
 ( 1 ) 

 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 أعمال العشر األواخر من رمضان :العشرونالدرس 
 

إذا أرامت النجنا  رالالن   رالالنهبذ  ن ا تكلمنا مع حضراتكم يف الدرس السابق عن  ضضنا الر نر اخراونر رااد فناا ضوفنا  ر 
ا علن  أعمناف ضاةنل  يف  ن ع الر نر  حن  ال فر الكرمي  را سوما الر ر اخراور منه  ضإين أقدم لكم برانجماً إميانواً ي  م

   رت مثا   ع اخعماف ضوما يلي: نلحق بقهباضا الزا دي  الرابدي 
ًً للننص ىنل  ل علونه رسنلمأواًل: قيام لياليهاا   رينبغني إيقناا اخ نا راخراا اا ننام  ن ع كمنا يف عنرنران السنابق  : اق ندا

 : أحن  إيل  إذا اونا الر نر اخراونر أل ي فجند لللوناد ري فند ضونهد ري ننف  اللوايل املباركن   قناف سنالوال الثنهبره ر نه ل
" :  -ىنل  ل علونه رسنلم -قناف: قناف رسنهبف ل  رن  أ   رينرإ رةني ل عننهض أ له ررلندع إ  الرن إ إل أقناقهبا ذلن   

رَأَتَننه   ننً  قَنناَم ِمننَ  الل ولننِا َضَرننل   َرأَينلَقننَ  امل ُ   َرد  ًَد َرِحننَم ا ِفَفننا اللَمننا د َنَضننَو يف َردل ننرَأًَإ قَاَمنننل ِمننَ  الل ولننِا ر د ضَننِإلل أَبَنننل ُ   امل َرِحننَم ا
 ًَ ِفِه اللَما د َرأَينلَقَظنل َذرلَدَفاد ضَِإلل َأََبد َنَضَحنل يف َردل    (أبهباارا ")َضَرل نل

د ح  إذا كال نرف اللونا أيقن  أ لنه للرن إد ريف املهبقأ أل عمر ب  اخلطاب كال يرلي م  اللوا ما شاً ل أل يرلي
َفا}يقهبف هلم: الر إ الر إد ري لهب   ع اآلي :  َلَ  ِللر َ ِإ َراىلَطِبل َعَلونل  [ 132]قه: {َرألم رل أَ ل

ما عننند  إل  ن ع الرناين  رمننر الزردن  راخ نا راخراا  رننا من  البوننن املسنلم يرنوم يف ررحانونن  رمضنال  ن ا ال ننفر الكنرمي
ضمنن  اعننا إ    يقبننا اخب راخم رالبنننل رالبننناا علنن  الرنن إ رالربننااإ رالنن كر رقننراًإ القننرللد رلنحالننز م علنن  ذلنن  اخلننر

  دى كال له م  اخلر راخدر مثا أدهبر م  اتبره ا ينقص ذل  م  أدهبر م شوئاً  
له رهنارع مبزيد م  ااد فاا رالربااإ   " قاف ضوخص  مجوع ذمال الر ر اخراور م  رمضال لواثنيا: االجتهاد يف هنارها: 

ال اضري ر ه ل: أس ح ُّ أل يكهبل اد فااع يف هنار ا كاد فااع يف لولفاد ر  ا يق ضي اس حباب ااد فاا يف مجوع 
 (  لطائف املرارفذمال الر ر اخراور د لوله رهنارع د رل أعلم " )

ا يف   ع الر ر  رقد كال ىل  ل علوه رسلم حريراً علن  سنن  ااع كناف يف ضفهب م  أعظم الربااااثلثاً: االعتكاف: 
َفا:" َأل   ُ   َعننل  رمضال كا عام  رقد اسنت   ع السن  أذراده رالراحلهبل م  بردع ىل  ل علوه رسلم  ضَر ل َعاِئَ َ  َرِةَي ا

ُ   َعَلولنِه َرَسنل َم َكناَل يَنرلَ ِكنف   ْ   اعلَ َكنَف أَذلَراد نه  ِمن ل بَنرلنِدِع" )م النق الن ِص  َىنل   ا     ُ ََراِونَر ِمن ل َرَمَضناَل َحن   تَنهَبض ناع  ا نَر اخل  اللَر ل
علوننه(  ريف الرننام النن ه ف يرك ننف ضوننه النننص ىننل  ل علوننه رسننلم لكثننرإ ااونن  ل قضنناع يف شننهباف  ر نن ا ينندف علنن  أ ونن  

نننا انلَرنننَرَف ِإَ   ااع كننناف رضضنننله  ضَنَرننن ل َعاِئَ ننن َ  ُ   َعَلولنننِه َرَسنننل َم أَرَاَا َألل يَنرلَ ِكنننَف  ضَنَلم  َفنننا:" َأل  الن نننِص  َىنننل   ا ُ   َعننل  َرِةنننَي ا
ً  َذينلنَنننَ   ضَنَقننن َرنننَ   َرِوبَنننا ً  َحالل ً  َعاِئَ نننَ   َرِوبَنننا ِبوَنننَ : ِوبَنننا ْ    اَف:اللَمَكننناِل ال نننِ ه أَرَاَا َألل يَنرلَ ِكنننَف  ِإَذا َأول لللنننِب  تَنق هبل نننهبَل ِ ِننن     

  رًا ِم ل َشهب اٍف")م الق علوه(انلَرَرَف ضَنَلمل يَنرلَ ِكفل  َح   اعلَ َكَف َع ل 
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يقننهبف ال ننود فمنند ضننلاا عبنندالباقي ترلوقنناً علنن  سننب  تركننه ىننل  ل علوننه رسننلم ااع كنناف ْ اع كاضننه يف شننهباف: " خنننه  
 املسنجد ر نهب يف املسنجد  ضرنار كأننه يف منزلنه مضنهبرع منع أذرادنه  رذ ن  املفنم من  ىل  ل علونه رسنلم رل ن  عنندع يف

   مقرهبا ااع كاف ر هب ال خلي ع  اخذراج رم رلقاا الدنوا رشبه ذل "
ل ل  عندما تلاه سن  ااع كاف أوي الرائم ضإن  حتي سن  نبهبي  كرمي  مفجهبرإ من  أذمن  قهبيل    ضرن  اممنام الز نره 

عنه قاف:" عجبا للمسلمل  تركهبا ااع كناف منع أل الرسنهبف ىنل  ل علونه رسنلم منا تركنه منن  قندم املدينن  حن   رةي ل
   قبضه ل عز ردا"

إل ااع كاف ضوه تسلوم املر كف نالسه للكلو  إ  عبااإ ل ترا  قل  الزلال د رإبرناا الننالم من  شنغا الندنوا الن   ني 
القننرَبد رضونه اسنن غرات املر كننف أرقاتنه يف الرنن إد خل املقرند اخىننلي من  شننرعو  ااع كنناف  مانرن  عمننا يطلبنه الربنند من 

ان ظنننار الرننن إ يف ا،ماعنننااد رت نننبوه املر كننننف نالسنننه لمل ئكننن  الننن ي  ا يررنننهبل ل مننننا أمنننر م ريالرلنننهبل منننا يننننلمررلد 
 ريسبحهبل اللوا رالنفار ا يالرترل 

رلنن  أل  منع بنل عملنن  راع كاضن   ضوكننهبل اع كاضن  لننو  رعملن  هنننارا   رااع كناف املسن ح  لننوم لنه رقننن فنداد
ضفهب ي حقق لملكث يف املسجد مع نو  ااع كاف قناف الهبقنن أم قرنر حن  رلنهب حلظن   ريثناب منا بقني يف املسنجدد ضنإذا 

ساع  ما أمكنث إا ورج منه ْ عاا إلوه ددا النو  إل قرد ااع كافد ضر  يرل  ب  أمو  قاف: إين خمكث يف املسجد 
   خع كف )ضقه السن  لل ود سود سابق(

ريكالي املر كف أنه ترك الدنوا رشفهباهتا رأقبا عل  ل بقلبه ردهبارحه  راقالا عل  لبنه م رلقنا رع ابنه  يندعهبع ريب فنا إلونه 
ل  لبه ريقنهبف ا أبنر  :" مثا املر كف كردا له حاد  إ  عظوم  ضجلم ع-ر ه ل -رادوا ر  ه ررةهبانه  قاف عطاً 

   ح  تقضي حاد   رك ل  املر كف يلم يف بون ل ريقهبف: ا أبر  ح  ي غالر يل"
أل دِبينا " ضرلو  أل تكثر م  قراًإ القنرلل الكنرمي لنو ً رهننارًا د ضرن  ابن  عبناس رةني ل عنفمنا :  رابعاً: قراءة القرآن:

)البخنناره رمسننلم( د   "رللننه رسننلم يف كننا لولنن  منن  رمضننال ضودارسننه القننرلل علوننه السنن م كننال يلقنن  النننص ىننل  ل علوننه
ر كنن ا كننال السننلف الرننا  يقننر رل القننرلل يف رمضننال يف الرنن إ رار نناد ركننال خ  حنوالنن  رال نناضري يف رمضننال سنن هبل 

ثبنهبا النفني عن  قنراًإ  و م  يف ار الر إد ركال برضفم خي م القرلل كا لول  م  لوايل الر رد ررمبا أشكا عل  برضفم
إمنننا ررا النفنني عنن  قننراًإ القننرلل يف أقننا منن  ثنن   علنن  املدارمنن  علنن  ذلنن د ضأمننا يف ر " القننرلل الكننرمي يف أقننا منن  ثنن  د 

اخرقاا املالضل  ك فر رمضال ورهبىاً اللوايل ال  يطل  ضوفا لول  القدرد أر يف اخماك  املالضل  كمكن  ملن  اولفنا من  
د ر نهب قنهبف أ ند رإسنحات رار نا من  اخئمن د ار أ لفاد ضوس ح  امكثار ضوفا م  ت رإ القرللد اا ناًما للزمال راملكنال

 )لطائف املرارف( ا  ن  " رعلوه يدف عما ار م
خينن م القننرلل يف كننا سننبع لونناف مننرإد ضننإذا اوننا رمضننال ونن م يف كننا ثنن   لونناف مننرإد ضننإذا اوننا  -ر ننه ل-ركننال ق ننااإ  

 الر ر و م يف كا لول  مرإ 
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ِإل  لِلر ننائِِم ِعنلننَد ِضطلننرِِع لَننَدعلهَبًإ َمنننا »هبإ ا تننراد قنناف ىننل  ل علوننه رسننلم: ضللرننائم عننند ضطننرع اعنن خامساااً: رثاارة الاا عاء:
بر  ن  الن  رسنرن   -اب  ماد  رالطِباين[  ركال عبد ل ب  عمرر ب  الراص إذا أضطر يقهبف: " اللفنم إين أسنأل  «]تن َراُّ 

 أل تغالر يل "  -كا شئ 
دابنن   رقنند هننن  النننص ىننل  ل علوننه رسننلم عنن  ذلنن : ضَرنن ل َأِ    َرينلننَرَإ  َعنن ل الن ننِصِ  ركثننر منننا أيضنناً خيطننئ حونمننا يسنن بطئ ام

ٍْل َأرل َقِطوَرِ   َ َجاب  لِللَربلِد َما فَل َيدلع  ِبِِ ُ   َعَلولِه َرَسل َم أَن ه  قَاَف:" َا يَنزَاف  ي سل : َمنا َرِحٍم َما فَل َيسل َنرلِجال" ِقوَا ََي َرس نَىل   ا  ُِ هبَف ا
ِسننر  ِعنلننَد َذلِننَ  َريَنندَ  َ حل ننَ ِجو   يل ضَنَوسل ننِ رلَجاف   قَنناَف:" يَنق ننهبف  قَنندل َاَعننهبلا  َرقَنندل َاَعننهبلا  ضَنلَننمل أََر َيسل ًَ " ) مسننلم(   اِاسل ع  النندَُّعا
خل ل تهبعنندع لمدابنن   رلننورلم  نن ا املسننكل النن ه اسنن بطأ امدابنن  ضننرتك النندعاً أنننه وسننر ثننهبال رأدننرا عظومننا عننند ل 

ُ َ عننز   عناد  أر لدن    ضرن  أ  سنرود اخلندره رةني ل عننه أل الننص ىننل  ل علونه رسنلم قناف:" منا ِمن  مسنِلٍم يندعهب ا
نَا لَنه   ُ   ِ ا إحدى ث ِ  ورناٍف : إم نا أل يرجِ   اعهبتَنه  د رإم نا أل ردا  بَدعهبٍإ لوَم ضوفا إَْ د را َقطور   رِحٍم د إا  أعطاع  ا

ثَننننر  " ]  ُ   َأكل ثِنننر  د قننناَف : ا نننهبًِ مثَلفنننا   قنننالهبا : إًذا ن كل أ ننند راحلننناكم يننند وَر ا لنننه يف اآلونننرِإ د رإم نننا أل يرنننرَف عننننه  منننَ  السُّ
    [ رىححه

ب نررل الندعاً رلاابنه  ضانظر إ  الرنحاب  قنالهبا : إذاً نكثنر   خل امدابن  مضنمهبن  يف إحندى  ن ع النث   قاملنا ال زمنن 
ضإمنننا أل يرجنننا ل لننن  الننندعهبإ  أر يرنننرف عنننن  مرنننوب  أر انذلننن  كاننننن سننن نزف بننن  رضرفنننا الننندعاً  أر يننندور ا لننن  يف 
اآلوننرإ  يقننهبف: عبننده اعننهبتك يف يننهبم كنن ا يف سنناع  كنن ا بنندعهبإ كنن ا ضاذ نن  إ  قرننر كنن ا يف ا،ننن   رق فننا يقننهبف الربنند: 

ل ل   يف الدنوا    ضلنكثر م  الدعاً عند امضطار ضالدعاً جماب  رل أكثر رأكثر   َيرب لو   ف تس ج  يل را اعهبإ
قاف حين  بن  أ  كثنر: أضضنا الربنااإ كلفنا الندعاً  رررى أبنهب مرارين  عن    نام بن  عنررإ عن  أبونه: أننه كنال يهبا ن  علن  

 حزبه م  الدعاً كما يهبا   عل  حزبه م  القرلل 
ضقند كنال منن   دينه ىنل  ل علونه رسننلم يف  ن ع الر نر اخونرإ منن  رمضنال أننه ي حنرى لولنن  : سادسااً: رارل لي ااق القا ر

ََراِوِر ")البخنناره ننِر اخل   ضوننا سننرااإ منن  انف برك فننا رحظنني (القنندرد رقنناف يف ذلنن : " َمنن ل َكنناَل م َ َحر ِيَفننا ضَنللوَنَ َحر َ ننا ِمنن ل اللَر ل
ننن  خبر ناد ريسنن ح  امكثنار منن  الندعاً ضوفنناد ضرن ُِ  أَرَأَيلننَن ِإلل َعِلمل   أم املننلمنل َعاِئَ نَ  رةنني ل عنفنا: قن للننن  ََي َرس نهبَف ا

هَب ضَا ِر َما أَق هبف  ِضوَفا قَاَف: " ق هبِ  الل ف م  ِإن َ  َعال هبٌّ َكرمَِي حتِ  ُّ اللَرالل َل   اللَقدل َلٍ  لَونل " )الرتم ه راب  ماد  (َأهُّ لَونل    علف  َعّنِ 
ض ننفر رمضننال مي نناذ رنننه شننفر املهباسنناإ رالننرتاحم را،ننهبا رالكننرم رال كاضننا بننل املسننلملد رهلنن ا  اً: اإلرثااار مااو ا اا د:سااابع

نهَبا  َمنا َيك نهبل  يف َرَمَضناَل ِحنَل ينَ  نهَبَا الن ناِس د رََكناَل َأدل ُِ  ىنل  ل علونه رسنلم َأدل ِينا  د السب  نالسه " َكاَل َرس نهبف  ا للَقناع  ِدِبل
ننهَبا  َر  ُِ  ىنل  ل علوننه رسنلم َأدل لَنٍ  ِمنن ل َرَمَضناَل ضَنو َدارِس ننه  اللق نرللَل د ضَنننَلَرس هبف  ا َنرلِ ِمننَ  النرِ يِو اللم رلَسننَلِ  "  َكناَل يَنللَقناع  يف ك نناِ  لَونل ِلخلل

 ( )رراع البخاره 
ريف اب غناً مرةناته   -عنز ردنا  -هلل  كلنه  -ىنل  ل علونه رسنلم  -: "ركنال دنهباع -ر نه ل ترنا   -قاف ابن  ردن   

ضإنه كال يب ف املاف إما لالقر أر ف اجد أر ينالقه يف سبوا لد أر ي أل ف  به علن  امسن م َمن  يقنهبى امسن م ِبسن مه    
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ًً يرجنز عننه امللنهبك مثنا  كسنرى رقورنرد ريرنوم يف نالسنه عنوم الالقنرا ًد ركال يلثر عل  نالسه رأ لنه رأرااعد ضورطني عطنا
 ضوأيت علوه ال فر  رال فرال ا ي هبَقد  يف بو ه انرد ررمبا ربط عل  بطنه احلجر م  ا،هبع  

را،ننهبا مرننناع ااسنن كثار منن  سننائر أنننهباع اخلننر د كامنالننات د رحسنن  اخللننق د ربننر الهبالنندي  د ربنن ف اخلننر د رن ننر الرلننم د 
مناىنننرإ املس ضننننرالل راعمفنننم  ركاضنننن  ىنننهبر اخلننننر رالننننِب را،فننناا يف سننننبوله د رقضننناً حننننهبائ  النننناس د رحتمننننا أثقنننناهلم د ر 

 رامحسال   
رلوكم ل،د رااد فاا يف   ع الر ر للقوام رقراًإ القنرلل  رالن كر رالندعاً رالرندقاا رسنائر القنرلا  ضفن ع ضرىن  لن  ض

ًَ َأَحننَد  م  اللَمننهبلا   قَنناَف َربِ  ارلِدر ننهبِل  َلَرل ِنني أَعلَمننا  َىنناحِلًا  ترننهبو رلنن  ترننهبا  رقبننا أل نننندم را ينالننع الننندم   }َحنن   ِإَذا َدننا
َرث هبَل{)امللمننننهبل:  نننهَب قَائِل َفنننا َرِمننن ل َررَاِئِفنننمل بَننننرلذََ) ِإَ  يَننننهبلِم ين بنل َنننا َكِلَمنننَ     نننن  َكننن   ِإهن  (  رقننند رقنننف احلسننن  100   99ِضوَمنننا تَنرَكل

هب ردنننع إ  الننندنوا مننناذا يرننننع   قننناف: يكثنننر مننن  البرنننره علننن  دنننناذإ ردنننٍا ضقننناف لرننناح  لنننه يرظنننه: ت نننرى  ننن ا املونننن لننن
الطاعاا  قاف له احلس : قد ضات ه ض  تال   أننن   أقنهبف لكنم أيفنا املسنلمهبل: قند ضاتنن من  كنال قنبلكم  رالالرىن  ماثلن  

 أمامكم ضماذا أن م ضاعلهبل   
رقنننااد ضأمنننا اخوونننار  ضبكنننهبا رلننن ل  شنننك  ربكننن  الرننناحلهبل رالطننناحلهبل ةنننوَق الرمنننرد ربكننن  اخوونننار  رالالجنننار  انرنننراَم اخ

 رندمهبا عل  أهنم ما تزرارا أكثرد رأما الالجار  ض أسالهبا عل  ما ضرلهبا يف اخَيِم اخلالو  
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