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 احلث على اغتنام ما تبقى من شهر رمضان) 4(احللقة 

 

 والصالة والسالم األمتان ،﷽���، احلمد 
 رب العاملني: املقدم
 .األكمالن على رسولنا دمحم، وعلى أصحابه أمجعني

 الكرام يسرين أن أرحب بضيفنا صاحب الفضيلة ّيف هذه الساعة /لتحديد مستمعي
 واألستاذ ، رئيس مكتب اإلفتاء مبنطقة القصيم،د بن عبد هللا املصلحالشيخ الدكتور خال

ًجبامعة القصيم، أهال ومرحبا بكم صاحب الفضيلة ً. 
ًالسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، أهال ومرحبا بك أخي عبد الرمحن: الشيخ ً وأهال ،ً

 .ًوسهال /ملستمعني واملستمعات حيثما كانوا
 معدودة أقل من ٍ مل يتبق من العشر سوى ليال، إليكم أحسن هللا، شيخي:املقدم

ًأصابع اليد؛ ولذلك حيث اجلميع يف هذه األfم على شد املئزر، وإيقاظ أهله اقتداء برسول 
اهلدى ملسو هيلع هللا ىلص، وهذه األعمال يف هذه األfم تكون مضاعفة األجر والثواب، ويف هذه األfم 

ً حرصا، وأكثر عبادة، وأكثر تقر/ إىل هللاجيب على اإلنسان أن يكون أكثر ً ً. 
هل من كلمة نسمعها يف بداية هذا اللقاء حلث املستمعني الكرام على أن يكونوا 

ًأكثر مهة ونشاطا وطاعة وتقر/  ً  ىل هللا فيما تبقى من شهر رمضان؟ إً
ً وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني، احلمد 
 رب العاملني:الشيخ ِ ُ  نبينا دمحم، ،ُ

 .وعلى أصحابه أمجعني
 :أما بعد

ط السيئات ُفإن هذه الليايل املباركة، واألfم الفاضلة هي من خري أfم الدنيا، فيها حت
 .رفع الدرجاتُوت

َا� وَميِ إِرْدَقْ الَةَلْيـَ لَامَ قْنَم«: جاء فيما رواه البخاري ومسلم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال ًسا/ ِاحتً
 .»ِهِنبَذ نِ مَمَّ له ما تقدَرِفُغ
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fوهي إحدى ليايل هذه العشر اليت .. فإن قيام ليلة القدر؛وهذا يف كامل حط اخلطا 
َا� وَميِ إِرْدَقْ الَةَلْيـَ لَامَ قْنَم«حنن يف ثلثها األول، وسرعان ما تنقضي وتنتهي،  ُسا/ غِاحتً  َرِفً

 .»ِهِنبَذ نِ مَمَّله ما تقد
وأما ما يتعلق /خلريات واهلبات والعطاf، فقد جاء يف القرآن احلكيم قول رب 

ِإ� أنزلناه يف ليـلة القدر﴿: العاملني ِْ َْ َِْ َْ ُ ََ َ َّ ِوما أدراك ما ليـلة القدر )1(ِ ْ َ ُْ َ َْ َ ََ َ ْليـلة القدر خري من ) 2( ََْ ِ ٌْ َ ِْ ْ َ ُْ َ َ
ٍألف شهر ْ َ ِ لثواب، وعظيم األجر، وكبري هنا فيما يتصل / ، واخلريية]3-1 :القدر[﴾َْ

ًالفضل، الذي يدركه من اشتغل /لعمل الصاحل يف هذه األfم؛ فإنه يدرك خريا عظيما ً. 
:  الليلة املباركة اليت أخرب بربكتها رب العاملني يف قولههاوهذه األfم في هذه الليايلف

ِإ� أنزلناه يف ليـلة مباركة إ� كنا منذ﴿ ُ ََُّ َُ ََّ َِّ ٍِ ٍَ َ َْ ِ ُ َرينََْ ، فهي ليلة عظيمة، وهي من ]3 :الدخان[ ﴾ِ
ليايل هذه العشر؛ ولذلك ينبغي للمؤمن أن جيتهد يف مجيعها، وأن يبذل وسعه يف إبراز 

 .فضيلتها بكل ما يستطيع
 كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا دخل العشر ؛فر له ما تقدم من ذنبه وما ¢خرُفتجد ولد آدم الذي غ

ًيعين مل ينم من الليل شيئا، فهذا إحياء :  أحيا ليله. أهلهظ وأيق، وأحيا ليله،جد واجتهد
الليل، وليس فقط عدم النوم مع الغفلة، واالشتغال مبا ال ينفع من العمل، أو مبا يضر من 

حياء صخب /ألسواق، وإضاعة لشريف األوقات، وعظيم الزمان املبارك؛ بل املقصود ¦
 . حييا به من طاعة هللا وطاعة رسولهعمارته مبا الليل هو

fَ أيـها الذين آمنوا استجيبوا ¨ وللرسول إذا دعاكم لما ﴿: فقد قال هللا جل وعال َِ ِ ِْ ُ َ َ َ ِ ِ ُ َّ ِ َِِّ ُ َ ََ ْ ُ َ َّ َ َُّ
ْحيييكم ُ واألزمان بطاعة هللا عز وجل،  ، وإمنا حتيا النفوس، وحتيا األوقات]24 :األنفال[ ﴾ُِْ

لقر/ت والطاعات؛ هلذا أوصي نفسي وإخواين ن جنتهد /إلكثار من والتقرب إليه لوان ا
 . الصاحلالعمل

 


