
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

يعرفه    ملا  تذكرة  اليوم  بعضا  وحيفظه،   كمأكثرخطبة  بعضهم  يذكر  أن  املسلمني  مهامت  تعاىل    ، ومن  قال 

ْكَرى َتنَْفُع املُْْؤِمننِيَ }  :خماطبا نبينا صىل اهلل وسلم  ْر َفإِنَّ الذِّ م نعيشها حتتاج تشمريا اأذكركم ونفيس بأي  ،{َوَذكِّ

العرش كام جاء يف بعض   هفهذ ، واالمكنة واألشخاص  تعلمون له خواص يف األزمنة   فربنا كام ، وحتتاج عمال

َسبِيِل  :  له خواص ومزايا  االحاديث ِمْثُلُهنَّ يِف  َواَل  َيا َرُسوَل اهللِ  َقاُلوا:   ، اْلَعرْشِ اُم  َأيَّ ْنَيا  الدُّ اِم  َأيَّ َأْفَضَل  ))إِنَّ 

اِب((   َسبِيِل اهللِ  َقاَل: َواَل ِمْثُلُهنَّ يِف  اهللِ؟ َ َر َوَجَهُه يِف الُّتُّ  إاِلَّ َمْن َعفَّ

))َمْن َخاَف أْدَلَج، َوَمْن َأْدَلَج َبَلَغ املَنِزَل، َأال إِنَّ ِسْلَعَة اهللَِّ غالية، أال إِنَّ ِسْلَعَة    أن:  التذكرة لنعلم  هذه  وتأيت

َلُه َعَمُلُه يِف ُصوَرِة َرُجٍل َحَسِن اْلَوْجِه َطيِِّب اهللَِّ اجلنَُّة(( ، وأن العبد الصالح بعدما يوضع يف قربه: ))ُيَمثَُّل 

َنعِ  فِيَها  َوَجنَّاٍت  اهلل  ِمَن  بِِرْضَواٍن  َأْبرِشْ  َلَك،  اهلل  َأَعدَّ  باَِم  َأْبرِشْ  َفَيُقوُل:  الثَِّياِب  َحَسِن  يِح  َفَيُقوُل:الرِّ ُمِقيٌم   يٌم 

ِذي َيْوُمَك الَّ ، َفَيُقوُل: َهَذا  ِذي َجاَء بِاْْلرَْيِ َأْنَت؟ َفَوْجُهَك اْلَوْجُه احلسن الَّ ، َمْن  َك اهلل بَِخرْيٍ َ ُكنَْت ُتوَعُد    َبرشَّ

َمْعِصَيتِ  َعْن  َبطِيًئا  اهلل  َطاَعِة  يِف  يًعا  ََسِ ُكنَْت  إِالَّ  َعلِْمُتَك  َما  َفَواهلل  الُِح،  الصَّ َعَمُلَك  ا َأَنا  َخرْيً اهلل  َفَجَزاَك  ِه، 

اَعَة َكْي َأْرِجَع إِىَل َأْهِِل َوَماِِل((، وإذا ما قامت الساعة نادى منادي اهلل   َساَلٌم }تعاىل :  َفَيُقوُل: َيا َربِّ َأِقِم السَّ

، فرضوان اهلل  {ُأوِرْثُتُموَها باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ   َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَنَّةُ }  ، {َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اجْلَنََّة باَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ 

 وجنته وجواره ال تنال إال بالعمل. 

العبادة فيها  السبب يف  :فمن فضائل هذه األيام اجتامع أمهات  الفتح: )والذي يظهر أن  ابن حجر يف  قال 

والصدقة واحلج، وال يتأتى    امتياز عرش ذي احلجة ملكان اجتامع أمهات العبادة فيها، وهي الصالة والصيام

 .ذلك يف غريها( 

 :ومن األعامل التي يستحب للمسلم أن حيرص عليها ويكثر منها يف هذه األيام  

الصيام: وهو من األعامل الصاحلة، بل هو من أفضلها، وقد أضافه اهلل إىل نفسه لعظم شأنه وعلو قدره،   -

ُه ِِل، َوَأَنا َأْجِزى بِِه((،  ))َقا َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم:  َياَم، َفإِنَّ  َل اهللَُّ ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه إِالَّ الصِّ

 



 

 

 

أن   خشية  هلا  حبه  شدة  مع  العبادة  يُّتك  أحيانا  وكان  التسع((،  يصوم  ))كان  والنسائي  داود  أبو  وروى 

 تفرض عىل أمته، كام نعلم كلنا قصة صالة الُّتاويح. 

ا  صىل  النبي  خص  فضل وقد  وبني  عناية،  بمزيد  احلجة  ذي  عرش  أيام  بني  من  عرفة  يوم  وسلم  عليه  هلل 

تِي    وسلم: صيامه، فقال صىل اهلل عليه   نََة الَّ تِي َقْبَلُه َوالسَّ نََة الَّ َر السَّ ))ِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة َأْحَتِسُب َعىَل اهللَِّ َأْن ُيَكفِّ

تِي َقْبَلُه((. َبْعَدُه َوِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء َأْح  نََة الَّ َر السَّ  َتِسُب َعىَل اهللَِّ َأْن ُيَكفِّ

ومن األعامل التي يستحب أن حيرص عليها: التكبري والتحميد والتهليل والذكر، فَعِن اْبِن ُعَمَر أّن النَّبِيِّ  -

اٍم َأْعَظَم ِعنَْد اهللَِّ َوالَ َأَحبَّ  اِم اْلَعرْشِ صىل اهلل عليه وسلم َقاَل: ))َما ِمْن َأيَّ  إَِلْيِه ِمَن اْلَعَمِل فِيِهنَّ ِمْن َهِذِه األَيَّ

 َفَأْكثُِروا فِيِهنَّ ِمَن التَّْهلِيِل َوالتَّْكبرِِي َوالتَّْحِميِد((. 

،  وكان ابن عمر وأبو هريرة ريض اهلل عنهام خيرجان إىل السوق يف أيام العرش يكربان ويكرب الناس بتكبريمها

 .رب بمنى خلف الصلوات وعىل فراشه، ويف جملسه وممشاه تلك األيام مجيعاً وكان ابن عمر يك

َفَلْم  - َوَجَد َسَعًة  ومن األعامل التي يستحب أن حيرص عليها األضحية، قال صىل اهلل عليه وسلم: ))َمْن 

َنا َيْقَرَبنَّ ُمَصالَّ َفاَل   ، يضحي فال يقص ظفرا وال ، يقصد: مصىل العيد، ومن السنة أن من أراد أن  )) ُيَضحِّ

والسالم: الصالة  عليه  قال  شعرا  َواَل    حيلق  َشْعِرِه  ِمْن  َيْأُخُذ  َفاَل  َي  ُيَضحِّ َأْن  َأَراَد  َمْن   ، اْلَعرْشُ َدَخَل  ))إَِذا 

 . وهذا عىل سبيل الندب واالستحباب ال الوجوب ُظْفِرِه((

 اهلل ان يسعدنا بطاعته ويوفقنا ملرضاته  أيام من دهركم هلل فيها نفحات فاغتنموها يا عباد اهلل، نسأل

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

     

 

 

   


