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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن  
 ،،،  وااله وبعد

فها قد جاءت العشر األواخر من شهر رمضان لتذكرنا ببعض األمور  
 :  والتي منها 

  ،[140:  آل عمران]  { خص  حص  مس   خس  حس}:  قول اهلل  
:  وبقوله    ، [185: آل عمران]  {ري  ٰى  ين   ىن} :  وبقوله تعالى

  ، [27ــ    26:  الرحمن]  {يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ}
باألمس القريب كنا ننتظر شهر رمضان وهانحن في العشر األواخر منه  

 ؟  فهل من متعظ ومدكر
آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يوم ذهب    ياابن:  قال الحسن البصري  

 !  بعضك
ْنيَا  : <عن نفسه والدنيا فََقالَ  ‘وأخبر  ْنيَا َما أَنَا في الدُّ َما لِي َوَما لِلدُّ

َوَتَرَكَهاِإاَل  ثَُم َراَح  َتْحَت َشَجَرٍة  اْسَتَظَل  َكَراِكٍب  :  رواه الترمذي وقال>.   
 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

َكَتَب اإِلْحَساَن  : < ‘ لتذكرنا باإلحسان قال    وجاءت العشر ِإَن اهللَ 
 . رواه مسلم >  َعلَى ُكلِّ َشْىءٍ 

ــوف ــدا ت ــبت ىغ ــا كس ــوم م  النف
 

 ويحصـــد العارعـــون مـــا  رعـــوا 
 

ــهم  ــنوا ألنفسـ ــنوا أحسـ  إن أحسـ
 

 وإن أســـاءوا فبـــصس مـــا صـــنعوا 
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رواه  >  لَْم َتُكْن َتَراُه فَِإنَُه يََراكَ فَِإْن  ،  أَْن َتْعُبَد اهللَ َكأَنََك َتَراهُ : <اإلحسان
 . ‘هكذا عرفه  . البخاري

وفعل   والعمل  القول  وفي  والعلن  السر  في  اهلل  بمراقبة  فعليك 
ومن إحسانك لنفسك  ، الخيرات على أكمل وجه وابتغاء مرضاة اهلل 

وبذلك تطهِّر نفسك  ،  وال تفعل إال ما يرضي اهلل،  أن تبعدها عن الحرام
ومن الشقاء والعذاب  ، وتريحها من الضالل والحيرة في الدنيا ، وتعكيها

 {مت  خت  حت  هبجت  مب  خب  حب} :  قال تعالى ،  في اآلخرة
 . [7: سراءاإل ]

 مئ  خئ}   وجاءت العشر لتذكرنا بأن الحسنات يذهبن السيصات
 حج  مث  متهت  خت  حت  جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ
 ىل   مل  يك  ىك  مك}:    ويقول  ،[114:  هود]  {مج

 . [31: النساء] {نن   من   زن رن مم ام  يل
اَتِق اهللَ َحْيثَُما ُكْنَت َوأَْتِبِع الَسيَِّصَة اْلَحَسنََة َتْمُحَها َوَخالِِق  : < ‘ويقول  

 . َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ : رواه الترمذي وقال > النَاَم بُِخلٍُق َحَسنٍ 
الَصلََواُت اْلَخْمُس َواْلُجُمَعُة ِإلَى اْلُجُمَعةِ َوَرَمَضاُن ِإلَى  : <‘ ويقول 

َراٌت َما بَْينَُهَن ِإَذا اْجَتنََب اْلَكَبائِرَ رَ   .رواه مسلم >  َمَضاَن ُمَكفِّ
 اتق اهلل والتعم بطاعته وابتعد عن  اهلل  فجاءت العشر لتقول لك ياعبد

 . معصيته يكفر عنك مافات
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 أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
 

إنسان  بالجسم  ال  بالنفس   فأنت 
 

ألذ من   الطاعة  المعصيةفالحياة في   مم  ام  يل}  الحياة في 
 جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  رن
 . [األنعام] {حئ

من نقله اهلل من ذل المعصية إلى عع الطاعة  :  قال جعفر بن محمد  
 . أغناه بال مال وآنسه بال أنس وأععه بال عشيرة 

ــن أراد ــدليل لمـــــ ــذا الـــــ  هـــــ
 

ــال  ــر مــــ  غنــــــى يــــــدوم بغيــــ
 

ـــ ــم تو ــــــ ــعا لــــــ  وأراد عــــــ
 

ــائر ـــــــــ   ــالده العشــــــ  بالقتــــــ
 

ـــ ــر سلــــ ــن غيــــ ــة مــــ  ومهابــــ
 

ــالـ  ــي الرجــ ــا فــ ــان وجاهــ  طــ
 

ــه ــم بدخولـــــــــــ  فليعتصـــــــــــ
 

 فــــي عــــع  اعــــة ذي الجــــالل 
 

 وخروجــــــه مــــــن ذلــــــة الـــــــ
 

 معاصــــي لــــه فــــي كــــل حــــال 
 

فيها قالت َعائَِشة رضي هلل    ‘وجاءت العشر لتذكرنا بهدي النبي  
.  َوأَْيَقَظ أَْهلَهُ ،  َوأَْحيَا لَْيلَهُ ،  ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َشَد ِمْصَعَرهُ   ‘َكاَن النَبي  :  عنها

 .رواه البخاري
العبادة واعتعاله للنساء ودعوته ألهله    في  ‘وهذا دليل على اجتهاده  

 مث  متهت  خت  حت  جت  هب}:  لعبادة اهلل تعالى متمثال قول اهلل  
 .[132:  ه] {حس  جس جخمخ  مح  مججح  حج
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ْنيَا  ،  أَْيِقُظوا َصَواِحَباِت اْلُحَجرِ : <يقول  ‘  وكان فَُرَب َكاِسيَةٍ في الدُّ
 . رواه البخاري>  َعاِريَةٍ في اآلِخَرةِ 

في الدنيا عارية من شكره واإليمان به فهي    أي كاسية بنعم اهلل  
 . عارية يوم القيامة من رحمته والعياذ باهلل 

أنه كان يعتكف العشر األواخر من رمضان َعْن َعْبِد    ‘ومن هديه  
ُعَمَر   ْبِن  اهللِ  :  قَالَ   اهللِ  َرُسوُل  ِمْن    ‘ َكاَن  األََواِخَر  الَْعْشَر  يَْعَتِكُف 

 . رواه البخاري. َرَمَضانَ 

يَْجَتِهُد ِفي اْلَعْشرِ األََواِخرِ    ‘  قالت : َكاَن َرُسوُل اهللِ   وَعْن َعائَِشَة  
 .رواه مسلم َما الَ يَْجَتِهُد ِفي َغْيرِهِ. 

من هديه   ويقول  أنه   ‘ وكان  القدر  ليلة  <يتحرى  في  :  فَاْلَتِمُسوَها 
 .رواه البخاري >.  َواْلَتِمُسوَها ِفي ُكلِّ ِوْترٍ ، اْلَعْشرِ األََواِخرِ 

أي أنها تكون في الوتر من العشر األواخر فيا سعادة من نال بركتها  
قَاَل   خيرها  حرم  من  فالمحروم  بخيرها  شهر    ‘وحظي  فضائل  في 

>.   اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر َمْن ُحرَِم َخْيَرَها فََقْد ُحرِمَ ِفيهِ لَْيلَةُ : <رمضان
 . وصحح إسناده أحمد شاكر 134/ 12مسند أحمد 

فيها  الدعاء  اإلكثار من    يا :  قلت :  قالت    عائشةعن    ، ويستحب 
:  قال  ؟فيها  أقول  ما  ، لقْدرِ ا  ليلةُ   ليلةٍ   أيُّ   علمُت   إن  أرأيت   ، هللا  رسول

 . لترمذيرواه ا >عني فاعُف  لعفوَ ا تحب  عفو   إنك للهم : اقولي<
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وقد تكون في ليلة السابع والعشرين وقد تكون في غيرها من ليالي  
الوتر من العشر األواخر فاحرص على كل الليالي ياعبداهلل والتكن ممن  

 !!!  يأتي فقط في ليلة سبع وعشرين ويترك باقي الليالي 
وهو يتجاو  عن  ،  العفو من أسماء اهلل تعالى:  قال ابن رجب  

فيحب أن يعفو  ؛  وهو يُحُب العفو ،  الماحي آلثارها عنهم ،  سيصات عباده
فإذا عفا بعضهم ،  ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض،  عن عباده

  ‘ وكان النبي  ،  وعفوه أحب إليه من عقوبته،  عن بعض عاملهم بعفوه
 . رواه مسلم>. أَُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن َسَخِطَك َوبُِمَعافَاتَِك ِمْن ُعُقوبَِتَك < يقول

لو لم يكن العفو أحب األشياء إليه لم يبتل بالذنب  :  قال يحيى بن معاذ 
االجتهاد في    وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد ...  أكرم النام عليه 

ثم  ،  األعمال فيها وفي ليالي العشر ألن العارفين يجتهدون في األعمال
رجعون إلى سؤال  في، ال يرون ألنفسهم عماًل صالحًا وال حااًل وال مقاالً 

 . 231 ــ   230 لطائف المعارف ص . العفو كحال المذنب المقصر

ُ وبَى لَِمْن َوَجَد في  <  ‘ قال النَِبي  :  قَالَ   عن َعْبَد اهللِ ْبَن بُْسٍر  
َكِثيًرا اْسِتْغَفاًرا  ماجة>.  َصِحيَفِتهِ  ابن  تحفة  ،  رواه  في  الشوكاني  قال 

 .إسناد ابن ماجه صحيح: الذاكرين
بأسمائه   تعالى  نسأله  ياعبداهلل  واالستغفار  العفو  من  لب  فأكثر 
الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يعفو عنا وأن يغفر لنا خطايانا وآخر  

 . دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين


