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وقفات االعتكاف 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل وسلم على خير 
البرية أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد:- 

فم��ا أجم��َل أن يستش��عر المس��لم، وهو يف 
بيت من بيوت اهلل، منقطعًا عن الدنيا كلها، أنه 
يف تلك الح��ال قريب من اهلل تعال��ى يمد يديه، 
يس��أله فُيعطيه، و يعبده فيقبل منه، فما أس��عده 
وهو يتنق��ل يف الخيرات واألعم��ال الصالحة، 
فيم��ا بينه وبي��ن اهلل تب��ارك وتعال��ى، ذلكم هو 
المعتك��ف، خرج م��ن الدنيا كله��ا وأقبل بقلبه 
على اهلل، ولزم بيًتا من بي��وت اهلل تعالى، راكًعا 

وساجًدا وقارًئا وذاكًرا وداعًيا وعابدًا.
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ولن��ا م��ع المعتك��ف، واالعت��كاف خمس 
وعش��رون وقفة، لعلها تكون زاًدا لنا جميًعا يف 

أثناء تلك العبادة العظيمة.
الوقفة الأوىل: االعتكاف هو لزوم المس��جد 
لطاعة اهلل تعالى، فهما ركنان أساسيان يف التعريف، 
فاألول اللزوم للمكان، والثاين وهو الهدف من ذلك 
هو الطاع��ة وترك كل م��ا ُيضادها من أم��ور الدنيا، 
فالمعتك��ف منقطع لعب��ادة اهلل تب��ارك وتعالى، وما 

ُيعين عليها من أكل وشرب وحاجة ونحو ذلك.
الوقف��ة الثانية: إن س��نة االعت��كاف ثابتة 
ع��ن النب��ي × ومتواترة، ويف لزومه��ا وإحيائها 
إحياء للسنة، ودعوة إليها ونشر لها، يقول اإلمام 
الُزه��ري $: )عجًبا لمن ت��رك االعتكاف مع 
أن النبي × ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه 

اهلل تعالى( فاحرص عليها وفقك اهلل.
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الوقف��ة الثالثة: لالعت��كاف آداب ينبغي 
مراعاته��ا، ألن حقيق��ة االعت��كاف ه��و جم��ع 
القلب عل��ى اهلل، فيتعي��ن أن ُيقبل على ش��أنه، 
ويت��رك ماال يعني��ه، وينش��غل بعبادات��ه القولية 
والعملية، ويجتنب الصخب والجدال والمراء 
والغيب��ة ونحوه��ا، ويستش��عر يف كل لحظات��ه 
عالقت��ه بربه، ويحرص على ت��رك الُفضول من 
المآكل والمش��ارب والنظر والكالم والس��مع 
والمن��ام، فيأخذ حاجته منه��ا، ألنها أيام قالئل 

معدودة وتنتهي.
الوقف��ة الرابع��ة: ح��اول قب��ل دخول��ك 
للمعتَكف أن ترس��م برنامًجا يكون ُخطة عمل 
ل��ك يف اعتكاف��ك، واح��رص يف برنامج��ك أن 
يك��ون إيمانيًّا بحًتا، أم��ا الجوانب األخرى فقد 
تجدها يف وقت آخر، واحذر قاطع الطريق وهو 
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وس��ائل التواصل، وإذا تس��امحت مع نفس��ك 
فيها، فقد ال تش��عر بضياع ذلك الوقت الثمين، 

فإن رغبت السالمة فال تصحبك يف اعتكافك.
الوقفة اخلام�سة: االعتكاف عبادة عظيمة 
وقد يصحبها نوع من المشقة ألنها على خالف 
المعت��اد، فه��ي تحتاج إل��ى الصب��ر والتحمل، 
ودفع الس��آمة والملل، فش��جع نفسك وحّفزها 
باس��تحضار األجر المترتب عل��ى االعتكاف، 
وصّبره��ا علي��ه، ف��إن النف��س ُتزاحم��ك بتركه 
وقطعه، أو قطع بعضه، فخذها بالعزيمة والقوة.

الوقف��ة ال�ساد�س��ة: يف االعت��كاف تربي��ة 
للنفس، وقرب من اهلل تعالى، وتحصيل للحسنات، 
وتكفير للس��يئات، ومجالس��ة للمالئكة الكرام، 
وتبكي��ر  األَُول،  الصف��وف  عل��ى  وُمزاحم��ٌة 
للص��الة، وُمكث بعدها، وعبادات يتلو بعضها 
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بعضا، وال ش��ك أن هذا وأمثال��ه ُيعطي النفس 
تربي��ة إيمانية قوية، مما يكون له األثر اإليجابي 
عل��ى س��لوك المعتكف بعد ذلك، الس��يما إذا 
صاحب ذلك استشعار وخشوع، فما أسعده يف 

تلك اللحظات.
الوقفة ال�س��ابعة: على المعتكف أن ينّوع 
يف الطاع��ات، حتى ال يمل، فالص��الة والدعاء 
والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والقرآن 
والتأم��ل والتفّك��ر والدعوة والصدق��ة وغيرها 
كثير، كلها عبادات عظيمة ، ليجعل المعتكُف 
ل��ه م��ن كل ش��يء نصيًب��ا ُيناس��به، ولينفذه��ا 

بحضور قلب ليعظم أجره وثوابه.
الوقف��ة الثامنة: حينم��ا يعتكف البدن يف 
المس��جد، ويخرج القلب عن االعتكاف فهذه 
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مش��كلة كبيرة قد تنُقص من أج��ر االعتكاف ، 
تدخ��ل من خاللها س��لبيات االعتكاف، أما إذا 
اعتكف القلب فهذا هو الشأن والمقصد، ومن 
ِس��مات اعتكاف القلب، الشعور واالستشعار 
ومحاول��ة إصالحه، وتعظيم اهلل تعالى، وليعلم 
بأن اهلل يراه، ويف هذه الحال س��يكون العتكافه 

األثر الواضح يف جميع شؤونه وسلوكه.
الوقف��ة التا�س��عة: ه��ل يتج��ّزأ االعتكاف؟ 
أفضله أن يكون جميع العشر، ولكن ال يعني هذا 
أال يعتكف ش��يًئا منها، إن كان ال يستطيعها كلها، 
فق��د ذك��ر بعض أه��ل العل��م أن أقّله ي��وم وليلة، 
وذكر آخرون ما هو أقل من ذلك، حتى قال بعض 
أهل العلم أقّله س��اعة، واألمر واسع وهلل الحمد، 

فاعتكف ما تستطيعه، فأنت على خير عظيم.
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الوقف��ة العا�س��رة: يق��ول بعضه��م كن��ت 
أنظ��ر إل��ى المعتكفي��ن كل س��نة، ويف ظني أنه 
ش��اقٌّ جداًّ، فعزمُت على مشاركتهم يف إحدى 
الس��نوات، فما علمت أنني سأجد تلك الراحة 
والطمأنين��ة التي وجدُته��ا، فعزمت أن أعتكف 
ْب -أخي الكريم- االعتكاف،  كل س��نة، فجرِّ
ولو بعض الوقت، لتجد ما وجده اآلخرون من 

اللذة والطمأنينة والراحة .
الوقفة احلادية ع�سرة: من مقاصد وفوائد 
االعتكاف للعشر كلها، أن المعتكف قد أدرك 
ليل��ة القدر قطًعا -ب��إذن اهلل تعال��ى- ألنه أحيا 
جميع الليالي، قائًما م��ع اإلمام حتى انصرف، 
م��ع ما يصاحب ذلك من أعم��ال عبادية فردية، 

فيا بشراه ويا قرة عينه يف ذلك.
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الوقفة الثانية ع�سرة: إذا تعارض االعتكاف 
مع رعاية األوالد، فال ش��ك أن النفع المتعدي 
ُمق��دم، وه��و تربي��ة األوالد، نظ��رًا لوجوب��ه، 
ويبقى مجال االعتكاف الجزئي مفتوًحا، وهو 
اعتكاف��ه بعض األيام واألوق��ات، مع ما يمكن 
من العبادات األخ��رى المطلقة، فمن كان هذا 
دأب��ه فه��و على خي��ر عظيم، فيك��ون جمع بين 
األمرين، الس��يما إذا جع��ل ألوالده برنامًجا يف 
العشر، وأش��رف عليه فستأتيه األجور العظيمة 

بإذن اهلل تعالى.
الوقف��ة الثالث��ة ع�س��رة: ح��اول أن ت��دل 
غيرك على االعتكاف، وأن ُتش��جعه وُتحّفزه ، 
واعل��م أن لك مثل أجره، فقد قال عليه الصالة 
والسالم: »الدال على الخير كفاعله« رواه مسلم.
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وهذا ربح واضح وكبير، بجهد قليل، وهو 
توفيق من اهلل تعالى لبعض عباده.

الوقف��ة الرابع��ة ع�س��رة: إن م��ن أخط��ر 
اللس��ان،  جارح��ة  االعت��كاف،  يف  الج��وارح 
أع��راض  ال��كالم، والخ��وض يف  فإطالق��ه يف 
الناس، مصيبة عظيمة، فيجمع ذلك المعتكف 
حسنات من خالل أعماله ثم يوّزعها على غيره 
م��ن خالل لس��انه، فاح��ذر ذلك أش��د الحذر، 
واحترس من آفات اللس��ان كل وقت، السيما 

زمن االعتكاف.
الوقفة اخلام�سة ع�س��رة: يجوز للمرأة أن 
تعتك��ف، كما يج��وز للرجل، حي��ث اعتكف 
أزواج النبي ×، لكن هذا مشروط بأمن الفتنة، 
وإذن وليه��ا ، وعلى الم��رأة والرجل إذا اعتكفا 
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أن يتعرفا على أحكامه وآدابه، ويستشعرا أنهما 
فع��ال ذلك ابتغاء مرض��ات اهلل، فال ُيخالط هذا 

الهدف ما ُيضاده.
الوقفة ال�ساد�سة ع�سرة: قبل أن تعتكف اقرأ 
ا  عن أحكام االعتكاف وآدابه وثمراته، لتعيشها جوًّ
��ا، لتجمع بين العلم  عمليًّا بع��د معرفتك لها نظريًّ
والعم��ل، فالعل��م والمعرفة م��ن مفاتيح تصحيح 

العبادة، وسالمتها من اآلفات واألخطاء.
الوقف��ة ال�س��ابعة ع�س��رة: عن��د اعتكاف 
أن  يتعي��ن عليه��م  م��ن األصدق��اء  مجموع��ة 
ُيفرق��وا بين االعتكاف وغي��ره، من حيث كثرة 
والفض��ول  والِخلط��ة  الجانبي��ة،  األحادي��ث 
األخرى، فإن ما عاش��وا علي��ه قبل االعتكاف، 
قد ال ُيناس��ب أثناء االعت��كاف، فلكل حالة ما 
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ُيناس��بها، وليعل��م هذا كل ف��رد منهم بحيث ال 
ُيشّوش على نفسه، وال على غيره، واألحاديث 

الجانبية يجر بعضها بعضا.
الوقف��ة الثامن��ة ع�س��رة: إن م��ن قام على 
خدمة هؤالء المعتكفين، فإنه ُمحس��ن، وليهنأ 
المحس��ن ولُيبش��ر برحم��ة اهلل تب��ارك وتعالى 
ومحبته ومعّيته وعونه وإحسانه له، فهذه خمسة 
أمور من الجزاء له��ؤالء العاملين ،كما ورد يف 
النصوص الشرعية عن اإلحسان والمحسنين، 

فليحتسبوا وليخلصوا أعمالهم هلل تعالى.
الوقفة التا�س��عة ع�س��رة: إن م��ا يتبقى من 
المس��اجد  المعتكفي��ن -خصوًص��ا يف  طع��ام 
الكبي��رة ذات العدد الكثي��ف-، يجب أن ُيوَلى 
اهتماًما يف إيصاله للمحتاجين فهم يف االنتظار، 
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بخ��الف م��ا يفعل��ه بع��ض الن��اس ويضع��ه يف 
الب��راري أو للبهائ��م، أو ق��د يمتهن��ه بعضه��م 
ا  م��ع النفايات األخ��رى، علًما أنه مناس��ٌب جدًّ

لالستهالك اآلدمي، فلُيالحظ هذا.
الوقف��ة الع�س��رون: إن من روح االعتكاف 
تخلية القلب هلل تعالى، واإللحاح يف طلب عفوه 
ورضاه، قال عط��اء: »مثل المعتكف كرجل له 
حاجة إل��ى عظيم، فجلس عل��ى بابه ويقول ال 
أب��رح حتى تقضي حاجت��ي« وهلل المثل األعلى 

فاستشعر هذا ليذهب عنك الملل والمشقة.
الوقفة احلادية والع�سرون: يقول سماحة 
الش��يخ ابن باز $ تعال��ى: »إذا كانت الروح 
تعمل فإن الج��وارح ال تكِل« طّبق تلك العبارة 
يف اعتكاف��ك، وجميع ش��ؤونك العبادية فإنك 
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حينها س��تتذوق طعم العبادة ولذتها وس��تقوى 
عزيمتك على أدائها .

الوقفة الثانية والع�س��رون: اجعل عملك 
ا، فإن��ه أدع��ى للقب��ول، ف��ال تنش��ر أخبار  س��رًّ
اعتكافك بعد رمضان، وتقول فعلنا كذا وكذا، 
وحص��ل كذا وكذا، ونحو ذلك، فإن الش��يطان 
حري��ص على ضي��اع تل��ك الثمرة م��ن العبادة 

وإفسادها يف الرياء والسمعة .
استش��عر  والع�س��رون:  الثالث��ة  الوقف��ة 
باعتكافك من��ة اهلل تعالى عليك، ورحمته بك، 
حيث وفقك لالعتكاف، وق��د منع منه الكثير، 
وأكثر من الحمد والشكر هلل رب العالمين، فإن 

المزيد على أثره ژ ڦ  ڦ  ڄ ژ.
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الوقفة الرابعة والع�سرون: إن اإلكثار من 
االستغفار حال االعتكاف مطلب عظيم، وهذا 
إحس��اس بالتقصي��ر وطلب للمغف��رة والعفو، 
فأن��ت قريب ج��ًدا؛ ألنك عب��ده ويف بيته، وبين 
يديه، وهو كريم وحليم وعفو وغفور ورحيم، 

فما أقربك منها فاْلَهْج بها كثيًرا.
الوقفة اخلام�س��ة والع�س��رون: يف دعواتك 
حال اعتكافك، احرص على اإللحاح، وجوامع 
الدعاء مس��تحضًرا آداب الدعاء، فإنك تخوض 
اهللَ  فاس��أل  اهلل، وغفران��ه وعطائ��ه،  يف رحم��ة 
تعالى كثيًرا، وُعم وُخ��ص، وكن على يقيٍن من 
اإلجابة، واجعل ظنك حس��نًا بأن اهلل تقّبل منك 

جميع عملك، فإن اهلل تعالى عند ظن عبده به.
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أخ��ي الكريم ما أطيب تل��ك اللحظات، وما 
ألّذ تلك الساعات، عندما تكون من الذين نصبوا 
أقدامه��م، وقاموا بي��ن يدي اهلل تعال��ى، وعّفروا 
جباهه��م، تعظيًم��ا ل��رب العالمي��ن، فم��ا ظنك 
بغن��ي كريم دع��اك، ووع��دك لُيعطي��ك، ويقبل 
من��ك، وهو ال ُيخل��ف الميع��اد، فاعتق��د العزم 
الكامل على أداء تلك العبادة العظيمة، وهي أيام 
معدودات، واجعل ش��عارك )لن يسبقني إلى اهلل 
أحد( ف��إن أعمالك، -ومنها اعتكافك- س��بٌب 

عظيم للثبات على دين اهلل تعالى.
عب��اده  م��ن  يجعلن��ا  أن  تعال��ى  اهلل  نس��أل 
المفلحي��ن، الذي��ن ال خ��وٌف عليه��م وال هم 
يحزن��ون، وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد 

وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 وقفات ليلة القدر

إن الزم��ان يتفاضل بعضه عل��ى بعض، كما 
تتفاضل البقاع واألعمال واألش��خاص بعضهم 
عل��ى بع��ض، فهاهي ليل��ة القدر، ع��دد محدود 
م��ن الس��اعات كغيرها م��ن حيث الزم��ن، لكن 
من س��عة فض��ل اهلل ورحمته على عب��اده جعلها 
ُتس��اوي عشرات الس��نين، فهي أفضل من ثالث 
وثمانين س��نة وأربعة أش��هر، فاللهم لك الحمد 
كثي��ًرا، ولك الش��كر كثيًرا، كما ُتنع��م كثيًرا، فيا 
إخوتي الكرام، هل لكم يف مناس��بة تس��تدركون 
فيها ما فات من أعماركم؟ هل لكم يف س��اعات 
ُتضاعف األعمال فيه��ا أضعاًفا كثيرة؟ هل لكم 
يف ليل��ة إن وافقتموه��ا أخرجتكم م��ن ذنوبكم؟ 
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هل لكم يف ليلة هي أفضل من عش��رات السنين؟ 
إنها ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر 
خير من ألف شهر، من ُحرم خيرها فهو المحروم 

ولنا مع هذه الليلة الكريمة وقفاٌت عدة:
الوقف��ة الأوىل: ه��ذه الليل��ة ه��ي خاصة 
به��ذه األم��ة، فض��اًل م��ن اهلل تعال��ى ورحم��ة، 
حي��ث كانت أعمارهم أقصر م��ن أعمار األمم 
الس��ابقة، فتفّضل اهلل تعالى عليهم بما يلحقون 
به من س��بقهم من األمم، فاستثمر أخي الكريم 
ه��ذا الفض��ل الرب��اين أش��د م��ا تس��تطيعه م��ن 
االستثمار، فهي ليست وقًتا طويال، هي ليلة من 
ليالي مع��دودات وتنتهي، فاجتهد يف موافقتها، 
واح��رص عليه��ا م��ن خ��الل تهيئة األس��باب 
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المعين��ة، والتخل��ص م��ن العوائ��ق والعوال��ق 
المشغلة فستوفق بإذن اهلل تعالى.

الوقف��ة الثاني��ة: م��ن برك��ة ه��ذه الليل��ة 
أن المالئك��ة تعُم��ر األرَض فيه��ا، وتغُمره��ا، 
فيتواف��د س��كان الس��ماء على س��كان األرض 
من المؤمني��ن، فتنزل المالئكة، وينزل جبريل، 
يهبطون من الس��ماوات إلى األرض، ويؤّمنون 

على دعاء المس��لمين، ق��ال اهلل تعالى: ژ ٿ  
ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ      ڤ     ژ   فه��ل ه��ذا 
الحدث س��ُيغير فيك إلى اس��تثارة الهمة العالية 

للتفاعل يف تحصيل المكاسب العظيمة؟.
الوقف��ة الثالث��ة: خ��رج النب��ي × لُيخبر 
الناس بليلة القدر، فتالحى رجالن ، فُرفع العلم 
به��ا، فلم ُيخبرهم، ويف هذا من ُقبح المش��احنة 
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ومضّرته��ا وس��وئها م��ا اهلل ب��ه علي��م، ولك��ّن 
إخفاءها لعله خير من جانب آخر، حتى يجتهد 
الناس يف جميع تلك الليالي، فيحصلون عليها 
وعل��ى غيرها، فمن اجتهد ليالي العش��ر كلها، 
فإنه سُيوفق إليها بإذن اهلل تعالى، وما أيسر ذلك 

على من وّفقه اهلل إليه.
الوقف��ة الرابعة: إن إحياء ه��ذه الليلة إيمانًّا 
واحتس��اًبا، هو س��بب لمغفرة الذن��وب، قال عليه 
الص��الة والس��الم: »م��ن ق��ام ليل��ة الق��در إيماًن��ا 
واحتساًبا ُغفر له ما تقدم من ذنبه« رواه البخاري ومسلم.
إن م��ن فضل اهلل أن يغفر لك ما س��لف من 
ذنوب��ك، بقيام��ك تل��ك الس��اعات المع��دودة 
خ��الل ه��ذه الليال��ي المح��دودة، إن ه��ذا لهو 
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الفضل العظيم والربح المبين، مع ما ُيكتب لك 
من أجور مقابل أعمال��ك يف إحياء هذه الليلة، 

فأنت بين كسب الحسنات وتكفير السيئات.
الوقف��ة اخلام�س��ة: المقصود م��ن إحياء 
تل��ك الليلة هو اس��تثمارها بالطاعات، فاجعل 
لك برنامًجا إيمانيا يف تلك الليالي كلها، ولكي 
تطرد الس��آمة والمل��ل، اجعله منوًع��ا فالصالة 
والدع��اء وقراءة الق��رآن وتدبره وس��ائر الذكر 
والصدقة وتعظيم الش��عائر والتفكر يف خلق اهلل 
وغير ذلك، كلها عب��ادات جليلة عظيمة، فكن 
يف كل ليل��ة متنق��اًل بين تل��ك العب��ادات، ُمغلًبا 
جان��ب الصالة، ألنها تش��مل كثيًرا مم��ا ُذكر، 

فانتبه لهذا وفقك اهلل.
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الوقفة ال�ساد�س��ة: إن من القواطع يف تلك 
الليل��ة، األحاديث الجانبي��ة الكثيرة، واالطالع 
خصوًص��ا  كثي��ًرا،  التواص��ل  وس��ائل  عل��ى 
للمعتك��ف، فإنه��ا وأمثاَلها تس��رق الوقت من 
حي��ث ال يش��عر صاحب��ه، فالحري��ص الج��اد 
ُيقلل كثي��ًرا يف تل��ك الليالي من ه��ذه القواطع 

ا. والموانع، فإن الوقت ثمين جدًّ
)إيماًن��ا  كلم��ة  معن��ى  ال�س��ابعة:  الوقف��ة 
واحتساًبا( يف الحديث، أي تصديًقا به وأن يجعل 
عمل��ه موافًق��ا للس��نة وخالًص��ا هلل تعال��ى، فهما 
ش��رطان عظيم��ان يف كل عب��ادة، فالمرائ��ي على 
خطر عظيم كما ورد يف الحديث القدس��ي )تركته 
وش��ركه( ويف حديث آخ��ر )وهو للذي أش��رك( 
ويقول النبي ×: »من عمل عمال ليس عليه أمرنا 
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فه��و رد« أي: مردود على صاحبه، فاحرص على 
اإلخالص يف عباداتك واجعلها موافقًة للسنة.

الوقفة الثامن��ة: أخي الكريم: إن الطاعة 
ق��د يصحبها نوع من المش��قة والتع��ب، وهذا 
حاص��ل، لكن��ي ألفت نظ��رك إلى أن المش��قة 
للطاعة تزول يف نهايتها، ويبقى أجرها وثوابها، 
وكذل��ك فك��ر يف المكاس��ب، لتس��هل عليك 
المتاعب، علًما أن ما تجده من متاعب وقواطع 
وموان��ع، إنما هي ابتالءات ل��ك، فاعقد العزم 
عل��ى الصبر والعمل، فإنن��ا نرجو أن يكتب اهلل 
لك حينها األجر العظي��م ، فال ُتفرط فيه مقابل 
حاجّي��ات ُيمك��ن تأجيله��ا، واعلم أن��ك كلما 
حضر قلبك، سهلت عليك العبادة، بل صارت 

لك متعة ولذة .
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الوقف��ة التا�س��عة: استش��عر عظم��ة تلك 
الليال��ي، وفك��ر يف فضله��ا، وه��ل س��ُتدركها 
م��رة أخ��رى؟، ف��إن ه��ذا وأمثاله يدفع��ك إلى 
المس��ارعة إلى اس��تثمارها، والعم��ل الدؤوب 
فيها، خصوًص��ا إذا علمت أنها لياٍل معدودات 

محدودات.
الوقفة العا�س��رة: ُس��ميت هذه الليلة ليلة 
الق��در، لعظم قدرها وش��رفها، أو ألن اهلل ُيقّدر 
فيها ما يكون خالل السنة، وهذا ُيسمى التقدير 
الس��نوي، قال ابن كثير $ عل��ى قوله تعالى 
ژٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ژ ق��ال: أي يف ليلة القدر 
ُين��زل اهلل من اللوح المحفوظ إلى المالئكة أمر 
الس��نة، وما يكون فيه��ا من اآلج��ال واألرزاق 

والمقادير األخرى.
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الوقف��ة احلادية ع�س��رة: األرجح يف ليلة 
القدر أنها متنقلة بين ليالي العشر، وليست ليلًة 
ثابت��ة على الدوام ، وه��ي يف أوتارها آكد، لكن 
أرجاها ليلة سبع وعشرين، وقد وقعْت يف عهد 
النب��ي × يف ليلة إحدى وعش��رين، ولهذا قال 
النبي ×: »تحروا ليلة القدر يف العشر األواخر 

من رمضان« متفق عليه .
الوقفة الثانية ع�س��رة: اقرأ عن ليلة القدر 
قب��ل دخول العش��ر، لتحص��ل على داف��ع ذاتي 
بإذن اهلل تعال��ى، الس��تثمارها، ومعرفة فضلها، 

ولتجمع بين العلم والعمل. 
الوقفة الثالثة ع�سرة: عليك باإلكثار من 
الدعاء يف تلك الليلة، فهي من أوقات اإلجابة، 
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تس��أم، وك��رر، ولك��ن علي��ك  تم��ل وال  وال 
بالجوامع من األدعية، فإن كل التفاصيل داخلة 

يف جوامع األدعية، ومن الجوامع قولك: ژ ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې ژ وأيًضا س��ؤال اهلل تعال��ى الجنة، وطلب 
النج��اة من الن��ار، ونح��و ذلك م��ن الجوامع، 

فاحفظ شيًئا منها، وكرره طلبًا لإلجابة.
يف  تن��س  ال  ع�س��رة:  الرابع��ة  الوقف��ة 
صالت��ك وقراءتك أن تس��أل اهلل تعالى عند آية 
الوعد، وتس��تعيذ عند آي��ة الوعيد، فإن هذا من 
مظ��ان اإلجاب��ة، فإنك س��تقرأ كثيًرا، وتس��مع 
م��ن إمامك كثيًرا، فاس��أل اهلل تعالى من فضله، 

واستعذ به من عذابه وغضبه، وال تغفل.
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الوقفة اخلام�س��ة ع�س��رة: تأّم��ل كثيًرا ما 
حجم األرباح، لو أدرك��ت تلك الليلة مجتهًدا 
فيه��ا، وتأّم��ل أيًضا حجم الخس��ارة ل��و فاتت 
عليك تلك الليلة، فقارن بين من أدركها، ومن 
أهملها، فس��تجد الفرق كبيًرا، والبون شاسعًا 
يف الربح والخسارة، لكن الذين أدركوها زالت 
أتعابهم، وحّصل��وا الخير العظيم، فهنيئًا لهم، 
وتقب��ل اهلل منهم، بخ��الف م��ن أهملوها، فقد 
فوت��وا على أنفس��هم فرص��ًة أخروي��ًة عظيمة، 

فأحسن اهلل عزاءهم، وجبر مصابهم.
الوقفة ال�ساد�س��ة ع�س��رة: يعُجم لساُنك 
ويحت��ار عقُلك عندم��ا تفكر يف ثوابه��ا، فألف 
ش��هرٍ تدرك بإذن اهلل تعالى فضلها يف سويعاٍت 
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مع��دودٍة، تقضيه��ا يف عب��ادة اهلل، مع ما يحصل 
لك من الس��كينة والطمأنينة واالنش��راح، فهل 
ُيفرط يف هذا إال مح��روم، فكم يحرم العبد من 

المغانم بسبب غفلته وذنوبه .
الوقف��ة ال�س��ابعة ع�س��رة: عندم��ا تتحدث 
لغ��ة األرقام، فنقول يف عملية حس��ابية س��ريعُة إن 
مجموع ليالي العش��ر، هو ما ُيقارب يف الساعات 
ما بين تس��عين س��اعة إلى مائة وعش��رين س��اعة، 
وليل��ة واحدة ما يقارب ثنتي عش��رة س��اعة، وأما 
مجموع ألف ش��هر من الس��اعات، فه��و ما يزيد 
على 720.000 س��اعة، فقارن بي��ن هذا وهذا، 
قارن بين العمل والجزاء، ذلك أن فضل اهلل تعالى 

عظيم وجزيل، وهل ُيفرط يف هذا إال محروم.
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الوقف��ة الثامن��ة ع�س��رة: اجعل ش��عارك 
يف ه��ذه العش��ر المب��اركات )الصب��ر وُحس��ن 
االس��تثمار( ف��إن الصبر عل��ى ُكلفت��ه ومرارته 
عاقبت��ه أحلى من العس��ل، فما نج��ح قوم بعد 
توفي��ق اهلل تعالى إال بالصبر والتحمل ، فإن كل 
إنج��از خلفه صب��ر وعزيمة، فاصبر واس��تثمر، 

وهي أيام ُتعد بأصابع اليدين.
الوقفة التا�س��عة ع�س��رة: علينا أن نوصي 
أوالدن��ا، صغ��اًرا وكباًرا على القي��ام مع اإلمام 
حت��ى ينصرف طوال العش��ر، لعله��م يوافقون 
تلك الليلة، فمن ق��ام مع اإلمام حتى ينصرف، 
ُكتب ل��ه قيام ليل��ة، فإنهم ق��د ال ُيدركون أجر 
وث��واب القيام، وال يصب��رون عليه، فما أقل أن 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





30

نجع��ل م��ن برنامجه��م، يف العش��ر الصالة مع 
اإلمام حتى ينصرف.

الوقف��ة الع�س��رون: ق��د يتس��اهل البعض 
يف ليال��ي األش��فاع، بحج��ة أن ليل��ة الق��در يف 
األوت��ار، وه��ذا خطأ ناش��ئ عن ع��دم الجمع 
بين النصوص ، ألنها تك��ون يف األوتار باعتبار 
ما مضى، لكنها، قد تكون يف الش��فع باعتبار ما 
بقي، ولهذا قال النبي × »لتاسعة تبقى لسابعة 
تبق��ى« فعلى ه��ذا إذا كان الش��هر ثالثين يكون 
ذل��ك يف ليال��ي األش��فاع، وتك��ون ليل��ة اثنتين 
وعش��رين هي تاس��عة تبقى، وهكذا كما يقوله 
ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية $، فعلين��ا جميًعا 
االجته��اد يف ه��ذه العش��ر كلها، لعلن��ا ُنصيب 
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تل��ك الليل��ة المبارك��ة، وليق��ّو كل من��ا عزيمة 
اآلخر على الجد واالجتهاد، وإياك أن يتس��لل 
إليك الش��يطان بالكسل والتس��ويف والتباطؤ، 
فإن الكس��ل يج��ر بعض��ه بعضًا، فاح��ذر هذا 
التكاسل والتس��ويف، واترك مصاحبة الالهين 
والغافلين، نس��أل اهلل أن يجعلن��ا من الموفقين 
له��ا ولغيره��ا من الصالح��ات، كما نس��أل اهلل 
تعال��ى أن يفتح علينا من فضل��ه وكرمه وعفوه 
وعافيته ما تقر به أعيننا ويرضى به عنا إنه جواد 

كريم.
 وصلى اهلل وس��لم عل��ى نبينا محمد و على 

آله وأصحابه أجمعين.
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