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 13/13/4331                     1242-1241مه رمضان  3       المعادى

                                                                                                        ليلة القدر حقيقة 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 :فيقول ن ربنا يا إخوانى يبين منزلة ليلة القدر فى القرآ
َلِةِ ياْلَقْدرِ  ِفي ... ، والفعل الظرفى ...إِنَّا أَنْ َزْلَناُه ِفي  ﴿   ( ، وقال فى آيًة أخرى : ٔ) القدر :  ﴾ لَي ْ
. فهو ( .. من الذى نزل عليو القرآن ؟ سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم .ٜٗٔ،  ٖٜٔ)  ﴾ َعَلى قَ ْلِبكَ ،  نَ َزَل بِِو الرُّوُح االِمينُ  ﴿ 

األعظم صلى اهلل عليو وسلّم ..  لحبيباليلة القدر ألىل القدر ، بأعظم قدر يراه اإلنسان فى ليلة القدر .. فيرى ما يُمن اهلل بو عليو من قدر 
 على قدره ىو ..  ألنو ال يوجد واحد فينا يرى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم على حالتو ، وال على كمال ىيئتو ، لكن كل واحد فينا يراه يراه

ى رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم ، ولكن رأيتو مريضًا .. فقال لو : لذلك عندما ذىب واحد لإلمام بن سيرين وقال لو : إنّ 
 أنت المريض ... .. ال

رَبى وقّوى .. فأنت تراه وذىب آخر وقال لو : إّنى رأيتو صلى اهلل عليو وسلّم فى ىيئة شاّب قوّى ٌ ، فقال لو : إذن اإليمان عندك 
 على قدرك ، وال يوجد فينا يا إلخوانى من يرى رسول اهلل على قدر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم ، ألن قدره عالى حتى على المالئكة ،

 وعلى أىل ِعلّيين .. 
 :  صلى اهلل عليو وسلمّ لكن أعظم مّنًة يُمّن بها اهلل عليك ، أن تراه ولو مناماً ، ولقد قال 

لم يقل رآنى ف) من رآنى فى المنام فقد رآنى حّقًا ، فإّن الشيطان ال يتمّثل بى ( .. وكلمة رآنى حّقًا .. ضع تحتها خطوط كثيرة .. 
 من العالم الجسمانى أو غيره . تليسففهى لقاً او جسماً .. بل قال رآنى حّقاً .. فمن رأى شيئاً من الحقيقة النورانّية الُمحمديّة خَ 

( .. ومتى تنتهى ىذه الصالة ؟ ٙ٘) األحزاب :  ﴾ ِإنَّ اهلل َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبي   ﴿ن يقولون : إن ربنا يقول :الغافلو لجماعة ا
نسان إليراه ا فعندمانو فعل مضار  مستمر على الدوام ، وأنواره فى إزدياد ، تنتهى أبدًا ، أل ألنها صالة دائمة أبدًا ، ولن.. ال نهاية لها .. 

 يرى شيئاً من الحقيقة .. وما ىى الحقيقة ؟ 
 .( ٚٗ) األحزاب :  ﴾َوَبش ِر اْلُمْؤِمِنيَن بَِأنَّ َلُهْم ِمَن اهلل َفْضال َكِبيًرا ﴿فيها لرسول اهلل :اهلل قال 

ّقى بعد ذلك .. ىذا فى الُدنيا .. وبعد ذلك  والذى يرى رسول اهلل فى المنام ، فقد أصبح من المؤمنين ، وأكتمل فيو اإليمان ، ويتر  
 فى الحديث اآلخر : ) من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة ( .. كما قال 

 فال بد أن يرانى فى اليقظة .. متى ؟ .. 
ارج من الٌدنيا ىو على األقل وىو خارج من الُدنيا ، فيقابلو على الفور .. فالذى يستقبلو وىو خفيراه كسالن مثلى ،   اً إن كان واحد

 : سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم 
رسول اهلل ( .. فيواجهو ٕٖ) النمل :  ﴾ الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُىُم اْلَمالِئَكُة طَي ِبيَن يَ ُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم تَ ْعَمُلونَ  ﴿ 

 دخلو فى المعّية المحمديو والحياة األزليو األبديو الباقيو الى يوم الدين .ويستقبلو ويهنئو بسالمة الوصول وي
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ذا كان الناس يصوموا رمضان لكى ، فإ ىل األختصاصألننا أ غير جهاد الناس ، ونظامنُا غير نظام الناس ،نجاىد جهادًا فنحن 
( أى لرؤيتو عز وجل صوموا لرؤيتو : )  ة النبىحضر قال ن نصوم كما فنح، رصدتهم من الحسنات أيأخذون جباال من األجر والثواب ويمألون 

 قال: فهذا ىو الفطر الذى يؤيده بالحديث اآلخر  ( ،فطروا لرويتو ؟   قال : ) أجل رؤيتو ومتى نفطر يعنى ، من أ
  : ن اهلل عز وجل ىو الذى قال أل؟  لماذا فطره وفرحو عند لقاء ربو (للصائم فرحتان فرحة عند ) 
 . (  الصوم فإنو لى أجزى بو اّل ، إمثالها الى سبعمأه ضعف بعشر أكل عمل بنى آدم لو الحسنو   )
ن يرونى : أى جزاء اهلل للصائمين ىو أ ن الجزاء، وأه ولما لم نأخذ المعنى العالى المكافأن اهلل ىو الذى يضع لمعنى العادى أاو 

 ن منى : وَ ويتملّ 
صيامك على عزيمتك وال تجعل ىو الجزاء ، وأ (  . فهذا ٖٕ،  ٕٕ) القيامو :  ﴾ ( ِإَلى رَب  َها نَاِظَرةٌ ٌٕٕة )ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ نَاِضرَ  ﴿ 

 رادك ىو وجو اهلل : ك ومُ بل إجعل جزاءجر والثواب .. ال ..لأل
 ( ٓٔٔ) الكهف :  ﴾ َدِة رَب ِو َأَحًداَفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا ِلَقاَء رَب ِو فَ ْليَ ْعَمْل َعَمال َصاِلًحا َوال يُْشِرْك ِبِعَبا ﴿ 

 وال لثواٍب آجل ، وإنّما يطلب وجو اهلل عّز وجّل .. فلماذا نصوم يا إخوانا ؟  .. ، ال لثواب عاجٍل 
يلة طمعًا فى رؤية وجو اهلل يوم لقاء اهلل ، ونحيى األيام والليالى الفاضلة .. لماذا ؟ لكى نحظى بشهود حبيب اهلل ومصطفاه ، وىذه ل

 القدر التى نريدىا ، ولذلك الشيخ أبو العزائم رضى اهلل عنو ، قال لنا : 
 { .. قدر، وإذا أشرقت أنوار القرآن على قلبك ، فكل ليلك ليل ، فكل يومك يوم بدرالحق فيك على الباطل ا إنتصر } إذ

 وىى الليلة السابع والعشرين ، واإلمام مالك يقول : ، ليلة الوالناس تنتظر 
 ، وىى ليست ليلةمابّت ليلًة إاّل ورأيت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّم فى المنام { فتكون كل ليلة عند ىذا الرجل ليلة قدر } 

  بل كل ليلة .واحدة فى السنة وفقط ..
ىذا عفانا  وأربع شهور .. فما لنا ومال ىذه الحسابات .. فكل سنة ٖٛوبندخل فى حسابات الليلة ) خير من ألف شهر (  يعنى 

 اهلل منو ، وقال لنا : أنا ال أضيع من أحسن عمال .. 
َوِإْن  ﴿وستأخذ أجرىا بالكامل  وقال أيضًا : ،( فهذه حسابات عند اهلل ٖٓ) الكهف :  ﴾ إِنَّا ال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال ﴿ 

 َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْموُ  ﴿( ، لكن يقول لنا علّوا ىمتكم ، وقال :ٓٗ) النساء :  ﴾ ًماَتُك َحَسَنًة ُيَضاِعْفَها َويُ ْؤِت ِمْن َلُدْنُو َأْجًرا َعِظي
 :( ٘ٛٔ) البقرة : ﴾

وىذه شهادة بالعين القلبّية ، ومن كان مريضًا .. يعنى األمراض النفسّية ، والمتاعب الدنيوية وقال فمن شهد ، ولم يقل فمن رأى  
شاىد .. ( لكى تشهد ٘ٛٔ) البقرة :  ﴾ َفِعدٌَّة ِمْن أَيَّاٍم ُأَخرَ ﴿   إلى الطاعات والعبادات ، فقال :  أو على سفٍر يعنى مسافرٌ . فى مطالبها .

 ، وىو أن نُعلى النوايا : ) إنما األعمال بالنيات ( .. فأنت تعمل األعمال وتريد أجرتك مليماً ومشهود وىذا الذى نتعلمو فى رحاب الصالحين 
، ولماذا الصالحين فازوا وجازوا ؟ واحدًا فقط ... وآخر يعمل العمل وربما يكون أقل منو ، ويريد أجرتو مليون ، وىذا يأخذ على حسب نّيتو 

           وأصلحوا الطوايا هلل عّز وجّل . ألنهم علّوا النوايا .. 
 آلو وصحبو وسلمّ  وصلى اهلل علي سيدنا محمد وعلى                               
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