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 م 2022يو  ليو 1    الحجةُ ُذيُنمُ ُاألولُ ُالعشرُ ُوفضائلُ ُأعمالُ        هـ1443  ةحجذو ال 2

ُُللاُ ُُإالُ ُُإَلهَُُُالُُأنُ ُُوأشهدُ ُُُ،{عشرُ ُُوليالُ *ُُوالفجرُه:ُ}الكريمُهُُكتابهُهُفيُُالقائلُهُُالعالمين،ُُرب ُهُُللُهُُالحمدُ    
هُ ُُمحمًداُُسيَدَناُُأنُ ُُوأشهدُ ُُله ُ،ُُشريكَُُُالُُوحَدهُ  ُُآلههُهُُوعلىُُعليهه،ُُوباركُ ُُوسلمُ ُُصل ُهُُاللهمُ ُُورسول ه ُ،ُُعبد 

،ُ ُ:وبعدُ ،ُالدينُهُيومُهُإلُىُُبإحسانُ ُتبَعه مُوَمنُوصحبهه

االحجة ااذياانم اال ااألواالعشر ااا:افضل اأولًا

ُُُ،الصالحُهُُالعملُهُُنمُهُُفيهاُُيستكثرونَُُُُ،للطاعاتُهُُمواسمَُُُلهمُُجعلَُُُأنُ ُُعبادهُهُُعلىُُتعالُىُُللاُهُُفضلُهُُنمُهُُ

ُُالفاضلةُهُُالمواسمُهُُهذهُُنومُهُُ،المواسمَُُُتلكُُاغتنمَُُُنمَُُُوالسعيدُ ُُهم،رب ُهُُإلىُُمهُ يقربُ ُُفيماُُفيهاُُوُنويتنافسُ 

ُُالدنياُ،ُأيامهُأفضلُ ُُهابأنُ ُوسلمُعليُهُللاُ ُُىصلُ ُالرسولُ ُلهُاُشهدَُُأيامُ ُوهُيُُ،الحجةُهُذُيُنمُهُالعشرُهُأيامُ 
ُُإُذُُُ،وفضًلُُُاُفًُشُرُُايكفيهَُُُهُ وحدَُُُوهذُاُُبهاُ،ُُأقسمَُُُتعالىُُللاَُُُإنُ ُُبُلُُ،فيهُاُُالصالحُهُُالعملُهُُعلىُُوحثُ 

ُُُ،الصالحةُهُُاألعمالُهُُنمُهُُويكثرَُُُفيهاُ،ُُيجتهدَُُُأنُ ُُالعبدُهُُنمُهُُييستدعُهُُوهذُاُُبعظيمُ ُُإالُ ُُيقسمُ ُُالُُالعظيمُ 
َُُأي ام ُُمهنُ َُُمُا»َُُُُقالَُُُ-وسلمُُعليُهُُللُاُُصلُى-ُُالن بهي ُهَُُعنُهُُع َمرَُُُاب نُهَُُعنُهفُُ،اهَُواغتنامَُُُاهَُاستقبالَُُُيحسنَُُُوأنُ 

َظمَُ ن دَُُُأَع  ُهُُعه نُ ُُال َعَملُهُُمهنَُُُإهَلي هُهَُُأَحبُ َُُوالَُُُّللا  هُهُُمهنُ ُُفهيهه رُهُُاأَلي امُهَُُهذه وُاُُال َعش  ثهر  نُ َُُفَأك  لهيلُهُُمهنَُُُفهيهه بهيرُهُُالت ه  َُُوالت ك 
يدُه مه ُُ«َُُوالت ح  أحمد(، َلُىُُ)رواهُ َرَهاُُ-َوَسل مََُُُعَلي هُهُُّللا ُ َُُصل ى-ُُالن بهيُ َُُوأَع  َهَره ،َُُأم  َُُعَلىُُاأل  م ةََُُُوَحثُ َُُوَأظ 

َثارُه ك  َمالُهُُمهنَُُُاْل ه َع  الهَحةُهُُاأل  هُهُُفهيُُالص  رُهَُُهذه ُُمهنُ َُُما:ُ»َُُقالََُُُأن هُ ُُ-َوَسل مََُُُعَلي هُهُُّللا ُ َُُصل ُى-َُُعن هُ َُُفَصحُ ُُال َعش 
الهحُ ُُال َعَملُ َُُأي امُ  ُهُُإهَلىَُُأَحبُ ُُفهيَهاُُالص  هُهُُمهنُ ُُّللا  َي امُهَُُهذه نهيُُ؛«ُُاأل  ،َُُأي امََُُُيع  ره ولََُُُيا:َُُقال واُُال َعش  َُُوالَُُُّللا ه،َُُرس 

َهادُ  هُ؟َُُسبهيلُهُُفهيُُال جه َهادُ َُُوالَُ:ُ»َقالَُُُّللا  لُ ُُإهالُ ُُّللا ه،َُُسبهيلُهُُفهيُُال جه هُهَُُخَرجََُُُرج  ُ،َوَماُُبهَنف سه عُ َُُفَلمُ ُُلههه َُذلهكَُُُمهنُ َُُير جه
ءُ  يَُ-َُُعب اسُ ُُاب نُهَُُوَعنُه.ُُ«بهَشي  َماُُّللا ُ َُُرضه ولُ َُُقالَُ:َُُقالَُُُ-َعن ه  ُهَُُرس  َُُما:ُ»-َوَسل مََُُُعَلي هُهُُّللا ُ َُُصل ىُ-ُُّللا 
هُهُُفهُيَُُأف َضلََُُُأي امُ ُُفهيُُال َعَملُ  رُهَُُهذه ،َُُوالَُ:َُُقال وُاُُ،«ال َعش  َهاد  َهادُ َُُوالَُ:ُ»َقالَُُُال جه لُ ُُإهالُ ُُال جه رُ َُُخَرجََُُُرج  ُُي َخاطه
هُه عُ َُفَلمُ َُوَمالههُهُُبهَنف سه ءُ َُير جه ُ(ُ.ال ب َخارهيُ َُُرَواهُ )ُُ«بهَشي 
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ُُعلُىُُهذاُُدلُ ُُبشيءُ ُُللاُ ُُأقسمَُُُوإذُا:ُُبهاُُأقسمَُُُتعالىُُللاَُُُأنُ ُُ-1:ُُُُُالحجةُهُُذيُُنمُهُُالعشرُهُُفضائلُهُُنومُهُُ
رُه)ُُتعالىُقالًُُ،بالعظيمُهُإالُ ُيقسمُ ُاُلُالعظيمُ ُإُذُُ،وفضلهُهُمكانتهُهُظمُهعُه رُ َُوَلَيالُ ُُ*َوال َفج  .ُُُ(2ُـ1:الفجرُ)(َُعش 

:ُُتفسيرهُهُُفيُُكثيرُ ُُابنُ ُُوقالُُ،والخلفُهُُالمفسرينُُجمهورُ ُُعليهُهُُماُُوهذاُُ،الحجةُهُُذيُُعشرُ ُُهيُُالعشرُ ُُوالليالي
ُقاُل:ُُذكرهُ ُُفيهاُُعَُرهُشُ ُُالتيُُالمعلوماتُ ُُاأليامُ ُُهاأنُ ُُالحجةُهُُذيُُنمُهُُالعشرُهُُفضائلُهُُنومُهُُ-2.ُُالصحيحُ ُُوهو

وا:ُ)تعالى ك ر  مََُُُوَيذ  ُهُُاس  ل وَماتُ َُُأي امُ ُُفهُيُُّللا  مُ َُُماَُُعَلىَُُمع  يَمةُهُُمهنُ َُُرَزَقه  َن َعامهَُُبهه ُوجمهورُ ُُ،[28ُُ:الحج(ُ]ُُاأل 
ُُفضائلُهُُنومُهُُ-3.ُُعباسُ ُُوابنُ ُُعمرَُُُابنُ ُُمنهمُُ،الحجةُهُُذيُُعشرُ ُُهيُُالمعلوماتُهُُاأليامَُُُأنُ ُُعلىُُالعلماءُه
ُُأحمُدُُمسندُهُُففيُُ،األيامُهُُأفضلُ ُُُهابأنُ ُُالهَُُُشهدَُُُوسلمُُعليهُُللاُ ُُىصلُ ُُللاُهُُرسولَُُُأنُ ُُالحجةُهُُذيُُنمُهُُالعشرُه

َُُقالََُُُأن هُ ُُ-وسلمُُعليهُُللاُ ُُىصلُ -ُُالن بهى ُهَُُعنُهَُُعب اسُ ُُاب نُهَُُعنُه) ن هُ َُُأف َضلََُُُعَملُ َُُما»ُُُ هُُفهىُُمه «.ُُُُاأَلي امُهَُُهذه
نهى رُهَُُأي امََُُُيع  َهادُ َُُوالََُُُفقهيلََُُُقالَُُُال َعش  ُهَُُسبهيلُهُُفهىُُال جه َهادُ َُُوالَُ»َُُُُقالَُُُّللا  ُهَُُسبهيلُهُُفهىُُال جه هُهَُُخَرجََُُُمنُ ُُإهالُ ُُّللا  ُُبهَنف سه
عُ َُُلمُ ُُث مُ َُُوَمالههُه ءُ َُُير جه ُُويومُ :ُُُُعرفةُُيومَُُُفيهاُُأنُ ُُالحجةُهُُذيُُنمُهُُالعشرُهُُفضائلُهُُنومُهُُُ-4ُ،.ُ(َُُذلهكَُُُمهنُ ُُبهَشى 
ُإالُ ُُالحجةُهُذيُُعشرُهُُفيُيكنُ ُلُمُولُوُُ،النيرانُهُنمُهُالعتقُهُُويومُ ُ،الذنوبُهُمغفرةُهُويومُ ُ،األكبرُهُُالحج ُهُيومُ ُعرفةَُ

ُُ.فضًلُُُذلكُالكفاهَُُُعرفةَُُيومُ 

ُُ.النحرُهُُيومَُُُافيهَُُأنُ ُالحجةُهُذيُنمُهُالعشرُهُُفضائلُهُنومُهُ-5ُ

ُُبأمورُ ُُالحجةُهُُذيُُعشرُ ُُومنهاُُ،عامةًُُُالطاعاتُهُُمواسمَُُُيستقبلَُُُأنُ ُُبالمسلمُهُُفحريُ ُُ ُُالتوبةُ ُُ-1:
ُُالرجوعُهُُعلىُُاألكيدُهُُوالعزمُهُُالصادقةُهُُبالتوبةُهُُعامةًُُُالطاعاتُهُُمواسمَُُُيستقبلَُُُأنُ ُُالمسلمُهُُفعلى:ُُُُالصادقةُ 

ُهُإهَلىَُوت وب وا:ُُ)تعالُىُيقولُ ُ،واآلخرةُهُاالدنيَُُفيُللعبدُهُُفلحُ ُالتوبةُهُُففيُُ،للاُهُإلى يًعاُّللا  ن ونََُُُأي هََُُجمه مه ُُال م ؤ 

لهح ونََُُُلَعل ك مُ  ُُهذهُُاغتنامُهُُعلىُُالجاد ُهُُبالعزمُهُُالحجةُهُُذيُُنمُهُُالعشرَُُُاأليامَُُُونستقبلُ ُُ-2[.31ُُ:النوُر(ُ]ُُت ف 
ُُواألقوالُهُُباألعمالُهُُاأليامُهُُهذهُُعمارةُهُُعلُىُُاشديدًُُُاحرًصُُُيحرَصُُُأنُ ُُالمسلمهُُعلُىُُُيفينبغُهُُ:األيامُه

ُُأسبابُ ُُالطاعاتَُُُأنُ ُُفكماُ،يالمعاصهُُُعنُُبالبعدُهُُالحجةُهُُذيُُنمُهُُالعشرَُُُاأليامَُُُنستقبلَُُُ،ُوأنُ الصالحةُه
ُُ.رحمتهُهُنمُهُوالطردُهُللاُهُعنُللبعدُهُأسبابُ ُُيفالمعاصهُُتعالىُ،ُللاُهُنمُهُللقربُه

ُالحجةُهُذيُمهنُاأل ولُهُُالعشرُهُُأعمالُهُأهمُ ا:ُثانيًُ

لهمُهَُُين َبغهيُُ تهحََُُُأنُ ُُلل م س  َتف  هُهَُُيس  رََُُُهذه َبةُ ُُال م َباَرَكةَُُُال َعش  وحُ ُُبهَتو  ُهَُُنص  ثهرََُُُوَأنُ ُُ،-َوَجلُ َُُعزُ -ُُلِله  َمالُهُُمهنَُُُي ك  َع  ُُاأل 
،ُ الهَحةه َمالُهُُأََهم ُهَُومهنُ ُالص  َع  الهَحةُهُاأل  رُهُُفهيَُوَأف َضلهَهُاُالص  رُهَُُغي رُهَُوفهيُُال َعش  ُ:ال َعش 
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َلةُ :َُُأو الًُ َثارُ َُُلَها،َُُوالت ب كهيرُ َُُوق تهَهاُ،َُُعَلىُُالص  ك  ُ؛ُُمهنََُُُواْل ه ُ،َُُأف َضلُهُُمهنُ َُُفإهن َهاُُالن َوافهله َبانُ َُُرَوُىُُال ق ر َباته َُُثو 
يَُ- ع تُ :َُُقالَُُُ-َعن هُ ُُّللا ُ َُُرضه ولََُُُسمه ُهَُُرس  ج ودُهُُبهَكث َرةُهَُُعَلي كَُ:ُ»َُُيق ولُ ُُ-َوَسل مََُُُعَلي هُهُُّللا ُ َُُصل ى-ُُّللا  هُ،ُُالس  ُُلِله 

دُ ُالََُُفإهن كَُ ج  ُهَُتس  َدةًُُلِله  يَئةًُُُبهَهاَُعن كََُُوَحطُ َُدَرَجًةُ،ُبهَهاُإهَلي هُهَُرَفَعكَُُإهالُ َُسج  لهمُ َُرَواهُ «ُ)َُُخطه ُ(ُ.م س 

َتَحبُ :َُُثانهًيا َيامُ ُُلهل َعب دُهُُي س  َثارُ ُُالص ه ك  ن هُ َُُواْل ه ُ؛َُُأي امُهُُفهيُُمه ره َنُ ُُال َعش  َُُحثُ ُُ-َوَسل مََُُُعَلي هُهُُّللا ُ َُُصل ىُ-ُُالن بهيُ ُُأله
الهحُهُُال َعَملُهَُُعَلى ُ،َُُأي امُهُُفهيُُالص  ره َيامُ ُُال َعش  ،َُُأف َضلُهُُمهنُ َُُوالص ه َماله َع  ُُاألعمالُهُُجنسُهُُفيُُيدخلُ ُُوهُوُُاأل 

ُُُ–ُُه َري َرةََُُُأَبُا)ُُفإنُ ُُُ،هُهقدرُهُُوعلو ُهُُشأنهُهُُلعظمُهُُنفسهُهُُإلُىُُللاُ ُُأضافهُ ُُوقدُُا،هَُأفضلُهُُنمُهُُهُوُُبُلُُُ،الصالحةُه
ولُ َُقالََُُيق ولُ ُُ–ُعنُهُللاُ ُرضى ُهَُرس  ُ َُُقالَُ»ُُُ–ُوسلمُعليُهُللاُ ُُىصلُ ُ–ُّللا  ُُإهالُ َُلهُ ُآَدمَُُاب نُهَُعَملُهُك لُ ُّللا 

َيامَُ زهُىَُوَأَناُُ،ُُلهُيَُُفإهن هُ ُُ،ُُالص ه ُُُوقد[.ُُعليهُُمتفق(ُُ]بههُهَُُأج  ُُيومهُُصيامَُُُوسلمُعليهُُللاُ ُُُىصلُ ُُالنبيُ ُخص 
:ُُُُوسلمُعليهُُللاُ ُُىصلُ ُُفقالَُُُُ،صيامهُهُُفضلَُُُنَُوبيُ ُُُ،عنايةُ ُُبمزيدُهُُالحجةُهُُذُيُُعشرُهُُأيامهُبينُهُُنمُهُُعرفةَُ

َيامُ ) مُهُُصه بُ َُُعَرَفةََُُُيو  َتسه ُهَُُعَلىَُُأح  َنةَُُُي َكف هرََُُُأنُ ُُّللا  َلهُ ُُال تهيُُالس  َنةََُُُقب  َدهُ ُُال تهُيَُُوالس  َيامُ َُُبع  مُهَُُوصه وَراءََُُُيو  َُُعاش 
بُ  َتسه ُهَُُعَلُىَُُأح  َنةَُُُي َكف هرََُُُأنُ ُُّللا  َلهُ ُُال تهُيُُالس  ُُذُيُُتسعَُُُيصومَُُُأنُ ُُللمسلمُهُُفيسنُ ُُوعليه[.ُُمسلمُُرواُه«ُُ]َُُقب 
ُُاستحبابُهُُإلىُُذهبَُُُوقد.ُُفيهاُُالصالحُهُُالعملُهُُعلىُُحثُ ُُوسلمُُعليهُُللاُ ُُىصلُ ُُالنبيُ ُُألنُ ُُ؛الحجةُه
ُُ.اشديدًُُُااستحبابًُُمستحبُ ُاهَُصيامُ :ُوقاُلُُالنوويُ ُاْلمامُ ُُالعشرُهُصيامُه

نُ :َُُثالهًثا ثهرََُُُأنُ ُُلهل َعب دُهَُُيس  بهيرُهُُمهنَُُُي ك  يدُهُُالت ك  مه لهيلُهَُُوالت ح  بهيحُهَُُوالت ه  ،َُُأي امََُُُوالت س  ره رُ ُُال َعش  بهيرُهَُُوال َجه  ُُفهُيُُبهالت ك 
دُه َهد وا:ُ﴿َُتَعاَلىُُّللا ُ َُقالَُ.ُُالن هَساءُهُُد ونَُُُللر هَجالُ َُُوالط ر َقاتُهَُوال َمَنازهلُهُُال َمَساجه واَُُله مُ َُُمَنافهعَُُُلهَيش  مََُُُوَيذ ك ر  ُُاس 

ُه ل وَماتُ َُُأي امُ ُُفهيُُّللا  يَمةُهُُمهنُ َُُرَزَقه مُ َُُماَُُعَلىَُُمع  َن عََُُُبهه ُُالحج﴾]ُُامُهاأل  ه ورُ [28ُُ: م  َي امََُُُأنُ َُُعَلُىَُُوال ج  ُُاأل 
ل وَماتُه ُ؛َُأي امُ ُههيَُُال َمع  ره يَُ-َُعب اسُ ُاب نُهَُعنُهَُُوَردَُُُلهَماُال َعش  َماَُتَعاَلىُّللا ُ َُرضه َي امُ :ُ"-َعن ه  ل وَماتُ ُاأل  :ُُال َمع 

رُهَُأي امُ  ُهَُعب دُهَُوَعنُ ".ُال َعش  يَُ-ُُع َمرَُُب نُهُّللا  َماَُتَعاَلُىُّللا ُ َُرضه ُ-َوَسل مََُُعَلي هُهُّللا ُ َُصل ى-ُالن بهي ُهَُعنُهُ،-َعن ه 
َظمُ َُُأي ام ُُمهنُ َُُمُا:ُ»َُُقالَُ ن دَُُُأَع  ُهُُعه نُ ُُال َعَملُ ُُإهَلي هُهَُُأَحبُ َُُوالَُُُّللا  هُهُُمهنُ ُُفهيهه َي امُهَُُهذه ُ،ُُاأل  ره وُاُُال َعش  ثهر  نُ َُُفَأك  ُُمهنَُُُفهيهه

لهيلُه بهيرُهُالت ه  يدُهَُوالت ك  مه ُ«ُ.َُوالت ح 

ُُحجُ ُُلهُ ُللاُ ُُيسرَُُُنومَُُ،الحجةُهُُذُيُُعشرُهُُفُيُُعملُ ي ُُُمُاُُفضلُ أُُوهما.ُُوالعمرةُهُالحج ُهُُمناسكُهُُأداءُ ُا:رابعًُ
َُُأبهُىَُُعنُ :ُ)وسلمُعليهُُللاُ ُىصلُ ُُالنبي ُهُلقولُهُالجنة؛ُهفجزاؤُ ُُالمطلوبُهُُالوجهُهُُعلىُُالعمرةُهُُأداءَُُأوُُبيتهُه
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ولََُُُأنُ ُُ–ُُعنُهُُللاُُرضُىُُ–ُُه َري َرةَُ ُهَُُرس  َرةُ »َُُُُقالَُُُ–ُُوسلمُُعليُهُُللُاُُصلىُُُ–ُُّللا  َرةُهُُإهَلىُُال ع م  َُُكف اَرةُ ُُال ع م 
َماُُلهَما ورُ َُُوال َحجُ ُُُ،َُُبي َنه  ُُالحجُ ُُهوُُالمبرورُ ُُوالحجُ [.ُُعليهُُمتفق«ُ.ُُ]ُُال َجن ةُ ُُإهالُ َُُجَزاءُ َُُلهُ َُُلي َسُُُال َمب ر 

ُُُ،فسوقُ ُُأُوُُرفثُ ُُأُوُُسمعةُ ُُأُوُُرياءُ ُُنمُهُُإثمُ ُُهُ يخالطُ ُُلمُُالذيُُوسلم،ُُعليُهُُللاُ ُُُىصلُ ُُالنبي ُهُُلهديُهُُالموافقُ 
ُ.ُُوالخيراتُهُبالصالحاتُهُالمحفوفُ 

ُُاخامسًُ ُُُُالصدقةُ : ُهذهُُفيُُمنهاُُاْلكثارُ ُُللمسلمُهُُستحبُ ي ُُُالتيُُالصالحةُهُُاألعمالُهُُجملةُهُُنمُهُُوهي:
ينََُُُأي َهاَُُيا:ُ)ُُتعالىُُ،فقالُُعليهاُُللاُ ُُحثُ ُُوقدُُ،األيامُه م اَُُأن فهق واُُآَمن واُُال ذه َناك مُ ُُمه مُ َُُيأ تهيََُُُأنُ َُُقب لُهُُمهنُ َُُرَزق  َُُيو 

ل ةُ َُُوالَُُُفهيهُهَُُبي عُ ُُالَُ ونََُُُشَفاَعةُ َُُوالَُُُخ  ولُهُُوقالُُ،[254:البقرة(ُُ]الظ الهم ونَُُُه مُ َُُوال َكافهر  ُهَُُرس  ُُللاُ ُُىصلُ -ُُّللا 
ُُ(مسلمُرواُه)(َمالُ ُمهنُ َُصَدَقةُ َُنَقَصتُ َُما»َُُقالَُُ-وسلمُعليه

*ُ*********ُ

نُاُُوالمرسلين،ُُاألنبياءُهُُخاتمُهُُعلُيُُوالسلمُ ُُوالصلةُ ُُالعالمين،ُُرب ُهُُللُُالحمدُ ُُ ُُللاُُصلي)محمدُ ُُسيده
ُ.أجمعينُُوصحبههُآلهُهُوعليُُ،(وسلمُعليه

اااألضحية اافضل اا:اثالثًا االعشر ااباأليام االمتعلقة اااه اأحكام ااوبعض 

ُُلهَرب هكََُُُفَصل ُه:ُ)-تعالى-ُُللاُهُُقولُهلفُُُالكتابُ ُُُافأمُ ُُُ،األمةُهُُوإجماعُهُُ،والسنةُهُُُ،بالكتابُهُُمشروعةُ ُُاألضحيةُ ُُ
ُُعليُهُُللاُ ُُىصلُ -ُُالنبيُ ُُضحىَُ:ُ"قالُُعنهُُرضيُللاُ ُُأنسُ ُُفلحديثُهُُالسنةُ ُُاوأمُ ُُ،ُ[2:ُُالكوثر(ُ]َوان َحرُ 
)متفقُُ"اصفاحهمَُُُعلُىُُهُ رجلَُُُووضعَُُُُ،وكب رَُُُوسم ىَُُُ،بيدهُهُُاذبحهمَُُُُ،أقرنينُهُُأملحينُهُُُ،بكبشينُهُُ-وسلم

ُُ.األضحيةُهُُمشروعيةُهُعلىُالمسلمونَُُفأجمعَُ:ُاْلجماعُ ُُاوأمُ ُُ،عليه(

ُُعليُهُُللاُُصليُُنبي هَناُُوسنةُ ُُُ،(وجلُ ُُعزُ )ُُلرب هَناُُقربةُ ُُفهيُُاألضحية ،:ُُالحجةُهُُذيُُعشرُهُُأعمالُهُُمهنفُُ
ُُقاُل:ُُُُقالُُ-ُُعنهُُللاُ ُُرضيُُ-ُُأرقمُُبنُهُُزيدُهُُفعنُُ،(السلمُ ُُعليه)ُُإبراهيمَُُُأبهيَناُُلسنةُهُُوإحياءُ ُُوسلم

ُُمكُ أبيُهُُسنةُ :ُُُُقالُُ؟ُُياألضاحُهُُهذهُُماُُُ،ُُللاُهُُرسولَُُُيُا:ُُُُ-ُُوسلمُُعليُهُُللاُ ُُُىصلُ ُُ-ُُللاُهُُرسولُهُُأصحابُ 
ُُقالوُا.ُُُُحسنُةُُشعرةُ ُبكل ُه:ُُُقالُُ؟ُُللاُهُُرسولَُُُياُُافيهَُُُُالنَُُفما:ُُُقالواُُ-ُُوسلمُعليهُُللاُ ُُُىصلُ ُُ-ُُإبراهيم

ُ(.أحمدُرواُهُُ()حسنُةُُالصوفُهُنمُهُشعرةُ ُبكل ُه:ُُُقاُلُُ؟ُللاُهُرسولَُُياُفالصوفُ :ُ
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ُيُُدورَهُاُُيؤكدُ ُُمُاُُوالتراحمُهُُالتكافلُهُُمعانهيُُمهنُُاألضحيةُهُُوفُيُ ُُالتقاربُهُُأواصرُهُُتقويةُهُُفيُُاالجتماعه
،ُُأفرادُهُُبينَُُُوالتآلفُه مُُالفقراءُهُُوإطعامُهُُاألرحامه،ُُبصلةُهُُالمجتمعه ،ُُعنُُوإغنائههه ُُالحقُ ُُيقولُ ُُحيثُ ُُالسؤاله

بهُهُعلُىُُالطعامَُُُويطعم ونَُ:ُُ}األبرارُهُوصفُهُُفُيُُسبحاَنهُ  ُُويقولُ ُُُ،(8)اْلنسان:{وأسيًراُُويتيًمُاُمسكيًناُُح 
ُُاألعمالُهُُأحبُ (:ُُ)والسلمُ ُُالصلةُ ُُعليُه)ُُويقولُ ُُ،(الطعامَُُُأطعمََُُمنُُخيار ك م:ُُ)ُُوسلُمُعليُهُُللُاُُصلي

ُيُُأُوُُج وًعاُ،ُُعنهُ ُُتطردُ ُُأوُُك ربًةُ،ُُعنهُ ُُتكشفُ ُُأُوُُم سلم ُ،ُُعلُىُُت دخل هُ ُُسرورُ ُُللاُهُُإلى )رواهُُ(ديًنُاُُعنهُ ُُتقضه
ُُواُلُُشعرهُهُُنمُهُُيأخذُ ُُاُلُُهفإنُ ُُالعشرُهُُهذهُُفُيُُاألضحيةَُُُأرادََُُُمنُُأنُ ُُالعشرُهُُهذهُُأحكامهُُنومُه،ُُالطبراني(

ُُ.اشيئًُُأظفارهُهُنمُهُوالُشعرهُهُنمُهُيأخذُ ُاُلُ،الجسدُهُفيُآخرَُُشعرُ ُنمُهُوالُكَُرأسُهُشعرَُُاُلُا،شيئًُُأظفارهُه

ُنمُهُُتعالُىُُللاُ ُُانَُيجعلَُُُوأنُ ُُُ،الفاضلتُهُُوالساعاتُهُُاأليامَُُُيستثمرونَُُُنمُ مُهُُاُنَُيجعلَُُُأنُ ُُتعالُىُُللاَُُُأسألُ 
ُُ.المقبولين

ُ،،،،،ُالصلةَُُوأقمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالدعاء،،،،،

ُاألوقاُفُُبوزارةُومدرسُُوخطيبُإمامُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعبدالوهابُممدوحُطه:ُكتبهُُُ

 

 


