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اجلمعة 19 :رجب  1439ه

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/4/6 :م

كيف نستثمر الليل؟

الخطبة األولى
اْلمد لله الذي جعل الليل نورا للعابدين ،ومقصدا للذاكرين،
وموئال للمست غفرين ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،كان ييي لي له
بعبادة ربه ،وشكر نعمه ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله
وصحبه أْجعْي ،وعلى من تبعهم بإحسان َِل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال سبحانه
وت عاَل(:

          

.)1()  
أيـها المسلمون :كان النب  أحرص الناس على اغتنام الليل،
ي عمره بالطاعات والقربات ،واألذكار والدعوات ،ويعل منه وق تا
لراحته ومالسة أهله ،مهتديا بقوله ت عاَل(:

( )1يونس .6 :

   

 .)1()        وهو  قدوت نا،
قال ت عاَل (:لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)(.)2

فكيف كان النبي  يستثمر ليـله؟ ي بدأ  لي له بصالة المغرب
والعشاء ف مسجده( .)3ث يأت ب يته ف يصلي ركعت ْي(.)4
ث يلس  مع أهله يسامرهم ويالطفهم ،وي تحدث معهم،
ويستمع ْلديثهم ،قال ابن عباس رضي الله عن هما :بت عند
خالِت ميمونة ،ف تحدث رسول الله  مع أهله ساعة( .)5فكان

 يل وق ته ف ليله معهم سكنا ومودة ورحة.

عباد الله :ومن هديه  أنه كان ي رغب ف الوضوء ق بل الن وم،

ف ي قول «:إذا أتـيت مضجعك فـتـوضأ وضوءك للصالة»(.)6

فإذا ان ت هى من وضوئه ت وجه َِل الله ت عاَل بالدعاء ق بل ن ومه
قائال «:باسمك رب وضعت جنبي ،وبك أرفـعه ،إن أمسكت
( )1الفرقان .62 :

( )2األحزاب . 21 :

( )3متفق عليه .
( )4البخاري .1180 :
( )5متفق عليه.
( )6متفق عليه.
2

نـفسي فاغفر لها ،وإن أرسلتـها فاحفظها بما تحفظ به عبادك

الصالحين»( .)1ويمده سبحانه على نعمة المبيت والمأوى،

ف ي قول «:الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فكم

ممن َل كافي له وَل مؤوي»(.)2
وكان من هديه  أنه ِذا أوى َِل فراشه كل لي لة ْجع كفيه ،ث
ن فث فيهما ف قرأ فيهما :قل هو الله أحد ،وقل أعوذ برب الفلق،
وقل أعوذ برب الناس ،ث يسح ِبما ما استطاع من جسده ،ي بدأ
ِبما على رأسه ووجهه وما أق بل من جسده ،ي فعل ذلك ثالث
مرات( .)3ث يضطجع على شقه األين( ،)4وي نام مبكرا أول
()5
الليل  .ف قد جعل الله ت عاَل الليل سكنا ،قال سبحانه (:
  *  

 .)6()أي :جعلنا ن ومكم راحة

ألبدانكم ،والليل ست را لكم( .)7فإذا ان تبه  من ن ومه فإنه يدعو

ربه ويذكره ،قال  «: من تـعار من الليل -أي :است ي قظ من
( )1متفق عليه.
( )2مسلم .2715 :
( )3البخاري.5017 :
( )4البخاري .6315 :
( )5مسلم .739 :

( )6النبأ .10 - 9 :
( )7تفسري البغوي . 312/8 :
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ن ومه( -)1فـقالَ :ل إله إَل الله وحده َل شريك له ،له الملك،

وله الحمد ،وهو على كل شيء قدير ،الحمد لله ،وسبحان

الله ،وَل إله إَل الله ،والله أكبـر ،وَل حول وَل قـوة إَل بالله.
ثم قال :اللهم اغفر لي .أو دعا استجيب له ،فإن تـوضأ وصلى

قبلت صالته»( .)2ف « إن في الليل ساعة َل يـوافقها رجل مسلم
يسأل الله خيـرا من أمر الدنـيا والخرة إَل أعطاه إياه ،وذلك

كل ليـلة»( .)3قال رسول الله  «: رجل من أمتي يـقوم من

الليل يـعالج نـفسه إلى الطهور ،وعليه عقد ،فإذا وضأ يديه

انحلت عقدة ،وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة ،وإذا مسح رأسه
انحلت عقدة ،وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة ،فـيـقول الله جل

وعال للذي وراء الحجاب :انظروا إلى عبدي هذا يـعالج نـفسه

ليسألني ،ما سألني عبدي هذا فـهو له ،ما سألني عبدي هذا

فـهو له»(.)4

( )1النهاية ف غريب اْلديث .190/1 :
( )2البخاري  ، 1154 :وأبو داود .5060 :
( )3مسلم .757 :
( )4صحيح ابن حبان  ، 330/2أحد .17921 :
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أيـها المقتدون بهدي النبي  : كان ِ ذا ان تصف الليل،
يست يقظ ،ث ي ت وضأ ف يحسن وضوءه ،ث يصلي( )1مستجيبا ألمر
الله سبحانه(:

)

()2

          

ي ت هجد  ف الليل ،يطيل القراءة ف الصالة ،ي تدب ر

معان القرآن ،فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح ،وِذا مر بسؤال سأل،
وِذا مر بت عوذ ت عوذ( .)3ي ؤدي بذلك  شكر ما أن عم الله سبحانه

عليه ،وي قول «:أفال أكون عبدا شكورا»( .)4حَّت ي علمنا 
فضل الت هجد ومنزلة القائمْي بالليل ،قال ت عاَل    (:
            
        

 .)5() وقال

رسول الله  «:صالة الليل أفضل الصالة ،بـعد الفريضة»(.)6
وف الث لث الخر من الليل « يـنزل الله تـبارك وتـعالى إلى السماء

( )1البخاري .183 :
( )2اإلسراء .79 :
( )3مسلم .772 :
( )4البخاري .1130 :
( )5الزمر .9 :
( )6مسلم .1163 :
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الدنـيا ،فـيـقول :هل من سائل يـعطى؟ هل من داع يستجاب له؟
هل من مستـغفر يـغفر له؟»(.)1

ومن ت وفيق الله ت عاَل للنسان أن يوقظ أهله ِذا قام من الليل(،)2

ف قد كان النب  ي رغب ف ذلك وي قول  «: من استـيـقظ من
الليل وأيـقظ أهله فـقاما فصليا ركعتـين كتبا من الذاكرين الله

كثيرا والذاكرات»( .)3وكان َ يتم لي له بصالة الوتر ،قال عليه
الصالة والسالم «:اجعلوا آخر صالتكم بالليل وتـرا»(.)4

فاللهم اجعلنا بالليل قائمْي ،ولكتابك تالْي ،ووف قنا لطاعتك
أْجعْي ،وطاعة رسولك ُممد األمْي  وطاعة من أمرت نا بطاعته،
عمال بقولك (:يا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي األمر منكم)( .)5ن فعِن الله وِياكم بالقرآن العظيم،
وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم،
فاست غفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1البخاري .758 :
( )2متفق عليه .
( )3أبو داود  ، 1309 :وابن ماجه .1335 :
( )4متفق عليه .
( )5النساء . 59 :
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الخطبة الثانية
اللهم لك اْلمد أنت ق يم السموات واألرْ ومن فيهن ،ولك
اْلمد لك ملك السموات واألرْ ومن فيهن ،ولك اْلمد أنت
نور السموات واألرْ ومن فيهن ،ولك اْلمد أنت ملك
السموات واألرْ ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى آله وأصحابه أْجعْي ،وعلى
التابعْي هلم بإحسان َِل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله عز وجل.
أيـها المصلون :جاء بالل رضي الله عنه ف لي لة من اللياِل َيب
النب  بصالة الصبح ،ف رآه ي بكي ،فقال :يا رسول الله ِل ت بكي
وقد غفر الله لك ما ت قدم وما تأخر؟ قال «:لقد نـزلت علي

الليـلة آية ،ويل لمن قـرأها ولم يـتـفكر فيها(:

  

 .)1(»)       فكان
النب  يستثمر هدوء الليل وسكونه ف الصالة وقراءة القرآن
( )1صحيح ابن حبان  ، 387/2والية من سورة آل عمران .190 :
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وتدبر معانيه والت فكر ف َملوقات الله .فإذا طلع الفجر وأذن

المؤذن ،خرج َِ ل الصالة ،واست قبل ي ومه ِبذا الدعاء  «:اللهم
اجعل في قـلبي نورا ،وفي بصري نورا ،وفي سمعي نورا ،وعن

يميني نورا ،وعن يساري نورا ،وفـوقي نورا ،وتحتي نورا ،وأمامي

نورا ،وخلفي نورا ،واجعل لي نورا»( .)1ث يصلي صالة الصبح ف
(.)2
ْجاعة
ف هل نرص على القتداء ِبديه  ف الليل؟ ون علم أب ناءنا وب ناتنا
ذلك؟
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال
ت عاَل (:إن الله ومالئكته يصلون على النبي يا أيـها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما)( .)3وقال رسول الله  «:من صلى

علي صالة صلى الله عليه بها عشرا»(.)4
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى آله وصحبه
أْجعْي.
( )1متفق عليه.
( )2فتح الباري .485/2 :
( )3األحزاب . 56 :
( )4مسلم .384 :
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وارْ اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي،
وعن سائر الصحابة األكرمْي.
اللهم اجعلنا لك ذاكرين ،وبعبادتك قائمْي ،واغفر لنا أْجعْي،
اللهم ِنا ن عوذ بكلماتك التامات ،من شر ما ي نزل من السماء
وشر ما ي عرج فيها ،وشر ما ذرأت ف األرْ وشر ما َيرج من ها،
ومن فت الليل والن هار ،ومن طوارق الليل والنهارِ ،ل طارقا يطرق
ِبري يا رحن.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِتم ف عليْي مع
األنبياء ،واجز أمهاِتم وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم ْجيعا جزاء
الصابرين يا َسيع الدعاء.
اللهم انصر ق وات التحالف العرِب ،الذين َتالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل
خري ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم الرخاء يا أكرم
األكرمْي.
اللهم انشر الستقرار والسالم ف ب لدان المسلمْي والعاِل أْجعْي.
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اللهم وفق رئيس الدولة ،الشيخ خليفة بن زايد لكل خير،
واحفظه بحفظك وعنايتك ،ووفق اللهم نائبه وولي عهده األمين

لما تحبه وتـرضاه ،وأيد إخوانه حكام اإلمارات.

اللهم اغفر للمسلمْي والمسلمات األحياء من هم واألموات ،اللهم

ارحم الشيخ زايد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين
انـتـقلوا إلى رحمتك ،اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك،

وأفض عليهم من خيرك ورضوانك .وأدخل اللهم ف عفوك
وغفرانك ورحتك آباءنا وأمهاتنا وْجيع أرحامنا ومن له حق علي نا.

اللهم احفظ لدولة اإلمارات استقرارها ورخاءها ،وبارك في

خيـراتها ،وأدم عليـها األمن واألمان يا رب العالمين.

اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطْي ،اللهم أغث نا ،اللهم
أغث نا ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من
ب ركات السماء ،وأنبت لنا من ب ركات األرْ.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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 من مسؤولية الخطيب .1اللتزام التام باْلطبة املكتوبة وعدم اْلروج عنها ِل بتصريح مكتوب.
 .2اْلضور َِل اجلامع مبكرا .
 .3أن يكون حجم ورقة اْلطبة صغريا ( ).
 .4مسك العصا .
 .5أن يكون املؤذن ملتزما بلبس البشت ،ومستعدا إللقاء اْلطبة كبديل ،وِبداء
املالحظات على اْلطيب ِن وجدت.
 . 6التأكد من عمل السماعات الداخلية الالقطة للذان املوحد وأهنا تعمل بشكل
جيد أثناء اْلطبة.
 .7التأكد من وجود كتاب خطب اجلمعة ف مكان بارز (على اْلامل).
 .8منع التسول ف املسجد منعا باتا ،وللبالغ عن املتسول يرجى التصال برقم
( )800 26 26أو رقم ( )999أو ِرسال رسالة نصية على رقم (.)2828
 لطفا :من يرغب أن يكتب خطبة فلريسلها مشكورا على فاكس026211850
أو يرسلها على ِييل Khutba@Awqaf.gov.ae
 أضيفت خدمة جديدة لتطوير خطبة اجلمعة على موقع اهليئة www.awqaf.aeوذلك لقرتاح عناوين جديدة أو ِثراء للعناوين املعتمدة أو ِبداء
الرأي ف اْلطب الِت ألقيت.
الرؤية :مرجعية ِسالمية عاملية وتنمية وقفية مستدامة.
الرسالة :تنمية الوعي الديِن ،وتطوير املساجد ،واملراكز القرآنية ،والفتوى الشرعية،
واْلج والعمرة ،والتنمية الوقفية ،وابتكار منظومات ذكية إلسعاد اجملتمع.
 مركز الفتوى الرَسي بالدولة باللغات (العربية ،واإلجنليزية ،واألوردو)800 24 22
للجابة على األسئلة الشرعية وقسم الرد على النساء
من الثامنة صباحا حَّت الثامنة مساء عدا أيام العطل الرَسية
2535
 خدمة الفتوى عب الرسائل النصية  smsعلى الرقم11

