
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

وتعاىل    سبحانه  املوىل  يقول  اهلل:  َواْْلَْرُض }عباد  ََمَواُت  السَّ َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  إِىَل  َوَساِرُعوا 

ْت لِْلُمتَِّقيَ  َمْرِجُعُكْم ََجِيًعا}ويقول:    {ُأِعدَّ اِت إِىَل اهللَِّ  َفْلَيَتنَاَفسِ }ويقول أيضًا:    {َفاْسَتبُِقوا اْْلَْْيَ َذلَِك   {َوِِف 

يتنافس فيه الناس    أن هنالك ميداناً   إىل  وغْيها الكثْي من آيات الذكر احلكيم التي يشْي فيها املوىل سبحانه 

الدنيا: ، يريد كل منهم أن حطام الدنيافأصحاب الدنيا يتنافسون من أجل مال أو متاع من    ِف هذه احلياة 

   ..إليه وأن حيصل عىل أكرب نصيب منه يسبق 

الذين يبحثون عن السعادة احلقيقية فهم الذين جيعلون حياهتم  ووأما أصحاب اآلخرة الذين يريدون اجلنة   

فتنافسهم ِف الدنيا من أجل حتصيل النعيم املقيم ِف الدار اآلخرة وهذه اهلمة أعىل رضا اهلل تعاىل،  وقفا عىل  

 ..  مهة شمر إليها السابقون وتنافس فيها املتنافسون

إن    أن التنافس ِف أمر اآلخرة يرتفع بأرواح املتنافسي َجيعا حتى يصل هبم احلال  رىال تعجب عندما تو 

إنه الفوز بالشهادة لدخول !  يقول ِف حلظة فراقه للدنيا: )فزت ورب الكعبة(أن  قتل أحدهم ِف سبيل اهلل  

ِف هذه الدار كَم  وحها ونسيمها وهو  م رائحة اجلنة ويأتيه من رَ تدار الكرامة بل يصل اْلمر ببعضهم أن يش 

   ريض اهلل عنه...  حدث ْلنس بن النرض ِف ُأحٍد عندما قال: إين ْلجد ريح اجلنة دون أحد فقاتل حتى قتل

الدنيا   أمر  ِف  البعض،  جيعل  التنافس  بعضها  والدنيئة  احلاقدة  النفوس  منه  تأكل  وبيئًا  مستنقعا  اْلرض 

                    لجميع... لح اْلرض ويعمرها ويطهرها لصوالسعي لنعيم اآلخرة يُ 

قوله: َفْلَيَتنَاَفسِ } إن  َذلَِك  اْلرض  توجيه   {َوِِف  اْلرض   ْلهل  رقعة  وراء  وقلوهبم  بأبصارهم  ينظروا  أن 

ا  عندما كان يقوم الليل فإذا تعبت قدماه رضهب إىل الدار اآلخرة، كَم كان يفعل أبو مسلم اْلوالينالصغْية  

أبيديه   حممدقائال:  أصحاب  وسلم  حيسب  عليه  اهلل  اهلل  صىل  برسول  يسبقونا  عليه   أن  اهلل  صىل 

 .. واهلل لنزامحنهم عليه ِف احلوض  ؟وسلم

مباركة عظيمة القدر عند اهلل تعاىل فَعِن اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ النَّبِىَّ صىل اهلل عليه وسلم    نحن مقبلون عىل أياموها   

، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل َقاَل: ))  اِم اْلَعْْشِ الُِح فِيِهنَّ َأَحبُّ إِىَل اهللَِّ ِمْن َهِذِه ْاْليَّ اٍم اْلَعَمُل الصَّ َهاُد  َما ِمْن َأيَّ  اهللَِّ! َوال اجْلِ



 

 

َهاُد ِِف َسبِيِل اهللَِّ، إاِل َرُجٌل َخَرَج بِنَْفِس   ِِف  ِه َوَمالِِه َسبِيِل اهللَِّ؟! َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم: َوال اجْلِ

 
ٍ
ء بََِشْ َذلَِك  ِمْن  َيْرِجْع  )) َفَلْم  رواية  وِف  َأْعَظمَ ((  َوال  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللَِّ  ِعنَْد  َأْزَكى  َعَمٍل  ِمْن  َخْْيٍ  َما  ِمْن  َأْجًرا   

ْاْلْضَحى َعْْشِ  ِِف  َوالتَّْكبِِْي   ((َيْعَمُلُه  التَّْهلِيِل  اُم  َأيَّ َا  َفإَِّنَّ َوالتَّْكبِِْي،  التَّْهلِيِل  ِمَن  فِيِهنَّ  َفَأْكثُِروا  أخرى))  وِف 

ما ُتيضء و   تتكرر فرص ال     ْلَّنا من تعرض لسحائب اهلل  العاقل  ف  َوِذْكِر اهللِ((   بل هي ومضات رسعان 

ن تعال واقبل لئن فاتك اْلْي ِف أيام  أ   :   وهي فرصة جديدة يتيحها اهلل لك وهو الغني عني وعنك   تنطفئ

خلت، وتشعر انك قرصت وظلمت نفسك ،فهذه فرصة جديدة فَم عليك اال ان تشمر عن ساعد اجلد،  

 .. احد وِصدق االقبال، فبايب مفتوح ال يوصد وال يغلق بوجه 

بر االعَمل وليس كالصيام عمل يرفع ِف هذه اْليام يقول أفانو صيام العْش االول من ذي احلجة فهي من  

والسالم: الصالة  أو   ((عليه  واحلمد هلل متآلن  اهلل  وسبحان  امليزان،  واحلمد هلل متأل  اإليَمن،  الُطهور شطر 

 ((والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو عليكما بي السَمء واْلرض، والصالة نور، والصدقة برهان، -متأل

عمال   أو  شهرة  او  عادة  يذهب  بعضهم  ولعل  بيته  اىل  بالوفود  عليهم  اهلل  مّن  الذين  احلجاج  فنافس 

   وباستغاللك انت هلذه العْش التي تعرب فيها عن صدق اشتياقك لرب العزة تسبق الكثْي منهم... 

اهلل أن كيف   القيم رمحه  ابن  استغرب  باملعاد واجلنة والنار،  وقد  فيه  الذي ال شك  اجلازم  التصديق  جيتمع 

؟! ولعل اجلواب يكون بَم ثبت عن عيل بن أيب طالب ))إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم اْثنََتْيِ  ويتخلف العمل 

ا ُطوُل اْلََمِل َفُينِِْس اآلِخَرَة َوَأمَّ  َباُع اهْلََوى، َفَأمَّ ْنَيا ُطوُل اْلََمِل َواتِّ َباُع اهْلََوى َفَيُصدُّ َعِن احْلَقِّ ، َأال َوإِنَّ الدُّ ا اتِّ

 اآلِخَرِة َوال تَ 
ِ
ْت ُمْدبَِرًة َواآلِخَرُة ُمْقبَِلٌة َولُِكلِّ َواِحٍد ِمنُْهََم َبنُوَن َفُكوُنوا ِمْن َأْبنَاء ْنَيا َقْد َولَّ  الدُّ

ِ
ُكوُنوا ِمْن َأْبنَاء

                                                                             َوال ِحَساَب َوَغًدا ِحَساٌب َوال َعَمَل(( َفإِنَّ اْلَيْوَم َعَمٌل 

كان سلف أمتنا ريض اهلل عنهم أَجعي عندهم ثالثة أعشار يتنافسون فيها باستغالل الوقت العْش االخْي  

القدر، والعْش االول م ليلة  ن ذي احلجة وفيها يوم عرفة، والعْش االول من شهر اهلل  من رمضان وفيها 

   املحرم وفيها يوم عاشوراء

بالشهر    ما هل هالل ذي احلجة ودخلنا  انه متى  الذين حيبون ان يقوموا بشعْية االضحية  ونذكر االخوة 

املبارك فيسن ويستحب ملن ارد االضحية اال يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا فقد روى االمام مسلم ِف 

،  :  صحيحه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال َي، َفاَل َيَمسَّ ))إَِذا َدَخَلِت اْلَعْْشُ َوَأَراَد َأَحُدُكْم َأْن ُيَضحِّ

ِه َشْيًئا(( وهذا عىل سبيل الندب واالستحباب ال الوجوب   وقد تلمس بعض الفقهاء   ،ِمْن َشَعِرِه َوَبَْشِ



 

 

 

فكَم شاهبه بان كال منهَم يذبح فناسب ان يشاركه   ،تشبها باملحرم احلاج  املحدثي احلكمة من ذلك فقالوا و  

ن احللق وقص االظافر وقيل لتشمل املغفرة والعتق من النار َجيع اجزاء بدنه وهذا كله استنباط   باالمتناع ع 

 . ونحن نتعبد اهلل بَم ثبت ولو مل نفهم احلكمة 

 

 

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم 

 واحلمد هلل رب العاملي 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


