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 العشر األواخر وليلة القدر

 اخلطبة األوىل

إف احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ لو، ومن 
هد أف زلمًدا عبده ورسولو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو ُيضِلل فال ىادَي لو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو، وأش

 وأصحابو، وسلَّم تسليًما كثَتًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى، واستمِسكوا من اإلسالـ بالُعروة الُوثَقى. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلموف:

 عنو، وعبادتُو وحده سبُب دخوؿ جنات النعيم. غٍتّّ عنهم، وال ِغٌت ذلم - سبحانو -خلق هللا الثَّقَلُت لعبادتِو، وىو 

تعُبد هللا ال ُتشِرؾ بو »، فقاؿ: ُدلٍَّت على عمٍل إذا عملُتو دخلُت اجلنة. قاؿ: -صلى هللا عليو وسلم  -جاء رجٌل إىل النيب 
 ؛ متفق عليو.«شيًئا، وتُقيُم الصالَة ادلكتوبة، وُتؤدِّي الزكاَة ادلفروضة، وتصـو رمضاف

خُيصُّو بالعبادة  - عليو الصالة والسالـ -رمضاف موِسَم التعبُّد لو، فكاف  - سبحانو -تعاىل يف كل مكاٍف وآٍف، وجعل  وعبادتُو
 مبا ال خُيصُّ غَتَه من الشهور.

 : "كانوا إذا صاُموا جَلُسوا يف-رضي هللا عنو  -على اغِتناـ حلظاتو؛ قاؿ أبو ىريرة  -م رضي هللا عنه -وحرَص الصحابة 
 ادلسِجد".

: أف جعل يف موِسِم رمضاف مواِسم؛ ففضَّل العشَر األخَتة على سائر ليايل الشهر، وجعل ليلَة القدر -سبحانو  -ومن فضِلو 
خيصُّ العشَر األواخر من رمضاف بأعماٍؿ ال يعمُلها يف بقيَّة  - صلى هللا عليو وسلم -أفضَل ليلٍة يف الشهر، وكاف النيب 

 الشهور:

ت العشُر أحيا ليَلو، وأيقَظ أىَلو، وشدَّ ادلئَزر، وجدَّ واجتَهد يف طاعة هللا يتحرَّى فيها ليلًة ُمباركًة ىي تاُج الليايل .. فإذا دخل
 بركاُُتا عديدة .. وساعاُُتا معدودة.

َلةُ  َما َأْدرَاؾَ  َوَما: -سبحانو  -بشأهنا، وأظهر عظمَتها، فقاؿ  - سبحانو -نوَّه   .[2: القدر] اْلَقْدرِ  لَيػْ
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العمُل القليُل فيها كثَت، والكثَُت منها ُمضاَعف .. العبادُة فيها أفضُل من عبادة ألف شهر، وأفضُل الكتب السماوية نزَؿ يف 
َلةِ  يف  أَنْػَزْلَناهُ  ِإنَّاليلتها:   .[1: القدر] اْلَقْدرِ  لَيػْ

: البقرة] اْلُقْرآفُ  ِفيوِ  أُْنِزؿَ  الَِّذي َرَمَضافَ  َشْهرُ ي نزؿ فيو: ومن تشريِف القرآف العظيم: اإلكثاَر من تالوتو يف الشهر الذ
181]. 

القرآَف يف رمضاف، ويف العاـ الذي ُتويّف فيو دارَسو  - صلى هللا عليو وسلم -يُداِرُس النيبَّ  - عليو السالـ -وكاف جربيُل 
 القرآَف يف رمضاف مرتُت.

 ة كتاِب هللا يف شهر الفضائل؛ ليناَؿ فضَل القرآف يف فضِل رمضاف.وحقيٌق بادلُسلم أف ُيكِثَر من تالو 

ة أمُر السنة ليلُة القدر ليلٌة عظيمٌة، أخرَب هللا أف مما حيدُث فيها: أهنا يُفرُؽ فيها كلُّ أمٍر؛ أي: يُفَصُل من اللوح احملفوِظ إىل الكَتبَ 
 ك.وما يكوف فيها من اآلجاؿ واألرزاؽ واخلَت والشرِّ وغَت ذل

َيت القدر؛ أي: ليلة احلُكم والفصل".-رمحو هللا  -قاؿ النوويُّ   : "سُِّ

؛ أي: ما يُقدِّرُه هللا فيها [4: الدخاف] َحِكيمٍ  َأْمرٍ  ُكلُّ يِصُل فيها الربُّ ويقطع، خيِفُض ويرفع، يُعِطي وديَنع، كما قاؿ تعاىل: 
.  زُلَكٌم ال يُبدَُّؿ وال يُغَتَّ

ا تتنزَُّؿ فيها ادلالئكة، وادلالئكة تتنزَُّؿ مع الربكة والرمحة .. ليلٌة ىي سالـٌ من هللا، فكلُّها خٌَت ال شرَّ فيها إىل ليلٌة لكثرة برَكته
 مطَلع الفجِر، وُأخِفَيت مىت ىي يف العشر، ليجتِهَد ُطالُُبا يف ابِتغائِها؛ لتزداد العبادُة يف العشر مجيًعا.

: "لكل شيٍء مثرة، ومثرُة -رضي هللا عنو  -لدعاء والصالة وفعل اخلَت يف العشر. قاؿ ابن مسعوٍد وُيستحبُّ للعبد اإلكثاُر من ا
 الصالة الدعاء".

ُقويل: اللهم »: قلُت: يا رسوؿ هللا! أرأيَت إف علمُت أيَّ ليلٍة ليلَة القدر، ما أقوُؿ فيها؟ قاؿ: -رضي هللا عنها  -تقوؿ عائشُة 
 ؛ رواه الًتمذي.«فاعُف عٍتِّ  إنك عُفوّّ حتبُّ العفوَ 

ـَ ليلَة القدر إديانًا واحِتسابًا ُغِفر لو ما تقدَّـ من »: -عليو الصالة والسالـ  -والقائُم يف ليلتها بالتعبُّد مغفوٌر لو ذنُبو، قاؿ  من قا
 ؛ متفق عليو.«ذنِبو

: "كاف النيب -رضي هللا عنها  -قدر، قالت عائشُة يعتِكُف يف العشر األواِخر يتحرَّى ليلَة ال - عليو الصالة والسالـ -وكاف 
 يعتِكُف يف العشر األواِخر من رمضاف حىت توفَّاه هللا تعاىل"؛ متفق عليو. - صلى هللا عليو وسلم -
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 عليو صلى هللا -: "فهذا يدؿُّ على أف االعِتكاَؼ من السنن ادلُؤكَّدة؛ ألنو مما واَظَب عليو النيب -رمحو هللا  -قاؿ ابن بطَّاؿ 
 ".، فينبغي للمؤمنُت االقتداُء يف ذلك بنبيِّهم-وسلم 

 ففي االعِتكاؼ قطُع العالِئق عن اخلالِئق للتفرُّغ لعبادة اخلاِلق، وإذا قِوَيت الصلُة باهلل رِضَي الربُّ عن العبد.

مل يًتُكو منذ دخل ادلدينَة   -  عليو وسلمصلى هللا -: "عجًبا للُمسلمُت؛ ترُكوا االعِتكاَؼ، والنيب -رمحو هللا  -قاؿ ابن شهاٍب 
 كلَّ عاـٍ يف العشر األواخر حىت قبَضو هللا".

والعبادة، وادلُعتِكُف يعكُف على طاعة هللا، ويُقيُم عليها ُمدَّة اعِتكاِفو يف أحبِّ الِبقاع إىل هللا "ادلساجد"، ويُقيُم فيها على الطاعة 
 .-عز وجل  -فال يكوف مهُّو إال هللا، وال مقصوُده إال إياه، وال ُمراُده ِسواه  واخلضوع واخلشوع واالبِتهاؿ،

 .-سبحانو  -وخيُرج من االعِتكاِؼ وقد اعتكَف قلُبو على طاعة هللا، فيكوف أوَّاًىا ُمنيًبا إليو 

صنائِع ادلعروؼ، ومدِّ يِد العوف وادلُساَعدة ورمضاُف موِسٌم للُمتصدِّقُت يتنافُس فيو األغنياُء بالبذِؿ واإلنفاِؽ يف فعل اخلَتات، و 
 والصدقة إىل ذوي الفاَقة، وادلساِكُت، وإحتاؼ الُفقراء.

ا؛ فما فداُووا مرضاُكم بالصدقة؛ فإهنا تدفُع األمراَض واألعراَض. وابتُغوا الضعفاَء واحملاِويَج، وارزُقوىم تُرزَقوا، وارمُحوىم تُرمَحو 
، ومن ِصفات األبرار أف عطاَءىم خاِلٌص لوجو هللا ال يطلبوف من الفقراء الثناَء والدعاء.اشتَكى فقٌَت إال من تقصَت   الغٍتِّ

ـَ  َويُْطِعُموفَ ، قاؿ تعاىل: -سبحانو  -فال جتعل صدقَتك رجاَء دعوة الفقَت لك، وإمنا ِرضا هللا   َويَِتيًما ِمْسِكيًنا ُحبِّوِ  َعَلى الطََّعا
 .[9 ،8: اإلنساف] ُشُكورًا َواَل  َجَزاءً  ِمْنُكمْ  نُرِيدُ  اَل  اّللَِّ  ِلَوْجوِ  نُْطِعُمُكمْ  ِإمنََّا( 8) َوَأِسَتًا

 : "ومن طلَب من الفقراء الدعاَء أو الثناَء خرَج من ىذه اآلية".-رمحو هللا  -قاؿ شيُخ اإلسالـ 

 وبعُد، أيها ادلسلموف:

 حة، وُقدوُمو عبوٌر ال يقبُل الُفتور، وشهُره قصٌَت ال حيتمُل التقصَت.فاألجوُر يف رمضاف ُمضاعَفة، وأبواُب اجلنة فيو مفتو 

 فساِبق إىل اخلَتات، وإف استطعَت أال يسِبَقك إىل هللا أحٌد فافَعل.

 بَِأْحَسنِ  َأْجَرُىمْ  َولََنْجزِيَػنػَُّهمْ  يَِّبةً طَ  َحَياةً  فَػَلُنْحِييَػنَّوُ  ُمْؤِمنٌ  َوُىوَ  أُنْػَثى َأوْ  ذََكرٍ  ِمنْ  َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم: 
 .[99: النحل] يَػْعَمُلوفَ  َكانُوا َما
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بارؾ هللا يل ولكم يف القرآف العظيم، ونفعٍت هللا وإياكم مبا فيو من اآلياِت والذكِر احلكيم، أقوؿ ما تسَمعوف، وأستغفُر هللا يل 
 ، إنو ىو الغفور الرحيم.ولكم وجلميع ادلُسلمُت من كل ذنٍب، فاستغِفروه

 

 

 

 

 اخلطبة الثانية

احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانِو، وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظيًما لشأنِو، وأشهد أف 
 نبيَّنا زلمًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابِو، وسلَّم تسليًما مزيًدا.

 يها ادلسلموف:أ

لعزـِ رمضاُف مغَنٌم للتوبة واإلنابة، يُقيُل هللا فيو العثَػَرات، وديُحو فيو اخلطايا والسيئات. فأقِبل على هللا بالندـ على التفريط، وا
 حيبُّ اآلِيَب إليو، ويفرُح بتوبِة التاِئب. - سبحانو -على رُلانَبة اآلثاـ، وىو 

زِلوا الرزَؽ باالسِتغفار، والعاقُل من ينتِهُز بقيَّة حلظات شهره، فيشغُلها بالطاعات وعظيم الُقُربات، فتعرَُّضوا لنفَحات ربِّكم، واستن
 ويستبِدُؿ السيئات باحلسَنات.

 .[184: البقرة] َمْعُدوَداتٍ  أَيَّاًماوكلمات تكاَسلَت عن فعل اخلَت تذكَّر قوَلو تعاىل: 

صيًبا؛ فلُيحِكم البناَء، وليشُكر هللَا على النعماء، وال يُكن كاليت نقَضت غزذَلا من بعد قوٍة ومن كاف يف شهرِه ُمنيًبا، ويف عمِلو مُ 
 أنكاثًا.

َن ِإفَّ هللَا َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّيبِّ يَا أَيػَُّها الِذيْ مث اعلموا أف هللا أمرَكم بالصالِة والسالـِ على نبيِّو، فقاؿ يف زُلَكم التنزيل: 
 .[65 :األحزاب] آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

اللهم صلِّ وسلِّم وباِرؾ على نبيِّنا زلمٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلقِّ وبو كانوا يعِدلوف: أيب بكٍر، 
، وعن سائر الصحابِة أمجعُت، وعنَّا معهم بُ   وِدؾ وكرِمك يا أكـر األكرمُت.وُعمر، وُعثماف، وعليٍّ
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ئَر اللهم أِعزَّ اإلسالـ وادلسلمُت، وأِذؿَّ الشرؾ وادلشركُت، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا رخاًء وسا
 بالد ادلسلمُت.

و يف نفِسو، واجعل كيَده يف حنرِه، وألِق الرعَب يف اللهم من أرادنا أو أراد اإلسالـ أو ادلسلمُت، أو أرادنا وأراد ديارَنا بسوٍء فأشِغل
 قلِبو يا قويُّ يا عزيز.

نْػَيا يف  آتَِنا رَبػََّنا  .[201: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َويف  َحَسَنةً  الدُّ

بغَت حساٍب وال عذاٍب، وارزُقنا الفردوَس األعلى بكرِمك  اللهم تقبَّل منا صياَمنا وقياَمنا، وأعِتق رقابَنا من النار، وأدِخلنا اجلنةَ 
 وفضِلك يا أكـر األكرمُت.

اللهم أصِلح أحواؿ ادلسلمُت يف كل مكاف، اللهم احِقن دماَءىم، اللهم داِو مرضاىم، اللهم اجعل ديارَىم دياَر أمٍن وأماٍف 
 وتوحيٍد ورخاٍء يا رب العادلُت.

 اجَعل عمَلو يف ِرضاؾ، ووفِّق مجيَع والة أمور ادلسلمُت للعمِل بكتابك، وحتكيِم شرعك.اللهم وفِّق إمامنا ذلُداؾ، و 

 عباد هللا:

ْحَسافِ  بِاْلَعْدؿِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإفَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ : لنحل]ا وفَ َتذَكَّرُ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَػْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَػنػْ
09]. 

 فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على نعمو يزِدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعوف.

 


