
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد:

قال اهلل تعاىل :  ،اليت فّضلها اهلل تعاىل على سائر أيام العام ،من مواسم الطّاعة العظيمة العشر األول من ذي احلجةف
 )ليشهدوا منافع هلم ويذكروا اسم اهلل يف أيام معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام(. 

ملا ورد عن ابن عباس رضي اهلل عند مجهور العلماء وأكثر املفسرين، واجلمهور على أن األيام املعلومات هي أيام العشر 
 أيام العشر( ؛األيام املعلوماتعنهما : )

يدل على فضل ليايل عشر ذي احلجة أن اهلل أقسم بلياليها يف قوله )والفجر * وليال عشر( يف قول مجهور  ومما
 املفسرين من السلف وغريهم.

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهلل منه و 
 يف هذه األيام العشر. 

  ؟وال اجلهاد يف سبيل اهلل :اقالو 

 .أخرجه البخاري .: وال اجلهاد يف سبيل اهلل، إال رجل خرج بنفسه وماله ومل يرجع من ذلك بشيءقال

حىت العشر  ،فهذه النصوص وغريها تدّل على أّن هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غري استثناء شيء منها
الشتماهلا على ليلة  ،ولكّن ليايل العشر األواخر من رمضان أفضل من ليايل عشر ذي احلجة ،األواخر من رمضان

. وأيام ذي احلجة أفضل من أيام رمضان الشتماهلا على يوم عرفة والنحر والرتوية ،اليت هي خري من ألف شهر ،القدر
 (5/214انظر تفسري ابن كثري )

بب يف امتياز عشر ذي احلجة ملكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي قال ابن حجر رمجه اهلل: والذي يظهر أن الس
 (.4/264فتح الباري ) .الصالة والصيام والصدقة واحلج، وال يأيت ذلك يف غريه

ومما يدل على فضلها أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم الذي أمت اهلل فيه الدين وأنزل فيه )اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت 
 ورضيت لكم اإلسالم دينا(. عليكم نعميت

ومما يدل على فضل العشر أن فيها يوم النحر، يوم احلج األكرب، وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: إن أعظم األيام 
 عند اهلل تبارك وتعاىل يوم النحر مث يوم القر. 

 مسي بذلك ألن الناس يقرون فيه مبىن ويسرتحيون.



 1در عليه.قإذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حىت ما يكاد يوقد كان سعيد بن جبري رمحه اهلل 

 وروي عنه أنه قال: ال ُتطفئوا سرجكم ليايل العشر. كناية عن القراءة والقيام.

 :قال ابن رجب رمحه اهلل

فمن عجز عن احلج يف عام، قدر يف العشـر على عمل يعمله يف بيته، يكون أفضل من اجلهاد الذي هو أفضل من  
 2.احلج

 .مث يستكثر من األعمال الصاحلة عموما ،عز وجل ،فينبغي على املسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوح إىل اهلل

ومن العجيب أن جتد يف الناس نشاطا يف العشر األخرية من رمضان وال ينشطون يف العشر من ذي احلجة مع أهنا 
 أعظم.

 : التاليةالستة باألعمال  العنايةتتأكد ويف العشر هذه 

 الصيام .1

 ،ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم حث على العمل الصاحل يف أيام العشر ،فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي احلجة
فعن هنيدة بن خالد عن  .وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصوم تسع ذي احلجة .والصيام من أفضل األعمال

امرأته عن بعض أزواج النيب صلى اهلل عليه وسلم قالت : كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يصوم تسع ذي احلجة ويوم 
 3.أول اثنني من الشهر ومخيسني .عاشوراء وثالثة أيام من كل شهر

آدم له إال  ابن: كل عمل قال اهللسي : اهلل تعاىل لنفسه كما يف احلديث القد اقد اصطفاهال خيفى أن عبادة الصوم و 
 .أخرجه البخاري. أنا أجزي بهالصيام فإنه يل و 

 وسلم يقول:  عليه صلى اهللأيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: مسعت رسول اهلل  وعن 

 4باعد اهلل وجهه عن النار سبعني خريفا.من صام يوماً يف سبيل اهلل 

 .املراد سبعني سنةفيكون  ،السنةكناية عن واخلريف  
 دخول النار.ِمن  األمنُ تلك املباعدة وُمقتضى 
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  وسلم فقال: ُمــرين بأمر ينفعين اهلل به. عليه صلى اهللوسأل أبو أمامة الباهلي رضي اهلل عنه رسول اهلل 

 5فإنه ال ِمثل له.فقال: عليك بالصيام 
  رضي اهلل عنه فعن سهل بن سعد  ،الصوم أن اهلل أعد ألهل الصيام بابا يف اجلنة ال يدخل منه سواهم فضائلومن

ال  ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،الريان :إن يف اجلنة بابا يقال له ال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:ق :قال
ــغلِ أُ  والفإذا دخ ،منه أحد غريهم ال يدخل ،فيقومون؟ : أين الصائمونيقال ،يدخل معهم أحد غريهم ق فلم يدخل ـ

 6منه أحد.

  قال: مسعت رضي اهلل عنه فعن عثمان بن أيب العاص  ،أن الصوم ُجــــنَّـــة )أي وقاية( من النارالصوم  فضائلومن
 7كُجنة أحدكم من القتال.  ،قول: الصيام ُجنة من الناري رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

  فعن حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:  ،أنه يُـــــَكــــفِّر اخلطاياالصوم  فضائلومن
 8والصدقة واألمر والنهي. والصيامفتنة الرجل يف أهله وماله وجاره تكفرها الصالة 

 ،القيام حبقوقهم وتأديبهم وتعليمهم يف( أي ما حيصل من اإلمث بسبب التفريط فتنة الرجل يف أهله وماله وجاره ومعىن )
 .ه عبادة الصوم فيغفر اهلل له تقصريهرُ ـــــفِّ ـــــكَ ــــــفإنه تُ 

 ومعىن )األمر والنهي( أي األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

 : اإلكثار من التحميد والتهليل والتكبير .2

وسلم قال : )ما من أيام أعظم عند اهلل وال أحب إليه عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما، عن النيب صلى اهلل عليه 
 9.العمل فيهن من هذه األيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد(

 . وصفة التكبري : اهلل أكرب، اهلل أكرب ال إله إال اهلل، واهلل أكرب وهلل احلمد، وهناك صفات أخرى

واجلهر بذلك يف املساجد واملنازل والطرقات وكل موضع جيوز فيه  ،بيح أيام العشرفيسن التكبري والتحميد والتهليل والتس
 .وجيهر به الرجال وختفيه املرأة، وإعالناً بتعظيم اهلل تعاىل ،ذكر اهلل إظهاراً للعبادة

فينبغي اجلهر  ،والتكبري يف هذا الزمان صار من السنن املهجورة والسيما يف أول العشر فال تكاد تسمعه إال من القليل
وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي اهلل عنهما كانا يف األسواق والطرق والبيوت،  ،به إحياء للسنة وتذكريًا للغافلني
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 ،واملراد أن الناس يتذكرون التكبري فيكرب كل واحد مبفرده ،خيرجان إىل السوق أيام العشر يكربان ويكرب الناس بتكبريمها
 . وليس املراد التكبري اجلماعي بصوت واحد فإن هذا غري مشروع

: )من أحيا سنة دل عليه قوله صلى اهلل عليه وسلمن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم ومن املعلوم أ
 10.من سنيت قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل هبا من غري أن ينقص من أجورهم شيئاً(

 كبري نوعان، مطلق ومقيد، فاملطلق يشمل مجيع أيام العشر وينتهي مع آخر يوم من أيام التشريق.والت

 وأما املقيد فيكون من فجر يوم عرفة لغري احلاج، وينتهي بعد عصر اليوم الثالث من أيام التشريق.

 أما احلاج فيبدأ من ظهر يوم النحر.

 صيام يوم عرفة .3

 أنه قال: أحتسب على اهلل أن يكفر السنة اليت قبله والسنة اليت بعده. رواه مسلم.ثبت عنه عليه الصالة والسالم 

 صالة العيد، وهي معلومة. .4
 . استسماهنا واستحساهنا وبذل املال يف سبيل اهلل تعاىلويستحب : األضحية .5
أفضل ما يعمل يف هذه العشر حج بيت اهلل احلرام، فمن وفقه اهلل تعاىل حلج بيته وقام  وهو :أداء الحج والعمرة .6

من قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )احلج  -إن شاء اهلل  -بأداء نسكه على الوجه املطلوب فله نصيب 
 .املربور ليس له جزاء إال اجلنة(

 . وقبل أن يسأل الّرجعة فال جُياب إىل ما سأل ،دم املفّرط على ما فعلقبل أن ين ،فلنبادر باغتنام تلك األيام الفاضلة

 تنبيه يتعلق بغير الحاج ممن أراد أن يضحي:

 ؛ِإَذا َرأَيـُْتْم ِهاَلَل ِذي احلِْجَِّة َوأَرَاَد َأَحدُُكْم َأْن ُيَضحِّيَ لنيب صلى اهلل عليه وسلم قال: عن أم سلمة رضي اهلل عنها أن ا
 11.فـَْلُيْمِسْك َعْن َشْعرِِه َوأَْظَفارِهِ 

 . ظاهر اجللد اإلنسان؛ ْن َشَعرِِه َوَبَشرِِه َشْيًئا(. والبشرةَفال ََيَسَّ مِ ويف رواية: )

 : قال علماء اللجنة الدائمة
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ًا حىت أظافره وال بشرته شيئيشرع يف حق من أراد أن يضحي إذا أهل هالل ذي احلجة أال يأخذ من شعره وال من  "
: ملا روى اجلماعة إال البخاري رمحهم اهلل عن أم سلمة رضي اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ،يضحي

 .(إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)

شعره ومن أظفاره  جة فال يأخذنَّ منمن كان له ِذبح يذحبه فإذا أهل هالل ذي احلولفظ أيب داود ومسلم والنسائي: )
 ،يضحِّي عنه فال يشرع ذلك يف حقه أما من ،سواء توىل ذحبها بنفسه أو أوكل ذحبها إىل غريه ،(شيئًا حىت يضحي

 12ى.انته ."أو هبماوإمنا احملرم هو الذي حيرم باحلج أو العمرة  ،وال يسمى ذلك إحراماً  ،لعدم ورود شيء بذلك
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