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 تأليف: ماجد بن سليمان الرسي

 هجري ١٤٤٤لعام صفر، 



١ 
 

 الرحيم بسم الله الرحمـٰن

 

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

يت أم ر ث ،صل خطباألكانت في ا ،تعلقة بشهر رمضانممسة مقاالت خسلسلة فهذا مجموع لطيف يحوي 
، وصلى ناشرهافع الله بها كاتبها وقارئها و ن ،على المصلين بعد صالة العصر قراءتهاجمعها في مجموع لتيسير 

 الله وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

 كتبه، ماجد بن سليمان الرسيو 

 هجري ١٤٤٤، من عام فرص ٣
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 عشر ِحَكٍم من رمضان
 

َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ  َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاتِ  إنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
 ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه. َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إلـٰه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ 

أما بعد، فإن خير الكالم كالم الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر األمور محدثاتها، وكل 
 محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.

كل حبس النفس عن األ فيه الذيحكمة الله تعالى في أمره أن شرع لهم صيام شهر رمضان، ن مِ إن أما بعد، ف •
 والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

 وهي كالتالي:، ١ةعظيم لحكمٍ  الصوم وقد شرع الله

َياُم َكَما ُكتِ  ﴿يَاسبحانه  حصول التقوى، قال ؛أعظمهااألولى وهي  .١ َب َعَلى الَِّذيَن أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِّ
 . ﴾تـَتـَُّقون ِمْن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكمْ 

د بينه وبين أن يجعل العبتحقيق التقوى، والتقوى هي هي الصيام أن الحكمة من مشروعية الكريمة تبين من اآلية ف
ما تهوى لصائم اعلى مراقبة الله تعالى، فيترك  النفس ، فتتدربوزجر ، وترك ما نهى عنهأمرفعل ما بعذاب الله وقاية، 

 .نفسه مع قدرته عليه، لعلمه باطالع الله عليه

ْن َأَجلِّ َوِسيَلةٌ إَلى ُشْكِر النِّْعم، فالصيام ُهَو َكفُّ النـَّْفِس َعْن اَألْكِل َوالشُّْرِب َواْلِجَماِع، وهذه مِ  هأَنَّ الصوم  مِ كَ حِ ومن  .٢
َها ــــَــــ النِّع وُعرف  ٌة، َفِإَذا فُِقَدْت ُعرَِفتْ َمْجُهولَ  النَِّعمَ ألن َقْدَرَها، اإلنسان يـَُعرُِّف  خالل فترة الصومِم َوَأْعالَها، َواالْمِتَناُع َعنـْ

 شكر الله عليها.َعَلى الصوم عنها فَـَيْحِمُلُه َذِلَك قدرُها، 

لنفس والحد من األن الصيام سبب لكسر  ما حرَّم الله ِفعله ِمن الـُمــحرمات،َوِسيَلٌة إَلى ترك الصوم أنه  ِحَكمِ ومن  .٣
َشر الشبع والّرِي ومباشرة النساء فإنها تحمل على األمداومة ، فعندئذ تخضع للحق وتلين للخلق، أما هاهِ رَ أشرها وشَ 

 والبطر.

َوِإَذا َجاَعْت  التغلب على الشَّْهَوِة، َألنَّ النـَّْفَس إَذا َشِبَعْت َتَمنَّْت الشََّهَواِت،يعين النفس على الصوم أنه  ِحَكمِ ومن  .٤
ْليَـتَـَزوَّْج، َفِإنَُّه َوى، َوِلَذا َقاَل النَِّبيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا َمْعَشَر الشََّباِب، َمْن اْسَتطَاَع ِمْنُكْم اْلَباَءة فَـ اْمتَـنَـَعْت َعمَّا تـَهْ 

 ٢.ءَوَمْن َلْم َيْسَتِطْع فَـَعَلْيِه بِالصَّْوِم، َفِإنَُّه َلُه ِوَجاَأَغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج، 
 والباءة أي النكاح والتزوج، ومعنى ِوجاء أي قاطع للشهوة.

                                                 
، http://islamqa.info/ar/26862  »:اإلسالم، سؤال وجواب«هذا الفصل منقول باختصار وتصرف من موقع  ١

 ، للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله.»مجالس شهر رمضان« وكذلك من المجلس التاسع من
 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه.٥٠٦٥رواه البخاري ( ٢

http://islamqa.info/ar/26862


 
 

٤ 
 

 ِفي بـَْعِض اَألْوَقاِت، َفِإنَّ الصَّائَِم إَذا َذاَق أََلَم اْلُجوعِ  ،ُموِجٌب لِلرَّْحَمِة َواْلَعْطِف َعَلى اْلَمَساِكينِ الصوم أنه  ِحَكمِ ومن  .٥
 ،مبِاِإلْحَساِن إلَْيهِ ، بهمَوالرَّْحَمةُ  معليهفَـُتَسارُِع إلَْيِه الّرِقَّةُ وهم الفقراء والمساكين، اَألْوَقاِت،  غالبذََكَر َمْن َهَذا َحالُهُ ِفي ت

 وزرع التعاطف في المجتمع. الصوم سبباً للعطف على المساكين، فيصير ،موالصدقة عليه

ذلك ألن له، فتضعف وسوسته لإلنسان، فتقل منه المعاصي، و  الِلشَّْيطَاِن، وإضعاف اقَـْهر الصوم أن فيه  ِحَكمِ ومن  .٦
ِم، فبالصيام تضيق مجاري الشيطان ، ١النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلككما  الشَّْيطَان َيْجرَِي ِمْن اْبِن آَدَم َمْجَرى الدَّ

 المعاصي.ف، ويقل نفوذه، فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات، وترك فيضعُ 

 ته،المؤمن على اإلكثار من الطاعات، وذلك ألن الصائم في الغالب تكثر طاعل اتعويدصوم أن فيه ال ِحَكمِ ومن  .٧
 .في رمضان وبعده فيعتاد ذلك، والصالة مثل ذكر الله وقراءة القرآن

 .فيما عند الله تعالى افي الدنيا وشهواتها، وترغيب اتزهيدالصوم أن فيه  ِحَكمِ ومن  .٨

يجتمعون  المفي الع، فتجد جميع المسلمين كله العالمالله عز وجل في  لعبادةأن فيه إظهارا  الصوم ِحَكمِ من و  .٩
على صيام هذا الشهر، حتى إن العاصي الذي ال يصوم _ والعياذ بالله _ ال يستطيع أن يجاهر بفطره، بل حتى الكافر 

 .باداتمن أهم الع ةعبادل اإظهار اعتزازا و  اهذوال شك أن في احتراما لهم، ال يستطيع أن يظهر فطره أمام المسلمين، 

الشحوم  من مما يضريصفي الدم و طبية للجسم، فهو ينظم خفقان القلب، ،  فوائد حصول الصوم ِحَكمِ من و  .١٠
حمي اإلنسان يالصوم كما أن ويجعلها تنعم بفترة راحة من عملية الهضم،  والدهون والحموضات، والصوم يريح المعدة، 

 ضغط الدم ومستوى السكر.ضبط على التخلص من السموم المترسبة في الجسم، و  هويساعدمن البدانة، 

 .سنةمن شرائع ح فالحمد لله على حكمته فيما شرع، الصياممشروعية  ِحَكمِ من  ِحَكمِ  عشرُ فهذه وبعد،  •
 حسن عبادته. و ذكره وشكره يعيننا على لصوم رمضان على الوجه الذي يرضيه، وأن نسأل الله تعالى أن يوفقنا  •

 

 

 

                                                 
 ) عن صفية رضي الله عنها.٢١٧٥) ومسلم (٢٠٣٩رواه البخاري ( ١



 
 

٥ 
 

 مقال بعنوان: الخصائص الثالثون لشهر رمضان
 الحمد لله وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد: •
بعض المالئكة ل ففضَّ بحسب ما تقتضيه حكمته جل وعال، يخلق ما يشاء ويختار، سبحانه وتعالى الله  فإن •

ض األمكنة على بعض، بعوفضَّل ل بعض النبيين على بعض، ل بعض الكتب على بعض، وفضَّ على بعض، وفضَّ 
عباده، وهذا من رحمة الله بومن ذلك تفضيل شهر رمضان على باقي الشهور، بعض األزمنة على بعض، وفضَّل 

في لمؤمن ار فيها السيئات، وترفع فيها درجات ، وتُــــكفَّ الحسناتأن هيأ لهم مواسم الخيرات، ُتضاعف فيها 
 الجنات.

 :خصائصه، فمن خصيصة بثالثينرمضان  وقد اختص الله سبحانه وتعالى صوم •

لى صعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ، فالركن الرابع من أركان اإلسالمأنه  .١
ة، إال الله وأن محمًدا عبده ورسوله، وإقام الصال إلـٰهقول: بُني اإلسالم على خـمس، شهادة أن ال الله عليه وسلم ي

 ١.وصوم رمضانوإيتاء الزكاة، وحج البيت، 

ه، قال م مكانتظَ على عِ ذلك ، فدل في الشرائع التي سبقت اإلسالم مشروع أنهالصيام ومن خصائص  .٢
َياُم تعالى ْبِلُكمْ : (يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم الصِّ  .َعلَُّكْم تـَتـَُّقون)لَ  َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَ

ن أَبي ُهَريـَْرَة عف ، فدل ذلك على ِعظم قدره بين العبادات،إلى نفسه أضافهأن الله  الصيامومن خصائص  .٣
َياَم هُ َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل اللَّه: ُكلُّ َعَمِل اْبِن آَدَم لَ  َوأَنَا فَِإنَُّه ِلي  ِإال الصِّ

 ... َأْجزِي ِبهِ 
ظهور اِإلخالِص له ل ، وذلكمحبتهيدل على تشريفه و  العبادات وإضافة الله لعبادة الصوم إلى نفسه من بين سائر

ِع الخالي من الناس فِإن الصائَم يكون في الموضِ ، ربِّه ال يطَّلُع عليه إّال اللهبـَْين العبِد و  ِســـرٌ سبحانه فيه، ألنه 
يه في خلوتِه، وقد حرَّم َعَلْيه يطَّلع علألنه يعلم أن له ربّاً ، ُمتمكِّناً مْن تناُوِل ما حرَّم الله عليه بالصيام، فال يتناولُهُ 

ذلك، فيترُُكه لله خوفًا من عقابه، ورغبًة في ثوابه، فمن أجل ذلك شكر اللُه له هذا اِإلخالَص، واختصَّ صياَمه 
 .لنْفِسه من بين َسائِِر أعمالِهِ 

إلى  أضاَف الجزاءَ ف ،)وأَنَا أْجزي بهقال: (ف جزاءه إلى نفسه أضافأن الله ومن خصائص صوم رمضان  .٤
ثال، بل أطلق الصوم بعشر أمثاله م إن جزاءفلم يقل  ،كغيره من األعمال الصالحة  من غير اعتَبار َعددٍ  نفسه الكريمةِ 

 .، والعطيَُّة بقدر ُمْعطيهاوُهَو سبحانه أكَرُم األكرمين وأجَوُد األجودين، هفدل ذلك على ِعَظمِ الجزاء، 
ٌر على طاعِة الله، الفيه أْنواُع الصبر الثالثةُ تجتمع ومن خصائص الصوم أنه  .٥  ،بٌر عن َمحارِم اللهصالو  ،صبـْ
ٌر على أْقَداِر الله المؤلمة ِمَن الُجوِع والَعَطِش وضعِف الَبَدِن والنـَّْفسِ الو  من أن يكون الصائُم ي وبهذا يتحقق ف ،َصبـْ

 .)الصَّـاِبُروَن َأْجَرُهْم ِبَغْيِر ِحَسابٍ ِإنََّما يـَُوفَّى الذين قال الله فيهم، ( الصاِبرِين

                                                 
 له. واللفظ)، ١٦) ومسلم (٨رواه البخاري ( ١



 
 

٦ 
 

بن  ، فعن سهلسواهمأحٌد الصيام بابا في الجنة ال يدخل منه  ألهلأعد الصوم أن الله خصائص ومن  .٦
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له: الريان، يدخل منه رضي الله عنه سعد 

، مال يدخل منه أحد غيرهفيقومون، الصائمون يوم القيامة، ال يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ 
 ١ق فلم يدخل منه أحد.ـــغلِ أُ  وافإذا دخل

ال: سمعت قرضي الله عنه ، فعن عثمان بن أبي العاص (أي وقاية) من النار ُجــــنَّـــة هالصوم أنخصائص ومن  .٧
 ٢، كُجنة أحدكم من القتال.الصيام ُجنة من النارقول: ي رسول الله صلى الله عليه وسلم

رضي يـَْرَة أَِبي ُهرَ ، فعن من صامه إيمانا واحتسابا ُغفر له ما تقدم من ذنبهومن خصائص شهر رمضان أن  .٨
َم ِمْن َذنِْبهِ  اَمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابً : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  :قَالالله عنه   ٣.ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ

 . مينآ ،آمين ،آمين :أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال ،هريرة رضي الله عنهوعن أبي 
  )!آمين ،آمين ،آمين(إنك صعدت المنبر فقلت ، للهقيل: يا رسول ا

 :عده الله، قلفأب من أدرك شهر رمضان فلم يُغفر له فدخل النار(فقال: إن جبريل عليه السالم أتاني فقال: 
 ٤ن.، فقلت: آمي)آمين

َواْلُجْمَعُة ِإَلى  ، اْلَخْمسُ الصََّلَواتُ  :َوَسلََّم َكاَن يـَُقولُ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه  رضي الله عنه، َعْن أَِبي ُهَريـَْرةو 
نَـُهنَّ ِإَذا اْجتَـَنَب اْلَكَبائِر ؛َوَرَمَضاُن ِإَلى َرَمَضانَ  ،اْلُجْمَعةِ   ٥.ُمَكفِّرَاٌت َما بـَيـْ

؛ فإن صائم كلهحوله  المجتمع بأن إذا شعر الصائم فإن ، على المسلمين هتيسير ومن خصائص صوم رمضان  .٩
 .هذه العبادةوينشطه للقيام بعليه الصوم مما ييسر هذا 
لَّى اللَُّه صَ والدليل على هذا قول النبي ، إجابة الدعاءما اختصه الله فيه للصائم من  الصومومن خصائص  .١٠

 ٦، ودعوة المسافر.ودعوة الصائمدعوة الوالد،  ؛ترد: ثالث دعوات ال َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
 ٧دعوة المظلوم.، و والصائم حتى يُفطراإلمام العادل، ثالثة ال يُرد دعاؤهم: : اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى وقال 

رضي الله يـَْرَة َعْن أَِبي ُهرَ ، فمن قامه إيمانا واحتسابا ُغِفر له ما تقدم من ذنبهومن خصائص شهر رمضان أن  .١١
َم ِمْن َذنِْبهِ غُ  َرَمَضاَن ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا قامَمْن قال: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم عنه   ٨.ِفَر َلُه َما تـََقدَّ

                                                 
 )، واللفظ للبخاري.١١٥٢)، ومسلم (١٨٩٦رواه البخاري ( ١
 إسناده صحيح على شرط مسلم.»: المسند«)، وقال محققو ٤/٢٢رواه اإلمام أحمد ( ٢
 ).٧٦٠ومسلم ( (38) رواه البخاري  ۳
صحيح «). وقال عنه األلباني في ٢٥٥١)، وأصله عند مسلم برقم (٣/١٩٢ابن خزيمة (و )، ٢٥٤-٢/٢٤٦رواه أحمد ( ٤

 .حسن صحيح): حديث ٩٩٧» (الترغيب والترهيب
 ).٢٣٣مسلم (رواه  ٥
 ).١٧٩٧» (الصحيحة«، وخرجه األلباني في رضي الله عنه) عن أنس بن مالك ٣/٣٤٥البيهقي (رواه  ٦
 حديث صحيح بطرقه وشواهده.»: المسند«، وقال محققو عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره )٩٧٤٣أحمد (رواه  ۷
 ).٧٦٠ومسلم ( (37) البخاري رواه  ٨



 
 

۷ 
 

 قام من :، فقد قال عليه الصالة والسالمما يترتب على قيامه من عظيم الثوابومن خصائص شهر رمضان  .١٢
 ١مع اإلمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.

 َرُسوُل اللَِّه َكانَ رضي الله عنهما:  قال ابن عباس ، الصدقةفيه تستحب رمضان أنه شهر شهر ومن خصائص  .١٣
 ٢.وََكاَن َأْجَوُد َما َيُكوُن ِفي َرَمَضانَصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس، 

، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مضاعفة أجر العمرة فيهومن خصائص شهر رمضان  .١٤
  ٣.عمرة فيه تعدل ِحجَّةفإن صلى الله عليه وسلم المرأة من األنصار: إذا جاء رمضان فاعتمري، 

قَاَل قال: ه َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة رضي الله عن، فمنه في كل ليلةلله عتقاء من النار أن رمضان شهر ومن خصائص  .١٥
َلٍة ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُصفَِّدْت الشََّياِطيُن َومَ وسلم: َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه  َوُغلَِّقْت أَبـَْواُب  ،َرَدُة اْلِجنِّ ِإَذا َكاَن َأوَُّل لَيـْ

َها بَابٌ  ،النَّارِ  َها بَابٌ  فـََلمْ  ،َوفُتَِّحْت أَبـَْواُب اْلَجنَّةِ  ،فـََلْم يـُْفَتْح ِمنـْ َويَا  ،يَا بَاِغَي اْلَخْيِر أَْقِبلْ ( مناٍد:يـَُناِدي وَ  ،يـُْغَلْق ِمنـْ
َلة ،َوِللَِّه ُعتَـَقاُء ِمْن النَّارِ  ،)بَاِغَي الشَّرِّ أَْقِصرْ   ٤.َوَذلَك ُكلُّ لَيـْ

َوَذِلَك ِفي   ،ُعتَـَقاءَ ُكلِّ ِفْطٍر   ِإنَّ لِلَِّه ِعْندَ وسلم: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه قال:  ماَعْن َجاِبٍر رضي الله عنهو  
َلة  ٥.ُكلِّ لَيـْ

وتُغلَّق  ح فيه أبواب الجنان،تـَُفتَّ خصائص شهر رمضان أنه الخصيصة السادسة عشرة والسابعة عشرة من  •
فـُتَِّحْت  قَاَل: ِإَذا َجاَء َرَمَضاُن َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ،َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ فأبواب النيران، 

  ٦ين.َوُسْلِسَلْت الشََّياطِ أَبـَْواُب اْلَجنَِّة، َوُغلَِّقْت أَبـَْواُب النَّاِر، 
، وتصفيد ل، ودليله الحديثان المتقدمانلسَ ومن خصائص شهر رمضان أنه شهر ُتصفَُّد فيه الشياطين وُتسَ  .١٨

الشياطين هو توثيقها وربطها في سالسل بحيث ال يخُلصون إلى ما كانوا يخُلصون إليه في غير رمضان، بل 
 ينحسر شرهم، وقيل إن التصفيد خاص بـَمـــَردتِـهم أي طُغاتهم.

وقد كان من هدي السلف ، اإلكثار من قراءة القرآنرمضان أنه شهر يستحب فيه شهر ومن خصائص  .١٩
ه جبريل قد كان يدارسُ فم، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسل ،رضوان الله عليهم الحرص على ختم القرآن في رمضان

 .رمضانعام في كل في  القرآن 
مرو رضي في رفعة درجاته وتكفير سيئاته، فـــــعن عبــد الله بن ع يشفع للعبد يوم القيامةأنه  ومن خصائص الصوم  .٢٠

، لصيام: يقول االله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة،  (َأْي ربِّ
 ني فيه).ــعْ ــــفِّ ــفش منعته الطعام والشهوات بالنهار،

                                                 
 وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وصححه الشيخ شعيب رحمه الله.) ١٣٧٥رواه أبو داود ( ۱
 .)٢٣٠٨، ومسلم ()٦رواه البخاري ( ۲
 ).١٢٥٦)، ومسلم (١٧٨٢رواه البخاري ( ۳
 .)٧٥٩» (صحيح الجامع«وحسَّنه الشيخ األلباني في ، ) ١٦٤٢) وابن ماجه ( ٦٨٢رواه الترمذي ( ٤
 .)١٣٤٠( »هصحيح ابن ماج«وصححه الشيخ األلباني في واللفظ له، ، )١٦٤٣) وابن ماجه (٢٢٢٠٢رواه أحمد ( ٥
 .)١٠٧٩) ومسلم (١٨٩٩البخاري ( رواه ٦



 
 

۸ 
 

 ١.عانشفَّ ــــفيُ نوم بالليل، فشفِّعني فيه)، ويقول القرآن: (منعته ال

ه عن أبي هريرة رضي اللفوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لُ خَ أن الصوم  خصائصومن  .٢١
ٍد بَيِدِه، عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  أْطَيُب ِعْنَد اللَِّه ِمن رِيِح  ٢َلُخُلوُف َفِم الصَّاِئمِ والذي نـَْفُس ُمَحمَّ

 ٣.الِمْسكِ 
رة ؛ فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، فعن أبي هريعل للصائم فرحتينجالله الصوم أن  خصائصومن  .٢٢

َر َفرَِح، وإَذا َلِقَي رَبَُّه َفرَِح إَذا أْفطَ  ؛لِلصَّاِئِم فـَْرَحَتاِن يـَْفَرُحُهَمارضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
 ٤.بَصْوِمهِ 

، قال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن)، وكان نزوله نزل فيه القرآنأُ أنه ومن خصائص شهر رمضان  .٢٣
اللوح قرآن من الفيها نزل وهي ليلة عظيمة الشأن، الى (إنا أنزلناه في ليلة القدر)، في ليلة القدر منه، قال تع

حسب بعلى النبي (صلى الله عليه وسلم)  السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بعد ذلك فيبيت العزة المحفوظ إلى 
 .األحداث

ن باب إضافة فتكون إضافة الليلة إليه م )درفالن عظيم القَ (كما يقال   درها،ظم قَ عِ لِ يت بذلك مِّ ـسُ  القدر وليلة •
 .صفته إلىالشيء 

ه تعالى (فيها يفرق  لقولأي التقدير السنوي، ر فيها ما يكون في تلك السنة، دَّ ـــقَ ألنه يُـ وقيل إنها سميت بذلك 
 ٥.٦ح)وهذا هو الصحي: (قال ابن القيم .كل أمر حكيم)

 ٧وقد وصف الله ليلة القدر بأنها مباركة، قال تعالى في نزول القرآن (إنا أنزلناه في ليلة مباركة). •

أن من ي أ، إيمانا واحتسابا ُغِفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر قامأن من ومن خصائص رمضان  .٢٤
لألجر  اً هذه الليلة العظيمة، واحتسابإيمانا بما أعد الله تعالى من الثواب للقائمين في ، أحياها بالصالة

ِه َوَسلََّم قال: وطلب الثواب؛ ُغِفر له ما تقدم من ذنبه، فَعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَّهُ َعْنهُ َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَّهُ َعَليْ 
َم ِمْن َذنِْبه. َلَة اْلَقْدِر ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ  ٨َمْن قَاَم لَيـْ

أن الثواب المترتب على ، أي خير من قيام ألف شهر ليلة القدر قيامأن  ومن خصائص رمضان .٢٥
 هر).ثالث وثمانين سنة، قال تعالى (ليلة القدر خير من ألف شفي الثواب على عبادة يزيد إحياءها بالصالة 

                                                 
 .)٧٣٢٩( »صحيح الجامع«و  )٩٨٤» (صحيح الترغيب«)، وصححه األلباني في ٢/١٧٤رواه أحمد ( ١
 المعدة من الطعام.وف هو الرائحة الكريهة التي تنبعث من فَـِم الصائم عند خلو الـَخلُ  ۲
 ).١١٥١ومسلم ()، ١٩٠٤( البخاريرواه  ٣
 ).١١٥١ومسلم ()، ١٩٠٤( البخاريرواه  ٤
 الرياض. –)، ط مكتبة العبيكان ١/١١٠(، »شفاء العليل« ٥
 .، وهما قوالن مشهوران عند المفسرين، للشيخ عبد الله الفوزان ١٤٠، ص »أحاديث الصيام«انظر القولين في  ٦
 إعداد خطبة في بيان خصائص العشر لليلة القدر.يسر الله  ۷
 ).٧٥٩)، ومسلم (١٩٠١رواه البخاري ( ۸



 
 

۹ 
 

ُح فيِه أبواُب َرمضان، َشهٌر مباَرك، فَرَض اللَّهُ عزَّ وَجلَّ عليُكم صياَمه، تـَُفتَّ  أتاُكموقال (صلى الله عليه وسلم): 
لٌة خيٌر من ألِف َشهٍر، َمن ُحرَِم للَِّه فيِه ليالسَّماِء، وتُــــَغلَُّق فيِه أبواُب الجحيِم، وتـَُغلُّ فيِه َمَرَدُة الشَّياطيِن، 

 ١خيَرها فقد ُحرِم.
فيه األلباب، وتندهش له العقول، حيث َمنَّ تبارك وتعالى على  تتحيروهذا مما  الله:قال ابن سعدي رحمه 

ــٌر عمرًا طويًال، نَـــيِّـ  ٢ــًفاـهذه األمة بِـــلَــــيلَــٍة يكون العمل فيها يقابِــل ويزيد على ألف شهر، ُعمُر رجل ُمــــَعـــمَّ
 انتهى باختصار يسير. .وثمانين سنة

 واالعتكاف هو لزوم، في العشر األواخر منهيستحب االعتكاف فيه مضان أنه شهر ومن خصائص ر  .٢٦
العشر األواخر  يعتكفن النبي صلى الله عليه وسلم كان قالت: إعن عائشة رضي الله عنها فالمسجد لطاعة الله، 

 ٣بعده. حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من من رمضان
ضي الله عنه ر أبي سعيد الخدري ، فعن وتحريها طلب ليلة القدرهو وكان سبب اعتكافه صلى الله عليه وسلم 

تكفت العشر ثم اع، هذه الليلة لتمسال وَ إني اعتكفت العشر األُ وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
 ٤.أن يعتكف فليعتكفإنها في العشر األواخر، فمن أحب منكم  تيت فقيل لياألوسط، ثم أُ 

ه ، طُهرة للصائم مما وقع في صومزكاة الفطررمضان ما شرعه الله في خاتمة الشهر من شهر ومن خصائص  .٢٧
ُسوُل اللَِّه َصلَّى رَ  رضي الله عنهما قال: فرضَ َعْن اْبِن َعبَّاٍس فوالرفث هو الفاحش من الكالم، غو والرفث، من اللَّ 

 ٥.اِكينَوطُْعَمًة ِلْلَمسَ  ،طُْهَرًة ِللصَّاِئِم ِمْن اللَّْغِو َوالرََّفثِ اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم زََكاَة اْلِفْطِر 
، فقد شرع الله للمسلمين عيدين بعد أداء يدــشعيرة العِ بعده شرع الله أن ومن خصائص شهر رمضان   .٢٨

 أتم المسلمونفإذا  ،صيام رمضانفعيُد الِفطر يأتي بعَد تمام شعيرتين عظيمتين، وهما صوم رمضان وحج البيت، 
مون فيه اجتماعا يجتمع المسلفالفضل،  وتكون صدقُة الفطِر وصالُة العيِد ُشكرًا لذلك ،صياَمهم أعتَـَقهم من النارِ 

لك اسُتحبَّ كثرتهم، ولذ  وتُعلمبهذه الشعيرة،  زازهمتاعشوكتهم، ويظهر  فتظهرأعظم من اجتماع يوم الجمعة، 
بياِن والنِّساِء،  ، وفي المصلى نعتزليدعوة المسلمين و  ويحضرنيخرجن الُحيَِّض  حتىبل خروُج الجميع، حتى الصِّ

 ٦.وكماِل رحمتهوحلول العيد، ، ة الله بختم الشهرَر بتمام نِعمالفرَح والسرو  العيد يظهر
هم بإدراِك الوقوِف بعرفَة، وهو يوُم الِعتِق من الناِر، وال  للمسلمينالله شرََع كما  ِعيَد األضحى عند تماِم حجِّ

 ،َب ذلك عيًداله عقِ فجَعَل ال ،َيحُصُل العتُق من الناِر والمغفرُة للذنوِب واألوزاِر في يوٍم من أيَّاٍم السَّنة أكثَر منه
 .بل هو العيُد األكبر

                                                 
 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه األلباني رحمه الله. )٢١٠٦رواه النسائي ( ١
 .ِبضع وثالثين أي زائدا بواحد إلى ثالثة، وأما ما زاد من األربعة إلى التسعة فيقال فيه (ِبضع)، كقول: نَـــيِّــــًفا ۲
 ).١١٧٢ومسلم () ٢٠٢٦رواه البخاري ( ۳
 ).١١٦٧رواه مسلم ( ٤
 .»السنن« )، وحسنه األرناؤوط في تحقيق١٦٠٩رواه أبو داود ( ٥
 ).٤٥، شرح حديث رقم (البن رجب» فتح الباري«انظر  ٦
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 خولدغروب شمس آخر يوم من رمضان و بالتكبير ويبدأ ، انقضائه عند التكبير رمضان شهر خصائص منو  .٢٩
ولعلكم تشكرون)،  َلى َما َهَداُكمْ اللهَ عَ  َوِلُتَكبُِّرواَولُِتْكِمُلوا الِعدَّةَ ( قال اللهُ تعالى، حتى انقضاء صالة العيد العيدليلة 
وإعانته قه وتسهيله على توفي تمامهعند  هنوتشكرو ، عند انقضائه الله نعدة رمضان ثالثين يوما، وتكبرو  تكملون أي

، والله أكبر، الله إال الله إلـٰهوعلى بلوغ نهاية الشهر، وصفة التكبير (الله أكبر، الله أكبر، ال  ألداء هذه العبادة،
ذا ُكـنَّ إ أكبر، ولله الحمد)، فيكبر الرجال والنساء في البيوت واألسواق، يجهر الرجال، ويخفت النساء بأصواتهن

 ن ِخْدرِهاقالت: كنَّا نُؤَمر أْن َنخرَُج يوَم العيِد، حتى ُنخرَِج البكَر مِ  أمِّ َعطيََّة َرِضَي اللُه عنهاعن ، فبحضرة رجال
ِلك اليوِم رجوَن َبركَة ذخْلَف الناِس، فُيكبِّْرَن بتكبيرِهم، وَيْدعون بُدعاِئهم، ي ــنَّ ، وحتَّى ُنخرَِج الُحيََّض، فيكُ (أي بيتها)

 ١.وطُهرَته
وفي صالة العيد يكبر اإلمام تكبيرة اإلحرام ثم يكبر ستا، ثم إذا قام للركعة الثانية يكبر التكبيرة االنتقالية ثم يكبر 

 خمسا.
والتكبير في العيدين له حكمة عظيمة، وهي التذكير بتعظيم الله تعالى، وتعظيم حقوقه، وأن الله أكبر من كل 

صيام يامهم بقصفاته، وأنه الكبير في حقوقه على المسلمين، والتي منها  والكبير فيشيء، وأنه الكبير في ذاته 
اجتمعوا للعيدين بعدهما، وظهرت شوكتهم أمام عدوهم ، ثم على أدائها اجتمع المسلمونفرمضان وحج البيت، 

 اإلنسي والجني.
 ،كان كمن صام السنة كلهامن شوال  أيام ست من صامه ثم صام بعده أن  رمضان شهرخصائص  منو  .٣٠

ول الله سأبي أيوب رضي الله عنه أن ر فعن  ألن الحسنة بعشر أمثالها، وقد صام فاعل ذلك ست وثالثون يوما،
 ٢أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.ثم : من صام رمضان عليه وسلم قالصلى الله 

ه، ينبغي للمسلم أن يعلمها ويستحضرها خالل صومرمضان،  شهرمن خصائص  خصيصة ثالثونفهذه وبعد،  •
 إيمانا واحتسابا. لتعينه على الصوم

 

 وفق الله الجميع لصوم رمضان على الوجه الذي يرضيه، وصلى الله على محمد وآله وسلَّم تسليما كثيرا.

                                                 
 ).٨٩٠) واللفظ له، ومسلم (٩٧١رواه البخاري ( ۱
 األنصاري رضي الله عنه.) عن أبي أيوب ١١٦٤رواه مسلم ( ٢



۱۱ 
 

 الحث على اإلكثار من قراءة القرآن في رمضان

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:

رمضان هو شهر القرآن، فقد أنزل الله فيه القرآن من بيت العزة إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على  فإن •
لة ـــن واثِ ـضان، فعـهر رمـتب في شـره من الكـغيحسب األحداث، بل إن الله تعالى أنزل ـليه وسلم بـــالنبي صلى الله ع

نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، وأُنزِلت التوراة لِـِسـتٍّ أُ (بن األسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
 .١القرآن ألربع وعشرين َخَلت من رمضان)نزل نزِل اإلنجيل لثالث عشرة من رمضان، وأُ وأُ َمَضين من رمضان، 

وقد  ، اإلكثار من قراءة القرآنشهر يستحب فيه فهو  ،شهر رمضان رؤوس العبادات في وقراءة القرآن من •
كان منهم من يختمه في كل وقد  في رمضان، مرارا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم الحرص على ختم القرآن 

 .ومنهم من يختمه في أكثر من ذلكثالث ليال، ومنهم من يختمه في أربع، 

في صالة الليل أو خارج  ت القراءةسواء كانقراءة القرآن من أفضل الطاعات وأعظم القربات، كما أن  •
رزقناهم سرا وعالنية يرجون تجارة لن تبور * وأنفقوا مما وأقاموا الصالة  يتلون كتاب اللهقال تعالى (إن الذين الصالة، 

 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور).

مْن قرَأ حرفًا من كتاِب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: و  •
 ٢حرٌف، وَلِكن أِلٌف حرٌف، والٌم حرٌف، وميٌم حرٌف. )ألم(ال أقوُل  ،، والحسنُة بعشِر أمثاِلهااللِه فله به حسنةٌ 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  األشعري رضي الله عنه موسىعن أبي و  •
الُقْرآَن َكَمَثِل  يـَْقَرأُ  ال الذي الُمْؤِمنِ  وَمَثلُ  الُقْرآَن َكَمَثِل األُتْـُرجَِّة، رِيُحها طَيٌِّب وَطْعُمها طَيٌِّب، يـَْقَرأُ  الذي الُمْؤِمنِ  َمَثلُ 

الُقْرآَن َمَثُل الرَّْيحانَِة، رِيُحها طَيٌِّب وَطْعُمها ُمرٌّ، وَمَثُل  يـَْقَرأُ  الذي التَّْمَرِة، ال رِيَح لها وَطْعُمها ُحْلٌو، وَمَثُل الُمناِفقِ 
 ٣.ْعُمها ُمرٌّ الُقْرآَن َكَمَثِل الَحْنظََلِة، ليَس لها رِيٌح وطَ  يـَْقَرأُ  ال الذي الُمناِفقِ 

َرُجٌل َعلََّمُه اللَُّه  ؛ال َحَسَد إالَّ في اثـْنَـتَـْينِ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  هريرةعن أبي و  •
ُلوُه آناَء اللَّْيِل وآناَء النَّهارِ الُقْرآَن،  َتِني أُوتِيُت ِمْثَل ما َفهو يـَتـْ أُوِتَي ُفالٌن، فَـَعِمْلُت ِمْثَل ما ، َفَسِمَعُه جاٌر له، فقاَل: لَيـْ

 .يـَْعَمل

َتِني أُوتِيُت ِمْثَل ما أُوِتَي ُفالٌن، فَـَعِمْلتُ  ، فقاَل َرُجٌل: لَيـْ  ٤.ِمْثَل ما يـَْعَملُ  وَرُجٌل آتاُه اللَُّه ماًال َفهو يـُْهِلُكُه في الَحقِّ

مع  ؛وهو حاِفٌظ لهَمَثُل الذي يـَْقَرأُ الُقْرآَن قال:  موعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسل •
 ٥.وهو يـََتعاَهُدُه وهو عليه َشِديٌد؛ فَـَلُه أْجرانِ  يـَْقَرأُ السََّفَرِة الِكراِم البَـَررَِة، وَمَثُل الذي 

                                                 
 ).١٥٧٥» (الصحيحة«)، وحسنه األلباني في ٤/١٠٧رواه أحمد ( ١
 )، وصححه األلباني.٢٩١٠رواه الترمذي ( ٢
 ).٧٩٧)، ومسلم (٥٤٢٧رواه البخاري ( ٣
 ).٥٠٢٦رواه البخاري ( ٤
 )، واللفظ للبخاري.٧٩٨) ومسلم (٤٩٣٧رواه البخاري ( ٥
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َجَع إلى أْهِلِه أَُيِحبُّ أَحدُُكْم إذا رَ : َصلَّى اللَُّه عليه وسلَّموعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  •
ٌر له ِمن فَـَثالُث آياٍت يـَْقَرُأ بِهنَّ أَحدُُكْم في َصالتِهِ ِعظاٍم ِسماٍن؟ قـُْلنا: نـََعْم، قاَل:  ١أْن َيِجَد فيه َثالَث َخِلفاتٍ  ، َخيـْ
 ٢.َثالِث َخِلفاٍت ِعظاٍم ِسمان

، َفقاَل: ٣عليه وسلََّم َوَنْحُن في الصُّفَّةِ َخرََج َرسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال:  •
في غيِر إْثٍم (أي سمينتين) ، فَـَيْأِتَي منه بَناقَـتَـْيِن َكْوَماَوْيِن ٥الَعِقيق إلى ، أَوْ ٤بُْطَحان إلى َيومٍ  ُكلَّ  يـَْغُدوَ  أَيُُّكْم ُيِحبُّ َأنْ 
 َوَال َقْطِع َرِحٍم؟ 

 . فَـُقْلَنا: يا َرسوَل اللِه، ُنِحبُّ ذلكَ 
ٌر له يـَْقَرُأ آيـَتَـْيِن الَمْسِجِد فَـيَـْعَلُم َأْو  إلى َأَحدُُكمْ  يـَْغُدو قاَل: أَفال ٌر له ِمن نَاقَـتَـْيِن، َوَثَالٌث َخيـْ ِمن ِكَتاِب اللِه َعزَّ َوَجلَّ َخيـْ

ٌر له ِمن أَْرَبٍع، َوِمْن َأْعَداِدِهنَّ ِمَن اإلِبلِ   ٦؟ِمن َثَالٍث، َوَأْرَبٌع َخيـْ

َرُؤوا الُقْرآنَ ه عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأمامة الباهلي رضي الوعن أبي  •  اقـْ
 ٧.َألْصحاِبهِ  َشِفيًعا الِقياَمةِ  َيومَ  يَْأتي فإنَّه

بأن يكون ممن تدركه ؛ كان حريا والصيامكثرة قراءة القرآن  جمع بينإذا المؤمن أن ومن فضائل القرآن  •
رسول  أند الله بن عمرو رضي الله عنهما، ــعن عبـــــالعملين يوم القيامة في رفع درجاته وتكفير سيئاته، فذين ٰـ هشفاعة 

، (، يقول الصيام: يشفعان للعبد يوم القيامة والقرآنالصيام صلى الله عليه وسلم قال:  الله منعته الطعام َأْي ربِّ
 .)عني فيهــفِّ ــشَ فَ والشهوات بالنهار، 

 ٨، فيشفعان.)فشفِّعني فيه منعته النوم بالليل،(ويقول القرآن: 

 

                                                 
 الـَخـلِـفـة هي الحامل من النوق، وجمعها َخـلِـفات. ١
 ).٨٠٢رواه مسلم ( ٢
 ».النهاية«لنبوي، يأوي إليه فقراء المهاجرين. انظر الـصُّـفة؛ مكان ُمـظلل في المسجد ا ٣
 ُبطحان؛ واٍد بالمدينة. ٤
 العقيق؛ واٍد بالمدينة. ٥
 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. )٨٠٣رواه مسلم ( ٦
 ).٨٠٤رواه مسلم ( ٧
 .)٧٣٢٩( »صحيح الجامع« و )٩٨٤» (صحيح الترغيب«)، وصححه األلباني في ٢/١٧٤رواه أحمد ( ٨
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 الخصائص العشر لليلة القدر

 الحمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعد:
ى أيام السنة، عشر ذي الحجة علل ضَّ ـفَ ـفَ بعض األزمنة على بعض، حكمة منه سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الله  فقد فضل

ليلة و ليالي رمضان،  منه على سائرليلة القدر وفَـضَّل رمضان على سائر الشهور، وفَـضَّل ل يوم عرفة منها على سائر أيام العام، ضَّ ـوفَ 
 :لها خصائص عشرة القدر
نزل القرآن من اللوح  ةففي هذه الليل، ، قال تعالى (إنا أنزلناه في ليلة القدر)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  )فالن عظيم القدر(كما يقال   سميت بذلك ِلِعظم َقدرها، القدر وليلة •
ى (فيها يفرق كل لقوله تعالأو الحولي، نه يـَُقـــدَّر فيها ما يكون في تلك السنة، أي التقدير السنوي، وقيل إنها سميت بذلك أل •

 ١.٢ح)وهذا هو الصحي: (قال ابن القيمأمر حكيم). 
ويأمرهم بفعل  ،فيها للمالئكة 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 
 ٣.والصحة والمرض، والحروب والزالزل، وجميع ما يقع في تلك السنة ،، والخصب والجدبوالفقر والغنى ،واألرزاق

، حتى في السنة من موت وحياة ورزق ومطرفي ليلة القدر ما يكون  ٤عنهما: ُيكتب من أم الكتابابن عباس رضي الله قال 
 ٥ج فالن.حُ ـج فالن ويَ حُ ـالـُحجَّاج يقال: يَ 

هو جبريل،  ، قال تعالى (تنزل المالئكة والروح فيها)، والروحأن المالئكة تتنزل فيها إلى األرضالقدر  لليلة ةالثاني الخصيصة •
نزل البركة أي يكثر تنزل المالئكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والمالئكة يتنزلون مع ت :في تفسير اآلية كثير رحمه اللهقال ابن  
 له. انتهى.يماً تعظ تنزلون عند تالوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدقٍ يكما   ،والرحمة

 ).باركةم، قال تعالى في نزول القرآن (إنا أنزلناه في ليلة الله وصفها بأنها مباركةأن القدر لليلة  ةالثالث الخصيصة •
 رة خيرها،سالمة من كل آفة وشر، وذلك لكث، أي أن الله وصفها بأنها سالم حتى مطلع الفجرالقدر لليلة  ةالرابعالخصيصة  •

 .َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجر

                                                 
 الرياض. –)، ط مكتبة العبيكان ١/١١٠، (»شفاء العليل« ۱
 .ن عند المفسرينان مشهور ، وهما قوال، للشيخ عبد الله الفوزان ١٤٠، ص »أحاديث الصيام«انظر القولين في  ۲
 للشنقيطي رحمه الله. »أضواء البيان«من  الدخانسورة قوله تعالى (فيها يُفرق كل أمر حكيم) من انظر تفسير  ۳
 أي اللوح المحفوظ. ٤
 رواه ابن جرير الطبري وغيره عنه في تفسير اآلية الكريمة ، واللفظ البن جرير. ٥
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ذه عد الله تعالى من الثواب للقائمين في هأبما إيمانا ، قامها، أي أحياها بالصالةأن من لليلة القدر  ةالخامسالخصيصة  •
 َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنهُ ب؛ ُغِفر له ما تقدم من ذنبه، فلألجر وطلب الثوا احتساباً و الليلة العظيمة، 

َم ِمْن َذنِْبهْن قال: مَ َعَلْيِه َوَسلََّم  َلَة اْلَقْدِر ِإيَمانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ  ١.قَاَم لَيـْ
 ، أي ما يزيد على ثالث وثمانين سنة، قالأن إحياءها بالصالة خير من قيام ألف شهرالقدر لليلة  ةالسادسالخصيصة  •

 تعالى (ليلة القدر خير من ألف شهر).
َغلَُّق ــــماِء، وتُ َشهٌر مباَرك، فَرَض اللَُّه عزَّ وَجلَّ عليُكم صياَمه، تـَُفتَُّح فيِه أبواُب السَّ  ،أتاُكم َرمضانوقال (صلى الله عليه وسلم): 

 ٢.فقد ُحرِم اللَِّه فيِه ليلٌة خيٌر من ألِف َشهٍر، َمن ُحرَِم خيَرهفيِه أبواُب الجحيِم، وتـَُغلُّ فيِه َمَرَدُة الشَّياطيِن، 
 ةٍ ــيلَ ــــلَ ـــتبارك 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 ٣ًفاــــيِّ ـــعمرًا طويًال، نَ  رٌ ــمَّ ـــعَ ــــرجل مُ  مرُ ل ويزيد على ألف شهر، عُ ــيكون العمل فيها يقابِ 
ر من رمضان ما ال العشر األواخالعبادة في يجتهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان القدر لليلة  ةالسابعالخصيصة  •

 ال يجتهد في العشر األواخر ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اعائشة رضي الله عنهفعن ، لهاتحريا يجتهد في غيرها 
 ٤.د في غيرهيجته
  ٥.ئزرهوشد مِ وَجـدَّ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله  هاوعن

وقولها "وشد مئزره" كناية عن االستعداد للعبادة واالجتهاد فيها زيادة على المعتاد، وقيل هو كناية عن اعتزال النساء وترك 
  الجماع.

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

 ٦بعده. عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من
هذه  لتمسا لوَ إني اعتكفت العشر األُ وسلم: قال: قال رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه أبي سعيد الخدري  وعن

 ٧.تكففمن أحب منكم أن يعتكف فليعإنها في العشر األواخر،  تيت فقيل ليثم اعتكفت العشر األوسط، ثم أُ ، الليلة

                                                 
 ).٧٥٩)، ومسلم (١٩٠١رواه البخاري ( ۱
 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه األلباني رحمه الله. )٢١٠٦رواه النسائي ( ٢
 .األربعة إلى التسعة فيقال فيه (ِبضع)، كقول: ِبضع وثالثين منواحد إلى ثالثة، وأما ما زاد ب أي زائدا ًفاــــيِّ ـــنَ  ۳
 ).١١٧٥رواه مسلم ( ٤
 .، واللفظ لمسلم)١١٧٤) ومسلم (٢٠٢٤رواه البخاري ( ٥
 ).١١٧٢ومسلم () ٢٠٢٦رواه البخاري ( ٦
 ).١١٦٧رواه مسلم ( ۷



 
 

۱٥ 
 

نبغي على المسلم في ،األزمنة الفاضلة في اهتمامه بطاعة ربهخصوص صلى الله عليه وسلم يدل على  وهذا االجتهاد من النبي •
الِجّد واالجتهاد في عبادة الله، وأال يضّيع ساعات هذه األيام والليالي، فإن المرء ال عليه بهو األسوة والقدوة، و ف ،بهاالقتداء 

١.فحينئذ يندم حيث ال ينفع الندم ،يدري لعله ال يدركها مرة أخرى باختطاف هادم اللذات ومفرق الجماعات
F 

نها قالت: يا فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله ع، من اللهوالمغفرة العفو تخصيصها بطلب لليلة القدر  ةالتاسعالخصيصة  •
 ٢.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  •
 الة والعبادة،أحياها بالصكر ثواب من ، وذَ فيها إلى األرض المالئكةكر نزول وذَ ، فيها إنزال القرآنوهو  تعظيمهان سبب ـــوبيَّ 
 .لعباده بمواسم الخيرات على تلطفهفالحمد لله  كر مبتداها ومنتهاها،وذَ 

م فيعظُ ، لعشركل ا  ينشط المؤمن في تحريها وهي أن، لحكمة منه جل وعال ليلة القدر ىأخفعالى سبحانه وتن الله وبعد، فإ •
 ل لتلك الليلة فقط.لو كانت معلومة، لعمِ ما أجره، بخالف 

بل ، ى تحريهاأمته إل وأرشد، الو كانت معلومة لما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر كلها يتحراهثم إن ليلة القدر  •
 .عتكف ليلة القدر بعينهاال

: القعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  فعنأكثر من ليالي األشفاع، حرية أن تقع فيها ليلة القدر و  •
َلَة اْلَقْدِر ِفي   ٣.ِمْن اْلَعْشِر اَألَواِخِر ِمْن َرَمَضان اْلوِْترِ َتَحرَّْوا لَيـْ

 النصوص أن ليلة القدر تتنقل وتختلف من سنة إلى أخرى، ولكنها ال تتجاوز العشر األخيرة.تدل عليه القول الذي و  •
تحديد في  الكالمن 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 
: لوداع شهر والثانير، ليلة القد لتحري: أحدهما :لسببينأواخر الشهر أكثر من أوله العمل في في نبغي للمؤمن أن يجتهد يف •

٤.أم ال يعود عليه من قابلهل  ريديَ ال 
F 

 

                                                 
 .، نقلته من موقعهلشيخ محمد صالح المنجد، حفظه اللهكالم لبتصرف يسير من   ۱
 .)٤٢/٢٣٦(» المسند«) وغيره، وصححه محققو ٦/١٧١(رواه أحمد  ۲
 ).٢٠١٧( رواه البخاري ۳
 ، بتصرف.»التبصرة«كتابه قاله ابن الجوزي رحمه الله في   ٤
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 عشر وقفات مع عيد الفطر –خطبة عيد الفطر 

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فال مضل له، ومن يضلل فال  إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه

فإن أصدق الحديث كتاب الله،  أما بعد: هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله.

 وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار.، وشر األمور محدثاتها، ملسو هيلع هللا ىلصوخير الهدي هدي محمد 

، فتلك والله عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من اإلسالم بالعروة الوثقى، واحمدوا الله على نعمة بلوغ تمام الشهر .١

َة َولُِتَكبُِّروْا الّلَه َعَلى َما ( النعمة، قال ربكم: عبادة الله، وبقي علينا  وكبرناالعدة،  ناأكمل نحنها فَ  ولعلكم تشكرون)، َهَداُكمْ َولُِتْكِمُلوْا اْلِعدَّ

 .الشكر

كيف ذهبت؟   شعرتملقد انقضت ورحلت، فهل  ،ما أسرع تلك األيام معدودات)،أَيَّاًما ( قال: حيثصدق الله لقد ، أيها المسلمون .٢

 هل أحسستم كيف انقضت وتولت؟و 

ولم  واماتفي حين أن أقواما غتم آخره، لَ بَـ  فقدهنيئًا لكم و قد قمتم لياليه، فهنيئًا لكم و صمتم شهركم،  فقدهنيئًا لكم،  أيها المؤمنون، .٣

 فالحمد لله على نعمائه؟، آخره يتمكنوا من بلوغ

أنتم تكبرون و وهو صوم رمضان، ، في ختام أداء ركن من أركان اإلسالم هذه الفرحة التي يأتي فيها عيدنا هنيئًا لكم، أيها المسلمون .٤

 ، بإذن الله.كم، ورُِفعت درجاتخطيئتاكم، وُكفِّرت كم، قد زادت حسناتوتوحدونه وتعظمونهالله 

إتمام صومنا، وعيد األضحى  بعدعيد الفطر  ؛مناسبتين عظيمتينبعد حلول  العيدينلنا  أن شرع ِإن من حكمة الله تعالى، عباد الله .٥

وإعادة  عفٌو عما مضىمحبة، و  ، تزاوررحم صلةو  فرحةٌ طر، نفس وزكاة فِ  زكاةُ وتكبير،  صالةعبادة، و  أعيادنا دينحجنا، ف بعد إتمام ركنِ 

فرصة  يوم العيديتخذ من شحناء أو قطيعة أن أو صديق له قريب عالقات، ونسيان للضغائن والحزازات، فينبغي على من كانت بينه وبيه 

 .وبعث السرور في النفوس للصلة والعودة

الشرك والضالل، الذين ال تزيدهم أهل غيرنا، من ليس كأعياد وهو  هذه الفرحة التي يأتي فيها عيدنا هنيئًا لكم، ؤمنونأيها الم .٦

 أعيادهم إال إثما وبعدا من الله.

 .واسألوا الله المزيدفليفرحوا)، ُقْل ِبَفْضِل الّلِه َوِبَرْحَمِتِه فَِبَذِلَك ، افرحوا بهذه الرحمات، فقد قال الله تعالى (عباد الله

 ١، تجملوا، وتزينوا، وتطيبوا، قال اإلمام مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد.أيها المسلمون .٧

                                                 
 الدمام. –، ط ابن الجوزي )٦/٦٨شرح البخاري البن رجب ( ١
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 الصحابة يقولأيها المؤمنون، افتحوا بيوتكم وقلوبكم، وادعوا لبعضكم بقبول العمل في رمضان، وهنئوا بعضكم بعضا، فقد كان  .٨

 : تقبل الله منا ومنك.م لبعضبعضه

، إن العفو عما مضى من أفضل الطاعات، وقد رتب الله عليه ثوابا غير محدود، فقال (فمن عفا وأصلح فأجره على أيها المسلمون .٩

 الله)، فوعد باألجر ولم يحدده، فُعِلم أنه عظيم.

* وقد خاب  قد أفلح من زكاهاالله على ذلك الفالح فقال (، إن إصالح النفوس وتزكيتها من أفضل الطاعات، وقد رتب أيها المؤمنون

 من دساها).

وتجديدها، وتقويتها، وغسل النفوس مما علق بها خالل العام من العيد إصالح العالقات االجتماعية، إن مما يزيد في فرحة  ،عباد الله

ع بين قلبين متباعدين، وكان سببا في إعادة السعادة ألبناء الكراهية والضغائن، فهنيئا لمن استغل العيد وأصلح بين زوجين متفرقين، وجم

 قطيعة بين أقارب.زوال تلك األسرة، أو العفو عن دم، أو إسقاط دين، أو 

عونًا لنا على طاعتك، اللهم ارزقنا حبك وحب كل  ا، واجعلهمن نعمة إدراك تمام الشهر، وبلوغ العيد لك الحمد بما أنعمت علينااللهم 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إليك. عمل يقربنا

 الخطبة الثانية

 :وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، أما بعدالحمد لله 

الجنة، يقولون: لبيك يا أهل  يقول الله:حيث ن الفرحة العظيمة يوم نلقى الله باألعمال الصالحة، أرحمكم الله اعلموا  ،عباد الله .١٠

أنا أعطيكم أفضل من  :فيقول ؟ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك

 ١.وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فال أسخط عليكم بعده أبدا ،: يا ربقالواذلك. 

العبادة ففي العبادة، ، فلنستمر على وجه االستمرار فرصة لتصحيح المسار، وتقوية العالقة مع الله تعالى، إن رمضان أيها المؤمنون .١١

األعمال أحب إلى  أحبالنبي صلى الله عليه وسلم: ( وقال)، َواْعُبْد َربََّك َحتَّى يَْأتَِيَك اْلَيِقينبل تنتهي بالموت، ( بنهاية رمضان،ال تنتهي 

 . ٢َقل)وإن ما دام  الله

                                                 
 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.٢٨٢٩) ومسلم (٦٥٤٩رواه البخاري ( ١
 عن عائشة رضي الله عنها. )٥٨٦١البخاري ( رواه ٢
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، وأما حصر العمل بالمواسم فيدل على قلة من عالمات التوفيق وقبول العمل أيها المسلمون، إن االستمرار على العمل الصالح بعد رمضان

العلم وقلة التوفيق، فرب رمضان هو رب الشهور كلها، وقد ُسِئل أحد السلف عمن يجتهد في العبادة في رمضان ويتركها في غيره فقال: 

 القوم، ال يعرفون الله إال في رمضان.بئس 

، والقنوت هو الثبات والمداومة على العبادة، وقد مدح الله من اتصف القانتينأيها المؤمنون، إن من أفضل صفات المسلم أن يكون من 

َوالصَّاِدِقيَن َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبرَاِت  َواْلَقانَِتاتِ  نَ َواْلَقانِِتي ِإنَّ اْلُمْسِلِميَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ بالقنوت فقال (

اِكرِيَن اللََّه كَ َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقيَن َواْلُمَتَصدِّقَاِت َوالصَّاِئِميَن َوالصَّاِئَماِت َواْلَحاِفِظيَن فـُُرو  اِكَراِت َجُهْم َواْلَحاِفظَاِت َوالذَّ ِثيرًا َوالذَّ

 ).َأَعدَّ اللَُّه َلُهم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما

، كما في حديث أبي اعظيم وقد رتب الله على ذلك أجرارمضان سّنة مستحّبة،  صياممن شوال بعد أيام صيام ست إن  ،عباد الله .١٢

 ١أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.ثم أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان 

إذ ال يخلو الصائم من حصول  ،المهّمة لصيام سّت من شوال تعويض الّنقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان الِحكمِ ثم إّن من 

 علي صيام الفريضة، فيكون صوم النفل جابرا لذاك النقص. تقصير أو ذنب مؤثّرٍ 

 وقفات ينبغي للمسلم أن يستحضرها في عيد الفطر، ليكون عيده عبادة وليس عادة.عشر وبعد، فهذه 

 بال، وأدخلنا الجنة مأواناالفردوس و عتقائك من النار، اللهم اجعل الجنة مثوانا، اجعلنا من اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم 

ال تفرق هذا الجمع إال بذنب اللهم ، ناأمهات ناكيوم ولدت  نامن ذنوب وأخرجنامن النار،  ناعتقاللهم احساب وال عذاب، يا كريم يا وهاب، 

عيدنا اللهم اجعل ا هذا آمنًا مطمئنًا سخاًء رخاًء وسائر بالد المسلمين، مغفور، وعمل مبرور، وسعي متقبل مشكور، اللهم اجعل بلدن

اللهم ثبتنا على األعمال الصالحة ن في صحة وعافية وأمن، و عيشنا رغيدا، واخلف علينا مواسم الطاعات والبركات ونحن والمسلمسعيدا، و 

، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلين ،َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفون ربناُسْبَحاَن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بعد رمضان، واجعلنا من القانتين، 

 .اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمين

 
 ، في مدينة الجبيل، في المملكة العربية السعودية، ١٤٤٢لعام  غرة شوالأعد الخطبة: ماجد بن سليمان الرسي، 

 ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١: واتس

                                                 
 ) عن أبي أيوب األنصاري رضي الله عنه.١١٦٤رواه مسلم ( ١
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