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حديث قدسي
< قال الله تعالى: أحب عبادي إليَّ تقي القلب، نقي 
الكفين، ال يأتي إلى أحد ســوًء وال يمشي بالنميمة، 
أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي يذكرهم 

بآالئي وبالئي..

ليلة القدر.. 
وما أدراك ما ليلة القدر؟!

وسميت ليلة القدر بذلك لعدة معاٍن، هي:
١-   لشرفها وعظيم قدرها عند الله.

٢- وقيل ألنــه يقدر فيها مــا يكون فــي تلك 
السنة، لقوله تعالى: "فيها يفرق كل أمر حكيم".
٣-   وقيل ألنه ينزل فيها مالئكة ذوات قدر.

٤-  وقيل ألنها نزل فيها كتاب ذو قدر، بواسطة 
ملك ذي قدر، على رسول ذي قدر، وأمة ذات قدر.

٥-  وقيل ألن للطاعات فيها قدرًا عظيمًا.
٦-  وقيل ألن من أقامها وأحياها 

صار ذا قدر.
والراجح أنها سميت بذلك لجميع 
هذه المعاني مجتمعة وغيرها، والله 

أعلم.
يدل على فضل هذه الليلة العظيمة 
وجليل مكانتها عند الله ورسوله ما 

يأتي:
١-    نزول سورة كاملة فيها، وهي 
ســورة القدر، وبيان أن األعمال فيها 
خير من األعمال في ألف شهر ما سواها.

٢-  قوله تعالى:" فيها يفرق كل أمر 
حكيم. أمرًا من عندنا إنا كنا منزلين"، 
حيث يــقــدر فيها كــل مــا هــو كــائــن في 
السنة، وهو تقدير ثان، إذ أن الله قدر 
كل شيء قبل أن يخلق الخالئق بخمسين 

ألف سنة.
"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر 

ـــــه  ما تقدم من ذنبه".ل
ـــه- صــلــى الله  أن

عليه وسلم- كان يعتكف ويجتهد في الليالي 
المرجوة فيها ما ال يجتهد في غيرها من ليالي 

رمضان وغيره.
تلتمس ليلة الــقــدر فــي العشر األواخــــر من 
رمضان، خاصة في الوتر منها، سيما ليلتي إحدى 
وعشرين وسبع وعشرين، وأرجحها ليلة سبع 

وعشرين.

فعن عمر- رضي الله عنه أن رجاًال من أصحاب 
روا ليلة القدر في 

ُ
النبي- صلى الله عليه وسلم- أ

المنام في السبع األواخر، فقال رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم: "أرى رؤياكم قد تواطأت في 
السبع األواخر، فمن كان متحريها فليتحّرها في 

السبع األواخر". متفق عليه
وعند مسلم: "التمسوها في العشر األواخــر، 
فإن ضعف أحدكم أوعجز فال يغلبن على السبع 

البواقي".
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي- صلى الله 
عليه وسلم- قال: "تحروا ليلة القدر في العشر 

األواخر من رمضان" متفق عليه.
ذهب علي، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة 
من الصحابة، والشافعي وأهل المدينة ومكة من 
األئمة إلى أن أرجي لياليها ليلتا إحدى وعشرين 
وثالث وعشرين، وقد رجح ذلك ابن القيم رحمه 

الله.
وذهب أبي بن كعب رضي الله عنه إلى أنها ليلة 
سبع وعشرين، وكان يحلف على ذلك، ويقول: 
"باآلية أو العالمة التي أخبرنا بها رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم- أن الشمس تطلع في صبيحتها 

ال شعاع لها".. رواه مسلم.
وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن رجًال قال: "يا 
رسول الله، إني شيخ كبير عليل يشق عليَّ القيام، 
فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر؛ 
قال: عليك بالسابعة" إسناده على شرط البخاري 

كما قال ابن رجب.
وعن ابن عمر يرفعه إلى الرسول- صلى الله 
عليه وسلم: "من كان متحريها فليتحرها ليلة 
سبع وعشرين"، أو قــال: "تحروها ليلة سبع 

وعشرين".
ومن الناس من قال: إن وقع في ليلة من أوتار 

ـــعـــشـــر  جمعة فهي أرجى من غيرها، ال
وال دليل عليه، والله 

أعلم.

فضائل ليلة القدر
المالئكة والروح فيها..».الله تعالى: «ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل كله وال يحرم خيرها إّال محروم.. وفيها يقول خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير وسلم: «ان هذا الشهر حضركم وفيه ليلة -رمضان فقال رســول الله- صلى الله عليه وآله وعــن أنــس بن مالك رضــي الله عنه قــال: دخل عفو تحب العفو فاعف عني..».أدركتني ليلة القدر فماذا أقول: قال: قولي: «اللهم انك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر».وعشرين أو آخر ليلة من رمضان، من قامها إيمانًا واحتسابًا وعشرين، أو ثالثة وعشرين، أو خمس وعشرين، أو سبع في شهر رمضان وفــي العشر األواخـــر منه، ليلة إحدى الله- صلى الله عليه وآله وسلم- عن ليلة القدر فقال: «هي وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»..صلى الله عليه وآلــه وسلم-: «مــن قــام ليلة القدر إيمانًا < عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- 

أعمال العشر األواخر من رمضان
للعشر األواخر من رمضان عند النبي- صلى الله عليه 
وسلم- وأصحابه أهمية خاصة ولهم فيها هدى خاص 
، فقد كانوا أشد ما يكونون حرصًا فيها على الطاعة . 
والعبادة والقيام والذكر، ولنتعرف على أهم األعمال 
التي كانوا يحرصون عليها والتي ينبغي علينا اإلقتداء 

بهم في ذلك ومنها :
١- (إحــيــاء الليل) فقد ثبت فــي الصحيحين عن 
عائشة- رضــي الله عنها- أن النبي- صلى الله عليه 
وسلم- كان إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله 
وشد مئزره» ومعنى إحياء الليل : أي استغرقه بالسهر 
في الصالة والذكر وغيرهما، وقد جاء عند النسائي عنها 
أنها قالت: ال اعلم رسول الله- صلى الله عليه وسلم٠ قرأ 
القرآن كله في ليلة وال قام ليلة حتى أصبح وال صام شهرًا 
كامًال قط غير رمضان، فعلى هذا يكون أحياء الليل 

المقصود به أنه يقوم أغلب الليل ، ويحتمل أنه كان 
يحيي الليل كله كما جاء في بعض طرق الحديث.

وقيام الليل في هذا الشهر الكريم وهذه الليالي 
الفضيلة الشك أنه عمل عظيم جدير بالحرص 

لننال رحمات الله جل شأنه.
٢- إيقاظ الرجل أهلة للصالة .

فقد كان من هديه عليه الصالة السالم في هذه 
العشر أنه يوقظ أهله للصالة كما في البخاري عن 
عائشة ، وهذا حرص منه عليه الصالة والسالم 
على أن يدرك أهله من فضائل ليالي هذا الشهر 
الكريم وال يقتصر على العمل لنفسه ويترك 
أهله في نومهم ، كما يفعل بعض الناس وهذا 

الشك أنه خطأ وتقصير ظاهر .
٣- ومن األعمال أن النبي- صلى الله عليه 

وســلــم- كــان إذا دخــلــت العشر شــد المئزر كما في 
الصحيحين والمعنى أنه يعتزل النساء في هذه العشر 
وينشغل بالعبادة والطاعة وذلك لتصفو نفسه عن 
األكــدار والمشتهيات فتكون أقرب لسمّو القلب إلى 
معارج القبول وأزكى للنفس لمعانقة األجواء المالئكية، 

وهذا ما ينبغي فعله للسالك بال ارتياب.
٤- اإلعتكاف في المساجد التي تصلي فيها، فقد كان 
النبي- صلى الله عليه وسلم- يعتكف في العشر األواخر 

حتى توفاه الله كما في الصحيحين عن عائشة .
وانما كان يعتكف في هذه العشر التي تطلب 
فيها ليلة القدر قطعًا النشغاله وتفريغًا للياليه 
وتخليًا لمناجاة ربه وذكره ودعائه ,وكان يحتجز 
حصيرًا يتخلى فيه عن الناس فال يخالطهم وال 

ينشغل بهم.

منارة المحضار..
تعد منارة المحضار معلم أثري شامخ في حضرموت وتحديدًا في مدينة تريم   

التاريخية والتي ُسميت باسم ملكها تريم بن حضرموت بن سبأ األصغر.. ومدينتا 
شبام وتريم يقال انهما قبيلتان سميت المدينتان باسميهما..

تريم كانت عاصمة وادي حضرموت، ومقرًا لملوك كندة، وفي العصر اإلسالمي اتخذها 
زياد بن لبيد عامل اليمن مقرًا له وكانت كندة تقيم في «دمون» وتريم..

عندما استولى بدر أبو طويرق على حضرموت وجعل العاصمة سيئون، احتفظت تريم 
بطابعها كعاصمة دينية حتى وقتنا الحاضر.. وقد 

ذكر صاحب التاج ان «تريم عش األولياء»..
ومن معالمها األثرية منارة مسجد المحضار 
والتي تعد دليًال على تقدم الفن المعماري في 

حضرموت..
بنيت منارة المحضار من الطين على شكل 

هندسي رائــع.. يبلغ ارتفاعها (١٧٥) 
قدمًا..

شيدت المنارة في أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري.. قام 
ببنائها البناء عوض 
ســــلــــمــــان عــفــيــف 
واخـــوانـــه وهـــم من 

أبناء تريم..
وتـــــعـــــد مــــنــــارة 
الـــمـــحـــضـــار أحـــد 
ــشــواهــد الــبــارزة  ال
للزائرين والباحثين 
وأحد معالم مدينة 
ــم الــتــاريــخــيــة  ــري ت
ذات الفن المعماري 

الرائع والمتميز..

فتحت وكــالــة شئون 
المسجد النبوي الشريف 
في المدينة المنورة باب 
التسجيل للراغبين في 
االعــتــكــاف بالمسجد، 
وحددت ثمانية ضوابط 
ــك، وشــــددت على  ــذل ل

ضرورة التقيد بها.
وقـــــالـــــت صــحــيــفــة 
ــيــن إن  ــن "عـــكـــاظ" اإلث
ــضــوابــط تمثلت في  ال
ضــــــرورة الــمــحــافــظــة 

على نظافة المسجد، 
وعدم إزعاج المصلين، 
والجلوس في المواقع 
المخصصة لالعتكاف، 
ـــاإلضـــافـــة إلــــى عــدم  ب
الــنــوم أو الجلوس بين 
الصفوف، وخاصة أثناء 

صالة التهجد.
وحـــذرت مــن تعليق 
المالبس على دواليب 
المصاحف أو الجدران، 
ـــن وضـــع األغــــراض  وم
الشخصية فوق فتحات 
الــتــكــيــيــف 
أو داخــــل 
صـــنـــاديـــق 
ـــــة  األحـــــذي
بـــــــــــيـــــــــــن 
ـــوف،  ـــصـــف ال
كــمــا سمحت 
لكل معتكف 
بغطاء وسادة 

فقط.

 ضوابط لالعتكاف 
بالمسجد النبوي الشريف

تكريم كوكبة من حفظة القرآن 
الكريم في البيضاء  

"داعش" تهدم  قبر النبي 
يونس عليه السالم

اقدم تنظيم "داعش" اإلرهابي على  هدم العديد من  مقامات ومراقد األنبياء والصالحين  
في العراق، والتي كان آخرها هدم قبر نبي الله يونس عليه السالم.

وأكد علماء االزهر أن ما يقوم به هذا التنظيم اإلرهابي من اعتداء على قدسية األنبياء وحرمة 
األضرحة والمقامات ونبش قبور األنبياء والصالحين، ال يقره أي مذهب من مذاهب المسلمين وهو 
عمل ال عالقة له باإلسالم وال بأي دين من األديان، بل وتخطى كذلك كل حدود الطبائع اإلنسانية 

السوية التي تحترم حرمة األموات وتعلى من شأن مقدساتها.
وكان  مفتى مصر الدكتور شوقي عالم قد أشار  إلى أن هؤالء المتطرفين 

قد جهلوا روح الدين اإلسالمي ولم يقرأوا سيرة خاتم األنبياء والمرسلين- 
صلى الله عليه وآله وسلم- والتي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وآله 

وسلم- عاش ١٣ عامًا في مكة المكرمة ولم يقترب أبدًا من أصنام 
المشركين التي كانت بالمئات، فكيف بمقامات وقبور األنبياء 

والصالحين؟!
وناشد الجهات المسئولة فى العراق، والمنظمات الدولية المعنية 
بالتراث اإلنسانى كاليونسكو وغيرها بالتدخل السريع والعاجل 
لحماية المقدسات اإلسالمية والتي تعد ضمن المعالم الثقافية 

والتاريخية واألثرية في العراق.

البيضاء / محمد صالح المشخر

قيم في مدينة البيضاء حفل تكريم  
ُ
أ

للدفعة الخامسة مــن حفظة كتاب 
الله وعــددهــم ستة حافظين والــذي نظمته 
مدرسة البيضاء لتحفيظ القرآن الكريم فرع دار 

المصطفى للدراسات اإلسالمية.
وفـــي الــحــفــل الــــذي أقــيــم بــالــجــامــع الكبير 
بمدينة البيضاء هنأ امين عام المجلس المحلي 
بمدينة البيضاء صادق ابرهيم القاضي  الحفاظ 
المكرمين، مشيدًا بالجهود التي تضطلع بها 
مدرسة البيضاء لتحفيظ القران الكريم وفرع دار 
المصطفى للدراسات اإلسالمية.في تبني تحفيظ 
القرآن الكريم وإذكاء روح التنافس الخالق بين 
الشباب في عملية تحفيظ القرآن الكريم وتعليم 
ونشر علومه المختلفة على مستوى محافظة 

البيضاء .

كما ألقى فضيلة العالمة الشيخ الحبيب عبدالله 
محمد الهدار كلمة العلماء  تطرق فيها إلى فضل 
القرآن الكريم والخير المالزم لحفاظ القرآن 
العامل به ومعلمه للناس والداعم لحافظ القرآن 
الكريم.. مؤكدًا أهمية دور مــدارس تحفيظ 
القرآن الكريم في تنشئة األجيال وتسليحهم 
بالعلوم الدينية ليكونوا من حفاظ كتاب الله 

العزيز..
من جانبه بين مدير مدرسة البيضاء لتحفيظ 
القرآن الكريم االستاذ الشيخ طه احمد محسن 
الهدار  ان مدرسة البيضاء تدرس ٢٥٠ طالبًا 
في مجال تحفيظ الــقــرآن والحديث والسيرة 
النبوية.. مشيرًا إلى أنه يأتي تتويجًا إلكمال حفظ 
ستة حافظين للقرآن الكريم وقد تم افتتاح فرع 
السيدة خديجة للفتيات البالغ عددهن ١٢٠ 

طالبة لتحفيظ القرآن الكريم.

لمــا قصرت أعمار هذه األمة عن أعمار األمم الســابقة، حيــث أصبحت أعمارهم تتراوح  
بين الســتين والســبعين وقليل من يتجاوز ذلك كما أخبر الصــادق المصدوق، عوضهم 
ربهم بأمور أخرى كثيرة منها منحهم هذه الليلة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شــهر، 
أي أن قيامهــا والعمــل فيها خير من العمل في ألف شــهر من غيرها، وذلك فضل الله يؤتيه من 

يشاء، والله ذو الفضل العظيم.


