
 

 العشر من ذي احلجة
  فضائلها واألعمال املستحبة فيها

 

 
 بقلم

 قشالننذير  حممد مهدي



 

 2 

2 

            

ونستعنيَّبهَّونسرتشده،َّونعوذَّباهللَّمنَّرشورََّّ،احلمدَّهللَّنحمدهَّإن َّ

َّم َّ َّومنَّسيئاتَّأعاملنا، َّاهللهَّأنفسنا َّوم ََّّنَّهيده َّاملهتد، َّيهَّفهو ضللَّن

َّ...رشداًًَّاَّمهَّلهَّولي ََّّلنَّجتد َّف َّ

َّإالَّاهلل َّالَّإهل َّأن َّ :وأشهد َّأالَّ» اٌت، َّلن ف ح  ْم ْهِركه َّد  َّأ ي اِم َِِّف
ِ

َّلِل إِن 

اَّ ه  َّب ْعد  ْون  َّت ْشق  َّف ال ا، َِّمنْه  ٌة َّن ْفح  ْم َّيهِصيب كه َّأ ْن ل هه َّل ع  ا، ََّل  وا ضه ر  ف ت ع 

ب ًدا أ 
َِّف«َّ(1) وله حديثهَّالقديسَّاجلليلَّمعاتبًاَّعبادهَّاملؤمننيَّالذينََّّي قه

َّ»:َّقرصواَِّفَّاخلروجَّإىلَّبيتهَّاحلرامَّمنَّغريَّعذر ْحته ح  بًْداَّأص  َّع  إِن 

َّ َّإَِل   َّي ِفده َّال  َِّسننِي  ْسه ل يِْهََّخ  َّي ْأِِتَّع  َِِّفَِّرْزِقِه ل يِْه َّع  ْعته أ ْوس  ،َّو  هه َِّجْسم  هه ل 

َّ وٌم مل  ْحره
(2)َّ َّمنَّمهللاَّ« َّحترمنا َّمهللاَّال َّعطائك، َّمن َّحترمنا ال

َّاألنامَّ َّسيد َّوبزيارة َّبيتكَّاحلرام، َّباحلجَّإىل فضلك،َّمهللاَّأكرمنا

َّلنَّنمكنَّمنَّ عليهَّالصالةَّوالسالم،َّمهللاَّإنَّسبقَِّفَّعلمكَّأننا

َّالعامَّمهللاَّفأكرمناَّ عىلَّأحسنَّحالََّّ؛ِفَّالعامَّالقابلاحلجَِّفَّهذا

ياَّأكرمََّّ،ةَّعناَّوعنَّأمتناترضاه،َّوقدَّفرجتَّكروبنا،َّورفعتَّالغم

َّ:إهليَّ..مأمولَّجودمسؤول،َّوياَّأ
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َََََََََََّّّّّّّّّّّ َّكالَّوالَّموىلَّسواكَّفيقصد..عبديهََّّماَِّفَّالوجودَّسواكَّرب 

َّدوح َّالكائناتَّتهََّّولهَّمجيعهَّرهبًاَّ..بأرسهاَّالوجوههََّّياَّمنَّلهَّعنِتََََََََََّّّّّّّّّّ

َّ...َّالذيََّّالفردهََّّالواحدهََّّأنتَّاإلهلهََََََََََّّّّّّّّّّ َّوتشهدَّكل  َّالقلوبَّلهَّتقر 

ََّّ:وأشهدَّأنَّسيدناَّونبيناَّحممدًاَّرسولَّاهلل عبادتهَّحتىََّّعبدَّاهللَّحق 

َّإليه َّإسمع َّربه َّاليقنيَّمن َّيقولَّأتاه َّوهو َّ َّ :َّ «َّ له م  َّاْلع  َّأ ي اٍم َِّمْن ا م 

ِذِهَّاأل ي اِمَّ َِّمْنَّه 
ِ
َّالِل  َّإىِل  ب  اَّأ ح  َّفِيه  الِحه ْعنَِّ.َّ«الص  َّاْلع ْشََِّّيي  َّق ا.َّأ ي ام  لهوا

َّ َّق ال 
ِ
َّالِل  بِيِل َّس  َِِّف اده ه  َّاجْلِ ال  َّو 

ِ
َّالِل  ول  سه َّر  ََّّ:ي ا بِيِلَّ» َّس  َِِّف اده ه  َّاجْلِ ال  و 

َّ
ِ
ََّّ؛الِل  ج  ر  َّخ  ٌل جه َّر  ََّّإاِل 

ٍ
ْىء َّبِش  لِك  َّذ  َِّمْن َّي ْرِجْع َّف ل ْم الِِه م  َّو  بِن ْفِسِه

(3)». 

َّ:ياَّحبيبَّاهللَّقاسمسيديَّأباَّال

ْتََََََََََّّّّّّّّّّ م  َّبِاآلياِتَّف ِانرص   َّالنبِي ون  مَِّ*َّجاء  ِ نرص  رِيَّمه كيٍمَّغ  ِجئت ناَّبِح  َّو 

ٍرََََََََََََّّّّّّّّّّّّ وِمَِّفَِّصغ  بوكَّبأ منيَّالق  مََِّّ**ل ق  ت ه  ىلَّق وٍلَّبِمه َّع  ماَّاأل منيه ََّّو 

نحنَّعىلَّأبوابَّالعشَّاملباركةََّّ:خوةَّاإليامنَّواإلسالمأماَّبعدَّفياَّأ

َّو َّمنَّذيَّاحلجة؛ َّحثلقد َّاحلبيبه َّ-صلواتَّاهللَّعليه-َّاألعظمهََّّنا

ََّّاهللهَّف ،املباركةَّوالساعاِتََّّالفاضلةََِّّعىلَّاغتنامَّاأليامَِّ ؛َّاألزمان ََّّخلق 

َّمنَّبعضو َّبركٍة َّأعظم  ها َّبمزيدَّحمبةَّمنهََّّ،جعلَّبعض  ها ومي زَّبعض 
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َّللعمل َّالعش الصالحَّفيها؛ سبحانه َّيدلَّعىلَّفضلَّهذه أنََّّ؛ومما

َّفقالَّاهلل َّ َّهبا َّأقسم َّتعاىل ْشٍََّّ،والفجرَّ▬: َّع  ياٍل ل  َّهباَّ♂و  م س  َّفالق  ،

ََّّ.(4)اهللََّلاَّيدلَّعىلَّرفعةَّمكانتهاَّوتعظيمَِّ

َّفضائلها ََّّ:ومن َّفيها َّلنا َّأكمل َّتعاىل َّاهلل َّدينهأن ،َّ فيهاََّّن َّوحص 

َّاليهودهَّرسالته َّحسدنا َّوقد ََّّ؛ َّالكامل؛ َّهذا َّعىل َّحبهَّحتى منََّّقال

َِّفَّكتابكم،"َّ:-ريضَّاهللَّعنه-َّأحبارهمَّلعمر َّ لتَّعليناََّّآيٌة َّن ز  لو

َّ َّالذيَّنزلتَّفيهالمعشَّاليهود َّذلكَّاليوم َّ ذختذنا َّ؛ َّٱَّ▬عيدًا ْلي ْوم 

َّ مه َّل كه ِضيته ر  تِىَّو  َّنِْعم  ْم ل يْكه َّع  أ ْْت ْمته َّو  ْم َِّدين كه ْم َّل كه ْلته َّٱأ ْكم  إلْسال م 

َّ َّعمر[3:املائدة]َّ♂ِدينًا َّقال ،(َّ :َّ ىل  َّع  ل ْت َّن ز  َّال ِذي َّاْلي ْوم  َّأل  ْعل مه
ِ
الِل  و 

َّ ىل  َّع  ا َّفِيه  ل ْت َّن ز  تِي َّال  ة  اع  الس  َّو  ، ل م  س  َّو  ل يِْه َّع  ه َّالِل  ىل  َّص 
ِ
َّالِل  وِل سه ر 

ف ة ر  َّع  شية َّع  ل ْت َّن ز  ، ل م  س  َّو  ل يِْه َّع  ه َّالِل  ىل  َّص 
ِ
َّالِل  وِل سه َّي ْوِمََّّ،ر  ِِف

ةٍَّ هع  َّ(.(5).مجه

أنهَّجيتمعَّفيهاَّمنَّالعباداتَّماَّالَّجيتمعَِّفََّّ:ائلَّهذهَّالعشومنَّفض

ََّّغريها َّكامَلاوهذا َّالصلوات،َّوخصوصيتهاَّمن َّفيها َّفتجتمع ،

َّواألضاحي،َّوفيهاَّاحلجَّإىلَّالبيتََّّيوالصدقات؛َّوالصيام،َّواَلد
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َّ.(6)احلرام،َّوفيهاَّالتكبريَّوالذكرَّوالتلبيةَّوالدعاء

َّحمبة ََّّ:ومنَّفضائلها ََّّأن
ِ
ََّّاهلل َّتفوقه َّللعملَّالصالحَّفيها َّتههَّحمبَّتعاىل

َّللعملَّالصالحَِّفَّغريها َّقالَّسبحانه َّ»َّ:صىلَّاهللَّعليهَّوسلم، إِن 

َّ َّاْلع ْشِ َّأ ي امه ْني ا َّالد  َّأ ي اِم ل  َّق الهواَّ"-منَّذيَّاحلجة–أ ْفض  ،َّ :َّ ول  سه َّر  ي ا

َّ
ِ
؟َّ،َّاهلل

ِ
بِيِلَّاهلل َِِّفَّس  ن  َِّمْثلههه ال  َّ،َّو  َّ:َّ"َّق ال  ال  َّو 

ِ
بِيِلَّاهلل َِِّفَّس  ن  َّ،ََِّّمثْلههه إاِل 

َِِّفَّالرت  اِبَّ هه ه  ج  َّو  ر  ف  ْنَّع  م 
َّ.وملَّيرجعََّّأيَّجاهدَِّفَّسبيلَّاهللَّ.«(7)

َّمنَّذيَّاحلجة،ََّّ،َّوهوعرفةَّأنَّفيهاَّيوم ََّّ:ومنَّفضائلها َّالتاسعه اليومه

صىلَّقالََّّوهوَّيومَّمعروفَّبالفضلَّوكثرةَّاألجرَّوغفرانَّالذنب،

اَِّمْنَّي ْوٍمَّأ ْكث رهََّّ»:َّاهللَّعليهَّوسلم َّالن اِرََّّم  ْبًداَِّمن  َّفِيِهَّع  ه َّالِل  ِمْنَّأ ْنَّيهْعتِق 

ف ة َّ ر  َّع  َّي ْوِم ََّّ،ِمْن اد  َّأ ر  ا َّم  وله َّف ي قه ة  َّامْل ال ئِك  َّهِبِمه ب اِهى َّيه َّثهم  ي ْدنهو َّل  إِن هه و 

َّ
ِ
ال ء ؤه َّ.«(8)..ه 

َّالنحر،:َّومنَّفضائلها احلجة،َّوهوَّاليومَّالعارشَّمنَّذيََّّأنَّفيهاَّيوم 

َّوهوَّأعظمَّاأليام؛ ل م َّقالََّّ س  َّو  ل يِْه َّع  َّاهلله ىل  ََّّ»َّ:ص  َِّعنْد  َّاأْل ي اِم أ ْعظ مه

َّالن ْحرَِّ َّي ْومه
ِ
َّالِل  ر َّ، َّاْلق  َّي ْومه َّ،ويومَّالنحرَّهوَّيومَّاحلجَّاألكبَّ«(9)َّثهم 

العيد؛َّوفيهَّالكثريَّمنَّأعاملَّاحلج،َّوفيهَّصالةَّاألولَّمنَّيومَّالوهوَّ
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َّيومهَّ،َّبَّهللَّبذبحَّاألضاحيالعيد،َّوفيهَّالتقر ر َّ"َّأما َّالَّفهو"َّاْلق  ي ْوم 

َّالن ْحرَِّ َّي ْوِم َِّمْن َّالث اِِن َّالعيد، َّأيام َّثاِن ،َّ َّالناسََّّبذلك؛وسمي ألن

َّمنَّطوافَّاإلفاضةَّيقَِّ َّفرغوا َّأن َّبعد َّبمنى َّفيه َّأيَّيستقرون رون

َّ.والنحرَّواسرتاحواَّ

ها،َّ:معارشَّاألحبة َّنغتنم  َّأن َّينبغي َّلذا َّالعشَّكثرية؛ وأنََّّفضائل

فطوبىَّلعبٍدَّاغتنمَّمواسمَّاخلرياتَّبالعملََّّ،نسابقَّإىلَّاخلرياتَّفيها

َّ..ِفَّاجلنةَّاتدرجبهََّّهالصالح،َّالذيَّيقربهَّإىلَّربهَّويرفع

َّ:ِفَّهذهَّالعشاملندوبةَّومنَّالقرباتَّاملطلوبةَّ

َّستحبيَّ:-رمحهمَّاهلل–الفقهاءَّفقدَّقالََّّ:اإلكثارَّمنَّالصيامَّفيهاَّ

وهوَّيومَّالنحرَّالذيَّهوَّيومََّّ،(10)ماَّعداَّالعارشَّمنهالعش،َّصومَّ

َّباتفاق، وصيامَّالعشََّّعيدَّاألضحىَّاملبارك،َّفالَّجيوزَّالصيامَّفيه

مجلةَّالعملَّالصالحَّالذيَّحثناَّعليهَّالنبيَّصىلَّاهللَّعليهََِّّفيدخلَّ

ومنهاَّماََّّ،َِّفَّاألحاديثَّاملشهورةَّالصحيحةَِّفَّقرباتَّالعشَّوسلم

َّ»َّ:صحَّعنَّأمَّسلمةَّريضَّاهللَّعنهاَّق ال ْتَّ ه َّالِل  ىل  َّص 
ِ
َّالِل  وله سه َّر  ان  ك 

ةَِّ ج 
َِّذيَّاحْلِ َّتِْسع  ومه َّي صه ل م  س  َّو  ل يِْه َِّمْنََّّ،ع  َّأ ي اٍم ث ة  ث ال  َّو  اء  ور  اشه َّع  ي ْوم  و 
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ْهرٍَّ َّش  ل  ْهرََِّّ:كه َّالش  َِّمْن َّاْثن نْيِ ل  ََّّ،أ و  اخْل ِميس  َّالعشََِّّأيامََِّّوآكدهَّ.«(11)و 

منَّأولَّذيَّاحلجةَّ_ياَّعبدَّاهلل_فإذاَّملَّتصم،َّيومَّعرفةَّتاسعالَّيومهَّ

َّالتاسع َّعىلَّصوم َّفاعزم َّعرفةَّوهو، َّيوم َّعتقه َّفيه َّيكثر َّيوٌم ََّّ؛
ِ
َّاهلل

َّ.عبادهَّمنَّالنارَّلرقاِبَّ

َّ َّوالتهليلَّكام َّبالتسبيح َّاهلل َّذكر َّمن َّيكثر َّأن َّاملسلم َّعىل ينبغي

وجيعلََِّّفَّهذهَّاأليامَّوالتكبريَّوالتحميدَّوقراءةَّالقرآنَّواالستغفار

صىلََّّقال،َّخلصوصيةَّالزمانَّوبركتهَّ؛قيَّاألياملهَّوردًاَّخمتلفًاَّعنَّبا

َّوسلمَّقال َّاهللَّعليه :«َّ َّإِل يِْهََّّ ب  َّأ ح  ال  َّو 
ِ
َّاهلل َِّعنْد  َّأ ْعظ مه َّأ ي اٍم َِّمْن ا م 

َّالت ْهلِيِلَّ َِّمن  َّفِيِهن  وا َّف أ ْكثِره ، َّاْلع ْشِ َّاأْل ي اِم ِذِه َّه  َِّمْن َّفِيِهن  له م  اْلع 

الت ْحِمي الت ْكبرِِيَّو  َّ«(12)دَِّو 

َّاخلريَّالتيَّ َّمنَّأعامل َّيكثر َّأن َّاملباركة َّاأليام َِّفَّهذه وعىلَّاملسلم

قالَّصىلََّّ.إىلَّاهللَّتعاىلَّأنفعهمَّللناسَّاخللقفأحبََّّتنفعَّالناس،

َّ»:َّاهللَّعليهَّوسلم ب  أ ح  ْمَّلِلن اِس،َّو  هه عه َّأ نْف  اىل  َّت ع 
ِ
َّاهلل َّالن اِسَّإىِل  ب  أ ح 

وٌرَّتهدَّْ ه َّرسه اىل  َّت ع 
ِ
َّاهلل ِلَّإىِل  ْرب ًة،َّاأل ْعام  َّكه نْهه َّع  ِشفه ْسلٍِم،َّأ ْوَّت ك  َّمه ىل  َّع  ِخلههه
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َِِّفَّ َّأ ِخي ع  َّم  َّأ ْمِِش  أل ْن َّو  وًعا، َّجه نْهه َّع  ده َّت ْطره َّأ ْو ْينًا، َّد  نْهه َّع  َّت ْقِِض أ ْو

ا ذ  َِِّفَّه  َِّمْنَّأ ْنَّأ ْعت ِكف  َّإَِل   ب  ٍةَّأ ح  اج  َّح 

ََّّ ْهًرا َّامْل ِدين ِةََّّ-امْل ْسِجِدَّش  ْسِجد  ي ْعنِيَّم 
(13)».َّ

َّأكثر َّ َّاخلريَّما َّأبواب َّاأليامَّ! َّهذه َّمثل َِّف َّنطرقها َّأن َّينبغي التي

َّ َّواملباركة، َّالفاقَّاتعبادالأفضل َّزمن واملحنََّّاتواحلاجَّاتِف

ىَّنفعهاَّلآلخرين":هي البعضَّترىَّأالَّيستطيعَّ"َّالعبادةَّالتيَّيتعد 

عنَّأرسةَّمعدمةَّفيدفعَّعنهاَّفاتورةَّكهرَّباءَّأوََّّيرفعَّمهًاَّوغامًَّأنََّّمنا

ترىَّأليستَّهذهَّ..ِفَّاملدارسأوَّيدفعَّقسطًاَّواحدَّألوالدهاََّّماء،

َّأخلصَّصاحبها؟َّأعامالًَّ َّإن َّالقائم َّالصائم َّأجر َّتفوق َّربام اَّ}! م  و 

ون َّ أ نْتهْمَّال َّتهْظل مه ْمَّو  يْكه َّإِل  ف  َّيهو 
ِ
بِيِلَّاهلل َِِّفَّس 

ٍ
ء ْ َِّمْنََّش  وا َّ[60:َّاأل نْف ال]{َّتهنِْفقه

َّمِم اََّّوالَّيكملَّإيامنَّمؤمنَّحتىَّيكونَّإيامنه" هه َِّعنْد  َّأ ْوث ق 
ِ
َّالِل  َِّعنْد  باِم 

ذاتَّ-وقفروتَّالسيدةَّعائشةَّريضَّاهللَّعنهاَّأنَّسائاًلَّ،َّ"ِفَّيده

:َّحلسنَّأوَّاحلسنيعيلَّالبنهَّافقالََّّ،أمريَّاملؤمننيَّعيلبابَّعىلََّّ-يوم

تركتَّعندكَّستةَّدراهمَّفهاتَّمنهاَّدرمهاً،َّ:َّاذهبَّإىلَّأمكَّفقلََّلا

َّفقال َّرجع َّفقالََّّ:فذهبَّثم َّللدقيق َّدراهم َّتركتَّستة قالتَّإنام
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الَّيصدقَّإيامنَّعبدَّحتىَّيكونَّبامَِّفَّيدَّاهللَّأوثقَّمنهَّبامَِّفَّ:َّ"عيل

َّيده ََّلا" َّدراهمَّ:قل َّبالستة َّإليهَّ،ابعثي َّهبا َّإىلََّّ،فبعثت فدفعها

فامَّحلَّحبوتهَّحتىَّمرَّبهَّرجلَّمعهَّمجلَّيبيعهَّ:َّالراويَّقالَّ.السائل

َّفقالَّعيلَّاعقلهَّعيل ََّّ،بعنيَّدرمهاًَّبكمَّاجلملَّقالَّبامئةَّوأر:َّفقالَّعيل

َّو ََّّخركؤأفقدَّاشرتيته، َّبثمنه َّالرجلَّومىضقلياًل، ثمَّأقبلََّّ،فعقله

َّالبعري؟َّفقالَّعيل:َّرجلَّفقال نعمَّ:َّأتبيعه؟َّقال:ََّلَّفقال:َّملنَّهذا

َّقال َّقال: َّدرهم َّبامئتي َّقال َّبكم؟ َّقال: َّابتعته َّقد َّالبعريَّ: فأخذ

يؤخرهَّمائةَّوأربعنيَّفأعطىَّالرجلَّالذيَّأرادَّأنََّّ؛وأعطاهَّاملائتني

َّبستنيَّدرمهاًََّّ،درمهاًَّ َّفقالتَّوجاء َّإىلَّفاطمة َّماهذا؟َّقال: َّماَّ: هذا

َّنبيه َّاهللَّعىلَّلسان َّوعدنا :▬َّ َّأ ْمث اَِل ا ْشه َّع  َّف ل هه ن ِة َّبِاحْل س  اء  َّج  ْن َّ♂م 

ام] َّ".(14) [160َّ:َّاأل نْع 

َّ؛َّمهللاَّاجعلناَّمنَّعبادكَّالصاحلني َّف ي ت بِعهون  ْول  َّاْلق  َّي ْست ِمعهون  ال ِذين 

ن ههَّ ،َّواجعلَّلناَّسهمَّخريَِّفَّكلَّبرَّمهللاَّأجرَّاخلريَّعىلَّأيدينا،َّأ ْحس 

َّ َّتدعنومعروف، َّمهللاال َّتأخذنغمرة ِف ا َّوال َّغرةَّا، َّوالَّعىل ،

ََّّ.الغافلنيَّمنَّاعلنجت
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ََّّ.(15)فياَّفوزَّاملستغفرين واستغفرَّاهللََّلَّولكم هذا أقولَّقوَل
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َّ:خطبةذختريجَّوضبطَّ

فضائلها واألعمال املستحبة  العشر من ذي احلجة؛
 فيها

                                                           

(1)
رواهَّالطباِنَِّفَّاألوسطَّوالكبريَّبنحوه،َّوفيهَّمنَّملَّأعرفه،َّ:َّقالَّاَليثمي 

َّ(17713)برقمَّ.10َّ/231جممعَّالزوائدَّومنبعَّالفوائدَّ)َّ.ومنَّعرفتهمَّوثقواَّ

(2)
األحاديثَّالقدسيةََّّ.)وابنَّحبانَّبسندَّصحيحَّ،رواهَّأبوَّيعيلَِّفَّمسنده 

 (احلديثَّالسادسَّوالثالثون87َّ:َّصعيلَّاَلرويَّالقاريَّلَّاألربعينية

(3)
َِّفَّأيامَّ»:َّوِفَّروايةَّالبخاريَّقال،َّأخرجهَّالرتمذيَّوأبوَّداود  ماَّالعمله

ََّّ:والَّاجلهادَِّفَّسبيلَّاهلل؟َّقال:َّأفضلَّمنهاَِّفَّهذهَّاأليام،َّقالواَّ والَّاجلهاده

 .«َّوذكره...َّ

(4)
هيَّليالَّمعلومةَّللسامعنيَّموصوفةَّبأهناَّعشَّواستغنيَّ:َّقالَّابنَّعاشور 

َّ،وإذَّقدَّوصفتَّهباَّالعددَّتعنيَّأهناَّعشَّمتتابعةَّ؛عنَّتعريفهاَّبتوصيفهاَّبعش

وعدلَّعنَّتعريفهاَّمعَّأهناَّمعروفةَّليتوصلَّبرتكَّالتعريفَّإىلَّتنوينهاَّاملفيدَّ

َّ؛وليسَِّفَّلياَلَّالسنةَّعشَّليالَّمتتابعةَّعظيمةَّمثلَّعشَّذيَّاحلجةَّ،للتعظيم

َّوأعاملَّ َّمكة َّودخول َّاإلحرام َّيكون َّففيها َّاحلج، َّمناسك َّوقت َّهي التي
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.َّالطواف،َّوِفَّثامنتهاَّليلةَّالرتوية،َّوتاسعتهاَّليلةَّعرفةَّوعارشهتاَّليلةَّالنحر

َّ.الزبريوهوَّقولَّابنَّعباسَّوابنَّ.َّفتعنيَّأهناَّاللياَلَّاملرادةَّبليالَّعش

عنَّجابرَّبنَّعبدَّاهللَّعنَّالنبيءَّ(َّاملكي)وروىَّأمحدَّوالنسائيَّعنَّأيبَّالزبريَّ

ـهـَّالتحريرَّوالتنويرَّ.ا«َّإنَّالعشَّعشَّاألضحى»:َّصىلَّاهللَّعليهَّوسلمَّقال

30/313 

(5)
َّتفسريَّالقرآنَّالعظيم)انظرَّ.َّذكرهاَّابنَّكثريَّوعزاهاَّالروايةَّلإلمامَّأمحد 

 .دارَّطيبةَّللنشَّوالتوزيع.َّ(وماَّبعدها26ََّّ/3َّالبنَّكثري

(6)
َّ؛احلجةَّيوالذيَّيظهرَّأنَّالسببَِّفَّامتيازَّعشَّذَّ:ابنَّحجرَّقالَّاحلافظ 

الصالةَّوالصيامَّوالصدقةَّواحلجَّوالََّّيوهَّ:ملكانَّاجتامعَّأمهاتَّالعبادةَّفيه

 .دارَّاملعرفة.2/460ََّّفتحَّالباري.َّيتأتىَّذلكَِّفَّغريه

(7)
 .وهوَّصحيحَّ(1128،َّرقم2َّ/28َّ:َّ)أخرجهَّالبزارَّكامَِّفَّكشفَّاألستار 

(8)
 .982َّ/2َّعائشةعنََّّصحيحَّمسلم 

(9)
ِفَّاملناسك،َّبابَّاَلديَّإذاَّعطبَّقبلَّأنَّ(1765َّ)أخرجهَّأبوَّداودَّرقمَّ 

َّصحيحَّابنَّخزيمةوهوَِّفَّ(3/355ََّّجامعَّاألصول)َّ.يبلغ،َّوإسنادهَّقوي

 إسنادهَّصحيح:َّقالَّاألعظميَّ.4/273

َّاألفضليةََََّّّّ َّفائدة َّالعشَّوتظهر َّمنَّفيمَّ:أليام َّأوَّعلقَّعمالً َّالصيام نَّنذر

َّمنهاَّتعنيَّيومَّعرفة؛َّألنهَّأفضلَّاأليامَّ.َّاألعاملَّبأفضلَّاأليام فلوَّأفردَّيومًا
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العشَّاملذكورَّعىلَّالصحيح،َّفإنَّأرادَّأفضلَّأيامَّاألسبوعَّتعنيَّيومَّاجلمعةَّ

َّعليهَّ َّالنبيَّصىلَّاهللَّتعاىل َّأن َّاألحاديثَّوحديثَّأيبَّهريرة َّبنيَّهذه مجعًا

الفتحَّ)انظرَّ"خريَّيومَّطلعتَّفيهَّالشمسَّيومَّاجلمعة:َّ"لوعىلَّآلهَّوسلمَّقا

 (169َّ/6َّالرباِنَّلرتتيبَّمسندَّاإلمامَّأمحدَّبنَّحنبل

(10)
 30/118َّاملوسوعةَّالفقهيةَّالكويتية 

(11)
4َِّفَّالصوم،َّبابَِّفَّصومَّالعش،َّوالنسائيَّ(2437َّ)رواهَّأبوَّداودَّرقمَّ 

ورواهَّأيضًاَّأمحدََِّّفَّالصوم،َّبابَّكيفَّيصومَّثالثةَّأيامَّمنَّكلَّشهر،220َّ/َّ

ََّّ.423و6ََّّ/288ََّّو5ََّّ/271ََّّ"َّاملسندَّ"َِّفَّ

َّقالَّاحلافظَّاملنذريَِّفَّ "َّ َّأيبَّداود َّخمترصَّسنن َّبنَّ": واختلفَّعىلَّهنيدة

َّورويَّعنهَّعنَّحفصةَّزوجَّالنبيَّ َّفرويَّعنهَّكامَّأوردناه، خالدَِّفَّإسناده،

زوجَّالنبيَّصىلَّاهللََّّصىلَّاهللَّعليهَّوسلم،َّورويَّعنهَّعنَّأمهَّعنَّأمَّسلمة

 (معَّحاشيةَّاملحقق6/320ََّّجامعَّاألصول).َّهوَّحديثَّحسن:َّأقول.َّعليهَّوسلم

(12)
َّصاحبَّالكنز  َّقال :(َّ َّعباسرواه َّابن َّعن َّوابنوَّ،الطبانى أبىََّّأمحد،

 (شعبَّاإليامنَّعنَّابنَّعمرَِّفَّي،َّوالبيهقالدنياَِّفَّفضلَّعشَّذىَّاحلجة

 (35192:َّبرقم12/318َّكنزَّالعاملَّ)

(13)
رواهَّالطباِنَِّفَّالثالثة،َّوفيهَّسكنيَّبنَّرساجَّوهوَّ:َّقالَّاحلافظَّاَليثمي 

 (191َّ/8َّجممعَّالزوائدَّومنبعَّالفوائد)َّ.ضعيف
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(14)
:َّبرقم6/573َّكنزَّالعاملَّ)َّذكرهاَّاملتقيَّاَلنديَِّفَّالكنزَّوعزاهاَّللعسكري 

16977) 

(15)
 َّـه1439َّألقيتَّهذهَّاخلطبةَِّفَّأحدَّمسجدَّعامنَّعامَّ 


