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حلمــد A ربِّ  وســعنا بعظــيم نُعمــاه، وأغــدق علينــا مــن مســاء بــّرِه أنــواره العليــة العــاملني،  ا
ـــة ـــوار اإلهليـــة الباطن ـــا تتمـــرغ يف األن ـــنعم الظـــاهرة، وقلوبن  .وضـــياه، وجعـــل أجســـامنا ترتـــع يف ال

صائمني، فال يدع \ً\ للخري إال ويدخلهم فيـه الكرمييتجلى \مسه  ،سبحانه.. سبحانه  ، على ال
وال يرتك خزينة من خزائن بّرِه إال ويعطيهم منها، وال يـدع هلـم ذنبـاً فعلـوه إال غفـره مبنِّـه وفضـله 

  . ورمحته

رحيم بعباده املؤمنني، ورمحن هلم وللخلق  ،وحده ال شريك له ،إله إال هللا وأشهد أن ال
يف كــل وقــت وحــني،  أمجعــني، uدى يف قرآنــه الكــرمي عبــاده املــذنبني والتــائبني، والــراجني لفضــله

  .)األعراف١٥٦() َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ (: فقال هلم أمجعني

يُّه من خلقـه وخليلُـه، أعطـاه هللا عـزَّ وجـلَّ صفو  ،هورسولُ  هللا وأشهد أن سيدu دمحمًا عبدُ 
 مــا مل يعــط أحــدًا مــن النبييــني واملرســلني، ومــن أجلــه أعطــى أمتــه مــا مل يعــط مثيلــه ألي أمــة مــن

  . العاملني

حلــق امللــئ \ألنـــوار اإلهليــة، والعطـــا� وســـلم و\رك علــى ســيدu دمحم اللهــم صــلِّ  ، كنـــز ا
صيباً يف اآلخرة من شـفاعته،  صيباً يف الدنيا من عطائه، ون واحشـرu الر\نية، واجعل لنا أمجعني ن

  .العاملني � ربَّ آمني،  .. آمنييف جنة النعيم،  تهيف زمر أمجعني 

   :ة مجاعة املؤمننيأيها األحب

صــائمني ال يعــدُّ وال حيــّد، وال يســتطيع أحــٌد مــن علينــا  عــزَّ وجــلَّ  إن فضــل هللا معشــر ال
صــاحة لســان  -األولــني وال اآلخــرين  أن يبــني ذرة مــن فضــل هللا عــزَّ  –مهمــا أويت مــن بيــان وف

صائمني   . وجلَّ  علينا مجاعة ال

لشــهر معرضــاً لرمحتــه الــيت تنــزل �ــا ألمــة جعــل هــذا ا عــزَّ وجــلَّ  هللايكفينــا أن نعلــم أن 
  .سيدu حممٍد أمجعني، واليت نرجو أن نكون منهم يف الدنيا ومعهم يوم الدين
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صائمني  أن هللا عزَّ وجـلَّ يغفـر مـا مضـى .. وسع هللا هذه األمة بفضله، فجعل جلميع ال
قيــام الليــل  مــن الــذنوب، وجيعــل أوقــا�م كلهــا طاعــات، حــىت نــومهم الــذي يســتعينون بــه علــى

جعله تسبيحات، وجعـل نفقـا�م علـى أهلـيهم وأوالدهـم أجـورًا مضـاعفات، وجعـل دعـوا�م يف 
  : قال صلى هللا عليه وسلَّم. شهر رمضان كلها مستجا\ت

صائم عبادة، وصمته تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف(   ١)نوم ال

صائم   :وقال ملسو هيلع هللا ىلص عن نفقة ال

صائم( على أهله يف رمضان كالنفقة يف سبيل هللا؛ الدرهم بسبعمائة  نفقة ال
  ٢)ألف درهم

وجعــل هللا عــزَّ وجــلَّ الئحــة األجــور اإلهليــة فيــه مضــاعفة أضــعافاً كثــرية؛ فالفريضــة فيــه 
تعدل سبعني فريضة فيما سواه يف األجر والثواب، والنافلة فيه تساوي فريضـة فيمـا سـواه عنـد 

حلساب بني يدي الكـر  صـدقة فيـه ملـن يفعلهـا يوم ا مي الوهـاب، والنفقـة فيـه أفضـل النفقـات، وال
صدقات صدقة؟ قال: قيل. هي أكرم ال   : � رسول هللا، ما أفضل ال

  ٣)صدقة املؤمن يف شهر رمضان(

صوصية منحاً إهلية يوزعهـا علـيهم  مث زادu هللا عزَّ وجلَّ من إكرامه وبّرِه فجعل ألهل اخل
  :عشر األواخر من شهر رمضانيف الليايل القدرية يف ال

منا من يعطيه هللا عزَّ وجلَّ ثـوا\ً خـريًا مـن عمـل ألـف شـهر يف طاعـة هللا وعبادتـه، كلهـا 
_________________________________________________  

صَّـــائِِم ِعبَــاَدٌة، َوُســـُكوتُُه َتْســـِبيٌح، َوُدَعـــاُؤُه : (البيهقــي َعـــِن ابْـــِن َأِيب َأْوَىف َعــِن النَّـــِيبِّ َصـــلَّى هللاُ َعَلْيـــِه َوَســلََّم قَـــالَ  ١ نـَـــْوُم ال
  ).ُمْسَتَجاٌب، َوَعَمُلُه ُمتَـَقبَّلٌ 

َفَقــِة ِيف :َعــْن َضــْمَرَة بْــِن َحِبيــٍب أن النَّــِيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص، قَــالَ و  .رواه ابـن ســعد وذكــره يف الفــتح الكبــري عــن محــزة ٢ انـَْبِســُطوا ِيف النـَّ
  .َشْهِر رََمَضاَن، فَِإنَّ النـََّفَقَة ِفيِه َكالنـََّفَقِة ِيف َسِبيِل ا¥َِّ 

صدقة صدقة رمضان: (البيهقي واخلطيب عن أنس، والرتمذي بلفظ ٣   ).أفضل ال
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صة مقبولة عند هللا، وهذا ملن حافظ على صالة الفجـر وصـالة العشـاء يف مجاعـة يف  عبادة خال
  :العشر األواخر من رمضان، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص

  ٤)شاء يف مجاعة والفجر يف مجاعة فكأمنا قام الليل كلهمن صلَّى الع(

  : وقوله ملسو هيلع هللا ىلص

  .٥)من صلى العشاء يف مجاعة فقد أخذ حبظه من ليلة القدر(

صـالة والـذكر والتسـبيح والتحميـد والتهليـل  أما الذي حييي هذه الليـايل يف طاعـة هللا \ل
صالة والت صطفاه، والتدبر والتالوة مع والتكبري A، واالستغفار A، وال سليم على حبيب هللا وم

صلهم فورًا مباشرة من حضرة هللا عـزَّ وجـلَّ علـى يـدي .. الرتتيل لكتاب هللا  فهؤالء هلم أجور ت
  :مالئكة هللا، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص

لواء : إذا كانت ليلة القدر نزل جربيل يف كبكبة من املالئكة ومعه ثالثة ألوية(
ص صبه ين صبه على ظهر بيت املقدس، ولواء ين به على ظهر الكعبة، ولواء ين

  .٦)على مسجدي هذا
_________________________________________________  

ْصــَف لَْيِلــِه، َوَمــْن : (م والرتمــذي وأبــو داود عــن عثمــان ¯ بلفــظرواه مســل ٤ َــا قَــاَم ِن ْصــَف لَْيِلــِه، َوَمــْن َمــْن َصــلَّٰى اْلِعَشــاَء ِيف َمجَاَعــٍة َفَكَأمنَّ َــا قَــاَم ِن َمــْن َصــلَّٰى اْلِعَشــاَء ِيف َمجَاَعــٍة َفَكَأمنَّ
َا َصلَّى اللَّْيل ُكلَّهُ  صُّْبَح ِيف َمجَاَعٍة فَكَأمنَّ َا َصلَّى اللَّْيل ُكلَّهُ َصلَّٰى اْل صُّْبَح ِيف َمجَاَعٍة فَكَأمنَّ   ).َصلَّٰى اْل

من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ حبظه ((: ن يقولوذكره مالك يف املوطأ بالغًا عن سعيد بن املسيب أنه كا ٥
  ).من صلى العشاء اآلخرة يف مجاعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر: (وعن أيب هريرة مرفوعاً ، ))منها

َلُة اْلَقـْدِر نـزل ِجْربِيـُل َعَلْيـِه السَّـالُم ِيف َكْبَكبَـٍة ( :البيهقي عن أنس ¯ ٦ َصـلُّوَن َعلَـى ُكـلِّ َعْبـٍد ِإَذا َكاَن لَيـْ ِمـَن اْلَمالِئَكـِة ُي
َ� َمالِئَكِيت َما َجَزاُء َأِجٍري َوىفَّ : قَالَ  ،قَائٍِم َأْو قَاِعٍد َيْذُكُر ا¥ََّ، فَِإَذا َكاَن يـَْوُم ِعيِدِهْم يـَْعِين يـَْوَم ِفْطرِِهْم، َ\َهى ِ�ِْم َمالِئَكَتهُ 

ـوَن ِإَيلَّ : اُؤُه َأْن يـُـَوىفَّ َأْجـَرُه، قَـالَ رَبـَّنَـا َجـزَ  :َعَمَلُه؟ قَـاُلوا َمالِئَكـِيت َعِبيـِدي َوِإَمـاِئي َقَضـْوا َفرِيَضـِيت َعلَـْيِهْم ، مثَُّ َخَرُجـوا يَِعجُّ
َعاِء، َوِعزَِّيت َوَجالِيل وََكَرِمي َوُعُلوِّي َواْرتَِفاِع َمَكـاِين ُألِجيبَــنـَُّهْم، فـَيَـُقـولُ  ْلُت َسـيَِّئاِتُكْم  اْرِجُعـوا فـََقـدْ  :ِ\لدُّ َغَفـْرُت َلُكـْم، َوبَـدَّ

ُــمْ  :َحَســَناٍت، َقــالَ  ــوَن َمْغُفــورًا َهل قــال النــيب صــلى اّ¥ عليــه : وقــال ابــن عبــاس :وذكــر القــرطيب يف تفســريه...  ).فـَيَـْرِجُع
صب منها لواء إذا كان ليلة القدر، تنزل املالئكة الذين هم سكان سدرة املنتهى، منهم جربيل، ومعهم ألو : (وسلم ية ين

حلرام، ولواء على طور سيناء، وال تدع فيها مؤمنـا وال مؤمنـة  على قربي، ولواء على بيت املقدس، ولواء على املسجد ا
  ).إال تسلم عليه، إال مدمن اخلمر، وآكل اخلنزير، واملتضمخ \لزعفران
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فــال يــدعون عبــداً A قائمــاً أو قاعــد، راكعــاً أو ســاجد، إال .. (مث ´مــرهم فيتفرقــون 
صافحونه   .٧)ويسلمون عليه وي

َسالٌم ِهَي َحىتَّ َمْطَلِع . َأْمرٍ  تـَنَـزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها µِِْذِن َر�ِِّم مِّن ُكلِّ ((
  ))القدرالقدرسورة سورة ((  )اْلَفْجر

 

!! uهيك بعبد بـُلَِّغ السالم على يد املالئكة الكرام من حضرة السالم األجـلِّ األعـزُّ عـزَّ وجـلَّ و 
حلسىن   :من يُبلَّغ �ذا السالم فإنه حتماً سيختم هللا له يف الدنيا خبامتة ا

ُ الَِّذينَ ( نـَْيا َوِيف اْآلِخَرةِ  يـُثـَبُِّت ا¥َّ ْحلََياِة الدُّ   ) آَمُنوا ِ\ْلَقْوِل الثَّاِبِت ِيف ا
  )إبراهيم٢٧(

  :ويكون يوم القيامة مع الذين يقول فيهم هللا

ُْتومٍ . تـَْعِرُف ِيف ُوُجوِهِهْم َنْضَرَة النَِّعيمِ . َعَلى اْألَرَاِئِك يَنظُُرونَ ( . ُيْسَقْوَن ِمن رَِّحيٍق خمَّ
َناِفُسونَ  ِمْسكٌ  ِخَتاُمهُ  َناَفِس اْلُمتـَ ِلَك فـَْليَـتـَ   ) َوِيف ذَٰ

  )املطففني٢٦: ٢٣(

أمــا مــن كــفَّ جوارحــه وأعضــاءه عــن الــذنوب واآل¾م، واعتكــف يف هــذه األ�م الكرميــة 
متفرغــاً لطاعــة امللــك العــالم، فهــذا لــه مــا ال عــني رأت، وال أذن مسعــت، وال خطــر علــى قلــب 

  !!بشر

حلجــب ويــرى مــا وراء  بعضــهم يكرمــه هللا عــزَّ  وجــلَّ بلحظــة صــفاء يف قلبــه، فتنقشــع ا
  :األستار، ويطالع عوامل األنوار، ويدخل يف قول هللا

_________________________________________________  
ــن حبــان والبيهقــي عــن ابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا، قــال ملسو هيلع هللا ىلص ٧ َصــَل ((: روى اب َصــَل فـَُيَســلُموَن َعلــى ُكــل قَــائٍِم َوقَاِعــٍد، ُوُم فـَُيَســلُموَن َعلــى ُكــل قَــائٍِم َوقَاِعــٍد، ُوُم

َصاِفُحونـَُهْم َويـَُؤمُنوَن َعلى ُدَعائِِهْم َحىتَّ َيْطُلَع اْلَفْجرُ  َصاِفُحونـَُهْم َويـَُؤمُنوَن َعلى ُدَعائِِهْم َحىتَّ َيْطُلَع اْلَفْجرُ َوَذاِكٍر، َوُي   ).).َوَذاِكٍر، َوُي
  .  
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ِلَك نُِري ِإبـَْراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواْألَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ (   )األنعام٧٥) (وََكذَٰ

صل إىل مقام اإليقان، فيفتح له أبواب ا لسموات فرياها بعني قلبه، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألحدهم في
  :ذات صباح

إن لكل قول : ملسو هيلع هللا ىلصأصبحت مؤمناً حقÁا، فقال : كيف أصبحت � حارثة؟ فقال(
عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي : حقيقة، فما حقيقة إميانك؟ قال

ة وهم يتزاورون فيها، وكأين أرى وأظمأت Âاري، وأصبحت وكأين أرى أهل اجلن
صطرخون فيها، وكأين أرى عرش ريب \رزًا، فقال  عرفت : ملسو هيلع هللا ىلصأهل النار وهم ي

  .٨)عبٌد نوَّر هللا \إلميان قلبه: (وقالمث التفت ملن حوله ). فالزم

صـيام، و  قـال هذا وصل إىل حقيقة التقوى اليت أمرu �ـا هللا، ومـن أجلهـا فـرض علينـا ال
  :يف الغاية منه

ْبِلُكْم ( َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَ صِّ َ� َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال
  )البقرة١٨٣() َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

صلوا إىل هذا املقام العظيم يف تقوى هللا جلَّ وعال   .أي ت

  _________________________________________________دائمــاً وأبــدًا متتلــيء شــغاف قلــو�م حبــب  ومــن الســعداء يف هــذه الليــايل املباركــة الــذين
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َميِْشي ِإِذ اْستَـقْ { :قَالَ  ¯ َأَنِس ْبِن َماِلكٍ َعْن البخاري  ٨ َنَما َرُسوُل ا¥َِّ َصلَّى ا¥َّ َصـارِ بـَيـْ ، بَـَلُه َشابٌّ ِمَن اْألَْن

اْنظُـْر َمـا تـَُقـوُل (: ، قَـالَ َأْصـَبْحُت ُمْؤِمنًـا َحقÁـا: ، قَـالَ )؟ْيـَف َأْصـَبْحَت َ� َحـاِرثُ كَ : (فـََقاَل َلُه النَِّيبُّ َصلَّى ا¥َُّ َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ 
نـَْيا، عَ َ� َرُسـوَل ا¥َِّ : قَـالَ  ).فَِإنَّ ِلُكلِّ قـَـْوٍل َحِقيَقـةً  ، وََكـَأّينِ ِبَعـْرِش لَْيِلـي َوَأْظَمـْأُت نـََهـاِري ، فََأْسـَهْرتُ َزفَـْت نـَْفِسـي َعـِن الـدُّ

َصـْرَت ( :قَـالَ . ، وََكـَأّينِ َأْنظُـُر ِإَىل َأْهـِل النَّـاِر يـَتَـَعـاَوْوَن ِفيَهـايـَتَــَزاَوُروَن ِفيَهـا، وََكَأّينِ َأْنُظُر ِإَىل َأْهِل اْجلَنَّـِة َعزَّ َوَجلَّ َ\رِزًاَريبِّ  َأْب
ميَـاَن ِيف قـَْلبِـهِ فَـاْلَزمْ  ُ اْإلِ ُ فَـَدَعا لَـُه َرُسـوُل ا¥َِّ َصــ: ، قَـالَ ِيل ِ\لشَّـَهاَدةِ  دُْع ا¥ََّ ، اَ� َرُســوَل ا¥َِّ : ، فـََقـالَ )، َعْبـٌد نـَـوََّر ا¥َّ لَّى ا¥َّ

، َفَجــاَءْت فـَبَـَلــَغ َذلِــَك ُأمَّــهُ : ، َوَأوََّل فَــاِرٍس اْسُتْشــِهَد، قَــالَ فَــاِرٍس رَِكــبَ ، َفَكــاَن َأوََّل فـَنُــوِدَي يـَْوًمــا ِيف اْخلَْيــلِ ، َعَلْيــِه َوَســلَّمَ 
، ِإْن َيُكْن ِيف اْجلَنَِّة َملْ َأْبِك َوَملْ َأْحَزْن، َوِإْن َيُكْن ِيف النَّـاِر َبَكْيـُت َمـا ¥َِّ َ� َرُسوَل ا: فـََقاَلتْ  َعَلْيِه َوَسلََّم َرُسوَل ا¥َِّ َصلَّى ا¥َُّ 

نـَْيا، فـََقـالَ  ْحلَـاِرُث ِيف اْلِفـْرَدْوِس اْألَْعلَـىانٌ ِجبَنَّـٍة َوَلِكنـََّهـا ِجنَـ ، ِإنـََّهـا لَْيَسـتْ ُأمَّ َحارِثَـةَ َ� ( :ِعْشُت ِيف َداِر الـدُّ ، فـََرَجَعـْت )، َوا
  . }َبٍخ َبٍخ َلَك َ� َحاِرثُ : َوِهي َتْضَحُك َوتـَُقولُ 
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صــائرهم ليتمتعــوا  حلجــاب عــن أعــني ب صــطفاه، ويــودون يف كــل أنفاســهم أن يرفــع ا حبيــب هللا وم
صطفاه    .. \لنظر إىل مجال هللا الذي أفاضه على حبيبه وم

ســـحب  –هـــؤالء يقـــوى وجـــدهم، ويشـــتد هيـــامهم، وتنقشـــع الرباقـــع كلهـــا والســـحب 
حلبيب ملسو هيلع هللا ىلص هلم، يبلغهم السالم من السالم عزَّ وجلَّ عن قلو�م –األغيار    .، حىت يظهر ا

صــطفى  حلبيــب امل قــوم يتلقــون الســالم مــن املالئكــة الكــرام، وقــوم يتلقــون الســالم مــن ا
صالة وأمت السالم يف هذه الليلة املباركة تتوزع العطا� اإلهلية بكافة أنواعها على . عليه أفضل ال

  :طاعة ربِّ العاملني اËدين يف

  :منهم من يفتح هللا عزَّ وجلَّ له \ب اإلهلام فيعلمه علماً من لدنه

ْن ِعنِدuَ َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدuَّ ِعْلًماآتَـ ( َناُه َرْمحًَة مِّ   )الكهف٦٥) (يـْ

ا مـن عبـاده فيمتليء قلبه \لعلوم اإلهلية النازلة الفوريـة، ويُنطـق هللا �ـا لسـانه ملـن يتقبلهـا وحيبهـ
  .املؤمنني

ومـنهم مــن جيعـل هللا لــه نـورًا مــن نــوره يف سـريرته، فينظــر بنـور هللا، وينطــق بتوفيــق هللا،   
  :وفيهم يقول ملسو هيلع هللا ىلص

  ٩)اتقوا فراسة املؤمن، فإنه ينظر بنور هللا، وينطق بتوفيق هللا(

نسـأل هللا عـّزض . لعطـاءاتومنهم، إىل ما ال Âاية لإلكرامات، وال عدَّ هلـذه ا.. ومنهم 
  : قال ملسو هيلع هللا ىلص. وجلَّ أن نكون من أهلها أمجعني

  ١٠)من أحيا ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه(
_________________________________________________  

احذروا دعوة املسلم : (وعن ثو\ن رضي ا¥َّ عنه ، رفعه بلفظعنه مرفوعاً، رضي ا¥َّ أيب سعيد اخلدري الرتمذي عن  ٩
  ).وينطق بتوفيق ا¥َّ  ،وفراسته، فإنه ينظر بنور ا¥َّ 

صَّحيَحْنيِ عن أيب هريرة  ١٠ َم مـن َمن قام ليلة القدر إمياuً واحتساً\، ُغِفَر : (ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا : قال¯ ويف ال له ما تـََقدَّ
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  )فتوبوا إىل هللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون

  :اخلطبة الثانية

حلمد A ربِّ  صـيام وا الـذي أعاننـا بعونـه وقوَّتـهالعـاملني،  ا لقيـام، وتفضـل بفضـله علـى ال
   .وكرمي منته فزادu يف األجر والثواب على مجيع األuم

ال طاقة لعبد على طاعته إال حبولـه وقوتـه،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له،
صيته إال حبفظه سبحانه وتعاىل للعبد وصيانته   . وال حفظ لعبد عن مع

بلَّـغ الرسـالة، وأدَّى ه، ه مـن خلقـه وخليلُـوصـفيُّ  ،هللا ورسوله وأشهد أن سيدu دمحمًا عبدُ 
حملجــة البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا ال يزيــغ عنهــا بعــده إال هالــك م صــلِّ اللهــ .األمانــة، وتركنــا علــى ا

صالة تقربنا �ـا إليـه، ونسـتوجب �ـا الشـفاعة ونكـون يـوم القيامـة  وسلِّْم و\رك على سيدu دمحم
    .العاملني � ربَّ  آمني..  آمني. كرمي يف اجلنة فنحظى جبواره أمجعنيبني يديه، ونفوز �ا \ملقام ال

� َمـــْن اصـــطفاكم هللا عـــزَّ وجـــلَّ علـــى العاملني،واختـــاركم : أيهـــا األحبـــة مجاعـــة املـــؤمنني
  .لتكونوا من عباده املؤمنني، وقوَّاكم بقوَّته، وأعانكم حبوله لتكونوا له طائعني، ذاكرين شاكرين

وقد علم أننا ال خنلو من السـهو، ومـن  –ضل هللا عزَّ وجلَّ علينا أمجعني فإن من متام ف
صـيام أو تـنفص أجـر القيـام، فتعهـد هللا عـزَّ  النسيان، ومن اللغو ومـن اهلنـات الـيت تقلـل قـدر ال
وجلَّ لنا Ñن يكون أجرu موفورًا، وسعينا مشكورًا، وعملنا يف الدنيا واآلخرة نورًا، فأمرu بشيء 

رجه يف هذا الشهر الكرمي، يزكي هللا به صيامنا، ويتجاوز به عـن لغـوu ورفثـا، ويطعـم بـه يسري خن
  :إخواننا الفقراء واملسالكني، قال سيدu عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما

صائم من اللغو والرفث، ( فرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص علينا زكاة الفطر طهرة لل

                                                                                                

 ).َذنْبه
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  .١١)وطعمة للمسكني

هللا عزَّ وجلَّ جعل هذه الزكاة ممحاة متحو اخلطا� والذنوب الـيت ارتكبناهـا أثنـاء  فكأن 
صيام، ومتحو السهو واجلفا الذي تعمدuه يف القيام، ليخـرج اإلنسـان مـن هـذا الشـهر الكـرمي  ال

، ´مـر هللا مالئكتـه الكـرام أن يقفـوا :يوم اجلائزة"وحيضر حفل توزيع اجلوائز يوم العيد، وبسمى 
  :لى أفواه السكك، وينادوا علينا ويقولونع

  ١٢)� أمة دمحم، اخرجوا إىل ربٍّ كرمي يعطي اجلزيل ويغفر الذنب العظيم(

صالة، صلى العيد وشهدu ال حلقِّ عزَّ وجلَّ ملن له قلـب أو   فإذا حضرu إىل م كان نداء ا
  :يقول هللا تعاىل: ألقى السمع وهو شهيد، حيكيه لنا النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيقول

� عبادي، وعزَّيت وجاليل ال تسألوين يف مجعكم هذا شيئاً آلخرتكم إال (
وأعطيتكم، وال تسألوين يف مجعكم هذا شيئاً لدنياكم إال نظرت إليكم، 

صرفوا مغفوراً لكم، لقد أرضيتموين فرضيت عنكما   .١٣)ن

يــوزع هللا علــيهم وســام املغفــرة مث يلحقــه Ñعلــى وســام وهــو الرضــا مــن هللا، فيــدخلنا يف 
  :قوله جلَّ يف عاله

ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ ِضَي ا¥َُّ رَ ( ِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّهُ   َعنـْ   )البينة٨() ذَٰ

ن علــى أصــح األقــوال، وآخــر وقــت هلــا صــالة العيــد، وزكــاة الفطــر تبــدأ مــن أول رمضــا
_________________________________________________  

فـرض رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكـاة : (أخرجه أبو داود وابـن ماجـه بسـند حسـن عـن عبـدهللا بـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا قـال ١١
صـالة فهـي زكـاة مقبولـة، ومـن أدهـا بعـد  صـائم مـن اللغـو والرفـث، وطعمـة للمسـاكني، مـن أداهـا قبـل ال الفطر طهـرة لل

صــالة يف صــدق صــدقاتال فــرض رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص زكــاة : (بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــالوأخــرج البخــاري عــن ا ).ة مــن ال
صــغري والكبـــري مـــن  حلـــر، والــذكر واألنثـــى، وال الفطــر مـــن رمضــان صـــاعاً مــن متـــر، أو صـــاعاً مــن شـــعري؛ علــى العبـــد وا

صالة. املسلمني   .)وأمر �ا أن تؤدي قبل خروج الناس إىل ال
 واه ابن حبان والبيهقير  ١٢
  .الطرباين عن ابن عباس رضي هللا عنهما ١٣
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صري ديناً عليـه A عـزَّ وجـلَّ،  لكن الذي ×يت عليه صالة العيد ومل خيرجها ال تسقط عنه، وإمنا ت
وإن كــان يــنقص منــه األجــر والثــواب، وخيرجهــاملرء عــن كــل مــن يعــول؛ إن كــان زوجتــه وأوالده 

صـرية هـذا وبناته الذين معه يف املعيشة، وإن كان عند ه خادم أخرج عنه، وقدر�ا دار اإلفتاء امل
وال يوجـد مسـلم معفيـاً عنهـا أو منهـا، فكـل . بثمانية جنيهات عن الفـرد) هـ١٤٣٦رمضان (العام 

  .مسلم خيرج زكاته ولو كان فقرياً 

فــالفقري ´خــذ مــن األغنيــاء مث البــد أن يتعــود علــى اإلنفــاق، فيخــرج عــن نفســه وأهلــه 
مولـود  –، وخترج عن عدد من يف البيت ليلـة العيـد، فـإذا جـاءu ضـيف جديـد ويعطيها للفقراء

أما مـن يفارقنـا إىل الـدار اآلخـرة يف شـهر رمضـان . يف ليلة العيد خنرج عنه زكاة الفطر –جديد 
فليس عليه زكاة الفطر، ألن شرطها أن يشهد اإلنسان آخر يوم من رمضان وليلـة العيـد؛ جـزء 

وليلة العيد، هؤالء جتب عنهم الزكاة أمجعني، واملسئول عنها كما قـال من آخر يوم من رمضان 
  :ملسو هيلع هللا ىلص

   ١٤)كلكم راع، وكل راع مسئول عن رعيته(

كيف خنرجها؟ وما اآلداب اليت نكون عليها عند إخراجها؟ هـذا مـا سـنؤجله إىل عقـب 
صحيحة اليت طلبها منا هللا عند إخر  صالة حىت نتعلم الكيفية ال   . ج هذه الزكاةال

ــا صــيامنا وقيامنــا، وركوعنــا وســجودu، وصــدقاتنا وزكــاة  عــزَّ وجــلنســأل هللا  أن يتقبــل من
حلة اليت نتوجه �ا خاصة إليه صا   . فطرu، وكل أعمالنا ال

اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمسـلمني واملسـلمات، واملـؤمنني واملؤمنـات، األحيـاء مـنهم 
  .يب الدعوات، � أكرم األكرمنيواألموات، إنك مسيع قريب جم

_________________________________________________  
ُ َعَلْيـِه َوَسـلََّم يـَُقـمتفق عليه عن  ١٤ ـَع َرُسـوَل ا¥َِّ َصـلَّى ا¥َّ ُهَما َأنَُّه مسَِ ُ َعنـْ ُكلُُّكـْم رَاٍع ( :ولُ َعْن َعْبِد ا¥َِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي ا¥َّ

َمـاُم رَاٍع َوُهـَو َمْسـُئوٌل َعـْن َرِعيَِّتــِه َوالرَُّجـُل ِيف َأْهِلـِه رَاٍع َوُهـَو َمْسـُئوٌل َعـْن َرِعيَّتِـِه َواْلَمـْرأَ َوَمْسـُئوٌل َعـْن َرِعيَّتِـِه فَا ُة ِيف بـَْيــِت ْإلِ
 .)َرِعيَِّتهِ  َزْوِجَها رَاِعَيٌة َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَها َواْخلَاِدُم ِيف َماِل َسيِِّدِه رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعنْ 



 املنح والعطا� اإلهلية يف ليلة القدر                 فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبوزيد

  م١٠/٧/٢٠١٥هـ، ١٤٣٦خطبة اجلمعة مبسجد النور حدائق املعادي القاهرة من رمضان          ١٠

ــذين  اللهــم أكــرم بــالد اإلســالم واجعلهــا بــالد األمــن والســالم، واقــض علــى الطغــاة ال
  يروعون املؤمنني ويقتلون املسلمن، واجعل بالد اإلسالم بالدًا آمنة مطمئنة إىل يوم الدين

صــر كمــا قلــت يف قرآنــك ْصــَر ِإن َشــاءَ  (: اللهــم اجعــل بلــدu م ُ آِمِنــنيَ  اْدُخُلــوا ِم ) ا¥َّ
  . ، واجعل أهلها يف سخاء ورخاء وعيشة طيبة إىل يوم الدين)يوسف٩٩(

اللهــم انــزغ األحقــاد واألحســاد مــن صــدورu، وانــزع اكــرب والبغضــاء مــن قلوبنــا، وامــأل 
حملبة واملودة جلميع إخواننا املسلمني أصلح أحوالنا، وأحوال إخواننا املسلمني أمجعني   . قلوبنا \

َهـى َعـِن (: هللا، اتقـوا هللاعباد  َُْ́مـُر ِ\ْلَعـْدِل َواِإلْحَسـاِن َوِإيتَـاء ِذي اْلُقـْرَىب َويـَنـْ ِإنَّ اّ¥َ 
  ..))نحلنحلالال  --٩٠٩٠(( )اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

صالة صالةاذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم ال   ..اذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم ال
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