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   عشر ذي احلجة فضائل وخصائص :خطبة مجعه بعنوان
  م٢٠١٦ / ٩ / ٢ –ه ١٤٣٧ حجة ذو ال١ :بتاريخ

 
ٍخصوصية أمة محمد بنفحات وبركات: العنصر األول ٍ.  
  .عشر  ذي الحجةفضائل وخصائص : العنصر الثاني
 . اغتنام العشريالوصايا العشر ف: العنصر الثالث

 
  .محمد بنفحات وبركات خصوصية أمة: العنصر األول

ــاد اهللا أن جعــل هلــم مواســم للطاعــات تتــضاعف فيهــا احلــسنات، وترفــع فيهــا صــلى اهللا عليــه وســلم  مــن فــضل اهللا تعــايل علــى أمــة حممــد :عب
 والــسيئات، فالــسعيد مــن اغتــنم هــذه األوقــات وتعــرض هلــذه النفحــات، ومــن هــذه النفحــات العــشر الــدرجات، ويغفــر فيهــا كثــري مــن املعاصــي

ُّ مـا مـن أيـام العمـل الـصاحل فيهـا أحـب إىل : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول،ابن عباسعن  أخرج البخاريقد ف، األوائل من ذي احلجة ُ َّ ُ ٍ َّ ِ
َالله من هذه األيام يعين أيام ا َّ َّ ِ ِ َيا رسول الله ، وال اجلهاد يف سبيل الله ؟ قال : ِلعشر ، قالوا َِّ َِ ِ َِّ َِّ ِوال اجلهاد يف سبيل الله ، إال رجل خـرج بنفـسه : ُ ِ ِ َِ ٌَ َّ َّ ِ ُ

ٍوماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء  َ ِ ِ ِْ َفـعلـوا اخليــر دهـرا :" علـى اغتنـام هـذه النفحـات حيـث قـالصلى اهللا عليه وسـلم، هلذا حثنا ".ِ ْ َ َ َْ َ ْكم، وْ ُتـعرضـوا ُ ََّ َ
َْلنـفحات رمح َ ِ َ ِة اهللاَِ ِِ فإن هللا نـفحات من رمحته،ِ ٍِ ََ ِ، يصيب &َّ ُ ِ ِا من يـشاء مـن عبـاده، وُ ِ ُ َ َ ْ َسـلوا اهللاَ ْ أن يـستـر عـوراتكم، وَ ُ ِ َ ْْ َ َُ َ ْأن يــؤمن روعـاتكم ْ ُ ِ َ َْ َ َ ِّ ُ  أخرجـه "(ْ

ف مـن رنا إىل أعمار األمم السابقة لوجدنا أ/ـم كـانوا يعيـشون املئـات بـل اآلال، ولو نظ)  وحسنه األلباين يف الصحيحةابن أيب الدنيا والطرباين
ًولقـد أرسـلنا نوحـا إىل قـومـه فـلبـث فـيهم ألـف سـنة إال مخـسني عامـا { :  سـنة، قـال تعـاىل٩٥٠، فهذا نـوح عليـه الـسالم لبـث يف قومـه السنني ًَ َ ِ ٍ ِ َِْ َ ََِّ َِ ََ ََ َْ َْ ِ ِِ َ َ َْ ُ َْ ْ ْ ََ

َفأخذهم الطوفا َُّ ُ ُ َ َ َن وهم ظالمونَ ُُ َِ َ ْ  سنة، وعاش قبل البعثـة فـرتة وبعـد الطوفـان فـرتة، يعـين ٩٥٠، فمدة بعثة نوح عليه السالم )١٤: العنكبوت( }ُ
أكثر من ألف عام، فلو قارنت عمرك وحسبت صالتك وصومك وزكاتك ومجيـع أعمالـك يف عمـرك الـذي يـرتاوح بـني الـستني والـسبعني، كمـا 

فكــم تكــون ) السلــسلة الــصحيحة، األلبــاين "(أعمــار أمــيت مــا بــني الــستني إىل الــسبعني، وأقلهــم مــن جيــوز ذلــك" :قــال صــلى اهللا عليــه وســلم
 عـن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه، عـن النـيب أخـرج البخـاريوقـد أخربنـا صـلى اهللا عليـه وسـلم بـذلك، فقـد !! أعمالك بـني هـذه األعمـار املديـدة؟؟

َّخلـق اللـ :"صلى اهللا عليه وسـلم قـال َ َ ًه آدم وطولـه سـتون ذراعـا َ َ َِ َ ُّ ِ ُ ُُ ُ َ َفـلـم يــزل اخللـق يــنـقص حـىت اآلن  ......َ ْ ْ َّْ َ َ َُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ، فـاهللا زاد األمـم املاضـية بـسطة يف ".ََ
ًاجلــسم والعمـــر، ومـــا زال اخللــق يقـــصر طـــوال وعرضــا وعمـــرا حـــىت اآلن، لــذلك خـــص اهللا هـــذه األمــة بنفحـــات تتمثـــل يف أوقــات قليلـــة تـــشمل  ً ً

 مدعمــة باألدلــة الــصحيحة محــات غزيــرة حــىت تلحــق هــذه األمــة غريهــا مــن األمــم يف األجــر والفــضل والثــواب، وإليــك بعــض األمثلــةفــضائل ور
  -:الصرحية من القرآن والسنة

  كثرة األجر مع قلة العمل وقصر الوقت: ًأوال
ٍ مـثلكم ومثـل أهـل الكتـابني ، كمثـل رجـل :" قـاللم صـلى اهللا عليـه وسـ أن رسول اهللا- رضي اهللا عنهما -عن ابن عمر  أخرج البخاريقد ف  ِ ِ ُ ُ

َاستأجر أجراء ، فقال  َ َُ ُمن يـعمل يل من غدوة إىل نصف النهار على قرياط ؟ فعملت اليهود ، مث قـال : ََ ِ َِ َ ٍ ِِ ِ ٍ َ َْ ُ ُ ْ َ ِمـن يـعمـل يل مـن نـصف النهـار إىل : َ ِ ِ ُ َ ْ َ َ
ِصالة العصر على قرياط ؟ فعملت النصارى ، مث قال  َِ َ ٍ ِ ِ من يـعمـل يل مـن العـصر إىل أن تغيـب الـشمس علـى قرياطـني ؟ فـأنتم هـم ، فغـضبت :ِ َِ َ ََ ُ َ ِ َِ ِ ُ َ ْ

ًمــا لنــا أكثــر عمــال وأقــل عطــاء ؟ قــال : فقــالوا ! اليهــود والنــصارى  َّ ً ِّهــل نـقــصتكم مــن حقكــم ؟ قــالوا : َ ِ ُ ْ َفــذلك فــضلي أوتيــه مــن : ال ، قــال : ََ ُ
  .صلى اهللا عليه وسلمل وقصر الوقت، خصوصية ألمة حممد ، فمضاعفة األجر مع قلة العم" . ُأشاء 
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  ليلة القدر تعدل ألف شهر: ًثانيا
َ ذكــر رجـال مـن بـين إسـرائيل لـبس الـسالح يف سـبيل اهللا ألـف شـهر، قــالصـلى اهللا عليـه وسـلمأن النـيب : عـن جماهـدقـال ابـن كثـري يف تفـسريه  ً :

َفـعجب املسلمون من ذلك، قال ٍ إنا أنزلناه يف ليـلة القـدر ومـا أدراك مـا ليـلـة القـدر ليـلـة القـدر خيــر مـن ألـف شـهر { :فأنزل اهللا عز وجل: َ ْ َ َِ ْ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َِ ٌِ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ُ َِّ{ 
ة، فمـا بالـك املاضـي سنة من األمم ٨٣اليت لبس ذلك الرجل السالح يف سبيل اهللا ألف شهر ، فليلة واحدة خري من عبادة ) ٣-١: القدر ( 
  .ً صادفتك ليلة القدر عشرين سنة مثاللو
  صيام يوم عرفه ويوم عاشوراء: ًثالثا

َصـــيام يــــوم عرفـــة :" فـــصيام يـــوم عرفـــة يكفـــر ذنـــوب ســـنتني؛ وصـــيام يـــوم عاشـــوراء؛ يكفـــر ذنـــوب ســـنة؛ ويف ذلـــك يقـــول صـــلى اهللا عليـــه وســـلم َََ ِْ َ َُ ِ
ْأحتسب على الله أن يكفر السنة اليت قـبـ َْ َِّ َ ََّ َ ِّ َ ُ ْ َ َِ َِّ ََ ُ ُه والـسنة الـيت بـعـدهَلـَ َ ْ َ َِّ َ ََّ َ ُوصـيام يــوم عاشـوراء أحتـسب علـى اللـه أن يكفـر الـسنة الـيت قـبـلـه؛ ُ َ َْ َْ َِّ َ َ َُّ َ ِّ َ ُ َ َْ َ َِ َِّ َ َُ ََ َ َِْ ُ ؛ )مـسلم( ."ِ

ء منـسوب إىل موسـى ، وقد قيل يف احلكمة يف ذلك إن يوم عاشورام عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراءوظاهره أن صيام يو: " ابن حجريقول
  .؛ وكأنه خصوصية ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم)فتح الباري "( . فلذلك كان أفضلمةاأله هذنيب يه السالم ويوم عرفة منسوب إىل عل
   مائة ألف صالةأفضل من  صالة في المسجد الحرام:ًارابع

ــيب  ٌدي هــذا أفــضل مــن ألــف صــالة فيمــا ســواه إال املــسجد احلــرام ، وصــالة يف ٌصــالة يف مــسج :" قــالصــلى اهللا عليــه وســلمفعــن جــابر أن الن َ َ ٍ ِ ْ ِ ُ
ُاملسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة فيما سواه ٍ ِ ِِ ِْ ُ يف املـسجد احلـرام أفـضل صالة واحـدة ، فـ)أخرجه أمحد وابن ماجه بإسنادين صحيحني." ِ

ً يومــا، هــذه ٢٠ أشــهر و٦ ســنة و٥٥ت يف اليــوم، مث الــسنني خلــرج النــاتج  صــلوا٥َّ مائــة ألــف صــالة، ولــو قــسمنا مائــة ألــف صــالة  علــى مــن
  !!! املسجد احلرام؟؟؟؟ يفًصالة واحدة فما بالك لو صليت شهرا أو شهرين

   جميع األمم السابقة يوم القيامة سبق أمة محمد:ًاخامس
 مـع أ/ـم األمـم الـسابقة يـوم القيامـة،مجيـع تـسبق  -هـا  مع قـصر أعمار– صلى اهللا عليه وسلم أمة حممد  كل هذه النفحات جعلت:عباد اهللا

صـلى  أنـه مسـع رسـول اهللا - رضـي اهللا عنـه -عـن أيب هريـرة  أخـرج البخـاريقـد بـذلك، فصـلى اهللا عليـه وسـلم كما بشرنا نبينـا قبلنا يف الدنيا؛ 
َحنن اآلخرون السابقون يوم القيامة ، بـيد أ: "  يقولاهللا عليه وسلم َْ َ َِ ِِ َ َ َُِ َّ ِنـهم أوتوا الكتاب من قبلنـا ُ َ َ ِ ُ ُ ْ ُ ، فمـع أن اليهـود والنـصارى قبلنـا يف الـدنيا إال "َّ
قــبلهم وســابقة هلــم يف البعــث واحلــساب ودخــول اجلنــة كمــا صــرحت بــذلك روايــة اإلمــام مــسلم حيــث قــال صــلى اهللا عليــه وســلم أن أمــة حممــد 

ْحنن اآلخرون األولون يـو ":صلى اهللا عليه وسلم َ َ َََُّ ْ ُْ ِ ُ ِم القيامةَْ َ َِْ َ وحنن أول من يدخل اجلنة ؛َ َّ ََ َ ْ َْ ُ ُ ْ ُ َّ ُ َْ ْبـيد أنـهم أوتـوا الكتـاب مـن قـبلنـا وأوتينـاه مـن بـعـدهم؛ َ ِْ ِ ِْ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َُ ُ ََ ْ َْ َ َ ْ ُ ُ َّ َ. 
ٍو أنك وضعت طعاما يف إناءل: ، أقول"  ٌلـة  وهنـاك أمث، ألعلـىُ وأردت أن تغرف منه؛ فـإن آخـر الطعـام وضـع هـو أول طعـام غـرف، وهللا املثـل اً

  .والسنة ، وأنت بذلك خبري يف معرفة بقية األمثلة من الكتاب ال يتسع املقام لذكرهاٌكثرية ملضاعفة األجر
فهـا حنـن نعـيش يف هـذه ) عـشر ذي احلجـة (  علـى اإلطـالق صلى اهللا عليـه وسـلمإن من أعظم نفحات أمة حممد   :أيها اإلخوة المسلمون

َاأليام مواسم اخلريات والطاعات الـيت أكرمنـا &ـا رب األرض والـسماوات، مواسـم الـصالح الـيت يـضاعف للمـؤمنني فيهـا مـن األجـور واألربـاح،  ُ
صـلى  حممـد ك مـن أمـةوهذه هبات ربانية ال تكون إال لألمة احملمديـة؛ أمـة العمـل القليـل واألجـر الكبـري والفـضل العظـيم، لتحمـد اهللا أن جعلـ

  :اهللا عليه وسلم
ًوممــــــا زادين فخـــــــــرا وتيهـــــــا   وكـــــدت بأمخــــــــــصي أطــــأ الثــــــــــريـا..................  ً

  ًنبيـــــــاَّ وأن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــريت أمحد يل ................. دخويل حتت قولك يا عبادي
فاحلمد هللا الذي أنعم على األمة احملمدية مبواسـم الطاعـات وميـادين اخلـريات، وسـاحات املغفـرة والرمحـات ،حيـث يتـسابقون فيهـا إىل رضـوانه، 

لثـواب جزيـل، ويتنافسون فيما يقر&م من فضله وإحسانه، وهذه املواسم منحة ومنة من اهللا تعاىل علـى عبـاده؛ ألن العمـل فيهـا قليـل واألجـر وا
ُوهى واهللا فرصة عظيمة ال حيرم خريها إال حمروم، وال يغتنمها إال من وفقه اهللا َّ َ .  
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  ل عشر  ذي الحجةائفضخصائص و: العنصر الثاني
َّخـصت أيام العـشر هـذه  :أحبتي في اهللا وخـصائص لقـد ذكـر العلمـاء عـدة أسـباب وفـضائل و ؛ أفـضل أيـام الـدنيابفـضائل وخـصائص جعلتهـاُ

  -: وتتمثل فيما يلي مدعمة باألدلة الصحيحة الصرحية من القرآن والسنةمجعتها لكم العشر هلذه
   :أن اهللا تعالى أقسم بها: ًأوال

ٍ والفجــر وليــال عــشر {: وإذا أقــسم اهللا بــشيء دل هــذا علــى عظــم مكانتــه وفــضله، إذ العظــيم ال يقــسم إال بــالعظيم، قــال تعــاىل ِْ ََ ٍ ََ َ َْ ، والليــايل }ْ
ي عــشر ذي احلجــة، وهــذا مــا عليــه مجهــور املفــسرين، وكمــا قــال بــذلك ابــن عبــاس، وابــن الــزبري، وجماهــد وقتــادة والــضحاك والــسدى العــشر هــ

  . ومقاتل ومسروق، وغري واحد من السلف واخللف
  :أنها األيام المعلومات التي شرع فيها ذكره: ًثانيا

ٍ ويــذكروا اســم اللــه يف أيـــام{: قــال تعــاىل  ََّ ِ ِ َّ َ ُْ ُ ْ َ ِ معلومــات علــى مــا رزقـهــم مــن &يمـــة األنـعــام َ َ َُْ ْ ِ َِ ََ ِّ ََ َ ََ َُ ٍ ْ ، ومجهــور العلمــاء علــى أن األيـــام ) ٢٨: احلــج  ( }َّ
  . املعلومات اليت يستحب فيها اإلكثار من ذكر اهللا تعاىل هي عشر ذي احلجة، منهم ابن عمر وابن عباس

   : أفضل أيام الدنيا لها بأنهاصلى اهللا عليه وسلم شهادة رسول اهللا ً:ثالثا
وال مـثلهن يف :  قيـل- يعـين عـشر ذي احلجـة -أفـضل أيـام الـدنيا أيـام العـشر :"  قـالصـلى اهللا عليـه وسـلم عـن النـيب رضـي اهللا عنـهفعن جابر 

لى اهللا عليــه صــ، وقــال ) البــزار وابــن حبــان وصــححه األلبــاين أخرجــه"(وال مــثلهن يف ســبيل اهللا إال رجــل عفــر وجهــه بــالرتاب: ســبيل اهللا؟ قــال
: ، ولذلك فإن العمل الصاحل فيها أحب إىل اهللا تعايل منه يف بقية العام، قـال ابـن كثـري)صحيح اجلامع"( أفضل أيام الدنيا أيام العشر: "وسلم

يــشرع يف فهــذه العــشر أفــضل أيــام الــسنة كمــا نطــق بــه احلــديث، وفــضلها كثــري علــى عــشر رمــضان األخــرية؛ ألن هــذا يــشرع فيــه مــا .. وباجلملــة
أيهمــا  :- رمحـه اهللا-ُ، وسـئل شــيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ."ذلـك مـن صـالة وصـيام وصــدقة وغـريه، وميتـاز هـذا باختـصاصه بــأداء فـرض احلـج فيـه

أيــام العــشر مــن ذي احلجــة أفــضل مــن أيــام العــشر مــن رمــضان، والليــايل : عــشر ذى احلجــة أم العــشر األواخــر مــن رمــضان؟ فأجــاب: أفــضل
ًوإذا تأمـل الفاضـل اللبيـب هـذا اجلـواب وجـده شـافيا : قـال ابـن القـيم ـ رمحـه اهللا.  من رمضان أفضل من ليايل عـشر ذي احلجـة العشر األواخر

ًكافيا، فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إىل اهللا من أيام عشر ذى احلجة وفيهـا يـوم عرفـة ويـوم النحـر ويـوم الرتويـة، أمـا ليـايل عـشر رمـضان 
أن أيـام العـشر مـن :خنلـص مـن ذلـك ، وحيييها كلها وفيها ليلة خري من ألـف شـهرصلى اهللا عليه وسلم حياء الىت كان رسول اهللا فهي ليايل اإل

ذي احلجة أفضل من أيام العشر من رمضان الشتماهلا على يوم عرفة ويوم النحر ويوم الرتويـة، والليـايل العـشر األواخـر مـن رمـضان أفـضل مـن 
  . الشتماهلا على ليلة القدرليايل عشر ذي احلجة

   : أنها من جملة أربعين موسى عليه السالم ً:رابعا
ً وواعدنا موسى ثالثني ليـلة وأمتمناها بعشر فـتم ميقات ربه أربعني ليـلـة {:وهي العشر املذكورة يف قوله تعاىل َ ْ ً ََ َْ َْ َ ََ ُ َِ ِ ِ َِ ُْ َْ ََِّ َ َ ََّ َ ََْ ٍ َِ َ َ َْ َ ، قـال ابـن ) ١٤٢: األعـراف ( }َ

وعـن . ذو القعدة وعشر ذي احلجة، قال بذلك جماهد، ومسروق، وابن عباس وابـن جـريج، وغـريهم: األكثرون على أن الثالثني هي " :كثري 
ٍوأمتمناها بعشر{: قالرضي اهللا عنهجابر  ْ َِ َ َ ََْْ ما من عمل من أيام الـسنة أفـضل منـه يف العـشر مـن ذي : وعن جماهدـ قال. عشر األضحى: قال} َ

  ."السالم عليهملوسي  عز وجل وهي العشر اليت أمتمها اهللا :احلجة، قال
   : أنها ضمن أيام األشهر الحرمً:خامسا

ومعــىن كلمــة حــرم أي أن هــذه األشــهر احلــرم هلــا حرمــة ومكانــة وقداســة وعظمــة عنــد اهللا، لــذلك تــضاعف فيهــا احلــسنات كمــا تــضاعف فيهــا 
  . احلرمات يف هذه األشهر احلرمألشهر، فيجب علي املسلم تعظيمالسيئات، حلرمة هذه ا
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َإن اهللا اصطفى صفايا من خلقه، اصـطفى مـن املالئكـة رسـال ومـن النـاس رسـال واصـطفى مـن الكـالم ذكـره، واصـطفى مـن األرض : قال قتادة ْ ِ ً ً َ َ
ِّدر، فـعظمـوا مـا عظـم املـساجد، واصـطفى مـن الـشهور رمـضان واألشـهر احلـرم، واصـطفى مـن األيـام يـوم اجلمعـة، واصـطفى مـن الليـايل ليلـة القـ َ َ

َاهللا، فإمنا تـعظم األمور مبا عظمها اهللا به عند أهل الفهم وأهل العقل ُ.  
ًال تظلمـوا فـيهن أنفـسكم بارتكـاب الـذنوب، ألن اهللا سـبحانه إذا عظـم شـيئا مـن جهـة واحـدة صـارت  " – رمحـه اهللا –يقول اإلمام القرطيب و

 صارت حرمته متعددة فيـضاعف فيـه العقـاب بالعمـل الـسيئ كمـا يـضاعف الثـواب بالعمـل له حرمة واحدة، وإذا عظمه من جهتني أو جهات
الصاحل، فإن من أطاع اهللا يف الشهر احلرام يف البلد احلرام ليس ثوابه ثواب من أطاعـه يف الـشهر احلـالل يف البلـد احلـرام، ومـن أطاعـه يف الـشهر 

َيـا نـساء النـيب مـن { : ، وقد أشار تعـاىل إىل هـذا بقولـه تعـاىل"  شهر حالل يف بلد حاللاحلالل يف البلد احلرام ليس ثوابه ثواب من أطاعه يف َِّ َِّ َ ِ
ًيأت منكن بفاحشة مبـيـنة يضاعف هلا العذاب ضعفني وكان ذلك على الله يـسريا  ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ ُ َ ََّ َ ََ ْ ََ ََِ َ َ ََّ ِ َ َْ ِ ُ َ ْ ََ ْ َ َِّ ُّ ِ ُ ِ وذلـك ألن الفاحـشة إذا وقعـت مـن ؛ ) ٣٠: األحـزاب(} ْ

  . يضاعف هلا العذاب ضعفني خبالف ما إذا وقعت من غريهن من النساء- صلى اهللا عليه وسلم -إحدى نساء النيب 
   : أن اهللا أكمل فيها الدين وأتم علينا النعمةً:سادسا

َاليـــوم أكملــت لكــم ديــن {:ففــي يــوم عرفــه  كمــل الــدين ونــزل قولــه تعــاىل  ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ًكم وأمتمــت علــيكم نعمــيت ورضــيت لكــم اإلســالم دينــاَْ ِ َ َ َْ ِْ ُ ُ ُ ْ َُ ُ ْ ُِ َ َ َ َِ ِ ْ ْْ َ ْ َ : املائــدة  ( }َ
يــا أمــري املــؤمنني، إنكــم تقــرءون آيــة يف كتــابكم، لــو علينــا :  فقــال-  رضــي اهللا عنــه-، وقــد جــاء رجــل مــن اليهــود إىل عمــر بــن اخلطــاب ) ٣

ِاليــوم أكملـت لكـم ديـنكم وأمتمـت علـيكم نعمـيت { : وأي آيـة؟ قـال قولـه: قـال. معشر اليهـود نزلـت الختـذنا ذلـك اليـوم عيـدا َ َ َْ ُ ُِ ْ ْ ُْ ْ ُ ََُْ َْ َ ََ ِ َ ْ ْ َ ْ : فقـال عمـر} َْ
، نزلـت صـلى اهللا عليـه وسـلم، والـساعة الـيت نزلـت فيهـا علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلمواهللا إين ألعلم اليوم الذي نزلت على رسول اهللا 

َََعــشية عرفــة يف يــوم  فكــان ، وكــأن اهللا جعــل عيــد الفطــر لبدايــة نــزول القــرآن يف رمــضان، وعيــد األضــحى إلكمــال الــدين يف فريــضة احلــج.مجعــةَ
ًنزول القرآن بداية و/اية مقرونا بفريضتني عظيمتني مها ً   ).الفطر واألضحى : ( وعيدين سعيدين مها) الصيام واحلج : ( ً

   : اجتماع أمهات العبادة فيها ً:سابعا
والــذي يظهــر أن الــسبب يف امتيــاز عــشر ذي احلجــة؛ ملكــان اجتمــاع أمهــات العبــادة فيهــا وهــي :"احلــافظ  ابــن حجــر يف فــتح البــاريقــال 

جعلــت أفاضــل بــني العبــادات؛ كلمــا تتبعــت عبــادة : وقــال اإلمــام أبــو حنيفــة." َّالــصالة والــصيام والــصدقة واحلــج وال يتــأتى ذلــك يف غريهــا
  .هي األفضل؛ فلما تتبعت احلج وجدته أفضلهم الشتماله على مجيع العبادات كلها: وجدت هلا أفضلية؛ فأقول

أنـك حينمـا تـتكلم عـن الـصالة تـتكلم عنهـا منفـردة؛ وحينمـا تـتكلم عـن الزكـاة تـتكلم عنهـا منفـردة؛ وهكـذا بقيـة العبـادات : وصـورة ذلـك
دات؛ فموســـم احلـــج جيمـــع كـــل فـــضائل هـــذه العبـــادات والطاعـــات؛ عـــدا فريـــضة احلـــج فإنـــك حينمـــا تـــتكلم عنهـــا جتمـــع معهـــا كـــل العبـــا

  !! الجتماعها فيه دون غريها 
   العشر اغتنامالوصايا العشر في: العنصر الثالث
  : تتمثل فيما يليوفيها هناك عشر وصايا أحببت أن أهديكم إياها يف هذه العشر حىت نغتنمها ونكون من الفائزين  :أيها المسلمون

فعلى املسلم أن يستقبل مواسم الطاعـات عامـة بالتوبـة الـصادقة والعـزم األكيـد علـى الرجـوع إىل اهللا، ففـي التوبـة  : التوبة الصادقة : أوال
َوتوبوا إىل الله مجيعا أيـها المؤمنون لعلكم تـفلحون { : فالح للعبد يف الدنيا واآلخرة، يقول تعاىل َُ ُِ ْ ُ ُْ ُ َّ ََّ َ ًَ ُ ِ ِْ ُ َْ َُّ َِ َ   ].٣١:النور[} ِ

 فعلـى كـل مـسلم متخاصـم أو متـشاحن مـع أخيـه املـسلم؛ أن يبـادر بإصـالح ذات البـني حـىت ترفـع األعمـال؛ :ح ذات البينإصال: ًثانيا
ْلذلك أخربنـا النـيب صـلى اللـه عليـه وسـلم يف أحاديـث كثـرية أن الـشحناء والبغـضاء واخلـصام سـبب ملنـع املغفـرة والرمحـات والربكـات ، فعـن  َ ََ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ

َأيب هريـر َْ ُ َة أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـالَِ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ َ ًتـفـتح أبــواب اجلنـة يــوم االثـنــني ويــوم اخلمـيس فـيـغفـر لكـل عبـد ال يـشرك باللـه شـيئا :" َ َْ ْ َْ ِّ َِ ِ َِّ ِ ُِ ْ َ ُُ ُ َ َ ََ ٍ َِ ُْ ُ ْ َ ِ ِ ْ َْ َْ َْ ُِ ْ َّ َُ َ َ ْ
ُإال رجال كانت بـيـنه وبـني أخيه شحناء فـيـ َ َ َُ ُ َ َ َْ ِْ ِ َ َ ْ َ َُ ْ َ َ ً ُقـالَِّ َأنظـروا هـذين حـىت يـصطلحا أنظـروا هـذين حـىت يـصطلحا أنظـروا هـذين حـىت يـصطلحا: َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َّْ َّ َِّ ِ ِْ ْ َْ َ َُ ُ ُِ ِ ِْ ْ َْ َ َ". 

  )مسلم(
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َوبني صـلى اللـه عليـه وسـلم أن  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ ِدب إلـيكم داء األمـم:"  حيلـق احلـسنات بـل الـدين كلـه فقـالاخلـصام والـشحناءَ َُ ْ ُ َ َْ ُ َِْ ُ قــبـلكم احلـسد والبـغـضاء، َّ َ ْ َ َْ َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ َ
ين، والذي نـفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تـؤمنوا وال تـؤمنـوا حـىت حتـابوا أفـال أنـبـئكم مبـا  َِهي احلالقة ال أقول حتلق الشعر ولكن حتلق الدِّ ْ ُ َُِّ ُ ُ َ َ َ ُ َُ َ َّ ََ َ ُ َ ََ ُُّ ََ َ ََّ َّ ََ َ َ َ ْ َُ ُ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ َ َْ ُْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ َ ُ ََُ َّ ُ َ

َِّيـثب ْت ذالكم لكم أفشوا السالم بـيـنكم ُ ْ ُْ ُ َُ َْ َ َ َّ ُ َْ َ َ   ] األلباين -صحيح الرتغيب والرتهيب "[ ُ
َفبادر أنت باخلري إذا أعرض عنك أخوك وكن أنت األخري ، فعن أيب أيوب األنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال ََ َِّ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َ ََّ َ َ َِ َْ ْ َ ُّ ِ ُّال حيـل :" ْ َِ َ

ِرجل أن يـهجر أخاه فـوق ثالث ليال يـلتقيان فـيـعرض هذا ويـعرض هذا وخيـرمها الذي يـبدأ بالسالمِل َ َ َ ََّ ِ ُ َ ََ ْ ْ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َ ُ َ ُِ َِّ َُ ُْ َ ََ ََ َِ ِْ ْ َْ َِ َْ ٍ َ َِ َ ْ ُ   )متفق عليه"(ٍ
ًفينبغــي علــى املــسلم أن حيــرص حرصــا شــديدا علــى عمــارة هــذه األ :العــزم الجــاد علــى اغتنــام هــذه األيــام : ًثالثــا يــام باألعمــال واألقــوال ً

الـــــصاحلة، ومـــــن عـــــزم علـــــى شـــــيء أعانـــــه اهللا وهيـــــأ لـــــه األســـــباب الـــــيت تعينـــــه علـــــى إكمـــــال العمـــــل، ومـــــن صـــــدق اهللا صـــــدقه اهللا، قـــــال 
َوالذين جاهدوا فينا لنـهديـنـهم سبـلنا وإن الله لمع المحسنني{ :تعاىل ِ ِ ْ ُ َ َ َْ َ َُ ََ َّ َّ ِ َ َ ََُ َ َْ ُ َّ ِ ِ ِْ ُ َ َ   .) ٦٩: العنكبوت (.}َّ
 فاملعاصـي سـبب البعـد والطـرد ، ويف احلـديث عـن أيب ؛ مـن اهللا تعـاىلالـود القـرب  أسـبابفكما أن الطاعات : البعد عن المعاصي:َارابع

ُإن الله يـغار وغيـرة الله أن يأيت المؤمن ما حرم الله" : هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  ََّ َّ َََّّ َ َ َ َُ ِ ِْ ُ َ ُْ َ ِْ ْ َ َُ َْ َ َّ    .) متفق عليه."(ِ
تعـاىل عـن الظلـم يف األشـهر احلـرم، وإن اهللا  /ى : "كما أن ارتكاب املعاصي يف هذا الشهر احلرام ظلم للنفس ؛ قال ابن كثري يف تفسريه

ُكـــان يف مجيـــع الـــسنة منهيـــا عنـــه، إال أنـــه يف األشـــهر احلـــرم آكـــد؛ وهلـــذا قـــال َ ي{ : ً َمنـهـــا أربـعـــة حـــرم ذلـــك الـــدِّ َِ ٌُ ُ ٌَ َ ََْ ْ َّن القـــيم فـــال تظلمـــوا فـــيهن ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ ُ ِّ ْ ُ
ْأنـفسكم  ُ َ ُ ٍومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم { : ، وقال يف احلرم]٣٦: التوبة[} َْ ٍِ ِ َِ ٍ َ َُ ْ َ ُ ْ َِ ُِ ْ ُ ْ ِْ ٍِ ِ ِْ   ه.أ"] .٢٥: احلج[} َ
 علـى املـسلم احملافظـة عليهـا يف أوقاzـا مـع ًوهي من أجل األعمال وأعظمها وأكثرها فـضال، وهلـذا جيـب :الصالة المحافظة على : ًخامسا

قـد قـال النـيب صـلى ف  و&ـا تنـال حمبـة رب األرض والـسماوات؛اجلماعة، وعليه أن يكثر من النوافل يف هذه األيام، فإ/ا من أفضل القربـات،
ِوما يـزال عبدي يـتـقرب إيل بالنـواف" : اهللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه َِ َّ ِ ََّ ِ ُ َّ َ ََ َ ََْ ُ َ َُّل حىت أحبه َ ِ ُ َّ َ   ].رواه البخاري[." ِ

ما من أيام أعظم " : فعن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال :التكبير والتحميد والتهليل والذكر: ًسادسا
" وقال البخاري ]. رواه أمحد[) عند اهللا وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد

وكان عمر يكرب يف قبته : وقال. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي اهللا عنهما خيرجان إىل السوق يف أيام العشر يكربان ويكرب الناس بتكبريها
يام وخلف الصلوات وكان ابن عمر يكرب مبىن تلك األ. ًمبىن فيسمعه أهل املسجد فيكربون، ويكرب أهل األسواق حىت ترتج مىن تكبريا

  ه.أ"ً.وعلى فراشه، ويف فسطاطه وجملسه وممشاه تلك األيام مجيعا
َياأيـهـا  {: وهي من مجلة األعمال الصاحلة اليت يستحب للمسلم اإلكثار منها يف هذه األيام، وقد حـث اهللا عليهـا فقـال :الصدقة : ًسابعا َُّ َ

ْالذين آمنوا أنفقوا مما رزقـنـاكم  ُ َ ََُْ َِّ ُ ِ َِْ َ َ َمـن قـبـل أن يـأيت يــوم ال بـيـع فيـه وال خلـة وال شـفاعة والكـافرون هـم الظـالمونَّ َُ َ َ َِ ِ َِّ َُّ ُُ َ ْ ٌ ٌَ َ َ َ َ َُ ْ ِْ ٌِ َ َ َ ٌْ ْ َ ِْ ْ َ ِ ، وقـال صـلى ]٢٥٤:البقـرة [}َ
ٍما نـقصت صدقة من مال :"اهللا عليه وسلم َ ْ َِ ٌَ َ َ َْ   ].رواه مسلم [."ََ

نس األعمــال الــصاحلة، بــل هــو مــن أفــضلها، وقــد أضــافه اهللا إىل نفــسه لعظــم  يــدخل يف جــفالــصيام :يــوم عرفــةالتــسع ومنهــا  صــيام: ًثامنــا
ِِكل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه يل وأنا أجزي به" : شأنه وعلو قدره، فقال سبحانه يف احلديث القدسي ِ ْ َْ ََ َ َِ ُ َُِّ َِ َ ََِّ َّ َ َ ِ ِ َ ُّ   ].متفق عليه [". ُ
 وقـد ذهـب إىل اسـتحباب ؛ه وسـلم حـث علـى العمـل الـصاحل فيهـا النيب صلى اهللا عليـوعليه فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي احلجة، ألن

ًصيامها مستحب استحبابا شديدا: صيام العشر اإلمام النووي وقال ً.  
 يــصوم تــسع ذي احلجــة، ويــوم عاشــوراء، صــلى اهللا عليــه وســلمكــان النــيب :"  قالــت صــلى اهللا عليــه وســلمعــن بعــض أزواج النــيب قــد روي و 

ِأن النــيب صــلى اللــه عليــه :"  وأجــاب العلمــاء عــن حــديث عائــشة،)والنــسائي وغــريهم  أمحــد وأبــو داود أخرجــه(".ّة أيــام مــن كــل شــهروثالثــ ََْ ُ َّ َّ َ َّ َِّ ََّ
َوســلم مل يــصم العــشر  َْ َ ُْ ْ َ َْ َّ َ  وقــال ٌ، بأنــه إذا تعــارض مثبــت ومنفــي قــدم املثبــت علــى املنفــي، فلــو قــال أحــد رأيــت احملــافظ يف الــسوق،)مــسلم"(َ

  .كنت يف السوق ومل أره ، قدم املثبت على املنفي: آخر 
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يوم عرفة يوم احلج األكرب، ويوم مغفـرة الـذنوب، ويـوم العتـق مـن النـريان، ولـو مل يكـن يف عـشر ذي احلجـة إال يـوم عرفـة وكذلك يسن صيام 
 فيـه، منهـا مـا أخرجـه اإلمـام لى اهللا عليـه وسـلمصـًلكفاها ذلك فضال، وقد جاءت أحاديث كثـرية يف فـضل يـوم عرفـة وصـيامه وهـدي النـيب 

ًمـا مـن يـوم أكثـر مـن أن يعتـق اهللا فيـه عبيـدا مـن النـار مـن :"  قـالصـلى اهللا عليـه وسـلممسلم من حديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن النيب 
  .ل أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتنيوقد ذكرنا يف عنصرنا األو، " ما أراد هؤالء: يوم عرفة، وإنه ليدنو مث يباهي املالئكة فيقول

مـا عمـل ابـن آدم مـن  : " صلى اهللا عليه وسـلمقال رسول اهللا : وهي من أفضل أعمال يوم النحر ، فعن عائشة قالت   :األضحية: ًتاسعا
 ليقـع مـن اهللا مبكـان قبـل أن يقـع عمل يوم النحر أحب إىل اهللا من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرو/ا وأشعارها وأظالفها، وإن الدم

، ويــستحب للمــضحي أن )وصــححه األلبــاين يف تعليقاتــه علــى مــشكاة املــصابيحوابــن ماجــة  أخرجــه الرتمــذي "(بــاألرض فيطيبــوا &ــا نفــسا 
 أحــدكم أن رأيـتم هـالل ذي احلجـة وأراد إذا:"  قـال صـلى اهللا عليــه وسـلمأن النـيب  م سـلمة أميـسك عـن شـعره وأظفـاره ملـا روى مــسلم عـن

ُ وال حتلقـوا رءوسـكم حـىت يـبـلـغ اهلـدي {: ًولعـل ذلـك تـشبها مبـن يـسوق اهلـدي، فقـد قـال اهللا تعـاىل" وأظفـاره  ّيضحي فليمسك عـن شـعره ْ َْ َ ُْ َْ ََّ ْ ُ َ ُ ُ َُِ َ
 ختـصه، وإذا نـوى ، وهـذا النهـي خيـص صـاحب األضـحية وال يعـم الزوجـة وال األوالد؛ إال إذا كـان ألحـدهم أضـحية)١٩٦: البقرة  ( }ََِّحمله

  .األضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حني نيته وال أمث عليه فيما أخذه قبل النية
عبـد : إمنا الـدنيا ألربعـة نفـر : "  قالصلى اهللا عليه وسلم أن النيب - رضي اهللا عنه -فعن أيب كبشة األمناري  : مع اهللالنيةصدق  ً:عاشرا

ًرزقه اهللا ماال وعلما فهو يتقي  ًفيه ربه ويصل رمحه ويعمل هللا فيه حبقه فهذا بأفضل املنازل ، وعبـد رزقـه اهللا علمـا ومل يرزقـه مـاال فهـو صـادق ً ً
ًلو أن يل ماال لعملت بعمل فالن فأجرمهـا سـواء ، وعبـد رزقـه اهللا مـاال ومل يرزقـه علمـا فهـو يتخـبط يف مالـه بغـري علـم ال يتقـي : النية ويقول  ً ً

ًرمحه وال يعمل فيه حبق فهذا بأخبث املنـازل، وعبـد مل يرزقـه اهللا مـاال وال علمـا فهـو يقـول فيه ربه وال يصل فيه  ًلـو أن يل مـاال لعملـت فيـه : ً
ٌ، فنيـة العبـد خـري مـن عملـه ، فقـد حيـج وال يقبـل منـه لـسوء ) وصـححه األلبــاين يف الـصحيحة الرتمـذي"(بعمل فالن فهو ونيته فوزرمها سـواء

". إمنـا األعمـال بالنيـات " ته، وقد ال حيج ويكتب له أجر حجة وعمرة تـامتني تـامتني لـصدق نيتـه، لـذلك جـاء أول حـديث يف البخـاري ني
مـن فاتـه يف هـذا العـام القيـام : " فإذا كان احلج قد فاتك فإن أفعال اخلـري ال تفوتـك فتلحـق بركـب احلجـيج ، ومـا أمجـل مقولـة أحـد الـسلف

َّ حبقه الذي عرفه، ومن عجز عن املبيت مبزدلفة، فليبيت عزمه على طاعة اهللا وقد قربه وأزلفه ، ومـن مل يقـدر علـى حنـر هديـه بعرفة فليقم هللا ِّ ُ َََ
ْمبىن فليذبح هواه هنا وقد بلغ املىن ، ومن مل يصل إىل البيت ألنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد ُ

     ."  
  :ال أخرى يستحب اإلكثار منها يف هذه األيام باإلضافة إىل ما ذكر، نذكر منها على وجه التذكري ما يليوهناك أعم

ـ واألمـر بـاملعروف والنهـي عـن ـ وإفـشاء الـسالم وإطعـام الطعـام ــقـراءة القـرآن وتعلمـه ـ واالسـتغفار ـ وبـر الوالـدين ـ وصـلة األرحـام واألقـارب 
ـ وكفالـة األيتـام ـ اهللا ـ وإماطـة األذى عـن الطريـق ــوحفظ اللسان والفرج ـ واإلحسان إىل اجلريان ـ وإكرام الضيف ـ واإلنفـاق يف سـبيل املنكر ـ 

وزيـارة املرضـى ـ وقـضاء حـوائج اإلخـوان ـ والـصالة علـى النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ـ وعـدم إيـذاء املـسلمني ـ والرفـق بالرعيـة ـ وصـلة أصـدقاء 
 وإغاثـة امللهـوف ـ وغـض البـصر عـن حمـارم اهللا ـ وإسـباغ الوضـوء ـ ء بالعهـد ـوالـدين ـ والـدعاء لإلخـوان بظهـر الغيـب ـ وأداء األمانـات والوفـاال

 ـ ــ واحلـرص علـى الكــسب احلـالل العيــد يف املـصلىـ واحلـرص علـى صـالة ــ وقـراءة سـورة الكهـف يــوم اجلمعـة ـوالـدعاء بـني اآلذان واإلقامـة ـ
  .ـ وتعليم األوالد والبنات ـ والتعاون مع املسلمني فيما فيه خرياع املعروف والداللة على اخلري ــ واصطنوإدخال السرور على املسلمني ـ

 .قبل أن تفوتك فتندم، والت ساعة مندموالعمل فيها حسن استقباهلا فاحرص أخي املسلم على اغتنام هذه األيام، وأ
  . رزقنا اهللا وإياكم حج بيته احلرام

                                                                       وأقم الصالة،،،،........                    الدعاء
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