خطبة الجمعة المذاعة والموزعة
بتاريخ  12من رمضان 1440هـ  -الموافق 2019/5/17م

ُخ ْذ ِم ْن َأ ْم َوالِ ِه ْم َصدَ َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َزك ِ
ِّيه ْم بِ َها
الحمد لله دائم الفضـل والحسـان العمـيم ،ذي المـن والعطـاء الواســع الكـريم ،القائـل فـي كتابـه العظـيم:
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ وأشهد أن ّل إلـه إّل الل وحـده ّل
شريك له ،شرع لعباده سبل الخير ،وهدى من شاء منهم إلى صراط مستقيم ،وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله،
أرسله ربه رحمة للعالمين ،وقـدوة للعـاملين ،وهـو بـالمؤمنين رؤوف رحـيم ،صـلى الل عليـه وسـلم وعلـى آلـه
وأصحابه الذين بذلوا مهجهم ،وأنفقوا أموالهم؛ يبتغون فضل من الل ورضوانًا ،وينصرون الل ورسوله ،ففـازوا
برضوان ربهم وظفروا بالنعيم المقيم.
َأما َب ْعدُ :
فأوصيكم -أيها الناس -ونفسي بتقوى الل الجليل ،والحسـان إلـى الفقـراء والمسـاكين والرضـا مـن الـدنيا
بالقليــل ،ق ـال الل تع ـالى:

ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ* ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ

ﲨﲩﲪﲫﲬ[ األحزاب.]71 – 70:
َأي َها ْ ِ
ون:
اْل ْخ َو ُة ا ْل ُم ْس ِل ُم َ

إن مقام الزكاة في السلم مقام عظـيم ،ونفعهـا للمجتمـع نفـع عمـيم ،وهـي ثالـث أركـان السـلم ،وقرينـة
الصلة في كتاب الل الهادي إلـى سـبل السـلم؛ قـال تعـالى :ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
[البقرة .]43:فرضها الل عز وجل في أموال األغنياء؛ تعبدا لله ،ومواساة للفقراء ،وتقويـة لربـاط المحبـة والخـاء،
وإرساء لدعائم المجتمع المسلم؛ ليعين القادر العاجز ،ويحنو الغنـي علـى الفقيـر ،فتطفـأ األحقـاد والعـداوات،
وتقل الجرائم والسرقات ،وتأمن البلد ،ويسعد العباد.
والزك ـاة  -ي ـا عب ـاد الل – تطه ـر الم ـال وتزكيــه ،وتزيــده برك ـة وتنمي ـه؛ فق ـد ق ـال الصــاد المصــدو :
»ما نقصت صدقة من مال« [ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .] 
وهي تزكي أخل المسلم من الشح والبخل ،فتنشله من زمرة الـبخلء ،وتدخلـه فـي زمـرة الكرمـاء ،وهـي
تطفئ الخطيئة ،وتدفع مصارع السوء ،وتطفئ غضب الرب جل جلله؛ فعن أبي أمامة  قـال :قـال رسـول الل
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» :صنائع المعروف تقي مصارع السوء ،وصدقة السر تطفـئ غضــب الـرب ،وصـلة الـرحم تزيـد فـي العمـر«
[أخرجه الطبراني وحسنه األلباني] ،وعن معاذ  عـن النبـي  قـال» :الصـدقة تطفـئ الخطيئـة كمـا يطفـئ المـاء النـار«
[أخرجه الترمذي وحسنه ،وصححه األلباني].وهي سبب لدفع البليات ،ونـزول الخيـرات؛ ففـي حـديث عبـدالل بـن عمـر
رضي الل عنهما أن رسول الل  قال» :ولم يمنعوا زكاة أموالهم إّل منعوا القطر مـن السـماء ،ولـوّل البهـائم لـم
يمطروا« [ أخرجه ابن ماجه وحسنه األلباني].
ون:
َأي َها ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
ومن أعظم فوائد الزكاة :أنها تكمل إسلم العبد وتلحقه بالمؤمن الكامـل؛ فهـي برهـان علـى اليمـان ،وعلمـة
على حب الخير والحسان؛ إذ يقـول النبـي ّ» :ل يـؤمن أحـدكم حتـى يحـب ألخيـه ( أو قـال :لجـاره) مـا يحـب

لنفسه« [ أخرجه مسلم من حديث أنس .]
وأهـل الزكـاة البـاذلون لهـا ،المتقـون الل فيهـا :ي ـدخلون الجنـة وّل خـوف علـيهم وّل هـم يحزنـون ،كمـا ق ـال

الل تعـــــالى :ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
[البقرة ،]277:وعن أبي أمامة  قـال :سـمعت رسـول الل  يخطـب فـي حجـة الـوداع فقـال» :اتقـوا الل ربــكم،
وصلوا خمسكم ،وصوموا شهركم ،وأدوا زكاة أموالكم ،وأطيعوا ذا أمـركم :تـدخلوا جنـة ربــكم« [أخرجـه أحمـد

والترمذي وقال :حسن صحيح ].
َأي َها ِ
اْل ْخ َو ُة ا ْلكِ َرا ُم:
وكما وعد الل عز وجل أهل الزكاة خيرا في آيات القرآن ،فقد توعد أهل البخـل المـانعين لهـا بـالنيران ،قـال
ســــــبحانه وتعــــــالى :ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ

ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣ[ آل عمران.]180:
وتوعد الذين يكنـزون األموال وّل ينفقونها في سبيل الل بأن تكون نكاّل ووباّل عليهم يوم القيامة؛ فقال عـز
م ـن قائ ـل :ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ*ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ

ﲒ[ التوبة.]35 – 34:

وعن أبي هريرة  قال :قال رسول الل » :من آتاه الل ماّل ،فلم يؤد زكاته مثل له ماله يـوم القيامـة شـجاعا
أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ،ثم يأخـذ بلهزمتيـه  -يعنـي بشـدقيه  -ثـم يقـول :أنـا مالـك أنـا كنـزث ،ثـم تـل:
ﳂ ﳃﳄﳅ « اآلية [أخرجه البخاري].
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يا مانعًا زكاته ّل تمنع

واحذر ملقاة الشجاع األقرع

ِع َبا َد اللِ:
هذه بعض عقوبات مانع الزكاة في اآلخرة .وأما في الدنيا فإنها تؤخذ منه رغمًا عنه؛ فعن بهز بن حكيم عـن
أبيه عن جده  قال :قال رسول الل « :من أعطاها مؤتجرا فلـه أجرهـا ،ومـن منعهـا فإنـا آخـذوها منـه وشـطر
ماله» وقال مرة« :،إبله ،عزمة من عزمات ربنا ّل يحل آلل محمـد منـه شـيء» [أخرجـه أحمـد وأبـو داود والنسـائي وحسـنه

األرناؤوط][ ،عزمة :أي حقا من الحقو الواجبة].
وقد قاتل أبو بكر الصديق  مانعيها بعد وفاة النبي  وقال( :والل ألقاتلن من فر بين الصـلة والزكـاة ،فـإن

الزكاة حق المال ،والل لو منعوني عقاّل كانوا يؤدونه إلى رسول الل  لقاتلتهم على منعه) [أخرجه البخاري ومسلم].
جعلني الل وإياكم من أهل التقوى والصلح ،ويسر لنا سبل السعادة والفـلح ،أقـول مـا تسـمعون وأسـتغفر
الل العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين ،فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو خير الغافرين.
الخطبة الثانية
الحمد لله الذي أعز بالطاعة أولياءه ،وأذل بالمعصية أعـداءه ،وأشـهد أن ّل إلـه إّل الل وحـده ّل شـريك لـه،
فرض الزكاة على األغنياء ووعـد بالمزيـد لمـن شـكر نعمـه وحفـظ آّلءه ،وأشـهد أن محمـدا عبـدالل ورسـوله،
جعله رحمة لعباده ،وختم به رسله وأنبياءه ،صلى الل عليـه وسـلم وعلـى آلـه وأصـحابه صـلة وسـلمًا يمـلن
أرضه وسماءه.
َأما َب ْعدُ :
فاتقوا الل  -عباد الل  -واعملوا بطاعته ورضاه؛ فإنه من اتقى الل وقاه ،ومن توكل عليه كفاه ،وكفى بالل وكيل.

إِ ْخ َو َة ِ
اْل ْس َل ِم:
إن الل – عز وجل – قد ابتلى األغنياء بغناهم ليشكروا ،وابتلى الفقراء بفقرهم ليصـبروا؛ قـال عـز مـن قائـل:
ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ[ األنبياء.]35:
ولقد بين الشارع أحكام الزكاة في نصوص الـوحيين ،وفصـلها أهـل العلـم فـي كتـب الفقـه والـدين ،فينبغـي
معرفة أحكامها لتؤدى على الوجه الشرعي الصحيح ،ومن لم يسـتطع فعليـه بسـؤال العلمـاء كمـا قـال سـبحانه:
ﲔﲕ ﲖﲗﲘﲙﲚ[ األنبياء.]8:
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واألموال التي تجب فيها الزكاة هي :الذهب ،والفضة ،والزروع والثمار ،وعروض التجـارة ،والسـوائم مـن
بهيمة األنعام ،والمعدن ،والركاز (وهو المدفون من كنوز الجاهلية).
وتجب الزكاة فـي هـذه األمـوال بشـروط مخصوصـة ذكرهـا أهـل العلـم ،وتصـرف ألصـناف مخصوصـين
قصــــرها الل ســــبحانه فــــي قولــــه :ﲑﲒ ﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙﲚ

ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ[ التوبة.]60:
أّل وإن من شكر نعمة المال أداء زكاته؛ فإنه ما اشتـكى الفقراء إّل بقدر ما قصـر األغنيـاء ،فـاتقوا الل  -عبـاد
الل  -وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم ،واحذروا التهـاون فـي دفعهـا ألهلهـا ،وارجـوا الل سـبحانه وتعـالى
أجرها وثوابها ،وتعرضوا لنفحات ربـكم الكريم في هذا الموسم العظيم؛ عسى الل أن يكتـب لنـا ولكـم القبـول
في الدارين ،والفوز بجنات النعيم يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ،كمـا صـليت علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم ،إنـك حميـد مجيـد،
وارض اللهم عن األربعة الخلفاء الراشدين واألئمة المهديين؛ أبـي بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي ،وعـن آل النبـي
وأزواجه وسـائر أصـحابه والتـابعين ومـن تـبعهم بإحسـان إلـى يـوم الـدين ،اللهـم اغفـر للمـؤمنين والمؤمنـات،
والمسلمين والمسلمات؛ األحياء منهم واألموات ،اللهم بارث لنا في أوقاتنا وحياتنا وأموالنـا وأوّلدنـا وأهلينـا،
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك ،وعزائم مغفرتك ،والسلمة من كل إثم ،والغنيمة من كل بر ،والفوز بالجنـة
والنجاة من النـار ،اللهـم أغننـا بحللـك عـن حرامـك وبطاعتـك عـن معصـيتك وبفضـلك عمـن سـواث يـا رب
العالمين .اللهم أعنا على الصيام والقيـام وذكـرث وشـكرث وحسـن عبادتـك ،اللهـم أعـز السـلم والمسـلمين،
وأذل الشرث والمشركين ،وانصر عبادث الموحدين ،اللهم من أرادنا والمسـلمين بسـوء فاجعـل كيـده فـي نحـره
واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء ،اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداث ،واجعل عملهمـا فـي رضـاث ،وخـذ
بنواصيهما للبر والتقوى ،ووفقهما لما تحـب وترضـى ،واجعـل هـذا البلـد آمنـا مطمئنـا سـخاء رخـاء ،دار عـدل
وإيمان وأمن وأمان وسائر بلد المسلمين ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلة الجمعة
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