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مقدمة خطبة الجمعة عن زكاة الفطر

بسم هللا الرحمن الرحیم إن الحمد � تعالى، نحمده ونستعین بھ ونستھدیھ ونشكره ونستغفره ونتوب إلیھ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا
وسیئات أعمالنا، ومن یھد هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، فالحمد � على ما ھدانا وتاب علینا ولم یجعلنا من المغضوب
علیھم والضالین، إذ أرسل إلینا خیر خلقھ المصطفى الطاھر األمین، فسالم على المرسلین ومن اتبع ھذا الدین، ونشھد أن ال إلھ إال

هللا وحده ال شریك لھن فالحمد لھ والنعمة لھ والملك لھ، ونشھد أن محمداً الطاھر األمین عبده ورسولھ، وأما بعد:
خطبة الجمعة عن زكاة الفطر

الخطبة األولى
اخوتي في هللا، قد من هللا علینا بفضل عظیم، إذ جعل لنا في رمضان مخرجاً للعابدین الصائمین المحتسبین، شھر رمضان الذي تكثر

فیھ الخیرات، وتتجمع فیھ المبرات، وتؤجر فیھ كل العبادات، فاتقوا هللا فیما أمر، وانھوا عما نھا عنھ وزجر، فأقیموا الصالة، وآتوا
االزكاة، وأعدوا أنفسكم إلى یوم ترجعون فیھ هللا، قال هللا تعالى َالَة َوِممَّ ِئَك ُھُم اْلُمْؤِمُنوَن{الَِّذیَن ُیقِیُموَن الصَّ َرَزْقَناُھْم ُینفِقُوَن * أُوَلٰ

ِھْمِعنَدَدَرَجاٌتلَُّھْمَۚحّقًا الهللاإنهللا،فيإخوتكمحقتبخسواوالأموالكممنهللاسبیلفيفأنفقوا]،1َكِریٌم}[َوِرْزٌقَوَمْغفَِرةٌَربِّ
ِھْم َوَال َخْوٌف{الَِّذیَنیضیع أجر المحسنین، وتذكروا قول هللا تعالى ا َوَعَالِنَیًة َفَلُھْم أَْجُرُھْم ِعْنَد َربِّ َھاِر ِسّرً ُیْنفِقُوَن أَْمَواَلُھْم ِباللَّْیِل َوالنَّ

].2[َیْحَزُنوَن}ُھْمَوَالَعَلْیِھْم
إخوتي في هللا، ھا ھو شھر رمضان الفضیل شارف على نھایتھ، فاختموا شھركم بخیر العبادات، واجعلوه فرحة على كل المسلمین،
فاخرجوا من أموالكم مما رزقكم هللا حتى تزكوھا وتزكوا أنفسكم، فما اكتمل الخیر في رمضان دون اإلنفاق على الیتامى والمساكین

وذوي القربى، فھذا ما أمرنا بھ هللا، وحضنا علیھ المصطفى، فإنھا تصب في جوھر اإلسالم ولبھ، وھي واجبة على كل مسلم
رسولَ ِهللا صلَّى هللاُ علیِھ وسلَم فرض زكاَة الفطِر من رمضاَن صاًعا من: {أنومسلمة، فعن عبدهللا بن عمر -رضي هللا عنھما- قال

وأدواوالرسول،هللاوأطیعوابھ،أمرتممافافعلوا]،3[المسلمیَن}منأنثىأوذكٍرعبٍدأوحرٍّكلِّعلىشعیٍرمنصاًعاأوتمٍر
اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنفِقُوا{َلْن َتَنالُواالزكاة حتى تنالوا البر، واعلموا أن هللا مطلع على نیاتكم وأعمالكم في سركم وجھركم، وھو الذي قال:

ا ََفإِنََّشْيٍءِمْنُتْنفِقُواَوَماُتِحبُّوَنِممَّ ].4[َعلِیٌم}ِبِھهللاَّ
ُُیَكلُِّف{َالهللا،فياخوتي وقدأمركم،منتیسرماإالهللایؤاخذكمفال]،5[اْكَتَسَبْت}َماَوَعَلْیَھاَكَسَبْتَماَلَھاُۚوْسَعَھاإِالََّنْفًساهللاَّ

وجبت الزكاة على غنییكم أو میسور الحال منكم وهللا مطلع على ما تملكون وما تعلنون وما تسرون، وزكاة الفطر إنما ھو مقدار
ا ُنْعِطیَھاصغیر یدفع بالًء كبیر ویؤجر صاحبھ بثواب عظیم، فعن أبو سعید الخدري –رضي هللا عنھ- قال: في َزَماِن النبيِّ َصلَّى{ُكنَّ

مماوكیلوھازكاتكم،إلىفبادروا]،6[َزِبیٍب}ِمنَصاًعاأْوَشِعیٍر،ِمنَصاًعاأْوَتْمٍر،ِمنَصاًعاأْوَطَعاٍم،ِمنَصاًعاوسلََّمعلیھهللاُ
في قدر ذلك من معلومكم في ھذه األیام وال تبخسوا فیھا إن هللا ال یضیع أجر المحسنین، وأخرجوھا قبل صالة العید حتى یتدبر

أصحابھا منھا، فإن أخرجتموھا في ذلك، فا� یقبلھا منكم، وإن أخرجتموھا بعد الصالة، فإنھا صدقة من الصدقات، عن عبدهللا بن
َفِث وُطعمًة{فرض رسولُ ِهللا صلَّىعباس -رضي هللا عنھما- قال: ائِم من اللَّغِو والرَّ هللاُ علیھ وسلَّم زكاَة الفِطِر ُطھرًة للصَّ

اھا الِةقبلللمساكیِن، من أدَّ اھاومنفھي زكاةٌ مقبولٌة،الصَّ الِةبعدأدَّ دقاِتفھيالصَّ َإِنَّ{هللا،عبادوتذكروا]،7}[صدقٌة من الصَّ هللاَّ
ُروَن}َلَعلَُّكْمَیِعُظُكْمَۚواْلَبْغيَِواْلُمنَكِراْلَفْحَشاِءَعِنَوَیْنَھٰىاْلقُْرَبٰىِذيَوإِیَتاِءَواْإلِْحَساِنِباْلَعْدِلَیأُْمُر وأستغفرھذاقوليوأقول]،8[َتَذكَّ

هللا العظیم لي ولكم فاستغفروه إّنھ ھو الغفور الرحیم.
الخطبة الثانیة

عباد هللا، إن هللا ومالئكتھ یصلون على النبي، فیا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیماً، والحمد � وحده الذي بھ نستعین، وبھ
نستجیر وإلى أمره نستكین، ھو قاضي األمر ومالك یوم الدین، َفنستغفرك اللھم في كل وقت وحین، وأبقنا على عھدك وال تجعلنا من

الضالین، سبحانك ربنا ال إلھ إال أنت مالك الملك وبارئنا إلى یوم الدین، ونحمد هللا الذي فرض علینا الصیام، وجعلھ سبباً لیرفع بھ
عن أمتھ الخطایا واآلثام، وأمرنا أن نختمھ بالمبرات والخیرات والصدقات فھي مسك الختام، وجعل قدوتنا في ذلك عبده ورسولھ

خیر من قام وخیر من صام وخیر من تصدق ووصل األرحام، وأما بعد:
فاعلموا عباد هللا أن ما عندكم زائل ال محالة، وال یدوم إال وجھ ربكم الكریم، واعلموا أن هللا ربكم ال یضیع أجر المحسنین، فأكثروا

في رمضان من البر واإلحسان، وتصدقوا مما رزقكم هللا وتفقدوا أحوال اخوانكم المسلمین، وآتوا زكاتكم وأدوا صلواتكم وزكوا
أنفسكم وأموالكم، واغتنموا فرصة أواخر رمضان لما لھا من أجر عند هللا وثواب عظیم وال تكونوا من الخاسرین.

دعاء خطبة الجمعة عن زكاة الفطر
اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَیْسَتِجیُبوا لِي َوْلُیْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّھْم{َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِديعباد هللا، قال هللا تعالى: َعنِّي َفإِنِّي َقِریٌب أُِجیُب َدْعَوَة الدَّ

داعیاًفإنيالسماء،ربإلىمتضرعینأیدیكموارفعواالمباركة،األیامھذهفيالدعاءمنوأكثرواالفرصةفاغتنموا]،9[َیْرُشُدوَن}
فأمنوا:
اللھم یا مجیب الدعاء، ویا دافع البالء، یا باسط األرض ورافع السماء، استجب لدعائنا فمن غیرك یجیب النداء.●
اللھم اوكلنا أمرنا إلیك فال تكلنا لنفسنا إنك أنت القادر والمقتدر وما نحن إال عبادك الضعفاء الصاغرین.●
ْنیَافِيآتِنَا{َربَّنَا● ]10[النَّاِر}َعَذاَبَوقِنَاَحَسنَةًاْآلِخَرِةَوفِيَحَسنَةًالدُّ
اللھم ثبتنا على ھذا الدین، واغفر لنا وللمسلمین، وامأل قلبنا بالیقین، وانصرنا على القوم الظالمین.●



اللھم اجعلنا من عبادك المتصدقین والمحسنین، واجعلنا اللھم من البارین وال تجعلنا من الغافلین، نحن عبادك الصاغرین أمام●
عظمتك، والضعفاء أمام ارادتك، والمنصاعین ألمرك.

].5[قَْبلِنَا}ِمنالَِّذیَنَعلَىَحَمْلتَھَُكَماإِْصًراَعلَْینَاتَْحِمْلَوَالَربَّنَاۚأَْخطَأْنَاأَْونَِّسینَاإِنتَُؤاِخْذنَاَال{َربَّنَا●
ْلنَاَوَال{َربَّنَا● ].5[اْلَكافِِریَن}اْلقَْوِمَعلَىفَانُصْرنَاَمْوَالنَاأَنَتَۚواْرَحْمنَالَنَاَواْغفِْرَعنَّاَواْعُفۖبِِھلَنَاطَاقَةََالَماتَُحمِّ
وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین، وسالم على المرسلین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ●

أجمعین.

خاتمة خطبة الجمعة عن زكاة الفطر
عباد هللا، احمدوا هللا على ما ھداكم، واستعینوا بھ على ما أمركم، واعملوا صالحاً إن هللا مطلٌع على أعمالكم، واتقوا یوماً ترجعون

ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُھ َواْلُمْؤِمُنوَن ۖ{َوقُِل اْعَملُوا َفَسَیَرىفیھ إلى هللا، وال ینفعكم فیھ إال عملكم الصالح، قال هللا تعالى في كتابھ العزیز: هللاَّ
وَن َھاَدِةاْلَغْیِبَعالِِمإَِلٰىَوَسُتَردُّ ُئُكمَوالشَّ وحجكموزكاتكموصیامكمصالتكمفيالعظیمهللاواذكروا]،11[َتْعَملُوَن}ُكنُتْمِبَماَفُیَنبِّ

وعباداتكم ونھاركم ولیلكم حتى یذكركم، واشكروا هللا على نعمھ في سرائكم حتى یزیدكم، وفي ضرائكم فال یحمد على مكروه سواه
ا{ُسْبَحاَنوما ابتالء هللا إال نعمة وامتحان لكم، وختاماً، تذكروا یا عباد هللا أن هللا مطلع علیكم وعالٌم بما تصنعون، ِة َعمَّ َك َربِّ اْلِعزَّ َربِّ

َِواْلَحْمُد*اْلُمْرَسلِیَنَعَلىَوَسَالٌم*َیِصفُوَن واثابكمأثابناالصالةوأقمولكم،ليهللاوأستغفرھذاقوليوأقول]،12[اْلَعاَلِمیَن}َربِِّ�َّ
هللا.
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