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ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال  إن اضتمد هلل حنمده ونستعينو
 مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو وأشهد أن دمحما عبده ورسولو.

َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن{ . }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِو َوال دَتُوُتنَّ ِإالَّ   

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َِِتاً َوِنَسا ًً }ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ََ ا رَِجاالً 
َ الَِّذي َتَسا ًَُلوَن بِِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ  اَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا{  َوات َُّقوا اَّللَّ ََ  

َ }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْوالً َسِديداً، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم  ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَّللَّ
 َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً. 

 

ان نصيب رمضان من بُت اْلشهر  ن هللا جل يف عاله  خلقإف الزمان واظتكان واإلنسان ، واختار ، َو
ما أن هللا تعاىل اختار أزمنة أخرى ، فاختار مِاًل ليلة عرفة جتلى على عباده  اظتفضلة على رتيع اْلشهر ،َ 

 ق رتيعا عن اضتجيج وغَت اضتجيج.ويغفر للخل

وأفضل ليلة ، الذي يتأمل تفضيل هللا عز وجل لألزمنة جيد أن بُت يدي أفضل يوم من أَيم السنة ىو العيد 
وىي ليلة عرفة بُت يديها عشرة من اْلَيم الفضيلة ، وىي العشر اْلوائل من ذي اضتجة ، اليت ثبت يف 

مٍ الصحيحُت من حديث أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال:  م  )) ما ِمن أَيَّ العمُل الصَّاحلُ فيها أحبُّ إىل اَّللَِّ من ىِذِه اْلَيَّ
َم العشِر ، قالوا : َي رسوَل اَّللَِّ ، وال اصِتهاُد يف سبيِل اَّللَِّ ؟ قاَل : وال اصِتهاُد يف سبيِل اَّللَِّ ، إالَّ  َرجٌل  يعٍت أَيَّ

هللا بن عباس، احملدث: اْللباين، اظتصدر : خرَج بنفِسِو ومالِِو ، فلم يرِجْع من ذِلَك بشي ًٍ((. الراوي : عبد
 ، خالصة حكم احملدث : صحيح. 2438صحيح أيب داود، الصفحة أو الرقم: 
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ر علما ًان ، وىي ليلة القدر  ابُت يدي أَِر الليايل أجرً  ما يَذ رزتهم -عشرين ليلة ، واظتتأمل يف اظتفاضلةَ 
وىم أعرف الناس ابضتق وأرزتهم ابطتلق يقولون : أيهما أفضل العمل الصاحل يف العشر اْلواخر من  ،-هللا

 رمضان أم العمل الصاحل يف العشر اْلوائل من ذي اضتجة ؟ 

ر اْلمر ىذا مبكرً  -رزتهم هللا تعاىل-فعلما ًان  ا حىت نوغل يف مِل ىذه اظتفاضالت يدققون ، وأحب أن أَذ
 وبعلم ، يف تقربنا لربنا تعاىل يف شهر رمضان . برفق ، وبفقو ، 

قالوا : أيهما أفضل العمل الصاحل يف العشر اْلواخر من رمضان أم العمل الصاحل يف العشر اْلوائل من ذي 
 اضتجة ؟ 

العمل الصاحل يف هنار العشر اْلوائل من ذي اضتجة أفضل من العمل  فعلما ًان رزتهم هللا تعاىل يقولون : 
يف هنار العشر اْلواخر من رمضان ، والعمل الصاحل يف ليايل العشر اْلواخر من رمضان أفضل من الصاحل 

العمل الصاحل يف ليايل العشر اْلوائل من ذي اضتجة ،  مع أن ليايل العشر اْلوائل من ذي اضتجة عتا فضل ، 
 .(1-2. سورة الفجر ) { َواْلَفْجِر. َولََياٍل َعْشرٍ قولو : }  فهي اليت أقسم هللا تعاىل هبا يف

 ايل العشر اْلوائل من ذي اضتجة.فاظتراد ابلليايل العشر : لي

ذلك أَيم العشر اْلواخر عتا فضل   .َو

لوجدان التدقيق والتفصيل ، وىذا التفصيل أفاَدان فيو العلما ً يف عشرات ، لكن لو قاران بُت أيهما اْلفضل
 .اظتسائل يدققون

 : ال إلو إال هللا ؟ أستغفر هللا أم تقولأان أقول لكم اآلن : أيهما أفضل أن تقول : 

 اصتواب : التفصيل.

ظتا سئل ابن اصتوزي رزتو هللا قال : االستغفار صابون العصاة ، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبَت طيب 
ب ، فالعاصي حيتاج لكِرة استغفار ، الطائعُت ، فبعض الناس حيتاج لصابون ، وبعض الناس حيتاج لطي
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رب ، فاْلمر خيتلف ابختالف  وقليل اظتعاصي حيتاج لطيب حيتاج أن يقول : ال إلو إال هللا سبحان هللا وهللا َا
 حال الناس . 

 أيهما أفضل القيام أم السجود ؟ 

ر ر القيام أفضل من َذ ر القيام قرآن،  قالوا : َذ سجود أفضل من ىيئة : وىيئة القالواالسجود ، ْلن َذ
أنت تستقبل أخاك وأنت قائم ، فالقيام ليس خاصاً ابهلل ، لكن السجود شرك ابهلل أن تسجد لغَت القيام ، ف

نُت آِمًرا أحد أن يسُجَد ْلحٍد ْلَمرُت اظترأَة أن تسُجَد لزوِجها)) والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول:  ،هللا . الراوي : أبو ((لوَ 
، خالصة حكم احملدث :  1302ىريرة، احملدث : الوادعي، اظتصدر : الصحيح اظتسند، الصفحة أو الرقم: 

ره يف الصحيح اظتسند[.   ]َذ

نت آمراً )) فِلعظم اضتق النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: ، لِعظم حقو عليها د ال تكون إال هلل جَل يف ، فهيئة السجو ((لوَ 
 عاله.

 ننا نعدل يف اظتفاضلة مع غَتان.ظتفاضلة عند علما ًان رزتهم هللا تعاىل دقيقة ، حىت أفا

ة اليت قامت بُت أىل السنة والشيعة أيهما أفضل فاطمة أم عائشة ؟   اظتعَر

تب ، السنة وحب فاطمة شعار أىل الشيعةوصار حب عائشة شعار أىل  ،اصتواب : ىذه قصة أُلفت فيهاَ 
ب فاطمة وأننا حنب عائشة ، ونتربأ إىل هللا تعاىل ؽتن يطعن يف عائشة وؽتن يطعن يف وهللا يشهد أننا حن

ما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص :  ، فَمن أْغَضَبها أْغَضَبٍِت((.فاطمة ، وفاطمةَ   )) فاِطَمُة َبْضَعٌة ِمٍتِّ

، 3714لصفحة أو الرقم: الراوي : اظتسور بن ؼترمة، احملدث : البخاري، اظتصدر : صحيح البخاري، ا
 خالصة حكم احملدث : ]صحيح[ . 

من حيث اظتعدن ، ومن حيث الطهر ، ىي أطهر من غَتىا ، ىي قطعة من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، أما  طمةفاف
من حيث إفادهتا لإلسالم واظتسلمُت ، ففائدة عائشة أَِر من فائدة فاطمة ، اْلحاديث الواردة عن فاطمة 
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ا ابلنسبة إىل السنن اليت حفظتها ا، والسنن اليت حفظتها فاطمة رضي هللا تعاىل عنها قليلة جدً جدً  قليلة
خدجية ىي يف اطمة ( رضي هللا تعاىل عنهما ؟ عائشة ، حىت قالوا : أيهما أفضل عائشة أم خدجية ) أُم ف

بَت ، بداية اإلسالم وواست النيب ملسو هيلع هللا ىلص  َان داعية عند هللا عز   ال سيما إنو على حياة اإلنسان واظترأة عتا أثرَ 
 وجل.

انت اْلحكام قد ُشرعت وُفصلت فلم حتفظ  رىا وما لنا  لكن ماَ  ان يَذ َََِت فقو رضي هللا تعاىل عنها ، َو
غَتهتا من خدجية ر  ،غارت عائشة من امرأة من زوجات النيب ملسو هيلع هللا ىلصَ  ها ومل تراىا ، لكِرة َذ مع أهنا مل تدَر

ان يتفقد ُصوحيبات خدجية من شدة حبو طتدجية رضي هللا تعاىل عنها ، لكن مل  النيب ملسو هيلع هللا ىلص عتا ، والنيب ملسو هيلع هللا ىلصَ 
 ما حفظتو عائشة اهنع هللا يضر. حتفظ لنا

 فصلوا وبينوا لنا .  -رزتهم هللا تعاىل-الشاىد أن علما ًان 

 ظتاذا نتكلم حنن عن ىذا اظتوضوع ؟ 

اصتواب : نتكلم حىت تدخل على ليلة القدر برفق وبفقو وبفهم وتتدرب يف عشرين ليلة فيها ػتاوالت قبل أن 
 اْلواخر اليت فيها ليلة القدر. تصل للعشر

لية ، وإمنا ا ، وجعلها يف جعلها يف العشر اْلواخر يقينً  فمن رزتة هللا بنا أنو ما عّم علينا ليلة القدر تعميةَ 
ما يف لغة القران من العشر اْلواخر  .ليايل الوِتر أو الَوترَ 

ها العبد أن يكون صادقً  ا مع هللا ليلة القدر ىي ِمَنة من هللا عز وجل على بعض عباده ، وحتتاج حىت يدَر
 تعاىل يف طوال السنة . 

عب  .ااظتناظرة غريبة جدً رضي هللا، و  وابن مسعود  هنع هللا يضر مناظرة جرت بُت ُأيب بنَ 

 سنة فقد أدرك ليلة القدر.َان ابن مسعود يقول : من قام ليايل ال

 ؟ ود يقول الذي يدرك ليلة القدرابن مسع
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 اصتواب : الذي يقوم ليايل السنة . 

أهنا يف العشر اْلواخر ، أهنا يف رمضان ، وأهنا يف العشر : وهللا أنو يعلم هنع هللا يضر، فقال ُأيب هنع هللا يضر فبلغ اطترب ُأيبَ 
 .اْلواخر من رمضان

َلِة اْلَقْدِر } قال تعاىل:   (.1. سورة القدر ){ ِإانَّ أَنَزْلَناُه يف لَي ْ

 القرآن أُنزل يف ليلة القدر ، وليلة القدر يف رمضان ، يف العشر اْلواخر من رمضان . 

 السنة فقد أدرك ليلة القدر؟  فلماذا يقول : من قام ليايل

م إنسان أدرك وىو ػتروم ، ىو جالس واقف يف اظتسجد واإلمام يصلي قلبو يشرق ويغرب ، ال  اصتواب :َ 
 يفهم ما يقول اإلمام ،ال يُلهم أن يدعو ، عنده أقرب الناس إليو إنسان مريض أو ػتتاج أو حيتاج أمر إىل هللا

هللا جل يف غرض تطلبو من أي شف ولدي ، أو َي رب فك أسر قرييب ، أو ما ُيطَلق لسانو ليقول : َي رب أ
 عاله ، لسانك مربوط.

 .إدراك ليلة القدر أن يلهمك هللا جل يف عاله

 " إين ال أزتل ىم اإلجابة ولكٍت أزتل ىم الدعا ً " ؟َان بعض السلف يقول : 

تصدق أن دعو وينطلق لسانك ، العربة فاهلل ما شرح صدرك للدعا ً إال ليقبل منك ، ليست العربة أنك ت
 ، وأن لك ا وأن لك رابً وتستشعر أنك عبد وأن لك سيدً ، تتكلم وخترج الكالم من قلب صادق ، مع هللا 

تدعو من قلبك فأنت يده ، يرعاك ويرقُبك وتناجيو مناجاة العبد لس اوليً  وأن لك، ا ، وأن لك مدبرً  امربيً 
 إبخالص وبصدق.

َما جعل بُت يدي ليلة عرفة عشرة أَيم ، ،  فاهلل جل يف عاله من رزتتو بنا أن جعل بُت يدي ليلة القدر 
ل يوم تَقرب إىل هللا جل يف عاله  فجعل بُت يدي ليلة القدر عشرين يوم ، عشرين يوم تتدرب فيها ، ويفَ 

لما (37. سورة اظتدثر ){يَ َتَأخََّر  ِلَمن َشا ًَ ِمنُكْم َأن يَ تَ َقدََّم َأوْ ، مزيد طاعة مزيد عباده }  ، العبد الصاحلَ 
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ِعشت مع اإلمام أزتد فما وجدتو يف يوم إال وىو يف )) ، يقول يزيد بن ىارون :  امضى بو الزمن ازداد علمً 
 .((ي يليو خَت من اليوم الذي قبلواليوم الذ

لما مضى بو يوم ىو يف خَت وأفضل من اليوم الذي   .مضىفالعبد اظتؤمنَ 

 .حىت عالمة قَبول الصيام أن َيصُلح حالك بعد رمضان ، وأن حَيُسن عملك

 .عالمة اضتج اظتربور بعد اضتج يتغَت حالك

عند هللا عز وجل ، ، وىي ليايل عظيمة وابلتايل بُت يدي العشر اْلواخر من رمضان ىذه الليايل العظيمة 
تف ع وقام تناثرت ذنوبو.ياإلنسان ظتا يقوم الليل يؤتى بذنوبو فتوضع بُتَ   و فكلما َر

  .((َمن قَاَم َرَمَضاَن إديَااًن واْحِتَسااًب، ُغِفَر لو ما تَ َقدََّم ِمن َذنِْبِو.ولذا يف اضتديث: ))

، خالصة حكم  37الراوي : أبو ىريرة، احملدث : البخاري، اظتصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 
 احملدث : ]صحيح[. 

ل يوم زتام من اظتعاصي والسيئات  حىت ظتا تدخل على ليلة القدر يكون حالك مع هللا ، أنت اآلن تعملَ 
 .عز وجل على أحسن حال ، ويكون قُربك من هللا عز وجل أشد من سائر اْلَيم

ونو فيما شرع وفيما قضى أن تكون ليلة القدر ليلة الليايل الفردية من العشر  فمن تدبَت هللا يف شرعو ويفَ 
 اْلواخر.

ة قبلها ػتاوالت  عشرين ػتاولة ْلن تصل إليها ، أان أتكلم عن االستعداد لليلة القدر ، وأن ىذه الليلة اظتباَر
 فَتحِكم االستفادة منها ، فتكون قد استفدت من ىذه الليلة على الوجو اْلمت اْلَمل . ، 

 .افضل اْلمم ، وأقصر اْلمم أعمارً رمضان جَيرب ِقصر ُعمر ىذه اْلمة ، حنن آخر اْلمم ،  وأ

 أعمار أميت بُت الستُت والسبعُت[.واضتديث الصحيح : ] يقول: النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
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 مىت يدخل اإلنسان يف عقد الستُت ؟ 

عندما يصبح عمره ستسُت يدخل يف عقد الستُت ، وعندما يصبح عمره ، اصتواب : يف الواحد واطتمسُت 
 .السبعُت ستُت يدخل يف عقد

 ((.أعمار أميت بُت الستُت والسبعُت)) 

 .يعٍت بُت اطتمسُت والستُت

 .طبعا منهم من ينقص ومنهم من يزيد ، ولكن ىذا اظتتوسط العام لألمة

ما أخربان ربنا تعاىل دعا إىل هللا عز وجل قال : } ألف سنة إال ستسُت عاما { وىو  نوح عليو السالمَ 
ان من قبلنا يعيش يدعو ، يعٍت عمر نوح يفَ  تاب هللا يف الدعوة إىل هللا تسعمائة وستسُت عام ، يعٍتَ 

 اْللف واْللفُت ، حنن خَت اْلمم.

 َيف ندرك من قبلنا ؟ 

سران أبن خصنا أبمرين   .((بليلة القدر، و خصنا ابصتمعة: )) اصتواب : هللا عز وجل جربَ 

اصتمعة ، فقد ثبت عند أيب داوود من حديث أوس اصتمعة ال يوجد عبادة يف الشريعة فيها أجر أعظم من 
)) َمن غسَّل واغتَسل وبكَّر ، وابَتَكر ، وَمشى ابن ُشرحبيل رضي هللا تعاىل عنو قال : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

ان لو بكلِّ ُخطوٍة خَيطوىا أجُر َسنٍة : عملُ  صياِمها وقياِمها ((.  ومل يَرََْب ، وَدان مَن اإلماِم فاسَتَمع ومل يَلُغَ 
شاف القناع،  الراوي : أوس بن أيب أوس وقيل أوس بن أوس والد عمرو ، احملدث : البهويت، اظتصدر :َ 

 ، خالصة حكم احملدث : إسناده ثقات. 2/43الصفحة أو الرقم: 

غسل بدنو من غسل واغتسل ، قالوا : غسل زوجو : أي قَ ُرَب أىلو وأتى أىلو ، واْلحسن من ىذا أن يقال 
سائر اْلغسال.واعتٌت بنظافة بدنو ، ف  ُغسل اصتمعة ليسَ 

ب : فاإلنسان إن ، ا وبَكر وابتكر : جا ً مبكرً  وب.مشى ومل يَر  استطاع أن ديشي أحسن من الَر



9 
 

لكلو  .دان من اإلمام ومل يلغو : مل يعبث بشي ً أقبل على اإلمام بكلو َو

، قيام  -يف الذىاب واإلَيب-من البيت إىل اظتسجد ومن اظتسجد إىل البيت ، َان لو بكلِّ ُخطوٍة خَيطوىا 
 سنة وصيام سنة . 

 اإلنسان لو ُعمران :

 خيرج من رحم أمو إىل وفاتو . (. 20. سورة عبس ){ ُُثَّ السَِّبيَل َيسََّرُه ُعمر من أن }  - 1

 عمر يف الطاعات والعبادات. - 2

لكن لو أهنيت اْلوقات اليت قضاىا  ،سبعُت سنة ذتانُت سنة يف ىذه اضتياةؽتكن الشخص يعيش ستُت سنة 
يف الطاعات عند بعض الناس عدة دقائق ، وعند بعض الناس ساعات ، وعند بعض الناس أَيم ، وعند 

 .بعض الناس أشُهر ، وعند بعض الناس أَرب من عمره

 .لو تريد  أن تُنهي عمرك ابلطاعة أحسب وقتك

 .م ، والنصف الِاين شهوات ، وزتام ، وطعام ، وشراب ولغونصف الوقت نو 

 ؟َم يبقى لك من عمرك يف الطاعات 

نت فقيهً  ل رتعة لك قيام سنة اا موفقً فطنً  الكن إذاَ  بكل خطوة قيام  ،بتوفيق هللا لك يوم اصتَُمع ، اصتَُمعَ 
كل خطوة يزداد عمرك يف الطاعة خالص مِل ما يقول اللحامُت : ضتم غتروم من غَت ، بسنة وصيام سنة

املة من غَت شي ً، عظم  َل خطوة يف الذىاب واإلَيب ،   ،بكل خطوة قيام سنة وصيام سنة ،لك سنةَ 
ان ابن عمر يقارب بُت اطتطوات ، وىو ديشي يقرب  ل خطوة قيام سنة وصيام سنة ، لذلكَ  يفَ 

يا ًارة ، إخواننا التجار جت ،اطتطوات انوا يقاربوا بُت  أَذ ذلك عتم طرقَ  َِتة ، وأىل العبادةَ  عتم طرقَ 
 .خطواتو رضي هللا تعاىل عنو

ان قبلنابطريقتُت : سران ابلنسبة إىل منَ   فاهلل جل يف عاله عوضنا وجربَ 
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 .الطريقة اْلوىل : يوم اصتمعة 

 .من قبلنا الذا اصتمعة ما أصاهب

ان قبلنا.ليلة القدر انية : الطريقة الِ  خاصة بنا ما أصاهبا منَ 

 ظتاذا ليلة القدر؟ 

 .حىت جيرب الكسر ،ليلة القدر حىت تعوض

ْن أَْلِف َشْهرٍ  ليلة القدر هللا جل يف عاله قال فيها : } ٌر مِّ َلُة اْلَقْدِر َخي ْ   (.3. سورة القدر ){لَي ْ

 َم؟ألف شهر  

 . سنةقُرابة أربع وذتانُت 

عشرين ليلة قدر أبربع وذتانُت، ذتامنائة ، لو إنسان موفق بتوفيق هللا ورزتتو أصاب عشرين ليلة قدر يف حياتو 
ذلك ؟  وأربعُت ضرب عشرين أليسَ 

ة أبلف شهر خالصات عمر خالص يف العبادة ، ليل، ىذا ضتم غتروم ، يعٍت صار ألفُت سنة عمره منتهي
 طاعة وعبادة.

جالَسة :  لذا قال بعض السلف يف
ُ
من سلمت لو اصتمعة بُت )) ما أخرج أزتد بن مروان الدينوري يف اظت

  لقدر بُت سائر الليايل فهو خبَت ((.سائر اْلَيم وليلة ا

 .نظر إىل ليلة قدرك انظر صتمعتك و ادت تعرف حالك خبَت إذا أر 

  .شرع لنا ليلة القدر وشرع لنا يوم اصتمعة إلدراك الًفوتهللا جل يف عاله 

 ماذا يعٍت إدراك الًفوت؟ 



11 
 

َِتة واطتَت ،عمران قصَت و حنن جئنا يف ىذا الزمن  ََِت إذا أردت أن تسبق من قبلك انتبو ،والشرائع عليناَ 
 در.لليومُت انتبو للجمعة وانتبو لليلة الق

بَت ابلطبعاً  َِت من الناس ال يلقونَ  لكن ، بعض الناس يهتم  ،لألسف اليوم يف ليلة القدر ويف يوم اصتمعةَ 
اىتمام ضعيف ، وسر ضعف االىتمام عدم معرفة ىذا اْلمر ، عدم معرفة أن ىذان موشتان هللا شرعهما لنا 
ان قبلنا ، حىت ندرك الفوت ، فاتنا أن نعيش  سران ابلنسبة ظتنَ  أىل اإلسالم من أجل أن جيرب نقصنا ، َو

ب الفرس وأمش، أألفُت سنة فيقول لك   .نسابق من قبلنا يف ىذه اْلَيم ،سبق، أحاول ،ركدأدرك أَر

، ىكذا يكتب  على ة ورأى فالن مات عن عمر يناىز ...ختيل لو أن ىناك مقربة وشخص ذىب إىل اظتقرب 
تب عن عمر الطاعات ماذا يكتب؟  تب عن عمر الطاعات خاصة ، لوَ   القبور ختيل لوَ 

يكون ملحوق نسأل هللا الرزتة ، بعض الناس نسأل هللا الرزتة ديوت ، أظن بعض الناس يكتب ابلسالب 
وورا ًه شر ، ويبقى الشر يف صحيفة عملو وىو يف قربه ، وبعض الناس ديوت ويف صحيفة عملو من أعمال 

 .م يلعاطتَت ما هللا بو 

ان قبلك يوم اصتمعة وليلة سرك ابلنسبة ظتنَ  القدر ، فإن  أَِر شي ً يطول عمرك يف الصاضتات وجيربَ 
 .َسِلمت لك يوم اصتمعة وليلة القدر ازتد هللا فأنت يف خَت عظيم

ان النيب ملسو هيلع هللا ىلص  يعتكف يف لذا حىت ال تفوت ليلة القدر النيب ملسو هيلع هللا ىلص شرع لنا االعتكاف يف العشر اْلواخر ،َ 
هللا جل يف عاله ، يلة القدر يف العشر اْلواخر عتكف يف اْلواسط ُث ظتا اطلع هللا نبيو على أن لاْلوائل وي

َاَن النيبُّ َصلَّى هللاُ عليو وسلََّم إَذا َدَخَل   ألقى يف قلب النيب ملسو هيلع هللا ىلص وشرع لو أن يعتكف يف العشر اْلواخر ،
َلُو، وأَيْ َقَظ أْىَلُو. َزرَُه، وَأْحَيا لَي ْ  الَعْشُر َشدَّ ِمئ ْ

 2024منُت | احملدث : البخاري | اظتصدر : صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: الراوي : عائشة أم اظتؤ 
 | خالصة حكم احملدث : ]صحيح[. 



12 
 

ان يعتزل أىلو ، ي :شد مئزره  .عٍت ما يَقُرب أىلوإشارة إىل أنوَ 

ون معو يف قيام الليل أيقظ أىلو : و أحيا ليلو   .أىلو يشاَر

 . من االعتكاف يف اظتسجد حىت ال تفوتفكانت العشر اْلواخر ىي مراد النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ما يف صحيح مسلم : أرأيت لو أن هللا شرح صدري  وليلة القدر ىي قيام ودعا ً ، عبادة ، عائشة تقولَ 
 .أبن ىذه ليلة القدر ماذا أقول ؟ فقال عتا قويل : ] اللهم إنك عفو  حتب العفو فاعف عٍت[ 

 أرأيَت إن علمُت أيَّ ليلِة القدِر ما أقوُل فيها ؟ قال : قويل : اللهمَّ إنك عفو  اضتديث: قلُت : َي رسوَل هللاِ 
. الراوي : عائشة أم اظتؤمنُت | احملدث : ابن دقيق العيد | اظتصدر : اإلظتام  حُتبُّ العفَو فاعُف عٍتِّ

قدمة أنو[ صحيح | خالصة حكم احملدث : ]اشًتط يف اظت 1/364أبحاديث اْلحكام، الصفحة أو الرقم: 
(، والنسائي يف ))السنن الكربى(( 3513على طريقة بعض أىل اضتديث.  التخريج : أخرجو الًتمذي )

 ( ابختالف يسَت .25384(، وأزتد )3850(، وابن ماجو )7712)

 .َي رب إنك عفو حتب العفو فاعف عنا 

أنك مسجون ، و  أنك مأسور ،َ  لسانك يلهج َي رب أنت حتب العفو حتقيق العبودية اضتقيقية هلل ، تشعرَ 
ان الذنب ، َي رب أعف عٍت ، أيضا يلتقي مع غفر لو ما تقدم من ذنبو ، العفو ال يكون إال من غفر 

فالذي ، أي اْلثر اظتًتتب على اضترق، رمضان من الرمض  والَرمض ىو السكن ويلتقي مع معٌت رمضان، ف
 .ىذا مل يفهم رمضان ، رمضان ذنوبو ىذا ما عاش وحرقت يعيش رمضان وما غفرت 

ل صالة غفر لو ما تقدم من ذنبة يف قيام الليل من قام عنده، و معٌت رمضان يف اللغة العربية غَت مفهوم  يفَ 
لها غتتمعة خترج غفر ذنبو  لكن غَت غفران الذنب فيو إدراك  ،رمضان من صام رمضان من قام ليلة القدرَ 

ة الصالفوت.  سران فاهلل جل يف عاله برَب ة ىذا الشهر ، هللا جل يف عاله يعوضنا أبن جيربَ  يام والقيام وبرَب
 فتزيد أعماران يف طاعتو . 
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 للتواصل ابمكانكم متابعتنا من خالل :

 

املوقع الرمسي للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خاللو الدروس ( – 1  

 

http://meshhoor.com/ 

 

صفحتنا على الفيس بوك : – 2  

 

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

قناتنا على التيلغرام : -  3  

http://t.me/meshhoor 

ىذه األرقام :خدمة الواتس اب للرجال من خالل  – 4  

{  00 962 776757052  } 

خدمة الواتس اب للنساء من خالل ىذا الرقم : – 5  

{ 00 962 790975351 } 

http://meshhoor.com/
https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

