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خوىل خلطبة مقدمة
له، مضل ال ا يهده من أعمالنا، وايئات أنفسنا شرور من لل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، نمده، ل، للمد إن
عليه ا صلى وراوله عبده ل ممدد أن وأشهد له، شريك ل وحده ا إل إله ل أن وأشهد له، هادي ال ييضلل ومن

للدين. يوم إل بحسان تبعهم ومن وأصطابه، آله، وعلى
خوىل خلطبة نص

بعد: أما
آممنيول ِذينم للل ا أميّيهم َم ﴿ .]102 عمرلن: ]آل ﴾ لذميونم ميسس ومأمنّستيمس إذلل َميوتينل وملم تّيحماتذهذ ّل حم ّلم ل لتّلحيول آممنيول ِذينم للل ا أميّيهم َم ﴿
﴾ ِذيمدا عم ًدل اّموس اماًم اّمحمدس ومرمايولمهي ّلم ل ِذ يياذ ومممنس ُيمس ذينيوبم ُيمس لم وميّمغسفذرس ُيمس الم أمعسمم ُيمس لم ْس لذ ْس يي * ل امدذيدد َّموسلد َيوليول وم ّلم ل لتّلحيول

.]71 ،70 ]للحزلب:
للسلمون: أيها

ف للْلة تعال ا َرنا منزلتها ولعِم للسلمي؛ من للغنياء أمولل ف للزكاة ارض وعل جل ا أن ا رحُم لعلمول
ا ذكرها مرة ثلثون اهِه مولضِ، ثلثة ف للْلة عن منفردة وتعال ابطانه وذكرها مرة، وعشرين ابعدا للُري للحرآن

للعزيز. فكتابه تعال

مذنس ِس ُي ﴿ ابطانه: تعالكحوله ا منكتاب مولضِ ف تعال ا فكتاب وللْدَات للْدَة بلفظ للزكاة وجاءت
]للتوبة: ﴾ ومللسممسماكذيذ

لذلسفيحمرملءذ َماتي ْلدم لل إذَلما ﴿ تعال: وله َو .]103 ]للتوبة: ﴾ هذما ومتّيزمكّذيهذمس ريهيمس تيامهّذ َمةد صمدم أممسوملهذذمس
على لسالم :"بين والم عليه ا صلى للنب لحول للعِام؛ ودعائمه لسالم أركان من للثالث للركن هي وللزكاة .]60
للبيت"]متفّ وحج رمضان، وصوم للزكاة، وإيتاء للْلة، وإيحام ا، راول ل ممدد وأن ا، إل إله ل أن شهادة خس:

عليه[.
ف للْطيطة للحاديث جاءت احد أحُامها، ف للتفاصيل والم عليه ا صلى للنب اينلة جاءت للزكاة شأن ولعِم
للرض، من وللارج للنعام، هيمة من للزكوية: للمولل أصناف وبيان ارضيلتها، وبيان بُرلجها، وللمر للزكاة، للعناية
ْللت وا ولضطدا، ًد بيا للزكاة أحُام للسينة وبيلنت ومحاديرها، ْيب للني وأوضطت للتجارة، وعروض وللفضة، وللِهب

للزكاة. ف أحاديث وعشرة مائة من أكثر للسنة ف جاء د َو للثمانية، للزكاة أهل أصناف
نمبذييا رمايولد ومكمانم

للسومعسدذ َم صمادذ إذنلهيكمانم إذمسماعذيلم ُذتمابذ للس فذ وملذسكيرس ﴿ آَتكثية: ف ها للحائمي ا َم ممدم شأنا ولعِم
وملم جذمارمةة تّيلسهذيهذمس لم رذجمالة ﴿ تعال: ال َو .]55 ،54 ]مري: ﴾ ييا ممرسضذ رمبّذهذ عذنسدم ومكمانم اةذ ومللزلكم ةذ ْللم ل لذ لمهي أمهس أمسميري ومكمانم *

ا أمر شأنا ولعِم للسُي؛ إطعام وترك ها للتاركي وذمل .]37 ]للنور: ﴾ للزلكماةذ ومإذيتماءذ ةذ ْللم لل ومإذَمامذ ّلذ ل رذ ذذكس عمنس ِة بّميس
أن منزلتها: عِم على ويدل وللحادير، ْيب للني ذلت للزكاة للهجرة: للثانية للسنة ف ايرضت ث مُة، ف مالحدا أمردل ها
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وأن ا، إل إله ل أن يشهدول حت للناس أَاتل أن :"أمرت وللسلم للْلة عليه َال منعها، من يحاتل للسلمي إمام
على وحساهم بحها إل وأمولهم دماءهم من عْمول ذلك اعلول اإذل للزكاة، ويؤتول للْلة، ويحيمول ا، راول ل ممدد

عليه[. ا"]متفّ
والم عليه ا صلى ا راول إل يؤدونه كانول عحالد منعون لو :"وا للزكاة ِم ممنم ممنس ف عنه ا رضي بُر أبو ال َو

وجوها جطد من أن للزكاة منزلة عِم يؤكد وما عليه[، ]متفّ َدا..." عنا منعون لو "وا رولية: وف منعه". على لحاتلتهم
نذزيونم ُس يم ِذينم ومللل ﴿ تعال: تركها،كحوله عحوبة بيان ف وللسنة للُتاب من للنْوص جاءت ومنزلتها شأنا ولعِم كفر؛

بماهيهيمس جذ هذما ومى ُس اّمتي جمهمنلمم رذ ًم فذ عملميّسهما حيسممى يّموسمم * أملذيمم لبم ِم بذعم رسهيمس اّمبمشّذ ّلذ ل امبذيلذ فذ يّينسفذحيونمما وملم ومللسفذضلةم ِلهمبم لل
.]35 ،34 ]للتوبة: ﴾ نذزيونم ُس تم تيمس كينّس مما وَيول ِي ام ُيمس منّسفيسذ لذ نّمزسميس كم مما ل ِم هم ُيهيوريهيمس وم ومجينيوهييمس

له صيفّذطت للحيامة يوم كان إذل إل ححها منها يؤدي ل اضة ول ذهب صاحب من :"ما والم عليه ا صلى للنب ال َو
محدلره كان يوم ف له أعيدت بردت كلما هره، ُو وجبينه، جنبه ها ايُوى جهنم ًر ف عليها اأحي ًر من صفائْ
وللبحر"]متفّ وللغنم لسبل، ذكر ث للنار. إل وإما للنة إل إما ابيله ى ايي للعباد بي ييحضى حت انة ألف خسي

عليه[.
للحيامة، يوم ياوّذَه ًبيبتان له أَرع شجاعدا للحيامة يوم له ميثّذل ًكاته يؤدّذ الم مالد ا آته "من والم: عليه ا صلى ال َو

مذما ليونم َم يّمبس ِذينم للل ل حمسسمنم وملم ﴿ للية: هِه تل ث أًكنزك، مالك، أً يحول: ث - شدَيه يعن - بلهزمتيه أُِ ث
مذما ّلي ومل مرسضذ ومللس للسلمماوملتذ ُي مذيمل ّذلذ وم للسحذيماممةذ يّموسمم بذهذ خمذليول مما َيونم امييامول هميمس شمرر هيوم بملس هميمس ُميسدل هيوم لذهذ امضس مذنس ّلي ل هيمي آتم

.]180 عمرلن: ]آل ﴾ بذية ُم تّمعسممليونم
.])1403( للبَاري ]أُرجه

للزكاة. بدلء تاون من يعزر للسلمي إمام أن شأنا عِم ومن
عِلبه، شية ُو ثولبه رجاء ا أمر تنفيِ ها وحْل بدلئها، إل يتم ل للعبد إالم أن منها: ل، جدد اُثية للزكاة اولئد وأما

للشْ، من للنفس وتفظ للود، على للسلم وتعوّذد وتزكّذيها، للنفس ر وتاهّذ وللفحي، للغن بي للبة أولصر وتيثّبت
: والم عليه ا صلى ال َو .]39 ]ابأ: ﴾ ًذَذيم للرلل يسي ُم ومهيوم خيسلذفيهي اّمهيوم

ءم شميس مذنس تيمس أمنّسفمحس وممما ﴿ للبكة ها وتيستجلب
ال َو .](2588 مسلم( ]روله راعه" إل ل أحدة تولضِ وما عزيل، إل بعفوم ل عبدد ا ًلد وما ، مالم من صدَةة نحْت "ما

عليه[. عليك"]متفّ أنفّ آدم لبن َ "لنفّ للحداي: للديث ف تعال ا
للنة، دُول أاباب من وهي للُامل، للؤمن وتيلطحه للسلم، صدر وتشَر مرجها، إالم صدَ على برهان وهي

بي يفْل حت صدَته ُل ف لمرئ :"كل والم عليه ا صلى للنب َال للحيامة،كما يوم حرّذ من وتينجي
للتمِكالارة وجعل لللبان[. )٣٣١٠(وصططه حبان ولبن ،)٢٤٣١( ُزية ولبن ،)١٧٣٣٣( أحد أُرجه للناس"]
ينعول "ول وايه: والم عليه ا صلى للنب عن عمرو بن عبدا لديث للعحولت؛ وداِ لليلت لنزول وابب للولحدة،
للواط ف وللابلن ،)٤٠١٩( ماجه لبن ]أُرجه ارول.." يي ل للبهائم ولول للسماء، من للحار منعول إل أمولهم ًكاة
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وللْدَة ..." والم: عليه ا صلى َال وتُفّذرها، للااَ تافئ وهي لللبان[. وصططه )٨٦٢٣( وللاكم ،)٤٦٧١(
للُبى ف وللنسائي ،) ٣٩٧٣( ماجة ولبن ،) ٢٦١٦( للتمِي أُرجه للنار"] للاء يافئ كما للايئة تافئ

وللنفس، للال ر وتاهّذ للعِلب، من للال لْاحب اية َو وهي لللبان[، وصططه ) ٢٢٠٦٩( وأحد ،) ١١٣٣٠(
لسحسان. أنولع أعِم ومن وللنْر، للرحة أاباب من وأدلؤها للفساد، من للال وتفظ

ا: عباد
للعِيم، للحرآن ف ولُم ل ا لرك وللُرة. للدنيا ف واعادتُم ناتُم أاباب من ذلك اإن أموللُم؛ ًكاة أديول

هو إنه اااتغفروه للؤمني ولسائر ولُم ل ا وأاتغفر هِل َول أَول للُيم، ِكر ولل للَت من ايه ما وإَكم ونفعن
للرحيم. للغفور

خلثانية خلطبة مقدمة
للرحيم، للغفور للتولب ا إل إله ل أن وأشهد للِالي، على إل عدولن ول للمتحي، وللعاَبة للعالي، رب ل للمد
يوم إل بحسان تبعهم ومن وأصطابه، آله وعلى عليه ا صلى وراوله، عبده ل ممدد أن وأشهد له، شريك ل وحده

للدين.
خلثانية خلطبة نص

بعد: أما
بدعة، مدثة وكل مدهتا، للمور وشر والم، عليه ا صلى ممد هدي لهدي ي ُو ا، للديثكتاب أحسن اإن

للنار. ف ضللة وكل ضللة، بدعة وكل
للُثي، أعااكم د َو أموللُم، ف وبركة ولنفسُم، لموللُم طيهرة أموللُم ف ًكاة عليُم أوجب َد ا إن ا: عباد
ودلر مستحريل، ا ُد ل مذ نْالد مملمكم للِي لليرّذ، للسلم، على جمذبي وللزكاة وللبكة. لللف ووعدكم للحليل، بُرلج وأمركم

أصناف: أربعة للزكاة ايها جب للت وللمولل كاملة، انة للول عليه
للنعام: هيمة من للرلعية للسائمة للول: للْنف

أَل وللغنم: انة، ها تبيعة أو تبيِ ايها ثلثون نْاها أَل وللبحر: شاة، ايها لسبل من خس نْاها وأَلي لسبل: وهي
ذلك. عن للعلم أهل يسأل للال هِل من شيء عنده للِي وللسلم شاة، ايها أربعون، نْاها

للنب بْاع صاع ثلثائة وهي أواّ، خسة للنْاب وأَل وللثمار، كالبوب للرض: من للارج ًكاة للثان: وللْنف
ييسحى كان ما أما ذلك، غي أو للُائن أو للسولن ييسحى كان إذل للعشر نْف ذلك ف يب والم، عليه ا صلى

للعلم. أهل اليسأل ذلك من شيء عنده ومنكان ، للعشركاملد افيه للعيون أو للار من
أنولع من ذلك وغي وللليلت، وللدولرلت، وللدرلهم، لت، كالَر للنحدية: وللورلَ وللفضة، للِهب للثالث: وللْنف
ونْاب للزكاة، ايها وجبت للول عليها وحال للفضة، أو للِهب نْاب للورلَ هِه َيمة بلغت اإذل للنحدية، للورلَ
وأربعون مائة تساوي درهم مائت انْاها للفضة وأما جرلمدا. وتسعون لثنان للغرلمات: ومحدلرها ، مثحالد عشرون للِهب
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للِهب نْاب للعدنية أو للنحدية للورلَ َيمة بلغت وإذل جرلمدا، وأربعون وأربعة اتمائة تحريبدا للغرلمات ونْاها مثحالد
للائة ف أي للعيشر ربِ وللفضة للِهب ف وللولجب وللفضة، للِهب من للنحدين: حُم حُمها اإن ًيكّذيت؛ للفضة أو

وهُِل. وعشرون.. خسة لللف وف ونْف، لثنان
وطعام، وحيولن، عحارم، من للربْ، أجل من وللشرلء للبيِ أيعدل ما وهيكل للتجارة، عروض للمولل: من للرلبِ للْنف
بحيمة للنْاب لكتمل إذل َيمتها تيزكلى ث للنحود تحولم للول، عليها حال إذل للعشر ربِ للتجارة عروض افي وآلت،

انة. منكل للول رأس على يُون وللتحوي وللفضة، للِهب
أو نفعدا، لنفسه ها لسنسان يلب أن ول يستطحها، ل لن ايها للالة جًو ل تعال ا حّ للزكاة أن ا عباد ولعلمول
وثولبه. ا مرضاة لبتغاء لهلها داعها يب بل مِملة؛ عنه ها يداِ أو ماله، ها يحي أن ول شريل، نفسه عن ها يداِ

والم عليه ا صلى عبدا بن ممد ا ُلّ ُي على وصلول هِل


