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 ول من ذي احلجة غنيمة العابديناألالعشر 
 بن ضحوي الظفرييالد خ

، ََنَْمُدُه وَنْسَتِعيُنهُ  وَنْستَ ْغِفرُُه، ونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا وِمْن َسيِ َئاِت أَْعَمالَِنا،  ِإنَّ احلَْمَد ّلِلَِِّ
َهُد َأن ََّ إَِلَه ِإََّ هللاُ َوْ َدُه ََ  ََ َلُه، وَأش  ْ اِ  َِ ِ ْ  َفََل  رِيَ  َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل ُمض  ِ َّ َلُه، وَمْن ُيض  ْ  ش  َ

َهُد َأنَّ ُ َمَّد   ولُُه، َلُه، وَأش          ْ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلََّ َ قَّ تُ َقاتِِه َوََ ََتُوُتنَّ ِإََّ  يَ   ا َعْبُدُه َوَرس          ُ
 .[102]آل عمران:  َوأَنْ ُتْم ُمْسِ ُمونَ 

 ِعَباَ  هللِا:، أَمَّا بَ ْعدُ 
، ويكثر فيها اخلري، جع  هلم مواس              م ي  ا  فيها ا جرإن من نعم هللا تعاىل ع ى عبا ه أن 

ما قد َ يدركه مرة  فمن اس              تغ ها فيما ش              رعه هللا فهو من اهوفق ، ومن فر   فيها فقد فاته
اتٌ أخرى، ِو   ا َنن عب   ا  هللا مقب ون ع ى  ارَك   َ ٌم ُمب   َ ارَِ   َ ، َأيَّ ا، َوَجَعَ هَ اْخت   َ َِ ا ا هللاُ تَ َعاىَل َواْْصَطََفا

ُم العَ  أَْفض      َ َ  َا َأيَّ َِ َعَ ى اِقْ،ََلِه، َوِِ َن ِم الس      َّ َِ، َأيَّ ِر اُ َوِل ِمْن َشْهِر ِذَ احِل َّ ا فقد وهكانتهْش      ْ
َم ِ َا اْلَمْوىَل  ْفِو َواْلَوْترِ َواْلَفْ ِر * َولََيال  (:فَ َقالَ  يف كتابهأَْقس    َ ر  * َوالْش    َّ [، قَاَل 3-1الف ر:] ) َعْش    ْ
ُهمْ اْبُن َعبَّاس  َوَغريُْ  َُفسِ رِيَن َرِِضَا هللاُ َعن ْ

َِ: الَعْْشُر ا ُ ُه ِمَن اه رَاُ  ِِبلَعْْشِر يف اآلَي
ُ
ْهِر : )اه َوُل ِمْن ش              َ

.)َِ  ِذَ احِل َّ
اوإذا ع م العبد أن العم  الص  احي هبه هللا تعاىل يف ِذه ا يم أكث من غري اس  تثنا   ر من غرِي

لَطاعات، واز ا  يف ايف فيها العبد اجتهد ؛ فض  عندهوإذا كان أ ب إىل هللا فهو أ، شا  منها
ُهَما قَاَل: قَالَ القرِبت،  َا هللاُ َعن ْ وُل هللاِ  فَ َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِض    ِ َما ِمْن »ْص    َ َّى هللاُ َعَ ْيِه َوس    َ ََّم:  َرس    ُ

 َِ اِلُي ِفيَها َأَ بُّ ِإىَل اّلِلَِّ ِمْن  م  اْلَعَمُ  الص     َّ مِ َأيَّ ِر، قَا «ِذِه اْ َيَّ َم اْلَعْش     ْ : يَ ْعِِن َأيَّ وَل اّلِلَِّ ُلوا: َي َرس     ُ
ق قَاَل:  ِبيِ  اّلِلَِّ هِ  َوََ اْلَِْهاُ  يف »َوََ اْلَِْهاُ  يف س  َ ؛ ِإََّ َرُجٌ  َخرََ  بِنَ ْفس  ِ ِبيِ  اّلِلَِّ َوَمالِِه فَ َ ْم يَ ْرِجْو  س  َ

ْا    َُّ « ِمْن َذِلَ  ِبْش        َ ِو و -رمحه هللا وكان س        عيد بن جبري ، ُظ َلُه[َ  وال َّفْ وأَبُو َ اوُ ]َرَواُه الُبَخاِر
ا  ىت د اجتها   إذا  خ  العْش  ر اجته -الذَ روى ِذا احلديث عن ابن عباس رِض  ا هللا عنهما

 .ما يكا  يقدر ع يه
 لَطاعات،ومن أتم  ِذه ا يم وجد أهنا جتتمو فيها أنواع العبا ات، وجيتهد اهس مون فيها ِب

َِ َوالِعَباَ اِت الَعِ يَمَِ ففيها:  ا ِمَن الَطَّاَعاِت اْلَِ يَ  ْبُي، َوَغرْيَُِ َياُم َواحَلمُّ َوالذَّ ََلُة َوالص             ِ  َبْ  ، الص             َّ
ِذهِ  َِ َمُه الِع َاَم؛ َفِفا  ِر  َجَعَ َها هللاُ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َمْوِِس ا حِلَمِ  بَ ْيِتِه احلَرَاِم، َوَجَعَ  ِفيَها َأيَّ يَ ْوُم الَعْش          ْ
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َو أَْعَ ُم اَ يَّ  َو رُْكُن احَلمِ  اَ ْكََبُ، َوِفيَها يَ ْوُم النَّْحِر، َوُِ ََ، َوُِ َِ، َوِفيَها يَ ْوُم َعَرَف  .ِم ِعْنَد هللاِ الَّتَِّْوَي
ْؤِمُنوَن:

ُ
 أَي َُّها اه

َِ: التَّْكبِ من العبا ات اهْش روعَ  ِر ِذَ احِل َّ ِم َعْش ْ يِو اَ ْوقَ ، وَ هلل تعاىلرُي يف َأيَّ اِت ِمْن َُِو يف َجَِ
رِ  ِم التَّْش       ْ َِ ِإىَل آِخِر َأيَّ ْهِر ِذَ احِل َّ ْبَحانَُه:َأوَِّل ُ ُخوِل ش       َ َهُدوا َمَناِفَو هَلُْم ( يِق؛ لَِقْوِل هللِا س       ُ لَِيْش       ْ

م  َمْعُ وَمات   َم اّلِلَِّ يف َأيَّ ِر، 28احلم:] )َوَيْذُكُروا اس        ْ ُم الَعْش        ْ َا َأيَّ َواذُْكُروا ( َج َّ:وقَ ْولِِه َع َّ وَ [، َوِِ
م  َمْعُدوَ ات   مُ 203]البقرة:) اّلِلََّ يف َأيَّ َا َأيَّ رِيِق، َولَِقْوِل النَِّ  ِ  [، َوِِ ُم : » التَّْش    ْ رِيِق َأيَّ ُم التَّْش    ْ َأيَّ
ََ اهلُذَ ]َرَواُه ُمْسِ ٌم ِمْن َ ِديِث نُ « َأْك   َوُشْرب  َوذِْكر  ّلِلَِّ  َُّ يف  ِل ِ  بَ ْيَْش َرِِضَا هللاُ َعْنُه[، َوذََكَر الُبَخاِر

َا هللاُ  َريْ َرَة َرِض       ِ ُِ ِحيِحِه تَ ْعِ يق ا َعِن اْبِن ُعَمَر َوَأِي  َُما َكااََن ْخََيُْرَجاِن ِإىَل ْص       َ ُهْم: َأهنَّ َم  َعن ْ وِه َأيَّ  الس       ُّ
 .اْلَعْْشِر فَ يُ َكب ِ رَاِن َوُيَكب ِ ُر النَّاُس بِتَ ْكِبريِِِهَا

َُقي  َُّد فَ َيُكوُن يف أَْ َِبِر الص              َّ َ 
ا التَّْكِبرُي اه َْفُروَِضَِ ِمْن َْصََلِة الصُّْبِي يَ ْومَ َوأَم  َّ

ََ  َواِت اه لَِغرْيِ  -َعَرف َ 
ََل  -احلَا ِ   رِيِق، َوَقْد َ لَّ َع َ ِإىَل ْص     َ ِم التَّْش     ْ ِر ِمْن آِخِر َأيَّ ُروِعيََِّ َذِلَ  اِقَْجَاعُ ِة الَعص     ْ ، َكَما ى َمْش     ْ

َِ َرِِضَا هللاُ  َو ِفْعُ  الصََّحاَب ُهْم.قَاَلُه اِقَماُم َأمْحَُد، َوُِ   َعن ْ
 :هللاعبا  

 سان وْص َ ا ر ام بذل اقها و الصدقات أبنواعمما يْشرع ل مس م يف ِذه العْشر اهباركات 
ْشرع ل مس م العنايَ  ا يف جماَته الواسعَ. ومن ا عمال الصاحلَ اليت يالفسيحَ و الَب أببوابه و 

وم عرفَ لغري احلا  يِبلصيام وخصوْصا ْصيام ِذه العْشر اهباركَ أن يتقرب إىل هللا ج  و عَل 
حه من  ديث أي كه إَ  روم، فقد روى مس م يف ْصحيفقد ور  يف فض ه ثواب ع يم، َ يَّت 
لسهَنَة اَأْحَتِسُب على اَّللِه َأْن ُيَكفِ َر  ِصَياُم يَ ْوِم َعَرَفةَ قال: )) قتا ة رِضى هللا عنه أن رسول هللا 

َلُه َوالسهَنَة اليت بَ ْعَدهُ   ((.اليت قَ ب ْ
 ِعَباَ  هللِا:

ي من ، و ف ر يقول العَلمَ ابن رجب رمحه هللا: )البدار إىل اخلريات قب  فوات ا وقات، 
ي  !ي من مض   ى ع يه بعد ذل  ليال عْش   ر س   ن   ىت ب   اخلمس     !ش   يبه بعد ب وأل ا ربع 

 !ما تنت ر بعد ِذا اخلَب إَ أن أيتي  اليق  !من ِو يف معَّتك اهناي ما ب  الس     ت  والس     بع 
أم أنت ممن يكذب بيوم  !أما تس         تحا من الكرام الكاتب ق !ي من ذنوبه بعد  الْش         فو والوتر

تعرض لنفحات  ،أما آن لق ب  أن يس   تنري أو ي   !كال ي  إذا يس   َر  ي من ظ مَ ق به !الدينق



3 

 

ك يف ِذا العْش     ر فمن أْص     ابته س     عد  ا آخر  ،فإن فيه هلل نفحات يص     يب  ا من يْش     ا  ،مَو
  (.الدِر

 ليال العْشر أوقات اقجابَ ... فبا ر رغبَ ت حق ثوابه
 أَ َ وقت ل عمال فيه ... ثواب اخلري أقرب لإلْصابَ

 وقات ال يال العْشر  قا ... فْشمر وا، نب فيها اقاَنبَمن أ
َنا ُ ُروَب ا َ   ْشِقَياِ .ال َُّهمَّ اْجَعْ َنا ِمَن السَُّعَداِ ، َوَجنِ ب ْ
َو الَغُفوُر الرَّ ِ أَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْستَ ْغِفُر هللَا الَعِ اَّ الَعِ يمَ  ُِ  يُم.، فَاْستَ ْغِفُروُه ِإنَُّه 

 الثانيةاخلطبة 
ََلُم َعَ ى َرُسوِل هللِا َوعَ  ،احلَْمُد هللِ  ََلُة َوالسَّ َداهُ ت َّ ا نِ َ ى آلِِه َوَْصْحِبِه َومَ َوالصَّ ُِ  َأن ََّ  َأْشَهدُ وَ  ،َبَو 

ُ َو ْ ََّ َلَه إِ إِ  ا َعْبدُ َأنَّ  َُ  ََ َشرِيَ  َلُه، َوَأْشَهدُ  هُ دَ  اّلِلَّ  .َوَرُسولُهُ  هُ مَّد 
 :ا بَ ْعدُ مَّ أَ 
  .اهُ ُه وََكفَ رَ اُه، َوَنصَ َوقَ  ات ََّقى هللاَ  نِ َونَ ْفِسا بِتَ ْقَوى هللِا، َفمَ  مْ يكُ وْصِ أُ فَ  

 ِعباَ  هللِا:
َو يف نُ ُفوسِ  ْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َقْد َوِض  َ َدِة بَ يْ َلمَّا َكاَن هللاُ س  ُ َِ ُْؤِمِنَ  َ ِنين ا ِإىَل ُمَْشا

ِتِه احلَرَاِم، َولَْيَس   اه
 ، َدتِِه يف ُك ِ  َعام  َِ ا هللا َجَعَ  ذا العام بس    بب ِذا الوِب ، وخص    وْص    ا ُِك ُّ َأَ د  قَاِ ر ا َعَ ى ُمْش    َ

َم الَعْش  ْ  ايِرِيَن َوالَقاِعِديَن،َمْوس  ِ ا َبْ َ الس  َّ ََّتَك  ِر َعَ ى َ  َعِن احلَْمِ  يف َعام  َقَدَر يف اْلَعْش  ْ َفَمْن َع َ  ِر ُمْش  ْ
َو أَْفَضُ  ِمَن احَلمِ .َعَم   يَ ْعَمُ ُه يف بَ ْيِتِه َيُكوُن أَْفَضَ  ِمَن اِْلَهاِ  الَّ  ُِ  ِذَ 

 ِعَباَ  هللِا:
ِم: َما َرَوْتهُ ِعيََِّ الَّيِت تَ َتَأكَُّد َمْعرِفَ ت ُ َوِمَن اَ ْ َكاِم الْشَّرْ  ِذِه اَ يَّ َِ ََ َرِِضَا هللاُ َها يف ُمْستَ َه ِ    أُمُّ َسْ َم

َها َأنَّ النَِّ َّ  ح ِ »قَاَل:  ْص  َ َّى هللاُ َعَ ْيِه َوس  َ َّمَ  َعن ْ ُر َوأَرَاَ  َأَ دُُكْم َأْن ُيض  َ  َا َفََل ََيَسَّ ِإَذا َ َخَ ِت اْلَعْش  ْ
ئ ا ي ْ رِِه ش         َ ْعرِِه َوَبْش         َ َ : «ِمْن ش         َ َِ َوأَرَاَ  َأَ دُُكْم أَ ِإَذا رَأَيْ تُ »، َويف رَِواَي ََلَل ِذَ احلِْ َّ ِِ َا ْم  حِ  ْن ُيض         َ
 ]َرَواُِهَا ُمْسِ ٌم[.« فَ ْ ُيْمِسْ  َعْن َشْعرِِه َوَأْظَفارِهِ 

ْعرِِه َوََ ِمْن َأظَافِ  ُر أَََّ أَيُْخَذ ِمْن ش  َ َا يَ َتَأكَُّد يف َ قِ ِه ِإَذا َ َخَ ِت الَعْش  ْ حِ  رِِه َوََ َفَمْن أَرَاَ  َأْن ُيض  َ
َا، َوْخَُيَِْطُ  َمْن َيُ نُّ أَ  حِ  َن ِ َْن أَرَاَ  َأْن ُيض         َ َذا ُ ْكٌم َخا َا، َوَِ حِ  ئ ا َ ىتَّ ُيض         َ ي ْ نَّ ِمْن ِجْ ِدِه ش         َ

ْحرِِم، َومَ 
ُ
حِ ا ِإْ رَاٌم، َبْ  جَيُوُز َلُه الَطِ يُب َواِْلَماُع َوَغرْيُ َذِلَ  ممَّا َُيَْنُو َعَ ى اه ُض     َ

اَك اه ْن َأَخَذ ِإْمس     َ
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ٌَ، َولَ  ِحيَّ                  َتُه جُمْ َِي ْعرِِه َأْو َأْظَفارِِه فَ َ ْيَس َعَ ْيِه َكفَّاَرٌة؛ فَِإنَّ ُأِض    ْ حِ َ  ِمْن ش    َ ُض    َ
ع يه التوبَ ِكْن ِمَن اه

 .واَستغفار


