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 :اخلطبة األوىل
َمحدَ  إن   َ   اْلح ينُهُ  ََنحَمُدهُ  لِل  تَع  ُرهُ  َونَسح ف  تَغح نح  ب الَِل   َوَنُعوذُ  َونَسح ور   م  نَا ُُشُ نحُفس 

َ
نح  أ َا َسيِّئَات   َوم  َماِل  عح

َ
ه   َمنح  أ د   َيهح

َل  فاَل الَِلُ  ل لح  َوَمنح  َلُ  ُمض  َي  فاَل يُضح َهدُ  َلُ  َهاد  شح
َ
نح  َوأ

َ
َدهُ وَ  الَِلُ  إ ال إ َلَ  ال أ يَك  ال حح نَ  َلُ  َُش 

َ
 َعبحُدهُ  ُُمََمًدا َوأ

 َورَُسوُلُ 

َها ) ُيُّ
َ
ينَ  يَاأ نحتُمح  إ اَلُّ  َتُموُتَنُّ  َواَل  ُتَقات ه   َحَقُّ  الَِلَ  اَتُُّقوا آَمنُوا اََلُّ 

َ
ل ُمو َوأ  [.201: عمران آل](  (201) نَ ُمسح

 

َها يَا) ُيُّ
َ
ي َرَبُُّكمُ  اَتُُّقوا اِلَُّاُس  أ نح  َخلََقُكمح  اََلُّ  َدة   َنفحس   م  نحَها وََخلََق  َواح  نحُهَما َوَبَثُّ  َزوحَجَها م   ر َجااًل  م 
رحَحامَ  ب ه   تََساَءلُونَ  اََلُّ ي الَِلَ  َواَتُُّقوا ? َون َساءً  َكث رًيا

َ يبًا َعلَيحُكمح  ََكنَ  الَِلَ  إ َنُّ   َواْلح   [.2: النساء] ( َرق 

 

َها يَا) ُيُّ
َ
ينَ  أ اًل  َوقُولُوا الَِلَ  اَتُُّقوا آََمنُوا اََلُّ  يًدا قَوح ل حح ( 00) َسد  َمالَُكمح  لَُكمح  يُصح عح

َ
رح  أ ف   ُذنُوَبُكمح  لَُكمح  َويَغح

ع   َوَمنح  ًزا فَازَ  َفَقدح  َورَُسوَلُ  الَِلَ  يُط  يًما فَوح  [02 -00: اْلحزاب] ( (02) َعظ 

َما
َ
دُ  أ  : َبعح

َ  فَإ نَ   يث   َخريح َد 
، ك تَاُب  اْلح ُ  الَِل  حُهَدى وََخريح ُمور   َوَُشر  ـ، وََسلَمَ  َعلَيحه   الَِلُ  َصَّل  ـ ُُمََمد   ُهَدى ال

ُ
 اْل

َعة   َوُكر  ُُمحَدثَاُتَها،  . اََِلار   ف   َضاَللَة   َوُكَ  َضاَللٌَة، ب دح

 الَعرش ُعرش مىض املؤمنون أيها

 أياماً  إال ومابقيت انقىض، قد بثلثيه ورمضان مىض، قد رمضان من اْلواخر العرش هذه ُعرش
يَُّاًما: عزوجل اهلل قال كما معدودات أياماً  لكه ورمضان اْليام هذه تبىق ال كيف معدودات،

َ
 أ

ُدوَدات    َمعح

 

ية الليلة ولعل ويلايله، الشهر هذا أيام من ماتبىق تتدارك أن عليك عبداهلل يا فذللك  اليت الُمنحَقض 
 القدر؛ يللة يه تكون أن عبداهلل يا مايديريك القدر، يللة َكنت وعرشين إحدى يللة َكنت يه
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 إذا أنها تعاىل اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال وكما وترية، يللة واكنت مجعة يللة ف َكنت ْلنها
 .القدر يللة تكون أن غريها من أرىج َكنت مجعة يللة ف وترية يللة َكنت

 يديه بني موجود اخلري يزال وال أمامه اخلري يزال فال اخلري من فاته ما اإلنسان فات فلو ذلك ومع

 

 انقىض قد رمضان َكن إن أوقاتك، ويف عمرك ويف حياتك ف مابىق استقبل مىض ما ىلع تتأسف فال
 ماَكنت الُمنحتَىه، إىل يلصل إال ابحتََدى ما فإنه بدايته من معروف فهذا االنقضاء ىلع أوشك أو

 رمضان وصول حياتك، بانقضاء يذكرك رمضان انقضاء وهكذا نهاية، إىل يلصل إال بداية لرمضان
َعةٌ  َجنحب ه   َوإ ىَل  آَدمَ  ابحنُ  مثل إنما حياتك، نهاية إىل بوصولك يذكرك اْلخري عقده إىل ُعونَ  ت سح  َمن َيًة؛ َوت سح
تحهُ  إ نح 

َ
َطأ خح

َ
حَمنَايَا أ  يموت ثم الكرب ادركه لكها ال

 

 فيف وأكرث، أكرث اِلهاية إىل تقدمنا ما لك ْلظة مضت ما لك بل يوم مىض ما لك نهاية، إىل َنن هكذا
 من ماتبىق استدرك من حياته من تبىق ما استدرك من املعترب ولكن اهلل عباد يا ِلا عربةٌ  هذا

 القيامة يوم أي فيومئذ قليل لكها ادلنيا اْلياة قليل، العمر فإن عمره، من تبىق ما استدرك من أوقاته،
 ىلع يقسمون عصورهم خمتلف ىلع املجرمون هؤالء اهلل، سبحان ساعة، غري مابلثوا املجرمون يقسم
 ادلنيا، يه هكذا لكن السنني مئات اعش قد بعضهم أن مع ادلنيا، اْلياة ف ساعة إال اعشوا ما أنهم

 .اهلل عباد يا اِلدم ينفع ال فعندئذ   فيها، ووقع أدركته إذا إال اخلسارة بمرارة اإلنسان يشعر ال

 

 خصائص هلا املباركة العرش هذه

 

َاهُ  إ نَُّا) القرآن فيها نزل أنه: خصائصها من نَزِلح
َ
ر   يَلحلَة   ف   أ

 من اْلواخر العرش ف القدر ويللة( الحَقدح
 وسلم عليه اهلل صّل اِليب ىلع القرآن نزل ملا الوقت ذلكم ف واكنت منها اْلوتار ف رمضان شهر
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 ف تتنقل الليايل، من يللة ف ثابتة ليست القدر يللة أن ىلع يدل وهذا وعرشين، أربع يللة يه َكنت
  أرىج اْلوتار ف لكنها اْلشفاع، ف تكون وقد اْلوتار ف تكون قد العرش يلايل

 يللة عالمات عن يبحث من هناك رمضان، شهر من والعرشين السابع يللة يه اْلوتار يلايل وأرىج
 القيام القيام، عن احبث لكن اإلنسان يطمنئ أنه صحيح العالمات، علمت إذا تستفيد ماذا القدر،

 ذنبه من تقدم ما ل غفر واحتسابا إيمانا القدر يللة قام من وسلم عليه اهلل صّل اِليب عنه قال اَلي

 حىت اإلمام مع قام من سااعت يه تغتنمه كيف وتتعلم عليه وتنافس عليه تبحث اَلي هو هذا
 غريه ف جيتهد ماال رمضان ف جيتهد وسلم عليه اهلل صّل اِليب َكن يللة، قيام ل كتب ينرصف
 أهله وأيقظ يلله أحيا العرش عليه دخلت إذا َكن غريها ف جيتهد ماال اْلواخر العرش ف وجيتهد

 وحياته وأوقاته أيامه مدار ىلع دائم اجتهاد ف وهو مزئره وشَدُّ 

 حىت الليل يقوم عزوجل، هلل وتعبدا وإيمانا وأخالقا قياما اِلاس أكمل َكن اجتهادا اِلاس أكمل َكن
 عمران وآل بابلقرة واحدة ركعة ف قرأ وربع أجزاء خبمسة واحدة ركعة ف يللة قام قدماه، تتورم

  ف منهم الواحد يقوم فاكن عليهم تعاىل اهلل رضوان بعده من الصحابة وجاء واحدة، ركعة ف والنساء
  منا كثري ىلع وتشق منا كثري ىلع يطول آيات أو صفحات بضع اآلن لكه، بالقرآن ركعة

 قد ْلنه وتعاىل سبحانه هلل شكراً  ملاذا؟ قدماه، تتفطر حىت الليل يقوم وسلم عليه اهلل صّل نبينا َكن
ر  تتورم حىت الليل يقوم فاكن شكر إىل حتتاج اِلعمة هذه لكن تأخر، وما ذنبه من تقدم ما ل ُغف 

 .وتعاىل سبحانه هلل شكراً  قدماه وتتفطر قدماه

  هذه يلايلكم فأحيوا

 بالقيام هذه يلايلكم أحيوا

 اهلل بذكر هذه يلايلكم أحيوا

 بالقرآن هذه يلايلكم أحيوا

 واإلحسان الرب بأعمال هذه يلايلكم أحيوا

 .اهلل عباد يا عموماً  باخلري يلايلكم أحيوا
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َرم ذلك  أال لرباجمه، متابعٌ  به مغرم وهو العام طوال عموماً  واتللفاز واملسلسالت باْللقات الُمغح
 حصل ما كىف ويقول العرش هذه تأيت أال املوسم، هذا ويستقبل جانباً  وجينبه رمضان يأيت أن يكيف

 وتعاىل سبحانه اهلل ىلع ويقبل جانباً  وجينبه والضياع اتلفريط من

 هذه أو الشهر هذه عليه يأيت أن يكيف أال اْلمور، هذه من ذلك وغري واتلدخني بالقات املغرم ذلك
 ال اخلري هذا لكن سيأيت َكن وما يكيف، بالطااعت، ِلأيت اخلري لنستقبل يكيف فيقول العرش
 قبل فارقنا مفارق من وكم رمضان، يأيت أن قبل عنا رحل راحل من كم دائما، ستدركه أنك تعتقد

 إال العيد يأيت فال ذاك أو هذا من اآلجال أخذ من للناس اْليام ختبئ ما اهلل ويعلم رمضان، يأيت أن
نَاه فاَرَقنَا وقد  .وفَاَرقح

 واَلنوب اتلقصري من عندنا تقصرينا، مع يتوافق اغتناما العرش هذه نغتنم أن علينا اهلل ياعباد هكذا
ب ل أن فعلينا عليم به عزوجل اهلل ما  .وتعاىل سبحانه اهلل ىلع ُنقح

 ف القرآن وسلم عليه اهلل صّل اِليب يدارس يزنل َكن جربيل أن املباركة الليايل هذه خصائص من
 رمضان من يللة لك

 هذه مثل يلال   توجد ال ادلنيا، يلايل أفضل يه بل العام، يلايل أفضل من أنها العرش هذه خصائص من
 تضيعوها وال اهلل عن باإلعراض تضيعوها وال باملعايص تضيعوها وال بالغفلة تضيعوها فال الليايل،

 ويه وتنتيه تنقيض ما رساعن ُمسوبات ويلال   معدودات أياماً  باتلفريط تضيعوها وال باتلقصري
 .علينا ُمسوبة أعمارنا من ُمسوبة

 إخراجها، جيوز يومني أو بيوم العيد قبل الفطر صدقة شعرية يبدأ فيها أن العرش هذه خصائص من
 تمر من أو بر من صاع وسلم، عليه اهلل صّل رسول لسان ىلع عزوجل اهلل فرضها هذه الفطر صدقة

 رجل كبري صغري رمضان، شهر أدركت مسلمة نفس   لك ىلع أقط من أو زبيب من أو شعري من أو
ره جمنون َكن ولو حىت عبد حر أنىث  قال وَللك منفوسة، نفس   لك ىلع الفطر، صدقة عنه خيرج ويل 
 عنه فليخرج رمضان من يوم   آخر شمس غروب قبل أنىث او َكن ذكراً  ودل ل ودل من العلم أهل

 بعد مات ومن عليه، يشء فال رمضان من يوم   آخر شمس غروب بعد ل ودل فإذا الفطر، صدقة
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خرج رمضان من يوم   آخر شمس غروب
ُ
 يوم   آخر شمس غروب قبل مات ومن الفطر، صدقة عنه أ

 .الفطر صدقة عنه خُتَرج ال رمضان من

 .اتلفصيالت وهذه اْلحاكم هذه إىل انظروا

 أخرج زاد إذا ويللته، العيد يوم ف قوته ىلع يزيد ما واملسكني الفقري يملك أن الصدقة؛ هذه نصاب
 املطعومات ف اْلوزان اختالف من خروجاً  كيلو ثالثة الصاع نفس، لك ىلع صاع الزيادة هذه من

 .تأكل ما من القوت اغلب من اِلاس، يطعمها اليت

عطي إذا يأتيه، ما من اإلنسان وخيرج
ُ
 العيد يوم ف وقوته حاجته ىلع وزادت فطر صدقة الفقري أ

 زائدة واكنت هناك من أو هنا من مساعدات أتته إذا إيله، أتت اليت الصدقة هذه من أخرج ويللتها
  العيد بعد ل َما أريد أنا يقول ال منها، أخرج ويللته العيد يوم ف حاجته ىلع

 هذه من خترج ويللته العيد يوم مرصوف -بلهجتنا نعرب َنن كما- مرصوف تملك كنت إذا فقط
 العيد يوم قوت ثالثة، أو يومني قوت أو أسبوع قوت أو شهر قوت معك يكون أن يشرتط ال الزيادة،
 .الزيادة هذه من خترج ويللته

 أن تقصرينا شدة من أنه معناه لصيامه، طهرة والرفث، اللغو من للصائم طهرة يه الصدقة هذه
 من وهذه يصفيها، ما وإىل ينقيها ما وإىل يطهرها ما إىل فنحتاج واْلخطاء اآلثام من ختلو ال عبادتنا

 .املباركة الليايل هذه خصائص

 عزوجل اهلل فأروا أال اهلل، عبادة ىلع أقبلوا اهلل، طاعة ىلع أقبلوا وتعاىل، سبحانه اهلل ىلع فأقبلوا
 وتعاىل سبحانه إيله وتقرباً  ونشاطاً  ُجهحداً  منكم

 .ولكم يل اهلل وأستغفر سمعتم ما أقول
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 :اخلطبة الثانية
 وسلم آل وىلع عليه اهلل صّل ورسول عبده ُممداً  أن وأشهد اهلل إال هلإ ال أن وأشهد اْلمدهلل

  املال زاكة اْلموال أصحاب وخصوًصا الكثري حيتاجها أخرى ومسألة

  ُشوط املال لزاكة أوالً 

  مال إىل مال من ختتلف اْلموال ون َصاب اِلَِّصاب يبلغ أن منها

  مقامهما يقوم وما والفضة اَلهب الزكوية واْلموال الزكوية اْلموال من يكون أن منها

 والفضة؟ اَلهب مقام يقوم اَلي ماهو

 والفضة باَلهب تلحق  هذه اِلاس بأيدي اليت اْلموال اِلقدية اْلوراق

  لزاكتها ُشوط اْلنعام وبلهيمة اْلنعام بهيمة من يكون أن -

 واملعز الضأن يشمل والغنم والغنم وابلقر اإلبل اْلنعام فبهيمة

ل ل دَلرِّ  أعد ما منها اْلنعام وبهيمة  والنَسح

 وتكاثرها ووبرها بصوفها واالنتفاع ْلومها وأكل حليبها لرشب

  نصابا تبلغ أن زاكتها ُشوط من فهذه

 أربعون: الغنم ونصاب ثالثون،: ابلقر ونصاب مخس،: اإلبل فنصاب

 :ييل كما هو اإلبل من إخراجها الواجب الزاكة فمقدار

 . واحدة شاة اإلبل من( 9 - 5) ف 

 شاتان،( 21 - 20) ويف
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 أنىث ويه اإلبل، من خماض بنت( 55 - 15) ويف. شياه أربع( 11 - 10) ويف. شياه ثالث( 29 - 25) ويف 
 من سنتني بلغ اَلي اإلبل ذكر وهو بلون ابن أو اثلانية، ف ودخلت العمر من سنة بلغت اليت اإلبل
 .اثلاثلة السنة ف ودخل العمر

 السنة ف ودخلت العمر من سنوات ثالث بلغت اليت اإلبل أنىث ويه أنىث بلون بنت( 15 - 53) ويف 
قة،( 30 - 13) ويف. الرابعة  السنة ف ودخلت سنوات ثالث بلغت اليت اإلبل أنىث يه: واْلقة ح 
 . الرابعة

ذعة،( 05 - 32) ويف ( 90 - 03) ويف. اخلامسة ف ودخلت سنوات أربع بلغت اليت اإلبل أنىث ويه ج 
 .حقتان( 210 - 92) ويف بلون، بنتا

 :ييل كما هو ابلقر من إخراجها الواجب الزاكة ومقدار

 . ابلقر من سنة بلغ ما هو واتلبيع تبيع،( 59 - 50) ف 

نَُّة،( 59 - 10) ويف  . ابلقر من سنتان بلغت ما يه واملسنة ُمس 

 . تبيعان( 39 - 30) ويف

 .ومسنة تبيع( 09 - 00) ويف

 : اتلايل اِلحو ىلع هو الغنم من إخراجها الواجب الزاكة مقدار أما 

 .شياه ثالث( 500 - 102) ويف. شاتان( 100 - 212) ويف. واحدة شاة( 210 - 10) ف

 اْلول عليها حيول وأن

 تغذيتها ف يتلكف وال علفا هلا يشرتى فال أغلبه أو لكه اْلول ترىع وأن

 واملتاجرة والرشاء ابليع لغرض اْلنعام بهيمة َكنت إذا وأما

 فمثال العرش ربع ثمنها من وخيرج فتثمن اْلول عليها حيول أن وهو واحدا ُشطا فقط هلا فيشرتط
  وهكذا ومخسمائة ألفني زاكتها أخرج ألف مائة ثمنها بلغ إذا
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 بأنواعها اَلرة اْلرز بأنواعها اْلبوب من اِلاس يأكل مما اْلرض من اخلارج  الزكوية اْلموال ومن
 والزبيب واتلمر العدس الفاصويلا الفول الرب

  ُشوط ل يشرتط اْلرض من اخلارج زاكة  ؛ اْلرض من اخلارج زاكة وهكذا

  حصاده عند يكون أن أوال

 والوصف صدقه اوصف مخسة دون فيما ليس)  والسالم الصالة عليه قال نصابه نصابا يبلغ أن ثانياً 
 يكون أن ويشرتط الزاكة عنه فليخرج اْلصاد عند فأكرث كيلو 900 ملك من أي(  صااع ستون
 بواسطة بكلفة بمؤونة يسىق َكن وإذا العرش فيها هذا اْلنهار ماء من أو السماء ماء من يسىق

 العرش نصف فيه هذا  املياة مضخات

 اخلوخ الرمان اْلصاد وقت ف زاكة فيها ليس هذه بأنواعها واخلرضوات الفواكه ذلك من خيرج و
  ذلك وغري البسباس الطماط ابلطاط الربتقال

 ف زكوي ؛ زكوي املال هذا يكون وأن نصابا تبلغ أن عليها يزىك اليت الزكوية اْلموال  من تقدم فما
 عند زاكته إخراج وقت فإن اْلرض من اخلارج إال اْلول عليه حيول وأن نصابه ف وزكوي جنسه

  حصاده

 جرام 55 يقول من ومنهم العلم أهل مجهور قول هذا جرام 91 اَلهب نصاب اِلصاب يبلغ أن
  عليك حرج فال أخذت وبأيهما

  جرام 595 الفضه ونصاب

 وحال  اْلخرى الُعُمالت من يعادهلا ما أو فأكرث يمين ريال الف 200 ملك من اِلقدي املال ونصاب
 أي املئة ف 1.5 العرش ربع زاكتها اِلقدي واملال والفضة اَلهب اْلموال هذه زاكتها خيرج اْلول عليها

 اَلهب  من يشء عندك َكن فإذا مايش وانت وهكذا ريال 1500 اْللف املئة ف ريال 15 اْللف ف
نُه تذهب  عن فتخرج واملاكن الزمان بسعر قيمته كم انظر اِلصاب بلغ فإذا نصاب بلغ هل انظر تَز 
 اَلهب من  ب عح  مال ماعندي قائل يقول قد القيمة
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ينَ  ) يقول وجل عز اهلل ْلن  ُونَ  َواََل  زن  َضةَ  اََلَهَب  يَكح ُقوَنَها َواَل  َوالحف  حُهم الَِل   َسب يل   ف   يُنف   فَبرَشِّ
م   ب َعَذاب   يل 

َ
مَ ( 51) أ َوىى  َجَهَنمَ  نَار   ف   َعلَيحَها حُيحَمى  يَوح بَاُهُهمح  ب َها َفتُكح  َما َهىَذا ۖ   َوُظُهورُُهمح  وَُجنُوُبُهمح  ج 

ُتمح  ُكمح  َكزَنح نُفس 
َ
ُونَ  ُكنتُمح  َما فَُذوقُوا ْل  زن   ( (55) تَكح

 أهل أقوال من الصحيح  هو هذا هذا ف يدخل النساء تستخدمه اَلي امللبوس اَلهب هذا ف يدخل
 .ذلك ف دلةاْل وعليه العلم

  الرشوط هذه حبسب تزىك أموال هذه إذن

دُّ  لكما اتلجارة وعروض اتلجارة عروض وهكذا ع 
ُ
  للبيع أ

 قيمة هلا أموال اْلقيقة ف يه ابلضاعة هذه ْلن مال ْلنها فيها الزاكة وجوب ىلع العلم أهل مجهور
 أو أدوية أو مالبس أو غذائية مواد من اتلجارة عروض من شيئاً  ملك من فلك  أصحابها عند معتربة

 والطماط والربتقال اتلفاح من واخلرضوات الفواكه يبيع اَلي حىت يشء أي أو كهرباء أو بناء مواد
 ليست وتتغري تتبدل العروض ْلن اْلول عليه حال إذا اتلجارة عروض من هذا وغريها وابلطاط

 عليه حال إذا إنما بذلك اليعترب فهو  يلبيعها ببضاعة يأيت يوم لك بل ببضاعة يأيت وقت لك ثابتة
نها عنده املوجودة ابلضاعة هذه ينظر اْلول  مايبيعها بسعر الرشاء بسعر يثمنها ال مايبيع بسعر َفيُثَمِّ

 بعضهم ماتفرط ديونك حتسب كيف انظر دقيقا حسابا وحيسبها تقديرا يقدرها املستهلك ىلع
 أنا تقول أصبحت الزاكة جاءت إذا فكيف كبرية الفوارق تطلع يقول ْلنه حيسبها باْلفالس مايفرط

 ذمتك ف عليك وجل عز هلل وَديحن اهلل دين هذا ، اهلل سبحان العجز، تظهر أصبحت أستطيع ما
 اهلل يتيق اَلي العبد ذلك فكن والقطمري باِلقري اِلاس عند مالك حتيص وأنت الحتصيه كيف

 لك ف أي باملئه 1.5 عنه أخرجت اْلول حوالن عند عندك املوجود ثمن عرفت فإذا وتعاىل سبحانه
  ريال 1500 ألف 200

  وهكذا يديك بني  وجعله عزوجل اهلل أعطاكه  اهلل مال أنه مع مالك أخذ مايريد وجل عز اهلل 

 إعتادو اِلاس أن وهو إيله ننبه أمر اإلسالم أراكن من ركن الزاكة ْلن وجل عز اهلل يتيق اإلنسان هلذا 
 صواب فيه يكون وقد خطأ فيه يكون قد هذا رمضان ف عموما زاكتهم إخراج
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 وهو شعبان ف أو مجادى ف أو رجب ف حول رمضان قبل اْلول تم إذا أو َكن إذا أنه فيه اخلطأ 
 التؤخرها وقتها جاء إذا الزاكة تأخري ماجيوز رمضان إىل يؤخره

 شوال ف حول  القعدة ذي ف حول اْلجة ذي ف حول رمضان بعد حول يكون أن فيه والصواب
 59 ُمرم ف حول وهو 55 العام هذا رمضان مثال قبله اَلي رمضان ف يقدمه ُمرم ف أو يقدمه فهو

  تأخريها جيوز وال الزاكة تقديم فيجوز رمضان إىل قدمه

 الزاكة صاحب أن الزاكة ف به وجل عز اهلل ُيتََعبد ومما وتعاىل سبحانه اهلل يتيق أن عليه فاإلنسان
 الصدقة تلأيت عليه يلتصدق فقري عن يبحث عنهم ويبحث واملحتاجني الفقراء يلتمس أن عليه

 وموضعها ماكنها ف الزاكة وتلأيت

َنًًا يأخذها بها يتاجر بضاعة يأخذ قد ابلعض ادليون ف الزاكة آخر وأمر  الزاكة وخيرج يزيك هذا َديح
 أو وقت أي ف قبضها تستطيع ديون اْلول القسم قسمني ىلع فيه اِلاس عند اليت ادليون وكذلك

 ما اليت ادليون اثلاين القسم جتارتك أو مالك مجلة مع عليها تزيك ادليون فهذه أقساط ىلع لك تسدد
 أخرجت قبضتها ما مىت ادليون فهذه ذلك َنو أو فقراء أو بها يفون ال أصحابها ْلن قبضها تسطيع
 عملك أجرة من أو موظفا كنت إذا َرات ب ك من جتمعه اَلي املال وكذلك فقط واحدة َسنَة   عن زاكتها

ق املال هذا َكن ولو عالج أو زواج أو بيت بناء لغرض املال من مجعت ما أو اعمال كنت إذا  به تُُصدِّ
 ىلع الزاكة عليه أخرجت نصابا بلغ واكن اْلول عليه وحال عليك دين لقضاء ماال مجعت أو عليك

َبة أال العرش هذه خصائص من اهلل ياعباد هذا  تقدم ما وح
َ
 ومن وتعاىل سبحانه اهلل إىل اْلوبة فاْل

 وبني اجلمعة مسجد بني الفرق للعبادة املسجد لزوم هو واالعتاكف االعتاكف العرش هذه خصائص
 مسجد من أفضل واجلماعة اجلمعة مسجد أن مع اإلعتاكف فيها جيوز املساجد لك مجاعة مسجد

 وهو اجلمعة سيصيل اجلمعة صالة أداء إىل اخلروج املعتكف اليضطر اجلمعة مسجد ْلن اجلماعة
 إىل ننظر لو َنن ل اخلري فيه فهذا وتعاىل سبحانه اهلل لطاعة وتفرغ اإلنسان اعتكف فإذا معتكف

 حقا عليك لربك إن)  وسلم آل وىلع عليه اهلل صّل اِليب يقل ألم عمل ف وَنن العام طوال حاِلا
 اهلل حقوق ضيعنا ملا(  حقه حق ذي لك فأعطي حقا عليك ْلهلك وإن حقا عليك جلسدك وإن

 قوم مااستخف)  السلف بعض قال كما اهلل حبقوق استخفينا ملا أهلنا وحقوق أجسادنا حقوق ضيعنا
 ( حبقوقهم يستخف من عليهم اهلل سلط أال اهلل حبقوق
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 شهر اليكون اهلل فياعباد وتعاىل سبحانه اهلل حبقوق استخفافنا نتيجة إال ابلالء من فيه وماَنن 
د   وشهر إعراض وشهر غفله وشهر نوم وشهر كسل شهر رمضان  إىل اقرتب وتعاىل سبحانه اهلل عن ُبعح

  ىلع يعينك حىت رمضان شهر ف وتعاىل سبحانه اهلل ىلع أقبل اهلل إىل تقرب رمضان ف وجل عز اهلل
  حياتك أيام من مابيق ىلع

 سبحانه اهلل يتقبل أن أشهر ستة ويدعون رمضان شهر يبلغهم أن أشهر ستة اهلل يدعون السلف َكن
 رمضان عن غفله ويف أشهر ستة رمضان عن غفله ف العكس ىلع َنن رمضان شهر منهم وتعاىل

 اهلل رحم من إال ارجعون ريب فيقول املوت أحدنا يأيت حىت غفلة ف غفلة واْلاصل أشهر ستة
 .وتعاىل سبحانه

 

 فيتبعون القول يستمعون اَلين عباده من جيعلنا أن العّل وصفاته اْلسىن بأسمائه وجل عز اهلل أسأل
 أحسنه

 عمن بفضلك واغننا حرامك عن حباللك اكفنا امهلل والغىن والعفاف واتلىق اهلدى نسألك إنا امهلل
 ومجيع وقيامنا وصالتنا صيامنا منا تقبل امهلل العاملني يارب ارمحنا امهلل واإلكرام اجلالل ياذا سواك

 ادلرجات فيه بلغنا امهلل علينا الحجة ِلا حجة علينا ال ِلا شاهدا رمضان شهر اجعل امهلل أعماِلا
 ربنا رفيقا أوئلك وحسن والصاْلني والشهداء والصديقني اِلبيني مع اْلىلع الفردوس ف العايلة

 الرب إىل بنواصينا خذ امهلل الرحيم اتلواب أنت إنك علينا وتب العليم السميع أنت إنك منا تقبل
نَنَا وبالدنا أرادنا من امهلل وترىض ماحتب وإىل واتلقوى مح

َ
 ادلائرة فاجعل امهلل بسوء وأماننا وإيماننا وأ

 كيده واردد أمره توىل امهلل العاملني يارب عليه تدمريا تدبريه واجعل  َنره ف كيده واردد عليه
 عذاب وقنا حسنة اآلخرة ويف حسنة ادلنيا ف آتنا ربنا يامتني ياقوي واإلكرام اجلالل ياذا ومكره

 واْلموات منهم اْلحياء واملؤمنات واملؤمنني واملسلمات وللمسلمني ولوادلينا ِلا اغفر ربنا اِلار
 وسلم وصحبه آل وىلع ُممد ىلع اهلل وصّل


