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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

اجمللس الرابع

L  يف ذكر العشر األواخِر من رمضان  J
حيحيِن: عن عائَِشَة ؛ قاَلْت: كاَن رسوُل  يف الصَّ
اهللِ  إذا َدَخَل العشُر؛ َشدَّ مئَزَرُه وأْحيا ليَلُه وأْيَقَظ 

أهَلُه. هذا لفُظ الُبخاِرّي. 

ولفُظ مسلٍم: أحيا الليَل وأْيَقَظ أهَلُه وَجدَّ وَشدَّ المئزَر)1(.

  النَّبيُّ  كاَن  قاَلْت:  عنها؛  لمسلٍم  روايٍة  ويف 
يجتهد يف العشرِ األواخرِ ما ال َيْجَتِهُد يف غيرِِه.

كاَن النَّبيُّ  َيُخصُّ العشَر األواخَر ِمن رمضاَن 
هرِ. بأعماٍل ال َيْعَمُلها يف بقيَِّة الشَّ

فمنها: إحياُء الليِل. �
ِه. فُيْحَتَمُل أنَّ المراَد إحياُء الليِل كلِّ

أخرجه البخاري )2024(، ومسلم )1174(.   )1(
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وُيْحَتَمُل أْن ُيريد بإحياِء الليِل إحياَء غالبِِه.

ُدُه ما يف »صحيح مسلم«: عن عائَِشَة؛ قاَلْت: ما أعَلُمُه  وُيَؤيِّ
باِح)1(.  قاَم ليلًة حتَّى الصَّ

الِة يف ليالي العشِر دوَن  � ومنها: أنَّ النَّيبَّ كاَن يوِقُظ أهَلُه للصَّ
غرِيِه ِمن الليالي.

: أحبُّ إليَّ إذا َدَخَل العشُر األواِخُر أْن  قاَل ُسْفياُن الثَّوريُّ
الِة  َد بالليِل وَيْجَتِهَد فيِه وُينِْهَض أهَلُه وولَدُه إلى الصَّ َيَتَهجَّ

إْن أطاقوا ذلَك.

فاطَِمَة  َيْطُرُق  كاَن  ُه  أنَّ   النَّبيِّ  عِن  َصحَّ  وقد 
ياِن«)2(. وَعليًّا ليالً فيقوُل لُهما: »أال َتقوماِن فُتَصلِّ

َدُه وأراَد أْن ُيوتِر. وكاَن يوِقُظ عائَِشَة بالليِل إذا قضى تهجُّ

الِة  وجيِن صاِحَبُه للصَّ الزَّ إيقاِظ أحِد  التَّرغيُب يف  وَوَرَد 

أخرجه مسلم )746(.   )1(
م تخريجه، وهو يف الصحيحين.  تقدَّ  )2(
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ونضِح الماِء يف وجِهِه.

ويف »الموّطأ«: أنَّ عَمَر بَن الَخطَّاِب كاَن ُيصلِّي ِمن الليِل 
ما شاَء اهللُ أْن ُيَصلَِّي، حتَّى إذا كاَن نصُف الليِل؛ أْيَقَظ أهَلُه 

الَة، وَيْتلو هذِه اآليَة: ﴿ ۓ  الَة الصَّ الِة، يقوُل لُهُم: الصَّ للصَّ
ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]طه:132[.

َذَهَب  بالليِل: قد  لُه  َتقوُل  ٍد  ُمَحمَّ كاَنِت امرأُة حبيٍب أبي 
الحيَن  الليُل، وبيَن أيدينا طريٌق بعيٌد، وزاُدنا قليٌل، وقوافُل الصَّ

اَمنا، ونحُن قد َبِقينا! قد ساَرْت قدَّ

الَمْوِعُدي��ا نائًِم���ا بِالَلْي��ِل َك��ْم َتْرُق��ُد َدنا  َقْد  َحبيبِي  يا  ُقْم 

َوأْوقاتِ��ِه اللي��ِل  ِم��َن  ��ُدَوُخ��ْذ  قَّ ال��رُّ َه��َج��َع  م��ا  إذا  ِوْرًدا 

َيْجَهُدَم��ن َن��اَم َحتَّ��ى َينَْقِض��ي َلْيُلُه أْو  الَمنِْزَل  َيْبُلِغ  َل��ْم 

ومنها: أنَّ النَّيبَّ  كاَن َيُشدُّ املئزَر �
ِة  واْخَتَلفوا يف تفسيِرِه: فمنُهم َمن قاَل: هَو كنايٌة عن شدَّ
ِه واجتهاِدِه يف العبادِة، كما ُيقاُل: فالٌن َيُشدُّ وسَطُه وَيْسعى  ِجدِّ
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المئزر«،  وَشدَّ  »َجدَّ  قاَلْت:  فإنَّها  نظٌر؛  فيِه  وهذا  كذا.  يف 
ِه. فَعَطَفْت شدَّ المئزَر على جدِّ

لُف  َرُه السَّ حيُح أنَّ المراَد اعتزاُلُه للنِّساِء، وبذلَك فسَّ والصَّ
موَن. ُة المتقدِّ واألئمَّ

وقد كاَن النَّبيُّ  غالًبا َيْعَتِكُف العشَر األواخَر، 
والمعتكُف ممنوٌع ِمن قرباِن النِّساِء بالنَّصِّ واإلجماِع، وقد 

لِف يف تفسيرِ قولِِه تَعاَلى: ﴿ ڤ ڤ  قاَل طائفٌة ِمن السَّ
ُه طلُب ليلِة القدِر.  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾ ]البقرة:187[: إنَّ
ا أباَح مباشرَة النِّساِء يف ليالي  والمعنى يف ذلَك أنَّ اهلل تعاَلى لمَّ
ياِم إلى أْن َيَتبيََّن الخيُط األبيُض ِمن الخيِط األسوِد؛ أَمَر  الصِّ
َيْشَتِغَل المسلموَن يف طوِل  َمَع ذلَك بطلِب ليلِة القدِر، لئالَّ 
القدِر،  ليلِة  طلُب  فيفوُتُهم  المباِح  باالستمتاِع  هرِ  الشَّ ليالي 
ِد ِمن الليِل، خصوًصا  فأَمَر مَع ذلَك بطلِب ليلِة القدِر بالتَّهجُّ
النَّبيُّ  كاَن  ُهنا  فِمن  القدِر،  ليلُة  فيها  المرجوِّ  الليالي  يف 
ثمَّ  رمضاَن،  ِمن  العشريَن  يف  أهِلِه  ِمن  ُيصيُب   

ُع لطلِب ليلِة القدِر يف العشرِ األواخرِ. َيْعَتِزُل نساَءُه وَيَتَفرَّ
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ومنها: اغتساُلُه  بنَي العشاءيِن �
اُد بُن َسَلَمَة: كاَن ثابِت الُبنانِيُّ وُحَمْيٌد الطَّويُل  وقاَل َحمَّ
َيلَبساِن أحسَن ثيابِِهما وَيَتطيَّباِن وُيَطيِّبوَن المسجَد بالنَّضوِح 

خنِة)1( يف الليلِة التي ُتْرجى فيها ليلُة القدِر. والدُّ

ٌة اْشَتراها بألِف  اريِّ حلَّ : كاَن لَتميٍم الدَّ وقاَل ثابٌت الُبنانِيُّ
درهٍم، كاَن َيْلَبُسها يف الليلِة التي ُيْرجى فيها ليلُة القدِر.

ُه ُيْسَتَحبُّ يف الليالي التي ُتْرجى فيها ليلُة القدِر  فَتَبّيَن بهذا أنَّ
التَّنظُُّف والتََّزيُُّن والتَّطيُُّب بالغسِل والطِّيِب واللباِس الحسِن، 
ينِة  كما ُيْشَرُع ذلَك يف الجمِع واألعياِد. وكذلَك ُيْشَرُع أخُذ الزِّ

لواِت، كما قاَل تعاَلى: ﴿ ٻ ٻ پ  بالثِّياِب يف سائرِ الصَّ

هي  خنة:  والدُّ وأرضيَّاته.  المسجد  فرش  على  ُيرش  سائل  طيب  النَّضوح:   )1(
“المباخر”  البخور الذي ُيطيَّب به البيت أو المسجد. وقد رأيت المداخن 
يف  الشريف  النبوي  المسجد  أرجاء  تجوب  1436ه�  الماضي  رمضان  يف 
الليل  قيام  قبل صالة  العشاء، واألخرى  قبل صالة  األولى  مرتين:  ليلة  كل 
تلك  بدخول  يفرحون  الناس  وكان  األواخر،  العشر  يف  الليل  منتصف  بعد 

المباخر، فإن الطيب سبب النشراح الصدر وتجدد النشاط.
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پ پ ﴾ ]األعراف:31[. وقاَل ابُن ُعَمَر: اهللُ أحّق أْن ُيَتَزيََّن لُه. 
وُيْروى عنُه مرفوًعا.

اِهُر إالَّ بَتزيُِّن الباطِن بالتَّوبِة واإلنابِة  ُن الظَّ َزيُّ وال َيْكُمُل التَّ
زينَة  فإنَّ  وأوضاِرها؛  نوِب  الذُّ أدناِس  ِمن  وتطهيرِِه  اهللِ  إلى 

الظَّاِهرِ مَع خراِب الباطِن ال ُتْغني شيًئا. قاَل اهللُ تعالى: ﴿ ڄ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾ ]األعراف:26[
كاِسياإذا الَمْرُؤ َلْم َيْلَبْس ثِياًبا ِمَن التُّقى كاَن  َوإْن  ُعْرياًنا  َتَقلََّب 

ال َيْصُلُح لمناجاِة الملوِك يف الخلواِت إالَّ َمن َزيََّن ظاهَرُه 
رَّ  َرُهما، خصوًصا ملَك الملوِك الذي َيْعَلُم السِّ وباطَنُه وَطهَّ
وأخفى، وهَو ال َينُْظُر إلى صوِرُكم وإنَّما َينُْظُر إلى قلوبُِكم 
وأعمالُِكم، فَمن َوَقَف بيَن يديِه؛ فْلُيَزيِّْن له ظاهَرُه باللباِس 

وباطنَُه بلباِس التَّقوى.
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ومنها: االعتكاُف �
  َّ؛ أنَّ النَّبي حيحيِن: عن عائَِشَة ففي الصَّ

اُه اهللُ)1(. كاَن َيْعَتكُِف العشَر األواخَر ِمن رمضاَن حتَّى َتَوفَّ

«: عن أبي ُهَرْيَرَة؛ قاَل: كاَن رسوُل  ويف »صحيح الُبخاريِّ
ا كاَن  اهللِ  َيْعَتكُِف يف كلِّ رمضاَن عشرَة أيَّاٍم، فلمَّ

العاُم الذي ُقبَِض فيِه، اعَتَكَف عشريَن)2(.

وإنَّما كاَن َيْعَتِكُف  يف هذِه العشرِ التي ُيْطَلُب 
ًيا لمناجاِة  فيها ليلُة القدِر قطًعا ألشغالِِه وتفريًغا لبالِِه وتخلِّ
حصيًرا  َيْحَتِجُر    وكاَن  ودعائِِه.  وذكرِِه  ربِِّه 

َيَتَخلَّى فيها عِن النَّاِس فال ُيخالُِطُهم وال َيْشَتِغُل بِهم.

ولهذا َذَهَب اإلماُم أْحَمُد إلى أنَّ المعتكف ال ُيْسَتَحبُّ لُه 
مخالطُة النَّاِس، حتَّى وال لتعليِم علٍم وإقراِء قرآٍن، بِل األفضُل 

م تخريجه.  تقدَّ  )1(
م تخريجه.  تقدَّ  )2(
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لُه االنفراُد بنفِسِه والتَّخلِّي بمناجاِة ربِِّه وذكرِِه ودعائِِه.

ِة هَي االعتكاُف يف المساجِد،  فالخلوُة المشروعُة لهِذِه األمَّ
خصوًصا يف شهرِ رمضاَن، خصوًصا يف العشرِ األواخرِ منُه، 

كما كاَن النَّبيُّ  َيْفَعُلُه.

الخالئِق  العالئِق عِن  االعتكاِف وحقيقُتُه: قطع  فمعنى 
لالتِّصاِل بخدمِة الخالِق، وكلَّما َقوَيِت المعرفُة باهللِ والمحبَُّة 
لُه واألُنُس بِه، أْوَرَثْت صاحَبها االنقطاَع إلى اهللِ َتعالى بالكليَِّة 

على كلِّ حاٍل.

* * *
يا ليلَة القدِر! للعابديَن اْشَهدي. 

يا أقداَم القانتيَن! ارَكعي لربِِّك واْسُجِدي.

ي يف المسألِة واْجَتِهِدي. ائليَن! ُجدِّ يا ألسنَة السَّ
وا ��ْي��ِل ج���دُّ ُي�����ردُّي��ا ِرج����اَل ال��لَّ ال  داٍع  ُربَّ 
إالَّ ���ْي���َل  ال���لَّ َي����ق����وُم  َم����ْن َل����ُه َع�����ْزٌم َوِج����دُّم���ا 
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يا َمن ضاَع عمُرُه يف ال شيء! 

اْسَتدِرْك ما فاَتَك يف ليلِة القدِر؛ فإنَّها ُتْحَسُب بالعمرِ.
َسِميرَي فيها َبْعَد طوِل َمطاِلَوَلْيَلِة َوْصٍل باَت ُمنِْجُز َوْعِدِه

بَِلياليَش��َفْيُت بِها َقْلًبا ُأطي��َل َعليُلُه َلْيَلًة  َفكاَنْت  َزماًنا 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ َتَعاَلى:  اهللُ  قاَل 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾ ]القْدر:3-1[.

قاَل مالٌِك: َبَلَغني أنَّ رسوَل اهللِ  ُأِرَي أعماَر 
تِِه  ُه َتقاَصَر أعماَر ُأمَّ النَّاِس قبَلُه أو ما شاَء اهللُ ِمن ذلَك، فكأنَّ
أالَّ َيْبُلُغوا ِمن العمِل الذي َبَلَغ غيُرُهم يف طوِل العمرِ، فأْعطاُه 

اهللُ ليلَة القدِر خيًرا ِمن ألِف شهرٍ.

حيحيِن: عن أبي ُهَرْيَرَة، عِن النَّبيِّ ؛  ويف الصَّ
َم ِمن  قاَل: »َمن قاَم ليلَة القدِر إيماًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر لُه ما تَقدَّ

ذْنبِِه«)1(.

أخرجه البخاري )2008(، ومسلم )759(.   )1(
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هرِ،  فالمبادرَة المبادرَة إلى اغتناِم العمِل فيما َبِقَي ِمن الشَّ
فعسى أْن ُيْسَتْدَرَك بِه ما فاَت ِمن ضياِع العمرِ.

َس��ْه��ٍو ال��ُع��ْم��ُر يف  ُخ��ْس��رَِت���َولَّ���ى  ويف  َل���ْه���ٍو  َويف 
ُعْمرِيف��ي��ا َض���ْي���َع���َة م���ا أْن��َف��ْق��� ِمْن  ��اِم  األيَّ يف  �ُت 
ُعْذِرَوم���ا ل��ي يف ال���ذي َض��يَّ��ْع��� ِمْن  ُعْمرَِي  ِمْن  �ُت 
ْكرَِف���م���ا أْغ���َف���َل���ن���ا َع�����ْن وا َوالشُّ الَحْمِد  ِجباِت 

اهللُ ���ن���ا  َخ���صَّ َق������ْد  ���م���ا َش���ْه���رِأم�����ا  بِ���َش���ْه���رٍ أيَّ
ْح��م��ا ال��ِذْك��رِبِ��َش��ه��رٍ أْن������َزَل ال��رَّ أْش����َرَف  ف��يِ��ه  ُن 
َوف���ي���ِه َل���ْي���َل���ُة ال���َق���ْدِرَوَه������ْل ُي���ْش���بِ���ُه���ُه َش���ْه���ٌر
ال��َخ��ْي��رَِف���َك���ْم ِم����ْن َخ���َب���رٍ َص���حَّ ِم���َن  فيها  بِ��م��ا 

ال��ِوْت��رَِرَوْي����ن����ا َع����ْن ثِ���ق���اٍت أْن���� يف  ُت��ْط��َل��ُب  �نَها 
ال��َع��ْش��رَِف��ط��وب��ى الِْم������رِئ َي��ْط��ُل��� ���ُب��ه��ا يف ه����ِذِه 
َوال���بِ���رَِّف��ِف��ي��ه��ا َت����نْ����ِزُل األْم����ال بِ�����األْن�����واِر  ُك 
الَفْجرَِوَق�������ْد ق�����اَل َس�������الٌَم ِه��� َمْطَلِع  َحتَّى  ���َي 
إْن����� ِخ�����روه�����ا  َف�����ادَّ ال��ُذْخ��رِأال  أْن��َف��ِس  ِم��ْن  �نَها 
فيها ُم��ْع��َت��ٍق  ِم����ْن  َي���ْدريَف���َك���ْم  َوال  ال���نَّ���اِر  ِم���َن 
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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

اجمللس اخلامس

L  يف ذكر السبع األواخر من رمضان  J
ِمن  رجاالً  أنَّ  ؛  ُعَمَر  ابِن  عِن  حيحيِن:  الصَّ يف 
يف  المناِم  يف  القدِر  ليلَة  ُأروا    النَّبيِّ  أصحاِب 
بِع األواِخرِ. فقاَل رسوُل اهللِ : »أرى رؤياُكم  السَّ
ها  َيها فلَيَتَحرَّ بِع األواِخِر، فَمن كاَن متحرِّ قد َتواَطأْت يف السَّ

ْبِع األواخِر«)1(. يف السَّ

ويف »صحيح مسلم«: عنُه، عِن النَّبيِّ ؛ قاَل: 
»الَتِمسوها يف العشِر األواخِر، فإْن َضُعَف أحُدُكم أو َعَجَز، 

ْبِع البواقي«. فال ُيْغَلَبنَّ على السَّ

َم أنَّ النَّبيَّ  كاَن َيْجَتِهد يف  قد َذَكرنا فيما َتَقدَّ
ًة العشَر  ُه اعَتَكَف مرَّ شهرِ رمضاَن على طلِب ليلِة القدِر، وأنَّ
العشَر األوسَط يف  بعَد ذلَك  فاعَتَكَف  َطَلَبها  ثمَّ  منُه،  َل  األوَّ

أخرجه البخاري )2015(، ومسلم )1165(.   )1(
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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

على  أمُرُه  اْسَتَقرَّ  ثمَّ  ٍة،  مرَّ غيَر  منُه  َر  َتَكرَّ ذلَك  وأنَّ  طلبِها، 
اعتِكاِف العشرِ األواخرِ يف طلبِها وأَمَر بطلبِها فيِه.

حيحيِن: عن عائَِشَة؛ أنَّ النَّبيَّ  قاَل:  ففي الصَّ
ْوا ليلَة القدِر يف العشِر األواخِر ِمن رمضاَن«)1(. »َتَحرَّ

واألحاديُث يف المعنى كثيرٌة.

وكاَن يأُمُر بالتماِسها يف أوتاِر العشِر األواِخِر:

عن  ؛  عبَّاٍس  ابِن  عِن  الُبخاِرّي«:  »صحيح  ففي 
رسوِل اهللِ ؛ قاَل: »الَتِمسوا ليلَة القدِر يف العشِر 
يف  َتْبقى،  سابعٍة  يف  َتْبقى،  تاسعٍة  يف  رمضاَن؛  ِمن  األواخِر 

خامسٍة َتْبقى«)2(.

ْبِع األواِخِر. ثمَّ بعَد ذلَك أَمَر بطلبِها يف السَّ

وقال الجمهوُر: هَي منحصرٌة يف العشرِ األواخرِ، واخَتَلفوا 

أخرجه البخاري )2020(، ومسلم )1169(.   )1(
م تخريجه.  تقدَّ  )2(
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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

يف أيِّ ليالي العشرِ أرجى:

وقاَل األكثروَن: بل بعض لياليِه أرجى ِمن بعٍض، وقالوا: 
األوتاُر أرجى يف الجملِة.

ثمَّ اْخَتَلفوا: يف أيِّ أوتاِرِه أرجى:

فمنُهْم َمن قاَل: ليلُة إحدى وعشريَن. وهَو المشهوُر عِن 
. افِعيِّ الشَّ

اِفِعيِّ قوٌل آخُر؛ أنَّ أرجاها ليلُة ثالٍث وعشريَن. َوُحِكَي للشَّ

َحْت طائفٌة ليلَة سبٍع وعشريَن، وَحكاُه الثَّْوِريُّ عن  وَرجَّ
أهِل الكوفِة، فقاَل: نحُن َنقوُل: هَي ليلُة سبٍع وعشريَن؛ لما 

جاَءنا عن ُأَبيِّ بِن َكْعٍب.

ْن قاَل بهذا ُأَبيُّ بُن َكْعٍب، وكاَن َيْحِلُف على ذلك،  وِممَّ
وِزّر بُن ُحَبْيٍش، وَعْبَدُة بُن أبي ُلباَبَة.

ا عن  ؛ قاَل: َسأْلُت ِزرًّ ْهِميِّ وُرِوَي عن َقناِن بِن َعْبِد اهللِ النَّ
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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

أصحاِب  ِمن  وُأناٌس  وُحَذْيَفُة  ُعَمُر  كاَن  فقاَل:  القدِر.  ليلِة 
وَن أنَّها ليلُة سبٍع وعشريَن.   ال َيُشكُّ رسوِل اهللِ 

َجُه ابُن َشْيَبَة. وهَو قوُل أْحَمَد وإسحاَق. َخرَّ

َح ليلَة سبٍع وعشريَن بأنَّ ُأَبيَّ بَن َكْعٍب  واْسَتَدلَّ َمن َرجَّ
كاَن َيْحِلُف على ذلَك َوَيقوُل: باآليِة أو بالعالمِة التي أْخَبَرنا 
ال  صبيحَتها  َتْطُلُع  مَس  الشَّ أنَّ    اهللِ  رسوُل  بها 

َجُه مسلٌم)1(. شعاَع لها. خرَّ

رجاًل  أنَّ  عبَّاٍس؛  ابِن  عِن  أحمَد«:  اإلمام  »مسند  ويف 
القياُم،  َيُشقُّ عليَّ  عليٌل  كبيٌر  إنِّي شيٌخ  اهللِ!  يا رسوَل  قاَل: 
ُقنِي فيها لليلِة القدِر. قاَل: »عليَك  ُيَوفِّ فُمرنِي بليلٍة لعلَّ اهلَل 

.)2( ابعِة«. وإسناُدُه على شرِط الُبخاريِّ بالسَّ

  ِّا العمُل يف ليلِة القدِر؛ فقد َثَبت عِن النَّبي وأمَّ

أخرجه مسلم )762(.   )1(
 . أخرجه أحمد )2149(، وهو حديث صحيح كما ذكر المؤلف  )2(
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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

َم  ُه قاَل: »َمن قاَم ليلَة القدِر إيماًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر لُه ما تَقدَّ أنَّ
الِة. ِد فيها والصَّ ِمن ذنبِِه«)1(. وقيامها إنَّما هَو إحياُؤها بالتَّهجُّ

عاِء فيها أيًضا. وقد أَمَر عائَِشَة بالدُّ

عاُء يف تلَك الليلِة أحبُّ إليَّ ِمن  : الدُّ قاَل ُسفياُن الثَّوِريُّ
ال  التي  الِة  الصَّ ِمن  أفضُل  عاِء  الدُّ كثرَة  أنَّ  ومراُدُه  الِة.  الصَّ

عاُء، وإْن َقَرأ وَدعا كاَن حسنًا. َيْكُثُر فيها الدُّ

رمضاَن،  ليالي  يف  َيَتَهّجُد    النَّبيُّ  كاَن  وقد 
َيُمرُّ بآيٍة فيها رحمٌة إالَّ َسأَل وال بآيٍة  لًة، ال  وَيْقرُأ قراءة مرتَّ
عاِء  الِة والقراءِة والدُّ َذ، فَيْجَمُع بيَن الصَّ فيها عذاٌب إالَّ َتعوَّ
العشرِ  ليالي  يف  وأكمُلها  األعماِل  أفضُل  وهذا  رِ.  والتَّفكُّ

وغيرِها. واهللُ أعلُم)2(.

سيأتي تخريجه، وهو يف الصحيحين.   )1(
التالوة والدعاء والذكر  فالصالة تجمع ذلك كله:   ، المؤلف  صدق   )2(
والركوع والسجود وغيرها، وعلى ذلك فينبغي للمسلم أن ينشغل بها أكثر 

من انشغاله بالدعاء أو الِذكر المجرد. 
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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

رياُح هذِه األسحاِر َتْحِمُل أنيَن المذنبيَن وأنفاَس المحبِّيَن 
وقصَص التَّائبيَن.

لو قاَم المذنبوَن يف هذِه األسحاِر، على أقداِم االنكساِر، 
ٹ  ٹ  ٹ   ﴿ مضموُنها  االعتذار،  َقَصَص)1(  وَرَفعوا 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
التَّوقيُع  لُهُم  َلَبَرَز  ]يوسف:88[؛   ﴾ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  عليها 
ۈ ﴾ ]يوسف:92[.

إْن  أَرأْيَت   : للنَّبيِّ    عائَِشُة  قاَلْت 
! إنََّك  ُهمَّ وافْقُت ليلَة القدِر؛ ما أقوُل فيها؟ قاَل: »قولي: اللَّ

عفوٌّ ُتِحبُّ العفَو فاْعُف َعنِّي«)2(.

تعاَلى، وهَو المتجاوُز عن سيِّئاِت  العفوُّ ِمن أسماِء اهللِ 

ة وهي العريضة التي يرفعها المحتاج للحاكم أو للغني أو  القصص جمع قصَّ  )1(
المسؤول ليطلب فيها ماالً أو شيًئا. 

أخرجه الترمذي )3513( وقال: حديث حسن صحيح.   )2(
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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

عباِدِه، الماحي آلثاِرها عنُهم.

وُيِحبُّ  عباِدِه،  عن  َيْعُفَو  أْن  وُيِحبُّ  العفَو،  ُيِحبُّ  وهَو 
ِمن عباِدِه أْن َيْعُفَو بعُضُهم عن بعٍض، فإذا َعفا بعضهم عن 
بعٍض؛ عاَمَلُهم بعفِوِه، وعفُوُه أحبُّ إليِه ِمن عقوبتِِه. وكاَن 
النَّبيُّ  َيقوُل: »أعوُذ برضاَك ِمن سخِطَك وعفِوَك 

ِمن عقوَبتَِك«)1(.

ا َسِمَع المذنبوَن  ا َعَرَف العارفوَن جالَلُه؛ َخَضعوا، ولمَّ لمَّ
بعفِوِه، طِمعوا.

لوال طمُع المذنبيَن يف العفِو؛ الْحَتَرَقْت قلوُبُهم باليأِس 
حمِة، ولكنَّ القلوب إذا َذَكَرْت عْفَو اهللِ؛ اْسَتْرَوَحْت  ِمن الرَّ

إلى برِد عفِوِه.
أْك��َب��ْري��ا َك��ب��ي��َر ال���َذْن���ِب َع��ْف��ُو َذْن���بِ���َك  ِم���ْن  اهللِ 

ف���������ي  األْوزاِر  َيْصُغْرأْكَب��������ُر  اهللِ  َع��ْف��ِو  َج��نْ��ِب 

)1(  أخرجه مسلم )486(. 
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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

يف  االجتهاِد  بعَد  القدِر  ليلِة  يف  العفِو  بسؤاِل  أَمَر  وإنَّما 
يف  َيْجَتِهدوَن  العارفيَن  ألنَّ  العشرِ؛  ليالي  ويف  فيها  األعماِل 
َيَرْوَن ألنفِسِهم عمالً صالَحا وال حاالً وال  ثمَّ ال  األعماِل، 

رِ. مقاالً، فَيْرِجعوَن إلى سؤاِل العفِو كحاِل المذنِب المقصِّ

أت��ا َق����ْد  َع���ْب���ُدَك  َربِّ  َهفاي��ا  َوَق���ْد  أس��اَء  َوَق���ْد  َك 
أْسَلفاَي��ْك��ف��ي��ِه ِم���نْ���َك َح���ي���اُؤُه َق��ْد  ما  س��وِء  ِم��ْن 
نو الذُّ َعلى  نوَب  الذُّ َوأْس��َرف��اَحَمَل  الموبِقاِت  ِب 
بِ��َذْي��ِل ُعف� اْس��َت��ج��اَر  ُمْلِحفاَوَق���ِد  ِعقابَِك  ِمْن  ���ِوَك 
َوع���افِ���ِه َف���اْع���ُف  َربِّ  َعفاي��ا  َم��ن  أْول���ى  َف��أْن��َت 

���
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العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

اجمللس السادس

L  يف وداع شهر رمضان  J
حيحيِن ِمن حديِث: أبي ُهَرْيَرَة، عِن النَّبيِّ ؛  يف الصَّ
َم ِمن  قاَل: »َمن صاَم رمضاَن إيماًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر لُه ما َتَقدَّ
َم ِمن  ذنبِِه، وَمن قاَم ليلَة القدِر إيماًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر لُه ما َتَقدَّ

ذنبِِه«)1(.

النَّبيِّ  عِن  أيًضا؛  ُهَرْيَرَة  أبي  حديِث:  ِمن  أيًضا  وفيِهما 
؛ قاَل: »َمن قاَم رمضاَن إيماًنا واحتساًبا؛ ُغِفَر لُه 

َم ِمن ذنبِِه«)2(. ما َتَقدَّ

ائميَن َيْرِجعوَن يوَم الفطرِ مغفوًرا لُهم،  وقد ُرِوَي أنَّ الصَّ
ى يوَم الجوائِز، وفيه أحاديُث ضعيفٌة. وأنَّ يوَم الفطرِ ُيَسمَّ

ما  ْوا  َوفَّ فقد  وقياَمُه؛  رمضاَن  صياَم  ائموَن  الصَّ َل  كمَّ إذا 

أخرجه البخاري )1901(، ومسلم )486(.   )1(
أخرجه البخاري )2008(، ومسلم )759(.   )2(
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عليِهم ِمن العمِل، وَبِقَي ما َلُهْم ِمن األجرِ، وهَو المغفرُة، فإذا 
َمْت عليِهم ُأجوُرُهم،  الِة، ُقسِّ َخَرجوا يوَم عيِد الفطرِ إلى الصَّ

فَرَجعوا إلى مناِزلِِهم وقِد اسَتْوَفوا األجَر واْسَتْكَمُلوُه.

َي لُه األجُر كامالً،  ى ما عليِه ِمن العمِل كاماًل؛ ُوفِّ َمن َوفَّ
ًرا. َم ما لُه نقًدا ال مؤخَّ ًرا؛ َتَسلَّ َم ما عليِه موفَّ وَمن َسلَّ

وَمن  لُه،  َي  ُوفِّ َوفَّى؛  َفمن  مكياٌل،  الُة  الصَّ َسلماُن:  قاَل 
فيَن. َف؛ فقد َعِلمُتْم ما قيَل يف المطفِّ َطفَّ

اها؛ فهَو  ياُم وسائر األعماِل على هذا المنواِل: َمن َوفَّ فالصِّ
فيَن. َف فيها؛ فويٌل للمطفِّ يَن، وَمن َطفَّ ِمن خياِر عباِد اهللِ الموفِّ

ُف يف مكياِل  أما َيْسَتحيي َمن َيْسَتْويف مكياَل شهواتِِه وُيَطفِّ
صياِمِه وصالتِِه؟! أال بعًدا لَِمْدَيَن! )1(

يف الحديِث: »أسوُأ النَّاِس سرقًة الذي َيْسِرُق صالَتُه«)2(.

]هود:95[   ﴾ وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى    ﴿ تعالى:  قوله  من  اقتباس  العبارة  هذه   )1(
. ومناسبتها الحديث عن التطفيف الذي اشتهر به أصحاب مدين قوم شعيب

أخرجه أحمد )11532(، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.   )2(
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نيا؛ فكيَف حاُل َمن  َف مكياَل الدُّ إذا كاَن الويُل لَمن َطفَّ
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ يِن!  الدِّ مكياَل  َف  َطفَّ

چ چ ﴾ ]الماعون:4 - 5[.
ارعوَن ما َزَرعواَغًدا ُتَوفَّى النُّفوُس ما َكَسَبْت َوَيْحُصُد الزَّ

َوإْن أساؤوا َفبِْئَس ما َصنَعواإْن أْحَسنوا أْحَسنوا ألنُفِسِهْم

َيْجَتِهدوَن يف إتماِم العمِل وإكمالِِه  الُِح  لُف الصَّ كاَن السَّ
ِه،  ردِّ ِمن  وَيخافوَن  بقبولِِه  ذلك  بعَد  وَن  َيْهَتمُّ ثمَّ  وإتقانِِه، 

وهؤالِء الذين ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾ ]المؤمنون:60[.

اهتماًما  أشدَّ  العمِل  لقبوِل  كونوا  قاَل:  ؛  َعِليٍّ عن  ُرِوَي 
منُكم بالعمِل، ألْم َتْسَمعوا اهللَ  َيقوُل: ﴿ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ﴾ ]المائدة:27[.

ُيتَقبََّل  ال  أْن  العمِل  على  الخوُف  ديناٍر:  بن  مالُك  وقاَل 
أشدُّ ِمن العمِل.

أسباِب  فِمن  الغفراِن.  أسباُب  فيِه  َتْكُثُر  رمضاَن  شهُر 
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فيِه، كما سَبَق.  القدِر  ليلِة  فيِه صياُمُه وقياُمُه وقياُم  المغفرِة 
ومنها  المملوِك)1(.  عِن  والتَّخفيُف  اِم  وَّ الصُّ تفطيُر  ومنها 
كُر. ومنها االستغفاُر، واالستغفاُر طلُب المغفرِة، ودعاُء  الذِّ
ائِم ُيْسَتجاُب يف صياِمِه وعنَد فطرِِه، ولهذا كاَن ابُن ُعَمَر  الصَّ

! يا واسَع المغفرِة! اْغِفْر لي. ُهمَّ إذا أْفَطَر َيقوُل: اللَّ

ا َكُثَرْت أسباُب المغفرِة يف رمضاَن؛ كاَن الذي َتفوُتُه  فلمَّ
المغفرُة فيِه محروًما غايَة الحرماِن.

  َّيف »صحيح ابِن ِحبَّان«: عن أبي ُهَرْيَرَة؛ أنَّ النَّبي
َصِعَد المنبَر فقاَل: »آميَن، آميَن، آميَن«. قيَل: يا رسوَل اهللِ! 
إنََّك َصِعْدَت المنبَر فُقْلَت آميَن آميَن آميَن. قاَل: »إنَّ ِجْبريَل 
اَر  أتاين فقاَل: َمن أْدَرَك شهَر رمضاَن فلْم ُيْغَفْر لُه فَدَخَل النَّ
فأْبَعَدُه اهلُل، قْل آميَن، فُقْلُت آميَن. وَمن أْدَرَك أبويِه أو أحَدُهما 
اَر فأْبَعَدُه اهلُل، ُقْل آميَن، فُقْلُت  ُهما فماَت فَدَخَل النَّ َيَبرَّ فلم 

والموظفين،  والعمال  الخدم  عن  التخفيف  المماليك  عن  التخفيف  ومثل   )1(
ة.  فينبغي مراعاتهم والتخفيف عليهم يف كل األوقات ويف رمضان خاصَّ
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اَر  آميَن. وَمن ُذِكْرَت عنَدُه فلم ُيَصلِّ عليَك فماَت فَدَخَل النَّ
فأْبَعَدُه اهلُل، ُقْل آميَن، فُقْلُت آميَن«)1(.

َواْنَصَرما َلْهفاُه  وا  ْهُر  الشَّ َل  َواْخَتصَّ بِالَفْوِز يف الَجنَّاِت َمن َخَدماَتَرحَّ
ِمْثلي فيا َوْيَحُه يا ُعْظَم ما ُحرِماَوأْصَبَح الغافُِل الِمْسكيُن ُمنَْكِسًرا
ْرُع يف َوْقِت البِذاِر َفما َوالنََّدماَمن فاَتُه الزَّ الَهمَّ  إالَّ  َيْحُصُد  َت��راُه 

ُه  ِة؛ ألنَّ وإنَّما كاَن يوُم الفطِر ِمن رمضاَن عيًدا لجميِع اأُلمَّ
فيِه  فَيْلَتِحُق  النَّاِر  ِمن  ائميَن  الصَّ ِمن  الكبائرِ  أهُل  فيِه  ُيْعَتُق 
المذنبوَن باألبراِر، كما أنَّ يوَم النَّحرِ هَو العيُد األكبُر؛ ألنَّ 
نيا أكثَر  قبَلُه يوَم عرفَة، وهَو اليوُم الذي ال ُيرى يف يوٍم ِمن الدُّ
اليوميِن؛ فلُه يوُم  النَّاِر يف  ُأْعتَِق ِمن  النَّاِر منُه. فَمن  عتًقا ِمن 

عيٍد، وَمن فاَتُه العتُق يف اليوميِن، فلُه يوُم وعيٍد.

ًبا على  اِر كلٌّ منُهما مرتَّ ا كاَنِت المغفرُة والعتُق ِمن النَّ لمَّ
ِة  صياِم رمضاَن وقياِمِه؛ أَمَر اهللُ  عنَد إكماِل العدَّ

الترغيب  صحيح  يف  األلباين  الشيخ  حه  وصحَّ  ،)409( حبان  ابن  أخرجه   )1(
والترهيب )997(. 



2626

العشر األواخر )فصٌل يف بيان فضل العشر األواخر من رمضان(

ۅ ۉ  ﴿ ۋ ۅ  فقاَل:  وشكرِِه،  بتكبيرِِه 
]البقرة:185[. فُشكُر   ﴾ ۉ ې ې ې ې 
ياِم وإعانتِِهم عليِه ومغفرتِِه  َمن أْنَعَم على عباِدِه بتوفيِقِهم للصِّ
لُهم بِه وعتِقِهم بِه ِمن النَّاِر أْن َيْذُكروُه وَيْشُكروُه وَيتَُّقوُه حقَّ 
فال  ُيطاَع  بأْن  تقاتِِه  حقَّ  تقواُه  َمْسعوٍد  ابُن  َر  َفسَّ وقد  تقاتِِه. 

ُيْعصى وُيْذَكَر فال ُينْسى وُيْشَكَر فال ُيْكَفَر.

نوِب العظيمِة! الغنيمَة الغنيمَة يف هذِه األيَّاِم  فيا أرباَب الذُّ
الكريمِة، فما منها عوٌض وال لها قيمة! فكم ُيْعَتُق فيها ِمن 
النَّاِر فقد  ُأْعتَِق فيها ِمن  النَّاِر ِمن ذي جريرٍة وجريمة! فَمن 

فاَز بالجائزِة العميمِة والمنحِة الجسيمِة.

اِر! إيَّاَك أْن َتعوَد بعَد أْن ِصْرَت  يا َمن أْعَتَقُه موالُه ِمن النَّ
ُب  ا إلى رّق األوزاِر. أُيْبِعُدَك موالَك عِن النَّاِر وأنَت َتَتَقرَّ ُحرًّ
منها، وُينِْقُذَك منها وأنَت توقُع نفَسَك فيها وال َتحيُد عنها؟!

َلَسعيُدوإنَّ اْمَرًءا َينْجو ِمَن النَّاِر َبْعَدما أْعمالِها  ِمن  َد  َت���َزوَّ
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َيْيأُس منها،  حمُة للمحسنيَن؛ فالمسيُء ال  الرَّ إْن كاَنِت 
غيُر  لنفِسِه  فالّظالُِم  للمتَّقيَن؛  مكتوبًة  المغفرُة  َتُكِن  وإْن 

محجوٍب عنها. 
َفَمْن َيجوُد على العاصيَن بِالَكَرِمإْن كاَن َعْفُوَك ال َيْرجوُه ذو َخطأٍ

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ﴿

َمر:53[. ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴾ ]الزُّ

ُمْحِسٌن إالَّ  َيْرجوَك  ال  كاَن  َفَمِن الذي َيْرجو وَيْدعو الُمْذنُِبإن 

نا ذلك، ال َتْقنَْط ِمن رحمِة اهللِ لسوِء  ها العاصي! وكلُّ فيا أيُّ
أعمالِك، فكم ُيْعَتُق ِمن النَّاِر يف هذِه األيَّاِم ِمن أمثالِك! فأْحِسِن 

ُه ال َيْهِلُك على اهللِ إالَّ هالك. الظَّنَّ بموالَك وُتْب إليِه؛ فإنَّ

نوُب َفداِوها ْيُل ُمْظِلُمإذا أْوَجَعْتَك الذُّ ْيِل َواللَّ بَِرْفِع َيٍد يف اللَّ

ُقنوُطَك ِمنْها ِمْن ُذنوبَِك أْعَظُمَوال َتْقنَِطْن ِمْن َرْحَمِة اهللِ إنَّما

َكراَمٌة لِْلُمْحِس��نيَن  ُمَفَرْحَمُت��ُه  َتَكرُّ لِْلُمْذنِبيَن  َوَرْحَمُتُه 

َيْنَبِغي لَمن َيْرجو العتَق ِمن النَّاِر يف شهِر رمضاَن أْن َيأتَِي 
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هرِ. رٌة يف هذا الشَّ بأسباٍب توجُب العتَق ِمن النَّاِر، وهَي متيسِّ

هرِ جاريًة حسناَء مزيَّنًة  وكاَن أبو ِقالَبَة ُيْعتُق يف آخرِ الشَّ
َيْرجو بعتِقها العتَق ِمن النَّاِر.

ويف حديِث َسْلَماَن المرفوِع الذي يف »صحيح ابِن ُخَزْيَمة«: 
َف فيِه  اِر، وَمن َخفَّ َر فيِه صائًما؛ كاَن عتَقا لُه ِمن النَّ »َمن َفطَّ

عن مملوِكِه؛ كاَن عتًقا لُه ِمن النَّار«)1(.

بِِهما  ُتْرضوَن  خصلتيِن  ِمن  فيِه  »فاْسَتْكثِروا  أيًضا:  وفيِه 
ا الخصلتاِن اللتاِن  رّبُكم وخصلتيِن ال غنى بُكم عنُهما. فأمَّ
واالستغفاُر.  اهلُل  إالَّ  إلَه  ال  أْن  فشهادُة  رّبُكم،  بِهما  ُتْرضوَن 
َة  الجنَّ تَعاَلى  اهلَل  فَتْسألوَن  عنُهما؛  بُكم  غنى  ال  اللتاِن  ا  وأمَّ

وَتُعوذوَن بِه ِمن النَّاِر«.

كلٌّ  الحديِث؛  هذا  يف  المذكورُة  األربُع  الخصاُل  فهِذِه 
منها سبٌب للعتِق والمغفرِة:

أخرجه ابن خزيمة )1887( وهو حديث ضعيف.   )1(
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وَتْمحوها  نوَب  الذُّ َتْهِدُم  فإنَّها  التَّوحيِد؛  كلمُة  ا  فأمَّ  *
عتَق  َتْعِدُل  وهَي  عمٌل)1(،  َيْسبُِقها  وال  ذنًبا  ُتْبقي  وال  محًوا 
قاِب الذي يوجُب الِعتَق ِمن النَّاِر. وَمن أتى بها أربَع مراٍر  الرِّ
قاَلها  وَمن  النَّاِر،  ِمن  اهللُ  أْعَتَقُه  ُيْمسي؛  وحيَن  ُيْصبُِح  حيَن 

َمُه اهللُ على النَّاِر. خالًصا ِمن قلبِه؛ َحرَّ

ا كلمُة االستغفاِر؛ فِمن أعظِم أسباِب المغفرِة؛ فإنَّ  * وأمَّ
ائِم مستجاٌب يف حاِل  االستغفاَر دعاٌء بالمغفرِة، ودعاُء الصَّ
صياِمِه وعنَد فطرِِه. وقد َسَبَق حديُث أبي ُهَرْيَرَة: »وُيْغَفُر فيِه 
)يْعنِي: شهَر رمضاَن( إالَّ لَمن أبى«. قالوا: يا أبا ُهَرْيَرَة! وَمن 

 . َأبى؟ قاَل: َمن أبى أْن َيْسَتْغِفَر اهلل

َتْدروَن  ال  فإنَُّكم  االستغفاِر؛  ِمن  أْكثِروا  الَحَسُن  قاَل 
لساَنَك  ْد  َعوِّ  ! بنيَّ يا  البنِِه:  ُلقماُن  وقاَل  حمُة.  الرَّ َتنِْزُل  متى 

االستغفاَر؛ فإنَّ هللِ ساعاٍت ال َيُردُّ فيهنَّ سائالً.

المعنى: أنه ال يسبقها يف الفضل شيء من األعمال الصالحة، أي أنها أفضل   )1(
األعمال على اإلطالق. 
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تعاَلى:  قولِِه  يف  واالستغفاِر  التَّوحيِد  بيَن  اهلُل  َجَمَع  وقد 
]محمد:19[.   ﴾ جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  ﴿يب 
نوِب  بالذُّ النَّاَس  أْهَلْكُت  قاَل:  إبليَس  أنَّ  اآلثاِر؛  بعِض  ويف 

وأْهَلكوين بال إلَه إالَّ اهللُ واالستغفار.

بِه  فُتْخَتُم  ها:  كلِّ الحِة  الصَّ األعماِل  ختاُم  واالستغفاُر 
الُة والحجُّ وقياُم الليِل. وُيْخَتُم بِه المجالُس: فإْن كاَنْت  الصَّ
اَرًة لها.  ذكًرا؛ كاَن كالطَّابِِع عليها، وإْن كاَنت لغًوا؛ كاَن كفَّ

فكذلك ينبغي أْن ُيْخَتم صياُم رمضاَن باالستغفاِر.

َيأُمُرُهم بختِم  الَعزيِز إلى األمصاِر)1(  بُن عْبِد  ُعَمُر  َكَتَب 
دقِة؛ صدقِة الفطرِ؛ فإنَّ صدقَة  شهرِ رمضاَن باالستغفاِر والصَّ
فِث، واالستغفاُر َيْرَقُع ما  الفطرِ طهرٌة للصائِم ِمن اللغِو والرَّ

فِث. ياِم باللغِو والرَّ َق ِمن الصِّ َتَخرَّ

الفطرِ  صدقَة  إنَّ  ميَن:  المتقدِّ العلماِء  بعُض  قاَل  ولهذا 
الِة. هِو للصَّ ائِم كسجدتِي السَّ للصَّ

)1(  األمصار هي البلدان، جمع ِمصر وهو البلد. 
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وقاَل ُعَمُر بُن َعْبِد العزيِز يف كتابِِه: قولوا كما قاَل أبوُكم 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ آَدُم: 
﴿ ڃ چ  نوٌح:  قاَل  كما  وقولوا  ]األعراف:23[،   ﴾ ڀ 
كما  وقولوا  ]هود:47[.   ﴾ ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
 ﴾ حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ﴿ىئ  إبراهيُم:  قاَل 

ژ  ژ  ڈ  ڈ   ﴿ موسى:  قاَل  كما  وقولوا  ]الشعراء:82[، 

ڑ ڑ ﴾ ]القصص:16[. وقولوا كما قاَل ذو النُّوِن: ﴿ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴾ ]األنبياء:87[.

يُِّئ  السَّ والكالُم  ْقها،  ُيَخرِّ لْم  ما  النَّاِر  ِمن  ٌة)1(  ُجنَّ ياُم  الصِّ
َق منها. ُع ما َتَخرَّ ُق هذِه الُجنََّة، واالستغفاُر ُيَرقِّ ُيَخرِّ

لُه  نافٍع وعمٍل صالٍح  استغفاٍر  إلى  َيحتاُج  فصياُمنا هذا 
ُعُه وقِد اتََّسَع  ُق صياَمنا بسهاِم الكالِم ثمَّ نَرقِّ شافع! كم ُنَخرِّ
اِقِع! كم َنْرفو خروَقُه بِمخَيِط الحسناِت ثمَّ  الخرُق على الرَّ

)1(  الُجنَّة هي الساتر أو الواقي. 
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يِّئاِت القاطع! َنْقطُعُه بحساِم السَّ

ِمن تقصيرِِه  استْغَفَر  َصلَّى صالًة  إذا  لِف  السَّ بعُض  كاَن 
فيها كما َيْسَتْغِفُر المذنُب ِمن ذنبِِه.

حاُل  فكيف  عباداتِِهم،  يف  المحسنيَن  حاَل  هذا  كاَن  إذا 
المسيئيَن مثِلنا يف عاداتِِهم؟!

ليلِة  يف  لعائَِشَة    النَّبيِّ  أمُر  هذا  ِمن  وقريٌب 
القدِر بسؤاِل العفِو؛ فإنَّ المؤمَن َيْجَتِهُد يف شهرِ رمضاَن يف 
صياِمِه وقياِمِه، فإذا َقُرَب فراُغُه وصاَدَف ليلَة القدِر؛ لم َيْسأِل 

رِ. اهللَ إالَّ العفَو كالمسيِء المقصِّ

عاِء،  اِر؛ فِمن أهمِّ الدُّ ِة واالستعاذُة ِمن النَّ ا سؤاُل الجنَّ وأمَّ
ائُم  فالصَّ ُنَدْنِدُن«)1(.  »حوَلها   : النَّبيُّ  قاَل  وقد 

ُيْرجى استجابُة دعائِِه، فَينَْبغي أالَّ َيْدُعو إالَّ بأهمِّ األُموِر.

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ﴿ تعاَلى:  اهللُ  قاَل 
)1(  أخرجه أبو داود )792(. 
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﴿ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  تعالى:  ﴾ وقاَل  ے ۓ 
﴿ ۅ ۅ ۉ  تعالى:  وقاَل   ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ۉ ې...﴾ إلى قولِِه: ﴿ ىئ ی ی ی ی جئ ﴾.

حيِل، ولم َيْبَق  ِعباَد اهللِ! إنَّ شهَر رمضاَن قد َعَزَم على الرَّ
منُه إالَّ القليل. فَمن منُكم أْحَسَن فيِه فعليِه التَّمام، وَمن كاَن 
َط فْلَيْختِْمُه بالحسنى فالعمُل بالختام. فاسَتْمتِعوا منُه بما  َفرَّ
صالًحا  عمالً  واْسَتوِدعوُه  واأليَّام،  اليسيرِة  الليالي  ِمن  َبِقَي 
َيْشَهُد لُكم بِه عنَد الملِك العالَّم، وَودِّعوُه عنَد فراِقِه بأزكى 

تحيٍَّة وسالم.

َتَدفَّق،  لذهابَِك  المحبِّيَن  ْق، دموُع  َتَرفَّ َرمضاَن!  يا شهَر 
ُتْطِفُئ  للوداِع  وقفٌة  َعسى  َتَشقَّق،  الفراِق  ألِم  ِمن  قلوُبُهم 
وِق ما أْحَرق، عسى ساعُة توبٍة وإقالٍع َتْرفو ِمن  ِمن ناِر الشَّ
المقبوليَن  ركِب  عن  منقطٌع  َعسى  ق،  َتَخرَّ ما  كلَّ  ياِم  الصِّ
َيْلَحْق، عسى َمِن اْسَتْوَجَب النَّاَر ُيْعَتق، عسى ُأسراء األوزاِر 
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ُتْطَلق، عسى رحمُة المولى لها العاصي ُيَوفَّق.

ِق إلى ُكلِّ ما َترُجو ِمَن الَخْيرِ َتْرَتقيَعسى َوعسى ِمْن َقْبِل َوْقِت التََّفرُّ
تائٌِب َوُيْقَبَل  َمْكسوٌر  َشِقيَفُيْجَبَر  َمْن  َوَيْسَعَد  َخطَّاٌء  َوُيْعَتَق 
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