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 األعمال الصاحلة يف العشر من ذي احلجة 
 .داء ربه اجلليلاخلليل لنأتذين إبراهيم  آذان قلوب املؤمننيمسع يف البدء احلمد هلل رب العاملني، أ  

 : وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، عندما قال خلليله إبراهيم
حْلَج ِّ َيَُْتوَك رَِّجاال َوَعلَ  ﴿  (.احلج07) ﴾ ى ُكل ِّ َضامٍِّر َيَْتِّنَي مِّْن ُكل ِّ َفجٍ  َعمِّيقٍ َوَأذ ِّْن يفِّ النَّاسِّ ِبِّ

 .اي إبراهيم عليك اآلذان وعلينا البالغ: اي رب وما يبلغ صويت؟ قال: قال
ابرك وسلم و  لنا وجلميع خلق هللا، اللهم صل    وأشهد أن سيدان دمحماً عبد هللا ورسوله، رمحة هللا املهداة

ُهداه، ووفقنا أمجعني للعمل بشريعته واتباع سنته اي أهلل، وامجعنا حتت لواء على سيدان حممٍد وارزقنا 
 .عنيجنة اخلُلد أمجوم الدين، واجعلنا يف جواره يف فاعته يش

 .صلى هللا عليه وعلى آله الطيبني، وصحابته املباركني، وكل من اهتدى هبديه إىل يوم الدين
 :أيها اإلحبة مجاعة املؤمنني

دم إن شاء هللا يبدأ شهر ذو احلجة، وأايم الشهر األوىل هي أعظم األايم عند هللا،  اقيف األسبوع ال
، ة عند هللا هي ليلة القدرن أعظم ليلهللا، وكما أن الليايل العشر يف رمضان أعظم الليايل عند كما أ

  .فةفكذلك أعظم يوم عند هللا هو يوم عر 
فرصة طيبة للحصول على األجر الكبري،  ه وسلَّمصلى هللا عليهذه األايم الكرمية جعلها النيب 

ماذا يفعل احلج يف هذا العام ـ  اسكالوقوف بعرفة وأداء منوالثواب اجلزيل من العلي الكبري، ملن فاته 
  اإلنسان املؤمن ليفوز فيها بفضل هللا؟

 :صلى هللا عليه وسلَّماان به رسول هللا، قال يعمل مبا وصَّ 
فأكثروا فيها : هللا فيها العمل الصاحل من عشر ذي احلجة ـ ماذا نفعل؟ ـ قالما من أايٍم أحب إىل )

 (.سبحانه وتعاىلمن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري هلل 
ثقيٌل وهو عمٌل سهٌل على اللسان، خفيٌف على األبدان،    :إذًا أول عمٍل يطالبنا به حضرة النيب

ه، يف جلوسه ووقوفه، عند نومه وعند صحوه، ال يكف عن ان يف ذهابه ورجوعيف امليزان، أن اإلنس
 .التبسيح هلل، والتحميد هلل، والتكبري هلل، والتقديس هلل جل يف ُعاله
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 : ثاينالعمل ال
 :صلى هللا عليه وسلَّمالسليم يف جسمه الصحيح يف بدنه، قال بد املؤمن ن يقوم به العينبغي أ الذي

لصيام منه يف عشر ذي احلجة، يعدل صيام كل يوٍم فيه صيام سنة، ما من أايٍم أحب إىل هللا فيها ا)
 (.إال يوم عرفة فإنه يعدل صيام سنتني

 [.أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي هللا عنهما]

الصيام، وال يؤدي إىل ضرٍر يف صحته، وال إىل كسٍل يف عمله، عليه أن يصوم ما فكل من يستطيع 
صلى هللا عليه  ينسى أن يكون صاممًا يوم التاسع من ذي احلجة، فقال قال تيسر له يف هذه األايم، وال

 :وسلَّم
وم عرفة ـ أتعهَّد فيه أبن من صامه أن يغفر هللا له ذنوب ي: يوم التاسع من ذي احلجة ـ ويف رواية)
 (.سنتني

  [.رواه مسلم عن جابر هنع هللا يضر]

 .رجاءفيغفر ذنوب سنتني غري إجابة الدعاء وحتقيق ال
ذنوبه هو وأهل  كلعماًل صاحلًا للمؤمن املستطيع، يغفر هللا له به   صلى هللا عليه وسلَّموجعل النيب 

 :وأن تكون ُأضحيته بعد صالة العيد، لقول هللا ،بشروط اأُلضحية الشرعيةبيته أمجعني، أبن يضحي 
 (.الكوثر0) ﴾ َفَصل ِّ لَِّرب َِّك َواْْنَرْ  ﴿ 

 :البنته التقية النقية السيدة فاطمة وسلَّم صلى هللا عليهفقد قال 
اي فاطمة قومي إىل ُأضحيتك فاشهديها، فإن هللا يغفر لك عند أول قطرٍة تنزل من دمها كل ذنٍب )
 (.فعلتيه

 [.نيأبو سعيد اخلدري هنع هللا يضر يف الصحيح]

 :صلى هللا عليه وسلَّموقال يف حديٍث آخر 
كل قطرٍة من دمها حسنة، وإهنا لُتوضع يف امليزان بقروهنا لكم بكل شعرة من صوفها حسنة، وب)

 (.وأظالفها، فيطبوا نفساً وأبشروا
 [.متفق عليه عن ابن عباس هنع هللا يضر]

صعود اإلمام املنرب ولو بقليل،  جد يوم اجلمعة قبلومن مل يكن مستطيعًا فإن عليه أن يدخل املس
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فإن من دخل قبل صعود اإلمام إىل املنرب بثُلث ساعة وهو ما نصنع اآلن، ُيكتب له عند هللا أنه ذبح 
 .بدنة، يعين ذبح مجالً ووزعه على الفقراء واملساكني

يت بعده ومن أييت بعده ُيكتب له أنه ذبح بقرة، ومن أييت بعده يُكتب له أنه ذبح خروفاً، ومن أي
ُجفَّت ُيكتب له أنه ذبح دجاجة، ومن أييت آخرًا ُيكتب له كأنه تصدق ببيضة، فإذا صعد اإلمام املنرب 

 .بعد ذلك يف هذا الثواب شيئاً  خلالصحف ومل ينل الدا
بعمٍل يسري، وأجٍر كبرٍي من العلي الكبري، ال  هلل كل يوم مجعة فيستطيع املؤمن أن يكون مضحياً 

صلى هللا عليه وال تعبًا وال عنتًا وال أموااًل وال ذحبًا وال غريه، وإمنا إمتثااًل لقول رسول هللا ُيكلفه مشقًة 
 .وسلَّم

 :صلى هللا عليه وسلَّمقال 
 (.إن هللا يغفر للحاج، وملن استغفر له احلاج)
 [.احلاكم عن أيب هريرة هنع هللا يضر]

 :صلى هللا عليه وسلَّموقال 
 (.نًة آتيةماضية، وس   س نةً : ذنوب سنتني ُيكفرصوم يوم عرفة )
 [. رواه مسلم عن جابر هنع هللا يضر]

 :أو كما قال
 (.أدعوا هللا وأنتم موقنون ابإلجابة)
 

 :اخلطبة الثانية
 ورسولهوأشهد أن ال إله إال هللا ويل املتقني، وأشهد سيدان دمحمًا عبد هللا  ،رب العاملنياحلمد هلل 

 .الصادق الوعد األمني
معهم يف عقدهم ومعيتهم اللهم صل وسل وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني، وانظمنا 

 .منييف الدنيا ويوم الدين، اي أكرم األكر 
 :يها األحبة مجاعة املؤمننيأ
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سقط الفريضة احلصول على ثواب احلج، وإن كان ال يُ  صلى هللا عليه وسلَّميسَّر لنا نبينا 
 :صلى هللا عليه وسلَّمفقال  قليل، يكتب له ثواب احلج بعمٍل للمستطيع، لكن هللا

ر هللا يف مصاله حىت تطلع الشمس قدر رُمٍح ـ يعين ثُلث كمن صلى الُصبح يف مجاعة، مث قعد يذ )
 وكان كمن  ،وُعمرٌة مقبولة له ثواب حجة مقبولة، مث صلى ركعتني، ُكتب اعة ـس

 (.ه السالمأعتق سبعة من رقاب أوالد إمساعيل علي
 [.مسرة رضي هللا نعهمسلم عن جابر بن ]

 ما عليك اي أخي املؤمن يف هذه العشر؟
لطريق حىت ال تنام، ال أن تفعل هذا العمل ولومرًة واحدة، ُتصلي الُصبح يف مجاعة، مث خترج على ا

تيسر لك من   ماتغفر هللا، وُتصلي على رسول هللا، وتقرأ حٍد إال مع هللا، تذكر هللا وتستتحدث مع أ
 .واب حجٍة مقبولةإىل أن تطلع الشمس، فُيكتب لك ثكتاب هللا، 

إىل بيت هللا كلنا واحلمد هلل توضأان يف بيوتنا مث جئنا ف نية، حيتاج إىل آخر نفعله مجيعًا ولكنهأمر 
 :فيما معناه صلى هللا عليه وسلَّموقد قال  لصالة اجلمعة يف مجاعة،

 .(له ثواب حجٍة مقبولةُكتب   املسجد لُيصلي الفريضة يف مجاعة، ىلإمن توضأ يف بيته، مث ذهب )
 .[رواه مسلم عن أيب هريرة هنع هللا يضر]

 :ية، لقول خري الربيةاألعمال كلها تتاج إىل النوهذه 
 (.ما نوى يات، وإمنا لكل أمرئٍ إمنا األعمال ابلن)
 [.عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر صحيحنيراوه ال]

أن يرفع عنا وعن شعبنا وعن املسلمني أمجعني السقم والوابء والبالء، وأن  تبارك وتعاىل نسأل هللا
ه أفضل الصالة وأمت السالم، صطفى عليجدان كلها، وأن يفتح لنا بيت هللا احلرام ومسجد املالنا مس حيفت

 .وأن يُيسر لنا أمجعني احلج إىل بيت هللا، وزايرة حبيب هللا وُمصطفاه
، واحفظهم من الكافرين واليهود دينك وتنفيذ شرعك اي أهللن املسلمني من إقامة شعامر اللهم مك   

 .واملشركني، وانصران على كل أعدامنا اي رب العاملني
ا مبا شئت وكيف شئت وال حترمنا من املاء أبد اآلبدين، واضمنه لناللهم احفظ بلدان إىل يوم الدين، 
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 .رمنياي أكرم األك
املؤمنات، األحياء منهم واألموات، إنك للمسلمني واملسلمات، واملؤمنني و و ولوالدينا،  اغفر لنااللهم 

 .مسيٌع قريٌب جميب الدعاوات اي أرحم الرامحني
 :عباد هللا اتقوا هللا

َهى َعنِّ اْلَفْحَشاءِّ َواْلمُ  إِّنَّ هللاَ  ﴿  ْلَعْدلِّ َواالْحَسانِّ َوإِّيَتاءِّ ذِّي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ْنَكرِّ َواْلبَ ْغيِّ َيَُْمُر ِبِّ
 (.النحل02) ﴾ يَعُِّظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 .ذكروا هللا يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصالةأ


