
 فضل عشر ذي الحجة 

إّن العشر األوائل من شهر ذي الحجـة هي واحدة من أبرز مواسم الطاعة التي فضلّها هللا تعالى على سائر أيام 

 :[1]العام، ومن األسباب التي تدفع إلى زيادة فضل عشر ذي الحجة نذكر لكم ما يأتي

وقد جاء ذلك في سورة الفجر، فقد قال تعالى: }وليال عشر{، وجاء في التفسير  :أّن هللا تعالى أقسم بها •

 .أنّها العشـر من ذي الحجـة

 :صلّى هللا عليه وسلم :تفضيل العمل فيها في حديث الرسول •

ل   إلَّ  ،الِجَهاد   وَل  :قَالَ  ؟الِجَهاد   وَل  :قالوا ؟هِذه في منها أْفَضلَ  أيَّام   في العََمل   ما" بنَْفِسهِ  ي َخاِطر   َخَرجَ  َرج 

 ."[2]بشيء   يَْرِجعْ  فَلَمْ  ،وَماِلهِ  

 :فقد قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم  :األمر فيها بكثرة الذكر •

وال التَّْهليلِ  من فيِهنَّ  فأْكثِروا ،العَْشرِ  األيَّامِ  هذه من فيِهنَّ  العََمل   إليه أَحب   ول هللاِ  عندَ  أعَظم   أيَّام   من ما"

 ."[3]والتَّْحميدِ  تَّْكبيرِ 

 .وهو اليوم المشهود وأفضل أيام السنة على اإلطالق، وقد قيل فيه أنّه يوم الحج األكبر :فيها يوم عرفة •

والحج هو أحد األركان الخمسة التي يقوم بها الدين، واألضحية هي القربان من  :فيها األضحية والحج •

 .العبد إلى هللا ليرتقي به في جنات الخلد درجات

 فضل صيام عشر ذي الحجة 

- ذي الحجـة والعمل فيه هو من النعم التي ينبغي على كّل عبد أن يشكرها، فقد أوصانا رسول هللا إّن إدراك شهر 

في هذه األيام باإلكثار من العمل الصالح، ولعّل أفضل الصالحات هو الصيام، ومما ورد في  -صلى هللا عليه وسلم

في اليوم التاسع من هذا الشهر، فقد   -مصلّى هللا عليه وسلّ -فضل صيام العشر من ذي الحجة هو ما سنّه الرسول 

 قالَت وسلَّمَ  علَيهِ  ّللاَّ   صلَّى النَّبّيِ  ورد في الصحيح من الحديث: "عن بَعِض أزواجِ 

ِ  رسول   كانَ  : ةِ  ذي تسعَ  يصوم   وسلَّمَ  علَيهِ  ّللاَّ   صلَّى ّللاَّ لَ  ، َشْهر   كلِّ  من أيَّام   وثالثةَ  ، عاشوراءَ  ويومَ  ، الحجَّ اث أوَّ

 ."[4]والخميسَ  الشَّهرِ  منَ  نينِ 

 فضل كل يوم من عشر ذي الحجة 

 :ندرج لكم جدولً يبين فضل كل يوم وفضل صيام كل يوم من عشر ذي الحجة فيما يأتي

 فضل اليوم األول من ذي الحجة

لم يرد في فضله التخصيص ولكن يشمله الفضل العام  

ليها العظيمة، ويعظم فيه الذكر والعمل لأليام العشر وليا

 .الصالح من الصيام والصدقات ونحو ذلك

 فضل اليوم الثاني من ذي الحجة

 من ذي الحجة  فضل اليوم الثالث

 فضل اليوم الرابع من ذي الحجة 

 فضل اليوم الخامس من ذي الحجة

 فضل اليوم السادس من ذي الحجة

 فضل اليوم السابع من ذي الحجة

 فضل اليوم الثامن من ذي الحجة

 فضل اليوم التاسع من ذي الحجة
وهو يوم عرفة أجمع أهل العلم على صيامه وهو أفضل  

الصيام ، فقد قال فيه رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم:  



"ِصيَام  يَوِم َعَرفَةَ، أَْحتَِسب  علَى هللاِ 

 ."[5]بَْعدَه   الَّتي َوالسَّنَةَ  ،قَْبلَه   الَّتي نَةَ السَّ  ي َكفِّرَ  أَنْ 

 فضل اليوم العاشر من ذي الحجة

هو عيد األضحى المبارك وهو يوم عيد  وفرح  وذبح  

وتقرب هلل عز وجل، ول يجوز الصوم فيه بإجماع أهل 

 .العلم

 فضل التكبير في عشر ذي الحجة 

أّما عن فضل التكبير في العشر من ذي الحجة فهو يكمن بأنّه امتثال  ألمر هللا عّز وجل، فقد قال هللا تعالى في 

ن  ْعل وَمات  َعلَٰى َما َرَزقَه م ّمِ ِ فِي أَيَّام  مَّ وا اْسَم ّللاَّ ْم َويَذْك ر  بَِهيَمِة اأْلَْنعَاِم ۖ فَك ل وا ِمْنَها  سورة الحج: }لِّيَْشَهد وا َمنَافَِع لَه 

وا اْلبَائَِس اْلفَِقيَر{، التكبير والجهر به في الطرقات  -صلّى هللا عليه وسلّم-وقد سّن لنا رسول هللا [6] َوأَْطِعم 

أن هللا عز وجل، ولعّل أشهر صيغ والمنازل والمساجد في كّل وقت  وحين، وذلك إظهاًرا للعبادة وإجالًل لعظيم ش

 ."[1]التكبير هي: "هللا أكبر، هللا أكبر ل إله إل هللا، وهللا أكبر وهلل الحمد

 فضل الذكر في العشر من ذي الحجة 

اركة، ففيها البركة إّن الذكر هو من األعمال الصالحة التي ل بدّ على كّل مسلم  أن يكثر منها في هذه األيام المب

،} ْعل وَمات  ِ فِي أَيَّام  مَّ وا اْسَم ّللاَّ فقد سّن لنا [6] والزيادة في األجر والحسنات، وهي امتثال ألمر هللا تعالى: }َويَذْك ر 

 .ه األيام المباركةمن الذكر التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح في هذ  -صلّى هللا عليه وسلّم-رسول هللا 

 فضل يوم الحادي عشر من ذي الحجة 

اليوم الحادي عشر من ذي الحجـة هو يوم القر، وهو اليوم الثاني من أيام عيد األضحى، ولعّل ما ورد في فضـل  

ِ تباَرَك وتعالَى يو م  النَّحِر ثمَّ يوم   هذا اليوم هو ما قاله رسول هللا صلّى هللا عليه وسلم: "إنَّ أعظَم األيَّاِم عندَ ّللاَّ

وفيه يقوم الحاج برمي الجمرات الثالث قبل زوال الشمس، وصيامه مكروه بإجماع أهل العلم وهللا [7] ،"الق رِّ 

 .ورسوله أعلم

 فضل عشر ذي الحجة للشيخ ابن عثيمين 

بعد سؤال أحد المسلمين له عن    هر ذي الحجــةفي فضــل األيام العشـر من ش  ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا

 :[8]كيفية استقبالها واألعمال التي تسن بها وبيان فضلها فقال

صلى -عشر ذي الحجة تبتدئ من دخول شهر ذي الحجة وتنتهي بيوم عيد النحر، والعمل فيها قال فيه رسول هللا 

قالوا: ول الجهاد في سبيل  «العمل الصالح فيهنَّ أحب إلى هللا من هذه األيام العشرما من أيام » :-هللا عليه وسلم

وعلى هذا فإني أحث   «ول الجهاد في سبيل هللا إل رجالً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» :هللا؟ قال

من األعمال الصالحة؛  إخواني المسلمين على اغتنام هذه الفرصة العظيمة، وأن يكثروا في عشر ذي الحجة 

كقراءة القرآن، والذكر بأنواعه من تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح، والصدقة والصيام، وكل األعمال الصالحة  

اجتهد فيها، والعجب أن الناس غافلون عن هذه العشر! تجدهم في عشر رمضان يجتهدون في العمل، لكن في  

ق بينها وب ين غيرها، وإذا قام اإلنسان بالعمل الصالح في هذه األيام العشر عشر ذي الحجة ل تكاد ترى أحداً فرَّ

 .من األعمال الصالحة -صلى هللا عليه وسلم-يكون قد أحيا ما أرشد إليه النبي 

 فضل الصدقة في عشر ذي الحجة 

ها لم يرد أي فضل خاص للصدقة في األيام العشـر من ذي الحجـة عن سائر األيام، ولكن فضل العمل الصالح في

يشمل الصدقات، والفضل الخاص للصدقة والذي ورد فيه الكثير من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة 

 :في سائر األيام، ومنها



ْن أَنف سِ  • ِ َوتَثْبِيتًا ّمِ َكَمثَِل   ِهمْ قال تعالى في سورة البقرة: }َوَمثَل  الَِّذيَن ي نِفق وَن أَْمَوالَه م  اْبتِغَاَء َمْرَضاِت ّللاَّ

{َجنَّة  بَِرْبَوة  أََصابََها َوابِل  فَآتَْت أ ك لََها ِضْعفَْيِن فَإِن لَّْم ي ِصْبَها َوابِل  فََطلٌّ ۗ َوّللاَّ  بَِما تَ   .[9]ْعَمل وَن بَِصير 

 :قال -صلّى هللا عليه وسلّم-أّن رسول هللا   -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  •

َ  :ِظل ه   إلَّ  ِظلَّ  ل يَومَ  ِظلِّهِ  في تَعَالَى ّللاَّ   ي ِظل ه م   َسْبعَة  " ، وَشابٌّ نََشأ ِ  ِعبَادَةِ  في إَمام  َعدْل  ل   ،ّللاَّ قَْلب ه   وَرج 

عَلَّق   اَلِن تََحابَّا في م  ِ  في الَمَساِجِد، وَرج  قَا عليه،ّللاَّ ل   ، اْجتَمعا عليه وتَفَرَّ دََعتْه  اْمَرأَة  ذَات  َمْنِصب   وَرج 

وَجَمال  فَقاَل: إنِّي 

َ  أََخاف   ل   ،ّللاَّ ل   ،يَِمين ه   ت ْنِفق   ما ِشَمال ه   تَْعلَمَ  ل حتَّى فأْخفَاَها بَصدَقَة   تََصدَّقَ  وَرج  َ  ذََكرَ  وَرج  َخاِليًا،  ّللاَّ

 ."[10]ه  فَفَاَضْت َعْينَا

عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي هللا عنه قال: "َسِمْعت  النبيَّ َصلَّى هللا  عليه وسلََّم   •

ل   يَْمِشي َزَمان   علَْيك م فََسيَأْتي ،تََصدَّق وا :يقول   ج  ل   فيَقول   ،بَصدَقَتِهِ  الرَّ ج  ا لو ِجئَْت بَها باألْمِس لقَبِْلت هَ  :الرَّ

ا اليوَم فال َحاَجةَ لي فِيَها  ."[11]ِمْنَك، فأمَّ

 فضل ليالي عشر ذي الحجة 

{، * يقول هللا تعالى في كتابه الكريم من سورة الفجر: }َواْلفَْجرِ  والمقصود بالليالي العشر هي [12] َولَيَال  َعْشر 

من ذي الحجـة كما ذكر ابن كثير وابن عباس ومجاهد وغيرهم، وقد ذكر أهل العلم أّن فيها أكمل هللا  ليالي العشـر 

اًل، ِمَن اليَه وِد قالَ  -رضي هللا عنه-تعالى لهذه األمة الدين الحنيف، فقد روى عمر بن الخطاب  يا   :له قال: "أنَّ َرج 

ْؤِمنِيَن، آيَة  في ِكتَابِك ْم تَْقرَ  ونََها، لو َعلَْينَا َمْعَشَر اليَه ودِ أِميَر الم  ؟ قالَ  اليومَ  ذلكَ  ، َلتََّخذْنَانََزلَتْ  ؤ   :ِعيدًا. قاَل: أي  آيَة 

[ قاَل 3أْكَمْلت  لَك ْم ِدينَك ْم وأَتَْمْمت  علَْيك م نِْعَمتي وَرِضيت  لَك م  اإلْساَلَم ِدينًا{ ]المائدة:  اليومَ }

عَة   يَومَ  بعََرفَةَ  قَائِم   وهو ،وسلَّمَ  عليه هللا   َصلَّى النبّيِ  علَى فيه نََزلَتْ  الذي والَمكانَ  ،ليَومَ ا ذلكَ  َعَرْفنَا قدْ : ع َمر   م  ."]ج 

ولعل فضل لياليها كما هو الفضل في نهارها األجر فيها أعظم والذكر فيها مستحب من التكبير والتهليل [13 

 .[14]والتحميد، وهللا ورسوله أعلم

 هل فضل عشر ذي الحجة في النهار فقط 

وقد أوضح لنا أهل العلم من خالل إّن فضـل عشـر ذي الحجـة ليس في النهار فقط، بل هو في النهار والليل، 

تفسير اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة الفضل العظيم الذي قد جعله هللا تعالى في هذه األيام، فقد وعد  

 .هللا تعالى فيها مضاعفة األجر لمن اجتهد، وهللا ورسوله أعلم

 احاديث عن فضل عشر ذي الحجة 

 :الحجـة فيما يأتيندرج لكم احاديث عن فضل عشـر ذي 

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم •

الح   العمل   أيَّام   ِمن ما" ِ  إلى أحب   فيها الصَّ ِ  ، قالوا : يا رسولَ  العشرِ  أيَّامَ  يعني األيَّام هِذهِ  من ّللاَّ ، ول   ّللاَّ

ِ  الِجهاد  في سبيلِ  ِ  ؟ قاَل : ول الِجهاد  في سبيلِ  ّللاَّ ذِلَك  من  خرَج بنفِسِه وماِلِه ، فلم يرِجعْ ، إلَّ َرجل   ّللاَّ

 ."[15]بشيء  

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم •

ل   إلَّ  ،الِجَهاد   وَل  :قَالَ  ؟الِجَهاد   وَل  :قالوا ؟هِذه في منها أْفَضلَ  أيَّام   في العََمل   ما" بنَْفِسهِ  ي َخاِطر   َخَرجَ  َرج 

 ."[16]بشيء   يَْرِجعْ  فَلَمْ  ،وَماِلهِ  

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم •

وا ؛العَشرِ  األَيَّامِ  هِذه ِمن فيِهنَّ  العملِ  ِمنَ  إلَيهِ  أََحبَّ  ول ،هللاِ  ِعندَ  أَعَظمَ  أيَّام   ِمن ما" التَّهليلِ  ِمنَ  فيِهنَّ  فأَكثِر 

 ."[17]والتَّحميدِ  ،كبيرِ والتَّ  ،

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم •

 ،الَماَلئَِكةَ  بِهم   ي بَاِهي ث مَّ  ،لَيَدْن و وإنَّه ، َعَرفَةَ  يَومِ  ِمن ،النَّارِ  ِمنَ  َعْبدًا فيه ّللاَّ   ي ْعتِقَ  أَنْ  ِمن أَْكثَرَ  يَوم   ِمن ما"

َلءِ  أََرادَ  ما: فيَقول    ."[18]؟َهؤ 

 


