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احلمد هلل ِذي الفضل واإلنعام، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحَده ال شريَك لو ادلِلك العالّم، 
صلِّ وسّلم وبارك عليو وعلى آلو وأشهد أّن نبّينا زلّمًدا عبده ورسولو سّيد األنام، اللهمَّ 

 وأصحابو ما تعاقبِت الدىور واألعوام.
أما بعد: فيا أيّها ادلسلمون، أوصيكم ونفسي بتقَوى اهلل عّز وجّل، فِبها تتحقَّق اخلرياُت 

 وحتصل ادلسرَّات وتندفع الُكرُبات.
ٌت فاضلة، ىي للمؤمنني عباَد اهلل، ُيطّل على األّمة اإلسالمّية مواسُم عظيمة، وحتّل هبم أوقا

مغَنم الكتساب اخَلريات ورفِع الّدرجات، وىي ذلم فُرصة لتحصيل احلسناِت واحَلّط من 
السيِّئات. إّّنا أيّام العشِر من ذي احلّجة، ىي أعظُم األيّام عند اهلل فضاًل وأكثرىا أجًرا، روى 

))ما ِمن أيّام العمل الّصاحل فيها أحّب إىل اهلل أنّو قال: ابن عّباس رضي اهلل عنهما عن النيبِّ 
))وال يعين أيّاَم العشر، قالوا: يا رسوَل اهلل، وال اجلهاُد يف سبيل اهلل؟! قال:  من ىذه األيام((

ه روااجلهاُد يف سبيل اهلل إاّل رجٌل خرج بنفسو ومالِو مّث مل يرِجع من ذلك بشيء(( 
))ما عمٌل أزكى عند اهلل وال أعظم أجًرا من خرٍي يعَملو يف عشر ، وعند البيهقّي: [1]1البخاري

))أفضُل أيّام الّدنيا العشر(( أنو قال: ، وروى البزّار يف مسنده عن النيّب [2]2األضحى((
 .[3]3ين عشَر ذي احلّجة احلديثيع

                                                           
 

 

 



قال ابن حجر رمحو اهلل: "والذي يظَهر أّن السبَب يف امتياز عشر ذي احلجة هبذه 
االمتيازاِت ِلَمكان اجتماع أّمهات العبادة فيها، وىي الّصالة والّصيام والّصدقة واحلّج وغريىا، 

 .[4]4وال يتأّتى ذلك يف غريىا" انتهى
يها إىل حّج بيِت اهلل احلرام، وقد وَعَدىم باخلري العظيِم والّثواب اجلزيل، أيّاٌم يِفد ادلسلمون ف

متفق  ))من حجَّ ىذا البيَت فلم يرفث ومل يفُسق رجع من ذنوبو كيوم ولَدتو أمُّو((: قال 
))تاِبعوا بني احلجِّ والعمرة؛ فإّّنما ينفيان الفقر والذنوَب كما ينفي الكري : ، ويقول [5]5عليو

رواه الرتمذّي والنسائي َخبَث احلديِد والّذىب والفضَّة، وليس للحّجة ادلربورِة ثواٌب إاّل اجلّنة(( 
))العمرُة إىل العمرة كّفارة دلا بينهما، واحلجُّ ادلربور ليس ، ويف الصحيحني: [6]6وسنده صحيح

 .[7]7لو جزاٌء إالّ اجلنة((
رع صومها، ويتأّكد فضُلو فيها، قالت حفصة معاشَر ادلسلمني، وىذه األيّام الفاضلُة ُيش

من   : صياُم يوم عاشوراء والعشِر وثالثِة أيّامرضي اهلل عنها: أربٌع مل يكن يَدعُهّن رسول اهلل 
 .[8]8كّل شهر وركتا الفجر. أخرجو أمحد وفيو رلهول وباقي رجالو ثقات

كان يصوم تسَع ذي وفيو أنّو وعند أيب داود والنسائّي عن بعض نساء النيب 
 .[9]9احلجة

رمحو اهلل: "فليس يف صوِم ىذه التسعة ـ يعين تسع ذي احلّجة ـ كراىٌة شديدة،  قال النوويّ 
 .[10]10بل ىي مستحّبة استحبابًا شديًدا" انتهى

                                                           
 

 

 

 

 

 

 



ويف ىذه العشِر يوُم عرفة، فلو فاتك ـ أيها ادلسلم ـ الوقوُف بعرفة فقد شرع اهلل لك صياَمو، 
))يكفر السنة عن صوم يوم عرفة، قال: عن أيب قتادة رضي اهلل عنو قال: سئل رسول اهلل 

 .[2]11رواه مسلم ادلاضية والباقية((
والتكبرِي والتحميد، معاشَر ادلسلمني، ويف خصاِئص ىذه العشر فضيلُة اإلكثار من التهليل 

أخرَج الطربايّن يف الكبري بإسناٍد جّيد من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول 
إىل اهلل العمُل فيهّن من أيّام العشر، فأكِثروا ))ما ِمن أيّام أعظُم عند اهلل وال أحّب : اهلل 

، قال البخارّي يف صحيحو: "كان [15]12فيهّن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري((
ان، ويكربِّ الناس  ابن عمر وأبو ىريرة رضي اهلل عنهما خيرجان إىل الّسوق يف أيّام العشر يكربِّ

 .[16]13بتكبريمها" انتهى
والتكبرُي ـ عباَد اهلل ـ عند أىِل العلم مطلٌق ومقّيد، فادلطلق يكوُن يف مجيع األوقات يف الليل 
والنهار من مّدة العشر، وادلقّيد ىو الذي يكون يف أدباِر الّصلواِت فرِضها ونفِلها على 

 الّصحيح، للّرجال والّنساء.
د ِمن قوِل علّي وابن عبّاس رضي اهلل وأصحُّ ما ورد يف وصِفو ـ أي: التكبري ادلقّيد ـ ما ورَ 

عنهما أنّو ِمن ُصبح يوِم عرفة إىل العصِر من آخر أيّام التشريق. أخرجو ابن ادلنذر 
 . وأّما للحاّج فيبدأ التكبرُي ادلقّيد عِقب صالِة الظهر من يوم النحر.[17]14وغريه

ح عن سلمان رضي اهلل وأصحُّ ما ورد يف صيِغ التكبري ما أخرَجو عبد الرزاق بسنٍد صحي
، وصّح عن عمر وابن مسعود [18]15عنو قال: )كرّبوا اهلل: اهلل أكرب اهلل أكرب اهلل أكرب كبريًا(

                                                           
 

 

 

 

 



رضي اهلل عنهما صيغة: )اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلو إال اهلل، واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل 
 .[19]16احلمد(

 اخلطبة الثانية:
أيّها ادلسلمون، ادلغبوُن من انصَرف عن طاعة اهلل ال سّيما يف ىذه األيام، واحملروم من ُحرم 
رمحَة اهلل جّل وعال، ادلأسوُف عليو من فاتت عليو ىذه الُفَرص وفرَّط يف ىذا الفضل. فيا ويَح 

ن أمضاىا يف سيِّئ األخالق وقط
َ
َعها يف ادلعاصي من أدرك ىذه األياَم مّث مل يغتِنمها، والويُل دل

 واآلثام، فيا خسارَة َمن دَعتو دواعي اخلري فأعرض عنها.
فاغتِنموا ـ رمحكم اهلل ـ ىذه األياَم باالجتهاد يف العبادِة بشّّت أنواعها واألعمال الصاحلة 

))يا عبادي، إّّنا ىي أعمالكم يروي عن ربِّو عّز وجّل قولو: مبختلف صَورِىا، فنبيُّكم 
أحصيها لكم، مث أوفِّيكم إيّاىا، فمن وجد خريًا فليحَمد اهلل، ومن وجد غرَي ذلك فال يلومّن 

 .[20]17نفسو(( إال
م يف ِختام ىذه األيام  عباَد اهلل، ِمن أعظِم الُقرُبات اليت يتقرَّب هبا ادلسلمون إىل رهبِّ

احِلّجة فإنّو حيُرم عليو األضاحي، فَمن أراد أن يضّحَي عن نفسو أو أىِل بيتو ودخل شهُر ذي 
أنّو أن يأخَذ ِمن شعره وأظفاره أو ِجلده حّّت يذبَح أضحيَتو، ِلما روتو أّم سلمة عن النيّب 

))إذا رأيُتم ىالَل ذي احلجة وأراَد أحدكم أن يضّحَي فال يأخذ من شعرِه وأظفاره شيًئا قال: 
 .[1]18رواه مسلمحّت يضّحي(( 

قلوبُنا، أال وىو الّصالة مّث إّن اهلل جّل وعال أمرنا بأمر عظيٍم تزكو بو حياتنا وتطيب بو 
 والّسالم على النيّب ادلصطفى.

 …اللهّم صلِّ وسلِّم وبارك على سّيدنا ونبّينا زلّمد، اللهمَّ ارَض عن صحابتو أمجعني
 

                                                           
 

 

 


