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dafm³ B-K-X-am-bmÂ G-Xm-v an-¡ P-\-§fpw Hcp-t]m-se h-À-[n-̧ n-¡p-¶ H-¶m-WtÃm 

kz-Z-J A-sÃ-¦nÂ Zm-\-[À½w. C-kvvemw G-sd t{]m-Õm-ln-¸n-¡p-Ibpw t{]-cn-̧ n-¡p-Ibpw 

sN-¿p-¶ H-¶m-Wv kz-Z-J sN-¿Â.    

ــلََّم يـَُقــــوُل ُكـــلُّ اْمــــِرٍئ ِيف ِظـــلِّ َصــــدَ  ــِه َوَسـ ُ َعَلْيــ َّ َِّ َصـــلَّى ا ــُت َرُســــوَل ا ْعـ ـــْنيَ النَّــــاِس ُعْقبَـــَة بْــــَن َعـــاِمٍر يـَُقــــوُل مسَِ قَِتِه َحـــىتَّ يـُْفَصــــَل بـَ

ــــُه  ُــــو اْخلَــــْريِ َال ُخيِْطُئ ــــاَن أَب ــــُد وََك ـــاَل يَزِي ـــاِس قَـ ـــْنيَ النَّـ ـــًة َأْو َبَصــــَلًة َأْو َكــــَذاَأْو َقــــاَل ُحيَْكــــَم بـَـ ـــْو َكْعَكـ ــْيٍء َولَـ ــْوٌم ِإالَّ َتَصــــدََّق ِفيــــِه ِبَشــ ــ  يـَ

  ».إن ظل املؤمن يوم القيامة صدقة«ويف لفظ: (حاكم) 

ــلم  ـــوّ قــــال صــــلي هللا عليــــه و ســ ــق والكــــذب، فشـ ـــذا البيــــع حيضــــره احلــ ــر التجــــار إن هـ لصــــدقة معشــ (نســــائي) و قــــال  بوه 

لصدقة،ايضا  لزكاة وأعدّ وحصّ  داووا مرضاكم    (بيهقي)  و للبالء الدعاءنوا أموالكم 

ً ِمَن السُّوءِ  َ َُّ عليه وسلم  الصََّدَقُة َتُسدُّ َسْبِعَني  َِّ صلى ا   (طرباين) عن رَاِفِع بن َخِديٍج قال قال رسول ا
ap³-Km-an-I-fnÂ s]-« Nn-eÀ ]-d-bp¶-Xv t\m-¡p-I.    

  .مأفضلكعن عمر بن اخلطاب  قال: إن األعمال تباهت فقالت الصدقة: أ 

خــــذون الصــــدقات:  ــن عيــــاض للــــذين  ـــيل بــ ــول الفضـ ــزان «ويقــ ــرة حــــىت يضــــعوها يف امليــ ـــرة بغــــري أجــ حيملــــون أزواد إىل اآلخـ
  ».بني يدي هللا عز وجل

ــد العزيــــز  ــن عبــ ب امللــــك، والصــــدقة تــــدخلك الصــــالة تبلّ : «-  -وقــــال عمــــر بــ ــك نصــــف الطريــــق، والصــــوم يبلغــــك  غــ
 »عليه

لصدقة ترحبوا«عفان  :  وعن عثمان بن   ».جروا هللا 

ركعـــة فقـــد أدى حـــق الصـــالة، ومـــن صـــام كـــل شـــهر  مـــن صـــّلى كـــل يـــوم اثنـــيت عشـــرة«وقــال عبـــد هللا بـــن املبـــارك ـ رمحـــه هللا: 
ـــة بـــدرهم  ــل مجع ــدق يف كـ ــق القـــراءة، ومـــن تصـ ـــة فقـــد أدى حـ ـــوم مـــائيت آي ـــرأ كـــل ي م فقـــد أدى حـــق الصـــيام، ومـــن ق ـــة أ ثالث

  ».فقد أدى حق الصدقة
ـــن ســـعد يقـــول:  ــث ب ين «وكـــان الليـ ـــر ـــل مـــين ق ـــة فحقـــه علـــّى أعظـــم مـــن حقـــي عليـــه؛ ألنـــه قب مـــن أخـــذ مـــين صـــدقة أو هدي

  ».إىل هللا عز وجل
 

JpÀ-B-\nÂ \n-ch-[n Ø-e-§-fnÂ kz-Z-J sN-¿m-\p-Å B-lzm-\w Im-Wmw. A-h-bp-sS 

Iq-«-¯n-se \n-ch-[n B-b-̄ p-I-fn-eq-sS Zm-\w k¼-̄ v Np-cp-¡p-¶-Xn-\v ]I-cw hÀ-[n-̧ n-

¡p-Ibm-sW-¶v AÃm-lp {]-Jym-]n-¡p-¶p.    
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ـــلِّ  ــْبَع َســــَناِبَل ِيف ُكـ ــ ـــْت َس بَـتَـ ـــٍة أَنـْ ــــِل َحبَّـ َِّ َكَمَث ــــَواَهلُْم ِيف َســــِبيِل ا ــُل الَّــــِذيَن يـُْنِفُقــــوَن َأْم ــ ــــْن َمَث ـــاِعُف ِلَم َُّ ُيَضـ ــٍة َوا ــــُة َحبَّــ َلٍة ِماَئ بـُ ُســــنـْ

َُّ َواِسٌع َعِليم   (بقرة) َيَشاُء َوا

ُهــــَو خيُْ  َفْقــــُتْم ِمــــْن َشــــْيٍء فـَ ــْن َيَشــــاُء ِمــــْن ِعبَــــاِدِه َويـَْقــــِدُر لَــــُه َوَمـــا َأنـْ ــــُر الــــرَّازِِقنيَ قُـــْل ِإنَّ َريبِّ يـَْبُســــُط الــــرِّْزَق ِلَمــ ــَو َخيـْ ورة (ســــ ِلُفــــُه َوُهــ

  السبا)

ــــٍة ِبرَ  ــــِل َجنَّـ ُفِســـــِهْم َكَمثَـ ـــْن َأنـْ ــ ـــــا ِم َِّ َوتـَْثِبيًت ــــاِت ا ـــاَء َمْرَضـ ـــَواَهلُُم ابِْتَغــ ــ ــــِذيَن يـُْنِفُقـــــوَن َأْم ــُل الـَّ ـــــا َوَمثَـــ ــــْت ُأُكَلَه ــــَوٍة َأَصـــــابـََها َوابِـــــٌل َفآتَـ ـ بـْ

َُّ ِمبَا تـَْعَمُلونَ  َها َواِبٌل َفَطلٌّ َوا   (البقرة) َبِصريٌ  ِضْعَفْنيِ فَِإْن َملْ ُيِصبـْ

ــن   ـــال لولــــده احلســ ــب   فقـ ــن أيب طالــ ب ســــيد علــــي بــ ــى  ـــائل علــ ـــه وقــــف سـ ــل -  -روي أنـ ــك فقــ ــب إىل أمــ : اذهــ

ــب احلســــن مث رجــــع فقــــال: قالــــت: إمنــــا تركــــت ســــتة دراهــــم للــــدقيق.  ــت عنــــدك ســــتة دراهــــم فهــــايت منهــــا درمهًــــا. ذهــ هلــــا: تركــ

لســـتة -  -قـــال علـــي   ــي  ـــه مبـــا يف يـــده. قـــل هلـــا  بـــين: ابعثـ ـــد هللا أوثـــق من : ال يصـــدق إميـــان عبـــٍد حـــىت يكـــون مبـــا يف ي

إلمـــام  لســـتة دراهــم فــدفعها إىل الســـائل. فلــم ميــض إال قليـــل مــن الوقــت حـــىت مــر  دراهــم. بعثــت الســـيدة فاطمــة ـ  ـ 

ــل: مبائــــة وأربعــــني درًمهــــا. فقــــال  مكــــعلــــي رجــــل ومعــــه مجــــل يريــــد أن يبيعــــه، فقــــال علــــي: ب ــل  رجــــل؟ فقــــال الرجــ تبيــــع اجلمــ

ـــه. وأقبـــل رجـــل آخـــر فقـــال: ملـــن  ب م، فوافـــق الرجـــل. فـــربط علـــيَّ اجلمـــل أمـــام  ـــة أ علـــىٌّ: بعـــه يل وأرجـــو أن تؤجـــل مثنـــه مثاني

ــي   ــري؟ قـــال علـ ـــي: نعـــم. قـــا-  -هـــذا البعـ ــه؟. قـــال عل ــل أتبيعـ ــري يل، فقـــال الرجـ ــيت : البعـ ــي: مبئـ ــل بكـــم؟ قـــال علـ ل الرجـ

ــني  ـــة وأربعــ ــــؤخره مائـ ــــذي أراد أن ي ـــل البعــــري وأعطــــاه املــــائتني، مث أعطــــى الرجــــل ال ــذ الرجـ ه، فأخــ ــــك إ ــد بعت ــ ـــال: ق درهــــم. قـ

ـــال اإلمـــام علـــي   لســـتني درًمهـــا إىل فاطمـــة الزهـــراء ـ  ـ قالـــت الزهـــراء: ق ــذا مـــا وعـــد-  -درًمهـــا وجـــاء   هللا : هـ

حلسن فله عشر أمثاهلا: «-ملسو هيلع هللا ىلص  -على لسان نبيه    ».من جاء 

Nn-eÀ a-\-Ên-em-¡n-bn-cn-¡p¶-Xv Zm-\w k-¼-¶-·mÀ-¡p-Å C-_m-Z-¯m-sW-¶mWv. H-cn-¡-

epaÃ. FÃm-hcpw Zm-\w sN-¿m³ {i-an-¡Ww. Imc-Ww Zm-\-s¯-̧ -än-bp-Å JpÀB-sâ ]-

cm-aÀ-iw {i-²n-¡p-I.   

ــِه َوَال ُخلَّــــةٌ  ــــٌع ِفيــ ــْوٌم َال بـَْي ــ َِْيتَ يـَ ــِل َأْن  ــ ْب ـــاُكْم ِمــــْن قـَ ـــوا أَْنِفُقــــوا ِممَّــــا َرزَقْـنَـ ـــِذيَن آَمنُـ أَيـَُّهــــا الـَّ ـــاِلُمون َ  َوَال َشــــَفاَعٌة َواْلَكــــاِفُروَن ُهــــُم الظـَّ

 (بقرة)

AÃm-lp \-ap-¡v X-¶-Xn-Â \n-¶v H-cp `m-Kw \Â-Im-\m-Wv A-h³ ]-d-bp-¶Xv. Nn-eÀ-¡v 

[m-cm-fw \Â-I-s¸-«n-«p-m-Ipw. A-hÀ hen-b Aw-iw sIm-Sp-¡p-I. Nn-eÀ-¡v {k-ãm-hv Ipd-

¨v am-{X-ta \Â-In-bn-«p-mIq. A-hÀ D-Å-XnÂ \n-¶v AÂ-]w sIm-Sp-¡p-I. A-XnÂ eÖ 

tXm-t¶- Im-cy-anÃ. Imc-Ww G-ähpw \Ã kzZJ G-Xm-sW-¶v tNm-Zn-¡-s¸-«-t¸mÄ A-
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hnS-¶v ]-dªp: Pp-lv-ZpÂ ap-JnÃv (CÃm-̄ -h³ I-ã-s¸-«v A-[zm-\n-̈ v sIm-Sp-¡p¶-Xv). 

C§-s\ sIm-Sp-¡p-¶h-sc ]-cn-l-kn-¡m³ ]m-Sp-Å-XÃ.   

ــــ ــــَدُهْم فـََيْس ــُدوَن ِإالَّ ُجْه ـــِذيَن َال َجيِـــ ــْؤِمِنَني ِيف الصَّـــــَدقَاِت َوالـَّ ـــَن اْلُمــ ـــوِِّعَني ِمـ ــــُزوَن اْلُمطَّــ ُهْم الـَّـــِذيَن يـَْلِم َُّ ِمـــــنـْ ــــِخَر ا ُهْم َس َخُروَن ِمـــــنـْ

ــَذاٌب َألِــــيم ــْم َعــ ُــ ـــذه اآليــــة أن الرســــول (توبــــة)   َوَهل ــزول هـ ــــين األصــــفر  - ملسو هيلع هللا ىلص -وكــــان ســــبب نــ ــــزو ب ـــروم-ملــــا أراد أن يغ  -الـ

ــرمحن بــــن عــــوف بشــــطر مالــــه  ــدق لتجهيــــز اجلــــيش؛ فتصــــدق عبــــد الــ ــب مــــنهم التصــ ـــو تبــــوك أخــــرب أصــــحابه، وطلــ متجًهــــا حنـ

ــن فقــــراء املســــلمني ــل مــ ء. َوالَّــــِذيَن َال َجيِــــُدوَن ِإالَّ ُجْهــــَدُهْم نزلــــت يف رجــ ــىن  فقــــال املنــــافقون: إن عبــــد الــــرمحن لشــــديد الــــر يكــ

ـــى رســــول هللا  ــل أتـ ــره  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يب عقيــ ــن هــــذا وأمــ ــر فســــخر منــــه املنــــافقون وقــــالوا: إن هللا ورســــوله لغنيــــان عــ ـــن متــ ـــاٍع مـ بصـ

 .تأن ينشره يف الصدقا -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

H-cp-]t£, [-\m-Vy-·m-cp-sS kz-Z-J-I-sf-¡mÄ C¯-cw ]m-h-s¸-«-h-cp-sS Zm-\-̄ n-\m-bn-

cn¡mw aq-eyhpw a-l-Xzhpw Iq-Sp-XÂ.    

َسبق ِدْرَهم مائَة ألف ِدْرهم ، قال : وكيف ؟ قال : كان لرجل ِدْرمهان ، « : -ملسو هيلع هللا ىلص- قال : قال رسوُل هللا  -   -أبو هريرة 

ا جوِدمها ، وانطلق رجل إىل ُعرض ماله ، فأخذ منه مائَة ألف درهم فتصدَّق  (نسائي) »فتصدَّق   

A-Xp-I-cp-Xn DÅ-Xv ap-gp-h³ kz-Z-J sN-bv-Xv bm-Nn-t¡- K-Xn h-cn-Ibpw sN-¿-cp-Xv.    

يت أحــــدكم مبالــــه ال مي ـــه وســــلم قــــال:  ــلى هللا تعــــاىل عليــــه وآلـ : أن النــــيب صــ لــــك غــــريه فيتصــــدق بــــه، مث يقعــــد عــــن جــــابر 

  )(ابو دود يتكفف الناس، إمنا الصدقة عن ظهر غىن

ــلى هللا تعــــاىل عليــــه وآلــــه وســــلم قــــال:  ــس رضــــي هللا تعــــاىل عنــــه: أن النــــيب صــ ــو داود، وابــــن ماجــــة، عــــن أنــ ــرج أمحــــد، وأبــ أخــ

 املعتدي يف الصدقة كمانعها.

C-\n H¶pw \Â-Im³ I-gn-bn-sÃ-¦nÂ B-fp-IÄ-¡v th-n \n-c´-cw {]mÀ-°n-¨v sIm-n-

cn-¡p-I. AXpw a-äp-Å-hÀ-¡v \Â-Ip-¶ H-cp kz-Z-J X-s¶-bm-Wv.   

، َعــــْن َرُســــوِل هللاِ  ــْن َأِيب َســــِعيٍد اْخلُــــْدِريِّ َــــا رَُجــــٍل َكَســــَب َمــــاًال ِمــــْن َحــــَالٍل، فَــــَأْطَعَم نـَْفَســــُه،  َعــ ــِه َوَســــلََّم قَــــاَل: " َأميُّ ُ َعَلْيــ َّ َصــــلَّى ا

ـــَدُه  ــــُه ِعْنـ ـــْن َل ــِلٍم َملْ َيُكـ ـــا رَُجــــٍل ُمْســ َـ ــِق ِهللا، فَِإنَّــــُه لَــــُه زََكــــاٌة، َوَأميُّ ــْن ُدونَــــُه ِمــــْن َخْلــ ـــْل ِيف َأْو َكَســــاَها َفَمــ ْليَـُقـ ـــَدَقٌة فـَ ــمَّ َصـ  ُدَعائِــــِه: اللُهــ

ــِدَك َوَرُســــوِلَك، َوَصــــلِّ َعلَــــى اْلُمــــْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَــــاِت، َواْلُمْســــِلِمَني َواْلُمْســــِلَماِت، ــــٍد َعْبــ (حــــاكم و  فَِإنـََّهــــا لَــــُه زََكــــاة َصــــلِّ َعلَــــى ُحمَمَّ

 البيهقي)

F-´pw H-cmÄ-¡v Zm-\w sN-¿m-hp-¶-XmWv. {]-tXy-In-̈ v B-fp-IÄ-¡v G-sd B-h-iy-ap-Å 

h-kv-Xp¡Ä. A-tXm-sSm-̧ w Nn-e h-kv-Xp-¡Ä Zm-\w sN-¿p-¶-Xn-sâ a-lXzw C-kvvemw {]-
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tXy-Iw F-Sp-¯p-]-d-ªn-«pv. D-Zm-l-cWw: `-£-Ww, shÅw, h-kv-{Xw, \m-Wbw, ]pXn-

b h-kv{Xw hm-§n-bmÂ ]-gb-Xv \ÂIÂ, I-Sw hn-«p-hogv-N sN-bv-Xv sIm-Sp-¡p-Itbm Ah-

[n hÀ-[n-̧ n-¡p-Itbm sN¿Â, B-Sns\tbm H-«-Is¯tbm ]mÂ I-d-¡m³ hmbv-] \Â-

IÂ.   

ــحيحه،  ــن ماجــــة، وابــــن حبــــان يف صــ ــن ســــعد بــــن عبــــادة، أخــــرج أمحــــد، وأبــــو داود، والنســــائي، وابــ واحلــــاكم، يف مســــتدركه عــ
ـــدقة  ـــل الصـ ـــال: (أفضـ ــــه وســــلم قـ ــــه وآل ـــاىل علي ـــلى هللا تعـ ـــيب صـ ــــاىل عنهمــــا: أن النـ ـــي هللا تع ــــاس رضـ ــن عب ــ ــى عــــن اب ـــو يعلــ وأبـ

  سقي املاء).
ــــذا جتت ـــل، و ـــك احملــــل أفضـ ــر يف ذلـ حملتــــاج إليــــه أكثــ ـــريه، وإال فالتصــــدق  ـــن غـ ــر مـ ـــاج إىل مــــاء فيــــه أكثــ ــل احملتـ مــــع أي يف احملــ

  األحاديث اليت ظاهرها التعارض.
   .ويف رواية للبيهقي عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه: (ليس صدقة أعظم أجرا من ماء)

  ان (امحد)َفِإْن َملْ ُتِطْق َذِلَك َفَأْطِعْم اْجلَاِئَع َواْسِق الظَّمْ  ...

ــلى هللا ــول هللا صـ ــن مالـــك يقـــول قـــال : رسـ ـــن حســـان قـــال : مسعـــت أنـــس بـ ـــه و ســـلم أفضـــل الصـــدقة أن تشـــبع   هشـــام ب علي
  كبدا جائعا 

  (بيهقي)

ـــاِئٌل و  ـــال  َســـَأَل َس ــن ُحَصـــْنيٍ ق ـــه اعـ ـــال ل ـــَه ِإال ابـــن َعبَّـــاٍس يف الصـــالة فق ـــال َتْشـــَهُد َأْن ال ِإَل ـــاس  ســـائل قـــال لَبـَّْيـــَك ق ـــن عب ب
ــوُم رََمَضــــاَن قـــال  ُ قـــال نعـــم قــــال وُتَصـــلِّي اْخلَْمــــَس قـــال نعـــم قــــال َوَتُصـ َّ نَـــــزََع ثـَـــْوً عليــــه ا نَــــا َأْن َنِصـــَلَك فـَ ـــقٌّ َعَليـْ نعــــم قـــال َح

ـــوْ  ـــِلًما ثـَ َـــا ُمْســـِلٍم َكَســـا ُمْس ـــه وســـلم يقـــول َأميُّ َُّ علي َِّ صـــلى ا ــَد ذلـــك مسعـــت َرُســـوَل ا ُه مثَُّ قـــال ِعْنـ َّ ـــِظ َفَكَســـاُه ِإ ً كـــان يف ِحْف
َِّ ما بَِقَيْت عليه منه رُقْـَعةٌ     ين)(امحد و الطربا ا

ــو أمامــــة البــــاهلي  ــُن اخلطــــاب «: قــــال :  -  -أبــ ـــاين  -  -لَــــِبَس ُعمــــُر بــ ــدا ، فقــــال : احلمــــد  الــــذي كسـ ــو جديــ ثــ
ــــُل بــــه يف حيــــايت، مث قــــال : مسعــــُت رســــوَل هللا  ــدا ، فقــــا -ملسو هيلع هللا ىلص-مــــا ُأَواِري بــــه َعــــْوريت ، وأجتمَّ ــو جديــ ــن لــــبس ثــ ل : يقــــول : مــ

ــق فتصــــدَّق بــــه ، كــــان  ــــُل بــــه يف حيــــايت، مث َعَمــــد إىل الثــــوب الــــذي َأْخَلــ احلمــــد  الــــذي كســــاين مــــا ُأَواري بــــه َعــــْوريت ، وَأجتمَّ
  أخرجه الرتمذي.» يف َكنف هللا ، ويف ِحْفِظ هللا ، ويف ِسْرت هللا َحّيا وميتا

ــِيبَّ َصــــلَّى هللا َعلْيــــهِ  ــِن ابْــــِن َمْســــُعوٍد ، َأنَّ النَّــ ــَدَقِتَها  َعــ وَســــلََّم قَــــاَل : َمــــا ِمــــْن ُمْســــِلٍم يـُْقــــِرُض ُمْســــِلًما قـَْرًضــــا َمــــرَّتـَْنيِ ِإالَّ َكــــاَن َكَصــ

  (ابن ماجه) َمرَّة

َُّ تـََعاَىل ِيف ِظلِّ    (مسلم)  َعْرِشهِ قَاَل َرُسوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص : َمْن أَْنَظَر ُمْعِسًرا ، َأْو َوَضَع َعْنُه ، َأَظلَُّه ا
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ُ َعَلْيـــِه َوَســـلََّم يـَُقـــوُل َمـــْن أَ  َّ َِّ َصـــلَّى ا ْعـــُت َرُســـوَل ا ـــِه َعـــْن ُســـَلْيَماَن بْـــِن بـَُريْـــَدَة َعـــْن أَبِيـــِه َقـــاَل مسَِ ـــْوٍم ِمْثِل َلـــُه ِبُكـــلِّ يـَ ْنظَـــَر ُمْعِســـًرا فـَ

  (امحد) َصَدَقةٌ 

ـــَرَة  ــــ ـــْن َأِىب ُهَريـْ ــــه  -َعـــ ـــى هللا عنـــ ـــــوَل  -رضـــ َِّ َأنَّ َرُسـ ـــــاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ا ــــاُة « قَــ ـــ ـــًة ، َوالشَّ ــِفىُّ ِمْنَحـــ ـــــُة الصَّـــــ ــــُة اللِّْقَحـ ـــــَم اْلَمِنيَحـــ نِْعـ

ٍء  َ ِِ ٍء َوتـَُروُح  َ ِِ   (خباري) »الصَِّفىُّ تـَْغُدو 

ـــه  ــه: أن النـــيب صـــلى هللا تعـــاىل عليـــه وآل ـــرة رضـــي هللا تعـــاىل عنـ ــن أيب هري ــرج الطـــرباين يف األوســـط عـ ـــال: (أربعـــون أخـ وســـلم ق
ا اجلنة، أرفعها منيحة الشاة).   خلقا، يدخل هللا 

 َُّ ــَدَقِة َأْفَضــــُل قَــــاُلوا ا ــِه َوَســــلََّم قَــــاَل َأتَــــْدُروَن َأيُّ الصَّــ ُ َعَلْيــ َّ َِّ َعــــْن النَّــــِيبِّ َصــــلَّى ا  َوَرُســــوُلُه َأْعلَــــُم قَــــاَل اْلَمِنيَحــــُة َأْن َعــــْن َعْبــــِد ا

ابَِّة َأْو َلَنبَ الشَّاِة َأْو َلَنبَ اْلبَـَقَرةَميَْنَح َأَحدُ  ْرَهَم َأْو َظْهَر الدَّ   (امحد) ُكْم َأَخاُه الدِّ

ــرض  ــن ســــعد مــ ــ ــــيس ب ــــم يســــتح -  -ق ـــه: إ ــــه، فســــأل عــــنهم فقيــــل لـ ــدين. يفاســــتبطأ إخوان ــ ــــيهم مــــن ال ـــك عل ون ممــــا لـ

رة. مث أمـــ ــو منـــه يف حـــّل. فلمـــا فقـــال: أخـــزى هللا مـــاًال مينـــع اإلخـــوان مـــن الـــز ً ينـــادي: مـــن كـــان عليـــه لقـــيس حـــق فهـ ر منـــاد

لعشي من كثرة الزوار. به    فعل ذلك انكسرت عتبة 

دخـــل علـــي بـــن احلســـني ـ رضـــي هللا عنهمـــا ـ علـــى دمحم بـــن أســـامة بـــن زيـــد يف مرضـــه فجعـــل يبكـــي. فقـــال لـــه: مـــا شـــأنك؟ 
  . فقال علي بن احلسني: فهي علىَّ!قال عليَّ دين. فقال: كم هو؟ قال: مخسة عشر ألف دينار

ـــة داره الـــيت يف الســـوق بتســـعني ألـــف درهـــم. فلمـــا كـــان الليـــل مســـع بكـــاء أهـــل  ـــن عقب ـــد ب ـــن عـــامر مـــن خال ـــد هللا ب اشـــرتى عب

ـــأعلمهم أن الـــدار  ـــتهم ف ـــن عـــامر:  غـــالم؟ ائ ـــد هللا ب ـــا هلـــؤالء. قـــالوا: يبكـــون علـــى دارهـــم. فقـــال عب ـــه: م ـــد. فقـــال ألهل خال

 يًعا.واملال هلم مج

`£-Wtam atäm Zm-\w sN-¿p-I-bm-sW-¦nÂ A-Xv ]m-N-Iw sN-bv-X-hÀ¡pw A-Xn-\v a-äp 

k-lm-b-§Ä sN-bv-X-hÀ¡pw D-S-aØ-sâ Iq-sS {]-Xn-̂ -e-ap-s-¶v C-kvvemw ]Tn-¸n-¡p-

¶p.    

ــــال :  ــــرة ، أن رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ق ــن أيب هري ــــه « عــ ـــة التمــــر ، ومثل ــز وقبضـ ــ ـــدخل بلقمــــة اخلب ـــا ينفــــع املســــلمني  -إن هللا ليـ  -ممـ
ــكني  ــــاول املســـ ـــذي ينـ ــ ــــه ، واخلـــــادم ال ـــــه ، والزوجـــــة املصـــــلحة لـ ـــر ب ــــت ، واآلمــ ـــة اجلنـــــة : رب البيـ ــ ــــال رســـــول هللا » ثالث ، وقـ

  (حاكم) »احلمد  الذي مل ينس خادمنا : « ملسو هيلع هللا ىلص 
ـــا أُ  ـــا قَــــاَل: يـُْعِطــــي َمـ َـ ـــُذ، َوُرمبَّ ــِذي يـُْنِفـ ــُني الَّــ ــِلُم اَألِمــ ـــا بِــــِه نـَْفُســــُه، َعــــِن النَّــــِيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، قَــــاَل: اْخلَــــاِزُن اْلُمْســ ـــِه َكــــاِمًال ُمــــَوفـًَّرا، طَيِّبًـ ِمــــَر بِـ

ُعُه ِإَىل الَِّذي ُأِمرَ  قـَْنيِ  فـََيْدفـَ   )أخرجه البخاري( َلُه ِبِه َأَحُد اْلُمَتَصدِّ
 



 
   

HADIA CSE Khutba Notes (25.05.2018) 
 

kz-Z-J A-Yhm sFÑn-I Zm\w 

Page | 6  
 

AXp-t]m-se `À-¯m-hn-sâtbm b-P-am-\sâtbm Xr-]v-Xn {]-Xo-£n-¡p-¶ ]-£w A-bm-fp-

sS kz-¯nÂ \n-¶v `m-cy¡pw th-e-¡mÀ¡pw F-Sp-¯v-sIm-Sp-¡m-hp-¶-Xm-Wv.    

ــــ ــــَر ُمْفِسـ ـ ـــا َغيـْ ــــاِم بـَْيِتَهــ ـــــْن َطَعـ ــــْرَأُة ِم َفَقـــــِت اْلَمـ ــــوُل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص: ِإَذا أَنـْ ـــاَل َرُسـ ــ ـــْت: َق ــ ــــْت، َعاِئَشـــــَة، َقاَل َفَقـ ــــا َأنـْ ــــا ِمبَـ ـــا َأْجُرَهـ َدٍة، َكـــــاَن َهلـَـ

ًئا  َوِلَزْوِجَها َأْجُرُه ِمبَا ُقُص بـَْعُضُهْم َأْجَر بـَْعٍض َشيـْ   (خباري) َكَسَب، َوِلْلَخاِزِن ِمْثُل ذِلَك، َال يـَنـْ

ــــري  ـــم : قــــــال :  -عمــ ــذلك «مــــــوىل آيب اللحـــ ـــم بــــ ــــه ، فعلـــ ــكني ، فأطعمتُــــــُه منــ ـــا، فجــــــاءين مســــ ــُدَر حلمـــ ــــوالي أن أْقــــ ـــرين مــ َأمـــ

ــربين ، فأتيـــــُت رســـــوَل هللا  ـــوالي، فضـــ ـــذكرُت -ملسو هيلع هللا ىلص-مــ َتُه ؟ فقـــــال : يعطـــــي طعـــــامي ، فــ ـــَربـْ ــدعاه ، فقـــــال : مل َضــ ذلـــــك لـــــه ، فـــ

  (مسلم)  [أقدُر حلما] أي: أطبخ قدرا من حلم». بغري أن آمَره؟ فقال: األجُر بينكما

ـــه وآلـــه وســـلم: أأتصـــدق مـــن مـــال مـــوالي  ــلى هللا تعـــاىل علي ــلم أيضـــا قـــال: كنـــت مملوكـــا فســـالت رســـول هللا صـ ويف روايـــة ملسـ
  واألجر بينكما نصفان. بشيء؟ قال: نعم،

BÀ-¡pw kz-Z-J sN-¿m-hp-¶-XmWv. A-Xv ar-K-§Ät¡m ]-£n-IÄt¡m Im-̂ n-dp-

IÄt¡m i-{Xp-¡Ät¡m sX-½m-Sn-IÄt¡m B-sW-¦nÂ t]mepw A-Xn-\v {]-Xn-̂ -e-apv. 

F-¶mÂ Zm-\w kzo-I-cn-¡p-¶-h³ A-Xv sX-än-\v D-]-tbm-Kn-¡p-sa-¶v D-d-¸p-s-¦nÂ A-¯-

c-¡mÀ-¡v \Â-I-cpXv (apán 3:120).    

ــَدَقِتِه فـََوَضـــــَعَها ِيف  ـــَدَقٍة، َفَخـــــَرَج ِبَصـــ َقنَّ ِبَصــ ـــدَّ ـــاَل رَُجـــــٌل ألََتَصــ ثُوَن،  َأنَّ َرُســـــوَل ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص، قَـــــاَل: َقــ ـــاِرٍق؛ فََأْصـــــَبُحوا يـََتَحـــــدَّ يَـــــِد َســ

ــَك اْحلَْمــــُد،  َق َعَلــــى َســــاِرٍق؛ فـََقــــاَل: اللَُّهــــمَّ لَــ ــدِّ َقنَّ ِبَصــــَدَقٍة، َفَخــــَرَج ِبَصــــَدقَِتِه، فـََوَضــــَعَها ِيف يَــــَدْي زَانَِيــــٍة؛ فََأْصــــَبُحوا ُتُصــ ـــدَّ ألََتَصـ

َقنَّ بِ  ـــدَّ ــــٍة؛ ألََتَصـــ ــى زَانِيَــ ـــمَّ لَــــــَك اْحلَْمــــــُد َعلَــــ ــــاَل: اللَُّهـــ َقــ ــــٍة؛ فـَ ــ ــــَة َعلَــــــى زَانَِي لَــ َق اللَّيـْ ثُوَن، ُتُصــــــدِّ ـــدَّ ــــَدقَِتِه، يـََتَحـــ ــَرَج ِبَصــ ـــَدَقٍة؛ َفَخــــ َصـــ

ـــى ــَك اْحلَْمـــــُد َعلَـ ــــاَل: اللَُّهـــــمَّ لَـــ َق ــِينٍّ فـَ ـــى غَـــ َق َعلَــ ثُوَن، ُتُصـــــدِّ ــــدَّ ؛ فََأْصـــــَبُحوا يـََتَح ـــِينٍّ ـــَدْي غَــ ـــى زَانِيَـــــٍة،  فـََوَضــــَعَها ِيف يَــ َســـــاِرٍق، َوَعلَــ

ــى َســــاِرٍق فـََلَعلَّــــُه َأْن َيْســــَتِعفَّ َعــــ ــ ــــا َصــــَدقـَُتَك َعَل ــــُه: َأمَّ ـــُأِيتَ، َفِقيــــَل َل ـــِينٍّ فَـ ـــى غَـ ــــا َأْن َتْســــَتِعفَّ َوَعلَـ ـــُة فـََلَعلََّه ــــا الزَّانِيَـ ْن َســــرِقَِتِه، َوَأمَّ

َها، َوَأمَّا اْلَغِينُّ فـََلَعلَُّه يـَْعَتِربُ فـَيُـْنِفُق ِممَّا َأْعطَاُه   (خباري) هللاُ  َعْن ِزَ

G-ähpw D -̄aw kz-´w Ip-Spw-_mw-K-§Ä-¡v \Â-I-em-Wv.    

ــدق عليهـــــا ... ــك فتصـــ ـــال ابـــــدأ بنفســـ ـــه مث قــ ــــلم فـــــدفعها إليــ ــــه و سـ ــلى هللا عليـ ــــول هللا صـــ ـــــا رسـ ــــاء  ــــيء فجـ ـــل شـ فـــــإن فضــ

  (نسائي) فألهلك فإن فضل من أهلك شيء فلذى قرابتك فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا وهكذا

ُ عليه وسلم قال  ِإنَّ الصََّدَقَة على ِذي قـََرابٍَة ُيَضعَُّف َأْجُرَها َمرَّ  َّ َِّ صلى ا  (طرباين) تـَْني عن أيب ُأَماَمَة َأّن َرُسوَل ا
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ــرة  ـــه مســـكينا، عـــن أيب هريـ نـــري: دينـــارا أعطيت ـــه وســـلم قـــال أربعـــة د ـــه وآل ــه: أن النـــيب صـــلى هللا تعـــاىل علي رضـــي هللا تعـــاىل عنـ

ـــك ـــه علـــــى أهلــ ــلها الـــــذي أنفقتــ ـــك، أفضـــ ـــارا أنفقتـــــه يف ســـــبيل هللا، ودينـــــارا أنفقتـــــه علـــــى أهلــ ـــة، ودينــ ـــه يف رقبــ   ودينـــــارا أعطيتــ

 (االدب املفرد)

ــــا َصــــاَر  نَــــبُ مثَُّ اْنَصــــَرَف فـََلمَّ َِّ َهــــِذِه زَيـْ َ َرُســــوَل ا ــِه َفِقيــــَل  نَــــُب اْمــــَرَأُة ابْــــِن َمْســــُعوٍد َتْســــَتْأِذُن َعَلْيــ َقــــاَل  ِإَىل َمْنزِلِــــِه َجــــاَءْت زَيـْ « فـَ

ـــِب  نِــ َ ـــِن َمْســـــُعوٍد . قَـــــاَل » . َأىُّ الزَّ ــَرَأُة ابْــ ــَل اْمـــ ـــَذنُوا َهلـَــــا « َفِقيـــ َ » . نـََعـــــِم اْئــ ـــْت  ـــا َقالَــ َِّ ِإنَّـــــَك َأَمـــــْرَت اْليَــــــْوَم  فَـــــُأِذَن َهلـَـ نَـــــِىبَّ ا

ـــَدُه  ـــُن َمْســـُعوٍد أَنَّـــُه َوَوَل ـــَزَعَم اْب ـــِه ، فـَ َق ِب ـــىٌّ ِىل ، فَـــَأَرْدُت َأْن َأَتَصـــدَّ ـــِدى ُحِل ـــاَن ِعْن ــَدَقِة ، وََك لصَّـ ـــِه َعلَـــْيِهْم ِ ْقُت ِب ـــْن َتَصـــدَّ ـــقُّ َم َأَح

ْقِت بِِه َعَلْيِهْم «  -ملسو هيلع هللا ىلص  -. فـََقاَل النَِّىبُّ    (خباري) »َصَدَق اْبُن َمْسُعوٍد ، َزْوُجِك َوَوَلُدِك َأَحقُّ َمْن َتَصدَّ

  (خباري) ْخواِلِك َكاَن َأْعَظَم َألْجِركِ َمْيُمونََة َزْوِج النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص، أَنـََّها َأْعتَـَقْت َوِليَدًة َهلَا فـََقاَل َهلَا: َوَلْو َوَصْلِت بـَْعَض أَ 
 

A-h-cp-sS Iq-«-¯nÂ ]n-W-§n-\nÂ-¡p-¶-h-cp-s-¦nÂ A-hÀ-¡v {]-tXy-I ap³K-W-\ 

\Â-Imw.    

َها ، َأّن النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُ َعنـْ َّ ِه ُأمِّ ُكْلثُوٍم َرِضَي ا (امحد   قَاَل : أَْفَضُل الصََّدَقِة َعَلى ِذي الرَِّحِم اْلَكاِشحِ َعْن ُمحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ، َعْن أُمِّ

.وتهالكاشح: العدو الذي يضمر عداو ابو داود و الرتمذي)   

]n-¶o-Sv A-bÂ-hm-knIÄ, a-äp B-h-iy-¡mÀ F-¶n-hÀ-¡v \Â-Ip-I.    

ــــك،  ـــك، وأبي مـ ــــدأ  ــــه وســــلم قــــال: إب ــــه وآل ـــلى هللا تعــــاىل علي ــيب صـ ــــه: أن النــ ـــي هللا تعــــاىل عن ـــن معــــاذ رضـ ـــرباين عـ ــرج الطـ أخــ

 وأخيك، واألدىن فاألدىن، وال تنسوا اجلريان، وذوي احلاجة.

)Xp-S-cpw( 

JpXp_ t\m«vkv 
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