
 
   

 
HADIA CSE Khutba Notes (01.06.2018) kzZ-J AYhm sFÑn-I-Zm\w (c−v) 

…………………………………………………………………………………… 
 

Page | 1  
 

kzZ-J-sb-¸-än-bm-Wv \mw ]-dªp-sIm-−n-cn-¡p-¶-Xv.  Zm-\w kzo-Im-cy-hpw ]qÀ-W-hp-am-
hm³ Nn-e Im-cy-§Ä {i-²n-t¡-−-Xp−v (kzm-hn 4: 162 t\m¡pI). 
1, \Â-Ip¶-Xv XoÀ-¯pw l-emem-b k-¼m-Zy-¯nÂ \n-¶m-hp-I (i-d-lpÂ ap-l-±_v 6: 
262). kz-ZJ-¡v ]pWyw In-«p¶-Xv A-Xv l-em-enÂ \n-¶m-Ip-t¼m-gm-Wv.     ــــب «:  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-قــــال رســــوُل اهللاــــْدل تمــــرة مــــن َكْســــب طي ــــْن َتَصــــدق بَع ــــى اهللا  -َم » -وال يصــــَعُد إل ــــة  ــــل اهللا «وفــــي رواي ُه ،  -وال يقب ــــو ُل ــــم يُربيهــــا لصــــاِحِبها كمــــا يربــــي أحــــدُكم فـَ ــــه ، ث إال الطيــــَب ، فــــإن اهللا يتقبـُلهــــا بيمين ــــه وســــلم-قــــال رســــوُل اهللا : ولمســــلم قــــال   .»حتى تكون مثل الجبل ــــَذها «:  -صــــلى اهللا علي  )مسلم( يقبـــــُل اهللا صــــالًة بغيــــر طهـــــوٍر ، وال صــــدقًة مــــن غلـــــولٍ ال :  -صـــــلى اهللا عليــــه وســــلم  -عــــن ابــــن عمـــــر ، عــــن النبــــي   )بخاري( »اهللا بيمينه ، يُربيها كما يربي أَحد فـَُلوه ، أو َقلوَصه ، حتى تكون مثل الجبل ، أو أعظمال يتصــــدق أَحــــد بتمــــرة مــــن َكْســــب طَيــــب إال أَخ
l-dm-an-Â \n-¶m-sW-¦nÂ A-Xn-\v Iq-en-bÃ, Ip-ä-am-Wv In-«p-I.    ــــي ــــن مســــعود ، عــــن النب ــــه وســــلم  -عــــن اب ــــه ، : قــــال  -صــــلى اهللا علي ــــَق من ــــاًال مــــن حــــرام ، فُينِف ــــٌد م ُيبـــــارَك لـــــه فيـــــه ، وال يتصـــــدُق بـــــه ، فيتقبـــــَل منـــــه، وال يتركـــــه خلـــــَف ظهـــــره إال كـــــان زاَده إلـــــى النـــــار، إال يكتســــب عب ن اهللا ال يمحـــــو فـَ مـــن كســـب مــــاًال حرامـــاً ، فتصـــدق بـــه ، لـــم يكـــن لــــه : قـــال  -صــــلى اهللا عليـــه وســـلم  -عـــن أبـــي هريـــرة ، عـــن النبـــي   )احمد( السيىء بالسيئ ، ولكن يمحو السيىَء بالحسن ، إن الخبيَث ال يمحو الخبيثَ  ـــن كـــان علـــى عمـــل ، فكـــان َيظِلـــُم ويأُخـــُذ الحـــرام ، ثـــم تـــاَب ، فهـــو يحـــج ويعِتـــق ويتصـــدق منـــه ، وُســـِئَل ابـــُن عبـــا  )ابن حبان( فيه أجٌر ، وكان إصُره عليه س عم ـــــُر الخبيـــــَث ، وكـــــذا قـــــال ابـــــن مســـــعود : فقـــــال  الخبيـــــث ال ُيَكف ـــــَب : إنيـــــر الخبيـــــث ، ولكـــــن الط الخبيـــــَث ال ُيكف إن َفَقــــُه ِفــــي َســــِبيِل : " ، قَــــالَ َعــــِن اْلَقاِســــِم بْــــِن ُمَخْيِمــــَرةَ   .ُيكفُر الخبيث  .اللِه، ُجِمَع َذِلَك ُكلُه فـَُقِذَف ِبِه ِفي َجَهنمَ َمــــْن َأَصــــاَب َمــــاًال ِمــــْن َمــــْأَثٍم فـََوَصــــَل بِــــِه رَِحًمــــا، َأْو َتَصــــدَق بِــــِه، َأْو أَنـْ
hnhn-[ \n-t£-]-§Ä-¡v ]-en-i-bm-bn e-`n-¨ ]-Ww C-¶v Nn-eÀ Zm-\w sN¿mdp-−-tÃm. 
A-Xv i-cn-b-sÃ-¶v C-¸-d-ª-h-bnÂ \n-¶v a-\-Ên-em-¡mw. C-\n H-cmÄ C¯-cw ]-Ww 
\-ap-¡v X-¶mÂ A-Xv kzo-I-cn-¡m\pw ]m-Sp-Å-XÃ.    
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 )فتح المعين(معاملته شاذ الشـــبهة وكثرتهـــا وال يحـــرم إال إن تـــيقن أن هـــذا مـــن الحـــرام  وقـــول الغزالـــي يحـــرم األخـــذ ممـــن أكثـــر مالـــه حـــرام وكـــذا لـــــف الكراهـــــة بقلـــــة قـــــال فـــــي المجمـــــوع يكـــــره األخـــــذ ممـــــن بيـــــده حـــــالل وحـــــرام كالســـــلطان الجـــــائز  وتخت) فائـــــدة ( 
2, \-ap-¡v G-sd C-ã-s¸-«Xpw XmÂ-]-cy-ap-Å-Xp-am-b h-kv-Xp-¡Ä sIm-Sp-¡p-I (B-ep-
Cw-dm³ 92).   ر، فقيـــل لـــهلـــو تصـــدقت بـــثمن هـــذا كـــان أنفـــع لهـــم: وروي أن ابـــن عمـــر ـ رضـــي اهللا عنهمـــا ـ كـــان يتصـــدق بالُســـك . ـــا ُتِحبـــونَ : ذلـــك، ولكـــن ســـمعت اهللا يقـــولقـــد علمـــت : قـــال ـــى تُنِفُقـــوْا ِممَحت ـــاُلوْا اْلِبـــر ـــن تـََن وقـــد علـــم اهللا أنـــي أحـــب . َل  ـــة وجـــّل يقـــول لـــن تنـــالوا البـــر حتـــى تنفقـــوا ممـــا تحبـــون فأعتقهـــا  يـــوم فتحـــت فلمـــا جـــاءت أعجبتـــه فقـــال عمـــر إن اهللا عـــزّ كتــــب عمــــر بــــن الخطــــاب إلــــى أبــــي موســــى األشــــعري أن يبتــــاع لــــه جاريــــة مــــن ســــبي جلــــوالء : وروي عــــن مجاهــــد قــــال   .الُسكر ـــه هـــذه اآلي ـــى قلب ـــن عمـــر رضـــي اهللا عنهمـــا خطـــرت عل ـــد اهللا ب ـــن عمـــر أن عب ـــداهللا ب ـــن عب ـــن { : عمـــر وعـــن حمـــزة ب ل قــــال عبــــداهللا فــــذكرت مــــا أعطــــاني اهللا تعــــالى فمــــا كــــان شــــيء أحــــب إلــــّي مــــن } تنــــالوا البــــر حتــــى تنفقــــوا ممــــا تحبــــون  ـــة  ـــاء فالن ـــن دين ـــه هللا لنكحتهـــا وعـــن عمـــرو ب ـــي ال أعـــود فـــي شـــيء جعلت ـــوال أن ــــه  فأعطاهـــا رســـول اهللا صـــلى اهللا عليــــه تصـــدق بهـــذه يـــا رســـول اهللا: يحبهـــا إلـــى رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم فقـــال قــــال لمــــا نزلــــت هــــذه االيــــة لــــن تنــــالوا البــــر حتــــى تنفــــوا ممــــا تحبــــون جــــاء زيــــد بــــن حارثــــة بفــــرس يقــــال لهــــا ســــيل كــــان فقلـــت هـــي حـــرة لوجـــه اهللا تعـــالى قـــال ول ــــال رســــول اهللا صــــلى اهللا علي ــــا رســــول اهللا إنمــــا أردت أن أتصــــدق بهــــا فق ــــة فقــــال ي ــــن حارث ــــد ب ــــن زي طلبهـــا منهـــا مـــراراً وروي أن عمـــَر بـــَن عبـــد العزيـــز كانـــت لزوجتـــه جاريـــٌة بارعـــُة الجمـــال وكـــان عمـــُر راغبـــاً فيهـــا وكـــان قـــد   )خازن(  »قد قبلت صدقتك « : وسلم وســــلم أســــامة ب قـــد وهبُتَكهـــا يـــا أميـــَر المـــؤمنين فلتخــــُدْمك ، : فلـــم تُعِطهـــا إيـــاه ، ثـــم لمـــا ولـــَي الِخالفـــَة زيـَنْتهـــا وأرســـلتها إليـــه فقالـــت  ـــت : قـــال  ـــن ملكِتهـــا ، قال ـــل : مـــن أي ـــة تملِكهـــا إياهـــا ، فقي ـــِد الملـــك ، ففـــتش عـــن كيفي ـــي عب ـــت أب ـــُت بهـــا مـــن بي : جئ ـــى فـــالٍن ا ـــه كـــان عل ـــه وأرضـــاهم إن ـــه ، ففـــتش عـــن حـــال العامـــِل وأحضـــر ورثَت أنـــــت حـــــرٌة لوجـــــه اهللا تعـــــالى ، : جميعـــــاً بإعطـــــاء المـــــاِل ثـــــم توّجـــــه إلـــــى الجاريـــــة وكـــــان يهواهـــــا هـــــوًى شـــــديداً ، فقـــــال لعامـــِل ديـــوٌن فلمـــا تُـــوفَي ُأِخـــذت مـــن ترَِكت يــــا فالنــــة أعطــــي : كــــان إذا جــــاءه الســــائل يقــــول لــــي: وروي عــــن الثــــوري أنــــه بلغــــه أن أم ولــــد الربيــــع بــــن خيــــثم قالــــت  )ابو السعود( لســـُت إذن ممــــن نهــــى الــــنفَس عــــن الهــــوى: لــــَم يــــا أميــــَر المــــؤمنين وقــــد أزْحـــَت عــــن أمرهــــا كــــل ُشــــبهة؟ قــــال : فقالـــت  لـــــم : واشـــــترى ابـــــن عمـــــر جاريـــــة أعجبتـــــه فأعتقهـــــا فقيـــــل لـــــه )  قرطبـــــي( الســـــائل ســـــكرا، فـــــإن الربيـــــع يحـــــب الســـــكر ـــــا ُتِحبـــــوَن { : ؟ فقـــــال أعتقتهـــــا ولـــــم تصـــــب منهـــــا رازي(  }لَـــــن تـَنَـــــاُلوْا البـــــر حتـــــى تُنِفُقـــــوْا ِمم (هو أنـَْفسُ : قال أن ُعَمـــــر رضـــــي اهللا عنـــــه َمَرةَ    عندي من سهمي الذي هو ِبَخْيبَـَر، فما تأمرني به؟ قال   يا رسول اهللا، لم ُأِصْب ماال قطل الثس األْصل  وَسبَحب"  )ابن كثير(  



 
   

 
HADIA CSE Khutba Notes (01.06.2018) kzZ-J AYhm sFÑn-I-Zm\w (c−v) 

…………………………………………………………………………………… 
 

Page | 3  
 

ـــه اهللا تعـــالى لـــك فارســـلت امرأتـــه الـــى الســـوق فاشـــترت لـــه دجاجـــة بـــدرهمين دجـــــاج منـــــذ اربعـــــين يومـــــا فكففـــــت نفســـــى رجـــــاء ان تكـــــف فابـــــت فقالـــــت امرأتـــــه ســـــبحان اهللا وأى شـــــىء هـــــذا تكـــــف وجعـــه فاشـــتهى لحـــم دجـــاج فكـــف نفســـه اربعـــين يومـــا فابـــت فقـــال لزوجتـــه قـــد اشـــتهيت لحـــم  لربيع بـــن خيـــثماوطـــال بـــ ـــى البـــاب فقـــال ودانقـــين فـــذبحتها نفســـك عنـــه وقـــد احل ـــين يديـــه فقـــام ســـائل عل ـــالخوان فوضـــعته ب ـــه خبـــزا وجعلـــت لـــه اصـــباغا ثـــم جـــاءت ب   )روح البيان(  قد احسنت ائتنى بثمنه فجاءت بثمنه فقال ضعيه على هذا وخذيه وادفعيه جميعا ففعلتال ومـــا هـــو قالـــت نعطيـــه ثمـــن هـــذا وتأكـــل انـــت شـــهوتك قـــال قـــال افعلـــى مـــا آمـــرك بـــه قالـــت فاصـــنع مـــا هـــو خيـــر لـــه قـــتصـــدقوا علـــى بـــارك اهللا فـــيكم فكـــف عـــن االكـــل وقـــال المرأتـــه خـــذى هـــذا وادفعيـــه اليـــه فقالـــت لـــه امرأتـــه ســـبحان اهللا وشـــوتها وخبـــزت ل
 
Nn-eÀ h-cp-am-\-¯nÂ \n-¶v X-\nt¡m a-äp-Å-hÀt¡m B-h-iy-a-nÃm-¯ Xm-gv-¶ h-kv-
Xp-¡Ä t\m-¡n-bm-bn-cn¡pw Zm-\w sN-¿p-I. CXpw i-cn-bÃ.    ــــَن ــــا َلُكــــْم ِم ــــا َأْخَرْجَن ــــاِت َمــــا َكَســــْبُتْم َوِمم ــــْن طَيَب ــــوا أَْنِفُقــــوا ِم ــــوَن يَاأَيـَهــــا الــــِذيَن آَمُن ــــُه تـُْنِفُق اْألَْرِض َوَال تـََيمُمــــوا اْلَخِبيــــَث ِمْن ــــاَل َخــــَرَج َرُســــوُل اللــــِه   )البقرة(  َوَلْسُتْم بِآِخِذيِه ِإال َأْن تـُْغِمُضوا ِفيِه َواْعَلُموا َأن اللَه َغِني َحِميدٌ  ــــٍك َق ــــِن َماِل ــــ -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-َعــــْن َعــــْوِف ْب ــــِدِه َعًصــــا َوَق ــــَو َحَشــــٍف َوبَِي ــــٌل ِقنـْ ْد َعلــــَق رَُج ــــاَل  َق ــــِو فـَ ــــَك اْلِقْن ــــى َذِل ــــُن ِف ــــَل َيْطَع ــــَدَقِة « َفَجَع ــــِذِه الص ــــَذا ِإن َرب َه ــــْن َه ــــَب ِم ــــَدَقِة َتَصــــدَق بَِأْطَي ــــِذِه الص ــــاَء َرب َه ــــْو َش َل  )نسائي( »يَْأُكُل َحَشًفا يـَْوَم اْلِقَياَمِة 
3, Zm-\w ]-c-amh-[n c-l-ky-am-bn sN-¿p-I (_-J-d 271). F-¶mÂ a-äp-Å-hÀ-¡v {]-tNm-Z-
\hpw am-Xr-I-bp-amhp-I Xp-S§n-b D-t²iyw ap³-\n-dp-¯n ]-c-ky-am-bn sIm-Sp-¡mhp-
¶-XmWv. k-Im¯v (\nÀ-_-Ô Zm\w) ]-c-ky-am-bn sIm-Sp-¡p-¶-Xm-Wv G-ähpw \ÃXv 
(Xp-lv-^ 7: 179, C-B-\¯v 2:210).     ُتْطِفــــيُء َغَضــــَب عــــن بـَْهــــِز بــــن َحِكــــيٍم عــــن ــــر َصــــَدَقَة الس ــــُه عليــــه وســــلم قــــال  ِإنِه َعــــِن النبــــي صــــلى الل أبيــــه عــــن َجــــد  بـــــاس رضـــــي اهللا عنهمـــــا   )طبراني( الر ـــُت يَـــا َرُســـوَل اللـــِه فَالصـــَدَقُة قَـــاَل َأْضـــَعاٌف ُمَضـــاَعَفٌة قـُْلـــُت يَـــا َرُســـوَل اللـــِه فَأَيـَهـــا َأْفَضـــُل قَـــاَل َجْهـــدٌ قُـ ...  .عالنيُتها أفضُل من سّرها بخمسة وعشرين ِضعفاً صـــــدقُة الســـــر فـــــي التطـــــوع تفُضـــــل عالنيتهـــــا ســـــبعين ضـــــعفاً وصـــــدقُة الفريضـــــة : عـــــن ابـــــن عب  )احمد( ِإَلى َفِقيرٍ  ُمِقـــل َأْو ِســـر ْل
4, sN-bv-X Zm-\-s¯-¸-än F-Sp-¯p-]-d-bm-Xn-cn-¡p-I. {]-tXy-In-¨v kzo-IÀ-¯m-hn-sâ ap-
¼nÂ sh-¨v. A-Xv A-t±l-s¯ A-h-tl-fn-¡p-¶-Xn\pw A-]-am-\n-¡p-¶-Xn\pw Xp-ey-
amWv (_-J-d 264).    
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ـــه قـــال  ـــه و ســـلم أن ـــه يبطـــل الشـــكر : وروي عـــن النبـــي صـــلى اهللا علي ـــالمعروف فإن ـــان ب ـــاكم واالمتن ويمحـــق األجـــر ـ إي  )قرطبي(ثم تال ـ ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذى
5, AÃm-lp-hn-sâ {]o-Xn am{Xw Imw-£n-¨v sIm-−v \Â-Ip-I. a-äp `uXn-I D-t±-iy-§Ä 
h-¨v-]p-eÀ-¯m-Xn-cn-¡p-I.   لمـــــاذا تـــــدعين : وكانـــــت الســـــيدة عائشـــــة عنـــــدما تتصـــــدق فيـــــدعو لهـــــا الفقيـــــر تـــــدعو لـــــه بنفـــــيس الـــــدعوة فلمـــــا ســـــئلت  .حتى تكون دعوتي مقابل دعوته، وتكون الصدقة خالصة هللا: للفقير، قالت
6, Zm-\w A-hkm-\ Im-e-t¯-¡v \o-«n-sh-¡m-Xn-cn-¡p-I. G-ä-hpw Iq-en-bp-Å Zm-\w G-
Xm-sW¶vv Nn-eÀ A-t\z-jn-¨-t¸mÄ A-hnS-¶v {]-kv-Xm-hn-¨p: \n\-¡v B-tcm-Kyhpw ]n-
ip¡pw D-Å k-ab-¯v Zm-\w sN-¿-em-Wv (_p-Jm-cn).   ــــه وســــلم قــــالأن ال: عــــن أنــــس رضــــي اهللا تعــــالى عنــــه ــــا ال  نبــــي صــــلى اهللا تعــــالى عليــــه وآل ــــاكروا بالصــــدقة، فــــإن البالي ب ـــاٍش اْلُقَرِشــــي َأن النبِـــي َصـــلى اللـــُه َعَلْيـــِه َوَســــلَم َبَصـــَق يـَْوًمـــا ِفـــي َكفـــِه فـََوَضــــعَ   )طبراني و بيهقي( تتخطى الصدقة َعـــْن ُبْســـِر بْـــِن َجح  َهـــا ُأْصـــبُـَعُه ثُـــم قَــــاَل َعَليـْ ـــِل َهـــِذِه َحتـــى ِإَذا َســـويـُْتَك َوَعـــَدْلُتَك َمَشـــيْ  ـــْن ِمْث ـــَك ِم ـــْد َخَلْقُت ـــَن آَدَم أَنـــى تـُْعِجُزنِـــي َوَق ـــْألَْرِض َقـــاَل اللـــُه اْب ـــْرَدْيِن َوِل ـــْيَن بـُ َت بـَ   )احمد( َوأَنى َأَواُن الصَدَقةِ  ِمْنَك َوئِيٌد َفَجَمْعَت َوَمنَـْعَت َحتى ِإَذا بـََلَغْت التـَراِقَي قـُْلَت أََتَصدقُ 
 
H-cp I-hn ]-d-bp-¶p.    م للموازين                       يا َجاِمَع الماِل يرُجو َان يدوَم لهوفاتُه ثُلُث مالي ِللمساكين                      و ال تُكن كاّلِذي قد قال اذ حضرت  ُكل ما استطعَت و قد  
 
Zm-\-[À-a-s¯-¡p-dn-¨v ]-d-bp-t¼mÄ H-cn-¡epw hn«p-t]m-hm³ ]-äm-¯-Xm-Wv \n-c -́cw 
{]-Xn^-ew e-`n-¨v sIm-−n-cn-¡p-¶ Pm-cnbm-b kzZ-J. A¯-cw kz-Z-JI-sf H-cp I-hn 
C-{]-Im-cw kw-{K-ln-¡p-¶p:      ُعشر عليه من فعال غيرِ                   آدم ليس يجري  إذا مات ابن   ها و دعاء نجل علوم بث   
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  فخذها من أحاديث بحصر                آن كريم و تعليم لقر   ليه أو بناء محل الذكرا                غريب بناه يأوي للو بيت   و حفر البئر أو إجراء نهر                 وراثة مصحف و رباط ثغر   و غرس النخل و الصدقات تجري                
 
Np-cp-¡-¯nÂ Zm-\w \-½p-sS \n-Xy-io-e-§-fnÂ s]-Ss«. Imc-Ww A-Xn-\p am-{X-ta \n-
e-\nÂ-]p-Åq.    مـــا بَقـــي منهـــا ؟ قالــــت «: -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-أنهـــم ذبحـــوا شـــاة ، فقـــال النبــــي :  -رضـــي اهللا عنهـــا  -عائشـــة :   ن وإن يجر يعُذب منه سلساليأسَ                      المال كالماء إن تحبس سواقيه   فالمال عاريٌة والعمر رّحالُ                      ه تِ اهللا أعطاك فابذل من عطيّ   .أخرجه الترمذي» بقي كلها إال َكِتفها: ما بِقي منها إال َكِتُفها ، قال 
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