
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

قال ابن عباس وابن الزبري وجماهد وغريهم: هي عش ،  [2،  1الفجر:  ]{َوَلَياٍل َعْشٍ   َواْلَفْجر}يقول اهلل تعاىل: 

 .ذي احلجة

ُه َقاَل: النَّبِيِّ صىل اهلل عليه وسلم    َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعنِ   جاءو اِم    َأنَّ َضَل ِمَن اْلَعَمِل ِِف  اْلَعْشِ َأفْ ))َما اْلَعَمُل ِِف َأيَّ

َهاُد ، إاِلَّ َرُجٌل َخَرَج ُُيَاطُِر بِنَْفِسِه َوَمالِِه َفَلْم َيْرِجْع بَِشْ َهِذهِ  َهاُد َقاَل: َوالَ اْْلِ ((. َقاُلوا َوالَ اْْلِ
ٍ
    .ء

الصالح،    العمل  من  فيها  يستكثرون  للطاعات،  مواسم  هلم  جعل  أن  عباده  عىل  تعاىل  اهلل  فضل  من 

 .ام يقرهبم إىل رهبم، والسعيد من اغتنم تلك املواسم، ومل جيعلها متر عليه مرورًا عابراً بفيها ويتنافسون 

ل صىل اهلل عليه وسلم بأهنا  ومن هذه املواسم الفاضلة أيام العش من ذي احلجة، وهي أيام شهد هلا الرسو

رشفًا  يكفيها  وحده  وهذا  هبا،  أقسم  تعاىل  هلل  إن  بل  فيها؛  الصالح  العمل  عىل  وحث  الدنيا،  أيام  أفضل 

 . وفضاًل، إذ العظيم ال يقسم إال بعظيم 

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

ُروا فِيِهنَّ ِمَن التَّْهلِيِل َوالتَّْكبرِِي َوالتَّْحِميِد((
  َفَأْكثِ

 :بأمور خاصة فحري بنا أن نستقبل مواسم الطاعات عامة، وعش ذي احلجة

َلَعلَُّكْم  وَ }والعزم األكيد عىل الرجوع إىل اهلل، يقول تعاىل:    التوبة الصادقة  َه املُْْؤِمنُوَن  َأيُّ ُتوُبوا إِىَل اهللَِّ ََجِيًعا 

 .[31]النور:{ُتْفلُِحونَ 

قال تعاىل    للبعد عن اهلل والطرد من رمحته،  املعايص، فاملعايص أسباب  البعد عن  التوبة  ألشهر ا  عن وكام 

َأْنُفَسُكم }احلرم: يِهنَّ 
فِ َتْظلُِموا  الظلم  قال  [التوبة:  ]{َفاَل  الرمحن بن زيد بن أسلم:   العمل بمعايص اهلل،  عبد 

قتادة:  والرتك لطاعته.  فيام سواها، وإن كان  الظلم ِف األشهر احلر  وقال  الظلم  م أعظم خطيئة ووزرا من 

إن اهلل اختص من الشهور ، وقال ابن عباس:  الظلم عىل كل حال عظيام، ولكن اهلل يعظم من أمره ما شاء

واألجر  الصالح  والعمل  أعظم،  فيهن  الذنب  وجعل  حرماهتن،  وعظم  حرما،  فجعلهن  أشهر،  أربعة 

 . أعظم 



 

 

، ومن عزم عىل يشء أعانه اهلل وهيأ له األسباب التي تعينه عىل إكامل اه عىل اغتنامبالعزم  أيضًا    ونستقبلها

ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللََّ ملَََع املُْْحِسنِيَ }:قال تعاىل  العمل، ومن صدق اهلل صدقه اهلل،  {َوالَّ

 .[69:العنكبوت]

  ها: ومن فضائل

ا  أقسمأن  تعاىل  ذكره،  هلل  فيها  رشع  التي  املعلومات  األيام  تعاىل:  ،  وأهنا  اٍم }قال  َأيَّ ِِف  اهللَِّ  اْسَم  َوَيْذُكُروا 

 [.28احلج:] { َمْعُلوَماٍت َعىَل َما َرَزَقُهْم ِمْن هَبِيَمِة اأْلَْنَعامِ 

صىل اهلل عليه   َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّبِىِّ ،  أفضل األيام صىل اهلل عليه وسلم شهد هلا بأهنا    هأن هاومن فضائل 

ُه َقاَل  َأْفَض : ))وسلم َأنَّ اِم،    ِفَل ِمنُْه  َما َعَمٌل  َهاُد  َهِذه األَيَّ اْْلِ َهاُد  :  َسبِيِل اهللَِّ َقاَل   ِف ِقيَل َوالَ  اْْلِ َسبِيِل    ِف َوالَ 

 اهللَِّ إِالَّ َمْن َخَرَج بِنَْفِسِه َوَمالِِه ُثمَّ مَلْ َيْرِجْع 
ٍ
 ((. ِمْن َذلَِك   بشء

 . إال يوم عرفة لكفاها فضالً   هاأن فيها يوم عرفة، ولو مل يكن في ها: ومن فضائل 

اِم ِعنَْد  : )) صىل اهلل عليه وسلم  قال، وهو أفضل أيام السنة،  أن فيها يوم النحر هاومن فضائل إِنَّ َأْعَظَم األَيَّ

  ((.اهللَِّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َيْوُم النَّْحِر ُثمَّ َيْوُم اْلَقرِّ 

قال ابن حجر ِف الفتح: والذي يظهر أن السبب ِف امتياز عش  : اجتامع أمهات العبادة فيهاها  ومن فضائل  

أمهات   اجتامع  ملكان  احلجة  ِف ذي  ذلك  يتأتى  وال  واحلج،  والصدقة  والصيام  الصالة  وهي  فيه،  العبادة 

 .غريه

 :ومن األعامل التي يستحب للمسلم أن حيرص عليها ويكثر منها ِف هذه األيام ما ييل  

وهو يدخل ِف جنس األعامل الصاحلة، بل هو من أفضلها، وقد أضافه اهلل إىل نفسه لعظم شأنه  :  الصيام 

ُه ِل َقاَل اهللَُّ ُكلُّ َعَمِل ابْ )) :َل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلموعلو قدره، َقا َفإِنَّ َياَم،  إاِلَّ الصِّ َلُه  َوَأَنا  ِن آَدَم   ،

 ((. َأْجِزى بِهِ 

فضل  وبي  عناية،  بمزيد  احلجة  ذي  عش  أيام  بي  من  عرفة  يوم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  وقد خص 

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

تِي َقْبَلهُ  نََة الَّ َر السَّ  ((. َبْعَدُه َوِصَياُم َيْوِم َعاُشوَراَء َأْحَتِسُب َعىَل اهللَِّ َأْن ُيَكفِّ



 

 

التي يستحب أن حي ُعَمَر  ،  التكبري والتحميد والتهليل والذكر  : عليها  رصومن األعامل  اْبِن  النَّبِيِّ    أن  فَعِن 

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

ُروا فِيِهنَّ ِمَن  
 ((. التَّْهلِيِل َوالتَّْكبرِِي َوالتَّْحِميدِ َفَأْكثِ

ا.  وكان ابن عمر وأبو هريرة ريض اهلل عنهام ُيرجان إىل السوق ِف أيام العش يكربان ويكرب الناس بتكبريه 

وكان عمر يكرب ِف قبته بمنى فيسمعه أهل املسجد فيكربون، ويكرب أهل األسواق حتى ترتج منى تكبريًا. 

 .يكرب بمنى تلك األيام وخلف الصلوات وعىل فراشه، وِف جملسه وممشاه تلك األيام َجيعاً وكان ابن عمر 

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

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

و الصالة  عليه  قال  شعرا  َواَل  ))السالم:حيلق  َشْعِرِه  ِمْن  َيْأُخُذ  َفاَل  َي  ُيَضحِّ َأْن  َأَراَد  َمْن   ، اْلَعْشُ َدَخَل  إَِذا 

 . ((ُظْفِرهِ 

 . ويوفقنا ملرضاتهأيام من دهركم هلل فيها نفحات فاغتنموها يا عباد اهلل، نسأل اهلل ان يسعدنا بطاعته 

 

 واحلمد هلل رب العاملي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


