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 عناصر الخطبة:

 ملليلة القدر نفحة ألمة محمد صلى الله عليه وس: أوًلا
 الح ذات البينثانًيا: ليلة القدر دعوة إلص

 ثالًثا: صدقة الفطر أسرار وأحكام
 المـــوضــــــــــوع

َلٍة ُمَبارََكٍة ِإَّنا ُكناا ُمْنِذرِيَن  }  :كتابه الكرمييف    القائل  املني؛احلمد هلل رب الع َزْلَناُه يف لَيـْ وأشهد أن    .  (   3  الدخان:  )  {. ِإَّنا أَنـْ
 عد :أما ب  له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ال إله إال هللا وحده ال شريك

 ملليلة القدر نفحة ألمة محمد صلى الله عليه وس: أوًلا
فضل هللا تعــاع علــة أمــة حممــد يــلة هللا عليــه وســلا أن لعــل  ــا مواســا للساعــا  تتضــاع  فيهــا احل ــنا     من

وترفع فيها الدرلا   ويغفر فيها كثري من املعايي وال يئا   ومن هــذه النفتــا  العألــر امواخــر مــن رمضــان  ــا 
ذلك خــهللا هللا هــذه لــ   عمارها كانت مديــدط يويلــةأ فيها ليلة القدر؛ ولو نظرَّن إىل أعمار امما ال ابقة لولدَّن أن

اممة بنفتا  تتمثل يف أوقا  قليلة تألمل فضائل ورمحا  غزيرط حىت تلتق هذه اممة غريها من امما يف املــر 
 – البخــار اإلمــام فقــد أخــر   ؛كثــرط املــر مــع قلــة العمــل وق ــر الوقــتفمــنهللا هللا هــذه اممــة   والفضــل والثــواب 

ُهَما -ْن اْبِن ُعَمَر عَ     -رمحه هللا   ُ َعنـْ ِل اْلِكتـَـاَبنْيِ  -َرِضَي اَّللا ثـَُلُكْا َوَمثــَُل َأهــْ لاَا قــَاَ :ُ مــَ ِه َوســَ ُ َعَليــْ لاة اَّللا َعْن الناِبِي يــَ
وُُث. قُا قــَاَ : َكَمَثِل رَُلٍل اْسَتْأَلَر ُأَلَراَء؛ فـََقاَ : َمْن يـَْعَمُل ِع ِمْن ُغْدَوَط ِإىَل ِنْ ِ  النـاَهاِر َعلـَـة قِــ  ريَاٍط؟ فـََعِملـَـْت اْليَـهــُ

ْن يَـ  اَرل. قُا قــَاَ : مــَ ِر َعلـَـة قــِريَاٍط؟ فـََعِملـَـْت النا ــَ ِر َمْن يـَْعَمُل ِع ِمْن ِنْ ِ  النـاَهاِر ِإىَل َيََلِط اْلَع ــْ ْن اْلَع ــْ ُل ِع مــِ ْعمــَ
أَنـُْتْا هُـــ  نْيِ؟ فـــَ ة ِقريَايـــَ َُ َعلـــَ ْم لا ِإىَل َأْن َتِغيـــَا الألـــا ًَل َوَأقـــَ َر َعمـــَ ا َأْكثــــَ ا لَنـــَ اُلوا: مـــَ اَرل فـَقـــَ وُُث َوالنا ـــَ َبْت اْليَـهـــُ ْا. فـََغضـــِ

 .َُفْضِلي ُأوتِيِه َمْن َأَشاُء َعسَاًء؟!! قَاَ : َهْل نـََقْ ُتُكْا ِمْن َحقِيُكْا؟! قَاُلوا: اَل ؛ قَاَ : َفَذِلَك 
 حممد يلة هللا عليه وسلا. فمضاعفة املر مع قلة العمل وق ر الوقت  خ ويية ممة

ا  –واخل ويــيا   ــذه اممــة  النفتــا  واملــنهللا ومــن بــني هــذه  قــا  ابــن كثــري يف تف ــريه عــن ليلــة القــدر ؛   –أيضــً
مــن بــر إســرائيل لــَبَ ال ــَل  يف ســبيل هللا ألــ  شــهر  قــا :  نــب يــلة هللا عليــه وســلا  كــر رلــًَل جماهــد: ُ أن ال

لـَـُة فـََعجا امل لمون من  لك  قا : ف ْدِر؛ لَيـْ لـَـُة اْلقــَ ا لَيـْ ََ مــَ ا َأُْثرَا ْدِر؛ َومــَ لـَـِة اْلقــَ أنز  هللا عز ولل: } ِإَّنا أَنزْلنـَـاُه يف لَيـْ
 ُ. أ . هلل ال َل  يف سبيل هللا أل  شهر ( اليت لبَ  لك الر 3-1اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن أَْلِ  َشْهٍر { ) القدر : 

 .فتك ليلة القدر عألرين سنة مثًَل امما املاضية  فما ابلك لو ياُث سنة من 83فليلة واحدط خري من عباُثط  
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ُ عَ   َع َمْن يَِثُق ِبِه ِمْن َأْهِل اْلِعْلِا يـَُقوُ :ُ ِإنا َرُسوَ  اَّللِا َيلاة اَّللا اَر النــااِ  وَعْن اإِلَماِم َماِلك أَناُه َسَِ لاَا ُأِرَ  َأْعمــَ َلْيِه َوســَ
اءَ  ا شــَ لـَـُه َأْو مــَ ِل ِمثـْـَل الــاِذ  بـَلـَـَ  غــَريُْ  قـَبـْ ْن اْلَعمــَ ُلغــُوا مــِ ِه َأْن اَل يـَبـْ اَر أُماتــِ َر َأْعمــَ ْن َ لــَِك؛ َفَكأَنــاُه تـََقايــَ ُ مــِ ُهْا يف يــُوِ  اَّللا

َلَة اْلَقْدِر َخرْيٌ مِ  ُ لَيـْ  . ْن أَْلِ  َشْهٍرُ ) مويأ مالك(اْلُعْمِر؛ فََأْعسَاُه اَّللا
خــرٌي مــن  ؛ فهــيوقــراءط القــر ن مــن ال ــيام والقيــام ؛العبــاُثط والعمــل ال ــاحه الليلــة مــن فعلــيكا أن تكثــروا يف هــذ

َلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ مِيْن أَْلِ  َشْهٍر{)القدر:   (.3العمل يف أل  شهر ليَ فيها ليلة القدر  قا  تعاىل: }لَيـْ
 أل  شهر ليَ فيها ليلة القدرُ . قا  اإلمام السرب  رمحه هللا يف تف ريه: ُعمل يف ليلة القدر خري من عمل

 !! ازمان؛ والدقيقة ت او  مخ ني يومً فال اعة الواحدط فيها ت او  مثان سنوا  من عمر ال
لــَُة كــذلك نكثــر مــن الــدعاء يف هــذه الليلــة؛ ف لـَـٍة لَيـْ ُت َأ ي لَيـْ وَ  هللِا َأرَأَيـْـَت ِإْن َعِلمــْ ُت: َل َرســُ َة  قَالـَـْت: قـُلــْ ْن َعاِئألــَ عــَ

 . وح نه( الرتمذ ُ. )اللاُهاا ِإناَك ُعُفوٌّ ُتُِاي اْلَعْفَو فَاْعُ  َعرِي ُ ِر َما َأُقوُ  ِفيَها؟ قَاَ : ُقوِع: الَقدْ 
إن من أعظا نفتا  أمة حممد يــلة هللا عليــه وســلا علــة اإليــَلل ) ليلــة القــدر (؛ وهــذه هبــة رابنيــة ال تكــون إال 

املر الكبري والفضل العظيا  لتتمد هللا أن لعلك من أمة احلبيا حممــد يــلة لألمة احملمدية؛ أمة العمل القليل و 
 هللا عليه وسلا:

 وكـــــد  أبمخــــــــــ ي أيــــأ الثــــــــــريـا         اا وتيهـــًــــ وممــــــا زاُثين فخـــــــــرً 
 ا ـــــريا  أمحد ع نبيــــًـــ ـ ُثخوع ُتت قولك ل عباُث      وأن يــــــــــــــــــــــــــــــ

 الح ذات البينليلة القدر دعوة إلصثانًيا: 
املغفـــرط ليلــة القــدر ُثعــوط لكــل املتخايــمني واملتألـــاحنني واملتتاســدين واملتباغضــني أن ي ــسلتوا حــىت تتنــز  إن 
ُن ال ــا  رمحــا رفــع اليف الألــتناء ســبٌا غضــاء و الربكــا  والرمحــا ؛ من البو  اَُثُط بــْ وَ  اَّللِا . فعــن ُعبــَ اِمِت :ُ َأنا َرســُ

َلِة اْلَقْدِر فـََتََلَحة رَُلََلِن ِمْن اْلُمْ ِلِمنَي فـََقاَ : ِإينيِ  ُ َعَلْيِه َوَسلاَا َخَرَ  ُُيْرِبُ بَِليـْ ْدِر َيلاة اَّللا لـَـِة اْلقــَ رِبَُكْا بَِليـْ ُت ِمُخــْ  َخَرلــْ
 ( .يتيهللا البخار  . )َعَ ة َأْن َيُكوَن َخرْيًا َلُكْا ُ َوِإناُه َتََلَحة ُفََلٌن َوُفََلٌن فـَُرِفَعْت وَ 

 فما ابلكا بواقع اممة اآلن؟!!!قلت: رفعت أعظا ليلة ب با شجاٍر وخ اٍم بني رللني !!! 
قــا  : قــا   - رضــي هللا عنــه -عــن أا الــدرُثاء فحلًقا ؛  واحل نا  الدينن الألتناء والبغضاء واخل وما  ُتلق إ

َدَقِة ؟ قــَاُلوا : بـَلـَـة . قــَاَ  : رسو  هللا يلة هللا َلِط َوال ــا َياِم َوال ــا  عليه وسلا : ” َأال ُأْخرِبُُكْا أبَِْفَضَل ِمْن َُثرََلِة ال ــِي
يَن “. )رواه أبو ُثاوُث  الدِي َيَلُ  َ اِ  اْلَبنْيِ   فَِإنا َفَ اَُث َ اِ  اْلَبنْيِ ِهَي احْلَاِلَقُة . ال َأُقوُ  َُتِْلُق الألاَعَر   َوَلِكْن َُتِْلقُ 

 والرتمذ  إبسناُث يتيهللا( .
ــام هــذه الليلــة ــنا قي حــىت نفــوز  غفــرط هللا ورضــوانه؛  ؛أال فلن ــارإ إىل امل ــافتة وامل ــاحلة والعفــو وال ــماحة ونغت

يــلة هللا عليــه وســلا يف عفــوه ويــفته وت ــاحمه مــن ألــل هللا ومــن ألــل تبليـــ   االقــدوط يف حبيــبك اولــيكن لكــ 
لاَا قــَاَ :ُ اوإ  ؛رسالته ِه َوســَ ُ َعَليــْ لاة اَّللا َرَط َأنا النــاِبا يــَ ْن َأِا ُهَريـــْ اا قامة جمتمعه علة متانة الــروابا االلتماعيــة؛ فعــَ للاهــُ
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َتْمتُ  ِمِننَي  َ يـْتـُـُه؛ شــَ ُْ ٌر؛ فـَـَأ ي اْلمــُ ا َأََّن َبألــَ ًدا لـَـْن َُّتِْلَفِنيــِه؛ فَِإبــَا ََ َعهــْ َد ُذ ِعنــْ ََلًط ِإينيِ َأَّتــِا ا لـَـُه يــَ تـُـُه؛ َلَلْدتــُُه؛ فَاْلَعْلهــَ ُه؛ َلَعنـْ
ِةُ )َوزََكاًط َوقـُْربًَة تـَُقريِبُُه ِِبَا   ْوَم اْلِقَيامــَ ُ ير  هــذاو   .م ــلا(ِإلَْيَك يـــَ عبــدهللا بــن م ــعوُث لــاءه رلــل فقــا : ُإن ع لــار يــ
 . )إحياء علوم الدين(. هو ع ة هللا فيك فأيع هللا فيهُ فقا  ابن م عوُث: ا ها فإن ؛ويألتمر ويضيق عليا 

 فأين حنن من هذه املعاين علة أرض الواقع؟!! وأين حنن من التواُث والرتاحا والتضامن والتعاي  ؟!!
لااَ  لـــذلك أخـــربَّن النـــب ِه َوســـَ ُ َعَليـــْ لاة اَّللا رط يف أحاُثيـــث كثـــريط أن الألـــتناء والبغضـــاء واخل ـــام ســـبا ملنـــع املغفـــ  يـــَ

ُ َعَلْيِه َوَسلاَا قَا َ  َعْن َأِا ُهَريـَْرطَ والرمحا  والربكا    ف ْوَم  :َُأنا َرُسوَ  اَّللِا َيلاة اَّللا تـُْفَتهللُا أَبـَْواُب اْْلَناِة يـَْوَم ااِلثـَْننْيِ َويـــَ
ًَل َكانَــ  ًئا ِإالا رَلــُ يـْ َُ اِبَّللِا شــَ ِر ٍد اَل ُيألــْ لِي َعبــْ ُر ِلكــُ َِ فـَيـُْغفــَ ي ا ُ اخْلَمــِ ْتَناُء فـَيـُقــَ ُه َوبــَنْيَ َأِخيــِه شــَ نــَ ىتا  :ْت بـَيـْ َذْيِن حــَ ُروا هــَ أَْنظــِ

 . (م لا) .َُيْ سَِلَتا أَْنِظُروا َهَذْيِن َحىتا َيْ سَِلَتا أَْنِظُروا َهَذْيِن َحىتا َيْ سَِلَتا
اِر يِ   ف وامفضل عنــد هللا تعــاىل وكن أنت امخري  ؛فباُثر أنت ابخلري إ ا أعرض عنك أخَو ْن َأِا أَيــيوَب اْمَْن ــَ َأنا  عــَ
ُ َعَلْيِه َوَسلاَا قَا َ  ِرُض   :َُرُسوَ  اَّللِا َيلاة اَّللا َذا َويـُعــْ ِرُض هــَ اَل َيَِلي ِلَرُلٍل َأْن يـَْهُجَر َأَخاُه فـَْوَل َثََلِث لََياٍ  يـَْلَتِقَياِن فـَيـُعــْ
 . (متفق عليهُ)َهَذا َوَخرْيُُُهَا الاِذ  يـَْبَدأُ اِبل اََلمِ 

من النا  بينها خ ام وشقال؛ وأييت أحدها ليفوز برضا هللا فيبدأ ابل َلم ليكون خريُهــا عنــد هللا؛ وهــذا   اإن كثريً 
أمر َيمد عليه؛ ولكن اآلخــر ال يــرُث عليــه ال ــَلم؛ ويتكــرر هــذا اممــر واآلخــر ال يــرُث ؛ فيمــل امو  ويــرَت ال ــَلم 

 حبجة أن اآلخر ال يرُث !!
جيا عليك أن تلقــي ال ــَلم علــة اْلميــع حــىت املتخايــا معــك؛ من هــذه ُتيــة اإلســَلم؛ وإن   يــرُث عليــك أقو :  

 ا يرُث عنك ؛ ويرُث علة اآلخر الأليسان.فقد وكال هللا ملكً 
وُ : ” اَل َيــَِ   لاَا يـَقــُ ُ َعَلْيِه َوســَ ْعُت َرُسوَ  اَّللِا َيلاة اَّللا ْوَل فعن ِهأَلاَم ْبَن َعاِمٍر قَاَ : َسَِ ِلًما فـــَ َر ُم ــْ ِلٍا َأْن يـَْهجــُ لي ِلُم ــْ

َراِمِهَما؛  ا َعلــَة يــُ ا َُثامــَ ْن احلْــَقِي مــَ اِن عــَ ا ََّنِكبــَ ُمــَ ْوَل ثـَـََلٍث فَِإنا ــَ ارََما فـ اَن َت ــَ ِإْن كــَ اٍ ؛ فــَ ــَ ُقُه ثـَـََلِث لَي بـْ ا َف ــَ ئــً ا فـَيـْ َوَأواُ ُمــَ
هِ  لاَا َعَليــْ ْيسَاُن؛  اِبْلَفْيِء َكفاارَتُُه ؛ فــَِإْن ســَ ِر الألــا ُة ؛ َوَرُثا َعلـَـة اآْلخــَ ِه اْلَمََلِئكــَ ََلَمُه َرُثاْ  َعَليــْ ِه ســَ ِه َوَرُثا َعَليــْ ُرُثا َعَليــْ فـَلـَـْا يـــَ

 أمحد والبيهقي وابن حبان ويتته (. فَِإْن َماََت َعَلة ُيَراِمِهَما َ ْ جَيَْتِمَعا يف اْْلَناِة أََبًدا ” . )
ة ملــا قــد يقــع يف   وإزالــ محه  ابتغاء ملرضــاته وعظــيا ثوابــهب لة ر يف هذا الألهر لربه   امل لامن أن يتقرب  ما أفضل  ف

 .   فاملباُثرط ابلزلرط وال لة وإن كانت شاقة علة النفَ ولكنها عظيمة القدر عند هللاالنفو  من شتناء
 : صدقة الفطر أسرار وأحكامثالًثا

وُ  اَّللِا  علــة ال ــواء شرإ اإلسَلم يدقة الفسر مل لتة الغر والفقري  َرَض َرســُ ْن ابــِْن َعبــااٍ  قــَاَ :” فـــَ لاة  –؛ فعــَ يــَ
ُ َعَلْيِه َوَسلاَا   زََكاَط اْلِفْسِر ُيْهَرًط لِل اائِِا ِمْن اللاْغِو َوالراَفِث َويُْعَمًة لِْلَمَ اِكنِي.” ) أبو ُثاوُث وابن مالة (. –اَّللا

 امه من لغو ورفث وإق؛ ويعمة للم اكني إبُثخا  الفر  وال رور عليها. الرتحه يف يي فهي يهارط لل ائا مما



 (4 ) 

ا ؛ منا جتا علة من عنده قو  يكفيــه يــوم ا للفقري وإعَلًء من شأنه أنه أولا عليه زكاط الفسر كالغر متامً وتكريً 
ا ؛ فيخرلهــا مخيــه مًــ وليلة العيد ؛ وهو بَل شك جتتمــع عنــده زكــوا  احلــي كلــه ؛ فأيــبتت والبــة عليــه كــالغر متا

ا ال ه أن يــد يــده يف هــذا اليــوم معسيًــ ؛ فقــد رفــع اإلســَلم شــأن االفقــري يــد يــده يــوا  العــام  خــذً  الفقــري ؛ فــإ ا كــان
 ؛ لتكتمل فرحة وسعاُثط وِبجة العيد يف قلبه وقلا أوالُثه !! ا خذً 
وليلــة؛ فهــي والبــة علــة كــل فــرُث  اه يومً اإ يزيد عن قوته وقو  عيالعلة امل لا املالك ملقدار يجتا  زكاط الفسر  و 

 ُ َي اَّللا من امل لمني  يغري أو كبري   كر أو أنثة  حر أو عبد ؛ يام أم   ي ا لعذر أو مرض ؛ فَعْن اْبِن ُعَمَر َرضــِ
ا قـَـاَ :” فــَرض رســوُ  هللِا يــلاة هللاُ عليــه وســلاا زكــاَط الِفســِر  يــاًعا مــن متــٍر أو يــاًعا مــن شــعرٍي  ُهمــَ علــة العبــِد  َعنـْ

 واحلرِي  والذكِر وامنثة  وال غرِي والكبرِي  من امل لمنَي”. )البخار (.
 وجتا عليه  عن نف ه  وعمن تلزمه نفقته  كزولته  وأبنائه  وخدمه الذين يتوىل أمورها  ويقوم ابإلنفال عليها.

قــا  أو امرز  أو الــذرط أو العــد  أو مقدار زكاط الفسر ياإ من القمهللا  أو الألعري  أو التمر  أو الزبيا  أو امو 
وُ  اَّللِا  يــوليا أو حنــو  لــك ممــا يعتــرب قــوَتً اللوبيــا أو الفا ا َرســُ اَن ِفينــَ ِعيٍد اخلــُْْدِر ِي قـَـاَ :” ُكنــاا ذــُْرُِ  ِإْ  كــَ ْن َأِا ســَ . فعــَ

ُ َعَلْيِه َوَسلاَا زََكاَط اْلِفْسِر َعْن ُكلِي َيِغرٍي وََكِبريٍ  ْن  َيلاة اَّللا اًعا مــِ ٍا َأْو يــَ ْن َأقــِ ٍَ َياًعا ِمْن يََعاٍم َأْو َياًعا مــِ ُحرٍي َأْو مَمُْلو
 (.يٍا ” . )متفق عليهَشِعرٍي َأْو َياًعا ِمْن مَتٍْر َأْو َياًعا ِمْن زَبِ 

ا كان إ لنيها كتد أُثىن ؛ ومن زاُث فهو خري ؛ و  15وقد حدُث  ُثار اإلفتاء امل رية قيمة زكاط الفسر هذا العام بـ  
هللا قد وســع عليــك فعليــك أن َّتــر  مــن ألــوُث امشــياء وأنف ــها ؛ وال تنظــر إىل الــدون؛   فــإن هللا عــز ولــل َيــا 

 معاع اممور   ويكره سف افها « ) احلاكا والسرباين(.
 !تسلا الفرُثو  امعلة من اْلنة ؟!وملا ا ترضة ابحلد امُثىن يف زكاط الفسر مع سعتك وغناَ ؛ ومع  لك  
لينا أن جنتهد وذتا هذه العألر ابمعما  ال احلة؛ فامعما  ابخلواتيا؛ يقو  اإلمام ابن حجر بعد  كــره حــديث عف

ويف احلــديث احلــرى علــة مداومــة القيــام يف العألــر امخــري إشــارط التهاُث الرسو  يلة هللا عليه وسلا يف العألــر:ُ  
 . ُ ) فتهللا البار (إىل احلث علة جتويد اخلامتة   ختا هللا لنا خبري  مني .

إن شهر رمضان قد عزم علة الرحيل  و  يبق منه إال القليل  فمن مــنكا أح ــن فيــه فعليــه التمــام  ومــن كــان فــرط 
 ا يــاحلً الي ــريط واملم  واســتوُثعوه عمــًَل فليختمــه ابحل ــا  فالعمــل ابخلتــام  فاســتمتعوا منــه فيمــا بقــة مــن الليــاع 

 وُثِيُعوه عند فراقه أبزكة ُتية وسَلم.يألهد لكا به عند امللك العَلم  و 
 ؛؛يختم بالباقيات الصالحات أعمالنايرزقنا ليلة القدر؛  وأن نسأل الله أن 
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