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 ليلُة القدر خري من ألف شهر

 الظفريي بن ضحويخالد 

، ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ  َوَنْستَ ْغِفُرُه، َونَ ُعوُذ ِِبهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه هللاُ َفََل  ِإنَّ احلَْمَد ّلِِلَِّ
 يَ  مًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، ُد َأنَّ مَُ ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأن َّلَّ ِإَلَه ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل َشرِيَك َلُه، َوَأْشهَ 

َ َحقَّ تُ َقاتِِه َوََّل ََتُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ   [.102]آل عمران  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اّلِلَّ

 :هللاِ  ادَ بَ عِ 

ها من العمل الصاحل واَّلجتهاد يف من رمضان، فأدوا حق   واخرببلوغ العشر األوعليكم ها قد من  هللا تعاىل علينا 
اإلحسان، فقد كان نبيكم صلى هللا عليه وسلم إذا دخل العشر اجتهد فيها أميا اجتهاد، وحث على ذلك األهل ومجيع 

َها قَاَلْت:  فَ َعْن َعاِئَشةَ العباد،  ]َرَواُه « ََيَْتِهُد يف اْلَعْشِر اأْلََواِخِر، َما ََّل ََيَْتِهُد يف َغرْيِهِ   َكاَن َرُسوُل هللِا »َرِضَي هللاُ َعن ْ
َها  ُمْسِلٌم[. َها، قَاَلْت:  َوَعن ْ ُ َعن ْ َلُه، َوأَيْ َقَظ َأْهَلهُ  َكاَن النَِّبُّ »َرِضَي اّلِلَّ َزرَُه، َوَأْحَيا لَي ْ ]ُمت ََّفٌق « ِإَذا َدَخَل الَعْشُر َشدَّ ِمئ ْ
رة إىل اغتنام ما بقي من الليايل واأليم، فقد تكون فيها من عتقاء هللا الكرام، وي سعادة من عتقه ، فاملبادرة املباد[َعَلْيهِ 

هُ  َعْن َجاِبرفهللا من اجلحيم، وكان من أهل النعيم املقيم.  قَاَل: قَاَل َرُسْوُل هللِا صلى هللا عليه  ماْبِن َعْبِد هللِا َرِضَي هللاُ َعن ْ
َلةٍ تَ َقاَء، َوَذِلَك يف ُكلِ  لَ ِإنَّ هلِل َعزَّ َوَجلَّ ِعْنَد ُكلِ  ِفْطٍر عُ » لم:وس  وصححه األلباين[.]رواه ابن ماجه  «ي ْ

 أيها املسلمون:

املؤمنون، ويتنافس يف ، َيتهد يف لياليها غاية اَّلجتهاد واملنزلة َنن يف ليال عظيمة هي خري ليايل الس           نة يف األجر
ا منهم على إدرال ليلة القدر، فالعمل فيها مض  اعف خري من ألف ش  هر، فيا غنيمة من العمل فيها املتنافس  ون،  حرص  ً

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال دخل رمضان فقال رسول هللا صلى هللا أدركها، وي حرمان من فرط فيها وتركها، 
وَّل حيرم خريها  ،من حرمها فقد حرم اخلري كله ،وفيه ليلة خري من ألف شهر ،حضركمإن هذا الشهر قد )عليه وسلم: 
َلةٌ وحس         نه األلباين[. رواه ابن ماجه ( ]إَّل مروم ِلَها، َوِمْن بَ رََكِتَها: َأنَّ َهَذا  ُمَبارََكةٌ  َفِهي لَي ْ ِلَكثْ َرِة َخرْيَِها َوبَ رََكِتَها َوَفض         ْ
َعاىَل: ، َل ِفيَهاْنزِ أُ  اْلُمَباَرلَ  اْلُقْرآنَ  ْنِذرِينَ إِ َقاَل تَ  َبارََكٍة ِإَّنَّ ُكنَّا ُم َلٍة ُم َناُه يف لَي ْ َها  [،3]الدخان: َّنَّ أَنْ َزْل َبْل أَنْ َزَل هللُا َعن ْ
ورَةً  َلِة اْلَقْدِر )، وبني فيها مزايها وفض      لها َكاِمَلةً   س      ُ َلُة اْلَقْدِر )( َوَما َأْدرَاَل َما لَ 1ِإَّنَّ أَنْ َزْلَناُه يف لَي ْ َلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ 2ي ْ ( لَي ْ

ْهٍر ) لِ  َأْمٍر )3ِمْن أَْلِف ش           َ ِِْْذِن َرمِ ِْم ِمْن ك  ُ ا  ُة َوالرُّوُ  ِفيه  َ ََلٌم ِهَي َح َّ َمْطَلِع اْلَفْ ِر )4( تَ نَ زَُّل اْلَمََلِئك  َ  (5( س           َ
 فيها كان ذلك من أس    باف تكفري ذنوبه ومو س    يئاته،  من قامها إمياَّن واحتس    اِب عا أعد هللا للقائمني، [5-1]القدر:
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َم ِمْن َذنِْبهِ »قَاَل:  َعِن النَِّبِ    فَ َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  اًِب، ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ َلَة الَقْدِر ِإميَاًَّن َواْحِتس      َ ، ]ُمت ََّفٌق َعَلْيِه[« َمْن قَاَم لَي ْ
ةُ هللا العفو واملغفرة، ف َ وهلذا كان من أفض   ل األدعية فيها س   ؤال  أََلْت َعاِئش   َ َها النَِّبَّ  َقْد س   َ َي هللاُ َعن ْ ، َرض   ِ : َي َنِبَّ اّلِلَِّ

َلَة اْلَقْدِر، َما َأُقوُل؟ قَاَل:  ِْمِذيُّ  دُ ]َرَواُه َأحَْ  «تَ ُقوِلنَي: اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ُتُِبُّ اْلَعْفَو، فَاْعُف َعنِ  »َأرَأَْيَت ِإْن َوافَ ْقُت لَي ْ َوالّتِ 
 َساِئيُّ َوَصحََّحُه اأْلَْلَباينُّ[.َوالنَّ 

 :نيَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  رَ اشِ عَ مَ 

ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان، فَل تغفل عن ليلة من لياليها، سواء يف األشفاع واألواتر، لعلك أن تكون 
َلَة :  »يَ ُقوُل النَِّبُّ من أهلها،  انَ َُتَرَّْوا لَي ْ ِر اأَلَواِخِر ِمْن َرَمض  َ ةَ «  الَقْدِر يف الَعش  ْ َي  ]ُمت ََّفٌق َعَلْيِه ِمْن َحديِث َعاِئش  َ َرض  ِ
َها[،  ةَ وهي يف األواتر أقرف، هللاُ َعن ْ وُل هللِا  حِلَديِث َعاِئش      َ َها قَاَلْت: قَاَل َرس      ُ َي هللاُ َعن ْ َلَة الَقْدِر يف » :َرض      ِ َُتَرَّْوا لَي ْ
انَ الوِْتِر، ِمنَ  ِر اأَلَواِخِر ِمْن َرَمض       َ يِع اأْلَْعَواِم، َبْل تَ تَ نَ قَُّل تَ ب َ وهي ]ُمت ََّفٌق َعَلْيِه[، «  الَعش       ْ َلٍة ُمَعي ََّنٍة يف مجَِ ا عً ََّل ََتَْتصُّ بَِلي ْ

يَئِة هللِا َوحِ  ْبَحانَهُ ِلَمش       ِ ََلِم اْبنُ  ؛ْكَمِتِه س       ُ س       ْ ْيُس اإْلِ ي َأْن غِ بَ ن ْ ي َ  هللاُ: )َوِإَذا َكاَن اأْلَْمُر َهَكَذا، ف َ َرِحَهُ  تِيِميَّةَ  ِلَذِلَك قَاَل ش       َ
يعِ  يَ َتَحرَّاَها اْلُمْؤِمُن يف اْلَعْشِر اأَلَواِخرِ   .(هِ مجَِ

 يرد َّل داع رف...  جدوا الليل رجال ي
 وجد عزم له من...  إَّل الليل يقوم ما

أقول ما تسمعون، وأستغفر هللا يل ولكم واحرصوا على اخلري يف هذه األيم ولياليها، يف طََلِبَها،  هللاُ  ُدوا َرِحَُكمُ فَاْجَتهِ 
 من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.

 اخلطبة الثانية

ََلةُ احْلَْمُد ّلِِلَِّ  وِل هللِا، َوَعَلى آلِ َوالس  َّ  ، َوالص  َّ ْحبِ  هِ ََلَم َعَلى َرس  ُ َهُد َأن َّلَّ  َوَمنِ  هِ َوص  َ  إَلَه ِإَّلَّ هللاُ َوْحَدُه ََّل ات ََّبَع ُهَداُه، َوَأش  ْ
.  َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه الَِّذي َأْرَسَلُه رَبُُّه َرْحًَة ِلْلَعاَلَمنْيِ

 :َأمَّا بَ ْعدُ 

 َعاِد.الزَّاِد لِيَ ْوِم اْلمَ   تَ َعاىَل؛ فَِإنَّ تَ ْقَوى هللِا َخرْيُ َونَ ْفِسي بِتَ ْقَوى هللاِ  - هللاِ  ِعَبادَ  – مْ يكُ صِ وْ أُ فَ 

 عباد هللا:

ليلة القدر ورغبة يف اخلري واألجر، طلب مما يش         رع يف هذه األيم والليايل: اَّلعتكاد يف املس         اجد حرص         ا على 
ِ ِد،  واَّلنقطاع عن الدنيا واإلقبال على اآلخرة،  فقد كان َر يف املَس     ْ لََّم يَ ْعَتِكُف َهِذِه اْلَعش     ْ لَّى هللاُ َعَلْيِه َوس     َ النَِّبُّ ص     َ

ِعيٍد اخلُْ  َحابُُه وَأْجَواُجُه َمَعُه َوبَ ْعَدُه؛ فَ َعْن َأِب س     َ َي هللاُ َعْنُه قَاَل: يَ تَ َفرَُّغ ِلطَاَعِة هللِا َعزَّ َوَجلَّ، َواْعَتَكَف َأص     ْ ِإنَّ »ْدِريِ  َرض     ِ
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ِِتَا ُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْعَتَكَف اْلَعْشَر اأْلَوََّل ِمْن َرَمَضاَن، ُثَّ اْعتَكَف الَعْشَر اأْلَْوسَ رَ  َط يف قُ بٍَّة تُ رِْكيٍَّة َعَلى ُسدَّ
رَي بَِيِدِه فَ َنحَّاَها يف ََّنِحَيِة اْلُقبَِّة، ُثَّ  رٌي، قَاَل فَأَخَذ احلَْص      ِ ُه َفَكلََّم النَّاَد، َفَدنَ ْوا ِمْنُه فَ َقاَل: ِإين ِ اْعتَكْفُت َحص      ِ َأْطَلَع رَْأس      َ

َا  َط، ُثَّ أُتِيُت َفِقيَل يل: ِإ َّ َر اأَلْوس  َ َلَة، ُثَّ اْعَتَكْفُت الَعش  ْ َر اأَلوََّل؛ أَْلَتِمُس َهِذِه اللَّي ْ ِر اأْلََواِخِر، َفَمْن َأَحبَّ الَعش  ْ يف الَعش  ْ
َها: «  َأْن يَ ْعَتِكَف فَ ْليَ ْعَتِكفْ ِمْنُكمْ  َي هللاُ َعن ْ َة َرض       ِ َكاَن   ص       لى هللا عليه وس       لم َأنَّ النَِّبَّ »]ُمت ََّفٌق َعَلْيِه[. َوَعْن َعاِئش       َ

اَن َح َّ تَ َوفَّاُه هللاُ َعزَّ َوَجلَّ، ُثَّ اْعَتَكَف َأْجَواُجُه ِمنْ  َر اأْلََواِخَر ِمْن َرَمض       َ قال ابن ]ُمت ََّفٌق َعَلْيِه[، «  بَ ْعِدهِ يَ ْعَتِكُف الَعش       ْ
 (. خبدمة اخلالق لَلتصالوحقيقته: قطع العَلئق عن اخلَلئق  اَّلعتكادفمعىن رجب رحه هللا: )


