العشر من ذي احلجة
فضائلها واألعمال املستحبة فيها

بقلم
حممد مهدي نذير قشالن
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إنََّّاحلمدَّهللَّنحمدهَّ،ونستعنيَّبهَّونسرتشدهَّ،ونعوذَّباهللَّمنَّرشورَّ
َّاهلل َّفهو َّاملهتدَّ ،ومَّن َّ هَّيضللَّ
أنفسنا َّومن َّسيئات َّأعاملناَّ ،مَّن َّهيده هَّ
فَّلنَّجتدََّّلهَّوليَّ ًاَّ هَّمرشدًَّاَّ...

ِ
اتَّ ،أالَّ
وأشهد َّأن َّال َّإهل َّإال َّاهللَّ « :إِن َّلِل َِِّف َّأيا ِم َّد ْه ِرك ْهم َّلنفح ٌ
فتعر هضوا ََّلاَّ ،لعل هه َّأ ْن َّ هي ِصيبك ْهم َّن ْفح ٌة َِّمنْهاَّ ،فال َّت ْشق ْون َّب ْعدهاَّ

أبدً ا(َّ»)1ي هق ه
ول َِّف َّحديثهَّالقديسَّاجلليلَّمعاتب ًا َّعبادهَّاملؤمننيَّالذينَّ
تَّ
قرصواَِّفَّاخلروجَّإىلَّبيتهَّاحلرامَّمنَّغريَّعذر«َّ:إِنَّع ْبدً اَّأصح ْح ه
ل هه ِ
َّج ْسم ههَّ،وأ ْوس ْع هت َّعليْ ِه َِِّف َِّر ْز ِق ِه َّي ْأ ِِت َّعليْ ِه ََّخ هْس َِّسنِني َّال َّي ِفده َّإَِلَّ
مل ْح هرو ٌم َّ(َّ »)2مهللا َّال َّحترمنا َّمن َّعطائكَّ ،مهللا َّال َّحترمنا َّمنَّ
فضلكَّ ،مهللا َّأكرمنا َّباحلج َّإىل َّبيتك َّاحلرامَّ ،وبزيارة َّسيد َّاألنامَّ
عليهَّالصالةَّوالسالمَّ،مهللاَّإنَّسبقَِّفَّعلمكَّأنناَّلنَّنمكنَّمنَّ
احلجَِّفَّهذاَّالعامَّمهللاَّفأكرمناَِّفَّالعامَّالقابل؛ َّعىلَّأحسنَّحالَّ
ترضاهَّ،وقدَّفرجتَّكروبناَّ،ورفعتَّالغمةَّعناَّوعنَّأمتناَّ ،ياَّأكرمَّ
مسؤولَّ،وياَّأجودَّمأمولَّ..إهليَّ:
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ََََََََََّّّّّّّّّّماَِّفَّالوجودَّسوا كَّربََّّ هَّيعبد..كالَّوالَّموىلَّسوا كَّفيقصدَّ
َّعنتَّالوجو هَّهَّبأرسها..رهب ًاَّولهَّمجي هَّعَّالكائناتَّ هَّتوحَّدَّ
َََََََََّّّّّّّّّياَّمنَّله ِ َّ
الواحدَّالفر هَّدَّالذيََّّ...كلََّّالقلوبَّلهَّتقرَّوتشهدَّ
هَّ
هلَّ
َََََََََّّّّّّّّّأنتَّاإل هَّ
وأشهدَّأنَّسيدناَّونبيناَّحممد ًاَّرسولَّاهللَّ:عبدَّاهللَّحقََّّعبادتهَّحتىَّ
أتاه َّاليقني َّمن َّربه َّإسمع َّإليه َّوهو َّيقولَّ «َّ َّ َّ :ما َِّم ْن َّأيا ٍم َّا ْلعم هلَّ
شَّ.قا هلواَّ
الصال ِ هحَّفِيهاَّأحبَّإِىلَّالِل ِ َِّم ْنَّه ِذ ِهَّاأليا ِمَّ»َّ.ي ْع َّن ِيَّأيامَّا ْلع ْ َِّ
يل َّالِل ِ َّقالََّّ«َّ :وال ْ ِ
ياَّر هسول َّالِل ِ َّوال ْ ِ
َّاجلها هد َِِّف َّسبِ ِ
َّاجلها هد َِِّف َّسبِ ِ
يلَّ
الِل ِ؛ َّإِال َّر هج ٌل َّخرجَّ َّبِن ْف ِس ِه َّومال ِ ِه َّفل ْم َّي ْر ِج ْع َِّم ْن َّذلِك َّبِش ْى ٍء َّ(.»)3
َّ
سيديَّأباَّالقاسمَّياَّحبيبَّاهللَّ:
ِ
اآلياتَّف ِانرصم ْتَّ*َّو ِجئتناَّبِحكي ٍمَّغ ِ
َََََََََّّّّّّّّّجاءَّالنبِيونَّبِ
ريَّ هم ِ
نرص َِّمَّ
َََََََََََّّّّّّّّّّّلقبوكَّبأمنيَّالقو ِمَِّف ِ
َّصغ ٍرَّ**َّوماَّاألمنيه َّعىلَّق ٍ
ولَّبِ همته َِّمََّّ
أماَّبعدَّفياَّأخوةَّاإليامنَّواإلسالمَّ :نحنَّعىلَّأبوابَّالعشَّاملباركةَّ
األعظم َّ-صلوات َّاهلل َّعليهَّ-
هَّ
َّاحلبيب َّ
ه َّ
من َّذي َّاحلجة؛ َّولقد َّحثنا
اهلل َّخلقَّ َّاألزمانَّ؛َّ
والساعات َّاملباركة ،ف هَّ
ِ َّ
الفاضلة َّ
َِّ
عىلَّاغتنامَّاأليا َِّم َّ
وجعلَّبعضهاَّأعظم ٍ
َّبركة َّمنَّبعضَّ ،وميزَّبعضهاَّبمزيدَّحمبةَّمنهَّ
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سبحانه َّللعمل الصالح َّفيها؛ ومما َّيدل َّعىل َّفضل َّهذه َّالعش؛ َّأنَّ
اهللَّ َّتعاىل َّأقسم َّهبا َّفقالَّ ▬َّ :والفجرَّ ،ول ٍ
ش♂َّ ،فالقسم َّهباَّ
يال َّع ْ ٍَّ
يدلَّعىلَّرفعةَّمكانتهاَّوتعظي َِّمَّاهللََّلا(ََّّ.)4
ومن َّفضائلهاَّ :أن َّاهلل َّتعاىل َّأكمل َّلنا َّفيها َّدينهَّ ،وحصَّنَّ َّفيهاَّ
َّحب َّمنَّ
رسالته؛ َّوقد َّحسدنا َّاليهو هَّد َّعىل َّهذا َّالكامل؛ َّحتى َّقال هَّ
أحبارهمَّلعمرَّ َّ-ريضَّاهلل َّعنه"َّ :-آي ٌة َِّفَّكتابكمَّ ،لو َّنزلتَّعليناَّ
معش َّاليهود َّالذختذنا َّذلك َّاليوم َّالذي َّنزلت َّفيه عيد ًا َّ؛ َّ▬ َّٱ ْلي ْومَّ
إلسالمَّ
أكْم ْل هت َّلك ْهم َِّدينك ْهم َّوأ ْْت ْم هت َّعليْك ْهم َّنِ ْعمتِىَّور ِض ه
يت َّلك ههم َّٱ ْ
ِدين ًا َّ♂ َّ[املائدةَّ ،]3:قال َّعمر(َّ :والِل ِ َّأل ْعل هم َّا ْلي ْوم َّال ِذي َّنزل ْت َّعىلَّ
ِ ِ
َّالِل َّعليْ ِه َّوسلمَّ ،والساعة َّالتِي َّنزل ْت َّفِيها َّعىلَّ
ر هسول َّالِل َّصىل ه
ِ
ِ
َّالِل َّعل ْي ِه َّوسلمَّ ،نزل ْت َّعشية َّعرفةِِ َّ ،ف َّي ْو ِمَّ
ر هسول َّالِل َّصىل ه
همجهع ٍَّةَّ.))5(.
ومنَّفضائلَّهذهَّالعشَّ:أنهَّجيتمعَّفيهاَّمنَّالعباداتَّماَّالَّجيتمعَِّفَّ
غريها َّوهذا َّمن َّكامَلا َّوخصوصيتهاَّ ،فتجتمع َّفيها َّالصلواتَّ،
والصدقات؛َّوالصيامَّ،واَلديَّواألضاحيَّ،وفيهاَّاحلجَّإىلَّالبيتََّّ
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احلرامَّ،وفيهاَّالتكبريَّوالذكرَّوالتلبيةَّوالدعاء(َّ.)6
َّتفوق َّحمبت هَّهَّ
ه َّ
اهلل ِ َّتعاىل َّللعمل َّالصالح َّفيها
ومن َّفضائلهاَّ :أن َّحمبةَّ َّ َّ
سبحانهَّللعملَّالصالحَِّفَّغريهاَّ،قالَّصىلَّاهللَّعليهَّوسلم«َّ :إِنَّ
أ ْفضل َّأيا ِم َّالدنْيا َّأيا هم َّا ْلع ْ ِ
ش َّ–من َّذي َّاحلجةَّ ،"-قا هلواََّّ :يا َّر هسولَّ
يلَّاهللِ؟ََّّ،قالََّّ"َّ:والَّ َِّم ْث هل ههن َِِّفَّسبِ ِ
اهلل َِّ،وال َِّم ْث هل ههن َِِّفَّسبِ ِ
َّاهلل َِّ،إِالَّ
يل َّ
َّ
اب(َّ.»)7أيَّجاهدَِّفَّسبيلَّاهللَّوملَّيرجعََّّ.
م ْنَّعفرَّوجه هه َِِّفَّالرت ِ َّ
ومنَّفضائلهاَّ:أنَّفيهاَّيومََّّعرفةَّ،وهوَّاليو همَّالتاس هعَّمنَّذيَّاحلجةَّ،
وهوَّيومَّمعروفَّبالفضلَّوكثرةَّاألجرَّوغفرانَّالذنبَّ ،قالَّصىلَّ
ِ
ِ
ِ
َّالِلَّفِ ِيهَّع ْبدً ا َِّمنَّالن ِ
ارَّ
اهللَّعليهَّوسلمَّ«َّ:ماَّم ْنَّي ْو ٍمَّأكْث هَّرَّم ْنَّأ ْنَّ هي ْعتق ه
ِمن َّيو ِم َّعرفةََّّ ،وإِنه َّليدْ نهو َّ هثم َّيب ِ
اهى َِّهبِ هم َّا ْملالئِكة َّفي هق ه
ول َّما َّأرادَّ
ه
ه
ْ ْ
ه هؤال َِّءَّ.»)8(..
ومنَّفضائلهاَّ:أنَّفيهاَّيومَّالنحرَّ،وهوَّاليومَّالعارشَّمنَّذيَّاحلجةَّ،
َّاأليا ِم ِ
َّاهلل َّعل ْي ِه َّوسلمََّّ «َّ :أ ْعظ هم ْ
َّعنْدَّ
وهوَّأعظمَّاأليام؛ ََّّقالَّصىل ه
الِل ِ َّي ْو هم َّالن ْح َِّر َّ،هثم َّي ْو هم َّا ْلقرَّ َّ(َّ »)9ويومَّالنحرَّهوَّيومَّاحلجَّاألكبَّ،
وهوَّاليومَّاألولَّمنَّالعيد؛َّوفيهَّالكثريَّمنَّأعاملَّاحلجَّ،وفيهَّصالةَّ
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العيدَّ،وفيهَّالتقربَّهللَّبذبحَّاألضاحيَّ،أماَّيو هَّم َّ"ا ْلقرَّ"َّفهو َّالي ْومَّ
الث ِاِن َِّم ْن َّي ْو ِم َّالن ْح َِّرَّ ،ثاِن َّأيام َّالعيدَّ ،وسمي َّبذلك؛ َّألن َّالناسَّ
يقرون َّأي َّيستقرون َّفيه َّبمنى َّبعد َّأن َّفرغوا َّمن َّطواف َّاإلفاضةَّ
َِّ
والنحرَّواسرتاحواََّّ.
معارش َّاألحبةَّ :فضائل َّالعش َّكثرية؛ َّلذا َّينبغي َّأن َّنغتنمهاَّ ،وأنَّ
نسابقَّإىلَّاخلريا تَّفيهاَّ،فطوبى ٍ
َّلعبدَّاغتنمَّمواسمَّاخلريا تَّبالعملَّ
الصالحَّ،الذيَّيقربهَّإىلَّربهَّويرفعهَّبهَّدرجاتَِّفَّاجلنةَّ..
ومنَّالقرباتَّاملطلوبةَّاملندوبةَِّفَّهذهَّالعشَّ:
َّاإلكثارَّمنَّالصيامَّفيهاَّ :فقدَّقالَّالفقهاءَّ–رمحهمَّاهللَّ :-يستحبَّ
صومَّالعشَّ،ماَّعداَّالعارشَّمنه(َّ ،)10وهوَّيومَّالنحرَّالذيَّهوَّيومَّ
عيدَّاألضحىَّاملباركَّ،فالَّجيوزَّالصيامَّفيهَّباتفاقَّ ،وصيامَّالعشَّ
يدخلَِّف َّمجلةَّالعملَّالصالحَّالذيَّحثناَّعليهَّالنبيَّصىلَّاهللَّعليهَّ
وسلمَِّفَّاألحاديثَّاملشهورةَّالصحيحةَِّفَّقرباتَّالعشََّّ،ومنهاَّماَّ
ت«َّ:كانَّرس ه ِ
َّالِلَّ
صحَّعنَّأمَّسلمةَّريضَّاهللَّعنهاَّقال ْ َّ
ه
ولَّالِل َّصىل ه
علي ِه َّوسلم َّيصوم َّتِسع َِّذ ْ ِ
يَّاحلج َِّةَّ ،وي ْوم َّع ه
اشوراء َّوثالثة َّأيا ٍم َِّم ْنَّ
ْ
ه ه ْ
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كهل َّش ْه ٍَّرَّ :أول َّا ْثن ْ ِ
ني َِّم ْن َّالش ْه َِّرَّ ،و ْ
العشَّ
َِّ
وآكد َّأيا َِّم َّ
اخل ِميسَّ( .»)11هَّ
يو هَّم َّالتاسع َّيومَّعرفةَّ،فإذاَّملَّتصم_ياَّعبدَّاهلل_منَّأولَّذيَّاحلجةَّ
اهلل َِّ
َّعتق َّ َّ
فاعزم َّعىل َّصوم َّالتاسعَّ ،وهو َّيوم َّعرفة؛ َّيو ٌم َّيكثر َّفيه ه َّ
لرقابَّعبادهَّمنَّالنارَّ.
ِ َّ
كام َّينبغي َّعىل َّاملسلم َّأن َّيكثر َّمن َّذكر َّاهلل َّبالتسبيح َّوالتهليلَّ
والتكبريَّوالتحميدَّوقراءةَّالقرآنَّواالستغفار َِّفَّهذهَّاأليام َّوجيعلَّ
لهَّورد ًاَّخمتلف ًاَّعنَّباقيَّاأليام؛َّخلصوصيةَّالزمانَّوبركتهَّ،قالَّصىلَّ
اَّمن َّأيا ٍم َّأ ْعظم ِ
ِ
َّعنْد َّاهلل ِ َّوال َّأحب َّإِليْ ِهَّ
اهللَّعليهَّوسلمَّقالََّّ «َّ:م ْ
ه
شَّ ،فأكْث ِ هروا َّفِ ِ
ا ْلعم هل َّفِ ِ
َّاأليا ِم َّا ْلع ْ ِ
يهن َِّمن َّالت ْهلِ ِ
يهن َِّم ْن َّه ِذ ِه ْ
يلَّ
والتكْبِ ِ
ريَّوالت ْح ِمي َِّد(َّ»)12
وعىل َّاملسلم َِّف َّهذه َّاأليام َّاملباركة َّأن َّيكثر َّمن َّأعامل َّاخلري َّالتيَّ
تنفعَّالناسَّ ،فأحبَّاخللق َّإىلَّاهللَّتعاىلَّأنفعهمَّللناسَّ .قالَّصىلَّ
اسَّإِىلَّاهللَِّتعاىلَّأنْف هع هه ْمَّلِلن ِ
اهللَّعليهَّوسلم«َّ:أحبَّالن ِ
اسَّ،وأحبَّ
ِ
ِ
فَّعنْ ههَّك ْهرب ًةَّ،
ورَّت َّْهد ِخ هل ههَّعىلَّ هم ْسلِ ٍمَّ،أ ْوَّتك ِش ه
َّرس ٌ
األ ْعاملَّإِىلَّاهللَّتعاىل ه ه

8
ِ
َّجو ًعاَّ ،وأل ْن َّأ ْم ِِش َّمع َّأ ِخي َِِّفَّ
أ ْو َّت ْقِض َّعنْ هه َّد ْينًاَّ ،أ ْو َّت ْط هر هد َّعنْ هه ه
حاج ٍةَّأحبَّإَِل َِّم ْنَّأ ْنَّأ ْعت ِكف َِِّفَّهذاَّ
ج ِدَّش ْهراََّّ-ي ْعنِيَّمس ِ
َّا ْملس ِ
جدَّا ْمل ِدين ِةَّ(َّ.»)13
ْ
ً
ْ
ما َّأكثرَّ َّأبواب َّاخلري! َّالتي َّينبغي َّأن َّنطرقها َِّف َّمثل َّهذه َّاأليامَّ
املباركةَّ ،وأفضل َّالعبادات َِّف َّزمن َّالفاقات َّواحلاجات َّواملحنَّ
هي":العبادةَّالتيَّيتعدىَّنفعهاَّلآلخرين"َّترىَّأالَّيستطيعَّالبعضَّ
مناَّأنَّيرفعَّمه ًاَّوغامًََّّعنَّأرسةَّمعدمةَّفيدفعَّعنهاَّفاتورةَّكهرَّباءَّأوَّ
ماءَّ ،أوَّيدفعَّقسط ًا َّواحدَّألوالدهاَِّفَّاملدارس..ترىَّأليستَّهذهَّ
الً َّربام َّتفوق َّأجر َّالصائم َّالقائم َّإن َّأخلص َّصاحبها؟! َّ{وماَّ
أعام َّ
ِ ِ
ََّش ٍء َِِّفَّسبِ ِ
يلَّاهللَِّ هيوفَّإِليْك ْهمَّوأنْت ْهمَّالَّ هت ْظل همونَّ}َّ[األنْفالَّ]60َّ:
هتنْف هقواَّم ْن ْ
َّعنْد َّالِل َِّأوثق ِ
"والَّيكملَّإيامنَّمؤمنَّحتىَّيكونَّإيامنه َّبِام ِ
َّعنْد هه َِّمماَّ
ْ
ِفَّيده"َّ،روتَّالسيدةَّعائشةَّريضَّاهللَّعنهاَّأنَّسائالًَّوقف-ذاتَّ
يومَّ-عىلَّبابَّأمريَّاملؤمننيَّعيلَّ،فقالَّعيلَّالبنهَّاحلسنَّأوَّاحلسنيَّ:
اذهبَّإىلَّأمكَّفقلََّلاَّ:تركتَّعندكَّستةَّدراهمَّفهاتَّمنهاَّدرمه ًاَّ،
فذهب َّثم َّرجع َّفقالَّ :قالت َّإنام َّتركت َّستة َّدراهم َّللدقيق َّفقالَّ

9
عيل"َّ:الَّيصدقَّإيامنَّعبدَّحتىَّيكونَّبامَِّفَّيدَّاهللَّأوثقَّمنهَّبامَِّفَّ
يده" َّقل ََّلاَّ :ابعثي َّبالستة َّدراهمَّ ،فبعثت َّهبا َّإليهَّ ،فدفعها َّإىلَّ
السائلَّ.قالَّالراويَّ:فامَّحلَّحبوتهَّحتىَّمرَّبهَّرجلَّمعهَّمجلَّيبيعهَّ
فقالَّعيلَّ:بكمَّاجلملَّقالَّبامئةَّوأربعنيَّدرمه ًَّاَّ،فقالَّعيلَّاعقلهَّعيلََّّ
فقدَّاشرتيتهَّ،وأؤخرك َّبثمنهَّقليالًَّ،فعقلهَّالرجلَّومىضَّ ،ثمَّأقبلَّ
رجلَّفقالَّ:ملنَّهذاَّالبعري؟َّفقالَّعيلََّ:لَّفقالَّ:أتبيعه؟َّقالَّ:نعمَّ
قالَّ :بكم؟ َّقال َّبامئتي َّدرهم َّقالَّ :قد َّابتعته َّقالَّ :فأخذ َّالبعريَّ
وأعطاهَّاملائتني؛ َّفأعطىَّالرجلَّالذيَّأرادَّأنَّيؤخرهَّمائةَّوأربعنيَّ
درمه ًَّاَّ ،وجاءَّبستنيَّدرمه ًَّا َّإىلَّفاطمةَّفقالتَّ:ماهذا؟َّقالَّ:هذاَّماَّ
وعدنا َّاهلل َّعىل َّلسان َّنبيه▬َّ :من َّجاء َّبِ ْ ِ
ش َّأ ْمث ِاَلا َّ♂َّ
ْ
احلسنة َّفل هه َّع ْ ه
[األنْعامَّ.")14( ]َّ160َّ:
مهللاَّاجعلناَّمنَّعبادكَّالصاحلني؛َّال ِذين َّي ْست ِم هعون َّا ْلق ْول َّفيتبِ هعونَّ
أ ْحسن هَّهَّ،مهللاَّأجرَّاخلريَّعىلَّأيديناَّ،واجعلَّلناَّسهمَّخريَِّفَّكلَّبرَّ
ومعروفَّ ،ال َّتدعنا َّمهللا ِف غمرةَّ ،وال َّتأخذنا َّعىل َّغرةَّ ،والَّ
جتعلناَّمنَّالغافلنيََّّ.
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أقولَّقوَل هذا واستغفرَّاهللََّلَّولكم فياَّفوزَّاملستغفرين(ََّّ.)15
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ذختريجَّوضبطَّخطبةَّ:

العشر من ذي احلجة؛ فضائلها واألعمال املستحبة
فيها
( )1قالَّاَليثميَّ:رواهَّالطبا ِنَِّفَّاألوسطَّوالكبريَّبنحوهَّ،وفيهَّمنَّملَّأعرفهَّ،
ومنَّعرفتهمَّوثقواَّ(َّ.جممعَّالزوائدَّومنبعَّالفوائدَّ.231َّ/10برقمَّ(َّ)17713
( )2رواهَّأبوَّيعيلَِّفَّمسندهَّ،وابنَّحبانَّبسندَّصحيحَّ(.األحاديثَّالقدسيةَّ
األربعينيةَّلعيلَّاَلرويَّالقاريَّصَّ87َّ:احلديثَّالسادسَّوالثالثون)
ه
َّالعملَِّفَّأيامَّ
( )3أخرجهَّالرتمذيَّوأبوَّداودَّ،وِفَّروايةَّالبخاريَّقال«َّ:ما
أفضلَّمنهاَِّفَّهذهَّاأليامَّ،قالواََّّ:والَّاجلهادَِّفَّسبيلَّاهلل؟َّقالَّ:والَّاجلها هدَّ
َّ...وذكره»َّ.
( )4قالَّابنَّعاشورَّ:هيَّليالَّمعلومةَّللسامعنيَّموصوفةَّبأهناَّعشَّواستغنيَّ
عنَّتعريفهاَّبتوصيفهاَّبعش؛َّوإذَّقدَّوصفتَّهباَّالعددَّتعنيَّأهناَّعشَّمتتابعةَّ،
وعدلَّعنَّتعريفهاَّمعَّأهناَّمعروفةَّليتوصلَّبرتكَّالتعريفَّإىلَّتنوينهاَّاملفيدَّ
للتعظيمَّ،وليسَِّفَّلياَلَّالسنةَّعشَّليالَّمتتابعةَّعظيمةَّمثلَّعشَّذيَّاحلجة؛َّ
التي َّهي َّوقت َّمناسك َّاحلجَّ ،ففيها َّيكون َّاإلحرام َّودخول َّمكة َّوأعاملَّ

02
الطوافَّ،وِفَّثامنتهاَّليلةَّالرتويةَّ،وتاسعتهاَّليلةَّعرفةَّوعارشهتاَّليلةَّالنحرَّ.
فتعنيَّأهناَّاللياَلَّاملرادةَّبليالَّعشَّ.وهوَّقولَّابنَّعباسَّوابنَّالزبريَّ.
وروىَّأمحدَّوالنسائيَّعنَّأيبَّالزبريَّ(املكي)َّعنَّجابرَّبنَّعبدَّاهللَّعنَّالنبيءَّ
صىلَّاهللَّعليهَّوسلمَّقال«َّ:إنَّالعشَّعشَّاألضحى»َّا.ـهـَّالتحريرَّوالتنويرَّ
313/30
( )5ذكرهاَّابنَّكثريَّوعزاهاَّالروايةَّلإلمامَّأمحدَّ.انظرَّ(تفسريَّالقرآ نَّالعظيمَّ
البنَّكثريََّّ26َّ/3وماَّبعدها)َّ.دارَّطيبةَّللنشَّوالتوزيع.
( )6قالَّاحلافظَّابنَّحجرَّ:والذيَّيظهرَّأنَّالسببَِّفَّامتيازَّعشَّذيَّاحلجة؛َّ
ملكانَّاجتامعَّأمهاتَّالعبادةَّفيهَّ:وهيَّالصالةَّوالصيامَّوالصدقةَّواحلجَّوالَّ
يتأتىَّذلكَِّفَّغريهَّ.فتحَّالباريََّّ.460/2دارَّاملعرفة.
()7

أخرجهَّالبزا رَّكامَِّفَّكشفَّاألستارَّ،28َّ/2(َّ:رقمََّّ)1128وهوَّصحيح.

( )8صحيحَّمسلمَّعنَّعائشةَّ.982َّ/2
( )9أخرجهَّأبوَّداودَّرقمَّ(َِّ)1765فَّاملناسكَّ،بابَّاَلديَّإذاَّعطبَّقبلَّأنَّ
يبلغَّ،وإسنادهَّقوي(َّ.جامعَّاألصولََّّ)355/3وهوَِّفَّصحيحَّابنَّخزيمةَّ
َّ.273/4قالَّاألعظميَّ:إسنادهَّصحيح
ََََّّّّوتظهر َّفائدةَّاألفضلية َّأليام َّالعشَّ :فيمن َّنذر َّالصيام َّأوَّعلق َّعمالً َّمنَّ
األعاملَّبأفضلَّاأليامَّ.فلوَّأفردَّيوم ًا َّمنهاَّتعنيَّيومَّعرفة؛َّألنهَّأفضلَّاأليامَّ

03
العشَّاملذكورَّعىلَّالصحيحَّ،فإنَّأرادَّأفضلَّأيامَّاألسبوعَّتعنيَّيومَّاجلمعةَّ
مجع ًا َّبني َّهذه َّاألحاديث َّوحديث َّأيب َّهريرة َّأن َّالنبي َّصىل َّاهلل َّتعاىل َّعليهَّ
وعىلَّآلهَّوسلمَّقال"َّ:خريَّيومَّطلعتَّفيهَّالشمسَّيومَّاجلمعة"انظرَّ(الفتحَّ
الرباِنَّلرتتيبَّمسندَّاإلمامَّأمحدَّبنَّحنبلَّ)169َّ/6

( )10املوسوعةَّالفقهيةَّالكويتيةَّ118/30
( )11رواهَّأبوَّداودَّرقمَّ(َِّ)2437فَّالصومَّ،بابَِّفَّصومَّالعشَّ،والنسائيََّّ4
َِّ220َّ/فَّالصومَّ،بابَّكيفَّيصومَّثالثةَّأيامَّمنَّكلَّشهرَّ،ورواهَّأيض ًاَّأمحدَّ
ِفَّ"َّاملسندَّ"ََّّ271َّ/َّ5وََّّ288َّ/َّ6وَََّّّ.423
قال َّاحلافظ َّاملنذري َِّف َّ" َّخمترص َّسنن َّأيب َّداود َّ"َّ :واختلف َّعىل َّهنيدة َّبنَّ
خالدَِّفَّإسنادهَّ،فرويَّعنهَّكامَّأوردناهَّ،ورويَّعنهَّعنَّحفصةَّزوجَّالنبيَّ
صىلَّاهللَّعليهَّوسلمَّ،ورويَّعنهَّعنَّأمهَّعنَّأمَّسلمة َّزوجَّالنبيَّصىلَّاهللَّ
عليهَّوسلمَّ.أقولَّ:هوَّحديثَّحسن(َّ.جامعَّاألصولََّّ320/6معَّحاشيةَّاملحقق)
()12

قال َّصاحب َّالكنز(َّ :رواه َّالطبانى َّعن َّابن َّعباسَّ ،وأمحدَّ ،وابن َّأبىَّ

الدنياَِّفَّفضلَّعشَّذىَّاحلجةَّ،والبيهقيَِّفَّشعبَّاإليامنَّعنَّابنَّعمر)
(كنزَّالعاملََّّ318/12برقم)35192َّ:

( )13قالَّاحلافظَّاَليثميَّ:رواهَّالطبا ِنَِّفَّالثالثةَّ،وفيهَّسكنيَّبنَّرسا جَّوهوَّ
ضعيف(َّ.جممعَّالزوائدَّومنبعَّالفوائدَّ)191َّ/8

04
( )14ذكرهاَّاملتقيَّاَلنديَِّفَّالكنزَّوعزاهاَّللعسكريَّ(كنزَّالعاملََّّ573/6برقمَّ:
)16977

( )15ألقيتَّهذهَّاخلطبةَِّفَّأحدَّمسجدَّعامنَّعامََّّ1439ـهَّ

