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فضل العشر
Virtues of the first Ten Days of Dhu’l Hijjah

أوالً :فضل العشر عموماً.
 األعمال التي تستحب فيها:أ .اإلكثار من التكبير والتهليل والتحميد.
ب .االجتهاد في سائر الطاعات.

ثانيا ً :فضل يوم عرفة.
 .1كثرة عتق هللا تعالى لعباده من النار.
 .2أنه اليوم الذي أكمل هللا تعالى فيه لألمة دينها.
 .3أنه يوم عيد.
 .4أن فيه يقع أعظم األركان الذي به يدرك الحج أال وهو الوقوف بعرفات.
 األعمال التي تستحب فيه:أ .الصيام.
ب .الدعاء.

ثالثاً :فضل يوم النحر.
الفصل األول :فضل العشر عموما:
عشْر} [الفجر.]2 ،1 :
{وٱ ْلفَجْ ِر * َولَيال َ
 1ـ قال هللا تعالىَ :
قال ابن جرير رحمه هللا" :والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر األضحى إلجماع
الحجة من أهل التأويل عليه"() .
تعرف لفضيلتها على غيرها ،فلو ع ِ ُّرفت لم
وقال القرطبي رحمه هللا" :وإنما نكرت ولم ّ
تستقل() بمعنى الفضيلة الذي في التنكير ،فنكرت من بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست
لغيرها"() .
وقال ابن القيم رحمه هللا" :فالزمان المتضمن لمثل هذه األعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل
به"() .
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وقال ابن كثير رحمه هللا" :والليالي العشر :المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس
وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف"() .
وقال ابن رجب رحمه هللا" :ولعشر ذي الحجة فضائل أخر غيرها تقدم ،فمن فضائله :أن هللا
عشْر} ...وأما الليالي
صا .قال تعالىَ { :وٱ ْلفَجْ ِر * َولَيال َ
تعالى أقسم به جملة ،وببعضه خصو ً
سلف وغيرهم،
العشر فهي عشر ذي الحجة ،هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من ال ّ
وهو الصحيح عن ابن عباس ،روي عنه من غير وجه"().
وقال الشوكاني رحمه هللا" :هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين"().
وقال ابن سعدي رحمه هللا" :وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان ،أو عشر ذي الحجة؛
فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة ،ويقع فيها من العبادات والقربات ما ال يقع بغيرها ... ،وفي
أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر هللا فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان ،فإنه ما
ئي الشيطان أحقر وال أدحر منه في يوم عرفة؛ لما يرى من ُّ
تنزل األمالك والرحمة من هللا على
ُر َ
()
عباده ،ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة ،وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم هللا بها"
.
 2ـ عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(( :ما من أيام العمل
الصالح فيهن أحب إلى هللا من هذه األيام العشر)) فقالوا :يا رسول هللا ،وال الجهاد في سبيل هللا؟
فقال(( :وال الجهاد في سبيل هللا ،إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)) () .
قال ابن رجب رحمه هللا" :دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى هللا من العمل في
أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها ،وإذا كان أحب إلى هللا فهو أفضل عنده"().
قوله صلى هللا عليه وسلم(( :إال رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء)) "فهذا
الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشر ،وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي
الحجة أفضل وأحب إلى هللا عز وجل منهما ،وكذلك سائل األعمال.
وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ،ويزيد
عليه لمضاعفة ثوابه وأجره"().
وقال ابن حجر رحمه هللا" :وفي الحديث تفضيل بعض األزمنة على بعض كاألمكنة ،وفضل
عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة"() .
امر يَأْتِ َ
علَى ُك ّل َ
ين ِمن ُك ّل فَ ّج عَميِق
اس بِٱ ْل َح ّج يَأْت ُوكَ ِر َجاالً َو َ
ض ِ
 3ـ وقال تعالىَ { :وأَذّن فِى ٱلنَّ ِ
* لّيَ ْ
علَى َما َر َزقَ ُه ْم ّمن بَ ِهي َم ِة ٱ ْال ْنعَ ِام}
س َم ٱ َّّللِ فِى أَيَّام َّم ْعلُو َمـت َ
ش َهدُواْ َمنَـ ِف َع لَ ُه ْم َويَ ْذك ُُرواْ ٱ ْ
[الحج.]28 ،27 :
قال ابن عباس عن األيام المعلومات( :أيام العشر)().
قال ابن جرير رحمه هللا" :يقول تعالى ذكره :كي يذكروا اسم هللا على ما رزقهم من الهدايا
والبدن التي أهدوها من اإلبل والبقر والغنم ،في أيام معلومات ،وهن أيام التشريق في قول بعض
أهل التأويل ،وفي قول بعضهم :أيام العشر ،وفي قول بعضهم :يوم النحر وأيام التشريق"().
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قال ابن رجب رحمه هللا" :وجمهور العلماء على أن هذه األيام المعلومات هي عشر ذي
الحجة ،منهم ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي ،وهو
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه"().
األعمال التي تستحب فيها:
أ ـ اإلكثار من التكبير والتهليل والتحميد:
عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما من أيام أعظم
عند هللا ،وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام العشر ،فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير
والتحميد)) ().
قال اإلمام البخاري رحمه هللا" :كان ابن عمر وأبو هريرة رضي هللا عنهما يخرجان إلى
السوق في أيام العشر يكبران ،ويكبر الناس بتكبيرهما"().
وعن يزيد بن أبي زياد قال :رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدًا ـ أو
اثنين من هؤالء الثالثة ـ ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر :هللا أكبر هللا أكبر ،ال
إله إال هللا ،وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد().
وعن ميمون بن مهران قال :أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه
باألمواج من كثرتها ،ويقول :إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير().
قال ابن القيم رحمه هللا" :وهي األيام العشر التي أقسم هللا بها في كتابه بقولهَ { :وٱ ْلفَجْ ِر *
عشْر} ولهذا يستحب فيها اإلكثار من التكبير والتهليل والتحميد"().
َولَيال َ
ب ـ االجتهاد في سائر الطاعات:
كان سعيد بن جبير رحمه هللا إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادًا حتى ما يكاد يقدر عليه().
وروي عنه أنه قال( :ال تطفئوا سرجكم ليالي العشر) () كناية عن القراءة والقيام.
قال ابن رجب رحمه هللا" :لما كان هللا سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينًا
قادرا على مشاهدته كل عام ،فرض على المستطيع الحج
إلى مشاهدة بيته الحرام ،وليس كل أحد ً
مرة واحدة في عمره ،وجعل موسم العشر مشتركًا بين السائرين والقاعدين ،فمن عجز عن الحج
في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته ،يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من
الحج"().
وقال ابن حجر رحمه هللا" :والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع
أمهات العبادة فيه ،وهي :الصالة ،والصيام ،والصدقة ،والحج ،وال يأتي ذلك في غيره"().
() جامع البيان (.)169 /30
() في المطبوع من تفسير القرطبي :تستقبل.
() الجامع ألحكام القرآن (.)39 /20
() التبيان في أقسام القرآن (ص .)18
() تفسير القرآن العظيم (.)540 ،539/4
() لطائف المعارف ( ص  469ـ .)470
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() فتح القدير (.)613/5
() تيسير الكريم الرحمن ( 621/7ـ .)622
() أخرجه البخاري في العيدين ،باب :فضل العمل في أيام التشريق ( )969بنحوه .وهذا لفظ الترمذي (.)757
() لطائف المعارف (ص .)458
() من كالم الحافظ ابن رجب في اللطائف (ص.)459
() فتح الباري (.)460/2
() أخرجه البخاري معل ًقا بصيغة الجزم في العيدين ،باب :فضل العمل في أيام التشريق ،وقد وصله عبد بن حميد ،وابن مردويه كما في الفتح البن حجر ()582/2
وصحح إسناد ابن مردويه.
() جامع البيان (.)138/9
() لطائف المعارف (ص .)471
() أخرجه أحمد ( ،)75/2والبيهقي في الشعب ( .)3750قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (" :)5446إسناده صحيح" ،وله شاهد من حديث ابن عباس عند
جود إسناده المنذري في الترغيب ( ،)24/2وقال الهيثمي في المجمع (" :)17/4رجاله رجال الصحيح".
الطبراني في الكبير (ّ ،)110/3
() صحيح البخاري كتاب العيدين ،باب :فضل العمل في أيام التشريق .وقد وصله أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في الشافي ،والقاضي أبو بكر المروزي في العيدين.
كما في فتح الباري البن رجب (.)8/9
() أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (ص .)119
() أخرجه أبو بكر المروزي في العيدين ،كما في فتح الباري البن رجب (.)9/9
() زاد المعاد (.)56/1
() أخرجه الدارمي في سننه ( ،)1774والبيهقي في الشعب (.)3752
() أخرجه أبو نعيم في الحلية (.)281/4
() لطائف المعارف (ص .)476
() فتح الباري (.)460/2

الفصل الثاني :فضل يوم عرفة:
ليوم عرفة فضائل كثيرة ومحاسن جمة عفيرة منها:
 1ـ كثرة عتق هللا لعباده من النار ،وأنه سبحانه يباهي بالحاج فيه مالئكته ويعمهم بالغفران.
عن عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :ما من يوم أكثر من أن يعتق هللا
فيه عبدًا من النار من يوم عرفة ،وإنه ليدنو ثم يباهي بهم المالئكة ،فيقول :ما أراد هؤالء؟))() .
قال النووي" :هذا الحديث ظاهر الداللة في فضل يوم عرفة"().
 2ـ أنه اليوم الذي أكمل هللا فيه لألمة دينها وأتم عليها نعمته:
عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن رجالً من اليهود قال له :يا أمير المؤمنين ،آية في كتابكم
تقرؤونها ،لو علينا معشر اليهود نزلت التخذنا ذلك اليوم عيدًا .قال :أي آية؟ قال{ :ٱ ْليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم
سالَ َم دِينا ً} [المائدة ]2 :قال عمر :قد عرفنا ذلك اليوم
دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َ
علَ ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتى َو َر ِضيتُ لَ ُك ُم ٱأل ْ
والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى هللا عليه وسلم وهو قائم بعرفة ،يوم جمعة() .
 3ـ أنه يوم عيد.
عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :يوم عرفة ويوم
النحر وأيام التشريق ِعيدُنا أه َل اإلسالم ،وهي أيام أكل وشرب))() .
قال ابن القيم رحمه هللا" :يوم عرفة يوم عيد ألهل عرفة ،ولذلك كُره لمن بعرفه صومه"().
 4ـ أن فيه يقع أعظم األركان الذي به يدرك الحج أال وهو الوقوف بعرفات.
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عن عبد الرحمن بن يعمر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :الحج عرفة))().
قال الترمذي" :والعمل على حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى هللا
عليه وسلم وغيرهم ،أنه من لم يقف بعرفات قبل طلوع الفجر ،فقد فاته الحج ،وال يجزئ عنه إن جاء
بعد طلوع الفجر ،ويجعلها عمرة ،وعليه الحج من قابل ،وهو قول الثوري والشافعي وأحمد
وإسحاق".
وقال النووي" :أي :عماده ومعظمه عرفة"().
().
وقال المناوي" :أي :معظمه أو مالكه الوقوف بها ،لفوت الحج بفوته"
وقال السيوطي" :قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم في أماليه ...فإن قيل قوله صلى هللا عليه
وسلم(( :الحج عرفة)) يدل على أفضلية عرفة؛ ألن التقدير :معظم الحج وقوف عرفة .فالجواب :أن ال
أمرا مجمعًا عليه :وهو إدراك الحج وقوف عرفة ،فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع
نقدر ذلك ،بل نقدر ً
()
الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه" .
وقال السندي" :والمقصود :أن إدراك الحج يتوقف على إدراك الوقوف بعرفة"().
وقال الشوكاني" :قوله(( :الحج عرفة)) أي :الحج الصحيح حج من أدرك عرفة"().
وهلل در ابن القيم حين يصور ذلك الموقف العظيم:
وراحوا إلى التعريف يرجون رحمةً
ومغفــــرة ممن يجود ويُكرم
كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم
فلله ذاك المـوقف األعظم الذي
يباهـي بهـم أمالكـه فهو أكرم
ويدنو به الجبـار جـل جـالله
يقـول عبـادي قد أتـوني محبةً
وإني بهـم بـر أجـود وأرحـم
وأعطيتُهـم ما أ َّملـوه وأنعــم
فأُشهدكم أني غفـرتُ ذنـوبهم
به يغفر هللا الذنـوب ويرحــم
الموقف الذي
فبشراكم يا أهل ذا
ِ
وآخـر يستسـعي وربك أرحم
فكم من عتيق فيه كمــل عتقه
وما رئي الشيطان أغي َ
وأحقـر منـه عنـدها وهو أألم
ظ في الورى
فأقبـل يحثـو الترب غي ً
ظا ويلطم
وذاك لما قـد رآه فغاظــــه
ومغفرة من عند ذي العرش تقسـم
وما عاينتْ عيناه من رحمة أتـت
تمكَّن مـن بنيانـه فهـو ُمحكـم
بنى ما بنى حتى إذا ظــن أنـه
فخـر عليــه ساق ً
طا يتهــدم
أتى هللا بنيانا له من أساســه
إذا كان يبنيه وذو العـرش يهـدم
وكم قدْر ما يعلو البناء وينتهي

األعمال المستحبة فيه:
 1ـ الصيام :عن أبي قتادة رضي هللا عنه قال :جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال:
كيف تصوم؟ .. .وذكر الحديث بطوله ،وفيه أنه صلى هللا عليه وسلم قال(( :صيام يوم عرفة،
أحتسب على هللا أن يكفر السنة التي قبله ،والسـنة التي بعده.)())...
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قال النووي((" :صيام يوم عرفة ،أحتسب على هللا أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي
بعده)) معناه :ذنوب صائمه في السنتين .قالوا :والمراد بها الصغائر ،وسبق بيان مثل هذا في
تكفير الخطايا بالوضوء ,وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر ،يُرجى التخفيف من الكبائر ،فإن لم
يكن ُرفعت درجات"().
قال ابن القيم رحمه هللا" :فتفاضل األعمال عند هللا تعالى بتفاضل ما في القلوب من اإليمان
تكفيرا كامالً ،والناقص
واإلخالص والمحبة وتوابعها ،وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر الذنوب
ً
بحسبه ،وبهاتين القاعدتين تزول إشكاالت كثيرة .وهما :تفاضل األعمال بتفاضل ما في القلوب
من حقائق اإليمان ،وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه .وبهذا يزول اإلشكال الذي
يورده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه(( :إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين،
ويوم عاشوراء يكفر سنة))() قالوا :فإذا كان دأبه دائ ًما أنه يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم
عاشوراء ،فكيف يقع تكفير ثالث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن
التكفير ينال به الدرجات .ويا هلل العجب .فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه
سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض ،والتكفير بهذه مشروط بشروط ،وموقوف على انتفاء موانع
في العمل وخارجه.
فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها ،وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير .وأما
عمل شملته الغفلة أو ألكثره ،وفقد اإلخالص الذي هو روحه .ولم يقدره حق قدره .فأي شيء
يكفر هذا؟!
ظاهرا وباطنًا ولم يعرض له مانع يمنع
فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له
ً
تكفيره ،وال مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه .أو يمن به ،أو يطلب من العباد تعظيمه
عليه ،ويرى أنه قد بخسه حقه ،وأنه قد استهان بحرمته ،فهذا أي شيء يكفر؟!
ومحبطات األعمال ومفسداتها أكثر من أن تحسر ،وليس الشأن في العمل ،إنما الشأن في
حفظ العمل مما يفسده ويحبطه"().
 2ـ الدعاء :عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال(( :خير
الدعاء دعاء يوم عرفة ،وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له
الملك ،وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير)) ().
قال ابن عبد البر" :وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره ،وفي ذلك دليل على
فضل يوم عرفة على غيره ... ،وفي الحديث أيضًا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في
األغلب"().
قال المباركفوري" :قوله(( :خير الدعاء دعاء يوم عرفة)) ألنه أجزل إثابة ،وأعجل إجابة،
قال الطيبي :اإلضافة فيه إما بمعنى الالم ،أي :دعاء يختص به ،ويكون قوله(( :وخير ما قلت أنا
والنبيون من قبلي :ال إله إال هللا)) بيانًا لذلك الدعاء ،فإن قلت :هو ثناء! قلت :في الثناء تعريض
بالطلب"().
() أخرجه مسلم في :الحج ،باب :فضل الحج والعمرة (.)1348
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() شرح مسلم (.)117/9
() أخرجه البخاري في اإليمان ،باب :زيادة اإليمان ونقصانه ( ،)45ومسلم في التفسير (.)3017
() أخرجه أحمد ( ،)152/4والترمذي في الصوم ،باب :ما جاء في كراهية الصوم أيام التشريق ( ،)773وأبو داود في الصوم ،باب :صيام أيام
التشريق ( .)2419قال الترمذي" :حديث حسن صحيح" ،وصححه الحاكم ( ،)434/1وصححه األلباني في صحيح السنن (.)620
() زاد المعاد (.)61 /1
() أخرجه أحمد ( ،)309/4والترمذي في الحج ،باب :ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج ( ،)889وأبو داود في المناسك ،باب :من لم
يدرك عرفة ( ،)1949والنسائي في الحج ،باب :فرض الوقوف بعرفة ( ،)3016وابن ماجه في المناسك ،باب :من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع
( ،)3015قال الترمذي" :هذا حديث حسن صحيح" ،وصححه ابن الجارود ( ،)468وابن خزيمة ( ،)2822وابن حبان ( ،)3892والحاكم (.)463/1
() شرح مسلم (.)37/2
() فيض القدير (.)406/3
() في حاشيته على النسائي (.)256/5
() في حاشيته على النسائي (.)256/5
() نيل األوطار (.)139/2
() أخرجـه مسلم في :الصيام ()1162
() شرح مسلم (.)51 /50/8
() رواه مسلم ( )1162في الصيام باب :استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر وصوم عاشوراء.
() الوابل الصيب (ص  20ـ .)21
() أخرجه الترمذي في الدعوات ،باب :في دعاء يوم عرفة ( )3585من حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما ،وقال" :حديث
غريب" ،وله شواهد من حديث علي وأبي هريرة .قال األلباني في الصحيحة (" :)1503وجملة القول :أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد ،وهللا
أعلم".
() التمهيد (.)41/6
() تحفة األحوذي (.)33/10

الفصل الثالث :فضل اليوم العاشر وهو يوم النحر:
عن عبد هللا بن قرط الثمالي قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(( :أفضل األيام عند هللا
يوم النحر ،ثم يوم القر)) () .
قال ابن تيمية رحمه هللا" :أفضل أيام العام هو يوم النحر ،وقد قال بعضهم :يوم عرفة واألول
هو الصحيح؛ ألن فيه من األعمال ما ال يعمل في غيره :كالوقوف بمزدلفة ،ورمي جمرة العقبة
وحدها ،والنحر ،والحلق ،وطواف اإلفاضة ،فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنّة واتفاق العلماء وهللا
()
أعلم"
قال ابن القيم رحمه هللا" :فخير األيام عند هللا يوم النحر ،وهو يوم الحج األكبر"().
() أخرجه أحمد ( ،)1350 /4وأبو داود في الحج ،باب :في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ( .)1765وصححه ابن خزيمة ( ،)2866وابن
حبان (.)2811
() مجموع الفتاوى ( )288 /25بتصرف يسير.
() زاد المعاد (.)54/1
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