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فضؿ الحج وعشر ذي الحجة

ممخص الخطبة

وحده ٕ .ػ فضؿ العبادة ٖ .ػ فضؿ ىذه األمة ٗ .ػ مف رحمة اهلل بعثة
ٔ ػ العبادة ّ
حؽ هلل تعالى َ
الرسؿ وشرع العبادات المتنوعة ٘ .ػ ركنية الحج وفضمو ٙ .ػ الحج آية عمى أف اإلسالـ ىو الديف
الحؽ ٚ .ػ الحج المبرور ٛ .ػ أركاف الحج ٜ .ػ واجبات الحج ٔٓ .ػ فضؿ يوـ النحر ٔٔ .ػ
مستحبات وآداب ٕٔ .ػ فضؿ عشر ذي الحجة ٖٔ .ػ صوـ يوـ عرفة.
-------------------------

الخطبة األولى

أمور العبادَ ،و َمف
خير زاد ليوـ المعاد ،وبيا يُصمح اهلل َ
أما بعد :فاتقوا اهلل أييا المسمموف ،فالتقوى ُ
َّ ِ
يتَّ ِ َّ
َم ِرِه ُي ْس اًر [الطالؽ.]ٗ:
َ
ؽ الم َو َي ْج َعؿ لوُ م ْف أ ْ
واعمموا ػ عباد اهلل ػ َّ
وفرض محتوـ عمى اإلنس والجف،
لرب العالميف عمى المكمَّفيف،
أف العبادةَ ّ
ٌ
حؽ ّ
ت اْل ِج َّف و ِ
نس ِإالَّ ِل َي ْع ُب ُد ِ
وف [الذاريات.]٘ٙ:
قاؿ اهلل تعالىَ :و َما َخمَ ْق ُ
اإل َ
َ
َّ
والعبادةُ أعظـ كر ٍ
وتتيذب
امة ُيكرـ اهلل بيا العابِديف ،ويرفع بيا المتقيف ،بالعبادة تستنير القموب،
ُ

عمر الحياة
وتصمح العقوؿ ،وتزكو األعماؿ ،ويرضى ّ
وتتقوـ األخالؽُ ،
الرب جؿ وعال ،وتُ َ
النفوسّ ،
الدرجات في الجنات ،وتُكفَّر السيئات ،وتُضاعؼ الحسنات.
بالصالح واإلصالح ،وتُرفَع
ُ
أرسؿ إلينا أفض َؿ ِ
ِ
عنا
خمقو
عمينا أف
ومف رحمة اهلل بنا
َ
ً
محمدا  ،يبيِّف لنا ما يرضى بو ربُّنا ّ
وفضمو َ

ِّ
ويحذرنا مما يغضب ربَّنا عمينا مف األقواؿ واألفعاؿ واالعتقاد ،قاؿ
مف األقواؿ واألعماؿ واالعتقاد،
ِ
ِ
ِ
اب َواْل ِح ْك َم َة
تبارؾ وتعالىَ :ك َما أ َْر َسْم َنا ِفي ُك ْـ َر ُسو ً
ال ّم ْن ُك ْـ َي ْتمُوْا َعَم ْي ُك ْـ َآيات َنا َوُي َزكي ُك ْـ َويُ َعمّ ُم ُك ُـ اْلكتَ َ
وف َفا ْذ ُك ُرونِى أَ ْذ ُك ْرُك ْـ َوا ْش ُك ُروْا ِلي َوالَ تَ ْكفُُر ِ
وف [البقرة.]ٕٔ٘ ،ٔ٘ٔ:
َويُ َعمّ ُم ُكـ َّما َل ْـ تَ ُك ُ
ونوْا تَ ْعَم ُم َ
َّ
أضؿ مف األنعاـَّ ،
ولوال َّ
ولكف اهلل رحـ العالميف ،فشرع
الكتب لكاف بنو آدـ
الرسؿ وأنزؿ
أف اهلل أرسؿ
َ
َ
َّ
الديف ،وفصَّؿ َّ
وضؿ عمى بيِّنة األشقياء.
السعداء،
كؿ شيء ،وأقاـ
َ
معالـ الصراط المستقيـ ،فاىتدى َ
َ
فمف ر ِ
ِ
وكماؿ عممو َّ
ع العبادةَ إلصالح النفس البشرية ،فشرع
حمة اهلل وحكمتو
أف اهلل تعالى شر َ
ِ
وتطييره مف
الحج وغير ذلؾ؛ لتتكامؿ تربية اإلنساف
العبادات
ِّ
المتنوعة؛ الصالة والزكاة والصياـ و ّ
ُ
ِ ِ
يد المَّو ِلي ْجع َؿ عَم ْي ُكـ مف حرٍج وَال ِكف ي ِر ُ ِ
يد ل ُيطَيَّرُك ْـ َوِل ُيت َّـ ن ْع َمتَوُ
ُ
جميع الوجوه ،قاؿ تبارؾ وتعالىَ :ما ُي ِر ُ ُ َ َ َ
ّ ْ ََ َ
َّ
وف [المائدة.]ٙ:
َعمَ ْي ُك ْـ لَ َعم ُك ْـ تَ ْش ُك ُر َ
و ُّ
ركف مف أركاف اإلسالـ ،جمع اهلل فيو العبادةَ القمبية باإلخالص وغيره،
وجمع اهلل فيو العبادةَ
الحج ٌ
َ
المالية والقوليةَ والفعميةَ .و ُّ
أعظـ
محمدا رسوؿ اهلل
وزمنو تجتمع فيو شيادةُ أف ال إلو إال اهلل وأف
ً
الحج ُ
ُ
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ركف في اإلسالـ ،وتجتمعُ فيو الصالة وانفاؽ الماؿ والصياـ لمف لـ يجد اليدي واألمر بالمعروؼ
والنيي عف المنكر والصبر و ِ
وجياد النفس ونحو ذلؾ مما فرضو
الحمـ والشفقة والرحمة والتعميـ لمخير
ُ
ُ
ُ
اجتناب المحرمات.
اهلل عز وجؿ ،ويجتمع فيو كذلؾ
ُ
ِ
محمد ىو ِّ
و ُّ
العظمى عمى َّ
أي قوٍة في
الديف
الحج آية مف آيات اهلل
جاء بو َّ
ّ
الحؽ ،فال تقدر ّ
أف َما َ
َ
كؿ ٍ
األرض أف تجمع الحجَّاج َّ
عاـ مف أطراؼ األرض ومف جميع أجناس البشر وطبقات المجتمعات
َ
يتمذذوف بالمشقَّات في األسفار ،ويفرحوف بمفارقةِ
بقموب ممموءة بالشوؽ والمحبةَّ ،
ِ
ٍ
أصناؼ الناس
و
َ َ
ِ
ِ
مشاعر
أسعد ساعات العمر ،ويعظِّموف
الحج
األصحاب واألوطاف،
األىؿ و
ُ
ويحسوف أف ساعات ّ
ّ
َ

الحج ،وينفقوف األمواؿ لمحج بسخاوة نفس وطيبة قمب ،فال يقدر عمى ذلؾ إال اهلل عز اسمو وتباركت
ّ
الن ِ
اىيـ عميو الصالة والسالـَ :وأَ ّذف ِفى َّ
وؾ ِر َجاالً َو َعمَى
اس بِاْل َح ّج َيأْتُ َ
صفاتو ،وىو القائ ُؿ لخميمو إبر َ
َّاـ َّمعمُوم ٍ
َّ ِ ِ
ِ
ُك ّؿ ِ ِ
ٍ
يف ِمف ُك ّؿ َف ّج َعميِ ٍ
ات َعَمى َما
َ
ضام ٍر َيأْت َ
ؽ لَّي ْشيَ ُدوْا َم َناف َع َليُ ْـ َوَي ْذ ُك ُروْا ْ
اس َـ المو فى أَي ْ َ
ِ
ط ِع ُموْا اْل َبائِ َس اْل َفِق َير [الحج.]ٕٛ ،ٕٚ :
يم ِة األ َْن َع ِاـ َف ُكمُوْا ِم ْنيَا َوأَ ْ
َرَزَقيُ ْـ ّمف َبي َ
ابف جرير وابف كثير وغيرىما عف ابف عباس َّ
اىيـ عميو
ذكر المفسروف ُ
أف اهلل لما َ
أمر خميَمو إبر َ
الصالة والسالـ أف ِّ
رب ،كيؼ أبمّغ الناس وصوتي ال ينفذىـ؟! فقاؿ:
يؤذف في الناس بالحج قاؿ :يا ّ
ناد وعمينا البالغ ،فقاـ عمى مقامو ،وقيؿ :عمى ِ
ِ
الح ْجر ،وقيؿ :عمى الصفا ،وقيؿ :عمى أبي قبيس،
الصوت
الجباؿ تواضعت حتى بمغ
وقاؿ :يا أييا الناس ،إف ربَّكـ قد اتخذ بيتًا فحجُّوه ،فيقاؿ :إف
َ
ُ
أجابو ُّ
كؿ شيء سمعو مف حجر ٍ
ومدر وشجر،
أرجاء األرض ،وأسمع مف في األرحاـ واألصالب ،و َ
َ
ومف كتب اهلل أنو َّ
يحج إلى يوـ القيامة(ٔ)[ٔ] .لبيؾ الميـ لبيؾ.
أخمص الني َة هلل تعالى في حجِّؾ ،و ِ
أييا المسمـِ ،
ِ
الحج ،فقد قاؿ عميو
اقتد بسيِّد المرسميف في
أعماؿ ّ

مشكورا ،عف أبي
وسعيؾ
مبرور
ًا
حجؾ
الصالة والسالـُ (( :خذوا عني مناسككـ))(ٕ)[ٕ]،
ليكوف ّ
ُ
َ
ً
ًَّ فمـ يرفث ولـ يفسؽ رجع كيوـ ولدتو
ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ(( :مف حج ً

أيضا َّ
أف رسوؿ اهلل قاؿ(( :العمرةُ
أمو)) رواه البخاري ومسمـ(ٖ)[ٖ] ،وعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو ً
إلى العم ِرة كفارةٌ لما بينيما ،و ُّ
اء إال الجنة)) رواه البخاري ومسمـ(ٗ)[ٗ]،
الحج المبرور ليس لو جز ٌ
أفضؿ العمؿ ،أفال نجاىد؟!
الجياد
ت :يا رسوؿ اهلل ،نرى
َ
َ
وعف عائشة رضي اهلل عنيا قالت :قم ُ
فقاؿ(( :ولكف أفض ُؿ الجياد ٌّ
حج مبرور)) رواه البخاري(٘)[٘].

صاحبو الني َة فيو هلل تعالى ،و َّأدى مناس َكو عمى ىدي رسوؿ اهلل ،
أخمص
الحج المبرور ىو الذي
و ّ
ُ
َ
يجامع أىمَو في ٍ
واجتنب المعاصي وأذيَّة المسمميف ،ولـ ِ
وقت ال ُّ
يحؿ لو ،وحفظ لسانو مف المغو
َ
ِ
ِّ
جمع ُّ
الصفات كاف
الحج ىذه
والباطؿ ،وكانت نفقتُو حال ً
ال ،و َ
أنفؽ في الخير بقدر ما يوفقو اهلل ،فإذا َ
مبرور.
ًا
مبرور
ًا
ِّ
العمماء ،ولتحرص ػ أييا الحاج ػ
الحج
يصح بو حجُّو،
الحاج أف يتعمَّـ ما
وعمى
َ
ويسأؿ عف أحكاـ ّ
ّ
َ
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َّ
اد بو الدخوؿ
أشد الحرص عمى اإلتياف بأركاف الحج؛ ألنو ال
الحج إال بيا ،وىي اإلحراـ والمر ُ
يصح ّ
ّ
اؼ اإلفاضة،
في النسؾ ،و
الوقوؼ بعرفة وىو أعظـ أركاف الحج لقولو (( :الحج عرفة))( ،]ٙ[)ٙوطو ُ
ُ

اجبات الحج :اإلحرُاـ مف
يقوـ بواجبات الحج ،ال يترؾ منيا ً
شيئا ،وو ُ
السعي عمى األرجح .وعميو أف َ
و ُ
المبيت بمزدلفة ،والرمي ،والحمؽ أو
المعتبر لو ،والوقوؼ بعرفة إلى غروب الشمس ،و
الميقات
ُ
َ

اؼ الوداع.
التقصير ،والمبيت بمنى ،واليدي لمف يمزمو ْ
اليدي ،وطو ُ
اؼ اإلفاضة والسعي لمف لـ ِّ
يقدـ
ويوـ النحر يجتَمع فيو
الرمي لجمرة العقبة والنحر والحمؽ وطو ُ
ُ
ُ
ُ
الحاج جمرةَ العقبة و[قَصَّر] أو حمؽ َّ
ُّ
حؿ لو ك ّؿ ما حرـ عميو
السعي في اإلفراد والقراف ،فإذا رمى
َ
حؿ لو ُّ
بعد الرمي والحمؽ َّ
كؿ شيء حتى امرأتو.
باإلحراـ إال امرأتو ،فإذا
وسعى َ
َ
طاؼ بالبيت َ
ُّ
ِّ
رمي جمرِة العقبة .ويُكثر مف
ويستحب
ع في ِ
لمحاج اإلكثار مف أفعاؿ الخير وكثرةُ التمبية حتى يشر َ

ويتضرع بالدعاء وال سيما يوـ عرفة ،فيدعو لنفسو ولممسمميف مما أصابيـ مف الكربات،
تالوة القرآف،
َّ
وعامتيـ ووالتيـ وعممائيـ لقوؿ النبي (( :خير الدعاء دعاء عرفة ،وخير
يدعو لممسمميف خاصَّتِيـ َّ

يوـ عرفة :ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو ،لو الممؾ ولو الحمد ،وىو عمى
ما ُ
قمت أنا والنبيوف قبمي َ
أحرـ كأنو حيَّة
لسانو مف الغيبة والباطؿ ،فقد كاف
كؿ شيء قدير))( .]ٚ[)ٚويحفظُ َ
ُ
بعض السمؼ إذا َ

ويبتعد عف المشاجرات والخصومات
صماء ،ال يتكمـ إال بخير ،وال يخوض فيما ال يعنيو.
َّ
ُ
عصر آخر ِ
ِ
المسمـ عمى التكبير المقيَّد ،ويبدأ وقتُو بعد ِ
أياـ
فجر يوـ عرفة إلى
والمجادالت .ويواظب
ُ

ِّ
بعد ظير يوـ العيد إلى عصر آخر أيَّاـ التشريؽ ،وصفتُو :اهلل أكبر اهلل أكبر
التشريؽ،
ولمحاج يبدأ َ
ال إلو إال اهلل ،واهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد.
لمحاج ِ
ُّ
وبر في عشر ذي الحجة ،عف ابف
ويستحب
ّ
وغيره المسارعةُ إلى ك ّؿ خير وعمؿ صالح ّ
عباس رضي اهلل عنيما قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل (( :ما مف أياـ العمؿ الصالح فييا ُّ
أحب إلى اهلل مف

ىذه األياـ)) يعني أياـ العشر ،قالوا :يا رسوؿ اهلل ،وال الجياد في سبيؿ اهلل؟! قاؿ(( :وال الجياد في

ومالو ،فمـ َيرجع مف ذلؾ بشيء)) رواه البخاري(.]ٛ[)ٛ
سبيؿ اهلل ،إال رجؿ خرَج بنفسو َ
ُع َّد ْ ِ ِ
ات واألَرض أ ِ
ٍ
ِ
يف
َّماو ُ َ ْ ُ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـَ :و َس ِارُعوْا ِإَلى َم ْغف َ ٍرة ّمف َّرّب ُك ْـ َو َجَّنة َع ْر ُ
ت لْم ُمتَّق َ
ضيَا الس َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
َِّ
الن ِ
يف َع ِف َّ
اس َوالمَّوُ ُي ِح ُّ
يف [آؿ
َّراء َوالض َّ
وف ِفى الس َّ
ب اْل ُم ْحسن َ
يف اْل َغ ْيظَ َواْل َعاف َ
َّراء َواْل َكاظم َ
يف ُينفقُ َ
الذ َ

عمراف.]ٖٔٗ ،ٖٖٔ:

ونفعنا بيدي
بارؾ اهلل لي ولكـ في القرآف العظيـ ،ونفعني وايَّاكـ بما فيو مف َ
اآليات والذكر الحكيـَ ،
سيد المرسميف وبقَولو القويـ ،أقوؿ قولي ىذا ،وأستغفر اهلل لي ولكـ ولسائر المسمميف مف ذلؾ ذنب،

فاستغفروه إنو ىو الغفور الرحيـ.

-------------------------
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الخطبة الثانية

الحمد هلل ِّ
رب العالميف ،الرحمف الرحيـ ،مالؾ يوـ الديف ،أحمد ربِّي وأشكره عمى نعمو العظيمة وآالئو

محمدا
الجسيمة .وأشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو القوي المتيف ،وأشيد أف نبينا وسيدنا
ً

عبده ورسولو الصادؽ األميف ،الميـ صؿ وسمـ وبارؾ عمى عبدؾ ورسولؾ محمد ،وعمى آلو وصحبو

أجمعيف.

أما بعد :فاتقوا اهلل وأطيعوه ،وعظموا شعائر اهلل وال تعصوه.

عشر ذي الحجة التي ستدخ ُؿ بعد أياـ أفض ُؿ األياـ عند اهلل ،سماىا اهلل تعالى
أييا المسمموف ،إف َ
مستحب
فالذكر هلل فييا
األياـ المعمومات ،كما فسَّرىا ابف عباس رضي اهلل عنيا(،]ٔ[)ٜ
في كتابو
ّ
ُ
َ
ِ
المجامع واألسوا ِ
ؽ والخموات.
في المساجد والطرؽ و

ِ
صيامو ،عف أبي
الوقوؼ بعرفة فقد شرع اهلل لؾ
يوـ عرفة ،فمو فاتؾ ػ أييا المسمـ ػ
وفي ىذه
ُ
َ
العشر ُ
قتادة رضي اهلل عنو قاؿ :سئؿ رسوؿ اهلل عف صوـ يوـ عرفة ،قاؿ(( :يكفر السنة الماضية

والباقية)) رواه مسمـ(ٓٔ)[ٕ] ،وعف ابف عمر رضي اهلل عنيما عف النبي أنو قاؿ(( :ما مف ّأياـ
فييف مف ىذه األياـ العشر ،فأكثِروا فييف مف التسبيح والتكبير
أعظـ عند اهلل وال ّ
أحب إليو العمؿ ّ
والتحميد)) رواه أحمد(ٔٔ)[ٖ] ،وكاف ابف عمر وأبو ىريرة يخرجاف إلى السوؽ ِّ
الناس
ويكبراف ،فيكبِّر ُ
بتكبيرىما ،رواه البخاري(ٕٔ)[ٗ].

وؽ َوالَ
ض ِفي ِي َّف اْل َح َّج َفالَ َرَف َ
ث َوالَ فُ ُس َ
وم ٌ
ات فَ َمف َف َر َ
أييا الحاج ،يقوؿ اهلل تعالى :اْل َح ُّج أَ ْشيٌُر َّم ْعمُ َ
وف يأُوِلي األَْل َب ِ
َّ
اؿ ِفي اْل َح ّج وما تَ ْف َعمُوْا ِم ْف َخ ْي ٍر َي ْعَم ْموُ المَّوُ وتََزَّوُدوْا َفِإ َّف َخ ْي َر َّ ِ َّ
اب
ِج َد َ
ََ
الزاد الت ْق َوى َواتقُ ِ ْ
َ
[البقرة.]ٜٔٚ :
ِ
ِ
اجعموا َّ
وصالحا
الحج توبةً لما بعده مف حياتكـ،
تمسَّكوا َ
ً
المثمى وأخالقو العميا ،و َ
بآداب اإلسالـ ُ
وتقوى لما يستقبؿ مف أمركـ ،وندما عمى ما فات مف حياتكـ ،واحمدوا اهلل تعالى واشكروه عمى ِ
نعمة
ُ َ
َ
َ
ً
األمف واإليماف ،وعمى ما َّ
ِ
أدر مف األرزاؽ
سخر مف أسباب الخيرات والعبادات ،واحمدوه عمى ما َّ

وقضى مف الحاجات ،وعمى ما صرؼ مف العقوبات والفتف واآلفات.
َِّ
عباد اهللِ ،إ َّف المَّو وم َالئِ َكتَو ي ُّ
وف َعَمى َّ
صمُّوْا َعَم ْي ِو َو َسمّ ُموْا تَ ْسِميماً
النبِ ّى ياأَيُّيَا الذ َ
صم َ
ءام ُنوْا َ
ُُ َ
يف َ
َ ََ
عشر)).
عمي صالةً واحدة صمى اهلل عميو بيا ًا
[األحزاب ،]٘ٙ :وقد قاؿ (( :مف صمَّى َّ

األوليف واآلخريف واماـ المرسميف.
فصموا وسمموا عمى ّ
سيد ّ
الميـ ِّ
صؿ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما صميت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد،

وبارؾ عمى محمد وعمى آؿ محمد كما باركت عمى إبراىيـ وعمى آؿ إبراىيـ إنؾ حميد مجيد وسمـ

كثير .الميـ وارض عف الصحابة أجمعيف...
تسميما ًا
ً
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__________

أيضا الحاكـ (ٕ )ٖٜٛ-ٖٛٛ/وصححو،
(ٔ) ىو عند ابف جرير في تفسيره ( ،)ٔٗٗ /ٔٚوأخرجو ً
والبييقي في سننو ،وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( )ٖٕ/ٙالبف أبي شيبة وابف منيع وابف المنذر
وابف أبي حاتـ.

(ٕ) أخرجو مسمـ في الحج ( )ٕٜٔٚمف حديث جابر رضي اهلل عنيما بمفظ(( :لتأخذوا مناسككـ،
فإني ال أدري لعمي ال أحج بعد حجتي ىذه)).

(ٖ) أخرجو البخاري في الحج (ٕٔ٘ٔ) ،ومسمـ في الحج (ٖٓ٘ٔ).
(ٗ) أخرجو البخاري في الحج (ٖ ،)ٔٚٚومسمـ في الحج (.)ٖٜٔٗ
(٘) أخرجو البخاري في الحج (ٕٓ٘ٔ).

( )ٙأخرجو أحمد (ٗ ،)ٖٜٓ/وأبو داود في المناسؾ ،باب :مف لـ يدرؾ عرفة ( ،)ٜٜٔٗوالترمذي

في الحج ،باب :ما جاء فيمف أدرؾ اإلماـ بجمع فقد أدرؾ الحج ( ،)ٜٛٛوالنسائي في الحج ،باب:

فرض الوقوؼ بعرفة ( ،)ٖٓٔٙوابف ماجو في المناسؾ ،باب :مف أتى عرفة قبؿ الفجر ليمة جمع
(ٖ٘ٔٓ) ،قاؿ الترمذي" :ىذا حديث حسف صحيح" ،وصححو ابف الجارود ( ،)ٗٙٛوابف خزيمة
(ٕٕ ،)ٕٛوابف حباف (ٕ ،)ٖٜٛوالحاكـ (ٔ ،)ٖٗٙ/وىو في صحيح الترمذي (٘ٓ.)ٚ

( )ٚأخرجو الترمذي في الدعوات ،باب :في دعاء يوـ عرفة (٘ )ٖ٘ٛمف حديث عبد اهلل بف عمرو
بف العاص رضي اهلل عنيما ،وقاؿ" :حديث غريب" ،ولو شواىد مف حديث عمي وأبي ىريرة .قاؿ

األلباني في السمسمة الصحيحة (ٖٓ٘ٔ)" :وجممة القوؿ أف الحديث ثابت بمجموع ىذه الشواىد ،واهلل

أعمـ".

( )ٛأخرجو البخاري في الجمعة ( )ٜٜٙبنحوه.

( )ٜأخرجو عنو البخاري معمقًا بصيغة الجزـ في العيديف ،باب :فضؿ العمؿ في أياـ التشريؽ ،وقد
وصمو عبد بف حميد ،وابف مردويو كما في الفتح البف حجر (ٕ )ٕ٘ٛ/وصحح إسناد ابف مردويو.
(ٓٔ) أخرجو مسمـ في الصياـ (ٕ.)ٔٔٙ

(ٔٔ) أخرجو أحمد (ٕ ،)ٚ٘/والبييقي في الشعب (ٓ٘ ،)ٖٚقاؿ أحمد شاكر في تعميقو عمى المسند
(" :)٘ٗٗٙإسناده صحيح" ،ولو شاىد مف حديث ابف عباس عند الطبراني في الكبير (ٖ،)ٔٔٓ/

جود إسناده المنذري في الترغيب (ٕ ،)ٕٗ/وقاؿ الييثمي في المجمع (ٗ" :)ٔٚ/رجالو رجاؿ
ّ
الصحيح".

معمقا في كتاب العيديف ،باب :فضؿ العمؿ في أياـ التشريؽ ،وقد وصمو أبو
(ٕٔ) أخرجو البخاري ً
بكر عبد العزيز بف جعفر في الشافي ،والقاضي أبو بكر المروزي في العيديف ،كما في فتح الباري

البف رجب (.)ٛ/ٜ
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