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ورحمة هللا وبركاته عليكم السالم  
 

 أيها اإلخوة واألخوات
 

األواب، وعلى آله ذوي  السيد الصواب، والصالة والسالم على سيدنا محمدالخير و ملهموالحمد هللا الوهاب 
  إلى يوم الحشروالمآب،  الطهرواأللباب، وعلى أصحابه الفائزين بالجنة يوم الحساب، ومن تبعهم بإحسان

بين أوقات السنة، فقد أقسم هللا تعالى بها في من فإنَّ أيام وليالي عشِر ذي الحجة من األوقات المباركة الفاضلة : وبعد 
كتابه المجيد، وما أقسم بشيئ من مخلوقاته إال لشرفه وعظمته، فقال سبحانه:)والفجر،ولياٍل َعشٍر( وقد ذهب جمهور 

ويذكروا عشر ذي الحجة، وأمر سبحانه وتعالى عباده بذكره فيها فقال:)المفسرين سلفا وخلفا إلى أن المراد بالليالي 

وجمهور العلماء على أن األيام المعلومات هي  ،28اسم هللا في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة األنعام( الحج:

عشر ذي الحجة،فقال عليه الصالة   وقد أخبرنا النبي صلى هللا عليه وسلم بأن أفضل أيام السنة هي .عشر ذي الحجة
وال مثلهن في سبيل )ـ يعني عشر ذي الحجة ـ قيل: وال مثلهن في سبيل هللا؟ قال :  (فضل أيام الدنيا أيام العشرأ)والسالم:

و النحر وهويكفيها فضال أن يكون  يوُم عرفة وهو اليوم  التاسع منها، وأن يكون  يوم (  هللا إال رجل عفر وجهه بالتراب

 أعظم األيام عند هللا تعالى. اليوم العاشر منها، وهي
بقوله عليه هذه األيام العشر ولياليها، وذلك وقد حثَّ النبيُّ صلى هللا عليه وسلم أمتَهُ على المزيد من العمل الصالح في 

إلى هللا من هذه األيام ـ يعني أيام العشر ـ قالوا: يا رسول هللا، وال  فيها أحبُّ  الصالحُ  العملُ  ما من أيام  الصالة والسالم: ) 

(، وقد أطلق بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء خرجَ  في سبيل هللا، إال رجل   في سبيل هللا؟ قال: وال الجهادُ  الجهادُ 

الح بكل أنواعها ابتداًء من التوبة الحديُث النبوّي العمل الصالح، حتى ينطلق كل مسلم ومسلمة إلى أعمال البر والص

النصوح واإلقالع عن المعاصي فورا ثم القيام بالعبادة من بر الوالدين وصلة األرحام واإلكثار من الصدقات على الفقراء 

واألرامل واأليتام والنازحين والمشردين والمتضررين وإغاثة المرضى وقيام الليل بصالة العشاء والفجر جماعة وصالة 

 جد قبل الفجر وصيام هذه األيام  وغيرها من أعمال الطاعة هلل تعالى.الته

وكان السلف الصالح من أمة اإلسالم ينشطون في أنواع الطاعات في مثل هذه المواسم العبادية ، وقد قيل: كان السلف 

عشر األَُول من وال -3والعشر االَُول من ذي الحجة، -2العشر األخيرة من شهر رمضان، -1يعظمون ثالث عشرات: 

 محرم.

وعلى هذا فصيام تسعة أيام من ذي الحجة يدخل في عموم األعمال الصالحة، ,اما اليوم التاسع منها فهو يوم عرفة 

وصيامه مؤكد لغير الحاج، لقوله عليه الصالة والسالم: ) صيام يوم عرفة أحتسُب على هللا أن يكفر السنة التي قبله 

بعرفة فإنه أعظم من الصيام، وأما اليوم   يصومه؛ ألنه منشغل بعبادة الحج؛ وهو الوقوفوالتي بعده(، أما الحاج فال

: ) صيامها إلمام النووي رحمه هللا في صيام التسع من ذي الحجةالعاشر فيحرم صيامه ألنه يوم عيد اآلضحى، قال ا

هللا وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام ما من أيام أعظم عند مستحب  استحبابا شديدا(.وقال عليه الصالة والسالم: )

من االستغفار وقراءة  ، فما على كل مسلم ومسلمة إال أن يُكثروا العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد(

 القرآن وذكر هللا تعالى بكل أنواعه، والصالة على النبي وآله وأصحابه. 

 

 

 

 



  عشر ذي الحجةمنهج العمل الصالح الجماعي في 

 إعداد / أ.د الشيخ عبدالرزاق عبدالرحمن السعدي

روسيا –تتارستان  –أستاذ الدراسات العليا في أكاديمية بلغار اإلسالمية   

 رجاء : من يرغب المشاركة في هذا المنهج فليكتب اسمه وكلمة ) موافق( حتى نقدر ختم القرآن الكريم

م ألن هذا اليوم  2020/  )يوليو( موز/ ت 20االثنين  يوم  مساء بعد العشاء من تكون بداية األعمال الصالحة  –أوال 

 هذا هـ فربما تكون هذه الليلة أي ليلة الثالثاء أول ليالي اليوم األول  من ذي الحجة1441/ ذو القعدة /  29يوم هو 

هـ 1441ذو القعدة /  /30يوم الثالثاء  إذا كملت عدة ذي القعدة ثالثين يوما فيكون، أما إذا لم تكتمل عدة ذي القعدة 

مكمال للعدة ويكون مساء يوم الثالثاء أي ليلة األربعاء الليلة األولى لذي الحجة ويكون يوم األربعاء اليوم األول من 

 ذي الحجة فنحن نتقدم باألعمال الصالحة بليلة احتياطا .

إذا كان الظرف الصحي ال وإما في البيت  ،د وهو األفضلتكون صالة العشاء بجماعة في كل ليلة إما في المسج –ثانيا 

 يسمح بالذهاب إلى المسجد فتقام الصالة جماعة مع أهل البيت.

تصلى سنة العشاء البعدية ركعتين ، واألفضل أربع ركعات متوالية بتسليمة واحدة مع جلوس التحيات على  –ثالثا 

 رأس الركعتين.

تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليال وقراءة قرآن وصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم  تذكر هللا تعالى بما تشاء –ثالثا 

 ودعاء أو تتناول طعاما .

( بتوقيت مكة المكرمة نبدأ برنامجا معكم مباشرا عبر األنترنيت بالصورة 12الساعة الثانية عشرة ) في  –رابعا 

 من خالل صفحتي الشخصية على الفيس بوك. والصوت

 . لمدة ساعة تقريبا واستقباال ألسئلتكم البرنامج قراءة قرآن وأذكارا وموعظة ودعاء ويتضمن

 ( ركعات ، كل ركعتين بتسليمة ، وبعدها يصلي الوتر8بعدها ينصرف كل واحد لصالة التهجد ثمان ركعات )  –خامسا 

 ء في السجود في كل هذه الصلوات. ثالث ركعات عند األحناف ، وركعتين وركعة منفردة عند الشافعية ويكثر من الدعا

 يتسحر من يريد الصيام  ويمسك قبل أذان الفجر بعشر دقائق . –سادسا 

 يصلي الفجر مع السنة القبلية جماعة كما ذكرنا في صالة العشاء –سابعا 

س ثم يصلي ركعتي يبقى جالسا في مكان صالته مستقبال القبلة يذكر هللا تعالى أو يقرأ القرآن إلى شروق الشم -ثامنا  

الشروق بعد ربع ساعة من شروقها. وهذا حسب استطاعته ، أما إذا كان ذا عمل أو وظيفة فينام بعد صالة الفجر 

 ونذكر بقراءة سورة يس بعد صالة الفجر  مباشرة .

يصلي صالة الضحى في أي وقت وفي أي مكان قبل دخول وقت الظهر وهي من ركعتين إلى ثمان ركعات  –تاسعا 

 حسب الظرف واالستطاعة.

يكثر من االستتغفار والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم ما استطاع في يومه وبخاصة إذا كان صائما  –عاشرا 

 ويمكن أن تنام بعد الظهر تحقيقا للقيلولة .

أكثر من الصدقات حسب استطاعتك للفقراء واأليتام واألرامل والمرضى وال يفوتك إطعام الطعام للجيران  –دي عشر حا

 وغيرهم. 

ال تنس الدعاء عند اإلفطار لك ولوالديك وألوالدك  وألهلك وللمسلمين والمسلمات األحياء واألموات  –حادي عشر 

 وادع بالشفاء لمرضاك ومرضى المسلمين 

 ( ساعة.24وبذلك اكتمل برنامج ) جماعة تنتظرصالة العشاء وهكذا
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