
 (99)العدد  بصائر

  األعمال المستحبة في عشر ذي الحجة

 :وفي مقدمتها, الخير والطاعات في عشر ذي الحجة لعماأيستحب اإلكثار من 

أي ): صلى اهلل عليه وسللم فقد سئل النبي, وهما من أفضل ما يعمل في هذه األيام :أداء مناسك الحج والعمرة/ أولا 
 .رواه البخاري (ثم حج مبرور, ثم الجهاد, إيمان باهلل ورسوله: العمل أفضل؟ قال

, ويللوم عاشللورا , روى أبللو داوود أن النبللي صلللى اهلل عليلله وسلللم كللان يصللوم تسلل  ذي الحجللة :الصاايا / ثانياااا 
 .وثالثة أيام من كل شهر

 (.وهو يوم عرفه, ال سيما التاس  منها, بل هي مستحبة استحبابًا شديداً : قال النووي عن صيام هذه األيام

وأن يكثلر , وخاصلة مل  الجماعلة فلي المسلجد, فعلى المسلم أن يحرص على الصالة أول وقتهلا :الصالة/ لثاا ثا
فالصلالة والحلرص عليهلا , فضلل وأجلرلملا لهلا ملن , التهجلد وصلالة الضلحىو , ال سيما قيلام الليلل, من النوافل

قلال تعللالى فللي الحللدي  , تعللالىوانتظلار الصللالة إلللى الصللالة ربلاط فللي سللبيل اهلل , ملن أجللل األعمللال وأفضلللها
وملا يللال عبلدي يتقلرب إللي بالنوافلل حتلى , عبدي بشي  أحب إللى مملا افترضلته عليله يما تقرب إل): القدسي
 .رواه البخاري( أحبه

لا َرَلق َنل َيلا} : ومنه قولله سلبحانه, لكثرة ما ورد في فضلها :الصدقة/ رابعاا  يَن ََمنالوا َأنُنقالوا منمذ للن َأيُّهَلا الذلذن لن  َقب  اكام  من
َُاَعةٌ  لذلٌة َواَل َشل ٌم اَل َبي ٌ  فنيلهن َواَل خا للن َأن  }  :وقلال تعلالى, (452: البقلرة) {...َأن  َيأ تنَي َيو  لن  َقب  لن  َملا َرَلق َنلاكام  من ُنقالوا من َوَأن 

َتنني إنَللى  َأَجللق َقرن  ر  تا َفَيقاوَل َربِّ َلو اَل َأخذ ينَ َيأ تنَي َأَحَدكاما ال َمو  لالنحن لَن الصذ لدذَ  َوَأكالن  من وقلال , (01: المنلافقون) { يلبق َفَأصذ
 (.رواه مسلم) (ما نقص صدقة من مال): صلى اهلل عليه وسلمالنبي 

لًرا }  : قلال تعلالى :اإلكثار ما  ذكار ات تعاال / خامساا  ُنلَرًة َوَأج   ً َواللذذاكنرنيَن اللذلَه َكثنيلًرا َواللذذاكنَراتن َأَعلدذ اللذلها َلهالم مذ
يًما ملا ملن أيلام أعظلم عنلد اهلل وال أحلب إليله العملل فيله ملن ): صللى اهلل عليله وسللموقلال النبلي , (55: األحللاب) { َعظن

 (.رواه أحمد) (تحميدفأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وال, هذه األيام العشر

, يخرجللان إلللى السللو  فللي أيللام العشللر يكبللران -رضللي اهلل عنهمللا–كللان ابللن عمللرو وأبللو هريللرة : قللال البخللاري
ويكبلر , وكان عمر يكبر في قبته بمنلى فيسلم  أهلل المسلجد فيكبلرون:  -أيضا–وقال , ويكبر الناس بتكبيرهما

, وعللى فراشله, وخلل  الصللوات, يكبلر بمنلى تللأل األيلاموكلان ابلن عملر , أهل األسلوا  حتلى تلرتج منلى تكبيلراً 
 .تلأل األيام جمعاً , ومجلسه وممشاه وفي فسطاطه



وحتلى , صالة عيد األضحى في اليوم العاشلر ملن ذي الحجلةبعد حي  يبدأ أول وقتها من  :األضحية/ سادساا 
صللى اهلل عليله وقلد صللى النبلي , (4: الكلوثر) { َفَصللِّ لنَربِّلأَل َوان َحلر  } : لقوله تعالى, مًرب شمس ثال  أيام التشري 

متُل  ) (وملن للم يلذبح فليلذبح باسلم اهلل, من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخلرى مكانهلا): فقال, ثم خطب وسلم
 (.عليه

ملا عملل ابلن َدم ملن عملل يلوم النحلر أحلب ) :صللى اهلل عليله وسللم قلال النبلي, وقد برل بيان فضلها وعظيم أجرها
نه ليؤتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظالفها, من إهرا  الدم إلى اهلل ن الدم ليق  من اهلل بمكان قبل أن , وا  وا 

 (.رواه الترمذي وابن ماجه)(. فيطيبوا بها نُساً , يق  باألرض

 


