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إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده فال مضّل له ومن يضلل فال هادي له، 

 .وأشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممداً عبده ورسوله 
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 احلجة يفضل عشر ذ
 ما ورد في فضلها: 

اا ع  قااات اعااا    قااات  ااح واحااد ماان املفساارين املااراد (  2)الفجاار  َولَيَااا ع َشر 
قات ابان اليايم   ،إقسام اهلل هبا دليل على عظمتهاو  ،احلجة يهبا  عشر ذ

"هو سبحانه ييسم بأمور على أمور، وإمنا ييسم بنفسه املوصوفة بصفااه، 
قسااامه باابعخ املالوقااات دلياال علااى أنااه إوآيااااه املسااتللمة ل ااااه وصاافااه و 

 ."من عظيم آيااه
العماا ا اللاااليا فاايه   أىااهلِل  لاا  ا    أيااا ع  مااا ماا   "قااات رسااوت اهلل و 

العراا  ف فلاااليا: يااا رهللاايَ  ا  ف ُو ال هااادا فااي هللاا ي    األيااا    ماا  هاا    
هااادا : ُو ا  ؟ فلااا  رهللااي ا ا     خاا  َ  رجاا     ُ ا  ف هللاا ي    فااي ال  

 (757)الرتم ي " بريء ذلكَ  م  ي جع   فلم ومال ه ف بنفسه

هاا ا احلااديي دلياال علااى فضاال أيااام عشاار ذي احلجااة علااى  حهااا ماان أيااام 
 شهد بفضلها وحي على العمل فيها. السنة، ألن النيب 

فياه دليال علاى أن عال عمال صااا  أل ها ه األياام فهاو أحا  إ  اهلل ماان و 
  ح ه ه. وه ا يدت على فضل العمل فيها وعثرة ثوابه.

ماا ما  شما  أ عا  شناع ا  شا  قاات   " عن النيب  عن ابن عباس 
قياا : ُو  "ا؛ ماا  خياا  يعملااه فااي شراا  األ اا  وجاا  ُو أش اام أجاا   
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ال هاد في هللا ي  ا  شا  وجا ؟ قاا : "ُو ال هااد فاي هللا ي  ا  شا  
وجااااااا ف  ُ رجااااااا  خااااااا   بنفساااااااه ومالاااااااه فلااااااام ي جاااااااع مااااااا  ذلاااااااك 

 .(١٨١5 الدارمي)"بريء
 يي  ش فة افيه: 

إن ياااوم عرفاااة ياااوم مهيااا ، ومشاااهد عظااايم، ومناسااابة عر اااة لاااي  أل الااادنيا 
ماا ما  ياي  أع ا  "قاات   رساوت اهلل مشهد أعظم مناه روت عاششاة أن 

و نه ليعني ثام ي ااهي  فا م  النار م  يي  ش فةم  أن يعتق ا  فيه ش ع  
ء ها ا "قاات الناووي   (١34٨)مسالم  "؟بهم المالئكة فيلاي : ماا أراد هاُ 

 ".احلديي ظاهر الداللة أل فضل يوم عرفة، وهو ع لك

ااام    وأل مثااال هااا ا الياااوم وهااا ا امل اااان أنااالت اهلل  ُا َلكا َمل ااا َ  َأع  ال يَااااي 
ااَلَ  د ين اا ُا َلكااما اْ  هلل  اي ُا َشلَاي كام  ن ع َمت اي َوَر     (3)املاشادة  د يَنكام  َوأَت َمم 

عن عمار بان اابااب أن رماال مان اليهاود قاات لاه   صحيح البااريففي 
معشاااار اليهااااود نللاااا   علينااااايااااا أمااااح املااااتمنك آيااااة أل عتاااااب م اير و ااااا لااااو 

ااام  ﴿قاااات  أي آياااة  قاااات  ، االختااا نا ذلاااك الياااوم عيااادً  ُا َلكا َمل ااا َ  َأع  ال يَااااي 
اَلَ   ُا َلكاما اْ  هلل  ي ُا َشَلي كام  ن ع َمت ي َوَر   قات عمار   ﴾د ين اد يَنكام  َوأَت َمم 

قااااشم  ، وهااوقااد عرفنااا ذلااك اليااوم وامل ااان الااا ي نللاا  فيااه علااى الناايب 
 .(45)البااري  بعرفة يوم مجعة
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 بباااة عظيماااة مامعاااة  وأل مثااال هااا ا الياااوم وهااا ا امل اااان  بااا  النااايب 
 .حت ي املبادئ ال ربى هل ا الدين، وأهم مياصده

أل يااااوم عرفااااة ياااادعو اهلل عاااال وماااال ماااان  وات  وقااااد وقااااحم نبينااااا حممااااد 
ا يديااه، الشاام  إ   روهبااا مبااتهال بالاا عر والاادعا  واونابااة وااشااو  رافًعاا

حىت إنه سيط  باام ناقتاه فأمسا ه بىحادى يدياه وهاو رافا، األ ارى، و  
 اال و  يتعاا  ماان قااوت الييااام والاادعا ... إ ااا اليااوة أل العبااادة واللاا ة أل 

 املناماة.
 لسلف في ه ا اليي :ىا  ا 

قااات داود باان أص عاصاام  وقفاا  ماا، سااا  باان عبااد اهلل بعرفااة أنظاار عيااحم 
 .يصن،، ف ان أل ال عر والدعا  حىت أفاض الناس

قاااات عمااار بااان الاااورد قاااات ا عباااا  بااان أص رباااا   إن اساااتبع  أن ختلاااو و 
 بنفسك عشية عرفة فافعل.

ميلادة، وماشاة رقباة يياحم بعرفاة ومعاه ماشاة بدناة  وعان ح يم بان حالام 
فيعتاار رقييااه فيضااس الناااس بالب ااا  والاادعا ، ييولااون  ربنااا هاا ا عبااد  قااد 

 أعتر عبيده وحنن عبيد  فأعتينا
 ".فبر يوم عرفة ألايوى على الدعا أ  " قات  عن سا  أن سعيد بن مبحو 
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قااات عبااد اهلل باان ب اار املاال   أفضاا  ماا، أص ماان عرفااة فيااات ا  يااا باا  و 
 م لرموت أن يغفر هلم.لوال أ  فيه

وهاا ا لااي  ماان باااب سااو  الظاان وأن اهلل ال يغفاار لااه، وإمنااا ماان باااب إ را  
 النف  وهضمها.
  عااا لك ينبغاااي للعباااد أن يااالري علاااى نفساااه –اعليياااا عليهاااا–قاااات الااا هيب 
 .ويهضمها

عاناا  أحااوات الصااادقك أل املوقااحم بعرفااة اتنااو  فماانهم "قااات اباان رماا   
أو احليااا   وقااحم مباار  باان عبااد اهلل وب اار ماان عااان يغلاا  عليااه ااااو  

املااال  بعرفاااة، فياااات أحااادتا  اللهااام ال اااارد أهااال املوقاااحم مااان أملاااي. وقاااات 
 وقحم وأرماه وله لوال أ  فيهم!اآل ر  ما أشرفه من م

وقااحم الفضاايل بعرفااة والناااس ياادعون وهااو يب ااي ب ااا  الث لااى ا رتقااة قااد 
شم  أن اغرب رفا، رأساه إ  حات الب ا  بينه وبك الدعا  فلما عادت ال
 !السما  وقات  واسو ااه منك وإن عفوت

قااات اباان املبااار    ،وماان العااارفك ماان عااان أل املوقااحم يتعلاار بأذيااات الرمااا 
مئااا  إ  سااافيان الثاااوري عشاااية عرفاااة، وهاااو ماااا  علاااى رعبتياااه، وعينااااه 
هتماالن، فالتفاا  إا، فيلاا  لاه  ماان أسااوأ هاا ا ا:ما، حاااال  قااات  الاا ي 

 ."ن اهلل ال يغفر هلميظن أ
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 يي  الن  :  افيه 
  هو  ح األيام عند اهلل، عن النيب "  ن أش م األيا  شنع ا  قات 

 (١7٦5 داود )أبو".  ت ارك وتعال  يي  الن  ف ثم يي  الل
 ألن معظم أعمات احلس ا اون فياه  )رماي مجارة  ؛يوم احلس األعرب وهو

 العيبة، النحر، احللر والتيصح، البوا ، السعي(.
يااي  الن اا  بااي  ال ماا ا   وقااف رهللااي  ا  "   اباان عماار عاان

 ( ١742 البااري)". في ال  ة التي ىج وقا  ه ا يي  ال ج األع  

 قاااات ابااان ايمياااة  العباااادة أل األضاااحى  ؛الفبااارألضاااحى أعظااام مااان ا 
، الصاالة والنحار أفضال مان النحر م، الصاالة، وأل الفبار  الصادقة ما

 الصدقة.
فرضاااها قهااارة للصااااشم مااان اللغاااو  والصااادقة اابعاااة للصاااوم ألن النااايب 

  والرفي، أما األضحية فهي عبادة مستيلة وهل ا اشر  بعد الصالة.
  ل جافيها : 
  قات"   ِ(١773 البااري) "ليس له ج اء   ُ ال نةَ  الم  ور   ال ج 

  قااااات و "   ف ف ولاااام يَفساااااق  ف فلاااام َي فااااا   َُ َماااا  ىااااجب هاااا ا ال ياااا
دليال علاى أن احلاس ي فار وهو  (١٨20 البااري)" أِمه ولَعت ه عيي َ  رَجع

 مجي، ذنوب اونسان.
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  قات و"   َ هللال ْ ع  ا  ا عاان  ماا قَ َلهاف وأنب اله  اَ ََ َتهاع  ا  عان ما يَاه 
َلهاااف وأنب الَ ااجب  يولااه امليصااود ب (١2١ مساالم)" قَ لَااها  عااان مااا َيهااع  ا  ق ا 

 اليت سبيته. والصغاشر باشر عان قبله  أن احلس ي ّفر عل ال يهدم ما

   س ااَئلا النااايب"    أِي األشماااا   أفضااا ا؟ قاااا :  يماااان  باااا   ورهللااايل ه
 ق يااَ : ثاام ماااذا؟ قااا  جهاااد  فااي هللاا ي   ا    ق يااَ : ثاام ماااذا؟ قااا :

 .(١5١9 البااري)"ور  َم    ىج  
 يااااااااا رهللاااااااايَ  ا  ف ناااااااا   ال هاااااااااَد أفضااااااااَ  : " عاااااااان عاششااااااااة

ف اااااعا؟ قااااااا : ُف لكااااا ب أفضااااااَ  ال هااااااد  ىااااااج   أفااااااال العمااااا   ن اه 
فااال أد  احلااس بعااد إذ  عاا    فيالاا  عاششااة (١520)البااااري "ورم اا  

 .ه ا من رسوت اهلل 
  اوعثااااااااااااااااااار ماااااااااااااااااان احلااااااااااااااااااس والعماااااااااااااااااارة ينفيااااااااااااااااااان الفياااااااااااااااااار، قااااااااااااااااااات

"والعماا َ  فااتن متابعااَة مااا بيَنهمااا ينفيااان  الفلااَ   ال ااج   بااي َ  تااابعيا
 (2٨٨7 ابن مامه)" وال نيَب عما ينفي الكي ا خ َ  ال عيع  

 قااااات  وافااااد علااااى اهلل. جّ ا احلاااا"    ِالغااااا ي فااااي هللاااا ي   ا   وال ااااا
ااا ا  " سااانن ابااان فأجاااابي  وهللاااألي  فأش ااااهم دشااااهم ا    وفاااعا  والمعتم 
 (2٨93مامه )
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 األعمال التي يقوم بها يف هذه األيام
 :  :التيبة النليحأوُ 

اااار  الااا ن  ليبحاااه، والنااادم علاااى فعلاااه، والعااالم علاااى عااادم  تع يفهاااا:
 صاحبها.العودة، ورد املظلمة إن عان  أو قل  الربا ة من 

َوتايبااايا   لَاا  اللباااه  َجم يع ااا أَيِااَه قولااه اعااا   وامبااة، الاادليل   :هاااىكم
اااااينَ  ل  ا ااااام  تااف  ناااااايَن َلَعلبكا م  اااااادت علاااااى  األمااااارصااااايغة  (3١)الناااااور  ال ما  

ل  اينَ   قات حييالوموب، وع ا اعلير الفال  هبا   .َلَعلبكام  تااف 
 فض  التيبة:

 عند اهلل.تها م م انن التوبة مما يدت على عظعثرة اآليات الواردة بشأ 

 ودفا، الانيم صوت الانعمسب  حل   ُا اتَاغ ف  اوا فَالال ا  َعاانَ    نباها  رَببكاام   اهلل 
اا    ﴾١٠﴿ َغفبااار ا ااَماءَ  ر هلل  رَار ا َشلَااي كام السب ااع د عام ﴾١١﴿ م ااع   ب ااَأم َيا ع  َويام 
َع  َوبَن ي َ  َع  َجنبا ع  لبكام   َوَي    (١2 )نو  اأَنا َهار   لبكام   َوَي  

 التوباة ساب  الساتغفار املالش اة  لَااها لاايَن ال َعا  َو َوَما   َىي  م  البا  يَ  َي  
ااتَاغ ف  اوَن ل لباا  يَ  ََمنااايا رَبابنَااا  نااايَن ب ااه  َوَيس  م  اام  َوياا   ااع  رَب ه  ياَساا   ايَن ب َ م 
اا فَااغ ف    ل لبا  يَ  تَاابايا َواتاب َاعاايا هلَلا  يَلَك  َماة  َوش ل م  ءع ربى  َُ عا ب َشي  ع  َوهلل 

اااام  َشااااَ اَب  اااايم  َوق ه  نع البت ااااي  ﴾7﴿ال َ    اااام  َجنبااااا   َشااااع  ل ها رَبابنَااااا َوَأد خ 
 َُ اام  َوذار يبااات ه م     نبااَك أَناا ه  اا   َبَااائ ه م  َوَأ  َواج  َوَشااعتابهام  َوَماا  َحااَلَي م 



 
 

 
9 

َمئ ا ع فَاَلاع   ﴾٨﴿ال َع  ي ا ال َ ك يما  َوق ه ما السبي َئا    َوَم  َتق  السباي َئا   يَاي 
ل َك هاَي ال َفي  ا ال َع  يما  َتها  َوذََٰ م   (9) افر   رَى 

 وللتوبة عناده سابحانه "قات ابن الييم  ؛ التوبة بالفر  اوهلي ا تصاص
 "وهل ا يفر  بتوبة عباده حاك يتاوب ،من الباعات منللة ليس  لغحها

لَلباها َأَشاِع "  قولاه  واألحاديي الدالة علاى ساعة رمحاة اهلل عثاحة منهاا
بَة  َأَىع عام  م    َأَىع عام  ب َضالبت ه    َذا َوَجَعَها  (2٦75 مسلم)" فَاَ ى ا ب تَاي 

 

 أرعان التيبة:
 ومل. أن ا ون  الصة هلل عل 
 قال  عن ال ن .او 
 .الندم على ما فات 
 لعلم على أال يعود.ا 
 . ادار  املظا 
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 ثاني ا: ال ع :

اامَ  َويَاا  عا اوا  قاات  قااات اباان  (2٨  )احلاس مبع لايَمااا ع  أَيبااا ع  ف ااي اللبااه   اهلل 
 عباس  أيام العشر.

أياااااااااااااا  أش ااااااااااااام شناااااااااااااع ا  ُو أىااااااااااااااهلل  مااااااااااااا  ماااااااااااااا"  قاااااااااااااات 
فااااااااأع  وا  هاااااااا   األيااااااااا  العراااااااا  ماااااااا  فاااااااايه  العماااااااا  ماااااااا   ليااااااااه
  (544٦ أمحد)". والتك ي  والت ميع التهلي  م  فيه 

ا  ا اللبااهَ  اذ عاا اوا ََمناايا الب  ي َ  أَيِاَها يَاأمر اهلل به  ( 4١ )األحالاب َع  يا  ا ذ ع 

َوَُ َتكاينايا َعالب  يَ  َنسايا اللباَه فَأَنَسااهام  أَنفاَساهام  أاولَااَٰئ َك و ى عن ارعه 
لاينَ  يَا أَيِاَهاا البا  يَ  ََمناايا   وااسران ملن هلى عنه (١9)احلشار  هاما ال َفاهلل 

داعام  َش  ذ ع    اللباه   َُ ل َك فَأاولَاَٰئ َك َُ تاال ه كام  َأم َيالاكام  َوَُ َأو  َع   ذََٰ َوَم  يَاف 
 (9)املنافيون  هاما ال َخاهلل  اونَ 

ََ قااااات اعااااا    ،مجياااا، األعمااااات شاااارع  وقامااااة ذعاااار اهلل َوَأق اااام  اللباااااَل
وبي  اللفا  بال يُ ال ياف جع   نماوأل احلديي  " (١4 )قه ل   ع   ي

 .(١٨٨٨ داود وأب) ".والم وَ ورمي ال مار ْقامة ذع  ا 
ََ قات اعاا    ََ   نب اللبااَل اَ  ال ك تَااب  َوَأق ام  اللبااَل َي   لَي اَك م  ات  ا َما أاوى 

َراااااء  َوال مانَكاااا   َولَاااا  ع  ا اللباااااه  َأع  َااااا ا َواللباااااها يَاع لَااااما َمااااا  َهاااا َٰ َشاااا   ال َف   تَانا 
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اانَاعاين ذاعاار  املعاا   أن اام ااا عرون اهلل أل الصااالة وهااو (45 )العن بااوت َتل 
 من ذعره ول عر اهلل أعرب إياعم أعرب من ذعرعم إياه.

ااَككام  فَاااذ عا اوا اللباااَه َعاا  ع   عام  َبَاااءَعام  َأو  قااات اعااا    فَاات َذا َقَضااي تام مبَناهلل 
 (200البيرة ) َأَشعب ذ ع   ا

اللباااها َلهااام مبغ ف ااَ َ  َوالاا باع   يَ  اللباااَه َع  ياا  ا َوالاا باع َ ا   َأَشااعب قااات اعااا   و 
ااا اا  ا َش  يم  فااأمر ب ثاارة الاا عر لشاادة حامااة العبااد إليااه ( 35)األحاالاب    َوَأج 

 وافتياره إليه أعظم افتيار وعدم استغناشه عنه قرفة عك.
ااَ   "قااات  ااِ  باااب    ََدَ ف لاام  يَاا ع   اَ  فيهاااف  ُب َتَ سب مااا ماا  هللاااشةع َتما

 ".شلي ها ييَ  الليامة  
  م  فضائ  ال ع :

 قاات ، أنه حيط اابايا  " م  قا : هلل  ان ا   وب مع  ف فاي ياي ع
َعف  (٦405 البااري)"عانُ م َ   بع  ال      و ن  ايا خ ىا ُب مائَة م ب

 قااااااات  ،وأنااااااه  ااااااراس ا:نااااااة "    اااااا  اَن ا   الع اااااايم َماااااا  قااااااا  هللا
ُ   وبَ مع    (34٦4 الرتم ي) "ال نة   في نخلة   له غا  هلَل

 قاات اعاا    ،ثنا  اهلل علاى املشاتغلك بالتسابيح ف اي باايااي ع َأذ َن اللبااها
اااااااااماها ياَسااااااااا  يا لَاااااااااها ف يَهاااااااااا ب ال غااااااااااعاو   َأن تاا  فَاااااااااَع َوياااااااااا  َعَ  ف يَهاااااااااا اهلل 

َحا     (3٦ )النورَواْل 
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 قاات اعاا  ح اية اهلل عن املالش ة ال رام متدحهم بتسبيحهم ،   َو  ذ 
َر ض   ف ي َجاش       ن ي ل ل َماَلئ َكة   رَِبكَ  قَا َ  َع ا  قَالايا َخل يَفة   األ   ف يَهاا أََت  
عا  َم  ف كا  ف يَها يااف س  َماءَ  َوَيس  اع كَ  ناَس  يا  َوَن   ا  الع   لَاكَ  َونااَلاع  ا  ب َ م 
 .(30 )البيرة تَاع َلماينَ  َُ  َما َأش َلما    ن ي قَا َ 

  االنساان للياا  رباهالتسابيح  اح ماا يساتعد بااه،  اع  رَب ااَك َفَساا  ي  ب َ م 
ااتَاغ ف    ا   نبااها َعاااَن تَايباب ااا قااات احلساان البصااري  أعلاام اهلل  (3 )النصاار َواهلل 

فااأمره بالتساابيح والتوبااة لياااتم لااه أل آ اار  ،أنااه اقاارتب أملااه رسااوله 
 عمره بالليادة من العمل الصا .

 ليوله  ،أن التسبيح باٍق أل ا:نة التسبيح عبادة ال انتهي فيد أ رب اهلل
 (١0 )يون  َدش َياهام  ف يَها هللا  َ اَنَك اللباهامب   اعا 

  التسااابيح مااان أحااا  ال اااالم إ  اهلل، ليولاااه"   أُ أخ ااا اك بأىاااهلل
الكااال   لاا  ا ؟ قلااُ: يااا رهللااي  ا  أخ  نااي بأىااهلل الكااال   لاا  

" ا  وب ماااااع ا ف فلاااااا :  ن أىاااااهلل الكاااااال   لااااا  ا : هللااااا  ان 
 (273١)مسلم 

 عل متااااااااااااااان خفيفتااااااااااااااان شلاااااااااااااا  ، "التساااااااااااااابيح ثيياااااااااااااال أل املياااااااااااااالان
ف ف ى ي تااان  لاا  الاا بىم  : هللاا  ان ا    ثَليلتااان الل سااان  فااي المياا ان 

ف هلل  ان ا   وب مع    (.متفر عليه)" الع يم 
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  وفي ال ج التك ي 
 .رب وهلل احلمدأعاهلل أعرب اهلل  ،اهلل أعرب اهلل أعرب ال إله إال اهلل حيغته:

جيهر به الرمات واسار باه  ،أل البرقات واملسامد واملنا ت :التك ي  يكينو 
وعاااان ابااان عمااار وأباااا هريااارة أرماااان إ  الساااوق أياااام العشااار ي اااربان ، املااارأة

 الناس.وي رب الناس بت بحتا وذلك ليت عر 
 :أنياع التك ي 

وهااي  ،عاارامواو علهااا ماان صاافات ا:ااالت   باعتيادهااا ؛ا بااح أل صاافااه  ١
  وأ ا منلهة عن  ات التغيح واللوات. ، اية العظمة و اية ال مات

وهااو أن يعتياااد أن أح امااه علهاااا ماريااة علاااى  ؛ا بااح اهلل أل أح اماااه  2
 سنن الصواب والعدالة.

   معن  التك ي 
 اهلل أعرب من عل شي .  وقيل .معناه اهلل ال بح  قات ابن األثح

 .اهلل أعرب أن يعر  عنه عربياشه وعظمته  وقيل
أو  ،قاااات الشااايل عبااادالرمحن الياسااام  اهلل أعااارب مااان عااال شاااي  أي  أعظااام

 ،ن ينسااا  إلياااه ماااا ال يليااار بوحدانيتاااهأأو أعااارب مااان  ،ال باااح علاااى  لياااه
 ،وا باااحه سااابحانه ماااام، وثباااات عااال عماااات لاااه ،وال باااح العظااايم املتعااااا
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وانليهااه عاان عاال نيااأ وعياا  وأفااراده وختصيصااه باا لك واعظيمااه وإماللااه 
 وأعرب من أن ي  عر بغح املد  والتمجيد والثنا  احلسن.

معناهااااا  أن اهلل أعاااارب ماااان عاااال شااااي  أل ذااااااه   قااااات الشاااايل اباااان عثيمااااك
َوَمااا   قااات  ،وأ اشااه وصاافااه وعاال مااا حتتملااه هاا ه ال لمااة ماان معاا 

َ  ال ل َياَماة  َوالسباَماَوا ا َقَعراوا اللبااَه َىا َر ضا َجم يع اا قَا  َضاتاها يَااي  ر    َواأل  قب قَاع 
 (. ٦7 )اللم َم  ي يبا   ب َيم ين ه  هللا  َ انَها َوتَاَعاَل َٰ َشمبا يار   عاينَ 

َولَاااها ال ك     يَااااءا ف اااي قاااات اعاااا  ، ومااان عظمتاااه فهاااو أعااارب مااان عااال شاااي 
َر ض    . (37 )ا:اثية َوهاَي ال َع  ي ا ال َ ك يما السبَماَوا   َواأل 

 ومل. ف ل مع  هل ه ال لمة من معا  ال ربيا  فهو ثاب  هلل عل
َوقااا   قااات اعااا    ،السااعدي  الت بااح اعظاايم اهلل وانليهااه عاان السااو  تقااا

ا َولَام  َيكاا  لباها َشا  يك  ف اي ال مال اك  َولَام   ا   َولَاع  عا ل لباه  البا  ي لَام  يَاتبخ  ال َ م 
 . (١١١ )اوسرا  وََع ا    ا َتك   ي  ا   لبها َول ي  م َ  الِ    َيكا 

 : "ا  أع "حفة قي  
 فييااوت آهلل أو تاالة أعاارب. حيااي إن املااد  ،أن ال  ااد تاالة لفااة ا:اللااة

 حييل املع  إ  االستفهام.
  عرب واواً.أأن ال يليد بك لفة ا:اللة وعلمة 
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يياااوت شااايل اوساااالم ابااان ايمياااة  الت باااح شااار  لااادف، العااادو مااان شاااياقك 
ويساتوا   ،ليباك أن اهلل أعارب اون  وا:ان وهاو مشارو  أل املواضا، ال باار

إ  أن قااات فجمااا   ،عربيااا ه أل اليلااوب علااى عربيااا  الااك األمااور ال بااار
 ".عل أمر عبح من م ان و مان وحات  ه ا أن الت بح مشرو  عند

  ن بأمير:والتك ي  قع يأتي ملت
  اقارتن باهلداياة  اا اوا اللباااَه َشلَا َٰ َمااا َهااَعاعام ومااا   (١٨5)البيارة    َول تاَك ا 

 أوالنا"هلل على ما  واحلمد ،اهلل أعرب على ما هدانا"  األثرأل 
وملاااا عانااا  اهلداياااة نعماااة عظيماااة وعباااحة الفضااال وهاااي أعااارب ماااا يبلباااه 
، املسااالم ويسااااأت اهلل أل عااال رععااااة أل قرا اااااه لساااورة الفاحتااااة أن يهديااااه

 ناس  أن ي رب اهلل ويعظمه.
 عاألذعااار الاايت ايااات ،  اهلل.وساابحان  ،هلل واحلمااد ،بااال إلااه إال اهلل اقاارتن

 أعرب.واهلل ، وال إله إال اهلل ،هلل واحلمد ،سبحان اهلل  بعد الصالة
هلل  وصااحم اهلل اعااا   احلمااد، و وعياا فساابحان اهلل  انليااه عاان عاال نيااأ 

 ،مث إذا وصااااحم العبااااد ربااااه بالنلاهااااة عاااان الاااانيأ والعياااا  ،جبمياااا، ا امااااد
ساتحية ملان اناله عان ما ت صفات الت باح والتعظايم ، بال ماتووصفه 

 
امل

 العيوب ووىف ا امد.
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 التك ي  المتعلق باألفعا :
 بداياة األذان اهلل أعارب  أي ال شاي  أعاارب مان اهلل لا ا ال جيااو   ،األذان

 .االنشغات بشي   ح االستعداد للصالة
 بدايااة صااالاه حااىت   ليصاابح  املصاالي عظمااة اهلل مناا ؛افتتااا  الصااالة

  ايتها.
 احلااس والعماارة  عنااد احلجاار األسااود وعلااى الصااافا  أل عثااح ماان أعمااات

 وعند رمي ا:مار.
قااات الشاايل عباادالرمحن الياساام عاان ح مااة الت بااح علمااا أاااى الباااشحم 
احلجر  ألن أشواط البوا  عرععات الصالة واالساتالم أو اوشاارة أو 
الت بح عاالت بح أل الصاالة فيفتاتح باه عال شاوط عماا يفتاتح عال رععاة 

 بالت بح.
 مبلر ومييد. ك ي  ينلسم  ل  قسمي :الت
 الثامن.يبدأ من د وت شهر ذي احلجة إ  آ ر اليوم  الم لق:ف

من صالة الفجر يوم عرفة إ   روب الشم  آ ر أيام التشرير،  المليع:
 بعد الصالة، وجيتم، أل ه ه الفرتة بك مبلر ومييد.

ا  انتهاااا  رفاااة مااان قلاااو  الفجااار ياااوم ع :باااي  الم لاااق والملياااعال اااامع 
 مييد بأدبار الصلوات. :المليعو ، صالة عيد األضحى
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أما احلاج فيشتغل أل حات إحرامه بالتلبية حىت يرمي مجرة  .ه ا لغح احلاج
 العيبة وبعد ذلك يشتغل بالت بح.

 لااايِب  يا لااايِب  عااان"  وإن عاارب ماا، التلبيااة فااال بااأس قااات أناا 
اار  عليااَه،  امل ال يا ْن ا

بِار  فال يا ْن ار  عليهَ وي  بِار     ا
 ."امل
 العشاءم  أشما  العر :  ثال  ا:

رفعهااا  وعاام ماان بليااة وحمنااةً  ،عاام ماان بااال  رد بسااب  الادعا ،  الادعا  عبااادة
مصاااايبة عشاااافها اهلل بالاااادعا ، وذناااا  ومعصااااية  فرهااااا اهلل و  ،اهلل بالاااادعا 

 .بالدعا 
وعم من رمحاة ونعماة اساتجلب  بالادعا ، وعام مان عال ونصار ومت اك عاان 

  .سببه الدعا 
وصاارف  فيااه األنفاااس، هااو مفتااا   ،الاادعا   ااح مااا أمضااي  فيااه األوقااات
فمىت أعباى اهلل العباد ها ا املفتاا   ،ل ل  ح يناله العبد أل الدنيا واآل رة

 أراد أن يفتح له، ومىت أضله بيي باب ااح مغليا دونه.
ياااااااااااااااااا قاااااااااااااااااات اهلل أل احلاااااااااااااااااديي اليدساااااااااااااااااي  "، اهلل للااااااااااااااااادعا  حااااااااااااااااا   
ااع عم ف ُ ماا  هعيتاااه  ااا    علكاام يش اااد  دييااا ش ااا ففاهللااتهعوني َأه 

يااااااااا  ففاهللاااااااات عميني أا عمكاااااااامف جااااااااائع   ُ ماااااااا  أ عمتاااااااااه علكاااااااام
ساااكام علكاام ش ااادي يااا ش ااادي  فشااارع  ُ ماا  عساايتاه فاهللتكساايني أع 
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 نكم تاخ ئين باللي   والنهار ف وأناا أغفا ا الا نيَب جميع اا  فاهللاتغف وني 
علااى أن اهلل حياا  أن يسااأله العباااد  لااةوفيااه دال (2577)مساالم ". أغفاا ا لكاام

 مجي، مصا  دينهم ودنياهم.
 م  َداب العشاء:

بتوحيااااااد الربوبيااااااة واأللوهيااااااة واأل ااااااا   أن ي ااااااون الااااااداعي موحااااااداً هلل  ١
 والصفات.

االقاارار بااأن اهلل هااو الناااف، الضااار املتفاارد بىمابااة عباااده.  تيىيااع ال بيبيااة:
الربوبياااة اتضااامن  ليهااام واااادبحهم وإصاااالحهم وملااا  مصااااحلهم ودفااا، 

 الشر عنهم وحفظهم وإمابة دعواهتم وعشحم عرباهتم.
   أَلاها َم  ف ي السباَماَوا َر ض  عاا ب يَااي  ع هااَي ف اي َشاأ نع َيس   (29 )الارمحنَواأل 

  مضااابراً ياااقااات هاهاااد  يساااأله املبيااا، والعاصاااي واملناااافر وال اااافر فهاااو جي
ء  م    َش َاء  رَب َك َوَما  . وي شحم عربا ويغفر ذنبا ء  َوَهاَٰ اَُ عاالا نِم ِع َهاَٰ اَُ
 (. 20 )اوسرا  َعاَن َش َاءا رَب َك َم   اير ا

إفااراد اهلل بالاادعا  والتاا لل لااه وإظهااار الفاقااة لااه والتوعاال  تيىيااع األليهيااة:
 عليه واالعتماد على أل قضا  احلامات عليه.
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دعاشاااااه بأن يعتياااااد الاااااداعي أن اهلل علااااايم  تيىياااااع األهللاااااماء واللااااافا :
أل األرض ما نفعاو ،  يا، اناماااه، وأناه ياراه ويارى  ولو علم ما ،وأحواله
 واقراحه بك يديه. وان سارهاضرعه، 

 .ت رارالحلا  و او  2
َية  ا،  فخ الصوت بالدعا   3    (55 )األعرا  د شايا رَببكام  َتَضِ ش ا َوخاف 

اااااَماءا  َول لبااااااه  ، التوسااااال إ  اهلل بأ اشاااااه احلسااااا  وصااااافااه العلياااااا   4 َهلل   األ 
َن َٰ   .  (١٨0 )األعرا  ب َها فَاد شاي ا  ال  اس 

بالثناا  علاى اهلل با اماد الايت اليار باه "اللهام لاك احلماد افتتا  الادعا    5
 وات واألرض ومن فيهن"اأن  قيم السم

 .رف، اليدين بالدعا    6
 حتري األوقات الفاضلة  يوم ا:معة، يوم عرفة.  7
ُا  ما الِعشاء  يي ا ش فَةف وخي ا  خي ا " أنا والنب يين م  ق لي: ُ  له  ُ  قل

ف ولاه ال ماعاف وهاي شلا  عا   شايءع  شا يك لاهف لاه ا ا وىع  ُ الملاكا
قات ابن عبد الرب  ه ا دليال علاى دعاا  ياوم عرفاة  ( 35٨5 الرتما ي)"  قعي   

 هاب أل الغال .
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 قيا  اللي رابع ا: م  أشما  العر : 
وعاان جيتهاد  قات سعيد بن مبح  إذا د لا  العشار فاال ابفئاوا سارم م.

 فيها امتهاداً ال ي اد ييدر عليه.
 َوشايااينع  َجنباا ع  ف اي ال ماتبل ي َ    نب   قات اعا  ،يام الليل هم املتيونفأهل ق

اا  ي َ  ﴾١5﴿ ل ااكَ  قَا  اا َ  َعااانايا   نابهااام    رَبِاهااام   َتَاااهام   َمااا َخ  اان ي َ  ذََٰ س   ﴾١6﴿ ما  
َ عاااااااااينَ  َماااااااا اللبي اااااااا    م ااااااا َ  َقل اااااااايال   َعاااااااانايا اااااااَ ار   ﴾١7﴿ يَاه  َهلل  اااااااام   َوب األ   ها

تَاغ ف  اونَ   .  (١٨ ال اريات)َيس 
َماَٰ   الب  يَ  َيم رايَن َشَل   وهم ال ين شرفهم اهلل بنسبتهم إليه َوش َ ادا ال بى 

ن ا َو  َذا َخا َ َاهاما ال َ اه لايَن قَالايا هلَلااَلم ا  َر ض  َهي  َوالبا  يَ  يَ  يتاايَن  ﴾63﴿األ 
ا َوق َيام ا  .  (٦4)الفرقان ل َ ب ه م  هللا بع 

تَاَتَ ااااااَف َٰ جاناااااايبااهام  َشااااا   ، وهااااام الااااا ين شاااااهد اهلل هلااااام باو اااااان ب ياااااااه
نَااااااااااااهام   اااااااااااا َر َقا  ف اااااااااااا َوَ َمع اااااااااااا َوم مب ااااااااااام  َخي  شايَن رَبابها ع  يَاااااااااااع  ال َمَضاااااااااااج 

 .  (١٦ )السجدةيانف لاينَ 

وَأ  ع ماايا  الساالَ ف َأف راايا  "قاات ، وقيام الليل من أسباب د وت ا:نة
خاليا ال نَة بَساَل ع  ال عاَ ف  (24٨5 الرتم ي) ".وَحِليا والنا ا ن َيا  ف َتع 
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ياا   هاهير هااا  لغا ف ااا ال نبااة   فااي  نب "  ماان أسااباب رفاا، الاادرمات قااات 
م  ب يناهاف َو ب ين ها م  هاهيراها فلاَ   ليه أش اباي : فلااَ  لما  هاَي ياا 

 وأ عَم ال بعااَ ف وأدا  الل اياَ فن يب اللبه ؟ قاَ : هي لم  أ اَب الَكالَ ف 
 ( 2527 الرتم ي)". وحلب  للبه  باللبي   والنبا ا نيا   
 األ  يةخامس ا: م  أشما  العر : 

هااي مااا ياا بح ماان هبيمااة األنعااام أيااام األضااحى بسااب  العيااد ايربااا إ  اهلل 
 مل. علو

 لغنم.هبيمة األنعام  اوبل، البير، ا
ا تلااحم العلمااا  أل ح مهااا قااات بعضااهم أ ااا وامبااة، وبعضااهم  ىكمهااا:

ساالو  ساابيل االحتياااط أن ال ياادعها ماا،  ،أ ااا ساانة متعاادة )اباان عثيمااك(
 .اليدرة عليها

قااات ابااان ايمياااة  واألظهااار وموهباااا فى اااا مااان أعظااام شاااعاشر اوساااالم وهاااي  
 .النسك العام أل مجي، األمصار

 عليه.ي ره ارعها لليادر   قالوا ا سنة متعدةأ ومن قات 
  أقسام 3أ ا لألحيا ، واألضحية لألموات   واألح  فيها

يضاحي ويياوت  اللهام ها ا  أن ا ون ابعاا لألحياا  فياد عاان النايب   ١
 وعلى آت حممد وملن من مات. حممدمن 
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  فه ا من ااح ال ي يصل إ  املي .أن يضحى عن املي  استيالاًل   2
 اوم  وصيته انفي  وصيته. أن يضحى عن املي   3

أوت وقتهااا بعاااد صااالة العيااد إ   اااروب ناا  آ اار ياااوم ماان أياااام  وقتهااا:
 التشرير.

ُ    "قااااااات رسااااااوت اهلل   األ اااااا ية أرادمااااااا ي تن ااااااه ماااااا    ذا دخلاااااا
ااا ا   "فاااال َيَماااسب مااا  شاااع     وبرااا     شااايئ ا ياضااا  يَ  أن أىاااععم وأراد الَعر 

عاان أ اا  شااي  ماان شااعره أو هاا ا احلااديي فيااه  ااي  (١977 صااحيح مساالم)
 الظفر، والنهي للتحرمي ل ن من أ   بع ر فال شي  عليه.

  .ويتصدق بثلي ،ويهدي ثلثاً  ،ً ثلثا فيأعل  أن جيعلها أثالثاوالسنة 
وماال، التوسااعة علااى األهاال والفياارا ، إحيااا  ساانة  ينااوي هبااا التعبااد هلل عاال

 عليه السالم. أبينا إبراهيم
 الليا  العر : أشما هللادهلل ا: م  

 حلجة.اما  االافاق على استحباب صيام التس، من ذي  
 "يصاااوم اساااا، ذي احلجااااة وعاااان الناااايب " رضاااي اهلل عنهااااا  حفصااااة عااان
 (2437 داودو أب)

ماااااا رأيااااا   رساااااوتا اهلَل "قالااااا   رضاااااي اهلل عنهاااااا ل ااااان ورد عااااان عاششاااااة  
 (١١7٦ مسلم)" .العشر أل صاشًما  
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أياام لعاارض مان  اار   ن اار  ياوم النحار أو ،   يصم العشر عاملة  قيل
 األمة.مرض أو سفر، أو  شية أن افرض على 

املثب  ميدم على   وقالوارضي اهلل عنها  حديي حفصة ومنهم من رمح 
 حيفة.الناأل، ومن حفة حجة على من   

ااااااا رأت  رضااااي اهلل عنهااااا ااااار  بعضااااها فحااااادث  عاششااااة أو أن الناااايب 
لااة ماان العماال بنااا رأت، ل اان الصاايام مج رضااي اهلل عنهااا وحاادث  حفصااة

 الصا  أل ه ه األيام.
   الم  ور ال جشالما: 
 أن يرم،  اهدا أل   قيل للحسن احلس املربور ملا ه ا:نة قات آية ذلك

  الدنيا، را با أل اآل رة.
  ًوحس ابراهيم بن أدهم م، رفييه الرمال الصاا  فرما، مان حجاه  اهادا

وقناا، باألعاال ماان  دنيا، را بااا أل اآل اارة، و اارج عاان مل ااه ومالااهلااأل ا
 عمل يده.

 : بباعاااة بعااادها بباعاااة، وعالماااة ردهااااا أن اوصااال أن  شالماااة الل اااي
بعااد احلساانة، ومااا أقاابح الساايئة بعااد  ةاوصاال اعصااية. مااا أحساان احلساان

 احلسنة. ما أوحش ذت املعصية بعد عّل الباعة.
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 : ىا  السلف في ه   األيا 
   بباعتااااك وال ااااا ل  عااااان اومااااام أمحااااد ياااادعو فييااااوت  اللهاااام أعاااال

 اعصيتك.
  وعاااان إباااراهيم بااان أدهااام يياااوت  اللهااام انيلااا  مااان ذت املعصاااية إ  عااال

 الباعة.
  بعاد ذلاك يياوت  ملسا   عاانستك حجة فلماا   املوفروحس علي بن

دري هال أأل احلجر أف ر أل حاا وعثارة ااردادي إ  ذلاك امل اان وال 
هااال  ا  يياااوت قبااال مااا  حجاااي أم رد مث منااا  فرأيااا  أل مناااامي قااااشال

 ادعو إ  بيتك إال من حت !
  حجة وهو يستيل عمله وهو  اشحم. ٨0وبعضهم حس  
  ور وي أبااااو عبياااادة ااااااواص آ اااا  بلحيتااااه ويب ااااي وييااااوت  قااااد عااااربت

 فاعتي .
  وبعضاااهم اشااارتى نفساااه مااان اهلل ثاااال  مااارات رماااا  أن يعتياااه اهلل أي

ق وبعضهم اصاد مرات. ٦وبعضهم اصدق بديته  اصدق بو ن فضه.
 ألحم درهم. 40

  وقات بعخ السلحم  اللهم إن عن    ايبل حجايت واعايب ونصايب فاال
 حترم  أمر املصيبة على ارعك اليبوت م .
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    وقااات بعضااهم  اللهاام ارمحاا  فااىن رمحتااك قرياا  ماان ا ساانك، فااىن
أعن حمسنا فيد قل  وعاان بااملتمنك رحيماا، فاىن   أعان عا لك فأناا 

وساااع  عااال شاااي ، فاااىن   أعااان شااايئا فأناااا شاااي  وقاااد قلااا  ورمحااايت 
 مصاب برد عملي فال حترم  ما وعدت املصاب من الرمحة.

 
 

 
 

 
 مت حبمد اهلل..

 


