فضل العشر من ذي احلجة
ِٓ فنبئٍهب أْ اهلل ألغُ هبب ،لبي رؼبىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ
لبي اثٓ وضًن سمحٗ اهلل( :ادلشاد هبب ػؾش رٌ احلغخ).
و اٌفنً َىّٓ يف أْ اهلل ال َمغُ ئال ثؼظُُ رٌ ؽأْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ِٓ فنبئٍهب أْ اهلل اوًّ فُهب اٌذَٓ ،و أمت فُهب إٌؼّخ ،لبي رؼبىل:
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﭼ لبي ثٓ وضًن سمحٗ اهلل يف رفغًنٖ ٘( :زٖ أورب ٔؼُ اهلل ،ػض
وعً ،ػًٍ ٘زٖ األِخ ؽُش أوًّ رؼبىل ذلُ دَٕهُ ،فال حيزبعىْ ئىل دَٓ
غًنٖ ،وال ئىل ٔيب غًن ٔجُهُ ،فٍىاد اهلل وعالِٗ ػٍُٗ)؛ ولذ ٔضٌذ
ػؾُخ ػشفخ يف َىَ مجؼخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ِٓ فنبئٍهب ِب سواٖ عبثش سمٍ اهلل ػٕٗ أْ سعىي اهلل  لبي( :أفنً
أَبَ اٌذُٔب اٌؼؾش َؼين ػؾش رٌ احلغخ) فؾُؼ اٌزشغُت و اٌزشُ٘ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ِٓ فنبئٍهب ِب سواٖ ثٓ ػجبط سمٍ اهلل ػٕهّب لبي ،لبي سعىي اهلل : 
(ِب ِٓ أَبَ اٌؼًّ اٌقبحل فُهب أؽت ئىل اهلل ػض وعً ِٓ ٘زٖ األَبَ)،
َؼين أَبَ اٌؼؾش لبٌىا َب سعىي اهلل وال اجلهبد يف عجًُ اهلل لبي( :وال
اجلهبد يف عجًُ اهلل ئال سعً خشط ثٕفغٗ وِبٌٗ مث مل َشعغ ِٓ رٌه
ثؾٍء) .سواٖ اٌجخبسٌ و٘ى يف فؾُؼ اٌزشغُت و اٌزشُ٘ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبي احلبفظ اثٓ ؽغش يف اٌفزؼ{ :واٌزٌ َظهش أْ اٌغجت يف اِزُبص ػؾش
رٌ احلغخ دلىبْ اعزّبع أِهبد اٌؼجبدح فُٗ ،وٍ٘ اٌقالح واٌقُبَ
واٌقذلخ واحلظ ،وال َزأرًٓ رٌه يف غًنٖ}.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبي احملممىْ ِٓ أً٘ اٌؼٍُ :أَبَ ػؾش رٌ احلغخ أفنً األَبَ ،وٌُبيل
اٌؼؾش األواخش ِٓ سِنبْ أفنً اٌٍُبيل.

ما يستحب فعله يف هذه األيام
ئْ األػّبي اٌقبحلخ زلجىثخ هلل رؼبىل يف وً صِبْ و ِىبْ وٌىٕٗ َزأوذ يف
٘زٖ االَبَ ادلجبسوخ.
لبي احلبفظ ثٓ سعت سمحٗ اهلل { :اٌغؼُذُ ِٓ اغزَُٕ ِىاعَُ اٌؾهىسِ
واألَبَِ واٌغَبػبدٔ ،ورمشَةَ فُهب ئىل ِىالُٖ مبب فُهب ِٓ وظبئفٔ اٌّطَبػبدٔ،

فؼغً أْ رقُجَُٗ ٔفْؾخٌ ِٓ رٍهَ إٌَفؾبدٔ ،فُغؼذُ هبب عؼبدحً َأَُِٓ ثؼذَ٘ب ِٓ
إٌَبسِ وِب فُهب ِٓ اٌٍَفَؾَبدٔ}.
وأوىل األػّبي ثبال٘زّبَ اٌفشائل اٌيت أوعجهب اهلل ػًٍ ػجبدٖ .وّب يف
احلذَش اٌمذعٍ اٌزٌ سواٖ اٌجخبسٌِ( :ب رمشة ئيلَ ػجذٌ ثؾٍء أؽت
ئيلَ شلب افزشمذ ػٍُٗ) .
و األػّبي اٌقبحلخ يف ٘زٖ األَبَ غًن زلقىسح و ال سلقىفخ ثؼجبدح
ِؼُٕخ أو لشثخ خبفخ ،فىً اٌمشثبد اٌيت َُزمشة هبب ئىل اهلل رُؾشع يف ٘زٖ
األَبَ ،ثٕبءً ػًٍ لىٌٗ  ( اٌؼًّ اٌقبحل) ،فهى رؼُُّ و ئطالق .و٘زا
ِٓ فنً اهلل و سمحزٗ رٌه أٔٗ ٌى افزشك ػًٍ اٌؼجبد ػجبدح خبفخ
وزالوح اٌمشآْ ِضال حلُشَ فنٍهب ِٓ ال َزمٓ اٌمشاءح.
و ِٓ األػّبي اٌيت رزأوذ صَبدح ػًٍ ادلؼهىد يف ٘زٖ األَبَ:
●●● التوبة النصوح  :وٍ٘ اٌشعىع ئىل اهلل رؼبىل و اإلٔبثخ ئٌُٗ،

ثفؼً ِب أوعت ورشن ِب هنً ػٕٗ ِٓ ادلؼبفٍ و اٌزٔىة .لبي رؼبىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ .
●●● أداء هناسل الحج والعورة  :ومهب أفنً ِب َؼًّ يف ػؾش رٌ
احلغخ ،وِٓ َغٓش اهلل ٌٗ ؽظ ثُزٗ أو أداء اٌؼّشح ػًٍ اٌىعٗ ادلّطٍىة
فغضاؤٖ اجلٕخ؛ ٌمىي إٌيب { اٌؼّشح ئىل اٌؼّشح وفبسح دلب ثُٕهّب،
واحلظ ادلربوس ٌُظ ٌٗ عضاء ئال اجلٕخ } ِزفك ػٍُٗ.

●●● التكبير والتهليل والتحويذ ٌ :مىٌٗ رؼبىل :ﭽ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ فبألَبَ ادلؼٍىِبد ٍ٘
أَبَ اٌؼؾش ػٕذ مجهىس اٌؼٍّبء ،و٘ى لىي ثٓ ػجبط .
لبي اإلِبَ اٌجخبسٌ سمحٗ اهلل {وبْ اثٓ ػّش وأثى ٘شَشح سمٍ اهلل ػٕهّب
خيشعبْ ئىل اٌغىق يف أَبَ اٌؼؾش َىرباْ وَىرب إٌبط ثزىجًنمهب}.
ولبي أَنبً { ووبْ ػّش َىرب يف لجزٗ مبىن فُغّؼٗ أً٘ ادلغغذ فُىربوْ
وَىرب أً٘ األعىاق ؽىت رشرظ ِىن رىجًناً}.
وادلغزؾت اجلهش ثبٌزىجًن ٌفؼً ػّش واثٕٗ وأ ي ٘شَشح سمٍ اهلل ػٕهُ.

صيغة التكبير ( :اهلل أورب اهلل أورب ،ال ئٌٗ ئال اهلل ،اهلل أورب ،اهلل أورب

وهلل احلّذ .أو َىرب صالصبً فُمىي :اهلل أورب ،اهلل أورب ،اهلل أورب ،ال ئٌٗ
ئال اهلل ،اهلل أورب ،اهلل أورب ،وهلل احلّذ .ووً رٌه عبئض.
وَٕجغٍ أْ َشفغ اإلٔغبْ فىرٗ هبزا اٌزوش يف األعىاق وادلغبعذ
واٌجُىد ،وال رشفغ إٌغبء أفىاهتٓ ثزٌه ) .رلّىع فزبوي ثٓ ػضٌُّن
وٍ٘ عٕخ ِهغىسح سؽُ اهلل ِٓ أؽُب٘ب.
●●● الصيام ٌ :ذخىٌٗ يف األػّبي اٌقبحلخ ،فؼٓ ُٕ٘ذح ثٓ خبٌذ ػٓ
اِشأرٗ ػٓ ثؼل أصواط إٌيب  ،لبٌذ{ :وبْ سعىي اهلل َ قىَ رغغ
رٌ احلغخ ،وَىَ ػبؽىساء ،وصالصخ أَبَ ِٓ وً ؽهش} فؾُؼ عٕٓ أ ي داوود
لبي اإلِبَ إٌىوٌ ػٓ فىَ أَبَ اٌؼؾش يف ؽشؽٗ ٌقؾُؼ ِغٍُ( :ئٔٗ
ِغزؾت اعزؾجبثبً ؽذَذاً).
وأِب ِب وسد ػٓ ػبئؾخ سمٍ اهلل ػٕهب أهنب لبٌذ ِ ( :ب سأَذ سعىي اهلل 
فبئّب يف اٌؼؾش لطٌ) سواٖ ِغٍُ فمذ لبي ػٕٗ ثٓ ؽغش سمحٗ اهلل يف اٌفزؼ:
(وبْ -أٌ سعىي اهلل ََ - زشن اٌؼًّ و٘ى حيت أْ َؼٍّٗ خؾُخ أْ
َُفشك ػًٍ أِزٗ).
وَزأوذ فىَ َىَ ػشفخ ٌغًن احلبط ،فؼٓ لزبدح  :عُئً سعىي اهلل  ػٓ
فىَ َىَ ػشفخ؟ فمبيَ« :ىفش اٌغٕخ ادلبمُخ واٌجبلُخ» .سواٖ ِغٍُ
●●● الصالة َ :غزؾت اٌزجىًن ئىل اٌفشائل ،واإلوضبس ِٓ إٌىافً،
فاهنب ِٓ أفنً اٌمشثبد .ػٓ صىثبْ  لبي مسؼذ سعىي اهلل َ مىي
{ػٍُه ثىضشح اٌغغىد هلل فأه ال رغغذ عغذح ئال سفؼه ئٌُٗ هبب دسعخ،
وؽط ػٕه هبب خّطُئخ} سواٖ ِغٍُ و٘زا ػبَ يف وً ولذ.
●●● اإلهساك عي قص الشعر و األظافر  :فؼٓ أَ عٍّخ سمٍ اهلل
ػٕهب ،أْ إٌيب  لبي« :ئرا سأَزُ ٘الي رٌ احلغخ ،وأساد أؽذوُ أْ
َنؾٍ ،فٍُّغه ػٓ ؽؼشٖ وأظفبسٖ» سواٖ ِغٍُ  ،عبء يف ”ؽبؽُخ اخلشؽٍ
)( :أٔٗ ئرا دخً ػؾش رٌ احلغخ فأٗ َُٕذة
ػًٍ سلزقش خًٍُ”( /
دلٓ أساد األمؾُخ أْ ال َمٍُ أظفبسٖ ،وال حيٍك ؽُئبً ِٓ ؽؼشٖ ،وال َمـ
ِٓ عبئش عغذٖ ؽُئبً ،رؾجُهبً ثبحملشَ ،وَغزّش ػًٍ رٌه ؽىت َنؾٍ).

فالح اٌؼُذ ،فمذ ؽش ػٍُهب إٌيب  ؽىت أِش احلُُٓل ثبخلُشوط واػزضاي
ادلقًٍ ،فؼٓ أَ ػّطُخ ،لبٌذ« :أِشٔب  -رؼين إٌيب  -أْ ُٔخشط يف
اٌؼُذَٓ ،اٌؼىارك ،ورواد اخلذوس ،وأِش احلُل أْ َؼزضٌٓ ِقًٍ
ادلغٌٍّن» ِزفك ػٍُٗ.
لبي اٌؾُخ ثٓ ػضٌُّن سمحٗ اهلل ( :اٌزٌ أسي أْ فالح اٌؼُذ فشك ػٌن،
وأٔٗ ال جيىص ٌٍشعبي أْ َذػى٘ب ،ثً ػٍُهُ ؽنىس٘ب ،ألْ إٌيب  أِش
هبب ثً أِش إٌغبء اٌؼىارك ورواد اخلذوس أْ خيشعٓ ئىل فالح اٌؼُذ ،ثً
أِش احلُل أْ خيشعٓ ئىل فالح اٌؼُذ وٌىٓ َؼزضٌٓ ادلقًٍ ،و٘زا َذي
ػًٍ رأوذ٘ب ،و٘زا اٌمىي اٌزٌ لٍذ ئٔٗ اٌشاعؼ ٘ى اخزُبس ؽُخ اإلعالَ
اثٓ رُُّخ سمحٗ اهلل) .رلّىع اٌفزبوي و اٌشعبئً

●●● األضحية  :ػٓ أ ي ٘شَشح  لبي لبي إٌيب  ِٓ« وبْ ٌٗ عؼخ
ومل َنؼ فال َمشثٓ ِقالٔب»( .فؾُؼ) وّب يف ختشَظ ِؾىٍخ اٌفمش ٌألٌجبين.

من األخطاء اليت يرتكبها الناس يف العشر من ذي احلجة
●●●التكبير الجواعي وتخصيص التكبيرات بعذد هعيي :فٍُ َشد ػٓ

إٌيب  وال ػٓ أؽذ ِٓ اٌغٍف اٌزىجًن مجبػخ ،ثً وً ِغٍُ َىرب
مبفشدٖ.
فمذ عئٍذ اٌٍغٕخ اٌذائّخ ٌٍجؾىس اٌؼٍُّخ و اإلفزبء ِبٍٍَ( :صجذ ٌذَٕب أْ
اٌزىجًن يف أَبَ اٌزؾشَك عٕخ  ,فهً َقؼ أْ َىرب اإلِبَ مث َىرب خٍفٗ
ادلقٍىْ ؟ أَ َىرب وً ِقًٍ وؽذٖ ثقىد ِٕخفل أو ِشرفغ ؟
فأعبثذ َ :ىرب وًٌ وؽذٖ عهشّا  ,فأٗ مل َضجذ ػٓ إٌيب  اٌزىجًن
اجلّبػٍ  ,ولذ لبي  ِٓ ( :ػًّ ػّالً ٌُظ ػٍُٗ أِشٔب فهى سد) .فزبوي
اٌٍغٕخ اٌذائّخ.

●●● تخصيص زيارة القبور بيوم العيذ  :لبي اٌؼالِخ اٌؼضٌُّن سمحٗ
اهلل رؼبىل ( :وصَبسح ادلمربح ال ختزـ ثُىَ اٌؼُذ ،أو اجلّؼخ ،أو أٌ َىَ،
ولذ صجذ أْ إٌيب  صاس ادلمربح يف اًٌٍُ ،وّب يف ؽذَش ػبئؾخ ػٕذ
ِغٍُ .ولبي إٌيب ( :صوسوا اٌمجىس فاهنب رزوشوُ اِخشح).
وٌى لُذ٘ب اٌجؼل مبٓ لغً لٍجٗ مل َىٓ ثؼُذاً ،ألْ اٌشعىي  ػًٍ األِش
ثبٌضَبسح ثأهنب رزوشح اِخشح ،فىٍّب اثزؼذٔب ػٓ اِخشح ر٘جٕب ئىل ادلمبثش،

●●● التحريش بيي البهائن  :عبء يف "ادلىعىػخ اٌفمهُخ" ( /

):

(ال خالف ثٌن اٌفمهبء يف ؽشِخ اٌزؾشَؼ ثٌن اٌجهبئُ  ,ثزؾشَل ثؼنهب
ػًٍ ثؼل وهتُُغٗ ػٍُٗ  ,ألٔٗ عفٗ وَإدٌ ئىل ؽقىي األري ٌٍؾُىاْ ,
وسمبب أدي ئىل ئرالفٗ ثذوْ غشك ِؾشوع).

●●● اعتقاد بعض الناس أى األضحية عادة هي العادات  :وػذَ
اعزؾنبس ُٔخ اٌزمشة ئىل اهلل ثبٌزثؼ ،ؽىت أْ اٌجؼل جيؼً غبَخ لقذٖ
ئعؼبد األثٕبء أو رمٍُذ اجلًناْ.
لبي اٌؼالِخ اٌغؼذٌ يف رفغًنٖ ( :ولىٌَََٕٗ ٌَِٓ{ :بيَ اٌٍََٗ ٌُؾُىُِهَب وَال
دَِٔبؤَُ٘ب} أٌٌُ :ظ ادلمقىد ِٕهب رحبهب فمط .وال َٕبي اهلل ِٓ حلىِهب وال
دِبئهب ؽٍءٌ ،ىىٔٗ اٌغين احلُّذ ،وئمنب َٕبٌٗ اإلخالؿ فُهب ،واالؽزغبة،
وإٌُخ اٌقبحلخ ،وذلزا لبي{ :وٌََىِٔٓ َََٕبٌُُٗ اٌزَمْىَي ِِٕٔىُُِ} ففٍ ٘زا ؽشٌ
ورشغُتْ ػًٍ اإلخالؿ يف إٌؾش ،وأْ َىىْ اٌمقذ وعٗ اهلل وؽذٖ ،ال
فخشا وال سَبء ،وال مسؼخً ،وال رلشد ػبدح ،و٘ىزا عبئش اٌؼجبداد ،ئْ مل
َمزشْ هبب اإلخالؿ ورمىي اهلل ،وبٔذ وبٌمؾىس اٌزٌ ال ٌت فُٗ ،واجلغذ
اٌزٌ ال سوػ فُٗ).
●●● دخول الرجال البيوت يصافحوى النساء بذوى وجود هحارم :حبغخ
اٌزهٕئخ ثبٌؼُذ .و٘زٖ ِٕىشاد ثؼنهب فىق ثؼل.

●●● استقبال يوم العيذ بالوعاصي :وؾٍك اٌٍؾُخ ٌٍشعبي ،و إٌّـ و
اخلشوط ِزؼّطشاد ثبٌٕغجخ ٌٍٕغبء.
متذ حبّذ اهلل و آخش دػىأب أْ احلّذ هلل سة اٌؼبدلٌن
ادلشاعغ:
اٌؼُذ عٕٓ و آداة  -صلُت عٍىاػ
احملغخ يف اغزٕبَ رٌ احلغخ  -وعٍُخ محبِىػ

ولفبد ِغ اٌؼؾش ِٓ رٌ احلغخ َ -بعٌن ؽىؽبس
فنً اٌؼؾش ِٓ رٌ احلغخ  -ػجذ اخلبٌك ِبمٍ
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●●● صالة العيذ  ِٓ :األػّبي اٌفبمٍخ يف أَبَ اٌؼؾش ِٓ رٌ احلغخ

ٌىٓ مل أػٍُ ِٓ لبي هبزا ِٓ أً٘ اٌؼٍُ ،وٌى لًُ ٌىبْ ٌٗ وعٗ.
وصَبسح اٌمجىس ِٓ اٌؼجبداد ،واٌؼجبداد ال رىىْ ِؾشوػخ ؽىت رىافك
اٌؾشع يف عزخ أِىس ِٕهب اٌضِٓ ،ومل خيقـ إٌيب َ ىَ اٌؼُذ ثضَبسح
اٌمجىس ،فال َٕجغٍ أْ خيقـ هبب) .رلّىع اٌفزبوي و اٌشعبئً

فضل العــــــشر من
ذي احلــــــــجة وما
يستحب فًـــها من
األقـــىال واألعنال
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