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 من رمضان  االجتهاد يف العشر األواخر
ر ) لالفجَر:  ؛}َواْلَفْجر  للعشر األواخر من رمضان فضٌل عظيٌم عند هللا تعاىل؛ وقد ذكرها هللا يف قوله: ٍ  َعشَْ ؛ (2؛  1َولَيََا

عََ  وقََد ذهََض اعََر ا فهنََرلن ر ََا العشََر األواخََر مََن رمضََان؛ لََنل  كََان ليهََد فيهََا النََ   ََل  هللا عليََه و ََلم  ل ا
ا قَالَََ ْ والعبََا و والايََا ؛ ف هَََ ْ َعنَْ َُ ان  َ  َر ََ  ْن َعاش شَََ لَ : "عَََ ْر َرْ يَََا الل يََْ َل اْلَعشََْ ل َم ل َذا َ خَََ ه  َو َََ ْ َعَليََْ ل   ان  وٍْ ان    َََ اَن َر ََْ  ؛كَََ

ََرَ  ؛َورَلََْاَظ رَْهَلهْ  ئََْ هره فأ يَاه  ل اعَ  ور يَا هفهنَه اهنَهره فيَه ري  َ قَاٍ اممَا  ااَن  جَر:"  ل ميفَ  عليَه ("َوَجد  َوَشد  اْلم 
ألن النََو  رخََو ا ََوف ور ََافه لىل الليََل اتهنََاعا ألن الاََاشم لذا  يََُ  لياظََ  ر يََا ليلََه الياتََه   وهََو  ََو قولََه "    علََوا 

 " لفيح الباري(.ايوتكم قبورا " ري   تناموا فيكوهوا كاألمواف فيكون ايوتكم كالابور .
َر كنالَ    َري :لاَاٍعَن الَوا اليالَ  يف اجيهَا ه  َل  هللا عليَه و َلم يف العشَر األواخَر؛ وشد ا ئ  ؛شَد ف ذَنا األمَر مئَ

َاٍ النهناء لالشيياٍ  لعبا اف  :وقيل ؛تشمرف له وتفرغ  :ري  .هو كنال  عن اعي
ن  َََ اوعَ َََ هَ ْ َعنَْ َُ ان   ََ ْ  َر َ َََ َََ : " َعاش شَ ه  قَالَ ََْ ْ َعَليَ ل   ان  َََ وٍْ ان    َ ََْ اَن َر َ َََ ْد يف  كَ  ََ ا َ  َلَْيهَ َََ ر  مَ  ََ ر  اأْلََواخَ ََْ ْد يف  اْلَعشَ  ََ ل َم َلَْيهَ َََ  َو َ
َا  مََن ال ا"ل مهنََلم( لاٍََو اممََا  النََووي:"َغْْي هََ   اف يف العشََر األواخََر مََن رمضََان  وا ََي با  ل يََاء  اعََ لهنََي ض رن لََ

 "لياليه  لعبا اف .
لشمرون عن  واعدهم عند  خٍو  -هللا عنهم رمجعنير ُ  -و لفنا الصاحل  – ل  اله عليه و لم  –قد كان الر ٍو و 

تاََ   - َل  هللا عليَه و َلم-اَد  َارف قوافَل الصَاملني ا اَراني علَ  لرلَ  النَ  العشَر األواخَر مَن الشَهر الفضَيل ؛ ف
عند العشر وقف  جد و رام  متيص من ر ياها وتنهل من معينها  وترتوي من فير ع اءاهتا  وتعمل فيها مَا   تعمَل يف 

قََاٍ راََو ع مََان النهََدي: عكََاهوا لعظمََون لََال  عشََراف: العشََر األٍو مََن ذََر   والعشََر األٍو مََن ذي املجََ    غْيهََا.
َلنَون  قَاٍ ااَن جرلَر: كَاهوا لهنَي بون  والعشر األواخر من رمضان«. ومن شدو تعظيمهم ذنه األاي  كَاهوا لي يبَون ذَا ولي

 كان النخعُ لييهنل كل ليل !رن لييهنلوا كل ليل  من ليايل العشر األواخر  و 
رهَه  -ر ُ هللا عنه-ومنهم من كان لييهنل ولي يض يف الليايل اليت تكون ررج  لليل  الادر  فاد روي عن رهس ان مال  

 لذا كان ليل  رراع وعشرلن اغيهنل وت يض ولبس  ل  لزار ور اء فإذا ر بح لوامها فلم للبهنهما لىل م لها من قاال. 
 ين لييهنل ليل  لال  وعشرلن ورراع وعشرلن  وللبس لواني جدلدلن ولهنيجمر.وكان رلو  الهنخييا

وكان اثا  البناين ومحيد ال ولل للبهنَان ر هنَن لياامَا ولي يبَان ول يبَان ا هنَجد  لنضَوي يف الليلَ  الَيت ترجَ  فيهَا ليلَ  
هكَنا  ؛ ليلَ  الَيت ترجَ  فيهَا ليلَ  الاَدرلقاٍ اثا : وكان ليميم الداري  ل  اشرتاها أبل   رهَم وكَان للبهنَها يف ا الادر. 

ألن  َن مَن قَو  كَاهوا فَ  كاهوا تعظيما ذنه العشر  وهكنا كاهوا اجيها ا يف العبا و واها اعَا ذَا يف هَنه الليَايل ا باركَاف.
 !!رهضاء عبا و ور  ا   هر؟

 وحيصد الزارعون ما زرعوا ...........غدا توىف النفوس ما كسبت
 وإن أساءوا فبئس ما صنعوا.........  وا ألنفسهمإن أحسنوا أحسن
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 وقاٍ رمحد ان  ر : "اي عجًبا ل من لعرف رن  اجلن   تَََْل ن فوقه  ورن  الن ار تهنع ر حتيه  كي  لنا  اْينهما؟!".
  امََررو كو وتعََاين مََن ك ََْي يََا للهََُ ولصََرف عََن لاعََ  هللارذكََر قصََ  مََن  يََاو ر ََالفنا يف  لََس البيََوف الََيت اليََو  تشََ 

تاٍَََو لَََه يف الليَََل: قَََد ذهَََض الليَََل واَََني رلَََدلنا لرلَََ  اعيَََد  وزا  قليَََل  وقوافَََل  -وهَََو ر َََد الهنَََل - بيَََض العجمَََُ 
 الصاملني قد  رف ومض   و ن ااينا. 

ٍَ خصيصَاً يف العشَر نهنه امررو مل ت فانظر: شيل ا عا  و  اشَرا   و  او َفاف لعَدا  األلعمَ   و    و َاف ومَا لنَ
 خر من ا الاس وا و لالف وا و اف  لاد شيليهم ا شاغل اممياهي   ورذيهم عن هنه األمور الدهيول .األوا

 قم اي حبييب قد دان املوعد  ................    اي انئم الليل كم ترقد  
 ِوْرداً إذا ما هجع الرُّقَّد  ...............  وخذ من الليل وأوقاته

 مل يبلغ املنزل أو يزهد  ........... ...  من انم حىت ينقضي ليله
 قَنَطَرة  اَلْعرض لكم موِعد  .............   قل لذوي األلباب أهل التقى

ر ن  "لاٍََو الشََيد عبََدهللا ال يََار: ظََوا الفََْر  اََني واق عنََا وواقََع  َََلف نا الصََاحل  كََاهوا لاضََون  ََاَرهم  لصََيا  وتََالوو الاََْ    
جو  والي ر  ولَََيلهم  لرعكَََوُّ والهنَََع و  ولَََيلهم  للهَََو واللعَََض املََََرا   وشَََْ ا  َََاَرهم  لنَََ  هنَََبيح واليهليَََل  ولاضَََُ الك َََْيون منَََ 

له. له و ج   (.فير الر يم الرمحن يف ر كا  رمضانل "الدخان ولعض الور   وغْيها ي ا لعو  عل  ا هنلم اَضَرر  يف عاج 
 عا ر عل  ذل   ليالً !!!وهكنا الفر  اني  النا و اٍ  لفنا الصاحل؛ وكف   لواقع ا 

فعليكم  جلد وا جيها  يف هنه العشر  لايا  وقراءو الاَر ن؛ والَنكر والَدعاء والصَدقاف و َاشر الاَر ف؛ فهَنه فر َ  لَن 
عََْون  تعََوو ولََن تعََو ؛ وقبََل رن هنََد  و  لنفََع النََد !! } ٍَ َر و  اْرج  ْوْف قَََا َدْهْم اْلمَََ اَء َر َََ ًا َلَعلََو ُ رَ  ؛ َََ   ل َذا جَََ امل  ْل  َََ ْعمَََ

َعْ ونَ  ْو   لَْبَْ ْرزٌَ  ل ىَل لَََََ ْم اَََََ ْن َورَاش هَََ  ا َومَََ  َو قَاش ْلهََََ ٌ  هَََْ ال  ل  َََ َا َكل مََََ ْ  كََََ ا تََرَكَََْ ؛ وقَََد وقَََ  املهنَََن (100؛  99ا ؤمنَََون: ل)ف يمََََ
ك َََر مَََن البصَََري علَََ  جنَََازو رجَََل  فاَََاٍ لصَََا ض لَََه لعظَََه: تَََْر  هَََنا ا يَََ  لَََو رجَََع لىل الَََدهيا مَََاذا لصَََنع؟! قَََاٍ: ل

 ال اعاف؛ قاٍ له املهنن: قد فاتيه فال تفي  ره !!
 فأقٍو لكم رلها الصاشمون: قد فات  من كان قبلكم؛ والفر   مالل  رمامكم فماذا رهيم فاعلون؟!!

ولَََنل  شَََك  واكَََ  الصَََاملون وال َََاملون  َََيَ  العمَََر  واكَََ  األخيَََاْر والفجَََاْر اهصَََراَ  األوقَََاف  فأمَََا األخيَََاْر فبكَََوا 
َو وا رك ر  ورما الفجاْر فيأ فوا عل  ما فعلوا يف األاي   اخلالي .وهدموا   عل  ر م ما ت
ٍْ  َريبفعَن  و َرَو لََاََْ ل مَ : ْهَرلَََْ ه  َو َََ ْ َعَليَْ ل   ان  وٍْ ان    َََ ٍَ َر ََْ د  ميَََْوْف ل    هَََد  َ  :"قََا ْن َر ََ ا مََ  وٍَ ان    .مَََ ا هََداَميََْْه اَي َر ََْ  ؟!قََاْلوا َومَََ

ًنا هَد َ  َرْن َ  َلْكوَن اْزَ اَ   :ٍَ قَا يًئا هَد َ  َرْن َ  َلْكوَن هَََُّ   ل ْن َكاَن ْذْهن   " ل الرتمني(.َول ْن َكاَن ْمهن 
َا  الياو ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ َو وا فإن خْي ال  في
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