
2022مكتوبةرمضانفيجمعةاخرخطبة
مع اقتراب انتھاء الشھر الفضیل، یكثر طلب الطاعات من المؤمنین بما یزید عن األیام األخرى منھ، وذلك بسبب وجود الرحمة

والمغفرة في العشر األواخر، لوجود لیلة القدر المباركة فیھ، مما یستدعي تنبیھ الناس في خطبة الجمعة األخیرة عن ضرورة زیادة
ومكتوبة عن آخر جمعة وما یجب ھدایة الناس بھا.وفي مقالنا الیوم سوف نقدم خطبة كاملةالعبادات فیھا،

مقدمة خطبة آخر جمعة في رمضان
بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد � تعالى على نعمة الدین، والحمد � الذي علیھ توكلنا وبھ نستعین، والحمد � الذي نستھدیھ

وَنستغفره وإلى أمره نستكین، ونعوذ با� من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، فمن یھد هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ،
فاحمدوا هللا على فضلھ حمداً كثیرا، وسبحوا بحمده بكرة وأصیال، لھ الملك، ولھ األمر، وھو على كل شيء قدیر، ونشھد أن ال إلھ

إال هللا وحده ال َشریك لھ، ونشھد أن محمداً الطاھر األمین عبده ورسولھ، أما بعد:
خطبة اخر جمعة في رمضان

الخطبة األولى عن اخر جمعة في رمضان
فقد حبانا هللا عن باقي خلقھ بالعقل، وزین عقولنا بالحكمة، فبالعقل والحكمة اھتدینا إلى هللا تعالى، وبالعقل والحكمة یفرق اإلنسان

الحق والباطل، والخیر والشر، والجنة والنار، وما ینفعنا ویضرنا، فمن ضل عن طریق الجنة كان من الخاسرین، ومن اھتدى إلى
طریق الجنة كان من الفائزین، وقد أعد هللا كل الخیر لعباده وأسبابھ في ھذا الشھر الفصیل الذي شارف على نھایتھ، وأعاننا على

قضاء العبادات والطاعات بھ، فاختتموا شھركم بخیر العبادات، وأكثروا في ھذه األیام المباركة من الطاعات والصلوات � عز
وجل، وعلى سید الخلق -علیھ الصالة والسالم- وشفیعنا في الدنیا واآلخرة.

واعلموا عباد هللا أن خیر ما تختمون بھ أعمالكم في ھذا الشھر الفضیل ھو التزكیة عن أنفسكم وعن أموالكم وعیالكم، وإنما التزكیة
ھي بإخراج قدر معلوم مما وھبكم هللا من رزق، لُتفِرحوا بھ عبداً من عباد هللا المساكین والفقراء، وھذه الصدقة ھي واجبة على كل

مسلم ممن یمتلكھا وفاضت عن حاجتھ، ویتوجب على المسلم أن یخرجھا في أوقات معینة، وھا نحن ذا على مقربة من موعدھا، فبعد
بضع أیام قلیلة نستقبل وإیاكم عید الفطر السعید، أعاده علیكم وعلى أُمة المسلمین بالخیر وزوال الغمة، واعلموا أن زكاة الفطر ھي

ِهللا زكاَة{فرَض رسولُفرض من هللا عز وجل ونبیھ الكریم لتكون طھرة للصائمین، فعن عبدهللا بن عباس -رضي هللا عنھما- قال:
اِئِمُطھرًةالفِطِر َفِثواللَّغِومنللصَّ مھاويمنلینجیكمعلیكمهللافرضھاإنمافروضكمفيتقصروافال]،1[للمساكیِن}وُطعَمًةالرَّ

أنفسكم ولیكتب لكم بھا العفو والمغفرة.
واعلموا عباد هللا أن ربكم لرؤوف وعلیًم بأحوال عباده، وال یخفى علیھ من أمركم شیئاً، وال یكلف نفساً إال وسعھا، وھو الذي قال:

ُُیَكلُِّف{َال حاجتكم،عنفاضماوأخرجواهللا،رزقكمماإلىفاعمدوا]،2[اْكَتَسَبْت}َماَوَعَلْیَھاَكَسَبْتَماَلَھاُۚوْسَعَھاإِالََّنْفًساهللاَّ
فإن هللا ال یؤاخذكم إال بھا، وال تخرجوا مما یضر ببطون أھل بیتكم إن أخرجتموه، فصدقة الفطر ھي قدر معلوم من الطعام كما

ا ُنْخِرُج َزَكاَةأوصى بھا نبي هللا -علیھ الصالة والسالم، فعن أبي سعید الخدري -رضي هللا عنھ- قال: الفِْطِر َصاًعا ِمن َطَعاٍم، أْو{ُكنَّ
وصغیر،كبیركلعلىفرضھيالصدقةوھذه]،3[َزِبیٍب}ِمنَصاًعاأْوأقٍِط،ِمنَصاًعاأْوَتْمٍر،ِمنَصاًعاأْوَشِعیٍر،ِمنَصاًعا

َفَرَض َزكاَة الفِْطِر من{أنَّ رسولَ ِهللا صلَّى هللاُ علیھ وسلََّمورجل وامرأة، وعبد وحر، فعن عبدهللا بن عمر -رضي هللا عنھ- قال:
الحتىتأدیتھافيتتقاعسوافال]،4[الُمسلِمیَن}منأُْنَثىأوَذَكٍرعبٍد،أوُحرٍُّكلِّعلىَشعیٍرمنصاًعاأوَتْمٍر،منصاًعاَرَمضاَن

َ َیأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْإلِْحَساِن َوإِیَتاِء ِذي اْلقُْرَبٰى َوَیْنَھٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَكِرإِنَّتحرموا ثواب ھذا الشھر برمتھ، وتذكروا عباد هللا { هللاَّ
ُروَن}َلَعلَُّكْمَیِعُظُكْمَۚواْلَبْغيِ الرحیم.الغفورھوإّنھفاستغفروهولكمليهللاوأستغفرھذاقوليوأقول]،5[َتَذكَّ

اخر جمعة في رمضانالخطبة الثانیة عن
عباد هللا، إن أبواب الرحمة في رمضان فتحت، والشیاطین فیھا صفدت، واألعمال فیھا ثوابھا الجنة إذا بالخیر رفعت، ومن غفل عن

شھر رمضان وفضلھ فإن النار لھ نصبت، واعلموا عباد هللا إنما األعمال بخواتیمھا، فاختموا شھركم الفضیل بخیر ما یحبھ هللا من
أعمال أال وھي الزكاة، فھي طھرة لصیمكم، وكفارة للغوكم وزالتھم وأخطائكم، زواجبكم اتجاه أخوتكم في هللا والدین، وتذكروا عباد
هللا أن زكاة الفطر واجبة علیكم قبل صالة العید، حتى تنالوا ثوابھا وثواب الشھر الفضیل، فعن عبدهللا بن عباس -رضي هللا عنھما-

ُ علْیِھ وسلََّمقال: ِ صلَّى هللاَّ الِة{فرَض رسولُ هللاَّ اھا قبلَ الصَّ فِث وطعمًة للمساكیِن من أدَّ ائِم مَن اللَّغِو والرَّ َزكاَة الفطِر ُطھرًة للصَّ
اھاومنمقبولٌةَزكاةٌَفھَي الِةبعَدأدَّ دقاِت}مَنصدقٌةَفھَيالصَّ ].6[الصَّ

فحضروا ما استطعتم مما طابت بھ نفسكم حتى تقدموھا في سبیل هللا، واحرصوا على تقدیمھا في وقتھا، واخفظوا ماء وجھ من
تقدموھا لھم، فإن أفضل الزكاة عند هللا من كانت یده الیسرى لم تعلم ما فعلتھ یده الیمنى من خیر، واعلموا عباد هللا أن ربكم مطلع

ُ َعَمَلُكْمعلى أعمالكم وما تعلنون وما تسرون، قال هللا تعالى في كتابھ الحكیم: َوَرُسولُُھ َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ{َوقُِل اْعَملُوا َفَسَیَرى هللاَّ
وَن َھاَدِةاْلَغْیِبَعالِِمإَِلٰىَوَسُتَردُّ ُئُكمَوالشَّ أعمالكم،أاللكمفیھتشفعالیومهللا،إلىبھترجعونیوماًفاتقوا]،7[َتْعَملُوَن}ُكنُتْمِبَماَفُیَنبِّ

ٍةِمْثَقالََیْعَملْ{َفَمْن ٍةِمْثَقالََیْعَملَْوَمْن*َیَرهَخْیًراَذرَّ اَذرَّ بالصدقة،رمضانمناألواخرالعشرختامفرصةَفاغتنموا]،8[َیَره}َشّرً
لما لھا من أجر عند هللا وثواب عظیم، وال تكونوا من الخاسرین والنادمین.

خطبة اخر جمعة في رمضاندعاء



اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا لِي َوْلُیْؤِمُنواعباد هللا، قال هللا تعالى في كتابھ الحكیم: {َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِنِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ
وتضرعواالسماءإلىأیدیكموارفعواالمباركة،األیامھذهختامفيالدعاءمنوأكثرواالفرصةفاغتنموا]،9[َیْرُشُدوَن}َلَعلَُّھْمِبي

إلى هللا وألحوا في دعائكم إن هللا یحب إلحاًحكم في طلب الحاجة إلیھ، وإني داعیاً لي ولكم فأمنوا:
اللھمَّ اھِدنا فیَمن ھَدیَت وعاِفنا فیَمن عاَفیَت وتَولَّنا فیَمن تَولَّیَت وباِرْك لنا فیما أعَطیَت وِقنا َشرَّ ما قَضیَت إنَّك َتقضي وال●

ناَتباَركَتواَلیَتَمنَیِذلُّالإنَّھعلیَكُیقضى ].10وَتعاَلیَت"[ربَّ
َمَواِت● َمَواِت واألْرِض، وَلَك الَحْمُد أْنَت َربُّ السَّ ُم السَّ َمَواِت واألْرِض، وَلَك الَحْمُد أْنَت َقیِّ اللَُّھمَّ لَك الَحْمُد أْنَت ُنوُر السَّ

، ِبیُّوَن َحقٌّ ، والنَّ اُر َحقٌّ ، والنَّ ُة َحقٌّ ، والَجنَّ ، ولَِقاُؤَك الَحقُّ ، وَقْولَُك الَحقُّ ، وَوْعُدَك الَحقُّ ، أْنَت الَحقُّ واألْرِض وَمن ِفیِھنَّ
ْلُت، وإَلْیَك أَنْبُت، وِبَك َخاَصْمُت، وإَلْیَك َحاَكْمُت، َفاْغِفْر لي ما ، اللَُّھمَّ لَك أْسَلْمُت، وِبَك آَمْنُت، وَعَلْیَك َتَوكَّ اَعُة َحقٌّ والسَّ

ْمُت ْرُت،وماَقدَّ ].11أْنَت"[إالَّإَلَھالإَلِھيأْنَتأْعَلْنُت،وماأْسَرْرُتوماأخَّ
ْلَنا َما َال َطاَقَة● َنا َوَال ُتَحمِّ َنا َوَال َتْحِمْل َعَلْیَنا إِْصًرا َكَما َحَمْلَتُھ َعَلى الَِّذیَن ِمن َقْبلَِنا ۚ َربَّ ِسیَنا أَْو أَْخَطأَْنا ۚ َربَّ َنا َال ُتَؤاِخْذَنا إِن نَّ "َربَّ

اَواْعُفِۖبِھَلَنا ].2اْلَكاِفِریَن"[اْلَقْوِمَعَلىَفانُصْرَناَمْوَالَناأَنَتَۚواْرَحْمَناَلَناَواْغِفْرَعنَّ
وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، وسالم على المرسلین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ●

أجمعین.

خاتمة خطبة آخر جمعة في رمضان
عباد هللا، إن هللا یأمركم بالمعروف، َوینھاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي، فمن عمل صالحاً فقد فاز بمرضاة هللا تعالى، ومن ضل

سبیلھ، إنما ھو كان ألعوبة بیدي الشیطان، فال تجعلوا من أنفسكم أضحوكة الشیطان، واتقوا هللا فیما أمر، وانھوا عما نھى عنھ
وزجر، واعملوا لیوم ترجعون بھ إلى هللا، وما هللا بغافل عما تعملون، ولیس سواه رب رحیم بعباده، یجزي الحساب متى یشاء ومن

یشاء، ویمھل وال یھمل، وما فرصة التوبة في رمضان والعبادة فیھ إال بعض من كرم هللا الذي أفاض بھ على عباده، فاستغلوا
الفرصة بما أمھلكم خالقكم، فإن الحیاة قصیرة والموت ال یأتي بمشورة أحد، إنما یأتي بأمر خالقكم، واعلموا أن العبرة في خواتیمھا،

فاختموا عباداتكم في رمضان بالصدقة، وطھروا صیامكم بالزكاة، وأقول قولي ھذا وأستغفر هللا لي ولكم، أقم الصالة أثابنا وأثابكم
هللا.
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