
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

منه سبحانه للعمل   وميَّز بعَضها بمزيد حمبة  ،خلق األزمان وجعل بعَضها أعظَم بركٍة من بعض  عباد اهلل 

مبارك فهي عرش  احلجة؛  ذي  األوقات عرُش  فيها؛ ومن هذه  فضل  ة،الصالح  يدل عىل  تعاىل   هاومما  اهلل  أن 

 ، فالَقَسم هبا يدل عىل رفعة مكانتها وتعظيم اهلل هلا. [1:2الفجر: ] {وَلياٍل َعرْشٍ  َواْلَفْجر  }أقسم هبا فقال:  

 .  {اليوم أكملت لكم دينكم.... }فقال:  نا فيها الدينأن اهلل تعاىل أكمل ل ويكفيها فضاًل  

والصيام ة  والصدق ة  جيتمع فيها من العبادات ما ال جيتمع يف غريها، فتجتمع فيها الصال  ا: أّن هاومن فضائل 

 واحلج، والتكبري والذكر والتلبية والدعاء.  واهلدى واألضاحي 

الصالح يف غريها، قال صىل اهلل ومن فضائلها: أن حمبة اهلل تعاىل للعمل الصالح فيه  للعمل  ا تفوق حمبته 

ام   عليه وسلم:    اأْلَيَّ
ه  ْن َهذ  ال ُح ف يَها َأَحبُّ إ ىَل اهلل  َعزَّ َوَجلَّ م  اٍم اْلَعَمُل الصَّ ْن َأيَّ

اَم اْلَعرْش    -َما م  ي َأيَّ
َقاَل:    -َيْعن 

َهاُد يف  َسب يل   َهاُد يف  َسب يل  اهلل ، إ ال َرُجاًل   َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهلل ، َوال اْْل  ، ُثمَّ    اهلل ؟ َقاَل: َوال اْْل 
ه  َوَمال ه  َخَرَج ب نَْفس 

 
ٍ
ء ََشْ

ْن َذل َك ب  ْع م   . ََلْ َيْرج 

يوَم عرفة، وهو يوم معروف بالفضل وكثرة األجر وغفران الذنب، قال صىل اهلل   ومن فضائلها: أن فيها 

ْن َيْوٍم أَ عليه وسلم: »  ي هب  م  َما م  ُيَباه  َلَيْدُنو، ُثمَّ  ُه  َيْوم  َعَرَفَة، َوإ نَّ ْن 
، م  َن النَّار  ُيْعت َق اهللُ ف يه  َعْبًدا م  ْن َأْن    ْكَثَر م 

؟ 
 
 «. اْلاََْلئ َكَة، َفَيُقوُل: َما َأَراَد َهُؤاَلء

يام؛ قال صىل اهلل عليه  ومن فضائلها: أن فيها يوَم النحر، وهو اليوم العارش من ذي احلجة، وهو أعظم األ  

اْلَقر  )) وسلم:   َيْوُم  ُثمَّ   ، النَّْحر  َيْوُم  اهلل   نَْد 
ع  ام   اأْلَيَّ احلادي عرش((َأْعَظُم  اليوم  هو  الَقر  ويوم  النَّاس  ]  ؛  ألن 

، ويوم النحر هو يوم احلج األكرب؛  [يقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف اإلفاضة والنحر، واسرتاحوا 

 ري من أعامل احلج، وفيه صالة العيد، وفيه التقرب هلل بذبح األضاحي. وفيه الكث

بخصوصها؛ إال  ا  أعامل رشعت فيه   فيهامن األعامل الصاحلة؟    فيها  فامذا يندب  عرفنا فضل هذه العرش  فإن

 ومنها:  فعل سائر الطاعات أنه أيًضا يندب فيها



 

 

                                                                                                                                                                                  

تعاىل  يقول  ومحُده،  وتكبرُيه  وهتليُله  تعاىل  اهلل  اٍم }:  ذكُر  َأيَّ ِف   اهللَّ   اْسَم  َوَيْذُكُروْا  هَلُْم  َمنَـافَع  ّلَيْشَهُدوْا 

ْعُلوَمـاٍت  النبي صىل اهلل عليه جاء عن    ، واألياُم اْلعلومات هي أيام العرش عند مجهور العلامء، و[ 28]احلج:{مَّ

نَْد اهلل ، َواَل َأَحبُّ إ لَ ))قال:    أنه   وسلم اٍم َأْعَظُم ع  ْن َأيَّ
، َما م  ام  اْلَعرْش   اأْلَيَّ

ه  ْن َهذ  نَّ م  يه 
َن  اْلَعَمل  ف  َفَأْكث ُروا   ْيه  م 

يد   َوالتَّْحم   ، َوالتَّْكب ري   ، التَّْهل يل  َن  نَّ م  يه 
، وكان أبو هريرة وابن عمر ريض اهلل عنهام إذ دخلت عرُش ذي (( ف 

بري فكربوا، وهذا التكبري اْلطلق بدون  احلجة خيرجان إىل السوق يكربان، فإذا سمعهم الناس تذكروا التك

احلاج من   ويبدأ غري  الترشيق،  وأيام  العيد  فيوم  الصلوات  بأدبار  اْلقيد  التكبري  أما  أو وقت،  بمكان  تقييد 

فجر يوم عرفة. وُيكثُر مع التكبري يف هذه العرش من التسبيح والتهليل والتحميد؛ وقراءة القرآن فإنه أفضل 

فعلُ  يندب  ومما  قبل الذكر.  التي  كالرواتب  الفرائض،  بعد  الصلوات  نوافل  من  اإلكثار  العرش  هذه  يف  ه 

ُل  ُتْكم  كونا  مع  النوافل  عىل  فاْلحافظة  ها،  وغري  الضحى،  وصالة   الليل،  وصالة   وبعدها،  الفرائض 

 ه.  النقَص؛ فهي سبب من أسباب حمبة اهلل، ومن شملته حمبُة اهلل حفظه وأجاَب دعاءه وأعاذه ورفع مقام

رمضان،   يف  الصدقة  من  أفضل  فيها  الصدقة  إذ  الصدقة؛  من  اإلكثار  العرش  هذه  يف  فعُله  يندب  ومما 

 وبالصدقة َيناُل العبُد اخلرَي والربكة واْلغفرة واألجر العظيم. 

ذلك    لكان  كلَّها  أو  التسعة  األيام   بعَض  صام  فلو  الصيام،  من  اإلكثار  العرش  هذه  يف  فعُله  يندب  ومما 

ا، ألن الصيام من العمل الصالح، وآكدها اليوُم التاسع لغري احلاج؛ قال رسول اهلل صىل اهلل عليه مرشوعً 

ت ي َبْعَدهُ وسلم: » ت ي َقْبَلُه، َوالَّ نََة الَّ َر السَّ ُب َعىَل اهللَّ  َأْن ُيَكف 
َياُم َيْوم  َعَرَفَة، إ ِّن  َأْحَتس     « ص 

ال  َرب َك  َفَصل  }عرش صالة يوم العيد؛ قال تعاىل:  وكذلك من األعامل الصاحلة يف هذه 
،  [2]الكوثر:  {َواْنَحرْ  ل 

واْلراد بالصالة يف هذه اآلية: صالة عيد األضحى؛ بل حث النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل حضور حتى  

 النساء فيها.  

ن أراد أن  وم وهي سنة مؤكدة عند مجهور العلامء ينبغي احلرص عليها،  ومن أفضل القربات األضحية

ْن  يضحي ما ورد يف قوله صىل اهلل عليه وسلم: » َي َفاَل َيَمسَّ م  إ َذا َدَخَلت  اْلَعرْشُ َوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن ُيَضح 

ه  َشْيًئا ه ، َواَل َبرَش   َشْيًئا َحتَّى ُيَضح  «؛ ويف رواية: »َشْعر 
ه  ْن َأْظَفار  ه ، َواَل م  ْن َشْعر   .   « َي َفاَل َيْأُخَذنَّ م 

وهذا عىل سبيل الندب واالستحباب ال الوجوب وقد تلمس بعض الفقهاء واْلحدثني احلكمة من ذلك  

 فقالوا تشبها باْلحرم احلاج فكام شاهبه بان كال منهام يذبح فناسب ان يشاركه باالمتناع عن احللق وقص  



 

 

 

استنباط فقهاء ونحن نتعبد اهلل بام  االظافر وقيل لتشمل اْلغفرة والعتق من النار مجيع اجزاء بدنه وهذا كله

 ثبت ولو َل نفهم احلكمة  

اهلل   جبريعباد  بن  سعيد  روى حديث    كان  عباس  االذي  العرش    العرش  فضل   يفبن  عليه  دخلت  إذا  كان 

اجتهد اجتهادا عظيام حتى ما يكاد يقدر عليه ومن أراد منه شيئا ال يكاد أن جيده وال أن جيلس معه من شدة 

وكان يقول: أهيا الناس إذا أقبلت العرش فال تطفئوا رسجكم يف لياليها وال يف أيامها  ،   لعباداتباانشغاله  

 .الصالةكناية عن كثرة قراءة القران وعن كثرة القيام و

تعاىل    قال اهلل  ـ رمحه  احلجة   ـ:بن حجر  ذي  امتياز عرش  السبب يف  أن  يظهر  الذي  العرش  أيام  عن  متكلام 

 .فيها دات الجتامع أمهات العبا

                                                             

 

 رب العاْلني   واحلمد هلل 

 

 

 

 

 

 

 

 


