ً
مـرحـبــا...

بأيام عشر ذي الحجة
أعظم وأحب أيام السنة
إلى هللا في العـبادة

أخـي الـكـريـم

لتكن ليالي وأيام رمضان
المبارك أسوة حسنة لك في
استغالل أيام عشر ذي الحجة
التي هي خير أيام السنة
صيام  ،حج  ،تالوة القرآن ،
صدقات  ،تكبير  ،تهليل  ،تحميد ،
تسبيح  ،إحسان  ،بر  ،صلة رحم

أيها اإلخوة…
أكثروا في أيام عشر ذي
الحجة من التكبير والتهليل
قال صلى هللا عليه وسلم:والتحميد
(( ما من أيام أعظم وال أحب إلى هللا العمل فيهن من هذه األيام
العشر فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد ))

قال صلى هللا عليه وسلم:
مثل المجاهد في سبيل هللا كمثل الصائم القائم القانت بايات هللا ال يفتر من صالة وال صيام حتى
يرجع المجاهد في سبيل هللا ))

ولـكـن ...
هل تعلم أن العبادة في عشر ذي الحجة أفضل من
الجهاد في سبيل هللا إال رجل خرج في سبيل هللا
بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء .

يوم عرفه
صيامه يكفر السنة التي قبله والتي
بعده
قال صلى هللا عليه وسلم :
((

صيام يوم عرفه أحتسب على هللا أن يكفر
السنة التي قبله والتي بعده .
))

حقيقة ال خيال !!

حج وعمرة في بلدك
..
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ((:من صلى الفجر في جماعة  ،ثم قعد يذكر هللا حتى تطلع
الشمس  ،ثم صلى ركعتين ،كانت له كأجر حجة وعمرة ،تامة ،تامة ،تامة )) صحيح الجامع  /األلباني

للمعلومية فإن هذه األيام يكون فيها الوقت ما بين انتهاء صالة الفجر وطلوع الشمس
حوالي خمس وأربعين دقيقة

فال تدع الفرصة تفوتك

 1ذكر هللا مثل التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن وغير ذلك .
 2هذا العمل ال يُجزئ عن أداء فريضة الحج والعمرة .
 3يُفضل الجلوس بعد طلوع الشمس لمدة ربع ساعة ثم يصلي ركعتين ؛ ألن هذا الوقت وقت نهي .

عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :
(( ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى هللا من هذه األيهام )) يعنهي
أيام عشر ذي الحجة .قالوا  :يا رسهول هللا وال الجههاد فهي سهبيل هللا
فلههم
قههال  (( :وال الجهههاد فههي سههبيل هللا إال رنههل خههره بنفس ه ومال ه
يرنع من ذلك بشئ ))
رواه البخاري

