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 اخلطبة األوىل 
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستتففهه   ونعتواب  هلل  تن رتهوف ننفستنا و تن ستياان نعمالنتا    تن يمتده ه  ت   ضتل لته 
ونرتتمد نن إ إلتته إإ ه والتتده إ رتتهيأ لتته   ونرتتمد نن نبينتتا ومتتدا  عبتتده وفستتوله     تتل  ه عليتته   و تتن يضتتلل  تت  هتتا ي لتته 

   كثريا    ابه وسلم تسليما  وعل  آله ون ح
 

    ن اإلس م  لعهوة الوثق  ااستمسكو و    ن ا بعد     اتقوا ه عبا  ه الق التقوى
 

 محا آية   نما وجعل الليل والنماف آيتني نيما املسلمون    خلق ه اخللق ونتقنه و به  ا خلق  قدفه   و تق السماء عن األفض وزي  
وجعل الليل بعد إ  ف النمتاف آيتة  تن      يفشي الليل النماف ويكوف النماف عل  الليل مبقداف يعلمه  ف  بصهة الليل وجعل آية النما

   37يس ْم الل ْيله َنْسَلخه ِ ْنهه النت َماَف  َِإاَبا ههم  ُّْظِلمهونَ َوآيٌَة ّل ه : -سبحانه وتعاىل  -قال    آاين ه الدالة عل  والدانيته 
 

  ونقستم بته إابا ريشتي  17التكتويه  َوالل ْيتِل ِإاَبا َعْستَعسَ : تن ريتري إ ت ال للبشته  قتال  ياا   شت نقسم ه بولوجه عل  النماف رياا  
  ونقسم بته  1الليل  َوالل ْيِل ِإاَبا يَتْفَش :  وإابا ريط  اخل ئق بظ  ه  4الشمس  َوالل ْيِل ِإاَبا يَتْفَشاَها:الشمس الني تفيب 

  وإابا كشت   17اإنشتقا   َوالل ْيتِل َوَ تا َوَستقَ :  وإابا مجت  ظ  ته وا ّلتم 2الضتح   َوالل ْيِل ِإاَبا َسَج :إابا سكن ونظلم 
َنََلْ تَتتَه َنن  اه َ :   وهو آية تهى  ألبصاف تتدعو إىل تعظتيم ه وإ تها ه  33املدثه  َوالل ْيِل ِإاْب َنْ بَتهَ ه عن اخللق  استنافوا ءريطا
َوِ تن ف مْحَتِتِه َجَعتَل َلكهتمه الل ْيتَل َوالنت َمتاَف :  وفمحتة  تن فمحتته بعبتا ه  29لقمتان       جه الل ْيَل يف النت َمتاِف َويهتوِلجه النت َمتاَف يف الل ْيتلِ يهولِ 

لتق مجيعتا علت  نن وولتوا  عجت  اخله   وبتني  لِكت  وتقليب الليل والنمتاف  ليتل علت  قوتته وإالكتام  ه  73القصص      لَِتْسكهنهوا ِ يهِ 
   71القصتتص      م ِبِضتتَياءتِتتيكه قهتتْل َنفَنَيْتتتتهْم ِإن َجَعتتَل اه ه َعلَتتْيكهمه الل ْيتتَل َستتْهَ دا  ِإىَل يَتتتْوِم اْلِقَياَ تتِة َ تتْن ِإلَتتٌه ريَتترْيه اهِ   َْ :  ا  الليتتل رتتاف 

فه الل      : وتدبريه له بتقديه جيمله البشه   والتفكته يف تتدبريه يتدعو إىل  20امل  تل      ْيَل َوالنت َماَف َعِلَم َنن ل ن ُتهْصهتوهه َواه ه يتهَقدِ 
 تن  ةٌ ن ت  وهتو  ِ  62الفهقتان  َوههَو ال ِذي َجَعَل الل ْيَل َوالنت َماَف ِخْلَفة  لِ َمْن َنفَاَ  َنن يَتذ ك َه َنْو َنفَاَ  رهتكهوفا  : عبا ة ه وابكهه وركهه 

َلِكتن  اه ه ال تِذي َجَعتَل َلكهتمه الل ْيتَل لَِتْستكهنهوا ِ يتِه َوالنت َمتاَف  هْبِصتها  ِإن  اه َ لَتذهو َ ْضتلن َعلَت  الن تاِ  وَ :  ه العبا  نن يشتكهوه عليمتا ه ن
َنَّن  َجَعْلَنا الل ْيَل لَِيْسكهنهوا ِ يِه َوالنت َماَف  هْبِصها  ِإن  يف  َنََلْ يَتَهْوا:   وهو  ال إىل إميان العبا  بههبم  61ريا ه   الن اِ  َإ َيْشكهههونَ َنْكثَتهَ 

   86النمل  اَبِلَأ ََلاَينن لِ َقْومن يتهْؤِ نهونَ 
 

النا لتة  يته ن ضتل  تن َّن لتة  التعبتدثقل   ة عليمم   ة العشتاء والفجته   وهتو ز تن  أ  يف الليل يتثاقل نهل النفا  عن الطاعة 
فواه  ستلم   وتعلتق القلتوي  يته  هلل نفجت   " ن ضل الص ة بعد الفهيضة   ة الليل ":  -عليه الص ة والس م  -النماف   قال 

َوِ تتَن الل ْيتتِل  َاْستتجهْد لَتتهه َوَستتبِ ْحهه لَتتْي      2امل  تتل  قهتتِم الل ْيتتَل ِإإ  َقِلتتي   :  تتأ ه ه فستتوله  إلكثتتاف  تتن الصتت ة والتستتبي   يتته 
  (  ن الليل  ا يمجعون كانوا قلي   ت :)  واقتف  الصاحلون نثهه  26اإلنسان  َطِوي   

 
  العشتاء يف مجاعتة  كأ تا قتام نصت  الليتل    تن  تل  "  يه   ة الوته   وه وته وب التوته   و ت ة آخته الليتل  شتمو ة   وو 

"ويف الليل ساعة  ن  فيب الشمس إ يوا قما عبد  سلم يسأل ه  ن ختريي   " و ن  ل  الفجه يف مجاعة  كأ ا قام الليل كله 
ويف الثلث األخري  ن الليل ين ل فبنا إىل السماء الدنيا  يقول  ن يدعوين  أستجيب  "فواه  سلم    " إايهالدنيا واَلخهة إإ نعطاه 
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 " فوا يف الثلث األخري  ن الليلل ِ له  ن يسألين  أعطيه  ن يستففهين  أريفه له وهو ز ن تهج   يه توبة التائبني   ن لت توبة الذين خه 
َلةن  َُّبافََكةن جتتم    ئكة الليل و  ئكة النماف   والقهآن ن ل لي     ويف   ة الفجه  فواه البخافي     3الدخان  ِإَّن  نَنَ ْلَناهه يف لَيتْ

  و يته ليلتة القتدف  6امل  تل  ِإن  ََّنِرَاَة الل ْيتِل ِهتَي َنَرتدُّ َوْاءا  َوَنقْتتَومه ِقتي   : -ع  وجل  -قال    ون ضل ز ن لت وته هو الليل 
 "لتي     ويف الليتل تطتوى األفض للمستا ه   والليتل بظ  ته  فت ل    - ل  ه عليته وستلم  -خري  ن نل  رمه   ونسهي  لنيب 

 -  ويف نول الليل تنتشته الشتياطني    تأ ه النتيب   تفق عليه  " ني  ن الشهوف –و ن قهن آيتني  ن آخه سوفة البقهة يف ليلة كفتاه 
    تفق عليه " بك  الصبيان  إابا ابهبت ساعة  ن الليل  خلوهم -ني نوله  –إابا كان جن  الليل  ":  - ل  ه عليه وسلم 

 
  لتيس مبتتال  سريا يف كل  كتان وينالته كتل قلتو  بت   تن وبفضل  ن ه جعله ي  والنوم  ن نعم ه اجلسيمة وتاجه الفين والفقري 

تفمت  العينتان   ومله املسا ه  يجمد   وإ بذي  ن يفقد الفقري  نه  يح ن   وإ بذي عهض  يح ن الضعي  والصفري عن نقله 
  وهو  ن آاين ه العظيمة  9النبأ  َوَجَعْلَنا نَتْوَ كهْم سهَبات  : -ع  وجل  - ينال اجلسد الهاالة والسكون   قال    رتتف  الهوح 

مث  مييتتت البشتته  لنتتوم    23التتهوم     َوِ تتْن آاَيتِتتِه َ نَتتا هكهم ِ لل ْيتتِل َوالنت َمتتافِ : -رتتأنه  جتتل   -قتتال   الدالتتة علتت  قوتتته وج وتتته 
 مم  ىت راء إابا راء  يوقظ

 
قيتوم إ خختذه ستنة وإ  التي   -ستبحانه  -سنني واز ا وا تستعا   كتان  تا رتاء   وهتو  ةو ة نهل الكم  ث  ائقض  ه نن تكون نَ 

إن ه إ  ":  - تل  ه عليته وستلم  -  قتال النتيب  29التهمحن   الس َماَواِن َواأْلَْفِض كهل  يَتتْومن ههتَو يف َرتْأنن َيْسأَلههه َ ن يف :نوم 
فواه  إليتته عمتل الليتتل قبتل عمتل النمتتاف   وعمتل النمتاف قبتتل عمتل الليتتل"  يه ت     خيفت  القستتي ويه عته ينتام وإ ينبفتي لتته نن ينتام

"   ن قهن آية الكهسي قبل نو ه َل ي ل عليه  ن ه الا ظ وَل يقهبه ريطان الىت يصب  "  سلم   والشيطان يتخبي العبد يف  نا ه  
   فواه البخافي
 

 من فنى فؤاي  احلة  ليحمد ه عليمتا وليحتد   "واحللم  ن الشيطان     والهؤاي الصاحلة يف املنام  ن ه   وإ تشهي   ملنا ان 
  وليتحول عن جنبه الذي كان عليه   وليتعواب  هلل  ن رهها     ن الشيطان  ليبصق عن يسافه ث ث   ا  هبا  ن وب   و ن فنى اللم

    تفق عليه "  إرا إ تضهه ا  وإ ود  هبا نالد
 

َُهتْت يف َ َناِ َمتا: -تعاىل  -كه به قال والنوم قسيم املون ويذ    وكتم  تن َّنئتم  42ال  ته  اه ه يَتتَتَوَّف  اأْلَنفهَس اِلنَي َ ْوِِتَتا َوال تِ  ََلْ 
    تفق عليه " إن ن سكت نفسي  افمحما ": عند نو ه  - ل  ه عليه وسلم  - ان يف نو ته   و ن  عاء النيب 

 
  تإابا استتيقظ  تذكه ه  عليأ ليتل طويتل  افقتد    إابا َّنم العبد عقد الشيطان عل  قا يته ث   عقد يضهي عل  كل عقدة "  و

 طيب النفس   وإإ ن ب  خبيتث التنفس كست ن ا   أ ب  نشيط  احنلت عقدة    إن توضأ احنلت عقدة    إن  ل  احنلت عقدة 
احلمتد هلل التذي ناليتاَّن  ": إابا استتيقظ قتال  - تل  ه عليته وستلم  -  واإستيقاظ بعد النوم نعمة  ن ه تشكه   وكتان النتيب  "

عليتته الصتتت ة  -قتتتال      و عتتتوة املستتتيقظ  تتتن الليتتل  تت  التتتذكه  ستتتجابة   و تتت ته  قبولتتة  " لنشتتوف تتن بعتتد  تتتا ن اتنتتا وإليتتته ا
إ إله إإ ه والده إ رهيأ له وله امللأ وله احلمد وهو عل  كل ريء  :  قال –ني استيقظ  – ن الليل  عاف   ن تَ  ":  -والس م

   نو  عتا إإ استتجيب لته ريفته ياه نك  وإ التول وإ قتوة إإ  هلل  مث قتال اللمتم قديه   احلمد هلل وسبحان ه وإ إله إإ ه و
 فواه البخافي  " هلت   ته بِ  إن توضأ و ل  قه 
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ص  اه شو ِ إابا قام  ن الليل يه  - ل  ه عليه وسلم  -و ن َّنم وَل يستيقظ للص ة الىت يصب   ل الشيطان يف نابنه   وكان النيب 

 تإن الشتيطان يبيتت علت  خيشتو ه   والستعيد ؛  وليستنثه ثت ث       وليفسل يديه ث ث  و ن استيقظ  ن نو ه  ليذكه ه     لسواك
واريتتتنم ننفتتس  هتتهه  لقتته ن   و ختتل يف ليلتته وختتهل  نتته  ألعمتتال الصتتاحلان و انبتتة    تتن تفكتته يف خلتتق األفض والستتماوان 
َوآَتكهتم  ِ تن كهتلِ  َ تا  * َوَسخ ه َلكهمه الش ْمَس َواْلَقَمَه َ آئَِبنَي َوَستخ َه َلكهتمه الل ْيتَل َوالنت َمتافَ : م السياان   نعواب  هلل  ن الشيطان الهجي

   34 – 33إبهاهيم   ُتهْصهوَها ِإن  اإِلنَساَن َلظَلهوٌم َكف افٌ َسأَْلتهمهوهه َوِإن تَتعهدُّوْا نِْعَمَت اهِ  إَ 
 

  ونستتففه  وننقول  ا تسمع  فك ه ي ولكم يف القهآن العظيم   ونفعين ه وإايكم مبا  يه  ن اَلاين والذكه احلكيم   
  استففهوه إنه هو الففوف الهاليم    ه ي ولكم وجلمي  املسلمني  ن كل ابنب 

 
 

 اخلطبة الثانية 
 
تا لشتأنه   والشتكه لته علت  تو يقته وا تنانته احلمد هلل عل  إالستانه       ونرتمد نن إ إلته إإ ه والتده إ رتهيأ لته تعظيم 

   يدا     ل  ه عليه وعل  آله و حبه وسلم تسليما      ونرمد نن نبينا ومدا  عبده وفسوله
 

نيمتتا املستتلمون    عمتته اإلنستتان ليلتته ورتتافه و ن لتتته يف اَلختتهة ،عمالتته يف التتدنيا   وستتاعان الليتتل ختتري نز تتان األعمتتاف    
علت  عبتا ه  لليتل والنمتاف  وولول ليل كل يوم يدين  ن احلساي   والبصري  تن ستاف إىل اخلتريان وابتعتد عتن الستياان   وه  طلت 

 يعلم سههم وع نيتمم و ا اقرت وه  ن سياان ؛  اجتمدوا يف طاعة فبكم وتدبهوا نالوال  ههكم  
 

َ َوَ َ ِئَكَتهه يهَصلُّوَن َعَل  الن يبِ  اَي نَيتَُّما   يل : ن قال يف وكم الت  مث اعلموا نن ه ن هكم  لص ة والس م عل  نبيه  ِإن  اه 
 وسل م علت  نبينتا ومتد   وافض اللمتم عتن خلفائته الهارتدين اللمم  ل      56األال اي  ال ِذيَن آَ نهوا َ لُّوا َعَلْيِه َوَسلِ مهوا َتْسِليما  
وعتن ستائه الصتحابة نمجعتني   وعنتا  عمتم كتو ك وكه تأ  -نيب بكته وعمته وعثمتان وعلتي  -الذين قضوا  حلتق وبته كتانوا يعتدلون 

   اينكهم األكه ني  
 

  واجعل اللمم هتذا البلتد آ نتا   طمانتا  فختاء   و  ه نعداء الدين  ونابل الشهك واملشهكني   اللمم نع  اإلس م واملسلمني 
نْتَيا اَلَسَنة  َويف اَلِخَهِة اَلَسَنة  َوِقَنا َعَذاَي الن افِ : وسائه ب   املسلمني     201البقهة  فَبت َنا آتَِنا يف الدُّ

 
فبنا نسألأ اجلنة و ا قهي إليما  ن قولن نو عمل   ونعواب بأ اللمم  ن الناف و ا قتهي إليمتا  تن قتولن وعمتل   اللمتم إَّن 

   نسألأ اإلخ ص يف القول والعمل   اللمم ن ل  نياتنا وابفايتنا
 

اللمم و ق إ ا نتا ّلتداك واجعتل عملته يف فضتاك   وو تق مجيت  وإة املستلمني للعمتل بكتابتأ وُتكتيم رتهعأ ايابا اجلت ل 
 واإلكهام  
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تتتْم ِإن  اه َ  َْ هتتتهه ِ ْلَعتتتْدِل وَ عبتتتا  ه    تتتْم َلَعل كه َمتتت  َعتتتِن اْلَفْحَشتتتاء َواْلمهنَكتتتِه َواْلبَتْفتتتِي يَِعظهكه اإِلاْلَستتتاِن َوِإيتَتتتاء اِبي اْلقهتتتْهَ  َويَتنتْ

 تتا وارتتكهوه علتت  آإئتته ونعمتته يتت  كم   ولتتذكه ه نكتت  وه يعلتتم  ؛  تتاابكهوا ه العظتتيم اجلليتتل يتتذكهكم   90النحتتل  تَتتذَك ههونَ 
  تصنعون 

 

 
 

 


