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   الدليل. كر  مالحظة: ما بين معكوفتين ] [ فهو شرح ُمدرج في سياق ذ 

 :الخطبة األولى
ونعددوُذ بددا  مددن شددرور أنفسدددنا وسددي، مات أعمالنددا، مددن يهددد  ُ  فهدددو  ،إنَّ الحمددد ن نحمدددس ونسددتعين بدده ونسددتهديه ونسدددت فرس

ًدا عبدُدس و  ًدا، وأشهد أالَّ إلده إال   وحددس ال شدريك لده، وأشدهد أنَّ نبيَّندا ُمحمدَّ رسدوله المهتد، ومن ُيضل ل فلن تجد له وليًّا ُمرش 
ه بالهدددق و يددن الحددى،  لُيظهددرس علددى ا ه ولددو كددر س المشددر كون، فصددلوات ربدد، ي وسددالُمه عليدده وصددفي ه وخليلدده، أرسددله ربدد  لدددين ُكلدد، 

داهم إلدى يدوم الددين. لدين ومدن سدار علدى  ربهدم واهتددق بهدُ ر،  الُمحجَّ ا بعدد  وعلى آل بيته الطي، بين الطاهرين وأصحابه ال دُ أمد،
 إخوة اإليمان:

ا إال ف نفسددً كلدد،   تعددالى ال يُ  وأن،  ،ة تجلددب التيسدديروأن المشدد ،  ،األمددر إذا ضدداق اتسددع مددن قواعددد اإلسددالم العظيمددة أن،  فدد ن، 
 ،اسلرفدع الحدرج عدن الند،  -صدل،ى   عليده وسدل،م-ها رسول   خص التي سن، الكرام جاءت الرُ  -ةها األحبَّ أي  -لذلك  ،سعهاوُ 
ْيُكْم َما ُيِريُد ّللَاُ )قال تعالى:  ،سر والتيسيرخ مبدأ اليُ يلترسو  لـَ ََ ُه  ِتَم ِنْعَمتـَ َرُكْم َوِلنـُ ح ُيِريـُد ِلُيَطهـِْ كـِ َل َولَ  َر ْح حـَ ْيُكم مـِْ لـَ ََ  ََ  ِلَيْجعـَ

 .[6]المائدة:  (َلَعَلُكْم َتْشُكُرونَ 
ثنا عدن حدال سدلفنا مدن أذكدار هيده وتحدد،  ه النبدي، بعد أن ذكرنا في ل اءنا الماضي فصل الشدتاء ومدا سدن،  -ها السا ةي  أ-لذلك 

خص الف هيدة التددي يحتاجهدا المسدلمون فددي ث اليددوم ب يجداز واختصدار عدن ألثددر الدرُ كندت قددد وعددتكم أن نتحدد،  ،الصدالح هيده
  .أن يتعلموس ب ويج عنه اسفصل الشتاء مما يسأل الن، 

 ،وغيرها في فصل الشتاء ا يصنب الثياب مح الوحَ والطنحَمْ اس ة: فكثير ما يسأل الن، ها األحبَّ أي  -خص تلك الرُ  لا أو، أم، 
 ج عدن الددخول للصدالة بحجدة أن، وقدد يتحدر،  ،طهدارة ثيابدهفدي  يشك،  ؛اوسوس  ائمً يُ  ترق أحدهم -ةها األحبَّ أي  -اس بعض الن، 

األصددل فددي هددذا المدداء الملددوث بددالطين  أقددول لددك أس اإلسددالم أن،  ،ثوبدده أصددابه شدديء مددن بلددل الشددتاء مددن الطددين أو الوحددل
مت رائحتها رأيتها وقدد أصدابت س أبدا بنجاسته إال إن تي نت النجاسة بأن رأيتها أو شم  وال يجب أن توسو   ،والتراب الطهارة

 لثياب من وحل الشتاء الطهارة.ا عدا ذلك فاألصل هيما يصيب اأم،  ،ثوبك

 .والجدوربينين خصدة المسدح علدى الخفد، ر السؤال عنها في فصل الشتاء فهي رُ والتي يكثُ  -ةها األحبَّ أي  -خصة الثانية ا الرُ أم، 
كالجلد الذي تصنع منه األحذية أو من غيدر ذلدك كهدذا الدذي انتشدر  ؛ه يكون من الجلد كالجورب لكن،  -ةها األحبَّ أي  - الخف، 

ا أن نمسدح عليهمدا فدي الوضدوء يومدً  -صدل،ى   عليده وسدل،م- أجداز لندا النبدي،  -هدا السدا ةأي  -والجوربدان  والخف،  ،في زماننا
 ،يوجدد مسدح علدى الخدف والجدوربينا ألجدل الجنابدة ال يمسدح ألجدل الوضدوء أمد،  ،مقيم وثالثدة أيامدا بلياليهدا للمسدافرللوليلة 

 .أن ي تسل اإلنسان ألجل الجنابة البدَّ 
ثانًيا: أن   ،أو هذان الجوربان طاهرين ا شرطه فالبد أن يكون هذا الخف، أم،   :له شروط وله كيفية -ها السا ةأي  -هذا المسح 
لبسددا علددى أن يُ  :اثالثددً  ،(يصددح المسددح عليددهفدد ذا كددان أقصددر مددن الكعبددين مددن كعبددي ال دددم ال )الفددرض  ن لمحددل،  يكونددا سدداتري

اس في ذلدك وقعدوا بدين الن،  -ةها األحبَّ أي   ،ال البلل إلى الر جلوص  أال يُ  رابًعا: ،أو الجوربين يتوضأ ثم يلبس الخف،  أي طهارة



 7من  3الصفحة  الشتاء وأحكام فقهية تتعلق به
 

 
 

ت الرخصة على الن،اس أو متساهلٍ  ال علدى الخدف، أو البعض ال ُيجيز المسدح إف ،لدرجة لم يعرفها الف هاء األولون  مشد،  فو،
لدين هدم مدن أجدازوا المسدح على الجورب إذا كان من الجلد والبعض متسداهلين جددا الدذين أتدوا بشديء لدم يعرفده الف هداء األو، 

أقول لك متى مسحت فلدم  ،ا بسيطا لكي تعرفوا متى يجوز المسحة أنا أعطيكم ضابطً ها األحبَّ أي   .على الجورب الرقيى جدا
ا إن كنددت تمسددح علددى جددورب تضددع يدددب تمسددح فدد ذا بددك تشددعر بالبلددل علددى أمدد،  ،هددذا المسددح جددائزيصدل البلددل إلددى رجلددك ف

 ذا كدان الجدورب يوصدل فد  ،الصدحةبجددا  ُمضدر،  عددا أنده ،سدل لدم ي دل بده أحدد مدن الف هداءرجلك فهذا جمع بين المسدح وال ُ 
يصيبهم وهم يرتدون جوربا كثير من الناس يصابون بفطور على أقدامهم بسبب أن البلل و   ،البلل إلى الرجل يسبب أمراضا

  .رقي ا
 ،والرجل اليسرق باليد اليسرق  ،ة واحدة تمسح الرجل اليمنى باليد اليمنىيكون مر،   -أي ها األحبَّة-ليف يكون المسح؟ المسح  

أو الجددورب بهددذا الشددكل تمسددح  صددابع علددى  دداهر الخددف، يكددون بم دددار ثالثددة أو  ،وال حددرج لددو مسددحت الددرجلين بيددد واحدددة
هددذا الدددين  بأسددفله وال بجوانبدده ألن،  لمسددحالحظددوا كيددف ال عالقددة ل)مددن أطددراا أصددابع ال دددم باتجدداس السدداق(  دداهرس أعددالس 

لكددن هكددذا ور  عددن  ،لددو كددان الدددين بالع ددل لكددن مسددح أسددفل الخفددين أولددى مددن مسددح  اهرهمدداو  ،ع ددل توقيددف لدديس اجتهددا  
ا وأرق النداس كيدف ع،بم دار ثالثة أصاب اتمسح  اهرهم -صل،ى   عليه وسل،م- نبي، ال ]هنا: الشديخ أخدرج علدى المنبدر ُخفدً

 .أن ت سل رجلك ك مسحت عليه متى خلعته البدَّ وهذا يا أخي بمجر  أن،  يكون المسح[
هدل يصدح أن أمسدح  ،(البدوط العسدكري ) هذس تجري كثيرا مع اإلخوة المرابطين يكون يرتدي الجزمةو يسألني بعض الشباب 

 .توضأت ولبست البوط العسكري يجوز أن تمسح عليه ولكن بشرط أن تصلي به  ،عليه؟ طبعا إذا كنت أرتديه على طهارة
هيمسح عليها كما يمسح على الخف  ص هبعض الشباب يرتدي الجزمة أو البوط العسكري على طهارة هيأتي ليتوضأ فيترخ، 

حت عليده مسد متدى مدا خلعدت مدا  ،فيدخل مثال إلى غرفة الحدرس ليصدلي فد ذا بده يخلدع الجزمدة هدذا ال يصدح ،و الجوربينأ
 .اإلسالم اوجب عليك أن ت سل رجلك أخ

وأن ُيرتددق  ،ى مدن الكعبدينوأن يكدون أعلد  ،وصل البلل على الرجلينا ال يُ المسح بشرط أن يكون سميكً  -ةها األحبَّ أي  - نإذ 
 .على طهارة

يعندي أندا  ؛لبعد الوضوء األو،  وضوؤبض بها متى تحسب هذس اليوم والليلة؟ منذ أول مرة تن    .المسح كم مدته؟ يوما وليلة
وب يددت لبددوط العسددكري اتوضددأت وغسددلت رجلددي قبددل صددالة الظهددر السدداعة الحا يددة عشددر ولبسددت الخفددين أو الجددوربين أو 

ل بعدد أن غسدلت رجليددك السداعة الرابعدة ن ضدت وضدوئي مدن هدذا ن دض الوضدوء األو، السداعة الرابعدة، وفدي  متوضدما حتدى
ل مرة ن ضت وضوئي فذهبت ألتوضأ فمسحت على الخفدين فأنا الساعة الرابعة توضأت أو،  ،وعشرين ساعة اتبدأ بعد أربعً 

نفددس الوقددت يجددوز أن أب ددى مرتددديا للخفددين والجددوربين أمسددح ى إلدد  ،لياليددوم التدد لوعشددرين سدداعة  الجددوربين أحسددب أربعدد ا أو
 .مما يكثر السؤال عنه في الشتاء -ةها األحبَّ أي  -عليهما. هذس الرخصة الثانية 

فدي الحدديا الصدحيح  :هفهي رخصة التيمم مح شدة البرد إذا خشي الهالك َلى نفس -ةها األحبَّ أي  -ا الرخصة الثالثة أم، 
زوة   فددي بددار ةٍ  ليلددةٍ  فدي احت ل مددتُ : »قددال -عندده   رضدي – العددا   بددن عمددرو عددن ننهسدُ  فدديو  او  بدد الدذي أخرجدده أ  ذات   غدد 
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ل   الس  ل   أن   فأشف  تُ  السَّ ، اغت س  ]في غزوة بالفال في الصحراء نام فداق وجدد نفسده ُجنبدا قدال فخشديت إن اغتسدلت بهدذا  ف أهل ك 
لَّيتُ  ثمَّ  فت ي مَّمُت، البر  في الصحراء أن أهلك[  ، بأصحابي ص  بح  : ف دال, - وسدلم عليده   صدلى - للنبدي،   ذلدك فدذكروا الص 

لَّيت   ع مرو، يا" ن ع ني يبالذ  فأخب رُته"  ُجُنٌب؟ وأنت  بأصحاب ك   ص  ، م ن   م  ُتلدُوا و ال  : ))ي دولُ   ُ  سمعتُ  إني: وقلتُ  االغت سال   ت   
ُكم   ة إ نَّ  أ ن ُفسددددد  ان   اللدددددَّ م   كددددد  ا ب كدددددُ يمدددددً ح ك   ،[29: النسددددداء(( ]ر ح  ل ولدددددم- وسدددددلم عليددددده   صدددددلى -   رسدددددولُ  فضددددد    .«شددددديماً  ي  دددددُ

ضدحك رسدول   ولدم  ،كمدا يفعدل عدوام النداس ا ولديس قه هدةً مً كاندت تبسد   -صدل،ى   عليده وسدل،م-طبعا ضدحك رسدول   
رس ذ، نبهده وحد  ليسدكت بدل كدان -صل،ى   عليه وسدل،م- النبي،  ما كانكان خاطما لو ا هذا  ليل إقرارا ألن هذا الفعل ي ل شيمً 

من هذا الحديا بجواز التيمم عن الوضوء أو عن االغتسدال إذا  -ها السا ةأي  -لذلك استدل الف هاء و  ،ه إلى الصواب هووج، 
 .خشي اإلنسان على نفسه الهالب حيا يكون خارج العمران

يعنددي بددالفال شددب مددراب  اخن فددي الخنددا ق غفددل أو نددام فاسددتي ا فوجددد نفسدده علددى جنابددة ولددو المدداء  ؟خددارج العمددران لمدداذا
ه  اخدل العمدران قدالوا ألند،  ؟قدالوا خدرج العمدرانو اسدتثنى الف هداء  لمداذا ،الموجو  لكن هذا قد يؤذي نفسه قد يمرض باالغتسد 

ف ذا فرضنا جددال أنده  اخدل العمدران لدم يجدد وسديلة لتسدخين . ن بها قليال من الماء لكي ي تسلسخ،  ال يعدم أن يجد وسيلة يُ 
فيها ال حطبة يسخن عليها المداء ال  ون أي وسيلة يسخن ملما كانوا الناس محاصرين ما عنده مثل ؛منط ة محاصرة ،الماء

يجوز له ولوكان  اخدل العمدران إذا كدان بهدذس الصدفة إذا كدان عددم أي وسديلة لتسدخين المداء يجدوز حينها  ...غاز وال غيرس
 .ما جعل علينا في الدين من حرج وجل،  ا  عز، ف ،خشية أن يمرض  ،له أن يتيمم خشية الهالب على نفسه

ضدربتان أو ضدربة علدى خدالا بدين الف هداء ضدربة للوجده والكفدان كمدا فدي  سـابقا كما شـرحنا -ةها األحبَ أي  -وهذا التيمم 
ث لتددراب بيدددب تددنفخ عليدده لكدديال تلددو، ا تضددرب بمجددر  ضددربت التددراب بهددذا الشددكل ف ددد ضددربته إذا علددى كثيددر مددن ؛البخدداري 
هددذا الفعددل  ،وجهددكبدداطن كفيددك تمسددح ب ثددماليسددرق بيدددب اليمنددى  فتمسددح  دداهر يدددب اليمنددى بيدددب اليسددرق و دداهر ،نفسددك
 -أتمر غ–أمسح جسمي الزم ب نُ ا ف ت جُ ذ ما ترجع تسألني يعني أنا إ ،يجزئك عن االغتسال وعن الوضوء هذاف    ،ف  

صدل،ى   عليده -النبدي، مهدا هدذا الفعدل يدا إخدواني هدذس الضدربه كمدا فدي البخداري كمدا عل،  ؟الهدَّ بعدض الجُ كمدا يفعدل بالتراب 
ث نفسك وتمسح  اهر يددب اليمندى  واحدة تضرب التراب هكذا ضربة ،لعم،ار بن ياسر -وسل،م وتنفخ إذا على هيه كيال تلو،

ئدك عدن االغتسدال ويجزئدك عدن جز  هدذا الفعدل ف د  هكدذا يُ  ،باليسرق و اهر اليسرق باليمنى وباطن كفيك تمسح بده وجهدك
هدذا  إن،  ،سدر والتيسديرإمدام مدنها اليُ  -صل،ى   عليه وسدل،م-خص التي رخصها لنا رسول   رُ وهذس أيضا من ال ،الوضوء
نسدأل    ، اخدل العمدران بشدرط واحدد  ،خدارج العمدران ؟هدذا يكدون أيدن وقلندا أن،  ،سدر ولدن يشدا  الددين أحدد إال غلبدهالدين يُ 
نسددأل   أال نصددل لهكددذا حالددة  اخددل العمددران  ،ن المدداءوسدديلة لكددي نسددخ،  إذا انعدددمت أي،  ،أال يوصددلنا إليدده أبدددا وجددل،  عددز، 
 شية الهالب.حينها يجوز التيمم خ  و 

ا الرخصددة الرابعددة  جــوات تجفيــف األَبــاء بعــد فهددو اس هيدده عددن غيددر علددم   بعددض الندد، ا يتشددد، أيضددا ممدد،  -أي،هددا السددا ة-أمدد،
كثير من و كان جمهور التابعين  -ها السا ةأي  -وفي الحقي ة  ،عن التنشيف بعد الوضوء اسالن،  ون ر  ائما ينف،  متراهالوضوء 



 7من  5الصفحة  الشتاء وأحكام فقهية تتعلق به
 

 
 

ف بهدا شد، تنكان له خرقدة ي -صل،ى   عليه وسل،م-رسول    وفي الترمذي وغيرس أن،  ،فون بعد الوضوءالصحابة كانوا يتنش، 
وهدذا فعدل كثيدر مددن  ،هيده والدراجح هيده الجدواز علدى خدالا بدين العلمداء بجدواز ذلدك أو كراهيتده لكدن األصدل ،بعدد الوضدوء

 ف وال حرج في ذلك.توضأت تنش،  إذا بر  الشتاء في   على نفسك وال غيربشد،  الصحابة والتابعين فال تُ 

رخصــة الجمــع بــنح لــالتي الجماَــة فهددي  :فصددل الشددتاء أيضددا التددي يددذك،رنا بهدداو  -هددا السددا ةأي  -خصددة الخامسددة مددا الرُ أ
وهو المش ة الشديدة من مطر  ؟ة إذا وجد سببه والسبب ما هووهو سن، للظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما 

- هددذس الموانددع تجيددز للمسددلمين أن يجمعددوا صددالة الجماعددة -ةهددا األحبددَّ أي  -هددذس  ،أو وحددل أو ريددح شددديدة عاصددفة م تلعددة
ولكن لو حصل مطدر شدديد وجدرت الطدرق بده بحيدا تكدون هنداب مشد ة شدديدة علدى  -يت ال يجمع الصالةالمنفر  في البف

يقديم صدالة العصدر فد ذا أذن ثدم صلي الظهر مثال هيجمع معها يصلي فدورا هيجوز لإلمام أن يُ  ،من يأتون لصالة الجماعة
 .وا في رحالكمأن صل،   يالمصلي لصالة العصر ينا

لمطددر الشددديد المددانع مددن السددير فددي الطرقددات أو الددثلا الددذي يمنددع مددن مسددير الندداس أو الددريح شددرط ذلددك ا ؟مددا شددرط ذلددك
بعدض  ،ا مدا يفعلده بعدض قليلدي العلدم مدن التسداهلأمد،  ،يخداا علدى نفسده ريداح شدديدة ،ان علدى ثيابدهنسد الم تلعة يخاا اإل

تددراس يتسدداهل فددي ذلددك هيجمددع الظهددر والعصددر والم ددرب والعشدداء فهددذا فعددل خدداط  وال  ،ثلددا خفيددف ،بعددض المطددر ،البددرق 
 ح.يص، 

  -صل،ى   عليه وسل،م- صها لنا النبي، رخ،  خصٍ خمس رُ  -ها السا ةي  أ-إذا 
ورخصدة التديمم خشدية البدر   ،ورخصدة جدواز المسدح علدى الخفدين والجدوربين ،خصة األصدل فدي طهدارة مدا يصديب الثيداب رُ 

ورخصددة جمددع صددلوات الجماعددة فددي المسددجد إذا كددان ال دددوم إلددى  ،ورخصددة التنشدديف بعددد الوضددوء ،د خددارج العمددرانالشدددي
 ...لرياح الشديدةا ناس بسبب المطر أو الثلا أوصالة الجماعة هيه مش ة شديدة على ال، 

أقدول مددا  والب شدر  والتبشدير، ،سدر والتيسدديرأسدأل   تعدالى أن يجعلندي وكيددالم مدن أهدل اليُ  ،ركم بهدذس الددرخص أحببدت أن أذكد، 
 تسمعون وأست فر   لي ولكم فاست فروس هيا فوز المست فرين.
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 الخطبة الثانية:
)َوَلَقْد َوَلْنَنا اَلِذيَح : الحمد ن وكفى، وصالًة وسالًما على عبدس الذي اصطفى، عبا   ، خيُر الوصايا وصي،ُة رب،  البرايا

، فات وا   عبا   ، فبت وق   الع صمة من الفتن، والسالمة من  [ 131النساء:] (ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْح َقْبِلُكْم َوِإَياُكْم َأِن اَتُقوا ّللَاَ 
ن  ...الم ح 
ة  بتحذير وبشارة ووصي،  -ة ها األحبَّ أي  -ركم ونفسي أذك،  ،ركم ونفسيأحببت أن أذك،  -ها السا ةأي  -ختم حديثنا اليوم نقبل أن 

 . صل،ى   عليه وسل،م-من رسول   
ات وفي الورشات وفي المصانع وفي  ى بالنار وبوسائل التدفمة في البيوت وفي الم ر، فيتعل،  -ة ها األحبَّ أي  - ا التحذيرأمْ 

  فجعة احترقت فيها بيوت واختنى فيها ص ار أو كبار بسبب التساهل في نهي النبي، فلكم وقعت حوا ث مأساوية مُ  ،غيرها
 ِفي الَنارَ  َتْتُرُكوا لَ » :قال -صل،ى   عليه وسل،م - وقد روق ابن عمر رضي   عنهما عن النبي،  -صل،ى   عليه وسل،م -

ال تتركوا النار في بيوتكم حين  "  -صل،ى   عليه وسل،م- ة ونهي وتحذير من النبي، وصي،  ، [عليه متَّفى] «َتَناُمونَ  ِحنحَ  ُبُنوِتُكمْ 
قد تتسرب النار ، ولكن من تل اء نفسها أاس ينام ب رب النار أو يترب النار مشتعلة ي ول لك تطفكثير من الن،  "تنامون 

صل،ى   -النبي  ،اس وهم نيامألسيد الكربون ويخنى الن، ثاني سام كوتسبب حري ا أو قد ال تشتعل بشكل جيد هيحرج غاز 
  ."ال تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون " :قال -عليه وسل،م

ت ر ق  " :لارضي   عنه ق األشعري  عن أبي موسى أيًضا وفي حديا آخر صحيح  ل ى ب ي تٌ  اح  ين ة   أ ه ل ه   ع  د    اللَّي ل   م ن   ب ال م 
ل مَّا لَّى -     ر ُسولُ  ُحد، ث   ف  ل ي ه    ُ  ص  لَّم   ع  س  م   -و  أ ن ه  ُدو   ِهيَ  ِإَنَما الَنارَ  َهِذهِ  ِإنَ »: ق ال   ب ش  ْنُكمْ  َفَأْطِفُئوَها ِنْمُتمْ  َفِإَذا َلُكْم، ََ ََ »  
متى كنت نائما ال تشعر ما يجري من حولك قد  ،ةفيها مضر،  ،وها عنكمملكم ف ذا نمتم فأطف  هذس النار عدو،  إن،  [.عليه ُمتَّف ى]

أن تلتزم وأن توصي أهل بيتك بالتحذير الذي  اس وهم نيام فالبد، تشتعل نار قد تتسرب نار قد يخرج  خان وغاز يخنى الن، 
 . صل،ى   عليه وسل،م-اس رسول   رنا إي، حذ، 

فصل هيه الشدة وهيه البر  وهيه  ؛د إخواننا في هذا الفصلفأوصيكم وأوصي نفسي بأن نتعاه -ة ها األحبَّ أي  -ا الوصية أم، 
الراحمون يرحمهم  » :أن يكون منا الكرم والرحمة حتى ُيكرمنا   تعالى البد، و  ،إن شاء   خير وغيا وكرم من   تعالى

 ،بكسوة مسلم عاري  ،بال ليلساهم ولو  ،]رواس الترمذي وأبو  او [ «.الرحمح ارحموا مح في األرض يرحمكم مح في السماء 
ف   المحنة علينا جميعا وحتى يرحمنا   تعالى ويس ينا  ى يخف، اإلسالم حت،  اأخ  ،ب طعام مسلم جائع ،ة مسلم بر انمبتدف

 .ب ذنه سبحانه سقيا رحمة ال سقيا عذاب 

تبرعات للمسجد سيكون الجمع للف راء والمسالين  نا إن شاء   في هذا األسبوع في مسجدنا لن نجمع هكم بأن، وأو  أن أنب، 
ها ستوضع أيضا في مصارا الزكاة للف راء  ا  أن يساهم بزكاة ألن، ر من أ ،فمن أرا  أن يساهم بصدقة ،ناال اطنين في حي، 

ال تحمل معك اخن لجنة المسجد موجو ة مثال نحن اخن في نهاية العام الشمسي أغلب التجار  ،والمسالين فليساهم
ب مكانك أن تتبرع في صنا يى الف راء  ،يخرجون زكاة أموالهم على رأس السنة يجر ون مستو عاتهم ويخرجون زكاة أموالهم
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والمسالين في مسجدنا والتي سنساعد بها الف راء والمسالين من جيراننا عسى أن ينوبك منهم  عوة صالحة وعسى أن  
  .]رواس مسلم[ «.هث أغبر إذا أقسم َلى هللا ألبرْ عأش بْ رُ »  :نيينالنا جميعا  عوة صالحة من ف ير مسك 

 الدَاء ُترَدان، قَلما أو ُترَدان، ل ِثنتانِ » :قال -صل،ى   عليه وسل،م - سأختم بالبشارة بشارة النبي،  -ة ها األحبَّ أي  - واخن
والدعاء تحت  نداءتر ان الدعاء عند ال تر ان أو الما نتان قل، قال ث   [.  او  أبو أخرجه  صحيح] .« المَطر  وتحتَ  النداء، َند

فما بالك لو كنت تسمع النداء وأنت قا م إلى ألثر الدعاء، فالسب في فصل الشتاء إذا كنت تحت المطر  ،المطر
ها األس  أي  -ألثر من الدعاء  ،اعمطر ألثر من الدعاء لنفسك وألهل بيتك ولجيرانك وللمسلمين جميلالمسجد تحت ا

 . «المَطر وتحتَ  النداء، َند الدَاء ُترَدان، قَلما أو ُترَدان، ل ِثنتانِ »" :رسول   قال -الحبيب 

مزعا وال بر  مزعا   ج كربنا وأن يجمعنا جميعا حيا ال حر، نا وأن يفر، ءجيب  عاالعرش العظيم أن يُ   العظيم رب، أسأل  
َلى اأْلََراِئِك  َل َيَرْوَن ِفنَها َشْمًسا َوَل َتْمَهِريًرا) :الجنة قالمن كمال نعمة   تعالى على أهل وهذا  ََ  (م َتِكِئنَح ِفنَها 

َلى اأْلََراِئِك َل )ا ال بر ا وال حر،  يكون هناب نور بال شمس ويكون الجو،  -ها السا ةأي  -هناب ، [13]اإلنسان:  ََ م َتِكِئنَح ِفنَها 
في جنة عالية   ،ر مت ابلين حيا ال شمس وال زمهريرارُ الم جميعا على سُ جمعنا   وكي،  ،(َوَل َتْمَهِريًرا َيَرْوَن ِفنَها َشْمًسا
 اللهم آمين آمين...  قطوفها  انية...

 . ي  اع فأمنواإن، 
 


