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يَا أَيُّ َها النَّاس أَنْ تم الْف َق َراء إِلَى اللَّه َواللَّه ه َو الْغَن ُّي ال َ
َها أَنْ ت ْم َهؤََل ِء ت ْد َع ْو َن لِت ْن ِفقوا فِي َسبِ ِ
يل اللَّ ِه فَ ِم ْنك ْم َم ْن يَ ْب َخل َوَم ْن يَ ْب َخ ْل
فَِإنَّ َما يَ ْب َخل َع ْن نَ ْف ِس ِه َواللَّه الْغَنِ ُّي َوأَنْ تم الْف َق َراء َوإِ ْن تَ تَ َولَّ ْوا يَ ْستَْب ِد ْل قَ ْوًما
غَْي َرك ْم ث َّم ََل يَكونوا أ َْمثَالَك ْم ( محمد)

( صحيح ) اَللباني
[ حوضي ما بين عدن إلى عمان ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من
العسل وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدنس
ثيابا الذين َل ينكحون المتنعمات وَل تفتح لهم أبواب السدد الذين
يعطون الحق الذي عليهم وَل يعطون الذي لهم ]  ( .صحيح )
أول ثلة يدخلون الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره إذا
أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت للرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض
له حتى يموت وهي في صدره وإن اهلل عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة
فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول  :أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقوتلوا
وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير
حساب  .وتأتي المالئكة فيسجدون فيقولون  :ربنا نحن نسبح بحمدك
الليل والنهار ونقدس لك من هؤَلء الذين آثرتهم علينا ؟ فيقول الرب عز
وجل  :هؤَلء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل

عليهم المالئكة من كل باب { سالم عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
}السلسلة الصحيحة
وعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال كنت عند رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يوما فطلعت الشمس فقال يأتي قوم يوم القيامة نورهم
كنور الشمس قال أبو بكر نحن هم يا رسول اهلل قال َل ولكم خير كثير
ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من أقطار األرض
عن ابن عمر
(يا معشر الفقراء ! أَل أبشركم ؟ إن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل
أغنيائهم بنصف يوم  :خمسمائة عام )
وعن مصعب بن سعد قال  :رأى سعد أن له فضال على من دونه فقال
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  " :هل تنصرون وترزقون إَل بضعفائكم ؟
"  .رواه البخاري
أبي الدرداء عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  " :ابغوني في ضعفائكم
فإنما ترزقون  -أو تنصرون  -بضعفائكم "  .رواه أبو داود
أبي سعيد  :أحبوا المساكين فإني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

يقول في دعائه " اللهم أحيني مسكينا  ،و أمتني مسكينا  ،و احشرني في

زمرة المساكين " .حسنه اَللباني

( صحيح )
عن ابي ذر قال  [ :أمرني خليلي صلى اهلل عليه وسلم بسبع  5 :أمرني
بحب المساكين والدنو منهم  2 .وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني وَل
أنظر إلى من هو فوقي  3 .وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت  4 .وأمرني
أن َل أسأل أحدا شيئا  1 .وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا 6 .
وأمرني أن َل أخاف في اهلل لومة َلئم  7 .وأمرني أن أكثر من قول َ ( :ل
حول وَل قوة إَل باهلل ) ؛ فإنهن من كنز تحت العرش  ( .وفي رواية :
فإنها كنز من كنوز الجنة ) ]  .صحيح
 .ثم قال  :سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب
المساكين
وروي عن أنس رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال اللهم
أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة
فقالت عائشة لم يا رسول اهلل قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم
بأربعين خريفا يا عائشة َل تردي مسكينا ولو بشق تمرة يا عائشة حبي
المساكين وقربيهم فإن اهلل يقربك يوم القيامة ( حسن لغيره )اَللباني
[ َل تطعموهم مما َل تأكلون  .يعني المساكين ]  .عن عائشة قالت :
أهدي إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم ضب فلم يأكله قالت عائشة  :يا
رسول اهلل ! أَل نطعمه المساكين ؟ قال :

عن أبي هريرة قال
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ثالثة َل يكلمهم اهلل يوم القيامة
وَل يزكيهم ( قال أبو معاوية وَل ينظر إليهم ) ولهم عذاب أليم شيخ زان
وملك كذاب وعائل مستكبر
[ ش ( وعائل ) العائل هو الفقير ]
وعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال
توفي رجل من أهل الصفة فوجدوا في شملته دينارين فذكروا ذلك للنبي
صلى اهلل عليه وسلم فقال كيتان
رواه أحمد وابن حبان في صحيحه
قال الحافظ وإنما كان كذلك ألنه ادخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا
ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة واهلل أعلم
ِ
ِ
يم ِة ي ْد َعى
َع ْن أَبى ه َريْ َرَة رضى اهلل عنه أَنَّه َكا َن يَقول َش ُّر الطَّ َع ِام طَ َعام ال َْول َ
لَ َها األَ ْغنِيَاء َ ،وي ْت َرك الْف َق َراء َ ،وَم ْن تَ َر َك َّ
صى اللَّهَ َوَرسولَه -
الد ْع َوَة فَ َق ْد َع َ
صلى اهلل عليه وسلم –البخاري

