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الوصااي العشر مع
فضائل العشر
كتبها

الشربيين بن فايق الشربيين
راجعها وقدم هلا الدكتور
ـغّي
صغـ رـّي بن حمــمد الصـ ر

عضو هيئة التدريس جبامعة امللك سعود
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تقدمي
بسم هللا الرمحن الرحيم به نستعني
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
وبعد:
فقد طلب مين األخ /الشربيين بن فايق الشربيين ،قراءة رسالته املوسومة ب ـ ـ ـ ـ
(الوصااي العشر مع فضائل العشر) حول فضائل عشر ذي احلجة.
فألفيتها انفعة مفيدة إبذن هللا تعاىل ،احتوت على أدلة من الكتاب ،والسنة ،مع نقوالت
ألهل العلم رمحهم هللا تعاىل ،فاهلل أسأل أن ينفع هبا ،وبقارئها ،وكاتبها ،ويبارك ،إنه مسيع
جميب.
كما أجدها فرصة ألذكر نفسي وإخواين أبن األوقات واملواسم الفاضلة فرص قد ال تعود مرة
أخرى ،فالسعيد من اغتنمها وسارع إىل اخلريات فيها ،قال هللا تعاىل ﴿ :وسا ِرعُوا إَِل مغ ِفرٍة
ض أ ُِع َّدت لِل ُمت َِّقني ﴾(.)1
ضها َّ
السماو ُ
ِمن ربِر ُكم وجن ٍَّة عر ُ
ات واْلر ُ
وفق هللا اجلميع ملا حيب ويرضى
كتبه
ّ
ّ
الصغير
صغير بن محمد
1439/12/4ه ـ ـ

([)1آل عمران.]133 :
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مقدمة
بسم هللا الرمحن الرحيم
ض َّل لَه ،ومن ي ِ
ِ
ِ
ي لَهَُ ،وأَ حش َه ُد أَ حن َال
إِ َّن ح
احلَ حم َد َِّّلِلَِ ،حَن َم ُدهُ َونَ حستَعِينُهَُ ،م حن يـَ حهدهِ هللاُ فَ ََل ُم ِ ُ َ َ ح ُ ح
ضل حل فَ ََل َهاد َ
يك لَهَُ ،وأ َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ َوَر ُسولُهُ،
إِلَهَ إَِّال هللاُ َو حح َدهُ َال َش ِر َ

أ ََّما بـَ حع ُد:
فه ذه رسالة يف فضائل عشر ذي احلجة ،تضمنت وصااي عشر ،ليست على سبيل احلصر إمنا هي
لتذكري نفسي وإخواين ،وأسأل هللا أن ينفع هبا.
تضمنت مخسة مباحث :املبحث األول :ماذا قبل العشر ،املبحث الثاين :فضلها من القرآن ،املبحث
الثالث :فضلها من السنة ،املبحث الرابع :أقوال بعض أهل العلم يف العشر ،املبحث اخلامس :الوصااي
العشر ،املبحث السادس :ماذا بعد العشر.
وأسأل هللا أن يوفق املسلمني هلذا املوسم خباصة ،ومجيع املواسم بعامة ،إنه ويل ذلك والقادر عليه،
وأسأله أن يغفر لوالدي ،ويرمحهما كما ربياين صغرياً ،ومشاخيي ،وعلمائي ،وطلبة العلم ،ومجيع
املسلمني.
هذا وما كان من توفيق فمن هللا ،وما كان من خطأ ،أو سهو ،أو نسيان ،فمين ومن الشيطان ،وهللا
ورسوله منه براء.
وصل اللهم على سيدان ُممد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين.

كتبه
الشربيين بن فايق الشربيين
1439/11/29
elsherbinyfaik@gmail.com
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بسم هللا الرمحن الرحيم

فضل العشر اْلوائل من ذي احلجة
املبحث اْلول :ماذا قبل العشر:

 -1ينبغي للمسلم عند أي عبادة أن يتحلى ابإلخالص:
قال تعاىل﴿ :قُل أمر رِرّب ِابل ِقس ِط وأقِيموا وجوه ُكم ِعند ُك ِل مس ِج ٍد وادعُوهُ ُُملِ ِ
صني
ُ ُُ
ر
ودون﴾(.)1
لهُ ال رِدين كما بدأ ُكم تـعُ ُ
ِ
﴿ إِ ََّّن أنـزلنا إِليك ال ِكتاب ِابحل ِرق فاعب ِد َّ ِ
ِِ ِ
ِ
ص
اَّلل ُُمل ً
ُ
ين اْلال ُ
صا لهُ ال ردين ( )2أال ََّّلل ال رد ُ
والَّ ِذين َّاَّت ُذوا ِمن ُدونِِه أولِياء ما نـعب ُدهم إَِّال لِيـق ِربوَّن إَِل َِّ
اَّلل ُزلفى إِ َّن َّ
اَّلل حي ُك ُم بـيـنـ ُهم
ُ ُ
ُ رُ
ِ
ِ
ِِف ما ُهم فِ ِيه َيتلِ ُفون إِ َّن َّ
اَّلل ال يـهدي من ُهو كاذ ٌ
ار ﴾(.)2
ب ك َّف ٌ
ت أن أعبد َّ ِ
ت ِْلن أ ُكون أ َّول ال ُمسلِ ِمني
صا لهُ ال رِدين ( )11وأ ُِمر ُ
﴿ قُل إِِرّن أ ُِمر ُ
اَّلل ُُمل ً
ُ
ِ
ت رِرّب عذاب يـوٍم ع ِظ ٍيم ( )13قُ ِل َّ
( )12قُل إِِرّن أخ ُ
اف إِن عصي ُ
صا لهُ
اَّلل أعبُ ُد ُُمل ً
ِ
د ِيين ﴾(.)3

([)1األعراف.]29 :
([)2الزمر.]3 ،2 :
([)3الزمر.]14 - 11 :
5



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

 -2التوبة النصوح إَل هللا عز وجل.
قال أحد الشعراء:
اي نفس تويب فإن املوت قد ح ـ ـ ـ ـاان ....وأعصي اهلوى فاهلوى ما زال فتاان.
أمـ ـا تريـ ـ ـن املنايـ ـ ـ ـ ـا كي ـ ـ ـف تَـ ـحل ـ ُق ـ ـ ـطُنا ....لق ـ ـ ـ ـ ـطاً وتلحق أخرانـ ـ ـ ـا أبوالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا.

فمن شروط التوبة النصوح:
– 1اإلخَلص يف التوبة؛ أي :أن يقصد بتوبته وجه هللا.

 -2اإلقَلع عن الذنب.
 - 3الندم على ما فات.
 - 4العزم على عدم العودة إليه.
 -5التحلل من املظامل وردها إىل أهلها؛ إن كانت متعلقة ابملال ،أو العرض ،أو النفس.
 -6أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إىل حالة الغرغرة عند املوت.
وقد أمر هللا تعاىل عباده ابلتوبة النصوح ،فقال ﴿ :اي أيُّـها الَّ ِذين آمنُوا تُوبوا إَِل َِّ
اَّلل تـوب ًة
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ار
ن ُ
ص ً
وحا عسى ربُّ ُكم أن يُك رفر عن ُكم سيِرئات ُكم ويُدخل ُكم جنَّات َت ِري من َتتها اْلنـه ُ
اَّلل النِ َّ َّ ِ
ورُهم يسعى بـني أي ِدي ِهم و ِِبْياِنِِم يـ ُقولُون ربَّـنا
يـوم ال َُي ِزي َُّ
َِّب والذين آمنُوا معهُ نُ ُ
ٍ ِ
ِ
ِ
أْتم لنا نُورَّن واغفر لنا إِنَّك على ُك ِرل شيء قد ٌير ﴾(.)1
 -3أن تكون صاحب عزْية ،ومهة عالية.

أن تستقبل هذه األايم بعزم ،وقوة ،وصَلبة ،وجلد يف العبادات ،والطاعات،
قال تعاىل ﴿ :اي حيَي ُخ ِذ ال ِكتاب بِ ُق َّوةٍ وآتـيـناهُ احلُكم صبِيًّا ﴾(.)2

قال املتنيب(:)1

([ )1التحرمي.]8:
([ )2مرمي.]12 :
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ِِ
كارم
على قدر أهل العزم أتيت العزائمَ ...وأتيت علَى قَ حد ِر الكرام املَ ُ
ِ
ِ
وتصغر يف عني العظيم العظائم
صغارها...
َوتَـ حعظُ ُم يف َعني الصغري ُ
ُ

 -4أن تدعو هللا أن يوفقك فيها.
ِ ِ
الد ِاع إِذا دع ِ
ِ
يب دعوة َّ
ان
قال تعاىل ﴿ :وإِذا سألك عبادي ع ِرين فِإِرّن ق ِر ٌ
يب أُج ُ
فـليست ِجيبُوا ِِل وليُـؤِمنُوا ِّب لعلَّ ُهم يـر ُش ُدون ﴾(.)2
وقال تعاىل ﴿ :وقال ربُّ ُك ُم ادعُ ِوّن أست ِجب ل ُكم إِ َّن الَّ ِذين يستكِِبُون عن ِعبادِِت
سيد ُخلُون جهنَّم د ِ
اخ ِرين ﴾(.)3
 -5االستكثار من اْلعمال الصاحلة.

ومما يدل على عظم فضل األعمال الصاحلة ،والتقرب هبا إىل هللا.
ول َّ
اَّللُ تـعاَل :أَّن
َّيب صلى هللا عليه وسلم« :يـ ُق ُ
َع حن أَِيب ُهَريحـَرَة رضي هللا عنه ،قَ َال :قَ َال النِ ُّ
ِعند ظ ِرن عب ِدي ِّب ،وأَّن معهُ إِذا ذكرِّن ،فِإن ذكرِّن ِِف نـف ِس ِه ذكرتُهُ ِِف نـف ِسي ،وإِن
اعا ،وإِن
ذكرِّن ِِف م ٍَل ذكرتُهُ ِِف م ٍَل خ ٍّي ِمنـ ُهم ،وإِن تـق َّرب إِ َّ
ِل بِ ِش ٍِب تـق َّرب ُ
ت إِلي ِه ِذر ً
ت إِلي ِه اب ًعا ،وإِن أَتِّن ْي ِشي أتـيـتُهُ هرولةً»(.)4
تـق َّرب إِ َّ
اعا تـق َّرب ُ
ِل ِذر ً

([ )1ديوان املتنيب ط بريوت (ص.])131 :
([)2البقرة.]186 :
([)3غافر.]60 :

( )4متفق عليه؛ أخرجه البخاري( ،)7405ومسلم(.)2675
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 -6اإلكثار من ذكر هللا.
فإن الذكر سبب يف البعد عن املعاصي ،والذنوب ،وهو سبب حلفظ املسلم ودافع له.
قال تعاىل ﴿ :اتل ما أ ِ
ُوحي إِليك ِمن ال ِكت ِ
الصالة تـنـهى ع ِن
الصالة إِ َّن َّ
اب وأقِ ِم َّ
ُ
الفحش ِاء والمنك ِر ول ِذكر َِّ
اَّلل أكبـ ُر و َّ
اَّللُ يـعل ُم ما تصنـعُون ﴾(.)1
ُ
ُ

([ )1العنكبوت.]45 :
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املبحث الثاّن :فضل العشر ِف القرآن:
قال تعاىل ﴿ :وإِذ بـ َّوأَّن ِِإلبـر ِاهيم مكان البـي ِ
ت أن ال تُش ِرك ِّب شيـئًا وط ِرهر بـي ِِت
السج ِ
ود ( )26وأ ِذرن ِِف الن ِ
َّاس ِابحل ِرج َيتُوك ِرج ًاال وعلى
لِلطَّائِِفني والقائِ ِمني و ُّ
الرَّك ِع ُّ ُ
يق ( )27لِيشه ُدوا منافِع هلم ويذ ُكروا اسم َِّ
ُك ِرل ض ِام ٍر َيتِني ِمن ُك ِرل ف ٍرج ع ِم ٍ
اَّلل ِِف أ َّايٍم
ُ
ُ
معلُوم ٍ
ات على ما رزقـ ُهم ِمن َبِيم ِة اْلنـع ِام ف ُكلُوا ِمنـها وأط ِع ُموا البائِس الف ِقّي.)1(﴾ ..

اجلمهور على أن األايم املعلومات هي أايم العشر األوائل من ذي احلجة(.)2
قال البخاري رمحه هللا يف صحيحه:
ات :أ ََّاي ُم
َوقَ َال ابح ُن َعبَّاسَ " :واذح ُك ُروا َّ
الع حش ِرَ ،واأل ََّاي ُم املَحع ُد َ
ود ُ
ومات" :أ ََّاي ُم َ
اّلِلَ ِيف أ ََّايم َم حعلُ َ
التَّ حش ِر ِيق " وَكا َن ابن عمر ،وأَبو هريـرةَ رضي هللا عنهَ« :يرج ِ
الس ِ
وق ِِف أ َّايِم العش ِر
ان إَِل ُّ
ُ
َ ح ُ ُ َ َ َ ُ ُ َح َ
ِ
ِ
ِ
ف النَّافِلَ ِة(.)3
َّاس بِتكبِ ِّيمها» َوَكبَّـَر ُُمَ َّم ُد بح ُن َعلي َخحل َ
يُكِرِبان ،ويُكِرِبُ الن ُ
وأقسم هللا عز وجل هبذه الليايل العشر فقال تعاىل ﴿ :والفج ِر ولي ٍ
ال عش ٍر ﴾(.)4
قال ابن كثّي رمحه هللا:
الزبـ ِري ،وُجم ِ
واللَّي ِايل الحع حشر :الحمراد ِهبا ع َشر ِذي حِ ِ
اه ٌد،
احل َّجةَ .ك َما قَالَهُ ابح ُن َعبَّاسَ ،وابح ُن َُّ ح َ َ
َ َ َ ُ َُ ُ َ َ ُ

([ )1احلج.]28 - 26 :
ِ
ِ
ات :أ حَاي ُم الح َع حش ِر،
()2قال ابن كثري رمحه هللا :قَ َ
وم ُ
ال ُش حعبَةُ ُ
وه َشحيم َع حن أَِيب ب حشر َع حن َسعيد َع ِن ابح ِن َعبَّاس :حاأل حَاي ُم الح َم حعلُ َ
اهد ،وعطَاء ،وسعِ ِ
اجلزِم بِِه ،ويـروى ِمثحـلُه عن أَِيب موسى حاألَ حشع ِر ِي ،وُجم ِ
ِ ِ
يد بح ِن ُجبَـ حري،
َو َعلَّ َقهُ الحبُ َخا ِر ُّ
َ ََ
ََ
ي َعحنهُ بِصيغَة حَح
ََ
ُ َ
ُ َح
َ ُح َ
ِِ
َّح ِ
اس ِِ ِ ِ ِ
َمحَ َد بح ِن
اكَ ،و َعطَاء ح
َو ح
احلَ َس ِنَ ،وقَـتَ َادةَِ ،والض َّ
ور َع ِن أ ح
اخلَُر َ
ب الشَّافع ِيَ ،والح َم حش ُه ُ
اينَ ،وإبحـَراهيم النَّخعيَ .وُه َو َم حذ َه ُ
َححنـبَل.
( )3صحيح البخاري (.)20 /2
([ )4الفجر.]2 ،1 :

9
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و َغيـر و ِ
اخلَلَ ِ
السلَ ِ
ف(.)1
ف َو ح
احد ِم َن َّ
َ حُ َ

ات ربِرِه أرب ِعني ليـلةً
وقال تعاىل ﴿ :وواعدَّن ُموسى ثالثِني ليـلةً وأْتمناها بِعش ٍر فـت َّم ِميق ُ
ِِ ِ
ارون اخلُف ِين ِِف قـوِمي وأصلِح وال تـتَّبِع سبِيل ال ُمف ِس ِدين ﴾.
وقال ُموسى ْلخيه ه ُ

قال ابن كثّي رمحه هللا:
حاألَ حكثَـرو َن علَى أ َّ ِ
احلِ َّج ِة.
ني ِه َي ذُو الح َق حع َدةَِ ،والح َع َش ُر َع َش ُر ِذي ح
ُ َ
َن الث َََّلث َ
قَالَه ُجم ِ
ي َع ِن ابح ِن َعبَّاس .فَـ َعلَى َه َذا يَ ُكو ُن قَ حد َك َّم َل
اه ٌدَ ،وَم حس ُر ٌ
ُ َ
وقَ ،وابح ُن ُجَريحجَ .وُرِو َ
الح ِمي َقات يـوم النَّح ِر ،وح ِ ِ ِ ِ
الس ََل ُم(.)2
وسىَ ،علَحي ِه َّ
َ َح َ ح َ َ َ
ص َل فيه التَّكحل ُيم ل ُم َ

( )1تفسري ابن كثري ت سَلمة (.)390 /8
( )2تفسري ابن كثري ت سَلمة (.)468 /3
10
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املبحث الثالث :فضلها من السنة:
 -1فضل العمل ِف هذه العشر:
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم« :ما ِمن أ َّايٍم
َع حن ابح ِن َعبَّاس قَ َال رضي هللا عنه :قَ َال َر ُس ُ
ول َّ
ب إَِل َِّ
اّلِلَِ ،وَال
العم ُل َّ
اَّلل ِمن ه ِذهِ اْل َّايِم العش ِر( ،»)1فَـ َقالُواَ :اي َر ُس َ
ول َّ
الصالِ ُح فِي ِه َّن أح ُّ
يل َِّ
ِ
اد ِِف سبِ ِ
اَّلل ،إَِّال
اّلِلِ؟ فَـ َق َال َر ُس ُ
ول َّ
اد ِيف َسبِ ِيل َّ
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم« :وال اجلِه ُ
اجل َه ُ
ر ُج ٌل خرج بِنـف ِس ِه ومالِ ِه فـلم يـرِجع ِمن ذلِك بِشي ٍء»(.)2
قال ابن رجب رمحه هللا:

وهذا احلديث نص يف أن العمل املفضول يصري فاضَلً إذا وقع يف زمان فاضل ،حىت يصري
أفضل من غريه من األعمال الفاضلة؛ لفضل زمانه.
ويف أن العمل يف عشر ذي احلجة أفضل من مجيع األعمال الفاضلة يف غريه ،وال يستثىن
من ذلك سوى أفضل أنواع اجلهاد ،وهو أن خيرج الرجل بنفسه وماله ،مث ال يرجع منهما

بشيء (.)3

وقال أيضاً:
دل هذا احلديث على أن العمل يف أايمه أحب إىل هللا من العمل يف أايم الدنيا من غري
استثناء شيء منها ،وإذا كان أحب إىل هللا فهو أفضل عنده (.)4
قوله صلى هللا عليه وسلم« :إَِّال ر ُج ٌل خرج بِنـف ِس ِه ومالِ ِه فـلم يـرِجع ِمن ذلِك بِشي ٍء»

( )1أايم العشر :أي العشر األوىل من ذي احلجة.

( )2صحيح؛ أخرجه البخاري( ،)969والرتمذي( ،)757واللفظ له.
( )3فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب (.)115 /6
( )4لطائف املعارف (ص .)458
11
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فهذا اجلهاد خبصوصه يفضل على العمل يف العشر ،وأما بقية أنواع اجلهاد فإن العمل يف
عشر ذي احلجة أفضل وأحب إىل هللا عز وجل منهما ،وكذلك سائل األعمال.
وهذا يدل على أن العمل املفضول يف الوقت الفاضل يلتحق ابلعمل الفاضل يف غريه،
ويزيد عليه ملضاعفة ثوابه وأجره (.)1

وقال ابن حجر رمحه هللا:
ويف احلديث تفضيل بعض األزمنة على بعض كاألمكنة ،وفضل عشر ذي احلجة على

غريها من أايم السنة (.)2

 -2فضل يوم عرفة(:)3
يستحب صيام يوم عرفة ،ففيها تكفري ذنوب عامني كاملني ،السنة اليت قبلها ،واليت
بعدها.
ث ِمن ُك ِرل شه ٍر ،ورمضا ُن
َع حن أَِيب قَـتَ َاد َة قَ َال :قال َر ُس ُ
ول هللاِ صلى هللا عليه وسلم« :ثال ٌ
صيام يـوِم عرفة ،أحت ِسب على ِ
ِ
صيام َّ ِ ِ ِ
هللا أن يُك رِفر
إَِل رمضان ،فـهذا ُ
الده ِر ُكلرهُ ،
ُ
صيام يـوِم عا ُشوراء ،أحت ِسب على ِ
ِ
هللا أن يُك رِفر
السنة الَِِّت قـبـلهُ ،و َّ
َّ
السنة الَِِّت بـعدهُ ،و ُ
ُ
السنة الَِِّت قـبـلهُ»(.)4
َّ
ويف هذا اليوم نزلت آية اكتمال الدين:
( )1لطائف املعارف (ص .)458
( )2فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر (.)460/2
( )3يوم عرفة :هو يوم التاسع من شهر ذي احلجة ،ويعد من أفضل األايم عند املسلمني إذ أنه أحد أايم العشر من
ذي احلجة ،فيه يقف احلُجاج على جبل عرفة حيث أن الوقوف بعرفة يعد أهم أركان احلج.
( )4صحيح مسلم (.)818 /2

12
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ِ
ِِ
ِ
ِ
َعن عُمر بح ِن اخلَطَّ ِ
اب ،أ َّ
ني ،آيَةٌ ِيف كِتَابِ ُك حم
َن َر ُج ًَل ،م َن اليَـ ُهود قَ َال لَهَُ :اي أَم َري املُحؤمن َ
ح ََ
ِ
ِ
َي آيَة؟ قَ َال﴿ :
يدا .قَ َال :أ ُّ
ك اليَـ حوَم ِع ً
ت ،الَ ََّّتَ حذ َان َذل َ
تَـ حقَرءُونَـ َها ،لَحو َعلَحيـنَا َم حع َشَر اليَـ ُهود نَـَزلَ ح
ت علي ُكم نِعم ِِت ور ِ
يت ل ُك ُم ا ِإلسالم ِدينًا ﴾(.)1
اليـوم أكمل ُ
ض ُ
ت ل ُكم ِدين ُكم وأْتم ُ
َِّب صلى هللا عليه
قَ َال عُ َم ُر« :قد عرفـنا ذلِك اليـوم ،واملكان الَّ ِذي نـزلت فِ ِيه على النِ رِ
وسلم ،و ُهو قائِ ٌم بِعرفة يـوم ُُجُع ٍة»(.)2
 -3فضل يوم النحر:
 -1من أعظم اْلايم عند هللا تبارك وتعاَل.
َّيب صلى هللا عليه وسلم قَ َال« :إِ َّن أعظم اْل َّايِم ِعند َِّ
اَّلل
اّلِلِ بح ِن قُـحرطَ ،ع ِن النِ ِ
َع حن َعحب ِد َّ
تـبارك وتـعاَل يـو ُم النَّح ِرُُ ،ثَّ يـو ُم الق رِر»(.)3
َوقد ُسئِ َل :شيخ اإلسَلم ابن تيمية رمحه هللا:
عن يـوِم ح ِ ِ
ض ُل؟
َّح ِر أَيـُّ ُه َما أَفح َ
اجلُ حم َعة َويَـ حوم الن ح
َ ح َح
اب:
َج َ
فَأ َ
يـوم ح ِ
ض ُل أ ََّايِم الح َع ِام.
ُسبُ ِ
َّح ِر أَفح َ
اجلُ حم َعة أَفح َ
وع َويَـ حوُم الن ح
ض ُل أ ََّايِم حاأل ح
َح ُ
اب َال يسلَم ص ِ
قَ َال ابحن الح َقيِم :و َغحيـر َه َذا ا حجلو ِ
احبُهُ ِم حن ِاال حعِ َرت ِ
اض الَّ ِذي َال ِحيلَةَ لَهُ ِيف َدفحعِ ِه
َح ُ َ
ََ
ُ ُ َ ُ
(.)4
 -2فيه معظم أعمال احلج؛ من رمي ُجرة العقبة ،والنحر،واحللق أو التقصّي،
([ )1املائدة.]3 :

( )2متفق عليه؛ البخاري( ،)45ومسلم(.)3017

( )3صحيح؛ أخرجه أبو داود( ،)1765والنسائي( ،)4083وأمحد( ،)19075وغريمها ،من طريق عبد هللا بن
حلي ،عن عبد هللا بن قرط مرفوعاً.
()4جمموع الفتاوى (.)289 /25
13
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والطواف ،والسعي.

ول َِّ
َع ِن ابح ِن عُ َمَر رضي هللا عنه ،أ َّ
ني
َن َر ُس َ
اّلِل صلى هللا عليه وسلمَ ،وقَ َ
َّح ِر بَـ ح َ
ف يَـ حوَم الن ح
احلج ِة الَِّيت حج ،فـق َال« :أ ُّ ٍ
اجلمر ِ
َّح ِر ،قَ َال« :هذا يـو ُم
ات ِيف حَ َّ
َ َّ َ َ
ي يـوم هذا؟» قَالُوا :يَـ حوُم الن ح
حَ َ َ
احل ِرج اْلك ِِب»(.)1

-3

عيد للمسلمني:

وال جيوز صيام يوم النحر( ،)2سواء للحاج أو غريه.
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم« :يـو ُم عرفة ،ويـو ُم النَّح ِر،
َع حن عُ حقبَةَ بح ِن َع ِامر قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ول َّ
وأ َّاي ُم التَّش ِر ِيقِ ،عي ُدَّن أهل ا ِإلسالِم ،و ِهي أ َّاي ُم أك ٍل و ُشر ٍ
ب»(.)3
ول هللاِ صلى هللا عليه وسلم« :نـهى عن ِ
صي ِام يـوم ِ
َع حن أَِيب ُهَريحـَرةَ رضي هللا عنه :أ َّ
ني
َن َر ُس َ
يـوِم اْلضحى ،ويـوِم ال ِفط ِر»(.)4

املبحث الرابع :أقوال بعض أهل العلم ِف العشر:

قال ابن رجب رمحه هللا:

ملا كان هللا سبحانه وتعاىل قد وضع يف نفوس املؤمنني حنينًا إىل مشاهدة بيته احلرام ،وليس
قادرا على مشاهدته كل عام ،فرض على املستطيع احلج مرة واحدة يف عمره،
كل أحد ً
وجعل موسم العشر مشرتًكا بني السائرين والقاعدين ،فمن عجز عن احلج يف عام قدر يف
( )1صحيح؛ علقه البخاري بصيغة اجلزم ،وأسنده أبو داود( ،)1945وابن ماجه(.)3085
( )2يوم النحر :هو يوم عيد األضحى ويقع يف اليوم العاشر من ذي احلجة.

( )3صحيح؛ أخرجه أبو داود( ،)2419والرتمذي( ،)773والنسائي( ،)2842وغريهم ،من طريق موسى بن
ُعلي بن رابح ،عن أبيه ،عن عقبة ،مرفوعاً.
( )4صحيح مسلم(.)1138
14
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العشر على عمل يعمله يف بيته ،يكون أفضل من اجلهاد الذي هو أفضل من احلج"(.)1
قال ابن كثّيرمحه هللا:
السن ِةَ ،كما نَطَق بِِه ح ِ
ِ
ِ ِ
ضلَهُ َكثِ ٌري
يث ،فَـ َف َّ
احلَد ُ
يل :إِنَّهُ أَفح َ
ض ُل أ حَايِم َّ َ َ َ
اب حجلُ حملَة ،فَـ َه َذا الح َع حش ُر قَ حد ق َ
ِ ِ
َن ه َذا ي حشرع فِ ِيه ما ي حشرع ِيف ذَلِ َ ِ ِ
ص ََلة
َعلَى َع حش ِر َرَم َ
َ ُ َُ
ضا َن حاألَخ ِري؛ أل َّ َ ُ َ ُ
ك ،م حن صيَام َو َ
وصدقَة و َغ ِريهِ ،وَيَحتاز ه َذا ِابختِ ِ ِ ِ
احلَ ِج فِ ِيه.
ض ح
صاصه ِأب ََداء فَـحر َ
َ ََ َ ح َ َ ُ َ ح َ
ِ
ضل ِال حشتِمالِِه َعلَى لَحيـلَ ِة الح َق حد ِر ،الَِّيت ِهي َخحيـر ِمن أَلح ِ
ف َش حهر.
َ ٌ ح
َ
يلَ :ذ َاك أَفح َ ُ
َوق َ
ض ُلَ .وِهبَ َذا َحجيتَ ِم ُع ََشح ُل حاأل َِدلَِّةَ ،و َّ
َوتَـ َو َّس َ
ض ُلَ ،ولَيَ ِايل َذ َاك أَفح َ
آخ ُرو َن فَـ َقالُوا :أ حَاي ُم َه َذا أَفح َ
ط َ
اّلِلُ
أ حَعلَ ُم(.)2

( )1لطائف املعارف (ص .)476
( )2تفسري ابن كثري ت سَلمة (.)416 /5
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قال ابن تيمية رمحه هللا:
ِ ِ
ِ
احلِ َّج ِة أَحف ِ
ضا َن
أ ََّاي ُم َع حش ِر ِذي ح
ضا َن َواللَّيَ ِايل الح َع حش ُر حاأل ََواخ ُر م حن َرَم َ
ض ُل م حن أ ََّايِم الح َع حش ِر م حن َرَم َ
َ
احلِ َّج ِة (.)1
ض ُل ِم حن لَيَ ِايل َع حش ِر ِذي ح
أَفح َ
قال ابن القيم رمحه هللا :معلقا على كَلم ابن تيمية رمحه هللا:
وإِ َذا َأت ََّمل الح َف ِ
اب .وج َدهُ َشافِيا َكافِيا فَِ
اضل اللَّبِ
س ِم حن أ ََّايم الح َع َم ُل فِ َيها
ي
ل
َّه
ن
إ
و
اجل
ا
ذ
ه
يب
ح
َ
َ
َ
ح
ُ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
اّلِلِ ِمن أ ََّايِم ع حش ِر ِذي حِ ِ ِ
َّح ِر َويَـ حوُم التـحَّرِويَِةَ .وأ ََّما
َح ُّ
َ
احل َّجة َوف َيها :يَـ حوُم َعَرفَةَ َويَـ حوُم الن ح
ب َإىل َّ ح
أَ
ضا َن فَ ِهي لَيَ ِايل حِ
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم ُحُييِ َيها ُكلَّ َها
اإل ححيَ ِاء الَِّيت َكا َن َر ُس ُ
ول َّ
لَيَ ِايل َع حش ِر َرَم َ
َ
ف َشهر .فَمن أَجاب بِغَ ِري ه َذا التَّـ حف ِ
وفِيها لَحيـلَةٌ َخحيـر ِمن أَلح ِ
ص ِيل َملح َيُح ِكحنهُ أَ حن يُ حدِ
يل ِِبُ َّجة
ح
ح
َ
َ َ
َ
َ
ح
ٌ ح
َ
َ
صحيحة(.)2

قال النووي رمحه هللا:

صوم التسع من ذي احلجة مستحب استحباابً شديداً(.)3

قال الشوكاّن رمحه هللا:

يستحب صيام ست من شوال ،وتسع من ذي احلجة ....وأما صيام تسع من ذي احلجة
فلما ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم من حديث حفصة عند أمحد والنسائي قالت« :أربع

مل يكن يدعهن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثالثة أايم من
كل شه» ،وأخرجه أبو داود بلفظ «كان يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء وثالثة
أايم من كل شهر وأول أثنني من الشهر واْلميس» ،وقد أخرج مسلم عن عائشة أهنا

قالت« :مارأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صائما ِف العشر قط» ويف رواية «مل
()1جمموع الفتاوى (.)287 /25
( )2بدائع الفوائد (.)162 /3
( )3شرح النووي على صحيح مسلم (.)71 /8
16



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

يصم قط» وعدم رؤيتها وعلمها ال يستلزم العدم ،وآكد التسع يوم عرفة ،وقد ثبت يف
صحيح مسلم ،وغريه من حديث أيب قتادة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
«صوم يوم عرفة يكفر سنتني ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة
ماضية»(.)1

قال ابن مفلح رمحه هللا:

" ويستحب صوم عشر ذي احلجة ،وآكده التاسع ،وهو يوم عرفة ،إمجاعا"(.)2

-4

املذهب املالكي:

وندب صوم ابقي غالب عشر ذي احلجة أو مسي التسعة عشرة تسمية للجزء ابسم
كله(.)3

-5

املذهب الشافعي:

ومن املسنون صوم شعبان ،ومنه صوم األايم التسعة من أول ذي احلجةـ ،وجاءت يف هذا
كله أحاديث كثرية(.)4
ويسن أيضا صوم الثمانية أايم قبل يوم عرفة ،كما صرح به يف الروضة ،ومل خيصه بغري احلاج
فيسن صومها للحاج وغريه(.)5

-6

املذهب احلنبلي:

فصل :وأايم عشر ذي احلجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها ،ويستحب
االجتهاد يف العبادة ،فيها ملا روى ابن عباس قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
( )1الدراري املضية شرح الدرر البهية [ ،]178/ 2الروضة الندية شرح الدرر البهية [.]233/ 1
( )2الفروع ( ،)108/3من كتب احلنابلة.
( )3منح اجلليل شرح على خمتصر سيد خليل.]119/ 2[ .
( )4اجملموع شرح املهذب [.]386/ 6
()5مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج [.]446/ 1
17
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«ما من أايم العمل الصاحل فيهن أحب إَل هللا من هذه اْلايم العشر قالوا اي رسول هللا
وال اجلهاد ِف سبيل هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :وال اجلهاد ِف سبيل هللا
إال رجال خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» وهو حديث حسن صحيح،
وعن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :ما من أايم أحب إَل هللا عز و جل
أن يتعبد له فيها من عشر ذي احلجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل
ليلة منها بقيام ليلة القدر» وهذا حديث غريب أخرجه الرتمذي وروى أبو داود إبسناده
عن بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت« :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يصوم تسع ذي احلجة ويوم عاشوراء»(.)1

ويستحب صوم عشر ذي احلجة وآكده التاسع ،وهو يوم عرفة إمجاعاً(.)2
(و) يسن (صوم التسع من ذي احلجة)(.)3

( )1املغين [.]112/ 3
()2الفروع وتصحيح الفروع [ ، ]80/ 3اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلَلف [.]345/ 3
()3كشاف القناع عن منت اإلقناع [.]338/ 2
18
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-7

املذهب الظاهري:

قال ابن حزم رمحه هللا:
مسألة  -ونستحب صيام أايم العشر من ذي احلجة قبل النحر ،ملا حدثنا محام ،ان ابن
مفرج ،ان ابن األعرايب ،ان الدبري ،ان عبد الرزاق ،عن سفيان الثوري ،عن االعمش ،عن
مسلم البطني ،عن سعيد بن جبري ،عن ابن عباس قال :قال النيب صلى هللا عليه وسلم
«ما من أايم أحب إَل هللا فيهن العمل أو أفضل فيهن العمل من أايم العشر قيل:

ايرسول هللا وال اجلهاد قال :وال اجلهاد اال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك
بشئ»

قال أبو ُممد :هو عشر ذي احلجة ،والصوم عمل بر فصوم عرفة يدخل يف هذا أيضاً(.)1

()1احمللى ]19/ 7[ 794
19
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املبحث اْلامس :الوصااي العشر
وهذه وصااي عشر تفيد املسلم الغتنام مثل هذه الفرص ،فقد ال تعود وال تُعوض.

-8

الذكر:

شرعت العبادات من أجل ذكر هللا:
الصالة لِ ِذك ِري ﴾(.)1
فقال هللا عز وجل عن الصَلة ﴿ :وأقِ ِم َّ
وقال عز وجل عن صَلة اجلمعة ﴿ :اي أيُّـها الَّ ِذين آمنُوا إِذا نُ ِ
لصالةِ ِمن يـوِم
ودي لِ َّ
اجلمع ِة فاسعوا إَِل ِذك ِر َِّ
اَّلل وذ ُروا البـيع ذلِ ُكم خيـ ٌر ل ُكم إِن ُكنـتُم تـعل ُمون ﴾(.)2
ُُ
وشرعت اْلضاحي من أجل ذكر هللا.
قال تعاىل ﴿ :فِإذا قضيـتُم من ِ
اسك ُكم فاذ ُك ُروا َّ
اَّلل ك ِذك ِرُكم آابء ُكم أو أش َّد ِذك ًرا ﴾(.)3
قال تعاىل ﴿ :لِ ُك ِرل أ َُّم ٍة جعلنا منس ًكا ُهم َّن ِس ُكوهُ فال يُـنا ِزعُنَّك ِِف اْلم ِر وادعُ إَِل
ربِرك إِنَّك لعلى ُه ًدى ُمست ِق ٍيم ﴾(.)4
فيبدأ املسلم ابلتكبري املقيد ابلصلوات بعد فجر يوم عرفة لغري احلاج ،وبعد ظهر يوم النحر
للحاج ،والغري املقيد يبدأ من غروب َشس آخر يوم من شهر ذي القعدة ،وينتهي التكبري
املقيد وغري املقيد يف غروب َشس اليوم الثالث عشر من شهر ذي احلجة؛ وهو اليوم

([ )1طه.]14 :
([ )2اجلمعة.]9 :
([)3البقرة.]200 :
([)4احلج.]67 :
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الثالث من أايم التشريق( ،رابع أايم عيد األضحى) ً
قال تعاىل...﴿ :ويذ ُكروا اسم َِّ
اَّلل ِِف أ َّايٍم معلُوم ٍ
ات.)3(﴾ ...
ُ

وقد ثبت يف الصحيح أن ابن عمر ،وأَاب هريـرَة رضي هللا عنهَ« :يرج ِ
الس ِ
وق ِِف أ َّايِم
ان إَِل ُّ
ُ
ح َ ُ َ َ َ ُ ُ َح َ
ِ
َّاس بِتكبِ ِّيِمها»(.)4
العش ِر يُكِرِبان ،ويُكِرِبُ الن ُ

والذكر هو الذي جنى يونس عليه السَلم من بطن احلوت؛ قال تعاىل:
﴿ فـلوال أنَّهُ كان ِمن ال ُمسبِر ِحني ( )143للبِث ِِف بطنِ ِه إَِل يـوِم يُـبـعثُون ﴾(.)5
ِ
اضبا فظ َّن أن لن نـق ِدر علي ِه فـنادى ِِف الظُّلُم ِ
ِ
ات أن ال إِله
﴿ وذا النُّون إِذ ذهب ُمغ ً
ت ِمن الظَّالِ ِمني ﴾(.)6
إَِّال أنت ُسبحانك إِِرّن ُكن ُ
اجلهر ابلتحميد ،والتهليل ،والتكبري يف املساجد ،والطرقات ،واألسواق للرجال ،وإخفائها

للنساء(.)7
َّيب صلى هللا عليه وسلم قَ َال« :ما ِمن أ َّايٍم أعظم ِعند َِّ
ب
َع ِن ابح ِن عُ َمَرَ ،ع ِن النِ ِ
اَّلل ،وال أح ُّ
ُ

( )1إسناده صحيح ؛ حدثنا أبو األحوص ،عن أيب إسحاق ،عن األسود ،قال :كان عبد هللا بن (مسعود يكرب من
صَلة الفجر يوم عرفة إىل صَلة العصر من يوم النحر ،يقول  :هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب ) ال إله إال هللا  ،وهللا
أكرب هللا أكرب وهلل احلمد .أخرجه ابن أيب شيبة يف "مصنفه" ()5679
( )2قال ابن رحب رمحه هللا يف "فتح الباري له" (.)23 /9
ِ
ك مشتغلون ابلتلبية.
أهل املوسم فإهنم يكربون من صَلة الظهر يوم النحر؛ ألهنم قبل ذَل َ
هو قول حسن.
وحكاه عن سفيان بن عيينة ،وقالَ :
([ )3احلج.]28 - 26 :
( )4صحيح البخاري (.)20 /2
([ )5الصافات.]145 :
([ )6األنبياء.]87 :
لرج ِ
ِ
يح لِ رِ
يق لِلنِرس ِاء» أي
اّلِلُ َعنحهَُ ،ع ِن النِ ِ
صلَّى هللاُ َعلَحي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
)ع حن أَِيب ُهَريحـَرةَ َر ِض َي َّ
ال ،والتَّص ِف ُ
(َ 7
ال« :التَّسب ُ
َّيب َ
يف الصَلة ،متفق عليه؛ البخاري( ،)1203ومسلم(.)422
21
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إِلي ِه ِمن العم ِل فِي ِه َّن ِمن ه ِذهِ اْل َّايِم العش ِر ،فأكثِ ُروا فِي ِه َّن ِمن التـَّهلِ ِ
يل ،والتَّكبِ ِّي،
والتَّح ِم ِ
يد»(.)1
صيغة التكبّي:

حتصل السنة أبي صيغة لقوله تعاىل ﴿ :ولِتُكِرِبُوا َّ
اَّلل على ما هدا ُكم ولعلَّ ُكم تش ُك ُرون
﴾(.)2

احلَ حم ُد"(.)3
اّلِلُ أَ حكبَـ ُرَ ،وَِّّلِلِ ح
اّلِلُ أَ حكبَـ ُرَّ ،
اّلِلَُ ،و َّ
اّلِلُ أَ حكبَـ ُرَ ،ال إِلَهَ إَِّال َّ
"اّلِلُ أَ حكبَـ ُرَّ ،
َّ

ث َمَّرات"(.)4
"اّلِلُ أَ حكبَـ ُر َّ
َّ
اّلِلُ أَ حكبَـ ُر ،ثََلَ َ
احلمد"()5
َج ُّلَّ ،
اّلِلُ ،أَ حكبَـ ُر َكبِ ًريا َّ
"اّلِلُ أَ حكبَـ ُر َكبِ ًريا َّ
َّ
اّلِلُ أَ حكبَـ ُر َوَِّّلِلِ حَ ح ُ
اّلِلُ ،أَ حكبَـ ُر َوأ َ
اّلِل أَ حكبـر َكبِريا ،و ح ِ ِ ِ
اّلِلِ بكحرةً وأ ِ
اّلِلُ أَ حكبَـ ُرَ ،والَ نـَ حعبُ ُد َّإال َّ
َصيَلً َّ
اّلِلَ
احلَ حم ُد َّّلِل َكث ًرياَ ،و ُسحب َحا َن َّ ُ َ َ
َُّ َ ُ ً َ
ِِ
صَر َعحب َدهَُ ،وَهَزَم
ني لَهُ الدَّيح َنَ ،ولَحو َك ِرهَ الح َكافُِرو َن الَ إلَهَ َّإال َّ
خمُحلص َ
ص َد َق َو حع َدهَُ ،ونَ َ
اّلِلُ َو حح َدهُ َ
اّلِلُ(.)6
اب َو حح َدهُ الَ إلَهَ َّإال َّ
حاأل ح
َحَز َ
( )1صحيح ،أخرجه أمحد( ،)5446وابن أيب شيبة( ،)13919وغريمها ،من طريق جماهد ،عن ابن عمر مرفوعاً.
([)2البقرة.]185 :
ال:
يك ،قَ َ
يد بح ُن َه ُارو َن ،قَ َ
الَ :ح َّدثـَنَا َش ِر ٌ
( )3إسناده حسن (موقوف)؛ أخرجه ابن أيب شيبة(َ )5653ح َّدثـَنَا يَِز ُ
اَّللُ أكبـ ُر ،ال إِله إَِّال َّ
اَّللُ أكبـ ُرَّ ،
اان يـَ ُق َوال ِنَّ « :
اَّللُ،
اّلِلِ؟ قَ َ
ف َكا َن يُ َكِ ُرب َعلِ ٌّيَ ،و َعحب ُد َّ
ت ِألَِيب إِ حس َح َ
الَ :ك َ
اقَ :كحي َ
قُـحل ُ
اَّلل أكبـر ،وَِِّ
و َّ
َّلل احلم ُد».
اَّللُ أكبـ ُرُ َُّ ،
َخبَـَرَان ُمحَحي ٌد ؛ أ َّ
احلَ َس َن َكا َن
َن ح
يد بح ُن َه ُارو َن  ،قَ َ
( )4إسناده صحيح؛ أخرجه ابن شيبة(َ ،)5700ح َّدثـَنَا يَِز ُ
ال  :أ ح
اَّلل أكبـر  ،ثالث م َّر ٍ
يُ َكِ ُرب َّ :
ات.
اَّللُ أكبـ ُر َُّ ُ
( )5إسناده صحيح؛ أخرجه ابن شيبة(َ ،)5701ح َّدثـَنَا َحُي ََي بح ُن َسعِيدَ ،ع حن أَِيب بَ َّكارَ ،ع حن ِع حك ِرَمةََ ،ع ِن ابح ِن
اَّلل أكبـر وَِِّ
ِ
ِ
ّيا َّ
ّيا َّ
ولَّ :
َّلل احلم ُد.
َعبَّاس ،أَنَّهُ َكا َن يـَ ُق ُ
اَّللُ ،أكبـ ُر كب ً
اَّللُ أكبـ ُر كب ً
اَّللُ ،أكبـ ُر وأج ُّلُ َُّ ،
( )6قال َّ
اّلِلُ أَ حكبَـُر " فَـيَـحب َدأُ
الشافِ ِع ُّيرمحه هللا :تعاىل َوالتَّ حكبِريُ َك َما َكبَّـَر َر ُس ُ
الصَلَةِ " َّ
ول َّ
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم ِيف َّ
حِ
اّلِلُ أَ حكبَـُر
اّلِلُ أَ حكبَـُر " َح َّىت يـَ ُقوَهلَا ثََلَ ًثَ ،وإِ حن َز َاد تَ حكبِ ًريا فَ َح َس ٌنَ ،وإِ حن َز َاد فَـ َق َ
اإل َم ُام فَـيَـ ُق ُ
الَّ :
اّلِلُ أَ حكبَـُر َّ
اّلِلُ أَ حكبَـُر َّ
ولَّ " :
22
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والتكبري يف هذا الزمان صار من السنن املهجورة ،والسيما يف أول العشر فَل تكاد تسمعه
إال من القليل ،فينبغي اجلهر به إحياء للسنة وتذكرياً للغافلني.

قال البخاري رمحه هللا ِف صحيحه:
ِِ
ِ ِ ِِ
َوَكا َن عُ َم ُر رضي هللا عنه« ،يُكِرِبُ ِِف قُـبَّته ِب ًًن فـيسمعُهُ أه ُل املسجد ،فـيُكِرِبُون ويُكِرِبُ
ِ
ِ
ِ
ّيا» َوَكا َن ابح ُن عُ َمَر «يُكِرِبُ ِِبِ ًًن تِلك اْل َّايم ،وخلف
أه ُل اْلسواق ح ََّّت تـرت َّج م ًًن تكب ً
اش ِه وِِف فُسط ِ
ات وعلى فِر ِ
الصلو ِ
اط ِه وَملِ ِس ِه ،وَمشاهُ تِلك اْل َّايم ِ
ت
َّ
ُج ًيعا» َوَكانَ ح
َمحي ُمونَةُ« :تُكِرِبُ يـوم النَّح ِر» َوُك َّن «النِرساءُ يُكِرِبن خلف أابن ب ِن عُثمان ،وعُمر ب ِن عب ِد
الرج ِ
الع ِزي ِز لي ِاِل التَّش ِر ِيق مع رِ
ال ِِف املس ِج ِد»(.)1
ِ
س بح َن َمالِك َوَحَن ُن َغ ِاد َاي ِن ِم حن ِم ًىن إِ َىل َعَرفَات
ُُمَ َّم ُد بح ُن أَِيب بَكحر الثَّـ َقف ُّي ،قَ َالَ :سأَلح ُ
ت أَنَ َ
ِ
َّيب صلى هللا عليه وسلم؟ قَ َال« :كان يُـلِرِب املُلِرِب،
صنَـعُو َن َم َع النِ ِ
َع ِن التَّـحلبِيَةَ ،كحي َ
ف ُكحنـتُ حم تَ ح
ال يُـنك ُر علي ِه ،ويُكِرِبُ املُكِرِبُ ،فال يُـنك ُر علي ِه»(.)2
وروى املروزي ،عن ميمون بن مهران ،قال :أدركت الناس وإهنم ليكربون يف العشر ،حىت
كنت أشبهه ابألمواج من كثرهتا ،ويقول :إن الناس قد نقصوا يف تركهم التكبري.
وهو مذهب أمحد ،ونص على أنه جيهر به وهو مذهب أمحد ،ونص على أنه جيهر به (.)3

احلمد َِّّلِلِ َكثِريا ،وسبحا َن َِّ
اّلِل أَ حكبـر ،والَ نـَعب ُد َّإال َّ ِ ِ
ِ
ني لَهُ الدَّيح َنَ ،ولَحو َك ِرهَ الح َكافُِرو َن الَ
َكبِ ًرياَ ،و حَ ح ُ
اّلِلَ خمُحلص َ
اّلِل بُكَحرةً َوأَصيَلً َُّ َ ُ َ ح ُ
ً َ ُح َ
اّلِلَُ ،واَ َّّلِلُ أَ حكبَـُر " فَ َح َس ٌن َوَما َز َاد َم َع
اب َو حح َدهُ الَ إلَهَ َّإال َّ
إلَهَ َّإال َّ
صَر َعحب َدهَُ ،وَهَزَم حاأل ح
ص َد َق َو حع َدهَُ ،ونَ َ
اّلِلُ َو حح َدهُ َ
َحَز َ
ه َذا ِمن ِذ حك ِر َِّ
ِ ِ
ِ
َجَزأَتحهَُ ،وإِ حن بَ َدأَ
َحبَـحبـتُهَُ ،غحيـَر أَِين أ ُِح ُّ
صَر َعلَى َواح َدة أ ح
اّلِل أ ح
ب أَ حن يـَحب َدأَ بثََلَث تَ حكبِ َريات نَ حس ًقاَ ،وإِ حن اقحـتَ َ
َ ح
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِِ
َّارةَ َعلَحيه[ .األم للشافعي تـ رفعت فوزي (.])521 /2
ب َش حيء م حن الذ حك ِر قَـحب َل التَّ حكبري أ حَو َملح ََيحت ابلتَّ حكبري فََلَ َكف َ

( )1صحيح البخاري(.)20/2

( )2متفق عليه؛ البخاري( ،)970ومسلم(.)1285
( )3فتح الباري البن رجب (.)9 /9
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-9

الصالة:

يستحب التبكّي إَل الفرائض ،واحملافظة عليها.
الصالةِ الوسطى وقُوموا َِِّ
الصلو ِ
َّلل قانِتِني ﴾(.)1
ات و َّ
قال تعاىل ﴿ :حافِظُوا على َّ
ُ
ُ
قَ َال عب ُد َِّ
ول َِّ
تَ :اي
ت َر ُس َ
اّلِل صلى هللا عليه وسلم قُـحل ُ
اّلِل بح ُن َم حسعُود رضي هللا عنهَ :سأَلح ُ
َح
ِ ِ
َي؟ قَ َالُُ « :ثَّ بُِّر
ض ُل؟ قَ َالَّ « :
َر ُس َ
ول َّ
تُ :مثَّ أ ٌّ
اّلِلِ ،أ ُّ
الع َم ِل أَفح َ
الصالةُ على ميقاِتا» ،قُـحل ُ
َي َ
يل َِّ
ِ
ت َعن رس ِ
اد ِِف سبِ ِ
اّلِلِ صلى هللا
ول َّ
تُ :مثَّ أ ٌّ
َي؟ قَ َال« :اجلِه ُ
الوالدي ِن» ،قُـحل ُ
اَّلل» فَ َس َك ُّ ح َ ُ
استَـَزحدتُهُ لََز َادِين(.)2
عليه وسلمَ ،ولَ ِو ح
ويستحب اجللوس ِف املصلى.
َع حن أَِيب ُهَريحـَرَة :أ َّ
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم قَ َال« :املالئِكةُ تُصلِري على أح ِد ُكم ما
َن َر ُس َ
ول َّ
ول :اللَّ ُه َّم اغ ِفر لهُ ،اللَّ ُه َّم ارمحهُ»(.)3
دام ِِف ُمص َّالهُ الَّ ِذي صلَّى فِ ِيه ،ما مل ُحي ِدث ،تـ ُق ُ

ويستحب انتظار الصالة بعد الصالة.
َع حن أَِيب ُهَريحـَرَة ،أ َّ
ول هللاِ صلى هللا عليه وسلم قَ َال« :أال أ ُدلُّ ُكم على ما ْي ُحو هللاُ بِ ِه
َن َر ُس َ
ضِ
الدرج ِ
اْلطااي ،ويـرف ُع بِ ِه َّ
وء على
ات؟» قَالُوا بَـلَى َاي َر ُس َ
ول هللاِ قَ َال« :إِسباغُ ال ُو ُ
ِ
ِِ ِ
الصالةِ ،فذلِ ُك ُم رِ
ط»(.)4
الراب ُ
الصالةِ بـعد َّ
ار َّ
المكا ِره ،وكثـرةُ اْلُطا إَِل المساجد ،وانتظ ُ
ويستحب اإلكثار من النوافل.
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم« :إِ َّن َّ
اَّلل تـعاَل قال
فع حن أَِيب ُهَريحـَرَة رضي هللا عنه قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ول َّ
َ
([ )1البقرة.]238 :

( )2متفق عليه؛ البخاري( ،)2782ومسلم(.)85
( )3متفق عليه؛ البخاري( ،)445ومسلم(.)659
( )4صحيح مسلم(.)251
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من عادى ِِل ولِيًّا ،فـقد آذنـتُهُ ِابحلر ِ
ِل َِمَّا
ِل عب ِدي بِشي ٍء أح َّ
ب إِ َّ
ب وما تـق َّرب إِ َّ
ِل ِابلنـَّوافِ ِل ح ََّّت أ ِ
ت علي ِه ،وال يـز ُ ِ
ت
ب إِ َّ
ُحبَّهُ ،فِإذا أحبـبـتُهُُ ،كن ُ
افـتـرض ُ
ال عبدي يـتـق َّر ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ش َِبا ،وِرجلهُ الَِِّت ْي ِشي
َسعهُ الَّذي يسم ُع بِه ،وبصرهُ الَّذي يُـبص ُر بِه ،ويدهُ الَِِّت يـبط ُ
َِبا ،وإن سأل ِين أعطيـتُهُ ،ولئِ ِن استـعاذِّن ْل ُِعيذنَّهُ»(.)1
وعن ثـَواب َن موَىل رس ِ ِ
ول هللاِ صلى هللا عليه وسلم،
ت َر ُس َ
ول هللا صلى هللا عليه وسلمَ ،سأَلح ُ
ح َ َح َ ُ
َّلل ،فِإنَّك ال تسج ُد َِِّ
ود َِِّ
ِ
ِ
السج ِ
ِ
َّلل سجدةً،
َح ُّ
ُ
ب حاأل حَع َمال إِ َىل هللا فَـ َق َال« :عليك بِكثـرة ُّ ُ
أَ
إَِّال رفـعك هللاُ َِبا درجةً ،وح َّ
ط عنك َِبا خ ِطيئةً»( ،)2وهذا يف كل وقت.
وغريهم من األعمال الصاحلات ،والقرابت اليت يضيق املقام لذكرها.

 -10الصدقات:

فَل تنس الفقراء وال الضعفاء ،وال املساكني ،وال األرامل ،وأن تعطيهم وحتسن إليهم ،كما
أعطاك هللا وأحسن إليك.
َن النَِّيب صلى هللا عليه وسلم قَ َال« :ما ِمن يـوٍم يصبِح ِ
اد
العب ُ
َع حن أَِيب ُهَريحـَرةَ رضي هللا عنه ،أ َّ َّ
ُ ُ
فِ ِيه ،إَِّال ملك ِ
ول اآلخ ُر :اللَّ ُه َّم
ان يـن ِزال ِن ،فـيـ ُق ُ
ول أح ُد ُمها :اللَّ ُه َّم أع ِط ُمن ِف ًقا خل ًفا ،ويـ ُق ُ
أع ِط َُم ِس ًكا تـل ًفا»(.)3
واإلنفاق يكون ِف الليل والنهار ،وِف السر والعلن.
ف
﴿ الَّ ِذين يُـن ِف ُقون أمواهلُم ِابللَّي ِل والنـَّها ِر ِس ًّرا وعالنِيةً فـل ُهم أج ُرُهم ِعند ررَبِِم وال خو ٌ

( )1أخرجه البخاري( ،)6502دون الكتب التسعة ،ويف سنده خالد بن خملد ،وقد تكلم فيه مجاعة من أئمة اجلرح
والتعديل  ،وقال الذهيب يف "ميزان االعتدال"((( )641 /1هذا حديث غريب جدا ،ولوال هيبة اجلامع الصحيح
لعدوه يف منكرات خالد بن خملد ،وذلك لغرابة لفظه)) وانظر فتح الباري البن حجر(.)341/11
( )2صحيح مسلم(.)488

( )3متفق عليه؛ البخاري( ،)1442ومسلم(.)1010
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علي ِهم وال ُهم حيزنُون ﴾ (.)1

وتدبر قول هللا عز وجل يف هذه اآلية ،وهو يضرب لك أضعاف أجرك وثوابك.
يل َِّ
﴿ مث ُل الَّ ِذين يُـن ِف ُقون أمواهلُم ِِف سبِ ِ
اَّلل كمث ِل حبَّ ٍة أنـبـتت سبع سنابِل ِِف ُك ِرل ُسنـبُـل ٍة
اَّلل يض ِ
ِ
ف لِمن يشاء و َّ ِ ِ
ٍ
يم ﴾ (.)2
اع ُ
مائةُ حبَّة و َُّ ُ
اَّللُ واس ٌع عل ٌ
ُ
 -11الصيام:
الصيام من أفضل األعمال ،ألن هللا عز وجل تكفل بثواهبا كما يف احلديث القدسي:
اّلِلُُ :ك ُّل
ول :قَ َال َر ُس ُ
فعن أَِيب ُهَريحـَرَة رضي هللا عنه ،يَـ ُق ُ
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم " :قَ َال َّ
ول َّ
الصيام ،فَِإنَّه ِيل وأ ََان أَج ِزي بِِه ،و ِ
ِ
الصيَ ُام ُجنَّةٌ.)3(» ..
َع َم ِل ابح ِن َ
آد َم لَهُ ،إَِّال َ َ ُ َ ح
َ
صوم النِب صلى هللا عليه وسلم ِف هذه التسع:
ورد حديثان يف الباب:
ص ِم العشر»(.)4
األولَ :ع حن َعائِ َشةَ ~« :أ َّن النِ َّ
َِّب صلى هللا عليه وسلم مل ي ُ
واآلخرَ :ع حن ُهنَـحي َد َة بح ِن َخالِدَ ،ع ِن حامَرأَتِِهَ ،ع حن بَـ حع ِ
َّيب صلى هللا عليه وسلم
ض ،أ حَزَو ِاج النِ ِ
ول َِّ
وم تِسع ِذي احلِ َّج ِة ،ويـوم عا ُشوراء،
ت« :كان ر ُس ُ
قَالَ ح
اَّلل صلى هللا عليه وسلم ي ُ
ص ُ

([)1البقرة.]274 :
([)2البقرة.]261 :

( )3متفق عليه؛ البخاري( ،)1904ومسلم(.)1151
( )4صحيح مسلم (.)1176-10
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وثالثة أ َّايٍم ِمن ُك ِل شه ٍر ،أ َّول اثـنـ ِ
ني ِمن َّ
الشه ِر واْل ِميس»( ،)1وعلى افرتاض صحته
ر
كيف اجلمع بينهما.

 -1إثبات الصوم أوىل من نفيه ،ألن املثبت مقدم على النايف(.)2

 -2مل َتر النيب صلى هللا عليه وسلم صامهم أمامها كما جاء يف رواية أخرى(.)3
 -3قال النووي رمحه هللا :فقال العلماء هو متأول على أهنا مل تره وال يلزم منه تركه يف
نفس األمر ألنه صلى هللا عليه وسلم كان يكون عندها يف يوم من تسعة أايم ،والباقي
عند ابقي أمهات املؤمنني رضي هللا عنهن أو لعله صلى هللا عليه وسلم كان يصوم بعضه
يف بعض األوقات وكله يف بعضها ويرتكه يف بعضها لعارض سفر ،أو مرض ،أو غريمها،

وهبذا جيمع بني األحاديث(.)4
قال النووي رمحه هللا:

قول عائشة (ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صائما ِف العشر قط) ويف رواية مل
يصم العشر قال العلماء هذا احلديث مما يوهم كراهة صوم العشر ،واملراد ابلعشر هنا األايم
التسعة من أول ذي احلجة ،قالوا :وهذا مما يتأول فليس يف صوم هذه التسعة كراهة ،بل
هي مستحبة استحباابً شديداً السيما التاسع منها؛ وهو يوم عرفة ،وقد سبقت األحاديث
( )1مضطرب سنداً ومتناً ،أخرجه أبو داود( ،)2437وأمحد( ،)22334وغريمها .وقد ضعفه الزيلعي يف "نصب
الراية"( )157/3وغريه من أهل العلم .وإن كان بعض أهل العلم ضعف احلديث فَل َينع من الصيام ألنه من العمل
الصاحل الذي حث النيب صلى هللا عليه وسلم عليه

( )2قال البيهقي رمحه هللا :بعد ما ذكر حديث حفصة رضي هللا عنها" وهذا احلديث أوىل مع ما سبق ذكره من
احلديث الذي روي عن عائشة أهنا قالت« :ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صائما ِف العشر قط» ألن

هذا مثبت فهو أوىل من النايف "فضائل األوقات للبيهقي" (ص.)348
ت رسول ِ
ِ ِ
هللا صلَّى هللاُ علي ِه وسلَّم صائِ ًما ِِف العش ِر ق ُّ
ط» صحيح
(َ )3ع حن َعائ َشةَ َرض َي هللاُ َعحنـ َها ،قَالَ ح
ت« :ما رأي ُ ُ
مسلم (.)1176 -9
()4اجملموع للنووي (.)414/6
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يف فضله وثبت يف صحيح البخاري إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ما من أايم
العمل الصاحل فيها أفضل منه يف هذه يعين العشر األوائل من ذي احلجة فيتأول قوهلا مل
يصم العشر أنه مل يصمه)(.)1

 -12أداء احلج والعمرة:
إن من أفضل ما يعمل يف هذه العشر حج بيت هللا احلرام ،فمن وفقه هللا تعاىل حلج بيته،
وقام أبداء نسكه على الوجه املطلوب فله نصيب من حديث النيب صلى هللا عليه وسلم.
فع حن أَِيب ُهَريحـَرَة رضي هللا عنه :أ َّ
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم قَ َال:
َن َر ُس َ
ول َّ
َ
ِ
ِ
ور( )2ليس لهُ جزاءٌ إَِّال اجلنَّةُ»(.)3
«العُمرةُ إَِل العُمرة ك َّفارةٌ لما بـيـنـ ُهما ،واحل ُّج املبـ ُر ُ
ول َِّ
وع حن أَِيب ُهَريحـَرةَ ،أ َّ
ض ُل؟ فَـ َق َال« :إِْيا ٌن
َن َر ُس َ
صلَّى هللاُ َعلَحي ِه َو َسلَّ َم ُسئِ َل :أ ُّ
الع َم ِل أَفح َ
َ
َي َ
اّلِل َ
اَّلل» قِ
يل َِّ
ِاب َِّ
َّلل ورسولِ ِه» .قِيلُ :مثَّ ماذَا؟ قَ َال« :اجلِ
اد ِِف سبِ
ِ
ج
ه
يلُ :مثَّ َماذَا؟ قَ َال« :ح ٌّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ور»(.)4
مبـ ُر ٌ
اّلِلِ صلى هللا عليه وسلم« :من ح َّج هذا
اّلِلُ َعحنهُ ،قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
ول َّ
وع حن أَِيب ُهَريحـَرةَ َر ِض َي َّ
َ
ُمه»()6( )5
سق ،رجع كما ولدتهُ أ ُّ ُ
البـيت ،فـلم يـرفُث ،ومل يـف ُ
 -13قراءة القرآن:
()1شرح النووي على مسلم ()71 /8
( )2مربور :أي مقبول وهو الذي ال يقع فيه ارتكاب ذنب.
( )3متفق عليه؛ البخاري( ،)1773ومسلم(.)1349
( )4متفق عليه؛ البخاري( ،)26ومسلم(.)48

( ) 5يرفث :أي من الرفث ،ويطلق على اجلماع ،وعلى ذكر اجلماع ،وخاصة مع وجود النساء وعلى الفحش يف
القول.
يفسق من الفسوق :وهو اخلروج عن حدود الشريعة من قول أو فعل.
كما ولدته :أي نقياً من الذنوب.
( )6متفق عليه؛ البخاري( ،)1819ومسلم(.)1350
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فاستزد يف هذه اآلايم املباركات بزايدة يف وردك للقرآن ،وإن مل يكن لك ورد فابدأ بقراءة
القرآن وتدبره والعمل أبحكامه ،وال هتجره فالرسول اشتكى لربه للذين يهجروه.
ِ َّ
ورا ﴾(.)1
الر ُس ُ
قال تعاىل ﴿ :وقال َّ
ول اي ر ِر
ب إِ َّن قـومي اَّت ُذوا هذا ال ُقرآن مه ُج ً
فهناك بعض الناس يهجرون القرآن فَل تكن منهم ،وكن ممن قال هللا فيهم:
ِ
﴿ إِ َّن الَّ ِذين يـتـلُون كِتاب َِّ
اهم ِس ًّرا وعالنِيةً يـر ُجون
اَّلل وأق ُاموا َّ
الصالة وأنـف ُقوا َمَّا رزقـن ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ور ()30
ور ش ُك ٌ
ُجورُهم وي ِزيد ُهم من فضله إِنَّهُ غ ُف ٌ
َتارًة لن تـبُور ( )29ليُـوفريـ ُهم أ ُ
﴾(.)2
وقال عز وجل لنبيه صلى هللا عليه وسلم ﴿ :ورترِ ِل ال ُقرآن تـرتِ ًيال ﴾(.)3
 -14اإلْيان والعمل الصاحل:

فاإلَيان ابهلل ،والعمل الصاحل هلما أثر عظيم يف زايدة اإلَيان.
الص ِ
احل ِ
ات أ َّن هلُم جن ٍ
َّات َت ِري ِمن َتتِها
ش ِر الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ
قال تعاىل ﴿ :وب ِر
ار ُكلَّما ُرِزقُوا ِمنـها ِمن َثرةٍ ِرزقًا قالُوا هذا الَّ ِذي ُرِزقـنا ِمن قـب ُل وأُتُوا بِ ِه ُمتش ِاَبًا
اْلنـه ُ
وهلم فِيها أزواج مط َّهرةٌ وهم فِيها خالِدون ()4(﴾ )25
ُ
ُ
ُ
ٌُ
ِ
الص ِ
احل ِ
َّهم ِِف اْلر ِ
وقال ﴿ :وعد َّ
ض كما
اَّللُ الَّ ِذين آمنُوا ِمن ُكم وع ِملُوا َّ
ات ليستخلفنـ ُ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّهم ِمن بـع ِد
استخلف الَّذين من قـبل ِهم وليُم ركن َّن هلُم دينـ ُه ُم الَّذي ارتضى هلُم وليُـب ردلنـ ُ
خوفِ ِهم أمنًا ﴾(.)5

([ )1الفرقان.]30 :
([)2فاطر.]30 ،29 :
([)3املزمل.]4 :
([)4البقرة.]26 ،25 :
([ )5النور.]55 :
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الص ِ
احل ِ
الرمح ُن ُودًّا ﴾(.)1
وقال ﴿ :إِ َّن الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ
ات سيجع ُل هلُ ُم َّ
وقال﴿ :إِ ََّّن جعلنا ما على اْلر ِ
ض ِزينةً هلا لِنـبـلُو ُهم أيُّـ ُهم أحس ُن عم ًال﴾(.)2
وقال﴿ :الَّ ِذي خلق الموت واحلياة لِيـبـلُوُكم أيُّ ُكم أحس ُن عم ًال و ُهو الع ِز ُيز
ور﴾(.)3
الحغَ ُف ُ
 -15صيام يوم عرفة:
فمن مل يستطع صيام التسع فأمامك فرصة مثينة أال وهي صيام يوم عرفة ،فلو صمته حق
الصيام ،فلك تكفري سنة ماضية وسنة بعدها ،ويتأكد صوم يوم عرفة ،ملا ثبت عنه صلى
هللا عليه وسلم أنه قال« :أحت ِسب على ِ
السنة الَِِّت
السنة الَِِّت قـبـلهُ و َّ
هللا أن يُك رِفر َّ
ُ
بـعدهُ»(.)4
لكن من كان يف عرفة حاجاً فإنه ال يستحب له الصوم ،ألن النيب صلى هللا عليه وسلم
وقف بعرفة مفطراً.
فع حن َمحي ُمونَةَ رضي هللا عنه :أ َّ
َّاس َش ُّكوا ِيف ِصيَ ِام النِ ِ
َّيب صلى هللا عليه وسلم يَـ حوَم َعَرفَةَ
َ
َن الن َ
ِ
ِ ِ ()6
«فأرسلت إِلي ِه ِِِبال ٍ
َّاس يـنظُُرون»(.)7
ب( )5و ُهو واقِ ٌ
ف ِِف املوقف فش ِرب منهُ والن ُ

([ )1مرمي.]96 :
([)2الكهف.]7 :
([ )3امللك.]2 :

( )4صحيح مسلم (.)818 /2
(ِ )5بَلب :أي اإلانء الذي ُيلب فيه اللنب وقيل هو اللنب احمللوب.
( )6املوقف :أي يف عرفة.
( )7متفق عليه؛ البخاري( ،)1989ومسلم(.)1124

30



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net

 -16املواساة:

اخلُ حد ِر ِي،
مواساة األهل ،واجلريان ،واألصحاب ،واألصدقاء ،وتعطف عليهم ف َع حن أَِيب َسعِيد ح
َّيب صلى هللا عليه وسلم إِ حذ جاء رجل علَى ر ِ
احلَة لَهُ ،قَ َال:
قَ َال :بَـحيـنَ َما َحَن ُن ِيف َس َفر َم َع النِ ِ
َ َ ٌَُ َ َ
ف بصره ََيِينًا وَِش ًاال ،فَـ َق َال رس ُ ِ
ول هللا صلى هللا عليه وسلم« :من كان معهُ
ََ
فَ َج َع َل يَ ح
ص ِر ُ َ َ َ ُ
َُ
فض ُل ظه ٍر ،فـليـعُد بِ ِه على من ال ظهر لهُ ،ومن كان لهُ فض ٌل ِمن ز ٍاد ،فـليـعُد بِ ِه على
ِ
من ال زاد لهُ» ،قَ َال :فَ َذ َكر ِمن أ ِ ِ
َحد ِمنَّا ِيف
َ ح ح
َصنَاف الح َمال َما ذَ َكَر َح َّىت َرأَيحـنَا أَنَّهُ َال َح َّق أل َ
ضل(.)1
فَ ح
 -17اْلضحية:
ومن األعمال الصاحلة يف هذا العشر ،التقرب إىل هللا تعاىل بذبح األضاحي ،واستسماهنا،
واستحساهنا ،وبذل املال يف سبيل هللا تعاىل ،وهذا خبَلف األضحية اليت تكون بعد صَلة
العيد.
ِ
ف َع حن أَنَ ِ
َّيب صلى هللا عليه وسلمَ « :م حن َذبَ َح قَـحب َل
س بح ِن َمالك رضي هللا عنه ،قَ َال :قَ َال النِ ُّ
الصَلَةِ فَِإَّمنَا ذَبح لِنَـ حف ِس ِه ،ومن ذَبح بـع َد َّ ِ
َّ
اب ُسنَّةَ
ََ ح َ َ َح
الصَلَة فَـ َق حد ََتَّ نُ ُس ُكهَُ ،وأ َ
َص َ
ََ
ِِ
ني»(.)2
املُ حسلم َ
ني أملح ِ
َِّب صلى هللا عليه وسلم بِكبش ِ
ني
َع حن أَنَس رضي هللا عنه ،قَ َال« :ض َّحى النِ ُّ
صف ِ
ني( ،)3ذِب ُهما بِي ِدهِ ،وَسَّى وكبَّـر ،ووضع ِرجلهُ على ِ
أقـرنـ ِ
اح ِهما»(.)2( )1
( )1صحيح مسلم (.)1728

( )2صحيح البخاري(.)5546
(( )3أملحني) :قال ابن األعرايب وغريه" :األملح هو األبيض اخلالص البياض .وقال األصمعي :هو األبيض ويشوبه
شيء من السواد".
(أقرنني) :أي لكل واحد منهما قرانن حسنان
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ومن عزم على التضحية فَل َيخذ من شعره وأظفاره شيئاً حىت يضحي.
َع حن أُِم َسلَ َمةَ أ َّ
َّيب صلى هللا عليه وسلم قَ َال« :من كان لهُ ِذب ٌح يذِبُهُ فِإذا أ ُِه َّل ِهال ُل
َن النِ َّ
ِذي احلِ َّج ِة ،فال َي ُخذ َّن ِمن شع ِرهِ ،وال ِمن أظفا ِرهِ شيـئًا ح ََّّت يُض ِرحي»(.)3
وهذه الوصااي ليست على سبيل احلصر ،وإمنا على سبيل املثال ،فهناك من األعمال
الصاحلة اليت ال يستغىن عنها العبد يف حياته كرب الوالدين ،والدعاء هلما ،واملشي يف
اجلنائز ،وزايرة املريض ،والقيام و ...فاملوفق من وفقه هللا عز وجل.

(( )1صفاحهما) أي صفحة العنق وهي جانبه وإمنا فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن ،لئَل تضطرب الذبيحة
برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه.
( )2متفق عليه؛ البخاري( ،)5565ومسلم(.)1966
( )3صحيح مسلم(.)1977
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املبحث السادس:ماذا بعد العشر:
مواسم الطاعات عبارة عن مواسم لشحن اإلنسان ،فاجعل هذه العشر منطلق للعيش بَل
عصيان ،واملوت على طاعة الرمحن.
فاملداومة على الذكر واألذكار ،وعلى الصَلة والصدقات ،والفرائض والنوافل ،وتَلوة
القرآن وتدبره ،والصيام والقيام ،وغريهم ،مما تفتح على اإلنسان أبواب خري ،ورمحات.
فكان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا عمل عمَل ثبته.
ول ِ
ِ
هللا صلى هللا عليه وسلم إِذا ع ِمل عم ًال أثـبـتهُ ،وكان
ت« :كان ر ُس ُ
فع حن َعائ َشةَ ،قَالَ ح
َ
إِذا َّنم ِمن اللَّي ِل ،أو م ِرض ،صلَّى ِمن النـَّها ِر ثِنـِت عشرة ركعة»()1
ً
وأحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل.
ول َِّ
فع حن َعائِ َشةَ :أ َّ
اّلِل صلى هللا عليه وسلم قَ َال« :س رِد ُدوا وقا ِربُوا ،واعل ُموا أن لن
َن َر ُس َ
َ
اَّلل أدومها وإِن قل»()2
ِ
ب اْلعم ِ
يُد ِخل أحد ُكم عملُهُ اجلنَّة ،وأ َّن أح َّ
َّ
ال إَِل َّ ُ
فاصنع لنفسك جدوالً ولتؤسس حياتك وتغتنمها قبل مماتك.
وصل اللهم على سيدَّن حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ر

( )1صحيح مسلم(.)746

( )2متفق عليه؛ البخاري( ،)6464ومسلم(.)783
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