خُطُبُةُُالُجُمُعُةُُ–ُ2022.04.22ليلةُالقدرُ ُ

قُ
َّللاُفِيهاُجُمُِيعُُالذُّنو ُِ
المباركةُ،اُلهتِيُيغف ُِرُ ه
بُسِوىُحقو ِ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

ُنفُ ُِوتُُه ِذُِهُالفرص ُةُالذهُهُُِبيهةُ .
ّل ُ
العِبادُ.عليناُأُ هُ

َُّللاُِتعالىُوكرمِ ُِهُاُلعشرُُالُواخِ رُُمِ نُ
لقدُأدركناُبِفض ِل ه

ُ

شه ِرُرمضانُ.وُُِإحدىُليالِيُه ِذهُِالُي ِهامُهِيُليلةُالقدرُ،

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ

َّللاُ تعالىُ فُِيهُُا﴿ُُ:إِنَّا أ َ إن َز إلنَاهُ فِي لَ إيلَ ِة ا إلقَد ِإر
اُلهتِيُ قالُ ه
شه ٍإر
ف َ
َو َما أَد َإراكَ َما لَ إيلَةُ ا إلقَد ِإر لَ إيلَةُ ا إلقَد ِإر َخي ٌإر مِ إن أ َ إل ِ

اللهيُلُةُ ُوجعلهاُخي ًراُمِ نُألفِ ُشهرُ،
إُِ هنُالهذِيُميهزُ ُه ِذُِه ُ ُ
هوُ كونُكال ِمُ ه ِ
آنُُنزلُ فِيُه ِذهُِاللهيل ُِةُ ،
َّللا ُتُعُالُىُاُلقر ُِ

ح فِيهَا بِ ِإ إذ ِن َربِ ِه إم مِ إن ك ُِل أ َ إم ٍر
الرو ُ
تَنَ َّز ُل ا إل َم ََلئِكَةُ َو ُّ
1
ي َحت َّ ٰى َم إطلَ ِع ا إل َفجإ ِر﴾.
َ
س ََل ٌم ِه َ

اْلخِ رةُ.فمنُّلزمهُوالتزمُُحدودُهُُوعمِلُ ِبماُفِيهُ،فقدُ

ُ

أفلحُُوُسُ ُِعد ُ.ومنُ هُجُرُهُُُوُجافاهُُ،فقدُ خابُ وشقِيُ.

ي إاْل َ َّ
عِزاءُ ،
ِإ إخ َوتِ َ

آن ُوأجملُ ُمِثالُ ُلهُهوُ
ِير ُُِللُقُرُ ُِ
وّلُشكه ُأ هنُأُعظمُتفس ُ

َُّللاُعنهاُأُ هنُرسولُ
ضي ه
يُعنُعائِشةُر ِ
ار ُّ
روىُالبخ ِ
َّللاُُؐ قُال«ُُ:ت َ َح َّر إوا لَ إيلَةَ القَد ِإر فِي ا إل َوتإ ِر مِ نَ ا إلعَ إ
ش ِر
هُِ

سنهةُُرسو ِل ه ِ
سنه ُِةُ،
يُس ِبيلُُغيرُس ِبي ِلُالُقُرُ ُِ
َُّللاُُؐ.وأُ ُُّ
آنُوال ُّ
لُ،والعِياذُُ
فُحُ ُِريُ ُبِ ِهُأُنُيؤدِيُ بِناُ ِإلىُالهالكِ ُوالضهال ُِ

إاْل َ َواخِ ِر مِ إن َر َم َ
ضان»ُ2.وُُِإ هنُالُحادِيثُالهتِيُتشِيرُُِإلى ُ

يمُ،
آنُالك ِر ُِ
اّللُُ ُ .وأحسنُُُط ِريقةُُُل ُِ
ُِب هُ
ِالستِفادُِةُُمِنُُُالقر ِ

أُنههاُتكونُفِيُاللهيلةُِالسهابِعةُِوالعِش ِرينُ،ق ُدُتلقهاهاُعلماءُ

هِيُُالمواظبةُعلىُتُِالُوُتُِ ُِهُطِ والُُحياتِناُ.وّلُبدهُأنُنفه ُمُ

السالمِ يهةُُعُلُىُ
تُُالُ همةُ ُِ
ال همةُِ ِبالقبو ِلُ أيضًا ُ،وُدُرُجُ ُِ

بُ
يعُُجوانِ ُِ
ماُ نقرأ ُ،ث همُُأُ ُ
نُُنعملُ ِبماُ ف ِهمناُُُ،فِيُُجُمُِ ُِ

اُسنُحُيُِيُ
نُوإِنُكنهُ ُ
ارُه ِذهُِاللهيلةُُهِيُليلةُُالقدرُ.ونح ُ
اعتِب ِ

ورنا ُ،وهوُ الحُلُُّ
حياتِنا ُ.فالقرآنُُُشِفا ٌءُ لِماُ فِيُ صد ُِ

نُ
ّلُأ هُ
اجدِناُُِ،إ هُ
ساُِبعُةُُوالعِش ِرينُُمجتمِ ع ُ
اللهُيُلُةُُال هُ
ِينُفِيُمس ِ

تُالعالُمُ.
يعُمُشُ ُِكالُ ُِ
لِجمِ ُِ

يع ُليالِيُالعش ِرُ
عليناُأُنُنجت ِهدُ ُبِأنفسِناُ فِي ُإُِحُيُاءُِ ُجمِ ُِ

ُ

َُّللاُعنهاُأُنهُهُاُ
ضي ه
الُواخِ رُ.روىُمس ِل ٌمُعنُعائِشةُر ِ

أسألُُالمولىُع هزُوجلهُأُنُيعِينناُعلىُُِإحياءُُِليلةُِالقد ِرُ

ّللا يَجإ ت َ ِه ُد فِي ا إلعَش ِإر إاْل َ َواخِ ِرَ ،ما
قالتَُ «ُ:كانَ َرسُو ُل َّ ِ

آنُومُِنُ ُالعامِ لِينُُبِماُ
بِحقِهاُ،وُأُنُ ُيُجُعُلُناُمِ نُأه ِلُالقر ِ

َل يَجإ ت َ ِه ُد فِي َ
ّللا
غ إي ِره»ُ3.وُعُُنهُاُأُيُ ًُ
ضاَ «ُ:كانَ َرسُو ُل َّ ِ
إِذَا َد َخ َل ا إلعَش ُإر ،أ َحإ يَا اللَّ إيلََ ،وأ َ إيقَ َ
ش َّد
ظ أ َ إهلَهَُ ،و َج َّد َو َ

يُذلِكُوالقادِرُعليهُُ.
فِيهُُِ.إنههُو ِل ُّ

ا إلمِ ئإ َزر».

ِل ِهداي ُِةُُالبش ِريه ُِةُُوإِسعا ُِدهاُ فِيُ د ِارُ الدُّنياُُوُفُِيُ د ِار ُ

آمِ ين!ُُ

4

امُ،
اللهيُلُ ُِةُُبِالقِي ُِ
َّللاُُِؐ علىُُإُِحياءُُُِه ِذهُِ ُ
وقدُُُحُُث هناُ رسولُ ه
سابًاُ ،
غف َِر لَهُ َما
قالَُُؐ «ُ:م إن قَا َم لَ إيلَةَ ا إلقَد ِإر ِإ إي َمانًا َواحإ تِ َ
تَقَ َّد َم مِ إن ذَ إن ِبه» 5.فعليناُ ِبال ِجدُِو ِاّلجتِهادُِفِيُه ِذهُِاللهُيُلُ ُِةُ
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