
 (3) اإلصدار نشاط التوعية الدينية                                                                                                                    جمعية الترتيل للخدمات الثقافية والدينية 

1 

 

: 

: قال ابن كثير رحمه اهلل، چٱٻٻٻٻچ: قال تعالى -1

(اْلِحجَِّة ِذي َعَشُر ِبَها اْلُمَراُد)
1
 ."كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم 

 ِمَن َأْفَضَل اْلَعْشِر َأيَّاٍم ِفي اْلَعَمُل َما ): قال: قال رسول اهلل  عن ابن عباس  -2

 ِبَنْفِسِه ُيَخاِطُر َخَرَج َرُجٌل ِإلَّا اْلِجَهاُد، َوَلا: َقاَل اْلِجَهاُد، َوَلا: َقاُلوا َهِذِه، ِفي اْلَعَمِل
(ِبَشْيٍء َيْرِجْع َفَلْم َوَماِلِه

2. 

، قال ابن عباس چڳڱڱڱڱںچ: قال تعالى -3

 .الَعْشر( َأيَّاُم): وابن كثير يعني 

 َأَحبُّ َوَلا اللَِّه، ِعْنَد َأْعَظُم َأيَّاٍم ِمْن َما) :قال: قال رسول اهلل عن ابن عمر  -4

 َوالتَّْكِبيِر التَّْهِليِل ِمَن ِفيِهنَّ َفَأْكِثُروا اْلَعْشِر، اْلَأيَّاِم َهِذِه ِمْن ِفيِهنَّ، اْلَعَمِل ِمَن ِإَلْيِه
(َوالتَّْحِميِد

4
. 

 َحتَّى َشِديًدا اْجِتَهاًدا اْجَتَهَد اْلَعْشِر َأيَّاُم َدَخَل ِإَذا :)رحمه اهللجبير  كان سعيد بن -5
(َعَلْيِه َيْقِدُر َيَكاُد َما

5
. 

 ِلَمَكاِن اْلِحجَِّة ِذي َعْشِر اْمِتَياِز ِفي السََّبَب َأنَّ َيْظَهُر َوالَِّذي ) :قال ابن حجر -6
 َذِلَك َيَتَأتَّى َوَلا َواْلَحجُّ َوالصََّدَقُة َوالصَِّياُم الصََّلاُة َوِهَي ِفيِه اْلِعَباَدِة ُأمََّهاِت اْجِتَماِع

(َغْيِرِه ِفي
6
. 

 يستحب التبكير إلى الفرائض، واإلكثار من النوافل فإّنها من أفضل  :الصالة

 السُُّجوِد ِبَكْثَرِة َعَلْيَك  (:ليقو قال: سمعت رسول اهلل  روى ثوبان ، القربات
 ، 7)َخِطيَئًة ِبَها َعْنَك َوَحطَّ َدَرَجًة ِبَها اللَُّه َرَفَعَك ِإلَّا َسْجَدًة، ِللَِّه َتْسُجُد َلا َفِإنََّك ِللَِّه،
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 .وهذا في كل وقت

 دة بن خالد عن امرأته عن يالصالحة، فعن هنلدخوله في األعمال : صيامال

 َوَيْوَم اْلِحجَِّة ِذي ِتْسَع َيُصوُم Kاللَِّه َرُسوُل َكاَن(: قالت بعض أزواج النبي 
لعشر عن صوم أّيام ا :وقال اإلمام النووي ،1(َشْهٍر ُكلِّ ِمْن َأيَّاٍم َوَثَلاَثَة َعاُشوَراَء

 .2اأّنه مستحب استحبابًا شديًد

 َفَأْكِثُروا«: لما ورد في حديث ابن عمر السابق :التكبير والتهليل والتحميد 
 َكاَن اْبُن) :-رحمه اهلل -قال اإلمام البخاري ،  َوالتَّْحِميِد َوالتَّْكِبيِر التَّْهِليِل ِمَن ِفيِهنَّ
 النَّاُس َوُيَكبُِّر ُيَكبَِّراِن اْلَعْشِر َأيَّاِم ِفي السُّوِق ِإَلى َيْخُرَجاِن ُهَرْيَرَة َوَأُبو ُعَمَر،

(ِبَتْكِبيِرِهَما
3

 َفَيْسَمُعُه ِبِمًنى ُقبَِّتِه ِفي ُيَكبُِّر َعْنُه اللَُّه َرِضَي ُعَمُر َوَكاَن) :وقال أيضا، 
(َتْكِبيًرا ِمًنى َتْرَتجَّ َحتَّى اْلَأْسَواِق َأْهُل َوُيَكبُِّر َفُيَكبُِّروَن اْلَمْسِجِد َأْهُل

4
. 

اهلل أكبر، )  :ورد فيها عدة صيغ مروية عن الصحابة والتابعين منها :صيغة التكبير

اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إاّل اهلل، واهلل أكبر،  )، ومنها: (أكبر كبيرااهلل أكبر، اهلل 

اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إله إاّل اهلل، واهلل ) ومنها:، (واهلل أكبر، وهلل الحمد

 .(أكبر، اهلل أكبر، وهلل الحمد

 يتأكد صوم يوم عرفة، لما ثبت عنه  :صيام يوم عرفة  أّنه قال عن صوم يوم

(َبْعَدُه الَِّتي َوالسََّنَة َقْبَلُه، الَِّتي السََّنَة ُيَكفَِّر َأْن اللَِّه َعَلى َأْحَتِسُب ) :عرفة
5
. 

 :واألضحية سنة مؤكدة، وهي أحب األعمال إلى اهلل في يوم النحر؛  األضحية

 ،الدَِّم ِإْهَراِق ِمْن اللَِّه ِإَلى َأَحبَّ النَّْحِر َيْوَم َعَمٍل ِمْن آَدَم اْبُن َعِمَل َما ) :لقوله 
 اهلل ِمَن َلَيَقُع الدََّم َوِإنَّ ،َوَأْظَلاِفَها ،َوَأْشَعاِرَها ،ِبُقُروِنَها اْلِقَياَمِة َيْوَم َلُيْؤَتى َوِإنَُّه

(نفسا بَها فيطيبوا ،ِباْلَأْرِض َيقع َأن قبل بَمَكان
6

 ييضحنوى أن يحرم على من و، 

 ِذي ِهَلاَل َرَأْيُتْم ِإَذا )  ، لقولهخذ من شعره أو بشرته أو من أظفاره شيئًاأأن ي

َوَأْظَفاِره( َشْعِرِه َعْن َفْلُيْمِسْك ُيَضحَِّي، َأْن ُدُكْمَأَح َوَأَراَد اْلِحجَِّة
7
. 
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