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ّ
عبدالرحمن بن ناصر ّ
ّ
البراك
مؤسسة وقف الشيخ

ُّ
(احلث على االجتهاد يف
الرباك –حفظه هللا تعاىل-
كلمة للشيخ عبد الرمحن بن انصر َّ
العشر األواخر من رمضان)

األحاديث الصحيحة َّ
النيب –صلَّى هللا
وقد دلَّت
ُ
أن ليلةَ القدر يف العشر األواخر من رمضان؛ لذلك كان ُّ
جد َّ
خيص العشر األواخر أبعمال ،فكان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليلَّ ،
وشد
عليه وسلَّ َمُّ -
خيصهاُّ ،

ظ أهله.
املئزر وأحيا ليله وأيق َ
َ
ٍ
ٍ
فيقوم وينام ،وأما يف العشر األواخر
وكان يف َّأول الشهر يف العشر يف العشرين األ َُول خيل ُ
الليل بقيام ونومُ ،
ط َ
فكان حييي ،حييي الليل ِّ
حترايً لليلة القدر ،وكان من أعماله أنه كان يعتكف يف العشر األواخر ،وذلك أبنه
كل أايم وليايل العشر األواخر.
يلبث يف املسجد ويبقى يف املسجد َّ
خيص هذه الليايل أبعمال وابجتهاد أكثر من سائر األايم ،وما ذاك َّإَّل ِّ
حترايً لليلة القدر ،وكان يرشد
فكان ُّ
حتريها يف العشر األواخر ،ويقول" :من كان ِّ
حتريهاِّ ،
أصحابه إىل ِّ
فليتحراها يف العشر األواخر".
متحريها،
َّ
فخصوا
وهكذا در َج املسلمون من الصحابة ومن بعدهم على هذه السنَّة ،إذا جاء رمضان َّ
ت أحواهلمُّ ،
تغَّي ْ
يد من ِّ
رمضان مبز ٍ
ابلنيب –
خصوها أيضاً اهتداءً وأسوةً ِّ
اجلد واَّلجتهاد يف أنواع الطاعات ،وإذا دخل العشر ُّ
صلَّى هللا عليه وسلَّم.-
فعلى املسلم أن ينافس ،ينافس يف اخلَّي ،ويقتدي بنبيِّه -عليه الصالة والسالم -وأبصحابه ،وهذا شأن املواسم
ُّ
جيد فيها أهلها ،فاملسلمون يعتربون رمضان ويعتربون العشر من املواسم األخرويَِّّة ،من مواسم اآلخرة ،من
ب إليه أبنواع القرابت ،من صالةٍ
وصيام وتالوةِّ ٍ
ٍ
َّقر ِّ
قرآن
ف فيها اجلهود يف عبادة هللا والت ُّ
ضاع ُ
املواسم اليت تُ َ
ٍ
ٍ
اعتكاف وغَّي ذلك.
وصدقة و

فاهلل تعاىل جعل هذه األايم وهذه الليايل ُمفضَّلةُ ،مفضَّلة على سائر األايم والشهور ،وهللا تعاىل ُّ
خيص ما شاءَ
مبا شاءَ من الفضل.
من هللاُ عليه إبدراك هذه األايم ،ووفَّقه للمنافسة يف اخلَّي ،فذلك من فضل هللا ،وهللا تعاىل يُؤيت فضله
ومن َّ
من يشاء ،وهللا ذو الفضل العظيم ،وصلَّى هللا على نبييِّنا.

1

