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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
الحمد هلل وكفى والىال وسىالما على عاىا ا الى يص االى ف ح الحمىد هلل على ن مىة اإليمىان وعلى ن مىة اإلسىالم وعلى
ن مة القرآنح يا ربي لك الحمىد كلىه كمىا ي ا ىي لجىال وههىك وعمىيم سىل انكح نشىكر و نكفىر ونعلىن وند ىا ي
مص يفجر ح اللهم الل عل حايب قلوب ا وطايب قلوب ا محمد -الل اهلل عليه وسىلم -فىي األولىيص واآخىريص والمى
األعل إل يوم الديصح ثم أما ب د:
اغت م الفرالة ..حياتك فرالة اوع تضي ها
في لقاء في أحد الارامج األه اية الشهير هدا من واحد مص أغ ى مليىار يرات ال ىالمح المحىاور والمى ين و ىو بيىتكلم
م اا فايقو له إنىت والىلت للوىرو الر ياىة ي إزاي؟ إزاي حققىت الوىرو الر ياىة ي؟ فقىام م لىن فتىر شىيكات مىص
هياه وطلن قلم وقا له خد اكتب المالغ اللي انت عايزاح أي مالغ تكتاه مهما كان أنا أ يهولك..
المحاور مسك فتر الشيكات ومسك القلمح مسكهم زي الماهوت ي ي بىدأ ي ىر ح بىدأ يتىر ح بىدأ يضى ر ح طيىب
و ي مل إيه؟ وفي اآخر ما اتجرأش إن و ي مل الموضوع اح ورهن له فتر الشيكات والقلم..
قىىا لىىه بى

أ ىه انىىت هىىت لىىك الفرالىىة وإنىىت اللىىي ضىىي تهاح أنىىا لىىو مكانىىك ك ىىت كتاىىت المالىىغ اللىي أنىىا عىىايزاح أنىىا

والىىلت للىي والىىلت لىىه ا ألن أنىىا عمىىري مىىا ضىىي ت فرالىىة اتفتحىىت لىي فىي حيىىاتيح طا ىا كىىل ا بىىاهللن اهلل سىىاحانه
وت ال ولكص يا هماعىة الحيىا فدىرصح الىدنيا فدىرص واح ىا مىا خىدناش غيىر فرالىة واحىد بى ح حياتىك يح عمىر
و الفرالة الوحيد

زم تحقق كل اللي رب ا طلاه م ك في عمر

ا

اح آ ي الاعاري زم كىل اللىي فىي الاعىاري ا يىا

هماعة يتحقىق فىي عمرنىا ا اللىي اح ىا عايشىي ه وا مىش عىايزيص ن ىدم يىا هماعىة يىوم القيامىةح مىش عىايزيص نيجىي يىوم
ِ
ِ
سوا ندورا" الحديد 31
القيامة "اره دوا وراء دكم فالتم د
لمىىا ييجىىوا يقولىىوا لهىىم "انمددرونىىا نىقتىاِ ِمىىص نىىوِر دكم" الحديىىد  31عىىايزيص شىىوية نىىور ن ىىدي مىىص على الصىرا "ار ِه دىىوا
ِ
سوا ندورا" اره وا الدنيا خالص انتهتح مش عايزيص ن دم يا هماعة.
وراء دكم فالتم د
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إنت ما بتزكيش ليه؟
علىىن شىىوية مىىص سلسىىلة "عل ى فىىيص يىىا شىىاا ؟" ألن

أنىىا عىىايز أكلمك ىم الليلىىة ف ىي موضىىوع خ يىىر هىىدا المىىر ي
الموضىوع ا ممكىص ىي ِهم الكاىىار أكتىر ىيهم شىىاا قليلىيص ولكىص الموضىىوع خ يىر هىداح موضىىوع زم كل ىا ن تاىه لىىهح
موضوع كل المجتمن م اقب بساب عدم ف ل ا له ووقت الكالم ع ه في رمضان حد م كم متوقن أنىا ىأتكلم عىص إيىه؟
أتكلم عص موضوع في غاية الع ور يا هماعة..

م ن الزكا  ..إنت ما بتزكيش ليه؟ إنت ليه ما بت ل ش زكا مالك؟! إن ِ
ىت ليىه زكىا الىد ب واألسىاور والسالسىل وأطقىم
ِ
بتاعك ما بت ل يهاش؟ إنت ليىه زكىا المىا اللىي ع ىد والفلىوو والتجىارات اللىي ع ىد مىا
الد ب اللي في الدو
بت ل هاش؟ إنت ليه زكا المواشي اللي رب ا ا الك ما بت ل هاش؟
ليه يا هماعة؟ ليه ما بت ل ش زكا مص زكا الما ؟ ليه المجتمن بتاع ا م ممه ما بىي ل ش زكىا المىا ؟ أنىا عىايز أحى ر
كل واحد ما بي ل ش زكا المىا الليلىة خىدوا بىالكم الموضىوع فىي غايىة الع ىور وي لىم اهلل أنىا بىأقو الكىالم ا وأنىا
مستش ر خ ور األمر ا قد إيهح خ ورته عل كل واحد ما بيزكيشح كام واحد في المجتمن بتاع ىا مىا بىي ل ش زكىا
اهىىا ومىىا بتسىىألش أالىىال فيىىه زكىىا و مىىا فىىيش زكىىا ح كىام واحىىد مىىا بىي ل ش زكىىا مالىىه؟! وال تيجىىة اح ىىا دشىف ا ا أ ىه
ال او بتاكل مص الزبالةح وال تيجة يوم القيامة ..الفقير يصار عل الفقىر ويىوم القيامىة لىه الج ىة إن شىاء اهلل فىي اآخىر
ولكىىص ا يحصىىل لىىه إيىىه؟ أنىىا عىىايز أكلمكىم ا يحصىل لىىه إيىىه ف ىي كىىل حاهىىة -مىىانن الزكىىا  -يحصىل لىىه إيىىه ف ىي
الدنيا.
تاهر ممكص يقو لك ي فلوسي إنت عايز م ي إيه؟ انتو عىايزيص م ىي إيىه؟ ي فلوسىي أنىا هم تهىا بت اىيح ب رقىي أنىا
ميص اللي ياخد م ي فلوسي؟ح واحد كان أحد اخوان ا الدعا بيحسب له زكاته فا د مىا طلىن الحاهىات الوابتىة األالىو
الحاهىىات اللىي مىىا فيهىىاش زكىىا حسىىب لىىه اللىي عليىىه زكىىا مىىص  04مليىىون ه يىىه ي ىي زكاتىىه مليىىون ه يىىة قىىا لىىه إنىىت
عىىايزني أطلىن مليىىون ه يىىة قىىا لىىه رب ىىا يىىديك أرب ىىيص مليىىون وزيهىىم حاهىىات مىىش عليهىىا زكىىا ممكىىص أكتىىر مى هم كمىىان
ومش عايز تدي لرب ا مليون ه يه؟! يستا ل إيه ا؟ اللي ما بي ل ش زكا ا مجرم.
كان فيه تاهر في وكالة الالح كان تاهر كاير هدا وكان تاهر م روف هدا وعايش ل اية لوقتح

ا التىاهر مىا كىانش

راضي ي لن زكىا وكىان ال ىاو بت صىحه أو الىدعا أو ال ىاو المتدي ىة أو التجىار اللىي بت لىن زكىا كلهىا بت صىحه نصىا ح
شديد هدا في مسألة الزكا ح

ا الرهل اآن يا هماعة بيمسح لل او عربياتح

ا الرهىل اآن رهىل غلاىانح عىايش

عل الم ونات!ح ا عايش عل الم ونات ليه؟ ساحان اهلل انتقام مص رب ا..
فاكريص قصة قارون في القرآن؟ فاكريص قصة قارون "وآتىيى ااد ِمص ال دك دىوِز" رب ىا بيقىو أنىا ا يتىه مىا وا يتىه الىحة وا يتىه
ِ
ِ
ِ
ىىب وا يتىىه فضىىة وا يتىىه بى مىىا رضىىاش يىىدي ي مىىا رضىىاش يىىدي لرب ىىا حقىىه "وآتىيى ىىااد مىىص ال دك دىىوِز مىىا إن مفاتحىىهد لتى دىىوءد
بِال دصا ِة أدولِي ال دقو ِ" القص .67
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هزاء مانن الزكا في القرآن والس ة
ليه اإلنسان كل ما الما بيزيد في إيدا بي من أكتر وياعل عل ربه أكتر؟ ليه يىا هماعىة؟! ا رب ىا بيقىو "سىيد وقدون
ما ب ِعلدوا بِ ِه يىوم ال ِقيام ِة" آ عمران 384 :في الحيح الاعاري أ هح أنا حاطط لكم قىدامي لوقىت الىحيح الاعىاري
حديث مسلم أنا حاطط لكم لوقت قدامي الديص..

الديص يا هماعة كىالم رب ىا سىاحانه وت ىال "سىيد وقدون مىا ب ِعلدىوا بِ ِىه يىىوم ال ِقيام ِىة" آ عمىران 384:لمىا اآيىة ي نزلىت
مص ضمص ما نزلت فيهم اللىي بيم ىوا الزكىا ليىه؟ فىي حىديث الاعىاري الحىديث أ ىه "مىص آتىاا اهلل مىا فلىم يى زكاتىه
دمول له يىوم القيامىة شىجاعا أقىرع لىه زبياتىان ي وقىه يىوم القيامىة ثىم يأخى بلهزمتيىه ي ىي شىدقيه ثىم يقىو  :أنىا مالىك أنىا
ك ز ثم تال ال اي" :و يحساص ال ِ يص يىاعلدون بِما آتا د دم اللىهد ِمىص فضىلِ ِه د ىو خيىىرا ل دهىم بىل د ىو شى ْر ل دهىم سىيد وقدون مىا
ب ِعلدوا بِ ِه يىوم ال ِقيام ِة" الحيح الاعاري
دموىل لىىه مالىىه يىىوم القيامىىة مالىىهح فلوسىىه أطيانىىهح هلل اىىهح أطقىىم الى ب بتاعتهىىا واأللمىىاو واألسىىاور والفضىىةح دموىل لىىه مالىىه

"شجاعا أقرع له زبياتان ي وقه يوم القيامة ثىم يأخى بلهزمتيىه"ح اللهمىزتيص يىا هماعىة اللىي مىا عىارفيص ال ممتىيص و
عىارفيص أمىىا وحىش ييجىي يفتىرو غزالىىة يقىوم ماسىىكها بأنيابىه مىىص الحتتىيص و وبرضىىه قىالوا إن ىىو لحىم الى ِوشح اللحىىم
اللي بي ي األكل اللي بيتمضغ فىي األسى ان ىم و اللهمىزتيصح زي مىا أكىل المىا اللىي كىان المفىرو يديىه لليتىيم
وللفقير وللمسكيص الشجاع األقرع اللي و ث اان سموا شىجاع ألن ىو لىو خىل عليىه فىارو بحصىان يقى فىي ِوشىه
وي فث السم في ِوشه ما بيهموش حدح قمة الشجاعةح قمة اإلقدامح شجاع أقىرع قىا لىك أقىرع اإلنسىان األقىرع اللىي
ما لوش ش رح الو اان اللي ما لوش ش رح الو اان اللي عجز كِاِر اللي عارف الت ابيص وأعمار الت ابيص..
وفيه ناو قالت أقرع مص كتر السم في هسمه انسلخ هلد رأسهح شجاع أقرع له زبياتان ياما لىه نق تىيص سىو

ىا يامىا

قالوا له نابيص عشان ي رسهم ا فيأخ بلهزمتيه ا في الحيح الاعاري أ ه يا هماعة.
ثم يقو أنا مالكح أنا ك ز ح أنا فلوسك أ ه أنا ك ز أ هح أنا أطقم الد ب اللي مىا رضىتيش ت ل يهىا أ ىه فىي الىحيح
مسلم باقي الرواية إن و يادأ يق ن فىي هسىمه عضىو عضىوح ياىدأ يمضىغ فىي هسىمه عضىو عضىو فىي الىحيح مسىلم
يق ه حتت يفرمهح يفرمه شفتوا قال كدا وحش كل كا ص مص الكا ات اللي افرتسها ي مل فيه كدا؟!
قا ت ال "وال ِ يص يكِ دزون ال ب وال ِفضة و يد ِف دقونىها فِي ساِ ِ
يل الل ِىه فىاشر د م بِ ا ٍ ألِ ٍيم" التوبة10 :
مىىيص اللىي بيك ىىزح ي ىي إيىىه بيك ىىز؟ ي ىي فهم ىىا م ى الكلمىىة اللىي بيك ىىز اللىي ىو مىىا طل ىىش الزكا حكىىل مىىا المىىا زا
وبأطلن فيه الزكا ما واش ك ز الك ز اللي مىا بىي ل ش زكاتىه "والى ِ يص يكِ دىزون الى ب وال ِفضىة و يد ِف دقونىهىا فِىي سىاِ ِ
يل
الل ِىه فىاشر د م"ح فاشر م ..شوف كلمىة بشىر م فيىه حىد بياشىر بال ىار ا قمىة السىعريةح قمىة ا سىتهزاءح قمىة التهديىدح
انت مش عارف يحصل لك إيه فاشىر م ب ى ا اللىي بيقىو عى ا مىيص مىش واحىد قىا ر عليىك ا الملىك الجليىل

اللي بيقو ع ا ح ع ا أليم مش ع ا عميم ع ا كيفي.
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ِ
ِ ِ
ىور د م ى ا مىىا ك ىىزتدم ِألن دف ِسى دكم فى د وقدوا مىىا دك ىىتدم
"ي ىىوم يدحمى عليىهىىا فىىي نىىا ِر ههى م فىتدكىىوِ بهىىا هاىىا د دهم و ده دىىوبىد دهم وهد دهى د
تكِ دزون" التوبة13 :
يىىوم ..خمسىىيص ألى سى ة! طىىو خمسىىيص ألى سى ةح كمىىا الىىح عىىص رسىىو اهلل -الىىل اهلل عليىىه وسىىلم -فىي الاعىىاري

ومسىىلم ف ىي روايىىة الىىحيح مسىىلم "مىىا مىىص الىىاحب هلل ىىب و فضىىةح ي ى ي م هىىا حقهىىاح إ إهللا كىىان يىىوم القيامىىةح
الفحت له الفا ح مص نارح فأحمي عليها في نار هه مح فيدكوِ بهىا ه اىه وهاي ىه وههىراح كلمىا بىر ت أعيىدت لىه فىي
د
يوم كان مقدارا خمسيص أل س ةح حت يدقض بيص ال اا فيرِ سايله إما إل الج ة وإما إل ال ار" الحيح مسلم

ليه ت ر نفسك ل ا خمسيص أل س ة؟
يا اللي ع ِد أطقم بح يا اللي ع د فلوو الد ب والفضة زي الفلوو لوقت بالماطح يىا هماعىة خمسىيص ألى
س ة يوم القيامة مص أوله آخرا ع ا ح مانن الزكا بيت
عل حو

في نيتهح بيت

فىي قاىراح بيت ى

رسو اهلل -الل اهلل عليه وسلم -بيت ىر م ىه بىرا بىرا وال يىاهلل بىاهللح بيت ى

يىوم القيامىةح بيت ى

فىي ال ىارح ليىه عمىل هريمىة؟

عمىىل هريمىىة عميمىىةح عمىىل هريمىىة خ يىىر خمسىىيص ألى سى ة ومىىا مىىص الىىاحب مىىا إبىىل ي ى ي زكاتهىىاح اللىي ع ىىدا
مواشىي أتىت يىىوم القيامىة أحسىص مىا تكىون بىأقوِ الىىحة كانىت فيهىا فت ى ا بأخفافهىا وت ضىه بأفوا هىىا تفضىل ت ى

فيىىه

وت أ فيه..
ا فيه مسلم يا هماعة فيه مسلم خمسيص أل س ة كلما انتهت عا ت مص أولهاح كل مىا الفىوي ي تهىي يرهىن تىاني مىص
أو وهديىىد خمسىىيص أل ى س ى ة!ح تىىار الزكىىا بيت ى

يىىوم القيام ىة خمسىىيص أل ى س ى ةح خمسىىيص أل ى س ى ةح ومىىا مىىص

الاحب شا و بقر ي ي زكاتها اللي أتت يىوم القيامىة فىي أحسىص مىا تكىون ت ى ا بأقىدامها وت حىه بقرونهىاح كلمىا
انتهت مص آخر ا عا ت مص أولها خمسيص أل س ة حت يقض إل الج ىة أو إلى ال ىارح خمسىيص ألى سى ة خمسىيص
أل س ة ع ا .
نفسك ليه؟ ت رضي ِ
ت بي ِ
نفسك لل ا ليه؟ عشان  %253بعالنيص بىيهم على رب ىا!ح يىا رهىا األعمىا اللىي رب ىا
إ اكىم أمىىوا قىىارون رب ىىا خسى بيىىه األر " فعسىىف ا بِى ِىه وبِىىدا ِراِ األر " القصى  83:ليىىه مىىش عىىايز يىىدي رب ىىا حقىىه
مش عايز يدي رب ا الحق في الما اللي آتااح الحق في ال م اللي رب ا إ ا وله.
إنت مسئو عص اللي زن واللي انتحر بساب الفقر
زكا الما فيص يا هماعة؟ فيص زكا الما يا أمة محمد؟ح الشا اللي بيزني ألنه مش قي يتجىوز ..ألن ال ىي اللىي
كىىان مسىىئو إنىىه يكفلىىه بالزكىىا م ىاكفلوشح الل ىي وق ىىت فىىي الزنىىا عشىىان  1ه يىىه عشىىان تأكىىل أس ىرتها ..ي كانىىت
مكفولة ي في رقاة كل واحد غ ي ماطل ش زكا ماله فىي ميزانىه يىوم القيامىة يالقيهىا مح وطىة فىي ميزانىه بكىل كايىر
مص الكاا رح اللي قتل عشان الفقر و مسئو وإنت مسئو وإ ِ
نت مسئولة..
اللي زنت عشان الفقرح اللي انتحر عشان الفقرح اللي كان في أسر وانتحر ألنه ما استحملش الفقر اللي م
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عايشيص فيهح اللي راحت الجم ية العيرية الراهل قا لها قولي أقص أم ية ِ
ليك وأنا أحققها لِك لوقت قالىت لىه أنىا
عايز فرخةح عايز هاهة عشان طاعىت ألمهىا الشىوربة ب ضىم فىرا ح لوقىت الفقىرا يىا هماعىة بيشىتروا رهلىيص الفىرا
بالكيلو رهليص الفىرا اللىي ك ىا ي ىي الواحىد بيىا

لهىا يمكىص يقىرفح بيشىترو ا بىالكيلوح سىاحان الملىكح اح ىا ع ىدنا

فقر بالشكل ا في المجتمن وال او مش راضية ت ي زكا مالهاح بق
ياق إ ِ
نت لما تم ي زكا مالِك وزكا

ا يحصل فيه إيه يوم القيامة؟!.

ِ
راليد في الا ك وزكا مالك وتجارتك والسيولة اللي ع ىد ياقى
اِك وزكا

إنت يحصل فيك إيه؟

إهرام ..إهرام ماحدش يسأ عص اللىي يحصىل لىه "سىيد وقدون مىا ب ِعلدىوا بِ ِىه يىىوم ال ِقيام ِىة" آ عمىران 384:لمىا ييجىي
الشىىجاع األقىىرع اللىي لىىه هللبياتىىيصح ال ىىابيص أو ال المتىىيص السىىو فيأخى بلهزمتيىىه يقىىوم ماسىىك فىىي لحمىىه وعممىىه مىىص ىىا

ويقو له أنا مالكح أنا ك ز ي و وا ويل حواليص رقاته وال ياهلل باهللح ليه؟ ألنه ماطل ش الزكا .
حا مانن الزكا عل حو

ال اي الل اهلل عليه وسلم

طي ىب عل ى حىىو رسىىو اهلل الىىل اهلل عليىىه وسىىلم يحص ىل لىىه إيىىه؟ شىىوف حىىديث رسىىو اهلل الىىل اهلل عليىىه وسىىلم
ِِ
ِِ
ِ
و
وأالله في الاعاريح حديث الرسو أنه قا  " :أدلفيص أحد دكم يوم القيامىة على رقىاتىه شىا ا لهىا ثد ىاءاح على رقىاتىه فىر ا
اهلل ِ
لىىهد حمحمىةاح يقىىو د  :يىىا رسىىو ِ
ىك لىىك مىىص اهلل شىىيئاح قىىد أبل تدىىكح وعلى رقاتِى ِىه ب يى اىر لىىهد درغىىاءاح
أغو ىىيح فىىأقو د  :أملِى د
اهلل ِ
يقو  :يا رسو ِ
أغو ي" أغو يا رسو اهلل! ماطل تش زكاته ليه؟ شايل الما اللي ماطل ش الزكىا بتاعىه فىأقو :
ك لك شيئا قد أبل تدك" الحيح الاعاري
أملِ د
قا لك في شرح الحيح الاعاري قا لك إنه م ىاا إن ا مىافيش أمىل فىي نجاتىه كلمىة ال اىي ليىه أملىك لىك شىيئا
م اا إن مافيش أمل في نجاته وال ياهلل بىاهلل قىد بل تىكح يىأتي ي أحىدكم يىوم القيامىة يحمىل على رقاتىه حامىل ..شىايل
المىىا اللىي مىاطل ش زكاتىىه على رقاتىىه حتى لىىو اتكسىىرت رقاتىىه شىىايله على رقاتىىه بشىىا لهىا رغىىاء أو كمىىا قىىا -عليىىه
ىك لىك شىيئاح
الصال والسالم -يقو انق ني يا رسو اهلل أو بشا لها ي ار يقو أنقى ني يىا رسىو اهلل فيقىو  " :أملِ د

قىىد أبل تدىىك" الموضىىوع انته ى بىىرا يت ىىر مىىص عل ى الحىىو ح الحىىو

ا يىىا هماعىىة المكىىان الوحيىىد الل ىي فيىىه المىىلح

المكان الوحيد اللي فيه الميه في عرسات القيامةح المكان الوحيد اللىي فيىه أمىص فىي عرسىات القيامىةح المكىان الوحيىد

اللي فيه نجا مص قلاات الكون كلىه اللىي بىراح المكىان الوحيىد اللىي فيىه نجىا مىص حىديث رسىو اهلل -الىل اهلل عليىه
وسلم" -إن ربي قد غضب اليوم غضاا لم ي ضب قاله موله قطح ولص ي ضب ب دا موله" الحيح الاعاري
انىىتم متعيلىىيص ي ىا اخوان ىىا إنسىىان يىىدخل عل ى الحىىو وانسىىان يت ىىر بىىرا! يت ىىر بىىرا فىىي عرسىىات القيامىىةح ليىىه؟ ألنىىه
ك لك شيئا".
ك لك شيئا" يقو لِك " أملِ د
ماطل ش زكا ح الرسو يقو لك " أملِ د
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ِ
ِ ِ
ىورد م ى ا مىىا ك ىىزتدم ألن دف ِسى دكم فى د وقدوا مىىا دك ىىتدم
"ي ىىوم يدحمى عليىهىىا فىىي نىىا ِر ههى م فىتدكىىوِ بهىىا هاىىا د دهم و ده ىىوبىد دهم وهد دهى د
تكِ دزون" التوبة13:
الرسو عليه الصال والسالم قا إن تار الصال واحد ماسىك الىعر وقىا م على رأسىه يهىوِ بهىا على رأسىه يح ىم
راسىه ل ايىة مىا تاىدأ راسىه ت مىو مىص هديىدح يىروح نىاز بالصىعر عليىه تحىت التىرا  ..مىاهللا يحىدت تحىت األر

للىي

مابي ل ش زكا ماله؟ في القار يحصل له إيه؟
اللىي مىابي ل ش زكىا مالىه يتعىتم لىه بايىه فىي الىدنيا؟ اللىي مىابي ل ش زكىا مالىه ي مىل إيىه على حىو

رسىىو اهلل -

الل اهلل عليه وسلم -اللىي مىابي ل ش زكىا مالىه ي ىدي على الصىرا إزاي؟ اللىي مىابي ل ش زكىا مالىه وزكىا

اهىا

ت مل إيىه فىي الميىزان؟ اللىي مىابي ل ش زكىا مالىه ي مىل إيىه سىاعة ال ىر على اهللح ي مىر عىص يمي ىه وعىص شىماله
يرِ إ الفقراء اللي ارتكاوا الكاىا ر بسىااه و ىم محاسىايص طا ىا كلهىم لكىص ىو كمىان محاسىب على الجىرا م ا ألنىه
كان ممكص يم وا ن

الكاا ر اللي في المجتمن لو طل وا زكا مالهم..

لو األغ ياء طل وا زكا مالهم مش شوف ال او بتاكل مص الزبالة الفجر كل يىومح لىو األغ يىاء طل ىوا زكىا مىالهم مىش
شوف الست الفقير اللىي ق ىدت تكلىم سىت فقيىر تانيىة بتقىو لهىا أنىا و ي مق ي ىي عشىان أعمىل لهىم ب ىاط
محمر ح مش قىا ر تجيىب لهىم زيىت تقلىي فيىه الا ىاط ح التانيىة قالىت لهىا أنىا بأهيىب الزيىت بتىاع ال ميىة -األسىو
اللي بيساب السرطان -تحط نق تيص على الفىو ح نق تىيص على األكىل اللىي بتأكلىه لهىم عشىان الصىدِ بتىاع األكىلح
الصدِ بتاع األكلح بتاع الفقراء شديد الفقر يع شوية.
م األخسرون ور الك اة
يا اخوان ا ..يا اخوان ا عىايزيص ن تاىهح عىايزيص ن تاىه والقضىية مىش قضىية زكىا بى

واللىي م ىاا فلىوو كتيىر وشىاي الفقىر

ومىىش راضىي ي لىن زي أبىىو هللر راح مىىر وال اىي -عليىىه الصىىال والسىىالم -هىىال ح فلقى ال اىىي بيقىىو " ىىم األخسىىرون
ور الك اة"ح أبو هللر اترعب ح

إنه خالص لك إنه فيه حاهةح أنا ض ت و إيه؟ح فقا "يا رسو اهلل! فدا أبىي

وأمي ! مص م ؟ قىا  :ىم األكوىرون أمىوا ح إ مىص قىا

كى ا و كى ا و كى ا (مىص بىيص يديىه ومىص خلفىه وعىص يمي ىه

وعص شماله)" الحيح مسلم
اسمن و ك ا و ك ا ي ىي ق ىد ي لىن الىدقات يمىيص وشىما ووراح ال اىي ماقىالش قىدامح ال اىي مىاعملش بايىدا لقىدامح
ال اي لورا ويميص وشما الجهات اللي انت مش تا

لها ب د ما ت لن لقدام ت لن الحاهة تفضل ماشي وشىايفها

قدامكح طلن وماتاصش انت طل ت فيصح ارمي وراح ارمي يميصح ارمي شما ح انجد ب فسك ..انجد نفسك..
لما رسىو اهلل -الىل اهلل عليىه وسىلم -هالىه الصىحابي وقىا لىه أدباي ىك يىا رسىو اهلل بى

فيىه حىاهتيص فىي الىديص مىا

اقدرش أعملهم :الصدقة -اللي ي الزكا ح كانوا بيسمو ا الصدقة -الصدقة والجهىا مىا اقىدرش يىا رسىو اهللح فقىا
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رسىو اهلل -الىىل اهلل عليىه وسىىلم -سىحب إيىىدا مىىص إيىدا -كىىان يااي ىه -سىىحب إيىىدا على طىىو ي ىي ال اىي تيجىي
تسلم عليه يوم القيامة يسحب إيدا مايمدش إيدا ليكح مايسلمش عليىكح إنىت أبىو بكىر حىار اللىي زيىكح إنىت أبىو
بكىىر حىىار بالسىىيوف الل ىي زيىىكح الل ىي م ىابي ل ش زكىىا ح الل ىي م ىابي ل وش زكىىا مىىالهمح ي ىي إنىىت لىىو أبىىو بكىىر كىىان
موهىىو ي ى إنىىت يىىوم القيامىىة يمكىىص تدحشىىر مىىن أبىىو بكىىرح يمكىىص تدحشىىري مىىن عمىىرح يمكىىص تدحشىىروا مىىن
الصحابة لو فضلتم ماطل وش زكا .

مىىالكم ا أبىىو بكىىر لىىو كىىان عىىايش كىىان قاتلىىك بالسىىي عشىىان الزكىىا ح كىىان قاتلىىك بالسىىي زي الل ىي مىىان يص الزكىىا
تحشر ياق انت يوم القيامة ب يد عص كل و ح إنت تاق من مان يص الزكا مىن مىان ي الزكىا فىيص؟ فقىا رسىو اهلل
سحب إيداح مايسلمش عليه مايح ش إيدا في إيد أبداح ليه؟ عشان ماطل وش الزكا .
با مص أبوا الج ة ب ى ى ى  % 253مص أموالك
تعيلوا بق اللي بي لن زكا ماله له با مص  8أبوا في ه ة الرضىوان اسىمه بىا الصىدقة بىا الىح عىص رسىو اهلل
ف ىي الىىحيح الاعىىاري بىىا الصىىدقة بىىا مىىص  8أبىىوا لل ىي بي ل ىن زكىىا مالىىه ي ىي ثمىىص ن ىىيم الج ىىة ب ى ى  %253مىىص
فلوسكح تمص ن يم الج ة بى ى  %253مص مالكح تعيلوا يا هماعة إيه السهولة ي؟
إيىىه اليسىىر ا يىىا هماعىىة؟ إيىىه التيسىىير ا؟كىىان فيىىه واحىىد ف ىي الص ى يد وكىىان بي ل ىن زكىىا مالىىهح -الكىىالم ا كىىان ف ىي
العمس ىىي ات أو الس ىىتي ات أي ىىام ماكى ىانش ح ىىد بي لى ىن ي ى ىي لوق ىىت ممك ىىص تالقى ىي ن ىىاو بت لى ىن -وهى ىه و اكتس ىىح
األراضيح فرمهاح أكل المحصو كلهح الراهل ا كان الوحيد اللي بي لن الزكا في يح بيقىو الىراوي اللىي بيحكىي:
الراهل ا كان الدو

يمكص يقر مىص األر

بتاعتىهح لدرهىة كىانوا يجياىوا الىدو – كىان الىدو بيتكىاش مىص كتىرا–
بتاعتهح مايقربش مص الزرع بتاعهح ساحان الملك

كانوا يجياوا الدو يكاشوا يرموا في أرضه الدو يجري برا األر
ِ
يحميك في و ِ و يحميك في نيتك وآخرتك.
رب ا يحميك في مالك و يحميك في الحتك و
لو مش تزكي استحمل ال ا األليم

إنما مىافيش زكىا خىالص اسىتحمل اللىي إنىت تسىتحمله بقى ح حىديث األقىرع واألبىرص واألعمى اللىي رب ىا أمرضىهم
وب ىديص طلىب مىص كىل واحىد طلىب مىص ا ناقىة ومىص ا بقىر ومىص ا غ مىةح طلىب مىص كىل واحىد مىص خىال ملىك فىي
شكل واحد غلاان زي ما ال البة هاييص لكم ع د بيوتكم بيسألوكم عايزيص أكلح عايزيص يسدوا هوعهم..
لوقت يا هماعة الفقىر يكفىر ال ىاوح الفقىر خلى ال ىاو ت تحىرح الفقىر خلى ال ىاو تزنىيح تقتىل عشىان المىا وال يىاهلل
باهلل..
كلهىىم م اخ ى يص بىىالجرا م ي ولكىىص ال ىي م اخ ى زيهىىمح بىىل قىىد يكىىون م اخ ى قىىالهمح تعيىىل أمىىا تيج ىي تالق ىي ف ىي
ميزانىىك ندى كاىىا ر أ ىىل مصىىرح ندى كاىىا ر أ ىىل العلىىيجح ندى كاىىا ر أ ىىل الم ىىر ال رب ىيح ندى كاىىا ر فقىىراء ه ىىو
السو ان وشما السو ان و ارفورح ليه يا ر ؟ أنا ماعملتش كل ا يا ر !ح أنا ماعملتش ا؟
إنت الساب في اح إنت اللي ماطل تش مالك.
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تعيلىىوا يىىا إخىىواني تعيلىىوا الرسىىو -عليىىه الصىىال والسىىالم -و ىىو بيحى رنا مىىص م ىىن الزكىىا "إ مىص قىىا

كى ا و ك ى ا

و ك ا (مص بيص يديه ومص خلفه وعص يمي ه وعص شماله)" الحيح مسلم اللي طلن زكاته.
يا هماعة اللي ماالالش ال اي -عليه الصال والسىالم -بيقىو ح "ب ىي اإلسىالم على خمى " الىحيح الاعىاري ح ي ىي
اإلسالم ب اء ما عل خم

أعمد ح اسألوا أي واحد مه دو في ال المح لو أمىتص ما ى فىي ال ىالم إتشىا م ىه عمىو

يحصل لىه إيىه؟ ي هىارح إنىت ي ىك م هىار كلىهح إنىت ماع ىدكش يىص إلنىك مىاب ل ش زكىا ح و رسىو سىاوِ بىيص اللىي
م ن الزكا واللي م ن الصىال ح تعيلىوا اللىي م ىن الصىال لمىا رب ىا قىا عليىه "نىزاعىة لِلشىوِ" الم ىاري 37:ح ال ىار ت ىزع
إيىديهمح تق ىن إيىديهم ورهلىيهم وتق ىن هلىد فىرو راسىهمح أعضىاء السىجو ح تعيىل بقى ح أدمىا اللىي مىاطل ش زكاتىىه؟ح

اللي ماطل ش زكاته في القار وال ياهلل باهلل زي ما قل ا ع ا ر يب.
اهلل -الل اهلل ِ
ىبح فقىا لهمىا :أتد ِحا ِ
عليه وسلم -وفي أي ِدي ِهما ِسوار ِ
في الحديث "أن امرأتىي ِص أتىتا رسو ِ
ان مىص هلل ٍ
ىان
د
أن يدسوردكما اهللد ت ال ِسواري ِص مص نا ٍر؟!ح عايزيص األساور ي تاق أساور نار يوم القيامىة؟ قالتىا :ح قىا  :فأ يىا زكاتىهد"
حس ه األلااني

طيب ال ار ال ار ي لما تسورح تسور يوم القيامة وتسور في القارح تعيلوا يا اخوان اح الموضوع كاير.
ٍ ٍ
""ويى ِ
ِ
ىب أن مالىىهد أخلىىداد "
ىل ل دكىىل د مىىز لدمىىز " مىىا ام كلمىىة ويىىل اتقالىىت ياق ى نىىارح "ال ى ي همىىن مىىا وعىىد اد * يحسى د
ا
مارضاش ي لن حقهح "كال ليدى ا ن فِي ال دح م ِة" م رو ح هزء مص ال ار فميىن اسىمه الح مىةح " ومىا أ را مىا ال دح مىةد"
ىار اللى ِىه ال دموقىىد د"ح اللىي مىىا بتت فىىاش أبىىداح "التِىىي ت لِى دىن على األفئِىىد ِ"ح تعتىىر
عمىر مىىا تتعيىىل ال ى ا اللىي فيىىهح "نى د
اللحم وتدخل في القلب اللي اتمل بحب الدنياح "إِنىها علىي ِهم دموالىد ا"ح مقفولىة ِخىزنح زي مىا ح ىوا المىا والى ب
في ِخزن وفي علب يتح وا في ِخزن مص نارح "فِي عم ٍد دممىد ٍ" الهمىز  9:3فىي ِخىزن ه ىب ب ضىها مقفىو علىيهمح
توابيت مص همر وال ياهلل باهلل.
ىك ند ِىىم ال ِمسى ِ
ىكيص"
ىك ِمىىص ال دمصىىليص * ولىىم نى د
"مىىا سىىلك دكم فِىىي سىىقر" ح سىىقر اللىي بتسىىقر اللحىىم وت ياىىهح "قىىالدوا لىىم نى د
د
المدثر  00:02ماك اش ب لن زكا ح ماك اش ب لىن حىق رب ىا سىاحانه وت ىال ح كمىا قىا رسىو اهلل -الىل اهلل عليىه
وسىىلم" -مىىانن الزكىىا يىىوم القيامىىة ف ىي ال ىىار" الىىححه األلاىىاني قضىىية م تهيىىةح مىىانن الزكىىا الىىدنيا بتاعتىىه كلهىىا ع ى ا
وم اقىىب مىىص اهلل ومجىىرم ع ىىد رب ىىا وخاتمىىة السىىوء تتهىىد ا وال يىىاهلل بىىاهلل وع ى ا القاىىر وع ى ا القيامىىة وع ى ا ال ىىارح
ع ا أليم يا هماعةح ع ا أليم مص اهلل ساحانه وت ال .
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طلن حق رب ا ..أنا خاي عليك
طيب إح ا

مل إيه لوقت؟ح أنا مش عايز حد يقو لي شاهاتح ماحدش يقو طيب أعمل إيه؟ح ا أنا واهلل

بأطين رب ا برضهح بأطلن كل شويةح يا اب ي الزكا  %253ملهاش عالقة بالكالم اح تتحسب وبالشلص ا حق
الملِك.
واحىىد يقىىو طيىب أنىىا أطلىن لرب ىىا ماىالغ كايىىر ؟ح خىىاف أحسىىص رب ىىا ياخىىد م ىىك كىىل حاهىىةح طلىن زكاتىىك لقراياىىك أولى
حاهةح قراياك الفقراءح ل سر الفقير في قريتك وفي قريِتكح للحا ت الفقير اللي إنىت عارفهىا وغيىر مىش عارفهىاح
طل وا هزء مص زكاتكم في الدعو يا هماعةح المجمن الفقهي في مكىة باإلهمىاع قىا إن الزكىا ت لىن فىي الىدعو إلى
اهلل ونصىىر يىىص اهلل بال ى ات ف ىي الىىزمص الل ىي إح ىىا عايشىىيص فيىىه اح الىىدعو إل ى اهللح و عىىو غيىىر المسىىلميص بق ى
موضوع تاني كايرح عو غير المسمليص نتارع له عل أ ما نقدرح اللي م اا مليون ي لن ن

ا

مليون م هم..

ا ي ىا يىىا هماعىةح ي ىىا مىاي ف ش نفىىر فيىه فىي أكتىر مىىص سى ة كمىىانح الشىا يجاىىر أبىوا يقىىو لىه حىىرام عليىك إنىىت
بتأكل ىىا حىىرام إلن حىىق المىىا مىىابت ل وش مىىص المىىا المىىا كلىىه بق ى ح ىرامح طل ىن حىىق رب ىىا وإ "كىىل هسىىد ناىىت مىىص
سحت فال ار أول به" الححه األلااني
طلن حق رب ا ساحانه وت ال ح ي ي أنا آس يىا هماعىةح أنىا آسى إن رو الليلىة كىان شىديدح ولكىص أنىا بىأكلم واحىد
زم يفو ح زم ي رف و ي مل فىي نفسىه إيىهح زم ي ىرف ىو يضىين نفسىه أ إيىهح خمسىيص ألى سى ة عى ا يىوم
القيامىىة باتصىىا ح طىىر مىىص عل ى حىىو رسىىو اهللح ع ى ا ف ىي ال ىىار يعتىىر هسىىدا "فىتدكىىوِ بِهىىا ِهاىىا د دهم و ده دىىوبىد دهم
ورد م" التوبة 13 :فيه علماء قالوا الجااا مص قدام والمهور مص ورا والج ا مص ال ىاحيتيصح قىا ال ى ا ييجىي
وهد ده د
له مص األربن ههاتح يعتر هسمهم مص األربن ههات وال ياهلل باهللح يحفر في هسمهم مص األربن ههات.

أقو قولي ا وأست فر اهلل لي ولكم.
اتق غضب اهللح ِ
مابتزكيش ليهح مالكش ع رح ِ
اتق انتقام اهلل لكل فقير ولكىل واحىد محىروم ومىش قىي ياكىل نتقىي اهلل
يا هماعةح واألمة كلها ت لن زكا واهلل ال ميم لو  %34مص اللي قاعديص طل وا زكاتهم شوفوا األمة ت قلب أ إيه!.
عاء العاتمة
اللهم تب علي اح اللهم تب علي اح اللهم أع ا عل أنفس اح اللهم أع ا عل شىهوات اح اللهىم ز قلوب ىاح اللهىم أع ىا على
أ اء حقك فىي أموال ىا وأع ىا على آ اء حقىك فىي أوقات ىا وأع ىا على أ اء حقىك فىي الىحات ا وعافيت ىا وأع ىا على آ اء
حقك في كل ن مة أن مت بها علي اح ر اه ل ا لك شكاريص و تج ل ا ب مك هاحىديصح تج ل ىا ن صىيك ب مىك
يا ر ال الميص..
يا ر تب علي ا وطهرنا وطهر قلوب ا مص حب الدنيا وطهر قلو أمىة محمىد مىص حىب الىدنيا وطهىر قلىو أمىة محمىد
مىص الىو ص ومىص حىب الىدنيا وكرا يىة المىوتح اللهىم اه ىل حاىك أحىب إلى قلوب ىا مىص المىاء الاىار على الممىأح اللهىىم
اه ل حاك أحب إلي ا مص أ لي ا وأموال ا..
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يىىار اسىىت مل اح اسىىت مل أوقات ىىا وأعمارنىىا وأموال ىىا ل صىىر ي ىىك ول اعتىىك يىىا ر ال ىىالميصح تدىب علي ىىا فيمىىا مض ى ح
اعصم ا فيما بق ح ثات ا على طاعتىكح اشىرح الىدورنا للهىدِح أع ىا على أنفسى اح أع ىا على شىح أنفسى اح اللهىم اشى ِ
المسلميص مص شح قلوبهم ومص شح أنفسهم يا ر ال الميصح اللهم اه ل ا أمىة متراحمىةح متىوا ح متااهلللىة فيىك يىا ر
ال ىىالميص برحمتىىك يىىا أرحىىم ال ىراحميصح سىىاحانك اللهىىم وبحمىىد أشىىهد أن إلىىه إ أنىىت أسىىت فر وأتىىو إليىىكح
وهزاكم اهلل خيراح وإل لقاء في ليلة قا مة باهللن اهلل.
تم بحمد اهلل
شا دوا الدرو لل شر عل ال ت في قسم تفريغ الدروو تفضلوا ا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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