومات، و�سياأتي ما يقال من 

الذكر يف هذه االأيام. 
الذي  التا�سع منها،  اليوم  يوم عرفة،  ت�ستمل على  اأنها  الع�سر  ومن ف�سائل هذه 
وال�سنة  املا�سية،  ال�سنة  يكفر  اأن  اهلل  على  �سيامه:Mاأحت�سب  يف  فيه،  قال @ 
امل�ستقبلة L، وفيه اأداء الركن االأعظم من اأركان احلج، وهو الوقوف بعرفة، هذا اليوم 
العظيم الذي يجتمع فيه امل�سلمون من م�سارق االأر�ض ومغاربها يف �سعيد واحد، هو 
�سعيد عرفة، ليوؤدوا الركن االأعظم من اأركان حجهم يف هذا اليوم، والذي اخرب النبي 
باأهل عرفة، فيقول:  الدنيا فيباهي امللئكة  اإىل �سماء  اأن اهلل ينزل يف ع�سيته   @

�سلة الليل، وكذلك ال يفرت امل�سلم عن ذكر اهلل فيها بتلوة القران والت�سبيح والتهليل، 
فيها  ما  ويكت�سب  يغتنمها  الفعلية،  والطاعات  القولية،  بالطاعات  الوقت  في�سغل هذا 
من خري فل ت�سيع عليه، يكون فيها �سائما يف النهار، وقائما يف الليل، وتاليا للقراآن، 
مكربا ومهلل وم�سبحا، في�سغل ل�سانه بذكر اهلل، وي�سغل بدنه بال�سيام والقيام، وهذا 
خري كثري يف هذه االأيام الع�سر التي العمل ال�سالح فيها اأحب اإىل اهلل من العمل يف 
غريها، وان كان العمل ال�سالح حمبوبا عند اهلل جل وعل يف �سائر االأوقات، ولكن 
اهلل يف�سل بع�ض خملوقاته على بع�ض، فف�سل هذه الع�سر على غريها من اأيام الزمان، 
وكذلك مما ي�سرع يف هذه الع�سر اأن من اأراد اأن ي�سحي عن نف�سه، اأو عن نف�سه وغريه، 
فاإنه اإذا دخل يف الع�سر ال ياأخذ من �سعره، وال من اأظفاره �سيئا حتى يذبح اأ�سحيته، 

الن النبي  @ اأمر بذلك يف احلديث ال�سحيح.

واجبا  هديا  كان  �سواء  والهدي  االأ�ساحي،  اأو  الهدي  ذبح  النحر  يوم  يف  ي�سرع 
للن�سك كهدي التمتع والقران، اأو كان هديا م�ستحبا يهديه امل�سلم اإىل بيت اهلل العتيق، 
تقربا اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل، فاأول ما يبداأ، اأول يوم يبداأ فيه الذبح يوم العيد، هذا 
اهلل  اإىل  تقربا  االأ�ساحي،  فيذبحون  احلجاج  لغري  بالن�سبة  واأما  للحجاج،  بالن�سبة 
حممد@،  نبينا  واأحياها   # اإبراهيم  اأبونا  �سنها  نبوية  و�سنة  وتعاىل،  �سبحانه 
واالأ�سحية قربان عظيم يتقرب بها امل�سلم اإىل اهلل ويرى بع�ض العلماء وجوبها، االإمام 
اأبو حنيفة -رحمه اهلل- يرى اأن ذبح االأ�سحية واجب على املو�سر، واأما جمهور اأهل 
العلم فريون انه �سنة موؤكدة، ولي�ض بواجب؛ وعلى كل حال فذبح االأ�ساحي والهدي يف 

هذا اليوم وما بعده يدل على ف�سل هذا اليوم؛ قالوا: وهو املراد بقوله تعاىل: ڇ ژ  
يف  اأ�سحيتك  وانحر  هديك،  وانحر  العيد،  �سلة  �سل  ]الكوثر:2[،  ڑ   ڇ  ژ  
هذا اليوم، فهذا اليوم كما اأ�سلفنا توؤدى فيه منا�سك احلج، طواف االإفا�سة، وال�سعي 
للحجاج  بالن�سبة  الهدي  وذبح  العقبة،  جمرة  اجلمرة،  ورمي  واملروة،  ال�سفا  بني 
الذبح  اأيام  انه مدد  االأ�ساحي، ومن ف�سل اهلل �سبحانه  وبالن�سبة لغري احلجاج ذبح 
اأيام بعده، قال  العيد وثلثة  اأيام، يوم  اأربعة  الذبح  فاأيام  العيد،  اأيام بعد  اإىل ثلثة 
@ اأيام الت�سريق اأيام اأكل و�سرب وذكر هلل عز وجل، فهذه ع�سر مباركة، تقدم على 
امل�سلمني من حجاج، وغري حجاج، وفيها  امل�سلمني بخرياتها وبركاتها من اهلل، على 
هذه االأعمال اجلليلة، وبالن�سبة للهدي واالأ�ساحي فلها اأحكام ذكرها اأهل العلم من 
ناحية ال�سن، ومن ناحية ال�سلمة من العيوب، ففي االأ�ساحي والهدي ال يجزي اإال ما 
اأ�سهر، واملاعز ما مت له �سنة،  بلغ ال�سن املحددة �سرعًا، فال�ساأن يجزء فيه بان �ستة 
والبقر ما مت له �سنتان، واالإبل ما مت له خم�ض �سنني، هذا من حيث ال�سن يف االأ�ساحي 
على  ينطبق  ما  عليها  ينطبق  العقيقة  اأن  البد  اأي�سا  العقيقة  يف  وكذلك  الهدي،  ويف 
والهزال  واملر�ض  والعرج  العور  من  العيوب،  من  ال�سلمة  كذلك  االأ�سحية،  و  الهدي 
ونق�ض اخللقة بقطع اأو برت اأو غري ذلك، فتكون �سليمة من العيوب التي تنق�سها من 

M انظروا اإىل عبادي �سعثا غربا اأتوين من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ويخافون 
اأ�سهدكم اأين قد غفرت لهمL، ويف اليوم العا�سر من هذه الع�سر يوم احلج  عذابي، 
االأكرب، وهو يوم عيد النحر الذي يوؤدي امل�سلمون فيه منا�سك احلج من طواف و�سعي 
وذبح للهدي وحلق اأو تق�سري، هذه املنا�سك االأربعة يبداأ اأداوؤها يف هذا اليوم، ولذلك 
توؤدى فيه معظم منا�سك احلّج، وهناك  االأكرب، الأنه  اليوم يوم احلج  �سمى اهلل هذا 
الف�سل،  بهذا  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اخت�سه  اليوم  فهذا  العمرة،  وهو  االأ�سغر  احلّج 

فاحلجاج يوؤدون فيه املنا�سك، وغري احلجاج ي�سلون �سلة العيد.
 فيه االأ�ساحي، يتقربون بها اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل، فهذه الع�سر املباركة ت�ستمل 
قال:  وغريه،  البخاري  رواه  الذي  احلديث   ،@ النبي  قال  قد  الف�سائل،  هذه  على 
M ما من اأيام العمل ال�سالح فيهن اأحب اإىل اهلل من الأيام الع�سرL ــ يعني ع�سر ذي 

احلجة ــ قالوا: وال اجلهاد يف �سبيل اهلل قال:Mول اجلهاد يف �سبيل اهلل اإل رجل خرج 
بنف�سه وماله ومل يرجع من ذلك ب�سيL، فهذه االأيام الع�سر يكون العمل فيها اأحب 
اأف�سل االأعمال،  اإىل اهلل من العمل يف غريها، حتى اجلهاد يف �سبيل اهلل، الذي هو 
العمل يف هذه الع�سر خري من اجلهاد يف �سبيل اهلل، اإال من ا�ستثناه النبي @ وهو 

الذي خرج بنف�سه وماله ومل يرجع من ذلك ب�سيء.

فهذه الأيام لها ف�سائل عظيمة، وي�سرع فيها اأعمال كثرية:

واأما  احلجاج،  لغري  اأيام  ت�سعة  �سيام  �سيامها،  وي�ستحب  االأيام  هذه  �سيام 
واأما غري  بعرفة،  الوقوف  يتقووا على  اأن  الأجل  التا�سع،  اليوم  ي�سومون  احلجاج فل 
احلجاج ف�سيام هذا اليوم يف حقهم يكفر اهلل به ال�سنة املا�سية وال�سنة االآتية، وهذا 
ف�سل عظيم من اهلل �سبحانه وتعاىل، ويف حديث حف�سة: Mاأن ر�سول اهلل @ كان 
ي�سوم هذه الع�سرةL، رواه اأبو داود وغريه ب�سند ال باأ�ض به، واأما ما قالته عائ�سة اأم 
اإثبات،  وحف�سة  نفي،  هذا   Lالع�سر ي�سم هذه  @ مل  النبي  Mاأن   :< املوؤمنني 
اأن ر�سول اهلل ي�سوم،  اأثبتت  النايف، فحف�سة  واملثبت مقدم على  اإثبات  فيه  حديثها 
وعائ�سة نفت وهذا يف حدود علمها  >، فتكون حف�سة علمت �سيئا مل تعلمه عائ�سة.

دخول  اأول  من  ويبداأ  التكبري،  الع�سر  االأيام  هذه  يف  توؤدى  التي  االأعمال  ومن 
ويكرث  ولياليها،  الع�سر  هذه  اأيام  يف  التكبري  يبداأ  ال�سهر  دخول  يثبت  حينما  ال�سهر، 
امل�سلم من التكبري فيقول :اهلل اكرب، اهلل اكرب، ال اله اال اهلل، اهلل اكرب، وهلل احلمد، 
االأيام  هذه  يف  بالتكبري  اأ�سواتهم  يرفون  ال�سحابة  كان  �سوته،  به  ويرفع  هذا  يكرر 
بالليل  املطلق  بالتكبري  وي�سمى هذا  الع�سر،  االأيام  به هذه  اخت�ست  ما  الع�سر، وهذا 

والنهار.

وكذلك ي�سرع يف هذه الع�سر االإكثار من الطاعات من �سدقات على املحتاجني، 
وال�سيما  النهي،  اأوقات  النوافل يف غري  وكذلك من �سلوات  �سبيل اهلل،  و�سدقات يف 
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ہ   ہ    ہ   ہ   ڇ  االأ�ساحي:  حلم  الهدي،  بلحم  يفعل  ما  واأما  غريها، 
ھ ڇ ]الحج:82[، ڇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڇ ]الحج:63[، وي�ستحب 
اأن يق�سمها ثلثة اأق�سام، ثلثة اأثلث: ثلث ياأكله هو واأهل بيته، وثلث يت�سدق به على 
املحتاجني، وثلث يهديه الأ�سدقائه وجريانه، مع العلم باأنه ال يجوز اأن يبيع منها �سيئا، 
ال يجوز اأن يبيع منها �سيئا حتى اجللد ال يبيعه، وكذلك ال يعطي اجلزار اأجرته من حلم 
الهدي واالأ�ساحي، بل يرتكها ملا �سرع اهلل �سبحانه وتعاىل من االأكل منها، والت�سدق 

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ڇ  تعاىل:  قال  �سعائر  وهذه  واالإهداء، 
ڦ   ڇ ]الحج  :32[، ومنها الهدي واالأ�ساحي، بان يقدم لها من اأنف�ض ما يجده، 

ومن اأطيب ما يجده،الأنها �سعرية وتقرب اإىل اهلل، قال اهلل جل وعل: ڇ ې  ې   ې  
ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئڇ ]الحج :37[، املدار على النيات، ولكن 
مع هذا فل يقدم �سيئا م�ستنق�سا، اأو قليل النفع، وال يقدم �سيئا من ك�سب حرام، قال 

@ : Mاإن اهلل طيب ول يقبل اإل طيبا L، اإن اهلل طيب ال يقبل اإال طيبا، ڇ  گ  
ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   

ال  الردي،  هنا  املراد  الردي،  هو  اخلبيث:   ، ]267: ]البقرة  ڇ  ۀ   ۀ   ڻ  

تت�سدق بالردي من الطعام من امللب�ض، من �سائر ما ينتفع به، ال تقدم الردي، وال 
تت�سدق من ك�سب حرام، بل ت�سدق من ك�سب طيب، الن اهلل �سبحانه طيب ال يقبل اإال 

طيب، والطيبات هلل �سبحانه وتعاىل.

اأن ي�ستقبلها  اأن هذه الع�سر املباركة لها �ساأن عظيم، فينبغي للم�سلم  احلا�سل، 
بالب�سر والفرح وال�سرور مبقدمها، وان ي�ستغلها فيما �سرع اهلل فيها، حتى تكون ك�سبا 
له عند اهلل �سبحانه وتعاىل، يجده يوم يقدم على اهلل �سبحانه وتعاىل، وكما ذكرنا 
الأيام  ُتخ�س�ص  ولكن  اهلل،  طاعة  يف  ا�ستغلها  اإذا  خري  فيها  امل�سلم  حياة  كل  اأن 
ولكن  اجتهاد،  ومزيد  اهتمام،  مبزيد  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  ف�سلها  التي  والأوقات 
مع الأ�سف اأن كثري من النا�ص متر عليهم اأعمارهم، ومتر عليهم الأيام الفا�سلة، 
اأنهم  يكفي  ال  وقد  �سدى،  عليهم  تذهب  منها،  ي�ستفيدون  ول  ال�سريفة،  والأوقات 
وال�سيئات، خ�سو�سا يف هذا  واملعا�سي  ي�ستغلونها يف احلرام  بل  ي�ستفيدون منها،  ال 
الف�سائي،  والبث  االإعلم،  و�سائل  من  وامللهيات  ال�سواغل  فيه  ف�ست  الذي  الزمان 
واالنرتنت، واالأ�سواق، والعمل يف التجارة، اأو العمل يف الوظائف، اأو غري ذلك، و هذا 
وان كان انه مطلوب من امل�سلم اأنه يطلب الرزق، ولكن ال ي�سغله ذلك عن اغتنام هذه 
املوا�سم، فيجمع بني طلب الرزق وبني اغتنام هذه املوا�سم، واهلل جل وعل مل مينعنا 

ڱ   ڇ  اأن نن�سغل بالدنيا عن االآخرة:  اإليه، ولكنه نهانا  من العمل للدنيا ما نحتاج 
ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  
ڇ   چ        چ   چ   چ   ڇ   : �سبحانه  قال  ڇ]المنافقون:3[،  ے   ھ  
ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڇ ]العنكبوت:17[ ، ابتغوا عند اهلل الرزق واعبدوه، فل 

تن�ساق مع طلب الرزق وترتك العبادة، اأو تن�ساق مع العبادة وترتك طلب الرزق فتكون 
پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ   ڇ  وهذا:  هذا،  بني  اجمع  بل  غريك،  على  عالة 
پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  
ڃ   ڃ  ڇ ]الجمعة: ٩-  1٠[ ، وملا ذكر امل�ساجد وعمارة امل�ساجد قال: ڇ جت  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ    حت    خت  مت    ىت  يت   
ڀٺ  ڇ ]النور:36-37[، فامل�سلم يجمع بني االأمرين بني طلب الرزق يف وقته، واأداء 

ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں     الرزق ڇ  تعني على طلب  العبادة  اأن  وقتها، يف حني  العبادة يف 
ۓ  ۓ  ڭڭ   ڇ  ]الطالق:3-2[،  ڇ  ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  
ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ    ۇئ   ڇ  ]البقرة:54[ ،  ڇ  ۆ      ۇ      ۇ     ڭ   ڭ  
ال  كذلك  دينه،  ي�سيع  ال  فامل�سلم  ]البقرة:153[،  ڇ  ىئ    ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ  
�سيع  اإذا  فكيف  امل�سلم،  هو  ودنياه، هذا  دينه  يجمع بني م�سالح  واإمنا  دنياه،  ي�سيع 
وقته يف اللهو واللعب، وتتبع امل�سل�سلت، التمثيليات، والف�سائيات، واالأغاين، والنوادي 
من  ميل  ال  ميل،  ال  انه  والعجيب  االأمور،  هذه  يف  وقته  ي�سيع  واملباريات،  الريا�سية، 
ال�سهر، ال ميل من التعب مع هذه االأمور التي هي يف م�سرته، ال يتعب، بينما يتعب من 

الطاعة والعبادة، اإال من رحم اهلل �سبحانه وتعاىل.

يقول:  اأن  قبل  الف�سائل،  الأوقات  ويتنبه  لنف�سه  يتنبه  امل�سلم  اأن  احلا�سل،   
]الزمر:56[،  ڇ  ىب    مب   خب   حب           جب   يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ڇ     ی     
قبل اأن يواجه ما ذكره اهلل �سبحانه وتعاىل عن اأ�سحاب النار، اإذا القوا فيها، قالوا 

ڇ   ې  ى   ربنا اأخرجنا نعمل �ساحلا غري الذي كنا نعمل، قال اهلل جل وعل: 
ڇ  ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئۇئ    وئ   ەئ    ەئ   ائ   ائ   ى  

]فاطر:37[ ، فمن �سيع وقته وحياته فهذا م�سريه، وال حول وقوة اإال باهلل.

قبل  الف�سائل  اأوقات  ولنغتنم  وقتنا  ولنحفظ  غرينا  وننبه  لأنف�سنا،  فلنتنبه   
فواتها، فان ذلك هو راأ�ض املال الذي تخرج به من هذه الدنيا : 

اإذا اأنت مل ترحل بزاد من التــقى     ولقيت يوم العر�ص من قد تزودا
ندمت على األ تكون كمثلـــــــــــــــــه       واإنك مل تـر�سد كما كان ار�ســــدا

لبد من هذا امل�سري، اإذا مل تقدم الآخرتك فلبد اأن تندم يف حني ال ينفع الندم، 
فعلينا اأن نتنبه وننبه اإخواننا، ونعظم هذه االأيام بطاعة اهلل �سبحانه وتعاىل، ون�سونها 

عن ال�سياع، ون�سونها على ان ن�سغلها ب�سئ ي�سرنا وناأثم به.
 وفق اهلل اجلميع للعلم النافع والعمل النافع، اإنه �سميع قريب جميب، و�سلى اهلل 

على نبينا حممد، وعلى اآله، واأ�سحابه اأجمعني.
www.alfawzan.af.org.sa/
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