إن الحمد هلل نحمده ،و نستعينه ،و نستغفره ,و نتوب إليه ,و نعوذ باهلل من شرور ،أنفسنا و سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له ،و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
شيء قدير .و أشهد أن محمدا ً عبده و رسوله ،خير
له الملك و له الحمد يُحي ِّ و يميت و هو على كل
ِّ
هللا حتى أتاه اليقين .صلى هللا عليه و
الخلق و البشر .أشهد أنه بلَّغ الرسالة و نصح األمة و دعى إلى ِّ
سلم ،و على آله و أصحابه ،و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليما ً كثيراً.
ﱑ
ﱒ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱘ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ النساء١ :
ﱙ
ﱓﱔﱕﱖ ﱗ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ آل عمران102.
ﲣ
ﲤ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ األحزاب٧١ - ٧٠ :
أما بعد:
أال إنَّ
هدي محم ٍد بن عبد هللا .و إنَّ شر األمور محدثاتها و ك ُل
خير الهدي،
خير
ِّ
َ
الكالم كال ُم هللا ،و ُ
ُ
ُمح َدث َ ٍة بدعة و كل بدع ٍة ضاللة.

أيها المسلمون
إن األيام العشر من ذي الحجة موسم من مواسم الطاعات و الخيرات ،فيها يتنافس المتنافسون ،و إليها
يتسابق المتسابقون ،حتى عدت هذه األيام من أفضل أيام الدنيا .و على المسلم أن يحرص على ما ينفعه
يقول هللا تعالى:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱠ آل
عمران١٣٣ :
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و من أسباب ِّع َ
ظ ِّم هذه األيام أن الحج يقع معظمه في هذه األيام ،أيام عشر ذي الحجة ،ففي حديث
جابر رضي هللا عنه ،أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال :أفضل أيام الدنيا أيام العشر ـ يعني عشر
عفَّر وجهه في
ذي الحجة ـ قيل :و ال مثلهنَّ في سبيل هللا؟ قال :و ال مثلهن في سبيل هللا إال رج ٌل َ
التراب ،و ذكر عرفة ،فقال :يوم مباها ٍة ينزل هللا تبارك و تعالى إلى سماء الدنيا ،فيقول :عبادي شُعثا ً
ُ
فج عميق ،و يستعيذون من عذابي ،ولم يروا يوما ً أكثرا عتيقا ً و عتيقة
غبرا ً ضاحين ،1جاؤوا من ِّ
كل ٍ
من النار .لفظ البزار.
و عشر ذي الحجة فضلها عظيم بيَّنه هللا تعالى في كتابه ،و بيَّنه رسوله محمد صلى هللا عليه و سلم في
سنته ،و من ذلك الفضائل اآلتية:
هي األيام التي أقسم هللا تعالى بهال في كتابه بقوله:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱔﱕﱖﱗﱘﱠ الفجر٢ - ١ :

كما قال ابن عباس و ابن الزبير و غيرهم من السلف و الخلف.
و هي أيام عظيمة عند هللا تعالى ،و األعمال فيها أحب إليه فيهن ،لحديث عبد هللا بن عمر رضي هللا
أيام أ ْع َ
هللا َ
هللا العم ُل
ب إلى ِّ
ظ ُم عن َد ِّ
وال أ َ َح ُّ
عنهما عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال :ما من ٍ
والتكبير.
التسبيح والتهلي ِّل والتحمي ِّد
فيهنَّ ِّم َن
ِّ
فيهنَّ ِّم ْن أَيَّ ِّام العش ِّْر فأ َ ْكثِّ ُروا ِّ
ِّ
ِّ

رواه أحمد و صححه أحمد شاكر.

و هي أيا ٌم أفضل من أيام عشر رمضان األخيرة ،فإن اإلمام ابن القيم رحمه هللا تعالى قال :ليالي العشر
األخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة ،و أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر
رمضان ،و بهذا يزول االشتباه ،و يد ُّل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فُ ِّضلت باعتبار ليلة القدر،
و هي من الليالي ،و عشر ذي الحجة فُ ِّضل باعتبار أيامه ،إذ فيه :يوم النحر ،و يوم عرفة ،و يوم
التروية( .كتاب زاد المعاد).
و من فضائل األعمال في عشر ذي الحجة أنواع :فأداء الحج و العمرة في هذه األيام من أفضل األعمال.
قال هللا تعالى:

بارزين للشمس ال يظلهم شيء
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ﲥﲧ
ﲦ
ﲛ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ
ﲖﲘ ﲙ ﲚ ﲜ
ﲗ
ﭐﱡﭐﲒﲓﲔﲕ
ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﱠ آل عمران٩٧ :

سقْ َ ،ر َج َع كما ولَ َدتْهُ أ ُ ُّمهُ.
قال النبي صلى هللا عليه و سلمَ :من َح َّج هذا البَيْتَ  ،فَلَ ْم يَ ْرفُ ْث ،ولَ ْم يَ ْف ُ

متفق عليه.

و صيام األيام التسعة ،أو ما تيسر منها من األعمال الصالحة في هذه األيام ،لقول النبي صلى هللا عليه
هللا من هذه األيام العشر.
و سلم :ما من أيام العمل الصالح فيهن
أحب إلى ِّ
ُّ
و الصيام من أعظم األعمال الصالحة ،وقد حث النبي صلى هللا عليه و سلم عليه و ر َّ
غب فيه و من ذلك
ع َد هللا بذلك اليوم وجهه عن النار
قوله صلى هللا عليه و سلم :ما ِّمن عب ٍد يصو ُم يوما ً في سبيل هللا إال با َ
سبعين خريفاً.
يكفر السنة التي قبله و السنة التي بعده :فإن رسول هللا صلى هللا عليه
و صوم يوم عرفة لغير الحاجِّ :
هللا ْ
أن يُك َِّف َر السنَةَ التي قَبلَهُ  ،و السنَةَ التي بَع َدهُ.رواه مسلم.
ب على ِّ
يوم ع ََرفَةَ  ،إِّنِّي أحْ ت َ ِّ
س ُ
و سلم قالِّ :صيا ُم ِّ
إذا دخل عشر ذي الحجة أمسك من أراد أن يضحي عن شعره ،و بشرته ،لحديث أم سلمة رضي هللا
الح َّج ِّة ،وأَرا َد أ َح ُد ُك ْم ْ
أن يُ َ
ي،
عنها عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال :إذا َرأ َ ْيت ُ ْم ِّهال َل ِّذي ِّ
ض ِّح َ
فار ِّه .رواه مسلم و في لفظ ..... :فال ياخذن من شعره و ال من أظفاره شيئا ً حتى
س ْك عن َ
فَ ْليُ ْم ِّ
ش ْع ِّر ِّه وأ َ ْظ ِّ
يضحي .رواه مسلم.
كثرة األعمال الصالحة ،من نوافل العبادات :كالصالة و الصدقة ،و القرآن الكريم ،و األمر بالمعروف و
النهي عن المنكر ،و اإلحسان إلى الجيران ،و صلة األرحام و غير ذلك يُع ُد أيضا ً من األعمال الصالحة.
أيضا ً الحرص على أداة صالة العيد لغير الحاج ،و التبكير إليها و استماع الخطبة ،فإنها من أعظم
شعائر اإلسالم ،و لعظم شأنها أ ُ ِّم َر بها النساء حتى األبكار ،فعن ِّأم عطية رضي هللا عنها قالتُ :كنَّا
نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها ،حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس ،فيكبِّرن
بتكبيرهم ،و يدعون بدعائهم ،و يرجون بركة ذلك اليوم و طهرته .و لي لفظ :و أمر الحيض أن تعتزلن
مصلى المسلمين .رواه البخاري .و تشرع األضحية في يوم النحر و أيام التشريق،و هي سنة أبينا إبراهيم
عليه الصالة والسالم حين فدى ولده بذبح عظيم:ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱙﱚﱛﱜﱠ الصافات١٠٧ :
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و قد ثبت أن النبي صلى هللا عليه و سلم ضحى بكبشين أملحين ،أقرنين ،ذبحهما بيده ،وس َّمى و كبَّر و
وضع رجله على صفاحهما.
عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قالَ :
واضعًا
ي َ
ْشين أ ْملَ َحي ِّْن ،فَ َرأ َ ْيتُهُ ِّ
صلَّى هللاُ عليه وسلَّ َم ب َكب ِّ
ض َّحى النب ُّ
س ِّمي ويُك َِّب ُر ،فَذَبَ َح ُهما بيَ ِّد ِّه .رواه البخاري.
قَ َد َمهُ علَى ِّصفَ ِّ
اح ِّه َما ،يُ َ
و قد قال هللا تعالى :ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ الكوثر٢ :

تجرد من ثيابه ،و لبس اإلحرام الذي
إن الحج يذكر المسلم بالموت واالنتقال إلى اآلخرة ،و ذلك إذا َّ
يشبه األكفان ،و رأى :بأن الرئيس و المرؤوس ،و الملك ،و الوزير ،و الغني ،و الفقير ،و العربي و
األعجمي ،و األسود و األبيض ،والصغير والكبير ،كلهم لباسهم واحد ،و ال فرق بينهم في ذلك ،هذا
ذكر بخروج اإلنسان من الدنيا ،و ال يحمل معه إال هذه األكفان ،و التي تبلى بعد ذلك سريعاً ،قال هللا
يُ ِّ
تعالى:

ﳋ ﳍ ﳎ ﳏﳐ
ﳌ
ﭐﱡ ﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
ﳕﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟ ﱠ األنعام٩٤ :
ﳖ
ﳑ ﳒﳓﳔ

فج عميق ،و من كل
فالحج يذكر بيوم القيامة ،ألن الحاج إذا رأى جموع الحجاج قد جاؤوا من كل ٍ
ذكر بهذا
ريق بعيدٍ ،و اجتمعوا للطواف بالبيت العتيق ،و انصرفوا من اجتماعهم بعد الصلوات يُ ِّ
ط ٍ
االجتماع ،و هذا االنصراف يوم القيامة ،و انصراف الناس بعد ذلك كما قال هللا تعالى:

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲞﲟﲠﱠ الزلزلة٨ - ٦ :

بلباس واحدٍ ،بأعدا ٍد كثير ٍة هائل ٍة،
يوم واحدٍ،
ٍ
و كذلك اجتماع الحجاج في عرفة في صعي ٍد واحدٍ ،في ٍ
يذك ُر المسلم بيوم القيامة ،و اجتماع الناس جميعا ً في عرصات القيامة ،ال ينفعهم إال ما قدَّموا ،في هذا
ِّ
اليوم العظيم الذي ال ينفع في ما ٌل و ال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم .فإذا رأى المسلم العاقل هذه
الجموع ذَ َّكره بهذا اليوم العظيم ،و َال َن قلبه ،و استعد للقاء هللا تعالى .و هللا المستعان.
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