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اغتنام عشر ذى الحجة

ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى �آله و�صحبة و�سلم
ف�إن من �سنن اهلل يف الكون �سنة الإ�صطفاء فلقد ا�صطفى اهلل بع�ض النبيني على
بع�ض
وا�صطفى بع�ض املالئكة على بع�ض وا�صطفى بع�ض ال�شهور على بع�ض وا�صطفى
بع�ض الأيام على بع�ض ومن الأيام التي ا�صطفاها اهلل وف�ضلها على غريها �أيام الع�شر
فتعالوا بنا لنتعرف على ف�ضلها و�أف�ضل الأعمال فيها
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اغتنام عشر ذى الحجة

أوالً:فضلها من القرآن والسنة
ال َع ْش ٍر (»)2
-1قال اهلل
تعالى»وال َ
ْف ْج ِر (َ )1و َل َي ٍ
َ
قال ابن كثري :والليايل الع�شر :املراد بها ع�شر ذي احلجة .كما قاله ابن عبا�س ،وابن الزبري،
وجماهد ،وغري واحد من ال�سلف واخللف

اس
اب ِن َع َّب ٍ
-2ع ْن ْ
َ
™

� َل ِمنْهَ ا ف هَ ِذ ِه َقالُوا َولاَ
َع ْن ال َّن ِب ِّي �صَ َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم �أَنَّ ُه َقا َل َما الْعَ َم ُل فيِ �أَيَّ ٍام �أَ ْف ضَ
اد ِ�إلاَّ َر ُج ٌل َخ َر َج يُ َخ ِاط ُر ِبن َْف ِ�س ِه َو َما ِل ِه َفلَ ْم يَ ْر ِجعْ ِب�شَ ْي ٍء»
الهَ ُ
الهَ ُ
اد َقا َل َولاَ ِ
جْ ِ

™

رواه البخاري
الراوي :عبدالله بن عبا�س املحدث :البخاري  -امل�صدر� :صحيح البخاري  -ال�صفحة �أو
الرقم 969 :خال�صة حكم املحدث�[ :صحيح]
ويف رواية «ما من عمل �أزكى عند اهلل »..ويف �أخرى»ما من �أيام �أعظم عند اهلل »..ويف
�أخرى ما من �أيام العمل ال�صالح فيها �أحب �إىل اهلل»..

-3عن جابر قال:
قال �صلى اهلل عليه و�سلم �أف�ضل �أيام الدنيا �أيام الع�شر »..رواه ابن حبان و�أبو يعلى
و�صححه العالمة الألباين  -الراوي :جابر بن عبدالله املحدث :الألباين  -امل�صدر� :صحيح
اجلامع  -ال�صفحة �أو الرقم1133 :
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اغتنام عشر ذى الحجة

خال�صة حكم املحدث� :صحيح

ثانياً:األعمال الصالحة فيها
لقد وردت العديد من الآثار التي تدل على اجتهاد ال�سلف يف هذه الأيام فهذا �سعيد بن جبري
«�إذا دخلت �أيام الع�شر اجتهد يف العبادة اجتهاد ًا كبري ًا حتى ما يكاد يقدر عليه» وكان يقول
ال تطفئوا �سرجكم ليايل الع�شر »..يعني �أكرثوا من قيام الليل و�أهم الأعمال يف هذه الأيام

-1الصيام
َعنْ ُه َن ْي َد َة ْب ِن َخالِدٍ َعنْ ا ْم َر�أَ ِت ِه َعنْ َب ْع ِ َ
�ض �أ ْز َو ِاج ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َقا َلتْ
َكانَ َر ُ�سو ُل ال َّل ِه َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ُ�صو ُم ِت ْ�س َع ذِي الحْ ِ َّج ِة َو َي ْو َم ع ُ
َا�شو َرا َء َوثَلاَ َث َة �أَ َّي ٍام ِمنْ
ي ِمنْ َّ
ي�س» رواه �أبو داود و�صححه العالمة الألباين
ال�شه ِْر َوالخْ َ ِم َ
ُك ِّل َ�شه ٍْر �أَ َّو َل ا ْث َن نْ ِ

وبخا�صة يوم عرفة .
الراوي :بع�ض �أزواجه �صلى الله عليه و�سلم املحدث :الألباين  -امل�صدر� :صحيح الن�سائي
 ال�صفحة �أو الرقم 2416 :خال�صة حكم املحدث� :صحيحال ْن َ�ص ِاريِّ َر ِ�ض َي ال َّل ُه َع ْن ُه
َعنْ �أَ ِبي َق َتا َد َة َْ أ
ا�ض َي َة
َأ َّن َر ُ�سو َل اللهَّ ِ َ�ص َّلى اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم ُ�س ِئ َل َع ْن �صَ ْو ِم يَ ْو ِم َع َر َف َة َف َقا َل يُ َك ِّف ُر َّ
ال�سنَ َة المَْ ِ
اق َي َة» رواه مسلم  -الراوي :أبو قتادة األنصاري الحارث بن ربعي المحدث :ابن
وَالْ َب ِ

عبدالبر  -المصدر :التمهيد  -الصفحة أو الرقم261/12 :
خالصة حكم المحدث :إسناده حسن صحيح
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-2اإلكثار من ذكر اهلل
ات»..احلج28
وم ٍ
اس َم هَّ ِ
قال الله تعاىل» َو َي ْذ ُك ُروا ْ
الل ِفي َأ َّي ٍ
ام َم ْع ُل َ
يق
ات �أَ َّيا ُم الْ َع ْ�ش ِر َو ْ أ
ا�س َوا ْذ ُك ُروا ال َّل َه فيِ �أَ َّي ٍام َم ْعلُو َم ٍ
َقا َل ا ْب ُن َع َّب ٍ
الَ َّيا ُم المْ َ ْعدُو َداتُ �أَ َّيا ُم ال َّت ْ�ش ِر ِ
ا�س
ب ِان َو ُي َك رِّ ُ
وق فيِ �أَ َّي ِام الْ َع ْ�ش ِر ُي َك رِّ َ
ب ال َّن ُ
َو َكانَ ا ْب ُن ُع َم َر َو�أَبُو ُه َر ْي َر َة َي ْخ ُر َج ِان ِ�إلىَ ُّ
ال�س ِ
م َّم ُد ْب ُن َع ِل ٍّي َخ ْل َف ال َّنا ِف َل ِة»البخاري
ب حُ َ
ِب َت ْك ِب ِريهِ َما َو َك رَّ َ

-3األضحية
َعنْ �أَ ِبي ُه َر ْي َر َة َ�أنَّ َر ُ�سو َل ال َّل ِه َ�ص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َقا َل « َم ْن َكا َن لَ ُه َ�سعَ ٌة َو مَ ْ
ل يُ�ضَ ِّح فَلاَ يَ ْق َربَ َّن
ُم�صَلاَّ نَا » رواه ابن ماجة و�أحمد وح�سنة العالمة الألباين  -الراوي� :أبو هريرة املحدث:
الألباين  -امل�صدر� :صحيح ابن ماجه  -ال�صفحة �أو الرقم2549 :
خال�صة حكم املحدث :ح�سن

-4العمرة
فعن ابن عمر قال لأن �أعتمر يف ذي احلجة �أحب �إيل من �أن �أعتمر يف الع�شرين «رواه ابن
جريريف تف�سريه .يعني الع�شر الأواخر من رم�ضان والع�شر الأول من حمرم

-5اإلكثار من الدعاء
عن �أبي مو�سى الأ�شعري قال هذه الأيام املعلومات الت�سع التي ذكر الله يف القر�آن ال يرد
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فيهن الدعاء» رواه الفريابي يف «كتاب العيدين»
قال �صلى الله عليه و�سلم "لي�س �شيء �أكرم على اهلل من الدعاء"الرتمذي وقال العالمة
الألباين ح�سن  -الراوي� :أبو هريرة املحدث :ابن حبان  -امل�صدر :بلوغ املرام  -ال�صفحة
�أو الرقم 454 :خال�صة حكم املحدث� :صحيح
وكن على يقني �أن لن حترم من خري ي�صيبك بهذا الدعاء» قال �صلى الله عليه و�سلم قال "ما
من م�سلم يدعو بدعوة لي�س فيها �إثم وال قطيعة رحم �إال �أعطاه اهلل بها �إحدى ثالث �إما �أن
يعجل له دعوته و�إما �أن يدخرها له يف الآخرة و�إما �أن ي�صرف عنه من ال�سوء مثلها «قالوا
�إذا نكرث قال اهلل �أكرث "رواه �أحمد وقال العالمة الألباين ح�سن �صحيح  -الراوي� :أبو
�سعيد اخلدري املحدث :الألباين  -امل�صدر� :صحيح الرتغيب  -ال�صفحة �أو الرقم1633 :
خال�صة حكم املحدث :ح�سن �صحيح

-6ختمة قرآن في أيام العشر
وقال �صلى الله عليه و�سلم  « :من قر�أ حرفا من كتاب اهلل فله به ح�سنة واحل�سنة بع�شر
�أمثالها ال �أقول �آمل حرف ولكن �ألف حرف والم حرف وميم حرف » رواه الرتمذي
وقااللعالمة الألباين �صحيح  -الراوي :عبدالله بن م�سعود املحدث :الألباين  -امل�صدر:
�صحيح الرتغيب  -ال�صفحة �أو الرقم 1416 :خال�صة حكم املحدث� :صحيح
ختمة كاملة يف هذه الع�شر على الأقل� ..أنزل �آيات القر�آن على قلبك دواء  ..ابحث عن دواء
لقلبك يف القر�آن  ..فت�أمل كل �آية  ..وت�أمل كل كلمة  ..وت�أمل كل حرف �..أن ثالثة �أجزاء على
ح�ساب احلرف بع�شرة ح�سنات تعادل ن�صف مليون ح�سنة يوميًا  ..هيا انطلق  ..ن�صف
مليون ح�سنة مك�سب يومي �صايف من القر�آن فقط ..
www.rasoulallah.net
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-7مشروع قناطير الحسنات
قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم  « :من قام بع�شر �آيات مل يكتب من الغافلني ومن قام
مبائة �آية كتب من القانتني ومن قام ب�ألف �آية كتب من املقنطرين » رواه �أبو داود وقال
العالمة الألباين ح�سن �صحيح.
الراوي :عبدالله بن عمرو بن العا�ص املحدث :الألباين  -امل�صدر� :صحيح ابن خزمية -
ال�صفحة �أو الرقم 1144 :خال�صة حكم املحدث� :إ�سناده جيد
ف�إذا قمت الليل ب�ألف �آية فلك يف كل ليلة قناطري جديدة من اجلنة ،وهذا يعني قراءة �آخر
جزئني من القر�آن ملن �أراد القيام ب�ألف �آية

-8محبة تدخل الجنة
قال النبي �صلى الله عليه و�سلم « �إن من عباد اهلل لأنا�سا ما هم ب�أنبياء وال �شهداء يغبطهم
الأنبياء وال�شهداء يوم القيامة مبكانهم من اهلل تعاىل »  ،قالوا  :يار�سول اهلل تخربنا من
هم ! قال « هم قوم حتابوا بروح اهلل على غري �أرحام بينهم وال �أموال يتعاطونها فو اهلل
�إن وجوههم لنور و�إنهم على نور ال يخافون �إذا خاف النا�س وال يحزنون �إذا حزن النا�س وقر�أ
هذه الآية { �أال �إن �أولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم يحزنون } » .رواه الن�سائي وقال
العالمة الألباين �صحيح  -الراوي :عمر بن اخلطاب املحدث :الألباين  -امل�صدر� :صحيح
الرتغيب  -ال�صفحة �أو الرقم 3026 :خال�صة حكم املحدث� :صحيح لغريه
ف�أقرتح عليك على الأقل مرة واحدة يف الأيام الع�شر تدعو فيها �أ�صحابك للإفطار عندك ،قبل
الإفطار بربع �ساعة ال تن�ساهم من دعائك  ،وما �أجمال املكاملات والر�سائل الهاتفية التي تخرب
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فيها بحبك لهم ارفع �شعار»�إين �أحبك يف الله»

 -9صلة األرحام
قال �صلى الله عليه و�سلم «ومن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فلي�صل رحمه» متفق عليه
ف�إن عجزت لبعد امل�سافة و�ضيق الوقت فال تعجز عن االت�صال فلقد قال �صلى الله عليه و�سلم
«بلوا �أرحامكم ولو بال�سالم»رواه ابن حبان يف الثقات وقال العالمة الألباين �صحيح
الراوي - :املحدث :الزرقاين  -امل�صدر :خمت�صر املقا�صد  -ال�صفحة �أو الرقم277 :
خال�صة حكم املحدث :ح�سن لغريه

 -10مشروع عيادة المريض
قال �صلى الله عليه و�سلم يقول "ما من م�سلم يعود م�سلما غدوة �إال �صلى عليه �سبعون
�ألف ملك حتى مي�سي و�إن عاد ع�شية �إال �صلى عليه �سبعون �ألف ملك حتى ي�صبح وكان له
خريف يف اجلنة» رواه الرتمذي وقااللعالمة الألباين �صحيح
الراوي :علي بن �أبي طالب املحدث :الألباين  -امل�صدر� :صحيح الرتغيب  -ال�صفحة �أو
الرقم 3476 :خال�صة حكم املحدث� :صحيح
فال حترم نف�سك من هذا الأجر ف�إن مل تعرف مري�ضا فامل�ست�شفيات ممتلأه باملر�ضى و ال
تن�سى �أن ت�أخذ معك �صديقا....

 -11مشروع سرور تدخله على قلب مسلم
عن عبد الله بن عمر ر�ضي الله عنهما �أن رجال جاء �إىل ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
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فقال يا ر�سول اهلل �أي النا�س �أحب �إىل اهلل فقال �أحب النا�س �إىل اهلل �أنفعهم للنا�س و�أحب
الأعمال �إىل اهلل عز وجل �سرور تدخله على م�سلم تك�شف عنه كربة �أو تق�ضي عنه دينا �أو
تطرد عنه جوعا ولأن �أم�شي مع �أخ يف حاجة �أحب �إيل من �أن �أعتكف يف هذا امل�سجد
يعني م�سجد املدينة» رواه ابن �أبي الدنيا وقال العالمة الألباين ح�سن
الراوي :عبدالله بن عمرو بن العا�ص املحدث :املنذري  -امل�صدر :الرتغيب والرتهيب -
ال�صفحة �أو الرقم 347/3 :خال�صة حكم املحدث[ :ال يتطرق �إليه احتمال التح�سني]
فتوجه �إىل �أ�سرة فقرية فاق�ض عنها دينا �أو �أ�سعدها بجزء من املال �أو بقدر من الطعام جتد
ذلك عند ربك يوم �أن تلقاه

-12مشروع انتظار الصالة في المسجد
عن عبد الله بن عمرو ر�ضي الله عنهما قال �صلينا مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
املغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم م�سرعا
قد حفزه النف�س قد ح�سر عن ركبتيه قال �أب�شروا هذا ربكم قد فتح بابا من �أبواب ال�سماء
يباهي بكم املالئكة يقول انظروا �إىل عبادي قد ق�ضوا فري�ضة وهم ينتظرون �أخرى» رواه
ابن ماجه وقال العالمة الألباين �صحيح  -الراوي :عبدالله بن عمرو بن العا�ص املحدث:
العراقي  -امل�صدر :طرح الترثيب  -ال�صفحة �أو الرقم366/2 :
خال�صة حكم املحدث� :إ�سناده �صحيح

-13مجلس علم في المسجد
وعن �أبي �أمامة عن النبي �صلى الله عليه و�سلم قال من غدا �إىل امل�سجد ال يريد �إال �أن يتعلم
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خريا �أو يعلمه كان له ك�أجر حاج تاما حجته « رواه الطرباين وقال العالمة الألباين ح�سن
�صحيح  -الراوي� :أبو �أمامة املحدث :املنذري  -امل�صدر :الرتغيب والرتهيب  -ال�صفحة �أو
الرقم 84/1 :خال�صة حكم املحدث� :إ�سناده ال ب�أ�س به

 -14توبة ماحية
عن �أبي طويل �شطب املمدود �أنه �أتى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال �أر�أيت من عمل
الذنوب كلها ومل يرتك منها �شيئا وهو يف ذلك مل يرتك حاجة وال داجة �إال �أتاها فهل
لذلك من توبة قال فهل �أ�سلمت قال �أما �أنا ف�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل و�أنك ر�سول اهلل قال
تفعل اخلريات وترتك ال�سيئات فيجعلهن اهلل لك خريات كلهن قال وغدراتي وفجراتي
قال نعم قال اهلل �أكرب فما زال يكرب حتى توارى " رواه البزار والطرباين وقال العالمة
الألباين �صحيح -   الراوي� :أبو طويل �شطب املمدود املحدث :املنذري  -امل�صدر :الرتغيب
والرتهيب  -ال�صفحة �أو الرقم 128/4 :خال�صة حكم املحدث� :إ�سناده جيد قوي

-15عمل قليال وأجر كثيرا
وذلك عن طريق الدعوة فرب عبد �صام يوما يف هذه الع�شر ويف ميزانه �ألف يوم بتبليغه
النا�س بف�ضل هذه الأيام وكم من عبد ختم القر�آن مرة ويف ميزانه ع�شرات من اخلتمات
ب�سبب الدعوة فاجتهد يف تعليم النا�س ف�ضل هذه الأيام وتعريفهم بالأعمال ال�صاحلة فيها
وعلى قدر تعبك يكون �أجرك ،قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم":من دل على خري فله
مثل �أجر فاعله �أو عامله" رواه ابن حبان وقال العالمة الألباين �صحيح
الراوي� :أبو م�سعود عقبة بن عمرو املحدث :الألباين  -امل�صدر� :صحيح الرتغيب -
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ال�صفحة �أو الرقم 116 :خال�صة حكم املحدث� :صحيح

 -16قصور الجنة
عن ام �سلمة ر�ضى الله عنها انها �سمعت ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم يقول " :ما من
عبد م�سلم ي�صلي هلل كل يوم ثنتي ع�شرة ركعة تطوعا  ،غري فري�ضة � ،إال بني اهلل له بيتا يف
اجلنة � .أو �إال بني له بيت يف اجلنة"  .قالت �أم حبيبة  :فما برحت �أ�صليهن بعد  .وقال عمرو
 :ما برحت �أ�صليهن بعد  .وقال النعمان  ،مثل ذلك  .ويف رواية " :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم "ما من عبد م�سلم تو�ض�أ ف�أ�سبغ الو�ضوء ثم �صلى هلل كل يوم « فذكر مبثله
" رواه م�سلم  -الراوي� :أم حبيبة رملة بنت �أبي �سفيان املحدث :م�سلم  -امل�صدر� :صحيح
م�سلم  -ال�صفحة �أو الرقم 728 :خال�صة حكم املحدث� :صحيح
اطبع وان�شر وعرف النا�س بهذه الورقة يعطيك الله من اخلري ما ال يعرف قدره �إال الله
تعاىل
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