
 

 التكافُل المجتمِعيُّ واجُب الوقتِ 

 عناصر الخطبة 

 ــ اإلسالُم ديُن التكافِل. 1
ِ، وال يقبُل هللاُ إالا طيبًا. 2  ـ اإلسالُم ينَهي عن الشحا
 ـ ِمن صوِر التكافِل في اإلسالِم.3
 ـ أثُر التكافِل على المجتمعِ.4

 وبعُد: ملسو هيلع هللا ىلصالحمُد هللِ والصالةُ والسالُم علي رسوِل هللاِ 
 ديُن التكافِل:  اإلسالمُ 
اإلسالُم إلي إقامِة مجتمعٍ فاضٍل تتعاوُن فيِه أفراُدهُ وهيئاتُهُ ومؤسساتُهُ على فعِل   يدُعوا

ي إلى َهزاِ كياِن   ، وما يُؤداِ ي إلى قواِم المجتمعِ وصالِحِه، وترِك الشراِ الخيِر، وما يُؤداِ
المطهرةِ نصوٌص كثير ُد ترش  ةٌ المجتمعِ وتصدعِه وفي القرآِن الكريِم والسنِة النبويِة 

َواَل تَعَاَونُواْ َعلَى    لتَّۡقَوى   ٱوَ   ۡلبِراِ ٱَوتَعَاَونُواْ َعلَى  إلى تقريِر مبدأٍ في المجتمعِ قاَل تعالَي: ) 
ۡثمِ ٱ ِن  ٱوَ  إۡلِ َ  ٱ تَّقُواْ ٱوَ  ۡلعُۡدَو  َ ٱ إِنَّ  للَّ  [  2( ]المائدة: ۡلِعقَابِ ٱَشِديُد  للَّ

اْلُمْؤِمنِيَن بِ   يَأُْمرُ  ، َوتَْرِك اْلُمْنِكَراِت  تَعَالَى ِعبَاَدهُ  اْلُمعَاَونَِة َعلَى فِْعِل اْلَخْيَراِت َوهَُو اْلبَرُّ
  ملسو هيلع هللا ىلصَوهَُو التَّْقَوى َويَْنَهاهُْم َعِن التَّنَاُصِر َعلَى اْلبَاِطِل َوالتَّعَاُوِن َعلَى اْلَمآثِِم َواْلَمَحاِرِم، قال  

َق، َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِراِ  بِالتََّواُصِل، َوالتَّبَاذُِل، َوإِيَّ   ُكمْ َعلَيْ » اُكْم َوالتَّقَاُطَع، َوالتََّدابَُر، َوالتَّفُرَّ
ثِْم َواْلعُْدَواِن، َواتَّقُوا هللاَ إِنَّ هللاَ َشِديُد اْلِعقَاِب« »المعجم  َوالتَّْقَوى، َواَل تَعَاَونُوا َعلَى اإْلِ

 ( 102/ 1) للطبراني«الكبير 
ُر كلُّ واحٍد في المجتمعِ أنَّ عليِه واجباٍت لهذَا المجتمعِ يجُب االجتماِعي يشع وبالتكافلِ 

َر في اآلداِء أدَّي إلي انهياِر المجتمعِ، قال تعالي )    ۡلبِرَّ ٱلَّۡيَس  عليِه أداؤَها؛ ألنَّه إْن قصَّ
ِكنَّ    ۡلَمۡغِربِ ٱوَ   ۡلَمۡشِرقِ ٱأَن تَُولُّواْ ُوُجوَهُكۡم قِبََل   ِ ٱَمۡن َءاَمَن بِ   ۡلبِرَّ ٱَولَ  ئَِكةِ ٱوَ   أۡلِٓخرِ ٱ  ۡليَۡومِ ٱوَ   للَّ

ٓ  ۡلَملَ 
نَ ٱوَ   ۡلِكتَ بِ ٱوَ  ـۧ َمى  ٱوَ   ۡلقُۡربَى  ٱذَِوي    ۦَعلَى  ُحباِهِ   ۡلَمالَ ٱَوَءاتَى    لنَّبِياِ  َ ِكينَ ٱوَ   ۡليَت  لسَّبِيلِ ٱ  ۡبنَ ٱوَ   ۡلَمَس 
قَابِ ٱَوفِي    لسَّآئِِلينَ ٱوَ  َوءَ ٱَوأَقَاَم    لراِ ةَ  لَو  ةَ ٱاتَى  لصَّ َكو  َهُدواْ     ۡلُموفُونَ ٱوَ   لزَّ َع  إِذَا  بِعَۡهِدِهۡم 
بِِرينَ ٱوَ  آءِ ٱوَ   ۡلبَۡأَسآءِ ٱفِي    لصَّ  رَّ ئَِك    ۡلبَۡأِس  ٱَوِحيَن    لضَّ

ٓ ئَِك هُُم    لَِّذينَ ٱأُْولَ 
ٓ (  ۡلُمتَّقُونَ ٱَصَدقُواْ  َوأُْولَ 

 [ 177]البقرة: 
هذه اآليةُ َعلَى ُجَمٍل َعِظيَمٍة َوقََواِعَد َعِميَمٍة، َوَعِقيَدةٍ ُمْستَِقيَمٍة فالبرُّ هو التوسُع    اشتملتْ 

في فعِل الخيراِت، وإسداُء المعروِف للناِس، فاآليةُ تبياُِن أنَّ البرَّ هو اإليماُن وما يتبعهُ 
 َ يَماُن ؟   ملسو هيلع هللا ىلصٌل َرُسوَل هللاِ   َرجُ   لَ ِمن أعماٍل صالحٍة، عن أَبَي أَُماَمةَ، يَقُوُل : َسأ )َما اإْلِ

  ِ النَّبِيا وَعِن  ُمْؤِمٌن(،  فَإِنََّك  َسياِئَتَُك  َوَساَءتَْك  َحَسنَتَُك  تَْك  َسرَّ إِذَا  )اْلُمْؤِمُن   ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل:  قَاَل: 



ْبِد هللاِ ْبِن َمْسعُوٍد، عَ   َعنْ ِلْلُمْؤِمِن َكاْلبُْنيَاِن، يَُشدُّ بَْعُضهُ بَْعًضا، ثُمَّ َشبََّك بَْيَن أََصابِِعِه(، و
يَامُ  َدقَةُ بُْرَهاٌن، َوالصاِ   قَاَل :) النَّاُس َغاِديَاِن: بَايٌِع نَْفَسهُ فَُموبِقَُها، َوُمفَاِديَها فَُمْعتِقَُها، الصَّ

اَلةُ نُوٌر، َوالسَِّكينَةُ َمْغنٌَم َوتَْرُكَها َمْغَرٌم " ( فالصدقةُ برهاٌن عل   اِن. اإليم يُجنَّةٌ، َوالصَّ
ابُن بطال: المعاونةُ في أموِر اآلخرةِ، وكذا في األموِر المباحِة ِمن الدنيا مندوٌب   وقالَ 

 إليَها، وقد ثبَت حديُث أبي هريرةَ " وهللاُ في عوِن العبِد ما كاَن العبُد في عوِن أخيِه. 
غنيُّ اإلسالُم ليرسَخ مبدأَ اإلخاِء والمودةِ والتكافِل، فالقويُّ يتكفُل بالضعيِف، وال  وجاءَ 

ِ قَاَل : بَْينََما نَْحُن فِي  يتكفُل بالفقيِر، والقادُر يعيُن غيَر القادِر، َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريا
  ِ النَّبِيا َمَع  َراِحلَ   ملسو هيلع هللا ىلص َسفٍَر  َعلَى  َرُجٌل  َجاَء  إِْذ  يَِمينًا    ةٍ ،  بََصَرهُ  يَْصِرُف  فََجعََل   : قَاَل  لَهُ 

: َمْن َكاَن َمعَهُ فَْضُل َظْهٍر فَْليَعُْد بِِه َعلَى َمْن اَل َظْهَر لَهُ   ملسو هيلع هللا ىلص َوِشَمااًل ، فَقَاَل : َرُسوُل هللاِ 
. قَاَل : فَذََكَر ِمْن أَْصنَاِف   فَْضٌل ِمْن َزاٍد فَْليَعُْد بِِه َعلَى َمْن اَل َزاَد لَهُ  ، َوَمْن َكاَن لَهُ 

 (. 1728َحٍد ِمنَّا فِي فَْضٍل)صحيح مسلم اْلَماِل َما ذََكَر ، َحتَّى َرأَْينَا أَنَّهُ اَل َحقَّ أِلَ 
هللاُ سبحانَهُ وتعالَي عظيَم الجزاِء الذي ينتظُر المنفق في سبيِل هللاِ تعالي إذا قُِصَد    وبيَّنَ 

لَُهۡم فِي َسبِيِل    لَِّذينَ ٱبهذا العطاِء وجهَ هللاِ تعالي، قال جلَّ جالله: )  ِ ٱيُنِفقُوَن أَۡمَو  ثُمَّ اَل    للَّ
ى لَُّهۡم أَۡجُرهُۡم ِعنَد َرباِِهۡم َواَل َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َواَل هُۡم يَۡحَزنُونَ يُتۡ  ا َواَلٓ أَذّٗ ( بِعُوَن َمآ أَنفَقُواْ َمناّٗ

[،  واعلْم بأنَّ الصدقةَ تقُع في يِد هللاِ قبَل أْن تقَع في يِد الفقيِر والمحتاجِ،   262]البقرة:  
يَقُوُل يَْوَم اْلِقيَاَمِة : يَا اْبَن    َجلَّ : إِنَّ هللاَ َعزَّ وَ   ملسو هيلع هللا ىلصاَل َرُسوُل هللاِ  َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ قَاَل : قَ 

ِ َكْيَف أَُعوُدَك؟ َوأَْنَت َربُّ اْلعَالَِميَن قَاَل: أََما َعِلْمَت  آَدَم َمِرْضُت فَلَْم تَعُْدنِي قَاَل : يَا َربا
أَ  تَعُْدهُ،  فَلَْم  َمِرَض  فاَُلنًا  َعْبِدي  لََوَجدْ أَنَّ  ُعْدتَهُ  لَْو  أَنََّك  َعِلْمَت  آَدَم    تَنِيَما  اْبَن  يَا  ِعْنَدهُ، 

ِ َوَكْيَف أُْطِعُمَك؟ َوأَْنَت َربُّ اْلعَالَِميَن قَاَل: أََما َعِلْمَت  اْستَْطعَْمتَُك فَلَْم تُْطِعْمنِي قَاَل: يَا َربا
ذَِلَك ِعْنِدي، يَا   َوَجْدتَ أََما َعِلْمَت أَنََّك لَْو أَْطعَْمتَهُ لَ أَنَّهُ اْستَْطعََمَك َعْبِدي فاَُلٌن فَلَْم تُْطِعْمهُ،  

ِ َكْيَف أَْسِقيَك؟ َوأَْنَت َربُّ اْلعَالَِميَن قَاَل: اْستَْسقَ  اَك اْبَن آَدَم اْستَْسقَْيتَُك فَلَْم تَْسِقنِي قَاَل: يَا َربا
 ْيتَهُ َوَجْدَت ذَِلَك ِعْنِدي َعْبِدي فاَُلٌن فَلَْم تَْسِقِه، أََما إِنََّك لَْو َسقَ 

ِ وال يقبُل هللاُ إالَّ طيبًا  اإلسالمُ   ينَهي عن الشحا
المسلم، حينَما تحدَث هللاُ عن الصدقِة لم يقْل َمن أعَطي المسكيَن فلهُ كذَا ِمن األجِر     أخي

الِه  ولكْن جعَل هذا قرًضا مبارًكا، يخلُف هللاُ علي صاحبِه الخيَر الجزيَل، ويزيُد في م
ن ذَا   يُۡقِرُض لَِّذي  ٱويبارُك له، وال ينقُص هذا الماُل بل يزداُد بركةً وخيًرا، قاَل تعالَي )مَّ

َ ٱ ِعفَهُ   للَّ ا فَيَُض  ا َكثِيَرةّٗ  وَ  ۥ ٓ لَهُ   ۥ قَۡرًضا َحَسنّٗ ُ ٱأَۡضعَافّٗ ُُط َوإِلَۡيِه تُۡرَجعُوَن( ]البقرة:    للَّ يَۡقبُِض َويَۡبص 
قَاَل :) َما نَقََصْت َصَدقَةٌ ِمْن َماٍل، َوَما َزاَد    ملسو هيلع هللا ىلص[، وَعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َعْن َرسُوِل هللاِ  245
ا، َوَما تََواَضَع أََحٌد لِلِ إاِلَّ َرفَعَهُ هللاُ( مسلم هللاُ   . 2588َعْبًدا بِعَْفٍو إاِلَّ ِعزًّ

:  ملسو هيلع هللا ىلصِمن فتنِة المال َِعْن أَبِي هَُرْيَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ    ملسو هيلع هللا ىلصالنبيُّ    وحذَرنَا
لَْم   يُْعَط  لَْم  َوإِْن  َرِضَي،  أُْعِطَي  إِْن  َواْلَخِميَصِة،  َواْلقَِطيفَِة  ْرَهِم  َوالداِ ينَاِر  الداِ َعْبُد  تَِعَس 

 ( 6435يَْرَض. )البخاري 



حذاَر هللاُ سبحانَهُ وتعالي ِمن عدِم االهتماِم بالفقراِء والمساكين وأنَّ جزاَء َمن يفعُل  وقد
  ۡلُمَصلاِينَ ٱقَالُواْ لَۡم نَُك ِمَن   ٤٢َسلََكُكۡم فِي َسقََر  َما  ذلك سقر وبئَس المصير، قاَل تعالي )

علي بشاعِة الذنِب وعظمِه    ليلٌ [ وهذا د 44-42( ]المدثر:  ۡلِمۡسِكينَ ٱَولَۡم نَُك نُۡطِعُم    ٤٣
َرسُوُل هللاِ   قَاَل  المسكين،  ،    ملسو هيلع هللا ىلص وهو حرماُن  اْلِقيَاَمِة  يَْوَم  اْلفُقََراِء  ِمَن  ِلْْلَْغنِيَاِء  َوْيٌل   :

  يتِ يَقُولُوَن : َربَّنَا ، َظلَُمونَا ُحقُوقَنَا الَّتِي فََرْضَت لَنَا َعلَْيِهْم ، فَيَقُوُل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ : َوِعزَّ 
أَْمَواِلِهْم َحقٌّ    ملسو هيلع هللا ىلصَوَجاَلِلي ، أَلُْدنِيَنَُّكْم َوأَلُبَاِعَدنَُّهْم " ، ثُمَّ تاََل َرُسوُل هللاِ   : } َوالَِّذيَن فِي 

 ( 4813َمْعلُوٌم * ِللسَّائِِل َواْلَمْحُروِم { . )الطبراني 
 صوِر التكافِل في اإلسالِم:  ِمن
 :ــ النفقاُت العامةُ والصدقاُت التطوعيةُ 1
ثَُل    قالَ  لَُهۡم فِي َسبِيِل   لَِّذينَ ٱ تعالَي )مَّ ِ ٱيُنِفقُوَن أَۡمَو  َكَمثَِل َحبٍَّة أَۢنبَتَۡت َسۡبَع َسنَابَِل فِي ُكلاِ    للَّ

اْئَةُ َحبَّٖة  وَ  ُ ٱُسۢنبُلَٖة ماِ ِعُف ِلَمن يََشآُء  وَ  للَّ ُ ٱيَُض  ِسٌع َعِليٌم ( ]البقرة:  للَّ  [  261َو 
أَبُو َطْلَحةَ أَْكثََر اأْلَْنَصاِر بِاْلَمِدينَِة َمااًل ، َوَكاَن أََحبَّ أَْمَواِلِه إِلَْيِه بَْيَرَحاُء ، َوَكانَْت   َكانَ 

ُمْستَْقبِلَةَ اْلَمْسِجِد ، َوَكاَن َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْدُخلَُها َويَْشَرُب ِمْن َماٍء فِيَها 
ا تُِحبُّوَن { قَاَم أَبُو َطْلَحةَ إِلَى َرُسوِل    ،  بٍ َطياِ  ا نََزلَْت : } لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ فَلَمَّ
فَقَاَل : يَا َرُسوَل هللاِ ، إِنَّ هللاَ تَعَالَى يَقُوُل فِي ِكتَابِِه : } لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنِفقُوا   ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ 
َها َوذُْخَرَها  تُ   اِممَّ  ِحبُّوَن { َوإِنَّ أََحبَّ أَْمَواِلي إِلَيَّ بَْيَرَحاُء ، َوإِنََّها َصَدقَةٌ لِلِ ، أَْرُجو بِرَّ

ِعْنَد هللاِ ، فََضْعَها يَا َرُسوَل هللاِ ، َحْيُث ِشئَْت فَقَاَل : بَخٍ ، ذَِلَك َماٌل َرائٌِح ، ذَِلَك َماٌل  
قُْلَت فِيَها ، َوأََرى أَْن تَْجعَلََها فِي اأْلَْقَربِيَن . قَاَل: أَْفعَُل يَا َرُسوَل    َما  َرائٌِح ، قَْد َسِمْعتُ 

ِه. )البخاري   ( 2318هللاِ، فَقََسَمَها أَبُو َطْلَحةَ فِي أَقَاِربِِه َوبَنِي َعماِ
:  ملسو هيلع هللا ىلصهللاِ    في سبيِل هللاِ سنةٌ حسنةٌ يؤجُر صاحبَُها إلي يوِم القيامِة، قَاَل َرُسولُ   واالنفاقُ 

ْساَلِم ُسنَّةً َحَسنَةً، فَلَهُ أَْجُرَها، َوأَْجُر َمْن َعِمَل بَِها بَْعَدهُ ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقُصَ   َمْن َسنَّ فِي اإْلِ
ْساَلِم ُسنَّةً َسياِئَةً، َكاَن َعلَْيِه ِوْزُرَها، َوِوْزُر َمْن َعِملَ   ِمْن أُُجوِرِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنَّ فِي اإْلِ

 (1017بَِها ِمْن بَْعِدِه ِمْن َغْيِر أَْن يَْنقَُص ِمْن أَْوَزاِرِهْم َشْيٌء. )البخاري 
 ــ الزكاةٌ 2
تََك َسَكٞن ِمۡن ُخۡذ تعالَي ) قالَ  يِهم بَِها َوَصلاِ َعلَۡيِهۡم  إِنَّ َصلَو  ُرهُۡم َوتَُزكاِ ِلِهۡم َصَدقَةّٗ تَُطهاِ أَۡمَو 

ُ ٱلَُّهۡم  وَ   (  ١٠٣ِليٌم َسِميٌع عَ  للَّ
فقاَل تعالَي )وَ   وجاءَ  الحقَّ  المسلميَن هذا  ِلِهۡم    لَِّذينَ ٱ اإلسالُم وأوجَب علي  أَۡمَو  َحقاٞ فِٓي 
ۡعلُوٞم   [  25-24( ]المعارج: ٢٥ ۡلَمۡحُرومِ ٱلاِلسَّآئِِل وَ  ٢٤مَّ

 ــ القرُض الحسنُ 3
ُت لَْيلَةَ أُْسِرَي بِي َعلَى بَاِب اْلَجنَِّة َمْكتُوبًا:  : َرأَيْ ملسو هيلع هللا ىلصأَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ    َعنْ 

َدقَةُ بِعَْشِر أَْمثَاِلَها، َواْلقَْرُض بِثََمانِيَةَ َعَشَر، فَقُْلُت: يَا ِجْبِريُل َما بَاُل اْلقَْرِض أَْفَضُل   الصَّ
َدقَ   تَْقِرُض اَل يَْستَْقِرُض إاِلَّ ِمْن َحاَجٍة. قَاَل: أِلَنَّ السَّائَِل يَْسأَُل َوِعْنَدهُ، َواْلُمسْ  ِة؟ِمَن الصَّ

 ــ الوقُف وهو حبُس األصِل، وتسبيُل المنفعِة:4



النَّبِيَّ    َعنِ  قَاَل: أََصاَب ُعَمُر بَِخْيبََر أَْرًضا فَأَتَى  َعْنُهَما  فَقَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصاْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ 
ِمْنهُ فََكْيَف تَأُْمُرنِي بِِه قَاَل: إِْن ِشئَْت َحبَْسَت أَْصلََها أََصْبُت أَْرًضا لَْم أُِصْب َمااًل قَطُّ أَْنفََس  

فَ  بَِها.  اْلفُقََراِء    تََصدَّقَ َوتََصدَّْقَت  فِي  يُوَرُث  َواَل  يُوَهُب  َواَل  أَْصلَُها  يُبَاعُ  اَل  أَنَّهُ  ُعَمُر: 
ْيِف َواْبِن السَّ  قَاِب َوفِي َسبِيِل هللاِ َوالضَّ بِيِل اَل ُجنَاَح َعلَى َمْن َوِليََها أَْن يَأُْكَل  َواْلقُْربَى َوالراِ

ٍل فِيِه )البخاري   ِديقًاِمْنَها بِاْلَمْعُروِف أَْو يُْطِعَم صَ  ِ  (.2772َغْيَر ُمتََموا
 التكافِل االجتماِعي على المجتمعِ:  أثرُ 

ي إلي تالحِم المجتمعِ وترابطِه وتحقيِق األلفِة بيَن أفراِده، فالبُر  يُوِصُل إلَى اْلقُلُوِب    يؤداِ
ُ تَعَالَى إلَى التَّعَاُوِن بِِه َوقََرنَهُ بِالتَّ  ْقَوى لَهُ  أَْلَطافًا، َويُثْنِيَها َمَحبَّةً َواْنِعَطافًا. َوِلذَِلَك نََدَب َّللاَّ

اْلبِراِ َوالتَّْقَوى{ ]المائدة:  َعلَ   وافَقَاَل: }َوتَعَاَونُ  ِ تَعَالَى، 2ى  التَّْقَوى ِرَضى َّللاَّ [؛ ألنَّ في 
ْت َسعَاَدتُهُ  ِ تَعَالَى َوِرَضى النَّاِس فَقَْد تَمَّ َوفِي اْلبِراِ ِرَضى النَّاِس. َوَمْن َجَمَع بَْيَن ِرَضى َّللاَّ

ْت نِْعَمتُهُ.  َوَعمَّ
 قُدُّوِس: َصاِلُح ْبُن َعْبِد الْ  َوقَالَ 

 َويُْظِهُر َعْيَب اْلَمْرِء فِي النَّاِس بُْخلُهُ … َويَْستُرهُ َعْنُهْم َجِميعًا َسَخاُؤهُ 
 تَغَطَّ بِأَثَْواِب السََّخاِء فَإِنَّنِي … أََرى ُكلَّ َعْيٍب فَالسََّخاُء ِغَطاُؤهُ 

 بَْعُض اْلُحَكَماِء: اْلُجوُد َحاِرُس اأْلَْعَراِض.   َوقَالَ 
 بَْعُض اأْلَُدبَاِء: َمْن َجاَد َساَد، َوَمْن أَْضعََف اْزَداَد.  َوقَالَ 
ُ َعْنُهَما    -اْبُن َعبَّاٍس    قَالَ  : لََساَداُت النَّاِس: فِي الدُّْنيَا اأْلَْسِخيَاُء َوفِي اآْلِخَرةِ  -َرِضَي َّللاَّ

 (. 184اأْلَتِْقيَاُء»أدب الدنيا والدين« )ص 
 الشَّاِعر:  وقَالَ 

َث اْلَحْمَد أَْهلَهُ … َولَِكنَّ أَْمَواَل اْلبَِخيِل تَِضيعُ َومَ   ا َضاَع َماٌل َورَّ
فَقَاَل    ملسو هيلع هللا ىلصلقاَء اليوِم بسيِدنَا أبى الدحداحِ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل : أَتَى َرُجٌل النَّبِيَّ    ونختمُ 

َحائِِطي بَِها ، فَُمْرهُ يُْعِطينِي أُقِيُم بَِها َحائِِطي : يَا َرُسوَل هللاِ ، إِنَّ ِلفاَُلٍن نَْخلَةً ، َوأَنَا أُقِيُم 
: أَْعِطِه إِيَّاَها بِنَْخلٍَة فِي اْلَجنَِّة ، فَأَبَى ، فَأَتَاهُ أَبُو الدَّْحَداحِ ، فَقَاَل :    ملسو هيلع هللا ىلص  ، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ 

، فَقَاَل : يَا َرُسوَل هللاِ ، إِناِي قَِد    ملسو هيلع هللا ىلصنَّبِيَّ  بِْعنِي نَْخلَتََك بَِحائِِطي ، فَفَعََل فَأَتَى أَبُو الدَّْحَداحِ ال
: َكْم ِمْن َعْذٍق    ملسو هيلع هللا ىلصَوقَْد أَْعَطْيتَُكَها ، فَاْجعَْلَها لَهُ ، فَقَاَل َرُسوُل هللاِ    ئِِطياْبتَْعُت النَّْخلَةَ بَِحا

احٍ أِلَبِي الدَّْحَداحِ فِي اْلَجنَِّة ، ِمَراًرا ، فَأَتَى  أَبُو الدَّحْ  َداحِ اْمَرأَتَهُ ، فَقَاَل : يَا أُمَّ الدَّْحَداحِ  َدوَّ
ْعُر . قَدْ اْخُرِجي ِمَن اْلَحائِِط ، فَ   بِْعتُهُ بِنَْخلٍَة فِي اْلَجنَِّة ، فَقَالَْت : َربَِح الساِ

هللاَ تعالي أْن يتقبَل منَّا ومنُكم صالَح األعماِل وأْن يبلغنَا رمضاَن إنَّه على كلاِ    نسألُ 
 ير.شيىٍء  قد
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