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لَْي لَةُ ال َق ْدر
اخلطبة األوىل:
إن احلمد هلل نمده ونستـغفره ونستعينه ونستـهديه ونشكره ،ونـعوذ باهلل من شرور أنـفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يـهد اهلل فل مضل له ،ومن يضلل فل هادي له ،وأشهد أن ل إله إل اهلل وحده ل
شريك له ول مثيل ول شبيه ول ضد ول ند له .وأشهد أن سيدنا وحبيبـنا وعظيمنا وقائدنا وقـرة أعيننا
ممدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بـعثه اهلل رحة للعالـمي هاديا ومبشرا ونذيرا بـلغ الرسالة وأدى
األمانة ونصح األمة وجاهد يف اهلل حق جهاده فجزاه اهلل عنا خيـر ما جزى نبيا من أنبيائه .اللهم
صل على سيدنا ممد وعلى ءال سيدنا ممد كما صليت على سيدنا إبـراهيم وعلى ءال سيدنا
إبـراهيم وبارك على سيدنا ممد وعلى ءال سيدنا ممد كما باركت على سيدنا إبـراهيم وعلى ءال
سيدنا إبـراهيم إنك حيد ميد.
أ ّما بـعد عباد اهلل ،فإّن أوصيكم ونـفسي بتـقوى اهلل العلي القدير القائل يف مكم كتابه ﴿
اك َما لَْي لَةُ ال َق ْدر ( )۲لَْي لَةُ ال َق ْدر َخ ْي ر م ْن ألف َش ْهر ()۳
إنا أَنْ َزلْنَاهُ في ليلَة ال َق ْدر (َ )١وَما أَ ْد َر َ
وح فيها بإ ْذن َربِّهم م ْن ُكل أ ْمر (َ )٤سالم ه َي َحتى َمطْلَع ال َف ْجر (.1﴾ )٥
تَ نَ ز ُل المالئ َكةُ و ُّ
الر ُ
ويـقول احلبيب الـمصطفى صلى اهلل عليه وسلم أُنْزلَت الت ْوَراةُ لست
ور لثَ َمان َع ْش َرة
يل لثَالَ َ
ث َع ْش َرةَ َخلَ ْ
ت م ْن َرَم َ
ضا َن َوأُنْز َل الزبُ ُ
َوأُنْز َل اإلنْج ُ
ضا َن 2اهـ فكم هو عظيم شهر رمضان ،وكم هي
َوأُنْز َل ال ُف ْرقَا ُن أل ْربَع َوع ْشري َن َخلَ ْ
ت م ْن َرَم َ
عظيمة ليال رمضان .وكلمنا اليـوم عن ليـلة الليال ليـلة القدر العظيمة.
ض ْي َن م ْن
َم َ
ت م ْن
َخلَ ْ
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ضا َن
َرَم َ
ضا َن
َرَم َ

يـقول اهلل تعاىل  ﴿ :إنّا أنْ َزلْنَاهُ في لَْي لَة ال َق ْدر ( 3﴾)١أنزل القرءان جلة واحدة من اللوح
الـمحفوظ إىل بـيت العزة وهو بـيت يف السماء الدنـيا يف ليـلة القدر وكانت تلك السنة يف ليـلة الرابع
والعشرين من رمضان.
ثـم صار جبيل عليه السلم يـنزله على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا فشيئا على
حسب ما يـؤمر من اهلل عز وجل على حسب األسباب واحلوادث إىل أن تـم نـزوله يف نو عشرين
سنة.
اك َما لَْي لَةُ ال َق ْدر ( 4﴾)۲أي وما أعلمك يا ممد صلى اهلل عليه وسلم ما ليـلة
﴿ َوَما أَ ْد َر َ
القدر ،وهذا على سبيل التـعظيم والتشويق إىل خبها تـعظيما لشأنا.
وليـلة القدر قد تكون يف أي ليـلة من ليال رمضان ولكن الغالب أنـها تكون يف العشر
ضا َن اهـ رواه
الع ْشر األَ َواخر م ْن َرَم َ
س َ
وها في َ
األواخر منه فـقد ورد عنه عليه الصلة والسلم الْتَم ُ

مسلم .واحلكمة من إخفائها ليتحقق اجتهاد العباد يف ليال رمضان كلها طمعا منـهم يف إدراكها كما
أخفى اهلل ساعة اإلجابة يف يـوم اجلمعة.
﴿لَْي لَةُ ال َق ْدر َخ ْي ر م ْن ألف َش ْهر﴾ 5أي أن العبادة يف ليـلة القدر أفضل من العبادة يف ألف

شهر ليس فيها ليـلة القدر وهي ثـمانون سنة وثلثة أعوام وثـلث عام.

وح فيها بإ ْذن َربِّهم م ْن ُكل أ ْمر ( .6﴾)٤أي يف ليـلة القدر يـنزل
﴿تَ نَ ّز ُل المالئ َكةُ و ُّ
الر ُ
جبيل عليه السلم مع جع كبري من الـملئكة فـيـنزلون بكل أمر قضاه اهلل يف تلك السنة من أرزاق
العباد وءاجالم إىل قابل أي إىل السنة القابلة ألن ليـلة القدر هي الليـلة اليت يتم فيها تـقسيم القضايا
اليت تدث للعامل من تلك الليـلة إىل مثلها يف العام القابل كما جاء ذلك يف احلديث الذي روي عن
ت لَْي لَةُ ال َق ْدر نَ َز َل ج ْبريل في َك ْب َكبَة ـ أي جاعة ـ م َن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذَا َكانَ ْ
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ال َمالَئ َكة يُ َ ُّ
سلِّ ُمو َن َعلَى ُك ِّل َع ْبد قَائم أَ ْو قَاعد يَ ْذ ُك ُر اهلل َعز َو َجل فَ يَ ْنزلُو َن م ْن لَ ُدن
صلو َن َويُ َ
غُ ُروب الش ْمس إلَى طُلُوع ال َف ْجر 7اهـ
والـملئكة إخوة اإليـمان أجسام نورانية ل يأكلون ول يشربون ول يـنامون ول يـتـناكحون
ليسوا ذكورا ول إناثا ل يـعصون اهلل ما أمرهم ويـفعلون ما يـؤمرون.
﴿ َسالم ه َي َحتى َمطْلَع ال َف ْجر ( 8﴾ )٥أي أنـها خيـر وبـركة إىل طلوع الفجر ،فـليـلة القدر

سلم وخيـر على أولياء اهلل وأهل طاعته الـمؤمني ول يستطيع الشيطان أن يـعمل فيها سوءا أو أذى،
وتلك السلمة تدوم إىل مطلع الفجر.
ام لَْي لَةَ ال َق ْدر
ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حث أمته على قيام ليـلة القدر قائل َم ْن قَ َ
سابا غُف َر لَهُ َما تَ َقد َم م ْن ذَنْبه اهـ رواه البخاري ومسلم
إي َمانا َو ْ
احت َ
ومن علمات رؤية ليـلة القدر رؤية نور خلقه اهلل غيـر نور الشمس والقمر والكهرباء أو رؤية
األشجار ساجدة .ومن علماتا طلوع الشمس صبيحتـها لطيفة ،أو ساع صوت الـملئكة
ومصافحتـهم ،أو رؤيـتـهم على أشكالم األصلية ذوي أجنحة مثـن وثلث ورباع ،فإن تشكلوا بشكل
بن ءادم فإنـهم يكونون بصور الذكور من غري ءالة الذكورة ل بصور اإلناث.
ومن حصل له رؤية شىء من علمات ليـلة القدر يـقظة فـقد حصل له رؤية ليـلة القدر ،ومن
رءاها يف الـمنام دل ذلك على خري لكنه أقل من رؤيتها يـقظة ،ومن مل يـرها مناما ول يـقظة واجتـهد
يف القيام والطاعة وصادف تلك الليـلة نال من عظيم بـركاتا .وقد سألت عائشة رضي اهلل عنـها النب
ب ا َلع ْف َو
ك َع ُفو تُح ُّ
صلى اهلل عليه وسلم أنـها إذا رأت ليـلة القدر بـم تدعو قال لا قُولي اللّ ُهم إن َ
ف َعنّي 9اهـ
فَا ْع ُ
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فـهلموا إخوة اإليـمان للجتهاد بالطاعة يف هذه الليال العظيمة الـمباركة الـمتبقية من رمضان،
من قيام وذكر وتلوة ،وأذكركم من كان عليه قضاء فـليشتغل بالقضاء فدين اهلل أحق بالوفاء.
هذا وأستـغفر اهلل ل ولكم.
اخلطبة الثانية :
إن احلمد هلل نمده ونستعينه ونستـهديه ونشكره ،ونـعوذ باهلل من شرور أنـفسنا وسيئات
أعمالنا ،من يـهد اهلل فل مضل له ومن يضلل فل هادي له ،والصلة والسلم على سيدنا ممد
الصادق الوعد األمي وعلى إخوانه النبيي واملرسلي .ورضي اهلل عن أمهات الـمؤمني وءال البـيت
الطاهرين وعن اخللفاء الراشدين أب بكر وعمر وعثمان وعل ّي وعن األئمة املهتدين أب حنيفة ومالك
والشافع ّي وأحد وعن األولياء والصاحلي.
أما بـعد عباد اهلل فإّن أوصيكم ونـفسي بتـقوى اهلل العلي العظيم وأود أن أؤكد عليكم أيـها
األحبة الـمسلمون الصائمون أن صلة عيد الفطر أعاده اهلل عليـنا وعليكم باألمن واألمان يف هذا
الـمصلى الساعة السادسة والربع صباحا من يـوم اخلميس أو اجلمعة القادمة على جسب رؤية هلل
شوال.
ونذكركم بأن زكاة الفطر لذه السنة بالعملة الورقية أقل من مخسة أورو وما زاد منـها فصدقة،
أو صاع من غالب قوت البـلد.
أيـها اإلخوة ما بقي من رمضان إل القليل ونـودع هذا الشهر العظيم الـمبارك وقد تـتحرك
الدموع يف عيوننا وقد تذرف كالسيل من عيون العابدين من عيون القائمي الذاكرين من عيون
الزاهدين الولي بـمحبة رب العالـمي فـتـعالوا لنـودع شهر القيام والطاعة والتلوة يف هذا الـمصلى
الذي أنارته هذه اجلمعية الطيبة جعية الـمشاريع اخلريية اإلسلمية بنور العلم ألجل التماس ليـلة
القدر.

واعلموا أن اهلل أمركم بأمر عظيم ،أمركم بالصلة والسلم على نبيه الكريـم فـقال ﴿إن اهلل
صلُّوا َعلَْيه َو َسلِّ ُموا تَ ْسليما ( ﴾)٥٥سورة
َوَمالَئ َكتَهُ يُ َ
ين َء َامنُوا َ
صلُّو َن َعلَى النب ِّي يَا أَيُّ َها الذ َ
4

 اللهم صل على سيدنا ممد وعلى ءال سيدنا ممد كما صليت على سيدنا إبـراهيم وعلى.األحزاب
ءال سيدنا إبـراهيم وبارك على سيدنا ممد وعلى ءال سيدنا ممد كما باركت على سيدنا إبـراهيم

َاس ات ُقوا َرب ُك ْم إن َزلْ َزلَة
ُ  يـقول اهلل تـعاىل ﴿يَا أَيُّ َها الن،وعلى ءال سيدنا إبـراهيم إنك حيد ميد
ض ُع ُك ُّل ذَات َح ْمل َح ْملَ َها
ْ ض َع
َ َت َوت
َ ) يَ ْوَم تَ َرْونَ َها تَ ْذ َه ُل ُك ُّل ُم ْرض َعة َعما أَ ْر١( اعة َشىء َعظيم
َ الس

 اللهم إنا، سورة احلج.﴾)٢( اب اهلل َشديد
َ ارى َولَكن َع َذ
َ س َك
َ اس ُس َك
َ َوتَ َرى الن
ُ ارى َوَما ُه ْم ب
دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبـنا وإسرافـنا يف أمرنا اللهم اغفر للمؤمني واملؤمنات
األحياء منـهم واألموات ربـنا ءاتنا يف الدنـيا حسنة ويف اخآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا
هداة مهتدين غيـر ضالي ول مضلي اللهم استـر عوراتنا وءامن روعاتنا واكفنا ما أهنا وقنا شر ما
 عباد اهلل إن اهلل يأمر بالعدل.نـتخوف اللهم اجز الشيخ عبد اهلل الرري رحات اهلل عليه عنّا خيـرا
 اذكروا اهلل. يعظكم لعلكم تذكرون،واإلحسان وإيتاء ذي القرب ويـنـهى عن الفحشاء واملنكر والبـغي
. وأقم الصلة، واستـغفروه يـغفر لكم واتـقوه يعل لكم من أمركم مرجا،العظيم يثبكم واشكروه يزدكم
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