
 اغتنام العشر األواخر من رمضان
 يف زمن إغالق املساجد

   وعلى آلو وصحبو وسلم تسليمًا كثَتاً، ،والصالة والسالم على رسول هللا ، واحلمد هلل، بسم هللا
 ا بعد؛مث أم  

ليوفيهم أجورىم ويزيدىم  ؛من نعم هللا تعاىل على عباده، أن يوايل مواسم اخلَتات عليهم إن   
ومن ىذه ادلواسم:  الدرجات، ذلمع رفيَ السيئات و  عنهمر كفِّ يُ احلسنات و ضاِعف ذلم ويُ من فضلو، 

، وشرع هي خَت ليايل العامف؛ باركاتذه الليايل ادلهللا هب لقد أكرمنا، ف(العشر األواخر من رمضان)
ىي خَت  مباركةٍ  بليلةٍ  ا، ورزقنا فيهوتغفر ذنوبنا وخطاايان ،جليلة ترفع قدران ودرجاتنا لنا فيها عباداتٍ 

 م من ذنبو.فر لو ما تقد  من ألف شهر، من قامها إمياانً واحتساابً غُ 
ومن أبرز العبادات اليت اختص هللا فيها العشر األواخر من رمضان )عبادة االعتكاف(.  

عاىل، ومن شروطو أن يكون يف شرعًا ىو ادلكث يف ادلسجد بنية التقرب إىل هللا تواالعتكاف 
َوأَنُتْم َعاِكُفوَن يف قال تعاىل: " ،و اعتكف يف غَت مسجدأن   نقل عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصومل يمسجد، 
لَُيْدِخُل  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن َرُسوُل اَّللِه   َوِإنْ ": قَاَلتْ  ملسو هيلع هللا ىلصَزْوَج الن يبِّ  اهنع هللا يضر َعاِئَشةَ  نْ عَ (، و 187لبقرة:" )ااْلَمَساِجدِ 

ُلوُ فَأُ  ،َعَليه رَْأَسُو َوُىَو يف اْلَمْسِجدِ  ِإَله ِِلَاَجٍة ِإَذا   اْلبَ ْيتَ  وََكاَن ََل َيْدُخلُ  -هرَ عْ ط شَ شِّ مَ أُ يعين – رَجِّ
  )رواه البخاري ومسلم(." َكاَن ُمْعَتِكًفا

ادلستجد؛ مما أدى إىل إغالق ادلساجد،  ولقد ابتالان هللا عز وجل ابنتشار وابء فَتوس كوروان 
ابإلمكان أداء عبادة االعتكاف كما يفعلها ادلسلمون كل عام. ومن ىنا جاء ىذا  مل يعدوابلتايل 

لمسلمُت كيفية اغتنام العشر األواخر من رمضان يف البيوت يف زمن إغالق ادلساجد، ادلقال ليوضح ل
بيان ىدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قيام العشر األواخر من رمضان، ومن مث اقًتاح بعض أوجو وذلك من خالل 

 اآليت:بيان ذلك على النحو عليها يف ىذه الليايل ادلباركات، و ات؛ ليحافظ ادلسلمون العباد
 



   أوًَل: ىدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف العشر األواخر من رمضان:

 :يف طاعة هللا هلالج لج َلجتهادا .1

جيتهد يف العشر األواخر من رمضان اجتهادًا حىت ال يكاد يُقَدر عليو، فَعْن  كان النيب  
رواه " )يف اْلَعْشِر اأَلَواِخِر َما ََل ََيَْتِهُد يف َغْْيِهِ ََيَْتِهُد  َكاَن َرُسوُل هللِا : "َعاِئَشة اهنع هللا يضر قَاَلتْ 

 علي القاري رهمو هللا يف شرح ىذا احلديث: " واألههر أن و جيتهد يف زايدة الطاعة قال ادلال   (.مسلم
، أو لالغتنام يف والعبادة )ما ال جيتهد يف غَته( أي: يف غَت العشر رجاء أن يكون ليلة القدر فيو

 .(4/515يف طاعتو، وحسن االختتام يف بركاتو" )مرقاة ادلفاتيح:  واالىتمامقاتو، أو 
ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َأْحَيا اللهْيَل، َوأَيْ َقَظ َأْىَلُو،  َكاَن َرُسوُل اَّللِه اهنع هللا يضر قَاَلْت: " َعاِئَشةَ  وَعنْ  

َزرَ  ٌَت يف َمعْ  اْختَ َلَف اْلُعَلَماءُ " )رواه البخاري ومسلم(. قال اإلمام النووي رهمو هللا: "َوَجده َوَشده اْلِمئ ْ
َزرَ ) الت ْشِمَُت يف  :َوَمْعَناهُ  ،يف َغَْتِهِ  ُىَو ااِلْجِتَهاُد يف اْلِعَباَداِت زاَِيَدًة َعَلى َعاَدتِِو : َفِقيلَ (، َشد  اْلِمئ ْ

َزرِي: يُ َقالُ ، اْلِعَباَداتِ  ِكَنايٌَة َعِن اْعِتزَاِل   ُىوَ  :َوِقيلَ . َتَشم ْرُت َلُو َوتَ َفر ْغتُ  :َأيْ ، َشَدْدُت ذِلََذا اأْلَْمِر ِمئ ْ
َفِفي  ... اْستَ ْغَرَقُو اِبلس َهِر يف الص اَلِة َوَغَْتَِىا: َأيِ  (َأْحَيا الل ْيلَ : )َوقَ ْوذُلَا. النَِّساِء ِلاِلْشِتَغاِل اِبْلِعَباَداتِ 

اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن َواْسِتْحَباُب ِإْحَياِء  أَن ُو ُيْسَتَحبُّ َأْن يُ زَاَد ِمَن اْلِعَباَداِت يف اْلَعْشرِ  :َىَذا احْلَِديثِ 
 (.8/250" )شرح النووي على مسلم: لََيالِيِو اِبْلِعَباَداتِ 

َزَرهُ َشد  معٌت ) أن   رهمو هللا وقد رجح احلافظ ابن حجر  : قَ ْولُوُ (: اعتزل النساء، فقال: "ِمئ ْ
َزَرهُ  ، َعنِ  َعْبُد الر ز اقِ  ِبَذِلَك َجَزمَ اْعتَ َزَل النَِّساَء، وَ : َأيِ ، ()َشد  ِمئ ْ قَ ْوٌم : اْسَتْشَهَد ِبَقْوِل الش اِعروَ  الث  ْورِيِّ

َبةَ  َوذََكرَ . ِإَذا َحاَربُوا َشدُّوا َمآزَِرُىْم َعِن النَِّساِء َوَلْو اَبَتْت ِبَِْطَهارِ  َأِب َبْكِر ْبِن  َعنْ  اْبُن َأِب َشي ْ
َزَرُه َواْعتَ َزَل النَِّساءَ : "َشد  مِ اْلَمْذُكوَرةِ  َعاِصِم ْبِن َضْمرَةَ  : َوَقْد َوَقَع يف رَِوايَةِ . قُ ْلتُ .. ََنَْوهُ  َعي اشٍ  " ئ ْ

وقال احلافظ ابن رجب رهمو هللا:  (.4/316)فتح الباري:  "فَ َعَطَفُو اِبْلَواِو فَ يَ تَ َقو ى ااِلْحِتَماُل اأْلَو لُ 
" ساء، وبذلك فسره السلف واألئمة ادلتقدمون، منهم: سفيان الثوريادلراد اعتزالو للن والصحيح أن  "

 (.423)لطائف ادلعارف: ص
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: قَ ْولُوُ و وإحياء الليل يكون ابستغراقو يف أداء الطاعات، قال احلافظ ابن حجر رهمو هللا: "  
َلُو( َأْي:) َهرِِه ِفيِو؛ أِلَن  الن  ْوَم َأُخو اْلَمْوِت، َوَأَضاَفُو ِإىَل َسِهرَُه فََأْحَياُه اِبلط اَعِة َوَأْحَيا نَ ْفَسُو ِبسَ  َوَأْحَيا لَي ْ

َلُو ِِبََياتِوِ الل ْيِل اتَِّساًعا؛ أِلَن  اْلَقائَِم ِإَذا َحِيَي اِبْلَيِقظَِة   اَل ََتَْعُلوا بُ ُيوَتُكْم قُ ُبورًا :، َوُىَو ََنُْو قَ ْولِوِ َأْحَيا لَي ْ
 (.4/316" )فتح الباري: ا َكاأْلَْمَواِت فَ َتُكوَن بُ ُيوُتُكْم َكاْلُقُبورِ َأْي: اَل تَ َناُموا فَ َتُكونُو 

  وأكثره؟واختلف العلماء يف ادلقصود إبحياء الليل، ىل ادلقصود كامل الليل أو معظمو  
ُمعظم الل ْيل، ِبَدلِيل  -َوهللا أعلم-َوالظ اِىر : "البخاري يف شرح رهمو هللا العيٍتاإلمام  قال 

َلة َحىت  الص باح( اهنع هللا يضر -يعٍت أم ادلؤمنُت عائشة– ذلَاقَ وْ  عمدة " )يف احلَِديث الص ِحيح: )َما َعلمتو قَاَم لَي ْ
 (. 8/264القاري: 
وقد روي من حديث  .فيحتمل أن ادلراد إحياء الليل كلووقال احلافظ ابن رجب رهمو هللا: " 

ويف ادلسند من وجو آخر عنها قالت: كان  ".ل كلووأحيا اللي: "عائشة من وجو فيو ضعف بلفظ
وخرج  .مشر وشد ادلئزر -يعٍت األخَت- فإذا كان العشر ،ملسو هيلع هللا ىلص خيلط العشرين بصالة ونوم   النيب

فإذا كان  ،احلافظ أبو نعيم إبسناد فيو ضعف عن أنس قال: كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذا شهد رمضان قام وانم
 (.339" )لطائف ادلعارف: صوعشرين مل يذق غمضاً  اً أربع

قال:  الن يبِّ أن  ، َأِب ُىَريَرة قيام العشر األواخر من رمضان، حديث ومما يُبُتِّ فضيلة  
َم ِمن َذنبِ " قال احلافظ ابن  " )رواه البخاري ومسلم(.وَمن قاَم رمضاَن إمياًًن واحتساًًب ُغِفَر لو ما َتقده

: )ِإميَااًن( َأْي: َتْصِديًقا ِبَوْعِد اَّللِ  اِبلث  َواِب َعَلْيِو )َواْحِتَسااًب( قَ ْولُوُ هللا يف شرح احلديث: "حجر رهمو 
 (.4/296" )فتح الباري: َأْي: طََلًبا ِلْْلَْجِر اَل لَِقْصٍد آَخَر ِمْن راَِيٍء أَْو ََنْوِهِ 

د يف العشر األواخر يكون يف ليلها وهنارىا، قد بُت  احلافظ ابن رجب رهمو هللا أن  االجتهاو  
 بُّ أن يكونَ حِ ستَ يف القدمي: أ قال الشافعيُّ فقال: "وقد قال الشعيبُّ يف ليلة القدر: ليلها كنهارىا. و 

. وىذا يقتضي استحباب االجتهاِد يف مجيع زمان العشر هالِ ه يف ليتهاُده يف هنارىا كاجتهادِ اج
 (.368 أعلم" )لطائف ادلعارف: صاألواخر، ليِلو وهنارِه، وهللا

 



 الطاعة: يقاظ األىل وحثهم علىإ .2
، د كان من ىدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن يوقظ أىلو للصالة والعبادة يف ىذه الليايل العشرفق 

ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َأْحَيا اللهْيَل، َوأَيْ َقَظ َأْىَلُو، َوَجده َوَشده  َكاَن َرُسوُل اَّللِه  قَاَلْت: "اهنع هللا يضر َعاِئَشةَ  َعنْ ف
َزرَ  َوقَ ْوذُلَا: )َوأَيْ َقَظ قال اإلمام النووي رهمو هللا يف شرح احلديث: "ه البخاري ومسلم(. " )روااْلِمئ ْ

)شرح النووي على مسلم:  أَْىَلُو( َأْي: أَيْ َقَظُهْم لِلص اَلِة يف الل ْيِل َوَجد  يف اْلِعَباَدِة زاَِيَدًة َعَلى اْلَعاَدِة"
8/250.) 

يوِقظ أىَلو يف العْشر األواخر من  ملسو هيلع هللا ىلصكان النهيبُّ "  قال:هنع هللا يضرعليُّ بُن أِب طالب وعن  
 كان رسوُل هللاِ : "ادلعجم األوسط ويف رواية الطرباين يف )رواه الًتمذي وصححو األلباين(. "رمضان

 ".الصهالةَ  ُيطيقُ  كبْيٍ و  صغْيٍ  وكله  ،يُوِقُظ أىَلو يف الَعْشِر األواِخِر ِمن شهِر رَمضان ملسو هيلع هللا ىلص
ِْمِذيُّ  َرَوىوَ  ٍم َيدَُع َأَحًدا يُِطيُق ملسو هيلع هللا ىلص َيُكْن ملَْ اهنع هللا يضر: " أُمِّ َسَلَمةَ  َعنْ  الًتِّ ِإَذا بَِقَي ِمْن رََمَضاَن َعْشَرُة َأَّيه

 ".اْلِقَياَم ِإَله َأقَاَموُ 
علي بن أِب طالب يطرق ابب ان ىلو لقيام الليل: أن  النيب ملسو هيلع هللا ىلص كومن أدلة إيقاظ النيب ملسو هيلع هللا ىلص أل 

        َأن  َرُسوَل اَّللِ   هنع هللا يضرب َعِلّي ْبَن َأِب طَالِ ، فعن "أال تقومان فتصليان" لياًل فيقول ذلما:فاطمة وابنتو 
َلةً  َوفَاِطَمَة بِْنَت الن يبِّ  طََرَقوُ  ملسو هيلع هللا ىلص ََّي َرُسوَل اَّللِه أَنْ ُفُسَنا : فَ ُقْلتُ  "،َأََل ُتَصلَِّيانِ ": فَ َقال ،َعَلْيِو الس اَلم لَي ْ

َعثَ َنا بَ َعَثَن، ،بَِيِد اَّللهِ  ْعُتُو َوُىَو  فَِإَذا َشاَء َأْن يَ ب ْ ًئا، ُثُه َسَِ فَاْنَصَرَف ِحنَي قُ ْلَنا َذِلَك َوَلَْ يَ ْرِجْع ِإََله َشي ْ
ْنَساُن َأْكثَ َر َشْيٍء َجَدًَل : و لٍّ َيْضِرُب َفِخَذُه َوُىَو يَ ُقولُ ُموَ   (.)رواه البخاري ومسلم"  َكاَن اْْلِ

، َوِإيَقاُظ َفِضيَلُة َصاَلِة الل ْيلِ  ِفيوِ  :اْبُن َبط الٍ  : )َأاَل ُتَصلَِّياِن( قَالَ قَ ْولُوُ قال احلافظ ابن حجر رهمو هللا: "
 (.3/14" )فتح الباري: الن اِئِمَُت ِمَن اأْلَْىِل َواْلَقرَابَِة ِلَذِلكَ 

 ابلليل، وجيتهدَ  دَ تهج  أن يَ  األواخرُ  العشرُ  خلَ إيّل إذا د بُّ حَ أَ "قال سفيان الثوري رهمو هللا: و  
 (.342لطائف ادلعارف: صابن رجب، " )ه إىل الصالة إن أطاقوا ذلكو وولدَ أىلَ  ضَ فيو، ويُنهِ 
والدليل: ما ليايل الوتر من العشر األواخر اليت تُرَجى فيها ليلة القدر،  ويتأكد إيقاظ األىل يف 

َلَْ يَ ُقْم يف رََمَضاَن َحَّته بَِقَي َسْبٌع، فَ َقاَم ِِبِْم، َحَّته ملسو هيلع هللا ىلص َأنه النهيبه ، ِفيِو طُولٌ يف َحِديٍث  أَبُو َذرٍّ رواه 
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َلِة ََخٍْس َوِعْشرِيَن، َحَّته َمَضى ََنٌْو ِمْن َشْطِر الله  ْيِل، َمَضى ََنٌْو ِمْن ثُ ُلِث اللهْيِل، ُثُه قَاَم ِِبِْم يف لَي ْ
َلُة َسْبٍع َوِعْشرِيَن، َفَجَمَع ِنَساَءُه َوَأْىَلُو، َواْجَتَمَع النهاُس، قَاَل: فَ َقاَم ِِبِْم َحَّته َخشِ َحَّته  يَنا  َكاَنْت لَي ْ

ُحورَ - َأْن يَ ُفوتَ َنا اْلَفاَلحُ   (.أهمد وأصحاب السنن وصححو األلباين )رواه" -يَ ْعيِن السُّ
قَاَل: قَاَل  حديث أِب ىَريْ َرَة ئل إيقاظ األىل لقيام الليل،  فضاُتِّ ب َ ومن األدلة العامة اليت ت ُ  

رَِحَم اَّللهُ رَُجاًل قَاَم ِمْن اللهْيِل َفَصلهى َوأَيْ َقَظ اْمَرأََتُو فَِإْن أََبْت َنَضَح يف َوْجِهَها : "َرُسوُل اَّللِ  
 ْت َوأَيْ َقَظْت َزْوَجَها فَِإْن َأََب َنَضَحْت يف َوْجِهِو اْلَماء"اْلَماَء، رَِحَم اَّللهُ اْمَرَأًة قَاَمْت ِمْن اللهْيِل َفَصله 

َوَأِب ُىَريْ َرَة رضي هللا  َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ  وحديث (.قال عنو األلباين: حسن صحيحو ، )رواه أبو داود
يًعا ُكتِبَ : "، قَااَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِ  عنهما َقَظ ِمَن اللهْيِل َوأَيْ َقَظ اْمَرأََتُو َفَصلهَيا رَْكَعتَ نْيِ َجَِ ا َمِن اْستَ ي ْ

اِكَراتِ  اِكرِيَن اَّللهَ َكِثْيًا َوالذه َ  " )رواه أبو داود وصححو األلباين(. وقال تعاىل: "ِمَن الذه اِكرِيَن اَّلله َوالذه
ُ ََلُم مهْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما اِكَراِت َأَعده اَّلله  (. 35" )األحزاب:َكِثْيًا َوالذه

 

 حتري ليلة القدر:  .3
فيها  نُّ سَ باركة ىي إحدى ليايل العشر األواخر من شهر رمضان اليت يُ إن  ليلة القدر ادل 

وىي آكد يف األواتر من العشر األواخر من رمضان، االجتهاد يف العبادة؛ لتحصيل عظيم أجرىا، 
يف الَعشِر  -أي ليلة القدر– فالَتِمسوىا: "قال ، أن  رسوَل هللِا عن أِب سعيٍد اخلُدريِّ ف

ملسو هيلع هللا ىلص قال: أن  رسوَل هللِا  اهنع هللا يضرعن عاِئشَة و  )رواه البخاري ومسلم(. "لَتِمسوىا يف ُكلِّ ِوترٍ األواِخِر، وا
 " )رواه البخاري ومسلم(.حَتَرهْوا ليلَة الَقْدِر يف الوِتِر ِمَن الَعشِر األواِخِر ِمن رََمضانَ "

َلِة فيها القرآن الكرمي، قال تعاىل: "ومن خصائص ليلة القدر أن هللا هلالج لج أنزل   ِإًنه أَنَزْلَناُه يف لَي ْ
َلٍة ُمَبارََكةٍ أيضاً: "وقال ،  ]1القدر:[ "اْلَقْدرِ  ر قد  يف ىذه الليلة تُ و  .]3:الدخان[ " ِإًنه أَنَزْلَناُه يف لَي ْ

شقياء، واآلجال مقادير اخلالئق على مدار العام، فيكتب فيها األحياء واألموات، والسعداء واأل
ِفيَها : "قال تعاىلف، (7/246، وكل ما رأده هللا هلالج لج يف السنة ادلقبلة )تفسَت ابن كثَت: واألرزاق

 .]4:الدخان[ "يُ ْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيمٍ 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396


ابخلَت والربكة، قال جربيل عليو وسالم وادلالئكة يتنزلون فيها  ومن خصائص ليلة القدر أن   
قال ابن كثَت يف تفسَت . ]4:القدر[ "ُل اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِِْذِن َرِبِِّْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ تَ نَ زه تعاىل: "

َلِة ِلَكثْ َرِة بَ رََكِتَهاَيْكثُ ُر تَ نَ زُُّل اْلَماَلِئَكِة يف َىِذِه الل  ىذه اآلية: " َكِة زُِّل اْلبَ َر ، َواْلَماَلِئَكُة يَ تَ نَ ز ُلوَن َمَع تَ ن َ ي ْ
ْلِم ِبِصْدٍق ، َكَما يَ تَ نَ ز ُلوَن ِعْنَد ِتاَلَوِة اْلُقْرآِن َوُيُِيطُوَن ِِبَِلِق الذِّْكِر، َوَيَضُعوَن َأْجِنَحتَ ُهْم ِلطَاِلِب اْلعِ َوالر هْمَةِ 

، فَ َيُكوُن ِمْن اَبِب َعْطِف اخْلَاصِّ َعَلْيِو الس اَلمُ  ِجرْبِيلُ  َوأَم ا الرُّوُح َفِقيَل: اْلُمرَاُد بِِو َىاُىَنا. تَ ْعِظيًما لَوُ 
. َوِقيَل :   )تفسَت ابن كثَت:" . َواَّلل ُ أَْعَلمُ الن  َبأِ . َكَما تَ َقد َم يف ُسورَِة ُىْم َضْرٌب ِمَن اْلَماَلِئَكةِ َعَلى اْلَعامِّ

8/444.) 
َلةُ فضيلة ليلة القدر، فقال سبحانو: " وقد بُت  هللا   " َشْهرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  رٌ َخي ْ  اْلَقْدرِ  لَي ْ
وقد ذكر ادلفسرون يف تفسَت ىذه اآلية أن  العبادة يف ليلة القدر أفضل عند هللا هلالج لج من (. 3:)القدر

ففي تلك الليلِة يُقَسُم اخلَُت الكثَُت الذي ال يُوَجُد ِمثُلو يف  عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر،
تفسَت ؛ و  20/116تفسَت القرطيب: ) ثالًًث ومثانَُت َسَنًة وأربعَة أشُهرٍ  وألُف َشهٍر تَعِدُل:، ألِف َشهرٍ 
 (.8/443ابن كثَت: 

َأِب ُىَريْ رََة هنع هللا يضر قَاَل: قَاَل َرُسوُل  فعنليلة القدر،   النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن  ارحمروم من ُحرِم أجرَ ُت  وقد ب َ  
تُ ْفَتُح ِفيِو أَبْ َواُب  ،رََمَضاُن َشْهٌر ُمَباَرٌك فَ َرَض اَّللهُ َعزه َوَجله َعَلْيُكْم ِصَياَموُ َأََتُكْم اَّللِ  ملسو هيلع هللا ىلص: "

َماءِ  َياِطنيِ  ،َوتُ ْغَلُق ِفيِو أَبْ َواُب اْْلَِحيمِ  ،السه ٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ  ،َوتُ َغلُّ ِفيِو َمَرَدُة الشه َلٌة َخي ْ ، َّلِلِه ِفيِو لَي ْ
َرَىا فَ َقْد ُحرِمَ َمْن ُحرَِم   " )رواه أهمد والنسائي وصححو األلباين(.َخي ْ
بوعد هللا  وتصديقاً  الذنوب بشرطُت: أن يكون إمياانً من أسباب مغفرة وقيام ليلة القدر  

ال: ق الن يبِّ أن  ، َأِب ُىَريرَة  نْ عَ ، فوإخالصًا هلل تعاىل ال بقصد الرايءواحتسااًب ، ابلثواب عليو
َم ِمن َذنبِ َمن ق"  " )رواه البخاري ومسلم(.واَم ليلَة الَقدِر إمياًًن واحتساًًب ُغِفَر لو ما َتقده

، (اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عٍت)وإن  السنة دلن أدرك ليلة القدر اإلكثار من دعاء:  
ليلُة الَقدِر، ما أقوُل فيها؟  ليلةٍ  أرأيَت إْن َعِلْمُت أيُّ  قلُت: اي رسوَل هللِا،: قالت اهنع هللا يضرعن عاِئشَة ف

 " )رواه أهمد والًتمذي وصححو األلباين(.اللهُهمه إِنكه َعُفوٌّ حتُِبُّ الَعفَو فاْعُف َعينِّ "قال: ُقويل: 



 :يف البيوت َلغتنام العشر األواخر من رمضان توصياتاثنياً: 

 ،، ويوقظهم للعبادةاألواخر من رمضانإحياء لياَل العشر على  بيتو األسرة أىلَ  ربُّ  ثه يَُ أن  .1
خطة تتضمن الًتتيب الغتنام ىذه الليايل بُت صالة وتالوة ويُِعدُّوا  ذلم فضيلة ىذه الليايل، ُتِّ ب َ وي ُ 

قرآن وذكر وتسبيح واستغفار ودعاء وغَتىا من أوجو الطاعات، ابإلضافة إىل شيء من 
 هم على إكمال القيام.الذي يعينأو الشراب االسًتاحة وتناول بعض الطعام 

قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص مْوىل رسوِل اَّللِ   ثَ ْوابنعن ف :العشر األواخر من رمضان اْلكثار من الصالة يف لياَل  .2
ُجوِد، فِإنهك َلْن َتْسُجد َّللِه سْجدًة إَله رَفعَك : "يَ ُقولُ ملسو هيلع هللا ىلص مِسْعُت رسوَل اَّلل   عليَك ِبَكْثرِة السُّ

عن َربِيَعة ْبن َكْعٍب اأْلَْسَلِميُّ هنع هللا يضر قَاَل : و  .م(رواه مسل" )ِِبَا َخِطيَئة ًة، وحطه عْنكَ اَّللهُ ِِبَا َدرجَ 
ُتُو ِبَوُضوئِِو َوَحاَجِتِو، فَ َقاَل َل: َسْل، فَ ُقْلُت: َأْسأَُلَك ملسو هيلع هللا ىلصُكْنُت أَبِيُت َمَع َرُسوِل هللِا " ، فَأَتَ ي ْ

َر َذِلَك، قُ ْلُت: ُىَو َذاَك، قَاَل: فََأِعينِّ َعَلى نَ ْفِسَك ِبَكثْ َرِة ُمَرافَ َقَتَك يف اْْلَنهِة، قَ  اَل: َأْو َغي ْ
ُجودِ  ثُّ َعَلى َكثْ َرِة احلَْ  ِفيوِ " :ىذا احلديث يف شرحقال اإلمام النووي رهمو هللا  " )رواه مسلم(.السُّ

 .(4/153: )شرح النووي على مسلم "ِبِو السُُّجوُد يف الص اَلةِ  ، َواْلُمرَادُ السُُّجود، َوالت  ْرِغيبُ 
استطاع إىل ذلك  ملنيف العشر األواخر من رمضان  ختم القرآن يف الصالة أو خارج الصالة .3

أو  ،ِبيث يصلي كل ليلة بثالثة أجزاء من القرآن الكرمي ؛ِبن خيتم القرآن قراءة يف صالتو سبياًل،
يختم القرآن يف الليلة األخَتة من ليايل العشر األواخر من فج الصالة، يقرأ ثالثة أجزاء خار 

رمضان. وقد جاء عن بعض السلف الصاحل اجتهادىم يف ختم القرآن يف العشر األواخر من 
كان قتادة رهِمو هللا خَيتم الُقرآن يف كلِّ سبع لياٍل مر ة، فإذا دخل رمضان ختَم يف كلِّ رمضان، ف

 (.259)ادلروزي، خمتصر قيام الليل: ص ، فإذا دخل العْشر ختم يف كلِّ ليلة مر ةثالث ليال مر ة
قد كان ويستحب مدارسة القرآن وكثرة تالوتو يف مجيع شهر رمضان استحبااًب مؤكداً، ف 

ب اٍس َعْن اْبِن عَ جربيل عليو السالم يلقى النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف كل ليلة من شهر رمضان يدارسو القرآن، ف
ُهَما قَالَ   ؛َوَأْجَوُد َما َيُكوُن يف َشْهِر رََمَضانَ ، َأْجَوَد النهاِس ًِبْْلَْْيِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النهيبُّ ": َرِضَي اَّلل ُ َعن ْ



َلٍة يف َشْهِر رََمَضاَن َحَّته يَ ْنَسِلَخ يَ ْعِرُض َعلَ  صلى ْيِو َرُسوُل اَّللِه أِلَنه ِجْْبِيَل َكاَن يَ ْلَقاُه يف ُكلِّ لَي ْ
 " )رواه البخاري(.اْلُقْرآنَ  هللا عليو وسلم

إذا  فيتعوذ ادلصلي :الدعاء يف الصالة عند املرور على آَّيت الرمحة والعذاب أتسيًا ًبلنيب ملسو هيلع هللا ىلص .4
ُحَذيْ َفَة قَاَل:  فَعنْ إذا مر آبية تسبيح،  وُيسبِّحية رهمة، ويسأل هللا الرهمة إذا مر آبمر آبية عذاب، 

تَ َتَح اْلبَ َقَرَة، فَ ُقْلُت: يَ رَْكُع ِعْنَد اْلِمائَِة، مُث   َلٍة فَاف ْ  َمَضى، فَ ُقْلُت: ُيَصلِّي َصل ْيُت َمَع الن يبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َذاَت لَي ْ
تَ َتَح النَِّساَء  تَ َتَح آَل ِعْمرَاَن فَ َقرَأََىا، يَ ْقرَأُ هِبَا يف رَْكَعٍة، َفَمَضى، فَ ُقْلُت: يَ رَْكُع هِبَا، مُث  اف ْ فَ َقرَأََىا مُث  اف ْ

اًل،  ذُمتَ َرسِّ ٍذ تَ َعوه " )رواه  ِإَذا َمره ِِبيٍَة ِفيَها َتْسِبيٌح َسبهَح، َوِإَذا َمره ِبُسَؤاٍل َسَأَل، َوِإَذا َمره بِتَ َعوُّ
 ".وتعّوذ إذا مر ِبية عذاب وقفمسلم(. ورواه الًتمذي والنسائي بلفظ: "

ْرَداءِ  َعنْ ف اْلكثار من ذكر هللا تعاىل: .5 َأََل أُنَ بُِّئُكْم ِبَْْيِ ملسو هيلع هللا ىلص: "قَاَل الن يبُّ : هنع هللا يضر قَال َأِب الد 
ٌر َلُكْم ِمْن ِإنْ َفا ،َوَأْرَفِعَها يف َدرََجاِتُكم، َوَأزَْكاَىا ِعْنَد َمِليِكُكمْ ، َأْعَماِلُكمْ  َىِب َوَخي ْ ِق الذه

ٌر َلُكْم ِمْن َأْن تَ ْلَقْوا َعُدوهُكْم فَ َتْضرِبُوا َأْعَناقَ ُهْم َوَيْضرِبُوا َأْعَناَقُكمْ ، َواْلَوِرقِ   ،بَ َلى :قَاُلوا، َوَخي ْ
  .رواه الًتمذي وصححو األلباين()" ِذْكُر اَّللِه تَ َعاىَل  :قَالَ 
، واحلوقلة يعٍت قول: ال حول وال والتكبَت ،لوالتهلي ،والتحميدومن ذكر هللا تعاىل: التسبيح،  

 عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث صحيحة تبُت فضلها، ومنها: يَ وِ وقد رُ ، قوة إال ابهلل
ْوٍم ِماَئَة َمرهٍة ُسْبَحاَن اَّللِه َوِبَْمِدِه يف ي َ  َمْن قَاَل:: "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َقالَ  :قَالَ هنع هللا يضر َعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - أ

 " )متفق عليو(.ُحطهْت َخطَاََّيُه َوَلْو َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اْلَبْحر
َكِلَمَتاِن َخِفيَفَتاِن َعَلى اللَِّساِن، ثَِقيَلَتاِن يف "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  َقالَ  :قَالَ هنع هللا يضر َعْن َأِب ُىَريْ َرَة  - ب

 " )متفق عليو(.ِإىَل الرهمْحَِن: ُسْبَحاَن اَّللِه َوِبَْمِدِه، ُسْبحاَن اَّللِه اْلَعِظيمِ  اْلِميَزاِن، َحِبيبَ َتانِ 
ُبْكرًَة ِحَُت َصل ى َخرََج ِمْن ِعْنِدَىا ملسو هيلع هللا ىلص "َأن  الن يب  : اهنع هللا يضر بنت احلارث ُجَوْيرِيَةَ أم ادلؤمنُت َعْن   - ت

، فَ َقاَل: َما زِْلِت َعَلى ، َوِىَي َجاِلَسةٌ ْسِجِدَىا، مُث  َرَجَع بَ ْعَد َأْن َأْضَحى، َوِىَي يف مَ الصُّْبحَ 
َها؟ َلَقْد قُ ْلُت بَ ْعَدِك َأْرَبَع َكِلَماٍت، ": ملسو هيلع هللا ىلص، قَاَل الن يبُّ قَاَلْت: نَ َعمْ  ،احْلَاِل ال يِت فَاَرق ُْتِك َعَلي ْ



:َثاَلَث َمرهاٍت، َلْو ُوزِ  ُهنه ُسْبَحاَن هللِا َوِبَْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِو  َنْت ِبَا قُ ْلِت ُمْنُذ اْليَ ْوِم َلَوزَنَ ت ْ
 " )رواه مسلم(.َوِرَضا نَ ْفِسِو َوزِنََة َعْرِشِو َوِمَداَد َكِلَماتِوِ 

أَيَ ْعِجُز َأَحدُُكْم َأْن فَ َقاَل: " ملسو هيلع هللا ىلصُكن ا ِعْنَد َرُسوِل اَّللِ  "قَاَل: هنع هللا يضر َعْن َسْعِد ْبِن َأِب َوق اٍص  - ث
َيْكِسَب ُكله يَ ْوٍم أَْلَف َحَسَنٍة؟ َفَسأََلُو َساِئٌل ِمْن ُجَلَسائِِو: َكْيَف َيْكِسُب َأَحُدًَن أَْلَف 

" ْنُو أَْلُف َخِطيَئةٍ َحَسَنٍة؟ قَاَل: ُيَسبُِّح ِماَئَة َتْسِبيَحٍة، فَ ُيْكَتُب َلُو أَْلُف َحَسَنٍة، َأْو ُيَطُّ عَ 
 )رواه مسلم(.

َمْن قَاَل ُسْبَحاَن اَّللِه اْلَعِظيِم َوِبَْمِدِه : "قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن الن يبِّ  بن عبد هللا هنع هللا يضر َجاِبر َعنْ و 
 " )رواه الًتمذي وصححو األلباين(.ُغِرَسْت َلُو ََنَْلٌة يف اْْلَنهةِ 

َلَة ُأْسِرَي ِب  ِإبْ َراِىيمَ  َلِقيتُ ملسو هيلع هللا ىلص: "قَاَل َرُسوُل اَّللِ  : قَالَ  هنع هللا يضر ْسُعودٍ اْبِن مَ  َعنْ و   ََّي : فَ َقالَ ، لَي ْ
اَلم ُد َأْقِرْئ أُمهَتَك ِمينِّ السه ْربَةِ ، وأَ ُُمَمه  ،ا ِقيَعانٌ َوأَن ههَ  ،َعْذبَُة اْلَماءِ  ،ْخِْبُْىْم َأنه اْْلَنهَة طَيَِّبُة الت ُّ

وحسنو  )رواه الًتمذي "ُسْبَحاَن اَّللِه َواِْلَْمُد َّلِلِه َوََل ِإَلَو ِإَله اَّللهُ َواَّللهُ َأْكبَ رُ : َوَأنه ِغَراَسَها
ِقيعان: بكسر القاف، مجع قاع، وىي األرض " اإلمام ادلباركفوري رهمو هللا:وقال  األلباين(.

 (.9/431: بشرح جامع الًتمذي يذِ وَ حْ فة األَ حتُ " )ادلستوية اخلالية من الشجر
ُسْبَحاَن  :َأَحبُّ اْلَكاَلِم ِإىَل اَّللِه َأْرَبعٌ ملسو هيلع هللا ىلص: "قَاَل َرُسوُل اَّللِ   :قَالَ هنع هللا يضر َعْن مَسَُرَة ْبِن ُجْنَدٍب  - ج

ُ أَ  ،َوََل ِإَلَو ِإَله اَّللهُ  ،َواِْلَْمُد َّلِلهِ ، اَّللهِ   " )رواه مسلم(.ََل َيُضرَُّك ِِبَيِِّهنه َبَدْأتَ ، ْكبَ رُ َواَّلله
، َوََل ِإلََو  :أَلَْن َأُقولَ " َعْن َأِب ُىَريْ َرَة هنع هللا يضر قَاَل: َقاَل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:و  ، َواِْلَْمُد َّلِلِه ُسْبَحاَن اَّللِه

ُ َأْكبَ ُر، َأَحبُّ ِإََله  ُ، َواَّلله مسُ ِإَله اَّلله   " )رواه مسلم(. َّها طََلَعْت َعَلْيِو الشه
َمر  َعَلى َشَجَرٍة اَيِبَسِة اْلَوَرِق، َفَضَربَ َها ِبَعَصاُه، فَ تَ َناثَ َر اْلَوَرُق، ملسو هيلع هللا ىلص َأن  َرُسوَل اَّللِ  هنع هللا يضر  ْن أََنسٍ وعَ 

، َوُسْبَحاَن افَ َقاَل: " ُ، َواَّللهُ َأْكبَ ُر، ُتَساِقُط ُذنُوَب اْلَعْبِد َكَما ِإنه اِْلَْمُد َّلِلِه ، َوََل ِإَلَو ِإَله اَّلله َّللِه
َجَرةِ  ِْمِذيُّ وحسنو األلباين(.َتَساَقَط َوَرُق َىِذِه الشه  " )َرَواُه الًتِّ



ميَانِ : "ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل اَّللِ   :قَالَ  هنع هللا يضر َأِب َماِلٍك اأْلَْشَعرِيِّ  َعنْ  َواِْلَْمُد َّلِلِه ، الطُُّهوُر َشْطُر اْْلِ
َماَواِت َواأْلَْرضِ ، ََتََْلُ اْلِميَزانَ  " )رواه َوُسْبَحاَن اَّللِه َواِْلَْمُد َّلِلِه ََتََْلَِن َأْو ََتََْلُ َما بَ نْيَ السه

 مسلم(.
َمْن قَاَل: ََل ِإَلَو ِإَله هللُا َوْحَدُه ََل ِل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص قال: "عن َأِب أَيُّوَب اأْلَْنَصارِيِّ هنع هللا يضر َعْن َرُسو  - ح

َشرِيَك َلُو، َلُو اْلُمْلُك، َوَلُو اِْلَْمُد، َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َعْشَر ِمَراٍر، َكاَن َكَمْن َأْعَتَق 
 عليو(." )متفق َأْربَ َعَة أَنْ ُفٍس ِمْن َوَلِد ِإَْسَاِعيلَ 

ََل ِإَلَو ِإَله  :َأْفَضُل الذِّْكرِ : "يَ ُقولُ  ملسو هيلع هللا ىلصمسَِْعُت َرُسوَل اَّللِ   :يَ ُقولُ  هنع هللا يضر َجاِبر ْبَن َعْبِد اَّلل ِ عن  - خ
َعاءِ  ُ َوَأْفَضُل الدُّ  )رواه الًتمذي وابن ماجو وحسنو األلباين(." اِْلَْمُد َّلِلهِ  :اَّلله

َأََل َأُدلَُّك  :ََّي َعْبَد اَّللِه ْبَن قَ ْيسٍ : "لو قال سول هللا ملسو هيلع هللا ىلصر  اأَلْشَعرِّي هنع هللا يضر أن   َسىَعْن َأِب ُمو  - د
َة ِإَله ًِبَّللهِ  ،َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز اْْلَنهِة؟َعَلى   ، قَاَل: ُقْل ََل َحْوَل َوََل قُ وه         " فَ ُقْلُت: بَ َلى ََّي َرُسوَل اَّللِه

 )متفق عليو(.
ِإّّنِ أَلَْستَ ْغِفُر اَّللهَ يف : "قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصفَعْن اأْلََغرِّ اْلُمَزينِّ هنع هللا يضر َأن  َرُسوَل اَّللِ   :اْلكثار من اَلستغفار .6

َواَّللِه ِإّّنِ ": يَ ُقولُ  ملسو هيلع هللا ىلصوَل اَّللِ  : مسَِْعُت َرسُ قالأَبُو ُىَريْ َرَة هنع هللا يضر " )رواه مسلم(. وعن اْليَ ْوِم ِماَئَة َمرهةٍ 
 " )رواه البخاري(.ََلْستَ ْغِفُر اَّللهَ َوأَُتوُب ِإلَْيِو يف اْليَ ْوِم َأْكثَ َر ِمْن َسْبِعنَي َمرهةً 

َع الن يب  هنع هللا يضر أن و َعْن َأِب َيَساِر و  اَل َأْستَ ْغِفُر اَّللهَ الهِذي ََل ِإَلَو ِإَله ُىَو اِلَيه ْن قَ مَ "، يَ ُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلصمسَِ
 " )رواه الًتمذي وصححو األلباين(.الَقيُّوَم َوأَُتوُب ِإلَْيِو، ُغِفَر لَُو َوِإْن َكاَن فَ ره ِمْن الزهْحفِ 

عن َشد اد "، فيد االستغفار"س    أفضل صيغة لالستغفار دلن أراد أن يستغفر ما مساه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ب و 
َسيُِّد اَِلْسِتْغَفاِر َأْن تَ ُقوَل: اللهُهمه أَْنَت َربِّ ََل ِإَلَو ِإَله أَْنَت : "قال ملسو هيلع هللا ىلصَعْن الن يبِّ  هنع هللا يضرْبن َأْوٍس 

ُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَ ْعُت، أَبُوُء َخَلْقَتيِن َوَأًَن َعْبُدَك َوَأًَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَعْ 
نُوَب ِإَله أَْنتَ  قَاَل: َوَمْن قَاذَلَا  .َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليه َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنيب فَاْغِفْر َل فَِإنهُو ََل يَ ْغِفُر الذُّ

ِسَي فَ ُهَو ِمْن أَْىِل اْْلَن ِة، َوَمْن َقاذَلَا ِمْن الل ْيِل َوُىَو ِمْن الن  َهاِر ُموِقًنا هِبَا َفَماَت ِمْن يَ ْوِمِو قَ ْبَل َأْن ميُْ 
 " )رواه البخاري(. ُموِقٌن هِبَا َفَماَت قَ ْبَل َأْن ُيْصِبَح فَ ُهَو ِمْن أَْىِل اْْلَن ةِ 



ورفع  ،دلغفرة الذنوب ببٌ سالصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص  فإن  اْلكثار من الصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص:  .7
لهى َعَليه َصاَلًة َمْن صَ "ملسو هيلع هللا ىلص قَال: الن يبُّ  أن   هنع هللا يضرعن أََنِس ْبِن َماِلٍك ف، ، وقضاء احلاجاتالدرجات

ُو َعْشُر َورُِفَعْت لَ ، طهْت َعْنُو َعْشُر َخِطيَئاتٍ َوحُ ،  َعَلْيِو َعْشَر َصَلَواتٍ َصلهى اَّللهُ ، َواِحَدةً 
 وصححو األلباين(.  رواه النسائي" )َدرََجاتٍ 

، ِإينّ ُأْكِثُر الص اَلَة َعَلْيَك، َفَكْم َأْجَعُل َلَك ِمْن ق ُ عن أِب بن كعب هنع هللا يضر قال: و  ْلُت : اَي َرُسوَل اَّللِ 
ٌر َلَك، قُ ْلتُ َما ِشْئَت، قَاَل: قُ ْلُت: الرُّبَُع ؟ قَاَل: َما ِشْئتَ : َصاَليت ؟ فَ َقالَ  : ، فَِإْن زِْدَت فَ ُهَو َخي ْ
ٌر َلَك، قَاَل: قُ ْلُت: فَالث ُّلُثَ ُْتِ ؟ قَاَل:َما ِشْئتَ : النِّْصَف ؟ قَالَ  ، فَِإْن َما ِشْئتَ  ، فَِإْن زِْدَت فَ ُهَو َخي ْ

ٌر َلَك، قُ ْلُت: َأْجَعُل َلَك َصاَليت ُكل َها ؟ قَالَ  " ى ََههَك، َويُ ْغَفُر َلَك َذنْ ُبكَ ِإًذا ُتْكفَ  :زِْدَت فَ ُهَو َخي ْ
 (.وحسنو األلباين رواه الًتمذي)

فيدعو ادلسلم مبا يشاء من خَتي الدنيا  اْلكثار من الدعاء يف العشر األواخر من رمضان: .8
اِع ِإَذا َدعَ قال تعاىل: "واآلخرة،  اِن َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّّنِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الده

وادلالَحظ أن ىذه اآلية وردت . ]186:البقرة[ "فَ ْلَيْسَتِجيُبوْا َل َوْليُ ْؤِمُنوْا ِب َلَعلهُهْم يَ ْرُشُدونَ 
وسط اآلايت ادلتعلقة ِبحكام الصيام، األمر الذي نلمس منو أمهية الدعاء يف ىذا الشهر خاصة، 

 (. 2/179شور: )تفسَت ابن عا هلالج لج وقبول الدعاء واستجابتو عند هللا
السنة دلن أدرك ليلة القدر اإلكثار من دعاء: )اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عٍت(،  إن  و  

ليلُة الَقدِر، ما أقوُل فيها؟  قلُت: اي رسوَل هللِا، أرأيَت إْن َعِلْمُت أيُّ ليلةٍ : قالت اهنع هللا يضرعن عاِئشَة ف
 " )رواه أهمد والًتمذي وصححو األلباين(.بُّ الَعفَو فاْعُف َعينِّ اللهُهمه إِنكه َعُفوٌّ حتُِ "قال: ُقويل: 

فإن  من أفضل أوقات استجابة  اَلستغفار:السؤال الثلث األخْي من الليل ًبلدعاء و  اغتنام .9
و فإن   ؛وىو وقت السحر ووقت النزول اإلذلي ،الليل الدعاء، أن يدعو ادلسلم يف الثلث األخَت من

: َأن  هنع هللا يضرَعْن َأِب ُىَريْ َرَة ف، فضل على عباده فينزل ليقضي حاجاهتم ويفرج كرابهتميت وتعاىل سبحانو
َقى ثُ ُلُث ": قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اَّللِ   نْ َيا ِحنَي يَ ب ْ َماِء الدُّ َلٍة ِإىَل السه يَ ْنِزُل رَب َُّنا تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ُكله لَي ْ



" يَ ُقوُل: َمْن َيْدُعوّن فََأْسَتِجيَب َلُو، َمْن َيْسأَُليِن فَُأْعِطَيُو، َمْن َيْستَ ْغِفُرّن فََأْغِفَر َلوُ اللهْيِل اآلِخُر 
 رواه البخاري ومسلم(.)
، وترك االنشغال ابهلل إن  ادلقصد األساسي لعبادة االعتكاف اخللوة  :هللا هلالج لجمع  اْللوة .10

لعباده ااِلْعِتَكاَف ال ِذي َمْقُصوُدُه  َشرََع هللا : "اْلوزية رهمو هللا اإلمام ابن القيم، قال ابلدنيا
ِتَغاِل َوُروُحُو: ُعُكوُف اْلَقْلِب َعَلى اَّللِ  تَ َعاىَل، َومَجِْعي  ُتُو َعَلْيِو، َواخْلَْلَوُة بِِو، َوااِلْنِقطَاُع َعِن ااِلشْ 

َباُل َعَلْيِو يف ََمَلِّ مُهُوِم اْلَقْلِب  ؛َحانَوُ اِبخْلَْلِق، َوااِلْشِتَغاُل ِبِو َوْحَدُه ُسبْ  ق ْ ِِبَْيُث َيِصَُت ِذْكرُُه َوُحبُُّو، َواإْلِ
َفكُُّر يف حَتِْصيِل َوَخطَرَاتِِو، فَ َيْستَ ْويل َعَلْيِو بََدذَلَا، َوَيِصَُت اذْلَمُّ ُكلُُّو ِبِو، َواخلَْطَرَاُت ُكلَُّها ِبذِْكرِِه، َوالت   

ُه ِبَذِلَك أِلُْنِسِو ِبِو يَ ْوَم ، ِو َوَما يُ َقرُِّب ِمْنوُ َمرَاِضي فَ َيِصَُت أُْنُسُو اِبَّللِ  َبَداًل َعْن أُْنِسِو اِبخْلَْلِق، فَ يَ ُعدُّ
" ْعَظمِ اْلَوْحَشِة يف اْلُقُبوِر ِحَُت اَل أَنِيَس لَُو، َواَل َما يَ ْفرَُح بِِو ِسَواُه، فَ َهَذا َمْقُصوُد ااِلْعِتَكاِف اأْلَ 

 .(83-2/82)ابن القيم، زاد ادلعاد: 
يف  وعليو ينبغي على ادلسلم أن ُيرص على أن خيتلي بربو يف ليايل العشر األواخر من رمضان 
، ، وينكسر بُت يديوإليو، ويتضرع ويدعوه ،رهكُ ذْ ويَ  ،، حىت ولو ْلزٍء من الليل؛ ليناجي ربوبيتو

  وينشغل بو هلالج لج عن الدنيا وما فيها.
أداء صالة الوتر آخر الليل  إن  ف :الوترختم قيام الليل من العشر األواخر من رمضان بصالة  .11

، قالت: ة اهنع هللا يضروقولو، فعن أم ادلؤمنُت عائش ملسو هيلع هللا ىلص أفضل منو يف أولو، وىذا ًثبت من فعل النيب
حر، ِمن أوهلهنع هللا يضر ِمن كلِّ الليِل أوتَر رسوُل هللاِ " " و، وأْوَسِطو، وآِخرِه، فانتهى وتُره إىل السه

النيب – تَ َركَ يف شرح ىذا احلديث: " رهمو هللا ابن رجب احلافظ)رواه البخاري ومسلم(. قال 
َتِقُل ِمَن اْلوِتْ َر ِمْن َأو ِل الل ْيِل َوَوَسِطِو، َواْستَ َقر  َعَمُلُو َعَلى اْلوِْتِر ِمْن آِخرِِه، َوِإّن َ  -ملسو هيلع هللا ىلص ا َكاَن يَ ن ْ

وعن َعبِد هللِا بِن ُعمَر َرِضَي هللاُ عنهما، قال: قال  .(6/249: فتح الباري)" اْلَفاِضِل ِإىَل اأْلَْفَضلِ 
 (." )رواه البخاري ومسلماْجَعلوا آِخَر صالِتكم ًبلليِل ِوتًراملسو هيلع هللا ىلص: " رسوُل هللاِ 

عن أََنِس ْبِن َماِلٍك  تناول طعام السحور، الصيامن  من سنن إتناول طعام السحور وأتخْيه:  .12
ُحوِر بَ رََكةً ملسو هيلع هللا ىلص: "قَاَل الن يبُّ  :قَالَ  هنع هللا يضر ُروا فَِإنه يف السه وإن  يف  " )رواه البخاري ومسلم(.َتَسحه



ملسو هيلع هللا ىلص قال: أن  َرسوَل هللِا  هنع هللا يضر عن َعمِرو بِن العاصِ تناول طعام السحور خمالفة ألىل الكتاب، ف
َحرِ " خَت . وإن  من السنة أت(" )رواه مسلمَفْصُل َما بَ نْيَ ِصَياِمَنا َوِصَياِم َأْىِل اْلِكَتاِب، َأْكَلُة السه

ْرًَن َمَع : "هنع هللا يضر َقالَ  َزْيِد ْبِن ًَثِبتٍ  َعنْ  أََنسٍ  َعنْ فالسحور،  طعام النهيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُثُه قَاَم ِإىَل َتَسحه
ُحورِ   :قُ ْلتُ  الصهالِة،  رواه البخاري(." )َقْدُر ََخِْسنَي آيَةً  :قَالَ  ،َكْم َكاَن بَ نْيَ اأْلََذاِن َوالسه

 

بيوهتم، االجتهاد يف  يف العشر األواخر من رمضان إن  ادلطلوب من ادلسلمُت واْلالصة 
وغَتىا من أوجو الطاعات؛ اتباعاً الة وتالوة القرآن والذكر والدعاء واالستغفار وإحياء الليل ابلص

ذلدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وطمعًا يف األجر والثواب، وحتراًي وطلبًا ألجر ليلة القدر اليت أخفاىا هللا هلالج لج عنا؛ 
من شر األواخر من رمضان، فالع ليايلهد كل مسلم يف إحياء تفليج .ليحصل االجتهاد يف التماسها

، فال يكلف هللا نفساً جيتهد قدر استطاعتو استطاع أن يقوم الليل كلو، فهذا أعلى الدرجات، وكلٌ 
 وأجراً. ؛ كان أكثر فضاًل واجتهاداً  ما كان أكثر فعاًل إال وسعها، واألجر على قدر اْلهد وادلشقة. و 

َعو لو 
ُ
 السميع العليم.  لى القبول، ربنا تقبل من ا إنك أنتع ادل

 

 واِلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاِلات 
 وعلى آلو وصحبو أَجعني والصالة والسالم على سيدًن دمحم 
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