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ليمة القدر والعشر األواخر

ممخص الخطبة

 -1خصوصية الميالي العشر -2 .اجتياد رسول اهلل بالعبادة في ىذا العشر -3 .غفمة البعض تزيد
في ىذا العشر -4 .فضل ليمة القدر والترغيب في تحرييا وقياميا.
-------------------------

الخطبة األولى
ثم أما بعد:

أييا المسممون :اتقوا اهلل تعالى واعمموا بطاعتو فقد بدأ وقت الجد والتشمير لمعمل الصالح فقد دخل
العشر األخير من رمضان وكما تعممون في فضائل ىذه العشر أنيا خصت من بين سائر
عمينا ُ
الشير بخصائص عظيمة ،فكما فضل اهلل شير رمضان عمى الشيور فقد جعل العشر األخير منو

أفضل لياليو وأياميا كمثل أيامو وخصيا بخصائص ،من بقية أيام وليالي الشير فمن ىذه

الخصائص :أن النبي كان يجتيد بالعمل فييا أكثر من غيرىا ،كما روى مسمم من حديث عائشة
رضي اهلل عنيا قالت(( :وكان رسول اهلل يجتيد في العشر األواخر ما ال يجتيد في غيره)).

ومن ذلك أنو كان يحي الميل فييا ،وكان اجتياده واحياؤه لميالي العشر شامال لجميع أنواع العبادة
من صالة وقراءة قرآن وذكر وصدقة واعتكاف ،وكما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي اهلل

عنيا قالت :كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره ،أي اعتزل نساءه ،وأحيا ليمو وأيقظ أىمو ،وكان

يوقظ أىمو في ىذه الميالي لمصالة والذكر حرصا عمى اغتنام ىذه الميالي المباركة بما ىي جديرة بو
من العبادة ،ال كما يفعمو الناس اليوم من السير عمى المسمسالت واألفالم واألغاني أو بالسير في

المقاىي عمى شرب الشيشة ولعب الورق فيحرموا أنفسيم خير ىذه الميالي وال يحرم خيرىا إال كل

محروم.

ومن المالحظ أن كثي ار من الناس كمما اقترب الشير عمى االنتياء يزداد تقصيره وتفريطو مخالفا
بذلك سنة نبيو وما عمم المسكين أن فضل الشير في آخره.

يفوت ىذه الفرصة الثمينة عمى نفسو وأىمو فما ىي إال ليال معدودة،
فال ينبغي لممؤمن العاقل أن ّ
ربما تكون آخر أيام وليالي في الحياة ،لعل اإلنسان منا أن يدرك فييا نفحة من نفحات المولى،
فتكون السعادة في الدنيا واآلخرة.

وانو لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن نرى كثي ار من المسممين يمضون ىذه األوقات الثمينة

فيما ال ينفعيم يسيرون معظم الميالي في الميو والباطل فإذا جاء وقت القيام ناموا وفوتوا عمى أنفسيم
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خي ار كثي اًر لعميم ال يدركونو بعد عاميم ىذا أبدا ،وىذا من تالعب الشيطان بيم ومكره بيم وصدىم

عن سبيل اهلل واغوائو ليم.

فانتبيوا يا مسممون ليذا األمر:

والغرض من إحياء ليالي العشر األخير من رمضان ىو تحري ليمة القدر ورجاء موافقتيا ونحن في

طاعة اهلل عز وجل حتى تغفر لنا الذنوب لما ورد في الصحيحين من حديث أبي ىريرة أنو قال :قال

رسول اهلل (( :من قام ليمة القدر إيمانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من ذنبو)).

وفي المسند بإسناد صحيح(( :من قاميا ابتغاءىا ثم وقعت لو غفر لو ما تقدم من ذنبو وما تأخر))،

فمن حرم خير ىذه الميمة فيو الشقي المحروم أي وربي! كيف ال؟ وقد عرف ىذه الفضائل ثم ضيعيا
ولم يجتيد فييا ولم يتحراىا ،وقد ذكر اهلل في فضميا قولو سبحانو :ليمة القدر خير من ألف شير،
تنزل المالئكة والروح فييا بإذن ربيم من كل أمر سالم ىي حتى مطمع الفجر  .وكما ذكرنا في

خطبة مضت وكما ىو معموم أن قياميا خير من ألف شير ليس فييا ليمة القدر ،عمميا وصياميا

وقياميا.

وألف شير تعدل :ثالثا وثمانين سنة وثالثة أشير :وقد أنزل اهلل القرآن في ىذه الميمة قال تعالى :إنا

أنزلناه في ليمة القدر  ،وقال أيضا :إنا أنزلناه في ليمة مباركة إنا كنا منذرين فيذه الميمة مباركة

وتتنزل فييا المالئكة والروح ،أي يكثر تنزل المالئكة في ىذه الميمة لكثرة بركتيا والمالئكة يتنزلون مع

تنزل البركة والرحمة ،كما يتنزلون عند تالوة القرآن ويحيطون بحمق الذكر ويضعون أجنحتيم لطالب

العمم بصدق تعظيما لو.

والروح ىو جبريل عميو السالم خصو بالذكر لشرفو.

ووصفيا بأنيا سالم أي سالمة ال يستطيع أن يعمل فييا سوءا أو يعمل فييا أذى كما قالو مجاىد،

ويكثر فييا السالمة من العقاب والعذاب بما يقوم بو العبد من طاعة اهلل عز وجل.

وفي ىذه الميمة يفرق كل أمر حكيم أي يفصل من الموح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون

فييا من اآلجال واألرزاق ،وما يكون فييا إلى آخرىا ،كل أمر محكم ال يبدل وال يغير ،وكل ذلك مما
سبق عمم اهلل تعالى بو وكتابتو لو ،ولكن يظير لممالئكة ما سيكون فييا ويأمرىم بفعل ما ىو من

وظيفتيم.

وكما ذكرنا أن اهلل يغفر لمن قاميا إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبو ،وقد أخفى اهلل عمميا عمى العباد
رحمة بيم حتى يكثر عمميم في طمبيا في تمك الميالي الفاضمة بالصالة والذكر والدعاء فيزدادوا قربة

من اهلل وثوابا وأخفاىا ليتبين بذلك من كان جادا في طمبيا حريصا عمييا من الكسالن المتياون ،فإن

من حرص عمى شيء جد في طمبو وىان عميو التعب في سبيل الوصول إليو والظفر بو وكما قيل:

عذابو فيك عذب وبعده منك قرب
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حسبي من الحب أني لما تحب أحب

أييا اإلخوة :ليمة القدر يفتح فييا الباب ويقرب فييا األحباب ويسمع فييا الخطاب ويرد الجواب

ويكتب لمعاممين فييا عظيم األجر والثواب ،فاجتيدوا رحمكم اهلل في طمبيا فيذا أوان الطمب واحذروا

من الغفمة ففي الغفمة العطب.

الميم اجعمنا ممن صام الشير وأدرك ليمة القدر وفاز بالثواب الجزيل واألجر ،الميم اجعمنا من

السابقين إلى الخيرات ،الياربين عن المنكرات اآلمنين في الغرفات مع الذين أنعمت عمييم ووقيتيم

السيئات ،الميم أعذنا من مضالت الفتن ،وجنبنا الفواحش ما ظير منيا وما بطن ،الميم ارزقنا شكر

نعمتك وحسن عبادتك.

واجعمنا من أىل طاعتك وواليتك ،وآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا

ولوالدينا ولجميع المسممين برحمتك يا أرحم الراحمين.
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد:

أييا المسممون :ومما ينبغي أن ُيعمم أن ليمة القدر تكون في أوتار العشر أوكد لحديث عائشة رضي
اهلل عنيا أن رسول اهلل قال(( :تحروا ليمة القدر في الوتر من العشر األواخر)) ،رواه البخاري .قال
شيخ اإلسالم ابن تيميو رحمو اهلل :لكن الوتر يكون باعتبار الماضي فتطمب ليمة إحدى وعشرين

وليمة ثالث وعشرين ،وليمة سبع وعشرين ،وليمة تسع وعشرين ،ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي

(( :التمسوىا في تاسعة تبقى ،لسابعة تبقى ،لخامسة تبقى ،لثالثة تبقى)) ،فعمى ىذا إذا كان الشير
ثالثين يوما يكون ذلك في ليال األشفاع وتكون االثنين وعشرين تاسعة تبقى وليمة أربع وعشرين

سابعة تبقى وىكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح ،وان كان الشير تسعا وعشرين ،كان

التاريخ الباقي كالتاريخ الماضي.

واذا كان األمر ىكذا فينبغي أن يتحراىا المؤمن في العشر األواخر جميعو ،كما قال النبي :

((تحروىا في العشر األواخر)) رواه البخاري.

وىي في السبع األواخر أكثر لحديث ابن عمر رضي اهلل عنيما أن رجاال من أصحاب النبي رأووا

ليمة القدر في المنام في السبع األواخر فقال النبي (( :أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع األواخر فمن
كان متحرييا فميتحرىا في السبع األواخر)) وفي رواية لمسمم قال (( :التمسوىا في العشر األواخر

فإن ضعف أحدكم أو عجز فال يغمبن عمى السبع البواقي)) وأقرب أوتار السبع األواخر ليمة سبع
وعشرين لحديث أبي بن كعب أنو قال( :واهلل إني ألعمم أي ليمة ىي الميمة التي أمرنا رسول اهلل

بقياميا ىي ليمة سبع وعشرين) رواه مسمم .فقيل لو :بأي شيء عممت ذلك؟ فقال :باآلية التي أخبرنا
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طست حتى ترتفع)).
رسول اهلل (( :أخبرنا أن الشمس تطمع صبيحتيا ال شعاع ليا كأنيا ْ
فيذه العالمة التي رواىا أبي بن كعب عن النبي من أشير العالمات في الحديث .

وعن ابن عباس رضي اهلل عنيما قال :قال رسول اهلل (( :ليمة القدر سمحة ،طمقة ال حارة ،وال باردة،
تصبح الشمس صبيحتيا ضعيفة حمراء)) رواه ابن خزيمة والبزار وسنده حسن.

ويستحب مع الصالة والذكر وقراءة القرآن فييا اإلكثار من الدعاء فقد ورد عن السيدة عائشة بنت

الصديق رضي اهلل عنيما قالت :قمت(( :يا رسول اهلل أرأيت إن عممت أي ليمة ىي ليمة القدر ،ما

أقول فييا؟ قال :قولي :الميم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) متفق عميو.

فالعفو من أسماء اهلل تعالى ،وىو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي آلثارىا عنيم ،وىو يحب العفو
ويحب أن يعفو عن عباده.

قال يحي بن معاذ :لو لم يكن العفو أحب األشياء إليو لم يبتل بالذنب ،أكرم الناس عميو ،يشير إلى
أنو ابتمى كثي ار من أوليائو وأحبابو بشيء من الذنوب ليعامميم بالعفو ،فإنو سبحانو يحب العفو.

وفي الحديث(( :يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عمى ما كان منك وال أبالي)) ،وكان
بعض المتقدمين يقول :جرمي عظيم ،وعفوك كبير فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم.
يا كبير الذنب عفو اهلل من ذنبك أكبر

أكبر األوزار في جنب عفو اهلل يصغر

يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء و قد ىفا

يكفيو منك حياؤه من سوء ما قد أسمفا

حمل الذنوب عمى الذنـ ـوب الموبقات وأسرفا
وقد استجار بذيل عفوك من عقابك محفا

يا رب فاعف و عافو فألنت أولى من عفا

أييا المسممون :لو قام المذنبون في ىذه األسحار عمى أقدام االنكسار وأكثروا من االبتيال والتضرع
والدعاء لكان الجواب من اهلل الغفور الرحيم أشيدكم أني قد غفرت لكم ،رياح ىذه األسحار تحمل
أنين المذنبين ،وأنفاس المحبين ،وقصص التائبين ثم تعود برد الجواب كما ذكرنا بال كتاب،

والمحبون تطول عمييم الميالي فيعدونيا عدا النتظار ليالي العشر في كل عام حتى يقوموا فييا بما

يرضى الرحمن ،يا ليمة القدر لمعابدين اشيدي ،يا أقدام القانتين اركعي لربك ،واسجدي ،يا ألسنة

السائمين جدي في المسألة واجتيدي.
يا رجال الميل جدوا رب داع ال يرد
ما يقوم الميل إال من لو عزم وجد
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ليمة القدر عند المحبين ليمة الحظوة بأنس موالىم وقربو ،وانما يفرون من ليالي البعد واليجر ،فيامن
ضاع عمره في ال شيء ،استدرك ما فاتك في ليمة القدر فإنيا تحسب بالعمر.

