الفضائل العشر لعشر ذي الحجة
للشيخ السيد مراد سلامة

اخلطبة األوىل
احلمد هلل الذي دعا عباده املؤمنني إىل حج بيته احلرام؛ ليشهدوا منافع هلم ،وليذكروا اسم
اهلل على ما رزقهم من بهيمة األنعام ،حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونشهد أن ال
إله إال اهلل وحده ال شريك له ،ونشهد أن حممدًا عبده ورسوله ،أرسله بني يدي الساعة
بشريًا ونذيرًا ،وداعيًا إىل اهلل بإذنه وسراجًا منريًا.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك حممد ،وارض اللهم عن آله ،ومن دعا بدعوته،
وعمل بسنته ،ونصح ألمته ،وسلم تسليمًا كثريًا.
إىل ذي احلجَّة الشهر احلرام

أال يا باغي اخلريات أ ْقبِل
به العشر األوائل حني هلت

أحــب الـلـــه خـــيـــرا لألنام

بها النفحات من فيض ونور

وعــــــــــــــرفات فَشمَِّرْ للصيام

بها النحر الذي قد قال فيه

إلـــــــــــه العرش ذكرا لألنام

بها امليالد يبدأ من جديد

إذا ما القلب طُهر من سقام

وباحلسنات فرج كل ذنب

إذا شئت الوصول إىل املرام
فــــــــإن الشهر شهرٌ للكرام

أال يا باغي اخلريات أقبل

وال تركنْ إىل الفعل احلرام

إذا استهواك شيطانٌ فأدبر

اعلم علمين اهلل وإياك :أن هلذه األيام املبارك فضائل ليست لغريها من سائر األيام حيث
فضلها رب األنام ونبينا اهلمام – صلى اهلل عليه وسلم – وهاك بيانها من حمكم القران ومن
سنة النيب العدنان – صلى اهلل عليه وسلم –
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-1أن اهلل تعاىل أقسم بها :إخوة اإلسالم :من فضائل تلك األيام الفاضلة أن اهلل تعاىل أقسم
بها وإذا أقسم اهلل بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله ،إذ العظيم ال يقسم إال بالعظيم،
قال {والْفَجْرِ ( )1ولَيالٍ عشْرٍ ( )2والشَّفْعِ والْوتْرِ } [الفجر]3 - 1 :
والليالي العشر هي عشر ذي احلجة ،وهذا ما عليه مجهور املفسرين واخللف ،وقال ابن
كثري يف تفسريه :وهو الصحيح.
عن جابر ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال" :إن العشر عشر األضحى ،والوتر يوم
عرفة ،والشفع يوم النحر" .ورواه النسائي
-2أنها األيام املعلومات اليت شرع فيها ذكره :و اعلم بارك اهلل فيك – أن هذه األيام أيام
ذكر و تسبيح و تهليل قال تعاىل( :ويذكروا اسم اهلل يف أيام معلومات على ما رزقهم من
بهيمة األنعام) [احلج ]22:ومجهور العلماء على أن األيام املعلومات هي عشر ذي احلجة،
منهم ابن عمر وابن عباس.
-3أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شهد هلا بأنها أفضل أيام الدنيا:
ولقد كشف لنا النيب – صلى اهلل عليه وسلم الغطاء عن فضائل تلك األيام فأخربنا سيد
األنام-صلى اهلل عليه وسلم-بأنها أفضل أيام الدنيا وأن العمل فيها أفضل من غريها
عن 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 البخاري].
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 وحسن إسناده األلباني].
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-4أن فيها يوم عرفة :أن هذه األيام تشتمل على يوم هو افضل أيام الدنيا على اإلطالق أال
و هو يوم عرفة يوم العتق من النار يوم املباهاة يوم تقال العثرات و ترفع الدرجات و يتجلى
فيه رب األرض و السماوات عقبة بن عامر  -رضي اهلل عنه  : -أَنَّ رسول اللَّهِ -صلى اهلل
عليه وسلم -قال« :يومُ عرفةَ  ،ويومُ النَّحرِ  ،وأيامُ التشريق  :عيدُنا أهل اإلِسالم  ،وهي
أيامُ أكل وشُرْب» .أخرجه أبو داود ،والرتمذي ،والنسائي
-5أن فيها يوم النحر:
و من فضائل العشر أن فيها يوم النحر و لذلك اليوم فضائل عظيمة ،عبد اهلل بن قرط -
رضي اهلل عنه  :-أنَّ النيب -صلى اهلل عليه وسلم-قال « :إنَّ أ ْعظَم األيَّامِ عند اهلل  :يومُ
النَّحر  ،ثم يومُ القَرِّ  ،قال ثور :هو اليوم الثاني ...احلديث» أخرجه أبو داود.
-6اجتماع أمهات العبادة فيها :ويف هذه العشر جتتمع أمهات الطاعات وأمهات الفرائض
فهي إعالن لوحدانية اهلل تعاىل – و هذا هو الركن األول من أركان اإلسالم و فيها تقام
الصلوات و خترج الصدقات و حيج بيت رب األرض و السماوات قال احلافظ ابن حجر يف
الفتح( :والذي يظهر أن السبب يف امتياز عشر ذي احلجة ملكان اجتماع أمهات العبادة
فيه ،وهي الصالة والصيام والصدقة واحلج ،وال يتأتى ذلك يف غريه).
اخلطبة الثانية
-7أنها األيام العشر اليت أمتها اهلل ملوسى عليه السالم
و من بني تلك الفضائل أنها العشر اليت امتها اهلل تعاىل لكليمه موسى عليه السالم قال
تعاىل( :وواعدْنا مُوسى ث َالثِني لَ ْيلَةً و َأتْممْناها بِعشْرٍ فَتمَّ مِيقَاتُ ربِّهِ أَرْبعِني لَ ْيلَةً وقَال مُوسى
صلِحْ والَ تَّتبِعْ سبِيل ا ْلمُ ْفسِدِين) سورة األعراف. 142 :
خلُ ْفنِي فِي قَ ْومِي و َأ ْ
ألَخِيهِ هارُون ا ْ
عن جماهد يف قول اهلل تعاىل( :وواعدْنا مُوسى ث َالثِني لَ ْيلَةً) قال :ذو القعدة (و َأتْممْناها بِعشْرٍ
من ذي احلجة).
-8أن فيها اليوم املشهود الذي اقسم به الرب املعبود
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عنْ َأبِي هُريْرةَ ،قَال فِي هذِهِ الْآيةِ{ :وشاهِدٍ ومشْهُودٍ} [الربوج ،]3 :قَال " :الشَّا ِهدُ :يوْم
جمُعةِ ،والْمشْهُودُ :يوْم عرفَةَ ،والْموْعُودُ :يوْم الْقِيامةِ " أخرجه أمحد .
الْ ُ
– 9أن فيها اليوم الذي أمت اهلل فيه النعمة وأكمل فيه الدين
ومن بركات ذلك اليوم أن اهلل تعاىل أمت فيه النعمة و أكمل فيه الدين فهو يوم من أيام
ذلك الدين القيم
جلًا ِمنْ الْيهُودِ قَال لَهُ يا
أخرج البخاري عنْ طَا ِرقِ ْبنِ شِهابٍ عنْ عُمر ْبنِ الْخطَّابِ أَنَّ ر ُ
َأمِري ا ْلمُ ْؤ ِمنِني آيةٌ فِي كِتا ِبكُمْ تقْرءُونها لَوْ علَيْنا معْشر الْيهُودِ نَز َلتْ لَاتَّخذْنا ذلِكَ الْيوْم عِيدًا
قَال أَيُّ آيةٍ قَال " الْيوْم أَكْم ْلتُ َلكُمْ دِينكُمْ و َأتْم ْمتُ علَ ْيكُمْ ِنعْمتِي ورضِيتُ َلكُمْ الْ ِإ ْسلَام دِينًا"
النبِيِّ صلَّى اللَّهُ علَيْهِ وسلَّم وهُو
قَال عُمرُ قَدْ عرفْنا ذلِكَ الْيوْم والْمكَان الَّذِي نَز َلتْ فِيهِ علَى َّ
جمُعةٍ [ .البخاري كتاب اإلميان]
قَائِمٌ بِعرفَةَ يوْم ُ
-11ان فيها اليوم الذي اخذ اهلل امليثاق على بين ادم
وهو اليوم امليثاق الذي أخذ على كافة بين البشر ،فعن ابن عباس ـ رضي اهلل عنهما ـ قال:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :إن اهلل أخذ امليثاق من ظهر آدم بِنعْمان -يعين عرفة
 وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ،فنثرهم بني يديه كالذَّر ،ثم كلمهم قِبال ،قال ( :وإِذْأَخذ ربُّكَ مِن بنِي آدم مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتهُمْ و َأشْهدهُمْ علَى أَن ُفسِهِمْ َأ َلسْت بِرِّبكُمْ قَالُواْ بلَى
شهِدْنا أَن تقُولُواْ يوْم الْقِيامةِ إِنَّا كُنَّا عنْ هذا غَا ِفلِني * أَوْ تقُولُواْ ِإنَّما َأشْركَ آباؤُنا مِن َقبْلُ
وكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بعْدِهِمْ أَ َفتُهِْلكُنا بِما فَعل ا ْل ُمْب ِطلُون) "األعراف" "173 ،172 :رواه أمحد
وصححه األلباني".
واآلية تدل على أن اهلل قد أهلم البشرية كلها بأنه هو ربها وإهلها ،وأنه ليس هلا رب وال
إله غريه ،وأنه أخذ عليها ميثاقاً بذلك ( :قَالُواْ بلَى شهِدْنا ) ،فلم يعد يقبل منهم أن يقولوا
يوم القيامة :نسينا وكنا غافلني عن هذا امليثاق! أو حيتجوا بأن آباءهم أشركوا وأنهم
اتبعوهم يف شركهم ألنهم من ذريتهم! فشرك اآلباء ال يربر لألبناء أن حييدوا عن ميثاق
الفطرة؛ ألنه عهد بينهم وبني اهلل وال دخل لآلباء فيه! وإن كان اهلل من رمحته ال حياسب
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الناس مبيثاق الفطرة وحده ،وإمنا حياسبهم بعد تذكرتهم على يد الرسلُّ ( :ر ُسالً مُّبشِّرِين
ومُنذِرِين لِئالَّ يكُون لِلنَّاسِ علَى اللّهِ حُجَّةٌ بعْد الرُّسُلِ وكَان اللّهُ عَزِيَزًا حكِيمًا) (النساء :
)161
الدعاء ................................................................

5

