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أعدأذ

ال
ح
مد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني ،نبينا

حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،أما بعد:
فإن من فضل هللا تعاىل ونعمه العظيمة على عباده أن هيأ هلم املواسم
العظيمة واألايم الفضيلة ،لتكون مغنما للطائعني وميداان لتنافس
املتنافسني ,ومن هذه املواسم ما شهد النيب -صلى هللا عليه وسلم -أبهنا
أفضل أايم الدنيا أال وهي العشر األول من شهر ذي احلجة.

فان

فضلها على غريها من األايم؛ قال تعاىل} :والفجر وليال
هللا تعاىل َّ
عشر{ سورة الفجر ،2-1:قال ابن عباس وابن الزبري وجماهد وغري واحد من
السلف" :إهنا عشر ذي احلجة".
وعن ابن عباس -رضي هللا عنهما ،-عن النيب -صلى هللا عليه وسلم-
قال( :ما من أايم العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا منه يف هذه األايم
العشر) ،قالوا :وال اجلهاد يف سبيل هللا !! قال( :وال اجلهاد يف سبيل هللا
إال رجل خرج بنفسه وماله ومل يرجع من ذلك بشيء).أخرجه البخاري والرتمذي
واللفظ له

وعنه أيضا -رضي هللا عنه -عن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال( :ما
من عمل أزكى عند هللا عز وجل وال أعظم أجرا من خري يعمله يف عشر
األضحى) ،قيل وال اجلهاد يف سبيل هللا ؟ قال( :وال اجلهاد يف سبيل هللا
عز وجل ،إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) ،قال
الراوي" :وكان سعيد بن جبري إذا دخل أايم العشر اجتهد اجتهادا شديدا
حىت ما يكاد يقدر عليه".رواه الدارمي وحسنه األلباين يف إرواء الغليل ()3/398

ف
هده األدلة وغريها تدل على فضل أايم عشر ذي احلجة على غريها
من أايم السنة من غري استثناء شيء منها حىت العشر األواخر من
رمضان ،وإن كانت ليايل العشر األواخر من رمضان أفضل من ليايل
العشر األوائل من ذى احلجة.
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ولعل

احلكمة من تفضيل أايم عشر ذي احلجة على بقية أايم السنة
هي ما حيصل يف هذه األايم من اجتماع أمهات العبادة من الصالة
والصيام والصدقة واحلج واألضحية والتكبري ،وال حيصل ذلك يف غريها.

واألعمال الصاحلة اليت يُشرع لإلنسان فعلها يف هذه األايم كثرية؛
منها ما أييت:

أوال

 :التوبة النصوح من مجيع الذنوب واملعاصي والتخلص من مظامل
العباد وحقوقهم ،وللتوبة يف األزمنة الفاضلة شأن عظيم؛ وإال فالتوبة
واجبة يف مجيع األزمان ،يقول هللا عز وجل} :اي أيها الذين آمنوا توبوا
إىل هللا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم
جنات جتري من حتتها األهنار يوم ال خُيزي هللا النيب والذين آمنوا
معه{سورة التحرمي ،8 :وقال سبحانه} :وتوبوا إىل هللا مجيعا أيها املؤمنون
لعكم تفلحون{ .سورة النور31 :
ثان يا :أداء مناسك احلج والعمرة ،واحلج والعمرة جيبان يف العمر مرة
واحدة ،ويسن اإلكثار منهما ،وقد جاء يف فضلهما أحاديث كثرية منها
قول النيب -صلى هللا عليه وسلم( :-العمرة إيل العمرة كفارة ملا بينهما،
واحلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة) .متفق عليه
وعن عبد هللا بن مسعود -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم( :-اتبعوا بني احلج والعمرة ،فإهنما ينفيان الفقر والذنوب
كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة ،وليس للحجة املربورة
ثواب إال اجلنة) .رواه أمحد والرتمذي

ثال يا :كثرة ذكر هللا عز وجل ابلتكبري والتحميد والتهليل والتسبيح
وإظهار ذلك يف املساجد واملنازل واألسواق والشوارع وكل موضع جيوز
فيه ذكر هللا تعاىل ،جيهر به الرجل وختفيه املرأة أمام الرجال ،إظهارا
للعبادة وإعالان بتعظيم هللا تعاىل.
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قال هللا تعاىل} :وأذن يف الناس ابحلج أيتوك رجاال وعلى كل ضامر
أيتني من كل فج عميق ( )27ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم هللا يف أايم
معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس
الفقري( {)28سورة احلج

وألأيام

املعلومات هي أايم العشر من ذي احلجة ملا ورد عن ترمجان
القرآن عبد هللا بن عباس -رضي هللا عنهما -أنه قال« :األايم
املعلومات أايم العشر ،واألايم املعدودات أايم التشريق» .رواه البخاري تعليقا
بصيغة اجلزم ( 2/457مع فتح الباري) ،وقال النووي يف اجملموع ( :)8/382رواه البيهقي إبسناد صحيح

وعن عبد هللا بن عمر -رضي هللا عنهما -عن النيب -صلى هللا عليه
وسلم -قال( :ما من أايم أعظم عند هللا وال أحب إليه العمل فيهن من
هذه األايم العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد) .أخرجه

أمحد ،وحسنه العراقي وابن حجر ،وصححه أمحد شاكر ،وانظر إرواء الغليل ()3/399

ل
ا
ت
ك
ب
ي
و
ر يف هذا الزمان أصبح من السنن املهجورة -وال سيما يف
أول العشر -فال تكاد تسمعه إال من القليل ،فيستحب اجلهر به يف
مواضعه إحياءا للسنة وتذكريا للغافلني ،وقد جاء أن ابن عمر وأاب هريرة
رضي هللا عنهما« -كاان ُيرجان إيل السوق أايم العشر يكربان ويكربالناس بتكبريمها» .أخرجه البخاري تعليقا جمزوما به كما يف الفتح ( ،)2/457ورواه موصوال

ي
ن
ت
و غي أن يكرب كل واحد مبفرده ،وأما التكبري اجلماعي بصوت واحد
الفاكهي يف أخبار مكة ( ،)1013وقال حمققه ابن دهيش :إسناده حسن

أو يكرب شخص مث ترد اجملموعة خلفه فال جيوز لعدم ورود ذلك يف
الشريعة ،والعبادات توقيفية مبناها علي االتباع ال علي االبتداع.
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رابعا :صيام األايم التسعة األوىل من شهر ذي احلجة ،ملا جاء عن
بعض أزواج النيب -صلى هللا عليه وسلم -قالت :كان رسول هللا -صلى
هللا عليه وسلم -يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء وثالثة أايم من كل
شهر وأول اثنني من الشهر واخلميس" .رواه أبو داود وصححه األلباين يف صحيح سنن
أيب داود ()2437

ولأن

النيب -صلى هللا عليه وسلم -حث علي العمل الصاحل فيها،
والصيام من أفضل األعمال الصاحلة؛ فعن أيب سعيد اخلدري -رضي هللا
عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم( :-ما من عبد يصوم
يوما يف سبيل هللا إال ابعد هللا بذلك وجهه عن النار سبعني خريفا).
متفق عليه

ويتاكد

استحباب الصيام يف اليوم التاسع من ذي احلجة  -يوم عرفة
– فقد خصه النيب صلى هللا عليه وسلم مبزيد من الفضل فعن أيب قتادة
األنصاري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل عن
صوم يوم عرفة ،فقال :يكفر السنة املاضية والقابلة" .رواه مسلم.

وصتام

يوم عرفة إمنا يستحب لغري احلاج ،وأما احلاج فال يسن له
صيامه أتسيا برسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-فعن أم الفضل بنت
احلارث «أن انسا اختلفوا عندها يوم عرفة يف رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم ،-فقال بعضهم :هو صائم ،وقال بعضهم :ليس بصائم ،فأرسلت
إليه بقدح من لنب وهو واقف على بعريه بعرفة فشربه» .متفق عليه
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خامسا :أداء صالة العيد يوم العيد حيث تخصلي وحضور اخلطبة ،فعن
أم عطية -رضي هللا عنها -قالت« :أمران أن خنرج العواتق واحليض يف
العيدين ،يشهدن اخلري ودعوة املسلمني ،ويعتزل احليض املصلى» .متفق
عليه ،ففي هذا احلديث أمر النيب -صلى هللا عليه وسلم -النساء الشاابت
والاليت عليهن احليض أن حيضرن صالة العيد ،مع أنه فضل صالة املرأة
يف بيتها يف غري صالة العيد؛ مما يؤكد أمهيتها وآكديتها.
سادسا :ذبح األضحية ،فهي سنة أبينا إبراهيم اخلليل -عليه السالم-
حينما أخمر بذبح ابنه ،فامتثل ألمر ربه عز وجل وسلم وانقاد ،لكن هللا -
سبحانه بلطفه ورمحته -فداه بذبح عظيم.

كما

أهنا سنة نبينا حممد -صلى هللا عليه وسلم ،-فعن أنس -رضي هللا
عنه -قال« :ضحى النيب -صلى هللا عليه وسلم -بكبشني أملحني
أقرنني ،ذحبهما بيده ومسى وكرب ووضع رجله علي صفاحهما» .متفق عليه

وعن أيب هريرة -رضي هللا عنه -قال :قال رسول هللا -صلى هللا عليه
وسلم( :-من وجد سعة فلم يضح فال يقربن مصالان) .رواه أمحد وابن ماجه
خ
واحلاكم ،وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم ()6490

ل
ك
ن جيب على من أراد األضحية أن ميسك عن األخذ من شعره وظفره

وبشرته من بداية دخول شهر ذي احلجة إىل أن يذبح أضحيته ،فعن أم
سلمة -رضي هللا عنها -أن النيب -صلى هللا عليه وسلم -قال( :إذا رأيتم
هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره
حىت يضحي) ،ويف رواية( :فال ميس من شعره وبشرته شيئا) .رواه مسلم
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هدأ

وإن األعمال الصاحلة كثرية جدا فاستغلوا أوقاتكم يف هذه األايم
القليلة ،واعمروها بطاعة هللا من الصالة وقراءة القرآن والذكر والدعاء
والصدقة وبر الوالدين وصلة األرحام واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر
وغري ذلك من طرق اخلري وسبل الطاعة.

هدأ

ما أحببت بيانه ،وأسأل هللا جل يف عاله أن يتقبله وأن ينفع
به ،وصلى هللا وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
كثريا.
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