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الأنبياء  اأ�شرف  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رّب  هلل  حلمد 

واملر�شلني،ثّم اأّما بعد :
ل الع�شر الأواخر من  ــ  ف�شّ اأ�شماوؤه  ــ جّل �شاأنه و تقّد�شت      فاإن اهلل 

رم�شان على غريها من الليايل، وجعلها من اأعظم       
يبتهلها  و  يغتنمها  اأن  �شادق  م�ؤمن  لكّل  ينبغي  الآخرة،اّلتي  م�ا�شم    

لتك�ن مطّية له اإىل الّدار الآخرة .
   وِلَقْطِف ثمارها و حت�شيل بركاتـها و نيل خرياتـها، وقفات �شريعة ل 

بّد من تاأّملها .    
الوقفة الأوىل:

 اأّن ُقدوم الع�شر الأواخر من رم�شان، اإنذار لكل ذي ب�شرية ولب، باأن 
ال�ّشهر قد اآذن بالّرحيل، وحقٌّ لكل من اأحب هذا   ال�ّشهر اأن يحزن على 
فراقه ،ِلَا َوجد فيه من لّذة العبادة وارتقاء الّروح ،واإّن حزن العبد على 
فَمْن   ، �شيفارقه  من  اإىل  للإح�شان  اجلهد  بذل  لي�جب  احلبيب  فراق 

اأح�شن العمل فيها فقد وّفق خلري عظيم،
اأخرجه  فيما  وذلك  باخل�اتيم،  الأعمال  اأّن   @ النبي  اأخرب  فقد 
البخاري من حديث �شهل بن �شعد < حيث قال:O...فقال النبي @ 
:اإّنّ العبد ليعمل فيما يرى الّنا�س عمل اأهل اجلّنة واإّنه ملن اأهل الّنار، 
ويعمل فيما يرى الّنا�س عمل اأهل الّنار و هو من اأهل اجلّنة، ، واإّنـما 

.N الأعمال بخواتيمها
و عن احل�شن بن علّي العابد ، قال : قال  الف�شيل بن عيا�ٍس لرجل:O كم 
اأتت عليك ؟ قال : �شّت�ن �شنة ، قال : فاأنت منذ �شّتني �شنة ت�شري اإىل 
رّبك ت��شك اأن تبلغ ، فقال الّرجل : يا اأبا علّي اإّنا هلّل واإّنا اإليه راجع�ن 
اإليه  واإّنا  اإّنا هلّل  : قلت  الّرجل  ، قال  : تعلم ما تق�ل  له الف�شيل  ، قال 
راجع�ن . قال الف�شيل تعلم ما تف�شريه ؟ قال الّرجل : ف�ّشره لنا يا اأبا 
علّي ، قال : ق�لك اإّنا هلّل ، تق�ل : اأنا هلّل عبد  واأنا اإىل اهلّل راجع ، فمن 
علم اأّنه عبد اهلّل واأّنه اإليه راجع ، فليعلم باأّنه م�ق�ف ، ومن علم باأّنه 
م�ق�ف فليعلم باأّنه م�شئ�ل، ومن علم اأّنه م�شئ�ل فليعَد لل�ّش�ؤال ج�ابا ، 

اإّنا  املبني  والكتاب  حم   O:تعاىل ق�له  يف  ف�شلها  عن  وتعاىل  �شبحانه 
 N اأمر حكيم  كّل  كنَّا منذرين فيها يفرق  اإَنا  ليلة مباركة  اأنزلناه يف 

]الدخان:4-1[ 

قال ابن كثري ~ : O يف�شل من الل�ح الحف�ظ اإىل الكتبة اأمر ال�شنة 
وما يك�ن فيه من الآجال والأرزاق ،وما يك�ن فيها اإىل اآخرها .وهكذا 
من  واحد  وغري  حاك  وال�شّ ،وجماهد  مالك  واأبي  عمر،  ابن  عن  روي 

ال�ّشلف N التف�شري ]م12: 334،335[
قال  �شهر،  األف  يف  العمل  من  اأف�شل  فيها  الليلة:العمل  وهذه  ــ 

تعاىل:O  ليلة القدر خري من األف �شهرN ]القدر:3[.
فما اأعظمها من منحة، وما اأكرمها من عطية، ليلة واحدة تق�مها هلل 
تك�ن خرًيا لك من عمرك كلِّه، خري لك من ثلثة وثمانني عاًما وربع 

العام . 
فعل  ما  لغفران  �شبب  اأنـّها  عنها،   @ النبي   اأخربنا   : الليلة  هذه  ــ 
قام  O من  قال:  فقد  م�شى،  الذي  العمر  ط�ال  واخلطايا  الّذن�ب  من 
ليلة القدر اإميانا واحت�شابا غفر له ما تقدم من ذنبهN متفق عليه من 

حديث اأبي هريرة <. 
ــ ويف هذه الليلة: يكرث تنـّزل اللئكة فيها ، قال تعاىل :Oتنّزل اللئكة 

و الروح فيها N ]القدر:4 [
وهم ل ينـزل�ن اإّل باخلري و الربكة و الّرحمة ، بل اإن عددهم يف الأر�ض 
اأبي  حديث  من  غريه  و  الطيال�شي  م�شند  ففي  احل�شى  عدد  من  اأكرث 
تا�شعة  اأو  �شابعة  ليلة  القدر  قال:Mليلة   @ النبي  <،اأن  هريرة 
.L وع�شرين، اإّن املالئكة تلك الليلة يف الأر�س اأكرث من عدد احل�شى

وه� ح�شن كما يف ال�شحيحة]2205[                           
رون،   ولقد خفي تعينها اختبارًا وابتلء، ليتبني العامل�ن وينك�شف الق�شّ
فمن حر�ض على �شيء جّد يف طلبه، وهان عليه ما يلقى من عظيم تعبه.
هذه  على  الليلة  هذه  اهلل  اأبـهم  اجلملة  ويف   O:   ~ البغوي  قال    
الأمة ليجتهدوا يف العبادة ليايل رم�شان طمعا يف اإدراكها...N. تف�شري 

البغ�ي ]م5: 288[
الأعـــــمال  من  فيها  واأكرث  جميعًا،  الع�شر  هذه  قيام  يف  فاجتـــهد 

فقال الّرجل: فما احليلة ؟ قال : ي�شرية ، قال : ما هي؟ قال : حت�شن 
فيما بقي ُيغفر لك ما م�شى وما بقي،  فاإّنك اإن اأ�شاأت فيما بقي اأخذت 

مبا م�شى وما بقي N.حلية الأولياء ]م 8 : 94 [               
الوقفة الثانية :

العمل،  باإح�شاِن  الّظّن  اإح�شاَن  ولكنَّ  بالّتمني،  لي�ض  الّظّن  اإح�شان  اأّن   
ورجاء الّرحمة مع الع�شيان �شرٌب من احلمق واخلذلن، واخل�ف لي�ض 

بالبكاِء واإّنا برتك ما ُيَخاُف منه العق�بة. 
 قال احل�شن ~:O اإّن ق�ما األهتهم اأماينُّ الغفرة ،حّتى خرج�ا من 
اأح�شن�ا  ل�  وكذب�ا  باهلل،  الّظّن  نح�ّشن  اإّنا  يق�ل�ن  عمل،  بغري  الّدنيا 

.Nالّظّن لأح�شن�ا العمل
  ولهذا اجتهد ق�م يف بداية ال�ّشهر فلّما انت�شف واأو�شك على الّذهاب ، 

عف ونالهم الّتعب ، وظّن�ا اأّن فيما م�شى كفاية . اأ�شابهم ال�شّ
 واجتهد اآخرون كذلك يف اأول ال�ّشهر، ثم لـّا اقرتبت نهايته وخامتته، 
من  حيلة  وهي  ؟!   ... العيد  وحل�ى  العيد  مبلب�ض  العمل  عن  �ُشغل�ا 

ال�شيطان ُيلهي بها بني الإن�شان عن طاعة رّبنا الّرحمان.
ر اأكرثهم ، فلم يهتّم�ا لبدايته  ول فّكروا يف نهايته ، وظّن�ا اأّن   وق�شّ

احلياة ط�يلة ،والأع�ام لذلك مديدة.
واأنت  غريك  ي�شتفيد  راأيته  ومتى   O  :~ القيم  ابن  العلمة  يق�ل 
ل تطلب ، وي�شتدين �شواك واأنت ل تقرب. فاإْن حتركت لك قدم يف 
الزيارة تخلف قلبك يف املنزل ؛ فاعلم اأّنه احلجاب والعذاب ....من 
ركب ظهر التفريط والّتواين نزل به دار احل�شرة والّندامة N. بدائع 

الف�ائد]م3 :�ض1200 [
الوقفة الثالثة: 

تبارك  الكرمي  الّرب  الإقبال على طاعة اهلل جل وعل والقرب من  اأّن 
الأخرية من  الع�شر  ولكّن ذلك يف  كّل وقت وحني،  وتعاىل، مطل�ب يف 
الف�شل  فيها  يقرتن  اأجًرا،  واأكرث  ف�شًل  اأعظم  لأّنها  اآكد،  رم�شان 

بالف�شل، ف�شل العبادة وف�شل الّزمان 
فيها  اهلل  اأنزل  ليلة  الّليايل،  من  على غريها  اهلل  �شّرفها  ليلة  ففيها  ــ 
القراآن، واأجزل فيها الإح�شان، ليلة ل ت�شبه ليايل الّدهر، اأخربنا اهلل 

الأجر  لأن  ذلك  ـ،  وجل  عز  ـ  اهلل  باإذن  يقينًا  بها  ال�شاحلة،و�شتظفر 
الرتب على قيامها حا�شل لن علم  بـها  ومن مل يعلم ،لأن النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم مل ي�شرتط العلم بها يف ح�ش�ل هذا الأجر، فمن قام 

ليايل الع�شر كاملة فه� بالتاأكيد قد قام ليلة القدر.             
 الوقفة الرابعة: 

 يف بيان دعوته عليه ال�شالة وال�شالم اإىل اغتنامها. 
وه� القدوة باأبي ه� واأمي @ ــ الذي غفر له ما تقّدم من ذنبه و ما 
اأّمته لتك�ن اآخذة  تاأخرــ ي�شارع للمر�شات  ليك�ن عبدا �شك�را، وي�ّجه 

مبا ي�شعدها يف العاجلة و الآجلة .
  فعن عائ�شة > قالت :M كان ر�شول اهلل @  يجاور ]اأي: يعتكف [ 
يف الع�شر الأواخر من رم�شان ،و يقول :حتّروا ليلة القدر يف الع�شر 
الأواخر من رم�شان Lمتفق عليه. و عنها > قالت :Mكان ر�شول اهلل 
@ يجتهد يف الع�شر الأواخر ما ل يجتهد يف غريه L ]رواه م�شلم1175[

دخل  اإذا   @ النبي  :Mكان  ــ  الرواف�ض  ال�شيعة  اأن�ف  رغم  ــ  عنها  و 
الع�شر �شد مئزره، و اأحيا ليله، و اأيقظ اأهلهL متفق عليه

وعنها > :Mاأن النبي @ كان يعتكف الع�شر الأواخر من رم�شان 
حتى توفاه اهلل عز وجل، ثّم اعتكف اأزواجه من بعدهLم�شلم ]  5 :1172[

وعنها > قالت :Mقلت :يا ر�شول اهلل: اأراأيت اإن علمت اأّي ليلٍة ليلُة 
القدر ما اأقول فيها ؟ قال قويل: اللهم اإّنك عفّو حتب العفو فاعف 

عّنيL رواه الرتمذي وغريه، وه� يف ال�شكاة ] 2091 [
 الوقفة اخلام�شة:

عن  النف�ض  وكّف  والقربات  والطاعات  والذكر  والقيام  العبادة  اأن 
حظ�ظها و�شه�اتها، هي اأعظم ما ُيبذل هلل فيها، والّنف�ض لذلك بحاجة 

اإىل جماهدة حتى تطاوع �شاحبها وتنقاد له .
 فعن ف�شالة بن عبيد < اأّن النبي @ قال :M و املجاهد من جاهد 

نف�شه يف اهلل Lرواه الرتمذي وه� يف ال�شحيحة  ]549  [ .
وقال ابن رجب ~ :O واعلم اأن نف�شك مبنزلة داّبتك، اإن عرفت منك 
اجلد جّدت، واإن عرفت منك الك�شل طمعت فيك وطلبت منك حظ�ظها 

و�شه�اتهاN.نقل من كتاب الّدرر النتقاة �ض ]351[ 
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د لآخرتك من  بك اإىل ربك ، وبالتزوُّ   فاغتنم بقية �شهرك فيما يقرِّ
خالل قيامك مبا يلي :

1 ـ اإحياء الليل: كما مّر يف حديث عائ�شة >:Mخاب �شانيهاL، ومعنى 
لة والّذكر و غريهما. اإحياء الّليل : اأي ا�شتغرقه بال�ّشهر يف ال�شّ

ويح�شل اأجر القيام لن قام مع الإمام حتّى ين�شرف، حلديث اأبي ذر 
< قال: �شمنا مع ر�ش�ل اهلل فلم ي�شّل بنا حتّى بقي �شبع من ال�ّشهر، 
فقام بنا حتّى ذهب ثلث الّليل، ثم مل يقم بنا يف ال�ّشاد�شة، وقام بنا يف 
اخلام�شة حتّى ذهب �شطر الّليل، فقلنا له: يا ر�ش�ل اهلل، ل� نّفلتنا بقية 
ليلتنا هذه ،فقال :Mاإّنه من قام مع الإمام حتّى ين�شرف كتب له قيام 

ليلةL رواه الرتمذي وه� يف �شحيح �شنن الرتمذي ]806 [.
القراآن  �شهر  ه�  رم�شان  �شهر  اأّن  ،لأجل  كذلك  بالقرءان  واإحياوؤه 

الكرمي، كما ثبت يف �شحيح البخاري من حديث ابن عبا�ض }.
لة ال�ّشلم،  الة : فقد كان من هديه عليه ال�شّ  2 ـ اإيقاظ الأهل لل�شّ
لة وال�ّشلم  كما علمته من حديث عائ�شة >،وهذا حلر�شه عليه  ال�شّ

على اأن يدرك اأهله من ف�شائل ليايل هذا ال�ّشهر الكرمي.   
وكان �شفيان الّث�ري ~ يق�ل: O اأحّب اإيّل اإذا دخل الع�شر الأواخر، اأن 
لة اإن اأطاق�ا  يتهجد بالّليل، ويجتهد فيه وينه�ض اأهله وولده اإىل ال�شّ

ذلكN ]لطائف العارف 218 [.
ـ العتكاف:O وه��شنة نب�ية،وحقيقته ومق�ش�ده، وروحه عك�ف القلب  3ـ 
ال�شتغال  عن  والنقطاع  به،  واخلل�ة  عليه،  وجمعّيته  تعاىل،  اهلل  على 
باخللق وال�شتغال به وحده �شبحانه، بحيث ي�شري ذكره وحبه، والإقبال 
وي�شري  بدلها،  عليه  في�شت�يل  وخطراته،  القلب  هم�م  حمل  يف  عليه 
الهّم كّله به، واخلطرات كّلها بذكره، والتفكر فى حت�شيل مرا�شيه وما 
يقّرب منه، في�شري اأن�شه باهلل بدل عن اأن�شه باخللق،فيعده بذلك لأن�شه 
�ش�اه،فهذا  به  يفرح  له،ول ما  اأني�ض  ل  القب�ر حني  الَ�ح�شة يف  ي�م  به 

مق�ش�د العتكاف الأعظم...N زاد العاد]2: 87 [ 
4ــ الّدعاء : وه� ما عِلْمَتُه من حديث عائ�شة احلري�شة على اخلري، فقد 
قالت للّنبي @:« يا ر�شول اهلل: اأراأيت اإن علمت اأّي ليلٍة ليلُة القدر 
ما اأقول فيها ؟ قال قويل: »اللهم اإّنك عفّو حتّب العفو فاعف عّني« . 

فل تبخل على نف�شك بالدعاء يف هذه الليايل بل و هذه الأيام لا اجتمع 
فيها اأوقات فا�شلة واأح�ال �شريفة: فع�شر مباركة، وج�ف الّليل ،ودبر 
الأذان والكت�بات، اأح�ال ال�ّشج�د، وتلوة القراآن، وجمامع ال�شلمني يف 
جمال�ض اخلري والّذكر...ومن تاأّمل يف الّدعاء الذي عّلم عليه ال�شلة 
قيمة  والعف�،اأدرك  الغفرة  ليايل  مع  له  احلا�شل  وال�شلم،والّتنا�شب 

الّتعليم الّنب�ي .
ل  اأّنه  عبده  تعريفه  وجّل  عز  اهلل  ومن حكمة   O:~ القّيم  ابن  قال 
�شبيل له اإىل الّنجاة اإّل بعف�ه  ومغفرته  جّل و عل  واأّنه رهني بحّقه، فاإْن 
مل يتغّمده بعف�ه و مغفرته، واإّل فه� من الهالكني ل حمالة فلي�ض اأحد 
من خلقه اإّل وه� حمتاج اإىل عف�ه و مغفرته كما ه� حمتاج اإىل ف�شله 

ورحمتهN مفتاح دار ال�شعادة ]1: 313[. 
الجتهاد فيه ب�شنوف العبادات امل�شروعة : وه� ماأخ�ذ من ق�لها  5ــ 
M �شّد مئزرهL، وعليه فكن م�شارعا للخريات، تبتغي الدرجات،جاعل  

هذه الّليايل �شبيل لك اإىل اجلّنة ،جتتهد فيها مبا ُذكر، وتزيد عليها 
األ�انا اأخر من الّطاعات والقربات.

الوقفة ال�شاد�شة : 
اعتاد النا�ض عند عدم فعل الّطاعات، الق�ل O ربِّ مل يوّفقنا N اأو اإذا 
لة قال�ا O اهلل مل يهدناN، وه� كلم باطل من  �شاألتهم عن عدم ال�شّ
اأ�شا�ض. �شحيح اأّن هداية القل�ب اإىل عّلم الغي�ب هي بت�فيق من اهلل   

K ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ J ]البقرة:146 [  

 وهي لي�شت بيد اأحد من الّنا�ض ول� كان اأقرب قريب ، قال اهلل عن نبيه 
Kک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ   : @

ڱJ.]الق�ش�ض:56 [
و مع هذا ينبغي اأن يعلم اأن الّت�فيق من اهلل واإعانته، اإّنا يك�ن على قدر 

نّية العبد وهّمته ومراده ورغبته، فق�لهم ذاك �شبهة اإبلي�شّية .
ه للعمل، واهلل  فمن حتّركت نّيته هلل و ا�شتّدت رغبته فيما عند اهلل ،َتَ�جَّ
ه� العني له وال�ّفق �شبحانه تعاىل، قال ابن القيم ~:O فالع�نة من 
ورهبتهم،  ورغبتهم  وثباتهم  هممهم  قدر  على  العباد  على  تنـزل  اهلل 
واخلذلن ينـزل عليهم على ح�شب ذلك،فاهلل �شبحانهـ  اأحكم احلاكمني 

العليم  وه�  به،  اللئقة  م�ا�شعه  يف  الت�فيق  ي�شع  ـ  العالني  واأعلم 
احلكيم N.ف�ائد الف�ائد ]80 [  

ي�ّفقه  اهلل  فاإّن   ، مراقبته  ،وعظمت  عزمه  ،و�شدق  نّيته  ح�شنت  فمن 
للأعمال ال�شاحلة.

اإىل  اهلل  يكلك  ل  اأن   O  :  ~ القيم  ابن  قال  كما  الت�فيق   و حقيقة 
نف�شك، واأّن اخلذلن :ه� اأن يخلَّى بينك و بني نف�شك، فاإذا كان كّل خري 
فاأ�شله الت�فيق ـ وه� بيد اهلل ل بيد العبد ـ: فـمفتاحه الّدعاء والفتقار  
و�شدق اللجاإ والّرغبة و الّرهبة اإليه، فمتى اأَْعَطى العبَد هذا الفتاَح 
ُمرجتا  باُب اخلري  بقي  الفتاح  اأ�شّله عن  ومتى  له،  يفتَح  اأن  اأراد  فقد 

دونهN  ف�ائد الف�ائد ] 79 [

ويف جريدة الب�شائر اأبيات ماتعة للأ�شتاذ حمّمد العيد فـي وداع رمـ�شـان  

ل يـحـمـد الـورد حـّتى يـحـمـد ال�شـدر

الّبـدر دونـها  خـري  بـ�ادر  فـا�شت  جـ�انـبه    عـر�ض  للّنـف�ض  ـ�م  ال�شّ
الـدر الـ�شرق  �شنـاها  يغـّط  لـم  ل�  اأبـدا    مـ�شرق  �شـنـاها  دارا  اأظـّل 
مـنحدر ال�ّشـفـلي  للمـلإ  والفـطـر  مـرتـفع    العـل�ي  للمـلإ  ـ�م  ال�شّ

الـكـدر  َجـــــّ�ك  يـ�دع  فـــــــــ�ّدعـيـه  رحلته    ـ� م  ال�شّ عنك  اأَْزَمع  نـف�ض  يا 
خـــــــــدر!؟ به  اأو  وهـن  فـيه  كـاأّنـمـا  ما بال ِجـ�ْشَمِك طـ�ل الّليل مّطرحا    
تـهّجدي يف اّلليايل العـ�شر وارتـقبي                    فــــي لـيلة القـدر ما ي�شــــخ� به القـدر  
ول تـكـــــ�ين بـطيب الـ�رد قـــــانعة       ل يـحمد الـ�رد حـتّى يـحمد ال�شدر 
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فبادر لإ�شالح نّيتك  وا�شتــــعن باهلل ول تعجز، وال�شدق ال�شدق، فمن 
�شدق اهلل �شدقه .

واأ�شاأل اهلل يل ولكم التوفيق وال�شداد،  واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رّب 
العاملني.
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