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حمد
ال

نبيناللعاملني،ةرمحاملبعوثعلىوالسالموالصالةالعاملني،ربهلل
:بعدأماأمجعني،وصحبهآلهوعلىحممد
املواسمهلمأهي  أنعبادهعلىالعظيمةونعمهتعاىلهللافضلمنفإن

تنافسلوميداانللطائعنيمغنما  لتكونالفضيلة،واألايمالعظيمة
أبهنا-وسلمهعليهللاصلى-النيبشهدمااملواسمهذهومن,املتنافسني

.احلجةذيشهرمناألولالعشروهيأالالدنياأايمأفضل

ن   ا  وليالوالفجر{:اىلتعقالاألايم؛منغريهاعلىفضَّلهاتعاىلهللاف 
مندواحوغريوجماهدالزبريوابنعباسابنقال،2-1:الفجرسورة}عشر

."احلجةذيعشرإهنا":السلف
-وسلمليهعهللاصلى-النيبعن،-عنهماهللارضي-عباسابنوعن
األايمذههيفمنههللاإىلأحبفيهنالصاحلالعملأايممنما):قال

هللاسبيليفاجلهادوال):قال!!هللاسبيليفاجلهادوال:قالوا،(العشر
والرتمذيخاريالبأخرجه.(بشيء  ذلكمنيرجعوملومالهبنفسهخرجرجلإال

لهواللفظ
ما):قال-سلمو عليههللاصلى-النيبعن-عنههللارضي-أيضاوعنه
عشريفيعملهخريمنأجرا  أعظموالوجلعزهللاعندأزكىعملمن

هللاسبيليفاجلهادوال):قال؟هللاسبيليفاجلهادوالقيل،(األضحى
قال،(ءبشيذلكمنيرجعفلمومالهبنفسهخرجرجلإالوجل،عز

شديداادااجتهاجتهدالعشرأايمدخلإذاجبريبنسعيدوكان":الراوي
(3/398)الغليلإرواءيفاأللباينوحسنهالدارميرواه."عليهيقدريكادماحىت

ه هد 
ف 

غريهالىعاحلجةذيعشرأايمفضلعلىتدلوغريهااألدلة
نماألواخرالعشرحىتمنهاشيءاستثناءغريمنالسنةأايممن

يلليامنأفضلرمضانمناألواخرالعشرليايلكانتوإنرمضان،
.احلجةذىمناألوائلالعشر
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السنةأايميةبقعلىاحلجةذيعشرأايمتفضيلمناحلكمةولعل  
ةالصالمنالعبادةأمهاتاجتماعمناألايمهذهيفحيصلماهي

.غريهايفكذلحيصلوالوالتكبري،واألضحيةواحلجوالصدقةوالصيام

كثرية؛ألايماهذهيففعلهالإلنسانُيشرعاليتالصاحلةواألعمال
:أييتمامنها

مظاملمنوالتخلصواملعاصيالذنوبمجيعمنالنصوحالتوبة:أوال
فالتوبةإالو عظيم؛شأنالفاضلةاألزمنةيفوللتوبةوحقوقهم،العباد
توبواآمنواالذينأيهااي{:وجلعزهللايقولاألزمان،مجيعيفواجبة

ويدخلكممسيئاتكعنكميكفرأنربكمعسىنصوحا  توبةهللاإىل
زياليوماألهنارحتتهامنجتريجنات آمنواذينوالالنيبهللاُيخ

وناملؤمنأيهامجيعاهللاإىلوتوبوا{:سبحانهوقال،8:التحرميسورة}معه
31:النورسورة.}تفلحونلعكم

ا ي  ان  مرةالعمريفجيبانوالعمرةواحلجوالعمرة،احلجمناسكأداء:ث 
منهاةكثري أحاديثفضلهمايفجاءوقدمنهما،اإلكثارويسنواحدة،

بينهما،ملاارةكفالعمرةإيلالعمرة):-وسلمعليههللاصلى-النيبقول
عليهمتفق.(اجلنةإالجزاءلهليساملربورواحلج
صلى-هللارسولقال:قال-عنههللارضي-مسعودبنهللاعبدوعن

والذنوبالفقريانينففإهنماوالعمرة،احلجبنياتبعوا):-وسلمعليههللا
املربورةةللحجوليسوالفضة،والذهباحلديدخبثالكريينفيكما

والرتمذيأمحدرواه.(اجلنةإالثواب

ا الي  والتسبيحتهليلوالوالتحميدابلتكبريوجلعزهللاذكركثرة:ث 
جيوزموضعوكلوالشوارعواألسواقواملنازلاملساجديفذلكوإظهار

إظهارالرجال،اأماماملرأةوختفيهالرجلبهجيهرتعاىل،هللاذكرفيه
.تعاىلهللابتعظيموإعالان  للعبادة
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امرضكلوعلىرجاال  أيتوكابحلجالناسيفوأذن{:تعاىلهللاقال
أايميفهللااسمويذكرواهلممنافعليشهدوا(27)عميقفجكلمنأيتني

لبائساوأطعموامنهافكلوااألنعامهبيمةمنرزقهمماعلىمعلومات
احلجسورة}(28)الفقري

ام ي  رمجانتعنوردملااحلجةذيمنالعشرأايمهياملعلوماتوألأ 
ايماأل»:قالأنه-عنهماهللارضي-عباسبنهللاعبدالقرآن

تعليقا  لبخاريارواه.«التشريقأايماملعدوداتواألايمالعشر،أايماملعلومات
صحيحإبسنادالبيهقيرواه:(8/382)اجملموعيفالنوويوقال،(الباريفتحمع2/457)اجلزمبصيغة

عليههللاصلى-النيبعن-عنهماهللارضي-عمربنهللاعبدوعن
منهنفيالعملإليهأحبوالهللاعندأعظمأايممنما):قال-وسلم
أخرجه.(التحميدو والتكبريالتهليلمنفيهنفأكثرواالعشراألايمهذه
(3/399)الغليلإرواءوانظرشاكر،أمحدوصححهحجر،وابنالعراقيوحسنهأمحد،

ر ي  كب 
يفسيماوال-ةاملهجور السننمنأصبحالزمانهذايفوالت 
يفبههراجلفيستحبالقليل،منإالتسمعهتكادفال-العشرأول

هريرةوأابعمرنابأنجاءوقدللغافلني،وتذكريا  للسنةإحياءا  مواضعه
ويكربانيكرب العشرأايمالسوقإيلُيرجانكاان»-عنهماهللارضي-

موصوال  ورواه،(2/457)الفتحيفكمابهجمزوماتعليقا  البخاريأخرجه.«بتكبريمهاالناس
حسنإسناده:دهيشابنحمققهوقال،(1013)مكةأخباريفالفاكهي

ي  
غ  ت  ن  واحدبصوتماعياجلالتكبريوأمامبفرده،واحدكليكربأنوي 

يفذلكدورو لعدمجيوزفالخلفهاجملموعةتردمثشخصيكربأو
.االبتداععليالاالتباععليمبناهاتوقيفيةوالعباداتالشريعة،
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عناءجملااحلجة،ذيشهرمناألوىلالتسعةاألايمصيام:راب عا
صلى-هللالرسو كان:قالت-وسلمعليههللاصلى-النيبأزواجبعض

كلمنأايمةوثالثعاشوراءويوماحلجةذيتسعيصوم-وسلمعليههللا
سننصحيحيفاأللباينوصححهداودأبورواه."واخلميسالشهرمناثننيوأولشهر

(2437)داودأيب

ن   فيها،احلالصالعملعليحث-وسلمعليههللاصلى-النيبولأ 
هللارضي-اخلدريسعيدأيبفعنالصاحلة؛األعمالأفضلمنوالصيام

يصومبدعمنما):-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقال:قال-عنه
.(خريفا  عنيسبالنارعنوجههبذلكهللاابعدإالهللاسبيليفيوما
عليهمتفق

ا كد ت  عرفةيوم-جةاحلذيمنالتاسعاليوميفالصياماستحبابوي 
قتادةأيبفعنلالفضمنمبزيدوسلمعليههللاصلىالنيبخصهفقد–

عنسئلموسلعليههللاصلىهللارسولأنعنههللارضياألنصاري
.مسلمرواه."والقابلةاملاضيةالسنةيكفر:فقالعرفة،يومصوم

ام لهيسنفالاحلاجوأمااحلاج،لغرييستحبإمناعرفةيوموصت 
بنتالفضلأمنفع،-وسلمعليههللاصلى-هللابرسولأتسيا  صيامه
عليههللاصلى-هللارسوليفعرفةيومعندهااختلفواانسا  أن»احلارث

فأرسلتم،بصائليس:بعضهموقالصائم،هو:بعضهمفقال،-وسلم
عليهمتفق.«فشربهبعرفةبعريهعلىواقفوهولنبمنبقدحإليه
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امسا
خلطبة، فعن أداء صالة العيد يوم العيد حيث تخصلي وحضور ا: خ 

ي ض يف أمران أن خنرج العواتق واحل»: قالت-رضي هللا عنها-أم عطية 
متفق . «صلىالعيدين، يشهدن اخلري ودعوة املسلمني، ويعتزل احليض امل

لنساء الشاابت ا-صلى هللا عليه وسلم-، ففي هذا احلديث أمر النيب عليه
صالة املرأة والاليت عليهن احليض أن حيضرن صالة العيد، مع أنه فضل

.هايف بيتها يف غري صالة العيد؛ مما يؤكد أمهيتها وآكديت

-عليه السالم-فهي سنة أبينا إبراهيم اخلليل األضحية، ذبح : سادسا
-لكن هللا اد، وانقفامتثل ألمر ربه عز وجل وسلم ابنه، حينما أخمر بذبح 

.فداه بذبح عظيم-ورمحتهبلطفه سبحانه 

هللا رضي -نس فعن أ، -وسلمهللا عليه صلى -أهنا سنة نبينا حممد كما
 أملحني بكبشني-وسلمهللا عليه صلى -النيب ضحى »: قال-عنه

عليهمتفق . «ماصفاحهذحبهما بيده ومسى وكرب ووضع رجله علي أقرنني، 

هللا عليه صلى-قال رسول هللا : قال-عنههللا رضي -أيب هريرة وعن 
د وابن ماجه رواه أمح(. مصالانوجد سعة فلم يخضح فال يقربن  من : )-وسلم

(6490)واحلاكم، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم 

وظفره جيب على من أراد األضحية أن ميسك عن األخذ من شعرهلكن  
فعن أم ه، أضحيتوبشرته من بداية دخول شهر ذي احلجة إىل أن يذبح 

رأيتم إذا : )الق-وسلمهللا عليه صلى -أن النيب -عنهاهللا رضي -سلمة 
اره هالل ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظف

مسلمرواه (. ئا  شيميس من شعره وبشرته فال : )روايةويف ، (يضحيحىت 
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أ  هذه األايم وإن األعمال الصاحلة كثرية جدا  فاستغلوا أوقاتكم يفهد 
ر والدعاء القليلة، واعمروها بطاعة هللا من الصالة وقراءة القرآن والذك

عن املنكر والصدقة وبر الوالدين وصلة األرحام واألمر ابملعروف والنهي
.وغري ذلك من طرق اخلري وسبل الطاعة

أ له وأن ينفع ما أحببت بيانه، وأسأل هللا جل يف عاله أن يتقبهد 
وسلم تسليما به، وصلى هللا وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

.كثريا

:أ عده
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