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 م2022 يويول 1   أعماُل وفضائُل العشِر األوِل ِمن ذي الحجةِ  هـ  1443 ذو الحجة 2

 عناصُر الخطبِة: 

 وبركاٍت بنفحاٍت محمٍد أمِة أوًلا: خصوصيُة
 ذي الحجِة  عشِر وفضائُل ثانًيا: خصائُص

 ذي الحجِة عشِر ثالًثا: أعماُل
 المـــوضــــــــــوُع

الحمدُ هللِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونتوُب إليِه ونستغفُرهُ ونؤمُن بِه ونتوكُل عليِه ونعوذُ بِه ِمن شروِر أنفِسنَا  

وسيئاِت أعماِلنَا، ونشهدُ أْن ال إلهَ إالا هللاُ وحدَهُ ال شريَك لهُ وأنا محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلاى هللاُ عليه  

ا بعدُ:  وسلم.أما

: خصوصيةُ أمِة محمٍد بنفحاٍت وبركاتٍ   أوًلا
ٍ  للى   ُِ عى و وملىن أنع جعله لمن مواملنه لىتاعاِت ععضلاعُ   ِمن فضلِل ِِ ععال  عى  أمِة محم
ن اَعانه  ٍُ مه ُُ ف ما الٍرجاُت  و فرُر ف ما ثي ر  ِمن المعاللِ  والمل ئاِت  فالملع  ف ما الحملااُت  وعرف

أخرجه  وائُل ِمن ذي الحجِة  فقٍ هذه األوقاِت وععرضه لمذه الارحاِت  وِمن هذه الارحاِت العشلللُر األ
الُ  ف ما   البخاري   عن ابِن عباس   قال رمللوُل ِِ لللى   ُِ عى و ومللىن  ِ ما ِمن أ  ان  العمُل الللل 

   ِ ٍُ ف  مللب ِل َّللا  ِ   وج الِجما ِ من هِذِه األ  ان  عا  أ  انه العشللِر   قالوا    ا رمللوله َّللا  أحب  إل  َّللا 
ُع من ذِلشه بشلل    ذِ  لمذا   قاله  ِو وماِلِو   فىن  رِج جل  خرجه بارمللِ ِ   إج  ره ٍُ ف  مللب ِل َّللا    وج الِجما

وا  ضللُ ُثنع  وعهعهر  ٍههعره حي اها لللى   ُِ عى و ومللىن عى  اَعااِن هذه الارحاِت ح ُا قاله ِ افععهىوا الخه عره 
ِة ِِ  فإن  هللِ اهره  مه حع عُره ِلاهرهحاِت ره ىوا ِه أنع  هملع ِه  ومله ٍِ اُ  من عبا نع  هشله حات  من رحمعِِو   ُللِ ُب بِما مه

عهاعُِثنع ِ) وع نه ره م ِ اعُِثنع  وأنع  ُؤه ره  ( أخرجو ابن أب  الٍا ا والتبراا  بماٍ لح   عهوع
ا –وِمن هذه الارحاِت   ذاوبه لللل اُن  وِن عرفةه و وِن عاشلللورا   فلللل اُن  وِن عرفةه  ثرُر    -أ ضللل 

ِن  ملاع ن  ولل اُن  وِن عاشلورا ه  ثرُر ذاوبه ملاة   وف  ذلش  قوُل للى   ُِ عى و وملىن ِ للِ هاُن  هوع
ِن عه  للِ هاُن  هوع ٍههَُ وه اهةه ال عِ  بهعع المل  اهةه ال عِ  قهبعىهوُ وه ر ِره المل  ِ أهنع  ُثه ُب عهىه  َّللا  عهملِ فهةه أهحع ُب  عهره عهملِ ا ه أهحع اشُلوره

ر ِره الم اهةه ال عِ  قهبعىهوُذِ) ممىن(ذ عهىه  ِ أهنع  ُثه  َّللا 
 قوُل ابُن حجر   ِوظاهُرهُ أن  لل انه  وِن عرفةه أفضلُل ِمن لل اِن  وِن عاشلورا   وقٍ ق له ف  الحثمِة   

ِ هذه األمِة   ف  ذلش إن   ونه عاشللورا  مامللوب  إل  موملله  عى و المللَُن و ونه عرفة مامللوب  إل  اب  
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ٍ  للى   ُِ عى و وملىنذف وماما   ىذلشه ثانه أفضللذِ) فع  الباري (َ وثنا وُ خللولل ة  وارحة  ألمِة محم
ٍِ الحراِن  فإا ما ععٍُل مائةه ألِ  لَة  ف ما ِمواه  ثما جا ه ف  الماِة اللح حِةذ    لَة  ف  الممج

ٍ  للى   ُِ عى و وملىن  ُه األمِن  -مُ قللِر أعماِرهها   –ثل  هذه الارحاِت جعىتع أمةه محم ُُ جم  عملب
اها اب  اها لللللى   ُِ عى و ومللللىن بذلش  فقٍ  المللللابقِة  ونه الق امِة  مُ أا من قبىاها ف  الٍا ا  ثما بشللللره

ُه رمللوله ِِ لللى   ُِ عى و ومللىن  قوُل  ِ احن ا ِخُرونه    أخرج هالبخاري   عن أب  هر رةه أا وُ مللم
ابِقُو ق قبىاها ف  الٍا ا  الملل  ٍه والالللاره ٍه أا ُمنع أُوعُوا الِثعابه من قهبِىاا ِ  فمُ أن  ال مو ِة   به ع نه  هونه الِق امه

ٍ  لللى   ُِ عى و ومللىن قبىُمن ومللابقة  لُمن ف  البعِا والحمللاِب وٍخوِل الجاِة  ثما   إج  أن  أمةه محم
نه لللرحتع بذلش روا ةُ ااماِن ممللىن  ح ُا قال   لُونه  هوع هو  ِخُرونه األع ُن ا ع لللى   ُِ عى و ومللىن ِ اهحع

أُوعِ اهاهُ مِ  ٍه أها ُمنع أُوعُوا العِثعهابه ِمنع قهبعِىاها وه ا ةه َ به ع ُخُل العجه ٍع نع  ه ُل مه ُن أهو  اهحع ِةَ وه ذ ِ ذالعِق هامه ِهنع ٍِ  نع بهعع
ٍ  للللى   ُِ عى   و وملللىن عى  ااتَِ) ) عشلللره ذي الحجة ( فما احن إن  ِمن أعظِن ارحاِت أمِة محم

امللعقبُل هذه األ انه موامللنه الخ راِت والتاعاِت   وهذه هبات  رباا ة  ج عثوُن إج  ل مِة المحمٍ ِة  أمِة  
ٍ  لى   ُِ عى و ومى  ن العمِل القى ِل واألجِر الثب ِر والرضِل العظ ِن  لعحمٍ ِه أنع جعىشه ِمن أمِة محم

 وممــا زادَنِي فخــًرا وتيهـــًا .................. وكــدُت بأخمــِصي أطـأُ الثـريـا 

 دخوِلي تحَت قوِلَك يا عباِدي ................. وأْن صــيارَت أحمدَ ِلي نبيّـــــــًا

 ثانياا: خصائُص وفضائُل عشِر  ذي الحجةِ 
تع أ اُن العشللِر هذِه برضللائله وخلللائ ا أفضللله أ اِن الٍا ا  ولقٍ ذثره العىماُ  عٍةه لقٍ ُخللل  صه جعىعمه

ا لثن مٍعمة  باألٍلِة الللح حِة الللر حِة ِمن القر ِن   أملباب  وفضلائله وخللائصه لمذه العشلِر جمععُمه
 -والماِة  ِمن هذه الخلائِص 

فضلىِو  إذ العظ ُن ج  قملُن أن  ِه ععال  أقملنه بما  وإذا أقملنه ُِ بشل    ٍل  هذا عى  عظِن مثااعِو و 
ر     والى اِل  العشللُر ه  عشللُر ذي الحجِة  وهذا ما  له هال  عهشللع ِر وه العرهجع إج  بالعظ ِن  قال ععال   } وه
ٍ  وقعاٍة  والضحاُش وَ ُرهُنذ  عى و جمموُر المرمر ن  ثما قال بذلش ابُن عباس  وابُن الزب ِر ومجاه

  اُت وه  أفضُل أ اِن الٍا ا وجمىةُ أربع نه مومه  عى و المَُن وماما  أا ما األ اُن المعىوم 
هاععهاِن   ) الح    ِة األع ن بهِم مه قهُمن م ِ زه ا ره ات  عهىه  مه ععىُومه ِ فِ  أه  ان  م  نه َّللا  ( 28 قال ععال   } وه هذعُثُروا املع

ِ للى   ُِ عى و وملىن قال ِ أفضلُل أ اِن الٍا ا أ اُن العشلِر    -  وعن جابر  رضل  ُِ عاو عن الاب  
وج ميىمن  ف  ملب ِل ِِ  قال  وج ميىمن  ف  ملب ِل ِِ إج  رجل  عرره   ق له  - عا  عشلره ذي الحجِة  

وُ بالعراِبِ) البزار وابن حبان بماٍ حمن(َ فن اُن العشِر ِمن ذي الحجِة أفضُل ِمن أ اِن   أخرجو  وجمه
ا عى   وِن عرفةه و وِن الاحِر و وِن العرو ِة  والى اِل    العشلُر األواخُر  العشلِر من رمضلانه جشلعماِلمه

ا عى  ل ىِة القٍِرذ  ِمن رمضانه أفضُل ِمن ل اِل  عشِر ذي الحجِة جشعماِلمه
هيِ نه له عىهة    اها ُمومللله  يَه ٍع اعه وه وه  جمىةُ أربع نه مومللله  عى و الملللَُن المذثورةُ ف  قوِلِو ععال   } وه

بهِع نه  ِو أهرع بل ِ اُت ره ر  فهعهن  ِم قله ا بِعهشلللللع اهله اله مع أهععمه ة   ) األعرا    وه (   قلال ابُن ثي ر    ِ األثيرونه 142 له عىله
ٍ   ومملرو)   وابُن عباس  وابُن  عى  أن  اليَي نه ه   ذو القعٍةِ وعشلُر ذي الحجِة  قال بذلش مجاه
اهاهها بِعهشعر   قال  ه  عشُر األضحه ذ وعن   مع أهععمه جر     وَ ُرهُنذ وعن جابر  رض  ُِ عاو قاله }وه

ا ُِ عز  وجل  لمومه  مج مه ٍ  قال  ه  العشُر الع  أعممه  ذِ أذهالمَنُ   عى و اه
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وماما  أا ما ضلمُن أ اِن األشلمِر الحرِن  ومعا  ثىمةُ حرن  أيع أن  هذه األشلمره الحرنه لما حرمة  ومثااة   
ٍه ِِ  لذلش عضلللاعُ  ف ما الحملللااُت ثما عضلللاعُ  ف ما المللل ئا ُت  لحرمِة هذه  وقٍاملللة  وعظمة  عا

رحمو   –األشللمِر  ف جُب عى  الممللىِن ععظ ُن الحرماِت ف  هذه األشللمِر الحرِنذ  قوُل ااماُن القرتب   
ُثن بارعثاِب الذاوِبَ ألن  ِه مللللبحااهوُ إذا عظنه شلللل ئ ا ِمن جمة  واحٍة    –ُِ  ِ ج عظىُموا ف من  أارملللله

وُ م ن جمع ِن أو جماِت للللارتع حرمعُوُ مععٍٍة  ف ضلللاعُ  ف و للللارتع لوُ حرمة  واحٍة   وإذا عظمه
ن أتافه ِه ف  الشللمِر الحراِن ف    العقاُب بالعمِل الملل ِ  ثما  ضللاعُ  اليواُب بالعمِل اللللال ِ  فإن  مه
ن أتاعهوُ ف  الشللل ٍِ الحراِن  ومه ن أتاعهوُ ف  الشلللمِر الحَِل ف  البى ٍِ الحراِن ل سه يوابُوُ يوابه مه مِر  البى

ِ   وقٍ أشللاره ععال   ٍ  حَل  ن أتاعهوُ ف  شللمر  حَل  ف  بى ٍِ الحراِن ل س يوابُوُ يوابه مه الحَِل ف  البى
ععره  ا الععهذهاُب ضلِ اعه ع لهمه به  ِاهة   ُضله ة  م  ن  هنعِت ِماُثن  بِرهاِحشله ِ مه ا  الا ِب   ثهانه  إل  هذا بقوِلِو ععال   }  ها ِامله  عِن وه

ِ  همِل را    )األحزاب   ذهِلشه عهىه  ِ 30  َّللا  للى    -( َ وذلش ألن  الراحشلةه إذا وقعتع ِمن إحٍق املاِ  الاب  
  ضاعُ  لما العذاُب ضعر ِن بخَِ  ما إذا وقعتع ِمن َ رهن  ِمن الاماِ ذِ أذه -ُِ عى و ومىن 

ا الاعملةه  فر   وِن عرفلةه  ثهمُلله اللٍ ُن وازله قولُلوُ ععلال     وماملا  أن  ِه أثملله ف ملا اللٍ نه وأعن  عى اله
ٍِ ا ا  ) المائٍة     نه  َه مع ِ ِض ُت لهُثُن ااع ره عِ  وه ىه عُثنع اِععمه ُت عه مع أهععمه ٍِ اهُثنع وه ىعُت لهُثنع  مه نه أهثع (  وقٍ جا ه   3}الع هوع

ٍِ إل  عمره بِن الختلاِب رجلل  ِمن   فقلاله   لا أم ره المؤما ن  إا ُثن عقر ونه   -رضللللل  ِ عالو  -ال مو
ٍ اذ قلال  وأي    لة   قلال قولُلوُ  }  ٍِ ازللتع جعخلذالها ذللش ال ونه ع ل   لة  ف  ثعلابُِثن  لو عى الها معشلللللره ال مو

ىه عُثنع   ُت عه ملع أهععمه ٍِ اهُثنع وه ُت لهُثنع  ىلع مه نه أهثع عِ    فقلاله عمُر  وِِ إا ِ  ألعىُن ال ونه اللذي ازللتع عى  الع هوع اِععمه
رملوِل ِِ للى   ُِ عى و وملىن  والملاعةه الع  ازلتع ف ما عى  رملوِل ِِ للى   ِِ عى و وملىن  

فهة ف   وِن جمعة ذ  ازلتع عهش ةه عهره
حجر  ف  فع ِ البلاِري  ِواللذي  ظمُر أن    وماملا  اجعملافُ أمملاِت العبلاٍةِ ف ملا   قلال الحلافُظ  ابنُ 

الملللببه ف  امع اِز عشلللِر ذي الحجِة  لمثاِن اجعمافِ أمماِت العباٍةِ ف ما وه  الللللَةُ واللللل اُن 
عىُت أفاضلللُل ب ن العباٍاِت  والللللٍقةُ والح   وج  عنع   ذلش ف  َ ِرههاذِ وقال ااماُن أبو حا رة  جه

ا ععبعُت عباٍة  وجٍُت  لما أفضللللى ة   فنقوُل  ه  األفضللللُل  فىما ععبعُت الح   وجٍعُوُ أفضللللىهُمن ثىمه
اذ  جشعمالِو عى  جم ُِ العباٍاِت ثى ِمه

 ثالثاا: أعماُل عشِر ذي الحجةِ 
هالاش أعملال  للللللالحلة  أحببلُت أنع أهلٍ ُثن إ لاهلها ف  هلذه العشلللللِر حع  اثونه ِمن الرلائز ن وِمن هلذه 

ٍِ التوبةُ الصاادةةُ  األعماِل     فعى  المملىِن أنع  ملعقبله مواملنه التاعاِت بالعوبِة الللاٍقِة والعزِن األث 
ِماُونه  ا العُمؤع ِم ع ا أه  مه ِ جه عُوبُوا إِله  َّللا  عى  الرجوفِ إل  ِِ  فر ِو اللللللَُا والرَُاذ  قوُل ععال   } وه

 [ذ31لهعهى ُثنع عُرعِىُحونه   ]الاور 
ب ِن  فعىه  ثل ِ مملىن  معخالن  أو معشاحن  مُ أخ ِو الممىن  أنع  باٍره بإلَاِ وماما  إللَُا ذاِت ال

ُُ الحمللااِت بل الٍ نه ثى و ذ  ى نه أن  الخلللانه والشللحاا ه  حى ملله ىه عِو وه ُ عه ى   َّللا  ذاِت الب ِن  فقٍ ب  ِن للله
ٍُ وه  ملله ِن قهبعىهُثنع العحه ُمه ٍهاُ  األع ٍهب  إِله عُثنع  ُُ فقاله ِ  ِى لهِثنع عهحع عهره وه ُُ الشلل  ِى اِلقهةُ جه أهقُوُل عهحع اُ   ِه ه العحه العبهفعضلله

َه أُ  اب وا أهفه ع   عهحه ِماُوا حه جه عُؤع ِماُوا وه ع   عُؤع ا ةه حه ُخىُوا العجه ٍع ِه جه عه ٍِ ال ِذي اهرعملللِ  بِ ه ٍ ِ نه  وه هب ُِت ال ا  ُي اهب ِئُُثنع بِمه
نه به عاهُثنع ِ] أحمٍ والب مق  والعرمذي [ذ فباٍرع أاته بالخ ِر إذا أعرضه عاش ذهالُثنع لهُثنع أهفعشلللُ  َه وا المللل 

ى نه قهاله ِ جه  ملله ىه عِو وه ُ عه ى   َّللا  ِ للله وله َّللا  مللُ ِ أهن  ره اِري  هاعللله  أخوش وثن أاته األخ ُر  فعهنع أهبِ  أه  وبه األع
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اهُ   ُجره أهخله جُلل  أهنع  همع ل  ِلره ٍهأُ   هحلِ ِذي  هبلع ا الل  خه عُرهُمله ذها وه ذها وه ُععِرُض هله اِن فه ُععِرُض هله ال   هىععهِق له ِا له له َه )ه يه فهوع
ِنِ)معرُ عى و(ذ َه  بِالم 

ٍُ عن المعاللِ    ألن  ارعثابه المعاللِ  ف  هذا الشلمِر الحراِن ظىن  لىارِس  قال ابُن ثي ر   وماما  البع
ال  عن الظىِن ف  األشللمِر الحرِن  وإنع ثانه ف  جم ُِ المللاِة مام نا عاوُ  إج  ف  عرملل رِه  ِ امه  ُِ عع

ِىُموا فِ ِمن  أهاع  ٍ ِ ُن العقه  ُِن فهَ عهظع بهعهة  ُحُرن  ذهِلشه ال ا أهرع ٍُ  ولمذا قال  } ِماعمه ُثنع   أا و ف  األشلللمر  الحرِن  ثه رُمللله
نع  ُ 36]العوبة    مه ٍ  بُِظىعن  اُِذقعوُ ِمنع عهذهاب  أهِل ن    ]الح   [  وقال ف  الحرن  } وه ا ٍع فِ ِو بِإِلعحه  [ ذِأذه25ِر

ِ لى   ُِ عى و   ٍُ والعمى ُل والذثُر  فعن ابِن عمره رض  ُِ عامما عن الاب   وماما  العثب ُر والعحم 
ٍه ِِ وج أحب  إل ِو العمُل ف من    من هذه األ اِن العشِر  فنثيروا ف من   ومىن قال  ِ ما ِمن أ ان  أعظُن عا

( ] أحمٍ[ذ وقال البخاري ِ ثان ابُن عمره وأبو هر رةه رض  ِِ عامما  ٍِ ِمن العمى ِل والعثب ِر والعحم 
 خرجاِن إل  الموِ) ف  أ اِن العشِر  ثبراِن و ثبُر الااُس بعثب ِرِهِماذ وقال  وثان عمُر  ثبُر ف  قبعِو  

اذ وثان ابُن عمره  ثبُر  بماه  ف ممعوُ أه ٍِ ف ثبرونه  و ثبُر أهُل األمواِ) حع  عرع   ما  عثب ر  ُل الممج
 بماه  عىشه األ ان وخى ه اللىواِت وعى  فراشِو  وف  فمتاتِو ومجىمِو وممشاهُ عىشه األ ان جم عا ذِأذه

ا  وعى ِو ف من   وماما  ل اُن العمُِ  فالل اُن  ٍخُل ف  جاِس األعماِل اللالحِة  بل هو مِ  ن أفضِىمه
ُه ذي الحجةَ ألن  الاب   لى   ُِ عى و ومىن حا  عى  العمِل اللال ِ ف ماَ وقٍ   لىممىِن أنع  لونه عم

ٍ اذ  ا ممعحب  امعحباب ا شٍ   ذهبه إل  امعحباِب ل اِن العشِر ااماُن الاووي  وقال  ل اُممه
ِ لللى      ُِ عى و ومللىن قالتع ِ ثان الاب   لللى   ُِ عى و ومللىن  وقٍ ُروي عن بعِض أزواجِ الاب  

ذ ُه ذي الحجِة  و ونه عاشلللورا   ويَيةه أ  ان  ِمن ثل ِ شلللمر   أحمٍ وأبو ٍاوٍ  أخرجو  )" للللوُن عمللل
 والامائ  وَ رهن(ذ

ن اوقه األضللح ةه هذا العان أنع  ممللشه عن شللعرِه وأظرارِه لما روق ممللىن  عن   أن ِ ثما  مللعحب  لمه
ٍُُثن أنع  ضللح ِ   ٍه أح مللىمةه أن  الاب   لللى   ُِ عى و ومللىن قال  ر إذا رأ عُن هَله ذي الحجِة وأرا
ِىقُوا   ج عهحع ن  ملوُ) المٍي   فقٍ قاله ُِ ععال   } وه ا بم  فى مملشع عن شلعرِه وأظرارِه ر ولعل ذلش عشلبم 

ِحى و  ُي مه ٍع َه العمه ع    هبعىُ ُثنع حه (  وهذا الامُ   خص  للاحبه األضلح ِة وج  عن  196) البقرة     ُرُ ومله
وُ  وإذا اوق األضلح ةه أياا ه العشلِر أمملشه  الزوجةه وج األوجٍ  إج  إذا ثان ألحٍِهن أضلح ة عخلل 

 عن ذلش ِمن ح ِن ا عِو وج أينه عى ِو ف ما أخذهُ قبله الا ِةذ
ِر  وأحمن العمله ف ما قبل أنع عروعهشه فعاٍن  وجته ماعةه فاحرصع أخ  الممىن عى  اَعااِن هذه العش

 ماٍِنذ
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