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 ومفهوم العمل الصالحفضائل العشر 
رٍ }: كريمالحمد هلل رب العالمين، القائل في كتابه ال وأَشههُدأ أنال  َ هلهههَ {، َواْلفَْجِر* َولَيَاٍل َعشْْ

شُدأ هِ َّ هللاأ وحَدهأ     ََ َحّمًدا ونبيَّنا  سيَدنا  أنَّ   َشريَك لَهأ، وأَ ّلِ وسهههِّمال  َعبدأه مأ مَّ ِّههَ ورسههوله، الهَُّههأ
ُأمال بإحساٍن هلَى  ،كال عهَيهِ وبارِ  يِن، وبعد:يوعهَى آِلِه وِّحبِِه، وَمنال تَبِعَ  وِم الّدِ
تعالى  ف هللا  اختص  فاضلةباإلسالمية  األمة  قد  عامرة،    ،مواسم  فيها  توأوقات  تضاعف 

)اْفعَلوا الَخْيَر َدْهَركُْم، )صلى هللا عليه وسلم(: حيث يقول نبينا  وتتنوع فيها الطاعات،  ،  الحسنات
ُضوا ِلنَفَحاِت َرْحَمِة هللاِ  وَسلوا ،  يُِصيُب بِها َمْن يََشاُء من عباِدهِ ،  فإنَّ هللِ نَفَحاٍت من رحمتِهِ ،  وتَعَرَّ

َن َرْوَعاتِكُْم(.   ، هللاَ أْن يَْستَُر َعْوَراتِكُمْ   وأْن يَُؤم ِ
جعل هللا )عز وجل( العمل الصالح فيها  التي    ،ذي الحجةعشر  الفاضلة  من هذه المواسم  و

، شريفةٌ فاضلةٌ عالية القدرفهي أياٌم  ،  أكثر ثوابًا وأعظم أجًرا من العمل فيما سواها من األيام
اِلُح فِيَها    ،وهي أعظم أيام الدنيا بركةً  حيث يقول )صلى هللا عليه وسلم(: )َما ِمْن أَيَّاٍم اْلعََمُل الصَّ

ِ ِمْن هَِذِه اأْلَيَّاِم(   ِ؟  -يَْعنِي: أَيَّاَم اْلعَْشرِ -أََحبُّ إِلَى َّللاَّ ِ، َوََل اْلِجَهاُد فِي َسبِيِل َّللاَّ ، قَالُوا: يَا َرسُوَل َّللاَّ
ِ، إَِلَّ َرُجٌل َخَرَج بِنَْفِسِه َوَماِلِه، فَلَْم يَْرِجْع ِمْن ذَِلَك بَِشْيٍء(، وقَاَل: )َوََل اْلِجَهاُد فِي َسبِ  يقول يِل َّللاَّ

يَّاِم  )صلى هللا عليه وسلم(: )َما ِمْن أَيَّاٍم أَْعَظُم ِعْنَد هللاِ، َوَلَ أََحبُّ إِلَْيِه ِمَن اْلعََمِل فِيِهنَّ ِمْن هَِذِه األَ 
 َوالتَّْحِميِد(. ،وا فِيِهنَّ ِمَن التَّْهِليِل، َوالتَّْكبِيرِ اْلعَْشِر، فَأَْكثِرُ 

الحجة  أقسم  وقد    ذي  بعشر  وجل(  )عز  الكريمهللا  كتابه  بشأنها،    ؛ في  وإرشاًدا  تنويًها 
ويقول نبينا )صلى هللا {،  رِ تْ الوَ وَ   عِ فْ سبحانه: }َواْلفَْجِر* َولَيَاٍل َعْشٍر * والشَّ حيث يقول  ألهميتها،  

،  )العشر: َعْشُر النَّْحِر، َواْلَوتُْر يَْوُم َعَرفَةَ، َوالشَّْفُع يَْوُم النَّْحِر( :في تفسير هذه اآلياتعليه وسلم( 
ِ فِي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى  كما أنها هي   األيام المعلومات التي قال هللا تعالى عنها:}َويَْذكُُروا اْسَم َّللاَّ

 . ا َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اأْلَْنعَاِم{مَ 
 ؛ ذكر هللا تعالىو،  والصيام،  والصدقة،  كالصالة،  العباداتهي أيام يستحب فيها اإلكثار من  و    
تعالى  ذكر  في  ف القلوبهللا  تعالى:الصدور،    وراحة    ،حياة  يقول  آ  حيث  َوتَْطَمئِنُّ }الَِّذيَن  َمنُوا 

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب{، وكان    قُلُوبُُهم ِ أَََل بِِذْكِر َّللاَّ عمر )رضي هللا عنه( يكب ر في قبته  سيدنا  بِِذْكِر َّللاَّ
ر أهل األسواق حتى ترتج  منى  ويكب ِ ،  رونفيسمعه أهل المسجد فيكب ِ   ،-أي: في أيام العشر  -ىنً مِ بِ 

الصلوات خلف  األيام  تلك  بمنى  يكبر  عمر  ابن  وكان  مجلسه   تكبيًرا،  وفي  فراشه،  وعلى 
 . وممشاه
أفضل  و العشرمن  )عز وجل(  ،  يوم عرفة  أيام  أكمل هللا  الدينلنا  الذي  يقول فيه  ، حيث 
هو يوم الحج  و}اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَكُُم اإلْسالََم ِدينًا{، تعالى: 
ل )َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم( : )إِذَا َكاَن وقحيث ي،  ويوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران،  األكبر

فَإِنَّ هللاَ   َعَرفَةَ  اْلَماَلئَِكةَ يَْوُم  بِِهُم  يُبَاِهي  َوتَعَالَى  شُْعثًا  ،  تَبَاَرَك  أَتَْونِي  ِعبَاِدي  إِلَى  اْنظُُروا  فَيَقُوُل: 
َعِميقٍ   ٍ فَج  كُل ِ  ِمْن  يَن  َضاح ِ لَُهمْ ،  غُْبًرا  قَْد َغفَْرُت  أَن ِي  ل )صلى هللا عليه وسلم(:  وقوي،  (أُْشِهُدكُْم 

حيث  ، جابستم يوم عرفة والدعاء في، يِه َسْمعَهُ َوبََصَرهُ َوِلَسانَهُ غُِفَر لَهُ(إِنَّ هَذَا يَْوٌم َمْن َملََك فِ )
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم(: )َخْيُر الدَُّعاِء ُدَعاُء يَْوِم َعَرفَةَ، َوَخْيُر َما قُْلُت أَنَا َوالنَّبِيُّوَن وقي ِمْن قَْبِلي:  ل )َصلَّى َّللاَّ

  ُ نبينا  وقد جعل  ،  لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمُد َوهَُو َعلَى كُل ِ َشْيٍء قَِديٌر(،  َوْحَدهُ ََل َشِريَك لَهََُل إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ
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(2) 
ذنوب سنتين: سنة ماضية وسنة ُمقبلة؛ الحاج مكفًرا  ًعا لغير  تطوُّ   ه)صلى هللا عليه وسلم( صوم

فَةَ، إِن ِي أَْحتَِسُب َعلَى هللاِ أن يُكِفَر السَّنَةَ الَّتِي  )َصلَّى هللا َعلْيِه وَسلََّم( : )ِصيَاُم يَْوِم َعرَ حيث يقول  
 .َوالَّتِي بَْعَدهُ(، قَْبلَهُ

)َصلَّى  حيث يقول  ،  ةوهو اليوم العاشر من ذي الحجَّ ،  يوم النحرمن أفضل أيام العشر:  و
ِ يَْومُ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم( : )إِنَّ أَْعَظَم األَيَّاِم ِعْنَد َّللاَّ  . ثُمَّ يَْوُم اْلقَر ِ َوهَُو الَِّذي يَِليِه( ،النَّْحرِ  َّللاَّ

 *** 
محمههد  سههيدنا والمرسهههين، األنبيهها  خههاتم عهههى  والسهه م  والِّهه    العالمين،  رب   هلل  الحمد

 .أجمعين وِّحبه آله وعهى ،(وسهم عهيه هللا ِّهى)
يشْمل كْل عمْل بل إنه ، العمل الصالح أعم وأوسع من أن نحصره في باب العبادات وحدها 

َ ، والتقرب إلى هللا عز وجل بالنوافل  ،صالح، فيشمل أداء الفرائض ففي الحديث القدسي يقْوُل َّللاَّ
ُب )تبارك وتعالى:   َب إليَّ عبدي بشيٍء أفضل من أداء ما افترضُت علْيِه، ومْا يْزاُل يتقْرَّ ما تقرَّ

ِه،  ،أحببتُهُ كنُت سمعَهُ الَّذي يسمُع بِهِ عبدي إليَّ بالنَّوافِل حتَّى أحبَّهُ، فإذا   ذي يبصُْر بِْ وبصَْرهُ الَّْ
 .(اذَني ألعيذنَّهُعَ تَ اسْ  نِ ئِ لَ وَ   ،هُيبنَّ جِ ي أَلُ انِ عَ دَ   نْ ئِ لَ وَ  ،ينَّهُطِ عْ ي أَلُ نِ لَ أَ سَ  نْ ئِ لَ وَ   ،ويَدهُ الَّتي يبطُش بِها 

الذكر يشمل  الصالح  القرآن  ،والعمل  نبينا   ،والتكبير    ،والتهليل  ،والتسبيح  ، وقراءة  يقول 
وسلم(:   عليه  هللا  )صلى  التَّ ةٌ يرَ ثِ كَ لَ   رِ يْ الخَ   ابَ وَ بْ أَ   نَّ إِ )محمد  ،  يلُ لِ هْ والتَّ   ،رُ يِ بْ والتكَّ   ،يدُ مِ حْ التَّ وَ   ، يحُ بِ سْ : 

ى،  مَ عْ ي األَ دِ هْ تَ ، وَ مَّ صَ األَ   عُ مِ سْ تُ ، وَ يقِ رِ الطَّ   نِ ى عَ ذَ األَ   يطُ مِ تُ ، وَ رِ كَ نْ المُ   نِ عَ   يُ هْ النَّ ، وَ وفِ رُ عْ المَ بِ   رُ مْ واألَ 
حَ لَ عَ   لَّ دِ تَ سْ المُ   لُّ دِ تُ وَ  وَ هِ تِ اجَ ى  بِ عَ سْ تَ ،  وَ يثِ غِ تَ سْ المُ   انِ فَ هْ اللَّ   عَ مَ   كَ يْ اقَ سَ   ةِ دَّ شِ ى    عَ مَ   كَ يْ اعَ رَ ذِ   ةِ دَّ شِ بِ   لُ مِ حْ تَ ، 

 . (كَ سِ فْ ى نَلَ عَ  كَ نْ مِ  ةٌ قَ دَ صَ  هُلُّ ا كُ ذَ هَ ؛ فَ يفِ عِ الضَّ 
الصالح اتساًعا  ليشمل عمارة الدنيا بالدين، وكل ما فيه صالح البالد والعباد  ويتسع العمل  

حوائج  وقضاء  الفقراء،  وإطعام  اليتيم،  ورعاية  الطرق،  وتعبيد  والمدارس،  المستشفيات،  بناء  من 
 . الناس، وكل ما ينصلح به حال الناس في أمور دينهم ودنياهم

األيام   لهذه  نعرف  أن  بنا  ونقد ِ فَحِريٌّ  قدرها،  فضلها،  لها  هللا ور  شكر  على  نحرص 
وعافية   أْمٍن  في  بُلُوغها  على  الصالحةب )تعالى(  باألعمال  فيها  البالد    اَلجتهاد  نفعها  يعم  التي 

 والعباد.

 أعنا عهى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الهُم 


