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َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسي ِ 
 ِإَلَّ اللَُّه َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن ََل إلٰ ه

أما بعد، فإن خير الكَلم كَلم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، 
 وكل بدعة ضَللة، وكل ضَللة في النار.

أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله لألولين واآلخرين، قال تعالى )ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من أيها المسلمون، 
عض، حكمة واعلموا أن الله فضل بعض األزمنة على ب، اتقوا الله تعالى واحذروه، وأطيعوه وَل تعصوهقبلكم وإياكم أن اتقوا الله(، ف

رمضان على سائر  ضَّل وفَ ل يوم عرفة منها على سائر أيام العام، ضَّ  ذي الحجة على أيام السنة، وفَ عشر ل ضَّ  فَ  فَ منه سبحانه وتعالى، 
 :لها خصائص عشرة ليلة القدرو منه على سائر ليالي رمضان، ليلة القدر وفَ ضَّل الشهور، 

 نزل القرآن من اللوح  ةففي هذه الليل، القدر(، قال تعالى )إنا أنزلناه في ليلة القرآن اختصها الله لبدء تنزيلأنها ليلة : ىاألول
 بحسب األحداث. على النبي صلى الله عليه وسلمالمحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا 

 صفته لىإفتكون إضافة الليلة إليه من باب إضافة الشيء  (فَلن عظيم القدر)كما يقال   سميت بذلك ِلِعظم َقدرها، القدر وليلة. 
  ،ى )فيها يفرق كل لقوله تعالأو الحولي، وقيل إنها سميت بذلك ألنه يُ َق   دَّر فيها ما يكون في تلك السنة، أي التقدير السنوي

 1.2ح(وهذا هو الصحي: )قال ابن القيمأمر حكيم(. 
ويأمرهم بفعل  ،فيها للمَلئكة ما سيكون ظهربمعنى أن الله يُ ، نة المقبلةما يكون في السنة إلى مثلها في الس ر في هذه الليلةقدَّ فيُ 

في ذلك اآلجال لهم ن فتبية، إلى ليلة القدر من السنة الجديدجميع ما يقع في تلك السنة لواإليضاح  بالتفصيل وظائفهم،من ما هو 
 3.والصحة والمرض، والحروب والزَلزل، وجميع ما يقع في تلك السنة ،، والخصب والجدبوالفقر والغنى ،واألرزاق

، حتى في السنة من موت وحياة ورزق ومطرفي ليلة القدر ما يكون  4ابن عباس رضي الله عنهما: ُيكتب من أم الكتابقال 
 5ج فَلن.حُ  ج فَلن ويَ حُ  ال ُحجَّاج يقال: يَ 

 هو جبريل،  ، قال تعالى )تنزل المَلئكة والروح فيها(، والروحأن المالئكة تتنزل فيها إلى األرضالقدر  لليلة ةالثاني الخصيصة
نزل البركة أي يكثر تنزل المَلئكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والمَلئكة يتنزلون مع ت :في تفسير اآلية قال ابن كثير رحمه الله

 له. انتهى.يماً تعظ الب العلم بصدق  تنزلون عند تَلوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويضعون أجنحتهم لطيكما   ،والرحمة
 (.باركةم، قال تعالى في نزول القرآن )إنا أنزلناه في ليلة أن الله وصفها بأنها مباركةالقدر لليلة  ةالثالث الخصيصة 

                                                 
 الرياض. –(، ط مكتبة العبيكان 1/111، )«شفاء العليل» 1

 .ن عند المفسرينان مشهور ، وهما قوَل، للشيخ عبد الله الفوزان 141، ص «أحاديث الصيام»انظر القولين في  2

 للشنقيطي رحمه الله. «أضواء البيان»من  الدخانسورة قوله تعالى )فيها يُفرق كل أمر حكيم( من انظر تفسير  3

 أي اللوح المحفوظ. 4
 رواه ابن جرير الطبري وغيره عنه في تفسير اآلية الكريمة ، واللفظ َلبن جرير. 5
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  رة خيرها،سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكث، أي أن الله وصفها بأنها سالم حتى مطلع الفجرالقدر لليلة  ةالرابعالخصيصة 
 .َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجر

  ذه عد الله تعالى من الثواب للقائمين في هأبما إيمانا ، أن من قامها، أي أحياها بالصالةلليلة القدر  ةالخامسالخصيصة
 َعْن النَِّبيِ  َصلَّى اللَُّه َعْن أَِبي ُهَريْ َرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ ب؛ ُغِفر له ما تقدم من ذنبه، فلألجر وطلب الثوا احتساباً و الليلة العظيمة، 

َم ِمْن َذنِْبهقال: مَ َعَلْيِه َوَسلََّم  َلَة اْلَقْدِر ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ  1.ْن قَاَم لَي ْ
  أي ما يزيد على ثَلث وثمانين سنة، قالشهر أن إحياءها بالصالة خير من قيام ألفالقدر لليلة  ةالسادسالخصيصة ، 

 تعالى )ليلة القدر خير من ألف شهر(.
َغلَُّق     ماِء، وتُ َشهٌر مباَرك، فَرَض اللَُّه عزَّ وَجلَّ عليُكم صياَمه، تُ َفتَُّح فيِه أبواُب السَّ  ،أتاُكم َرمضانوقال )صلى الله عليه وسلم(: 
 2.رِمللَِّه فيِه ليلٌة خيٌر من ألِف َشهٍر، َمن ُحرَِم خيَرها فقد حُ َمَرَدُة الشَّياطيِن،  فيِه أبواُب الجحيِم، وتُ َغلُّ فيهِ 
 ة    يلَ     لَ    تبارك وتعالى على هذه األمة بِ  نَّ وهذا مما تتحير فيه األلباب، وتندهش له العقول، حيث مَ  قال ابن سعدي رحمه الله:

 انتهى باختصار يسير. .وثمانين سنة 3ًفا    ي ِ    عمرًا طويًَل، نَ  رٌ   مَّ    عَ     رجل مُ  مرُ شهر، عُ  ل ويزيد على ألف  يكون العمل فيها يقابِ 
  ر من رمضان ما ال العشر األواخالعبادة في يجتهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدر لليلة  ةالسابعالخصيصة

 َل يجتهد في العشر األواخر ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعائشة رضي الله عنهفعن ، لهاتحريا يجتهد في غيرها 
 4.د في غيرهيجته
  5.ئزرهوشد مِ وَج دَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله  هاوعن

اء وترك وقيل هو كناية عن اعتزال النسوقولها "وشد مئزره" كناية عن اَلستعداد للعبادة واَلجتهاد فيها زيادة على المعتاد، 
  الجماع.

  المسجد تحريا  فيصلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان أن النبي لليلة القدر  ةالثامنالخصيصة
لله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتى توفاه قالت: إعائشة رضي الله عنها  عن، فلها

 6بعده. عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من

                                                 
 (.950(، ومسلم )1011رواه البخاري ) 1

 أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه األلباني رحمه الله. عن )2116رواه النسائي ) 2
 .األربعة إلى التسعة فيقال فيه )ِبضع(، كقول: ِبضع وثَلثين منواحد إلى ثَلثة، وأما ما زاد ب أي زائدا ًفا    ي ِ    نَ  3
 (.1195رواه مسلم ) 4
 .، واللفظ لمسلم(1194( ومسلم )2124رواه البخاري ) 5
 (.1192ومسلم )( 2126رواه البخاري ) 6
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هذه  لتمسا لوَ إني اعتكفت العشر األُ وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه أبي سعيد الخدري  وعن
 1.تكففمن أحب منكم أن يعتكف فليعإنها في العشر األواخر،  تيت فقيل ليثم اعتكفت العشر األوسط، ثم أُ ، الليلة

  فينبغي على  ،اضلةاألزمنة الف في اهتمامه بطاعة ربهخصوص صلى الله عليه وسلم يدل على  الله، وهذا اَلجتهاد من النبيعباد
 الِجد  واَلجتهاد في عبادة الله، وأَل يضي ع ساعات هذه األيام والليالي، فإنعليه بهو األسوة والقدوة، و ف ،بهالمسلم اَلقتداء 

 2.فحينئذ يندم حيث َل ينفع الندم ،يدركها مرة أخرى باختطاف هادم اللذات ومفرق الجماعاتالمرء َل يدري لعله َل 
  نها قالت: يا فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله ع، من اللهوالمغفرة العفو تخصيصها بطلب لليلة القدر  ةالتاسعالخصيصة

 3.فاعف عني: اللهم إنك عفو تحب العفو تقولينقال:  ؟ما أقول ،ليلَة القدر وافقتإن  أرأيت الله، نبي
  م من شأنها، عظَّ فأنزل في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة، تعالى من وجوه تعظيم ليلة القدر أن الله  ةالعاشر الخصيصة

 صَلة والعبادة،بالأحياها كر ثواب من ، وذَ فيها إلى األرض المَلئكةكر نزول وذَ ، فيها إنزال القرآنوهو  تعظيمهان سبب    وبيَّ 
 .لعباده بمواسم الخيرات على تلطفهفالحمد لله  كر مبتداها ومنتهاها،وذَ 

  حسن عبادتهذكره وشكره و يعيننا على لصوم رمضان على الوجه الذي يرضيه، وأن أن يوفقنا  تعالىنسأل الله . 
  في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم  ولكمبارك الله لي

 من كل ذنب فاستغفروه، إنه كان للتوابين غفورا.

 الخطبة الثانية
  ،مة منه جل لحك ليلة القدر ىفاعلموا رحمكم الله أن الله أخف على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وسَلمالحمد لله وكفى

 قط.ل لتلك الليلة فلو كانت معلومة، لعمِ ما م أجره، بخَلف فيعظُ ، كل العشر  ينشط المؤمن في تحريها وهي أن، وعَل
  بل ، حريهاوأرشد أمته إلى ت، الو كانت معلومة لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر كلها يتحراهثم إن ليلة القدر

 .القدر بعينهاعتكف ليلة َل
  ه عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الل فعنأكثر من ليالي األشفاع، حرية أن تقع فيها ليلة القدر عباد الله، و

َلَة اْلَقْدِر ِفي قال  4.ِمْن اْلَعْشِر اأَلَواِخِر ِمْن َرَمَضان اْلِوْترِ : َتَحرَّْوا لَي ْ
  النصوص أن ليلة القدر تتنقل وتختلف من سنة إلى أخرى، ولكنها َل تتجاوز العشر األخيرة.تدل عليه القول الذي عباد الله، و 
 تحديد في  الكَلمن موغيرها وسائل التواصل الناس في تناقله يدع ما فعلى المؤمن أن يشغل نفسه بالعبادة في العشر كلها، وي

 .التثبيط وترك العملو إضاعة الوقت، ليلة القدر، األمر الذي يؤدي إلى 
                                                 

 (.1169رواه مسلم ) 1
 .، نقلته من موقعهلشيخ محمد صالح المنجد، حفظه اللهكَلم لبتصرف يسير من   2
 .(42/236)« المسند»( وغيره، وصححه محققو 6/191)رواه أحمد  3
 (.2119) رواه البخاري 4
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 والثانير، ليلة القد لتحري: أحدهما :لسببينأواخر الشهر أكثر من أوله العمل في في ينبغي للمؤمن أن يجتهد ، عباد الله :
 1.أم َل يعود عليه من قابلهل  ريديَ لوداع شهر َل 

  َي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ثم اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم فقال )إن اللََّه َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِ  يَا أ
وارض الحنفاء، مة األئَصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا تسليما(، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض عن أصحابه الخلفاء، 

 عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
  .اللهم أعز اإلسَلم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين 
  .اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ووَلة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين 
  .اللهم وفق جميع وَلة المسلمين لتحكيم كتابك، وإعزاز دينك، واجعلهم رحمة على رعاياهم 
  اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه

 .وما لم نعلم
  عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عملاللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو. 
 اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتَلنا. 
  اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل

 .راحة لنا من كل شرالحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت 
  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  عباد الله، إن الله يأمر بالعدل واإلحسان إيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا

 ر، والله يعلم ما تصنعون.الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وَلذِكر الله أكب
، في مدينة الجبيل، في المملكة 1442لعام  رمضانشهر الخامس والعشرين من في أعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 

 11066515016961العربية السعودية، واتس: 

                                                 
 بتصرف.، «التبصرة»كتابه قاله ابن الجوزي رحمه الله في   1


