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ب�سم �هلل و�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل وعلى �آله و�سحبة و�سلم

�لنبيني على  �لإ�سطفاء فلقد  ��سطفى �هلل بع�ض  فاإن من �سنن �هلل يف �لكون �سنة 

بع�ض

 و��سطفى بع�ض �ملالئكة على بع�ض و��سطفى بع�ض �ل�سهور على بع�ض و��سطفى 

بع�ض �لأيام على بع�ض ومن �لأيام �لتي ��سطفاها �هلل وف�سلها على غريها �أيام �لع�سر 

فتعالو� بنا لنتعرف على ف�سلها و�أف�سل �لأعمال فيها 
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أواًل:فضلها من القرآن والسنة 

1-قال اهلل تعالى«َواْلَفْجِر )1( َوَلَياٍل َعْشٍر )2(« 

قال ابن كثري :والليايل الع�شر: املراد بها ع�شر ذي احلجة. كما قاله ابن عبا�س، وابن الزبري، 

وجماهد، وغري واحد من ال�شلف واخللف 

اٍس  2-َعْن اْبِن َعبَّ
لاَ ™™ الُو� واَ ِذِه قاَ ا يف هاَ لاَ ِمْنهاَ ُل يِف �أاَيَّاٍم �أاَْف�ساَ ماَ ا �لْعاَ الاَ ماَ لَّماَ �أاَنَُّه قاَ �ساَ لاَْيِه واَ ُ عاَ لَّى �هللَّ ْن �لنَِّبيِّ �ساَ عاَ

ْيٍء« لاَْم ياَْرِجْع ِب�ساَ اِلِه فاَ ماَ ِه واَ اِطُر ِبناَْف�سِ جاَ يُخاَ راَ اُد �إِلَّ راَُجٌل خاَ لاَ �ِلهاَ الاَ واَ اُد قاَ هاَ �ْلِ

رواه البخاري 

اأو  ال�شفحة   - البخاري  امل�شدر: �شحيح   - البخاري  املحدث:  الراوي: عبدالله بن عبا�س 

الرقم: 969   خال�شة حكم املحدث: ]�شحيح[

ويف رواية »ما من عمل �أزكى عند �هلل..« ويف �أخرى«ما من �أيام �أعظم عند �هلل..« ويف 

�أخرى ما من �أيام �لعمل �ل�سالح فيها �أحب �إىل �هلل..« 

3-عن جابر قال:

يعلى  واأبو  حبان  ابن  رواه  �لع�سر..«  �أيام  �لدنيا  �أيام  �أف�سل  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  قال   

و�شححه العالمة الألباين - الراوي: جابر بن عبدالله املحدث: الألباين - امل�شدر: �شحيح 

اجلامع - ال�شفحة اأو الرقم: 1133
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خال�شة حكم املحدث: �شحيح

ثانيًا:األعمال الصالحة فيها 
لقد وردت العديد من الآثار التي تدل على اجتهاد ال�شلف يف هذه الأيام فهذا �شعيد بن جبري 

»اإذا دخلت اأيام الع�شر اجتهد يف العبادة اجتهادًا كبريًا حتى ما يكاد يقدر عليه« وكان يقول 

ل تطفئوا �شرجكم ليايل الع�شر ..«يعني اأكرثوا من قيام الليل واأهم الأعمال يف هذه الأيام 

1-الصيام 

لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َشلََّم َقاَلْت  ِبيِّ �شَ ْزَواِج النَّ َعْن ُهَنْيَدَة ْبِن َخاِلٍد َعْن اْمَراأَِتِه َعْن َبْع�ِس اأَ

اٍم ِمْن  ِة َوَيْوَم َعا�ُشوَراَء َوَثاَلَثَة اأَيَّ جَّ وُم ِت�ْشَع ِذي احْلِ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َشلََّم َي�شُ َكاَن َر�ُشوُل اللَِّه �شَ

ِمي�َس« رواه اأبو داود و�شححه العالمة الألباين  ْهِر َواخْلَ َل اْثَنْيِ ِمْن ال�شَّ ُكلِّ �َشْهٍر اأَوَّ

وبخا�شة يوم عرفة .

الراوي: بع�س اأزواجه �شلى الله عليه و�شلم املحدث: الألباين - امل�شدر: �شحيح الن�شائي 

- ال�شفحة اأو الرقم: 2416  خال�شة حكم املحدث: �شحيح

َي اللَُّه َعْنُه  اِريِّ َر�شِ ْن�شَ َعْن اأَِبي َقَتاَدَة اْلأَ
ياَةاَ  �مْلاَا�سِ ناَةاَ  �ل�سَّ ُر  فِّ يُكاَ الاَ  قاَ فاَ ةاَ  فاَ راَ عاَ ياَْوِم  ْوِم  �ساَ ْن  عاَ ِئلاَ  �سُ لَّماَ  �ساَ واَ لاَْيِه  عاَ  ُ �هللَّ لَّى  �ساَ  ِ �هللَّ ولاَ  راَ�سُ أاَنَّ 
« رواه مسلم  - الراوي: أبو قتادة األنصاري الحارث بن ربعي المحدث: ابن  �لْباَاِقياَةاَ واَ

عبدالبر - المصدر: التمهيد - الصفحة أو الرقم: 261/12

خالصة حكم المحدث: إسناده حسن صحيح
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2-اإلكثار من ذكر اهلل 

اٍم َمْعُلوَماٍت..«احلج28  ِ ِفي َأيَّ قال الله تعاىل« َوَيْذُكُروا اْسَم اللَّ

اُم التَّ�ْشِريِق  اُم امْلَْعُدوَداُت اأَيَّ اُم الَْع�ْشِر َواْلأَيَّ اٍم َمْعلُوَماٍت اأَيَّ َقاَل اْبُن َعبَّا�ٍس َواْذُكُروا اللََّه يِف اأَيَّ

ا�ُس  النَّ  ُ َوُيَكبِّ اِن  َ ُيَكبِّ الَْع�ْشِر  اِم  اأَيَّ يِف  وِق  ال�شُّ اإِىَل  َيْخُرَجاِن  ُهَرْيَرَة  َواأَُبو  ُعَمَر  اْبُن  َوَكاَن 

اِفَلِة«البخاري  ُد ْبُن َعِليٍّ َخْلَف النَّ مَّ َ ُمَ ِبَتْكِبرِيِهَما َوَكبَّ

3-األضحية 

باَنَّ  الاَ ياَْقراَ حِّ فاَ ْ يُ�ساَ لاَ ٌة واَ عاَ اناَ لاَُه �ساَ ْن كاَ لَّى اللَُّه َعَلْيِه َو�َشلََّم َقاَل » ماَ نَّ َر�ُشوَل اللَِّه �شَ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَةاأَ

اأبو هريرة املحدث:  « رواه ابن ماجة واأحمد وح�شنة العالمة الألباين - الراوي:  ناَا  الَّ ُم�ساَ

الألباين - امل�شدر: �شحيح ابن ماجه - ال�شفحة اأو الرقم: 2549

خال�شة حكم املحدث: ح�شن

4-العمرة 

فعن ابن عمر قال لأن اأعتمر يف ذي احلجة اأحب اإيل من اأن اأعتمر يف الع�شرين »رواه ابن 

جريريف تف�شريه .يعني الع�شر الأواخر من رم�شان والع�شر الأول من مرم 

5-اإلكثار من الدعاء 

عن اأبي مو�شى الأ�شعري قال هذه الأيام املعلومات الت�شع التي ذكر الله يف القراآن ل يرد 
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فيهن الدعاء« رواه الفريابي يف »كتاب العيدين« 

العالمة  وقال  قال �شلى الله عليه و�شلم "لي�ض �سيء �أكرم على �هلل من �لدعاء"الرتمذي 

الألباين ح�شن  -  الراوي: اأبو هريرة املحدث: ابن حبان - امل�شدر: بلوغ املرام - ال�شفحة 

اأو الرقم: 454   خال�شة حكم املحدث: �شحيح

وكن على يقي اأن لن حترم من خري ي�شيبك بهذا الدعاء« قال �شلى الله عليه و�شلم قال "ما 

من م�سلم يدعو بدعوة لي�ض فيها �إثم ول قطيعة رحم �إل �أعطاه �هلل بها �إحدى ثالث �إما �أن 

يعجل له دعوته و�إما �أن يدخرها له يف �لآخرة و�إما �أن ي�سرف عنه من �ل�سوء مثلها »قالو� 

اأبو  "رواه اأحمد وقال العالمة الألباين ح�شن �شحيح  - الراوي:  �إذ� نكرث قال �هلل �أكرث 

�شعيد اخلدري املحدث: الألباين - امل�شدر: �شحيح الرتغيب - ال�شفحة اأو الرقم: 1633

خال�شة حكم املحدث: ح�شن �شحيح

6-ختمة قرآن في أيام العشر 

وقال �شلى الله عليه و�شلم : » من قر�أ حرفا من كتاب �هلل فله به ح�سنة و�حل�سنة بع�سر 

الرتمذي  رواه   » حرف  وميم  حرف  ولم  حرف  �ألف  ولكن  حرف  �آل  �أقول  ل  �أمثالها 

الألباين - امل�شدر:  الراوي: عبدالله بن م�شعود املحدث:  الألباين �شحيح  -  وقاللعالمة 

�شحيح الرتغيب - ال�شفحة اأو الرقم: 1416   خال�شة حكم املحدث: �شحيح

 ختمة كاملة يف هذه الع�شر على الأقل.. اأنزل اآيات القراآن على قلبك دواء .. ابحث عن دواء 

لقلبك يف القراآن .. فتاأمل كل اآية .. وتاأمل كل كلمة .. وتاأمل كل حرف ..اأن ثالثة اأجزاء على 

.. ن�شف  .. هيا انطلق  ح�شاب احلرف بع�شرة ح�شنات تعادل ن�شف مليون ح�شنة يومًيا 

مليون ح�شنة مك�شب يومي �شايف من القراآن فقط .. 
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7-مشروع قناطير الحسنات

قال ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم : » من قام بع�شر اآيات مل يكتب من الغافلي ومن قام 

داود وقال  اأبو  « رواه  املقنطرين  اآية كتب من  باألف  قام  القانتي ومن  اآية كتب من  مبائة 

العالمة الألباين ح�شن �شحيح. 

الألباين - امل�شدر: �شحيح ابن خزمية -  العا�س املحدث:  الراوي: عبدالله بن عمرو بن 

ال�شفحة اأو الرقم: 1144  خال�شة حكم املحدث: اإ�شناده جيد

فاإذا قمت الليل باألف اآية فلك يف كل ليلة قناطري جديدة من اجلنة ،وهذا يعني قراءة اآخر 

جزئي من القراآن ملن اأراد القيام باألف اآية 

8-محبة تدخل الجنة 

قال النبي �شلى الله عليه و�شلم » �إن من عباد �هلل لأنا�سا ما هم باأنبياء ول �سهد�ء يغبطهم 

�لأنبياء و�ل�سهد�ء يوم �لقيامة مبكانهم من �هلل تعاىل « ، قالو� : يار�سول �هلل تخربنا من 

هم ! قال » هم قوم حتابو� بروح �هلل على غري �أرحام بينهم ول �أمو�ل يتعاطونها فو �هلل 

�إن وجوههم لنور و�إنهم على نور ل يخافون �إذ� خاف �لنا�ض ول يحزنون �إذ� حزن �لنا�ض وقر�أ 

هذه �لآية } �أل �إن �أولياء �هلل ل خوف عليهم ول هم يحزنون { « .رواه الن�شائي وقال 

العالمة الألباين �شحيح  -  الراوي: عمر بن اخلطاب املحدث: الألباين - امل�شدر: �شحيح 

الرتغيب - ال�شفحة اأو الرقم: 3026   خال�شة حكم املحدث: �شحيح لغريه

فاأقرتح عليك على الأقل مرة واحدة يف الأيام الع�شر تدعو فيها اأ�شحابك لالإفطار عندك ،قبل 

الإفطار بربع �شاعة ل تن�شاهم من دعائك ، وما اأجمال املكاملات والر�شائل الهاتفية التي تخب 
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فيها بحبك لهم ارفع �شعار«اإين اأحبك يف الله« 

9- صلة األرحام 
قال �شلى الله عليه و�شلم »ومن كان يوؤمن باهلل و�ليوم �لآخر فلي�سل رحمه« متفق عليه 

فاإن عجزت لبعد امل�شافة و�شيق الوقت فال تعجز عن الت�شال فلقد قال �شلى الله عليه و�شلم 

»بلوا اأرحامكم ولو بال�شالم«رواه ابن حبان يف الثقات وقال العالمة الألباين �شحيح

الراوي: - املحدث: الزرقاين - امل�شدر: خمت�شر املقا�شد - ال�شفحة اأو الرقم: 277

خال�شة حكم املحدث: ح�شن لغريه

10- مشروع عيادة المريض 

�إل �سلى عليه �سبعون  "ما من م�سلم يعود م�سلما غدوة  قال �شلى الله عليه و�شلم يقول 

�ألف ملك حتى مي�سي و�إن عاد ع�سية �إل �سلى عليه �سبعون �ألف ملك حتى ي�سبح وكان له 

خريف يف �لنة« رواه الرتمذي وقاللعالمة الألباين �شحيح 

اأو  ال�شفحة   - الرتغيب  امل�شدر: �شحيح   - الألباين  املحدث:  اأبي طالب  بن  الراوي: علي 

الرقم: 3476  خال�شة حكم املحدث: �شحيح

ل  و  باملر�شى  ممتالأه  فامل�شت�شفيات  مري�شا  تعرف  مل  فاإن  الأجر  هذا  من  نف�شك  حترم  فال 

تن�شى اأن تاأخذ معك �شديقا.... 

11- مشروع سرور تدخله على قلب مسلم 

عن عبد الله بن عمر ر�شي الله عنهما اأن رجال جاء اإىل ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم 
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فقال يا ر�سول �هلل �أي �لنا�ض �أحب �إىل �هلل فقال �أحب �لنا�ض �إىل �هلل �أنفعهم للنا�ض و�أحب 

�لأعمال �إىل �هلل عز وجل �سرور تدخله على م�سلم تك�سف عنه كربة �أو تق�سي عنه دينا �أو 

تطرد عنه جوعا ولأن �أم�سي مع �أخ يف حاجة �أحب �إيل من �أن �أعتكف يف هذ� �مل�سجد 

يعني م�سجد �ملدينة« رواه ابن اأبي الدنيا وقال العالمة الألباين ح�شن 

 - املنذري - امل�شدر: الرتغيب والرتهيب  العا�س املحدث:  الراوي: عبدالله بن عمرو بن 

ال�شفحة اأو الرقم: 347/3  خال�شة حكم املحدث: ]ل يتطرق اإليه احتمال التح�شي[

فتوجه اإىل اأ�شرة فقرية فاق�س عنها دينا اأو اأ�شعدها بجزء من املال اأو بقدر من الطعام جتد 

ذلك عند ربك يوم اأن تلقاه 

12-مشروع انتظار الصالة في المسجد 

و�سلم  عليه  ر�سول �هلل �سلى �هلل  �سلينا مع  قال   الله عنهما  بن عمرو ر�شي  الله  عبد  عن 

�ملغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم م�سرعا 

قد حفزه �لنف�ض قد ح�سر عن ركبتيه قال �أب�سرو� هذ� ربكم قد فتح بابا من �أبو�ب �ل�سماء 

يباهي بكم �ملالئكة يقول �نظرو� �إىل عبادي قد ق�سو� فري�سة وهم ينتظرون �أخرى« رواه 

ابن ماجه وقال العالمة الألباين �شحيح - الراوي: عبدالله بن عمرو بن العا�س املحدث: 

العراقي - امل�شدر: طرح الترثيب - ال�شفحة اأو الرقم: 366/2

خال�شة حكم املحدث: اإ�شناده �شحيح

13-مجلس علم في المسجد 

وعن اأبي اأمامة عن النبي �شلى الله عليه و�شلم قال من غدا اإىل امل�شجد ل يريد اإل اأن يتعلم 
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خريا اأو يعلمه كان له كاأجر حاج تاما حجته » رواه الطباين وقال العالمة الألباين ح�شن 

�شحيح  - الراوي: اأبو اأمامة املحدث: املنذري - امل�شدر: الرتغيب والرتهيب - ال�شفحة اأو 

الرقم: 84/1   خال�شة حكم املحدث: اإ�شناده ل باأ�س به

14- توبة ماحية 

�أر�أيت من عمل  �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فقال  �أتى  �أنه  �أبي طويل �سطب �ملمدود  عن 

�لذنوب كلها ول يرتك منها �سيئا وهو يف ذلك ل يرتك حاجة ول د�جة �إل �أتاها فهل 

لذلك من توبة قال فهل �أ�سلمت قال �أما �أنا فاأ�سهد �أن ل �إله �إل �هلل و�أنك ر�سول �هلل  قال 

تفعل �خلري�ت وترتك �ل�سيئات فيجعلهن �هلل لك خري�ت كلهن قال وغدر�تي وفجر�تي 

"  رواه البزار والطباين وقال العالمة  قال نعم قال �هلل �أكرب فما ز�ل يكرب حتى تو�رى 

الألباين �شحيح   - الراوي: اأبو طويل �شطب املمدود املحدث: املنذري - امل�شدر: الرتغيب 

والرتهيب - ال�شفحة اأو الرقم: 128/4   خال�شة حكم املحدث: اإ�شناده جيد قوي

 15-عمل قليال وأجر كثيرا 

وذلك عن طريق الدعوة فرب عبد �شام يوما يف هذه الع�شر ويف ميزانه األف يوم بتبليغه 

القراآن مرة ويف ميزانه ع�شرات من اخلتمات  النا�س بف�شل هذه الأيام وكم من عبد ختم 

ب�شبب الدعوة فاجتهد يف تعليم النا�س ف�شل هذه الأيام وتعريفهم بالأعمال ال�شاحلة فيها 

خري فله  على  دل  وعلى قدر تعبك يكون اأجرك،  قال ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم:"من 

مثل �أجر فاعله �أو عامله" رواه ابن حبان وقال العالمة الألباين �شحيح 

 - الرتغيب  �شحيح  امل�شدر:   - الألباين  املحدث:  عمرو  بن  عقبة  م�شعود  اأبو  الراوي:    
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ال�شفحة اأو الرقم: 116  خال�شة حكم املحدث: �شحيح

16- قصور الجنة 

عن ام �شلمة ر�شى الله عنها  انها  �شمعت ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم يقول : "ما من 

عبد م�سلم ي�سلي هلل كل يوم ثنتي ع�سرة ركعة تطوعا ، غري فري�سة ، �إل بني �هلل له بيتا يف 

�لنة . �أو �إل بني له بيت يف �لنة" . قالت اأم حبيبة : فما برحت اأ�شليهن بعد . وقال عمرو 

: ما برحت اأ�شليهن بعد . وقال النعمان ، مثل ذلك . ويف رواية : "قال ر�سول �هلل �سلى �هلل 

عليه و�سلم "ما من عبد م�سلم تو�ساأ فاأ�سبغ �لو�سوء ثم �سلى هلل كل يوم » فذكر مبثله 

" رواه م�شلم   -  الراوي: اأم حبيبة رملة بنت اأبي �شفيان املحدث: م�شلم - امل�شدر: �شحيح 
م�شلم - ال�شفحة اأو الرقم: 728  خال�شة حكم املحدث: �شحيح

الله  اإل  قدره  يعرف  ل  ما  الله من اخلري  يعطيك  الورقة  بهذه  النا�س  وان�شر وعرف  اطبع 

تعاىل
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