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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) دابآحكام وأزكاة لا )

 

 

 مـ ُُشوِر أكُػِسـو ومـ شقئوِت أظاملِـو، مـ 
ِ
إّن احلؿَد هلل، كحؿُده وكستعقـُف وكستغػُره، وكعقُذ بوهلل

ُمِضؾَّ لف، ومـ ُيضؾِؾ فال هوِدَي لف، وأصفُد أن ٓ هلإ إٓ اهلُل وحَده ٓ ُشيَؽ لف، وأصفُد هيِده اهلل فال 

 .أن حمؿًدا ظبُده ورشقُلف، صذَّ اهلل ظؾقف وظذ آلف وأصحوبِف، وشؾََّؿ تسؾقاًم كثًرا

وتااالو   ،والؼقااو  صاافر الاااقو  ،صاافر رمضااون ،وكحااـ ذم هاالا الااافر ادبااور  :ظبااود اهلل  أمااو بعااد 

فعؾقـو أن كتؼل اهلل وأن كمدي مو أوجى اهلل ظؾقـو فقام رزقـو  ،حسونصفر الادقي والبلل واإل ،نآالؼر

اهلل شبحوكف، فؼد أخرجـو اهلل مـ بطقن أمفوتـاو ٓ كعؾاؿ صاقًئو، وٓ كؿؾاؽ ٕكػساـو اًلا وٓ كػًعاو، وٓ 

َّٓ ظَ ﴿كؿؾؽ ديـوًرا وٓ درمًهو، ثؿ يَّسَّ لـو الرزق ، قول تعوىل:  ٍي ذِم إَْرِض إِ ـْ َدابَّ  ِرْزُقَفوَوَمو ِم
ِ
 . ﴾َذ اَّللَّ

فعؾقـو أْن كاؽَر اهلل ظذ كعؿف، وكمدَي مو أوجى اهلل ظؾقـو إلبراء ذممـو وتطفر أمقالـو، وكْحلَر مـ 

حِّ والبخِؾ بام أوجى اهلل ظؾقـو، فننَّ فقفام ََ بركي أمقالـوالاُّ ْْ  . هالَكـو وَك

أظظؿ مو أوجى اهلل ظؾقـو ذم إمقال الْكو  التل هل ثولٌ أركون اإلشال  وقريـي الاال  ذم  وإنَّ 

َـّ  ﴿حمؽااؿ الؼاارآن، وقااد جااوء ذم مـعفااو والبخااؾ اااو القظقااُد بولعاالاِع إلااقؿ، قااول اهلل تعااوىل:  َسااَب َوٓ ََيْ

ـْ َفْضؾِِف ُهَق َخْرً  ُ ِم ـَ َيبَْخُؾقَن باَِم آَتوُهْؿ اَّللَّ ِلي ُققَن َماو َبِخُؾاقا بِاِف َياْقَ  اْلِؼَقوَماِي الَّ ا َُهُْؿ َبْؾ ُهَق َُشل َُهُْؿ َشاُقَطقَّ

ُ باَِم َتْعَؿُؾقَن َخبِرٌ  َؿَقاِت َوإَْرِض َواَّللَّ  ِمَراُث السَّ
ِ
َّ
ِ

 .﴾َوَّلل

َي ﴿وقول تعوىل:  َهَى َواْلِػضَّ وَن اللَّ ُْ
ـَ َيْؽـِ ِلي ُهْؿ بَِعَلاٍع َألِاقٍؿ . َوالَّ ْ  َفَبِّشِّ

ِ
َوٓ ُيـِػُؼقََنَو ذِم َشبِقِؾ اَّللَّ

ُتْؿ َٕ  ْْ َؿك َظَؾقَْفو ذِم َكوِر َجَفـََّؿ َفتُْؽَقى ِاَو ِجَبوُهُفْؿ َوُجـُقُاُْؿ َوُطُفقُرُهْؿ َهَلا َمو َكـَ كُػِسُؽْؿ َفُلوُققا َيْقَ  َُيْ

ونَ  ُْ
 .﴾َمو ُكـُتْؿ َتْؽـِ

 الخطبة األولى



  2 |صفحة 

 

ََ مو اهلل آتوه < مـ:     وقول الـبل وهال احلقاي - ًٓ فؾؿ يمدِّ زكوتف ُمثِّؾ لف صجوًظو َأْقَر

ُقاف ياق  الؼقوماي، يلخال بؾفْمَتقاف  -اخلويل رأشفو مـ الاعر لؽثر  شاّؿفو  -يعـال صادققف-لاف زبقبتاون يطقِّ

 >.يؼقل: أكو مولؽ أكو كـاْ 

 إٓ - الْكو  يعـل –مو مـ صوحى ذهى وٓ فضي ٓ يمدي مـفو حؼفو <:   ويؼقل 

حً الؼقومي يق  كون إذا  وجبقـُاف جـُباف ااو فُقْؽاَقى ؛ جفاـؿ كاور ذم ظؾقفو فلمحل ؛ كور مـ صػوئُح  لف ُصػِّ

 . >العبود بني ُيْؼَه  حتك شـي ألػ مخسني مؼداره كون يق  ذم ؛ ُأظقدت بردت كؾام وطفُره،

يق  أو صفر أو شـي، ولؽـ ذم يق  كون مؼداره مخسني ألػ شـي، فام ققؿي  ذم لقس العلاع ذلؽ إنَّ 

الْكو  تعار  بلَناو حاؼ مؼادر ُشظاو ذم  إمقال التل كبخؾ بْكوهتو؟! ومو فوئدهتو إذا كوكً كؼؿًي ظؾقـو

 أمقال معقـي خيرج تعبدا هلل ذم وقً وجقبف لطوئػي خماقصي. 

ْكو  هل: اقؿي إكعو  مـ اإلبؾ والبؼر والغـؿ، والـؼدان وهله إمقال ادعقـي التل خترج فقفو ال

اللهى والػضي، وأحلؼً او إوراق الـؼديي ادعورص ، وظروض التجور ، واخلورج مـ إرض مـ 

 احلبقع والثامر. 

وكؾ صـػ مـ هله إمقال التل تْكك لف أحؽومف، فوللهى والػضي تْكك ظذ أي حول كوكً، 

ًٓ، ومؼااداره  وٓ دمااى الْكااو  ذم الاالهى والػضااي حتااك يبؾغااو الـاااوع، فـاااوع الاالهى ظِّشااون مثؼااو

 ًٓ ، ومؼاداره بوجلراماوت بوجلراموت مخسي وثامكقن جراًمو تؼريبو، أمو كاوع الػضي فامئي وأربعاقن مثؼاو

 والقاجى فقفام ربع الُعِّش.  ،جراموً  (595)

فو مؼو  اللهى والػضي ودمى الْكو  أيًضو ذم إوراق الـؼديي التل يتعومؾ او الـوس القق ، لؼقوم

وتْكاااك  ،الااالهى أو الػضاااي وحاااول ظؾقفاااو احلاااقلوالبقاااع والِّشااااء إذا بؾغاااً ققؿتفاااو كااااوع  ذم الثؿـقاااي

(؛ وبطريؼي شفؾي ُيؼسؿ ادبؾغ ادراد زكوتف ظذ رقؿ أربعني؛ والـاوتٍ هاق %  5.5بنخراج ربع العِّش ) 

 الْكو .
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قفااو كااؾَّ شااـي إن كااون واثؼااو مااـ شااداد  كااام دمااى الْكااو  ذم الااديقن التاال لؾؿسااؾؿ ظااذ الـااوس، فقْكِّ

ادؼسض، أمو إن كوكً الديقن ظذ فؼر أو مموضؾ فال زكو  ظذ مـ هال لاف حتاك يؼبضافو فقْكقفاو ظاـ 

 شـي واحد  إذا كون قد مه ظؾقفو أكثر مـ ظو . 

ودمى الْكو  ذم ظروض التجور ، وهل كؾ مو أظده مولؽف لؾبقع تؽسبًو واكتظوًرا لؾربح مـ كؼقد أو 

ظؼااور أو أثااوث أو شااقورات أو مؽااوئـ أو أقؿاااي أو  رهااو، فتجااى ظؾقااف الْكااو  فقفااو، وهاال ربااع ُظِّشاا 

ـ ماو ظـااده ماـ العاروض وخيارج رباَع ظِِّشاا ققؿتفاو ظـاد ماو  احلاقل، فانذا تااؿ احلا قل وجاى ظؾقاف أن ُياثؿِّ

  .أكثر ققؿتِفو شقاء كوكً الؼقؿي مثؾ الثؿـ اللي اصساهو بف أ  أقؾ أ 

فنذا اصسى شؾًعو لؾؿتوجر  او بعِّشا  آٓ  رياول ماثالً وكوكاً ظـاد احلاقل بعاد ماا شاـي كومؾاي 

لػ، وإذا كوكً ٓ تسووي بعد احلقل إٓ مخسي تسووي ققؿتفو ظِّشيـ ألػ وجى ظؾقف زكوُ  ظِّشيـ أ

 آٓ  مل جيى ظؾقف إٓ زكو  مخسي آٓ . 

واقؿي إكعو  إذا كوكً شوئؿي وبؾغً الـاوع فتْكاك كاام هاق التػااقؾ ذم زكاو  اقؿاي إكعاو ، 

   وأمو إذا كوكً لؾبقع والتجور  فتْكك زكو  ظروض دمور .

 والػضااااي؛ الاااالهى الـؼااااديـ مثااااؾ ذم احلااااقل ظؾقااااف َيااااقل حتااااك زكوتااااف القاجااااى الااااامل ذم زكااااو  وٓ

ٕكعااو  وكتااوج ا اقؿااي كتااوج وحااقل إكعااو ، اقؿااي مااـ والسااوئؿي التجااور  وظااروض الـؼديااي وإوراق

 ظروض التجور  حقل أصؾفو. 

وتؼااديؿ الْكااو  ٓ باالس بااف وهااق إفضااؾ، خوصااي إن قاادمفو ذم وقااً احلوجااي أو الققااً الػو ااؾ 

 كرمضون وظِّش ذي احلجي . 

وإذا كون ادسؾؿ يؿؾاؽ الاامل صاقًئو فااقًئو كولرواتاى الاافريي فاال زكاو  ظاذ تء مـفاو حتاك َياقل 

ظؾقف احلقل، وإذا كون ياؼ ظؾقف حسوع ذلؽ فؾف أن َيدد وقًتو حمددا ذم السـي خيرج زكو  كؾ مو لديف، 
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ال ذم وقتاف، وماو ملْ ياتؿَّ حقُلاف ا تعجقاُؾ الْكاو  باؾ هاق  فقؽقن ماو تاؿ حقلاف ُزكِّ ًْ زكوُتاف، وٓ يتُّ َيا فؼاد ُأدِّ

 أريح وأشؾؿ.

وإذا كون لؾؿسؾؿ ظؼوٌر أو شقورٌ  أو آٓت لقسً لؾبقع؛ وإكام يستخدمفو أو يمجرهو فال زكو  فقفو، 

 ظبده ذم ادسؾؿ ظذ لقس <:    الـبل لؼقل احلقل، ظؾقفو حول إذا  وإكام الْكو  ذم أجرهتو

 . > صدقي فرشف وٓ

 .كػسـوأ حُص  يؼَقـو وأن رزقـو، فقام لـو يبور  وأن ديــو، ذم يػؼفـو أن اهلل كسلل

 

ـْ َبوَرَ  اهلُل يِل َوَلُؽْؿ ذِم اْلُؼْرآِن اْلَعظِقِؿ، َأُققُل َهَلا اْلَؼْقَل،  َوَأْشتَْغِػُر اهلَل يِل َوَلُؽْؿ َولَِسوئِِر اْدُْسؾِِؿنَي ِم

ِحقُؿ. ُف ُهَق اْلَغُػقُر الرَّ  ُكؾِّ َذكٍْى؛ َفوْشَتْغِػُروُه؛ إِكَّ
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ّٓ اهلل تعظااقاًم لاااوكف،  احلؿااد هلل ظااذ إحسااوكف، والاااؽر لااف ظااذ تقفقؼااف وامتـوكااف، وأصاافد أن ٓ هلإ إ

 .وأصفد أن حمؿًدا ظبده ورشقلف الداظل إىل ر قاكف، صذ اهلل ظؾقف وظذ آلف وشؾؿ تسؾقام

ق ع يعؾؿ أن الْكو  فرض واجى، وٓ تزأ مـفو اللمي حتك تُ ظذ كؾ مسؾؿ أن  ظبود اهلل:أمو بعد

  ﴿ذم كتوبااااف الؽاااريؿ ذم إصاااـو  الثامكقااااي:  ذم ادق اااع الااالي ظّقـاااف اهلل 
ِ
اااَدَقوُت لِؾُْػَؼااااَراء ااااَم الاَّ إِكَّ

َقوِع  َػِي ُقُؾقُاُْؿ َوذِم الرِّ بِقِؾ َفِريَضًي َواْدََسوكنِِي َواْلَعوِمؾنَِي َظَؾقَْفو َواْدَُملَّ ـِ السَّ  َواِْب
ِ
َواْلَغوِرِمنَي َوذِم َشبِقِؾ اَّللَّ

ُ َظؾِقٌؿ َحِؽقؿٌ   َواَّللَّ
ِ
ـْ اَّللَّ  .﴾ِم

أو دفعفو جلفوٍت خورجقٍي جمفقلي،  ،جيومؾ فقفو أحًدا ممـ ٓ يستحؼفوفال جيقز لؾؿسؾؿ أن َيويب و

وٓ ُبدَّ فقفاو ماـ اإلخاالص هلل رع العاودني، فاال يؽاقن ولقحرص ظذ دفعفو ظز ادـاوت الرشؿقي، 

فقفو ريوٌء وٓ شؿعٌي وٓ مـٌّي وٓ أذى أو ترّفٌع ظذ الػؼراء وادسوكني، ففل َحؼل ُهؿ ذم ذلؽ الامل، جيى 

ٍـّ وٓ أذى، خولاي هلل مـ كؾ صوئبي تاقاو لئال ََيبط ظؿُؾ ادساؾؿ  ظذ ادسؾؿ أن يدفعفو ُهؿ دون م

 بللؽ.  وأجره

وٓ جيقز أن ُترصا  الْكاوُ  ذم  ار إصاـو  الثامكقاي ادالكقر  ذم أياي؛ كِّشااء مااوحػ أو بـاوء 

 مسوجد وتلثقثفو أو  رهو مـ اداوريع اخلريي وإكام هله تعطك مـ صدقوت التطقَ. 

ف وٓ حتؾ الْكو  لغـل وٓ لؼقي مؽتسى، وإذا أظطوهو ادسؾؿ صخًاو اجتفد و ؾى ظذ طـف أك

مستحؼ وتبنّي أكف  ار مساتحؼ أجاْأت ظـاف، واإلثاؿ يؽاقن ظاذ ذلاؽ الالي أخالهو وهاق ٓ يساتحؼفو 

 وهق يعؾؿ أَنو زكو . 

ـ ٓ دمى كػؼتفؿ ظؾقف إن كوكقا مستحؼني ُهو، بؾ هق بللؽ  وجيقز أن يدفعفو ادسؾؿ إىل أقوربف اللي

 . جيؿع بني الادقي والاؾي

ْشالَِ  َواْدُْسؾِِؿنَي، وأَ  الؾُفؿَّ  َّْ اإْلِ يـ. َحْقَز َ  ؿِ احْ وَ  ،نيكِ رِ اْااوادُ   َ رْ الَّ الااِّ ذِ أظ  الدِّ

 الثانيةالخطبة 
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َ  ُأُمقِرَكو. الؾُفؿَّ  َٓ َتـَو َوُو  آِمـَّو ذِم َأْوَضـِـَو، َوَأْصؾِح َأِئؿَّ

 وفؼ مجقع وٓ  ادسؾؿني لؾعؿؾ بؽتوبؽ، واتبوَ شـي كبقؽ، وحتؽقؿ ُشظؽ. الؾُفؿَّ 

ْشالَ َ احْلََرَمنْيِ لاِم ِفقف ظِ  ـَو َخوِد َ فِّؼ إَمومَ وَ  الؾُفؿَّ    .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿني ُّْ اإْلِ

 وه. َ  رْ وتَ  فُ بُ ف لاِم حُتِ ف َوَأْظَقاكَ َوَويِلَّ َظْفِدِه َوإِْخَقاكَ  فُ ؼْ َوفِّ  الؾُفؿَّ 

 العودني.احػظ جـقدكو ادرابطني ورجول أمــو، وشدد رمقفؿ يو رع  ؿَّ الؾفُ 

 ظؾقؽ بوحلقثقني ادػسديـ، وبوخلقارج الامرقني، وبجؿقع أظداء الديـ. الؾُفؿَّ 

و كدرأ بؽ ذم كحقرهؿ، وكعقذ بؽ مـ ُشورهؿ. الؾُفؿَّ   اكػـو ُشهؿ بام صئً، الؾُفؿَّ إكَّ

ـْ َزَواِل كِْعَؿَتؽ، َوحَتَقُّ  الؾُفؿَّ  و َكُعقُذ بَِؽ ِم  َشَخطِؽ.  َكِؼَؿتِؽ، َومَجِقعِ ل َظوِفَقتؽ، َوُفَجوَء  إكَّ

 َوادُـَؽِر َوالَبغِل ﴿ ظبود اهلل:
ِ
ـِ الَػحاوء  ِذي الُؼربك َوَيـفك َظ

ِ
َ َيلُمُر بِولَعدِل َواإِلحسوِن َوإيتوء إِنَّ اَّللَّ

رونَ   .﴾َيِعُظُؽؿ َلَعؾَُّؽؿ َتَلكَّ

اهلل أكز، واهلل يعؾؿ مو اجلؾقؾ يلكركؿ، واصؽروه ظذ كعؿف يْدكؿ، وللكر فوذكروا اهلل العظقؿ 

 تاـعقن.


