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املنا، من هيده إن احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أع

اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إهل إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا 

 عبده ورسوله.

  .]آل عمران[ ﴾   ڦ  ڦ    ڦ   ڤ  ڤ    ڤٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ﴿

ٿ   ٿ      ٿٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ   ڀ ﴿

  .النساء[] ﴾ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ      ٹٿ   ٹ   ٹ   ٹ

   ۇڭ      ڭڭ   ڭ ۓ     ۓ   ے   ے   ۀ   ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ  ﴿

 .]األحزاب[ ﴾ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ٴۇ   ۋ   

 أما بعد:

، ر حمدثاهتا، ورش األمو♀فإن أصدق احلديث كتاب اهلل، وأحسن اهلدي هدي حممد حممد 

دثٍة بدعة، وكل بدعة ضاللة.  وكل حمح

بلغ  فمن اتقى اهلل اتقوا اهلل أهيا املؤمنون، فإن تقوى اهلل هي العروة الوثقى، وهي سبيل النجاة،

ها أجناسًا فضلها عىل ملا خلق األشياء ختري من ، وأدرك منيته، ثم اعلموا رمحكم اهلل أن اهلل هولمأم

نة أيام عرش ذي احلجة فأقجعل  ▐غريها، وإن اهلل    سم اهللمن خرية الزمان والوقت يف السُّ

ه [، وقسمح الفجر] ﴾ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   ٻ  ﴿ :▐مقامها، فقال بهبا إعظامًا لشأهنا، وتنوهيًا 

نبي كر الذبتلك األيام العرش إشارٌة إىل عظمتها، فإن العظيم ال يحقسم إال بالعظيم، وقد  ▐

ما من أيام العمل فيهن أحب إىل اهلل »: ♀جاللتها، فقال  خرباً عظياًم يدل عىل ♀

: وال اجلهاد يف سبيل اهلل يا رسول اهلل؟«من هذه األيام يعني أيام العرش جلهاد يف سبيل وال ا»: قال ، قالوا

اوون يف يحس لعرشام افالعاملون يف هذه األي ،«اهلل إال رجٌل خرج بنفسه وماله ثم مل يرجع من ذلك بيشء

ح لوالعمل الصا تهم،فيقاربونه، وما عداهم فإنه ال يصل إىل منزل ممنزلة ذلك الرجل الذي سبقه أعامهلم

إىل  وأحب ، فال يعمل العاملون يف وقت أعظم▐يف هذه األيام العرش هو أحب األعامل إىل اهلل 

ظِّمت تلك األمن هذه األيام العرش التي نستقبلها عرش ذي احلجة،  ▐اهلل  تامع يام الجوإنام عح

 .أصول العبادات فيها

http://www.attafreegh.com/


  

 الــتَّفــــر يــــــــغ   ُعــــق  ْوـــــــــَم

 ة يَّع  ْرالشَّ وث ُحالُبَو ة يَّم ْلالع  وس ُرلدُّل

    www.attafreegh.com 

 أعمال عشر ذي احلجة 3

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
........................................................................................................................... 

قول العبد: ب وهتليله  بتكبريه وتعظيمه وهتليله، فإن من املرشوع فيها تكبري اهلل فيها توحيد اهلل ف

  .بطاالً للتنديدوحيد، وإللت اهلل أكرب اهلل أكرب ال إهل إال اهلل، اهلل أكرب اهلل أكرب وهلل احلمد، إعالناً 

ون ملسلمهي صالة يوم عيد األضحى الذي جيتمع فيها ا ،وفيها من مشاهد الصالة صالة عظيمة

 بتلك الصالة.▐  يف أماكن شتى من بالد اإلسالم، يتقربون إىل اهلل ،زرافات زرافات

: ♀الذي قال فيه النبي  ،صوم يوٍم عظيم هو يوم عرفة وفيها من مشاهد الصيام مشهدح 

نة التي قبله والسنة التي بعده صيام»   .«يوم عرفة أحتسب عىل اهلل أن يحكفر السُّ

 تص هبذهذي اخهد الزكاة والصدقة صدقة العبد ببعض أضحيته، وفيها احلج األعظم الوفيها من مشا

عمل فيها هلل، والند ايام، فلام اجتمعت أصول العبادات فيها صارت هذه األيام العرش هي أيام عظيمة عاأل

ها، فيا هلا من نعمٍة عظيمة، ويا هلا من منٍة ▐ أحب إىل اهلل  ن يتخري ريمة أكمن العمل فيام سوا

نة، ويا هلا من فرحٍة ئر أيمن سا أيامًا عرشة العمل الصالح فيهن أحب إىل اهلل  لنا من سنتنا اهلل  ام السُّ

اية بلوغ غلعمل، ومرسحًا هذه األيام يف صحٍة وعافية لتكون ميدان لل▐ عظيمة أن يحبلغك اهلل 

 يام حيبه ويرضاه.▐ لتقرب إىل اهلل بااألمل، 

 .لرحيماأقول ما تسمعون وأستغفر اهلل العيل العظيم يل ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور 
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احلمد هلل الذي جعل من كل يشء خيارًا، وجعل هذه األمة عدوالً وأخيارًا، وأشهد أن ال إهل إال اهلل 

 عىل آله وصحبه وسلم تسلياًم مزيدًا.وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، صىل اهلل وعليه و

تصة بتعظيم األعامل فيها، وإن األعام إن أيام عرش ذي احلجةأهيا املؤمنون،  ك األيام نتاب تلتل التي ُمح

 نوعان:

ا هو أفضل منه ة وغريهن صالمأحدمها: العمل املحعتاد يف اليوم والليلة، فالعمل املحعتاد يف اليوم والليلة 

ً ميف سائر العام،  ائر سئرها يف ن نظاوالصلوات اخلمس يف عرش ذي احلجة أعظم أجراً، وأكثر زكاة وبرا

نة.  أيام السُّ

ما فيه  من مجلةات: فوالنوع اآلخر: العمل الصالح املحختص هبذه األيام، وفيه أنواع من أمهات العباد

سع، وأما يام التا صيامها إىلصيام هذه العرش، وال سيام صيام يوم عرفة من قبل املذكور آنفًا، وينتهي ص

تكميل و الكرس ر جربالعارش فإنه ال يحصام؛ ألنه يوم العيد، والفقهاء يذكرون الصيام يف العرش باعتبا

 العدد، وأهنا عرشة أيام باعتبار ما اختصت به من الفضل.

 مظل األعوهل حم وأما الصيام فيها؛ فإنه يكون للتسعة منها، وأعظمها وآكدها: هو صيام يوم عرفة،

ليهم ء ما عكانوا يتخريون هذه األيام لقضا ╚لقضاء من كان عليه قضاء من رمضان، فإن الصحابة 

 جلاللتها وعظمتها. ؛من رمضان فيها

تصٌّ هبذه ا م، فإن احلج ُمح  ته العحظمى يوم، وفاحتأليامومن مجلة األعامل الصاحلة فيها: حج بيت اهلل احلرا

 هر ليس لاحلج املربو»يقول: ♀  وهو يوم احلج األكرب، والنبي عرفة، ثم يتبعه اليوم العارش

ٌء إال اجلنة به اهلل وي أي من حج حجاً  ؛«جزا ٌء عند اهلللمل يكن  رضاهمجع فيه أعامل الرب فكان عىل ما حيح  ه جزا

 وِمنة. فضاًل من اهلل  ،اجلنة▐ يوفيهام له، إال أن يدخله اهلل ▐  

لترشيق أيام ا  آخرية فيها، فإن األضحية تكون ابتداًء من عارشها إىلومن مجلة األعامل فيها: األضح

د مام األضحية، واملريفيها وهو اليوم الثالث عرش، فإذا قىض يوم الثالث عرش انتهت أ : ةن األضحيا

ملقصود ابل بسفك دمها، فليس مقصودها األكل وال اإلطعام وال اإلهداء،  ▐التقرب إىل اهلل 

هم بام علي  إظهاًرا ملنة اهلل ؛بسفك هبيمة األنعام▐ األعظم فيها: أن يتقرب الناس إىل اهلل 

 يف ذلك املشهد العظيم. رزقهم من هبيمة األنعام، وذكراً السم اهلل 
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قدر عىل إن مل يحها، فأن يحبارش تلك األضحية بنفسه بأن يذبواحلال التي ينبغي أن يكون عليها العبد: 

ه، فلها ن يف بلدتكو ذلك فال أقل من أن يشهدها بأن يكون قائاًم عليها، فإن عجز عن ذلك فال أقل من أن

 ثالث مراتب:

 أوهلا: أن يبارش ذبحها بنفسه.

 وثانيها: أال يبارشه، لكن يشهده بني يديه.

  يشهده، ولكنه يكون يف بلده.وثالثها: أال يبارشه وال

ية ن األضحن تكوه فالصحيح أن هذه صدقة حلم، وال تكون أضحية، واملرشوع أها من بلدِ وأما إخراجح 

ليه ، وبه مضت سنته، وما كان ع♀يف املحل الذي يكون فيه اإلنسان، فهذا هو هدي النبي 

 تعاىل. -رمحهم اهلل-السلف الصالح 

هلل،  ال إهل إال اهلل أكربكرب اأها: تكبري اهلل وهتليله بالعرش بقول أحدنا: اهلل ومن مجلة األعامل املعظمة في

ع لإلنسان أن يحكرب ت طلقكبرياهلل أكرب اهلل أكرب اهلل وهلل احلمد، فإذا دخلت العرش رشح ىل يوم إًا فإذا انتهى اً مح

قيدًا بعد الصلوات املفروضات اب ع لإلنسان أن يحكرب تكبرياً مح وم عرفة يالة فجر عد صمن ب تداءً عرفة رشح

  .وانتهاًء بصالة العرص من يوم الترشيق األخري وهو اليوم الثالث عرش

 جليل ، ونصيٌب وافر فهذه أعامل صاحلات ينبغي أن جيتهد فيها اإلنسان اجتهادًا عظيمة ليكون له حظٌّ 

وقوة  الكم،نون فحسحة آجم، فاغتنموا أهيا املؤ▐أحب األعامل إىل اهلل من العمل فيها الذي هو 

دقةال ننابام حيبه ويرضاه، وإ▐ إىل اهلل لتقرب يف أبدانكم   ،غرقة، وذنوب مح يوم رصنا بني فتن حمح

ن أسباب ملكم   اهلل انية، وقد هيأصمدلللنفحات الربانية، والعطايا اال ُمرج للعبد منها إال بالتعرض 

اة وبعد يف احلي لكم تنموا رمحكم اهلل ذخائر تبقىالرمحة والربكات ما يكون يف أيام عرش ذي احلجة، فاغ

 من العمل الصالح. بيشء أحب إىل اهلل ▐ املامت، وإن املرء ال يقدم عىل ربه 

، مهللا السيئاتايص ومهللا وفقنا لعمل الصاحلات، وبارك لنا يف فعل الطاعات، وباعد بيننا وبني املع

لراشدين، ان عبادك نا ملينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلحبب إلينا اإليامن، وزينه يف قلوبنا، وكره إ

 مهللا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها.

مهللا إنا نسألك اهلدى والتُّقى والعفاف والغنى، مهللا إنا نسألك الربكة يف أعاملنا، والربكة يف أعاملنا، 

تنا، والربكة يف  تنا، والربكة يف نياتنا، والربكة يف ذرياتنا، مهللا أتم عىل املسلمني حجهم والربكة يف أقوا أقوا
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يف صحة وعافية، مهللا أتم عىل املسلمني حجهم يف صحٍة وعافية، مهللا أتم عىل املسلمني حجهم يف 

 صحٍة وعافية.

رمهللا ردهم إىل أهليهم بحٍج مربور، وسعي مشكور، مهللا إنا نعوذ بك من رش األرش جار، كيد الفو، ا

رب املكروبني، و وم مهنفس مهللا إنا نعوذ بك من رشورهم، وندرأ بك يف نحورهم، مهللا فرج كح

 املهمومني، واقض الدين عن املدينني، واشف مرضانا ومرىض املسلمني.

 وأقم الصالة.
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