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 المد ل الذي بن الكون فأحكمه، وخلق النسان وألمه، واختار من بن النسان رسل� منهم من كلمه، واختار
:أما بعد,, عبده ورسوله نبينا ممدا� فأكرمه، صلى ال عليه وعلى آله وصحبه ومن عظمه

 -:عOOز وجOOل-أن فاضل بي الزمنة، فاصطفى واجتب منها ما شاء بكمته، قال- تبارك وتعال-فإن من رحة ال 

QةSرSيTخVال WمWهXل XانXا كSم WارSتYخSيSاء وSشSا يSم WقQلYخSي Sب\كSرSانه؛ .سورة القصص) 68( وOOوذلك التفضيل من فضله وإحس 
 ونظرة ف واقع الكثي تنبئك عOOن, ليكون عونا� للمسلم على تديد النشاط، وزيادة الجر والقرب من ال تعال

.الغفلة عن اغتنامها، ما يؤدي إل الرمان من الجر: جهل كبي بفضائل الوقات، ومن أكب الدلة على ذلك

 

 التباين الكبي بي كون عشر ذي الجة أفضل أيام الدنيا، والعمل الصال فيها: والمر الذي يتاج إل وقفة تأمل
 أحب إل ال من العمل فيما سواها، وبي واقع الناس وحالم ف تلك العشر، فالكثي ل يرك ساكنا�، والكثر ل

 وعلOOى, يقم المر عنده ول يقعد، ومن مظاهر ذلك مثل� هجر سWن{ة التكبي الطلق وهي من شعائر تلك اليOOام
 الرغم من أن هذه اليام أعظم من أيام رمضان، والعمل فيها أفضل إل أنه ل يصل فيها ولو شيء ما يصOOل ف
 رمضان من النشاط ف عمل الخرة، ول عجب؛ فالفارق بي الزمني واضح، فقد اختص رمضان با ل تتص به

 وهي فريضة العام على كل مسلم، مع ما يكون فيها مOOن تربيOOة, وقوع فريضة الصوم فيه: العشر، ومن ذلك
 للمسلم، وزيادة ليانه، بلف الج فهو فريضة العمر ولرتباط رمضان بنزول القرآن فيه مOOا جعلOOه شOOهر

 والترغيب الاص بقيام لياليه، وهدي النب, القرآن، وذلك له أثر كبي ف إقبال الناس فيه على كتاب ال الكري
 فهذه المور الثلثة جعلت لرمضان جو{ا� خاص��ا متميزا�, ف قيام العشر، وتري ليلة القدر- صلى ال عليه وسلم-

 كل ذلك وغيه يعل هذه العشر ابتلء� وامتحانا� للناس،.تنقلب حياة الن{اس فيه، وتتغي أي��ا كان نوع ذلك التغي
.فل يصل فيها من العونة على الي كما يصل ف رمضان، والوفق من وفقه ال، فشمر وجد واجتهد

 

:ولقد دل على فضل عشر ذي الجة أمور

 إنا عشر ذي الجOة، وهOو: قال غي واحد .سورة الفجر) 2( وSلXيSال� عSشYر�* ر�وSالVفXجYر�: قول ال تعال: الول
.الصحيح

 شهد أنا أعظم أيام الدنيا، وجاء ذلك ف أحاديث كOOثية- صلى ال عليه وسلم-وما يدل على فضلها أن النب 
 مSا مTنY أXي�ام� الVعSمSلQ الص�الTحW فTيهSا أXحSب\ إ�لXى الل�هT مTنY هSذTهT الVأXي�OOام� يSعYن�OOي أXي�OOامS- (قوله –عليه الصلة والسلم: منها

 وSلXا الVج�هSادW فTي سSب�يل� الل�هT إ�ل�ا رSجWل� خOOSرSجS ب�نSفVس�OOهT: (وSلXا الVج�هSادW فTي سSب�يل� الل�هT؟ قXالX, قXالQوا يSا رSسWولX الل�هT), الVعSشYر�
.البخاري)وSمSالTهT فXلXمY يSرYج�عY مTنY ذXلTكS ب�شSيYء�



 وحيث ثبتت فضيلة الزمان ثبتت فضيلة العمل فيه، وأيضا� فقد جاء النص على مبة ال للعمل ف العشر، فيكون
.أفضل، فتثبت فضيلة العمل من وجهي

 

 وما يشOرع فيهOا, العمل فيها متنوع ينبغي لك أيها السلم أن ترص على أن يكون لك منه نصيب قبل المات
 وهي الرجوع إل ال تعال فتقلع عما يكرهه ظاهرا� وباطنا� وتؤوب إل ما يبه ظاهرا� وباطنا�،, أول� التوبة النصوح

 تOOرك الواجبOOات، وفعOOل: وما تتوب منه يشمل. ندما� على ما مضى، وتركا� ف الال، وعزما� على أل تعOود
 والقصود أداؤها ف أوقاتا وإحسانا بإتامها على الصفة الشOOرعية, ومن ذلك الافظة على الواجبات, الرمات

 وهي أول ما ينشغل به العبOOد ف حيOOاته, ، ومراعاة سننها وآدابا- صلى ال عليه وسلم-الثابتة عن رسول ال 
 وSال�ذTينS هWمY -:عز وجل- فالافظة على الواجبات صفة من الصفات الت امتدح ال با عباده الؤمني، قال  كلها؛

XونQظTافSحWي Yه�مTاتXلSى صXلSالكثار من العمال الصالة؛ فإن العمل الصال مبوب: ومن ذلك. سورة العارج) 34( ع 
 ل تعال ف كل زمان ومكان، ويتأكد ف هذه اليام الباركة، وهذا يعن فضل العمل فيها، وعظم ثوابه، فمOOن ل
 يكنه الج فعليه أن يعمر وقته ف هذه العشر بطاعة ال تعال، من الصلة، وقراءة القرآن، والOOذكر والOOدعاء

 وهذا من, وغي ذلك من طرق الي... والمر العروف والنهي عن النكر , والصدقة وبر الوالدين وصلة الرحام
.أعظم السباب للب مبة ال تعال

 

 ذكر ال تعال؛ حيث له مزية على غيه من العمال؛ للنص عليه ف قوله: ومن العبادات الت تتميز به هذه اليام
.سورة الOج) 28( وSيSذVكQرWوا اسYمS الل�هT فTي أXي�ام� م�عYلQومSات© عSلXى مSا رSزSقXهWم ̈من بSه�يمSةT الVأXنYعSام� :تعال

 أي أيام العشر يمدونه ويشكرونه فيها على ما رزقهم من بيمة النعام، ومن الذكر التكبي حيث يسن إظهOOار
 التكبي ف الساجد والنازل والطرقات والسواق، وغيها بيث يهر به الرجال، وتسر به النساء؛ إعلنا� بتعظيم

.وهناك صيغ وصفات عديدة واردة عن الصحابة والتابعي, ال تعال

 

:عباد ال

 إن التكبي صار عند بعض الناس من السنن الهجورة، وهي فرصة لكسب الجر بإحياء هذه السنة، قال رسول 
 مSنY سSن� فTي الVإ�سYلXام� سWن�ة� حSسSنSة� فXلXهW أXجYرWهSا وSأXجYرW مSنY عSمTلX ب�هSا بSعYدSهW مOOTنY غXيOOYر� أXنV-: (ال –صلى ال عليه وسلم
.مسلم)يSنYقQصS مTنY أQجWور�هTمY شSيYء¬

 كانا يرجان إل السوق أيام العشر يكبان ويكOب النOاس- وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة –رضي ال عنهم 
.بتكبيها، والراد من ذلك تذكي الناس التكبي، فيكبون بسبب تكبيها، وال أعلم

 وباب ذكر ال واسع غي مصور فل ينبغي التفريط فيه وإهاله ف مثل هذا الوسم العظيم موسم الكل والشرب



.صلى ال عليه وسلم-وذكر ال تعال كما بي ذلك البيب الصطفى 

 

 فهي سنة مؤكدة ف حق الوسر، بل: الضحية -  الباركة –أيها الخوة الؤمنون وإن من خصوصيات هذه اليام 
( فXصSل° لTرS̈بكS وSانYحSرY :فقال- صلى ال عليه وسلم-وقد أمر ال با نبيه , بوجوبا- كابن تيمية وغيه-قال بعضهم 

 يOOافظ- صلى ال عليه وسلم-فيدخل ف الية صلة العيد، ونر الضاحي، فقد كان النب . سورة الكوثر) 2
 سOOورة آل) 31( قQلV إ�ن كQنتWمY تWحTب\ونX الل³هS فXات�ب�عWون�ي يWحYب�بYكQمW الل³هW وSيSغYفTرY لXكQمY ذQنWوبSكQمY :عليها وال يقول سبحانه

 صلى ال-فليكن قدوتنا رسول ال . سورة الشر) 7( وSمSا آتSاكQمW الر�سWولQ فXخWذQوهW -:ويقول –جل وعل. عمران
.لنفوز برضا ال جل وعل- عليه وسلم

الطبة الثانية 
:عباد ال 

 خSيOOYرW-: (صلى ال عليه وسلم-أكثروا من الذكر والدعاء ف هذه اليام الفاضلة فعن ذكر يوم عرفة يقول النب 
WهXل Sر�يكSا شXل WهSدYحSو Wإ�ل�ا الل�ه SهXا إ�لXي لTلYبXق YنTم Xالن�ب�ي\ونSا وSنXأ WتVلQا قSم WرYيSخSو XةXفSرSم� عYوSا́ء يSعWاء� دSالد\ع ,WدYمSحVال WهXلSو WكVلWمVال WهXل 

µيرTدXء� قYيSل° شQى كXلSع SوWهSالترمذي)و.

 ل إلOOه إل: وف الديث دليل على أن دعاء يوم عرفة ماب ف الغلب، وأن أفضل الOOذكر: "قال ابن عبد الب
).ال

 وذلك أن الداعي يفتتح- عز وجل-أكثر ما أفتتح به دعائي وأقدمه أمامه من ثنائي على ال : معناه: (قال الطاب
.ويقدمه أمام مسألته، فسمي الثناء دعاء- سبحانه وتعال-دعاءه بالثناء على ال 

 

 ف هذه اليام الباركة التكبي وقد علم ف وظائف العشر أن التكبي فيها- ومن الذكر الشروع لك –أخي السلم
:وكلم العلماء فيه يدل على أن التكبي نوعان, مستحب كل وقت، ف كل مكان يوز فيه ذكر ال تعال

 التكبي الطلق وهو الشروع ف كل وقت من ليل أو نار، ويبدأ بدخول شهر ذي الجة، ويسOOتمر إل: الول
 التكبي القيد وهو الذي يكون عقب الصلوات، والختار أنه عقب كل صلة ، أي��OOا: والثان, آخر أيام التشريق

 أن التكبي يوم عرفOة والعيOد، وأيOام: وخلصة القول, كانت، وأنه يبدأ من صبح عرفة إل آخر أيام التشريق
 ومن اليام الفاضOOلة ف هOOذا.  وقت وهو الطلق، ويشرع عقب كل صلة وهو القيد التشريق يشرع ف كل

 :الوسم العظيم يوم النحر حيث أن لذا اليوم فضائل عديدة فهو يوم الج الكب وهو أفضل أيام العام؛ لديث

 فهو بذلك أفضل من عيد الفطر؛ ولكونه. ابوداوود)إ�ن� أXعYظXمS الVأXي�ام� عTنYدS الل�هT تSبSارSكS وSتSعSالXى يSوYمW الن�حYر� ثQم� يSوYمW الVقẌر(
 يتمع فيه الصلة والنحر، ولقد اعتبت العياد ف الشعوب والمم أيام لذة وانطلق، وتلل وإسراف، ولكOOن

 وقد شرع ف يوم النحOOر مOOن.  الباح السلم صبغ العيدين بصبغة العبادة والشوع إل جانب الفسحة واللهو



� العمال العظيمة كالصلة، والتكبي ونر الدي والضاحي، وبعض من مناسك الج ما يعله موسOOا� مباركOOا
 للتقرب إل ال تعال، وطلب مرضاته، ل كما هو حال الكثي من جعله يوم لو ولعب فحسب، إن ل يعله يOOوم

.أشر وبطر، والعياذ بال

.إنك أنت الغفور الرحيم, واغفر لنا وارحنا, اللهم اهدنا ووفقنا وسددنا


