
 فضل ليلة القدر" "

 الخطبة األولى

الحمد هلل الذي من على عباده بمواسم الخيرات، ووفق من شاء منهم الغتنام هذه 

، وخذل من شاء منهم، فكان حظه التفريط والخسران طاعاتالمواسم بفعل ال

والندامات، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له رب األرض والسماوات 

  ،ه ورسوله أفضل المخلوقاتا عبدمحمد   وواسع الكرم والجود والهبات، وأشهد أن  

تعاقبت األزمان  ماصلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان 

 ؛ أما بعد  ا.، وسلم تسليم  واألوقات

قال: أنه  - صلى هللا عليه وسلم  -  رسول هللا  الترمذي عنروى  ؤمنون:أيها الم 

او (،وأقلهم من يجوز ذلكإلى السبعين  أعمار أمتي بين الستين  )   -عنه  روي أيض 

  .حسنه األلباني  ن"نايا ما بين الستين إلى السبعي : "معترك الم -صلى هللا عليه وسلم

من  )قال سفيان الثوري:  ، - صلى هللا عليه وسلم -وفي هذا المعترك قبض النبي 

 . (ابلغ سن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفن  

بالنسبة إلى أعمار كثير من األمم السالفة قصيرةٌ،  – نون لمؤم أيها ا –وهذه األعمار 

ا -عليه السالم  -فهذا نوح   ، كما قال لبث في دعوته فقط ألف سنة إال خمسين عام 

ا(  . هللا عز وجل: )فلبث فيهم ألف سنة إال خمسين عام 

ض هذه األمة   ا، وذلك أن ه   ولكن  هللا عز وجل بفضله ورحمته سبحانه قد عو  خير 

 ألعمال القليلة في األوقات القصيرة األجور العظيمة. رتب على ا

رأى  - صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  أن   بلغني":  -هللا رحمه  – مالكاإلمام قال 

أعمار الناس قبله أو ما شاء هللا من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من  

 . "ف شهرا من ألفأعطاه هللا ليلة القدر خير   ،العمل الذي بلغه غيرهم في طول العمر 

فرص هذا الشهر قبل فواتها، واحفظوا نفوسكم عما فيه  - رحمكم هللا -فبادروا 

شهركم الكريم قد أخذ بالنقص واالضمحالل، وشارفت   شقاؤها وهالكها، أال وإن  

وأيامه الثمينة على االنتهاء والزوال، فتداركوا أيها المسلمون ما بقي منه  لياليه، 

بصالح األعمال، وبادروا بالتوبة من ذنوبكم لذي العظمة والجالل، واعلموا أن 

 ، فأحسنوا الختام. األعمال بالخواتيم

  - صلى هللا عليه وسلم -كان رسول هللا  " قالت: –هللا عنها رضي   –عن عائشة 

 رواه مسلم.  "ما ال يجتهد في غيره األواخر العشر يجتهد في 



إذا   –هللا عليه وسلم صلى   –ول هللا كان رس" قالت: –هللا عنها   رضي –وعنها 

متفق   "وأيقظ أهله، وجد  وشد  المئزر  ،يلخل العشر األواخر من رمضان أحيا اللد

 عليه.

.  جال بصالح األعمالألعمار واآلاغتنام ما تبقى من اقيام و اللهم أعنا على الصيام وال

.  إياكم بما فيهما من اآليات والحكمةلسنة، ونفعني و آن وابارك هللا لي ولكم في القر

 غفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. ، فاست ما سمعتم، وأستغفر هللا لي ولكم أقول

 

 الخطبة الثانية 

  ينا محمد، وعلىلم على نب، والعاقبة للمتقين، وصلى هللا وسالحمد هلل رب العالمين 

 أما بعد؛  ، آله وصحبه أجمعين

عن رمضان )فيه قال أنه  –هللا عليه وسلم صلى  – ناثبت عن رسول ون:من أيها المؤ 

 صححه األلباني. خيرها فقد حرم( ، من حرم  من ألف شهرليلةٌ خيرٌ 

  )تحروا ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان(: -سلم هللا عليه وصلى  –وقال 

 رواه البخاري.

اْخت ل فُوا فِي  جمهور العلماءو  اِد و  ا ت ْخت صُّ ِباأل ْفر  أ نَّه  اِخِر و  ا فِي اْلع ْشِر األ و  ع ل ى أ نَّه 

ا، فقيل: هي ليلة إحدى وعشرين، وقيل ليلة ثالث وعشرين، وقيل: ليلة  األ خ ص ِ بِه 

محتملة لئن تكون  خمس وعشرين، وقيل ليلةُ سبع وعشرين، وقيل غيُر ذلك، وهي  

 جميعها. ينبغي على المسلم أن يجتهد فيف، هذه العشرمن  ليلةفي أي 

ا  ةُ فِي إِْخف اِئه  ا أُ  -وهللا أعلم  –واْلِحْكم  اُد الطَّاِلِب ك م  قَّق  اْجِته  ْخِفي ْت س اع ةُ اللَّْيِل أ ْن ي ت ح 

س اع ةُ اْلُجُمع ِة.   و 

: )من قام ليلة القدر -يه وسلم هللا علصلى  –لة: قوله ورد في فضل هذه اللي مما و 

 البخاري ومسلم.م من ذنبه( رواه إيمان ا واحتساب ا غفر له ما تقد

ولعظم هذه الليلة فقد أنزل هللا فيها قرآن ا وسورة  تتلى إلى قيام الساعة، وهي سورة  

 وقفة قصيرة مع آياتها: القدر، وهذه

{ : لَّ ج  ُ ع زَّ و  ْلن اهُ فِي ل ْيل ِة اْلق ْدِر{. الهاء في }أنزلناه{ ِكن اي ةٌ ع ِن اْلقُْرآِن، ق ال  َّللاَّ إِنَّا أ ْنز 

 ا كن ا منذرين(. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن  # والكتاب المبين # الى: )حمكما قال تع



التَّْشِويِق إ ا و  لى وق ْولُهُ ت ع ال ى: }وما أدراك ما ليلة القدر{ ه ذ ا ع ل ى س ِبيِل التَّْعِظيِم ل ه 

 خبرها. 

ْيٌر ِمْن أ ْلِف شهر{ اِهٌد وقتاد وفي ق ْوِلِه ت ع ال ى: }ل ْيل ةُ اْلق ْدِر خ  ُل  ةق ال  ُمج  اْلع م  ا و  : قِي اُمه 

ا ل ْيل ةُ اْلق ْدِر. ا ل ْيس  فِيه  ِصي اِمه  اِن و  م  ْيٌر ِمْن قِي اِم أ ْلِف ش ْهٍر ِمْن ه ذ ا الزَّ ا خ   فِيه 

ُل المالئكة والروح فيها{ ت ع ال ى: }ت   وأما قوله روي عن بعض الصحابة: أن  فقد ن زَّ

ص ى. الئِك ة  ل ْيل ة  اْلق ْدِر فِي األ ْرِض أ ْكث ُر ِمْن ع د ِد اْلح  عليه  - والروح هو جبريل اْلم 

 .-م السال

اهُ  : ي ْنِزلُون  ِبُكل ِ أ ْمٍر ق ض  ُرون  ُ وقوله تعالى : )بإذن ربهم من كل أمر( ق ال  اْلُمف س ِ  َّللاَّ

 ت ع ال ى فِي ِتْلك  السَّن ِة إِل ى ق ابُِل.

ك ةُ.  اْلب ر  ْيُر و   وفي ق ْولُهُ ت ع ال ى: }سالم هي{ قال قتادة: السَّالُم اْلخ 

ال سلمون:أيها الم ار فخلدوها أحسن اأْل ْعم  اِئف اأْل ْعم  ح  الفرص تمر مر  و   ،اأْل يَّام ص 

اب اِلف ،السَّح  و  ق اْلخ  فرصة بلوغكم   – مكم هللا رح –، فانتهزوا والتواني من أ ْخال 

 هذه العشر، التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر.

وصلوا وسلموا على نبينا محمد، فقد أمركم هللا بذلك، فقال سبحانه: )إن  هللا ومالئكته  

ا( اللهم صل وسلم   يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم 

ين، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين، ومن  على يا رب العالم

 تبعهم، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 

 اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل من خذل الدين.

ا في  اللهم احفظ والة أمرنا، ووفقهم بتوفيقك وأيدهم بتأييدك واجعل عملهم صالح 

يء لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم  رضاك، اللهم ه

عليه يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور وفي  

 الداخل يا قوي يا عزيز. 

حسنة  وفي اآلخرة حسنة  وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت   ربنا آتنا في الدنيا

 السميع العليم، وتب علينا؛ إنك أنت التواب الرحيم، والحمد هلل رب العالمين.
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