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التقوى

كلمة �لتقو�

ليلة ليست كسائر الليا�ليلة ليست كسائر الليا�

َمْن منا ال lب Kمضا*.. �لشهر �لذb تتغ# 
&pاحة،  لطفا  �كثر  فتصبح   sلنفو� فيه 
سرًّ�  �خل#  على  �لصائمو*  يتنافس  &فيه 
من   wطابع خا �لرمضانية   yألجو�� فيسو9  &جهر�، 

.Kلر&حانية ال نشهد له مثيال } سائر �لشهو�
فها ~ن نو9{ شهر �لصيا? &�لقيا?.. مدKسة �إلميا*، 
�لسعيد  �لفطر  �لعطف &�إلخاy &نستقبل عيد  �خل#، 
كي ~تفل باملكاسب �لعظيمة �ل� جنيناها من بركا0  
�لصيا? &�لقيا?. &هل نستقبل �لعيد لنو�صل ما قمنا به 
} شهر Kمضا* �ملباcK من `كريا0 &�بة &عطف 
&+خاy لنؤكد ما نر�99 "كل عا? &�نتم �#" �? ��ا 
 yر9 كلما0 نتبا�9ا } كل عيد &�امال0 جوفا�

خالية من كل مع�؟
ال شك �*َّ �عَظَم �لدsِ&K �ل� ينبغي �* نستخلصها 
من مدKسِة �إلميا* تتمثل } تربيِة �لزهد } متاِ{ �لدنيا 
} قلوِبنا؛ فهذ� ِمن حكم �لكفِّ عن �لشهو�0 طيلَة 
شهر �لصيا? &�لقيا?. فيا �سفا�؛ فقد مضى Kمضاُ*، 
َمَضى �#�ِِ &َبَركتِه &ِبرِّ�.. &قد كانت فيِه �ألياُ? ُتزِهُر 

&�لليا� �حلالكة �لظلمة ُتن#. 
لياليِه..  &`هبْت  �ّياُمُه  &�نقضْت  Kمضاُ*  َمَضى  لقد 
لقد مضى سريًعا.. مثَل   .�Kِنقضت حال&� �سحا�&
 yِنقضا� �سفاُ� على  فو�  غاِبٍر.  طيٍف عاِبر &كوكٍب 

 .Kِة &�ملغفرِ� &�لعتِق من �لنا
شهِر �لر
�سئلة كث#�  تطر�  �لفضيل  �لشهر  نو9{  &~ن حني 
مدKسة   { �ّرجنا  يو?  "�لعيد"..  مبناسبة  نفسها 
للجميع؟  Kمضا*. فهل هو �طة فر� &ֲדجة غامر� 
&�للعب  �جلديد�  �لثيا�  للبس   Kللصغا &هل هو عيد 
&�ملر� &�لتر�؟ �? هو عيد للكباK، يصّلو* صال� �لعيد 

&يتالقو* باألحبة &�خلال* &يتبا9لو* �لتها� &�ألما�؟ 
&�ألمر �لذb يصعب فهمه هو كيف ميضي عيد �لفطر 
بشكل يتناقض &هدفه �ملنشو9؟! فاألطفاE ال �د&* 
�لعيدية.  من  عليه  ما lصلو*  �لفر� سو¢  من  فيه 
�ما �لبيو0 فتظهر بثوֲדا �لبا� �لقدمي حيث ال تشعر 
�ملاKين ֲדا &�لد�خلني +ليها بفرحة �هلها. �ما �سو�قنا 
فال همَّ �ا سو¢ �ستنـز�¤ جيوبنا، &هكذ� ينتهي 

كل عا? عندنا.
�لتماِ?  &جه  على  �لعبا0ِ�9   y�9بأ يفر�  فاملسلم 
يفرُ�  �لِفطِر  عيِد  ففي  بأجِر�.  &يستبِشر   ،Eِلكما�&
�أللُسَن،  &َكفُّو�  �لِقياَ?،  &كّملو�  ياَ?  �لصِّ iَيَّنو�  قوٌ? 
&َعفُّو� �ألبصاKَ، &َصفَّو� �لقلوَ� من �ألكد�K. فُطوَبى 
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 .Kملعشر �ألخيا
+*َّ للفرَ� } �إلسالِ? نطاًقا �&سع &َمًد¢ �بعد من �ر9َِّ 
�لدنيوّية؛   ِ̈ &�ألعر� �ملا9ّية   yباألشيا &�ملسر�  �لفر� 
 yآلخر�، فال شي� Qِعر�َضها +( �شو�� i&فهو يتجا
�لشفا¤  �لرُّ&ِحي  �لفَرَ�  `لك   Eَُيْعِد �حلياِ�  هذ�   {
�لذb نتحصل عليه بالتضحية باملباحا0 �ملسمو� ֲדا 
} سائر �يا? &شهوK �لسنة لنكسب Kضى �هللا &قربه. 
 Eال يتوقف �ألمر +( هذ� �حلد بل نشعر من خال&
هذ� �لتضحيا0 بآال? &مآسي �ملحر&مني من خلق �هللا 
فنعكف على +9خاE �لرَِّضى، �لثقَة، �ألمَل &�لفرَ� +( 
نفوsِ �آلَخِرين. +�ا لذٌ� pا&يٌة فريد�،  +*َّ هذ� َلُهَو 
�لَفَرُ� �لنَِّقيُّ �خلاِلُص، �لذb َينُبُع ِمن ُنفوِسنا، ِبُد&ِ* 

حاجٍة +( �bِّ عناصَر ما9ية.
�لصائمني  فيه  �هللا  َ&َعَد  بيوٍ?  �ملسلم  يفر�  ال  كيف 
�لقائمني بأ* يغفَر �م هفو�0ِ �لُعمِر كلَّها &يطهَِّرهم 
�ليوِ?  هذ�   { �فلح  فقد  �5ِعها؛  نني  �لسِّ ُ̀نوِ�  من 
�سعد  &ما  �لقيا?؛  &فضلُُ  �لصياِ?  �جُر  يفْتُه   ¯ َمْن 
 Eفينطبق عليه قو +مياًنا &�حتساًبا،  من صا? Kمضاَ* 
�صدQ �لصا9قني سيدنا �مد �ملصطفى �: "من صا? 

? من `نِبه." Kمضا* +مياًنا &�حتساًبا ُغِفر له ما تقدَّ
فيا ليت شعرb.. كيف ال يفر� �ملسلمو* بشهر فيه 
لك �لذb يقبل  ليلة هي خ# من �لف شهر .. �ظو°̀ 
�هللا �9عيته } تلك �لليلة فتتنـزE عليه �ملالئكة مبشر� 
+يا� ﴿... َ�ّال َتَخاُفو� َ&ال َتْحَزُنو� َ&�َْبِشُر&� ِباْلَجنَِّة �لَِّتي 
ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  ِفي  َ�ْ&لَِيا²ُُكْم  َنْحُن   * ُتوَعُد&َ*  ُكْنُتْم 
َ&َلُكْم  �َْنُفُسُكْم  َتْشَتِهي  َما  ِفيَها  َ&َلُكْم  �آلِخَرِ�  َ&ِفي 
Kَِحيٍم﴾ (فصلت:   Kٍَغُفو ِمْن  ُنُزًال  ُعِوَ* *  َتدَّ َما  ِفيَها 

(٣١-٣٣
+�ا ليلة ليست كسائر �لليا� ففيها يتحوE �ملحظوظو* 
من كائنا0 �خلد0 +( �ألK¨ +( كائناp 0ا&ية 
�لCية.  مبعية مالئكة خالق  �لر&حانية   yفضا حتلق } 
فكأنه  &�حتسابا  +ميانا  فيها  تعّبد  َمن  �لعمر  ليلة  +�ا 
تعبد �لعمر كله &يالقي فيها ما ال يلقا� صائم �لدهر 
&قائمه. +�ا ليلة �لليا� يتم فيها غر¨ حيا� �إلنسا* 

 .¸Kلبا� Eال &هو &صا�
�حسنه  فيتبعو*   Eلقو� يستمعو*  ممن  �جعلنا  �للهم 
ينعمو*  �لذين  �ملحظوطني   c9عبا iمر�   { &�9خلنا 
�فضل Kسلك سيدنا  على  بقربك &&صالك، &صل 
&موالنا �مد �ملصطفى &على ºله &صحبه �5عني +( 

يو? �لدين، ºمني.

 

إنها ليلة ليسـت كسـائر الليا* ففيها 
يتحول احملظوظون من كائنات أخلدت 
إa األرض إa كائنات سماوية حتلق ! 
فضاء الروحانية مبعية مالئكة خالق الcية.


