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ال شك أن اإلنسان في الدنيا في امتحان، تسجل فيو الحسنات والسيئات، وكل عاقل يسعى إلى 
زيادة رصيده من الحسنات وتخفيض ديونو من السيئات لكي يكون من الفائزين بل من المتفوقين 

 .يوم القيامة

تحقيق لوقد جعل اهلل لنا دورات تساعدنا عمى النجاح بل التفوق، ورمضان فرصة كبيرة 
ومضاعفة الحسنات، ففي تكفير السيئات قال صمى اهلل عميو وسمم  ،لتخمص من السيئاتا: أمرين

اَم َلْيَمَة اْلَقْدِر ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا َمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَماًنا َواْحِتَساًبا ُغِفَر َلُو َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِو َوَمْن قَ )
َم ِمْن َذْنِبوِ  عمما بأن ىذا التكفير ال يشمل حقوق الناس والكبائر إال بالتوبة بكل ( ُغِفَر َلُو َما َتَقدَّ

 .شروطيا

 :خالل النقاط التاليةسأتحدث عنيا من يي في ليمة القدر و وأما مضاعفة الحسنات ف 

عظم ليمة في السنة عمى ، والمنزلة العالية، فيي أر ىو المكانةالقد :وفضمها اسمها .1
، وكفاىا بذلك منزلة {َلْيَمُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْيرٍ } خير من ألف شير اإلطالق، فيي

غالبا ثالثون يوما، فيذه الميمة إذن خير من ثالثين ألف ليمة، أي إن  القمري والشير
الحسنات تتضاعف فييا بأكثر من ثالثين ألف ضعف، فإذا كانت الحسنة في غيرىا بعشر 
حسنات عمى األقل فالحسنة فييا بثالثمائة ألف حسنة عمى األقل، تصوروا أن لكم فييا 

فكم لك في كل صفحة أو  من ثالثمائة ألف حسنة،بقراءة كل حرف من القرآن الكريم أكثر 
 33333333جزء، وما بالك إذا رافق ذلك القيام؟ وكم يساوي ذلك بالمائة، إنو يساوي 

ثالثين مميون بالمائة، أخي وأختي إذا كان بعض الناس يرتكب كبيرة الربا ألنو سيأخذ خمسة 
وىكذا في الصدقات وفي كل  ،!!!ة؟أو عشرة بالمائة سنويا، فما بالك بثالثين مميون بالمائ

ولو قيل ألي إنسان قم العشر األواخر كميا ولك راتب أكثر من ألف شير، أي أكثر  شيء،
 .!!!؟في ذلك  من ثالثة وثمانين سنة، فمن منا سيتردد



لقدر ال يؤخذ إال من الوحي، وقد نزل الوحي بالمعمومات عن تحديد وقت ليمة ا :وقتها .2
فجاءت األحاديث في تحديد موعدىا كأنيا متعارضة، ولذلك تعددت آراء  موعدىا بالتدريج،

اء في ذلك، لكننا لو راعينا أن الوحي نزل بتحديد موعدىا بالتدريج من األعم األوسع العمم
 :إلى األخص األكثر تحديدا لزال كثير من التعارض الظاىري في ذلك

 ىي ليمة في السنة كميا، وكان إنما  ،ىي لم يكن أحد يعمم في أي شيرفي البداية ف
  .من الصعب كثيرا عمى اإلنسان أن يقوم السنة كميا ال تفوتو ليمة

  َشْيُر َرَمَضاَن }حي إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم أنيا في رمضان، قال تعالى و أُ ثم
سنة أصبح المطموب لمن يمتمسيا أن يقوم شيرا واحدا من الف{ الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِو اْلُقْرآنُ 

اعتكف النبي صمى اهلل عميو وسمم العشر األول من كميا، وىذا أسيل بكثير، وقد 
 .عتكف العشر األوسط ظنا أنيا فييارمضان ظنا أنيا فييا، ثم ا

 في الحديث ثم أوحي إليو صمى اهلل عميو وسمم أنيا في العشر األواخر فاعتكف، ف
َل ِمْن َرَمَضاَن ثُمَّ ) الصحيح أن َرُسوَل المَِّو َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمََّم اْعَتَكَف اْلَعْشَر اأْلَوَّ

ُثمَّ َأْطَمَع َرْأَسُو َفَكمََّم النَّاَس َفَدَنْوا ِمْنُو َفَقاَل ِإنِّي اْعَتَكْفُت ... اْعَتَكَف اْلَعْشَر اأْلَْوَسَط 
َل َأْلَتمِ  ُس َىِذِه المَّْيَمَة ُثمَّ اْعَتَكْفُت اْلَعْشَر اأْلَْوَسَط ثُمَّ ُأِتيُت َفِقيَل ِلي ِإنََّيا ِفي اْلَعْشَر اأْلَوَّ

 .(اْلَعْشِر اأْلََواِخرِ 
 ْوا ) فقال صمى اهلل عميو وسمم ثم أوحي إليو أنيا في الوتر من العشر األواخر َتَحرَّ

 .(أْلََواِخِر ِمْن َرَمَضانَ َلْيَمَة اْلَقْدِر ِفي اْلِوْتِر ِمْن اْلَعْشِر ا
  ْوا َلْيَمَة ) فقالثم أخبرىم صمى اهلل عميو وسمم أنيا في الوتر من السبع األواخر َتَحرَّ

ْبِع اأْلََواِخرِ  وىذا آخر ما ثبت عن النبي صمى اهلل عميو وسمم فييا،  (اْلَقْدِر ِفي السَّ
ن أو ليمة سبع وعشرين فيي واحدة من ثالث ليال ال رابع ليا إما ليمة خمس وعشري

أو ليمة تسع وعشرين، وىكذا أصبح األمر سيال فيو أجر عظيم جدا في واحدة من 
ليال ثالث، وىذا إن كانت بداية الشير صحيحة، أما إن كانت غير صحيحة فإن 

 .فميتنبو إلى ىذاصبح زوجية، والزوجية تصبح فردية، الميالي الفردية ت
يتداول الناس كثيرا من العالمات لميمة القدر، بعضيا ورد في بعض الروايات،  :عالمتها .3

وبعضيا من تأليفيم، وباختصار فإنو لم يصح في عالمات ليمة القدر إال عالمة واحدة فقط، 
ولكن ىذه العالمة لو كانت واضحة ( َلَيا ُشَعاعَ  اَل  َيْوَمِئذٍ  َتْطُمعُ  -أي الشمس –َأنََّيا )وىي 

الستطاع الصحابة رضي اهلل عنيم بحرصيم المعروف أن يرصدوا ذلك وأن يحددوا مستمرة 



ذه ، ولكن ذلك لم يحدث بوضوح، مما يدل عمى أن ى، وأن يتفقوا عمى ذلكأي ليمة ىي
العالمة إما أنيا كانت في سنة معينة فقط، أو أنيا ليست واضحة لمجميع بما يكفي، كما أن 

 .ا، ويكون قد فات األوانىذه العالمة تظير بعد انتيائي
وأما بقية العالمات فال صحة ليا، فمثال الروايات التي تذكر أنيا ليمة صافية ليس فييا 
ريح وال حر وال برد وال مطر غير صحيحة من الناحيتين الحديثية، والواقعية، فميس ىناك 

الصحيحة أن ليمة ليس فييا ذلك عمى مستوى الكرة األرضية كميا، كما تبين األحاديث 
 .السماء قد أمطرت في ليمة القدر في عيد النبي صمى اهلل عميو وسمم

ولكن قد ُيري اهلل شخصا عالمة واضحة تدلو عمى أن ىذه الميمة ىي ليمة القدر، ويكون  
رضي اهلل  َعاِئَشةَ ىذا من قبيل الكرامة التي يراىا ىو وال يراىا بقية الناس ويستدل لذلك بحديث 

ُقوِلي المَُّيمَّ  :َقالَ  ؟ُقْمُت َيا َرُسوَل المَِّو َأَرَأْيَت ِإْن َعِمْمُت َأيُّ َلْيَمٍة َلْيَمُة اْلَقْدِر َما َأُقوُل ِفيَيا) َقاَلتْ  عنيا
 .(ُتِحبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّيِإنََّك ُعُفوٌّ َكِريٌم 

من صالة العشاء حتى  كميا لميمةاالمطموب لتحصيل أجر ليمة القدر كامال قيام  :قيامها .4
 َوَأْيَقظَ  المَّْيلَ  َأْحَيا اْلَعْشرُ  َدَخلَ  ِإَذا َوَسمَّمَ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َصمَّى المَّوِ  َرُسولُ  َكانَ )فقد  طموع الفجر،

ا كان لو من األجر بمقدار ما ولكن من قام جزءا مني أي أحياه كمو،( اْلِمْئَزرَ  َوَشدَّ  َوَجدَّ  َأْىَموُ 
 .قام

احرص أخي أن تشجع أىمك عمى قياميا كما كان رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يفعل، و 
إن من يقوم ليمة القدر : حتى ال يفوتيم ىذا الخير العظيم، وحتى ال تكون أنانيا، أرأيت لو قيل

أفيمكن أن تضيع ىذا عمى نفسك . فمو مميون دينار سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى
 الدك؟ أم أنك تعد العدة وتتحايل عمييم بكل الحيل لينالوا ىذه الجائزة العظيمة؟وزوجك وأو 

وأفضل إحيائيا القيام، ألنو يجمع بين الصالة بقياميا وركوعيا وسجودىا وبين قراءة 
القرآن فييا وبين الدعاء والذكر، فإن تعب فمينوع في إحيائيا من قراءة لمقرآن وذكر وتسبيح 

 .مى النبي صمى اهلل عميو وسمم ودعاءواستغفار وصالة ع
وأفضل الدعاء ىو الدعاء المأثور السابق في حديث عائشة، وانظر ما أقصره، ولكنو 

وكان يتصور أن يعطييا النبي صمى اهلل عميو وسمم دعاء طويال  جامع لخير الدنيا واآلخرة،
 جوامع الكمم من األدعية المأثورة يأتي في الفضل ثم مفصال، ولكن خير الكالم ما قل ودل،



 {َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ }ومن أىميا  في القرآن والسنة،
وادع لنفسك ولوالديك وألمواتك وأرحامك ولمشايخك وألخوانك وألصحاب الحقوق عميك 

ت، وال تنس أن تدعو اهلل عز وجل أن يعز اإلسالم ولممؤمنين والمؤمنات ولمن شئ
 .والمسممين، وأن يفرج عنيم، وأن ينصر المجاىدين، فما أحوجنا بعد العمل إلى الدعاء

 تقبل اهلل منا ومنكم
 والحمد هلل رب العالمين


