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 :عناصر الخطبة

 لماذا العشر

 السبق أركان

 توديع الضيف العملي البرنامج

 .ويستمر العطاء

 التفصيل

 :مقدمة

، بالعباد أن جعل أفضل أيام رمضان آخره إذ النفوس تنشط عند قرب النهاية تعاىل من رمحة اهلل 

لام هلا من املزايا ، رمضان لشهر والعرش األواخر هي خامتة مسك، وتستدرك ما فاهتا رغبًة يف التعويض

ويعظمها تعظياًم ، حيتفي هبا احتفاًء عظيامً ، ×ريها ولذا كان رسول اهللالتي ليست لغ، والفضائل

باهلل وبرشعه ، × وما ذاك إال لعلمه بفضلها وعظيم منزلتها عند اهلل تعاىل وهو أعلم اخللق، جليالً

 .املطهر

 ؟بزيادة اجتهاد واهتمام لعشر األواخر من رمضانا نخّصلماذا  -

 :أمههامن ونجتهد فيها أكثر من غريها لعرش ا هبذه علنا تهتمهناك أسباب عديدة جت

 هذه أن يعلم املؤمن لذلك فإن. هبذه العرش واجتهاده فيها بام ليس يف غريها، ×اهتامم النبي  -

، املواسم هذه تضييع البني الغبن من أن ويرى، يغتنمها فهو ولذا، كريمة فيها والنفحات، عظيمة املواسم

 ؟نغتنم موسم فأي األيام هذه نغتنم مل إن شعري وليت، األيام هذه وتفويت

وإحياؤها بالعبادة خري من عبادة ألف شهر بنص القرآن ، القدروهي ليلة ، العامفيها أعظم ليايل  -

من ، ×وحذرنا النبي [ 3: )َليَْلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر( ]القدر: قال اهلل عز وجل، الكريم

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  فَعنْ ،  حقهاتضييعها والتفريط يف
ِ
 َشْهرٌ  َرَمَضانُ  َأَتاُكمْ )): × اّلَل
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  َأبَْواُب  فِيهِ  ُتْفتَُح ، ِصيَاَمهُ  َعَليُْكمْ  َوَجَل  َعزَ  اّلَلُ  َفَرَض  ُمبَاَركٌ 
ِ
 فِيهِ  َوُتَغّل ، اْْلَِحيمِ  َأبَْواُب  فِيهِ  َوُتْغَلُق ، الَساَمء

 ، الَشيَاطنِيِ  َمَرَدةُ 
ِ
َ
ِ
 َخرْيٌ  َليَْلةٌ  فِيهِ  ّلل

َها ُحِرمَ  َمنْ ، َشْهرٍ  َألِْف  ِمنْ   (1). ((ُحِرمَ  َفَقدْ  َخرْيَ

)إَِنا َأنَْزْلنَاُه يِف َليَْلِة : قال اهلل تعاىل، أن القرآن الكريم نزل يف هذه الليايل العظيمة ال سيام ليلة القدر -

 .[1: اْلَقْدِر( ]القدر

والعتق يف العرش األواخر منه أعظم ،  سبحانه يعتق من النار يف كل ليايل رمضان املباركأن اهلل -

  َرُسولِ  َعنْ ، ÷ُهَرْيَرَة  َأِب  فَعنْ ، ألتها أفضل ليايل رمضان وأكرب وأجل
ِ
 : ((  َقاَل  × اّلَل

ِ
َ
ِ
 ُعَتَقاءُ  َوّلل

 (2). )) َليَْلةٍ  ُكّل  يِف  َوَذلَِك ، النَارِ  ِمنَ 

 بْنِ  َسْهلِ  فَعنْ . وخيتم له بخري، ذه العرش األواخر تتيح للمسلم فرصة ثمينة ليتدارك ما فاتهأن ه -

 (3). بِاخلََواتِيِم (( األَْعاَمُل  )) إَِناَم : × قال رسول اهلل: قال، ÷ َسْعدٍ 

 :وأيضًا فهي أيام قالئل رسيعًا ما تنقيض -

فليكن استقصارك املدة معينًا لك عىل ، كلمح البرص وتغادرنا، تنقيض رسيعاً ، تذكر أتها عرش ليال فقط

وكلنا يعلم ، وعىل من تعود، ال ندري ما اهلل صانع فيه، تذكر أتها لن تعود إال بعد عام كامل -. اغتنامها

اهلل يف خلقه )إَِنَك َميٌّت  وهذه سنةُ ، يقينًا أن من أهل هذه العرش من ال يكون من أهلها يف العام القادم

 عدَ بَ ففها هي العرش قد نزلت بنا أ، وكم أهلكنا الشيطان بالتسويف وتأجيل العمل الصالح. ْم َميُّتوَن(َوإتَِهُ 

 ؟ف وُنؤجلهذا نسو  

  

                                            
 ( 72/ 1( وصححه األلباين يف صحيح اْلامع )2106( رواه النسائي )1)

 (182/ 2األلباين يف صحيح الرتمذي )( وصححه 682( رواه الرتمذي )2)

 (6607( رواه البخاري )3)
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 :البرنامج العملي في العشر األخير

 حياء الليلإ: األعمالـ من أهم هذه  1

، غريها من أكثر يهاف العمل يف وجيتهد خاصة عناية األيام هذه ُيعطي، × اهلدى رسول كان لقد

  َرُسوُل  َكانَ : َقاَلْت ، ’ َعائَِشةَ  فَعنْ 
ِ
 َوَشدَ  َوَجدَ ، َأْهَلهُ  َوَأْيَقظَ ، الَليَْل  َأْحَيا، اْلَعرْشُ  َدَخَل  إَِذا، × اهلل

ئَْزرَ 
ِ
 (4). امْل

  َرُسوُل  َكانَ : ’ َعائَِشةُ  وَقاَلْت 
ِ
لِطُ  × اهلل ينَ  خَيْ  َوَشدَ  َشَمرَ  اْلَعرْشُ  َكانَ  َذاَفإِ ، َوَنْومٍ  بَِصالَةٍ  اْلِعرْشِ

ئَْزرَ 
ِ
 (5). امْل

  َنبَِي  َأْعَلمُ  اَل : َقاَلْت ، ’ َعائَِشةَ  وَعنْ 
ِ
 َأْصبََح  َحَتى َليَْلةً  َصىل َواَل ، َليَْلةٍ  يِف  ُكَلهُ  اْلُقْرآنَ  َقَرأَ  × اهلل

 (6). َرَمَضانَ  َغرْيَ  َكاِمالَ َشْهًرا َصامَ  َواَل 

 فيها بآية يمرّ  ال، مرتلة قراءة ويقرأ رمضان ليايل يف يتهجد، × النبي كان: ‘قال ابن رجب 

 وهذا، والتفكر والدعاء والقراءة الصالة بني فيجمع، تعوذ إال عذاب فيها بآية وال، سأل إال رمحة

 (7). وغريها العرش ليايل يف وأكملها األعامل أفضل

 :العشر خصوصيات من االعتكاف فُسنة، ال تحرم نفسك من الخلوة بربك ــ2

 َيْعَتِكُف  َكانَ ، × النَبَِي  َأنَ ، ’ َعائَِشةَ  فَعنْ ، قل   وإن منها نصيب لك وليكن السنة هذه فلُتحيي

. َبْعِدهِ  ِمنْ  َأْزَواُجهُ  اْعَتَكَف  ُثمَ ، َوَجَل  َعزَ  اهللُ  َتَوَفاهُ  َحَتى، َرَمَضانَ  ِمنْ  اأْلََواِخرَ  اْلَعرْشَ 
(8) 

 .امْلَُؤَكَدةِ  الّسنَنِ  ِمنَ  َأَنهُ  َعىَل  َتُدّل  ااِلْعتَِكاِف  َعىَل  × ُمَواَظَبتُهُ : ‘ َبَطالٍ  ابن َقاَل 

                                            
 ( متفق عليه. 4)

 ( ويف سنده مقال146/ 6( رواه أمحد )5)

 (764( رواه مسلم )6)

 (204( لطائف املعارف البن رجب )ص: 7)

 ( متفق عليه. 8)
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ْكهُ  مَلْ  × َوالنَبِّي  ااِلْعتَِكاَف  َتَرُكوا لِلُْمْسلِِمنيَ  َعَجًبا: َيُقوُل  ‘ وَكاَن الزهري  َدَخَل  ُمنْذُ  َيرْتُ

ِدينَةَ   (9). اّلَلُ  َقبََضهُ  َحَتى امْلَ

 :االعتكاف من الحكمة

 قطًعا. القدر ليلةُ  فيها ُتطلب التي، العرش هذه يف يعتكُف  -× - كان وإنام: ‘ رجب ابن قال

ًيا، لباله وتفريًغا، ألَشغاله  (10). ودعاِئه وذكِره، رّبه ملناجاةِ  وختل 

هِ  يِق َطرِ  َعىَل  َواْستَِقاَمُتهُ  اْلَقلِْب  َصالَُح  َكانَ  َلاَم : ‘قال ابن القيم    إىَِل  َسرْيِ
ِ
 َعىَل  ُمَتَوّقًفا، َتَعاىَل  اّلَل

  َعىَل  ََجِْعّيتِهِ 
ِ
  َعىَل  بِاْلُكّلَيةِ  بِِإقَْبالِهِ  َشَعثِهِ  َومَلّ ، اّلَل

ِ
ْقَباُل  إاَِل  َيُلّمهُ  اَل  اْلَقلِْب  َشَعَث  َفِإنَ ، َتَعاىَل  اّلَل   َعىَل  اْْلِ

ِ
 اّلَل

عَ . . . . . . َتَعاىَل    َعىَل  اْلَقلِْب  ُعُكوُف  َوُروُحهُ  َمْقُصوُدهُ  اَلِذي ااِلْعتَِكاَف  هَلُمُ  ََشَ
ِ
 َوََجِْعَيُتهُ ، َتَعاىَل  اّلَل

 (11). ُسبَْحاَنهُ  َوْحَدهُ  بِهِ  َوااِلْشتَِغاُل ، بِاخْلَلِْق  ااِلْشتَِغالِ  َعنِ  َوااِلنِْقَطاعُ ، بِهِ  َواخْلَلَْوةُ ، َعَليْهِ 

 :نها ليلة العمرفإ، تحري ليلة القدر -3

 :لم تكن لغيرها من ليالي العام منها بخصائص الليلة هذه تعالى اهلل خص فقد

 يِف  َأنَْزْلنَاهُ  إَِنا}وقال تعاىل[ 1: القدر{ ]اْلَقْدرِ  َليَْلةِ  يِف  َأنَْزْلنَاهُ  إَِنا}قال تعاىل: نزل فيها القرآن أنَ  -1

 [3: الدخان{ ]ينَ ُمنِْذرِ  ُكنَا إَِنا ُمَباَرَكةٍ  َليَْلةٍ 

ة َبيِْت  إىَِل  امْلَْحُفوظِ  الَلْوِح  ِمنَ  َواِحَدةً  َُجَْلةً  اْلُقْرآنَ  اّلَلُ  َأنَْزَل : ^َعبَاٍس  ابْنُ  َقاَل    ِمنَ  الِعز 
ِ
 الَساَمء

ينَ  َثالٍَث  يِف  اْلَوَقاِئعِ  بَِحْسِب  ُمَفَصالً َنَزَل  ُثمَ ، الّدنَْيا . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عىل َسنَةً  َوِعرْشِ
(12) 

 .وهي سورة القدر، القيامة يوم إىل تتىل سورة شأتها يف تعاىل اهلل أنزل -2

                                            
 (285/ 4( فتح الباري البن حجر )9)

 (190( لطائف املعارف البن رجب )ص: 10)

 (82/ 2زاد املعاد )( 11)

 (441/ 8( تفسري ابن كثري)12)
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 لتفخيم وهذا، [2: القدر{ ]اْلَقْدرِ  َليَْلةُ  َما َأْدَراكَ  َوَما} قال تعاىل سامها اهلل تعاىل بليلة القدر -3

 إىل أمره من شاء ما فيها يقدر تعاىل اّلَل  ألن بذلك وسميت، َشفها مدى وبيان، قدرها وتعظيم شأتها

 (13). وَشفها قدرها لعظيم أو، القابلة السنة

قال ابن كثري ، [3: القدر{ ] َشْهرٍ  أَلِْف  ِمنْ  َخرْيٌ  الَْقْدرِ  لَيْلَةُ }: قوله يف شهر ألف من خري بأتها وْصفها اهلل تعاىل - 4

 (14). الَْقْدرِ  َليْلَةُ  يَهافِ  َوَليَْس  َشْهرٍ  أَلِْف  ِعبَاَدةِ  ِمنْ  العبادة فيها أَفَْضُل : ‘

 [3: الدخان{ ] ُمبَاَرَكةٍ  َليْلَةٍ  يِف  أَنَْزلْنَاهُ  إَِنا}تعاىل قال، ليلة مباركة بأتها ووصفها اهلل تعاىل -5

تتنزل فيها املالئكة وفيهم جربيل عليه السالم وهو أعظم املالئكة وال ينزل جربيل عليه السالم   -6

 إال لألمور العظام

: ‘ قال ابن كثري  [4: القدر{ ]َأْمرٍ  ُكّل  ِمنْ  َرهّبِمْ  بِِإْذنِ  ِفيَها َوالّروُح  امْلَالَِئَكةُ  َتنََزُل } عاىلقال ت 

َكةِ  َتنَّزلِ  َمعَ  َيَتنََزُلونَ  َوامْلَالَِئَكةُ ، َبَرَكتَِها لَِكثَْرةِ  الَليَْلةِ  َهِذهِ  يِف  امْلَالَِئَكةِ  َتنزُل  َيْكُثرُ : َأْي   (15). َوالَرمْحَةِ  اْلرَبَ

 قال ُُمَاِهدٍ   [5: القدر{ ] اْلَفْجرِ  َمطَْلعِ  َحَتى ِهَي  َسالَمٌ }قال تعاىل، سالم بأتها ووصفها اهلل تعاىل -7

ةٌ  ِهَي : ‘ َ
ِ
: ‘ وقال الَشْعبِي  . َأًذى ِفيَها َيْعَمَل  َأوْ  ُسوًءا ِفيَها َيْعَمَل  َأنْ  الَشيَْطانُ  َيْسَتطِيعُ  اَل ، َسامل

. اْلَفْجرُ  َيطُْلعَ  َحَتى، امْلََساِجدِ  َأْهلِ  َعىَل  اْلَقْدرِ  َليَْلةَ  امْلَالَِئَكةِ  ملعنى َتْسلِيمُ ا
وال مانع من اجتامع  (16)

 .األمرين

                                            
 (334/ 30( التفسري املنري للزحييل )13)

 (443/ 8( تفسري ابن كثري )14)

 (444/ 8( تفسري ابن كثري )15)

 (444/ 8( تفسري ابن كثري )16)
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 ِمنَ  ُيْفَصُل  اْلَقْدرِ  َليَْلةِ  يِف  َأْي : ‘ قال ابن كثري  [4: الدخان]{  َحِكيمٍ  َأْمرٍ  ُكّل  ُيْفَرُق  فِيَها}  -8

 إىَِل  ِفيَها َيُكونُ  َوَما، َواأْلَْرَزاِق  اْْلَجالِ  ِمنَ  ِفيَها َيُكونُ  َوَما، الَسنَةِ  َأْمرُ  اْلَكَتَبةِ  إىَِل  امْلَْحُفوظِ  ْوِح اللَ 

 (17).آِخِرَها

، × النَبِّي  َعنِ ، ÷ ُهَريَْرةَ  َأِب  فَعنْ ، ذنبه من تقدم ما واحتساباً  إيامناً  قامها ملن يغفر تعاىل اهلل أن -9

 (18). ((َذنْبِهِ  ِمنْ  َتَقَدمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ ، َواْحتَِساًبا إِياَمًنا الَقْدرِ  َليَْلةَ  َقامَ  َمنْ )): َقاَل 

  بَِوْعدِ  َتْصِديًقا َأْي (  إيامناً  )قوله : ‘ قال ابن حجر
ِ
 لأِلَْْجرِ  َطَلًبا َأْي  َواْحتَِساًبا َعَليْهِ  بِالَثَواِب  اّلَل

  ِمنْ  آَخرَ  لَِقْصدٍ  اَل 
ٍ
 (19). َنْحِوهِ  َأوْ  ِرَياء

 ؟متى تكون ليلة القدر

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَلْت  ’، َعائَِشةَ  َعنْ 
ِ
 ِمنْ  اأْلََواِخرِ  الَْعرْشِ  يِف  اْلَقْدرِ  َليَْلةَ  ََتََرْوا)): × اهلل

 (20).((َرَمَضانَ 

  َرُسوَل  َأنَ : ’ حلديث َعاِئَشةَ ، آكد العرش أوتار ويف
ِ
 ِمنَ ، الِوتْرِ  يِف  الَقْدرِ  َليَْلةَ  ََتََرْوا)): َقاَل ، × اّلَل

 (21). ((َرَمَضانَ  ِمنْ  األََواِخرِ  الَعرْشِ 

  َرُسوَل  َأنَ : ÷ اخلُْدِرّي  َسِعيدٍ  َأِب  وَعنْ 
ِ
، األََواِخرِ  الَعرْشِ  يِف  اْلتَِمُسوَها )): َقاَل ، × اّلَل

 (22). ((ِوتْرٍ  ُكّل  يِف  َوالتَِمُسوَها

  

                                            
 (246/ 7( تفسري ابن كثري )17)

 ( متفق عليه. 18)

 (  251/ 4( فتح الباري البن حجر )19)

 (1169( ومسلم )2020لبخاري )( رواه ا20)

 (2017( رواه البخاري )21)

 ( متفق عليه. 22)
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 ؟ئهاالحكمة من إخفا

ْكَمةُ : الُْعَلاَمءُ  َقاَل    يِف  احْلِ
ِ
 َليَْلةٌ  هَلَا ُعّينَْت  َلوْ  َما بِِخالَِف  اْلتاَِمِسَها يِف  ااِلْجتَِهادُ  لَِيْحُصَل  اْلَقْدرِ  َليَْلةِ  إِْخَفاء

. َعَليَْها اَلْقُترِصَ 
(23) 

  رَ َسائِ  َأْخَفى َكاَم ، الَليَْلةَ  َهِذهِ  َأْخَفى اهلل تعاىل: ‘قال الرازي 
ِ
، الَطاَعاِت  يِف  ِرَضاهُ  َأْخَفى َفِإَنهُ ، اأْلَْشَياء

ُزوا امْلََعاِص  يِف  َغَضبَهُ  َوَأْخَفى، اْلُكّل  يِف  َيْرَغُبوا َحتَى َجاَبةَ  َوَأْخَفى، الُْكّل  َعنِ  لَِيْحرَتِ   يِف  اْْلِ
ِ
 يِف  لُِيبَالُِغوا الّدَعاء

  ُكَل  لِيَُعّظُموا ْعَظمَ اأْلَ  ااِلْسمَ  َوَأْخَفى، الَدَعَواِت  ُكّل 
ِ
 َعىَل  امْلَُكَلُف  لُِيَواظَِب  التَْوَبةِ  َقبُوَل  َوَأْخَفى، اأْلَْساَمء

 َليَايِل  ََجِيعَ  لِيَُعّظُموا الَليَْلةَ  َهِذهِ  َأْخَفى َفَكَذا، امْلَُكَلُف  لِيََخاَف  امْلَْوِت  َوقَْت  َوَأْخَفى، الَتْوَبةِ  َأْقَسامِ  ََجِيعِ 

. انَ َرَمَض 
(24) 

 :القدر ليلة بها تعرف التي العالمات

 يِف  الَشْمُس  َتطُْلعَ  َأنْ  أَن َأَماَرهَتا أخرب، × النبي أن عنه اهلل ريض كعب بن أب   عن

 (25). هَلَا ُشَعاعَ  اَل  َبيَْضاءَ  َيْوِمَها َصبِيَحةِ 

  َعبْدِ  بْنِ  َجابِرِ  وَعنْ 
ِ
  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ̂ اهلل

ِ
 َكأَنَ ، َباِرَدةٌ  َوالَ  َحاَرةٌ  الَ ، بَلَْجةٌ  طَلَْقةٌ  َليْلَةٌ  ِهَي )) : × اهلل

 (26). (( فَْجُرَها ييُِضءَ  َحتَى َشيْطَاتُهَا خَيُْرُج  الَ ، َكَواكِبََها َيْفَضُح  قََمًرا فِيَها

 ُتْصبُِح ، َباِرَدةٌ  َوالَ  َحاَرةٌ  الَ  ،َطلَْقةٌ  َليَْلةٌ )) : اْلَقْدرِ  َليَْلةِ  يِف ، × النَبِّي  َعنِ ، ^ َعبَاسٍ  ابْنِ  وَعنِ 

. ((َضِعيَفةً  مَحَْراءَ  َيْوَمَها الَشْمُس 
(27) 

  َرُسوَل  َأنَ ، ÷ الَصاِمِت  بْنِ  ُعبَاَدةَ  وَعنْ 
ِ
 َكَأنَ  َبلَْجةٌ  َصافِيَةٌ  َأتَهَا اْلَقْدرِ  َليَْلةِ  َأَماَرةَ  إِنَ  (( َقاَل  × اهلل

 َوإِنَ ، ُتْصبَِح  َحتَى فِيَها بِهِ  ُيْرَمى َأنْ  لَِكْوَكٍب  حَيِّل  َوالَ  َحرَ  والَ ، فِيَها َبْردَ  الَ  َساِجيَةٌ  َساكِنَةٌ  َساطًِعا َقَمًرا فِيَها

                                            
 (266/ 4( فتح الباري البن حجر )23)

 (229/ 32( تفسري الرازي )24)

 (726( رواه مسلم )25)

 (445/ 5وصححه األلباين لغريه يف التعليقات احلسان )، (368( وابن حبان )2190( رواه ابن خزيمة يف صحيحه )26)

 (2192ه ابن خزيمة يف صحيحه ) ( روا27)
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ُرُج  َصبِيَحتََها الَشْمَس  َأنَ  َأَماَرهَتَا  َأنْ  يَْطانِ لِلَش  حَيِّل  الَ ، اْلبَْدرِ  َليَْلةَ  اْلَقَمرِ  ِمثَْل  ُشَعاعٌ  هَلَا َليَْس  ُمْستَِوَيةً  خَتْ

ُرَج  . (( َيْوَمئِذٍ  َمَعَها خَيْ
(28) (29)

 

 :ختمة خاصة بالعشر أو أكثر لمضاعفة الفرصة - 4

  كِتَاَب  َيتْلُونَ  اَلِذينَ  إِنَ }قال تعاىل
ِ
ا َرَزقْنَاُهمْ  مِِمَا َوأَنَْفُقوا الَصالَةَ  َوأَقَاُموا اّلَل  بُورَ تَ  َلنْ  جِتَاَرةً  َيْرُجونَ  َوَعالَنِيَةً  رِسً

 [30، 29: فاطر{ ]َشُكورٌ  َغُفورٌ  إِنَهُ  فَْضلِهِ  ِمنْ  َوَيِزيَدُهمْ  أُُجوَرُهمْ  لِيَُوّفيَُهمْ 

 َليَْلةَ  فِيَها َتطُْلُب  اَلتِي الَليَايِل  يِف  ُخُصوًصا َكَرَمَضانَ  اْلَفاِضَلةِ  اأْلَْوَقاِت  َو أما يِف : قال ابن رجب رمحه اهلل

َنْ  َكَمَكةَ  اْلَفاِضَلةِ  اأْلََماكِنِ  َويِف ، اأْلَِخريِ  َعرْشِ الْ  َكَأْوَتارِ  الَْقْدرِ 
ِ
ْكثَارُ  َفيُْسَتَحّب ، َأْهلَِها َغرْيِ  ِمنْ  َدَخَلَها مل  ِفيَها اْْلِ

 (30). َوامْلََكانِ  لِلَزَمانِ  اْغتِنَاًما اْلُقْرآنِ  قَِراَءةِ  ِمنْ 

 :م الدعاء والتضرع والمناجاة باألسحاروــ لز 5

 ِب  َوْليُْؤِمنُوا يِل  َفلْيَْستَِجيبُوا َدَعانِ  إَِذا الَداعِ  َدْعَوةَ  ُأِجيُب  َقِريٌب  َفِإيّن  َعنّي ِعبَادِي َسَأَلَك  َوإَِذا} ىلقال تعا

 [186: البقرة] {َيْرُشُدونَ  َلَعَلُهمْ 

  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل ، ÷ الفاريس َسلاَْمنَ  وَعنْ 
ِ
، َكِريمٌ  َحيِّي  َوَتَعاىَل  َركَ َتبَا َرَبُكمْ  إِنَ )): × اّلَل

ا َأنْ ، إَِليْهِ  َيَديْهِ  َرَفعَ  إَِذا َعبِْدهِ  ِمنْ  َيْستَْحيِي . ((ِصْفًرا َيُرَدمُهَ
(31) 

 :التماس العفو من العفّو الكريم - 6

  َرُسوَل  َيا: ُقلُْت : َقاَلْت ، ’َعائَِشَة  فَعنْ 
ِ
؟ ِفيَها َأُقوُل  َما الَقْدرِ  يَْلةُ لَ  َليَْلةٍ  َأّي  َعلِْمُت  إِنْ  َأَرَأْيَت  اّلَل

 (32). (( َعنّي َفاْعُف  الَْعْفوَ  َُتِّب  ُعُفوّ  إَِنَك  الَلُهمَ : ُقويِل  )): َقاَل 

  

                                            
 (324/ 5( رواه أمحد )28)

( "بلجة" أي: مسفرة مرشقة. "ساجية" يقال: َسجا الليل إذا سكن الناس واألصوات فيه. "مستوية" ال حركة هلا، بخالف ما إذا كان 29)

 هلا شعاع فإنه خييل هلا حركة بحركة الشعاع. 

 (171( لطائف املعارف البن رجب )ص: 30)

 (362/ 1( وصححه األلباين يف صحيح اْلامع )1488واه أبو داود )( ر31)

 (814/ 2( وصححه األلباين يف صحيح اْلامع  )3513( رواه الرتمذي )32)
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 ؟لامذا َخَص هذه الليلة بطلب العفو

 ليايل ويف فيها األعامل يف االجتهاد بعد القدر ليلة يف العفو بسؤال أمر وإنام: ‘قال ابن رجب 

 َمقااًل  وال حااًل  وال َصاحلًا عمالً  ألنفِسهم َيرْون ال ثم األعامل يف جيتهدون العارفني نأل العرش

 .املَُقرَصِ  املذنِِب  كحالِ  العفوِ  سؤالِ  إىل فرَيِجعون

 .عنَا فاْعُف  عنَا َتْرَض  ملْ  فإنْ  عنَا ارَض  اللهم: دعائه يف يقول ‘ ُمطرف وكان

 يف َيطَمعَ  أنْ  أَملِهِ  َغايةُ  وكانَ  الّرضا يف َيطَمعْ  مل َنفِسه يف وُبهُذنُ  َعُظَمْت  َمنْ : ‘قال ابن رجب 

 (33). املنِْزَلة هذه يف إال َنفَسه َيرَ  مل َمعرَفُته َكُمَلْت  وَمنْ ، الَعْفوِ 

 :ــ الطمع في الجائزة وهي القبول والغفران والعتق من النار 7

 فام منها، هذه األيام الكريمةيف ، الغنيمة الغنيمة، فيا أرباب الذنوب العظيمة

فمن أعتق فيها من النار فقد فاز باْلائزة العميمة ، فكم يعتق فيها من النار ذي جريرة وجريمة، عوض

 (34). واملنحة اْلسيمة

 الِفراِق  َأملِ  ِمن قلوهُبم، َتَدَفق املُِحبني دموعُ ، َترَفق رمضانَ  شهرَ  يا: همسة وداع لضيف كريم -

 ما الصيامِ  ِمن َترفو وإقالعٍ  توبةٍ  ساعةُ  عسى، َأْحَرق ما الَشوِق  نارِ  ِمنْ  ُتطفُئ  للوداعِ  َوقفةٌ  عسى، َتَشَقق

 النَار اسَتوَجَب  َمنِ  عسى، ُيطَلق األْوَزارِ  َأسريُ  عسى، َيلَحق املقبولني َرْكِب  عنْ  ُمنقطعٌ  عسى، ختَرق

. ُيعتق
(35) 

  

                                            
 (206( لطائف املعارف البن رجب )ص: 33)

 (213( لطائف املعارف البن رجب )ص: 34)

 (217( لطائف املعارف البن رجب )ص: 35)
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 :تام الشهرخ

 :عبادات تقوي اْليامن وتزيد احلسنات منها إن اهلل قد َشع يف ختام الشهر

وا : من غروب الشمس ليلة العيد إىل صالة العيد قال تعاىل، التكبري -1 } َولُِتْكِمُلوا اْلِعَدَة َولُِتَكرّبُ

، أكرب اهلل أكرب اهلل: ومن الصفات الواردة فيه. [185: اّلَلَ َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعَلُكْم َتْشُكُروَن {]البقرة

 .اهلل أكرب وهلل احلمد، واهلل أكرب، ال هلإ إال اهلل

ُرُج  ِحنيَ  ُيَكرّبَ  َأنْ  اْلِفطْرَ  َيْومَ  امْلَُصىَل  إىَِل  َخَرَج  إَِذا الّسنَةُ  َمَضِت : ‘ الّزْهِرّي  َقاَل   إىَِل  َبيْتِهِ  ِمنْ  خَيْ

 (36). الَتْكبرِيَ  َقَطعَ  الَصالةِ  ِمنَ  َفَرغَ  َفِإَذا، امْلَُصىَل 

 ُنْخِرُج  ُكنَا: قال، ÷ اخلُْدِرَي  َسِعيدٍ  فعن َأب، البلد طعامغالب وهي صاع من ، زكاة الفطر -2

 ِمنْ  َصاًعا َأوْ ، َأِقطٍ  ِمنْ  َصاًعا َأوْ ، مَتْرٍ  ِمنْ  َصاًعا َأوْ ، َشِعريٍ  ِمنْ  َصاًعا َأوْ ، َطَعامٍ  ِمنْ  َصاًعا الِفطْرِ  َزَكاةَ 

 (37). َزبِيٍب 

  َعبْدِ  فَعنْ ، الصالة قبل العيد صباح خيرجها أن واألفضل
ِ
 َأنَ ، ^ُعَمَر  ْبنِ  اهلل

  َرُسوَل 
ِ
وجيوز   (38). ((الَصالَةِ  إىَِل  النَاسِ  ُخُروِج  َقبَْل  ُتَؤَدى َأنْ ، اْلِفطْرِ  َزَكاةِ  بِِإْخَراِج  َأَمرَ  × اهلل

 .إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني

 والحمد هلل رب العالمين
 

                                            
 (301/ 4( َشح السنة للبغوي )36)

 ( متفق عليه. 37)

 ( متفق عليه. 38)
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