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إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال 
 ورسولو.مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو وأشهد أن دمحما عبده 

 }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِو َوال دَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن{ .

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  َثِيًناً َوِنَساً  ا رَِجاالً }ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
َ َثاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا{ َ الَِّذي َتَساَ ُلوَن بِِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اَّللَّ  َوات َُّقوا اَّللَّ

َ ُذنُوَبكُ }ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْوالً َسِديداً، ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم  ْم َوَمْن يُِطِع اَّللَّ
 َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً. 

 أما بعد7

َلُة اْلَقْدر((ليلة القدر   . (2). سورة القدر؟ )) َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ

وثل من يقرأ القرآن على وجو البسيطة اليوم أجره يف  – رضي هللا عن و ليلة القدر اليت ثان يقول فيها ُأيب
 ىو الذي علَم الناَس القرآن.  رضي هللا عن و ْلن ُأيب -صحيفة ُأيب

 تعاىل إن هللا، فقال7 دلا مل تفتح علي ، حج عليويف صالة مجاعة آية ف صلى هللا عليو وسل مُأيب دلا قرأ النيب 
فبكى ، نعم مساك 7صلى هللا عليو وسل مفقال النيب ، هللا7 هللا مساينفقال َي رسول ، قد مساك أبن تفتح علي

 . رضي هللا عن وُأيب 

ُ مَسَّاين َلَك؟  صلى هللا عليو وسل مقاَل النيبُّ احلديث7  َ أََمَرين َأْن أَقْ َرأَ َعَلْيَك الُقْرآَن قاَل ُأيَب7ٌّ آَّللَّ 7 إنَّ اَّللَّ ِْلُيبٍَّ
ُ مَسَّاَك يل َفَجَعَل ُأيَبٌّ يَ ْبِكي، قاَل قَ َتاَدُة7 فَأُنِْبْئُت أنَُّو قَ َرأَ عليو7 }مَلْ َيُكِن الَِّذيَن ثَ  َفُروا ِمن أَْىِل قاَل7 اَّللَّ

 اِب{.الِكتَ 

، 0694الراوي 7 أنس بن مالك، احملدث 7 البخاري، ادلصدر 7 صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم7 
 خالصة حكم احملدث 7 ]صحيح[. 
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 7 رضي هللا عن وأيب قال ، (( من قام السنة فقد أصاب ليلة القدر)) ثان يقول7   رضي هللا عن و بن مسعودأ

 . (( خروهللا إنو ليعلم أهنا يف العشر اْلوا)) 

ا لفي احلديث7  نَة أصاب ليلَة القدِر فقال ُأيَب7ٌّ وهللِا الَّذي ال إلَو إالَّ ىو إهنَّ إنَّ ابَن مسعوٍد يقوُل7 َمن قام السَّ
صلى وهللِا إيّنِ ْلعَلُم أنَّ ليلَة القدِر ىي ىذه اللَّيلُة الَّيت أَمران رسوُل هللِا  -حيِلُف ما يستيين  -شهِر رمضاَن 

مُس يف صبيحِة يوِمها بيضاَ  ال شعاَع  عليو وسل مهللا  أْن نقوَمها صبيحَة سبٍع وعشريَن وأمارُُتا أْن تطُلَع الشَّ
ا َطْسٌت.   ذلا ثأهنَّ

، 0964الراوي 7 أيب بن ثعب، احملدث 7 ابن حبان، ادلصدر 7 صحيح ابن حبان، الصفحة أو الرقم7 
 خالصة حكم احملدث 7 أخرجو يف صحيحو. 

 ؟ي يوفق لقيام ليلة القدرمن الذ

يقيم ليلة أن إىل أولو، والذي جياىد نفسو  ُثلما ختم القرآن من أخره رجع، وإال   ، ادلرحتُل الذي ال يفتأاجلادُ 
 القدر. 

وال أظن أن غًنان أدرثهم يف ىذه اْلزمنة، أىل ثبائر، أىل راب، أىل ثذب، أىل ترك صالة، ، اأدرثنا أقوامً 
قد أصاب ليلة ة ) السابع والعشرين ( ليلوقام يصلون على ىواىم، يصلون على ثيفهم، ويظن أنو إن أدرك 

غًنىا من ادلصائب  ، إىلأوالده اترثي صالةقد يكون ، و وبناتو متربجات وال يصلٌن ، وقد تكون زوجتوالقدر
 ادلوجود يف واقعنا، وأان وهللا ال أخص شخًصا بعينو يف ثالمي وإمنا ثالمي ابجلملة. 

إال للموفق، إال الذي بلغ منزلة اجملد اجملتهد ادلوفق، ومن الوصول ذلذه ادلنزلة ال يستطيعها و ، منزلة ليلة القدر 
 شروط ىذه ادلنزلة أن تكون قد قمت الليل. 

ٌر ِمْن أَْلِف َشْهرٍ  تعاىل عنها 7 ))لذا قال هللا َلُة اْلَقْدِر َخي ْ  . (0سورة القدر ) ((لَي ْ

 من بٌن سائر اْلمم أبن خصنا بليلة القدر.  صلى هللا عليو وسل موهللا جل يف عاله أثرمنا، وأثرم أمة دمحم 
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صلى هللا عليو فالصيام ليس خاًصا بنا، ورمضان ليس خاًصا بنا، لكن ليلة القدر ليلة خاٌصة أبمة دمحم 
َلٍة ُمَبارََثةٍ ، ْلن هللا عز وجل قال7 ))وسل م أَْمًرا ِمْن  ِفيَها يُ ْفَرُق ُثلُّ أَْمٍر َحِكيمٍ ِإانَّ ُثنَّا ُمْنِذرِيَن  ِإانَّ أَنْ َزْلَناُه يف لَي ْ
 . (0سورة الدخان ) ((ِإانَّ ُثنَّا ُمْرِسِلٌنَ  ِعْنِدانَ 

 . صلى هللا عليو وسل م، والقرآن ما أنزل إال على أمة دمحم ليلة أنزل فيها القرآن الكرميالفليلة القدر 

من بٌن سائر اْلَيم، من سلمت لو اجلمعة )) وثما قال غًن واحد من السلف7 هللا عز وجل أثرمنا،  ثّ 
 . (( فقد سلم بٌن سائر الليايلوليلة القدر من 

اليهود السبت واختارت النصارى، وهللا  قبلنا، اختارت، وثما ورد يف احلديث اته من اجلمعة أيضا خاصة بنا
 اذلمنا ليوم اجلمعة. 

َلنا ، فكاَن لِليهوِد يوُم السْبِت ، وثاَن للنصاَرى يوُم اْلحَ  ِد ، فجا  احلديث7 أَضلَّ هللاُ عِن اجلمعِة َمْن ثان قب ْ
ْبَت واْلَحَد ، وثذِلَك ىْم تَ َبٌع لنا يوَم القيامِة ، حنن  هللاُ بِنا ، فَهداان هللاُ لِيوِم اجلمعِة ، فَجعَل اجلمعَة والسَّ

اآلِخروَن من أىِل الدنيا ، واْلوَُّلوَن يوَم القيامِة ، ادلْقِضي ذَلْم قْبَل اخلالِئِق. الراوي 7 حذيفة بن اليمان وأبو 
. خالصة حكم احملدث 7 0401ة، احملدث 7 اْللباين، ادلصدر 7 صحيح اجلامع الصفحة أو الرقم7 ىرير 

 صحيح. 
من سلمت لو اجلمعة من بٌن سائر اْلَيم، وليلة القدر من بٌن سائر )) ثان غًن واحد من السلف يقول7 

 .(( الليايل فقد سلم

 دلاذا؟

 إىل أعمار ىذه اْلمة؟  أنظر

تٌَِّن إىل السبعٌَن وأقلُّهم من جيوُز ))يف جامع الرتمذي يقول7  عليو وسل مصلى هللا النيب  أعماُر أميت ما بٌن السِّ
،  0000الصفحة أو الرقم7 ، ذلك ((. الراوي 7 أبو ىريرة، احملدث 7 اْللباين، ادلصدر 7 صحيح ابن ماجو

 خالصة حكم احملدث 7 حسن صحيح.

 نوح ثم مكث يدعو؟ 
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َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَلٰ قَ ْوِمِو ، قال تعاىل7 )) ن الكرميبنص القرآ( سنة 654)عاًما،  ألف سنة إال مخسٌن
 . (00فَ َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ مَخِْسٌَن َعاًما فََأَخَذُىُم الطُّوفَاُن َوُىْم ظَاِلُموَن (( سورو العنكبوت )

 7 البخاريلف وألفٌن سنة، وقد يزيد، وثما ثبت يف صحيح لذا من ثان قبلنا ثان الواحد منهم يعيش أ

 .(( ومازال اخللق يتناقصون)) 

الِئَكِة، فاْسَتِمْع مااحلديث7 
َ

ُ آَدَم وُطولُُو ِستُّوَن ِذراًعا، ُثَّ قاَل7 اْذَىْب َفَسلِّْم عَلى أُولَِئَك ِمَن ادل  َخَلَق اَّللَّ
، فَ  الُم َعَلْيَك وَرْْحَُة اَّللَِّ الُم عَلْيُكم، فقالوا7 السَّ يَُّة ُذرِّيَِّتَك، فقاَل السَّ ُتَك وحتَِ ي َّ ، زاُدو حُيَيُّوَنَك، حتَِ ُه7 وَرْْحَُة اَّللَِّ

ُقُص حَّتَّ اآلَن. الراوي 7 أبو ىريرة، احملدث 7  َفُكلُّ َمن َيْدُخُل اجلَنََّة عَلى ُصورَِة آَدَم، فَ َلْم يَ َزِل اخلَْلُق يَ ن ْ
 ، خالصة حكم احملدث 7 ]صحيح[. 0039البخاري، ادلصدر 7 صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم7 

 . ناقصونا يتثل ما يتقدم اخللق سنً 

ثالثة  وأسنة، وشخص يعيش ألفٌن سبعٌن  وألعمليات الرَيضية شخص يعيش ستٌن ابلنسبة والتناسب واب
إال أن خيصو هللا ، اْلف سنة، أاّن ْلبن الستٌن أو السبعٌن سنة أن يدرك من يعيش ألفٌن وثالثة اْلف سنة

 . ؟تعاىل بشي 

خصها و أخر اْلمم، وجعلها  أفضل اْلمم،  هللا عليو وسل مصلى لذا هللا جل يف عاله من ثرمو جعل أمة دمحم 
 أبمور، ومن أىم اْلمور اليت تتعلق ابليواب عند هللا عز وجل يوم اجلمعة أواًل، واثنًيا ليلة القدر. 

 ثل إنسان يف ىذه احلياة لو عمرين7 

 . أن خرج من رحم أمو إىل أن تقبض روحوعمر منذ  - 0

َرُه((ُثَّ السَّ ))قال تعاىل7   . (34سورة عبس) ِبيَل َيسَّ

 . عمر اإلنسان يف الطاعات خاصة - 3

سنة، لو أردان أن نكتب عمره يف  (14، ) (94) ، (54مات فالن عن ) 7قولتزور القبور وت ااآلن دل
 الطاعات، ثم نكتب؟ 
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 النهار والليل والوقت ثيف يقضى؟ 

 .  إىل أخره واحلمام نصف اْلخر للطعام والشرابوالىب للنوم، نصف الوقت ذا

    ثم عمرك يف الطاعات؟ 

 السعيد من ثان عمره عند هللا يف الطاعات أثيره من عمره منذ أن ولدتو أمو إىل ىذه اللحظة . 

 ثيف؟

 .( سنة إال قليل55ابة )يزاد يف عمرك يف الطاعة أثير من ألف شهر، قر ليلة القدر إن أدرثتها فُ 

( 34( ليلة قدر، )34يف حياتو )لو موفق عابد يتقي هللا، حمافظ على الطاعات، لو أدرك يعين إنسان 
 (، ىذا عمره عند هللا يف الطاعة. 1.700( يساوي )55ضرب )

صلى هللا عليو ، واحلديث اثبت وصحيح عن النيب -وىو من احلفاظ احملدثٌن-أبو زرعة العراقي يقول اإلمام 
فوجدت أثير حديث  -صلى هللا عليو وسل ممجيع أحاديث النيب  –الشرع 7 قرأت مجيع أحاديث وسل م

يزيد عمر اإلنسان ، وىذا اثبت صحيح فيو أجر عظيم ما ثبت عند اإلمام أيب داوود وغًنه يف فضل اجلمعة
َر َوابْ َتَكَر َوَداَن َواْسَتَمعَ  َل َوَبكَّ َوأَْنَصَت َثاَن َلُو ِبُكلِّ ُخْطَوٍة  يف الطاعات، ) َمْن اْغَتَسَل يَ ْوَم اجْلُُمَعِة َوَغسَّ

احملدث 7 ، الراوي 7 أوس بن أيب أوس وقيل أوس بن أوس والد عمرو خَيُْطوَىا َأْجُر َسَنٍة ِصَياُمَها َوِقَياُمَها (. 
 . خالصة حكم احملدث 7 حسن، 069الصفحة أو الرقم7 ، ادلصدر 7 سنن الرتمذي، الرتمذي

 

ال يوجد حديث فيو و ما هللا بو عليم، فيو من اْلجور اليابتة و ، هللا عليو وسل مصلى ىذا أعظم حديث للنيب 
 . من ىذا احلديث يوم اجلمعة صلى هللا عليو وسل مْلمة دمحم أثير ة بشار 

، -غسل اجلمعة ليس غسل اجلنابة، غسل اجلمعة غسل تنظيف-، ويغتسل إنسان يبكر ويغسل رأسو
 صيام سنة وقيامها.  ودتشي ومل ترثب، لك بكل خطوة أجر
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ف احلياة، وعمره عند هللا عز وجل اآل ( سنة يف ىذه14(، )94)يف ىذه احلياة إنسان يعيش إذا ممكن 
ىي خًن اْلمم مع أهنا أقصر اْلمم  صلى هللا عليو وسل مالسنوات يف العبادة، وىذا الذي جعل أمة دمحم 

 أعمارًا. 

ثاَن َرسوُل ))العشر اْلواخر من رمضان،   حنن على أبوابفهذه مواسم، والسعيد من يغتنمها، واحلمد هلل
َزَر((.صلى هللا عليو وسل مهللِا   ، إَذا َدَخَل الَعْشُر، َأْحَيا اللَّْيَل، َوأَيْ َقَظ أَْىَلُو، َوَجدَّ َوَشدَّ ادلِئ ْ

، خالصة 0010الراوي 7 عائشة أم ادلؤمنٌن، احملدث 7 مسلم، ادلصدر 7 صحيح مسلم، الصفحة أو الرقم7 
 حكم احملدث 7 ]صحيح[. 

 .يعتزل النسا ، وال يشتغل ابللذة والشهوة، حَّت تنتهي العشر اْلواخر

زوجة، ولو  لو اويوقظ أىلو، فهو حريص على العبادة ومع ذلك حريص على أىلو يف العبادة، ثل واحد من
 لعبادة. أوالد ولو بنات يذثرىم ويوقظهم ل

أن ىذا الوقت وىذا وهللا سبب ىذه الكلمة، وإال وهللا -ولكن يوجد عندان تراثمات، حتتاج منا إىل نصائح
لو بيع ابلذىب يف ثل حلظة منو بكيلوات الذىب لكان -من بعد الفجر لطلوع الشمس–الذي حنن فيو 

 ُغنم.  وىذا البيع في

 . "ىا دلا استطعت أن أعيشىذه غدويت لوال"ٌن بعد الفجر يقول7 ثان بعض الصاحل

الدنيا شقا ، والدنيا تعب، لكن ىذه اللحظات من قبل الفجر دلن يسر هللا لو االستيقاظ إىل طلوع الشمس 
 . ىذه ثلها سعادة، ىي ساعات سعيدة، وساعات ال يعرفها إال اْلحيا 

 (.  ميت ميت) ، ) حي ميت (، ي حي (ح) الناس أقسام7 

 ، ففقرق ثبًن.بعض الناس ميت وىو حي، وبعض الناس حي وىو ميت

ىذه الساعات ساعات السعادة، وساعات احلياة، ساعات ال يعرفها إال اْلحيا  عند هللا عز وجل، الذين 
 و وتعاىل. م صلة ابهلل وذثٌر وأنٌس بو سبحانذل
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 قيقة قبل أن ندخل ليلة القدر نتذاثر وإَيثم بعض ادلسائل. احل

 ليلة القدر أن نتوب إىل هللا تعاىل. على # أنصح قبل أن ندخل 

والتوبة ليست ابللسان، وليست ابستغفار اللسان، إمنا التوبة احلقيقة أن تكون ابلقلب، والتوبة ىي اليت فيها 
 . أوبة ورجوع إىل هللا عز وجل

استغفاران حيتاج إىل ))يقول احلسن البصري وىو من ىو، وعاش يف عصر التابعٌن، ثان يقول7 وثما ثان 
توبة  ، ْلن استغفاران ىو ابللسان، وليس ىو ابلقلب، فنحتاج إىل أن نتوب إىل هللا عز وجل ((استغفار

 . شرعية صحيحة حقيقية

، ثيًن ألسف الكبًن يغفل عنها ثيًن من الناسلاليت عة من القلب، وأحسن أنواع التوبة، و والتوبة تكون انب
 من الناس تقول لو7 تب إىل هللا عز وجل، يقول لك7 أان ماذا عامل؟ أان أسرق، أان أزين. 

إىل هللا برتك بعض  اأبن تكون اتئبً ( يف التوبة 0( يف التوبة، ودرجة رقم )3التوبة من ادلعاصي درجة رقم ) 
 التوبة من ترك الطاعات أحب إىل هللا من التوبة من ترك ادلعاصي. ، اتوب إىل هللا وتفعلهالطاعات فت

 لذا قال علمائنا قاعدة7 ))ترك ادلأمور أشد عند هللا من فعل احملظور((. 

 شخص اترك للصالة، وأخر يصلي وخيربط، من اْلحسن؟  7 مياًل 

 يصلي أحسن، ْلن ذلك معصيتو اترك مأمور.  الذي

 أول معصية وقعت ابلكون بٌن آدم عليو السالم وإبليس. 

 ما ىي معصية إبليس؟ 

  . (أمر للسجود ومل يسجد)ا.ترك مأمورً 

  ما ىي معصية آدم؟  

 .(ي عن أن كأثل من الشجرة فأثلهنُ )فعل حمظورًا.
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 اتب هللا عليو. . ما ىي عاقبة آدم؟ 

 سخط هللا عليو. . ما ىي عاقبة إبليس؟ 

 فتارك ادلأمور أشد عند هللا من فاعل احملظور. 

 ما معىن اترك مأمور؟ 

 ماذا ستعمل؟ ، يعين أنت اترك زثاة، لكي تتوب إىل هللا 

 تتوب إىل هللا تعاىل وخترج الزثاة. 

 اترك لألوامر.  ما فائدُتا لو وىو، من ألف شهراترك ليلة قدر وىي خًن واحد 

 . 7 أي قاطع رحميقول7 ) ال يدخل اجلنة قاطع( صلى هللا عليو وسل ماترك لصلة الرحم )قاطع( والنيب واحد 

يقومون ليلة القدر يف ادلسجد7 ابهلل  نويقول للناس الذي ٌن دلا ثانت ليلة القدر، ثان يقوملذا بعض الصاحل
 عليكم من ثان قاطع رحم فليخرج. 

 رحم ال يدخل اجلنة، فاهلل ال ينزل الرْحة على قاطع الرحم، وليس لو اجلنة. حنن ننتظر رْحة هللا ، والقاطع لل

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

واليت لألسف حميت من أذىان الناس، فأصبح دلا تقول ( 0وىي التوبة رقم )الدرجة اْلوىل من التوبة 
 أان لست عامل معصية. 7 ب، يقول لك ت صخشل

 اعة التوبة ليست فقط من ادلعاصي. َي مج

 من أمرين7يف الفعل التوبة 

 التوبة درجات.

  7، النوع اْلول( فرعٌن0(، ورقم )0(، وفعل الطاعات رقم )3ترك ادلعاصي رقم )
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وتقرأ قرآن، زثاة تزثي، اترك قرا ة قرأن تتوب إىل هللا صالة تصلي، اترك تكون اترك فرائض، تنظر اترك 
 رك الزان للزان.حب إىل هللا من اتأا للقرآن ىاجرً اترًثا و قرأتك للقرآن وإن ثنت 

 ( من التوبة. 0ىذا رقم )

تتوب إىل هللا وترتك ادلعاصي، وتفعل السنن ادلسنوانت، تتوب إىل هللا وتقوم الليل، تتوب إىل هللا ( 3ورقم )
 وتصوم النوافل. 

 ادلأمور قسمٌن7 

 . (فرض)مأمور الزم  - 0

 . (سنة)مأمور غًن الزم  - 3

 ىذا مقدم على فعل احملظور ابلقسمٌن، أن تكون اترك فريضة، أو أن تكون اترك سنة. 

ولذا أان أنصح قبل أن ندخل ليلة القدر أن نتوب إىل هللا عز وجل توبة شرعية صحيحة، وعلى رأسها أن 
 . ن نتوب إليو ونفعلوعاىل أبونعاىد هللا ت ،ترثنا ما حيب هللا قد نكون

 ىناك وسائل مهمة يف ليلة القدر7 

 أحرص على جلسة ما بعد الفجر إىل طلوع الشمس يف العشر اْلواخر من رمضان.  – 0

 أحرص على الوقت بٌن ادلغرب والعشا  يف العشر اْلواخر يف رمضان.  – 3

 . أحرص على أن تصلي ادلغرب يف مجاعة – 0

 حنلل ليلة القدر.

 مَّت تبدأ؟ ليلة القدر 

 تبدأ من غروب الشمس. 

 وحتديد ليلة القدر فيها أقوال ثيًنة. 
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أسرار ال يعلمها إال هللا،  (،ساعة االستجابة يوم اجلمعة) ، و(اسم هللا اْلعظم) ، و(ليلة القدر) وأعلم أن 
 .اليالث ويوفق هللا تعاىل من حيب لئن يوقع عبادة يف ىذه اْلشيا 

 وحزم. قطعب وثذا د من علما  اْلمة أن يقول7 ليلة القدر ليلة ثذاال يستطيع أح

( ، ليلة 31(، ليلة )35(، ليلة )30(، ليلة )30العلما  يقولون7 ليايل فردية يف العشر اْلواخر، ليلة )
(36 .) 

 ىل هللا خلق الليل أول أم النهار؟ 

ثان الليل  قبل (، وإذا  34) ليلة( تكون 30يف خالف عند العلما ، فإذا خلق هللا النهار قبل الليل، ليلة )
 رجعنا دلشكلةالنهار تكون الفردي يف القول اْلول زوجي يف الياين، والزوجي يف الياين فردي يف اْلول، ف

 . أيضا

 فأحرص على أن تستفيد من العشر اْلواخر. 

والعشر اْلواسط 7 رمضان ثلو فضيلة، وليلو خًن من هناره، ْلن هللا خص ليلو بليلة القدر، علمائنا يقولون
 أحسن من العشر اْلوائل، والعشر اْلواخر أحسن من العشر اْلواسط. 

ومن ِحكم هللا أن هللا جل يف عاله رابان، فجعل ليلة القدر يف اْلخر، حَّت تنشط وجتاىد وتصل إىل ليلة 
 ادلعاصي.شريرة، ىذه النفس اليت تنبع منها ذب ىذه النفس الحَّت ُت والقدر، 

 يقول7  صلى هللا عليو وسل مالنيب 

 . ((ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا)) 

 اإلنسان لو تفطن دلاذا يعصي هللا؟ 

 .(وساوس شيطان، سيئات عمل، شرور نفس) يعصي هللا بيالثة أشيا 7 

 ماذا يعين سيئات عمل؟
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 سيئة(.لو ) تعمل عمل أي7 

ْلعمل إن للسيئة أخوات، وإين و يقول7 إن للحسنة أخوات، من التابعٌن الكوفيٌن ثان بعض الصاحلٌن 
 ْلترك السيئة خوفاً من أختها اليت ىي أثرب منها. الطاعة طمًعا يف أختها اليت ىي أثرب منها، وإين 

 سيئات.  وال شخص عصى وعصى وعصى، صار لعملمي

 ما معىن لعملو سيئات؟ 

 يعين ادلقدمات ولدت هناَيت، معصية ومعصية ومعصية، ثما قال هللا تعاىل عن بين اسرائيل7 

 .، فهو من ثل النواحي حماط ابخلطيئة(50سورة البقرة ) َوَأَحاَطْت بِِو َخِطيئَ ُتُو(())

هللا ىو الذي غلق التوبة، ْلنو لذا بعض اخللق ممن لو سيئات عمل لو أراد أن يتوب ال يستطيع، ليس ْلن 
ات ىو الذي غلق التوبة على نفسو، وبعض الصاحلٌن لو أراد أن يعصي هللا ما استطاع، ْلنو ليس لو سيئ

 دينعو. فظو و حيهللا عمل، لذا ثل ما أراد أن يفعل معصية 

 ترتك سيئات عملك. أن تعاىل فالتوبة الزمها أن تعاىد هللا

ت عملي طوال السنوات السايقة ال تؤاخذين هبا ، فأان يل، َيرب سيئاتب علي، َيرب أغفر َيرب 
ىذه ىي عمال اليت أمرت هبا أن تفعلها.الصدق مرتجم أبن اْل أعاىدك، وتكون صادقا مع هللا، ويكون

 التوبة 

 ؟ ومَّت تنتهي ليلة القدر مَّت تبدأ

 .من غروب الشمس وتنتهي مع طلوع الفجرتبدأ 

من العشا ، وال ، فليلة القدر ما تبدأ أذان ادلغربأن ال تغفل عن ي الفجر وتنام، و ليس ليلة القدر أن تصل
 ( سنة. 55تبدأ من الرتاويح، َي مجاعة ليلة القدر عظيمة قرابة )
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أحسب ليلة القدر من ادلغرب للعشا ، وطلع ما بٌن ادلغرب والعشا ، وطلع ما بعد الفجر إىل طلوع 
 الشمس، ثم يبقى لك؟ 

 خذت اْللف شهر، لو تعمل نسبة وتناسب، جتد نفسك ترثت قسًما ثبًنًا من ليلة القدر. أنت ما أ

 ليلة القدر فيها نوم، ليلة القدر أثير مسجد يطول من العشا  إىل الرتاويح ثم؟

 .صالة أو أثير ساعتٌن

وما بٌن ادلغرب والعشا  إىل طلوع الشمس ىناك أثير من ساعتٌن، فأنت اآلن خسران النصف، فإذا ما  
بعد الفجر نصف ليلة القدر راحت عليك، ال بد أن أتخذ راحة، ما ثنت منتبو من ادلغرب وما انتبهت إىل 

، والفطر واجب، لكن أن وليس ليلة القدر صالة تراويح وفقط، ليلة القدر تبدأ من ادلغرب فتأثل )تفطر(
يكون قلبك صاحي، يقظان، وليس مبيت، وغًن غافل، اتثل تقول بسم هللا، تدرون الصائمٌن اليوم أقل 

  لبسم هللا، وال حول وال قوة إال ابهلل. الناس قواًل 

د فادلسألة مهمة جدا، وحتتاج منك إىل ختطيط وإدارة وتوفيق من هللا عز وجل، فرصة قد تسعد هبا إىل أب
 اآلابد بسبب ىذه الليلة، فهذه الليلة حتتاج إىل إعداد.

( يوم قبل ليلة القدر، وىذه اْلَيم يف ٠ٓ( يوم، تدرب ىناك)٠ٓ) د ذلالذا من رْحة هللا بنا أنو قال لنا عُ 
الصيام ثلها تدريب، تدرب قبل أن تدخل ذلا، وأىم شي  تنتبو لو أن حتافظ على ثل دقيقة يف ليلة القدر، 

 دلغرب والعشا  ليلة قدر، نعم ليلة قدر، حتتاج إىل ذثر وحتتاج إىل عبادة.بٌن ا

ث أن تعود نفسك، والسعيد من عود نفسو من أول رمضان إىل ما حيب إىل عز وجل أن يقال يف ىذه 
فق ، ادلو (اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين)ثان يقول يف ليلة القدر7   صلى هللا عليو وسل مالليايل، النيب 

ليلة القدر وىو ساجد، وىو يدعو، يف أي حلظة من حلظات الذثر يكير من ىذا الدعا ، على تقرب يدلا 
فلما أتيت ليلة القدر تكون ىذه الكلمة قد أخذت منو مأخذىا، وجرت على لسانو بطريقة أنو تعود عليها، 

حتب العفو فاعف عنا، ىذه ال بد للعبد من أن يكير من قولو7 اللهم إنك عفو  تصان فليلة القدر حَّت
 . العبارة يبقى يرددىا العبد، وال يفتأ من ذثرىا أبًدا
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 وما أحوج ادلسلمٌن اليوم للدعا ؟ ث الدعا .

أين ما تذىب جتد اآلم، وجتد جروح، وجتد دما ، وجتد اشال ، حَّت أصبحنا مبلدين، سورَي أول ما قامت 
الشعب السوري يذبح يف أدلب وغًنىا، وال أحد  اْلحداث ثل الناس قامت مع أحداث سورَي، واآلن

ىذا أمر فقدانه، وأمر تناسيناه، وىكذا يف ثيًن من بالد ادلسلمٌن، وإىل هللا  -ادلشاعر-سائل، موضوع التأثر
 ادلشتكى وال حول وال قوة إال ابهلل. 

هة للحجاج واسأل هللا جل يف عاله أن حيفظ بالد احلرمٌن، ولعلكم ثلكم بلغكم أنو صواريخ موج
 وادلعتمرين.

 الدعا  ينبغي أن يكون على لسان ادلسلم، والدعا  يكون للمسلمٌن مجيًعا.اخلالصة 

عف عين وعن زوجيت ا، (عفو حتب العفو فاعف عنا اللهم إنك)7 صلى هللا عليو وسل مأتمل معي قول النيب 
أمة -اعف عنا حنن أمة ادلسلمٌن، ، اعف عن اْلحيا  واْلموات  ،وعن أوالدي وعن إخواين وعن أخوايت

ألطف هبم، فهذه الكلمة ىي ثلمة تتفرع عنها أشيا  ثيًنة، واْلشيا  اليت تتفرع  -صلى هللا عليو وسل مدمحم 
عنها أنت وأنت تقوذلا تستحضرىم، تستحضر أمواتك، تستحضر أبوك، تستحضر أمك، تستحضر 

عو لو، أثير الناس شروًدا وبُعًدا عن هللا عز وجل، زوجتك، تستحضر أوالدك، بناتك، وأوىل الناس أبن تد
 جعل دعا  الوالد لولده مستجاب. صلى هللا عليو وسل ملذا هللا جل يف عاله ثما أخربان نبينا دمحم 

 أي ولدك أثير حاجة أن تدعو لو؟ 

اللهم إنك عفو  ا أو أنيى، تقول7ا؛ أثيرىم معاصي، فهذا ختصو ابلدعا ، سوا  ثان ذثرً ا وشرودً أثيرىم بعدً 
لو ثان مضيع ومقصر ْلوامر هللا  ،أوالدك من ولد حتب العفو فاعف عنا، أنت وأنت تقول فاعف عنا تريد

 الكلمة. عز وجل، فلعل هللا عز وجل يرْحو هبذه 

، وىذا يفيد ادلسلم أنو إذا ظلم ثلمة عظيمة جًدا  (اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عنا)فهذه الكلمة 
عُف وقل7 أان َي فالن على الرغم نت افا ،فاهلل حيب العفو يعفو، لع أن ينتقم أو أن كأخذ حقو فوثان يستطي

، والعفو مما وقع علي من ظلم فأان عفوت عنك، واعف عنك ْلين أطمع أن هللا عز وجل يف عاله يعُف عين
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ىنا يشمل ثل أنواع العفو، يعين أن هللا حيب العفو لكي أنت حتب العفو، حَّت أنت تتعلم أن ال تنتقم، لذا 
ادلؤمن ليس عنده حقد، أقصر طريق لدخول اجلنة سالمة الصدر على ادلسلمٌن، أن يكون صدرك سليم 

عفو حتب احلب فاعف عنا، على الناس مهما أوذيت، مهما أسي  إليك، أعلم أن هللا حيب العفو، هللا أنك 
يف ليلة القدر، وىي عبارات بليغة، واللسان يعجز عن بياهنا،  صلى هللا عليو وسل مىذه عبارات وضعها النيب 

الذي حنن فيو، اعف  فاللهم اعف عنا يف ادلآل دلا نُبعث من قبوران، ونقف بٌن يديك، اعُف عنا يف احلال
ِصيَبٍة فَِبَما َثَسَبْت أَْيِديُكْم ا مبا ثسبت أيدينا ))عنا ابفعالنا، اعف عنا بقصوران، اعف عن ن مُّ َوَما َأَصاَبُكم مِّ

 .فاهلل ليس بظامل، فما أصابنا ىو أبيدينا (.04. سورة الشورى )َويَ ْعُفو َعن َثِيًٍن ((
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 مكانكم متابعتنا من خالل 7للتواصل إب

 آل سلمان ) يبث من خاللو الدروس (ادلوقع الرمسي للشيخ مشهور بن حسن  – 0

http://meshhoor.com/ 

 صفحتنا على الفيس بوك 7 – 3

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

 قناتنا على التيلغرام 7 -  0

http://t.me/meshhoor 

 خدمة الواتس اب للرجال من خالل ىذه اْلرقام 7 – 0

{  00 962 776757052  } 

 خدمة الواتس اب للنسا  من خالل ىذا الرقم 7 – 5

{ 00 962 790975351 } 

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

