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ﭩﮇ ﮫﮃكتَابه ﮚ :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ
ﰀﰁ ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ (النساء)99:

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبرإميان ،ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػدذ
اهلل ذدان ذراعتؾه ذؽاؿو ذؽػد ذردول ذاهلل ذدان ذؽػد ذ"أوىلذ
األؿر"ذ(اورغذقغذبرؽواس)ذدرػد ذؽاؾغنذؽاؿو.ذؽؿودقنذ
جؽـذؽاؿوذبربـته-بـتهذ(بردؾقدقفن)ذداملذددواتوذػرؽارا،ذ
ؿؽـذفـدؼؾهذؽاؿوذؿغؿباؾقؽـثذؽػدذ(ؽتاب)ذاهللذ(اؾؼرءان)ذذ
دانذ(دـه)ذردوؾث،ذجقكذؽاؿوذبـر٢ذبرإميانذؽػدذاهللذدانذ
فاري ذأخرية .ذقغ ذدؿؽني ذاداؾه ذؾبقه ذباءقق ذ(باضي ذؽاؿو)،ذ
دانذؾبقهذاقؾوقذػوالذؽدودفـث".
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبرتؼوى ذؽػد ذاهلل ذدبحاـه ذوتعاىل ذدغنذ
ؿؾؼدـاؽنذدضاالذػرقـتفثذدانذؿـقغضؾؽنذدضاالذالرغـث.ذ
دضاال ذقغ ذؽقت ذترميا ذؿروػاؽن ذـعؿة ذاهلل ذدان ذاي ذجوضذ
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ؿروػاؽن ذاؿاـه ذاهلل ذترؿادوق ذفرتا ذقغ ذدػراوؾقفي .ذخطبهذ
اؽنذممػرؽتاؽنذتـتغذبرزؽاة،ذبروقفذدانذبرإنفاق .ذ

ذ ذ

ؿعاذرذاملدؾؿنيذرمحؽمذاهلل،ذ ذ
ػرؿانذاهللذاقاتذ011ذدورةذاؾتَّ ْوبَةذبرؿؼصود-:ذ ذ
"اؿبقؾؾه ذ(دبفاضني) ذدرػد ذفرتا ذؿرقك ذؿـجادي ذصدؼه،ذ
دوػايذدغـثذاغؽاوذممربدقفؽنذؿرقكذ(درػدذدودا)ذدانذ
ؿـدوخقؽن ذؿرقك ذ(درػد ذاخالق ذقغ ذبوروق) ،ذدانذ
دعاءؽـؾهذاوـتوقذؿرقك،ذؽرانذددوغضوفثذدعاءؿوذاقتذ
ؿـجادي ذؽتـرتاؿن ذباضي ذؿرقك .ذدان ذ(اقغتؾه) ،ذاهلل ذاؿتذ
ؿـدغر،ذالضيذاؿتذؿغتافوءي" .ذ
ذ

داملذإدالم،ذ ذحؽوم ذممباقر ذزؽاة ذاقت ذواجب ذاتسذ
ددأورغ ذقغ ذتؾه ذخوؽوف ذذرط-ذررث.ذاوـتوق ذاقت،ذ
ؿرقكذقغذتؾهذممباقرذزؽاة،ذبرحقذؿـداػتذػـوؾؼنذخوؽايذ
ػـداػنت ذباضي ذتافون ذمساس .ذباقرؾه ذزؽاة ذدبؾوم ذبرأخريذ
تافون ذ 9108ذؽػد ذجمؾقس ذاضام ذإدالم ذـضري ذجوفر ذاتاوذ
ؿالؾوءي ذعاؿل ۲ذقغ ذتؾه ذدالـتقق ذاوؾقه ذػقفق ذجمؾقس ذاضامذ
إدالمذـضريذجوفر.ذ ذ
ذ

ذ
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دقدغذمجعةذقغذبرتؼوىذؽػدذاهلل،ذ ذ
ذ ذجاغـؾهذؽقتذؿـجاديذؿاءـديذقغذػـوهذدغنذاؾدن،ذ
اف ذجوا ذقغ ذدالغقت ذدان ذدبوؿي ،ذمسواث ذؽػوثاءن ذاهلل،ذ
ترؿادوق ذفرتا ذبـدا ذقغ ذدػقـجؿؽن ذؽػد ذدتقاف ذفؿباث.ذ
حؼقؼتث ،ذؿاءـدي ذتؾه ذدبرقؽن ذرزؼي ذدباضاي ذرمحة ذدانذ
اؿاـه ذقغ ذواجب ذدؾؼداـاؽن.ذؿارقؾه ذبرػقؽري ذدجـق،ذبؾومذ
ادذاورغذقغذممباقرذزؽاة،ذجاتوهذؿدؽنيذ،ذبؾومذادذاورغذقغذ
برإنفاق،ذجاتوه ذػاف،ذبفؽن ذفرتا ذؿقؾقؼث ذدمتبه ذاوؾقه ذاهلل.ذ
حديثذقغذدرواقتؽنذاوؾقهذاالؿامذالبخاري:ذ ذ
اّلل ْعَلَي ِْو ْ َو َس ََّْل ْقَا َْل ْ َماْ
ّل ْ َ ُْ
ب ْ َص َ ْ
اّلل ْعَن ُْو ْأَ َْن ْالنَ ِ َْ
ض ْ َ ُْ
عَنْ ْأَ ِ ْب ْى َُري َرَْة ْ َر ِ َْ
ول ْأَ َح ُد ُ َُها ْاللَيُ َْم ْأَعطِْ
ِمنْ ْيَومْ ْيُصب ُِْح ْال ِع َبا ُْد ْ ِفي ِْو ْإ َِّْل ْ َملَ ََك ِْن ْي َ ِْن َّل ِْن ْفَيَ ُق ُْ
ولْاْلخ َُْرْاللَيُ َْمْأَعطِْ ُمم ِس ًَْكْتَلَفًاْْْْْْْْْْ(رواهْالبخاري)ْ ْ
مُن ِفقًاْ َخلَفًاْ َوي َ ُق ُْ
برؿؼصود :ذ"درػد ذأبي ذفرقرة ذرضي ذاهلل ذعـه ،ذبفاوا ذـيبذ
صؾى ذاهلل ذعؾقه ذودؾم ذبردبدا ذ(ؿؼصودث) ذتقدق ذاد ذدواتوذ
فاري ذػون ذؽتقك ذدأورغ ذفؿبا ذؿالؾوءي ذػاضقث ذؽخواؾيذ
اؽن ذداتغ ذدوا ذؿالئؽة ذؽػداث،ذالؾو ذداؾه ذداتوث ذبرؽات:ذ
قا ذاهلل ،ذبرقؽـؾه ذضـتني ذباضي ذدقاػا ذقغ ذمنفقهكن ذفرتاث،ذ
ددغؽن ذقغ ذداتو ذالضي ذبرؽات :ذقا ذاهلل ذبرقؽـؾهذ
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ؽفـخورن ذ(ؽؿودـفن) ذؽػد ذاورغ ذقغ ذؿـافن ذفرتاثذ
(خبول)".ذ ذ
ذ

اوؾقه ذاقت ،ذمسـتارا ذؽقت ذؿادقه ذدؽورـقاؽن ذدغنذ
ػؾباضاي ذـعؿة ذاوؾقه ذاهلل ذدان ذدبرقؽن ذؽدؿػنت ذاوـتوقذ
برعؿل ذجارقة ،ذبردضراؾه ذؿربوت ذػؾواغ ذقغ ذاد .ذاقـقؾهذ
ؿاداث ذاوـتوق ذؽقت ذؿـقغضقؽن ذذعار ذإدالم ذدانذ
ؿغوجودؽن ذدبواه ذؿشارؽات ذقغ ذداؾقغ ذتوؾوغ ذؿـوؾوغ،ذ
بـتوذممبـتو،ذبؽرجادامذداملذؽباءقؼؽنذدـقاذدانذأخرية .ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل ،ذ
دتؾه ذاقت ،ذاوؿة ذإدالم ذدضاؾؼؽن ذاوـتوق ذبروقفذ
اـتاراث ذدافم ذوقف ذجوفر ذقغ ذدأورودؽن ذاوؾقه ذجمؾقسذ
اضامذإدالمذـضريذجوفر.ذوؼتوذاقن،ذجمؾقسذاضامذإدالمذ
ـضريذجوفرذددغذؿؾؼداـاؽنذوقف ذباغوـنذدارذالفرقانذ
قغ ذاؽن ذؿـجادي ذػودت ذػغاجني ذ ِعؾْؿِقَّهْ ذدان ذػؿبالجرانذ
عؾؿوذاضامذإدالمذداملذؿـقغضقؽنذذعارذإدالم.ذدرتودثذ
وقف ذباغوـنذدؽوؾهذاضام،ذوقف ذػـدقدقؼنذـضريذجوفرذ
دانذوقفذؿقدنيذخاصذباضيذػداؽقت۲ذبواهذػقغضغ.ذ ذ
ذ

ذ
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دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
دتؾه ذدؽؾوارؽن ذزؽاة ذقغ ذواجب ،ذجاغن ذؾوػاذ
ؿالؽوؽن ذإنفاق ذقغ ذدـة ذدػرتي ذؿغإنفاق ذؽدامل ذتابوغذ
ػؿباغوـن ذؿدجد ذدان ذعؿل ذجارقة ذجوفر .ذتابوغ ذاقنذ
دوجودؽن ذاداؾه ذاوـتوق ذؿثاؾورؽن ذعؿل ذجارقةذ
ؿشارؽات ذإدالم ذباضي ذتوجوان ذػؿبقـاءن ،ذباءقق ذػوؾقه،ذ
ػؿوضرن،ذػثؾغضاراءن ذدرتا ذاف ذجوا ذقغ ذبرؽاءقنت ذؿدجدذ
دان ذدوراو ذدامل ذـضري ذجوفر .ذدضاال ذدوؿبغن ذبوؾقهذ
دداؾورؽنذؽػدذتابوغذػؿباغوـنذؿدجدذدانذعؿلذجارقةذ
جوفر ،ذبفاضني ذػغورودن ذؿدجد ،ذجابنت ذاضام ذإدالمذ
ـضري ذجوفر ذاتاو ذػجابت ۲قاضي ذداءقره ذدؾوروه ذـضريذ
جوفر.ذ ذ
ذ

صفة ذدوؽا ذبرإنفاق ذاداؾه ذداؾه ذداتو ذصفة ذقغذ
داغت ذدػوجي ذدامل ذإدالم ذؿاهلن ذدغن برإنفاق ذداػتذ
ؿغفقـدرؽنذدقريذدرػدذ ذصفة ذرؿع ذدان ذخبول ذؽدؽوتذ
درتاذداػتذؿراوتذفاتي.ذ ذ
ذ

دمسػقغ ذاقت ،ذػرؽارا ۲ذقغ ذبوؾقه ذؿرودؼؽن ذػفاالذ
إنفاقذفـدؼؾهذدجاضذدػرتي:ذ ذ
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ػرتام :ذدوؽا ذؿغوغؽقت-اوغؽقت ذػؿربقن ذؽػدذ
ددأورغ ذاتاو ذاورغ ذراؿاي ذاضر ذدوؿبغـث ذدػـدغ ذؿوؾقاذ
ددقدي ذؿاءـدي.ذاهلل ذؿـضدؽن ذؽػد ذضوؾوغن ذاقن ذتقدقذ
اؽن ذؿـداػت ذػتوروق ذدان ذضـجاران ذػفاال،ذؿاهلن ذػربواتنذ
تردبوت ذفاثاؾه ذعؿؾن ذقغ ذدقا ۲ذدفاج ذدػرتقؿان ذفرؿاـثذ
داملذدورةذاؾبؼرةذاقاتذ-:964ذ ذ
ﭐﲯﲰﲱﲲﲳ ﲴﲵﲶﲷ
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ﳒ

برؿؼصود :ذ"وافاي ذاورغ ذقغ ذبراميان! ذجاغن ذرودؼؽنذ
(ػفال ذعؿل) ذصدؼه ذؽاؿو ذدغن ذػرؽاتاءن ذممبغؽقت-
بغؽقت ذدان ذ(ؽالؽوان ذقغ) ذؿثاؽقيت ،ذدػرتي ذ(رودؼثذ
ػفالذعؿلذصدؼه)ذاورغذقغذممبؾـجاؽنذفرتاثذؽرانذفـدقذ
ؿـوروق-ـوروق ذؽػد ذؿاءـدي ذ(رقاء) ،ذدان ذاي ذػوالذ
تقدقذبراميانذؽػدذاهللذدانذفاريذأخرية.ذؿكذبـدقغنذاورغذ
اقت ذاقاؾه ذدػرتي ذباتو ذؾقخني ذقغ ذاد ذتاـه ذدأتدث ،ذؽؿدقنذ
باتو ذاقت ذدتقؿػا ذفوجن ذؾبت ،ذالؾو ذدتقغضؾؽـث ذبردقهذ
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ؾقخنيذ(تقدقذبرتاـهذالضي).ذ(دؿؽقـؾهذجوضذحاؾثذاورغذ
قغذكافرذدانذرقاءذاقت)ذؿرقكذتقدقذاؽنذؿـداػتذددواتوذ
(ػفال) ذػون ذدرػد ذاف ذقغ ذؿرقك ذأودفاؽن ذدان ذ(اقغتؾه)ذ
اهللذتقدقذاؽنذممربيذػتوروقذؽػدذؼومذقغذكافر".ذ ذ
ؽدوا:ذـقةذبرانفاقذبوؽنذؽرانذاهلل .ذ
ػرؽاراذقغذبوؾقهذؿرودؼؽنذػفاالذإنفاق ذجوضذقاءقتذـقةذ
برإنفاق ذبوؽن ذاخالص ذؽران ذاهلل ذتتايف ذفـدؼؽن ذضؾرنذ
درػدذؿاءـديذدػرتيذفرتاون،ذدرؿاون.ذ ذ
ذ

دقدغذمجعةذقغذدرمحيتذاهلل،ذ ذ
ذ ذؿارقؾه ذؽقت ذبردام-دام ذؿثؿرؼؽن ذعؿؾن ذبرزؽاة،ذ
بروقفذدرتاذبرإنفاق ذاضرذرزؼي ذقغذدػراوؾقفيذدبرؽيتذاهللذ
دان ذدؾقػتضـداؽن ذاوؾقفث ذدباضاميان ذدامل ذدورة ذاحلَدِْقدذ
اقاتذ -:08ذ
ﭐﳎﳏﳐﳑ ﳒﳓﳔﳕﳖ
ﳗﳘﳙ ﳚ

برؿؼصود :ذ"دبـرث ذاورغ ذؾالؽي ذقغ ذبرصدؼه ذدان ذاورغذ
ػرؿػوانذقغذبرصدؼه،ذدرتاذؿرقكذممربقؽنذػقـجاؿنذؽػدذ
اهلل ،ذدباضاي ذػقـجاؿن ذقغ ذباءقق ذ(اخالص) ،ذاؽنذ
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دضـداؽن ذباؾدـث ذ(دغن ذبرضـدا-ضـدا ذباثؼث) ،ذدانذ
(دالءقنذاقت)ذؿرقكذاؽنذبراوؾقهذػفالذقغذؿوؾقا ".ذ
ذ
ن ﮧﮍﭮ ﮡ
ََب َركَْ ﭞ ﯬﯶ َِْبل ُقر َء ِْان ﯻَ ،وه ََـ َف َع ِ ْ
ﮢ ﮣ ﮤ وَتَقَبَّلَ ﭞ ﮖ

ِت َال َوت َ ُوْ

ﰅﰆ

ﰇ ﰈ ﮩ ﯧ ﭦ َْو ﭲ ﭹ ﯣ ﯬ ﯶ
وَلسَائر ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ْي ﭝَْةْٱلتَائِب َِيْ
ينْ َو َْ
ﰁ فَيَاْفَو َزْٱل ُمس تَغ ِف ِر َْ
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