
 العشر أفضل أيام الدنيا

 وىل:اخلطبة األ
األعامل وفضيل  اخلريات  بمواسم  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  أمة  عىل  منَّ  الذي  هلل    ، احلمد 

أتمَّ  وبيَّنُه  بالٍغ،  أكمل  ين  الدِّ بلََّغ  الذي  اهلل  رسول  عىل  والسالم  بيان،    والصالة 

 .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

َمْت لَِغٍد َواتَُّقوا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َخبِ   } َا الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللََّ َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما َقدَّ رٌي  َياَأُّيه

 [18]احلرش:  {بََِم َتْعَمُلونَ 

 :أما بعد 

إهنا أفضل   :تقبل أياًما عظيمة من أفضل أيام السنة، بل قال بعض العلامء فإننا نس 

، إهنا عرش أيام السنة عىل اإلطالق حتى إهنا أفضل من العرش األواخر من رمضان

قال إمام  {َوَلَياٍل َعرْشٍ }ذي احلجة؛ هذه العرش التي أقسم اهلل بلياليها، قال سبحانه  

 .عىل أن املراد عرش ذي احلجة أمجع العلَمء :املفرسين ابن جرير

سبحانه اهلل  امٍ   ِف   اَّللَِّ  اْسمَ   َوَيْذُكُروا} وقال  إهنا   س:عبا   ابن  قال {َمْعُلوَماٍت   َأيَّ

 .ةعرش ذي احلج

أن  ابن عباس  البخاري عن عبداهلل  أيام  »قال:    ملسو هيلع هللا ىلص   النبي وأخرج  العمل ف  ما 

منها ف ه هاد، إال رجل خرج خياطر  وال اجل»قال:  قالوا: وال اجلهاد؟   « ذهأفضل 

حتى اجلهاد ال يعدل األعامل إال جهاًدا خاًصا وهو   «ءبنفسه وماله، فلم يرجع بيش

 .أن خيرج املجاهد بامله ونفسه، ثم يموت يف سبيل اهلل 



وقد أدرك سلفنا فضيلة عرش ذي احلجة، فكانوا يستغلوهنا خري استغالل فقد  

ذا دخل أيام العرش اجتهد اجتهاًدا شديًدا كان سعيد بن جبري إ "  ي:الدارم  ثبت عند

 ".هحتى ما يكاد يقدر علي

لذا يستحب صيامها، فقد ثبت عند عبد الرزاق أن أبا هريرة أقّر صيامها وأنه  

 .كان معروًفا عندهم يف زماهنم

فينبغي أن جيتهد فيها بإتقان وإمتام الفرائض وكثرة صالة النوافل واملداومة عىل  

و القرآن  بالصدقة  قراءة  فيها  جيتهد  وأن  األذكار،  وعموم  واملساء  الصباح  أذكار 

 .وغري ذلك من أعامل الرب اليومية

 غريها: وقد رُشع يف هذه العرش أعامٌل صاحلٌة مل جتتمع يف 

  النَّاسِ   َعىَل   َوَّللَِِّ} وهو ركن من أركان اإلسالم، قال تعاىل: ،العمل األول/ احلج

 {َطاَع إَِلْيِه َسبِياًل اْستَ  َمنِ  اْلَبْيِت  ِحجه 

عمر عن  البيهقي  عند  عنه-وثبت  اهلل  أو  "قال:  أنه    -ريض  ُّيوديا  ليُمت 

مرات- نرصانيا ثالث  وخليت   -يقوهلا  سعة  لذلك  وجد  حيج  ومل  مات  رجل 

 ".هسبيل

فدل هذا عىل خطورة ترك احلج ملن كان مستطيًعا، وهو واجب يف العمر مرة  

 .واحدة

ووجوبه عىل الفور ومعنى هذا أّن من بلغ وكان مستطيًعا فيجب عليه أن يبادر  

 . باحلج، وإال فإن له نصيبا من الوعيد الذي ذكره الفاروق عمر ريض اهلل عنه



األضحي الثاين/  أنس ة:العمل  حديث  من  الصحيحني  يف  اهلل  -ثبت  ريض 

دمه عىل صفاحهَم، ضحى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكبشني أملحني، فرأيته واضعا ق» :قال -عنه

 «يسمي ويكرب، فذبحهَم بيده

فيستحب االجتهاد عىل حتصيل األضحية، ومن كان ذا سعة فليبادر لألضحية  

 .التي ما تركها نبينا ملسو هيلع هللا ىلص

واألفضل يف األضحية أن تكون يف البيت عند األهل، حتى تظهر هذه الشعرية  

 . فينشأ عليها الصغري، وهيرم عليها الكبري

إذا دخلت العرش فال   :عدم أخذ يشء من الشعر والظفر والبرشالعمل الثالث/ 

  النبي  أن يصح ملن أراد أن يضحي أن يأخذ شيًئا من هذه روى مسلم عن أم سلمة

 وبرشه  شعره من يمس فال يضحي، أن أحدكم وأراد العرش، دخلت »إذا: قال ملسو هيلع هللا ىلص

 ، «شيئا

ى عنه أن ُيمسك عن الشع ر والظفر والبرش  واستحب العلامء ملن أراد أن ُيَضحَّ

ابن    ،ولو كان صغرًيا فيستحب أن يؤمر باإلمساك عن هذه وكان التابعي اجلليل 

سريين يكره إذا دخل العرش أن يأخذ الرجل من شعره، حتى يكره أن حيلق الصبيان  

 . أخرجه ابن حزم يف املحىل .يف العرش

ريض اهلل  -ادة  روى مسلم عن أيب قت  :العمل الرابع/ صيام يوم عرفة لغري احلاج 

التي ص: » أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال  -عنه السنة  يام يوم عرفة، أحتسب عىل اَّلل أن يكفر 

 «قبله، والسنة التي بعده

اثنني  عامني  وخطايا  ذنوب  يكفر  واحد  يوم  هذه    .فصوم  هنتبل  أن  اهلل  فاهلل 

 . الفرص وال نفوهتا



العيد صالة  اخلامس/  وعىل :العمل  العيد،  صالة  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  شهود حثَّ   

خيرج » :اخلري حتى للحيض ففي الصحيحني عن أم عطية أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال

اخلري،  وليشهدن  واحليض،  اخلدور،  ذوات  العواتق  أو  اخلدور،  وذوات  العواتق 

 «ودعوة املؤمنني، ويعتزل احليض املصىل

بغريها فكيف  املسلمني  مع  باحلضور  مأمورة  احلائض  كانت  فاجتامع    ،فإذا 

 .املسلمني لصالة العيد فيه إظهار هلذه الشعرية العظيمة 

به، األصوات  ورفع  التكبري  السادس/  قال   العمل  مهجورة  سنة  وهذه 

كان ابن عمر، وأبو هريرة: »خيرجان إىل السوق ف أيام العرش يكربان،  :البخاري

بتكبريمهاويك الناس  العرش يف   «رب  بالتكبري يف هذه  ترفع األصوات  أن  فيستحب 

الطرقات ويف البيوت، ويف الذهاب واإلياب حتى يظهر التكبري الذي فرط فيه كثري  

 .اَّلل أكرب اَّلل أكرب ال إله إال اَّلل، اَّلل أكرب اَّلل أكرب وَّلل احلمد  :من املسلمني، وصيغته 

علينا بإدراك هذه العرش وأن جيعلنا فيها من املجتهدين  أسأل اهلل الكريم أن يمن  

الرمحن   هو  أنه  برضاه  لنفوز  بالطاعات  والعمل  اخلريات  إدراك  يف  واملسارعني 

 .الرحيم

 :ةاخلطبة الثاني

 :احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل أما بعد

ه أو  فيخطئ بعض الناس ويظن أنه إذا أراد أن يضحي فأخذ من شعره أو ظفر

برشه، فإنه ال يصح أن يضحي، وهذا ظٌن خطأ، بل إنه ملا أخذ من شعره أو ظفره 

أو برشه أخطأ لكن هذا اخلطأ ال يمنع التعبد هلل باألضحية، بل يرجع ويمسك عن  

 .أظفاره وبرشه وشعره ويضحي



ثم اعلموا أنه لو مل ينِو أحٌد أن يضحي إال يف اليوم اخلامس من ذي احلجة فليبدأ  

 .اليوم اخلامس باإلمساك عن شعره أو ظفره أو برشه؛ ألنه مل ينو إال يف هذا اليوميف  

أهيا املسلمون: إن كثرًيا من الناس جيتهد يف عبادة العرش األواخر من رمضان،  

القيام والصالة والصدقة وهذا خري عظيم لكن من التقصري أن نفرت    ،فيجتهد يف 

ي احلجة التي هي أفضل أيام السنة حتى إهنا ونضيع عىل أنفسنا االجتهاد يف عرش ذ

 .أفضل من العرش األواخر من رمضان كام ذكر هذا احلافظ ابن رجب

بفضلها حتى ال تذهب   وأبناءنا وأزواجنا  وإخواننا  أنفسنا  ر  ولنُذكِّ اهلل  فلنتقي 

علينا كام ذهبت علينا عرٌش كثريٌة قبلها يف سنني ماضية، ولنهتبل الفرصة ولنحمد  

 .أن مدَّ يف أعامرنا حتى أدركناها اهلل

اللهم يا من ال إله إال أنت يا حي يا قيوم يا رمحن يا ذا اجلالل واإلكرام ُمنَّ علينا  

 يف هذه العرش باإلقبال عىل طاعتك واملسارعة يف مراضيك وتقبل منا يا رب العاملني

 . اللهم إياك نعبد وإياك نستعني

واملسلمني اإلسالم  أعز  واملسلمني.  .اللهم  اإلسالم  أعز  أعز  .اللهم  اللهم   .

 اإلسالم واملسلمني 

يعجزونك ال  فإهنم  بالكافرين  عليك  عىل  ،  اللهم  املسلمني  كلمة  امجع  اللهم 

 .التوحيد والسنة يا رب العاملني


