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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 االجتهاد يف العشر األواخر: عشر تاسعالدرس ال
 

ٍ  َعْشار ) لالفجار:  ؛}َواْلَفْجر  للعشر األواخر من رمضان فضٌل عظيٌم عند هللا تعاىل؛ وقد ذكرها هللا يف قوله: ؛ (2؛  1َولَيَاا
ي ااا النااى هللااالي هللا عليااه وعاالم  ل اعاا  وقااد ذهااض اعاار ا فهناارلن ر ااا العشاار األواخاار ماان رمضااان؛ لاا ل  كااان    ااد ف

َ ااا قَالَاا ْ والعبااا و والايااا ؛ ف ْ َعناْ َُ ان  اا ْ َعَلْيااه  َوَعاال َم ل َذا َ َخااَل اْلَعْشااْر َرْ يَااا الل ْياالَ : "َعااْن َعاش َشااَ  َر    ؛َكاااَن َرْعااوٍْ ان   هللَااال ي ان 
اََرَ  ؛َورَلْاَاَظ رَْهَلهْ  ئاْ ري عا ر  فح ياا   ل اعا  ور ياا  فهناه اهنا ر  فياه قااٍ امماا  ااان  جار:"  ق علياه (ل م فا"َوَجد  َوَشد  اْلم 

ألن النااو  رخااو ا ااوف ور ااافه لىل اللياال اتهناااعا ألن الااااشم لذا  يااُ  لياظاا  ر يااا ليلااه الياتااه   وهااو  ااو قولااه "    علااوا 
 " لف ح الباري(.ايوتكم قبورا " ري   تناموا ف كو وا كاألمواف ف كون ايوتكم كالابور .

َر كنالا  عان الاول الةالا  يف اج  اا   هللاالي هللا علياه وعالم يف العشار األواخار؛   َري :لاااٍوشد ا ئ  ؛شاد ف ذا ا األمار مئا
َاٍ النهناء لالش ةاٍ  لعبا اف :وقيل ؛تشمرف له وتفرغ  :ري  .هو كنال  عن اع 

َ ااااوَعااان  ْ َعناْ َُ ان  ااا اااْد يف  َكااااَن َرْعاااقَالَااا : " َعاش َشاااْ  َر   ااار  َماااا َ  َ َْ    اااْد يف  اْلَعْشااار  اأْلََواخ  ْ َعَلْياااه  َوَعااال َم َ َْ    وٍْ ان   هللَاااال ي ان 
اا َا  ماان ال ا"ل مهناالم( لاااٍو اممااا  النااووي:"َغْْي ه  اف يف العشاار األواخاار ماان رمضااان  واعاا  با  ل ياااء  اعاالهناا  ض رن لاا

 "لياليه  لعبا اف .
  العشر عبا و ا ع كاف؛ ف ُ عن   بينا هللالي هللا علياه وعالم وعان  رايناا لااراهيم علياه الهناال  ومن رعظم العبا اف يف ه 

َ ل ل  اش ف نَي َواْلَعاك ف نَي َوالرُّك ع  الهنُّْجو   قبله؛ قاٍ تعاىل: }  يَم َول ْْسَاع يَل َرْن َط   رَا اَاْيِت 
 (125البارو: ل )َوَع  ْدََن ل ىَل ل اْارَاه 

 لي عن  ا ع كاف يف رمضان كل عا .ي هللا عليه وعلم  رلصاً عوقد كان هللال
ْ َماااا-َعاااْن َعْباااد  ان   اْااان  ْعَماااَر ف  ْ َعناْ َُ ان  ااا ٍَ  -َر   اااْن   :"قَاااا اااَر م  َْ اْلَعْشاااَر اأْلََواخ  ْ َعَلْياااه  َوَعااال َم لَاْعَ ك ااا َكااااَن َرْعاااوٍْ ان   هللَاااال ي ان 

ٍَ َعْن َرب  (؛ و م فق عليه" لَرَمَضانَ  ْ َعْنْه قَا َُ ان  َْ يف  ْكال   َرَمَضاان  َعْشاَرَو   :" ْهَرلْاَرَو َر   ْ َعَلْياه  َوَعال َم لَاْعَ ك ا ُّ هللَاال ي ان  َكااَن الن اى 
ََ ع ْشر لَن لَاْوًما ؛َرَّي      ."لالبخاري(فَاَلم ا َكاَن اْلَعاْ  ال   ي قْب َر ف يه  اْعَ َك

َ اا َعاْن َعاش َشا َ الصاحلون مان اعاد  هللاالي هللا علياه وعالم؛ فوقد اعنت هب   الهنن  رزواجه و  ْ َعناْ َُ ان  ا ْ  :"َر   َرن  الن اى   هللَاال ي ان 
َر م ْن َرَمَضاَن َ َّت  تَاَوف اْ  ان ْ  َْ اْلَعْشَر اأْلََواخ  اْن اَاْعاد     ؛َعَلْيه  َوَعل َم َكاَن لَاْعَ ك  ََ رَْزَواْجاْه م  (؛ ويف العاا   فاق علياهم" لُْث  اْعَ َك

ال ي مل لعك َ فيه النى هللالي هللا عليه وعلم لكثرو ا خ الط قضا  يف شواٍ؛ وها ا لادٍ علاي ر يا  ا ع كااف وفضاله؛ 
َ اااافاَ  ْ َعناْ َُ ان  اا ََ  :"َعااْن َعاش َشاااَ  َر   ْ َعَلْياااه  َوَعاال َم رَرَاَ  َرْن لَاْعَ ك ااا اااا ا ؛َرن  الن اااى   هللَااال ي ان  ْ َصااَرَف ل ىَل اْلَمَكاااان  ال ااا  ي رَرَاَ  َرْن فَاَلم 

 ََ َباْء َعاش َش َ : ل َذا َرْخب َي ٌ  ؛لَاْعَ ك  َباْء َ ْفَص َ  ؛خ  َباْء َزلْاَنضَ  ؛َوخ  ٍَ  ؛َوخ  َْ  ؟!آلْار   تَاْاولْاوَن هب  ان   :فَاَاا َ اَّت   ؛ُْث  اْ َصاَرَف فَالَاْم لَاْعَ ك ا
  ٍ ااْن َشااو ا ََ َعْشاارًا م  ( ؛ لاااٍو الشاايد فمااد فاالا  عباادالباقُ تعليااااً علااي عاابض تركااه هللااالي هللا عليااه وعاالم ليااهم فق ع"لاْعَ َكاا
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َلاه  ؛أل ه هللالي هللا عليه وعلم رآهن عند  يف ا هنجد وهو يف ا هنجدا ع كاف ُث اع كافه يف شواٍ: "  فصاار كح اه يف من
 ."وم علااف الد يا وشبه ذل وذهض ا  م من ماصو  ا ع كاف وهو ال خلُ عن األزواج  ؛الضور  مع رزواجه

َهاري  ُل ل  عندما تل ي عن  ا ع كاف رخُ الصاشم فإ   حت عن   بول  كرمي  م جورو من  رزمن  طولل  ؛ فعان امماا  ال
ر ُ هللا عنه قاٍ:" عجبا للمهنلمني! تركوا ا ع كااف ماع رن الرعاٍو هللاالي هللا علياه وعالم ماا تركاه منا  قاد  ا دلنا   اَّت 

 . وجل" قبضه هللا عَ
َلفي  ولاعا  النفس من شةل الد يا الاِت هاُ لن   ا ع كاف فيه تهنليم ا ع كَ  فهنه  لكلي  لىل عبا و هللا تعاىل طلض ال

ما ع  عما ل لبه العبد من الارىب  وفيه اع ةراق ا ع كَ روقاته يف الصالو لما  ايا  رو  كما  ألن ا اصاد األهللاالُ مان 
الو يف اجلماعااف  وتشابيه ا ع كاَ  فهناه   الشكا  الا لن   لعصاون هللا ماا رمارهم ولفعلاون شرعي  ا ع كاف ا  ظار الصا

 .ما للمرون  ولهنب ون الليل والن ار   لفرتون
 ولاا  رن  ماع ااني عملاا  واع كافا ؛ فيكااون اع كافا  لاايال وعملا   ااارا؛ وا ع كااف ا هنا  ض لاايس لاه وقاا  فاد  

ولثاا  ماا اااُ يف ا هناجد  فاإذا  اَّت ولاو حلظا ؛   ي  ا ع كاف طااٍ الوقا  ر  قصارف و ل  اق   كث يف ا هنجد مع 
يف ا هنجد عاع  ما رمكاث ل   ألمكثخرج منه ُث عا  لليه جد  الني  لن قصد ا ع كاف  فعن لعلي ان رمي  قاٍ: لين 

 .لفاه الهنن  للشيد عيد عااق(ع كَ.أل
ل علي هللا االبه وجوار ه؛ واقفا علي  ااه م علااا تع اااه؛ لادعو  ولب  ال للياه ولكفُ ا ع كَ ر ه ترك الد يا وش واهتا ورقب

:" مثل ا ع كَ كرجل له  اج  لىل عظيم؛ فجلس علي  اه ولااٍو   راار  -رمحه هللا -راجيا رمح ه ور وا ه. قاٍ ع اء 
  :  . رار   َّت لْةفر يل" َّت تاضُ  اجِت؛ وك ل  ا ع كَ  لس يف اي  هللا ولاٍو

عليكم  جلد وا ج  ا  يف ه   العشر  لايا  وقراءو الاارآن؛ والا كر والادعاء والصادقاف وعااشر الاار ف؛ ف ا   فرهللاا  لان ف
ْعااون  تعااوو ولاان تعااو ؛ وقباال رن  نااد  و  لنفااع النااد !! } ٍَ َر    اْرج  ًا َلَعل  ااُ رَعْ  ؛َ ااَّت  ل َذا َجاااَء َرَ ااَدْهْم اْلَمااْوْف قَااا َمااْل هللَااااحل 

َعْثونَ  اااْم اَااااْرزٌَ  ل ىَل لَااااْو   لْاباْ اااْن َورَاش    َاااا َكل َماااٌ  ْهاااَو قَاش ْلَ اااا َوم  ؛ وقاااد وقاااَ احلهنااان (100؛  99ا لمناااون: ل)ف يَماااا تَارَْكاااْ  َكاااال  ل   
مااان  البصاااري علاااي جناااازو رجااال  فاااااٍ لصاااا ض لاااه لعظاااه: تْااار  هااا ا ا يااا  لاااو رجاااع لىل الاااد يا مااااذا لصااانع؟! قااااٍ: لكثااار

 ال اعاف؛ قاٍ له احلهنن: قد فات ه فال تف   ر  !! 
 : قد فات  من كان قبلكم؛ والفرهللا  ماثل  رمامكم فماذا ر  م فاعلون؟!!الصاشمونحقٍو لكم رل ا ف

ولااا ل  شاااكي واكاااي الصااااحلون وال ااااحلون  ااايَق العمااار  واكاااي األخيااااْر والفجااااْر ا صاااراَ  األوقااااف  فحماااا األخيااااْر فبكاااوا 
َو وا ركثر  ورما الفجاْر ف حعفوا علي ما فعلوا يف األَّي   اخلالي .و دموا عل  ي ر م ما ت

ٍْ  َربفعان  ْ َعَلْياه  َوَعاال مَ : ْهَرلْاااَرَو لَاْاااو ٍَ َرْعااوٍْ ان   هللَااال ي ان  ااْن َرَ اد  مَيْااوْف ل     َااد  َ  :"قَاا  ؟!قَااْلوا َوَمااا َ َداَم ْااْه ََّي َرْعااوٍَ ان    .َمااا م 
 ٍَ ًنا َ د َ  َرْن َ  َلْكوَن اْزَ اَ   :قَا ََعَ   ل ْن َكاَن ْفْهن  يًئا َ د َ  َرْن َ  َلْكوَن  َا  ." ل الرتم ي(َول ْن َكاَن ْمهن 

َا  ال او ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ َو وا فإن خْي ال  ف 
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 هدي الرسول والسلف الصاحل يف هذه العشر
لشمرون عن عواعدهم عناد  خاٍو العشار األواخار  - ُ هللا عن م رمجعنير  -وعلفنا الصاحل  –هللالي اله عليه وعلم  –لاد كان الرعٍو 

تاااَ عنااد العشاار وقفاا  جااد وهللااارام   -هللااالي هللا عليااه وعاالم-اااد عااارف قوافاال الصاااحلني ا اااراني علااي طرلااق النااى ماان الشاا ر الفضاايل ؛ ف
 يف غْيها.مت ص من ر يا ا وتن ل من معين ا  وترتوي من فير ع اءاهتا  وتعمل في ا ما   تعمل 

كااا وا لعظمااون ثااالت عشااراف: العشاار األٍو ماان فاار   والعشاار األٍو ماان ذي احلجاا   والعشاار األواخاار ماان »قاااٍ راااو عثمااان الن اادي: 
َلنون  قاٍ اان جرلار: كاا وا لهنا  بون رن لة هنالوا كال ليلا  مان لياايل العشار  «.رمضان ومن شدو تعظيم م ذ   األَّي  كا وا ل  يبون ذا ول 
   وكان النخعُ لة هنل كل ليل !األواخر

ر اه لذا كاان ليلا   -ر اُ هللا عناه-ومن م من كان لة هنل ول  ياض يف اللياايل الاِت تكاون ررجاي لليلا  الاادر  فااد روي عان ر اس اان مالا  
 رراع وعشرلن اغ هنل وت يض ولبس  ل  لزار ور اء فإذا رهللابح طوا ا فلم للبهن ما لىل مثل ا من قاال. 

  ياين لة هنل ليل  ثالت وعشرلن ورراع وعشرلن  وللبس ثواني جدلدلن ولهن جمر.وكان رلو  الهنخ
 وكان اثا  البناين ومحيد ال ولل للبهنان ر هنن ثياهبما ول  يبان ول يبان ا هنجد  لنضو  يف الليل  الِت ترجي في ا ليل  الادر. 

هك ا كا وا تعظيماا ذا   العشار  ؛ لليل  الِت ترجي في ا ليل  الادرا قاٍ اثا : وكان ل ميم الداري  ل  اشرتاها تلَ  رهم وكان للبهن ا يف
 !!حلن  ن من قو  كا وا ر ضاء عبا و ورهللا ا  ع ر؟ف وهك ا كا وا اج  ا ا يف العبا و وا ا اعا ذا يف ه   الليايل ا باركاف.

 وحيصد الزارعون ما زرعوا ...........غدا توىف النفوس ما كسبت
 وإن أساءوا فبئس ما صنعوا.........  وا ألنفسهمإن أحسنوا أحسن

 وقاٍ رمحد ان  ر : "َّي عجًبا ل من لعرف رن  اجلن   تْاََل ن فوقه  ورن  الن ار تهنع ر حت ه  كيَ لنا  اْين ما؟!".
-  اماررو  بياض العجماُ كو وتعاين من كثاْي ااا لل اُ ولصارف عان طاعا  هللارذكر قص  من  ياو رعالفنا يف  لس البيوف الِت اليو  تش

 تاٍو له يف الليل: قد ذهض الليل واني رلدلنا طرلق اعيد  وزا  قليل  وقوافل الصاحلني قد عرف ومض   و ن ااينا.  -وهو ر د الهنلَ
ٍَ خصيصاااً يف العشاار األوانهاا   امااررو مل ت فااان:ر  خاار ماان شااةل ا عااا  و  اشاارا   و  اوهللااافاف لعاادا  األطعماا   و    و اااف ومااا لناا

 ا الاس وا و لالف وا و اف  لاد شةل  م ا شاغل امميا ي   ورذ  م عن ه   األمور الد يول .
 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
ظااوا الفااْرق اااني واق عنااا وواقااع عااَلف نا الصاااحل  كااا وا لاضااون  اااَرهم  لصاايا  وتااالوو الْااارآن ولاايل م  لرُّكااوع  "لاااٍو الشاايد عباادهللا ال يااار:    

هناابيح وال  لياال  ولاضااُ الكثااْيون من ااا  اااَرهم  لن ااو  ولاايل م  لل ااو واللعااض احلَاارا   وْشاار  الاادخان ولعااض الااورق  وغْيهااا ا ااا والهنُّااجو  وال 
له. له وآج   (.فير الر يم الرمحن يف ر كا  رمضانل "لعو  علي ا هنلم اَضَرر  يف عاج 

 عاهللار علي ذل   لياًل !!!واقع ا وهك ا الفرق اني  النا و اٍ علفنا الصاحل؛ وكفي  ل
 كتبه : خادم الدعوة اإلسالمية
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