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 واألعمال املستحبة فيها   -فضائلها  -عشره ذي احلجة 
 : احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده،،، وبعد

ىل على عباده أن جعل هلم مواسم للطاعات، يستكثرون فيها من العمل فمن فضل اهللا تعا
الصا ، ويتنافسون فيما يهربم ىلىل هبم، والسعيد من اغتنم تلك املواسم، ومل جيعلها متر عليه 

ومن هذه املواسم الفاضلة عشر ذي احلجة، وهي أيام شهد هلا الرسول  بأ�ا . مروهاً عابراً 
  على العمل الصا  فيها  بل ىلن اهللا تعاىل أسسم با، وهذا وحده أفضل أيام الدنيا، وح

 . يكفيها شرفاً وفضًال، ىلذ العظيم ال يهسم ىلال بعظيم
وهذا يستدعي من العبد أن جيتهد فيها، ويكثر من األعمال الصاحلة، وأن حيسن استهباهلا 

يها، واألعمال ويف هذه الرسالة بيان لفضل عشر ذي احلجة وفضل العمل ف. واغتنامها
 . املستحبة فيها

نسأل اهللا تعاىل أن يرزسنا حسن االستفادة من هذه األيام، وأن يعيننا على اغتنامها على 
 . الوجه الذي يرضيه

 بأي شيء نستهبل عشر ذي احلجة؟
 : حرّي باملسلم أن يستهبل مواسم الطاعات عامة، ومنها عشر ذي احلجة بأموه

 : التوبة الصادسة -١
املسلم أن يستهبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة الصادسة والعزم األكيد على الرجوع ىلىل فعلى 

يعاً أَيـَُّها :  اهللا، ففي التوبة فالح للعبد يف الدنيا واآلخرة، يهول تعاىل َوُتوبُوا ِىلَىل اللَِّه مجَِ
 ]. ٣١:النوه[اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن  

 : غتنام هذه األيامالعزم اجلاد على ا -٢
فينبغي على املسلم أن حيرص حرصاً شديداً على عماهة هذه األيام باألعمال واألسوال 

الصاحلة، ومن عزم على شيء أعانه اهللا وهيأ له األسباب اليت تعينه على ىلكمال العمل، ومن 
ْم ُسبـَُلَنا َوِىلنَّ اللََّه َلَمَع َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلنَـْهِديـَنـَّهُ :  صدق اهللا صدسه اهللا، سال تعاىل

 ]. ٦٩:العنكبوت[اْلُمْحِسِنَني  
 : البعد عن املعاصي -٣



فكما أن الطاعات أسباب للهرب من اهللا تعاىل، فاملعاصي أسباب للبعد عن اهللا والطرد من 
همحته، وسد حيرم اإلنسان همحة اهللا بسبب ذنب يرتكبه، فإن كنت تطمع يف مغفرة الذنوب 

ومن عرف ما يطلب . عتق من الناه فاحذه الوسوع يف املعاصي يف هذه األيام ويف غريهاوال
 . هان عليه كل ما يبذل

فاحرص أخي املسلم على اغتنام هذه األيام، وأحسن استهباهلا سبل أن تفوتك فتندم، والت 
 . ساعة مندم

 فضل عشر ذي احلجة
 : أن اهللا تعاىل أسسم با -١

دّل هذا على عظم مكانته وفضله، ىلذ العظيم ال يهسم ىلال بعظيم، سال  ىلذا أسسم اهللا بشيء
والليايل العشر هي عشر ذي احلجة، ]. ٢-١:الفجر[َولََياٍل َعْشٍر  ) ١(َواْلَفْجِر :  تعاىل

 . هو الصحيح: وهذا ما عليه مجهوه املفسرين من السلف واخللف، وسال ابن كثري يف تفسريه
 : ت اليت شرع اهللا فيها ذكرهأ�ا األيام املعلوما -٢

َويَْذُكُروا اْسَم اللَِّه ِيف أَيَّاٍم مَّْعُلوَماٍت َعَلى َما َهَزسـَُهم منن َبِيَمِة اْألَنـَْعاِم  :  سال تعاىل
، وذهب مجهوه العلماء على أن األيام املعلومات هي عشر ذي احلجة، ومنهم ]٢٨:اجلح[

 . ابن عمر وابن عباس
 : شهد هلا بأ�ا أفضل أيام الدنيا أن هسول اهللا  -٣

: سيل -يعين عشر ذي احلجة  -أفضل أيام الدنيا أيام العشر { : فعن جابر  عن النيب  سال
هواه [} وال مثلهن يف سبيل اهللا ىلال هجل عفر وجهه بالرتاب : وال مثلهن يف سبيل اهللا؟ سال

 ]. البزاه وابن حبان وصححه األلباين
  :أن فيها يوم عرفة -٤

ويوم عرفة يوم احلج األكرب، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم العتق من النريان، ولو مل يكن يف عشر 
ذي احلجة ىلال يوم عرفة لكفاه ذلك فضًال، وسد تكلمنا عن فضل يوم عرفة وهدي النيب  فيه 

 ). احلج عرفة(يف هسالة 
 : أن فيها يوم النحر -٥



أعظم األيام عند اهللا يوم النحر، مث يوم { : ل وهو أفضل أيام السنة عند بعض العلماء، سا
 ]. هواه أبو داود والنسائي وصححه األلباين[} الَهرن 
 : اجتماع أمهات العبادة فيها -٦

والذي يظهر أن السبب يف امتياز عشر ذي احلجة ملكان : (سال احلافظ ابن حجر يف الفتح
 ). دسة واحلج، وال يتأّتى ذلك يف غريهاجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصالة والصيام والص

 فضل العمل يف عشر ذي احلجة
ما من أيام العمل الصا  فيها { : سال هسول اهللا : عن ابن عباس هضي اهللا عنهما سال

يا هسول اهللا، وال اجلهاد يف سبيل : سالوا -يعين أيام العشر  -أحب ىلىل اهللا من هذه األيام 
يل اهللا، ىلال هجل خرج بنفسه وماله مث مل يرجع من ذلك بشيء وال اجلهاد يف سب: اهللا؟ سال

 ]. هواه البخاهي[} 
فذكرت له : كنت عند هسول اهللا  سال{ : وعن عبداهللا بن عمر هضي اهللا عنهما سال

يا هسول اهللا، اجلهاد : ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر، سالوا: األعمال فهال
وال اجلهاد ىلال أن خيرج هجل بنفسه وماله يف سبيل اهللا، مث : اليف سبيل اهللا؟ فأكربه، فه
 ]. هواه أمحد وحسن اسناده األلباين[} تكون مهجة نفسه فيه 

فدل هذان احلديثان وغريمها على أن كل عمل صا  يهع يف أيام عشر ذي احلجة أحبُّ ىلىل 
. ىلىل اهللا فهو أفضل عنده اهللا تعاىل من نفسه ىلذا وسع يف غريها، وىلذا كان العمل فيهن أحب

ودل احلديثان على أن العامل يف هذه العشر أفضل من الاهد يف سبيل اهللا الذي هجع 
بنفسه وماله، وأن األعمال الصاحلة يف عشر ذي احلجة تضاعف من غري استثناء شيء 

 . منها
 من األعمال املستحبة يف عشر ذي احلجة

ىلذا تبني لك أخي املسلم فضل العمل يف عشر ذي احلجة على غريه من األيام وأن هذه 
املواسم نعمة وفضل من اهللا على عباده، وفرصة عظيمة جيب اغتنامها، ىلذا تبني لك كل 

هذا، فحري بك أن ختص هذه العشر مبزيد عناية واهتمام، وأن حترص على جماهدة نفسك 
أوجه اخلري وأنواع الطاعات، فهد كان هذا هو حال السلف بالطاعة فيها، وأن تكثر من 

يعظمون  -أي السلف  -كانوا : الصا  يف مثل هذه املواسم، يهول أبو عثمان النهدي



العشر األخري من همضان، والعشر األول من ذي احلجة، والعشر األول من : ثالث عشرات
 . احملرم

 : ا ويكثر منها يف هذه األيام ما يليومن األعمال اليت يستحب للمسلم أن حيرص عليه
 : أداء مناسك احلج والعمرة -١

وما أفضل ما يعمل يف عشر ذي احلجة، ومن يّسر اهللا له حج بيته أو أداء العمرة على الوجه 
العمرة ىلىل العمرة كفاهة ملا بينهما، واحلج املربوه ليس { : املطلوب فجزاؤه اجلنة  لهول النيب 

 ]. متفق عليه[} ة له جزاء ىلال اجلن
واحلج املربوه هو احلج املوافق هلدي النيب ، الذي مل خيالطه ىلمث من هياء أو مسعة أو هف  أو 

 . فسوق، احملفوف بالصاحلات واخلريات
 : الصيام -٢

وهو يدخل يف جنس األعمال الصاحلة، بل هو من أفضلها، وسد أضافه اهللا ىلىل نفسه لعظم 
كل عمل ابن آدم له ىلال الصوم فإنه { : انه يف احلدي  الهدسيشأنه وعلو سدهه، فهال سبح

 ]. متفق عليه[} يل وأنا أجزي به 
وسد خص النيب  صيام يوم عرفة من بني أيام عشر ذي احلجة مبزيد عناية، وبّني فضل صيامه 

هواه [} صيام يوم عرفة احتسب على اهللا أن يكفر السنة اليت سبله واليت بعده { : فهال
 . ]مسلم

. وعليه فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي احلجة  ألن النيب  ح  على العمل الصا  فيها
صيامها مستحب استحباباً : وسد ذهب ىلىل استحباب صيام العشر اإلمام النووي وسال

 . شديداً 
 : الصالة -٣

 وهي من أجّل األعمال وأعظمها وأكثرها فضًال، وهلذا جيب على املسلم احملافظة عليها يف
أوساتا مع اجلماعة، وعليه أن يكثر من النوافل يف هذه األيام، فإ�ا من أفضل الهربات، وسد 

هواه [} وما يزال عبدي يتهرب ىلّيل بالنوافل حىت أحبه { : سال النيب  فيما يرويه عن هبّه
 ]. البخاهي

 : التكبري والتحميد والتهليل والذكر -٤



ما من أيام أعظم عند اهللا وال أحب ىلليه { : سال  فعن ابن عمر هضي اهللا عنهما عن النيب
هواه [} العمل فيهن من هذه األيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد 

كان ابن عمر وأبو هريرة هضي اهللا عنهما خيرجان ىلىل السوق يف أيام : وسال البخاهي]. أمحد
كان عمر يكرب يف سبته مبىن فيسمعه أهل و : وسال. العشر يكربان ويكرب الناس بتكبريمها

وكان ابن عمر يكرب مبىن تلك . املسجد فيكربون، ويكرب أهل األسواق حىت ترتج مىن تكبرياً 
 . األيام وخلف الصلوات وعلى فراشه، ويف فسطاطه وجملسه وممشاه تلك األيام مجيعاً 

وعليه أن حيذه من  ويستحب للمسلم أن جيهر بالتكبري يف هذه األيام ويرفع صوته به،
التكبري اجلماعي حي  مل ينهل عن النيب  وال عن أحد من السلف، والسنة أن يكرب كل 

 . واحد مبفرده
 : الصدسة -٥

وهي من مجلة األعمال الصاحلة اليت يستحب للمسلم اإلكثاه منها يف هذه األيام، وسد ح  
ُهواْ ِممَّا َهَزسْـَناُكم منن سـَْبِل أَن يَْأِيتَ يـَْوٌم الَّ بـَْيٌع ِفيِه َوالَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ أَنفِ :  اهللا عليها فهال

ما نهصت صدسة من { : ، وسال ]٢٥٤:البهرة[ُخلٌَّة َوالَ َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُموَن  
 ]. هواه مسلم[} مال 

ضافة ىلىل ما ذكر، نذكر منها وهناك أعمال أخرى يستحب اإلكثاه منها يف هذه األيام باإل
 : على وجه التذكري ما يلي

سراءة الهرآن وتعلمه، واإلستغفاه، وبر الوالدين، وصلة األهحام واألساهب، وىلفشاء السالم 
وىلطعام الطعام، واإلصالح بني الناس، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحفظ اللسان 

ضيف، واإلنفاق يف سبيل اهللا، وىلماطة األذى عن والفرج، واإلحسان ىلىل اجلريان، وىلكرام ال
الطريق، والنفهة على الزوجة والعيال، وكفالة األيتام، وزياهة املرضى، وسضاء حوائج اإلخوان، 
والصالة على النيب ، وعدم ىليذاء املسلمني، والرفق بالرعية، وصلة أصدساء الوالدين، والدعاء 

لوفاء بالعهد، والرب باخلالة واخلال، وىلغاثة امللهوف، لإلخوان بظهر الغيب، وأداء األمانات وا
وغض البصر عن حماهم اهللا، وىلسباغ الوضوء، والدعاء بني األذان واإلسامة، وسراءة سوهة 
الكهف يوم اجلمعة، والذهاب ىلىل املساجد واحملافظة على صالة اجلماعة، واحملافظة على 

صلى، وذكر اهللا عهب الصلوات، واحلرص على السنن الراتبة، واحلرص على صالة العيد يف امل



الكسب احلالل، وىلدخال السروه على املسلمني، والشفهة بالضعفاء، واصطناع املعروف 
والداللة على اخلري، والدعوة ىلىل اهللا، والصدق يف البيع والشراء، والدعاء للوالدين، وسالمة 

 . مع املسلمني فيما فيه خريالصده وترك الشحناء، وتعليم األوالد والبنات، والتعاون 
 وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم


