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األيام الفاضلة (عشر ذي احلجة)

 Jتقديم مساحة الشيخ ابن جربين L 
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على أشرف المرسلين ،نبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:

فقد قرأت هذه الصفحات التي كتبها أخونا الشيخ محمد بن إبراهيم السرب

يف فضل عشر ذي الحجة والعمل فيها ،فوجدته و َّفقه اهلل تعالى قد أجاد وأفاد
واستوىف ما يتعلق بفضل العشر وما يندب فيها من األعمال الصالحة ،فنوصي

المسلمين بقراءهتا ونشرها والحرص على العمل هبا؛ ليحصلوا على األجر الكبير

المرتب على العمل الصالح فيها ،ونسأل اهلل تعالى أن يصلح أحوال المسلمين

ويوفقهم لما يحبه ويرضاه ،وصلى اهلل على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد اهلل بن عبد الرمحن اجلربين

***
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 Jفضل أيام العشر L
الحمد هلل الذي م َّن على عباده بمواسم الخيرات؛ ليغفر لهم الذنوب ويجزل
لهم ِ
الهبات ،أحمده سبحانه وأشكره ،و َّفق َمن شاء من عباده الغتنامها فأطاعه
واتقاهّ ،
وخ ّذ ّل َمن شاء فأضاع أمره وعصاه .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال

وأتم علينا النعمة ،ورضي لنا اإلسالم دينًا.
شريك له ،أكمل لنا الدينَّ ،

وأشهد أن محمدً ا عبده ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه

بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعدَّ :
فإن مِن فضل اهلل تعالى ونِ َعمه الجليلة على عباده أن ه َّيأ لهم المواسم

مغنما للطائعين ،وميدانًا لتنافس المتنافسين،
العظيمة واأليام الفاضلة؛ لتكون
ً

ومن أعظم هذه المواسم وأج ِّلها ما شهد النبي  بأهنا أفضل أيام الدنيا
على اإلطالق ،أال وهي أيام عشر ذي الحجة.

الع َم ُل
عن ابن عباس  ،عن النبي  قال« :ما ِم ْن َأ َّيام َ

أحب إلى اهلل من هذه األيام» .يعني :أيام العشر .قالوا :يا رسول اهلل،
الص ُ
َّ
الح فيها ُّ
وال الجهاد يف سبيل اهلل؟! قال« :وال الجهاد يف سبيل اهلل!! إال رجل خرج بنفسه

وماله فلم يرجع من ذلك بشيء»(((.

قسم اهلل  هبا ،واإلقسام بالشيء دليل على أهميته
ح ًّقا إهنا أيام مباركةَ ،أ َ

وجاللة قدره ،قال اهلل تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾((( ،قال ابن عباس
((( [أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود واللفظ له ،والرتمذي وابن ماجه].
((( [سورة الفجر :اآليات ]2-1
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عشر ذي الحجة قال اب ُن كثير وهو
 وغير واحد من السلف والخلف :إهنا ُ
الصحيح(((.

والنبي  إنما َّ
حث فيها على العمل الصالح لفضلها وعظيم

أيضا -وهذا
نفعها ،ولشرف الزمان بالنسبة ألهل األمصار ،وشرف المكان ً -

خاص بحجاج بيت اهلل الحرام ،وألن فيها :يوم عرفة ويوم النحر ،وفيها األضحية

والحج.

قال الحافظ يف فتح الباري« :والذي يظهر أن السبب يف امتياز عشر ذي الحجة

لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه ،وهي الصالة والصيام والصدقة والحج ،وال

يتأتى ذلك يف غيره».أهـ(((.

وسئِل شيخ اإلسالم ابن تيمية  عن عشر ذي الحجة ،والعشر
 ُ
األواخر من رمضانُّ ،أيهما أفضل؟
فأجاب« :أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر يف رمضان ،وليالي العشر

األواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة».أهـ(((.

لذا ال غرو وال جرم أن يحرص السلف الصالح على اغتنامها والعمل فيها،

فقد كان سعيد بن جبير  وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق« :إذا

دخلت العشر اجتهد اجتها ًدا حتى ما يكاد يقدر عليه»(((.
((( تفسير ابن كثير (.)338 /14
((( فتح الباري .460 /2

((( مجموع فتاوى ابن تيمية .287 /25

((( [رواه الدارمي بإسناد حسن] .لطائف المعارف البن رجب ص.263
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 أخي املسلم:
إن إدراك عشر ذي الحجة نعمة عظيمة من نعم اهلل تعالى على العبد ،يقدرها

حق قدرها الصالحون المشمرون ،وإن واجب المسلم استشعار هذه النعمة،

واغتنام هذه الفرصة ،وذلك بأن يخص هذه العشر بمزيد عناية ،وأن يجاهد نفسه

بالطاعة.

قال أبو عثمان النهدي  عن السلف(((« :كانوا يعظمون ثالث عشرات:

العشر األخير من رمضان ،والعشر األول من ذي الحجة ،والعشر األول من

وتنوع ُس ُبل الطاعات
المحرم» .وإن من فضل اهلل على عباده كثرة طرق الخيرّ ،
ليدوم نشاط المسلم ويبقى مالز ًما لطاعة ر ّبه وعبادته.

***

((( لطائف المعارف البن رجب ص .35
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 Jمن األعمال املسنونة يف أيام العشر L
  ) 1الصيام:
فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة؛ ألن النبي ّ 
حث على
العمل الصالح فيها ،والصيام من أفضل األعمال الصالحة.
وقد ورد ما يدل على صيامها من حديث ُهنّيدة بن خالد عن امرأته قالت:

بعض أزواج النبي « :أن النبي  كان يصوم
حدثتني ُ

وتسعا من ذي الحجة ،وثالثة أيام من كل شهر.(((»...
عاشوراء
ً

وكان عبد اهلل بن عمر  يصومها ،وكذلك مجاهد ومحمد بن سيرين
وعطاء وغيرهم من العلماء .ولذا قال النووي:(فليس يف صوم هذه التسعة كراهةٌ،
بل هي مستحبة استحبابًا شديد ًا السيما التاسع منها ،وهو يوم عرفة)(((.

ح الحنبلي :«ويستحب صوم عشر ذي الحجة،
وقال العالمة ابن مفل 
وآكده التاسع ،وهو يوم عرفة ،إجماعا»(((.
وأما ما اشتهر عند العوام من صيام ثالث ذي الحجة ،يعنون هبا اليوم السابع
والثامن والتاسع ،فهذا التخصيص ال أصل له وال دليل عليه.

  ) 2التكبري والتهليل:

يجهر به الرجال ،والمرأة تخفض به صوهتا .فعن ابن عمر عن النبي 

((( [رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه األلباين] .وخرب هنيدة بن خالد مختلف فيه ومضطرب يف
سنده ومتنه،وقد أشار إلعالله أبوحاتم وأبوزرعة والنسائي والدارقطني.
((( شرح صحيح مسلم (. ]1176[ . )71 /8
((( الفروع (.)87/5
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أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام العشر ،فأكثِروا
قال« :ما من أيام
أعظم عند اهلل وال ُّ
ُ
فيهن من التهليل والتكبير والتحميد»(((.

قال البخاري « :وكان عمر يك ّبر يف قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد

تكبيرا ،وكان ابن عمر يكرب بمنى
فيكربون ويكرب أهل األسواق حتى ترتج منى
ً

تلك األيام وخلف الصلوات وعلى فراشه ويف فسطاطه
تلك األيام جميعًا َحتَّى َت ْر َت َّج مِنًى َت ْكبِ ًيرا»« .وكان ابن عمر وأبو هريرة 
(((

ومجلسه وممشاه

يخرجان إلى السوق يف أيام العشر يكربان ويكرب الناس بتكبيرهما».أهـ

(((

ري نوعان:
 والتكب ُ

 ) 1مطلق.
 ) 2مقيد.

فالمطلق :يف سائر الوقت من أول العشر إلى آخر أيام التشريق .والمقيد:

(أي المقيد بأدبار الصلوات) ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحجاج إلى آخر أيام

التشريق مقيدً ا بأدبار الصلوات ،أما الحاج فيبدأ من حين يرمي جمرة العقبة يوم
العيد ،وقد دل على مشروعية ذلك اإلجماع ،وفعل الصحابة .
 وصيغ التكبري:

كبيرا.
- 1اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ً

- 2اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب ،وهلل الحمد.
((( [أخرجه أحمد والطرباين وأبو عوانة وهو حسن بمجموع طرقه وشواهده].
((( صحيح البخاري كتاب العيدين  -باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة جزء  2صفحة . 20
((( (فسطاطه) َب ْيت ُيتَّخذ من َّ
الش َعر ونحوه.
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- 3اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب
وهلل الحمد.

قال يف سبل السالم :ويف الشرع صفات كثيرة واستحسانات عن عدة من

األئمة ،وهو يدل على التوسعة يف األمر ،وإطالق اآلية يقتضي ذلك(((.

فحري بنا نحن المسلمين أن نحيي هذه السنة التي ُهجرت يف هذه األيام،
ّ

وتكاد تنسى حتى من أهل الصالح والخير بخالف ما كان عليه السلف الصالح،
وعود أوالدك
تكرب يف المسجد ويف بيتك ويف السوق ويف طريقك ،وذكِّر به أهلك ِّ

على ذلك.

  ) 3التقرب إىل اهلل تعاىل بذبح األضاحي:
وهي ُسنَّة مؤكدة يف أصح قولي العلماء ،وتتأكد يف حق القادر عليها و َم ْن
قادرا على
عنده سعة من المال ،وليست واجبة .وال بأس من االقرتاض إن كان ً
الوفاء ،فينبغي للمسلم المستطيع القادر أال يفرط فيها؛ لقول أنس :
وكبر
«ضحى النبي  بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده
َّ
َّ
وسمى َّ

ووضع رجله على صفاحهما»(((( .الصفحة هي جانب العنق).

وقال ابن عمر « :أقام النبي  بالمدينة عشر سنين يضحي»(((.
وقال ابن القيم « :ولم يكن  يدع األضحية» .أهـ(((.

(((
(((
(((
(((

سبل السالم .125 /2
[متفق عليه].
[رواه أحمد والرتمذي بإسناد حسن].
زاد المعاد .317/3
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فليحرص المسلم عليها؛ ألن فيها امتثال أمر اهلل  بذبح القربان على

اسمه وحده ال شريك له ،وإحياء سنة أبينا إبراهيم  ،واقتداء بالنبي
 ،وفيها التوسعة على األهل والعيال والفقراء والمساكين يوم العيد،
وفيها من الحكم العظيمة ما ال يخفى على ذي بصيرة.

وهناك تنبيه مهم وهو أنه :إذا دخل عشر ذي الحجة ،فيحرم على من أراد

أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شي ًئا حتى يضحي يوم العيد،
وإذا نوى األضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته وال إثم عليه فيما
أخذ قبل النية .وذلك لما روى مسلم يف صحيحه عن أم سلمة  أن النبي

 قال« :إذا رأيتم هالل ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك

عن شعره وأظفاره»(((.

ظفرا».
شعرا ،وال
ويف رواية له« :فال يأخذنَّ
َّ
يقلمن ً
ً

والحكمة يف النهي :أن يبقى كامل األجزاء ليعتق من النار ،وقيل :التشبه

بالمحرم .قاله النووي يف شرح مسلم(((.

والراجح الثاين ،وإن كان التشبه ال يكون من كل وجه.

 فائدة:

المضحى عنه من زوجة وأوالد فال
هذا النهي خاص بصاحب األضحية ال ُ

يعمهم النهي؛ ألن النبي  كان يضحي عن أهل بيته ولم ُينقل عنه
((( [رواه مسلم].

اس َو َغ ْي َر َذل ِ َك
يب َوال ِّل َب َ
((( شرح مسلم  . 139 /13وفيه ... :وهذا غلط ألنه اليعتزل النساء واليرتك ال ِّط َ
مِ َّما َيت ُْر ُك ُه ا ْل ُم ْح ِر ُم.
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أنه أمرهم باإلمساك عن ذلك ،وكذا من توكل عن شخص فإنه ال يحرم عليه
األخذ بل هو خاص بالموكل ال الوكيل ،وكذا القائم على الوصايا فإنه ال يمسك،

معذورا؛ فال شيء عليه كالناسي
ومن أخذ شي ًئا من أظفاره أو أبشاره أو شعره
ً

والذي به أذى يف شعره أو ظفره ،أما العامد فهو آثم وال كفارة عليه بل عليه التوبة
واالستغفار.

ومن كان عند الميقات يريد اإلحرام وهو سيضحي فإنه ال يأخذ شي ًئا من

شعره وأظفاره ،وأما عند تحلله من العمرة والحج فإنه يأخذ من شعره فقط؛ ألنه

نسك من أنساك العمرة.

  ) 4اإلكثار من األعمال الصاحلة عمو ًما:
ألن العمل الصالح محبب إلى اهلل تعالى يف كل زمان ومكان ،ويتأكد يف هذه

األيام المباركة ،كما قال النبي « :ما من أيام العمل الصالح فيها أحب
إلى اهلل من هذه األيام.»...

وهذا يعني فضل العمل فيها ،وعظيم ثوابه ،فعلى المسلم أن يعمر وقته يف

هذه العشر باإلكثار من الطاعات :قراءة القرآن ،والذكر ،والدعاء ،والصدقة ،وبر

الوالدين ،وصلة األرحام ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وغير ذلك من

طرق الخير وسبل الطاعة.

 ومن األعمال الصاحلة :الصالة.

فيستحب التبكير إلى الفرائض والمسارعة إلى الصف األول ،واإلكثار من

النوافل ،فإهنا من أفضل القربات.
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عن ابن مسعود  قال :قلت :يا رسول اهلل ،أي األعمال أفضل؟ قال:

«الصالة على وقتها» .قلت :ثم أي؟ قال« :بر الوالدين» .قلت :ثم أي؟ قال:

«الجهاد يف سبيل اهلل»(((.

وعن ثوبان  قال :سمعت رسول اهلل  يقول« :عليك

بكثرة السجود هلل ،فإنك ال تسجد هلل سجد ًة إال رفعك اهلل بها درجة ،وحط عنك

بها خطيئة»(((.

  ) 5يوم عرفة:
وهو من األيام الفاضلة والعظيمة؛ ألنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها،

وهو يوم عيد ألهل الموقف ،ويستحب صيامه ألهل األمصار.

وهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة على هذه األمة ،فال يحتاجون إلى دين

غيره ،ولهذا جعله اهلل تعالى خاتمة األديان ،ال يقبل من أحد دينًا سواه.

عن عمر  أن رجلاً من اليهود قال :يا أمير المؤمنين ،آية يف كتابكم

تقرؤوهنا لو علينا معشر اليهود نزلت التخذنا ذلك اليوم عيدً ا .قال :أي آية؟ قال:

﴿ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﴾((( .قال
عمر :عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي  ،وهو

قائم بعرفة يوم الجمعة(((.
((( [متفق عليه].

((( [رواه مسلم].

((( [المائدة ،من اآلية]3 :

((( [رواه البخاري ومسلم].
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وهذا الرجل الذي سأل عمر  هو كعب األحبار ،كما جاء يف رواية

أيضا :نزلت يف يوم الجمعة ويوم عرفة ،وكالهما بحمد اهلل لنا عيد.
الطربي ،وفيها ً
وعن عائشة  أن رسول اهلل  قال« :ما من يوم أكثر من

أن يعتق اهلل فيه عبدً ا من النار من يوم عرفة ،وإنه ليدنو ثم يباهي المالئكة فيقول:

ما أراد هؤالء؟»(((.

قال ابن عبد البر :و َه َذا يدُ ُّل َع َلى َأنَّهم م ْغ ُفور َلهم لأِ َ َّنه لاَ يب ِ
اهي بِ َأ ْه ِل ا ْل َخ َطا َيا
ُ ْ َ ٌ ُ ْ ُ َُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الذن ِ
َو ُّ
اهَّلل َأ ْع َل ُم .أهـ(((.
ُوب إِلاَّ م ْن َب ْعد الت َّْو َبة َوا ْل ُغ ْف َران َو ُ

ويف الحديث الذي رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان ،عن أبي هريرة

 ،قال :قال رسول اهلل « :إن اهلل يباهي بأهل عرفات أهل

غبرا»(((.
السماء ،فيقول لهم :انظروا إلى عبادي جاءوين شع ًثا ً

فهذه األحاديث تدل على فضل يوم عرفة وأنه من اإليام الفاضلة التي تجاب

فيها الدعوات ،وتقال العثرات ،فعلى المسلم أن يحرص على العمل الصالح
السيما يف هذا اليوم العظيم منن ِذكر ودعاء وقراءة وصالة وصدقة لعله أن يحظى
من اهلل تعالى بالمغفرة والعتق من النار ،فقد ذكر ابن رجب  يف اللطائف:

أن العتق من النار عام لجميع المسلمين.

خصه النبي 
وعلى المسلم أن يحرص على صيام يوم عرفة ،فقد ّ

بمزيد عناية ،حيث خصه من بين أيام العشر ،وب َّين ما رتب على صيامه من الفضل
((( [رواه مسلم].

((( كتاب التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد جزء  1ص.120

((( صحيح الرتغيب والرتهيب  33 /2رقم ( ، )1152الصحيح المسند من األحاديث القدسية .166/1
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األيام الفاضلة (عشر ذي احلجة)

العظيم ،فقد ورد عن أبي قتادة األنصاري  أن رسول اهلل 

سئل عن صوم يوم عرفة فقال« :يك ِّفر السنة الماضية والسنة القابلة»(((.

وهذا إنما يستحب لغير الحاج ،وأما الحاج فال يسن له صيام هذا اليوم،

مفطرا ،فعن أم
وفطره أفضل تأس ًيا برسول اهلل  ،فقد وقف بعرفة
ً

ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة يف رسول اهلل
الفضل بنت الحارث « :أن ً
 ،فقال بعضهم :هو صائم .وقال بعضهم :ليس بصائم .فأرسلت إليه
بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه»(((.

وألن المفطر أقوى على الدعاء من الصائم ،السيما يف شدة الحر.
وللدعاء يوم عرفة مزية على غيره ،فإن النبي  قال« :خير الدعاء

دعاء يوم عرفة ،وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ال إله إال اهلل وحده ال شريك

له ،له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»(((.

قال بن عبد البر :وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره ،ويف ذلك

أيضا دليل على أن دعاء يوم
دليل على نفضل يوم عرفة على غيره .ويف الحديث ً

أيضا :أن «أفضل الذكر :ال إله إال اهلل.»...أهـ(((.
عرفة
مجاب يف األغلب ،وفيه ً
ٌ
((( [رواه مسلم].

((( [رواه البخاري ومسلم].

((( أخرجه الرتمذي برقم ( )3585وقال :هذا حديث غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو
محمد بن أبي حميد وهو أبو إبراهيم األنصاري المديني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث .أهــ.

ولكن الحديث له شواهد تقويه ومن ذلك ما جاء من مرسل طلحة بن عبيد اهلل بن كريز عند اإلمام

مالك يف الموطأ .وينظر :الصحيحة" ( )6/4برقم ( .)1503وصحيح الرتمذي.184 /3 ،

((( كتاب التمهيد لما يف الموطأ من المعاين واألسانيد جزء  2ص.41
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فليحرص المسلم المقيم على الدعاء يف هذا اليوم العظيم اغتنا ًما لفضله

وليدع لنفسه ووالديه وأهله ولإلسالم والمسلمين ،وإذا
ورجا ًء لإلجابة والقبول،
ُ

صام هذا اليوم ودعا عند اإلفطار فما أقرب اإلجابة ،وما أحرى القبول! فإن دعاء
الصائم مستجاب ،وعلى المسلم أن يكثر من شهادة التوحيد بإخالص وصدق،
فإهنا أصل دين اإلسالم الذي اختاره اهلل لهذه األمة وأكمله يف هذا اليوم العظيم.

  ) 6يوم النحر:
ويف هذه العشر المباركة يوم عظيم من أيام اهلل تعالى وهو يوم النحر العاشر

من شهر ذي الحجة .وسماه اهلل يف القرآن الكريم يوم الحج األكرب ،وذلك ألن
حجهم بعد
معظم أعمال الحج تكون يف هذا اليوم العظيم ،فيكمل المسلمون َّ

وقوفهم بعرفة ،وشرع لهم فيه ذبح القرابين من هدي وأضاحٍ .

وهو خير األيام عند اهلل تعالى((( :فعن عبداهلل بن قرط  عن النبي

 قال« :إن أعظم األيام عند اهلل تعالى يوم النحر ثم يوم ال َق ِّر» أخرجه
أبو داود بإسناد جيد(((.

ويوم القر هو اليوم األول من أيام التشريق ،وهو اليوم الذي يلي يوم النحر،

وهو أفضل أيام التشريق وسمي يوم القر؛ ألن الناس يقرون بمنى.

وعيد األضحى أفضل من عيد الفطر ،ألن األضحى فيه الصالة والذبح،

وذلك فيه الصدقة والصالة ،والنحر أفضل من الصدقة ،كما أن يوم النحر يجتمع

فيه شرف المكان والزمان ألهل الموسم.
((( ينطر زاد المعاد (.)54/1

((( كما قال األلباين يف تخريج المشكاة (.)2/810
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األيام الفاضلة (عشر ذي احلجة)

فواجب المسلمين حجاجا وغيرهم من أهل األمصار تعظيم هذا اليوم بذكر

اهلل تعالى وعمل القربات واجتناب المحرمات وإظهار الفرح الشرعي.

  ) 7من سنن عيد األضحى املبارك:
صالة العيد شعير ٌة عظيمة مِن شعائر الدين ،وقد جعله الشرع فرح ًة شرعية
دينية ،يكللها المسلم بأداء صالة العيدِ ،
وص َلة رحمه ،والسالم على جيرانه
وإخوانه المسلمين وهتنئتِهم بالعيد.
وهي سنة مؤكدة ،ومن أهل العلم من قال بوجوهبا ،فيحرص المسلم على
إظهارا لشعائر اإلسالم.
أدائها ،مع حث النساء واألوالد على حضورها،
ً

حضور المرأة لصالة العيد غير متطيبة وال البسة لثياب زينة أو شهرة؛
والسن ُة
ُ
ُّ
ُ
رسول اهلل  أن ن ْ
ُخ ِر َجهن يف
فعن أ ِّم عطي َة  قالت« :أ َم َرنا
والح َّيض ،وذوات ُ
الح َّيض ،ف َي ْعت َِزلن
الفطر واألضحى :العواتق،
الخدُ ور ،فأما ُ
ُ
ويشهدْ َن الخير ودعوة المسلمين» ،قلت :يا رسول اهلل ،إحدانا ال يكون
الصالة،
َ
لها جلباب ،قال« :لتُلبِ ْسها أختُها من جلبابها»(((.

والتسوك،
الخروج إلى مصلى العيد بالتزين بأحسن الهيئة واللباس ،والتع ُّطر
ُّ
وخطأ ما يفعله بعض الناس من ترك التزين حتى يذبح أضحيته.

التبكير إلى المصلى ،ليحصل له الدنو من اإلمام ،وفضل انتظار الصالة
فيكثر ثوابه.
يسن التكبير يف طريقة إلى المصلى حتى يخرج اإلمام للصالة ،وإذا شرع
اإلمام يف الخطبة ترك التكبير ،إال إذا كرب فيكرب معه.
((( متفق عليه.
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األيام الفاضلة (عشر ذي احلجة)

إذا كانت صالة العيد يف المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد.
تسن مخالفة الطريق ،وهو أن يذهب من طريق ويرجع من آخر؛ لما روى

البخاري عن جابر  قال( :كان النبي  إذا كان يوم عيد خالف

الطريق).

بعد الصالة والخطبة يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح ،ويأكل منها،

ويهدي لألقارب والجيران ،ويتصدق على الفقراء.

ال بأس بالتهنئة بالعيد ،كقولهم تقبل اهلل منا ومنكم ،عيد مبارك ،وما أشبه
اب رس ِ
ذلك ،قال ُج َب ْي ِر ْب ِن ُن َف ْي ٍر« :ك َ
ول اهَّللِ  إِ َذا ا ْل َت َق ْوا َي ْو َم
َان َأ ْص َح ُ َ ُ
ا ْل ِع ِ
ول َب ْع ُض ُه ْم ل ِ َب ْع ٍ
يد َي ُق ُ
اهَّلل مِنَّا َومِن َْك»(((.
ض َت َق َّب َل ُ
فقد قال ابن رجب« :وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين ،أهنم كانوا

يتالقون يوم العيد ،ويدعو بعضهم لبعض بالقبول»(((.

وتجب زيارة الوالدين واإلحسان إليهما وصلة األرحام واألقارب للتهنئة

بالعيد ،وزيارهتم تقدم على األخوة يف اهلل ،ألن الواجب على المسلم أن يبدأ بمن

حقهم آكد ،وصلتهم أوجب.
  ) 8أيام التشريق:

وهي األيام الثالثة بعد يوم النحر( ،الحادي عشر والثاين عشر والثالث عشر)،

شر َ
قون فيها لحوم األضاحي والهدايا ،أي :يقددوهنا
سميت بذلك ألن الناس ُي ِّ
وينشروهنا لِت ِ
ف.
َج َّ
((( حسن إِسن ٍ
َاد الحافظ ابن حجر فتح الباري جزء  2ص.446
ْ
((( فتح الباري البن رجب جزء  9ص.74
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وهي من األيام الفاضلة والمواسم العظيمة ،وهي األيام المعدودات المذكورة

يف قوله تعالى ﴿ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﴾((( .فقد أمر اهلل تعالى بذكره يف
هذه األيام المعدودات ،من تكبير وتحميد وهتليل.

وعن نُبيش َة الهذلي  عن النبي  قال« :أيام التشريق أيام

أكل وشرب» ،ويف رواية« :وذكر هلل»(((.

فهي أيام أكل وشرب وإظهار للفرح والسرور والتوسعة على األهل والعيال

بال أشر وال بطر ،وال إسراف وال تبذير ،وهي أيام ذكر هلل تعالى ،وذلك :بالتكبير
عقب الصلوات ويف كل األوقات.
 تنبيه:

واعلم أنه ال يجوز صيام أيام التشريق مطل ًقا ،ال للحاج وال لغيره ،فال يصوم
يوم االثنين وال الخميس إذا كان منها ،وال الثالث عشر إذا كان يصوم أيام البيض.
ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدى ،لما ورد عن ابن عمر وعائشة رضي اهلل
عنهما قاال ( :لم يرخص يف أيام التشريق أن يصمن إال لمن لم يجد الهدى)(((.
  ) 9أدا ُء احلج والعمرة:

َّ
إن من أفضل ما ُيعمل يف هذه العشر المباركة حج بيت اهلل الحرام ،فمن و َّفقه
اهلل تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب -إن شاء

اهلل  -من قول النبي « :العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ،والحج
((( سورة البقرة.203 :
((( أخرجه مسلم.
((( أخرجه البخاري.
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المبرور ليس له جزاء إلى الجنة»(((.

فدونكم -عباد اهلل  -هذه الفضائل واألعمال ،فاغتنموها ،وإياكم والتواين

والكسل ،ولنعلم أن هلل  نفحات يف أيامه ،فلنهتبل الفرصة ولنستكثر من
الحسنات َّ
عل اهلل  أن يعفو عن زالتنا وسيئاتنا.

فبادر -أخي المسلم  -إلى اغتنام هذه األيام الفاضلة المباركة باألعمال

الصالحة وكثرة االجتهاد ،فإنه ليس لما بقي من عمرك ثمن ،وتب إلى اهلل من
تضييع األوقات ،واعلم أن الحرص على العمل الصالح يف هذه األيام المباركة
هو يف الحقيقة مسارعة إلى الخير ودليل على التقوى ،قال تعالى﴿ :ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾(((.
قال الشاعر:

سهوا وغفلة
قطعت شهور العام
ً

ول��م تحترم فيما أتيت المحرما

وال يف ليالي عشر ذي الحجة الذي

محرما
قواما وال كننت
ً
مضى كنت ً

ف�ل�ا رج��� ًب���ا واف���ي���ت ف��ي��ه بحقه

متمما
شهرا ً
وال صمت شهر الصوم ً

فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة

وت��ب��ك��ي ع��ل��ي��ه��ا ح��س��رة وت��ن��دم��ا

وتستقبل ال��ع��ام ال��ج��دي��د بتوبة

لعلك أن تمحو ب��ه��ا م��ا تقدما

نسأل اهلل  أن يهيئ لنا من أمرنا رشدً ا ،وأن يوفقنا لعمل الصالحات وأن

يجعلنا من عباده المخلصين ،وباهلل التوفيق ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد

وآله وصحبه أجمعين.

((( [أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه].
((( [سورة الحج :اآلية ]32
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