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احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هبداه .أما بعد :
فكما ال خيفى عليكم أن اهلل تعاىل فضّل بعض األيام والليايل والشهور على بعض ،حسبما اقتضته
حكمته البالغة؛ ليجدّ العباد يف وجوه الرب،ويكثروا فيها من األعمال الصاحلة،
قال ابن رجب رمحه اهلل-
"كما جعل بعض األيّام والليايل أفضلَ مِن بعض ،وجعل ليلة القَدْر خريًا من ألفِ شهر ،وأقسم
بالعشر ،وهي عشْر ذي احلجة على الصّحيح ،وما يف هذه املواسم الفاضلة موسمٌ إالَّ وهلل -تعاىل-

فيه وظيفةٌ من وظائف طاعتِه ،يُتقرّب بِها إليه ،وهلل فيه لطيفةٌ من لطائف نفحاته ،يُصيب هبا من يعود بفضله
ورمحته عليه؛ فالسّعيد من اغتنم مواسم الشُّهور واأليام والساعات ،وتقرّب فيها إىل مواله مبا فيها من
وظائف الطَّاعات؛ فعسى أن تصيبه نفحةٌ من تلك النفحات ،فيسْعد هبا سعادةً يأمن بعدها من النار وما فيها
من اللَّفحات"

" لطائف املعارف البن رجب رمحه اهلل ( ص ) 40

ومن فضائل هذه العشر  :ـ
أن اهلل اقسم هبا وهذا يدل على فضلها وشرفها كما يف قوله تعاىل
قال تعاىل{ :والْفَجْرِ  .ولَيالٍ عشْرٍ} [الفجر . ]2-1:عن عكرمة يف قول اهلل تعاىل:
{والْفَجْرِ  .ولَيالٍ عشْرٍ} قال( :الفجر) الصبح و(ليال عشر) عشر األضحى .وعن قتادة يف قوله
عز وجل{ :والْفَجْرِ  .ولَيالٍ عشْرٍ} قال :كنا حندث أهنا عشر األضحى.
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سئل مسروق عن قوله عز وجل{ :والْفَجْرِ  .ولَيالٍ عشْرٍ} قال :هي أفضل أيام السنة".
قال ابن كثري يف تفسريه:ـ
(والليايل العشر املراد هبا عشر ذي احلجة كما قاله ابن عباس وابن الزبري وجماهد وغري واحد من
السلف واخللف) .و قد أقسم اهلل هبا مما يدل على كماهلا"انتهى
( تفسري

ابن كثري ( )(4/535

ـ ومن فضائلها إهنا هي األيام املعلومات اليت أمر اهلل تعاىل فيه بذكره :ـ

قال تعاىل{ :وأَذِّن فِي النّاسِ بِالْحجِّ يأْتُوكَ رِجاالً وعلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأْتِني مِن كُلِّ فَجٍّ عمِيقٍ  .لِيشْهدُوا
منافِع لَهُمْ ويذْكُرُوا اسْم اللَّهِ فِي أَيّامٍ مّعْلُوماتٍ علَى ما رزَقَهُم مِّن بهِيمةِ األَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها
وأَطْعِمُوا الْبائِس الْفَقِري} [احلج.]28-27:
ـ ومن فضائل هذه العشر:ـ
أن فيها يوم عرفة ،هذا اليوم العظيم يوم املباهاة والعتق واملغفرة ،ومن فضل صيامه :ما أخرجه مسلم
يف صحيحه عن أبي قتادة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال« :يكفر السنة
املاضية والباقية " » .رواه مسلم "
و عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فيه عبداً من
النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي هبم املالئكة فيقول :ما أراد هؤالء؟ »
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ـ ومن فضائل هذه العشرأن فيها يوم النحر:ـ
وهو يوم عيد األضحى وقد ورد يف فضله قول النيب -صلّى اهلل عليه وسلّم -فيه( :إنّ أعظم األيّامِ
عند اللَّهِ تباركَ وتعالَى يومُ النّحرِ ثمّ يومُ القُرِّ)
" صحيح أبي داود رقم" 17٦٥

ـ وأخرج الرتمذي يف سننه عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال« :ما عمل آدمي من عمل
يوم النحر أحب إىل اهلل من إهراق الدم إهنا لتأتى يوم القيامة بقروهنا وأشعارها وأظالفها وإن الدم ليقع من
اهلل مبكان قبل أن يقع من األرض فطيبوا هبا نفساً ».رواه ابن ماجه (  ) 312٦والرتمذي ( ) 1493

ـ وقد صحت األحاديث يف فضل العمل فيهن ،فعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم( :ما من أيام العمل الصاحل فيها أحب إىل اهلل من هذه األيام ـ يعين أيام العشر ـ قالوا :يا
رسول اهلل ،وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال :وال اجلهاد يف سبيل اهلل ،إال رجل خرج بنفسه وماله ثم مل
يرجع من ذلك بشيء) ( رواه البخار ي ) .
ـ وعن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال( :كنت عند رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:
فذكرت له األعمال فقال :ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشرـ قالوا :يا رسول اهلل ،اجلهاد يف
سبيل اهلل؟ فأكربه .فقال :وال اجلهاد إال أن خيرج رجل بنفسه وماله يف سبيل اهلل ،ثم تكون مهجة
نفسه فيه) " رواه أمحد وحسنه األلباني "
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وغريها من األحاديث يف بيان فضل هذه العشر
ـ وان للعامل فيها أفضل من اجملاهد يف سبيل اهلل الذي رجع بنفسه وماله!!
وقوله صلى اهلل عليه وسلم (العمل الصاحل )يشمل مجيع االعمال الصاحلة بدون استثناء.
قال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل  :ـ
"وقد دل هذا احلديث على أن العمل يف أيامه أحب إىل اهلل من العمل يف أيام الدنيا من غري استثناء شيء
منها وإذا كان أحب إىل اهلل فهو أفضل عنده ،وإذا كان العمل يف أيام العشر أفضل وأحب إىل اهلل من

العمل يف غريه من أيام السنة كلها صار العمل فيه وإن كان مفضوالً أفضل من العمل يف غريه وإن
كان فاضالً "

( لطائف املعارف :صـ) 3٦٥

ـ وقال ابن حجر رمحه اهلل  :ـ
(والذي يظهر أن السبب يف امتياز عشر ذي احلجة ملكان اجتماع أمهات العبادة فيه ،وهي الصالة
والصيام والصدقة واحلج ،وال يتأتى ذلك يف غريه)

" انتهى كالمه فتح الباري " 4٦0/2

ـ فعلى املسلم أن يبادر ويسارع يف هذه التجارة الراحبة مع اهلل..
ورد يف األثر« :إن لربكم يف أيام دهركم لنفحات أال فتعرضوا هلا فلعل أحدكم أن
تصيبه نفحة منها فال يشقى بعدها أبدا».
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وكان السلف يعظمون هذه العشر ويظهرون فيها الذكر وتعلو أصواهتم بالتهليل و التكبري
والتحميد فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:

(ما من أيام أعظم عند اهلل وال أحب إليه العمل فيهن من هذه األيام العشر ،فأكثروا فيهن من التهليل
والتكبري والتحميد) [رواه أمحد].

ـ وقال البخاري رمحه اهلل :ـ
كان ابن عمر وأبو هريرة رضي اهلل عنهما خيرجان إىل السوق يف أيام العشر يكربان ويكرب
الناس بتكبريها .وقال :وكان عمر يكرب يف قبته مبنى فيسمعه أهل املسجد فيكربون ،ويكرب
أمهل األسواق حتى ترتج منى تكبرياً.
ـ وكان ابن عمر يكرب مبنى تلك األيام وخلف الصلوات وعلى فراشه ،ويف فسطاطه وجملسه وممشاه
تلك األيام مجيعاً.
ـ وكان سعيد بن جبري رمحه اهلل" :إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه"
(رواه الدارمي بإسناد حسن) .وروي عنه أنه قال" :ال تطفئوا سرجكم ليايل العشر" كناية عن
القراءة والقيام .
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ـ وكان السلف الصاحل يتحرون البذل يف هذه العشر (فكان حكيم بن حزام يقف بعرفة ومعه
مئة بدنة مقلدة ومئة رقبة فيعتق رقيقه فيضج الناس بالبكاء والدعاء يقولون :ربنا هذا عبدك قد أعتق
عبيده وحنن عبيدك فأعتقنا)
ـ قال اإلمام ابن رجب رمحه اهلل:
"ملا كان اهلل سبحانه قد وضع يف نفوس عباده املؤمنني حنينا إىل مشاهدة بيته احلرام ،وليس كل أحد
قادرا على مشاهدته كل عام ،فرض على املستطيع احلج مرة واحدة يف عمره ،وجعل موسم
العشر مشرتكا بني السائرين والقاعدين ( ".لطائف املعارف ص ) 29٥

ـ وهذه أبواب اخلريات واملغفرة اقبلت فاهنلوا ومشروا إليها عباد اهلل..
من الذكر والدعاء،وحتقيق التوحيدو اإلخالص واخلوف والرجاء واحملبة واإلنابة ،وإقامة الصالة ،
والصيام وتالوة القران ،واإلكثار من نوافل العبادات واحلج والعمرة،واألضحية ،وبر الوالدين وصلة
األرحام وإفشاء السالم واطعام الطعام ،والرب واإلحسان وطلب العلم ونشره،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر،وإماطة األذى،واكرام الضيف،والنفقة على األهل،وقضاء احلوائج،وإغاثة
امللهوف،وأداء األمانات وغض البصر،وحفظ اللسان واجلوارح.
واسباغ الوضوء،والصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم ،والتوبة،واالستغفار
وغريها من شعب اإلميان..
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د  .قذلة حممد القحطاني

قطوف األثر يف فضل العشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جعلين اهلل وإياكم من اسبق السابقني إليه وممن يعظم شعائره ،ووفقنا مجيعا ملا حيبه ويرضاه من
األقوال واألفعال  .واحلمد هلل رب العاملني.
مجع الفقرية إىل عفو رهبا القدير/
قذلة القحطاني
يوم اجلمعة 1ذي احلجة 1440
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