
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

وتعاىل    سبحانه  املوىل  ْت  }يقول  ُأِعدَّ َواْْلَْرُض  ََمَواُت  السَّ َعْرُضَها  َوَجنٍَّة  ُكْم  َربِّ ِمْن  َمْغِفَرٍة  إِىَل  َوَساِرُعوا 

َفْلَيَتنَاَفسِ }ويقول أيضًا:    {لِْلُمتَِّقيَ  َذلَِك  يات التي يشري فيها املوىل سبحانه إىل ال وغريها الكثري من    {َوِِف 

يتنافسون من أجل مال أو متاع أن هنالك ميدانًا يتنافس فيه الناس ِف هذه احلياة الدنيا:   فأصحاب الدنيا 

 من حطام الدنيا، يريد كل منهم أن يسبق إليه وأن حيصل عىل أكرب نصيب منه.. 

ن عن السعادة احلقيقية فهم الذين جيعلون حياهتم  وأما أصحاب الخرة الذين يريدون اجلنة والذين يبحثو

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

 مهة شمر إليها السابقون وتنافس فيها املتنافسون..  

التنافس ِف أمر الخرة يرتفع بأرواح ا ملتنافسي مجيعا حتى يصل هبم احلال إن  وال تعجب عندما ترى أن 

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

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

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

َهاُد ِِف َسبِيِل اهللَِّ، إِال َرُجل  ِِف َسبِيِل اهللَِّ؟! َفَقاَل    َخَرَج بِنَْفِسِه َوَمالِِه َفَلْم َيْرِجْع صىل اهلل عليه وسلم: َوال اجْلِ

 
ٍ
ء َما ِمْن َعَمٍل َأْزَكى ِعنَْد اهللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوال َأْعَظَم َأْجًرا ِمْن َخرْيٍ َيْعَمُلُه ِِف َعْْشِ ))  :وِف رواية ((ِمْن َذلَِك بََِشْ

ُروا فِيِهنَّ ِمَن التَّْهلِيِل َوا))  :وِف أخرى ((ْاْلْضَحى 
اُم التَّْهلِيِل َوالتَّْكبرِِي َوِذْكِر اهللِ(( َفَأْكثِ َا َأيَّ  . لتَّْكبرِِي، َفإَِّنَّ

كان سلف أمتنا ريض اهلل عنهم أمجعي عندهم ثالثة أعشار يتنافسون فيها باستغالل الوقت العْش االخري 

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

   .املحرم وفيها يوم عاشوراء 

العْش   عليه  دخلت  إذا  كان  العْش  فضل  ِف  عباس  ابن  روى حديث  الذي  جبري  بن  سعيد  كان  اهلل  عباد 

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

 ا الناس إذا أقبلت العْش فال تطفئوا رسجكم ِف لياليها وال ِف أيامها  ، وكان يقول: أهي انشغاله بالعبادات



 

 

 بن حجر رمحه اهلل تعاىل: متكلَم  ا اإلمام قال .كناية عن كثرة قراءة القران وعن كثرة القيام والصالة          

 .أيام العْش الذي يظهر أن السبب ِف امتياز عْش ذي احلجة الجتَمع أمهات العبادات فيها  عن 

  فضائلها: ومن 

أقسم تعاىل  اهلل  تعاىل:  ،  أن  قال  ذكره،  فيها  رشع  التي  املعلومات  اْليام  اٍم }وأَّنا  َأيَّ ِِف  اهللَِّ  اْسَم  َوَيْذُكُروا 

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

اْليام، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَّبِىِّ صىل اهلل عليه أفضل   صىل اهلل عليه وسلم شهد هلا بأَّنا    ه أن ومن فضائلها  

َهاُد ِف َسبِيِل اهللَِّ َقاَل: َوالَ   اجْلِ اِم، ِقيَل َوالَ  َأْفَضَل ِمنُْه ِف َهِذه اْلَيَّ ُه َقاَل: ))َما َعَمل   َهاُد ِف َسبِيِل  وسلم َأنَّ اجْلِ

 ِمْن َذلَِك((. اهللَِّ إِالَّ َمْن َخَرَج بِنَْفِسِه َوَمالِِه ُثمَّ 
ٍ
  ََلْ َيْرِجْع بَِشْىء

 إال يوم عرفة لكفاها فضاًل.   هاومن فضائلها: أن فيها يوم عرفة، ولو َل يكن في  

اِم ِعنَْد    قالأن فيها يوم النحر، وهو أفضل أيام السنة،   ومن فضائلها صىل اهلل عليه وسلم: ))إِنَّ َأْعَظَم اْلَيَّ

((.اهللَِّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل    َيْوُم النَّْحِر ُثمَّ َيْوُم اْلَقرِّ

قال ابن حجر ِف الفتح: والذي يظهر أن السبب ِف امتياز عْش  : ومن فضائلها اجتَمع أمهات العبادة فيها 

 .الصالة والصيام والصدقة واحلج، وال يتأتى ذلك ِف غريهك ذي احلجة ملكان اجتَمع أمهات العبادة فيه، 

 :يستحب للمسلم أن حيرص عليها ويكثر منها ِف هذه اْليام ما ييلومن اْلعَمل التي    

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

إاِلَّ )) :وعلو قدره، َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َلُه  َوَأَنا  َقاَل اهللَُّ ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم  ُه ِِل،  َفإِنَّ َياَم،   الصِّ

 َأْجِزى بِِه((. 

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

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

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

التي يستحب أن حيرص ُعَمَر  ،  : التكبري والتحميد والتهليل والذكرعليها  ومن اْلعَمل  اْبِن  النَّبِيِّ    أن  فَعِن 

اٍم َأْعَظَم ِعنَْد اهللَِّ َوالَ َأَحبَّ إَِلْيِه ِمَن اْلَعَمِل فِيِهنَّ ِمْن َهِذِه اْلَيَّ صىل اهلل ع اِم اْلَعْْشِ ليه وسلم َقاَل: ))َما ِمْن َأيَّ

ُروا فِيِهنَّ ِمَن التَّْهلِيِل َوالتَّْكبرِِي َوالتَّْحِميِد((. 
 َفَأْكثِ

 ان إىل السوق ِف أيام العْش يكربان ويكرب  وكان ابن عمر وأبو هريرة ريض اهلل عنهَم خيرج      



 

 

ا. وكان عمر يكرب ِف قبته بمنى فيسمعه أهل املسجد فيكربون، ويكرب أهل اْلسواق حتى  الناس بتكبريمه     

ترتج منى تكبريًا. وكان ابن عمر يكرب بمنى تلك اْليام وخلف الصلوات وعىل فراشه، وِف جملسه وممشاه 

 .تلك اْليام مجيعاً 

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

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

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

 ُظْفِرِه((. 

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

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

 الصغرية إىل الدار الخر 

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

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

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

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

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

باالمتناع عن احللق وقص االظافر وقيل لتشمل املغفرة والعتق من النار مجيع اجزاء بدنه وهذا كله استنباط   

 .  ونحن نتعبد اهلل بَم ثبت ولو َل نفهم احلكمة

 

 

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل ِل ولكم 

 

 

     


