
ْم َشَعائكَر اّلَلك ) :قال هللا تعاىل َ َوَمْن يَُعظ ك ْن تَْو َ َذِلك َا مك ََ
ّ
(بك ى الُْولُ   إَا

[.32:احلج]



على المسلم أن يستقبل مواسم الطاعات عامة بالتوبة الصادقة والبعد 
عبدعن المعاصي والعزم األكيد على الرجوع إلى هللا، ففي التوبة فالح لل

في الدنيا واآلخرة،
(وتوبوا إلى هللا جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون: )يقول هللا تعالى

[.31:النور]

و يحرص حرصاً شديداً على عمارة هذه األيام باألعمال واألقوال 
الصالحة، ومن عزم على شيء أعانه هللا وهيأ له األسباب التي تعينه 

على إكمال العمل، ومن صدق هللا صدقه هللا، 
َ لََمَع ُبلَنَا ۚ َوإِنَّ وَالَِّذيَن َجاَهُدوا فِينَا لََنْهِديَنَُّهْم سُ : )قال هللا تعالى  َّللاَّ

[.69:العنكبوت]( اْلُمْحِسنِينَ 



أجل ِ األعمال الصالحة التي تشرع في هذه العشر أداء مناسك 
الحج الذي أوجبه هللا تعالى على كل مسلم قادر تحققت فيه 

شروط وجوبه، 

من حجَّ هذا البيَت فلم يرفث ولم يفُسق رجع من »: ملسو هيلع هللا ىلصقال 

،[متفق عليه]« ذنوبه كيوم ولَدته أمُّه

الذنوَب تابِعوا بين الحج ِ والعمرة؛ فإن هما ينفيان الفقر و»: ملسو هيلع هللا ىلصويقول 

ة كما ينفي الكير َخبَث الحديِد والذ هب والفضَّة، وليس للحج  
[.رواه الترمذي  والنسائي وسنده صحيح ]«المبرورِة ثواٌب إال  الجن ة



ولم يقدر في الحج إلى من يرغب 
:ليكون من وفد الحجاج هذا العام بين يديك ثالث ُفرص للحج

من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر هللا حتى » : ملسو هيلع هللا ىلصقال : الفرصة األولى

«تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة
([. 461)أخرجه الترمذي وهو في صحيح الترغيب والترهيب ]

من مشى إلى صالة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة » : ملسو هيلع هللا ىلصقال : الفرصة الثانية

([.6556)حسنه األلباني في صحيح الجامع، حديث رقم]«

من غدا إلى المسجد ال يريد إال أن يتعلم خيرا أو يعل مه » : ملسو هيلع هللا ىلصقال : الفرصة الثالثة

([ 669) ، ومسلم رقم ( 662) رواه البخاري رقم ] «كان له كأجر حاج تاما حجته



ئل سملسو هيلع هللا ىلص عن أبي قتادة رضي هللا عنه أن رسول َّللاَّ 
ة يكفر السنة الماضي»: عن صوم يوم عرفة فقال 

رواه مسلم«والباقية 

من الصيام في أيام العشر، ولو صام يستحب اإلكثار 
التسعة األيام لكان ذلك مشروًعا، ألن الصيام من 

ما من عبد يصوم يوًما في »: ملسو هيلع هللا ىلص العمل الصالح، قال
سبيل هللا إال باعد هللا بذلك اليوم وجهه عن النار 

«سبعين خريًفا



أنها ملسو هيلع هللا ىلص هذه السورة العظيمة أخبر النبي قراءة سورة اإلخالص 
، كان بمثابة من ختم القرآنتعدل ثلث القرآن، إذا كررها ثالثًا

فينبغي اإلكثار من قراءتها 
: ٍة ُثُلَث الُقْرآِن؟ قالواأَيَْعجُِز أَحُدُكْم أْن يَْقَرأَ في لَْيلَ » : ملسو هيلع هللا ىلصقال 

وكيَف يَْقَرْأ ُثُلَث الُقْرآِن؟
ُ أََحدٌ }: قالَ  صحيح مسلم«آنِ تَْعِدُل ُثُلَث الُقرْ { ُقْل ُهَو َّللاَّ

قال . القرآن التجارة التي لن تبور، حاول أن تختمه في هذه العشر
من قرأ حرًفا من كتابِ هللِا فله به حسنٌة، » ملسو هيلع هللا ىلص رسول َّللاَّ 

حرٌف ( ألفٌ )حرٌف ولكْن ( الـم)والحسنُة بعشِر أمثالِها ال أقوُل 

«حرٌف ( ميمٌ )حرٌف و( المٌ )و



ليل ولو لم يكن في قيام ال. قيام الليل إنه سن ة االنبياء والعظماء، واألصفياء
ممن الفضل إالَّ أن هللا تعالى ربط به تشريف محمد صلى هللا عليه وسل

ِل َوِمَن اللَّيْ }: بالمقام المحمود، لكفاه شرفاً وفضالً، إذ قال هللا تعالى
ْد بِِه نَافِلًَة لََّك َعَسى أَن يَْبَعَثَك َربُّكَ مَ  ، [79:اإلسراء]{ َقاًما مَّْحُمودًاَفَتَهجَّ

.وهي الشفاعة العظمى، يوم القيامة

بلكْم، و عليكْم بقياِم الليِل فإنَّه دأُب الصالحيَن ق»ملسو هيلع هللا ىلصقال 
يئاتِ، وقربٌة إلى هللِا تعالى، و منهاٌة عِن اإلثِم، و تكفيرٌ للس

«مطردٌة للداِء عِن الجسدِ 

ِ : قالت عائشةُ  اَن الَ يدُعُه كملسو هيلع هللا ىلص الَ تدع قياَم اللَّيِل فإنَّ رسوَل َّللاَّ
.وَكاَن إذا مرَض أو كسَل صلَّى قاعًدا



ا من صلى هلل اثنتي عشرة ركعة بنى هللا له بيتً »ملسو هيلع هللا ىلصقال 
«في الجنة 

صالة األوابين صالة الضحى إذا اشتد الضحى، سن لكل أحد أن 
يصلي صالة الضحى ركعتين، وإن زاد فال بأس،

لى ُكل ِ يُصبُِح عَ : قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص وَعْن أَبي ذَر رضي هللا عنه، عن النبي ِ 
، َوُكلُّ تَحِميدٍة َفُكلُّ تَسبِيحة صَدقةٌ : ُسالَمى ِمْن أَحِدُكْم صدَقةٌ 

بالمْعروِف ٌة، وأَمرَصَدقَة، وُكل تَهليلٍَة صَدَقٌة، َوُكلُّ تَكبيَرٍة صَدق
عتَانِ صدَقٌة، ونهٌي عِن الُمْنَكرِ صدَقٌة، وُيْجزِئ ِمن ذلَك ركْ 

.رواه مسلميرَكُعُهما ِمَن الضَُّحى



وهو أقوى سالح، وهو خير األعمال وأزكاها وأرفعها في الدرجات، 
ان،زوخير من النفقة، به يُضاعف هللا األجر، ويُغفر الوزر، ويُثقل المي

َ فِي أَيَّامٍ }: قال تعالى [203:البقرة]{َمْعُدودَاتٍ وَاْذُكُروا َّللاَّ

َن اللَّْيِل َما يَْهجَ }: يقول هللا تعالى َوبِاأْلَْسَحارِ * ُعوَن كَانُوا َقلِياًل م ِ
[18-17: الذاريات]{ُهْم يَْسَتْغِفُرونَ 

«مثل الذي يذكر ربه، والذي ال يذكر ربه مثل الحي والميت»ملسو هيلع هللا ىلصقال 



ملسو هيلع هللا ىلص

ة فالمطلق يكوُن في جميع األوقات في الليل والنهار من مد  : التكبير المطلق
(قبل عرفة)العشر 

ص حيح، هو الذي يكون في أدبارِ الص لواتِ فرِضها ونفلِها على ال: التكبير المقي د
(الثالث عشر )ِمن صُبح يوِم عرفة إلى العصرِ من آخر أي ام التشريق 

قيدوالمفي أيام التشريق، وفي يوم عرفة، والعيد يجتمع فيها التكبير المطلق 

https://binbaz.org.sa/fatwas/15812/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://binbaz.org.sa/fatwas/15812/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86


» : ملسو هيلع هللا ىلصكان أكثر دعاء النبي : قال-رضي هللا عنه -عن أنس 

اللهم آتِنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة، وقِنا عذاب 
.متفق عليه«النار

خير الدعاء دعاء يوم عرفة ،و خير : أنه قالملسو هيلع هللا ىلص روي عن النبي 
:ما قلت أنا والنبيون من قبلي

ال إله إال َّللاَّ وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو 
.على كل شيء قدير

ملسو هيلع هللا ىلص  أنه سمع رجالً يدعو و لم يحمد َّللاَّ ولم يصل على النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد ثبت عن النبي 
إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي :" ثم قال" عجل هذا: "فقال

"، ثم يدعوا بما شاءملسو هيلع هللا ىلصعلى النبي 



ُكُم اْلَمْوُت َي أََحدَ َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرَزْقنَاكُم ِم ن َقْبِل أَن يَْأتِ }:قال هللا تعالى
ْرتَنِي إِلَٰى أََجٍل َقرِيبٍ َفأَصَّ  َق َوأَُكن ِم َن الصَّالِِحينَ َفيَُقوَل َربِ  لَْواَل أَخَّ {دَّ

[10: المنافقون] 

أي الناس أحب ملسو هيلع هللا ىلص فعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رجالً سأل رسول هللا 
أحب الناس إلى هللا أنفعهم وأحب »: إلى هللا أي األعمال أحب إلى هللا فقال 

العمل إلى هللا سرور تدخله على مسلم أو تكشف عن كربه أو تقضى عنه 
[.رواه الطبراني وصححه األلباني]« دينًا أو أتطرد عنه جوًعا

«الصدقُة تُطفُئ الخطيئَة كما يُطفُئ الماُء النارَ »: ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول 

ن َفيَُقوُل لَكَاِن يَْنزاِلَما ِمْن يَْوٍم يُصبُِح الِعباُد فِيِه إاِلَّ مَ »:ملسو هيلع هللا ىلصقاَل َرُسول َّللاَّ 
« مَّ أَْعط ُمْمِسكًا تَلًَفااللَّهُ : يَُقول اآلَخرُ َخلًَفا،وَ اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفًقا : أََحُدُهَما

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة« أفضل الصدقة سقي الماءملسو هيلع هللا ىلص »قال 



وهو يوم مغفرة الذنوب، . وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة
عن والتجاوز عنها، والعتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف،

ملسو هيلع هللا ىلص  عائشة رضي هللا عنها عن النبي
ما من يوم أكثر من أن يعتق َّللاَّ فيه عبًدا من النار من يوم 

ماذا أراد : عرفة وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم المالئكة، فيقول
رواه مسلم في الصحيحهؤالء؟

سئل عن صوم ملسو هيلع هللا ىلص عن أبي قتادة رضي هللا عنه أن رسول َّللاَّ 
رواه مسلم«يكفر السنة الماضية والباقية »: يوم عرفة فقال 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة،  وخير ما : أنه قالملسو هيلع هللا ىلص روي عن النبي 
:قلت أنا والنبيون من قبلي

ال إله إال َّللاَّ وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على 
.كل شيء قدير

–



خر هي ما يذبح من النعم تقرباً إلى هللا تعالى من يوم عيد النحر إلى آ
.أيام التشريق

[203:البقرة]{َفَصل ِ لَِرب َِك وَاْنَحْر }: قال تعالى

. سنة مؤكدة يثاب فاعلها وال يأثم تاركها: حكمها
اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السالم واتباعاً : الحكمة من مشروعيتها

لسنة نبينا محمد
من بعد صالة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر : وقت الذبح

.يوم من أيام التشريق ويجوز الذبح ليالً ونهاراً 

إمساك المضحى عن قص شعره وأظفاره من ليلة األول من ذي 
ملسو هيلع هللا ىلص  الحجة حتى يضحي؛ لحديث أم سلمة رضي هللا عنها أن النبي 

ِة َوأَرَادَ أََحُدُكْم أَنْ : "قال ُيَضِح َي َفْلُيْمِسْك إِذَا رَأْيُتْم ِهالَل ِذي اْلِحجَّ
أخرجه مسلم" َعْن َشعِرِه وأْظَفاِرهِ 



والتكبير من فجر يوم على شهود صالة العيد مع المسلمين،احرص
التاسع إلى آخر أيام التشريق، ولتأتي من طريق وترجع من آخر 

واحرص على وتتجمل بأفضل ما عندك وليس بأحسن ما في السوق
.صلة الرحم

ِم  اإلساليوُم عرفَة ويوُم النَّحرِ وأيَّاُم التَّشريقِ عيُدنا أهلَ : "ملسو هيلع هللا ىلصقال 
"وهي أيَّاُم أكٍل وشربٍ 

وال تأكل شيئاً قبل الصالة حتى ترجع بعد الصالة والخطبة، فتذبح 
األضحية وتأكل منها كما هي السنة المصطفى صلى هللا عليه 
وسلم، والسنة في تقسيمها ثالثاً، ثلث يؤكل، وآخر يهدى، وآخر 
يتصدق به على الفقراء، ووقت الذبح بعد صالة العيد إلى آخر يوم 

. الثالث عشر من ذي الحجة

[.28:الحج]{يرَ َفُكلُوا ِمْنَها َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلَفقِ }: قال هللا تعالى



من دعا إلى هدى، كان له من األجر مثل » : ملسو هيلع هللا ىلص قال
أجور من تبعه؛ ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن 
دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه 

.رواه مسلم«ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا 


