دولــة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

اجلمعة 25 :رمضان 1442ه
الموافق2021/5/7 :م

السَلم وليـلة القدر
اْلمد لله الذي من علي نا بلي لة القدر ،وضاعف لنا فيها اْلي ر
واألجر ،وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبع هديه بإحسان إَل ي وم
الدين .أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال
ت عاَل( :يا أيـها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قـبلكم
لعلكم تـتـقون)( .)1أيـها المؤمنون :إن لي لة القدر فضلها عظيم،
وخي رها عميم ،وصفها الله ت عاَل بالب ركة ف قال( :إنا أنـزلناه في ليـلة

مباركة)( .)2وذلك لما ي نزل فيها على عباده من الب ركات ،والث واب
واْلي رات ،ففي هذه اللي لة المباركة العظيمة ت ت ن زل المالئكة الكرام،
بالرْحة والسالم ،قال سبحانه( :تـنـزل المَلئكة والروح فيها بإذن
ربهم من كل أمر)( .)3أي :ت هبط من كل َساء ،ومعهم جْبيل عليه
السالم ،ف ي نزلون إَل األرض ،وي ؤمنون على دعاء الناس ،وكلما لقوا
( )1البقرة.21 :
( )2الدخان .3 :
( )3القدر.4 :

مؤمنا أو مؤمنة سلموا عليه من ربه ،حَّت يطلع الفجر( ،)1قال

ت عاَل( :سَلم هي حتى مطلع الفجر)( .)2إن ها لي لة السالم ،والسالم
قيمة عظيمة ،ت ب عث ف الن فس السكينة والطمأنينة ،وهو أول ما
ت علمه آدم عليه السالم ف اجلنة ،قال رسول الله « :خلق الله
آدم ...ثم قال :اذهب فسلم على أولئك النـفر من المَلئكة ،فاستمع
ما يحيونك ،تحيتك وتحية ذريتك ،فـقال السَلم عليكم ،فـقالوا:

السَلم عليك ورحمة الله»( .)3وف لي لة القدر ي عم السالم أرجاء
األرض؛ َتية من عند الله مباركة طيبة ،سالم ق ول من رب رحيم.
ف لن عزز قيمة السالم مع أن فسنا وعوائلنا وف ُمتمعنا ومع الناس
أْجعي ،ولنجتهد ف الدعاء والصالة ،وبر الوالدين واألرحام،
وتالوة القرآن ،والصدقة وعمل اْلْي ،فكل هذه األعمال تضاعف
األجر والث واب ،وتصل بنا إَل السالم ،فاللهم اجعلنا من فاز بلي لة
القدر ،فاستجبت دعاءه ،وعفوت عنه.
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم،
فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1تفسْي البغوي )491/8( :وتفسْي القرطيب.)133/20( :
( )2القدر .5 :
( )3متفق عليه.
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الخطبة الثانية
اْلمد لله رب العالمي ،والصالة والسالم على نبي نا ُممد ،وعلى
آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إَل ي وم الدين.
عباد الله :ما ي ت قرب به الصائم إَل الله ت عاَل ف هذه األيام

المباركة؛ المبادرة إَل إخراج زكاة الفطر ،الِت ف رضها رسول الله 
صاعا من َتر ،أو صاعا من شعْي ،على الذكر واألن ثى ،والصغْي
والكبْي من المسلمي ،وَيتد وق ت ها إَل صالة العيد( .)1ويوز
إخراج قيمتها ن قدا ،وت قدر بعشرين درها عن كل ف رد ،يرجها عن
ن فسه وعمن ي عول ،وتدفع إَل الفقراء والمساكي ،أو إَل اجلهات
الموثوق با كاهلالل األْحر اإلمارات ،وصندوق الزكاة وغْيها.
هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبي نا ُممد ،اللهم صل وسلم عليه
وعلى آله وصحبه أْجعي .اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا،
اللهم أدم على دولة اإلمارات خيـرها وهناءها ،وتـقدمها ورفـعتـها،
ورخاءها وازدهارها ،وانشر السعادة بـين أهلها ،أنت ربـها ووليـها.

( )1اْلديث عند البخاري .1503:
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اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه وولي عهده
اْلمين ،وإخوانه حكام اإلمارات؛ لما تحبه وتـرضاه .اللهم ارحم
الشيخ زايد والشيخ مكتوم ،وشيوخ اإلمارات الذين انـتـقلوا إلى
رحمتك ،وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك .وارحم شهداء الوطن

وأجزل مثوبـتـهم ،وارفع في الجنة درجتـهم.

اللهم ارحم المؤمني والمؤمنات :األحياء من هم واألموات.
اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي بذا الداء،

وعافنا بفضلك من كل داء ،يا ُميب الدعاء.
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
عباد الله :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.
من مسؤولية الخطيب:

 أن ل تتجاوز مدة األذان الثاين دقيقة واحدة. أن ل تتجاوز اْلطبة والصالة عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ف الباحات اْلارجية للمسجد خاصة ف الركوع والسجود. -التنبيه على املصلي باللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.
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