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 من باهللا فأعوذ بعد أما. ورسوله عبده حممدا أن وأشهد لـه، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن أشهد
 يوم مالك * الرحيم الرحمن * الْعالَمني رب هللا الْحمد * الرحيم الرحمن اهللا بسِم�. الرجيم الشيطان

 الْمغضوب غَير علَيِهم أَنعمت الَِّذين ِصراط * تقيمالْمس الصراطَ اهدنا * نستعني وإياك نعبد إياك * الدين
هملَيال عو الِّنيآمني. (�الض  (  
 من رونوالعش الثاين اليوم ينقضي باألحرى أو ،� اهللا بفضل رمضان من يوما ٢٢ اليوم مضى لقد

" النار من عتقال "بعشرة منر � النيب أقوال أحد وحبسب رمضان، من األخرية العشرةب منر وبذلك رمضان،
 اإلنسان لكن الفرصة، هذه لنا هيأ أنه علينا العظيمة اهللا منة فمن. واملغفرة الرمحة عشريت انقضت أن بعد

 ذه الفوز بفرحة يكتفي أن ميكن ال اهللا، خبشية عامر وقلبه اهللا، بتقوى للفوز عىويس باهللا يؤمن الذي
 من وعتق ومغفرة رمحة األيام هذه أن شك ال. جناته يف تسببت أا ويظن اهللا هيأها اليت العشرات أو األيام
 ال ورسوله اهللا أوامر إن األيام؟ هذه فيوض من نصيبا اكتسبنا هل نفسه يطرح الذي السؤال لكن النار،
 األيام، هذه رمحة من الفيض لنيل شروط هناك وكذلك بشروط، مشروطة هي بل مشروطة، غري تكون

  . أيضا النار من للعتق بشروط التمسك من بد ال كما ،اهللا مغفرة من نصيب لنيل شروط هناكو
 أفضاله، ا ستنـزلون ربنا ا نرضي اليت األعمال لتحري حاجة مثة األمور هذه من الفيوض فلنيل

 اإلنسان يبذل ال حيث منةً، أو إحسانا ينـزل اهللا رمحة من فنوع اهللا، رمحة من نوعني املفسرون بين ولقد
 فالناس شيء، بكل حتيط رمحيت أن أي ،�شيٍء كُلَّ وِسعت رحمِتي� � اهللا يقول. ا للفوز جهد أي

يتبني من : "ذلك عن � املوعود املسيح سيدنا يقول. عمل أي دون الرمحة هذه من نصيبا ينالون كلهم
مبعىن أا .  للعيان نتيجة سبب معنيهذه اآلية أن الرمحة واسعة وعامة، والغضب أي صفة العدل تظهر



وإن وجود قانون اهللا ضروري لظهورها، وأن يرتكَب ذنب . تظهر للعيان بعد أن يتجاوز أحد قانون اهللا
   ."عندها تظهر هذه الصفة للعيان وحتقق مقتضاها. نتيجة خمالفة قانون اهللا

 اهللا غضب حملَّ يصبح حني املرء لكن بسيطة صغرية أخطاء عن ويعفو رمحهموي بعباده فءور � فاهللا
 بكل حتيط اهللا فرمحة. أخرى صفة أو العدل صفة تعمل فعندها حد أقصى ويتجاوز اهللا قانونَ جتاوزه عند

 وجيب. عنده من رمحةً ذلك مع اهللا يغفر عقابا اهللا قانون خمالفةُ أو العدل يقتضي وحني عموما، شيء
 حتسني يقتضي فاإلميان. ذلك من أرفع مقامهم فإن احلقيقيني باملؤمنني جتدر ال الكيفية هذه أن لتذكرا

 صدر وإذا. حقيقي إميان هناك كان إذا اهللا، وامرأل لالمتثال املستطيع جهد املساعي وبذلَ اإلميانية احلاالت
 يتجاسر أن وليس. الذنب كذل تغطي اهللا رمحة فإن املساعي، كل رغم بشري ضعف نتيجة ذنب أي

 بل كال. ضري فال واسعة اهللا رمحة إن ويقول املاضية، اخلطبة يف بينت كما باستمرار الذنوب على اإلنسان
  .    اهللا غضب تثري األمور هذه

 يشمل ال الوعيد أن احلق: "غضبه اهللا رمحة تغلب كيف موضحا موضع يف � املوعود املسيح قال لقد
. اإلرادة هذه على ملهميه يطلع األحيان من كثري ويف ارم، يعاقب أن قدوسيته مبقتضى اهللا يريد بل وعدا

 مقتضى اهللا رمحة مقتضى يسبق والبكاء والتضرع واالستغفار بالتوبة املقتضى هذا حق ارم يؤدي حني مث
 كُلَّ وِسعت ورحمِتي أَشاُء من ِبِه أُِصيب عذَاِبي�: اآلية ىنمع هو هذا. ويستره الغضب وحيجب الغضب

   ."غضيب سبقت رمحيت أي �شيٍء
 هلم مقدرا العقاب ويكون كثريا يتمادون الذين أي غفارواالست التوبة إثر أيضا للمجرمني يغفر � فاهللا

 عندما العذاب يستحقون الذين للمجرمني حىت يغفر اهللا إن: � وقال. أيضا هلم يغفر � فهو
 وضراعته ارم بكاء فإن ذلك ومع. فالن لىع نازل العذاب أن رسلَه أخرب قد يكون بل يتضرعون،
 يتضرع مث أوال، اهللا قانون على يتمرد فيمن مشموال فليس املؤمن أما. اهللا رمحةَ زلـستني واستغفاره

 وإن بأعمال، مشروطة للرمحة الثاين والنوع. آخر مثال هناك املؤمنني فعن اهللا، رمحة وينشد ويبكي
 من فاحملسن �الْمحِسِنني ِمن قَِريب اللَِّه رحمةَ ِإنَّ�: � اهللا قال كما ا، وعدوا قد واملتقني الصاحلني

. شروطها مجيع حبسب ا اهللا أمرنا اليت األعمال وينجز بالعلم ويتزود بالتقوى ويتحلى اآلخرين إىل حيسن
 ذنوم، على عقوبةال خاشني عمد عن الذنوب يرتكبون ال الذين من قريبة اهللا رمحة إن يقول � فاهللا

 عن املعاصي يرتكبون ال الذين معاصيهم، عقوبة من خوفا دوما ويذكرونه الدوام، على اهللا يدعون والذين
 وجتاب اهللا رمحة عليهم فتنـزل بتقواه متحلني � اهللا يدعون فهم جهال ذنب أي منهم صدر إذا بل عمد

 الضغط على يقدر أحد ال أو عليه حق أي لنا ليس إذ. األدعية جييب أنه اخلاصة اهللا رمحة فمن. أدعيتهم
 الذين على وتنـزل احملسنني، من قريبة � يقول كما اهللا رمحة إن. حتما حال كل يف دعاءه ليجيب عليه



 كنتم فإذا. حقوقهم ويؤدون اآلخرين إىل حيسنون الذين التقوى، دروب على سائرين احلياة يقضون
. لإلحسان املعىن هذا االعتبار عني يف واضعني حمسنني تكونوا أن من بد فال أدعيتكم جتاب أن تريدون

 هذا إلحراز بد ال بل. العادية احلسنات بإحراز حمسنا يكون أن اإلنسانَ يسع فال هينا، بسيطا األمر فليس
 يضطرب لإلحسان � النيب تعريف إىل اإلنسان ينظر حني. املستويات أعلى إىل األعمال رفع من املقام

 قال فقد ننجزها؟ اليت األعمال مجيع على � النيب تعريف ينطبق فهل. ذلك إىل ترتقي عبادته له ويفكر
 كانت فإذا. يراه اهللا فإن يراه يكن مل وإن اهللا يرى كأنه حسن عمل كل ينجز من احملسن إن: � النيب
 التقوى عن حنيد وأن سيئ عملٌ منا يصدر أن فيستحيل أخرى أعمال إحراز وعند العبادة يف حالتنا هذه
 نخسر أن أبدا ببالنا خيطر أن ميكن ال بل. أبدا أحد حقوق ونغصب أحد إىل نسيء أن ميكن وال أبدا،
 أي إىل نظرنا أو منها أيب متسكنا أو ا العمل بدأنا حيثما نوع من هي اإلسالم أوامرو. حقه وضم أحدا
 تقبل أن كثريا نتمىن إننا. العباد وحقوق اهللا حقوق تأدية هو كلها إليه وجهنات ما فإن رسوله ِحكم من

 اهل نسعى ال أو الغاية هذه حتقيق يتطلبها اليت اجلهود نبذل ال غالبيتنا أو لكننا أيضا، اهللا رمحة ونرث أدعيتنا
 على للحصول فعلنا ماذا نفكر وال اهللا رمحة عشرة من منر بأنا نفرح حنن. ملؤمنا على جيب كما بانتظام

هل كان سلوكنا مثل العصاة وارمني الذين ينالون . الكتساا علينا جيب كان الذي ما أو الرمحة هذه
معينة ارتكبوها، رمحة اهللا بالتضرع واالبتهال مؤقتا وجيتنبون عقوبته اليت كانوا سيتعرضون هلا نتيجة جرائم 

أو حناول أن نعد من احملسنني ونتصرف يف حياتنا مثل الذين يتعهدون للثبات على التقوى دائما، ويسعون 
  جاهدين لإلحسان إىل اآلخرين، وحياولون أن جيعلوا رمضان وسيلة خللق تغريات حسنة يف نفوسهم؟ 

 وباستمرار، وأال نفعل ذلك مؤقتا فقط فنحن حباجة إىل جذب رمحة اهللا، وجيب أن نسعى لذلك دائما
 كنـزا كبريا فيما يتعلق بدستور �لقد أعطانا رسول اهللا . بغية حتاشي العقوبة مث نعود إىل سابق عهدنا

نلتم الرمحة العمل يف حياتنا، فقال أن احبثوا عن رمحة اهللا يف األيام العشرة األوىل، وعندما تكونون قد 
والتربية اليت يتلقاها املؤمن يف عشرة أيام ستهديه إىل . فتعهدوا أنكم ستجعلوا جزءا من حياتكم ال يتجزأ

ولكن ملا كان الشيطان يالزمنا دائما وهو عاكف على إغواء الناس وصرِفهم عن احلسنات . سبل جديدة
ولكن ما هو السبيل الذي جيب . احلصول عليهالذا حنن حباجة إىل نصرة اهللا للثبات على رمحة اهللا بعد 

 ما مفاده أن عليكم أن تطلبوا القوة والقدرة من اهللا � فقال ؟علينا سلوكه لنيل نصرة اهللا يف هذا اال
 بأن �فقال . ستغفاروتلك القدرة والقوة هي اال. تالية حىت تأخذ أعمالكم صبغة دائمةال  العشرةياماأليف 

العشرة الثانية هي عشرة املغفرة، مبعىن أن الذين يتضرعون ويبتهلون أمام اهللا تعاىل يغفر اُهللا ذنوم 
ولكن املؤمن احلقيقي هو الذي جيعل ِستر اهللا ورمحته . رداء مغفرته وينـزل عليهم رمحته وفضلهبويغطيهم 

من حياته ويظهر ذلك من خالل عباداته وأعماله األخرى وبااللتزامه باالستغفار، فاحصا أعماله جزءا 



وبالنتيجة يوفقنا اهللا . وإذا التزمنا بذلك سوف تشملنا رمحة اهللا وتفتح علينا أبواب رمحته باستمرار. دائما
 أن خيتاروها هلذا عليهميب اليت جيب ما حقيقة املغفرة للمؤمنني، وما هي األسال. تعاىل لاللتزام باحلسنات

  : ذا الشأن�الغرض وكيف جيب أن يستغفروا ربهم؟ يقول املسيح املوعود 
املعىن األصلي واحلقيقي لالستغفار هو التماس املرء من اهللا أال يظهر ضعفه البشري للعيان، وأن يسند "

. وتعين الستر" غفر"كلمة االستغفار مستقاة من مصدر .  ويحيطها بدائرة محايته ونصرتهاُهللا فطرته بقوته
ولكن املعىن احلقيقي والصحيح هو أن ينقذ ... فمعناها أن يغفر اهللا تعاىل بقدرته ضعف املستغِفر الفطري

 علمه ونورا من نوره، ألن اهللا تعاىل بقوة ألوهيته املستغِفر من ضعفه الفطري، ويقويه بقوته ويهبه علما من
اهللا تعاىل مل يتخلّ عن اإلنسان بعد خلقه بل كما هو خالق اإلنسان وخالق كافة قواه الداخلية واخلارجية 

أيضا أي " القيوم"فلما كان اسم اهللا . كذلك هو قيوم اإلنسان أيضا، أي يقيم بسنده اخلاص جلَّ ما خلقه
اإلنسان نتيجة خالقية اهللا فعليه أن حيمي مالمح خلَِقه من الفساد  وولد ،قيوم املخلوقات بسنده اخلاص
  ."بواسطة قيوميته سبحانه وتعاىل

 أجل من فعلُه عليه ينبغي ماذا. باالستغفار نصيحِته خالل من ولُبيت لإلنسان طبيعية حاجة هناك فكانت
 رد الروحانية؟ باحلالة متتعه ولدوام تعاىل اهللا قيومية من نصيبا وألخذه والضالل، االعوجاج من نفسه إنقاذ
  .باالستغفار عليكم: فقال عليه تعاىل اهللا

 واطلبوا باالستغفار تلتزموا أن وهي املذكورة بالروح التحلي إىل تنبيه هو إمنا املغفرة نيل إىل فالتوجيه
 بوجه رحيما يكون تعاىل اهللا إن. رمحته من دائما نصيبا تنالوا أن تريدون كنتم إن تعاىل اهللا من املغفرة
 نصيبا منه اجلميع ينال عام فيض أحدمها نوعني؛ على عباده على رمحته فيوض فتجري األيام هذه يف خاص
 ممن نكون أن تعاىل اهللا فندعو احملسنني، خيص وهو خاص فيض وثانيهما مؤمن، غري أم مؤمنا كان سواء

 االستفاضة أجل من احلسنة لألعمال القوة الكتساب ىيسع أن املؤمن وعلى. الفيض هذا من حظا ينالون
 قوة وينال االستغفار، مالزمته خالل من تعاىل اهللا نور من بنور حيظى أن عليه كما احملسنني، خيص بفيض

 حضن يف يقع أو تعاىل، اهللا نور من حرمانه جراء الظلمات يف يتيه ال حىت وذلك وجل عز قوته من
 ترافق مل إن وشديدة قوية تكون الشيطان هجمات ألن وذلك تعاىل، اهللا وةبق استفاضته بعدم الشيطان
 بقوة اإلنسان ليتقوى جدا ضروري االستغفار فإن ذلك ألجل به، وحتيط تغطيه اليت تعاىل اهللا قوة اإلنسان

  .الشيطان هجمات يتجنبو تعاىل اهللا
 اهللا بقوة والتقوي الضعف هذا ركلتدا االستغفار من له بد وال ضعيف، اإلنسان بأن :حضرته قال
 كسب على الثبات أجل من تعاىل اهللا سند إىل حيتاج اإلنسان بأن السالم عليه املوعود املسيح قال. تعاىل

 تعاىل واهللا. السند هذا بدون شيئا حنرز أن نستطيع وال ورمحته، تعاىل اهللا بأفضال الدائم والتمتع احلسنات



 احلسنات على الدوام أجل من إليه نستند أن إىل حباجة أننا هذه صفته إىل نبهنا وبذلك قيوما نفسه مسى قد
 فالبد ما شيء على الدوام أردنا إذا أننا ختربنا القيومية اهللا صفة وإن ومغفرته، رمحته من دائم نصيب وأخذ

 السند هذا عن نعرض ال بأن تعاىل اهللا يوصينا. إليه نتوجه أن لنا والبد القيوم، اإلله هذا إىل نستند أن لنا
 أن فينبغي. قوي سند وإنه أيضا، اآلخرين ويقيم بذاته يقوم فإنه ودائم، قائم اهللا إن. دائم سند هو الذي
 حققنا قد نكون وبذلك استطاعتنا، قدر باالستغفار فحسب فيها نقوم أن تعين ال الثانية العشر أن نفهم

 عباده من تعاىل اهللا اقترب قد رمضان حبلول أنه وهي النقطة هذه إىل اهللا صلى النيب نبه بل املقصود،
 من إياه مستغفرين تعاىل اهللا محاية يف تدخلوا أن عليكم ولكن أكثر، والدعوات الصيام إىل تنتبهون وبالتايل

 هذه معكم تدوم أن وحاولوا الفطري، ضعفكم وتغطية اهللا رمحة من دائم حظٍّ وأخِذ حسناتكم دوام أجل
 الثانية العشر ألن اهللا مغفرة طالبني التفكري ذا الثانية العشر من مررنا قد نكون أن تعاىل اهللا ندعو. احلالة

 والقوة تعاىل اهللا من به حظينا الذي النور يدفعنا أن آملني األواخر العشر يف اآلن وندخل اآلن، انتهت قد
  .اهللا بإذن رضاه جنات نيل إىل منه اكتسبناها اليت

 رداء اإلنسان يرتدي عندما ذلك فيتحقق النار من عتق أا األواخر العشر عن اهللا صلى النيب قول أما
 هذا ملثل فالبد عليهما، يثبت مث -والقوة النور اهللا من يكتسب أي- والقوة النور منه وينال تعاىل اهللا رمحة
 اإلنسان كان إذا. ووهاب معطاء إنهف أجر، بال أحد عمل تعاىل اهللا يترك لن. تعاىل اهللا قرب ينال أن العبد

 بأنك له يقول ال أو فحسب جهنم يف إلقائه بعدم تعاىل اهللا يعده فال تعاىل اهللا لوجه احلسنات يكسب
هؤالء بأعمال رضي قد تعاىل اهللا أن إىل يشري" النار من عتق "اهللا صلى النيب قول بل النار من جنوت 

 كسب على املداومة أجل من باالستغفار والتزمتم الدوام، على اهللا استغفرمت فإن. باجلنة ويبشرهم
 أغلقت اليت- جهنم أبواب فإن األمور هذه على واملداومة للثبات تعاىل اهللا بأهداب وتشبثْتم احلسنات،

 الثالثني األيام هذه يف عباداتكم إن بل فحسب رمضان يف أمامكم مغلقة تبقى لن -رمضان حبلول
 أمامكم تغلق سوف واالستغفار التوبة ومالزمتكم والواجبات للحقوق وأداءكم لعهودكم وحتقيقَكم

  .لألبد جهنم أبواب
  .وجهنم اجلنة حقيقة لتوضيح السالم عليه املوعود املسيح كالم من مقتبسا لكم أقدم

 املرء باإلميان اليقيين بوجود اهللا تعاىل ما هو اهلدف من الدين؟ إمنا اهلدف هو أن يتحلى: �يقول 
 هللا تعاىل ألن هذه هي اجلنة احلقيقية اليت الذايتوصفاته الكاملة، فينجو من أهواء النفس ويتولد لديه احلب 

 والبعد عنه وعدم حبه حبا صادقا هو حقاإن اجلهل باهللا .  بشىت األساليبيتظهر للعيان يف العامل األخرو
  . يف العامل اآلخر بأنواع وأقسام خمتلفةالذي سيظهر قيقة اجلحيم يف احل



. فنحن حباجة إىل أن نفهم نقطة أن النجاة من اجلحيم تبدأ من هذا العامل، وتنال اجلنة أيضا يف هذا العامل
  . أساليب وأنواع خمتلفة يف العامل األخرويبوسيحظى اإلنسان بتأثرياما الواسعة النطاق 

اإلنسان الصادقة باهللا تعاىل والتوبةُ واالستغفار جتعل اإلنسان حيظى باجلنة يف هذه الدنيا إذًا، إن عالقة 
وإن عدم إنشاء املرء عالقة صادقة مع اهللا . غري أن إنعاماا العظمى سيناهلا يف العامل الثاين كما قلت آنفا

 قصدا منه، وهذا ما يؤدي إىل �تعاىل وعدم طلبه رمحة اهللا وغفرانه باستمرار مبنـزلة معصية أوامره 
  .سخط اهللا تعاىل

إن حقيقة اجلنة :  هذا األمر بكل وضوح يف ضوء القرآن الكرمي فقال�لقد بين املسيح املوعود 
لقد قال فيه بوضوح تام أن هذه السلسلة تبدأ . آخرواجلحيم كما بينها القرآن الكرمي مل يبينها أي كتاب 

أي ينال املرء إحدى اجلنتني يف هذه الدنيا ألن  ... �وِلمن خاف مقَام ربِه جنتاِن�: من هذا العامل فقال
ب السيئات، والسعي إىل السيئات خيلق يف قلبه قلقا واضطرابا وهو جهنم خطرية خشية اهللا متنعه من ارتكا

أما . إن خشية اهللا متنع عن السيئات، فإذا امتنع املرء من السيئات فكأنه نال اجلنة يف هذه الدنيا(. حبد ذاا
قرار يف أي مكان فمرتكب السيئات ال ينال السكينة وال. السيئات فيخلق يف القلب قلقا واضطرابااقتراف 

  .)بل يكون عرضة الضطراب دائم، فبارتكاب السيئات خيلق اإلنسان اجلحيم لنفسه
ولكن الذي خياف اهللا تعاىل جيتنب السيئات وينجو من هذا العذاب واألمل : �فيقول املسيح املوعود 

أي إذا كبت اإلنسانُ عواطفه وأهواء نفسه خشية (. النفسالذي ينتج عن أَسر الشهوات وعبودية أهواء 
جمتنبا األشياء (ويتقدم يف اإلنابة إىل اهللا بإخالص .. )هللا فهو ينجو من أسر الشهوات وعبودية النفس

 . فيعطى نتيجة لذلك متعة وسرورا، وبذلك تبدأ حياته يف اجلنة من هذا العامل) املذكورة
 هنا كيف ميكن احلصول على حياة اجلنة يف هذه الدنيا وكيف ميكن �وعود إذًا، فقد بين املسيح امل

 أنه املراد من اجتناب اجلحيم واحلصول على اجلنة �فقال . السعي للحصول على اجلنة يف العامل اآلخر
ت اجلنة أو اجلحيم األخروية فقط بل املراد منه هو اجلنة واجلحيم يف هذه الدنيا حبسب القرآن الكرمي ليس

 يقول بأن �وال ميكن للمرء اجتناب اجلحيم إال إذا خشي اهللا تعاىل كما ذُكر من قبل أن النيب . أيضا
فإذا كان لديه شعور أن اهللا تعاىل يراه فهذا . اىل يراهاحملسن احلقيقي هو الذي ينتبه دائما إىل أن اهللا تع

ومن اجتنب السيئات فقد جنا من اضطراب . الشعور خيلق اخلشية يف قلبه وبالنتيجة جيتنب املرء السيئات
 فيكون مذعورا ،خذوا السارق مثال أو غريه الذي يرتكب فعال منكًرا آخر بأية طريقة كانت. القلب أيضا

 بأن هذا اخلوف يكون مبنـزلة اجلحيم �فيقول املسيح املوعود .  به، أو تشوه مسعتهمن أنه قد يبطش
والذي يرتكب السيئات . فالذي خيشى اهللا تعاىل حيظى باجلنة يف هذه الدنيا ويف العامل اآلخر أيضا. له

  . يف هذه الدنيا ويف العامل اآلخرويكون عرضة لشهوات النفس جيلب على نفسه جحيما 



إذًا، إن منتهى الكالم .  هو اجلحيم�إن اإلنابة إىل اهللا واإلخالص له هو اجلنة، والبعد عنه : �فقال 
  . شيته وتقواه نصب عينيه دائما اجلحيم هو أن يعمل املرء بأوامر اهللا وجيعل خمنللنجاة 

 يف هذا احلديث الوجيز ثالثة أشياء ووجه األنظار إىل نيل رمحة اهللا تعاىل، �باختصار، قد ذكر النيب 
 كذلك لفت األنظار إىل االستغفار للثبات عليها، فقال بأنه إذا متكّن اإلنسان من ذلك كان كل عمل من

 السيئاِت وتتولد لديه الرغبة يف كسب  منأعماله ناجتا عن جعله رضا اهللا تعاىل نصب عينه، فينفر
 يف الدنيا � اجلحيم، وحيظى جبنته عناحلسنات، وتسري بركات رمضان يف حياته بصورة دائمة، ويبعد 

  . �واآلخرة حائزا على رضاه 
 إىل أمر آخر أيضا للحصول �لقد وجه النيب . فعلينا أن جنعل هذا األمر يف بالنا دائما وأن نفكّر حبسبه

 � على رضا اهللا تعاىل يف العشر األواخر من رمضان ولسالمة اإلميان دائما وللثبات على التقوى، وهو أنه
 . بشر بليلة القدر يف العشر األواخر

 فقد ورد يف رواية عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَالَ من صام رمضانَ 
ا تم لَه ا غُِفرابِتساحا وانِبِهِإميذَن ِمن مقَدا تم لَه ا غُِفرابِتساحا وانِر ِإميلَةَ الْقَدلَي قَام نمِبِه، وذَن ِمن مقَد .

صيام رمضان لأمهية كبرية لليلة القدر ولكن هناك ال شك أن ) صحيح البخاري، كتاب صالة التراويح(
ا الذنوب ولكن تكون أمامها أعمال سابقة أيضا وكذلك صحيح أا ليلة تغفر فيه. أيضا األمهية نفسها
قال اهللا تعاىل هذه هي الشروط الضرورية، أي صيام رمضان وليلة القدر .  لرمضاناأعمال ثالثني يوم

يتم تقصري يف األيام املاضية فال بد أن حصل أي إذا ف. نوب مشروطة باإلميان واالحتسابواالستغفار للذ
مل يقل النيب صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بأن من نال ليلة القدر فقط غُفرت .  األيام األخرية إلزالته يف هذهالسعي

ذنوبه بل قال من يقضي صيامه وليلة القدر يف حالة اإلميان حماسبا نفسه فهو يستطيع أن يأمل غفران اهللا 
  . تعاىل

 ا وضع اهللا تعاىل هذه الشروط جعلمؤمن كثريا من القيود والشروط، وحيثملإن اهللا تعاىل وضع ل
 إىل مستوى إمياننا باهللا أيضا ننتبه كثريالذا جيب أن .  بني اإلميان واألعمال الصاحلة قوية صلةهنالك

  . وكذلك إىل األعمال الصاحلة
لَِّذين ِإذَا ذُِكر ِإنما الْمؤِمنونَ ا: بين اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي عالمات كثرية للمؤمنني، مثال هذه العالمة

مهقُلُوب ِجلَتو يشعر كل حني أن العمل بأحكام اهللا تعاىل فعالمة املؤمن هي أن) ٣ :األنفال. (اللَّه 
خيشى اَهللا تعاىل فورا ويسعى لما يذكَّر بشيء باسم اهللا تعاىل كو. أن اهللا تعاىل أمرنا بكذا وكذاضروري، و

هللا تعاىل يف عدة أماكن لكسب األعمال الصاحلة لوجه اهللا وأداء حقوق فما دام قد ورد أمر ا. للعمل به



 ملرء إىل ذلك باسم اهللا تعاىل وملوإذا دعي ا.  كل حنينصب أعيننا هذا األمرفال بد أن نضع اآلخرين، 
  ؟ يدخل يف فئة املؤمنني حبسب هذه اآلية؟ أو إذا مل نتوجه حنن فهل نعد مؤمننيفأىن له أن يتوجه إليه 

قال صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لو صام كل شخص أو أمضى ليلة القدر حماسبا نفسه وناظرا يف حالة إميانه 
إذن، فربكات رمضان وليلة القدر مشروطة كما قلت يف بداية اخلطبة أن أحكام اهللا . غُفرت له ذنوبه

 ومع ذلك إذا ادعى صب حقوق اآلخرينفإذا كان إميان اإلنسان ضعيفا وهو يغ. ورسوِله تكون مشروطة
 فقد أكرمه ، انقالبا تاما يف حالتهوأحدثت عليه طرأت ، فال بد أن حالة خاصة للدعاء رأى ليلة القدربأنه

وإن مل يكن . اهللا تعاىل بفضله اخلاص ورمحته، وهذا يقتضي منه أن يعمل بأحكام اهللا ثابتا على هذه احلالة
اشترط هلذه ة القدر قد يكون هو خداع النفس، ألن النيب صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كذلك فما زعمه ليلاألمر 
  .  اإلميان وحماسبة النفساحلالة

نحصر يف ليلة معينة فقط بل هلا تفهذه النكتة بينها املسيح املوعود عليه السالم أمامنا بأن ليلة القدر ال 
 والثالثة هي تلك الساعة اليت ، تأيت يف رمضان، والثانية هي زمن نيباألوىل هي تلك الليلة اليت. ثالثة صور

 ويبعد عن نفسه مجيع ، من أوساخ الدنيا وقذاراا ويقوم على اإلميان بثباتويتخلصيتطهر فيها اإلنسان 
حنا ممن خيلصون هللا فهذه هي ليلة القدر اليت إذا تيسرت لنا وأصب.  فهي ليلة القدر له،السيئات حماسبا نفسه

.  أحرزنا هدفنا الذي أمرنا اهللا تعاىل بإحرازهفنكون قدتعاىل ويعملون بأحكامه ويرفعون مستوى عبادام 
 علينا حنن الذين فيجب.  الدعاء لناولو حصلنا على مقامنا هذا ألصبح كل يوم وكل ليلٍة ساعةَ استجابِة

علَيِه وسلَّم أن نحدث إنقالبا يف حالتنا ونوصل إمياننا إىل ذلك املستوى  الصادق للنيب صلَّى اللَّه باحملبآمنا 
الذي يصبح فيه كل قول لنا وكل فعل لنا لنيل مرضات اهللا تعاىل، ونصبح ممن يقضون حيام حماسبني 

ي ساعة اليت ههذه ليلة القدر ب حيظى الكثري مناقدر اهللا تعاىل أن . أنفسهم وتدوم فينا بركات رمضان
 واليت قال النيب صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بأن نتحراها يف العشر األواخر، وأن يكون حصوهلا ،استجابة الدعاء

 فيها، وأن تغفر مجيع ذنوبنا السابقة وأن خيلق اهللا وزيادتنامدعاة لسلوكنا على دروب الصالح والتقوى 
  آمني .  ارتكاب الذنوب يف املستقبل أيضاتعاىل بفضله اخلاص فينا قوة وقدرة تجنبنا

  
����� 


