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 ليالي العشر من رمضاف
 

 الخطبة األولى

الحمد هلل َأوَلى عباده المؤمنين ِمنَػًنا تَػْترى، أحمده تعالى وأشكره حبانا لياٍؿ مباركاٍت عشًرا، وأجرى فيها من 
البركات والرحمات ما أجرى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو أعَظَم للصائمين القائمين ثوابًا وأجًرا، 

د أف نبينا وسيدنا وحبيبنا محمًدا عبد اهلل ورسولو أزكى البريَّة محِتًدا وقدرًا، صلى اهلل وباَرؾ عليو وعلى آلو وأشه
 وصحبو الُموفَّقين ِوْرًدا وصدرًا، والتابعين ومن تبعهم بإحساف يرجو ِبرِّا وُذْخًرا، وسلَّم تسليًما كثيًرا.

 أما بعد:

 َوَمنْ تقى مواله لم يزَدد منو إال ُقربًا، وتزكَّى بصيامو وَأْوبى، وسما روًحا وقلًبا، ، فمن ا-عباد اهلل  -فاتقوا اهلل 
 .[٘: الطالؽ] َأْجًرا َلوُ  َويُػْعِظمْ  َسيَّْئاتِوِ  َعْنوُ  يَُكفّْرْ  اللَّوَ  يَػتَّقِ 

، وتتفيَّأ خيَره الواِرؼ، الُمزداف وإذ تنعم أمتنا اإلسالمية بعَبِق شهرىا الخالد، وأيامو الَفْيحاء التواِلد أيها المسلموف:
بأسنى المطارؼ، وترُشف رحيَقو وتنَهل ريَّاه، وتجتلي أنواره وتتملَّى بديع ُمحيَّاه، َلُسرعاف ما تبدَّى لنا ثُلثُو األخير، 

 وقد تصرَّـ ُجلُّو، ولم يبق إال نَػْزرُه وقُػلُّو.

 جنات من َخَدَماواختصَّ بالفوز بال ترحَّل الشهر وا لْهفاُه وانَصَرَما

ـٌ على الكف تُعدُّ، فحيَّهالً بُمستزيٍد ال يُرّد، نسأؿ اهلل قبوَؿ العمل، وبلوَغ األمل، في الُمفَتتح والُمخَتتم.  بل أيا

 والكوُف في ألالِء ُحسِنِك ُمبِحرُ  عشٌر وبالحسناِت كفُِّك تْذَخرُ 

 ِفرُ من ُحوِبها بدموعها تستغ ىتَفت لُلقياِؾ النفوُس وأسَرَعت



 

ىػ  ٖٔٗٔ/ٜ/ٕٗ:  حراـالالمسجد من  الشيخ عبد الرحمن السديس :لفضيلة الشيخ   رمضافليالي العشر من  عنواف الخطبة: 
   

-2 - 

نتمضَّخ من نهايات العشر بأزكى الطيوب والنشر، ىُلمُّوا ننَتُح من ِبرّْىا  -أيها الصائموف القائموف  -فُهَلمَّ 
وصيامها، وفضائلها وقيامها أفاويق اإلشراقات، ورِويَّ البشائر والنَفحات بُمحكم اآليات ومجُلوّْ الصفحات علَّها 

 احنا ُصبًحا في الدءادي وضَّاًء.تكوف لقلوبنا ترياقًا وشفاًء، وألرو 

 والقلُب من حسرٍة ُمستوِحٌش خِبلُ  دمٌع تناثَػَر بل قل ُمسِبٌل عِطلُ 

 وىل ُتطيُق وداًعا أيها الرجلُ  ودّْع حبيبَك شهر الصـو شهر تُػَقى

 إخوة اإليماف:

 -ابقين، كيف وقد كاف ىديُو وبقية العشر األواخر من رمضاف معيٌن ثَػرّّ للمتنافسين، ومنهٌل بالتُّقى عذٌب للمتس
 فيها أعظم الهدَي وأكملو، وأزكاه للنفوس وأعظمو؟! -صلى اهلل عليو وسلم 

يجتهد في العشر  -صلى اهلل عليو وسلم  -قالت: كاف رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنها  -عن أـ المؤمنين عائشة 
 األواخر ما ال يجتهد في غيرىا؛ مخرٌج في "الصحيحين".

النساء، ويُوِقُظ  -صلى اهلل عليو وسلم  -ِجدّْ في العبادة واالجتهاد، واطّْراح التواني واإلرواد، يعتزُؿ وفضاًل عن ال
كاف إذا   -صلى اهلل عليو وسلم  -أىلو لشهود ليالي المغفرة والرحمة والِعتق من النيراف؛ ففي "الصحيحين" أنو 

 دخلت العشر شدَّ ِمئَزرَه، وأحيا ليلو، وأيقَظ أىلو.

 ولتذِرِؼ العيُن دمَع الندـ فُشدُّوا الَمآِزَر وأحُيوا ليالَِيو

 حليٌم كريٌم كثيُر النػَّْعم فربي غفوٌر رحيٌم ودودٌ 

أيها الذاكروف الحامدوف، الشاكروف الُمستغفروف، القائموف الساجدوف، الُمنِفقوف والُمعتِكُفوف! يا ُبشراكم، ويا 
ئل، فازدِلفوا إلى ربكم بالفرائض والنوافل، واستدرِكوا ما فاتكم من األعماؿ نُعماكم بهذه األياـ المباركة القال

الجالئل، آُسوا فيها لواِعي التبريح بُمفَعم الذكر ومزيد التسبيح، وارُشُفوا شهَد الِوصاؿ بلزيم القياـ واالعتكاؼ 
 واالبتهاؿ.
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ا في ُمستنَقع الَغَفالت والَفَرطات، فال تزاؿ أما الذين استناخوا مطاياىم في حملة اإلضاعة والصََّبوات، وحطُّو 
الفرصة ساِنحة، والتجارة رابحة لمن بدَّد أياـ رمضاف وفرَّقها، وسَلك بنفسو قواعد التفريط فأوبَػَقها، وىذا دأُب 

اتو بالتوبة بَ وْ حَ  ىفَّ وعَ المؤمن الصادؽ الوِجل إف َوَنى واجتَرح، أو عن جوادّْ الطاعة َجَنح تاَب وآب، ورَجَع وأناَب، 
 .واالستغفار وحسن المآب

 ت بو الُسبلُ اهلل من ضاقَ  فيرحمُ  العرش مكرمةً  عشٌر حباىا إلوُ 

 لجَ و الخَ ذلَّ  يدعو رحيًما بقلبٍ  بنا ىل خاب ذو أملٍ  ىو الرؤوؼُ 

 :الباِىلين معاشر الصائمين القائمين

أنو يكوف في ىذا الشهر  - هلل عليو وسلمصلى ا -لقد كاف لكم في رسوؿ اهلل أسوٌة حسنة، فقد كاف من ىديو 
فِنعمة العبادة روا من البذؿ والجود في ىذا الشهر المحمود، بالخير من الريح المرسلة، فأكثِ  الكريم أجودَ 

لَْيُكْم َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخْيٍر يُػَوؼَّ إِ ، ويا حبذا اإلكثار من العطاء والنفقةوالزُّْلَفى: إخراج الزكاة المفروضة والصدقة، 
حة اآلجاؿ، سْ اؿ األعماؿ، ما دمتم في فُ حَ رِ  - يا عباد اهلل -وا دُّ ، فشُ [ٕٕٚالبقرة: ] َوَأنْػُتْم ال ُتْظَلُموفَ 

 .غتنمين بقية العشر ألعظم األجرمُ 

 أمة القرآف والصياـ في مشارؽ األرض ومغاربها:

والقدر، مباركة الشأف والذكر،  ؼِ رَ ٍة عظيمة الشَّ بليل - تبارؾ وتعالى - يكم البار وفي ىذه العشر األواخر اختصَّ 
اـ مَ ت، ىي منكم على طرؼ الثُّ لَ مَ ؿ القرآف والمالئكِة الكراـ اشتَ ت، وعلى تنزُّ لَ مَ بالخير والرحمة والسالـ اكتَ 

َلُة اْلَقْدِر ، ـ، إنها ليلة القدربإذف الملك العالَّ  َلُة اْلَقْدرِ  (ٕ)َوَما َأْدرَاَؾ َما لَيػْ ٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر  لَيػْ تَػنَػزَُّؿ  (ٖ)َخيػْ
 [.٘ -ٕالقدر: ] َسالـٌ ِىَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجرِ  (ٗ)اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِف رَبِّْهْم ِمْن ُكلّْ َأْمٍر 

مّخرج في ؛ «من ذنبوـَ فَر لو ما تقدَّ من قاـ ليلَة القدِر إيمانًا واحتسابًا غُ »: - صلى اهلل عليو وسلم -يقوؿ 
 .- رضي اهلل عنو -من حديث أبي ىريرة  "الصحيحين"

 وا.وز تحُ  أي أجٍر عظيمٍ  ؛، اهلل أكبروابو تفوز  فضلٍ أي  ؛اهلل أكبر
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 لُ لَ ها العِ نِ إلى صبيحتها لم تثْ  السماء بها أمالؾُ  ؿُ عشٌر تنزَّ 

 لُ ثَ وأجٌر ما لو مَ  من ألف شهرٍ  ابه رتَ فليلُة القدر خيٌر لو ظفِ 

؛ «العشر األواخر من رمضافالِوْتر من وا ليلة القدر في تحرَّ »: - صلى اهلل عليو وسلم -أما عن وقتها: فقد قاؿ 
 .بات والعباداترُ قُ م في المَ حًذا للعزائم في الطاعات، وبعثًا للهِ إال شَ  -سبحانو  -متفق عليو. وما أخفاىا 

ىي ليلة القدر ما أقوؿ فيها؟  ليلةٍ  أرأيَت إف علمُت أيَّ  !اهلل قالت: قلُت: يا رسوؿ - رضي اهلل عنها -عن عائشة 
 العفوَ  تحبُّ  اللهم إنك عفوّّ . «عني العفَو فاعفُ  تحبُّ  اللهم إنك عفوّّ : قولي» :- صلى اهلل عليو وسلم -قاؿ 

 ا.عنَّ  فاعفُ 

وا دقائقها وثوانيها، قُ ها ومراميها، واستبِ ِر بفضائلفَ روا للظَّ يها، وشمّْ في طلبها وتحرّْ  -رعاكم اهلل ا ي -وا دُّ أال فجِ 
كيف وأنتم ،  لّ كم في الطاعات حاٍد ال يمَ دّْ سكم وجِ ل، ومن تنافُ كم باهلل ىاٍد ال يضِ نسِ وليكن لكم فيها من أُ 

، وف، وتلك ىي المرتبة العاليةدُ دوف فتجتهِ لذيذ دعائو وضراعتو تتهجَّ لوف، و ْسَهددوف، وفي حب اهلل تلآلخرة تمهَ 
، التي ال ينالها إال الذين صرفوا شريَف أوقاتهم في تهذيب النفوس تخليًو وتحلية، ترقيًو وتزكية نقبة الساميةوالم

 .[ٛٔ  ،ٚٔالذاريات: ] َوبِاأَلْسَحاِر ُىْم َيْستَػْغِفُروفَ  (ٚٔ)َكانُوا قَِلياًل ِمْن اللَّْيِل َما يَػْهَجُعوَف 

 .ينبِ اليقين وأْكِرـْ بو من زاٍد مبين، وإشراٍؽ ال يَ  دُ رْ عمة، أال إنو بػَ اإليماف وأعِظْم بها من ن أال إنها نعمةُ 

 أمة اإلسالـ:

 صَ ًقا، فإنو من تماـ اإلحساف أف نستخلِ بِ طوالت عَ قًا، وبالبُ دِ تاـ شهر الصياـ باألمجاد غَ ولئن كاف الحديُث في خِ 
ز المقاؿ من حيّْ  عَ بل على األمة المسلمة المباركة أف تنخلِ  ؛ا نمطيِّار، وأف ال يكوف الحديُث تقليديِّ بَ الدروس والعِ 

 .بوْ ٍب وصَ دَ ها من كل حَ ما والسهاـ تريشُ سيَّ  اؿ، العَ م والفِ يَ م والقِ يَ ق بالشّْ واالنفعاؿ، إلى التحقُّ 

والدروب،  د األىداؼحدّْ ليلًة ىي خيٌر من ألف شهر، جديٌر بنا أف نُ  زَ تاـ شهرنا الذي اكتنػَ جديٌر بنا في خِ  ؛نعم
ف على حل لِ ـو العزة وتأبى الهزائم، فتأتَ والعزائم التي ترُ  مَ مَ الهِ  ةَؾ من األمد األفكار والقلوب، وأف ُنحرّْ وحّْ ونُ 

منازؿ الريادة، وعلياء القيادة، في  فَ ة، ذلكم لكي نستأنِ قضية القدس األبيَّ  :بة منهاؤاقضاياىا العالمية، وفي الذ
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اء، وصفوٍؼ سواء، وما ذلك على اهلل وَ رَ  ن، ومآٍس مطوية، وانتصاراٍت مروية، وكلمةٍ مِ ر، وعراٍؽ آحرَّ مُ  أقصىً 
ؾ الرجاء اوالثناء، ذ اء، والهدايةُ نا الشريعة الغرَّ ت الطوايا، كيف ورائدُ صَ خلِ وأُ  ،ت النواياقَ دَ بعزيز، متى ما صَ 

 .تفائلوفوسديد العمل، وإننا لمُ لصالح القوؿ واألمل، ومن اهلل نرجو التوفيق 

وأستغفر اهلل  ،بارؾ اهلل لي ولكم في القرآف والسنة، ونفعنا وإياكم بما فيهما من اآليات والحكمة، أقوؿ قولي ىذا
 .ارًا توابًاوإثم، فاستغفروه وتوبوا إليو، إنو كاف غفَّ  العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئةٍ 

 

 الخطبة الثانية

السوء  ليو بالصياـ ونسعى، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو شهادًة نرجو بها دفعَ إ دُ نحفِ  ،الحمد هلل
البرية للعالمين نفًعا، صلى اهلل وبارؾ عليو وعلى آلو  دفًعا، وأشهد أف سيدنا ونبينا محمًدا عبد اهلل ورسولو أعظمُ 

من التوابين دمًعا،  ن تبعهم بإحساٍف ما أجرى رمضافُ ًقا وطبًعا، والتابعين وملُ لهم الصياـ خُ  فَ وصحبو خير من أرىَ 
 .م تسليًما مزيًداوسلَّ 

 أما بعد:

بة، وْ وا زيادة الحسنات باالستغفار واألَ رُ موا آخر الشهر لمحو الذنوب بالتوبة، وبادِ واغنَ  ،- عباد اهلل -فاتقوا اهلل 
، يتضح الصحيُح من السقيم ثاراآل يّْ نِ سوب فإف األعماؿ بالخواتيم، ؛الحمد والشكر، وإخراج زكاة الفطر ةوكثر 

َة َولُِتَكبػُّْروا اللََّو َعَلى َما ىَ   َداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ يُرِيُد اللَُّو ِبُكْم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكْم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
 [.٘ٛٔالبقرة: ]

 أمة الصياـ والقياـ:

روف والزائروف، في رحاب ىذا البلد الحراـ عتمِ بو الصائموف القائموف، والمُ  مَ عِ ما نَ  :آالئو لِ إف من فضل اهلل وجزي
نوف على مَ يو المؤتَ ولِ بفضل اهلل ثم ما يُ وخدماٍت ُجلَّى حقََّقت الِقْدَح الُمعلَّى واطمئناف،  من أمٍن وأماف، وراحةٍ 

ماٍت تاريخية، ومكرُ  ىذا الشهر الكريم من قراراتٍ  هدَ شهِ ا ممع  ،- ىمدَ وفقهم اهلل وأيَّ  -خدمة الحرمين الشريفين 
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تنظيم الفتوى  قرارُ  :، وتستوجب اإلبداء واإلعادة، يأتي في طليعتهاةإسالمية وإنسانية، تستحق التنويو واإلشهاد
لشريعة، ناب اإلى إعزاز ىذا الدين، وحماية جَ  ؼُ ظمى ومصالح ُكبرى، تهدِ عُ  و من مقاصدَ نَ التاريخي وما تضمَّ 

رين من الكوارث تضرّْ نا المُ تالرسمية والشعبية إلخو  ةىيبة أىل العلم ومكانتهم، ثم تلك الحملة اإلغاثي وحفظِ 
والفيضانات في باكستاف، جعلها اهلل في موازين األعماؿ الصالحات، وصحائف الحسنات، إنو خيُر مسؤوٍؿ، 

 .وأكـر مأموؿ

ٍد وقائم، كما أمركم المولى تهجّْ وصائم، ومُ  فٍ عتكِ مُ  م، خيرِ على النبي الخاتِ  - رحمكم اهلل -موا وا وسلّْ وصلُّ  ؛ىذا
ِإفَّ اللََّو َوَمالِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيّْ يَا َأيػَُّها الَِّذيَن : - من قائٍل حكيم عزَّ  -فقاؿ  ،العظيم في التنزيل الكريم

 [.ٙ٘األحزاب: ] اآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُّْموا َتْسِليمً 

 [ٛٓ:ٙٔىبَّ النسيم ] نِْعَم الصالة على خير البريَّة ما

 تال سبيَلُهُم من بعدىم َوقَػَفا وآلو الُغرّْ والصحِب الكراـِ وَمن

نبينا محمد بن عبد اهلل، وعلى آلو الطيبين  :سداةهداة، والنعمة المُ ؾ على الرحمة المُ اللهم صلّْ وسلم وبارِ 
ا معهم برحمتك يا أرحم الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحساٍف إلى يـو الدين، وعنَّ  رّْ ابتو الغُ الطاىرين، وصح

 .الراحمين

الشرؾ  ؿَّ اإلسالـ والمسلمين، وأذِ  زَّ اإلسالـ والمسلمين، اللهم أعِ  زَّ اإلسالـ والمسلمين، اللهم أعِ  زَّ اللهم أعِ 
 .بلد آمًنا مطمئًنا سخاًء رخاًء وسائر بالد المسلمينر أعداء الدين، واجعل ىذا الوالمشركين، ودمّْ 

أمرنا،  د بالحق إمامنا ووليَّ ـ األمن واالستقرار في ديارنا، وأيّْ ا في أوطاننا، وأدِ نَّ ا في أوطاننا، اللهم آمِ نَّ اللهم آمِ 
عهده  قو ووليَّ ى، اللهم وفّْ بناصيتو للبر والتقو  ذْ ن الشريفين لما تحب وترضى، وخُ يْ الحرمَ  نا خادـَ ق إمامَ اللهم وفّْ 

ـ ىم خيًرا على جهودىم المباركة، وأدِ و الثاني وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيو صالُح البالد والعباد، اللهم اجزِ ونائبَ 
الحرمين الشريفين، ورعاية قضايا المسلمين في كل مكاف، اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم يا  عليهم خدمةَ 

 .حي يا قيـو
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ـ على ، اللهم أدِ - صلى اهلل عليو وسلم -والة المسلمين لتحكيم كتابك، واتباع سنة نبيك  ق جميعَ م وفّْ الله
لو بنفسو، بسوء فأشغِ وأمَننا عقيدتنا وقيادتنا  ها واستقرارىا، اللهم من أرادنا وأرادَ ىذه البالد عقيدتها وقيادتها وأمنَ 

 .ا سميع الدعاءه في نحره، واجعل تدبيره تدميره يكيدَ   دَّ ورُ 

وف بو من جهوٍد مباركة في حفظ ق رجاؿ أمننا، اللهم اجزىم خيًرا على ما يقومُ ق رجاؿ أمننا، اللهم وفّْ اللهم وفّْ 
 .دىم من الخير والهدى والتوفيق يا حي يا قيـواللهم اجعلو في موازين أعمالهم، وزِ ، رين والزائرينعتمِ أمن المُ 

تنا اق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريق رقابنا من النار، اللهم أعتِ اللهم أعتِ ق رقابنا من النار، اللهم أعتِ 
 .وإخواننا المسلمين من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار

والعتق من نيرانك، اللهم اجعلنا  والعتق من نيرانك، م لنا شهر رمضاف برضوانك، والعتق من نيرانك،اللهم اختِ 
ق لقياـ ليلة القدر، وفَّ ق لقياـ ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يُ وفَّ اـ ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يُ ق لقيفّْ ممن وُ 

 .ر، يا سميع الدعاءزْ ى عنو كل ذنٍب ووِ محَ ب لو عظيم األجر، ويُ كتَ فيُ 

اقِض الدين عن المأسورين، و  أسرَ  كَّ المكروبين، وفُ  كربَ   سْ المهمومين من المسلمين، ونفّْ  ج ىمَّ اللهم فرّْ 
 .مرضانا ومرضى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين المدينين، واشفِ 

اللهم أنِقذ المسجد األقصى، المسجد ذ األقصى، اللهم أنقِ المسجد ذ سات المسلمين، اللهم أنقِ قدَّ ذ مُ اللهم أنقِ 
دين في دينهم في كل مكاف، اللهم  ا عزيًزا إلى يـو الدين، اللهم كن إلخواننا المضطهاللهم اجعلو شامخً األقصى، 

، يا ذا الجالؿ واإلكراـ  .كن إلخواننا في باكستاف يا رب العالمين، يا حي يا قيـو

 [.ٕٔٓ]البقرة:  ارِ النَّ  ابَ ذَ ا عَ نَ قِ وَ  ةً نَ سَ حَ  ةِ رَ اآلخِ  يْ فِ وَ  ةً نَ سَ ا حَ يَ نػْ الدُّ  يْ ا فِ نَ ا آتِ نَ بػَّ رَ 

ينا ولجميع المسلمين دِ ب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وت
 .الدعوات والمسلمات، األحياء منهم واألموات، إنك سميٌع قريٌب مجيبُ 

 .سبحاف ربك رب العزة عما يصفوف، وسالـٌ على المرسلين، والحمد هلل رب العالمين


