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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 وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده

 ورسوله.

ِه َوال ََتُوُتنَّ إِالَّ َوَأْنتُْم ُمْسلُِمونَ }
ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِ ِذيَن آَمنُوا اتَّ ا الَّ َ  . {َيا َأهيه

ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدةٍ َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم } ُكُم الَّ ُقوا َربَّ ا النَّاُس اتَّ َ ِرَجاالً َكثرِيًا  َيا َأهيه

ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَليُْكْم َرقِيباً  ُقوا اهللََّ الَّ  {َونَِساًء َواتَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا، ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ذُ } ِذيَن آَمنُوا اتَّ ا الَّ َ  اهللََّ ُنوَبُكْم َوَمْن ُيطِعِ َيا َأهيه

 َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِياًم. 

 أما بعد:

 .ليلة القدر

 ليلة القدر؟ هي ما أدراك ما 

 وكل من يقرأ القرآن عىل وجه البسيطة اليوم أجره يف – ريض اهلل عنه ُأيبليلة القدر التي كان يقول فيها 

 هو الذي علَم الناَس القرآن.  ريض اهلل عنه ْلن ُأيب -صحيفة ُأيب

 حج عليه.ُأيب ملا قرأ النبي صىل اهلل عليه وسلم يف صالة مجاعة آية ف

 .قد سامك بأن تفتح عيل تعاىل إن اهلل، فقال: ملا مل تفتح عيل 

 والقصة يف صحيح مسلم. 

 فقال يا رسول اهلل: اهلل سامين. 
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 فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

 نعم سامك. 

 فبكى ُأيب ريض اهلل عنه. 

 كان يقول:  ريض اهلل عنه ُأيب

 . (( من قام ليايل السنة فقد أصاب ليلة القدر)) 

 : ريض اهلل عنه قال ابن مسعود

 . (( واهلل إنه ليعلم أهنا يف العرش اْلواخر)) 

 ؟من الذي يوفق لقيام ليلة القدر

قيم يإىل أوله، والذي جياهد نفسه لئن  ُكلام ختم القرآن من أخره رجع، املرحتُل الذي ال يفتُأ ، وإال اجلادُ 

 ليلة القدر. 

ا وال أظن أن غرينا أدركهم يف هذه اْلزمنة، أهل كبائر، أهل ربا، أهل كذب، أهل ترك صالة، أدركنا أقوامً 

، وقد ( قد أصاب ليلة القدر72ليلة )وقام رك يصلون عىل هواهم، يصلون عىل كيفهم، ويظن أنه إن أد

، إىل غريها من املصائب أوالده تاركي صالةقد يكون ، ووبناته متربجات وال يصلني تكون زوجته

 املوجود يف واقعنا، وأنا واهلل ال أخص شخًصا بعينه يف كالمي وإنام كالمي باجلملة. 

، إال للموفق، إال الذي بلغ منزلة املجد املجتهد املوفقالوصول هلذه املنزلة ال يستطيعها منزلة وليلة القدر 

 ومن رشوط هذه املنزلة أن تكون قد قمت الليل. 

 ((. َليَْلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهرٍ لذا قال اهلل تعاىل عنها : ))
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 من بني سائر اْلمم بأن خصنا بليلة القدر. واهلل جل يف عاله أكرمنا، وأكرم أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم 

فالصيام ليس خاًصا بنا، ورمضان ليس خاًصا بنا، لكن ليلة القدر ليلة خاٌصة بأمة حممد صىل اهلل عليه 

 وسلم، ْلن اهلل عز وجل قال: 

ا َأْنَزْلنَاُه يِف َليَْلٍة ُمبَاَرَكةٍ )) ا ُكنَّا ُمنِْذِريَن  إِنَّ ا ُكنَّا ُمْرِسلنِيَ  َأْمٍر َحكِيمٍ  فِيَها ُيْفَرُق ُكله إِنَّ  (. (َأْمًرا ِمْن ِعنِْدَنا إِنَّ

 ، والقرآن ما أنزل إال عىل أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم. ليلة أنزل فيها القرآن الكريمالفليلة القدر 

 وكام قال غري واحد من السلف: اهلل عز وجل أكرمنا،  ثم  

 . (( فقد سلم وليلة القدر من بني سائر الليايل من بني سائر اْليام،من سلمت له اجلمعة )) 

 اليهود السبت واختارت النصارى، قبلنا، اختارت، وكام ورد يف احلديث تاه من اجلمعة أيضا خاصة بنا

 واهلل اهلمنا ليوم اجلمعة. 

 كان غري واحد من السلف يقول: 

 .(( الليايل فقد سلممن سلمت له اجلمعة من بني سائر اْليام، وليلة القدر من بني سائر )) 

 ملاذا؟

 أنظرإىل أعامر هذه اْلمة؟ 

 النبي صىل اهلل عليه وسلم يف جامع الرتمذي يقول: 

 .((أعامر أمتي بني الستني والسبعني، وقل من يتجاوز ذلك))

 نوح كم مكث يدعو؟ 

 ن الكريم. آبنص القر( سنة 059)ألف سنة إال مخسني عاًما، 
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 م يعيش ألف وألفني سنة، وقد يزيد، وكام ثبت يف صحيح مسلم: لذا من كان قبلنا كان الواحد منه

 . ا يتناقصونكل ما يتقدم اخللق سنً:  (( ومازال اخللق يتناقصون)) 

 لو سألت سؤال: 

ألفني وثالثة  سنة، وشخص يعيشالعمليات الرياضية شخص يعيش ستني وسبعني بالنسبة والتناسب وب

ا ْلبن الستني أو السبعني سنة   أن يدرك من يعيش ألفني وثالثة اْلف سنة؟ اْلف سنة، أن 

 إال أن خيصه اهلل تعاىل بيشء. 

لذا اهلل جل يف عاله من كرمه جعل أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم أخر اْلمم، وجعلها  أفضل اْلمم، 

 در. قخصها بأمور، ومن أهم اْلمور التي تتعلق بالثواب عند اهلل عز وجل يوم اجلمعة أواًل، وثانيًا ليلة الو

 كل إنسان يف هذه احلياة له عمرين: 

 .أن خرج من رحم أمه إىل أن تقبض روحهعمر منذ  - 1

ُه(())قال تعاىل:  َ بِيَل َيَّسَّ  . ُثمَّ السَّ

 . عمر اإلنسان يف الطاعات خاصة - 7

  :قولتزور القبور وت ااآلن مل

 سنة، لو أردنا أن نكتب عمره يف الطاعات، كم نكتب؟  (29، ) (09) ، (59مات فالن عن )

 النهار والليل والوقت كيف يقىض؟ 

 .  إىل أخره نصف اْلخر للطعام والرشاب واحلاممالوهب للنوم، ذانصف الوقت 

    كم عمرك يف الطاعات؟ 
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 السعيد من كان عمره عند اهلل يف الطاعات أكثره من عمره منذ أن ولدته أمه إىل هذه اللحظة . 

 كيف؟

( سنة إال قليل، يعني إنسان 55ابة )يزاد يف عمرك يف الطاعة أكثر من ألف شهر، قرليلة القدر إن أدركتها فُ 

( 55( رضب )79( ليلة قدر، )79يف حياته )له موفق عابد يتقي اهلل، حمافظ عىل الطاعات، لو أدرك 

 (، هذا عمره عند اهلل يف الطاعة. 1299يساوي )

، واحلديث ثابت وصحيح عن النبي صىل اهلل -وهو من احلفاظ املحدثني-أبو زرعة العراقي يقول اإلمام 

 عليه وسلم: 

 فوجدت أكثر حديث ثابت -مجيع أحاديث النبي صىل اهلل عليه وسلم –قرأت مجيع أحاديث الرشع 

 يزيد عمر اإلنسان يفا هذ، وصحيح فيه أجر عظيم ما ثبت عند اإلمام أيب داوود وغريه يف فضل اجلمعة

َر َواْبتََكَر َوَدَنا َواْستََمَع َوَأْنَصَت َكاَن َلُه بُِكل   َل َوَبكَّ وَها  ُخْطَوةٍ خَيْطُ الطاعات، ) َمْن اْغتََسَل َيْوَم اجْلُُمَعةِ َوَغسَّ

  يَاُمَها َوقِيَاُمَها (. َأْجُر َسنٍَة ِص 

ْلمة ر ال يوجد حديث فيه بشار أكثفيه من اْلجور الثابتة ووهذا أعظم حديث للنبي صىل اهلل عليه وسلم  

 . من هذا احلديث حممد صىل اهلل عليه وسلم يوم اجلمعة

، -غسل اجلمعة ليس غسل اجلنابة، غسل اجلمعة غسل تنظيف-، ويغتسل إنسان يبكر ويغسل رأسه

 وَتيش ومل تركب، لك بكل خطوة أجر صيام سنة وقيامها. 

ف احلياة، وعمره عند اهلل عز وجل اآل ( سنة يف هذه29(، )09)يف هذه احلياة إنسان يعيش ممكن إذا 

السنوات يف العبادة، وهذا الذي جعل أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم هي خري اْلمم مع أهنا أقرص اْلمم 

 أعامًرا. 
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ي وكان النب))العرش اْلواخر من رمضان،  غتنمها، واحلمد هلل نحن عىل أبوابفهذه مواسم، والسعيد من ي

إذا دخل العرش أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد املئزر((، يعتزل النساء،  صىل اهلل عليه وسلم من هديه

 وال يشتغل باللذة والشهوة، حتى تنتهي العرش اْلواخر، ويوقظ أهله، فهو حريص عىل العبادة ومع ذلك

 لعبادة. زوجة، وله أوالد وله بنات يذكرهم ويوقظهم ل له احريص عىل أهله يف العبادة، كل واحد من

قت أن هذا الووهذا واهلل سبب هذه الكلمة، وإال واهلل -ولكن يوجد عندنا تراكامت، حتتاج منا إىل نصائح

ان بكيلوات الذهب لكلو بيع بالذهب يف كل حلظة منه -من بعد الفجر لطلوع الشمس–الذي نحن فيه 

 ُغنم.  ههذا البيع في

 ني بعد الفجر يقول: كان بعض الصاحل

 . "ها ملا استطعت أن أعيشهذه غدويت لوال"

الدنيا شقاء، والدنيا تعب، لكن هذه اللحظات من قبل الفجر ملن يَّس اهلل له االستيقاظ إىل طلوع الشمس 

 . ا إال اْلحياءهذه كلها سعادة، هي ساعات سعيدة، وساعات ال يعرفه

 الناس أقسام: 

 ((. حي حي)) 

 ((. حي ميت ))

 . (( ميت ميت)) 

 .، ففقرق كبريبعض الناس ميت وهو حي، وبعض الناس حي وهو ميت

هذه الساعات ساعات السعادة، وساعات احلياة، ساعات ال يعرفها إال اْلحياء عند اهلل عز وجل، الذين 

 ه وتعاىل. م صلة باهلل وذكٌر وأنٌس به سبحانهل
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 قيقة قبل أن ندخل ليلة القدر نتذاكر وإياكم بعض املسائل. احل

 ليلة القدر أن نتوب إىل اهلل تعاىل. عىل أنصح قبل أن ندخل  #

والتوبة ليست باللسان، وليست باستغفار اللسان، إنام التوبة احلقيقة أن تكون بالقلب، والتوبة هي التي 

 . فيها أوبة ورجوع إىل اهلل عز وجل

اج إىل استغفارنا حيت))وكام كان يقول احلسن البرصي وهو من هو، وعاش يف عرص التابعني، كان يقول: 

وبة ت ، ْلن استغفارنا هو باللسان، وليس هو بالقلب، فنحتاج إىل أن نتوب إىل اهلل عز وجل ((استغفار

 . رشعية صحيحة حقيقية

، ألسف الكبري يغفل عنها كثري من الناسلالتي وعة من القلب، وأحسن أنواع التوبة، والتوبة تكون ناب

 كثري من الناس تقول له: تب إىل اهلل عز وجل، يقول لك: 

 أنا ماذا عامل؟ 

 أنا أرسق، أنا أزين. 

ض إىل اهلل برتك بع بأن تكون تائباً ( يف التوبة 1( يف التوبة، ودرجة رقم )7التوبة من املعايص درجة رقم ) 

 التوبة من ترك الطاعات أحب إىل اهلل من التوبة من ترك املعايص. ، توب إىل اهلل وتفعلهتالطاعات ف

 لذا قال علامئنا قاعدة: ))ترك املأمور أشد عند اهلل من فعل املحظور((. 

 : مثاًل 

 شخص تارك للصالة، وأخر يصيل وخيربط، من اْلحسن؟ 

 يصيل أحسن، ْلن ذلك معصيته تارك مأمور.  الذي
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 آدم عليه السالم وإبليس. أول معصية وقعت بالكون بني 

 ما هي معصية إبليس؟ 

 ترك مأمورًا.

   .أمر للسجود ومل يسجد

  ما هي معصية آدم؟  

 فعل حمظوًرا.

 .ي عن أن يأكل من الشجرة فأكلهُن 

 ما هي عاقبة آدم؟ 

 تاب اهلل عليه. 

 ما هي عاقبة إبليس؟ 

 سخط اهلل عليه. 

 فتارك املأمور أشد عند اهلل من فاعل املحظور. 

 ما معنى تارك مأمور؟ 

 ماذا ستعمل؟ ، يعني أنت تارك زكاة، لكي تتوب إىل اهلل 

 تتوب إىل اهلل تعاىل وخترج الزكاة. 

 تارك لألوامر.  ما فائدهتا له وهو، من ألف شهرتارك ليلة قدر وهي خري واحد 
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ع : أي قاطوالنبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: ) ال يدخل اجلنة قاطع(تارك لصلة الرحم )قاطع( واحد 

 . رحم

 جد: يقومون ليلة القدر يف املس نويقول للناس الذي ني ملا كانت ليلة القدر، كان يقوملذا بعض الصاحل

 باهلل عليكم من كان قاطع رحم فليخرج. 

ال ينزل الرمحة عىل قاطع الرحم، وليس له  نحن ننتظر رمحة اهلل ، والقاطع للرحم ال يدخل اجلنة، فاهلل

 اجلنة. 

 شخص قاطع رحم يريد أن يتوب اآلن التوبة الرشعية احلقيقة ماذا يعمل؟ 

والتي لألسف حميت من أذهان الناس، فأصبح ملا تقول ( 1وهي التوبة رقم )الدرجة اْلوىل من التوبة 

 أنا لست عامل معصية. : ب، يقول لك ت صخشل

 اعة التوبة ليست فقط من املعايص. يا مج

 من أمرين:يف الفعل التوبة 

 .ة درجاتالتوب

  :، النوع اْلول( فرعني1(، ورقم )1(، وفعل الطاعات رقم )7ترك املعايص رقم )

آن، زكاة تزكي، تارك قراءة قرأن تتوب إىل اهلل وتقرأ قرصالة تصيل، تارك تكون تارك فرائض، تنظر تارك 

 .حب إىل اهلل من ترك الزنا للزناأا للقرآن هاجرً تارًكا وقرأتك للقرآن وإن كنت 

 ( من التوبة. 1هذا رقم )
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تتوب إىل اهلل وترتك املعايص، وتفعل السنن املسنونات، يعني تتوب إىل اهلل وتقوم الليل، تتوب ( 7ورقم )

 هلل وتصوم النوافل. إىل ا

 املأمور قسمني: 

 . (فرض)مأمور الزم  - 1

 . (سنة)مأمور غري الزم  - 7

 هذا مقدم عىل فعل املحظور بالقسمني، أن تكون تارك فريضة، أو أن تكون تارك سنة. 

ولذا أنا أنصح قبل أن ندخل ليلة القدر أن نتوب إىل اهلل عز وجل توبة رشعية صحيحة، وعىل رأسها أن 

 . أن نتوب إليه ونفعلهونعاهد اهلل تعاىل ب ،تركنا ما حيب اهلل قد نكون

 هناك وسائل مهمة يف ليلة القدر: 

 أحرص عىل جلسة ما بعد الفجر إىل طلوع الشمس يف العرش اْلواخر من رمضان.  – 1

 أحرص عىل الوقت بني املغرب والعشاء يف العرش اْلواخر يف رمضان.  – 7

 . أحرص عىل أن تصيل املغرب يف مجاعة – 3

 ليلة القدر.نحلل 

 متى تبدأ؟ ليلة القدر 

 تبدأ من غروب الشمس. 

 وحتديد ليلة القدر فيها أقوال كثرية. 
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أرسار ال يعلمها إال اهلل،  (،ساعة االستجابة يوم اجلمعة) ، و(اسم اهلل اْلعظم) ، و(ليلة القدر) وأعلم أن 

 .الثالث شياءويوفق اهلل تعاىل من حيب لئن يوقع عبادة يف هذه اْل

 .بعزم وحزم وكذا ال يستطيع أحد من علامء اْلمة أن يقول: ليلة القدر ليلة كذا

 (. 70( ، ليلة )72(، ليلة )75(، ليلة )73(، ليلة )71العلامء يقولون: ليايل فردية يف العرش اْلواخر، ليلة )

 هل اهلل خلق الليل أول أم النهار؟ 

كان الليل  قبل (، وإذا 79)ليلة( تكون 71قبل الليل، ليلة ) يف خالف عند العلامء، فإذا خلق اهلل النهار

 جعنا ملشكلةرالنهار تكون الفردي يف القول اْلول زوجي يف الثاين، والزوجي يف الثاين فردي يف اْلول، ف

 . أيضا

ة ْلممن علامء افالشاهد أن ليلة القدر، واسم اهلل اْلعظم، وساعة االستجابة يوم اجلمعة ال يستطيع أحد 

 أن يبت قوالً فصالً فيها. 

 فأحرص عىل أن تستفيد من العرش اْلواخر. 

 علامئنا يقولون: 

والعرش اْلواسط أحسن من رمضان كله فضيلة، وليله خري من هناره، ْلن اهلل خص ليله بليلة القدر، 

 العرش اْلوائل، والعرش اْلواخر أحسن من العرش اْلواسط. 

عاله ربانا، فجعل ليلة القدر يف اْلخر، حتى تنشط وجتاهد وتصل إىل ليلة ومن ِحكم اهلل أن اهلل جل يف 

رة، رشيالقدر، ما جعل اهلل ليلة القدر أول رمضان، جعلها يف اْلخر، رمحة بنا، حتى هتذب هذه النفس ال

 املعايص.هذه النفس التي تنبع منها 

 النبي صىل اهلل عليه وسلم يقول: 
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 . ((ا، وسيئات أعاملناونعوذ باهلل من رشور أنفسن)) 

 اإلنسان لو تفطن ملاذا يعيص اهلل؟ 

 يعيص اهلل بثالثة أشياء: 

 رشور نفس.  – 1

 .سيئات عمل – 7

 ) تعمل عمل ذو سيئة(. أي:

 كان بعض الصاحلني يقول: 

ْلعمل الطاعة طمًعا يف أختها التي هي أكرب منها، وإين إن للسيئة أخوات، وإين وإن للحسنة أخوات، 

 ْلترك السيئة خوفًا من أختها التي هي أكرب منها. 

 سيئات.  هال شخص عىص وعىص وعىص، صار لعملمث

 ما معنى لعمله سيئات؟ 

 يعني املقدمات ولدت هنايات، معصية ومعصية ومعصية، كام قال اهلل تعاىل عن بني ارسائيل: 

 .َطْت بِِه َخطِيئَتُُه((، فهو من كل النواحي حماط باخلطيئةَوَأَحا))

لذا بعض اخللق ممن له سيئات عمل لو أراد أن يتوب ال يستطيع، ليس ْلن اهلل هو الذي غلق التوبة، ْلنه 

ت اهو الذي غلق التوبة عىل نفسه، وبعض الصاحلني لو أراد أن يعيص اهلل ما استطاع، ْلنه ليس له سيئ

 يمنعه. فظه وحياهلل كل ما أراد أن يفعل معصية عمل، لذا 

 ترتك سيئات عملك. نأ تعاىل فالتوبة الزمها أن تعاهد اهلل
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ت عميل طوال السنوات السايقة ال تؤاخذين هبا ، فأنا أعاهدك، تب عيل، يارب أغفر يل، يارب سيئايارب 

 هذه هي التوبة امل التي أمرت هبا أن تفعلها.عالصدق مرتجم بأن اْل وتكون صادقا مع اهلل، ويكون

 وساوس شيطان.  – 3

 ؟ تبدأمتى ليلة القدر 

 تغفل عن أن المن غروب الشمس وتنتهي مع طلوع الفجر، ليس ليلة القدر أن تصيل الفجر وتنام، وتبدأ 

( 55من العشاء، وال تبدأ من الرتاويح، يا مجاعة ليلة القدر عظيمة قرابة )ما تبدأ  ، فليلة القدرأذان املغرب

 سنة. 

أحسب ليلة القدر من املغرب للعشاء، وطلع ما بني املغرب والعشاء، وطلع ما بعد الفجر إىل طلوع 

 الشمس، كم يبقى لك؟ 

  من ليلة القدر.أنت ما أخذت اْللف شهر، لو تعمل نسبة وتناسب، جتد نفسك تركت قساًم كبرًيا 

 ليلة القدر فيها نوم، ليلة القدر أكثر مسجد يطول من العشاء إىل الرتاويح كم؟

 .صالة أو أكثر ساعتني

وما بني املغرب والعشاء إىل طلوع الشمس هناك أكثر من ساعتني، فأنت اآلن خَّسان النصف، فإذا ما 

لقدر راحت عليك، ال بد أن تأخذ راحة، بعد الفجر نصف ليلة اما كنت منتبه من املغرب وما انتبهت إىل 

وليس ليلة القدر صالة تراويح وفقط، ليلة القدر تبدأ من املغرب فتأكل )تفطر(، والفطر واجب، لكن أن 

يكون قلبك صاحي، يقظان، وليس بميت، وغري غافل، تاكل تقول بسم اهلل، تدرون الصائمني اليوم أقل 

 وة إال باهلل.  لبسم اهلل، وال حول وال قالناس قواًل 
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فاملسألة مهمة جدا، وحتتاج منك إىل ختطيط وإدارة وتوفيق من اهلل عز وجل، فرصة قد تسعد هبا إىل أبد 

 اآلباد بسبب هذه الليلة، فهذه الليلة حتتاج إىل إعداد.

يام يف ( يوم قبل ليلة القدر، وهذه اْل79( يوم، تدرب هناك)79) د هلالذا من رمحة اهلل بنا أنه قال لنا عُ 

الصيام كلها تدريب، تدرب قبل أن تدخل هلا، وأهم يشء تنتبه له أن حتافظ عىل كل دقيقة يف ليلة القدر، 

 بني املغرب والعشاء ليلة قدر، نعم ليلة قدر، حتتاج إىل ذكر وحتتاج إىل عبادة.

ل يف هذه ثم أن تعود نفسك، والسعيد من عود نفسه من أول رمضان إىل ما حيب إىل عز وجل أن يقا

الليايل، النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يقول يف ليلة القدر: اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عني، املوفق 

ليلة القدر وهو ساجد، وهو يدعو، يف أي حلظة من حلظات الذكر يكثر من هذا الدعاء، فلام عىل تقرب يملا 

وجرت عىل لسانه بطريقة أنه تعود عليها، فليلة تأيت ليلة القدر تكون هذه الكلمة قد أخذت منه مأخذها، 

ال بد للعبد من أن يكثر من قوله: اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا، هذه العبارة  تصان القدر حتى

 . يبقى يرددها العبد، وال يفتأ من ذكرها أبًدا

 .ثم الدعاء

 وما أحوج املسلمني اليوم للدعاء؟

وجتد دماء، وجتد اشالء، حتى أصبحنا مبلدين، سوريا أول ما قامت أين ما تذهب جتد اآلم، وجتد جروح، 

اْلحداث كل الناس قامت مع أحداث سوريا، واآلن الشعب السوري يذبح يف أدلب وغريها، وال أحد 

هذا أمر فقدناه، وأمر تناسيناه، وهكذا يف كثري من بالد املسلمني، وإىل اهلل  -املشاعر-سائل، موضوع التأثر

 ال حول وال قوة إال باهلل. املشتكى و



 
16 

 

واسأل اهلل جل يف عاله أن حيفظ بالد احلرمني، ولعلكم كلكم بلغكم أنه صواريخ موجهة للحجاج 

 واملعتمرين.

 اخلالصة إخواين الدعاء ينبغي أن يكون عىل لسان املسلم، والدعاء يكون للمسلمني مجيًعا.

تي عف عني وعن زوجعفو حتب العفو فاعف عنا،  تأمل معي قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: اللهم إنك

-اعف عنا نحن أمة املسلمني، ، اعف عن اْلحياء واْلموات  ،وعن أوالدي وعن إخواين وعن أخوايت

ألطف هبم، فهذه الكلمة هي كلمة تتفرع عنها أشياء كثرية، واْلشياء التي  -أمة حممد صىل اهلل عليه وسلم

 هم، تستحرض أمواتك، تستحرض أبوك، تستحرض أمك، تستحرضتتفرع عنها أنت وأنت تقوهلا تستحرض

زوجتك، تستحرض أوالدك، بناتك، وأوىل الناس بأن تدعو له، أكثر الناس رشوًدا وُبعًدا عن اهلل عز 

 وجل، لذا اهلل جل يف عاله كام أخربنا نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم جعل دعاء الوالد لولده مستجاب.

 أن تدعو له؟  أي ولدك أكثر حاجة

ا أو أنثى، تقول: اللهم إنك ا؛ أكثرهم معايص، فهذا ختصه بالدعاء، سواء كان ذكرً ا ورشودً أكثرهم بعدً 

لو كان مضيع ومقرص  ،أوالدك من ولد عفو حتب العفو فاعف عنا، أنت وأنت تقول فاعف عنا تريد

 . الكلمةْلوامر اهلل عز وجل، فلعل اهلل عز وجل يرمحه هبذه 

، وهذا يفيد املسلم أنه إذا ظلم وكان الكلمة اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا كلمة عظيمة جًدافهذه 

غم مما عُف وقل: أنا يا فالن عىل الرنت افا ،فاهلل حيب العفو ، يعفوليستطيع أن ينتقم أو أن يأخذ حقه ف

، والعفو عُف عنيوقع عيل من ظلم فأنا عفوت عنك، واعف عنك ْلين أطمع أن اهلل عز وجل يف عاله ي

هنا يشمل كل أنواع العفو، يعني أن اهلل حيب العفو لكي أنت حتب العفو، حتى أنت تتعلم أن ال تنتقم، لذا 

املؤمن ليس عنده حقد، أقرص طريق لدخول اجلنة سالمة الصدر عىل املسلمني، أن يكون صدرك سليم 

العفو، اهلل أنك عفو حتب احلب فاعف عنا، عىل الناس مهام أوذيت، مهام أيسء إليك، أعلم أن اهلل حيب 
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هذه عبارات وضعها النبي صىل اهلل عليه وسلم يف ليلة القدر، وهي عبارات بليغة، واللسان يعجز عن 

نحن فيه،  الذي بياهنا، فاللهم اعف عنا يف املآل ملا ُنبعث من قبورنا، ونقف بني يديك، اعُف عنا يف احلال

ِصيبٍَة َفبِاَم َكَسبَْت ))بقصورنا، اعف عنا بام كسبت أيدينا اعف عنا بافعالنا، اعف عنا  ن مه  َوَما َأَصاَبُكم م 

 .َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعن َكثرٍِي (( فاهلل ليس بظامل، فام أصابنا هو بأيدينا
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 للتواصل بامكانكم متابعتنا من خالل :

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

 

http://meshhoor.com/ 

 

 صفحتنا على الفيس بوك : – 2

 

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

 قناتنا على التيلغرام : -  3

http://t.me/meshhoor 

 للرجال من خالل هذه األرقام : خدمة الواتس اب – 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

