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  ثالثالدرس ال 2 
 

 

 صالة النافلة:

 للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعن ُه، للاُ  َرِضيَ  ُهرَي  َرةَ  َأِب  َعن  ، وهو أفضل النوافل بعد الفرائض، قيام الليل
رُ  َرَمَضاَن، بَ ع دَ  الصِ َياِم، أَف َضلُ : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  رواه  «اللَّي لِ  َصََلةُ  ال َفرِيَضِة، بَ ع دَ  الصَََّلِة، َوأَف َضلُ  ال ُمَحرَُّم، للاِ  َشه 

 مسلم.

واألفضل فيه أن يكون بعد نوم، ووقته األفضل كما ذكره النيب صلى للا عليه وسلم، فقد ثبت يف 
ِرو ب نَ  اّللَِّ  َعب دَ  َأنَّ الصحيحني  ُهَما، اّللَُّ  َرِضيَ  الَعاصِ  ب نِ  َعم  بَ رَهُ  َعن    قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ : َأخ 

 اللَّي لِ  ِنص فَ  يَ َنامُ  وََكانَ  َداُوَد، ِصَيامُ  اّللَِّ  ِإَل  الصِ َيامِ  َوَأَحب   السَََّلُم، َعَلي هِ  َداُودَ  َصَلَةُ  اّللَِّ  ِإَل  الصََّلَةِ  َأَحب  : »لَهُ 
 «يَ و ًما َويُ ف ِطرُ  يَ و ًما، َوَيُصومُ  ُسُدَسُه، َويَ َنامُ  ثُ لُثَُه، َويَ ُقومُ 

َها، اّللَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َسَألَ  أَنَّهُ  الرَّْح َِن، َعب دِ  ب نِ  َسَلَمةَ  َأِب  َعن  وأفضله إحدى عشرة ركعة، كما ثبت    َكي فَ   َعن  
 يَزِيدُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َكانَ   َما: »فَ َقاَلت   َرَمَضاَن؟ يف  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  َصَلَةُ  َكاَنت  

ِهِ  يف  َولَ  َرَمَضانَ  يف  َدى َعَلى َغْي  رَةَ  ِإح  َعةً  َعش  ِنِهنَّ  َعن   َتَسل   َفَلَ  أَر بَ ًعا، ُيَصلِ ي رَك   َفَلَ  أَر بَ ًعا، ُيَصلِ ي ُثَّ  َوُطوِلِِنَّ، ُحس 
ِنِهنَّ  َعن   َتَسل    متفق عليه. «َثََلثً  ُيَصلِ ي ُثَّ  َوطُوِلِِنَّ، ُحس 

 َخرَجَ : قَالَ  أَنَّهُ  ُحَذاَفَة، ب نِ  َخارَِجةَ  َعن  وإذا كانت املرأة ل تقدر على قيام الليل فإهنا تصلي الوتر قبل نومها، 
َنا  َجَعَلهُ  الوِت  ُر،: الن ََّعمِ  ُْح رِ  ِمن   َلُكم   َخي  ر   ِهيَ  ِبَصََلة   أََمدَُّكم   اّللََّ  ِإنَّ : " فَ َقالَ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َعَلي  

َ  ِفيَما َلُكم   اّللَُّ  رُ  َيط ُلعَ  َأن   ِإَل  الِعَشاءِ  َصََلةِ  بَ ني   ْحر من لكم خْي هي قوله دون صحيح. قال األلباين: "الَفج 
 .النعم

وكان ابو هريرة رضي للا عنه يوتر قبل أن ينام ألنه كان حيفظ أحاديث النيب صلى للا عليه وسلم، وقد 
م   َثَلَثَةِ  ِصَيامِ : »بَِثََلث   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى َخِليِلي أَو َصاين : قَالَ  َعن ُه، اّللَُّ  َرِضيَ  ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن  ثبت   ُكل ِ   ِمن   َأَّيَّ
ر ، َعَتِ  َشه   متفق عليه. «َأََنمَ  َأن   قَ ب لَ  أُوتِرَ  َوَأن   الض َحى، َورَك 

 واملهم يف ذلك أل ترتك املسلمة الوتر، حىت لو صلت ركعة واحدة.
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 َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولَ  َسَِع تُ : قَاَلت   أَن ََّها َوَسلََّم، َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى النَّيب ِ  َزو جِ  َحِبيَبَة، أُم ِ  َعن  : السنن الرواتب

ِلم   َعب د   ِمن   َما: »يَ ُقولُ  َوَسلََّم، رَةَ  ثِن  َت   يَ و م   ُكلَّ   ّللَِّ  ُيَصلِ ي ُمس  َعةً  َعش  ًتا لَهُ  للاُ  بَ َن  ِإلَّ  َفرِيَضة ، َغي  رَ  َتَطو ًعا، رَك   يف  بَ ي  
َنَِّة، َنَّةِ  يف  بَ ي ت   لَهُ  ُبِنَ  ِإلَّ  َأو   اْل   رواه مسلم. «اْل 

َلة   يَ و م   يف  َصلَّى َمن  وللرتمذي: " َرةَ  ثِن  َت   َولَي   َعةً  َعش  ِر، قَ ب لَ  أَر بَ ًعا: اْلَنَّةِ  يف  بَ ي ت   لَهُ  ُبِنَ  رَك  ِ  الظ ه  َعتَ ني   بَ ع َدَها، َورَك 
 ِ َعتَ ني  ِ  ال َمغ ِرِب، بَ ع دَ  َورَك  َعتَ ني  ِ َورَك   الِعَشاِء، بَ ع دَ  َورَك  رِ  َصَلَةِ  قَ ب لَ  َعتَ ني   ".ال َغَداةِ  َصَلَةِ  ال َفج 

َعتَا: »قَالَ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنِ  َعاِئَشَة، َعن  ، وقد ثبت وأفضلها سنة الفجر رِ  رَك   ِمنَ  َخي  ر   ال َفج 
ن  َيا  رواه مسلم. «فِيَها َوَما الد 

َها، اّللَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن   ء   َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى النَّيب   َيُكنِ  لَ  : »قَاَلت   َعن    ِمن هُ  َأَشدَّ  الن ََّواِفلِ  ِمنَ  َشي 
َعَتِ  َعَلى تَ َعاُهًدا رِ  رَك   متفق عليه. «الَفج 

 أِلَِب  قَالَ  ول يرتكها النيب صلى للا عليه وسلم سفرًا ول حضراً، ويف صيح مسلم من حديث طويل وفيه: "
َفظ  : »قَ َتاَدةَ  َنا اح   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  َفَصلَّى ِِبلصَََّلِة، ِبََلل   أَذَّنَ  ُثَّ  ،«نَ َبأ   َِلَا َفَسَيُكونُ  ِميَضأََتَك، َعَلي  

،ِ َعتَ ني   والغداة هي صَلة الفجر. ".يَ و م   ُكلَّ   َيص َنعُ  َكانَ   َكَما  َفَصَنعَ  ال َغَداَة، َصلَّى ُثَّ  رَك 

لِ  َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  َخرَجَ : قَالَ  أَر َقَم، ب نِ  زَي دِ  َعن  وهي صَلة األوابني،  :سنة الضحى  أَه 
َوَّاِبنيَ  َصََلةُ : »فَ َقالَ  ُيَصل وَن، َوُهم   قُ َباءَ   رواه مسلم. «ال ِفَصالُ  َرِمَضتِ  ِإَذا األ 

 َفُكل   َصَدَقة ، َأَحدُِكم   ِمن   ُسََلَمى ُكل ِ   َعَلى ُيص ِبحُ : »قَالَ  أَنَّهُ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنِ  َذر  ، َأِب  َعن  
ِبيَحة   ِليَلة   وَُكل   َصَدَقة ، ََت ِميَدة   وَُكل   َصَدَقة ، َتس  ِبْيَة   وَُكل   َصَدَقة ، تَ ه   َعنِ  َونَ ه ي   َصَدَقة ، ِِبل َمع ُروفِ  َوأَم ر   َصَدَقة ، َتك 
َعَتانِ  َذِلكَ  ِمن   َوُُي زِئُ  َصَدَقة ، ال ُمن َكرِ   رواه مسلم. «الض َحى ِمنَ  يَ ر َكُعُهَما رَك 

 ول يكن يدعها يف السفر ول احلضر، لكن ليس ِبلضرورة أن تصلى كل يوم.

 َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  َكانَ : »قَاَلت   َعاِئَشَة، َعن  وليس للضحى عدد ركعات حمدد، وقد ثبت 
 رواه مسلم. «للاُ  َشاءَ  َما َويَزِيدُ  أَر بَ ًعا، الض َحى ُيَصلِ ي
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 َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولَ  أََتت  . ال َفت حِ  َعامُ  َكانَ   َلمَّا: قالت طَاِلب   َأِب  بِن تَ  َهاِنئ   أُمَّ  َأنَّ  مسلم صحيح يف و
ِلِه، ِإَل  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  قَامَ » َمكَّةَ  ِِبَع َلى َوُهوَ  َوَسلَّمَ   ثَ و بَهُ  َأَخذَ  ُثَّ  فَاِطَمةُ  َعَلي هِ  َفَستَ َرت   ُغس 

 .«الض َحى ُسب َحةَ  رََكَعات   ََثَانَ  َصلَّى ُثَّ  بِِه، فَال َتَحفَ 

رِ  َصَلَةِ  ِعن دَ : »لِِبََلل   قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ : َعن هُ  اّللَُّ  َرِضيَ  ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن   :سنة الوضوء  َّيَ  الَفج 
ث ِن  ِبََللُ  ََلِم، يف  َعِمل َتهُ  َعَمل   ِِبَر َجى َحدِ  َ  نَ ع َلي كَ  َدفَّ  َسَِع تُ  فَِإين ِ  اإِلس   َعَمًَل  َعِمل تُ  َما: قَالَ  «اْلَنَّةِ  يف  َيَديَّ  بَ ني 
 قَالَ "  ُأَصلِ يَ  َأن   ِل  ُكِتبَ   َما الط ُهورِ  ِبَذِلكَ  َصلَّي تُ  ِإلَّ  نَ َهار ، َأو   لَي ل   َساَعةِ  يف  َطُهورًا، أََتَطهَّر   لَ   َأين ِ : ِعن ِدي أَر َجى

 متفق عليه. «ََت رِيكَ  يَ ع ِن  نَ ع َلي كَ  َدفَّ : »اّللَِّ  َعب دِ  أَبُو

 صيام النوافل:

 َشه ر ، ُكل ِ   ِمن   َثََلث  : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  قَالَ يف صحيح مسلم عن أب قتادة  :صيام عرفة
رِ  ِصَيامُ  فَ َهَذا َرَمَضاَن، ِإَل  َوَرَمَضانُ  َتِسبُ  َعَرَفَة، يَ و مِ  ِصَيامُ  ُكلِ ِه،  الدَّه  َنةَ  يَُكفِ رَ  َأن   للاِ  َعَلى َأح  َلُه، الَِّت  السَّ  قَ ب  
َنةَ   .بَ ع َدهُ  الَِّت  َوالسَّ

َتِسبُ  َعاُشورَاَء، يَ و مِ  َوِصَيامُ  " –حديث أب قتادة  –يف احلديث السابق  :صيام عاشوراء  َأن   للاِ  َعَلى َأح 
َنةَ  ُيَكفِ رَ  َلهُ  الَِّت  السَّ  ".قَ ب  

ُهَما، للاُ  َرِضيَ  َعبَّاس   ب نِ  للاِ  َعب دِ  َعن  ويستحب أن يصوم التاسع اتباعًا للنيب صلى للا عليه وسلم، ف  َعن  
 .رواه مسلم «التَّاِسعَ  أَلَُصوَمنَّ  قَاِبل   ِإَل  بَِقيتُ  لَِئن  : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ 

 اّللَُّ  َرِضيَ  ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن  وهي وصية النيب صلى للا عليه وسلم ألب هريرة، ف :صيام ثالثة أايم من كل شهر
م   َثَلَثَةِ  ِصَيامِ : »بَِثََلث   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى َخِليِلي َأو َصاين : قَالَ  َعن ُه، ر ، ُكل ِ   ِمن   َأَّيَّ َعَتِ  َشه   َوأَن   الض َحى، َورَك 
 متفق عليه. «َأََنمَ  َأن   قَ ب لَ  أُوتِرَ 

ر ، ُكل ِ   ِمن   َثََلثَة   َصو مُ ويف صحيح مسلم من حديث أب قتادة وفيه: "  َصو مُ  َرَمَضاَن، ِإَل  َوَرَمَضانَ  َشه 
رِ   ".الدَّه 

ِ؟ يَ و مِ  َصو مِ  َعن   َوُسِئلَ : قَالَ ويف صحيح مسلم من حديث أب قتادة وفيه: " االثنني:  يَ و م   َذاكَ : »قَالَ  اِلث  نَ ني 
 "- ِفيهِ  َعَليَّ  أُن زِلَ  َأو   - بُِعث تُ  َويَ و م   ِفيِه، ُوِلد تُ 



لمة املساآلداب الشرعية للمرأة  5   
 اختلف يف ثبوت صومه، فصحح بعض أهل العلم ما ورد فيه، ومن ذلك: اخلميس:

ِ  يَ و مِ  َصو مَ  يَ َتَحرَّى َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  َكانَ : "قَاَلت   َعاِئَشَة، َعن    َِميسِ  اِلث  نَ ني  رواه أْحد  "َواْل 
 والرتمذي وصححه األلباين.

ِ  يَ و مَ  اأَلع َمالُ  تُ ع َرضُ ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اّللَُّ  َصلَّى للاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُهرَي  رََة، َأِب  َعن   و  َفُأِحب   َواْلَِميِس، اِلث  نَ ني 
 " رواه الرتمذي وصححه األلباين.َصائِم   َوَأَنَ  َعَمِلي يُ ع َرضَ  َأن  

َن َصارِي ِ  أَي وبَ  َأِب  َعن   :ست من شوال  َمن  ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ،َعن هُ  للاُ  َرِضيَ  األ 
، ِمن   ِستًّا أَت  بَ َعهُ  ُثَّ  َرَمَضانَ  َصامَ  رِ  َكِصَيامِ   َكانَ   َشوَّال   " رواه مسلم.الدَّه 

 واختلف يف صحة أحاديثها، فضعفها بعض اهل العلم وبعضهم صححها، ومن أحاديثها: :أايم البيض

ر   ِمن   ُصم تَ  ِإَذا": َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  ِل  قَالَ : قَالَ  أَنَّهُ  َذر  ، َأِب  َعن    َثََلثَ  َفُصم   َثََلًث، َشه 
رََة، رََة، َوأَر َبعَ  َعش  رَةَ  َوََخ سَ  َعش   " رواه أْحد والرتمذي والنسائي، وحسنه األلباين.َعش 

رِي ِ  َسِعيد   َأِب  َعن   :الصيام املطلق ُد   ِمن   َما": َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعن ُه، للاُ  َرِضيَ  اْل 
َههُ  ال يَ و مِ  ِبَذِلكَ  للاُ، َِبَعدَ  ِإلَّ  للِا، َسِبيلِ  يف  يَ و ًما َيُصومُ  َعب د    " رواه مسلم.َخرِيًفا َسب ِعنيَ  النَّارِ  َعنِ  َوج 

ِرو َعن  صيام داود عليه الصَلة والسَلم، وقد ثبت  :أفضل الصيام ، َأو س   ب نِ  َعم   ب نَ  اّللَِّ  َعب دَ  َسَِعَ  الث ََّقِفيِ 
ر و،  َويُ ف ِطرُ  يَ و ًما َيُصومُ  َكانَ   َداُوَد، ِصَيامُ  اّللَِّ  ِإَل  الصِ َيامِ  َأَحب  : »َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  ِل  قَالَ : قَالَ  َعم 
 متفق عليه. «ُسُدَسهُ  َويَ َنامُ  ثُ لُثَُه، َويَ ُقومُ  اللَّي لِ  ِنص فَ  يَ َنامُ  َكانَ   َداُوَد، َصَلَةُ  اّللَِّ  ِإَل  الصََّلَةِ  َوَأَحب   يَ و ًما،

 :عظيمة أجورها وفضلها عند للا تعال عظيم، و الصدقة:

َناُكم   َما ِمن   َوأَن ِفُقواوالصدقة يتمناها احملتظر، قال للا تعال: )  فَ يَ ُقولَ  ال َمو تُ  َأَحدَُكمُ  ََي ِتَ  َأن   قَ ب لِ  ِمن   َرَزق  
 (.الصَّاحلِِنيَ  ِمنَ  َوَأُكن   َفَأصَّدَّقَ  َقرِيب   َأَجل   ِإَل  َأخَّر َتِن  َلو َل  َرب ِ 

، ب نِ  َعِدي ِ  َعن  والصدقة سبب لدخول اْلنة، وقد ثبت   َما": َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َحاِتِ 
َنهُ  لَي سَ  رَب هُ  َسُيَكلِ ُمهُ  ِإلَّ  َأَحد   ِمن ُكم   َنهُ  بَ ي   َنَ  فَ يَ ن ظُرُ  تُ ر ُُجَان ، َوبَ ي   مَ  َما ِإلَّ  يَ َرى َفَلَ  ِمن هُ  أْي  أَمَ  َويَ ن ظُرُ  َعَمِلِه، ِمن   َقدَّ  َأش 

َم، َما ِإلَّ  يَ َرى َفَلَ  ِمن هُ  َ  َويَ ن ظُرُ  َقدَّ ِهِه، تِل َقاءَ  النَّارَ  ِإلَّ  يَ َرى َفَلَ  يََدي هِ  بَ ني   متفق عليه. "ََت رَة   ِبِشق ِ  َوَلو   النَّارَ  فَات َُّقوا َوج 



  ثالثالدرس ال 6 
َبةَ يوم القيامة،  املؤمن َتت ظل صدقتهو  : "  يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى للاِ  َرُسولَ  َسَِع تُ : قال َعاِمر ، ب نِ  ُعق 

َ  يُ ف َصلَ  َحىتَّ  َصَدقَِتهِ  ِظل ِ  يف  ام رِئ   ُكل   َ  حُي َكمَ : قَالَ  َأو   - النَّاسِ  بَ ني   رواه أْحد وصححه األلباين. " - النَّاسِ  بَ ني 

 النَّيِب ِ  َعنِ  َعن ُه، اّللَُّ  َرِضيَ  ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن  ومن صفات السبعة الذين يظلهم للا يف ظله، من خيفي صدقته، 
َعة  : "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى ، ِإَمام  : ِظل هُ  ِإلَّ  ِظلَّ  لَ  يَ و مَ  ِظلِ هِ  يف  تَ َعاَل  اّللَُّ  ُيِظل ُهمُ  َسب   ل   ِعَباَدةِ  يف  َنَشأَ  َوَشاب   َعد 
، َساِجِد، يف  ُمَعلَّق   قَ ل بُهُ  َوَرُجل   اّللَِّ

َ
، يف  ََتَاِبَّ  َوَرُجََلنِ  امل َتَمَعا اّللَِّ  َذاتُ  ام رَأَة   َدَعت هُ  َوَرُجل   َعَلي ِه، َوتَ َفرَّقَا َعَلي هِ  اج 

َفاَها ِبَصَدَقة   َتَصدَّقَ  َوَرُجل   اّللََّ، َأَخافُ  ِإين ِ : فَ َقالَ  َوَُجَال   َمن ِصب    َوَرُجل   َْيِيُنُه، تُ ن ِفقُ  َما ِِشَالُهُ  تَ ع َلمَ  لَ  َحىتَّ  َفَأخ 
َناهُ  فَ َفاَضت   َخالًِيا، اّللََّ  ذََكرَ    متفق عليه. "َعي  

 للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ : َعن هُ  اّللَُّ  َرِضيَ  ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن  وَتري احملتاج ِبلصدقة أفضل، فقد تكون املنجية، 
َقنَّ : َرُجل   قَالَ : "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  ، َيدِ  يف  فَ َوَضَعَها ِبَصَدقَِتِه، َفَخرَجَ  ِبَصَدَقة ، أَلََتَصدَّ َبُحوا َسارِق  : يَ َتَحدَّثُونَ  َفَأص 

قَ  ُد، َلكَ  اللَُّهمَّ : فَ َقالَ  َسارِق   َعَلى ُتُصدِ  َقنَّ  احلَم  َبُحوا زَانَِية ، َيَدي   يف  فَ َوَضَعَها ِبَصَدقَِتهِ  َفَخرَجَ  ِبَصَدَقة ، أَلََتَصدَّ  َفَأص 
َلةَ  ُتُصدِ قَ : يَ َتَحدَّثُونَ  ُد، َلكَ  اللَُّهمَّ : فَ َقالَ  زَانَِية ، َعَلى اللَّي   َقنَّ  زَانَِية ؟ َعَلى احلَم   ِبَصَدقَِتِه، َفَخرَجَ  ِبَصَدَقة ، أَلََتَصدَّ
، َيَدي   يف  فَ َوَضَعَها قَ : يَ َتَحدَّثُونَ  َفَأص َبُحوا َغِن   ، َعَلى ُتُصدِ  ُد، َلكَ  اللَُّهمَّ : فَ َقالَ  َغِن    زَانَِية   َوَعَلى َسارِق   َعَلى احلَم 

، َوَعَلى َتِعفَّ  َأن   فَ َلَعلَّهُ  َسارِق   َعَلى َصَدقَ ُتكَ  أَمَّا: لَهُ  َفِقيلَ  َفُأِتَ  َغِن   َتِعفَّ  َأن   فَ َلَعلََّها الزَّانَِيةُ  َوأَمَّا َسرِقَِتِه، َعن   َيس   َتس 
 متفق عليه. "اّللَُّ  أَع طَاهُ  ِمَّا فَ يُ ن ِفقُ  يَ ع َتِبُ  فَ َلَعلَّهُ  الَغِن   َوأَمَّا زََِنَها، َعن  

 بَ ي  َنا: "قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ : َعن هُ  اّللَُّ  َرِضيَ  ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن  حىت لو كان احملتاج حيواَنً، 
َتدَّ  َْي ِشي، َرُجل   َها، َفَشِربَ  بِئ  رًا، فَ نَ َزلَ  الَعَطُش، َعَلي هِ  فَاش   ِمنَ  الث ََّرى ََي ُكلُ  يَ ل َهثُ  ِبَكل ب   ُهوَ  فَِإَذا َخرَجَ  ُثَّ  ِمن  

 اّللَُّ  َفَشَكرَ  الَكل َب، َفَسَقى َرِقَي، ُثَّ  ِبِفيِه، أَم َسَكهُ  ُثَّ  ُخفَُّه، َفَمَلَ  ِب، بَ َلغَ  الَِّذي ِمث لُ  َهَذا بَ َلغَ  َلَقد  : فَ َقالَ  الَعَطِش،
، َرُسولَ  َّيَ : قَاُلوا ،"لَهُ  فَ َغَفرَ  لَُه، رًا؟ البَ َهائِمِ  يف  لََنا َوِإنَّ  اّللَِّ ر   َرط َبة   َكِبد    ُكل ِ   يف ": قَالَ  َأج   " متفق عليه.َأج 

 َأنَّ  ُهرَي  رََة، َأِب  َعن  وليست العبة بكثرة الصدقة، فرمبا يكون التصدق ِبلقليل عند للا أفضل من الكثْي، 
ِ  ِدر َهم   َسَبقَ ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  للاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  ، ولَ َرسُ  َّيَ  َذاَك؟ وََكي فَ : قَاُلوا ، "ِدر ََهَني   لَِرُجل   َكانَ ": قَالَ  اّللَِّ

، أَل فِ  ِمائَةَ  ِمن هُ  َفَأَخذَ  َمالِِه، ُعر ضِ  ِإَل  َرُجل   فَان طََلقَ  َأجَوَدَُهَا، فَ َتَصدَّقَ  ِدر ََهَاِن، " رواه أْحد ِِبَا فَ َتَصدَّقَ  ِدر َهم 
 والنسائي.
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ذكر النيب صلى للا عليه وسلم أن أكثر أهل النار من النساء، وقد ثبت َعن  َأِب َسِعيد   أَهية الصدقة للمرأة:

َصلَّى، َفَمرَّ 
ُ
، قَاَل: َخرََج َرُسوُل اّللَِّ َصلَّى للُا َعَلي ِه َوَسلََّم يف َأض َحى َأو  ِفط ر  ِإَل امل رِيِ  ََّي »َعَلى النِ َساِء، فَ َقاَل: اْلُد 

ِل النَّارِ َمع َشَر الن ِ  ثَ َر أَه  ق َن فَِإين ِ أُرِيُتُكنَّ َأك  ؟ قَاَل: « َساِء َتَصدَّ ُفر َن »فَ ُقل َن: َوِِبَ ََّي َرُسوَل اّللَِّ ِثر َن اللَّع َن، َوَتك  ُتك 
َداُكنَّ  ، قُ ل َن: َوَما نُ ق َصاُن ِديِنَنا «الَعِشَْي، َما رَأَي ُت ِمن  ََنِقَصاِت َعق ل  َوِدين  أَذ َهَب لُِلبِ  الرَُّجِل احلَازِِم ِمن  ِإح 

؟ قَاَل:  ِلَنا ََّي َرُسوَل اّللَِّ َر أَِة ِمث َل ِنص ِف َشَهاَدِة الرَُّجلِ »َوَعق 
َفَذِلِك ِمن  نُ ق َصاِن »قُ ل َن: بَ َلى، قَاَل: « أَلَي َس َشَهاَدُة امل
ِلَها، أَلَي َس ِإَذا َحاَضت  لَ  ُتَصلِ  َولَ  َتُصم    متفق عليه. « َفَذِلِك ِمن  نُ ق َصاِن ِديِنَها»َن: بَ َلى، قَاَل: قُ ل  « َعق 

واحلديث دليل على أن الصدقة منجية من النار، وقد قال للا تعال: )َوأَن ِفُقوا ِمن  َما َرَزق  نَاُكم  ِمن  قَ ب ِل أَن  
َق َوَأُكن  ِمَن الصَّاحلِِنَي(.ََي ِتَ َأَحدَُكُم ال َمو ُت فَ يَ ُقوَل َربِ  َلو َل َأخَّر َتِن ِإَل أَ   َجل  َقرِيب  َفَأصَّدَّ

 فهذا رجل حيتضر يتمن الرجوع للدنيا كي يتصدق ملا يرى من عظيم أثرها.

َتري املوطن األنفع للصدقة، فليس املهم إخراج املال وإمنا املهم معرفة موضع الصدقة،  وكيف نتصدق؟
 ن التوغل يف ذلك، فإن الفقراء ل حيبون من يتعمق بتفاصيل أحواِلم.بتحري احملتاج ِلا، والتأكد من حاجته، دو 

ويف الغالب أن املرأة الفقْية أول من الرجل الفقْي، ألن املرأة قليلة احليلة، ويف الغالب أهنا ل تستطيع 
 التكسب، رمبا يف أحيان تغرى ِبملال للوصول إل عرضها.

رملة وأم ملساكني فهي أفضل الصدقة، وقد ثبت يف الصحيحني فمن كان لديها مال وقامت ِبإلنفاق على أ
، »َعن  َأِب ُهرَي  رََة، َقاَل: قَاَل النَّيب  َصلَّى للُا َعَلي ِه َوَسلََّم:  ِكنِي، َكال ُمَجاِهِد يف َسِبيِل اّللَِّ السَّاِعي َعَلى اأَلر َمَلِة َواملِس 

 «.َهارَ َأِو الَقائِِم اللَّي َل الصَّائِِم الن َّ 
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