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إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا من هيده اهلل فال 

مضل له ومن يضلل فال هادي له واشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده 

 ورسوله . 

ن اهلل جل يف عاله  خلق الزمان واملكان واإلنسان ، واختار ، وكان نصيب رمضان من بني أما بعد ، فأ

األشهر املفضلة عىل مجيع األشهر ، كام أن اهلل تعاىل اختار أزمنة أخرى ، فاختار مثالً ليلة عرفة جتىل عىل 

 .ق مجيعا عن احلجيج وغري احلجيجعباده ويغفر للخل

وجل لألزمنة جيد أن بني يدي أفضل يوم من أيام السنة هو العيد وأفضل ليلة الذي يتأمل تفضيل اهلل عز 

وهي ليلة عرفة بني يدهيا عرشة من األيام الفضيلة ، وهي العرش األوائل من ذي احلجة ، التي ثبت يف 

 الصحيحني من حديث أيب هريرة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: 

 .ن ذي احلجة أفضل من اجلهاد يف سبيل اهلل [ ] العمل الصالح يف العرش األوائل م

عامل إىل اهلل العرش األوائل من ذي احلجة ، قالوا: وال اجلهاد يف سبيل اهلل؟ قال : وال اجلهاد يف أحب األ

 سبيل اهلل ، إال أن خيرج رجل بنفسه وماله فريجع دون ذلك[ . 

اهلل  املتأمل يف املفاضلة كام يذكر علامءنا رمحهمبني يدي أكثر الليايل أجراً وهي ليلة القدر عرشين ليلة ، و

 وهم أعرف الناس باحلق وأرمحهم باخللق يقولون : 

أهيام أفضل العمل الصالح يف العرش األواخر من رمضان أم العمل الصالح يف العرش األوائل من ذي 

 احلجة ؟ 
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ذكر األمر هذا مبكرًا حتى نوغل فعلامءنا رمحهم اهلل تعاىل يف مثل هذه املفاضالت يدققون ، وأحب أن أ

 برفق ، وبفقه ، وبعلم ، يف تقربنا لربنا تعاىل يف شهر رمضان . 

قالوا : أهيام أفضل العمل الصالح يف العرش األواخر من رمضان أم العمل الصالح يف العرش األوائل من 

 ذي احلجة ؟ 

 فعلامءنا رمحهم اهلل تعاىل يقولون : 

رش األوائل من ذي احلجة أفضل من العمل الصالح يف هنار العرش األواخر من العمل الصالح يف هنار الع

رمضان ، والعمل الصالح يف ليايل العرش األواخر من رمضان أفضل من العمل الصالح يف ليايل العرش 

ا األوائل من ذي احلجة ،  مع أن ليايل العرش األوائل من ذي احلجة هلا فضل ، فهي التي أقسم اهلل تعاىل هب

 .{والفجر ولياٍل عرش  }قوله :  يف

 .ايل العرش األوائل من ذي احلجةفاملراد بالليايل العرش : لي

 وكذلك أيام العرش األواخر هلا فضل ، لكن لو قارنا بني أهيام األفضل ؟ 

قول ألوجدنا التدقيق والتفصيل ، وهذا التفصيل أفاَدنا فيه العلامء يف عرشات املسائل يدققون يعني أنا 

 لكم اآلن : أهيام أفضل أن تقول : 

 : ال إله إال اهلل ؟ أستغفر اهلل أم تقول

 .ب : التفصيلاجلوا

ملا سئل ابن اجلوزي رمحه اهلل قال : االستغفار صابون العصاة ، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبري 

ج لكثرة ، فالعايص حيتاطيب الطائعني ، فبعض الناس حيتاج لصابون ، وبعض الناس حيتاج لطيب 
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استغفار ، وقليل املعايص حيتاج لطيب حيتاج أن يقول : ال إله إال اهلل سبحان اهلل واهلل اكرب ، فاألمر خيتلف 

 باختالف حال الناس . 

 أهيام أفضل القيام أم السجود ؟ 

ة ئسجود أفضل من هي: وهيئة القالوا، السجود ، ألن ذكر القيام قرآن قالوا : ذكر القيام أفضل من ذكر

أنت تستقبل أخاك وأنت قائم ، فالقيام ليس خاصاً باهلل ، لكن السجود رشك باهلل أن تسجد لغري فالقيام ، 

 والنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول:  ،اهلل

هذه لعظم ، لِعظم حقه عليها  ،(( لو كنت آمرًا أحد أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها)) 

، ((ًا لو كنت آمر)) ليست من احلديث ، فلِعظم احلق النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:  ،حقه عليها مني

 .د ال تكون إال هلل جَل يف عالهفهيئة السجو

 نا.ننا نعدل يف املفاضلة مع غريفاملفاضلة عند علامءنا رمحهم اهلل تعاىل دقيقة ، حتى أ

 مة أم عائشة ؟ املعركة التي قامت بني أهل السنة والشيعة أهيام أفضل فاط

 ،السنة وحب فاطمة شعار أهل الشيعةوصار حب عائشة شعار أهل  ،اجلواب : هذه قصة ُألفت فيها كتب

واهلل يشهد أننا نحب فاطمة وأننا نحب عائشة ، ونتربأ إىل اهلل تعاىل ممن يطعن يف عائشة وممن يطعن يف 

 فاطمة ، وفاطمة كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم : 

 .ة بضعة مني من آذاها فقد آذاين[] فاطم

من حيث املعدن ، ومن حيث الطهر ، هي أطهر من غريها ، هي قطعة من رسول اهلل صىل اهلل مة فاطف

عليه وسلم ، أما من حيث إفادهتا لإلسالم واملسلمني ، ففائدة عائشة أكثر من فائدة فاطمة ، األحاديث 
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سبة إىل بالن فاطمة ريض اهلل تعاىل عنها قليلة جداً ، والسنن التي حفظتها  الواردة عن فاطمة قليلة جداً 

عنهام ؟  اطمة ( ريض اهلل تعاىلالسنن التي حفظتها عائشة ، حتى قالوا : أهيام أفضل عائشة أم خدجية ) ُأم ف

خدجية هي يف بداية اإلسالم وواست النبي صىل اهلل عليه وسلم واملرأة هلا أثر كبري عىل حياة اإلنسان ال 

 .كان داعية عند اهلل عز وجل سيام إن

لكن ما كانت األحكام قد رُشعت وُفصلت فلم حتفظ  من كثرَي فقه ريض اهلل تعاىل عنها ، وكان يذكرها 

مع أهنا مل تدركها  ،وما غارت عائشة من امرأة من زوجات النبي صىل اهلل عليه وسلم كغريهتا من خدجية

 وسلم هلا ، والنبي صىل اهلل عليه وسلم كان يتفقد ُصوحيبات ومل تراها ، لكثرة ذكر النبي صىل اهلل عليه

 .حفظته عائشة ريض اهلل عنهاما  خدجية من شدة حبه خلدجية ريض اهلل تعاىل عنها ، لكن مل حتفظ لنا

 الشاهد أن علامءنا رمحهم اهلل تعاىل فصلوا وبينوا لنا . 

 ملاذا نتكلم نحن عن هذا املوضوع ؟ 

ى تدخل عىل ليلة القدر برفق وبفقه وبفهم وتتدرب يف عرشين ليلة فيها حماوالت قبل اجلواب : نتكلم حت

 .األواخر التي فيها ليلة القدر أن تصل للعرش

فمن رمحة اهلل بنا أنه ما عّم علينا ليلة القدر تعمية كلية ، وإنام جعلها يف العرش األواخر يقينًا ، وجعلها يف 

 لغة القران من العرش األواخر ، طبعا ليلة القدر هي ِمنَة من اهلل عز وجل عىل ليايل الِوتر أو الَوتر كام يف

 بعض عباده ، وحتتاج حتى يدركها العبد أن يكون صادقًا مع اهلل تعاىل يف طوال السنة . 

املناظرة غريبة جداً ، كان ابن و، ريض اهلل وابن مسعود  ريض اهلل عنه مناظرة جرت بني ُأيب بن كعب

 .سنة فقد أدرك ليلة القدرايل المسعود يقول : من قام لي
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 ؟ ود يقول الذي يدرك ليلة القدرابن مسع

 اجلواب : الذي يقوم ليايل السنة . 

مضان ، : واهلل أنه يعلم أهنا يف العرش األواخر ، أهنا يف رريض اهلل عنه فقال ُأيب ريض اهلل عنه، فبلغ اخلرب ُأيبَ 

 .وأهنا يف العرش األواخر من رمضان

القرآن ُأنزل يف ليلة القدر ، وليلة القدر يف رمضان ، يف العرش  {رإنا أنزلناه يف ليلة القد }قال تعاىل: 

 األواخر من رمضان . 

 فلامذا يقول : من قام ليايل السنة فقد أدرك ليلة القدر؟ 

اجلواب : كم إنسان أدرك وهو حمروم ، هو جالس واقف يف املسجد واإلمام يصيل قلبه يرشق ويغرب ، ال 

 لهم أن يدعو ، عنده أقرب الناس إليه إنسان مريض أو حمتاج أو حيتاج أمر إىل اهلليفهم ما يقول اإلمام ،ال يُ 

 جل يف اهللشف ولدي ، أو يا رب فك أرس قريبي ، أو غري غرض تطلبه من أما ُيطَلق لسانه ليقول : يا رب 

 .سانك مربوطعاله ، ل

: إين ال أمحل هم الدعاء ، فاهلل إذا  إدراك ليلة القدر أن يلهمك اهلل جل يف عاله ، كان بعض السلف يقول

رشح صدرك للدعاء ما رشح اهلل صدرك للدعاء إال ليقبل منك ، ليست العربة أنك تدعو وينطلق لسانك 

تصدق مع اهلل تتكلم وخترج الكالم من قلب صادق وتستشعر أنك عبد وأن لك سيداً وأن لك أن ، العربة 

ا من يده ، تدعويرعاك ويرُقبك وتناجيه مناجاة العبد لس ولياً  وأن لك ، وأن لك مدبراً  ، وأن لك مربياً  رباً 

 .بصدقوقلبك بإخالص 
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فاهلل جل يف عاله من رمحته بنا أن جعل بني يدي ليلة القدر كام جعل بني يدي ليلة عرفة عرشة أيام ، فجعل 

يف عاله ، مزيد   اهلل جلبني يدي ليلة القدر عرشين يوم ، العرشين يوم تتدرب فيها ، ويف كل يوم َتقرب إىل

 ، ، العبد الصالح كلام مىض به الزمن ازداد علامً  {ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر }طاعة مزيد عباده 

 يقول يزيد بن هارون : 

 .ن اليوم الذي قبلهي يليه خري مِعشت مع اإلمام أمحد فام وجدته يف يوم إال وهو يف اليوم الذ

يوم هو يف خري وأفضل من اليوم الذي مىض ، حتى عالمة َقبول الصيام أن  فالعبد املؤمن كلام مىض به

 َيصُلح حالك بعد رمضان ، وأن حَيُسن عملك ، عالمة احلج املربور بعد احلج يتغري حالك ، وهكذا . 

يل لوبالتايل بني يدي العرش األواخر من رمضان هذه الليايل العظيمة عند اهلل عز وجل ، اإلنسان ملا يقوم ال

 .ه فكلام ركع وقام تناثرت ذنوبهيؤتى بذنوبه فتوضع بني كتفي

( ، أنت اآلن تعمل كل يوم ( غفر له ما تقدم من ذنبه واحتساباً  من قام رمضان إيامناً يف احلديث: )) ولذا 

محام من املعايص والسيئات حتى ملا تدخل عىل ليلة القدر يكون حالك مع اهلل عز وجل عىل أحسن حال ، 

عز وجل أشد من سائر األيام ، فمن تدبري اهلل يف رشعه ويف كونه فيام رشع وفيام قىض  ويكون ُقربك من اهلل

 أن تكون ليلة القدر ليلة الليايل الفردية من العرش األواخر.

ليلة القدر حواليها كالم كثري ولست اآلن أتكلم عن عني ليلة القدر ، الكالم عن ليلة القدر حيتاج لكالم ، 

لكن أنا أتكلم عن االستعداد لليلة القدر ، وأن هذه الليلة املباركة قبلها حماوالت عرشين حماولة ألن تصل 

 ليلة عىل الوجه األتم األكمل . إليها َفتحكِم االستفادة منها ، فتكون قد استفدت من هذه ال
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رمضان جَيرب قِرص ُعمر هذه األمة ، نحن آخر األمم ،  وأفضل األمم ، وأقرص األمم أعامرًا ، يف جامع 

 الرتمذي يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم واحلديث الصحيح : 

 .أعامر أمتي بني الستني والسبعني[] 

 يف عقد الستني ؟ متى يدخل اإلنسان 

اجلواب : يف الواحد واخلمسني عندما يصبح عمره مخسني يدخل يف عقد الستني ، وعندما يصبح عمره 

ستني يدخل يف عقد السبعني ، أعامر أمتي بني الستني والسبعني ، يعني بني اخلمسني والستني ، طبعا منهم 

نوح عليه السالم كام أخربنا ربنا تعاىل دعا  من ينقص ومنهم من يزيد ، ولكن هذا املتوسط العام لألمة ،

وهو يدعو ، يعني عمر نوح يف كتاب اهلل يف الدعوة  {ألف سنة إال مخسني عاما  }إىل اهلل عز وجل قال : 

 .األلف واأللفني ، نحن خري األممإىل اهلل تسعامئة ومخسني عام ، يعني كان من قبلنا يعيش 

 كيف ندرك من قبلنا ؟ 

  عز وجل جرب كاننا بأن خصنا بأمرين اجلواب : اهلل

 .باجلمعة خصنا -

 .خصنا بليلة القدر -

اجلمعة ال يوجد عبادة يف الرشيعة فيها أجر أعظم من اجلمعة ، فقد ثبت عند أيب داوود من حديث أوس 

 ابن رُشحبيل ريض اهلل تعاىل عنه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

ة وَبَكر وابتَكر ومشى ومل يركب ودنا من اإلمام ومل يلغو إال كانت له بكل خط] من َغسل واغتَسل و 

 .خيطوها قيام سنة وصيامها [ 
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من غسل واغتسل ، قالوا : غسل زوجه : أي َقُرَب أهله وأتى أهله ، واألحسن من هذا أن يقال غسل بدنه 

 .ائر األغسالُغسل اجلمعة ليس كسواعتنى بنظافة بدنه ، ف

 .استطاع أن يميش أحسن من الركوبوابتكر : جاء مبكرا مشى ومل يركب : فاإلنسان إن وبَكر 

دنا من اإلمام ومل يلغو : مل يعبث بيشء أقبل عىل اإلمام بكله وكلكله ، له يف كل خطوة خيطوها من البيت 

صيام ام سنة وإىل املسجد ومن املسجد إىل البيت ، يعني يف الذهاب واإلياب ، له بكل خطوة خيطوها قي

 سنة . 

 إلنسان له ُعمران :ا

 خيرج من رحم أمه إىل وفاته .  {ثم السبيل يانه }ُعمر من أن  - 1

 .عمر يف الطاعات والعبادات - 2

ممكن الشخص يعيش ستني سنة سبعني سنة ثامنني سنة يف هذه احلياة لكن لو أهنيت طاعات األوقات التي 

عدة دقائق ، وعند بعض الناس ساعات ، وعند بعض الناس أيام ، قضاها يف الطاعات عند بعض الناس 

وعند بعض الناس أشُهر ، وعند بعض الناس أكرب من عمره ، لو تريد  أن ُتنهي عمرك بالطاعة أحسب 

 وقتك ، نصف الوقت نوم ، والنصف الثاين شهوات ، ومحام ، وطعام ، ورشاب ولغو ، ماذا بقي ؟ 

 ؟اعات كم يبقى لك من عمرك يف الط

بتوفيق اهلل لك يوم اجلَُمع ، اجلَُمع كل مجعة لك قيام سنة بكل خطوة قيام  موفقاً  فطناً  لكن إذا كنت فقيهاً 

كل خطوة يزداد عمرك يف الطاعة خالص مثل ما يقول اللحامني : حلم جمروم من غري   سنة وصيام سنة

ة يف الذهاب واإلياب ، يف عظم لك سنة كاملة من غري يشء بكل خطوة قيام سنة وصيام سنة كل خطو
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كل خطوة قيام سنة وصيام سنة ، لذلك كان ابن عمر يقارب بني اخلطوات ، وهو يميش يقرب اخلطوات 

جتارة ، إخواننا التجار شاطرين هلم طرق كثرية ، وأهل العبادة كذلك هلم طرق كانوا يقاربوا بني خطواته 

 ني :رب كاننا بالنسبة إىل من كان قبلنا عوضنا بطريقتريض اهلل تعاىل عنه ، فاهلل جل يف عاله عوضنا وج

خاصة بنا ما أصاهبا من كان الطريقة األوىل : يوم اجلمعة ، لذًا اجلمعة ما أصابه من قبلنا ، وليلة القدر  

 .قبلنا

 ملاذا ليلة القدر؟ 

 {شهر من ألفخري }ليلة القدر حتى تعوض حتى جيرب الكان ، ليلة القدر اهلل جل يف عاله قال فيها : 

ألف شهر ِعدها ألف عىل أربع وعرشين ُقرابة أربع وثامنني إال قليل ، يعني لو إنسان موفق بتوفيق اهلل 

ني رضب عرشين عوأربورمحته أصاب عرشين ليلة قدر يف حياته عرشين ليلة قدر بأربع وثامنني  ، ثامنامئة 

 أليس كذلك ؟

صات ة بألف شهر خالحلم جمروم عمر خالص يف العبادة ، ليليعني صار ألفني سنة عمره منتهي يعني هذا 

 .طاعة وعبادة

 لذا قال بعض السلف يف ما أخرج أمحد بن مروان الدينوري يف املُجالَسة : 

  ((.لقدر بني سائر الليايل فهو بخري من سلمت له اجلمعة بني سائر األيام وليلة ا)) 

يلة قدرك ، هذا اهلل جل يف عاله رشع لنا ليلة القدر نظر إىل لأدت تعرف حالك بخري أنظر جلمعتك وإذا أر

  .ورشع لنا يوم اجلمعة إلدراك الًفوت

 ماذا يعني إدراك الًفوت؟ 
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نحن جئنا يف هذا الزمن عمرنا قصري والرشائع علينا كثرية واخلري كثري إذا أردت أن تسبق من واب : اجل

 .درقبلك انتبه لليومني انتبه للجمعة وانتبه لليلة الق

بعض الناس  ،لألسف اليوم يف ليلة القدر ويف يوم اجلمعة كثري من الناس يعني ال يلقون كبري بال طبعاً 

لكن اهتامم ضعيف ، ورس ضعف االهتامم عدم معرفة هذا األمر ، عدم معرفة أن هذان موسامن اهلل ، هيتم 

فاتنا  ان قبلنا ، حتى ندرك الفوت ،رشعهام لنا أهل اإلسالم من أجل أن جيرب نقصنا ، وكاننا بالنسبة ملن ك

 أن نعيش ألفني سنة فيقول لك : 

نسابق من قبلنا يف هذه األيام ، ختيل لو أن هناك مقربة  ،سبقأ ،حاول ،دركأمش، أركب الفرس وأأدرك 

، هكذا يكتب  عىل القبور ختيل لو كتب عن ...ة ورأى فالن مات عن عمر يناهز وشخص ذهب إىل املقرب

 خاصة ، لو كتب عن عمر الطاعات ماذا يكتب؟  عمر الطاعات

يعني بالسالب يكون ملحوق نسأل اهلل الرمحة ، بعض الناس نسأل اهلل ، أظن بعض الناس يكتب بالسالب 

الرمحة يموت ووراءه رش ، ويبقى الرش يف صحيفة عمله وهو يف قربه ، وبعض الناس يموت ويف صحيفة 

 .عمله من أعامل اخلري ما اهلل به أعلم 

أكثر يشء يطول عمرك يف الصاحلات وجيرب كانك بالنسبة ملن كان قبلك يوم اجلمعة وليلة القدر ، فإن 

َسلِمت لك يوم اجلمعة وليلة القدر امحد اهلل فأنت يف خري عظيم ، لذا حتى ال تفوت ليلة القدر النبي صىل 

يف األوائل  عتكفي اهلل عليه وسلم اهلل عليه وسلم رشع لنا االعتكاف يف العرش األواخر ، كان النبي صىل

عتكف يف األواسط ثم ملا اطلع اهلل نبيه عىل أن ليلة القدر يف العرش األواخر اهلل جل يف عاله ألقى يف يو

وسلم  هقلب النبي صىل اهلل عليه وسلم ورشع له أن يعتكف يف العرش األواخر ، فكان النبي صىل اهلل علي

 .مئزره إذا دخل العرش شد
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 .عني ما َيقُرب أهله ، شد مئزرهوا: شد مئزره إشارة إىل أنه كان يعتزل أهله ، يقال

 .أهله يشاركون معه يف قيام الليل : وأحيا ليله ، وأيقظ أهله 

فكانت العرش األواخر هي مراد النبي صىل اهلل عليه وسلم من االعتكاف يف املسجد حتى ال تفوت ، وليلة 

دعاء ، عبادة ، عائشة تقول كام يف صحيح مسلم : أرأيت لو أن اهلل رشح صدري القدر هي دعاء ، قيام و

بأن هذه ليلة القدر ماذا أقول ؟ فقال هلا قويل : ] اللهم إنك عفو  حتب العفو فاعف عني[ يا رب إنك عفو 

لسانك وحتب العفو فاعف عنا ، يعني حتقيق العبودية احلقيقية هلل ، تشعر كأنك مأسور ، كأنك مسجون ، 

يلهج يا رب أنت حتب العفو يا رب أعف عني ، أيضا يلتقي مع غفر له ما تقدم من ذنبه ، العفو ال يكون 

رمضان من الرمض  والَرمض هو السكن أي األثر ، فان الذنب ، ويلتقي مع معنى رمضانإال من غفر

عىل حرق الذنوب ، هذا معنى رمضان ، فالذي يعيش يعني رمضان األثر املرتتب  ،املرتتب عىل احلرق

 .رمضان وما غفرت ذنوبه هذا ما عاش رمضان هذا مل يفهم رمضان 

معنى رمضان يف اللغة العربية غري مفهوم ، وذكرنا املرة الثالثة والرابعة وأخونا جزاه اهلل خري أبو أمحد 

من قام رمضان من صام رمضان من قام ليلة يذكرنا يف كل صالة غفر له ما تقدم من ذنبة يف قيام الليل 

القدر كلها جمتمعة خترج غفر ذنبه لكن غري غفران الذنب فيه إدراك الفوت فاهلل جل يف عاله بربكة الصيام 

 والقيام وبربكة هذا الشهر ، اهلل جل يف عاله يعوضنا بأن جيرب كاننا فتزيد أعامرنا يف طاعته . 

 وأن جيعلنا وإياكم من املقبولني وأن يعفو عنا . نسأل اهلل أن يتقبل منا ومنكم 
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 للتواصل بامكانكم متابعتنا من خالل :

 

الموقع الرسمي للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خالله الدروس ( – 1  

 

http://meshhoor.com/ 

 

صفحتنا على الفيس بوك : – 2  

 

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

قناتنا على التيلغرام : -  3  

http://t.me/meshhoor 

خدمة الواتس اب للرجال من خالل هذه األرقام : – 4  

{  00 962 776757052  } 

خدمة الواتس اب للنساء من خالل هذا الرقم : – 5  

{ 00 962 790975351 } 

 

http://meshhoor.com/
https://www.facebook.com/meshhoor/
http://t.me/meshhoor

