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  ِالدليل. كرِ مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 الخطبة األولى
ِ، َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه  ِ ِمْن ُشُروِر َأْنُفِسَنا َوَسيِ َئاِت أَْعَماِلَنا، َمْن َيْهِد َّللاَُّ إنَّ اْلَحْمَد َلِلَّ ونستهديِه َوَنْسَتْغِفُرُه، َوَنُعوُذ ِبَاَلِلَّ

ُه، َوَنْشَهُد َأنَّ نبي نا َشِريَك لَ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضِلْل َفَلْن َتِجَد َلُه َوِليًّا ُمْرِشًدا، َوَنْشَهُد َأْن ال إَلَه إالَّ َّللاَُّ َوْحَدُه ال 
يِن ُكلِ   ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه، وصفيِ ه وخليله، َأْرَسَلُه هللا ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِ  ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِ  ِه، َوَلْو َكِرَه ُمَحمَّ

لين ومن سار اْلُمْشِرُكوَن، فصلوات ربِ ي وسالمه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر ِ   الُمحجَّ
على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أمَّا بعد إخوة اإليمان ها قد وصلنا لتدبِ ر أواخر آيات الصيام، إذ 

 جض مص  خص حص مس خس حس جس ُّٱ ل هللا تعالى وهو أحكم القائلين:يقو 
 لك خك حك جك  حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ  حط مض خض حض
ة وها قد حان الوداع وآذن الشهر بالرحيل1٨6 - 1٨5البقرة:  َّ  حل جل مك  .، ها قد اقترب كمال الِعد 

ل الشهر وا لهفاه وانصرما    واخُتصَّ بالفوِز في الجنَّات من َخدما… ترحَّ
 مثلي فيا ويحه يا ُعْظَم ما ُحِرمَ …   وأصبح الغافل المسكين ُمنكِسرا     

 تراه يحصد إال  الهم  والنَّدما…     فما     من فاته الزرع في وقت الِبذار 
 في شهِره وبحبل هللا معتصما…   طوبى لمن كانت التقوى بضاعَته     

ق  إخوووة اميمووان: وهللا إن هااا لنعمااةظ ُعظمااى وِمنحااةظ كباارى أن بلََّغنااا هللا رمضااان وقااد كن ااا بااا م  القريااِب نتشااو 
، وِعشنا في نفحاته. لحظاتظ مارَّت مارور الطياف، ولمعات لمعاان البارق للقائه، فأطال هللا أعمارنا فتنعمنا ببهائه

 ...فطوبى لمن نال الرحمة والمغفرة والِعتَق من الن ار
.. طااوبى للصااائم الصااادق .طااوبى لماان خاارج ماان شااهره بفضااائل الخصااال، مباارأًة صااحائفه ماان ساايئات ا عمااال

وََّة اإلرادة والعزيماِة علاى كال خيار، وتعلَّام تقاوى المحتسب، الذي استلهم الدرو  مان مدرساة رمضاان، اساتلهم قا
 .هللا في كل  حين

م سااالوكه، وهاااذ ب نفساااه فغااادا الصاااوم لنفساااه ِحصاااًنا حصااايًنا مااان الاااذنوب وا ثاااام وِحماااى ُمباًحاااا  طاااوبى لمااان قاااوَّ
فقااد تمن ااى  للمحاساان والمكااارم، فاارقَّ قلبااه، وَصااُلحْت نفسااه، وتهااذَّبْت أخالقااه فااي هااذه فااي الاادنيا، أمااا  فااي ا خاارة

ورنُن  المؤمنون الصائمون على هللا تعالى ما وعدهم به رسوله، إذ قال صلوات رب ي وساالمه علياه:  وياام  واالُ  )الص ِّ
وووا    ُ يا ُ وا َِّ ووع ِّاننِّي فِّيوو َ  الطعااوواما فاشا ناانت وو ب ِّ ما َن را ووياام  أا وووا  الص ِّ  ُ ووةُِّ يا ُِّيااما ما ال ووون وودِّ يا ااانِّ لِّلناابن ووعا وورنُن  ما ياشن ما الُ  َ  النعووون ناانت وو

ع ِّان  لِّ فاشا ااانِّ بِّاللعين عا ُ قاااا: فاياشن َِّ  ]والحديث صحيحظ رواه أحمد[. (نِّي فِّي
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وياام ُ :  -عزَّ وجالَّ  -وفي الحديث الُقدسيِ  الذي رواه البخاريُّ ومسلم يقول هللا  َ  إَِّّع الص ِّ ما لاو لُّ عامالِّ ابننِّ ُدا " ك 
 َِّ زَِّ بِّ َ  لِّي واأناا أجن   ..."فاإنع

انٍف . قاااا هللا تاااوالاى: وفي رواية لمسلم:  ئاةِّ ضِّ مِّ اِّ بن ا إِّلاى سا ثاالِّها رِّ أمن ما يضاعاف  ُ الحسنة  بِّااشن لُّ عامالِّ ابننِّ ُدا " ك 
  " َِّ زَِّ بِّ َ  لِّي واأناا أجن ما فاإنع ون  إَِّّع الصع

ذا كان ا جر  مان الارحمن الحنَّاان المنَّاان فياا بشارى وياا من العظيم الكاريم ، إذا كاان ا جار  -أيها السادة  -وا 
طوبى لمن بذل الجهد وصبر ليكون من أهل ذلك ا جر... أما من أتبع نفسه هواها، وتمن ى على هللا ا مااني، 
فأضاع لياالي رمضاان المباركاة فاي لهاوص ومعصاية، وأمضاى نهااره فاي ناومص وغفلاة، لام يارَع للشاهر حرمتاه  تجارَّأ 

هاااره فااي المشاااحنات وليلااه علااى مااا فااي التلفاااز ماان قنااوات، فااذاك فليبِكااي علااى عظاايم علااى الحرمااات فقضااى ن
صالى هللا علياه  -حسرته، وليساَع الساتدراك ماا فاتاه فيماا تبقَّاى، لائال يكاون ممَّان قاال فايهم الصاادق المصادوق 

راائِّيل  : -وسلم  بن وف   –عليَ السالم  –) أاتاانِّي جِّ وما أانن ُ راغِّ معد  َ   فُاا: ياا م حا ورن لاو لاومن ي رنعا وانا فا ماضا را ا را ونن أادن ٍٍ ما ورِّ امن
) لنت  ُمِّينا ُ قاا: فاُ  : ُمِّينا ه  هللا ُ ق لن اادا  ]والحديث رواه ابن حب ان والحاكم، وقال: صحيح اإلسناد[. فاأابن

تااب هللا هنيًئا لمان … فهنيًئا لمن أحسن في رمضان فتقرب إلى هللا فيه بالصالحات، وكفَّ النف  عن السيئات
عليه، ورضي عنه، وأعتقه من النار، ووا حسرتاه على شخص أدرك رمضان ولم ُيغَفر لاه!!.. وا حسارتاه علاى 

 !.. وخلَف الشهوات يلهثون يسرحون... في القربات يفرِ طون!!أنا ص دخل رمضان وخرج، وهم في َغيِ هم 

حاق  للصاادقين أن  أن يبكاوا علاى فاراق لياالي إخوة اإليمان: حق للصادقين أن يبكوا على فاراق الشاهر الكاريم، 
رمضااان الزاهاارة... حااقم للمااؤمنين أن يبكااوا علااى فااراق أيَّااامص ُصاافِ دت فيهااا الشااياطين ، حااقم لهاام أن يحزنااوا علااى 
 فراق تلك ا يَّاِم التي ولَّْت مدبرة، وتتابعت مسرعة، فكانت ِسجالَّتص مطويَّة، وخزائن ُمغلقة على ما أودعنا فيها 

ااا تكااون شاااهدًة لنااا أو تكااون شاااهدة علينااا حااين ينااادي هللا بنااا يااوم القيامااة: ووال ك من  فإم  ما وويا أاعن َِّ ووا  َُ إِّنعما ووادِّ با ووا عِّ ) يا
لِّوو ا فاووالا يا  وورا  ا ين وودا غا جا وونن وا ما وودِّ هللااُ وا ما لنياحن وورهللاا فا ين وودا خا جا وونن وا َاوواُ فاما من إِّيعا ف ِّوويك  ا لاك وومن ث وومع أ وا وويها صِّ َ  (ل ووومانع أ حن وو سا  إَِّّع ناعن

 ]والحديث رواه مسلم[.

 ويحصد الزارعون ما زرعوا…   غًدا توفَّى النفو  ما كسبت 
ن أساؤوا فلبئ  ما صنعوا… فإن أحسنوا، أحسنوا  نفسهم   وا 

ي اكم في زمرة عباده الصالحين، قال هللا تعالى وهو أحكم  ي اكم من رقدة الغافلين وحشرني وا  أيقظني هللا وا 
أقول هذا القول ، 15الجاثية:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي  ىهيه مه جه ين ُّٱن: القائلي

 وأستغفر هللا لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
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 :الخطبة الثانية

 فااي ختاااِم مدرسااة الصاايام، فااي ختاااِم هااذه عباااد هللا :الحمااد و وكفااى وصااالًة وسااالًما علااى عبااده الااذي اصااطفى
المدرسااة التااي تعلمنااا فيهااا الشااعور بمشاااعر العطشااى والجااائعين، هااذه المدرسااة التااي تعلَّمنااا فيهااا معنااى صاابر 
الصابرين، ومعنى ِحرمان المحرومين. معنى جوِع الجاائعين، فاي ختاام هاذه المدرساة التاي رب اناا هللا تعاالى فيهاا 

ااًة يجااوع أبناؤهااا مًعااا ويفطاارون مًعااا ويقومااون مًعااا، وماان ثاام   علااى أن نستشااعر معنااى ااًة واحاادة  ُأم  أن نكااون أم 
اَنن:  -صلى هللا عليه وسلم  -يفرحون مًعا لقوله  )للصائم فرحتانُ فرحة عند فيما رواه أصحاب الصحاح والسُّ

 .فِّطنرهُ وفرحٌة عند لُاءِّ رب َِّ(

اا حصال مان تقصاير فاي صايامنا، وتكاون ساببا  اة بطاعاةص وقرباة تكاون ُطهارًة لناا عم  وقد أمر هللا تعالى هاذه ا م 
ِدهم( أال وهاااي زكااااة الِفطااار، ففاااي الحاااديث  الشاااتراك جمياااع المسااالمين فاااي الفااارح )غنااايِ هم وفقياااِرهم، آِماااِنهم ومشااارَّ

وا  َّللاعِّ َقااَل:   –َرِضَي هللُا َعْنُهَما  -الحسن الذي رواه أبو داود وابن ماجه َعِن اْبِن َعبَّا ص  س  ضا را صلى  -" فارا
والاةِّ  -هللا عليَ وسلم  ولا الصع َاوا قابن ا ُ مانن أادع اكِّينِّ ط انماةهللا لِّلنماسا فاثِّ وا ائِّمِّ مِّنا اللعرنوِّ واالرع راةهللا لِّلصع اةا النعِّطنرِّ ط هن ويا  زاكا فاهِّ

َاا باان  ا مانن أادع ب ولاٌة وا ُن اٌة ما ".زاكا قااتِّ دا قاٌة مِّنا الصع دا الاةِّ فاهِّيا صا  دا الصع
ه ماا  -وفي البخاَر عانِّ ابننِّ ع مارا  يا هللا  عانن ضِّ ووا  هللاِّ  –را س  ضا را واةا  -صولى هللا عليوَ وسولم  -قاااا: " فاورا زاكا

يٍر  اِّ ا مِّنن شا اعهللا ٍر أاون صا ا مِّنن تامن اعهللا رِّ  ن[]وذاك كان طعامهم وقوتهم ذاك الزماالنعِّطنرِّ صا ُ واالو عكا ور ِّ ودِّ واالنح  لاى الناابن عا
وجِّ النعاسِّ إِّلاى الصع  ر  لا خ  ى قابن دع ا أانن ت ؤا ُ واأامارا بِّها لِّمِّينا يرِّ واالنكابِّيرِّ مِّنا النم سن رِّ ثاىُ واالصع ةِّ"وااألن نن  الا

يهاا اإلنساان عان واجباة علاى كال مسالمص  صاغيًرا كاان أو كبياًرا ذكارًا أ -أيُّهاا ا ِحبَّاة  –فزكاة الفطار  و أنثاى، يؤدِ 
يته وآبائه العجاائز، وشارو وجوبهاا أن يملاك ماا يفايا عان حاجاتاه وحاجاات  نفسه وعمَّن يعولهم من أوالده وذرِ 

ورِّ  -صلى هللا عليه وسالم  -من يعولهم ا صليَّة )التي البدَّ منها( يوم وليلة العيد، لقوله  قاةا إَِّّع عانن ظاهن دا )َّا صا
ووى( نهللا خاااري[، فماان ملااك مااا يزيااد عاان حاجااات ماان يعااولهم يااوم وليلااة العيااد، ولااو كاناات الزيااادة ماان زكااواتص ]الب غِّ

 ُدفعت له، ولو كانت الزيادة من موادص إغاثيَّةص ومعوناتص أتته فتجب الزكاة عليه.
) كنعوا قال:  -عنه رضي هللا  -ففي البخاريِ  ومسلم من حديِث أبي سعيدص الخدِريِ   -أيُّها السادة  –أمَّا مقدارها 

رِّج  في عهدِّ النبي   يوما العطرِّ صاعاهللا من طاام(  -صلى هللا عليَ وسلم  -ن خن
، البرغاال،  ِخرونااه )الحنطااة، ا ُرزُّ ااا يأكلونااه ويدَّ والمقصااود بالطعااام ُكاالُّ مااا كااان ماان غالااب قااوت أهاال البلااد مم 

مكيااالظ يختلااف وزنااه ماان  –أيُّهااا ا حبَّااة  –اع العااد ، ... ومااا شااابهها( ُيخااَرُج منهااا صاااًعا عاان كاالِ  فاارد، والصاا
ةص  خاارى، وهااو بالنساابة للمااواد الغذائيااة التااي تعتباار قوًتااا فااي بالدنااا يتااراوح تقريًبااا بااين )اثنااين إلااى ثالثااة كيلااو  مااادَّ

( ممَّا ذكرنا خرج من الخالف وأخذ با حَوو وبرئت ذمَّته بإذن هللا  .غرامات(. فمن أخرج )ثالثة كيلو غراماتص
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وقد أجاز السادة الحنفيَّة دفعها بالقيمة إن كان في ذلك منفعةظ للفقير، فمقِصد الشاِرع إغناء الفقير في العيد، 
ت ليبيعها بأقلَّ من  يَّاتظ كثيرةظ متماثلة من موادص تموينيَّة فيذهب للمحالَّ ولي  مقصود الشرع أن تأتَي الفقيَر كمِ 

، ولهذا أجازوا دفع ا لقيمة له، والمقصوُد قيمُة ما ذكرنا من مواد، وهي بتقدير الهيئات الشرعيَّة ثمنها الحقيقي 
، وهذا ُيخرجه الفقير الُمعدم، أمَّا ميسور الحال  هذا العام ال تقلُّ عن / ثالثمائة ليرة سورية / عن كل شخصص

 مث ُّٱد عن حاجته فا فال أقلَّ من ِضعف هذا الرقم بل ضعفيه، ومن لم يملك فليخرج من الطعام والقوت ما زا

 .2٨6البقرة:  َّجخ مح جح مج  حج

 مي زي ري ُّٱولتخرجها أخ اإليمان َطي بة بها نفسك، وال تبخل على نفسك، ولتخَتر ا طيب وا نفع 

 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل ُّٱفإنَّها في العام مر ة، وهللا تعالى يقول  267ُالبقرة:  َّ ىي ني

 2٠المزمل:  َّٰى ين

اار، وال بااأ  أن ُتخااَرج قباال العيااد بيااومص أو بيااومين، وال  : فقباال صااالة العيااد إن تيسَّ ااا وقاات إخراجهااا الُمسااتحب  أم 
ب ولاٌة ) -ليه وسالم صلى هللا ع -يجوز تأخيرها عن صالة العيد لقول النبيِ   ُن اٌة ما الاةِّ فاهِّيا زاكا لا الصع َاا قابن ا مانن أادع

) قااتِّ ودا ونا الصع قاٌة مِّ ودا ويا صا والاةِّ فاهِّ َاا بااندا الصع ا مانن أادع ... وزكااة الفطار كزكااة الماال مان حياث عادم جاواز أدائهاا وا
 بائااك وال  باااء آبائااك فأولئااك حااال فقاارهم  صاالص وال لفاارع فااال يجااوز أن تعطيهااا  بنائااك وال  بناااء أبنائااك وال 

 نفقتهم واجبةظ عليك من غير الزكاة.

 
أذكركم ونفسي بتلك العبادة التي يختم بها المسلم شهره ويستقبل بها عيده...  -أيُّها ا حبَّة  -وقبل أن أختم 

 خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس ُّٱتلك هَي عبادة التكبير: 
ظهارا  1٨5ُالبقرة:  َّ فال بد  لنا رجااًل من أن نجهر بالتكبير في ا سواق والبيوت والطرقات، تعظيًما و وا 

للشعائر، أما النساء فُيكبِ رن سرًا، ووقت التكبير من بداية ليلة العيد )عند غروب شمِ  آِخِر يومص في رمضان( 
الرجال والنساء  -صلى هللا عليه وسلم  -الصالة التي أمر رسول هللا ة عيد العطرُ تل  وع في صالإلى الشر

بإخراج من  -صلى هللا عليه وسلم  -بحضورها، فلعظيم هذه الشعيرة ولما فيها من معانص مهمَّة أمر رسول هللا 
 :  -رضي هللا عنها  –ة لي  من عادتهنَّ الخروج من النساء ليحضرَن صالة العيد، وحين قالت له أم عطيَّ 

ولذا استحب  " لِّت لبِّسها أختها من جلبابها " :-روحي فداه  –يا رسوا هللا إحدانا َّ يكون لها جلبابُ قاا 



 6من  6الصفحة  أحكام صدقة الفطر وصالة العيد –وداع رمضان دروٌس وعبر  :الجمعة خطبةعنوان 
 

 

جماهير أهل العلم الخروج لها، حتَّى الِحيَّا يشهدن دعاء الخير ودعوة المسلمين ولكن يعتزلن ُمصلَّى 
 المسجد فال يجلسن فيه بل يُكنَّ قربه.

أن نخرج إلى صالة العياد رجاااًل ونسااء، ِصاغاًرا وكباارا، تعبُّادا و عازَّ وجال وامتثااال  -أيُّها السادة  –فحريم بنا 
 مر رسوله، وابتغاًء للخير ودعوة المسلمين، فكم فاي ذلاك الُمصالَّى مان خيارات تنازل وجاوائَز مان الاربِ  الكاريم 

 .َتحُصل ودعواتص طيباتص ُتقَبل

داوم عليهاا ونقلهاا عناه صاحبه  يتااَود صوبيحة يووم الايود أموورهللااُ -صولى هللا عليوَ وسولم  -ولُد كوان نبيُّنوا 
ى فيها بنبيِ ه، فمن ذلك أن يأكل قبل خروجه لصالة عياد الفطار تْمارات يكان  أول  :الكرام، حريم بالمسلم أن يتأسَّ

 ما يأكل، وأن يأُكَلهن وترًا، ثالثًا أو خمًسا أو سبًعا أو أكثر من ذلك وترًا.
وا فضل أن يأُكَلهن عند خروجه للصالة، وأن يأتي للمسجد من طريق ويعود مان طرياق آخار، كماا كاان يفعال 

الة العيااد صااالةظ مشااهودة تشااهدها المالئكااة الكاارام، وعلااى المااؤمن أن فصاا -صاالى هللا عليااه وساالم  -رسااول هللا 
يبااادر بااالخروج إلااى الُمصاالَّى ماان بعااد صااالة الصاابح ليحصاال لااه الااُدنوُّ ماان اإلمااام وانتظااار الصااالة، فهااو فااي 

 .صالة ما انتظر الصالة

وج طالباة الرحماة والقباول مان هللا وليخُرِج الرجال ُمتنظفين متطيبين البسين أحسن ثيابهم ... أمَّا النساء فماا أحا
 أن تخرج بلبا  نظيفص خال من المخالفاِت الشرعيَِّة.

فتتحرى المؤمنُة الخروَج بِحشَمةص وأدب، بال تبرُّجص وال طيبص وال زيناة، وتتجنَّاب مخالطاة الرجاال، عساى هللا تعاالى 
قبَل صالتنا وصيامنا، فما أدرانا مان منَّاا أن يكشف عنَّا ما حلَّ بنا وأن يستجيب دعاءنا وأن يبارك جمعنا وأن ي

 سيبقى لرمضان المقِبل
 

ْبِر َيْتَبُعُه ***   َهْل ِمْن َسِبيلص ِإَلى ُلْقَياَك َيتَِّفقُ   َيا َراِحاًل َوَجِميُل الصَّ
 َما َأْنَصَفْتَك ُدُموِعي َوْهَي َداِمَيةظ  *** َواَل َوَفى َلَك َقْلِبي َوْهَو َيْحَتِرقُ 

 
قبل منَّا بجاوِدك وكرِماك ماا كاان صاالحا، وتجااوز عنَّاا بكاريم عفاوَك ماا كاان طالًحاا واغفار لناا وللمسالمين اللهم ا

نوا  ... إني داعص فأمِ 


