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 فوزى محمد أبو زيد/ فضيلة موالنا الشيخ لقاء  
 حلقات دروس رمضان بمغاغة ػ المنيا 

 ىػ 0325رمضان  52الموافق  01/6/5104الجمعة 
 ـ مغاغة  قاسم اؼبصريمسجد 

                                                                                     
 :بسم اهلل الرضبن الرحيم

 والصالة والسالم على سيدنا وموالنا رسول اهلل. غبمد هلل ا
رع، الزرع يعين أُطهِّر الز زكاة اؼبال يعين أُطهر اؼبال، وزكاة  ،كلمة الزكاة اواًل معناىا الطُهرة

 :صلى اهلل عليو وسلم ولذلك قال اهلل غببيبو ومصطفاه فكلمة الزكاة معناىا الطُهرة،
يِهْم ِبَها َوَصلّْ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُهمْ ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم صَ "  "َدَقًة ُتَطهُّْرُىْم َوتُػزَكّْ

 التوبة(.301)
للصائم من اللغو ـ يعين تطهري، ولذلك زكاة الفطر كما قلنا: طُهرٌة للفالزكاة ـ أى زكاة 

 .عز وجلد اجمليد رج الذي حياسبو عليو اغبمي، والرفث وىو الكالم اػباالكالم الذي ال يفيد
 ؟ وؼبن زبرج

رجها ال ؼبسجد وال ؼبرروع يريي، ن خنفال جيوز أ زكاة الفطر ال ينبغي أن زبرج إال للفقراء،
 :لصحبو الكرام صلى اهلل عليو وسلَّمقال  ؼباذا؟

 (3( )وىم عن الطواف والسؤال يف ىذا اليوماغن)
 الفقراء تغين من؟

  عن الثُلث. بررط أن ال تزيداػبريية  للمراريعرج منها جيوز أن خنُ  لكن زكاة اؼبال أو الزرع
عطي الزكاة أليب وال ألمي وال عبدي أُ ، يعين ال جيوز أن وال للفرع الزكاة ال ذبوز ال لألصلو 

ن نُعطي الزكاة للفرع وىو اإلبن أو إبن جيوز أوال  من جهة األم،و عبديت من جهة األب أو أ
  هبم. لزمٌ يٌل هبم ومُ اإلبن، ألنين كف

يش يعنفسي، وإذا كان معيرة واحدة فأنا أُعطي الزكاة عن بالنسبة لألخ إذا كان معي يف 
 الزكاة.ن أُعطيو ممكن أفحده وحيتاج يف معيرة و 

الزوج عليها اؼبسؤل عن اإلنفاق  وبالنسبة لأليت إذا كانت حالتها اإلقتصادية غري سوية
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س ؽبا ىي، فأنا أساعد زوجها على اؼبعيرة الطيبة وليفإين أساعد زوجها فلو أيرجت ؽبا الزكاة  
 إن شاء اهلل.

 وما كيفية إيراجها؟
 أن خُيرجوهنا سرِّاً، وقال يف صدقة السر:وصى صحبو الكرام أسيدنا رسول اهلل 

 (2دقة صدقة العالنية بسبعني ضعفاً( ))صدقة السر تفضل ص
سبعني ضعف، وليس سبعني ما زبرجو يف السر تأيذ من األجر ما زبرجو يف العالنية 

 يروجها سراً،وا كان أصحاب رسول اهلل يتحر  يعين تضرب سبعني مرة يف إثنني، ولذلك  ضعفاً، 
يكونون ربت ظل العرش يوم ال ذين خيرجوهنا : اعبماعة الوكيف خنرجها سرًا يا رسول اهلل؟ قال

 ظل إال ظلو:
 (1ت ديينو( )صدق بصدقة ال تعلم مشالو ما أنفق)رجٌل ت

 فكان أحد أصحابو يطبقون ىذا اغبديث هبذه الكيفية:
وعندما يقابل الفقري يضع ، جيزئها ويضعها يف جيبو اليمنيمثاًل زكاة أربعني جنيهًا  أنا عليَّ 

ا فيديل يف حىت ينفدو  ىو نفسو كم أيرجت يده،وال يعرف  قيمتها؟فال يرى يده وكيفما زُبرج 
 :صلى اهلل عليو وسلم قول اغببيب

 (1تعلم مشالو ما أنفقت ديينو( سبق زبرجيو ))ال 
فواحد يرج لو طبسة جنيهات فهو رزقو، وآير يرج لو وكل إنسان وما قدره لو رزقو، 

 اإلؽبية.عررة فهو رزقو كذلك، فيفعل هبذه الكيفية 
ينفقون كانوا تعالوا نرى معًا أصحاب رسول اهلل الذين أمرنا اهلل أن نقتدي هبديهم كيف  

 الزكاة؟الصدقات و 
السيدة فاطمة، كانت عندما زُبرج الزكاة أو  صلى اهلل عليو وسلَّمنبدأ ببنت حضرة النيب 

ذىبًا أو فضة ـ كانت ليست ورقًا ولكن  الصدقة ترًتي عطرًا أواًل ـ وكانت األموال يف زماهنم 
 :يقول صلى اهلل عليو وسلَّمظبعت النيب وتُتطيبها، فسألوىا ؼباذا تصنعي ذلك؟ قالت: 

 (4ه اهلل قبل أن تقع يف يد الفقري( ))الصدقة تقع يف يد
 حىت تكون رائحتها طيبة ألهنا تقع يف يد اهلل: ن أُطيِّبهاتقع يف يد اهلل فالبد وأوألهنا  
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 (5إن اهلل طيٌب ال يقبل إال طيباً( )) 
يب : إذىرُبدد ؽبا األظباءا كانت تُعطي الصدقة ػبادمتها و رضي اهلل عنهالسيدة عائرة 

ومن العادة أننا عندما نُعطي الفقري من الدعاء، لفالن أو لفالنة واحفظي ما يقول أو ما تقول 
 ، فيقولون ؽبا:اػبادمة: دعا لكي بكذا وكذا، فًتُد لو الدعوة تقول ؽباف ،صدقة يدعو دعوة

]دعاٌء بدعاء حىت تسلم لنا أجور صدقاتنا[ ـ أنا أيرى أن يكون فتقول: ذلك؟  تفعلنيمل 
 .عز وجل بتغي األجر عند رفيع الدرجاتفأنا أدعو لو، ، فهو يدعو وأدعاؤه ىو أجري

، فسأيرجها ولكن لن يكون ؽبا الصدقة والزكاة نمرين يُبطالربنا يف القرآن حذَّرنا من أ
  ماذا قال:عند اهلل أجراً وال ثواباً وال تُقبل عند اهلل، 

 البقرة(.264) "االَذىال تُػْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنّْ وَ "
صدقة، وبعد قليل أقول لو: يا فالن أنا أريد ىذه  اً أعطيت واحدفمثاًل: واؼبن يعين اؼبعايرة، 

فيقول يل: أنا مرغول، فأقول لو: أنا أعطيتك باألمس كذا وكذا ـ فعايرتو فذىب أجر اؼبصلحة، 
 :فقد ورد يف األثرالصدقة وانتهى، 

فإذا حدَّث بو  يزال الريطان بو حىت حُيدِّث بو، بني اهلل فالبينو و فيما )إن العبد ليعمل 
 حبط عملو(

ن ما أعطيتو لو ليس منِّة منك ولكنو ألنو حقو، أل فلم سبُن  عليو بو؟ ،أنت عملت عماًل هلل
 حق الفقري، واهلل يقول لنا وحُيذرنا:

 (6م نكايل وال أُبايل( )ايل أذقتهفإذا خبل وكالئي على عي)األغنياء وكالئي والفقراء عيايل، 
تُعطيو الفرض الذي فرضو لو اهلل نت ال تعطيو من عندك، أىو حق الفقري وليس حقك ف

  .عز وجل
يف مسجد مثل ىذا الذي حنن موجودون فيو وأقول واألذى أنين أيذيو وأعطيو أمام الناس، 

أمام يرين وُأسوِّد وجهو مام اآلظة وأقول لو: ُيذ ـ ؼباذا أحرجو أوأيرج احملفلو: تعاىل يا فالن 
 وكيف أعطيها لو؟ يف السر:الذي يسعو والذي ال يسعو، 

 (2ال نية بسبعني ضعفا( سبق زبرجيو ))صدقة السر تفضل صدقة الع
 بعضهم ظبع النيب يقول: صلى اهلل عليو وسلَّمأصحاب رسول اهلل 
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 (7د الُعليا يرٌي من اليد الُسفلى( ))الي 
 :عنو وعن آل البيت يقول يف حديث آيرليو وسلم صلى اهلل عوظبعوا النيب 

 (8( )آل البيت ال نقبل الزكاة ـ ؼباذا؟ قال: إدنا الزكاة أوساخ الناسحنن )
حنن ماذا حاب ىذه اغبكاية فقالوا: فسمع أصألهنا ىي التطهري الذي ُنطِّهر بو الناس، 

 إحسبها حسبة عقلية:للفقري؟  نُعطي الفقري، وماذا نأيذ من 
فمن ، عز وجللكنو يُعطيين أجرًا باقيًا عند الباقي أعطيو شيئًا من متاع الدنيا الفاين، أنا 

ن خُيرج الصدقة يضع يده ىكذا فكان بعضهم إذا أراد أالذي يعطي اآلير أكثر؟ الفقري، 
ألنو يرى أن الفقري يقدم لو مكارم مر الفقري أن يضع يده فوق يعين ىي اليد الُعليا، ويأأسفل، 

 أن يلحقو هبا.ستطيع ال ي
ي أشياء فانية، لكنو يعطيين أنا أقدم لو شيئاً من اؼبال فيرًتى هبا سجائر أو كذا أو كذا وى

 .عز وجلًء باقية عند اهلل أشئا
 أنوترك السيدة عائرة توزعها، وبعد ذبح ُأضحية  صلى اهلل عليو وسلَّميدنا رسول اهلل س

 يرج ورجع فسأؽبا ماذا فعليت؟
 كتفها ـ مل يبقي إال كتفها، قال:   ا يرجت إالقالت: كله

 (9إال كتفها( ) )يا عائرة كلها باقٍ 
 ما وزعناه ىو:

َفُد َوَما ِعْنَد اللِ "   النحل(.96) "بَاؽٍ  َما ِعْندَُكْم يَػنػْ
 ىذه الصدقة البسيطة اليت زبرجها واليت حضرة النيب قال فيها ـ وتعجبوا من ىذا اغبديث:

 (30ِرق سبرة( )اتقوا النار ولو ب)
 :صلى اهلل عليو وسلَّميعين بنصف سبرة، وماذا تفعل شق التمرة؟ قال 

يف ـ سبرة ديكن أن يقابلها أحدنا وىو ديري  )إن العبد ليتصدق بالريئ ال يُلقي لو باالً 
وأعطى األيرى لفقري دون أن ينتبو لذلك، الطريق، أو وىو باؼبسجد أعطوه سبرتني فأكل واحدة 

 : هلل عليو وسلَّمصلى اقال 
أى فرسو تربيًة يعين كما يُريب أحدكم ُمهَرُه ـ  كما يريب أحدكم فـُل َوهُ )يأيذىا اهلل ويربيها لو  
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القيامة: ُيذ  غالية، فيجد الريئ القليل كاعببال من الثواب واغبسنات، فيقول اهلل تعاىل لو يوم 
دقتك اليت تصدقت هبا يف يوم  صجرك ىذا، يقول: يا رب ومن أين يل هبذا؟ يقول لو: ىذه أ

 (33بيناىا لك فصارت كما ترى( )كذا أيذناىا ور 
أعلى البنوك اآلن ال مائة يف اؼبائة؟ أين ىذا البنك، سبعىل ىناك بنٌك يا أحبة يُعطي 

مائة يف سبعؽبي يعطيك الفائدة البنك اإل، لكن العايل جداً  بنك وىذا% 32كثر من يُعطي أ
 اؼبائة: 
يَن يُػْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل الل َكَمَثِل َحبٍَّة َأنْػَبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكلّْ ُسْنبُػَلٍة َمَثُل الَّذِ "

  البقرة(.263) "ِمَئُة َحبَّةٍ 
 وليس ىذا فقط:

 البقرة(.263) "َوالل ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوالل َواِسٌع َعِليمٌ "
أجر الصدقة البسيطة اليت ال تعبأ هبا، مائة يف اؼبائة، عجر وأقل الربح سبيعين أقل األ

وحرارة يوم القادم سيكون مقداره طبسني ألف سنة، ا من و قال: إنتبهولذلك حضرة النيب 
ومنا من يبلغ العرق  تيو،من يبلغ العرق ركب االرمس من شدهتا يعرق الناس عرقًا شديداً، فمنِّ 

ومن مل حيجز يف ظل العرش ومنا من يغرق يف عرقو،  حقوية، ومنا من يبلغ العرق إىل صدره،
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفأين يذىب؟ قال 

 (32يوم القيامة( ))كل مؤمٍن يف ظلِّ صدقتو 
عز العظيم يوم تلقى اهلل ك يف اؼبوقف يت ستظللمن يظللك ىناك؟ ىذه الصدقة وىي ال

 صلى اهلل عليو وسلَّمصطفى ولذلك فهذا الباب األعظم الذي حضَّ عليو اغببيب اؼب، وجل
 وقال فيو:

 يل ؼبن ىي يا رسول اهلل؟، قباطنها من ظاىرىاىا من باطنها، و )إن يف اعبنة ُغرفاً يُرى ظاىرُ 
 وألقى السالم، وصلى بالليل والناس نيام(. ن الكالم، وأطعم الطعام،قال: ؼبن أال

 فهذا سيكون من أصحاب الُغرف:
 الزمر(.20)"َمْبِنيٌَّة َتْجِري ِمْن َتْحِتَها االنْػَهارُ  ُغَرٌؼ ِمْن فَػْوِقَها ُغَرؼٌ "

ما، كان من الوجهاء وعنده رضي اهلل عنهسيدنا على زين العابدين بن اإلمام اغُبسني 
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وىم يغسلونو وجدوا عند ثروات واسعة وعنده يدم وعنده أوالد وعنده زوجات، فلما مات  
أين جاءه ىذا القتب وقد كان مرفهًا طوال عمره؟  فتعجبوا منكأنو كان يعمل عتااًل   قتبٌ ظهره 

وعنده كل ما لذَّ وطاب، وبعد قليل وجدوا عائالت يف اؼبدينة إنكرفت وال ذبد القوت 
كيف كنتم تعيرون؟ وجلسوا حيسبون باإلحصاء فوجدوىم ثالثني بيتاً، فسألوىم:  الضروري، 

 فكلهم قالوا: 
م حيمل على ظهره جوااًل من القمح، ويف يده الُيمين ًصرة تينا رجٌل يف ُجنح الظاليأكان 

من بالباب وضع ما معو وذىب حىت ويف يده األيرى وعاءظبن، فيدق الباب فإذا قلنا:  نقود،
 ال نستطيع معرفتو.

 يدمو الذين والكل يوٍم دير على بيت من ثالثني بيتاً، وال يعرف أوالده وال تعرف زوجتو، 
 :عز وجلمر بنفسو، ؼباذا؟ ليديل يف قول اهلل األل ىذا عنده يعرفون، وربمَّ 

ْوٌؼ الَِّذيَن يُػْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللَّْيِل َوالنػََّهاِر ِسرِّا َوَعالنَِيًة فَػَلُهْم َأْجُرُىْم ِعْنَد رَبِّْهْم َوال خَ " 
 (.البقرة274) "َعَلْيِهْم َوال ُىْم َيْحَزنُونَ 

ليتنا صباعة اؼبؤمنني أن نركِّل عبنة  اوياب يف إنفاق الزكاة، فعلينا أن نراعي ىذه اآلد
وال ذبامل أحدًا ولو  يف اهلل لومة الئم، وتكون عندىا أمانة وال زبرى متخصصة عبمع الزكاة 

 كان قريباً لنستطيع القضاء هبا على مراكل اؼبسلمني.
يف شباين جنيهات ردًا فيقل عن مليون ال فيها ما مغاغة ىنا يف وعندنا على سبيل اؼبثال 

وجنري هبا كم عملية جراحية يكون شبانية مليون جنيهًا فلو صبعناىا فكم شاب يستطيع الزواج؟ 
 ؟ اعبراحةال يستطيع اإلنفاق على ىذه  لكم واحد
  ها؟وليس ؽبم مأوى يسكنون في لمساكنيل اً هبا كم بيتونبين 

 وأين تذىب أموال الزكاة حالياً؟
وحنن ألن من يأيذىا أُناٌس معينون ، اؼبسلمني الزكاة مهدرة يف بالد موالأأنا أرى أن 

ها بعضهم والعياذ باهلل يُنفقءىم بالراحة وبدون مرقة حنفظهم فالن وفالن وىؤالء وألن اؼبال جا
ال تذىب للموضع و لذَّ وطاب،  فيمينفقها ها يف اغبريش، وبعضهم يُنفق يف الباجنو وبعضهم

 فيو اهلل.ن ننفقها الذي أمرنا أ
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 وؼبن نعطيها يا رب؟ 
ِلْلُفَقَراِء الَِّذيَن ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل الل ال َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي االْرِض َيْحَسبُػُهُم اْلَجاِىُل "

 البقرة(.271) "َأْغِنَياَء ِمَن التػََّعفُِّف تَػْعرِفُػُهْم ِبِسيَماُىْم ال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْلَحافًا
 فون صباعة اؼبؤمنني أنا نبحث عن ىؤالء الناس، ومن ىم ىؤالء الناس؟مكلحنن 

اؼبسكن والعالج والتعليم حبسب كل و تية: اؼبأال يكفي ديلو ضرورياتو اغبياكل مؤمن 
 فيحتاج ؽبذه الزكاة.سط الذي ىو فيو، الو 

حيتاج لعملية جرحية ، اٌف ال يستطيع أن يغطيهو لكن عنده ظر أو مسلٌم ديلو يكفيو 
 فمن أن يأيت هبم.حتاج إىل طبسة أو ستة آالف جنيهاً، يف

أين يأيت إىل ثالثني أو أربعني ألفًا من اعبنيهات، فمن أو لو إبنة تتزوج وربتاج على األقل 
 موال الزكاة تُغطي ىذه التكاليف.؟ أهبا

 وديد يده؟ قال:يا رسول اهلل ما اؼبسكني؟ ىل من يدور على الناس  قيل:
لكن اؼبسكني اؼبتعفف ، والتمرة والتمرتان، و نني الذي ترد ه اللقمة واللقمتاك)ال ليس اؼبس

 (31أبا العيال( )
وما أكثر ىؤالء الرجل الذي عنده عيال كثريين وديلو ال يكفي نفقات ىؤالء العيال، 

أمام يطلب من أحد، ولو أن أحدًا أراد إعطائو شيئًا ديد يده ألحٍد وال  وعنده عزِّة نفس، فال
 وعزِّة النفس مطلوبة للمؤمنني:ن عنده عزِّة النفس، ػبلق يعتذر ألا

 اؼبنافقون(.8) "َولل اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْلُمْؤِمِنينَ "
 ما الذي حيل ىذه اؼبراكل؟ 

، ليس عندىم رغبة يف ؾباملة ـ ، وتكون ىذه اللجان على اؼبستوىللزكاة اً لنا عبانلو شكَّ 
وال ىذا ألنو جاره، ويكونون على ىذا اؼبستوى قريبو، وال ذاك ألنو نسيبو، فال جيامل ىذا ألنو 

 ونفحص اؼبؤمنني لنقضي على مراكل اؼبؤمنني اليت بيننا.
 يف مغاغة، فكم تكون زكاة اؼبال يف مغاغة؟جنيهًا الفطر شبانية مليون زكاة إذا كانت 

يت حنن فيها هبذه لتنفع البيئة ا ونستطيع عمل مراريع يرييةسريتفع اؼببلغ جدًا جدًا جداً، 
موال طائلة مع زكاة التجارة، كل ىذه تأيت بأ، ألن زكاة اؼبال مع زكاة الزرع مع زكاة الضرع الزكاة
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 .صلى اهلل عليو وسلَّمإىل ُحسن التنظيم من اؼبسلمني على ىدي النيب القومي ولكنها ربتاج  
 ماذا كان يفعل؟  سيدنا رسول اهلل
 يف اؼبنطقةللفقراء جتماعية ويأمرىم أن يأيذوا الزكاة ويعملوا حبوثًا إزكاة  كان يُرسل عبان

يعرف احملتاج فعالً وليست حبوثًا ورقية ولكن حبوثًا قلبية، معهم فراسة نورانية اليت يعيرون فيها، 
 رضي اهلل عنوبن عبد العزيز ويأيذون من أغنيائهم ويردون على فقرائهم، حىت أن سيدنا عمر 

 ع الزكاة حل كل مركالت األمة: صبؼبا 
فائض فماذا فأعطوا الفقراء وبقي منها الزكاة فأمر بإعطاء الفقراء نصيبهم، أموال صبع 

 قال: يصنعون هبا؟ 
ب الذي يريد الزواج واطلبوا أن خيطب فتاة وجهزوىا من مال اؼبسلمني، أنظروا إىل الربا

ؼبن ال يستطيع القراءة  انظروا موال الزكاة، قال:ن أك فائض مال يزال ىنالكن و  ،جوا الربابفزو  
 أن يديلواروىم والكتابة واشًتوا ؽبم ألواحًا وأقالمًا وأتوا دبعلمني وأدفعوا ؽبم األجور، ومُ 

 أن ديحوا أمية اؼبسلمني واؼبسلمات يف زمانو.القراءة والكتابة، فاستطاعوا  ساجد ويتعلموااؼب
 فقال: الزكاة،  من أموالال يزال ىناك فائض لكن و 

وفيها طبَّاٌخ يطهو الطعام،  ،على كل مرحلة من الطريق دارًا للضيافةمهِّدوا الطرق واجعلوا 
فمن وصل إىل اإلسًتاحة يديل ـ وفيها خمزن فيو علٌف للماشية ـ من يسافر والسفر على الدوام 

 اهلل.لو أيضاً لوجو يأكلو لوجو اهلل وجيد علفاً لدابتو تأك اً وجيلس فيها فيجد الطعام ساين
حىت يعلم اعببال  على رؤسقالوا: ال يزال ىناك فائض من أموال الزكاة، قال: أنثروا اغبب 

حىت الطيور يف بالد اؼبسلمني وضع ؽبا ال يبيت جائعاً، يأكل و أن الطري عندنا الناس صبيعًا 
 ؼباذا؟ ،عال ذبو ليعلم الناس أن الطيور يف بالد اؼبسلمني  اغبب على رؤس اعببال

صلى اهلل عليو كما كان عليو سيدنا رسول اهلل   لفريضة اهللُحسن تنسيق وُحسن تنظيم 
 .وسلَّم

أى الزكاة أو يف أحٌد لديو سؤال يف أكتفي هبذا القدر يوفًا من السأم واؼباللة، وإن كان 
 .مور رمضانأأمٍر من 
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 وصلى الل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم 
 اليومِ  ىذا في الطَّواؼِ  عنِ  أغنوىم (0)

:  المصدر|  العسقالني حجر ابن:  المحدث|  عمر بن عبدالل:  الراوي
 المرام بلوغ

 عن طلحة، أبي بن علي طريق من جرير ابن روى: التفسير في كثير ابن قال  (5)
رٌ  فَػُهوَ  اْلُفَقَراء َوتُػْؤُتوَىا ُتْخُفوَىا َوِإن: }تعالى قولو تفسير في عباس ابن  َخيػْ

 صدقة تفضل التطوع في السر صدقة تعالى الل جعل» 560البقرة{ُكمْ لُّ 
 السر صدقة تفضل الفرض في العالنية صدقة وجعل ضعفا، بسبعين العالنية
 «ضعفا وعشرين بخمسة

 عبادةِ  في نَشأ وشابّّ  عادلٌ  إمامٌ :  ِظلُّو إالَّ  ِظلَّ  ال يومَ  ظلّْو في اللُ  ُيِظلُّهم سبعةٌ  (2)
 في تحابَّا ورُجالنِ  إليو يعودَ  حتَّى منو خَرج إذا بالمسِجدِ  ُمعلَّقٌ  ُبوقل ورُجلٌ  اللِ 
 دَعْتو ورُجلٌ  عيناه ففاَضتْ  خالًيا اللَ  ذَكر ورُجلٌ  وتفرَّقا ذلكَ  على اجتَمعا اللِ 

 فأخفاىا بصدقةٍ  تصدَّؽ ورُجلٌ  اللَ  أخاؼُ  إنّْي:  فقال وجمالٍ  حَسبٍ  ذاتُ  امرأةٌ 
 يميُنو تُنِفقُ  ما الُوِشم تعَلمَ  ال حتَّى

 حبان ابن صحيح:  المصدر|  حبان ابن:  المحدث|  ىريرة أبو:  الراوي

 يدِ  في تقعَ  أن قبلَ  تعالى اللَّوِ  يدِ  في تقعُ  الصَّدقةَ  إنَّ  مسعودٍ  بنِ  اللَّوِ  عبدِ  عن (3)
 اآليةَ { هِ ِعَبادِ  َعنْ  التػَّْوبَةَ  يَػْقَبلُ  الَِّذي َوُىوَ } اللَّوِ  عبدُ  قرأَ  ثمَّ  السَّائل
:  المصدر|  الهيثمي:  المحدث|  المحاربي قتادة بن عبدالل:  الراوي
 الزوائد مجمع

 طيًّْبا إالّْ  يقبلُ  ال طيّْبٌ  اللَ  إنَّ  - (4)
 المقاصد مختصر:  المصدر|  الزرقاني:  المحدث|  ىريرة أبو:  الراوي

 الل إلى لقالخ فأحب الل عيال كلهم الخلق الل رسول قال :قال الل عبد عن (5)
 الكبير في الطبراني رواه.  لعيالو أنفعهم



11 

 الصََّدَقَة، وذََكرَ  الِمْنَبِر، عَلى وىو قالَ  وسلَّمَ  عليو اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرسولَ  أنَّ  (6) 
رٌ  الُعْلَيا الَيدُ : والَمْسأََلةَ  والتػََّعفَُّف،  ىي: الُعْلَيا فَالَيدُ  السُّْفَلى، الَيدِ  ِمنَ  َخيػْ

 .السَّائَِلةُ  ىي: والسُّْفَلى ُة،الُمْنِفقَ 
 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عمر بن عبدالل:  الراوي

 البخاري

 آِللِ  وال ِلُمَحمٍَّد، َتِحلُّ  ال وإنَّها النَّاِس، أْوساخُ  ىي إنَّما الصََّدقاتِ  ىِذه إنَّ  (7)
 َمْحِمَيةَ  لي اْدُعوا وسلَّمَ  ليوع اللَّوُ  َصلَّى اللِ  َرسولُ  قالَ  ثُمَّ : أيًضا وقالَ  ُمَحمَّدٍ 

 اْستَػْعَمَلوُ  وسلَّمَ  عليو اللَّوُ  َصلَّى اللِ  َرسولُ  كانَ  أَسدٍ  بَِني ِمن َرُجلٌ  وىو َجْزٍء، بنَ 
 .األْخماسِ  عَلى

:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  الحارث بن ربيعة بن عبدالمطلب:  الراوي
 مسلم صحيح

 ما: وسلَّم آِلو وعلى عليو اللُ  صلَّى النَّبيُّ  قالف شاًة، ذَبحوا أنَّهم: عائشةَ  عن (8)
 .َكِتِفها غيرَ  كلُّها بَِقيَ : قال، َكِتُفها إالَّ  منها بَِقيَ  ما: قاَلتْ  بَِقَي؟

 الصحيح:  المصدر|  الوادعي:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي
 المسند

 تمرةٍ  بشقّْ  ولو النارِ  من استِتري عائشةُ  يا روايةٍ  في و تمرةٍ  بشقّْ  ولو النارَ  اتقوا  (01)
 الشبعانِ  من مسدَّىا الجائعِ  معَ  تسدُّ  فإنها

 مجمع:  المصدر|  الهيثمي:  المحدث|  المؤمنين أم عائشة:  الراوي
 الزوائد

 اللَّوَ  وإنَّ  الطَّيَّْب، إالَّ  اللَّوُ  يَػْقَبلُ  واَل  طَيٍّْب، َكْسبٍ  ِمن َتْمَرةٍ  بَعْدلِ  َتَصدَّؽَ  َمن  (00)
ُه، َأَحدُُكمْ  يُػَربّْي كما ِلَصاِحِبِو، يُػَربّْيَها ثُمَّ  بَيِميِنِو، تَػَقبػَُّلَهايػَ   ِمْثلَ  َتُكونَ  حتَّى فَػُلوَّ

 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ىريرة أبو:  الراوي .الَجَبلِ 
 البخاري
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 في القيامةِ  مَ يو  المؤمنُ  يستظلُّ  وإنَّما القبورِ  حرَّ  أىِلها عن لتطفئُ  الصَّدقةَ  إنَّ   (05) 
 صدقِتوِ  ظلّْ 

 الزوائد مجمع:  المصدر|  الهيثمي:  المحدث|  عامر بن عقبة:  الراوي

 عَلى َيُطوؼُ  الذي الِمْسِكينُ  ليسَ : قالَ  وسلَّمَ  عليو اللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرسولَ  أنَّ   (02)
 َيِجدُ  ال الذي الِمْسِكينُ  وَلِكنِ  ،والتَّْمَرتَانِ  والتَّْمَرةُ  واللُّْقَمَتاِن، اللُّْقَمةُ  تَػُردُّهُ  النَّاسِ 
 .النَّاسَ  فَػَيْسَألُ  يَػُقومُ  واَل  عليو فُيَتَصدَّؽُ  بو، يُػْفَطنُ  واَل  يُػْغِنيِو، ِغًنى

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ىريرة أبو:  الراوي

 


