
  



 املقدمة: 
بني   ؛ فهو يتنقلأن شرع له ديًنا متنوع العبادات  ..نعم هللا تعاىل على املسلم  من أجل  

والزكاة  الية املعبادات  الو   ،كالصالةبدنية  العبادات  ال اخلشوع  ك  روحية العبادات  ال و   ،كالصدقة 
يزداد فيها   أوقاًًت للقرابت،له  وخصص    ،التوكل واخلشية واإلانبة، مث شرع له مواسم للطاعات و 

العبادات،    ،املؤمن إمياانً  فيها من  الظلم ويتزود  وجيتنب فيها املعاصي واملوبقات، ويبتعد عن 
قات،   وجعل صوم الست من شوال كصوم الدهر،    فجعل ليلة القدر خريًا من ألف شهر،واملفس ِّ

 . العمل يف عشر ذي احلجة  وعظَّم أجر وعمل عرفة مباًهى به من املالئكة،
سنربز حال    ،يف هذه الورقة و   هذه األايم،عشر ذي احلجة اليت دخلناها    ؛ومن تلك املواسم
 . فيقتدي هبم الفطن اللبيب والطالب لسريهم وسنتهم؛ السلف يف هذه العشر

 وأران الباطل ابطاًل وارزقنا اجتنابه. ،اللهم أران احلق حقًّا وارزقنا اتباعه
 ؟ عشر ذي احلجةما هي 

هللا سبحانه  خصَّها    وقد  األايم العشرة األوىل من شهر ذي احلجة،   هي  : عشر ذي احلجة
 ، يعظمون هذه األايم  ،؛ ولذا كان السلف رضوان هللا عليهموأعظم فيها األجر  ،ابلفضل  وتعاىل

ويستعيدون نشاطهم يف أنواع العبادات   ،ويشمرون فيها عن ساعد اجلد  ،ويعمروهنا ابلصاحلات
 ويوقظون مهمهم يف سبل اخلريات. 

 رضوان هللا عليهم،   ،همعن  ،( رمحه هللا 249وهذا ما حكاه اإلمام حممد بن نصر املروزي )
 :عشراتثالث مون يعظ  كانوا " السلف فذكر أن
 .العشر األول من احملرم-
 . والعشر األول من ذي احلجة -
 . (1) "والعشر األواخر من رمضان-

 
 . (247( خمتصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، أمحد املقريزي )ص1)



يف أايم    :كان يقال وكان أنس بن مالك رضي هللا عنه يقول عن حال السلف فيها: "
 . (1)"-يعين يف الفضل- العشر بكل يوم ألف، ويوم عرفة عشرة آالف يوم

حىت إن منهم من ترك التحديث، ففي    ،ادة يف هذه األايممن يتفرغ للعب  ،وكان من السلف
أتينا أاب عبد هللا يف عشر األضحى، فقال أبو  سؤاالت األثرم لإلمام أمحد بن حنبل قال: "

عوانة: كنا أنيت اجلريري يف العشر، فيقول: هذه أايم شغل، وللناس حاجات، وابن آدم إىل 
 . (2)" املالل ما هو

أمجل الصور يف تعظيمهم هلذه    ،احملدثني من السلف رضوان هللا عليهموقد ترك لنا أئمة  
خشية الغلط فيها يف أايم   ؛من يتورع عن أبواب اجلرح والتعديل  :األايم الفاضلة، فكان منهم

أتيت حيىي حامت الرازي: "  وويؤجل احلديث فيها إىل ما بعد انتهائها، يقول أب  ،العشر خاصة 
 -تسمية انقلي اآلاثر  :يعين-مكتوب    يءوكان معي ش   ،ذي احلجة أايم العشر عشر    ،بن معني

قال: عندك مكتوب؟ قلت: نعم، فأخذه فنظر   ،فلما أكثرت عليه  ،فيجيبين  ،وكنت أسأله خفيا
 . (3) !"فقال: أايما مثل هذا  ،فيه

قد أقسم هبا فقال عز من قائل:   ،هللا سبحانه وتعاىلو  وال غرو وال عجب أن يعظموها
لعظمته وفضله، فأقسم   ؛وهللا سبحانه وتعاىل إمنا يقسم ابلشيء  ،[2َعْشٍر﴾ ]الفجر:  َولََياٍل  ﴿
 .وعظيم منزلتها عند هللا سبحانه وتعاىل وذلك يدل على فضلها (4)"عشر األضحىب" هنا

افون عند قول هللا وقول رسللللول   وهم الوق   ، ال يعظم السللللشف عشللللر ذي احلجة كيفو 
أفضللللللل من  ،أن العمل فيها :، وقد أخرب النيب صلللللللى هللا عليه وسلللللللمصلللللشل هللا عشي  وسلللللشم

اجلهاد يف سللللللللبيله حىت تعجَّب منه الصللللللللحابة، ففي صللللللللحيا الب اري من حديث ابن عباس  
»ما العمل يف أايم أفضلل منها يف هذه؟   ه وسللم قال:  رضلي هللا عنهما أن النيب صللى هللا علي

 
 . ( 316/ 5شعب اإلميان )أخرجه البيهقي يف ( 1)
 . (35ثرم ألمحد بن حنبل )ص: أل( سؤاالت ا2)
 . (317/ 1اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (3)
 . (390/ 8) ابن كثري القرآن العظيم، تفسري، (397/ 24) ، الطربي( جامع البيان4)



قلللالوا: وال اجلهلللاد؟ قلللال: »وال اجلهلللاد، إال رجلللل خرا هلللاطر بنفسللللللللللللللللله وملللالللله، فلم يرجع  
 .(1)بشيء 
ٍم الَعَمُل ": وهي بلفظ  ،أكثر اشللتهارًا بني األلسللنة من هذه الرواية  ،رواية السللننو  ما مِّن أايَّ

رِّ، فقالُوا: اي رسلللوَل هللاِّ: وال اجلهاُد يف سلللبيلِّ  الصلللافُ فيهِّنَّ َأَحبىل إىل   مِّ الَعشلللْ هللاِّ من هذهِّ األايَّ
هِّ  هللاِّ؟ فقاَل رسلللللوُل هللاِّ صللللللى هللا عليه وسللللللم: وال اجلهاُد يف سلللللبيلِّ هللاِّ، إالَّ َرُجل  َخرََا بنفسلللللِّ

ْع من ذلَك بشْيءٍ  ،ومالِّهِّ   .(2)"فلْم يَرجِّ
حيث يباهي هللا   ؛ وهو يوم عرفة  ،وفي  أفضللللم ألم الد يا  ، أم كيف ال يعظم  السللللشف

ا : "ما من يوم أكثر من أن يعتق هللا فيه عبدً بعباده مالئكته، يقول النيب صللللى هللا عليه وسللللم
 .(3)من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو، مث يباهي هبم املالئكة، فيقول: ما أراد هؤالء؟"

ا يوم النرر في  أ : ألم الد يا  أفضلمومن   أعظم " ، يقول النيب صلللى هللا عليه وسلللم:يضلا
 .(4)"مث يوم القر ،يوم النحر ،األايم عند هللا

، قد امتألت قشوهبم حبًّا وتعظيماا وشللللللللللوقاا    العبا   و   ، مث كيف ال يعظم  السللللللللللشف
، يقول العبادات؛ ففي هذه األايم جتتمع أمهات  عامة العبادات املتنوعة  هذه األايم قد حوتو 

ملكان اجتماع    ؛أن السلللللللللللبب يف امتياز عشلللللللللللر ذي احلجة   :والذي يظهر  "احلافظ ابن حجر:  
  (5)"أمهات العبادة فيه، وهي الصالة والصيام والصدقة واحلج، وال يتأتى ذلك يف غريه

 اجلوا ب العمشية لتعظيم السشف لعشر ذي احلجة: 
العلمي يف   النظري  الفكر مل يكن اجللللللانلللللب  العملي يف  التطبيقي  انفكلللللاك عن اجللللللانلللللب 

بلادرون إليله إذا تعلموا ، هو أول ملا ياإلسللللللللللللللالمي منلذ عهوده األوىل، بلل كلان التطبيق والعملل
حدثنا الذين فيقول: "  ( رمحه هللا،74) حيكي أبو عبد الرمحن السلمي ،، وعن حاهلم هذاشيًئا

 
 . (969( صحيح البخاري )1)
 ، وأصله يف البخاري كما سبق.(1727وابن ماجه ) (767والرتمذي )( 2438أبو داود )أخرجه  (2)
 (. 1348مسلم ) خرجهأ( 3)
 ( وصححه األلباين.4083( والنسائي يف الكربى )1765( أخرجه أبو داود )4)
 . (460/ 2( فتح الباري البن حجر )5)



عشللللللللللللللر آايت حىت يعلموا مللا فيهن من العلم   أهنم كللانوا ال يتجللاوزون  :كللانوا يقرئوننللا القرآن
 .(1)"والعمل، قالوا: فتعلمنا العلم والعمل مجيًعا

، ومل يكونوا  فلم يكونوا هوضللللللون يف عوامل خيالية هكذا كان السلللللللف رضللللللوان هللا عليهم، 
يف الضلللالالت ويعملون بال علم، بل كانوا جيمعون بني العلم والعمل، ويف ذلك بوب   يعمهون

، وهكللذا مللا أن علم  (2)"ابب: العلم قبللل القول والعمللل( رمحلله هللا: "256اإلمللام الب للاري )
حىت ابدروا فيها مبا شلرعه هللا   ،فضلل عشلر ذي احلجة وعظيم ثوابه ،السللف رضلوان هللا عليهم

ميكن تقسلللللللليمها إىل    ،واألعمال الصللللللللاحلة يف عشللللللللر ذي احلجة مال الصللللللللاحلة،  من أنواع األع
 :نوعني

 األول: األعمال الصاحلة اليت ور  ختصيصها يف هذه األلم، ومنها:  النوع
من أعظم األعمال يف هذه األايم،   ؛فاحلرص على أداء احلجأ اء فريضلللللة احل ،   .1

النيب صلللللللللى  أن   -رضللللللللي هللا عنه-من حديث أيب هريرة   فقد جاء يف املتفق عليه
العمرة إىل العمرة كفلارة مللا بينهملا، واحلج املربور ليس لله قلال: "  هللا عليله وسلللللللللللللللم

وعلى تصلللللللللحيا  ،من أحرص الناس عليه  ،، وقد كان السللللللللللف(3)"جزاء إال اجلنة 
ا على الظفر هبذا الفضلللل العظيم، ومن النية فيه،   : ذلك وكان حيث بعضلللهم بعضلللً

  ، وا الرحال يف احلج شلللللد  حثىل عمر بن اخلطاب رضلللللي هللا عنه الصلللللحابة بقوله: "
فقال: من   ،فرأى ركبا ،ذات مرة ،رضلللللللللي هللا عنه  خراو  ،  (4)"فإنه أحد اجلهادين

قال:  ،قالوا: ال ،قال: ما أهنزكم غريه؟ ثالث مرات ،الركب؟ فقلال: قالوا: حاجني
ت أعينهم ابلفضللل بعد املغفرة، والذي نفس عمر لقر    ،لو يعلم الركب مبن أانخوا"

بيلده، ملا رفعلت انقلة خفهلا، وال وضللللللللللللللعتله، إال رفع هللا لله درجلة، وحط عنله هبلا 
وفد   ،يعتربون احلجاا والعمار  :، وكان السللللللللف(5)"خطيئة، وكتب له هبا حسلللللللنة 

 
 . (80/ 1جامع البيان ت شاكر ) (1)
 . (24/ 1( صحيح البخاري )2)
 (. 1349( ومسلم )1773متفق عليه، أخرجه البخاري ) ( 3)
 . (133/ 2)  يف صحيحه البخاريأخرجه ( 4)
 . (8802( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) 5)



، "وفلد هللا ثالثلة: احللااكملا روي عن ذللك عن كعلب رضللللللللللللللي هللا عنله قلال:   ،هللا
 .(1)والعمار، واجملاهدون، دعاهم هللا، فأجابوه، وسألوا هللا، فأعطاهم"

  ،عللامللة العبللادات يف    ة العظيملل  ه العبللادة، ويالحظ هللذذكر هللا سلللللللللللبرلا ل  وتعلا  .2
فالشلللهادتني والصلللالة والزكاة والصلللوم واحلج يالحظ فيها هذا األمر العظيم، ومن 

فريضلة احلج اليت تعترب    ؛ذه العبادةأعظم العبادات اليت يالحظ فيها الرتكيز على ه
عشللللللللللر ذي احلجة من أايمها ويف شللللللللللهرها، فإذا رمل املتأمل اآلايت الواردة فيها  

ااًل   وجلد أن ذكر هللا مالزم هللا، يقول هللا تعلاىل: حلَْج ِّ َأْتُوَك رِّجلَ }َوأَذ ِّْن يفِّ النلَّاسِّ ابِّ
ٍر َأْتِّنَي مِّْن ُكل ِّ َفجٍ  َعمِّ  امِّ َم 27يٍق )َوَعَلى ُكل ِّ ضلللَ َهُدوا َمَنافَِّع هَلُْم َوَيْذُكُروا اسلللْ ( لَِّيشلللْ

{ ]احلج:  ٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما َرَزقَلُهْم مِّْن هبِّيَمةِّ اأْلَنْلَعامِّ ، فبني  [28،  27اَّللَِّّ يفِّ َأايَّ
كما فسره ابن -  ذكر هللا سبحانه وتعاىل  ؛أايم عشر ذي احلجة أن من أهم ما يف  
وكذلك يف قوله تعاىل:    ،(3)؛ وأنه من أهم ما يف احلج(2)عنهماعباس رضللللللللللللللي هللا  

َعرِّ احْلَرَامِّ َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوإِّْن  ُتْم مِّْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا اَّللََّ عِّْنَد اْلَمشلْ }فَإَِّذا أََفضلْ
ال ِّنَي{ ]البقرة:   ُتْم مِّْن قَلْبلِّهِّ َلمَِّن الضللللَّ أمر احلاا  ،اىل، فاهلل سللللبحانه وتع[198ُكنلْ

أن يلد     ،وهو يوم عرفلة   ،بعلد أن خرا من أعظم سلللللللللللللللاعلات اللذكر واللدعلاء  ،هنلا
أيها  -واذكروا هللا  ( رمحه هللا: "310ذكره سلللللللبحانه وتعاىل، يقول اإلمام الطربي )

عنلد املشللللللللللللللعر احلرامو ابلثنلاء عليله، والشللللللللللللللكر لله على أايديله عنلدكم،    -املؤمنون
والشلللكر على ما أنعم عليكم من   ،مره، والطاعة لهوليكن ذكركم إايه ابخلضلللوع أل

التوفيق، مللا وفقكم لله من سللللللللللللللنن إبراهيم خليلله بعلد اللذي كنتم فيله من الشللللللللللللللرك 
واحلرية والعمى عن طريق احلق وبعلللد الضللللللللللللللالللللةو كلللذكره إايكم ابهللللدى، حىت 

مث    ،(4)"اسللللللتنقذكم من النار به بعد أن كنتم على شللللللفا حفرة منها، فنجاكم منها
على ذكره سبحانه    ، ابملداومة بعد الفراغ من احلج كذلك  ،مر هللا سبحانه وتعاىلأ

 
 (. 8803( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه ) 1)
 . (20/ 2صحيح البخاري )ينظر: ( 2)
 . (610/ 18جامع البيان ت شاكر )ينظر: ( 3)
 . (183/ 4( جامع البيان ت شاكر )4)



َكُكْم فَاذُْكُروا اَّللََّ َكذِّْكرُِّكْم آاَبءَُكْم أَْو َأَشدَّ ذِّْكرًا  فقال:    (1)وتعاىل ُتْم َمَناسِّ }فَإَِّذا َقَضيلْ
ا يفِّ   ا آتِّنللَ َرةِّ مِّْن َخاَلٍ  )َفمَِّن النللَّاسِّ َمْن يَلُقوُل َربلَّنللَ ا لللَُه يفِّ اآْلخِّ ا َومللَ نْليللَ ( 200الللدىل

َنًة َوقَِّنا َعَذاَب النَّارِّ{   َرةِّ َحسلللللَ َنًة َويفِّ اآْلخِّ نْلَيا َحسلللللَ ُهْم َمْن يَلُقوُل َربلََّنا آتَِّنا يفِّ الدىل نلْ َومِّ
وفضللللللللللللللائل الذكر ( رمحه هللا: "463يقول ابن عبد الرب )  ،[201،  200]البقرة: 

وهكذا كان ،   (2)"وحسلللبك أنه أكرب من الصلللالة ،يط هبا كتابال حي  ،كثرية جدا
ذكر هللا سلللبحانه وتعاىل بدًءا  ،يقيمون يف هذه األايم :السللللف رضلللوان هللا عليهم
 .ويظهر ذلك يف التكبري اآليت ذكره،  من أول شهر ذي احلجة 

شلللر أايم ع  ،تعجىل أصلللواابم ابلتكبري  ،رضلللوان هللا عليهم فقد كان السللللفالتكبري،   .3
حىت شبهها من عاينها ابألمواا البحرية اهلائجة يف األسوا  والطرقات   ذي احلجة 
 ( رمحه هللا:256ابم ابلتكبري وهلجهم به، يقول اإلمام الب اري )اصللللللو أمن ارتفاع  

يف أايم العشللر   ،: هرجان إىل السللو رضللي هللا عنهما وكان ابن عمر، وأبو هريرة"
  ،يكرب يف قبته مبىن:  وكان عمر رضي هللا عنه، "(3)"يكربان، ويكرب الناس بتكبريمها

وكان   ،فيسللمعه أهل املسللجد، فيكربون ويكرب أهل األسللوا  حىت ترتج مىن تكبريا
 ،يكرب مبىن تلك األايم، وخلف الصللوات وعلى فراشله  رضلي هللا عنهما: ابن عمر

: رضللي هللا عنها  وكانت ميمونة  ،ممشللاه تلك األايم مجيعاويف فسللطاطه وسلسلله، و 
النسللللاء يكربن خلف أابن بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز  وكنَّ  ،تكرب يوم النحر

( رمحه هللا فيما 795، يقول ابن رجب )(4)"ليايل التشلللريق مع الرجال يف املسلللجد
ن يف العشللللللللللللللر، وإهنم ليكربو   ،عن ميمون بن مهران، قلال: أدركلت النلاسينقلله: "

حىت كنت أشلللللللللللللبهه ابألمواا من كثرابا، ويقول: إن الناس قد نقصلللللللللللللوا يف تركهم  
 .(5)"التكبري

 
 (. 195/ 4جامع البيان ت شاكر )ينظر: ( 1)
 ( 517/ 2االستذكار )( 2)
 . (20/ 2( صحيح البخاري )3)
 . (20/ 2( صحيح البخاري )4)
 .(9/ 9( فتح الباري البن رجب )5)



فقد ورد عن ابن عمر أن النيب صللللللللللى هللا عليه وسللللللللللم قال: ، التهشيم والترميد .4
ملللا من أايٍم أعظُم عنلللد هللا، وال أحلللب إليللله من العملللل فيهنَّ، من هلللذه األايم "

 .(1)"فأْكثِّروا فيهنَّ من التهليل والتكبري والتحميدالَعْشر،  

 ،وكان صللللللللللى هللا عليه وسللللللللللم( رمحه هللا: "751يقول ابن القيم )الدعاء،  كثر   .5
يكثر اللللدعلللاء يف عشللللللللللللللر ذي احلجلللة، وأمر فيللله ابإلكثلللار من التهليلللل والتكبري  

ويذكر عنه »أنه كان يكرب من صلللللالة الفجر يوم عرفة إىل العصلللللر من ، والتحميد
فيقول: )هللا أكرب هللا أكرب، ال إللله إال هللا، وهللا أكرب وهلل   ،آخر أايم التشللللللللللللللريق

 .(2)"فالعمل عليه ،احلمد  ( وهذا وإن كان ال يصا إسناده

فقد ورد عند   ، اإلمسللللا  عن األنذ من الشللللعر واألنافر ملن  وي أن يضللللري .6
إذا رأيتم  "مسلللم عن أم سلللمة رضللي هللا عنها أن النيب صلللى هللا عليه وسلللم قال: 

حي  ،هالل ذي احلجة    ، (3)"فليمسللللللك عن شللللللعره وأ فاره ،وأراد أحدكم أن يضلللللل 
حرم يف اهلدي؛    ،أن احلكمة من ذلك :وقد ذكر بعض أهل العلم

ُ
هو التشللللللللللبه ابمل

 .(4)حيث حيظر عليه أخذ شيء من شعره و فره

الصلللللالة  ماعليه  ابنه إمساعيل  إبراهيمثبتت من قصلللللة ذبا  ، وهي سلللللنة األضللللرية .7
ْعَي قَاَل  }فَلَلمَّا بَلَلَغ َمَعُه السللللللللللللَّ كما قال تعاىل:    ،مث أمره هللا أبن يفديه  ،والسللللللللللللالم

ا تُلْؤَمُر  ْل مللَ اَذا تَلَرى قللَاَل اَيأَبلَلتِّ افْلعللَ امِّ َأّن ِّ أَْذُللََُك فللَاْنظُْر مللَ اَيُبيَنَّ إِّّن ِّ أََرى يفِّ اْلَمنللَ
ابِّرِّيَن ) ُ مَِّن الصلللللَّ اَء اَّللَّ ُدّنِّ إِّْن شلللللَ َتجِّ َلَما َوتَللَُّه لِّْلَجبِّنيِّ )102سلللللَ ( 103( فَلَلمَّا َأسلللللْ

يُم )َواَنَديْلنَلاُه َأْن اَيإِّ  نِّنَي  104بْلرَاهِّ َذللَِّك نَيْزِّي اْلُمْحسللللللللللللللِّ قْلَت الرىلْكاَي إِّانَّ كلَ دَّ ( قَلْد صللللللللللللللَ
َذا هَلَُو اْلَباَلُء اْلُمبِّنُي )105) ( َوفَلَديْلنَلاُه بلِّذِّْبٍا َعظِّيٍم{ ]الصلللللللللللللللافلات:  106( إِّنَّ هلَ

 قال:وقد جاء يف املتفق عليه من حديث أنس رضلللللللللي هللا عنه    ،[107 -  102
ى هللا عليه وسللللم بكبشلللني أملحني أقرنني، ذُهما بيده، ومسى ضلللحى النيب صلللل"

 
(، وصححه البوصريي يف إحتاف 312/  5( البيهقي يف شعب اإلميان )5446( أخرجه أمحد يف املسند )1)

 (. 68/ 5(، وأمحد شاكر يف املسند ) 170/  3اخلرية املهرة )
 . (360/ 2املعاد )( زاد 2)
 . (1977أخرجه مسلم ) (3)
 . (212/  7حاشية السيوطي على سنن النسائي )ينظر: ( 4)



كان السللللللف رضلللللوان هللا    ،، وعلى هديه(1)"وكرب، ووضلللللع رجله على صلللللفاحهما
وأان أضلللللللللحي  يسلللللللللريون وبسلللللللللنته يسلللللللللتنون، يقول أنس رضلللللللللي هللا عنه: " ،عليهم

هللا  ، بل إهنم كانوا يسللمنون األضللاحي اسللتنااًن بسللنة املصللطفى صلللى  (2)"بكبشللني
كنا نسللمن  "مسعت أاب أمامة بن سللهل، قال:  عليه وسلللم، يقول حيىي بن سللعيد "

 .(3)"األضحية ابملدينة، وكان املسلمون يسمنون

 ،ويدل لعموم فضللللللل العمل فيها،  األعمال الصللللاحلة عموماا، وهي كثري  القسللللم الثا :  
أايم أفضللللللللل منها يف »ما العمل يف احلديث اآلنف الذكر، وهو قوله صلللللللللى هللا عليه وسلللللللللم: 

هلذه؟  قلالوا: وال اجلهلاد؟ قلال: »وال اجلهلاد، إال رجلل خرا هلاطر بنفسلللللللللللللله وملالله، فلم يرجع  
 ،ا وهنارً اسلللتيعاب عشلللر ذي احلجة ابلعبادة لياًل "  : أن، فإن املقصلللود هبذا احلديث(4)بشللليء 

وينبه    ( رمحه هللا،728كما يقول ابن تيمية )  (5)"أفضلللللللل من جهاد مل يذهب فيه نفسللللللله وماله
إذا كلان العملل يف حيلث يقول: "  ،على ملا هو أعظم من ذللك  ،( رمحله هللا795ابن رجلب )

كلها صلار العمل فيه وإن    ،أايم العشلر أفضلل وأحب إىل هللا من العمل يف غريه من أايم السلنة 
 .(6)"أفضل من العمل يف غريه وإن كان فاضاًل  كان مفضواًل 

 ومن أهم األعمال الصاحلة:
والصلللللللللللالة من أفضلللللللللللل العبادات وأجل ،  قامة الصللللللللشوات امللروضللللللللة والنافشة .1

قال:  فالنيب صللللى هللا عليه وسللللم: أي العمل أحب إىل هللا؟    فقد سلللئل  ،القرابت
حيرصللون على اإلكثار   :عليهم، وكان السلللف رضللوان هللا (7)"وقتهاعلى الصللالة  "

 
 (. 1966( ومسلم )5553متفق عليه، أخرجه البخاري )  (1)
 . (100/ 7البخاري )أخرجه ( 2)
 . (100/ 7البخاري )أخرجه ( 3)
 . (969( صحيح البخاري )4)
 . (104/ 3الفتاوى )( املستدرك على جمموع 5)
 . (261لطائف املعارف البن رجب )ص: ( 6)
 (. 85( ومسلم )527( متفق عليه، أخرجه البخاري ) 7)



ال تطفئوا  من الصللللللللللوات يف هذه األايم، فكان سلللللللللعيد بن جبري رمحه هللا يقول: "
 .(1)"ليايل العشر سرجكم

أفضلللللل األعمال الصلللللاحلة اليت ثبت فضللللللها وعظيم منزلتها   وهو منالصلللليام،   .2
قال هللا: كل عمل ابن آدم له، إال حيث جاء يف املتفق عليه: "  ،عند هللا سلبحانه

وقد ورد يف فضللللللل صللللللوم يوم   ،(2)"الصلللللليام، فإنه يل وأان أجزي به، والصلللللليام جنة 
صللللليام يوم عرفة، أحتسلللللب على هللا أن  : " قول النيب صللللللى هللا عليه وسللللللم  ،عرفة 

احلرص على   ،، وقد ورد عن السللللف(3)"يكفر السلللنة اليت قبله، والسلللنة اليت بعده
أيقظوا خدمكم يتسلللللللحرون لصلللللللوم يوم "يقول: كان سلللللللعيد بن جبري و صللللللليامها،  

 .(4)"عرفة 

وردت األحاديث والنصلوص الكثرية، يقول النيب صللى هللا  ،ويف فضللها الصلدقة،  .3
ويقول النيب صلى  ، (5)"والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النارعليه وسلم: "

، وقد  (6)"خري الصللللللللدقة ما كان عن  هر غىن، وابدأ مبن تعول"هللا عليه وسلللللللللم: 
الفاضللة، يقول   على اسلتحباب اإلكثار من الصلدقة يف هذه األايم  ..نص العلماء

  ، يسللللللللللللتحب اإلكثار من الصللللللللللللدقة عند األمور املهمة( رمحه هللا: "676النووي )
واألوقات الفاضللللة   ،واحلج  ،ويف الغزو  ،واملدينة   ،ومبكة  ،والسلللفر  ،وعند الكسلللوف

من أحرص الناس على  ..، وكان السللف رضلوان هللا عليهم(7)"كعشلر ذي احلجة 
أنلله   :د عن حكيم بن حزام رضللللللللللللللي هللا عنللههللذا البللاب من أبواب اخلري، كمللا ور 

 
 . (326/ 4( سري أعالم النبالء ط الرسالة )1)
 (. 1151( ومسلم )1904( متفق عليه، أخرجه البخاري ) 2)
 . (1162أخرجه مسلم ) (3)
 . (326/ 4( سري أعالم النبالء ط الرسالة )4)
(، وأمحد يف املسند  117/  5(، وابن ماجه )11335(، والنسائي يف الكربى )2804( أخرجه الرتمذي )5)

 (. 614(، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي )22016)
 (. 1426)البخاري  خرجهأ( 6)
 . (237/ 6( اجملموع شرح املهذب )7)



حضللللللللللر يوم عرفة، ومعه مائة رقبة، ومائة بدنة، ومائة بقرة، ومائة شللللللللللاة، فقال:  "
   (1)"الكل هلل

ُلوَن ، وفضائله عظيمة مجة، ومن ذلك قول هللا تعاىل:  قراء  القرآن .4 }إِّنَّ الَّذِّيَن يَلتلْ
اَلَة   رًّا َوَعاَلنَِّيًة يَلْرُجوَن جتَِّارًَة َلْن تَلُبوَر  كَِّتاَب اَّللَِّّ َوأَقَاُموا الصللللللَّ َوأَنْلَفُقوا ممَِّّا َرَزقْلَناُهْم سللللللِّ

ُكور { ]فلاطر:  29) للِّهِّ إِّنلَُّه َغُفور  شللللللللللللللَ ، 29( لِّيُلَوف ِّيَلُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِّيلَدُهْم مِّْن َفضللللللللللللللْ
يصعب حصرها، ويكفيه أن له بكل   ،واحلسنات العظيمة اليت يناهلا القرآن،  [30

فله به   ،من قرأ حرفا من كتاب هللاحرف حسللللللنة، قال عليه الصللللللالة والسللللللالم: "
حسلللنة، واحلسلللنة بعشلللر أمثاهلا، ال أقول امل حرف، ولكن ألف حرف والم حرف  

 .(2)"وميم حرف

} إِّنَّ اَّللََّ حيِّبىل التلَّوَّابِّنَي َوحيِّبىل  يقول هللا سللللللللللللبحانه وتعاىل:  التوبة واالسلللللللللت لار،  .5
}اَيأَيلىلَها الَّذِّيَن آَمُنوا تُوبُوا إِّىَل اَّللَِّّ ، ويقول سلللللللللبحانه:  [222رِّيَن{ ]البقرة:  اْلُمَتَطه ِّ 

َلُكْم َجنَّاٍت جَتْرِّي مِّْن  ي َِّئاتُِّكْم َويُْدخِّ ى َربىلُكْم َأْن ُيَكف َِّر َعْنُكْم سللللللَ وًحا َعسللللللَ تَلْوبًَة َنصللللللُ
عمال، وهذه األايم الفاضلللللللة ، والتوبة من أفضللللللل األ[8ََتْتَِّها اأْلَهْنَاُر{ ]التحر : 

 حمطة من حمطات التوبة واإلانبة والرجوع إىل هللا سبحانه وتعاىل.

 اخلامتة: 
يف عشلللللللر ذي احلجة على غريه من  العمل الصلللللللاففضلللللللل   -أخي املسللللللللم-إذا تبني لك 

فما أمجل أن تبادر فيها ابلصلللللللللاحلات، وما ذكرانه فرصلللللللللة عظيمة جيب اغتنامها،   ااألايم، وأهن
نبذ ومناذا، واألعمال الصاحلة ال حصر هلا، وكل عبد   هي  الصاحلات يف هذه العجالة إمنامن  

أو صلللللللللة   ،بر الوالدينأو   ،إطعام الطعام  وأ  ،إفشللللللللاء السللللللللالم يتعبد هللا مبا ميكنه منها سللللللللواء
حفظ   وأ  ،األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  وأ  ،اإلحسلللللللللان إىل اجلريان  وأ  ،األرحام واألقارب

غض البصر عن حمارم   وأ  ،وائجاحل قضاء   وأ ،زايرة املرضى وأ  ،كفالة األيتام  وأ ،ن والفرااللسا
وال يسلللللتثىن شللللليء من أو خدمة احلجيج وضللللليوف الرمحن، فكلها من األعمال الصلللللاحلة    ،هللا

 
 . (50/ 3( سري أعالم النبالء ط الرسالة )1)
 ( وصححه األلباين.2910أخرجه الرتمذي )( 2)



وقد دل حديث ابن ( رمحه هللا: "795بل املبادرة إليه أوىل، يقول ابن رجب )  ،العمل الصللاف
 .(1)"الصاحلة يف العشر من غري استثناء شيء منهااألعمال مجيع مضاعفة على  ،عباس

اجعلنا من  وال شلللللللللللللكرانك حق شلللللللللللللكرك، سلللللللللللللبحانك    ،اللهم ما عبدانك حق عبادتك
 حدودك األوابني إليك.املقبولني املعظمني لشعائرك الوقافني عند 

 وصلَّى هللا وسلم على نبي ِّنا حممَّد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 
 . (262( لطائف املعارف البن رجب )ص1)


