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وداع رمضان وأحكام زكاة لفطر
ممخص الخطبة

ٔ -توديع رمضان -ٕ .ذم التفريط في مواسم الطاعات -ٖ .الحث عمى اغتنام ما بقي من

رمضان -ٗ .ألم فراق الشير -٘ .من أحكام زكاة الفطر -ٙ .الحث عمى المداومة عمى الطاعة.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :عباد اهلل ،كنا باألمس القريب نتمقى التياني ونبارك لبعضنا بدخول شير رمضان المبارك

ىذا الموسم العظيم لممسممين ،وىا نحن اآلن عمى مشارف وداعو ونتمقى التعازي عمى فراقو ،وىذه

الجمعة ىي آخر جمعة في ىذا الشير المبارك ليذا العام ،فسبحان مصرف الشيور واألعوام ومدبر
الميالي واأليام ،وسبحان الذي كتب الفناء عمى كل شيء وىو الحي القيوم الدائم الذي ال يزول ،الَِّذي
ِ ِ
َّ
ور [الفرقان .]ٕٙ:فال إلو إال اهلل كم من الذين
َن َي َّذ َّك َر أ َْو أ ََر َاد ُش ُك ًا
َج َع َل المْي َل َوالنَّيَ َار خْم َفةً ل َم ْن أ ََر َاد أ ْ
يتمنون حضور ىذا الشير ولكن حال بينيم وبينو ىادم المذات ومفرق األحباب والجماعات ،وكم من

قدر وال وزًنا ،سير بالميل عمى المحرمات أو المكروىات ،ونوم
الذين حضروه ولكنيم لم يقيموا لو ًا
بالنيار عن الذكر والتالوة وجميع الطاعات ،قد بمغوا الغاية في التفريط بأثمن األوقات ،أال يعمم كل

مفرط في ىذا الموسم العظيم أنو ربما يأتيو رمضان القادم وىو تحت أطباق الثرى؟! فيل ينفع الندم
ب ْارِج ُع ِ
ال َر ِّ
ص ِال ًحا
ت قَ َ
ون لَ َعمِّي أ ْ
َح َد ُى ْم اْل َم ْو ُ
اء أ َ
َع َم ُل َ
عمى التفريط بعد فوات األوان؟! َحتَّى ِإ َذا َج َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون [المؤمنون .]ٔٓٓ ،99:يقول
يما تََرْك ُ
ت َكال ِإنَّيَا َكم َمةٌ ُى َو َقائمُيَا َو ِم ْن َوَرائ ِي ْم َب ْرَزٌخ إلى َي ْوِم يُ ْب َعثُ َ
فَ
المفرطون بعد الموت إذا أروا الحسرات عمى التفريط ،يقولون :ربنا أعدنا إلى الدنيا فسوف نجتيد

باألعمال الصالحة ،بالصالة والصيام والقيام والصدقة وال نفرط في شيء أبدا ،فيل يعودون؟ ال واهلل،

بل ىم مرتينون في حياة برزخية ،إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار والعياذ

تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
باهلل من ذلك .فمو كان أىل القبور ينطقون لقالوا لألحياءّ :
وأوصيكم ونفسي المقصرة باغتنام ما بقي من ساعات ىذا الشير ،فما بقي منو إال القميل ،فاجتيدوا

رحمكم اهلل ،وارفعوا أكف الضراعة إلى اهلل ،وادعوه مخمصين لو الدين؛ لعمكم أن توافقوا ساعة إجابة،

فتكون سعادتكم في الدنيا واآلخرة.

أييا اإلخوة في اهلل ،إن رمضان قد عزم عمى الرحيل ،ولم يبق من ساعاتو إال القميل.

سالم من الرحمن كل أوان…عمى خير شير قد مضى وزمان
لئن فنيت أيامك الغر بغتة…فما الحزن من قمبِي عميك بفان
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تحن ،ومن ألم فراقو تئن ،وكيف ال وقد
أييا اإلخوة في اهلل ،إن قموب الصالحين إلى ىذا الشير ّ
نزلت فيو رحمة رب العممين؟! كيف ال تدمع عمى فراقو عيون المحبين وىم ال يعممون ىل يعيشون
حتى يحضرونو مرةً أخرى أم ال يعيشون؟!

ىن دموع
أياما مضت ولياليا…خمت فجرت من ذكر ّ
تذكرت ً
أال ىل َليا من الدىر عودة؟!…وىل لي إلى وقت الوصال رجوع؟!
وىل بعد إعراض الحبيب تواصل؟!…وىل لبدور قد أفمن طموع

نعم وهلل يا إخوة اإلسالم ،إن القموب لتحزن عند فراق ىذا الحبيب ،شير الصيام والقيام ،شير المحبة

واأللفة شير الرحمة والغفران ،شير البركة وانشراح الصدور ،شير رفع أكف الضراعة إلى اهلل ،شير

العبرات والبكاء من خشية اهلل ،فكم من معرض عن اهلل عاد إلى اهلل في ىذا الشير ،وكم من إنسان

ٍ
مستوجب دخول النار أعتقو اهلل من دركاتيا ،نسأل اهلل أن يجعمنا واياكم من العتقاء من النار.

أييا المؤمنون ،وان مما شرع اهلل لكم في ختام ىذا الشير المبارك صدقة الفطر لتكون آية عمى

الشكر وسببا لتكفير اإلثم والوزر وتحصيل عظيم األجر وطعمة لممساكين ومواساة لفقراء المسممين،

وىي زكاة بدن تمزم كل مسمم يفضل عن قوتو وقوة أىمو ومن تمزمو نفقتيم ،وىي صاع من طعام

تخرج عن الكبير والصغير والذكر واألنثى والحر والعبد من المسممين ،وخصيا رسول اهلل من القوت

ألنو ىو الذي تحصل بو المواساة ،فتخرج من قوت البمد ،وان كان من األنواع المنصوصة فيو

أفضل ،ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو قال :كنا نعطييا ـ يعني صدقة الفطر ـ
في زمان رسول اهلل صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب.

فاألفضل االقتصار عمى ىذه األصناف المذكورة ،فإن لم توجد يخرج من بقية أقوات البمد ،فإن

المقصود مواساة الفقراء وسد حاجة المساكين يوم العيد لقولو (( :أغنوىم في ىذا اليوم عن
ِ ِ ِ
ُّون [آل عمران.]9ٕ:
الطواف)) ،ولكن تذكروا قول اهلل عز وجلَ :ل ْن تََنالُوا اْلبِ َّر َحتَّى تُْنفقُوا م َّما تُحب َ
نصفا تقر ًيبا ،وأفضل
عباد اهلل ،المقدار الواجب من زكاة الفطر صاع ،وذلك يساوي حوالي كيموين و ً
وقت إلخراجيا بعد غروب شمس ليمة العيد ،ويجوز إخراجيا قبل ذلك بيوم أو يومين ،وال يجوز

تأخيرىا عن صالة العيد ،وتدفع لمستحقييا من أصناف الزكاة الثمانية ،وأوالىم الفقراء والمساكين.

فاتقوا اهلل عباد اهلل ،وتقربوا إلى اهلل بما شرع لكم ،وتذكروا أن اآلجال قواطع اآلمال ،واستحضروا
س ما ع ِمَم ْ ِ
ت ِم ْن
ض ًار َو َما َع ِمَم ْ
ت م ْن َخ ْي ٍر ُم ْح َ
سرعة الوقوف بين يدي الكبير المتعالَ ،ي ْوَم تَ ِج ُد ُك ُّل َن ْف ٍ َ َ
ُسوٍء تَ َوُّد لَ ْو أ َّ
وف بِاْل ِع َب ِاد [آل عمران.]ٖٓ:
يدا َوُي َح ِّذ ُرُك ْم المَّوُ َن ْف َسوُ َوالمَّوُ َرُء ٌ
َم ًدا َب ِع ً
َن َب ْي َنيَا َوَب ْي َنوُ أ َ

أقول قولي ىذا ،وأستغفر اهلل لي ولكم.

-------------------------

الخطبة الثانية
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أما بعد :عباد اهلل ،إنكم اآلن في ختام الشير ،ولم يبق منو إال القميل ،فمن كان في شيره مسيئا

نصوحا ،وليمج باب التوبة ما دام مفتوحا ،قبل غمق الباب وطي الكتاب.
فميتب إلى اهلل توبة
ً
إخوة اإليمان ،اعمروا المساجد بالمحافظة عمى الصموات وحضور الجمع والجماعات والتزود من

النوافل وجميع الطاعات ،وتذكروا قول المصطفى (( :من صام رمضان ثم أتبعو ستًا من شوال كان
كمن صام الدىر)).

ومن فضل اهلل عمينا أن شرع لنا في ختام ىذا الشير المبارك عبادات نتزود بيا من اهلل قرًبا ونعمل
شكرا ،فمن ذلك التكبير ليمة العيد إلى صالة العيد ،وصفتو :اهلل أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل واهلل
بيا ً

ويسر بيا النساء،
أكبر وهلل الحمد ،وذلك في المساجد واألسواق والبيوت وغيرىا ،يجير بيا الرجال ّ
وىذه السنة قد أميتت عند كثير من المجتمعات.
الميم اجعمنا عندك من المقبولين ،وال تردنا خائبين ،واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين.

عسى وعسى من قبل وقت التفرق…إلى كل ما نرجو من الخير نرتقي

فيجبر مكسور ويقبل تائب…ويعتق خطاء ويسعد من شقي
َ
عباد اهلل ،إن اهلل يأمرنا بالعدل واإلحسان وايتاء ذي القربى...

