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  حممد حسان عوض. د
 ال يكاد يقدر عليه، لقد كان صلى اهللا عليه وسلم يعّظم هذه العشر، وجيتهد فيها اجتهادًا حىت

ذنبه وما تأّخر، فما أحرانا حنن وقد غفر اهللا له ما تقدم من  -صلى اهللا عليه وسلم–يفعل ذلك 
فنعرف هلذه األيام فضلها، وجنتهد فيها، لعل  -صلى اهللا عليه وسلم –املذنبني املفّرطني أن نقتدي به 

  .اهللا أن يدركنا برمحته، ويسعفنا بنفحة من نفحاته، تكون سبباً لسعادتنا يف عاجل أمرنا وآجله
صلى اهللا عليه  –كان رسول اهللا : "قالت -رضي اهللا عنها –روى اإلمام مسلم عن عائشة 

  ". جيتهد يف العشر األواخر، ما ال جيتهد يف غريه - وسلم
خيلط العشرين بصالة ونوم، فإذا   - صلى اهللا عليه وسلم–كان النيب : "ويف الصحيحني عنها قالت

  ".كان العشر مشر وشّد املئزر
صلى اهللا –فقد دلت هذه األحاديث على فضيلة العشر األواخر من رمضان، وشدة حرص النيب 

على اغتنامها واالجتهاد فيها بأنواع القربات والطاعات، فينبغي لك أيها املسلم أن تفرغ  -عليه وسلم
ة وقراءة، نفسك يف هذه األيام، وختّفف من االشتغال بالدنيا، وجتتهد فيها بأنواع العبادة من صال

أيام معدودة، ما أسرع أن تنقضي،  -واهللا–فإا . وذكر وصدقة، وصلة للرحم وإحسان إىل الناس
ال تدري هل تدرك هذه العشر مرة أخرى،  - واهللا–وُتطوى صحائفها، وُخيتم على عملك فيها، وأنت 

ذا الشهر، فاهللا اهللا أم حيول بينك وبينها املوت، بل ال تدري هل تكمل هذه العشر، وُتوّفق إلمتام ه
باالجتهاد فيها واحلرص على اغتنام أيامها ولياهلا، وينبغي لك أيها املسلم أن حترص على إيقاظ 
أهلك، وحثهم على اغتنام هذه الليايل املباركة، ومشاركة املسلمني يف تعظيمها واالجتهاد فيها بأنواع 

  .الطاعة والعبادة
أسوة حسنة فقد كان إذا دخل العشر شد مئزره، وأحيا  –وسلمصلى اهللا عليه –ولنا يف رسول اهللا 

  .ليله وأيقظ أهله
وإيقاظه ألهله ليس خاصاً يف هذه العشر، بل كان يوقظهم يف سائر السنة، ولكن إيقاظهم هلم يف 

  .هذه العشر كان أكثر وأوكد
متر م هذه الليايل املباركة، وإن ملن احلرمان العظيم، واخلسارة الفادحة، أن جند كثرياً من املسلمني، 

وهم عنها يف غفلة معرضون، فيمضون هذه األوقات الثمينة فيما ال ينفعهم، فيسهرون الليل كله أو 
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معظمه يف هلو ولعب، وفيما ال فائدة فيه، أو فيه فائدة حمدودة ميكن حتصيلها يف وقت آخر، ليست له 
  . هذه الفضيلة واملزية

القيام، انطرح على فراشه، وغّط يف نوم عميق، وفّوت على نفسه خرياً  وجتد بعضهم إذا جاء وقت 
  .كثرياً ، لعله ال يدركه يف عام آخر

كان حييي ليله،   -صلى اهللا عليه وسلم–ما ذكرته عائشة من أن النيب  :ومن خصائص هذه العشر
حييي هذه  -صلى اهللا عليه وسلم –وكان النيب . ويشّد مئزره، أي يعتزل نساءه ليتفرغ للصالة والعبادة

  .العشر اغتناماً لفضلها وطلباً لليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر
صلى اهللا عليه  –ما أعلم ": قالت - رضي اهللا عنها –وقد جاء يف صحيح مسلم عن عائشة 

وال تنايف بني هذين احلديثني، ألن إحياء الليل الثابت يف العشر يكون " لصباحقام ليلة حىت ا - وسلم
بالصالة والقراءة والذكر والسحور وحنو ذلك من أنواع العبادة، والذي نفته، هو إحياء الليل بالقيام 

  .فقط
 ليلة القدر خري من ألف: (أن فيها ليلة القدر، اليت قال اهللا عنها :ومن خصائص هذه العشر

إنا : (وقال فيها). شهر، تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر سالم هي حىت مطلع الفجر
  ) .أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم

وفيه ليلة خري من ألف شهر من ُحرمها فقد ُحرم اخلري كله، " - صلى اهللا عليه وسلم –يقول النيب 
  .حديث صحيح رواه النسائي " خريها إال حمروموال ُحيرم 

  ".العمل فيها خري من العمل يف ألف شهر سواها: "وقال اإلمام النحعي
فوجدوها ثالثًا ومثانني سنة وأربعة أشهر، فمن ُوّفق لقيام " ألف شهر"وقد حسب بعض العلماء 

له من عطاء جزيل،  انني سنة، فياهذه الليلة وأحياها بأنواع العبادة، فكأنه يظل يفعل ذلك أكثر من مث
  .وأجر وافر جليل، من ُحرمه فقد ُحرم اخلري كله
من قام ليلة القدر إمياناً : "قال -صلى اهللا عليه وسلم –ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن النيب 

هللا صلى ا –وهذه الليلة يف العشر األواخر من رمضان لقول النيب " واحتسابًا ُغفر له ما تقّدم من ذنبه
  .متفق عليه" حتّروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان" - عليه وسلم

: قال - صلى اهللا عليه وسلم –وهي يف األوتار منها أحرى وأرجى، ويف الصحيحني أن النيب 
أي يف ليلة إحدى وعشرين، وثالث وعشرين، ومخس وعشرين، " التمسوها يف العشر األواخر يف الوتر"

وقد ذهب كثري من العلماء إىل أا ال تثبت يف ليلة واحدة، بل تنتقل . ع وعشرينوسبع وعشرين، وتس
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يف هذه الليايل، فتكون مرة يف ليلة سبع وعشرين ومرة يف إحدى وعشرين أو ثالث وعشرين أو مخس 
  .وعشرين أو تسع وعشرين

  لعشر،وقد أخفى اهللا سبحانه علمها على العباد رمحة م، ليجتهدوا يف مجيع ليايل ا
  .وتكثر أعماهلم الصاحلة فتزداد حسنام، وترتفع عند اهللا درجام  

  :ومن خصائص هذه العشر المباركة
انقطاع اإلنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة اهللا، وجيتهد يف حتصيل الثواب واألجر  هو: االعتكاف  

جنب ما ال يعنيه من وإدراك ليلة القدر، ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والعبادة، ويت
وحيرم على املعتكف اجلماع . حديث الدنيا، وال بأس أن يتحدث قليال حبديث مباح مع أهله أو غريهم

  )...وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد: (ومقدماته لقوله تعاىل
، يعتكف العشر األواخر من رمضان حىت توفاه اهللا عز وجل -صلى اهللا عليه وسلم –وكان النيب 

  .واعتكف أزواجه وأصحابه معه وبعده
 - صلى اهللا عليه وسلم –كان النيب : قالت -رضي اهللا عنها –ويف صحيح البخاري عن عائشة 

  .يعتكف يف كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قُبض فيه اعتكف عشرين يوماً 
  :ثالثة أقساموأما خروجه من املسجد فهو على 

د منه طبعًا أو شرعًا لقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل اخلروج ألمر ال ب   -١
فإن أمكن فعله يف املسجد . من اجلنابة، وكذا األكل والشرب فهذا جائز إذا مل ميكن فعله يف املسجد

مثل أن يكون يف املسجد دورات مياه ميكن أن يقضي حاجته فيها، أو يكون له من يأتيه باألكل . فال
  .، فال خيرج حينئذ لعدم احلاجة إليهوالشرب

اخلروج ألمر طاعة ال جتب عليه كعيادة مريض، وشهود جنازة وحنو ذلك، فال يفعله إال أن    -٢
يشرتط ذلك يف ابتداء اعتكافه مثل أن يكون عنده مريض حيب أن يعوده أو خيشى من موته، فيشرتط 

  .يف ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فال بأس به
روج ألمر ينايف االعتكاف كاخلروج للبيع والشراء وحنو ذلك، فال يفعله ال بشرط وال بغري اخل   -٣

  .شرط؛ ألنه يناقض االعتكاف وينايف املقصود منه، فإن فعل انقطع اعتكافه وال حرج عليه
    :ومن خصائص هذه العشر المباركة

ا َسأََلَك ِعَباِدي َعين فَِإين َقرِيٌب َوِإذَ { فآيات الصيام جاء عقبها ذكُر الدعاء ، الصيام والدعاء
قال بعض ] ١٨٦: البقرة [ }ُأِجيُب َدْعَوَة الداِع ِإَذا َدَعاِن فـَْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْليـُْؤِمُنوْا ِيب َلَعلُهْم يـَْرُشُدونَ 

ن مرجوة دعواته ، ويف هذه اآلية إمياٌء إىل أن الصائم مرجو اإلجابة ، وإىل أن شهر رمضا: ((املفسرين 
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واهللا تعاىل يغضب ] ٢/١٧٩التحرير والتنوير )) [ وإىل مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان
  . رواه أمحد والرتمذي)) من مل يسأل اهللا يغضب عليه((إذا مل يسأل قال النيب عليه الصالة والسالم 
  :ختام العشر األواخر من شهر رمضان 

، وها أنت تستعد الستقبال ليلة العيد. ، وغابت جنومهقد قوصت خيامه ها هو شهر رمضان
. وإن اهللا قد شرع يف ختام الشهر عبادات تقوي اإلميان وتزيد احلسنات. فاملقبول منا هو السعيد

  :ومنها
َة َولُِتَكبـُروا { :، من غروب الشمس ليلة العيد إىل صالة العيد قال تعاىل التكبير -١ َولُِتْكِمُلوا اْلِعد

  ] .١٨٥:البقرة[} اللَه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلُكْم َتْشُكُرونَ 
  .اهللا أكرب اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا ، واهللا أكرب ، اهللا أكرب وهللا احلمد : ومن الصفات الواردة فيه 

كيلوين وأربعني غرمًا من الرز أو الربغل : ره بالوزن، وهي صاع من طعام ويبلغ قدزكاة الفطر -٢
ديث واألفضل أن خيرجها صباح العيد قبل الصالة حل) . س تقريبًا كحد أدىن.ل ١٥٠(يقيمة . اجليد 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إىل : ((ابن عمر رضي اهللا عنهما
  .وز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني وجي. متفق عليه)) الصالة
. رجاًال ونساء مما يدل على تأكدهاوقد أمر ا النيب صلى اهللا عليه وسلم أمته  .صالة العيد -٣

  .وهو مذهب أيب حنيفة ورواية عن أمحد. فهي واجبة على مجيع املسلمني وأا فرض عني 
أمرنا رسول : حديث أم عطية رضي اهللا عنها قالتومما يدل على أمهية صالة العيد ما جاء يف  -٤

فأما ، العوائق واحليض وذوات اخلدور : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خنرجهن يف الفطر واألضحى
هلا  قلت يا رسول اهللا إحدانا ال يكون، ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني ، احليض فيعتزلن املصلى

  .متفق عليه) لتلبسها أختها من جلباا : ( ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم جلباب
، يقطعهن على وتر ، أن يأكل قبل اخلروج إليها مترات وتراً ثالثًا أو مخسًا أو أكثر : ةوالسن   -٥

أكل مترات كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يغدو يوم الفطر حىت ي: (حلديث أنس رضي اهللا عنه قال
  .رواه البخاري ) ويأكلهن وتراً 

بن عمر رضي اهللا عنهما حديث اكما يف . ويسن للرجل أن يتجمل ويلبس أحسن الثياب -٦
هللا عليه وسلم فقال أخذ عمر جبة من استربق تباع يف السوق فأخذها فأتى ا رسول اهللا صلى ا: قال

إمنا هذه : (سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له ر . فود ابتع هذه جتمل ا للعيد والو ، يا رسول اهللا
  . رواه البخاري . وإمنا قال ذلك لكوا حريراً ) لباس من ال خالق له
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ألا مأمورة ، وال متربجة، غري متجملة وال متطيبة، أة فإا خترج إىل العيد متبّذلةوأما املر  -٧
  .خروجها  والبعد عن الطيب والزينة عند، بالسرت
بعد مسافة لقول علي ويسن أن خيرج إىل مصلى العيد ماشيًا ال راكبًا إال من عذر كعجز و   -٨

   .هذا حديث حسن: رواه الرتمذي وقال) لعيد ماشياً من السنة أن خيرج إىل ا: (رضي اهللا عنه
: الي اهللا عنه قفعن جابر رض. ن يرجع من طريق غري الذي ذهب منهوينبغي خمالفة الطريق بأ -٩

وهو قول مالك . رواه البخاري) كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق(
  .والشافعي وأمحد

كنت مع أيب أمامة الباهلي : فعن حممد بن زياد قال. يستحب التهنئة والدعاء يوم العيدو  -١٠
تقبل : هللا عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعضوغريه من أصحاب النيب صلى ا

  إسناده جيد: قال أمحد. اهللا منا ومنك
  :تنبيهات مهمة على أمور تحصل في يوم العيد 
فكم ، حىت ال حتصل الفتنة منها وا، إىل الرجال متربجة متزينة متعطرةال جيوز للمرأة أن خترج  -١

وال تربجن تربج اجلاهلية : (قال اهللا تعاىل. حصل من جرّاء التساهل بذلك من أمور ال حتمد عقباها 
أميا امرأة استعطرت فمرت على القوم ليجدوا : (وقال صلى اهللا عليه وسلم ] ٣٣: األحزاب) [األوىل

وعن أم سلمة رضي اهللا عنها .. رواه أمحد والثالثة وقال الرتمذي حسن صحيح ) رحيها فهي زانية
خرج نساء األنصار كأن على ] ٣٩: األحزاب) [ ن جالبيبهنيدنني عليهن م(  فلما نزلت: ( قالت 

  .رواه أبو داود) رؤوسهن الغربان من األكسية
وإمنا حصل التنبيه . وهو حمرم كل وقت وحني، ختالط احملرم بني الرجال والنساءاحلذر من اال -٢

  . ة والرحالت الربية فيهالزيارات واللقاءات العائلي هنا لكثرة اجتماع الناس يف هذا اليوم وتكرر
وإذا كان النظر إىل . وهي عادة قبيحة مذمومة. األجنيبحترم املصافحة بني املرأة والرجل  -٣
وملا طلبت النساء املؤمنات من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف . نبية حمرمًا فاملصافحة أعظم فتنةاألج

، أخرجه مالك والرتمذي) إين ال أصافح النساء: (املبايعة على اإلسالم أن يصافحهن امتنع وقال 
دليل على )  إين ال أصافح النساء: ( الرب يف قوله صلى اهللا عليه وسلمقال ابن عبد . حسن صحيح

ويف حديث معقل بن . وال ميسها بيده وال يصافحها ، أنه ال جيوز لرجل أن يباشر امرأة ال حتل له 
ألن يطعن يف رأس أحدكم مبخيط من حديد : (اهللا عليه وسلم قاليسار رضي اهللا عنه عن النيب صلى 
  . ورجاله ثقات رجال الصحيح، رواه الطرباين والبيهقي)خري له من أن ميس امرأة ال حتل له
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قال صلى اهللا عليه وسلم ، يعة الرحم كبرية من كبائر الذنوبوقط، صلة الرحم فريضة وأمر حتم -٤
ويوم العيد فرصة لصلة الرحم وزيارة األقارب وإدخال السرور . متفق عليه ) مال يدخل اجلنة قاطع رح(

: قال صلى اهللا عليه وسلم ،األجل  وهذا من جالئل األعمال وسبب يف بسط الرزق وتأخري. عليهم 
وال تكن صلتك ألقاربك . متفق عليه) من سره أن يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه(

ليس الواصل (قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  ،بل صلهم ولو قطعوك ، ة هلم على قيامهم حبقكمكافأ
واعلم أن من صلة الرحم . رواه البخاري) ولكن الواصل الذي إذا قطعت رمحه وصلها، باملكاىفء

، واهلموسؤاهلم عن أح، واالطمئنان على صحتهم، ي على األقارب عند تعذر املقابلةاالتصال اهلاتف
  .ومواسام عند الشدائد واملكاره ، فراحونئتهم عند األ

وإزالة الشوائب عن النفوس وتنقية اخلواطر مما علق ا من ، العيد مناسبة طيبة لتصفية القلوب- ٥
وحتل املساحمة والعفو حمل العتب واهلجران ، ولتجدد احملبة ، فلتغتنم هذه الفرصة ، بغضاء أو شحناء 

وما زاد اهللا : (قد قال النيب صلى اهللا عليه وسلمو . مجيع الناس من األقارب واألصدقاء واجلريان مع ،
حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ال : (وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. رواه مسلم ) عبداً بعفو إال عزاً 

متفق عليه من حديث أيب ) وخريمها الذي يبدأ بالسالم، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثالث
فمن هجر فوق ثالث : (ديث أيب هريرة رضي اهللا عنه وزادأيوب رضي اهللا عنه ورواه أبو داود من ح

  .رواه أبو داود) من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه: (وقال صلى اهللا عليه وسلم) فمات دخل النار
  وكل عام وأنتم خبري

   
 


