
أعمال أول 10 أيام من شهر ذو الحجة



فضائل األيام العشر األوىل من شهر ذي الحجة

 الحمد لله ُسْبَحانَُه وَتََعاَىل، اللهم احمي نبينا محمد من االزدراء،

وشرّف ذكره ، وذكر آله وصحبه

عن ابن عباس ريض هللا عنه عن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم أنه قال

 ما من أيام العمل الصالح فيها أحّب إىل هللا من هذه األيام ء يعين 

 أيام العشر ء قالوا: يا رسول هللا وال الجهاد يف سبيل هللا؟ قال: وال

 الجهاد يف سبيل هللا، إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك

بيشء. -البخاري

 و يف حديث آخر عن ابن عمر ريض هللا عنه أن النيب صىل هللا عليه -

 وسلم قال : (ما من أيام أعظم عند هللا وال أحب إليه من العمل فيهن

 من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد) -رواه

أحمد

 عن جابر عن النيب صىل هللا عليه وسلم قال: "َما ِمْن يَْومٍ أَْفَضُل ِعنَْد

 الل�ِه ِمْن يَْومِ َعرََفَة، ، يَنْزُِل الل�ُه تََعاَىل إَىل الَسَماِء الد�نْيَا َفيُبَاِيه

 بِأَْهِل اْألَرِْض أَْهَل الس�َماِء". فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير

والتحميد



عشرة أنواع من الشعائر يف هذه األيام

 وأما أنواع العبادة اليت يجب أداؤها يف هذه األيام العشر: فيجب أن

 يفهم المرء أن هذه األيام نعمة عظيمة من هللا ُسْبَحانَُه وَتََعاَىل عىل

 عبده ، ويه نعمة يحسنها الصالحين. ومن واجب المسلم أن يقدر

 هذه النعمة ، وأن يستغل الفرصة ، بتكريس هذه األيام العشرة

 لالهتمام أكثر باالجتهاد يف العبادة. ومن بركاته عىل عباده أن هللا

 أعطانا سبًال كثيرة لفعل الخير وعبادته ، حىت يكون المسلم دائًما

فاعًال وثابتًا يف عبادته لربه

 ومن األعمال الصالحة اليت يجب عىل المسلم أن يحرص عىل القيام

:بها يف العشر األوائل من ذي الحجة

أوال:

 أداء الحج والعمرة ، فهما أفضل الشعائر. و هذا التميز ظاهر يف

 العديد من األحاديث النبوية. قال رسول هللا ءصىل هللا عليه وسلم:

 «تابعوا بين الحج والعمرة فإنّهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينيف

 الكيرُ خبَث الحديد والذهب والفضة». فالحج الكامل لن يجازى إال

  بالجنة.  هناك أيًضا العديد من التقاليد األصيلة لهذا الغرض



ثانيا:

 صيام كل هذه األيام أو بعضها ، والسيما يوم عرفة. وال شك أن

 الصوم أفضل الشعائر. ألن هللا ُسْبَحانَُه وَتََعاَىل من بين سائر األعمال

 اختصه لنفسه، وفًقا للحديث القديس:" الصوم يل وأنا أجزي به ، إنه

."ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجيل

 وعن أَيب سعيد الخدري ريض هللا عنه قَاَل : قَاَل رسول هللا صىل هللا

 عليه وسلم : "َما ِمْن َعْبٍد يَُصوُم يَْوماً يف َسبِيِل ِهللا إِال� بَاَعَد هللاُ بَِذلَِك

 اليَْومِ وَْجَهُه َعِن الن�ارِ َسْبِعيَن َخرِيَفاً" متفٌق َعلَْيهِ

 َعْن أَِيب قَتَاَدَة اْألَنَْصارِيّ: أَن� رَُسوَل الل�ِه ملسو هيلع هللا ىلص ُسئَِل َعْن َصْومِ يَْومِ

َعرََفَة، قَاَل: "يُكَف�رُ الس�نََة الَْماِضيََة وَالْبَاِقيََة". -رواه مسلم

ثالثا :

 التكبير والذكر يف هذه األيام عىل قول هللا ُسْبَحانَُه وَتََعاَىل :" وَاْذكُرُوا

.الل�َه ِيف أَي�امٍ َمْعُدوَداٍت ۚ " -البقرة  2: 203

 فهذه األيام المعدودات يقال أنها األيام العشر األوىل من ذي الحجة.

 لذلك فإن العلماء يوصون بالذكر أكثر يف هذه األيام ، حسب حديث

رواه ابن عمر ريض هللا عنه

 لذلك فكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. كان ابن عمر وأبو



 هريرة ريض هللا عنهما يخرجون إىل األسواق يف العشر األوائل من 

 ذي الحجة ويكبرون بصوت عاٍل ، ويرددها الناس بعدهم. روى

 إسحاق رحمه هللا أن الفقهاء (رحمهم هللا) كانوا يرددون يف العشر

 األوائل من ذي الحجة: هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر، ولله

 الحمد. يُنصح بتالوتها بصوت عاٍل يف األسواق والمنازل والطرق

َ َعَىل َما َهَداكُْم
ّ

 والمساجد وغيرها. ويف أمر هللا تعاىل: "وَلِتُكَب�رُواْ هللا

وَلََعل�كُْم تَْشكُرُوَن". -البقرة 2: 185

رابعا:

 التوبة والتنازل عن المعصية وسائر الذنوب لنيل المغفرة والرحمة.

 المعصية سبيل للنيف ، وأما الطاعة فهي نعمة عند هللا ُسْبَحانَُه

 وَتََعاَىل فَعْن أيب هريْرََة، ريض هللا عنه، عن النيب� ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل:  " إِن� الل�َه

ِيتَ الَْمرْءُ َما َحر�َم الل�ُه َعلَْيِه
ْ
 تََعاَىل يََغارُ، وََغْيرَُة الل�ِه تََعاَىل، أْن يَأ

متفٌق َعلَيِه". -متفق عليه

خامسا :

 تحقيق المزيد من الشعائر اإلختيارية، مثل: الصالة ، والصدقة ،

 والجهاد ، وقراءة القرآن، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وما إىل

 ذلك. ألن حسنات هذه الشعائر تتضاعف يف هذه األيام. هذا ألنها

 مميزة عن غيرها، ويه أفضل وأحب إىل هللا من غيرها من الشعائر،

 ومنها الجهاد، وهو أفضل األعمال، إال إذا ضحى اإلنسان بحياته

وجواده



سادسا :

ً  فيجوز يف هذه األيام التكبير بشكل عام يف جميع األوقات نهاراً أو ليال

 حىت صالة العيد. والتكبير المقيّد ما يجب قراءته بعد الفريضة. أما

 بالنسبة لغير الحجاج فيبدأ التكبير من يوم عرفة، وبالنسبة للحجاج

 يبدأ من صالة ظهر يوم النحر ويستمر حىت صالة العصر من آخر أيام

التشريق

سابعا :

 تقديم الهدي أثناء يوم الذبح وأيام التشريق. إنها سنة أبينا إبراهيم

 عليه السالم إحياء لذكرى فدى هللا ابن إبراهيم بكبش كبير. وقد ثبت

 أيضا أَن� الن�ِيب� صىل هللا عليه وسلم كَاَن يَُضح�ي بِكَْبَشْيِن أَْملََحْيِن

 أَْقرَنَْيِن، وَوََضَع رِْجلَُه َعَىل َصْفَحتِِهَما، وَيَْذبَُحُهَما بِيَِدهِ .  (متفق عليه

ثامنا :

 عن أم سلمة ريض هللا عنها عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص :" إذا دخل شهر ذي الحجة

  وأراد أحدكم أن يضحي فال يأخذ من شعرة وال من أظفاره شيئا"

 ولعل هذا يحكم عىل غير الحاج أن يشترك يف يشء مع الحجاج

 الذين يصطحبون معهم أضاحيهم. قال هللا ُسْبَحانَُه وَتََعاَىل : وََال

 تَْحلُِقوا رُءُوَسكُْم َحت�ٰى يَْبلَُغ الَْهْديُ َمِحل�ُه �. [البقرة 196 يبدو أن

 هذا النهي ال ينطبق إال عىل الشخص الذي يضحي، وليس من

 يعولهم ، إال إذا كان ألحدهم أضحيته. ال ضير يف غسل الرأس ولو

تساقط بعض الشعر



تاسعا :

 عىل المسلم أن يحرص عىل إقامة صالة العيد يف مكانها المخصص

 وحضور خطبة العيد. كما ينبيغ أن يعرف الغرض من العيد ، وأنه

 يوم شكر وفرصة لعمل الخير. وال ينبيغ أن يحولها إىل يوم إفساد أو

 معصية أو حجة يف ارتكاب المعايص، من غناء موسيىق، أو تسلية

 غير مشروعة ، أو تناول الخمور ، أو ما إىل ذلك. كل هذه األشياء

 المكروهة، تبطل األعمال الصالحة اليت قد تكون يف العشر األوائل

من ذي الحجة

عاشرا :

 بعد التعرف عىل كل الشعائر المذكورة أعاله ، يجب عىل كل مسلم ،

 ذكرا كان أم أنىث ، أن يستغل هذه األيام يف طاعة هللا ُسْبَحانَُه وَتََعاَىل

 ، معبراً عن االمتنان له ، والوفاء بجميع الشعائر الواجبة ، واالبتعاد

 عن المنكرات ،لنيل رىض هللا ورحمته. إن هللا ُسْبَحانَُه وَتََعاَىل وحده

 هو الذي يوفق ويهدي إىل الصراط المستقيم. فاللهم صىل عىل

محمد وعىل آله وصحبه أجمعين



أعمال أول 10 أيام من شهر ذو الحجة

ركعات من صالة نافل 4

.(يجب قراءة هذه النوافل يف آخر جزء من الليل (وقت تهجد •

قراءة سورة الفاتحة يف كل ركعة كالمعتاد •

:بعد قراءة سورة الفاتحة تقرأ ما ييل •

 آية الكريس •

 سورة اإلخالص •

 سورة الفلق •

 سورة أونناس •

 بعد النوافل وجب التسبيح (سبحان هللا ، الحمد لله .. الخ) ثم ادع •

لله تعاىل

جزاء هذا العمل

أجر أداء فريضة الحج •

أجر زيارة الحبيب الرسول صىل هللا عليه وسلم •

سيهبك هللا تعاىل ما تتمىن من الطلبات (الشرعية •



 إذا كان الشخص قادرًا عىل القراءة طوال 10 لياٍل ، فهناك مكافأة

إضافية

سيكون له (لها) مكان يف جنة الفردوس •

(غفران ذنوبه(ها •

سيبدأ صفحة بيضاء، كأنه(ها) ولدوا من جديد •

الصيام

:يجب عىل المرء أن يصوم يف هذه األيام العشرة المباركة خاصة

)اليوم السابق لعرفة ويوم عرفة (اليومان الثامن والتاسع •

يجب عىل المرء أن يصيل قدر المستطاع •

فعل الكثير من األعمال الصالحة يف هذه األيام العشرة •

 العزوف عن اآلثام والذنوب اليت كان(ت) يرتكبها (أي االستماع إىل•

الموسيىق وما إىل ذلك
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