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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات، والصالة والسالـ على 
 نبينا زلمد خَت الربيات، وعلى آلو وصحبو إىل يـو الدين، أما بعد:

يستعد للثلث األخَت من رمضاف، فكيف كاف  فها ىو النيب 
يستعد لذلك؟ وماذا كاف يفعل يف العشر األواخر من رمضاف؟ وما 

، ي الفضائل ادلختصة هبذا العشر؟، وما ىي العبادات اليت كاف ى
خيص هبا ىذا العشر دوف غَته؟ .. ىذا ما سنحاوؿ معرفتو يف ىذه 

 األسطر اليسَتة بفضل هللا تعاىل وتوفيقو.
ذلذا العشر، وشدة اجتهاده فيو، فقد بينت  أما استعداد النيب 

إذا دخل  رسوؿ هللا بقوذلا: )كاف  -رضي هللا عنها–ذلك عائشة 
 العشر، شد مئزره، وأحيا ليلو، وأيقظ أىلو( ]متفق عليو[.

ويف رواية: )أحيا الليل، وأيقظ أىلو، وجد، وشد ادلئزر( ]لفظ 
جيتهد يف العشر  مسلم[، ويف رواية دلسلم قالت: )كاف النيب 

األواخر ما ال جيتهد يف غَته(. وىذا يدؿ على فضل ىذا العشر، وىو 
األخَت من رمضاف؛ ألف األعماؿ باخلواتيم، وىذا من رمحة هللا  الثلث

تبارؾ وتعاىل هبذه األمة، حىت يستدرؾ ادلقصر ما فاتو، ويزيد احملسن 
 من إحسانو.

 قاؿ ابن رجب رمحو هللا تعاىل ما ملخصو:
خيص العشر األواخر من رمضاف بأعماؿ ال  )كاف النيب 

 يعملها يف بقية الشهر فمنها:
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ياء الليل، فيحتمل أف ادلراد إحياء الليل كلو، ففي حديث إح -1
خيلط العشرين  قالت: )كاف النيب  -رضي هللا عنها–عائشة 

، فإذا كاف العشر  مشر، وشد ادلئزر( ]رواه  -يعٍت األخَت–بصالة ونـو
 أمحد[.

وحيتمل أف يريد بإحياء الليل: إحياء غالبو، ويؤيده ما يف صحيح 
 قاـ ليلة حىت الصباح. ت: ما أعملو مسلم عن عائشة قال

كاف يوقظ أىلو للصالة يف ليايل العشر   ومنها أف النيب  -2
دوف غَته من الليايل، ويتأكد إيقاظهم يف آكد األوتار اليت ترجى فيها 

 ليلة القدر.
كاف يوقظ أىلو يف   وخرج الطرباين من حديث علي أف النيب 

وكبَت يطيق الصالة. وقد صح العشر األواخر من رمضاف، وكل صغَت 
أال »أنو كاف يطرؽ فاطمة وعليا ليال، فيقوؿ ذلما:  عن النيب 

 ]متفق عليو[. «تقومان فتصليان؟
وكاف يوقظ عائشة بالليل إذا قضى هتجده، وأراد أف يوتر، ويف 
ادلوطأ أف عمر بن اخلطاب كاف يصلي من الليل ما شاء هللا أف 

أيقظ أىلو للصالة، ويقوؿ ذلم:  يصلي، حىت إذا كاف نصف الليل
َهاالصالة، ويتلو ىذه اآلية:   َوْأُمْر َأْىَلَك بِالصَََّلِة َواْصَطِِبْ َعَلي ْ

 [.132]طو: 
كاف يشد ادلئزر، واختلفوا يف تفسَته،   ومنها أف النيب  -3

فمنهم من قاؿ: ىو كناية عن شدة جده واجتهاده يف العبادة، وىذا 
: )جد، وشد ادلئزر( فعطفت شد ادلئزر على فيو نظر، فإهنا قالت



 

 

والعشر األواخر من رمضان   النيب
 

 

ٚ 

جده، والصحيح أف ادلراد اعتزالو النساء، وبذلك فسره السلف واألئمة 
ادلتقدموف، منهم سفياف الثوري. وقد ورد ذلك صرحيا يف حديث 

غالبا ما يعتكف العشر األواخر،  عائشة وأنس، وقد كاف النيب 
 اع.وادلعتكف شلنوع قرباف النساء بالنص واإلمج

ومنها: تأخَته للفطور إىل السحر: روي عنو من حديث  -4
كاف جيعل عشاءه سحورا. ولفظ حديث   عائشة وأنس، أنو 

إذا كاف رمضاف قاـ وناـ، فإذا دخل  عائشة: )كاف رسوؿ هللا 
العشر شد ادلئزر، واجتنب النساء، واغتسل بُت األذانُت، وجعل 

وإسناده مقارب(. ويف العشاء سحورا( ]أخرجو ابن أيب عاصم، 
الصحيحُت ما يشهد لذلك، ففيهما عن أيب ىريرة قاؿ: هنى رسوؿ 

، فقاؿ لو رجل من ادلسلمُت: إنك  هللا  عن الوصاؿ يف الصـو
مثلي، إين أبيت عند ريب  وأيكم»تواصل يا رسوؿ هللا، فقاؿ: 

فلما أبوا أف ينتهوا عن الوصاؿ، واصل هبم يوما مث  «يطعمين ويسقيين
كالتنكيل ذلم حُت   «لو تأخر لزدتكم»ا، مث رأوا اذلالؿ، فقاؿ: يوم

 أبوا أف ينتهوا. فهذا يدؿ على أنو واصل بالناس يف آخر الشهر.
وروى عاصم بن كليب عن أبيو عن أيب ىريرة قاؿ: ما واصل 

وصالكم قط، غَت أنو قد أخر الفطر إىل السحور، وإسناده  النيب 
 ال بأس بو.

قاؿ:  ي عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب ويف صحيح البخار 
. قالوا: «ال تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل إىل السحر»

إين لست كهيئتكم، إين أبيت يل »فإنك تواصل يا رسوؿ هللا، قاؿ: 
كاف   . وظاىر ىذا يدؿ على أنو «مطعم يطعمين، وساق يسقيين
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ألنو رآه أنشط لو إمنا فعل ذلك؛  يواصل الليل كلو. وقد يكوف 
على االجتهاد يف ليايل العشر، ومل يكن ذلك مضعفا لو عن العمل، 

 فإف هللا كاف يطعمو ويسقيو.
 معىن يطعمين ريب، ويسقيين

واختلف يف معٌت إطعامو، والصحيح أنو إشارة إىل ما كاف هللا 
يفتحو عليو يف صيامو وخلوتو بربو دلناجاتو، وذكره من مواد أنسو، 

دسو، فكاف يرد بذلك على قلبو من ادلعارؼ اإلذلية، وادلنح ونفحات ق
 الربانية، ما يغذيو، ويغنيو عن الطعاـ والشراب.

 ومنها: اغتسالو بٌن العشاءين: -٘
وقد تقدـ من حديث عائشة: )واغتسل بُت األذانُت( وادلراد: 
أذاف ادلغرب والعشاء. وقاؿ ابن جرير: كانوا يستحبوف أف يغتسلوا كل 

من ليايل العشر األواخر، وكاف النخعي يغتسل يف العشر كل  ليلة
ليلة، ومنهم من كاف يغتسل، ويتطيب يف الليايل اليت تكوف أرجى 

 .(1)لليلة القدر
 االعتكاف

كاف   ومن فضائل العشر األواخر من رمضاف: أف النيب 
 رضي هللا عنها: )كاف النيب  –يعتكف فيها، فقد قالت عائشة 

األواخر من رمضاف حىت توفاه هللا، مث اعتكف أزواجو  يعتكف العشر
                              

 ( باختصار.262-254لطائف ادلعارؼ ص) (1)
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يعتكف يف كل  من بعده( ]متفق عليو[ ويف لفظ: )كاف النيب 
رمضاف عشرة أياـ، فلما كاف العاـ الذي قبض فيو، اعتكف عشرين 

 يوما( ]رواه البخاري[.
واالعتكاؼ: ىو لزـو ادلسجد لطاعة هللا، واالنقطاع لعبادتو 

قاؿ اإلماـ أمحد: ال  ل احلياة. وىو سنة عن النيب والتفرغ من شواغ
 أعلم عن أحد من العلماء خالفا أف االعتكاؼ مسنوف.

قاؿ الشيخ ابن عثيمُت: )وادلقصود باالعتكاؼ: انقطاع اإلنساف 
عن الناس، ليتفرع لطاعة هللا يف مسجد من ادلساجد، طلبا لفضلو 

عتكف أف يشتغل بالذكر وثوابو، وإدراؾ ليلة القدر، ولذلك ينبغي للم
والقراءة والصالة والعبادة، وأف يتجنب ما ال يعنيو من حديث الدنيا.. 
وحيـر على ادلعتكف اجلماع ومقدماتو من التقبيل واللمس لشهوة؛ 

]البقرة:  َواَل تُ َباِشُروُىنَّ َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن ِف اْلَمَساِجدِ لقولو تعاىل: 
187](1). 

اخلروج من ادلسجد إال حلاجة ضرورية   وال جيوز للمعتكف
كالوضوء والغسل، واألكل والشرب، فإف تيسر لو ذلك يف ادلسجد، 

 مل جيز لو اخلروج.
وال خيرج لعبادة ال جتب عليو، كاتباع جنازة أو عيادة مريض وضلو 

 ذلك، وال خيرج لبيع أو شراء، أو زيارة أقارب أو غَت ذلك.
ويستحب للمعتكف أف جيعل لو مكانا يف ادلسجد ينقطع فيو 

                              
 (.122رلالس شهر رمضاف ص) (1)
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عن الناس، ويتفرغ لعبادة هللا عز وجل، وإف جعل لو خباء، أو مكانا 
 مستورا يدخل فيو، فحسن.

 اخللوة املشروعة

واالعتكاؼ يف ادلساجد ىو اخللوة ادلشروعة ذلذه األمة، خالفا 
مع واجلماعات، للخلوة ادلبتدعة اليت تفوت على صاحبها حضور اجل

وىو وسيلة إلدراؾ ليلة القدر، والفوز مبا فيها من الثواب واألجر. قاؿ 
يف ىذه العشر اليت يطلب فيها  ابن رجب: )إمنا كاف يعتكف النيب 

ليلة القدر؛ قطعا ألشغالو، وتفريغا لبالو، وختليا دلناجاة ربو وذكره 
ال خيالطهم، ودعائو. وكاف حيتجر حصَتا يتخلى فيها عن الناس، ف

وال يشتغل هبم، وذلذا ذىب اإلماـ أمحد إىل أف ادلعتكف ال يستحب 
لو سلالطة الناس، حىت وال لتعليم علم وإقراء قرآف، بل األفضل لو 

 االنفراد بنفسو، والتخلي مبناجاة ربو وذكره ودعائو.
وىذا االعتكاؼ ىو اخللوة الشرعية، وإمنا يكوف يف ادلساجد، 

مع واجلماعات، فإف اخللوة القاطعة عن اجلمع لئال يًتؾ بو اجل
واجلماعة فنهي عنها. سئل ابن عباس عن رجل يصـو النهار ويقـو 

 الليل، وال يشهد اجلمعة واجلماعات، فقاؿ: ىو يف النار.
فاخللوة ادلشروعة ذلذه األمة ىي االعتكاؼ يف ادلساجد، 

ا كاف خصوصا يف شهر رمضاف، خصوصا يف العشر األواخر منو، كم
يفعلو، فادلعتكف قد حبس نفسو على طاعة هللا وذكره،  النيب 

وقطع عن نفسو كل شاغل يشغلو عنو، وعكف بقلبو وقالبو على ربو 
وما يقربو منو، فما بقي لو ىم سوى هللا، وما يرضيو عنو، كما كاف 
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، وحالف بيٍت وبُت  داود الطائي يقوؿ: مهك عطل عليَّ اذلمـو
النظر إليك أوثق مٍت اللذات، وحاؿ بيٍت وبُت  السهاد، وشوقي إىل

 .(1)الشهوات
ومع كل تلك الفضائل والثمرات اليت جينيها ادلسلم من االقتداء 

يف اعتكاؼ العشر األواخر من رمضاف، فإننا صلد كثَتا من  بالنيب 
العلماء وطالب العلم، فضال عن عامة ادلسلمُت قد تركوا ىذه السنة، 

الواجب التعاوف على إحيائها، وترغيب الناس فيها، وتكاسلوا عنها، و 
وبياف فضائلها ومثراهتا وأثرىا يف بناء الفرد ادلسلم القادر على كبح 

 مجاح نفسو، وأطرىا على طاعة هللا أطرا.
على أف ىناؾ ملمحا آخر ال يقل أمهية عن ادللمح السابق، وىو 

بادة حقها من مل يعطوا ىذه الع -ىداىم هللا  –أف بعض ادلعتكفُت 
يف اعتكافو، فلم يغتنموا  العلم والتطبيق، ومل يلتفتوا إىل ىدي النيب 

ساعات اعتكافهم فيما شرع ألجلو من الذكر والصالة وتالوة القرآف 
وزلاسبة النفس والتوبة إىل هللا تعاىل واالستغفار، وإمنا أمضوا ساعاهتم 

على ادلعتكفُت، وقد يف القيل والقاؿ، واألحاديث اجلانبية والتشويش 
يتخلل ذلك من الضحك والغيبة والنميمة ما جيعل القاعد يف بيتو 
خَتا من ىذا ادلعتكف، فأي اعتكاؼ ىذا الذي خيرج منو صاحبو 

 مأزورا غَت مأجور، نسأؿ هللا السالمة والعافية.

                              
 (.262-261لطائف ادلعارؼ ص) (1)



 

 

والعشر األواخر من رمضان   النيب
 

 

ٕٔ 

 ليلة القدر

من االعتكاؼ ىو إدراؾ فضيلة  ذكرنا أف من مقاصد النيب 
وىي الليلة الشريفة اليت أنػزؿ هللا فيها القرآف، وجعل  ليلة القدر،

فضلها عظيما دلن أدركها وسأؿ هللا فيها العفو والغفراف، قاؿ تعاىل: 
 َلُة اْلَقْدِر َلُة اْلَقْدِر * لَي ْ َلِة اْلَقْدِر * َوَما َأْدرَاَك َما لَي ْ ِإنَّا أَنْ َزْلَناُه ِف لَي ْ

ٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر * ت َ  نَ زَُّل اْلَمََلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن َرّبِِّْم ِمْن  َخي ْ
 ]سورة القدر[. ُكلِّ َأْمٍر * َسََلٌم ِىَي َحَّتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ 

 قاؿ النخعي: العمل فيها خَت من العمر يف ألف شهر.
قاؿ الشيخ ابن عثيمُت رمحو هللا: ويف ىذه السورة فضائل متعددة 

 لليلة القدر:
: أف هللا أنزؿ فيها القرآف الذي بو ىداية البشر الفضيلة األوىل *

 وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة.
ما يدؿ على االستفهاـ من التفخيم والتعظيم  الفضيلة الثانية:* 

َلُة اْلَقْدرِ يف قولو:   .َوَما َأْدرَاَك َما لَي ْ
 : أهنا خَت من ألف شهر.الفضيلة الثالثة* 
: أف ادلالئكة تنػزؿ فيها، وىم ال ينػزلوف إال عةالفضيلة الراب* 

 باخلَت والربكة والرمحة.
: أهنا سالـ؛ لكثرة السالمة فيها من العقاب الفضيلة اخلامسة* 

 والعذاب.
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: أف هللا أنزؿ يف فضلها سورة كاملة تتلى الفضيلة السادسة* 
 إىل يـو القيامة.

 النيب  ما ثبت يف الصحيحُت عن ومن فضائل ليلة القدر:
من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من »أنو قاؿ: 

 .«ذنبو
: وليلة القدر يف العشر األواخر من رمضاف، لقوؿ النيب 

 ]متفق عليو[. «حتروا ليلة القدر ِف العشر األواخر من رمضان»
حتروا ليلة »: وىي يف األوتار أقرب من األشفاع لقوؿ النيب 

 ]رواه البخاري[. «لوتر من العشر األواخر من رمضانالقدر ِف ا
وال ختتص ليلة القدر بليلة معينة يف مجيع األعواـ، بل تنتقل، 
فتكوف يف عاـ ليلة سبع وعشرين مثال ويف عاـ آخر ليلة مخس 

: وعشرين تبعا دلشيئة هللا وحكمتو، ويدؿ على ذلك قولو 
]رواه «  خامسة تبقىالتمسوىا يف تاسعة تبقى، يف سابعة تبقى، يف»

 البخاري[.
وقد أخفى هللا سبحانو علمها على العباد رمحة هبم، ليكثر 
عملهم يف طلبها يف تلك الليايل الفاضلة بالصالة والذكر والدعاء، 
فيزدادوا قربة من هللا، وثوابا، وأخفاىا اختبارا ذلم أيضا؛ ليتبُت بذلك 

كسالف متهاونا، فإف   من كاف جادا يف طلبها حريصا عليها، شلن كاف
من حرص على شيء جد يف طلبو، وىاف عليو التعب يف سبيل 

 ..(1)الوصوؿ إليو والظفر بو
                              

 ( باختصار.127-125) ر رمضاف صرلالس شه (1)
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للنعيم الذي ليس بعده  -أخي احلبيب  –فها ىي فرصتك 
بؤس، والسعادة اليت ليس بعدىا شقاء، والنجاة اليت ليس بعدىا 

يايل العشر ىلكة.. فبادر إىل اغتناـ تلك الفرصة، وحاذر من ضياع ل
أنو  يف اللهو والغفلة، ففي ادلسند والنسائي عن أيب ىريرة عن النيب 

فيو ليلة خًن من ألف شهر، من ُحرم خًنىا »قاؿ يف شهر رمضاف: 
 .«قد ُحرم

فيا ليلة القدر للعابدين، اشهدي، ويا أقداـ القانتُت، اركعي 
 تهدي.لربك، واسجدي، ويا ألسنة السائلُت، جدي يف ادلسألة، واج

نسأؿ هللا أف يعتق رقابنا يف ىذه الليلة من النار، وأف يدخلنا 
اجلنة مع األبرار، برمحتك يا عزيز يا غفار، وآخر دعوانا أف احلمد هلل 

 رب العادلُت.
  


