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 : فضائل وأحكامالدُّنيا أياِم وأفضُل أعظُم

ومغفرِة  ِق الرِّقاِبوَجَعَلُه مومسًا لِعتئِر األياِم، الذي فضََّل عشَر ذي احِلجَِّة على سا ُد هلِلماحل     

آلثاِم،  ِب وا الَّالذنو ال إلَه إ ْن  هلُل وْحَدُه ال شريَك له ُذو ا وأشهُد أ  ماِللَعَظمِة واجلالِل والَكا

صام، وأتقى َمن َوَقَف باملشاعِر لَّى وص نُل َمأفض،  أنَّ حممدًا عبُدُه ورسوُله، وأشهُدوالدَّواِم

وعلى آلِه وأصحابِه األئمِة وطاَف بالبيِت احَلراِم، اللُهمَّ صلِّ وسلِّم على عبِدَك ورسوِلَك حممٍد 

 األعالم.

وا استقبُلووَشمُِّروا لطلِب اخلرياِت يف أوقاتها،  تعاىل لناُس اتقوا اهللا يهافيا أ :ا بعُدأمَّ     

َوُل ِمْن ِذي اأُل َعْشَرال) ُيعظِّمون ُفَلسَّال قد كانف، م اجلليلُكنيا مبا ُيرضي ربَّأياِم الدُّ أعظَم

 .يُّزورواه املر (جَِّةاحِل

إنَّ ) :لََّمصلَّى اهلُل عليِه وس يبُّلنا قال ،َّ مي خي حي ُّٱ: تعاىل قال :بها أقَسَم َعْشٌر     

محدرواه ( اْلَعْشَر َعْشُر اأَلْضَحى َس أ  ابُن جريٍر َروذَك، (برجالِه وقال الزيلعي: )ال بأ

 .(ْضَحىَعْشُر اأَل على )أنها التفسرِي أهِل إمجاَع

هلُل ها مَّأَت ٌرْشَع      هلُل عليِه وس ملوسىا  اَلق ، َّ رن مم ُّٱقال تعاىل:  :لََّمصلَّى ا

 .رواه ابن جرير (عشُر ذي احلجَِّة):جماهٌد

 نن من زن رن مم ُّٱ تعاىل: قال :الدُّنيا أياِم وأعَظُمأفضُل  هَي َعْشٌر     
وقال ، قًا بصيغة اجلزمعلَّرواه البخاري ُم (أياُم الَعْشِر)قال ابُن عبَّاٍس: ، َّ  ىن

قال ، ولبانينه األرواه البزار وحسَّ(  الَعْشِر الدُّنيا أياُماِمأفضُل أي): لََّمصلَّى اهلُل عليِه وس

( رواه َقرِّيوُم الِر ُثمَّ إنَّ َأعَظَم األياِم عنَد اهلِل تبارَك وتعاىل يوُم النح) :لََّمصلَّى اهلُل عليِه وس

ألن الناس  رِّيوم الَق يمُِّسو احلادي عشر،و ويوم الَقر: ه ،نه البيهقي، وحسَّأبو داود

 .مبنىون فيه رُِّقَي
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 اهلِل وال َأَحبُّ إليِه مَن الَعَمِل فيِهنَّ َدأياٍم أعَظُم عنْن ما م) :لََّمِه وسصلَّى اهلُل عليوقال      

وا ف كِثُر ، فأ ِم الَعْشِر أليا والتهليِهنَّ من هذِه ا والتكبرِي  يف  ( رواه البيهقيُّيِلمَن التحميِد 

 .يرِيوِصالُب حُهوصحَّ ِبَعالشُّ

سجِد، فُيكبُِّروَن وُيكبُِّر أهُل ًنى فَيْسَمُعُه أهُل املُيَكبُِّر يف ُقبَِّتِه مب ُهرضَي اهلُل عنَمُر َن ُعاوك)     

 .( رواه البخاريًا حتَّى َتْرَتجَّ ِمًنى تكبرياِقاألسو

رُي ْكبِسيََّما الت ال ْكَثاُر ِمَن التََّعبُِّد،جَِّة اإلاحِل َعْشِر ِذي َأيَّاِم ْفَضُل يفاأَلو): القيِّمقال ابُن      

 ( انتهى.ْيِر اْلُمَتَعيَِّنَهاِد غْفَضُل ِمَن اجِلُهَو أيُد، فَتْحِمالَتْهِليُل والو

 .( انتهىجَِّةاحِل َعْشِر ِذي اَء يفلََّم ُيْكِثُر الدُّعسِه ويل عى اهلُللَّاَن صكو)وقال أيضًا:      

ل       هلُللَّصقا عى ا ويل  ِء َضُل الدُّأف) :لََّمسِه  َعرَعا ِم  ُء يو عا ُقلُت أنا َفَةُد ما  وأفَضُل   ،

 .نه األلبانيوحسَّ اإلمام مالك( رواه ُهال شريَك لَدُه ن قبلي: ال إلَه إالَّ اهلُل َوحوالنبيُّوَن ِم

صلَّى قاَل  :يف غريها أجرًا من العمِل أعظُمو  اهلِلإىلأحبُّ ا فيه ُحالصاِل ُلَمالَع ٌرْشَع     

هلُل عليِه  حُل فيِهنَّ َأ) :لََّموسا هلِل من هذِه األما ِمن أيَّاٍم الَعَمُل الصا لَعْشِر، يَّاِم اَحبُّ إىل ا

: لََّمصلَّى اهلُل عليِه وس يف سبيِل اهلِل؟ فقاَل رسوُل اهلِل اُدوال اجله :فقاُلوا: يا رسوَل اهلِل

هلِل، إالَّ  يف سبيِلاُدوال اجله َج بنفِسِه وماِلِه ا َخَر ُجٌل  ( رواه ْيٍء فلْم َيرِجْع من ذلَك بشَر

 .وصحَّحه الرتمذي

؟ اُدوال اجلهاُلوا: ما الَعَمُل يف أيَّاٍم َأفَضَل منها يف هذِه؟ ق: )لََّمصلَّى اهلُل عليِه وسقال و     

 .( رواه البخاريٍء، فَلم َيْرِجع بشياِلِهموِسِه َرُجٌل َخَرَج ُيخاِطُر بنف ، إالَّاُدقاَل: وال اجله

إلس شيُخقال واملعنى كما       ُب اْسِتيَعابُن تيمية: ) الِما يا حِل َعْشِر ِذ ِة َلْياًلجَِّة با َد  اْلِعَبا

 ( انتهى.َماُلُهَأْفَضُل ِمْن ِجَهاٍد َلْم َيْذَهْب ِفيِه َنْفُسُه و ًاَنَهارو

 ًاوَجلَّ وال َأْعَظَم َأْجر  عزَّ اهلِلَدَأْزَكى عنَعَمٍل  ما ِمن») :َملَّصلَّى اهلُل عليِه وسوقال      

َع َخْيٍر َيْعَمُلُه يف  هلِلاُد قيَل: وال اجله ،ْضَحىْشِر األِمن  وال اجلهاُد يف اَل: ق ؟يف سبيِل ا

قاَل: وكاَن  ،«ْيٍءسبيِل اهلِل عزَّ وَجلَّ إال َرُجٌل َخَرَج بنفِسِه وماِلِه َفَلْم َيْرِجْع من ذلَك بش
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( رواه ِهحتَّى ما َيَكاُد َيْقِدُر علي ًاشديد ًاَهَد اجتهادَتأياُم الَعْشِر اج َدَخَل  ُجبرٍي إذاُنسعيُد ب

 نه األلباني.الدارمي وحسَّ

صلَّى قال النيبُّ ، َّ يه  ىه مه ُّٱ قال تعاىل: :منها التاسِع اليوِمب اهلُل َمأقَس ٌرْشَع     

هلُل  َعَرَفَةو: )لََّمعليِه وسا نَّ املشُهوَد يوُم  و اه الطربانيُّ( روإ ل ابُنيف الكبري،  : ثرٍيك قا

 .(ِه ال بأَس بإسناُدُه)

هلُل عليِه وس النيبُّ كان ٌرْشَع      ٍد عِن امرأِتِه عن لخا بِن ُهَنْيَدِة فعن :وُمهاُصَي لََّمصلَّى ا

ِج النيبِّ هلُل صلَّى بعِض أزوا هلِل: )قالت لََّم عليِه وسا هلُل عليِه  كاَن رسوُل ا  لََّموسصلَّى ا

ورجَّح اإلمام أمحد رمحه اهلل ، حه البيهقيُّوصحَّ ( رواه أبو داودجَِّةاحِل ي ِذَيُصوُم ِتْسَع

 .كان يصوُم تسَع ذي احِلجَّة لََّمصلَّى اهلُل عليِه وسأن النيبَّ 

هلُل عنها ُةعائش التق فإْن قيل:      هلِلما رأيُت ر): رضَي ا هلُل عليِه وس ُسوَل ا  لََّمصلَّى ا

 .مسلٌمرواه  (َعْشِر َقطُّال يف صائمًا

َلْم  لََّمصلَّى اهلُل عليِه وس ُهأن :ُل قوُلها َلم َيُصِم الَعْشَرَتَأوَُّيفنووي: )قال ال :فاجلواُب     

 ،يِهف ًاصائم لََّمصلَّى اهلُل عليِه وس َتَرُه أو أنها مل ،العارِض َمَرٍض أو َسَفٍر أو غرِيهم َيُصْمُه

 ( انتهى.ِرمن ذلَك َعَدُم صياِمِه يف نفِس األم زُموال َيل

( َيَةَة والباقاِضَي املالسَّنَةاَل: ُيَكفُِّر ؟ فقِم َعَرَفَةَصوِم يو عن لََّميِه وسصلَّى اهلُل عل ُسِئَل)و     

 رواه مسلم.

 آمني. ،تقبَّلُمللعمل الصاحل اْلوفَّقين اهلل وإياكم      
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ضلل فال هادَي له، ُين ُمِضلَّ له، وم  فالَيهِده اهلُلَمن  ،ستعيُنهحَمُده ون احلمَد هلِل، َننَّإ     

ال ا أشهُدو ال إلَه إ ن  حممأ نَّ  وأ  ، ال شريَك له حَده  و دًاهلُل و عليه  هلل  ه عبُدسلم صلى ا

 .ورسوُله

هلِل، وخرُي اْلُهَخْي فإنَّ) ا بعُد:أمَّ      ُب ا ِكتا حلديِث  ُهَدَر ا ى ُمحمٍَّد، وَشى  أُلُمَد وِر رُّ ا

 (.َلُه َعْهَد ال ِلَمْن ِديَن وال َلُه، مانَةَأ ال ِلَمن اَنإمي ال(، و )َضالَلٌةٍة دَعْحَدثاُتها، وُكلُّ بُم

الربِّ: بد قال ابن عذبح األضاحي،  :وعِةراملش الصاحلِة األعماِل َنوِم :ونلمسأيها امل     

داود بن أبي الزبري عن  بُن ا َرَواُه سعيُدم :افمنه ،اٌر ِحَساٌنِوَي يف فضِل الضَّحايا آثْد ُروق)

ٍس ع ابِن عِنكِرَمَة مالٍك عن َثْوِر بِن زيٍد عن ِع  وُل اهللقاَل رس :اَلقرضي اهلل عنهما بَّا

 ( انتهى.اِق الدَِّمِمْن إهر عنَد اهلِل َظُمما ِمن نَفَقٍة بعَد ِصَلِة الرَِّحِم أع :َموسلَّ عليِه ى اهلُلصلَّ

ن ُي أراَد وَيجُب على َمن      ربيعة، قال به ، ووأظفارِه عن شعرِه َكِسْمُيأن  :يضحِّأ

د، وداود، وبعض الشافعية، ورجَّحه ابن القيم واللجنة الدائمة لإلفتاء أمحإسحاق، وو

سلمة رضي اهلل عنها  مِّعن ُأ ما رواه سعيد بن املسيبوابن باز وابن عثيمني رمحهم اهلل، ِل

 ُيضحَِّي وأراَد أحُدُكم أن : )إذا رأيُتم هالَل ذي احلجَِّةقاَل َموسلَّ عليِه ى اهلُلصلَّ أن النيبَّ

: )َمن كان له ِذبٌح َموسلَّ عليِه ى اهلُلصلَّقال و ،ه مسلمروا وأظفاِرِه( عن َشْعِرِه ْكفلُيمِس

ذا َأَيذَبُح ِهَهُه فإ حِلجَّلَّ  ي ا ُل ذ ِهال نَّ من َشْعِر ُخَذ ، فال َيأ ال ِة ِه  و ِر ظَفا حتى من أ شيئًا 

 .رواه مسلم (ضحِّيُي

فيا       هللوبعد:  غتنمو :عباد ا محا ا وإيار هلل  حلجة عشَر كمين ا ي ا يف  باملسارعِة ذ

 مث متهت خت حت جت ُّٱ، احلسناِت َنِم ، واإلكثاِرالصاحلاِت األعماِل
أيام مضاعفة  فهي،  َّ حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج

ت،  ت، واحلسنا جابة الدعوا إلوأيام إ تأيام ا ت،  فاضا قاب عتق الرِّ أيامووالنفحا

 ، ت كثروا فيهاملوبقا والتوبة فأ ر  الستغفا وا والتكبري  والتهليل  والتحميد  ا من التسبيح 

 .سيئاتواإلقالع من الذنوب وال
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