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أايم العشر

أايم العشر

فضل كرمي وخري عميم

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل والصالة على رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله وبعد ؛
فإن ربَّنا الكرميَ اجلليل يقول (والْ َف ْجر*ولَيَ ٍ
ال َع ْش ٍر* َو َّ
َّ
الش ْفع َوال َْوتْر* َواللَّْيل إذَا يَ ْسر* َه ْل ِف
َ
َ
َ
بعدمها للشارة إىل
ذَل َ
العشر وما َ
ك قَ َس ٌم لذي ح ْج ٍر) ي قسم موالان اجلليل ابل َفجر والليايل َ

قدرها العظيم وشأهنا اجلليل وأنَّه سبحانه ال ي قسم إال بعظيم

السكينة
اليوم هو تلك الليايل املباركة اليت جعلَت ابابً للدخول يف حمراب َّ
هذا ؛ وموسنا الم َخيم َ
وجذ َرها
والط َمأنينَة والراحة ال سيما يف طرائق املكابَ َدة اليت يَعيشها العبد وهو يَش َهد َمدَّها َ
وآالمها  ،فَيأوي إىل تلك الرحاب العلوية لليناس  ،ويَستَقر يف رحابا للتَّزكية والتَّخليَة
وش َّد َتا َ
عظم صلى هللا
من أجل أن ي َزينَه املوىل سبحانه بتَحليَة تَليق بفضله ورمحته لذا رأَينا السي َد الَ َ
عليه وسلم ي َرغب با من أَجل اغتنامها  ،واحلرص على العمل الصال املربور فيها بقوله  :فيما
رواه البخاري والرتمذي وغريمها من حديث ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما:
(ما م ْن ٍ
وج َّل فيها م ْن هذه َ
الايم) _يعين أايم
أايم العمل الصال فيها َأَحب إىل هللا َعَّز َ
رسول ! وال اجلهاد يف سبيل هللا ؟
العشر_ قالوا  :اي َ

خرج بنفسه وماله  ،مث مل َيْرج ْع م ْن ذلك بشيء)
رجل َ
قال ( :وال اجلهاد ِف سبيل هللا إال ٌ
وهنا يَكمن اللَّفت النبوي الرائع إىل عموم العمال الصاحلة للشارة إىل التنويع الذي يَن بَغي
أن يَن تَبهَ إليه مغتَنم للمواسم املباركة َّ
أن العبادةَ فيها ليس َمقصورةً على الصيام والقيام والذكار
ب عليه ثواب وأَجر م َن هللا تعاىل ؛ كإماطة َالَذى عن
 ،بل هي مرتَبطَة بكل عمل صال رت َ
الطريق  ،وعون الَخ أخاه يف شؤونه احلياتية  ،وتفريج كربته  ،واملشي يف حاجته  ،والبحث
عن احملتاجي والمع َوزين  ،واحلرص على َجرب خاطر العباد بكل ما ي َولد الََم َل احلياتَّ لكل
مقل أو َمكروب  ،واإلحسان مبعناه العام ؛ َكحسن اجلوار  ،وبر الوالدين  ،وصلَة الَرحام
َحد  ،فهذه العبادات
ورمحة الصغري  ،وصلَة الَخ يف هللا  ،وبر الكبري  ،واإلحسان لكل أ َ
وجهَ إليها النَّب صلى هللا عليه
وأمثالا من مجلة العمال الصاحلة المستَ ث َمَرة يف تلك الَايم اليت َّ
وسلم أمته.
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أقول َّ :إهنا من أَ َحب الايم عند هللا تعاىل كما ورد يف الطرباين إبسناد جيد عنه صلى هللا عليه
وسلم ( :ما م ْن ٍ
فيهن م ْن أايم العشر َ ،فأ ْكَثروا
أايمَأ ْع َظم عند هللا  ،والَأَحب إىل هللا العمل َّ

والتحميد  ،والتهليل  ،والتكبري) أي َّ :
إن الباقيات الصاحلات هي من
فيهن مَن التسبيح َّ ،
َّ
ضة ل َّمة العبد يف أايم العشر فبها نور العقل وضياء القلب وسو الروح َّ
لهنا مجَل
الطاقات الناه َ
اإلجالل ل َّ
لذات اإلليَّة فالتَسبيح تَنزيه  ،والتَّحميد اعرتاف ابلن َعم  ،والتَّهليل توحيد خالص ،
والتكبري تعظيم.
قال رسول هللا
هذا ويف الشعب للبيهقي من حديث ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال َ :
صلى هللا عليه وسلم ( :ما م ْن ٍ
وجل
أايم َأْف َضل عند هللا  ,وال العمل فيهن َأَحب إىل هللا َّعز َّ

فيهن مَن التهليل والتكبري  ،وذ ْكر هللا َّ ،
م ْن هذه َ
صيام
الايم _يعين َالعشر_ َفأ ْكثروا َّ
وإن َ
يوم منها يْعَدل بصيام ٍ
ضاعف بسبعمائة ضعف)
سنة  ،والعمل َّ
فيهن ي َ
يوم
الصة تلك الايم املباركة َ
س أخي املسلم مضاعفةَ الَعمال الصاحلة يف خ َ
ختاما ؛ ال تَن َ
ضم َن بصيامه السيد الكرم عليه الصالة والسالم  :تكفري سنتي م َن العمر سابقة
َعَرفَةَ الذي َ
والحقة ويف ذلك ما فيه من ضمان قطاف الثَّ َمر اليانع يف آخر يوم من َّأايمه ففي الصحيح
السَنَة اليت َبْعَده
عنه عليه الصالة والسالم ( :صيام يوم َ
عرفة إين َأ ْحَتسب على هللا ْأن يَكفَر َّ

والسَنَة اليت َقْبَله)
َّ
وتلك هي خالصة اخلالصة غنيمةً لكل َمن اغتنم فرصة إقبال موسم اخلري اإللي على عباده
لي عليه  ،فَ َمن أَق بَ َل على هللا أَق بَ َل هللا عليه
ي المقب َ
وربنا سبحانَه يب العاملي الرابني َ

وعزميَة اإلحسان أق بَ َل هللا عليه بنور اجلَنان املوصل
أجل ! فإنَّه َمن أَق بَ َل على هللا ب َّمة اإلميان َ
إىل اجلنان ودرجات اإليقان المثمَرة معرفةً ابلداين سبحانه.

ك
الرد اجلَميل  ،واشَل خبرياتا أ َّمةَ حبيب َ
فاللهم ! اجعل بَركات َ
العشر تَعم اجلميع بتمام العافية و َ
ك  ،وعد بعواعد اإلحسان على اجلميع
ك ولطف َ
ك وَكَرم َ
املصطفى صلى هللا عليه وسلم مبن َ
حبرمة سيد ولد عدانن صلى هللا عليه وسلم آمي اي رب العاملي
ك اللَّه َّم َوََتيَّ ت ه ْم ف َيها َسالَ ٌم َوآخر َد ْع َواه ْم أَن ا ْْلَ ْمد لِل َرب
( َد ْع َواه ْم ف َيها س ْب َحانَ َ
ي)
ال َْعالَم َ
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