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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
  ، مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحل     

 بعد:أما 
غالب   و   من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية يف فضائل الصدقة وآداهبا،  فيه مجلة    عت  مجَ   رقوم  مفهذا  

 .تعاىل  هم هللارمح كالبخاري وابن خزمية وابن حبان   ،ترامجه من كتب أئمة احلديث
   .(1)ن ريب مسيع الدعاءإمبارك ا،   ، أن جيعله خالص ا، انفع ا الكريَ  البر  هللاأسأل و 

 ِمَن النَّاِر َوِإْن َقلَّْت َتِقي الصََّدَقةاب ب
، َخرََج َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم يفي َأْضح ى   َصلرى، ُث ر اْنَصَرَف، َعْن َأيبي َسعييٍد اخل ْدريي ي

 
أَْو فيْطٍر إيىَل امل

، َتَصدرق وا«، َفَمرر َعَلى الن يَساءي، فَ َقاَل:   لصرَدَقةي، فَ َقاَل: »أَي َُّها النراس  »اَي َمْعَشَر الن يَساءي، فَ َوَعَظ النراَس، َوأََمَره ْم ِبي
ْقَن، فَإيّن ي رَأَيْ ت ك نر َأْكثَ َر أَْهلي النرا    .(2) ري« أخرجاه َتَصدر

، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َما ميْنك ْم ميْن َأَحٍد إيالر َسي كَ و  ل يم ه  هللا ، لَْيَس َعْن َعديي ي ْبني َحاِتٍي
ْنه  َفاَل يَ َرى إيالر َما َقدرمَ  َان ، فَ يَ ْنظ ر  أمَْيََن مي َنه  ت  ْرمج  َنه  َوبَ ي ْ ْنه  َفاَل يَ َرى إيالر َما َقدرَم، َويَ ْنظ ر  َبنْيَ يََدْيهي بَ ي ْ ، َويَ ْنظ ر  َأْشَأَم مي

ق ي ََتَْرٍة«  . (3) أخرجاه َفاَل يَ َرى إيالر النراَر تيْلَقاَء َوْجهيهي، فَات رق وا النراَر َوَلْو بيشي
 الصََّدَقُة ُتْطِفُئ اْلَخِطيَئَة باب 

 .{احَلَسَناتي ي ْذهيْْبَ السري يَئاتي  إينر }ل تعاىل: اق
ر َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل ليَكْعبي ْبني ع ْجَرَة:  و  اَي َكْعب  ْبَن ع ْجَرَة، الصرْوم  »َعْن َجابيري ْبني َعْبدي هللاي، أَنر النرِبي

ع ْجَرَة، إينره  اَل يَْدخ ل  اْْلَنرَة حلَْم    اَي َكْعب  ْبنَ   -أَْو قَاَل: ب  ْرَهان    -ج نرة ، َوالصرَدَقة  ت ْطفيئ  اخلَْطييَئَة، َوالصراَلة  ق  ْرَِبن  
ميْن س ْحتٍ  نَ ْفَسه     ،نَ َبَت  َوَِبئيع   َفم ْعتيق َها،  نَ ْفَسه   َتاع   َفم ب ْ  : َغادياَيني النراس   ْبَن ع ْجَرَة،  اَي َكْعب   بيهي.  أَْوىَل  النرار  

 . (4)أخرجه أمحد، وصححه ابن حبان واحلاكم، وأقره الذهِب «َفم وبيق َها
َوَسلرَم:  وعن أيب   َعَلْيهي  قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا   قَاَل:  ،  »ه َريْ َرَة،  تي لالر َحليفيهي: ِبي فَ َقاَل يفي  َحَلَف ميْنك ْم،  َمْن 

بيهي: تَ َعاَل أ قَاميْرَك، فَ ْليَ َتَصدرقْ     . (5) « أخرجاهفَ ْليَ ق ْل: اَل إيَلَه إيالر هللا ، َوَمْن قَاَل ليَصاحي

 
 1443صفر كان البدء جبمعه يف (  1) 
 . ( 79)صحيح مسلم  (  304صحيح البخاري )( 2) 

 (. 1016( صحيح مسلم )1413صحيح البخاري )( 3) 
هذا حديث  :  ( 214األمايل املطلقة )ص:  وقال ابن حجر يف    ( 8302( املستدرك )1723( صحيح ابن حبان )14441( مسند أمحد )4) 

 . صحيح
 . (1647صحيح مسلم )  (4860صحيح البخاري )( 5) 
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 باب الصدقة طهرة للمال وللمتصدِّق 
َاقال تبارك وتعاىل: }  {. خ ْذ ميْن أَْمَواِلييْم َصَدَقة  ت َطه ير ه ْم َوت  زَك ييهيْم هبي

َرَة َفَمرر بيَنا َرس ول  َعْن قَ ْيسي ْبني َأيبي َغَرَزَة، قَاَل: ك نرا يفي َعْهدي َرس ولي اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم ن َسمرى  و  السرَماسي
ا إينر  التُّجراري،  َمْعَشَر  »اَي  فَ َقاَل:  ْنه ،  مي َأْحَسن   ه َو  ْسٍم  ِبي َفَسمرااَن  َوَسلرَم  َعَلْيهي  َصلرى هللا   اللرْغو   اَّللري  ََيْض ر ه   ْلبَ ْيَع 

لصرَدَقةي« ، َفش وب وه  ِبي ُْثَ »والرتمذي، ولفظه:    هبن ماج النسائي واأبو داود و أخرجه    َواحْلَلف  َواإلي الشرْيطَاَن  إينر 
لصرَدَقةي  يح  وقال الرتمذي:  «ََيْض رَاني البَ ْيَع، َفش وب وا بَ ي َْعك ْم ِبي  . (1) َحدييث  َحَسن  َصحي

 َبْيَن اْلِعَباِدَباُب ِإْظَلاِل الصََّدَقِة َصاِحَبَها َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإَلى اْلَفَراِغ ِمَن اْلُحْكِم 
: مسَيْعت  َرس ولَ  عن هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي   يَزييَد ْبَن َأيبي َحبييٍب، َأنر َأَِب اخلَْْْيي، َحدرثَه ، أَنره  مسَيَع ع ْقَبَة ْبَن َعاميٍر، يَ ق ول 

  : قَاَل يَزييد : وََكاَن أَب و اخلَْْْيي اَل ُي ْطيئ ه  يَ ْوم  إيالر   « اسي ك لُّ اْمريٍئ يفي ظيل ي َصَدقَتيهي َحَّتر ي  ْفَصَل َبنْيَ النر »َوَسلرَم يَ ق ول 
 . (2)ابن حبان واحلاكمو   ابن خزمية  أخرجه أمحد، وصححه. َتَصدرَق فييهي بيَشْيٍء َوَلْو َكْعَكة  أَْو َبَصَلة  أَْو َكَذا

 أنواع البالءمن الصدقة ما يدفع الله ب باب
ر صلى هللا عليه وسلم قَالَ َعْن   َفاني ليَمْوتي    :َعائيَشَة، َأنر النرِبي »إينر الشرْمَس َوالَقَمَر آيَ َتاني ميْن آاَيتي اَّللري، الَ َُيْسي

ََياتيهي، فَإيَذا رَأَيْ ت ْم َذليَك، فَاْدع وا اَّللرَ، وََكب ي وا َوَصلُّوا َوَتَصدرق وا«  . (3) أخرجاه َأَحٍد َوالَ حلي
ر صلى هللا عليه وسلم قَاَل:    عن احلَاريثي و  َْمسي َكليَماٍت َأْن »اأَلْشَعريير، َأنر النرِبي ْبَن زََكرياير ِبي إينر اَّللرَ أََمَر ََيََْي 

َا َا َوََيْم َر بين إسرائيل َأْن يَ ْعَمل وا هبي لصرَدَقةي  »فذكر منها:    «يَ ْعَمَل هبي فَإينر َمَثَل َذليَك َكَمَثلي َرج ٍل َأَسرَه   َوآم ر ك ْم ِبي
لَقليي ميْنك ْم ِبي أَْفدييهي  َأاَن  فَ َقاَل:  ليَيْضريب وا ع ن  َقه ،  َوَقدرم وه   إيىَل ع ن قيهي  يََده   فََأْوثَ ق وا   ، نَ ْفَسه  الَعد وُّ فَ َفَدى  َوالَكثيْيي،  لي 

ن ْه مْ  يح  َغري  «مي «، وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكمأخرجه الرتمذي، وقال: »َحَسن  َصحي  . (4)يب 
 ُدَعاِء اْلَمَلِك ِلْلُمْنِفِق ِباْلَخَلِف َوِلْلُمْمِسِك ِبالتََّلِف َباب 

ر َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل:   َي اَّللر  َعْنه ، َأنر النرِبي َما ميْن يَ ْوٍم ي ْصبيح  العيَباد  فييهي، إيالر َمَلَكاني  »َعْن َأيبي ه َريْ َرَة َرضي

 
 (. 2145سنن ابن ماجه ) ( 3798سنن النسائي )  ( 1208) جامع الرتمذي  ( 3326( سنن أيب داود )1) 

 (. 1517( املستدرك ) 3310( صحيح ابن حبان )2431( صحيح ابن خزمية )17333( مسند أمحد )2) 
،  الْ عيْنَد  الصرَدَقةي  اْستيْحَبابي  َعَلى  َدلييل   »َويفي احْلَدييثي  قال ابن دقيق العيد:    (901( صحيح مسلم )1044صحيح البخاري ) (  3)  َمَخاويفي

ْستيْدفَاعي اْلَباَلءي اْلَمْحذ وري«  . ( 353/ 1إحكام األحكام )  الي

إن للصدقة  ... »قال ابن القيم:    ( 863( املستدرك )6233( صحيح ابن حبان )483( صحيح ابن خزمية )2863( جامع الرتمذي )4) 
؛ فإن هللا تعاىل يدفع هبا عنه أنواع ا من البالء، وهذا أمر  من كافرٍ ، بل  أو ظالٍ   أتثْي ا عجيب ا يف دفع أنواع البالء، ولو كانت من فاجرٍ 

ويف َتثيل النِب َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم ذلك مبن   ...معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل  األرضي كلُّهم م قيرُّون به؛ ألهنم قد جرربوه 
اليه كفاية   ه وخطاايه تقتضي  ؛ فإن  الصدقة تفدي العبد من عذاب هللا عز وجل؛ فإن ذنوبَ ق د يم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم مبي

 . ( 69ص« الوابل الصيب )هالكه، فتجيء الصدقة تفديه من العذاب، وتَ َفكُّه  منه
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ا تَ َلف   ك  : اللره مر أَْعطي ُم ْسي َا: اللره مر أَْعطي م ْنفيق ا َخَلف ا، َويَ ق ول  اآلَخر  ، فَ يَ ق ول  َأَحد ُه   .(1) « أخرجاه ايَ ْنزياَلني
 َمَع ِإْثَباِت َنَماِئِه ِبَها ِذْكر َنْفِي النَّْقِص َعِن اْلَماِل ِبالصََّدَقِة َباب 
   {.َوه َو َخْْي  الررازيقينيَ  َوَما أَنْ َفْقت ْم ميْن َشْيٍء فَ ه َو ُي ْليف ه  }قَاَل اَّللر  َعزر َوَجلر: 

ت ْم َوُميرا َأْخَرْجَنا َلك ْم    ايَ وقال: } ْنه   أَي َُّها الرذييَن آَمن وا أَْنفيق وا ميْن طَي يَباتي َما َكَسب ْ ميَن اأْلَْرضي َواَل تَ َيمرم وا اخْلَبييَث مي
يد   ذييهي إيالر َأْن ت  ْغميض وا فييهي َواْعَلم وا َأنر اَّللرَ َغينيٌّ محَي خي ْلَفْحَشاءي   .ت  ْنفيق وَن َوَلْست ْم ِبي الشرْيطَان  يَعيد ك م  اْلَفْقَر َوََيْم ر ك ْم ِبي

نْ  ع  َعلييم  َواَّللر  يَعيد ك ْم َمْغفيَرة  مي َ َخْْي ا َكثيْي ا  .ه  َوَفْضال  َواَّللر  َواسي ي  ْؤِتي احلْيْكَمَة َمْن َيَشاء  َوَمْن ي  ْؤَت احلْيْكَمَة فَ َقْد أ وِتي
 .{َوَما يَذركرر  إيالر أ ول و اأْلَْلَبابي 

ر َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلر و  ل غ  بيهي النرِبي  «قَاَل هللا  تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: اَي اْبَن آَدَم أَْنفيْق أ ْنفيْق َعَلْيكَ »َم قَاَل:  َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، يَ ب ْ
   .(2) هاأخرج

ا َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، َعْن َرس ولي هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم، قَاَل: »َما نَ َقَصْت َصَدَقة  ميْن َماٍل، َوَما زَ و  اَد هللا  َعْبد 
 . (3) مسلمأخرجه  إيالر عيزًّا، َوَما تَ َواَضَع َأَحد  َّلليري إيالر َرفَ َعه  هللا «بيَعْفٍو، 

ُّ َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم:  و  َها؟»َعْن َأيبي َمْيَسَرَة، َعْن َعائيَشَة، َأهنر ْم َذََب وا َشاة ، فَ َقاَل النرِبي ن ْ قَاَلْت: َما   «َما بَقيَي مي
َها إيالر َكتيف َها قَاَل:  ن ْ  . (4)وأقره الذهِب ،اكماحلو أخرجه الرتمذي، وصححه هو  .«بَقيَي ك لَُّها َغْْيَ َكتيفيَها»بَقيَي مي

 َدَقَةصََّالاْلِإْخَباِر َعْن َتْضِعيِف اللَِّه َجلَّ َوَعَلا  رِذْكَباب 
 ريي {. ل عز وجل: }إينر اْلم صرد يقينَي َواْلم صرد يقَاتي َوأَقْ َرض وا اَّللرَ قَ ْرضا  َحَسنا  ي َضاَعف  َِل ْم َوَِل ْم َأْجر  كَ اق

َويَ ْبس ط    الوق ي  ْقريض  اَّلل َ قَ ْرضا  َحَسنا  فَ ي َضاعيَفه  لَه  َأْضَعافا  َكثيْيَة  َواَّلل   يَ ْقبيض    َوإيلَْيهي  سبحانه: }مرن َذا الرذيي 
 . ت  ْرَجع وَن{

 {. مَيَْحق  اَّللر  الر يَِب َوي  ْريبي الصرَدقَاتي }وقال: 
ت ْم ميْن زََكاٍة ت رييد ونَ وقال: }  {. َوْجَه اَّللري فَأ ولَئيَك ه م  اْلم ْضعيف ونَ َوَما آتَ ي ْ
قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َما َتَصدرَق َأَحد  بيَصَدَقٍة ميْن طَي يٍب، َواَل يَ ْقَبل  هللا   قال:  ه َريْ َرَة،  وعن أيب  

ينيهي  ، َكَما  إيالر الطري يَب، إيالر َأَخَذَها الررمْحَن  بيَيمي ، َوإيْن َكاَنْت ََتَْرة ، َفرَتْب و يفي َكف ي الررمْحَني َحَّتر َتك وَن أَْعَظَم ميَن اْْلََبلي
يَله «  . (5) أخرجاه ي  َريب ي َأَحد ك ْم فَ ل وره  أَْو َفصي

 
 (. 1010( صحيح مسلم )1442( صحيح البخاري )1) 
 . ( 993صحيح مسلم )  (4684صحيح البخاري )( 2) 

 (. 2588( صحيح مسلم )3) 
   . ( 151/ 4املستدرك ) (2470الرتمذي ) جامع( 4) 
ْبيَيةي إيَذا َكاَن َفطييم ا  نيَتاج   الصرَدَقَة  » :  ابن حجر قال    (1014)( مسلم  1410( صحيح البخاري )5)  اْلَعَملي َوَأْحَوج  َما َيك ون  الن يَتاج  إيىَل الرتر

يرَمافَإيَذا َأْحَسَن اْلعيَنايََة بيهي انْ تَ َهى إيىَل   فَإينر اْلَعْبَد إيَذا َتَصدرَق ميْن َكْسٍب طَي يٍب اَل يَ زَال     ؛الصرَدَقة    َحد ي اْلَكَمالي وََكَذليَك عمل بن آَدَم اَل سي
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 ِذْكر َتْضِعيِف النََّفَقِة ِفي َسِبيِل اللَِّهباب 
اَئة  َحبر َمَثل  الرذييَن  قال تعاىل: } ب  َلٍة مي ٍة  ي  ْنفيق وَن أَْمَواَِل ْم يفي َسبييلي اَّللري َكَمَثلي َحبرٍة أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسَنابيَل يفي ك ل ي س ن ْ

ع  َعلييم   ي  ْتبيع وَن َما أَنْ َفق وا َمنًّا َواَل الرذييَن ي  ْنفيق وَن أَْمَواَِل ْم يفي َسبييلي اَّللري ُث ر اَل    .َواَّللر  ي َضاعيف  ليَمْن َيَشاء  َواَّللر  َواسي
 {. أَذ ى َِل ْم َأْجر ه ْم عيْنَد َرهب ييْم َواَل َخْوف  َعَلْيهيْم َواَل ه ْم ََيَْزن ونَ 

، قَاَل: َجاَء َرج ل  بيَناَقٍة ََمْط وَمٍة، فَ َقاَل: َهذيهي يفي َسبييلي هللاي، فَ َقاَل رَ و  س ول  هللاي َصلرى َعْن َأيبي َمْسع وٍد اأْلَْنَصاريي ي
اَئةي اَنَقٍة ك لَُّها ََمْط وَمة « أخرجه مسلم َا يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َسْبع  مي  .(1)هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َلَك هبي

َمْن أَنْ َفَق نَ َفَقة  يفي َسبييلي هللاي ك تيَبْت لَه  بيَسْبعي »قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم:    ،َعْن خ َريْي ْبني فَاتيكٍ و 
ْعفٍ  اَئةي ضي  .(2) النسائي، وصححه ابن حبان واحلاكمو  الرتمذي أخرجه «مي

 َباُب التَّْحِريِض َعَلى الصََّدَقِة َوِإْن َقلَّْت
ثْ َقاَل َذررٍة َوإيْن َتك  َحَسَنة  ي َضاعيْفَها َوي  ْؤتي ميْن َلد ْنه  َأْجر ا َعظييم ا}قال تعاىل:   {. إينر اَّللرَ اَل َيْظليم  مي

ثْ َقاَل َذررٍة َخْْيا  يَ َره {وقال:   . }َفَمن يَ ْعَمْل مي
ق ي ََتَْرٍة«ات رق وا ا: »النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرمَ قول   موتقد َوإيْن َكاَنْت ََتَْرة ، َفرَتْب و يفي َكف ي  »... وقول ه: لنراَر َوَلْو بيشي

 «.الررمْحَني َحَّتر َتك وَن أَْعَظَم ميَن اْْلََبلي 
َي اَّللر  َعْنه ، َعني النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل: »اَي نيَساءَ و  َا،   َعْن َأيبي ه َريْ َرَة َرضي َاَرِتي ، الَ ََتْقيَرنر َجارَة  ْلي ْسليَماتي

 
امل

َن َشاٍة«  . (3) أخرجاه َوَلْو فيْرسي
َا قَاَلْت: َجاَءْتيني ميْسكييَنة  ََتْميل  ابْ نَ َتنْيي َِلَا، فََأْطَعْمت  َها َثاَلَث ََتَرَاٍت، فََأعْ و  ن ْه َما َعْن َعائيَشَة، َأهنر َدٍة مي َطْت ك لر َواحي

َها ابْ نَ َتاَها، َفَشقرتي الترْمَرَة، الرِتي َكانَ  نَ ه َما،  ََتَْرة ، َوَرفَ َعْت إيىَل فييَها ََتَْرة  ليَتْأك َلَها، فَاْسَتْطَعَمت ْ ْت ت رييد  َأْن أَتْك َلَها بَ ي ْ
َا، َفذََكْرت  الرذيي َصنَ َعْت ليَرس ولي هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي  َا فََأْعَجَبيني َشْأهن  َقْد أَْوَجَب َِلَا هبي  َوَسلرَم، فَ َقاَل: »إينر هللاَ 

َا ميَن النراري«    .(4)أخرجاه، واللفظ ملسلم اْْلَنرَة، أَْو أَْعتَ َقَها هبي
ت يَقاءي و  ، قَاَل: »َعَلْيَك ِبي : اَي َرس وَل اَّللري، أَْوصييني ، قَاَل: ق  ْلت   اَّللري، َواَل ََتْقيَرنر ميَن َعْن س َلْيمي ْبني َجابيٍر اِْل َجْيميي ي

 
لترْضعييفي إيىَل نيَصاٍب تَ َقع  اْلم َناَسَبة   َتهيَي ِبي ب  َها نَ ْعَت اْلَكَمالي َحَّتر تَ ن ْ َها ي ْكسي َنه  َوَبنْيَ َما َقدرَم نيْسَبَة َما َبنْيَ الترْمَرةي إيىَل اْْلََبلي   َنَظر  اَّللري إيلَي ْ   ...بَ ي ْ

َها  اْلم رَاَد  َأنر  َوالظراهير    نَ َها  َأنر  بيعيَظمي َامعبا  َذليك  يكون  َأن  َوَْيَتمل  اْلمييزَان  يفي  ليتَ ثْ ق َل  تَ ْعظ م   َعي ْ  . (279/ 3فتح الباري )  « بيهي َعْن ثَ َواهبي

 . وهو قريب من الزمام   ،( )َمطومة( أي فيها خطام 1892( صحيح مسلم )1) 

 . ( 2441املستدرك ) (4647صحيح ابن حبان ) ( 3186سنن النسائي )  (1625)جامع الرتمذي  ( 2) 

نَ ال  قال ابن حجٍر:    (1030صحيح مسلم )  ( 2566( صحيح البخاري )3)  ليْلَفَرسي  َوه َو    ، اللرْحمي قَلييل   َعْظم     :فيْرسي ع  احْلَافيري  ليْلَبعيْيي َمْوضي
َْي  ...  َوي ْطَلق  َعَلى الشراةي ََمَاز ا ْيي  الشرْيءي  إيْهَداءي  يفي  اْلم َباَلَغةي  إيىَل  بيَذليَك  َوأ شي ني  َحقييَقةي  إيىَل  اَل  َوقَ ب ول ه   اْلَيسي ِبييْهَدائيهي  اْلَعاَدة   ََتْري  َلْ  نره   أليَ اْلفيْرسي

َا  اِْلَدييرةي  ميَن  َجارَة  ََتَْنع   اَل  َأْي   َاَرِتي َن اْلَعَدمي وَ عيْنَدَها  اْلَمْوج وَد  ْلي َا تَ َيسرَر َوإيْن َكاَن قَلييال  فَ ه َو َخْْي  مي َبغيي َأْن ََت وَد َِلَا مبي ْستيْقاَلليهي َبْل يَ ن ْ ذيْكر   الي
ني َعَلى َسبييلي اْلم َباَلَغةي   . (198/ 5)  فتح الباري. اْلفيْرسي

 . (2630صحيح مسلم )  (1418( صحيح البخاري )4) 
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ئ ا، َوَلْو َأْن ت  ْفريَغ ليْلم ْسَتْسقيي ميْن َدْلويَك يفي إياَنئيهي، أَْو ت َكل يَم َأَخاَك َوَوْجه َك م ن ْ  ط  اْلَمْعر وفي َشي ْ « أخرجه البخاري  َبسي
 . (1) يف األدب املفرد

َا قَاَلْت: اَي َرس وَل هللاي، إينر اْلميْسكينَي لَيَ ق وم  َعَلى َِبيبي َفَما َعْن َعْبدي الررمْحَني ْبني جب َْيٍد، َعْن َجدرتيهي و   أ م ي جب َْيٍد، َأهنر
ه ، فَ َقاَل َِلَا َرس ول  هللاي َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم:   ئ ا أ ْعطييهي إياير د  َله  َشي ْ ه  »َأجي ئ ا ت  ْعطييهي إياير ظيْلف ا إياَل     إيْن لَْ َتَيديي َله  َشي ْ

 .(2) ابن حبان و ابن خزمية و  ه الرتمذي صحح، و النسائيو الرتمذي و  أخرجه أبو داود «فَاْدَفعييهي إيلَْيهي يفي يَديهي حم َْرق ا 
 باب من عمل ألجل أن يتصدق

لصرَدقَ  ، قَاَل: »َكاَن َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم إيَذا أََمَراَن ِبي ةي، اْنطََلَق َأَحد اَن إيىَل َعْن َأيبي َمْسع وٍد األَْنَصاريي ي
در 
 
يب  امل ، فَ ي َحاميل ، فَ ي صي اَئَة أَْلٍف« ،السُّوقي هيم  اليَ ْوَم َلمي اَن  ك» والنسائي، ولفظه: اري البخ جهر أخ َوإينر ليبَ ْعضي

،  َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرمَ  ئ ا يَ َتَصدرق  بيهي َحَّتر يَ ْنطَليَق إيىَل السُّوقي د  َأَحد اَن َشي ْ لصرَدَقةي َفَما جيَي ََيْم ر اَن ِبي
ْلم د ي فَ ي  ْعطيَيه  َرس وَل اَّللري  يَء ِبي  .(3) « َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرمَ فَ َيْحميَل َعَلى َظْهريهي، فَ َيجي

 َبَياِن َأنَّ ِلَأْهِل الصََّدَقِة َباًبا ِمْن َأْبَواِب اْلَجنَِّة ُيَخصُّوَن ِبُدُخوِلَها ِمْن َذِلَك اْلَباِب  َباب
َمْن أَنْ َفَق َزْوَجنْيي يفي َسبييلي هللاي ن وديَي يفي اْْلَنرةي: اَي َعْبَد »َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، َأنر َرس وَل هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل:  

َكاَن ميْن أَْهلي اْلْيَهادي، د عيَي ميْن َِببي هللاي، َهَذا َخْْي ، َفَمْن َكاَن ميْن أَْهلي الصراَلةي، د عيَي ميْن َِببي الصراَلةي، َوَمْن  
، د عيَي   َيامي ني اْلْيَهادي، َوَمْن َكاَن ميْن أَْهلي الصرَدَقةي، د عيَي ميْن َِببي الصرَدَقةي، َوَمْن َكاَن ميْن أَْهلي الص ي  «ميْن َِببي الرراير

د ييق : اَي َرس وَل هللاي، َما َعلَ  ى َأَحٍد ي ْدَعى ميْن تيْلَك اأْلَبْ َوابي ميْن َضر وَرٍة، فَ َهْل ي ْدَعى َأَحد  ميْن قَاَل أَب و َبْكٍر الص ي
ن ْه ْم«    .(4) أخرجاه  تيْلَك اأْلَبْ َوابي ك ل يَها؟ قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »نَ َعْم، َوأَْرج و َأْن َتك وَن مي

 الُمَتَصدِِّق َوالَبِخيِلَباُب َمَثِل 
هي فَأ ولَئيَك ه م  اْلم ْفليح وَن{  . قال تعاىل: }َوَمْن ي وَق ش حر نَ ْفسي

َما ج ب رَتاني    ه َريْ َرَة، قَاَل َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم:  َأيَب وعن   ، َكَمَثلي َرج َلنْيي َعَلْيهي َتَصد يقي
 
يلي َوامل »َمَثل الَبخي

َتَصد يق  ك لرَما َتَصدرَق بيَصدَ مي 
 
َما، َفَجَعَل امل َما َوتَ رَاقييهي َما إيىَل ث ديي يهي َقٍة انْ َبَسَطْت َعْنه ،  ْن َحدييٍد، َقدي اْضط ررْت أَْيدييهي

يل  ك لرَما َهمر بيَصَدَقٍة قَ َلَصْت، َوأَ  َله  َوتَ ْعف َو أَثَ َره ، َوَجَعَل الَبخي َا« قَاَل أَب و َحَّتر تَ ْغَشى َأاَنمي ََكاهني َخَذْت ك لُّ َحْلَقٍة مبي
رَأَيْ َته  »ه َريْ َرَة:   فَ َلْو  َجْيبيهي،  َهَكَذا يفي  ِبييْصَبعيهي  يَ ق ول   َوَسلرَم  َعَلْيهي  َصلرى هللا   اَّللري  َرس وَل  رَأَْيت   َوالَ   فََأاَن  ع َها  ي  َوس ي

 
 (. 1182( األدب املفرد )1) 

(  3373صحيح ابن حبان )(  2473صحيح ابن خزمية )   (2574سنن النسائي ) (  665)جامع الرتمذي    (1667( سنن أيب داود )2) 
 . ( 451/ 6جامع األصول ) « ةلر يف غاية ما ي عطى من القي  »الظ يْلف: خ فُّ الشاة، ويف كونه حمرق ا  مبالغة  

 . ( 2529سنن النسائي )  (4668صحيح البخاري )( 3) 
 . (1027صحيح مسلم )(  3666صحيح البخاري )( 4) 
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   .(1) أخرجاه .تَ تَ َوسرع «
 َمااًل ينفقه في حقهوَرَزَقُه اللَُّهَ ِعْلًما باب فضل من 

  : َارييُّ، أَنره  مسَيَع َرس وَل هللاي صلى هللا عليه وسلم يَ ق ول  م  َعَلْيهينر َوأ َحد يث ك ْم َحدييث ا  »َعْن َأيب  َكْبَشَة اأَلَّنر َثالَثَة  أ ْقسي
َها إيالر زَاَده  اَّللر  عيزًّا  فَاْحَفظ وه   ، َوالَ فَ َتَح َعْبد  قَاَل: َما نَ َقَص َمال  َعْبٍد ميْن َصَدَقٍة، َوالَ ظ ليَم َعْبد  َمْظليَمة  َفَصَبَ َعَلي ْ

نْ َيا أَلْربَ َعةي َوأ َحد يث ك ْم َحديي  -أَْو َكليَمة  ََنَْوَها  -َِبَب َمْسأََلٍة إيالر فَ َتَح اَّللر  َعَلْيهي َِبَب فَ ْقرٍ  َا الدُّ ث ا فَاْحَفظ وه  قَاَل: إيَّنر
َه ، َويَ ْعَلم  َّلليري في  ل  فييهي َرمحي ا فَ ه َو يَ ترقيي فييهي َربره ، َوَيصي ،  نَ َفٍر، َعْبٍد َرَزَقه  اَّللر  َماال  َوعيْلم  َْفَضلي اْلَمَنازيلي يهي َحقًّا، فَ َهَذا ِبي

: َلْو َأنر يلي َماال  َلَعميْلت  بيَعَملي ف اَلٍن فَ ه َو بي َوَعْبٍد َرَزَقه  اَّللر  عيلْ  نييرتيهي  م ا َولَْ يَ ْرز ْقه  َماال ، فَ ه َو َصاديق  الن ييرةي، يَ ق ول 
َا َسَواء ، َوَعْبٍد َرَزَقه  اَّللر  َماال  َولَْ يَ ْرز ْقه  عيْلم ا، فَ ه َو َُيْبيط  يفي َماليهي بيَغْْيي  ل  فييهي  فََأْجر ُه  عيْلٍم الَ يَ ترقيي فييهي َربره ، َوالَ َيصي

، َوَعْبٍد لَْ يَ ْرز ْقه  اَّللر  َماال  َوالَ  ْخَبثي اْلَمَنازيلي َه ، َوالَ يَ ْعَلم  َّلليري فييهي َحقًّا، فَ َهَذا ِبَي : َلْو َأنر يلي َماال     َرمحي ا فَ ه َو يَ ق ول  عيْلم 
َا َسَواء  َلَعميْلت  فييهي بيَعَملي ف الَ  أخرجه الرتمذي وابن ماجه، وقال الرتمذي: َهَذا َحدييث    « ٍن فَ ه َو بينييرتيهي َفويْزر ُه 

يح ، وصححه ابن القيم  .  (2)َحَسن  َصحي
 آَتاُه اللُه َماًلا َفُهَو ُيْنِفُقُه آَناَء اللَّْيِل َوآَناَء النََّهاِرَباُب ِغبطِة َمن 

اَل َحَسَد إيالر يفي اثْ نَ َتنْيي: َرج ل  آََته  هللا  اْلق ْرآَن فَ ه َو يَ ق وم  » ، َعني النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم، قَاَل:  ابن عمرَعْن  
، فَ ه َو ي  ْنفيق ه  آاَنَء اللرْيلي َوآاَنءَ  بيهي آاَنَء اللرْيلي   .  (3) « أخرجاهالن رَهاري  َوآاَنَء الن رَهاري، َوَرج ل  آََته  هللا  َماال 

 الصََّدَقُة ُبْرَهاٌنَباب 
ميَاني   اإْلي َوَسلرَم: »الطُّه ور  َشْطر   َعَلْيهي  اأْلَْشَعريي ي قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا   َماليٍك  ََتََْل   َعْن َأيبي  َواحْلَْمد  َّلليري 

يزَاَن، َوس ْبَحاَن هللاي َواحْلَْمد  َّلليري  ، َوالصراَلة  ن ور ، َوالصرَدَقة  ب  ْرَهان    -أَْو ََتََْل    - ََتََْلَني اْلمي َما َبنْيَ السرَماَواتي َواأْلَْرضي
َياء ، َواْلق ْرآن  ح جرة  َلَك أَْو َعَلْيَك، ك لُّ النراسي يَ ْغد و فَ َباييع  نَ ْفَسه  َفم ْعتيق َها أَْو م      .(4)أخرجه مسلم  وبيق َها«َوالصرْب  ضي

 
، قد مج يعت يداه إىل عنقه َبيث  من حديدٍ   ة  بر عليه ج    كرجلٍ البخيل  قال ابن القيم:    ( 1021صحيح مسلم )  ( 5299صحيح البخاري )(  1) 

َلقها موضعها.   ال يتمكن مين إخراجها وال حركتها، وكلما أراد إخراجها، أو توسيع تلك اْلبة لزمت كل َحلقةٍ  وهكذا البخيل    من حي
انشرح ِلا قلبه، وانفسح هبا صدره،    ا هو، واملتصدق  كلما تصدق بصدقةٍ ه يف سجنه كمكلما أراد أن يتصدق َمنَ َعه  البخل، فيبقى قلب  

ولو ل يكن يف الصدقة إال هذه    وانفسح وانشرح، وَقويَي فرحه، وَعظ َم سروره.   فهو مبنزلة اتساع تلك اْل ب ة عليه، فكلما تصدق اتسع
 . ( 74صالوابل الصيب ) . الفائدة وحدها لكان العبد حقيق ا ِبالستكثار منها واملبادرة إليها 

 ( 515/ 1( مفتاح دار السعادة )4228( سنن ابن ماجه )2325جامع الرتمذي )( 2) 

ا على نعمٍة ويتمىن    (815صحيح مسلم )  (5025صحيح البخاري )(  3)  قال ابن القيم: »... يعىن أنه ال ينبغي ألحٍد أن يغبط أحد 
نفع العام واإلحسان املتعدي إىل اخللق، فهذا ينفعهم بعلمه، وهذا ينفعهم مباله،  مثلها، إال أحد هذين، وذلك ليما فيهما من منافع، ال

ين  واخللق كلهم عيال هللا وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. وال ريب أن هذين الصنفني من أنفع الناس لعيال هللا، وال يقوم أمر الناس إال هبذ
 (. 362الصنفني وال يعمر العاَل إال هبما« طريق اِلجرتني )ص 

 . (223صحيح مسلم )( 4) 
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 ِصحَِّتِه َأْفَضَل ِمْن َصَدَقِتِه ِعْنَد ُنُزوِل اْلَمِنيَِّة ِبِه  فيَباب اْلِإْخَباِر ِبَأنَّ َصَدَقَة اْلَمْرِء 
َ َأَحدَك م  اْلَمْوت  فَ يَ ق ول  َرب ي َلْواَل  : }هللا جل وعال  قال َأخرْرَتيني إيىَل َأَجٍل وأنفقوا ُميرا َرَزقْ َناك م م ين قَ ْبلي َأن ََيِْتي

 {.َقرييٍب فََأصردرَق َوَأك ن م يَن الصراحليينيَ 
َأْجر ا؟   قَاَل: َجاَء َرج ل  إيىَل النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم فَ َقاَل: اَي َرس وَل اَّللري، َأيُّ الصرَدَقةي أَْعَظم    ،ه َريْ َرةَ   َأيبوعن  

ْهيل  َحَّتر إيَذا بَ َلَغتي احل ْلق وَم، ق  ْلَت قَاَل: »َأْن َتَصدرَق   يح  ََتَْشى الَفْقَر، َوأَتْم ل  الغيىَن، َوالَ َت  يح  َشحي َوأَْنَت َصحي
   . (1) هاأخرج ليف اَلٍن َكَذا، َوليف اَلٍن َكَذا َوَقْد َكاَن ليف اَلٍن«

 باب الندب إلى بذل الفضل
 .}َوَيْسأَل وَنَك َماَذا ي  ْنفيق وَن ق لي اْلَعْفَو{قال تعاىل: 

 َلَك، َوَأْن  أ َماَمَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »اَي اْبَن آَدَم إينرَك َأْن تَ ْبذ َل اْلَفْضَل َخْْي    َأيَب   عنو 
َكه  َشرٌّ َلَك، َواَل ت اَلم  َعَلى َكَفاٍف، وَ  ، َواْلَيد  اْلع ْلَيا َخْْي  ميَن اْلَيدي السُّْفَلى« أخرجه مسلمَت ْسي َْن تَ ع ول   .(2)اْبَدْأ مبي

 ِذْكر َما ُيْسَتَحبُّ ِلْلَمْرِء َأْن َيَتَصدََّق ِبُثُلِث َما ُيْسَتْفَضُلباب 
، َفَسميَع َصْوَت  يفي َسَحابٍَة:  »  قَاَل:َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، َعني النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم   َنا َرج ل  بيَفاَلٍة ميَن اأْلَْرضي بَ ي ْ

رَاجي  ، فَأَفْ رََغ َماَءه  يفي َحررٍة، فَإيَذا َشْرَجة  ميْن تيْلَك الش ي  َقدي اْستَ ْوَعَبْت اْسقي َحدييَقَة ف اَلٍن، فَ تَ َنحرى َذليَك السرَحاب 
امْس َك؟   تَ برَع اْلَماَء، فَإيَذا َرج ل  قَائيم  يفي َحدييَقتيهي َي َو يل  اْلَماَء مبييْسَحاتيهي، فَ َقاَل َله : اَي َعْبَد هللاي َماَذليَك اْلَماَء ك لره ، فَ ت َ 

ْسمي الرذيي مسَيَع يفي السرَحابَةي   -قَاَل: ف اَلن   َ َتْسأَل يني َعني امسْيي؟ ف َ   -ليالي َقاَل: إيّن ي مسَيْعت  َصْوَت   فَ َقاَل َله : اَي َعْبَد هللاي لي
مسْيَك، َفَما َتْصَنع  فييَها؟ قَاَل: أَمرا إيْذ ق    : اْسقي َحدييَقَة ف اَلٍن، الي ْلَت َهَذا، فَإيّن ي يفي السرَحابي الرذيي َهَذا َماؤ ه  يَ ق ول 

َها، فَأََتَصدرق  بيث  ل ثيهي، َوآك ل  َأاَن  ن ْ    .(3)أخرجه مسلم « َوعيَيايلي ث  ل ث ا، َوأَر دُّ فييَها ث  ل َثه  أَْنظ ر  إيىَل َما َُيْر ج  مي
 . (4) تدبْي سوق املاء إىل حديقته«تدبْي النعمة عنده، توىل هللا سبحانه وتعاىل ا أحسن ملر »قال ابن هبْية: 

 َظْهِر ِغًنى َما َكاَن َعْن َخْيُر الصََّدَقِة باب 
 .َماَذا ي نفيق وَن ق لي الَعْفَو{َوَيْسأَل وَنَك عز وجل: } الق
َن الَيدي السُّفْ و  زَاٍم، َعني النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل: »الَيد  الع ْلَيا َخْْي  مي ، َعْن َحكييمي ْبني حي َْن تَ ع ول  َلى، َواْبَدْأ مبي

، َوَمْن َيْستَ ْعفيْف ي عيفره  اَّللر ، َوَمْن َيْستَ ْغني ي     .  (5) أخرجاه ْغنيهي اَّللر «َوَخْْي  الصرَدَقةي َعْن َظْهري غيىن 

 
 . ( 1032( ومسلم )1419( أخرجه البخاري )1) 
 . (1036صحيح مسلم )( 2) 

 . (2984صحيح مسلم )( 3) 

 . ( 153/ 8اإلفصاح عن معاّن الصحاح ) ( 4) 
 . (1034صحيح مسلم )  (1427صحيح البخاري )( 5) 
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 ِذْكر اْلَبَياِن ِبَأنَّ ِمْن َأْفَضِل الصََّدَقِة ِإْخَراَج اْلُمِقلِّ َبْعَض َما ِعْنَدُهباب 
  ، «َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، أَنره  قَاَل: اَي َرس وَل اَّللري، َأيُّ الصرَدَقةي أَْفَضل ؟ قَاَل: »ج ْهد  اْلم قيل ي َْن تَ ع ول  أخرجه أبو    َواْبَدْأ مبي

   .(1) داود، وصححه ابن خزمية وابن حبان 
اَئَة أَْلٍف« قَال واو  : اَي َرس وَل اَّللري وََكْيَف؟ َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َسَبَق ديْرَهم  مي

اَئَة أَْلٍف، فَ َتصَ قَاَل: »َرج ل  َله  ديرْ  َا فَ َتَصدرَق بيهي، َوَرج ل  َله  َمال  َكثيْي  فََأَخَذ ميْن ع ْرضي َماليهي مي درَق  َُهَاني فََأَخَذ َأَحَدُه 
َا«  . (2)، وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكمالنسائيأخرجه  هبي

 َتُكوُن َلُه َصَدَقًةِه أهِلَبَياِنِ َأنَّ َنَفَقَة اْلَمْرِء َعَلى َنْفِسِه َوباب 
ا َله  َعْن د ب ٍر، فَ بَ َلَغ َذليَك َرس وَل هللاي َصلرى هللا   َعَلْيهي َوَسلرَم فَ َقاَل:  َعْن َجابيٍر، قَاَل: أَْعَتَق َرج ل  ميْن َبيني ع ْذَرَة َعْبد 

؟« فَاشْ  اَئةي ديْرَهٍم، »أََلَك َمال  َغْْي ه ؟« فَ َقاَل: اَل، فَ َقاَل: »َمْن َيْشرَتييهي ميين ي رَتَاه  ن  َعْيم  ْبن  َعْبدي هللاي اْلَعَدوييُّ بيَثَماني مي
َك فَ َتَصدرقْ  َا َرس وَل هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم َفَدفَ َعَها إيلَْيهي، ُث ر قَاَل: »اْبَدْأ بينَ ْفسي َها، فَإيْن َفَضَل َشْيء  َفَجاَء هبي  َعَلي ْ

َْهليَك، فَإيْن   : َفَلي َفَضَل َعْن أَْهليَك َشْيء  فَليذيي قَ رَابَتيَك، فَإيْن َفَضَل َعْن ذيي قَ رَابَتيَك َشْيء  فَ َهَكَذا َوَهَكَذا« يَ ق ول 
َاليكَ    .(3)أخرجه مسلم .فَ َبنْيَ يََدْيَك َوَعْن ميَيينيَك َوَعْن ِشي

ْقَدامي ْبني َمْعديي َكريَب، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم:  و  َما َأْطَعْمَت نَ ْفَسَك، فَ ه َو َلَك »َعني اْلمي
َعْمَت َخاديَمَك،  َصَدَقة ، َوَما َأْطَعْمَت َوَلَدَك، فَ ه َو َلَك َصَدَقة ، َوَما َأْطَعْمَت َزْوَجَتَك، فَ ه َو َلَك َصَدَقة ، َوَما َأطْ 

 . (4) إسناده صحيح: ابن كثْيٍ وقال  ، جيد ه إسناد :قال املنذري و أخرجه أمحد، « فَ ه َو َلَك َصَدَقة  
،  اَّللري عيْنديي  َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َتَصدرق وا« فَ َقاَل َرج ل : اَي َرس ولَ و  دييَنار 

، قَ  ، قَاَل: »َتَصدرْق بيهي َعَلى َزْوَجتيَك« قَاَل: عيْنديي آَخر  َك« قَاَل: عيْنديي آَخر  اَل: قَاَل: »َتَصدرْق بيهي َعَلى نَ ْفسي
 ، ، قَاَل: »َتَصدرْق بيهي َعَلى َخاديميَك« قَاَل: عيْنديي آَخر  قَاَل: »أَْنَت   »َتَصدرْق بيهي َعَلى َوَلديَك« قَاَل: عيْنديي آَخر 

 . (5)واحلاكم ، وصححه ابن حبان بو داود والنسائيأَْبَصر « أخرجه أ
 

صدقة  من  أفضل  املقل  جهد  صدقة  قال ابن القيم:   ( 3346صحيح ابن حبان )  ( 2451صحيح ابن خزمية )  ( 1677سنن أيب داود )( 1) 
ألن األعمال عند اَّللر تتفاضل بتفاضل ما يف القلوب ال بكثرِتا    ؛وإن كان كثْي ا  ، كثْي املال ببعض ماله الذي ال يتبني أثر نقصانه عليه

ه إىل  وت  هو ق    فأين صدقة من آثر اَّللر على نفسه برغيفٍ   على نفسه. وصورها، بل بقوة الداعي وصدق الفاعل وإخالصه وإيثار اَّللر  
.  ه يف امليزان أثقل من مائة ألف هذا، واَّللر املستعان؟! فرغيف هذا ودرُه  من بعض ماله غيض ا من فيضٍ   ن أخرج مائة ألف درهمٍ مَ   صدقةي 

 . (345صعدة الصابرين )

   . (1519املستدرك ) ( 3347صحيح ابن حبان )  (2443)صحيح ابن خزمية   ( 2528سنن النسائي )( 2) 

 . (997( صحيح مسلم )3) 

صحيح الرتغيب والرتهيب    ( وصححه األلباّن يف301/  2القرآن العظيم )  تفسْي  (42/  3( الرتغيب والرتهيب )17179أمحد )   مسند(  4) 
(2 /201 .) 

 (. 1514املستدرك )( 4235)صحيح ابن حبان    (2535سنن النسائي ) ( 1691سنن أيب داود )( 5) 
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  هلاإلنفاق على اأَلباب فضل 
ي  ْنفيق ه  َضل  دييَناٍر  َعْن َأيبي قياَلبََة، َعْن َأيبي َأمْسَاَء، َعْن ثَ ْوَِبَن، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »أَفْ 

 ي  ْنفيق ه  َعَلى َأْصَحابيهي يفي الررج ل ، دييَنار  ي  ْنفيق ه  َعَلى عيَياليهي، َودييَنار  ي  ْنفيق ه  الررج ل  َعَلى َدابرتيهي يفي َسبييلي هللاي، َودييَنار  
، ُث ر قَاَل أَب و قياَلبَ   َسبييلي هللاي« قَاَل أَب و قياَلبََة: ْلعيَيالي َة: َوَأيُّ َرج ٍل أَْعَظم  َأْجر ا، ميْن َرج ٍل ي  ْنفيق  َعَلى عيَياٍل َوبََدأَ ِبي

َفع ه م  هللا  بيهي، َوي  ْغنييهيمْ  َغاٍر، ي عيفُّه ْم أَْو يَ ن ْ    .(1) أخرجه مسلم .صي
»دييَنار  أَنْ َفْقَته  يفي َسبييلي هللاي َودييَنار  أَنْ َفْقَته  يفي َرقَ َبٍة،  َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: و 

أخرجه   َعَلى أَْهليَك« َودييَنار  َتَصدرْقَت بيهي َعَلى ميْسكينٍي، َودييَنار  أَنْ َفْقَته  َعَلى أَْهليَك، أَْعَظم َها َأْجر ا الرذيي أَنْ َفْقَته  
   .(2)مسلم

 َقِة الَِّتي ُيْبَتَغى ِبَها َوْجُه اللِه َتَعاَلىَثَواب النََّفباب 
، َعني النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم، قَاَل: »إينر اْلم ْسليَم إيَذا أَنْ َفَق   َعَلى أَْهليهي نَ َفَقة ، َوه َو َعْن َأيبي َمْسع وٍد اْلَبْدريي ي

ب  َها، َكاَنْت َله  َصَدَقة «     .(3) ه اأخرج ََيَْتسي
َا َوْجَه اَّللري   َعْن َسْعدي ْبني َأيبي َوقراٍص، َأنر َرس وَل اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل: »إينرَك َلْن ت  ْنفيَق نَ َفَقة  و  َتغيي هبي تَ ب ْ

َها، َحَّتر َما ََتَْعل  يفي َفمي اْمرَأَتيَك« ْرَت َعَلي ْ  . (4) أخرجاه إيالر أ جي
 اِب ِإيَثاِر اْلَمْرِء ِبَصَدَقِتِه َقَراَبَتهَباُب اْسِتْحَب

ه م    فَآتي َذا اْلق ْرََب َحقره  َواْلميْسكينَي َواْبَن السربييلي َذليَك َخْْي  ليلرذييَن ي رييد وَن َوْجَه اَّللري َوأ ولَئيكَ }ل جلر وعال:  اق
 {.اْلم ْفليح ونَ 

: َكاَن أَب و طَْلَحَة َأْكث َ و  َع أََنَس ْبَن َماليٍك، يَ ق ول  ْلَمدييَنةي  َعْن إيْسَحاَق ْبني َعْبدي هللاي ْبني َأيبي طَْلَحَة، أَنره  مسَي َر أَْنَصارييٍ  ِبي
دي، وََكا ، وََكاَن َأَحبُّ أَْمَواليهي إيلَْيهي َبْْيََحى، وََكاَنْت م ْستَ ْقبيَلَة اْلَمْسجي َن َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم يَْدخ ل َها  َماال 

ر َحَّتر ت  ْنفي  : فَ َلمرا نَ زََلْت َهذيهي اآْليَة : }َلْن تَ َنال وا اْلبي ْن َماٍء فييَها طَي يٍب، قَاَل أََنس  ق وا ُميرا َت يبُّوَن{ قَاَم أَب و  َوَيْشَرب  مي
ر َحَّتر ت  ْنفيق وا ُميرا َت ي طَْلَحَة إيىَل َرس ولي هللاي َصلر  بُّوَن{، ى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم فَ َقاَل: إينر هللاَ يَ ق ول  يفي كيَتابيهي: }َلْن تَ َنال وا اْلبي

َوذ ْخَرَها عيْنَد هللاي، َفضَ  بيررَها  أَْرج و  َا َصَدَقة  َّلليري،  َوإيهنر َبْْيََحى،  إييَلر  أَْمَوايلي  َأَحبر  اَي َرس وَل هللاي، َحْيث  َوإينر  ْعَها، 
ْئَت، قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َبْخ، َذليَك َمال  رَابيح ، َذليَك َمال  رَابيح ، َقْد مسَيْعت   َما ق  ْلَت فييَها،    شي

   .(5) أخرجاه .يفي أَقَاريبيهي َوَبيني َعم يهي   َوإيّن ي أََرى َأْن ََتَْعَلَها يفي اأْلَقْ َربينَي« فَ َقَسَمَها أَب و طَْلَحةَ 
 

 . (994صحيح مسلم )( 1) 

 . (995صحيح مسلم )( 2) 

 ( 1002( ومسلم )5351( البخاري )3) 

لن ييرةي َواحليْسَبةي (  56( صحيح البخاري )4)  : َما َجاَء إينر اأَلْعَماَل ِبي  . ( 1628صحيح مسلم )  .َِبب 

 . ( 998صحيح مسلم )  (1461( صحيح البخاري )5) 
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َا أَْعتَ َقْت َولييَدة  يفي َزَماني َرس ولي هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم،  و  ، َأهنر َفذََكَرْت َذليَك ليَرس ولي َعْن َمْيم ونََة بيْنتي احْلَاريثي
« أخرجاههللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم، فَ َقاَل: »َلْو أَ  َْجريكي ، َكاَن أَْعَظَم ألي  . (1) ْعطَْيتيَها َأْخَواَلكي

 َبَياِنِ َأنَّ الصََّدَقَة َعَلى ِذي الرَِّحِم َتْشَتِمُل َعَلى الصَِّلِة َوالصََّدَقِة باب
َما، َوَعَلى أَيْ َتاٍم سألتااْمرَأَة ميَن اأْلَْنَصاري  و   أهناَعْن َزيْ َنَب، اْمرَأَةي َعْبدي هللاي   هي : َأَت ْزيئ  الصرَدَقة  َعن ْه َما، َعَلى أَْزَواجي

َا؟ فَ َقاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم:  : َأْجر  اْلَقرَابَةي، َوَأْجر  الصرَدَقة» يفي ح ج وريُهي  . (2) أخرجاه «َِل َما َأْجرَاني
 النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل: »إينر الصرَدَقَة َعَلى اْلميْسكينيي َصَدَقة ، َوَعَلى ذيي َعْن َسْلَماَن ْبني َعاميٍر، َعني و 

َلة «  مي اثْ نَ َتاني َصَدَقة  َوصي  .(3) ، وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكموابن ماجه  النسائيالرتمذي و أخرجه    الررحي
 الصََّدَقِة َعَلى ِذي الرَِّحِم اْلَكاِشِحَباُب َفْضِل 

: »أَْفَضل  الصرَدَقةي   ،يطٍ عَ َعْن أ م ي ك ْلث وٍم بيْنتي ع ْقَبَة ْبني َأيبي م   قَاَلْت: مسَيْعت  َرس وَل اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم يَ ق ول 
 » حي مي اْلَكاشي  .(4) واحلاكم والنووي زمية ابن خ، وصححه  ميدياحل  أخرجه َعَلى ذيي الررحي

 . (5) الكاشح: العدو الذي يضمر عداوته، ويطوي عليها كشحه: أي ِبطنهو 
 اْلَجاِرَعَلى الصََّدَقِة باب 

{قال   .هللا سبحانه وتعاىل: }َواْْلَاري ذيي الق ْرََب َواْْلَاري اْل ن بي
، قَاَل: إينر َخلييليي َصلرى هللا   و  : »إيَذا طََبْخَت َمَرق ا فََأْكثيْر َماَءه ، ُث ر اْنظ ْر أَْهَل بَ ْيٍت َعْن َأيبي َذرٍ  َعَلْيهي َوَسلرَم أَْوَصاّني

َْعر وٍف« َها مبي ن ْ ب ْه ْم مي ْيَانيَك، فََأصي    .(6)أخرجه مسلم ميْن جي
 َباُب َفْضِل َسْقِي اْلَماِء

، فَ َوَجَد َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، َأنر َرس وَل هللاي َصلرى هللا    ي بيطَرييٍق اْشَتدر َعَلْيهي اْلَعَطش  َنَما َرج ل  مَيْشي َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل: »بَ ي ْ
، فَ َقاَل الررج ل  لَ  َقْد بَ َلَغ َهَذا اْلَكْلَب بيئ ْر ا، فَ نَ َزَل فييَها َفَشريَب، ُث ر َخرََج فَإيَذا َكْلب  يَ ْلَهث  ََيْك ل  الث رَرى ميَن اْلَعَطشي

َر َفَمََلَ خ فره  َماء ، ُث ر أَْمَسَكه  بيفييهي َحَّتر رَ مي  اْلبيئ ْ ، فَ نَ َزَل  بَ َلَغ ميين ي ْثل  الرذيي َكاَن  اْلَكْلَب َن اْلَعَطشي مي قيَي َفَسَقى 
 ا؟ فَ َقاَل: »يفي ك ل ي َكبيٍد َرْطَبٍة َأْجر « َفَشَكَر هللا  َله  فَ َغَفَر َله « قَال وا: اَي َرس وَل هللاي َوإينر لََنا يفي َهذيهي اْلبَ َهائيمي أَلَْجر  

 
 . ( 999صحيح مسلم )(  2592البخاري )( صحيح 1) 

 . (1000صحيح مسلم )(  1466( صحيح البخاري )2) 

  ( 3344صحيح ابن حبان )(  2385صحيح ابن خزمية ) (1844سنن ابن ماجه )   (2582سنن النسائي ) (658) جامع الرتمذي  (  3) 
 (. 1476املستدرك )

 . (220/ 6اجملموع )( 1475املستدرك )  (2386صحيح ابن خزمية ) ( 330( مسند احلميدي )4) 

 . ( 175/ 4( النهاية يف غريب احلديث واألثر )5) 

 . (2625صحيح مسلم )( 6) 
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   .(1) أخرجاه
َنَما َكْلب  ي طييف  بيرَكييرٍة َقدْ و  ،    َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »بَ ي ْ َكاَد يَ ْقت  ل ه  اْلَعَطش 

ه ، فَ غ فيَر َِلَا بيهي«إيْذ رَأَْته  بَغييٌّ ميْن   ، ولفظ (2) أخرجاه  بَ َغااَي َبيني إيْسرَائييَل فَ نَ َزَعْت م وقَ َها، فَاْستَ َقْت َله  بيهي، َفَسَقْته  إياير
، فَ ن َ »البخاري:   ، قَاَل: َكاَد يَ ْقت  ل ه  الَعَطش  ْمرَأٍَة م وميَسٍة، َمررْت بيَكْلٍب َعَلى رَْأسي رَكييٍ  يَ ْلَهث  َزَعْت خ فرَها،  غ فيَر الي

اءي، فَ غ فيَر َِلَا بيَذليكَ 
َ
 . (3)«فََأْوثَ َقْته  ِبييَماريَها، فَ نَ َزَعْت َله  ميَن امل

ي، َقْد   ،َعْن س رَاَقَة ْبني ج ْعش مٍ و  َياضي تَ ْغَشى حي بيلي  قَاَل: َسأَْلت  َرس وَل اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم َعْن َضالرةي اإْلي
«ل ْطت  هَ  ت  َها؟ قَاَل: »نَ َعْم، يفي ك ل ي َذاتي َكبيٍد َحررى َأْجر  بيليي، فَ َهْل يلي ميْن َأْجٍر إيْن َسَقي ْ   أخرجه ابن ماجه،  ا إليي

 . (4)وصححه ابن حبان واحلاكم
. َواْلَمْعىَن َأنر يفي َسْقي  «  َحررىقوله: » َن اْلَعَطشي د ة َحر يها َقْد عطيَشْت ويبيَسْت مي كل ي ذيي َكبيد َحررى أْجرا . ليشي

بها  َوقييَل: أراَد ِبلَكبد احلَررى َحياةَ  َا َتك ون  كبيد ه َحررى إيَذا َكاَن فييهي َحياة ، يَ ْعيني يفي َسْقي كل ي ذيي    ؛ صاحي َنره  إيَّنر ألي
 .(5)ر وح مين احلََيوان

، َعْن َسْعدي ْبني ع َباَدَة،َعْن َسعييدي ْبني اْلم َسير و  َها؟   بي : اَي َرس وَل اَّللري، إينر أ م يي َماَتْت أَفَأََتَصدرق  َعن ْ قَاَل: ق  ْلت 
: فََأيُّ الصرَدَقةي أَْفَضل ؟ قَاَل: »َسْقي  اْلَماءي«   : ملنذري أخرجه النسائي وابن ماجه، وقال اقَاَل: »نَ َعْم«، ق  ْلت 

 .(6) اسعيد بن املسيب ل يدرك سعد   ؛منقطع اإلسناد
ر َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم، فَ َقاَل: اَي َرس وَل اَّللري، إينر أ م يي ت  و ف ي و  ا أََتى النرِبي َفع َها  َعْن أََنٍس، َأنر َسْعد  ، أَفَ يَ ن ْ َيْت، َولَْ ت وصي

َها؟ قَاَل: »   .(7)األوسطأخرجه الطباّن يف  ْلَماءي«ِبي َوَعَلْيَك نَ َعْم، َأْن أََتَصدرَق َعن ْ
 

 . (2244صحيح مسلم )  (2363صحيح البخاري )( 1) 

(: »سقيُّ املاء من أعظم  503/  6قال ابن بطاٍل يف شرح صحيح البخاري )  (2245صحيح مسلم )  (3321( صحيح البخاري )2) 
سقى الكلب فما ظنكم مبن  ي  فرت ذنوب الذفعليه بسقي املاء، وإذا غ    ،القرِبت إىل هللا، وقد قال بعض التابعني: من كثرت ذنوبه

ا أو أحياه بذلك؟!«   فر ملن سقى  (: »وإذا كان هللا سبحانه قد غَ 253ص  قال ابن القيم يف عدة الصابرين )و سقى رجال  مؤمن ا موحد 
 كلب ا على شدة ظمأه، فكيف مبن سقى العطاش وأشبع اْلياع وكسى العراة من املسلمني؟!«. 

   مع عدم  الكلَب، وقد اشتدر به العَطش  َيكل الثررى، فقام بقلبها ذلك الوقَت  ذلك  رأت  الِت  البغي ي  بقلب  قام  ما  قال ابن القيم: ...(  3) 
عني وعدم َمن ت رائيه بفعلها   ما محلها على أن غرررت بنفسها يف نزول البئر وَمْلءي املاء يف خف يها   ول تعبأ  

 
بتعرُّضه للت رَلف    اآللة، وعدم امل

الن اس بضربه وطرده، فأمسكت    ومحليها له بفيها وهو مَلن ، حَّت  أمكنها الرُّقيُّ يف البئر، ُثر تواض عيها ِلذا املخلوق الذي جرت عادة
  له اخلفر بيدها حَّت  شرَب، من غْي أن ترجو منه جزاء  وال شكور ا. فأحرقت أنوار  هذا القدر من الت وحيد ما تقدرم منها من البغاء، 

 . (512/ 1مدارج السالكني )  .فغ فير ِلا 

 . (6599املستدرك ) ( 542صحيح ابن حبان )  ( 3686( سنن ابن ماجه )4) 

 . ( 364/ 1النهاية يف غريب احلديث واألثر ) (5) 

 ( 42/ 2( الرتغيب والرتهيب )3684( سنن ابن ماجه )3664( سنن النسائي )6) 
 (. 8061( املعجم األوسط )7) 



 َفَضاِئُل الصَّدَقِة َوآداُبها 

13 

 

 باب فضل إطعام الطعام
لنرْذري َوَُيَاف وَن يَ ْوم ا َكاَن َشرُّه  م ْسَتطيْي ا:  تعاىل  قال ْي ا  .}ي وف وَن ِبي  . َوي ْطعيم وَن الطرَعاَم َعَلى ح ب يهي ميْسكيين ا َويَتييم ا َوَأسي

َا ن ْطعيم ك ْم ليَوْجهي اَّللري اَل ن رييد  ميْنك ْم َجزَاء  َواَل ش ك ور ا  فَ َوقَاه م  اَّللر  َشرر   .إيانر ََنَاف  ميْن َرب يَنا يَ ْوم ا َعب وس ا َقْمطَريير ا  .إيَّنر
َا َصَب وا َجنرة   .َذليَك اْليَ ْومي َوَلقراه ْم َنْضَرة  َوس ر ور ا  . َوَحريير ا{ َوَجزَاه ْم مبي

 و 
َ
، َعني النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل: »َأْطعيم وا اْلَائيَع، َوع ود وا امل َ« َعْن َأيبي م وَسى اأَلْشَعريي ي رييَض، َوف كُّوا الَعاّني

ْي   قَاَل س ْفَيان : : اأَلسي  .  (1)َوالَعاّني
ْساَلمي َخْْي ؟ قَاَل: »ت ْطعيم  الطرَعاَم، َعْن َعْبدي اَّللري ْبني َعْمرٍو، َأنر رَ و  ر َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: َأيُّ اإلي ج ال  َسَأَل النرِبي

 . (2)أخرجاه  َوتَ ْقرَأ  السراَلَم َعَلى َمْن َعَرْفَت َوَمْن لَْ تَ ْعريْف«
َيار ك ْم  »:  قالنر َرس وَل هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم ، أَعْن ص َهْيبٍ و  أخرجه أمحد،    «الطرَعاَم َوَردر السراَلمَ َأْطَعَم  َمْن  خي

 .  (3) وحسرن إسناده ابن كثْيٍ 
اَي  » قَاَل:  وَعْن م َعاذي بني َجبٍل، َعْن النرِب صلى هللا عليه وسلم يف حديث اختصام املَل األعلى أن هللا تعاىل

، قَاَل: َما ه نر؟ : يفي الَكفرارَاتي م  اْلَمََل  اأَلْعَلى؟ ق  ْلت  ، قَاَل: فييَم َُيَْتصي : لَب رْيَك َرب ي : َمْشي    حم َمرد ، ق  ْلت  ق  ْلت 
، َوإيْسَباغ  الو ض و  دي بَ ْعَد الصرَلَواتي ، َواْل ل وس  يفي اْلَمَساجي ، قَاَل: ُث ر فييَم؟ األَْقَدامي إيىَل اْلََماَعاتي ءي يفي اْلَمْكر وَهاتي

نيَيام   َوالنراس   للرْيلي  ِبي َوالصراَلة    ، الَكاَلمي َوليني    ، الطرَعامي إيْطَعام    : َحَسن    «ق  ْلت  َحدييث   وقال:  الرتمذي،  أخرجه 
، فَ َقاَل: َهذَ  يح . َسأَْلت  حم َمرَد ْبَن إيمْسَاعييَل، َعْن َهَذا احلَدييثي يح  َصحي    .(4) ا َحدييث  َحَسن  َصحي

إينر هللَا َعزر َوَجلر يَ ق ول  يَ ْوَم اْلقيَياَمةي: اَي اْبَن آَدَم »َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم:  و 
، قَاَل: اَي َرب ي َكْيَف أَع ود َك   قَاَل: أََما َعليْمَت َأنر َعْبديي ف اَلان  َمريَض   ؟َوأَْنَت َربُّ اْلَعاَلمينيَ َمريْضت  فَ َلْم تَ ع ْدّني

، قَاَل: اَي َرب ي وََكْيَف فَ َلْم تَ ع ْده ، أََما َعليْمَت أَنرَك َلْو ع ْدَته  َلَوَجْدَتيني عيْنَده ؟ اَي اْبَن آَدَم اْسَتْطَعْمت َك فَ َلْم ت ْطعيمْ  يني
قَاَل: أََما َعليْمَت أَنره  اْسَتْطَعَمَك َعْبديي ف اَلن ، فَ َلْم ت ْطعيْمه ؟ أََما َعليْمَت أَنرَك َلْو    ؟ َربُّ اْلَعاَلمينيَ أ ْطعيم َك َوأَْنتَ 

، قَاَل: اَي َرب ي َكْيَف َأْسقييَك   ت َك، فَ َلْم َتْسقييني اْبَن آَدَم اْسَتْسَقي ْ َلَوَجْدَت َذليَك عيْنديي، اَي  َوأَْنَت َربُّ َأْطَعْمَته  
َته  َوَجْدَت َذليَك عيْنديي  ؟اْلَعاَلمينيَ     . (5) أخرجه مسلم  «قَاَل: اْسَتْسَقاَك َعْبديي ف اَلن  فَ َلْم َتْسقيهي، أََما إينرَك َلْو َسَقي ْ

َوأَْفش وا الطرَعاَم،  َوَأْطعيم وا  الررمْحََن، د وا  اْعب  »قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم:    ، َعْن َعْبدي هللاي ْبني َعْمرٍوو 

 
 . ( 5373صحيح البخاري )( 1) 

 (. 39مسلم )صحيح (  12البخاري ) صحيح ( 2) 
 . ( 323/  4جامع املسانيد والسنن ) (23926)  ( مسند أمحد3) 

 (. 3235( جامع الرتمذي )4) 

 . (2569صحيح مسلم )( 5) 
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يح   « أخرجه الرتمذي، وقال: السراَلَم، َتْدخ ل وا اْلَنرَة بيَساَلمٍ   .(1) َهَذا َحدييث  َحَسن  َصحي
، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي صلى هللا عليه وسلم:  و  إينر يفي اْْلَنرةي غ ْرَفة  ي  َرى ظَاهير َها ميْن »عْن َأيبي َماليٍك اأْلَْشَعريي ي

 «َياَم، َوَصلرى َوالنراس  نيَيام  َِبطينيَها، َوَِبطين  َها ميْن ظَاهيريَها أََعدرَها هللا  ليَمْن َأْطَعَم الطرَعاَم، َوَأاَلَن اْلَكاَلَم، َوََتبََع الص ي 
 . (2) أخرجه أمحد، وصححه ابن خزمية وابن حبان

، »ريٍح، هانئ بن يزيٍد، أنه قال: اي رسول هللا أخبّن بشيٍء يوجب يل اْلنة، قال:  وعن أيب ش   طييب  اْلَكاَلمي
، َوإيْطَعام  الطرَعامي  فرد وابن حبان، واللفظ له، وصححه احلاكم أخرجه البخاري يف األدب امل  «َوبَْذل  السراَلمي

   .(3) وأقره الذهِب
َل النراس  إيلَْيهي َوقييَل: َقديَم َعْن َعْبدي اَّللري ْبني َساَلٍم، قَاَل: َلمرا َقديَم َرس ول  اَّللري َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم اْلَمدييَنَة اْْنَفَ و 

َْنظ َر إيلَْيهي، فَ َلمرا اْستَ بَ ْنت  َوْجَه َرس ولي اَّللري َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َرس ول  اَّللري َصلرى اَّللر  َعلَ  ْئت  يفي النراسي ألي  ْيهي َوَسلرَم، َفجي
، أَْفش وا السراَلَم، اَي  »َوَسلرَم َعَرْفت  َأنر َوْجَهه  لَْيَس بيَوْجهي َكذراٍب، َفَكاَن أَورَل َشْيٍء َتَكلرَم بيهي َأْن قَاَل:   أَي َُّها النراس 

بيَساَلمٍ  اْْلَنرَة  َتْدخ ل وا  نيَيام ،  َوالنراس   للرْيلي  ِبي َوَصلُّوا  الطرَعاَم،  ماجه، وصححه   «َوَأْطعيم وا  وابن  الرتمذي  أخرجه 
 . (4)الرتمذي واحلاكم

َعَلْيهي َوَسلرَم: »َمْن َأْصَبَح ميْنك م  اْليَ ْوَم َصائيم ا؟« قَاَل أَب و َبْكٍر: َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا   و 
ْوَم ميْسكيين ا؟« قَاَل َأاَن، قَاَل: »َفَمْن تَبيَع ميْنك م  اْليَ ْوَم َجَناَزة ؟« قَاَل أَب و َبْكٍر: َأاَن، قَاَل: »َفَمْن َأْطَعَم ميْنك م  اْلي َ 

لرَم: اَل: »َفَمْن َعاَد ميْنك م  اْليَ ْوَم َمرييض ا؟« قَاَل أَب و َبْكٍر: َأاَن، فَ َقاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوسَ أَب و َبْكٍر: َأاَن، قَ 
»َما اْجَتَمَع َهذيهي ، ولفظه:  األدب املفرد  مسلم والبخاري يف   »َما اْجَتَمْعَن يفي اْمريٍئ، إيالر َدَخَل اْْلَنرَة« أخرجه 

 .(5) َصال  يفي َرج ٍل يفي يَ ْوٍم، إيالر َدَخَل اْْلَنرَة«اخلْي 
  ماكن الفاضلةفي األ صدقةالباب 

 . (6){َوَمْن ي ريْد فييهي ِبييحْلَاٍد بيظ ْلٍم ن ذيْقه  ميْن َعَذاٍب أَلييمٍ }: تعاىلقال هللا 

 
 (. 1855)جامع الرتمذي (1) 
 . (509( صحيح ابن حبان )2137( صحيح ابن خزمية )22905( مسند أمحد )2) 
 . ( 61( املستدرك )490( صحيح ابن حبان )811( األدب املفرد )3) 

 (. 4283( املستدرك )1334( سنن ابن ماجه )2485الرتمذي )( جامع 23784( مسند أمحد )4) 

 (. 515)( األدب املفرد  1028( صحيح مسلم )5) 

فأ حلق ما    ، ا على ما ثبت يف الصالةقياس    ؛ إن التضعيف ال ُيتص ِبلصالة بل وسائر أنواع الطاعات كذلكقال بدر الدين الزركشي:  (  6) 
فاملكان    ، وإذا ثبتت املضاعفة ِبلسيئة ِبلنسبة إىل الزمان الفاضل  األحاديث واآلاثر، ُث قال: ، ُث أورد مجلة  من  يف معناه من أعمال الب

 . ( 126إعالم الساجد ِبحكام املساجد )ص  . كذلك
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  الفاضلة في األوقات صدقةالباب 
َة  تعاىلقال هللا   َها : }إينر عيدر ن ْ الشُّه وري عيْنَد اَّللري اثْ َنا َعَشَر َشْهر ا يفي كيَتابي اَّللري يَ ْوَم َخَلَق السرَماَواتي َواأْلَْرَض مي

 .أَْربَ َعة  ح ر م  َذليَك الد يين  اْلَقي يم  َفاَل َتْظليم وا فييهينر أَنْ ف َسك ْم{
ْنَب  َوَجَعَل  ح ر َماِتيينر  َوَعظرَم  ح ر م ا  َفَجَعَله نر  َأْشه ٍر  أَْربَ َعَة  َذليَك  ميْن  َخصر  ُث ر  ك ل يهينر.  يفي  قال ابن عباٍس: »  فييهينر الذر

 . (1)أخرجه ابن جرير أَْعَظَم«َواأْلَْجَر  الصراليَح َواْلَعَمَل أَْعَظَم 

، وََكاَن َأْجَود  َما َيك ون  يفي َرَمَضاَن َعني اْبني َعبراٍس، قَاَل: »َكاَن َرس ول  اَّللري َصلرى  و  هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم َأْجَوَد النراسي
َلٍة ميْن َرَمَضاَن فَ ي َداريس ه  الق ْرآَن، فَ َلَرس ول  اَّللري صَ  ْبييل ، وََكاَن يَ ْلَقاه  يفي ك ل ي لَي ْ نَي يَ ْلَقاه  جي لرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم َأْجَود  حي

خلَ  ْرَسَلةي«ِبي
 
 . (2) أخرجاه ْْيي ميَن الر ييحي امل

ٍم الَعَمل  الصراليح  فييهينر َأَحبُّ إيىَل هللاي َعْن اْبني َعبراٍس قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »و  َما ميْن َأاير
مي الَعْشري  ، َوالَ اْليَهاد  يفي َسبييلي هللاي؟ فَ َقاَل َرس ول  هللاي َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم:  فَ َقال وا: اَي َرس وَل هللاي   «ميْن َهذيهي اأَلاير

ْع ميْن َذليَك بيَشْيءٍ » هي َوَماليهي فَ َلْم يَ ْرجي ،  الرتمذيو البخاري  أخرجه  «  َوالَ اْليَهاد  يفي َسبييلي هللاي، إيالر َرج ل  َخرََج بينَ ْفسي
   .(3)وهذا لفظه

 في وقت الحاجةالصدقة باب 
}َوَما َلك ْم َأالر ت نفيق وا يفي َسبييلي اَّللري َوَّلليري ميْيَاث  السرَماَواتي َواأَلْرضي ال َيْسَتويي مينك م مرْن رك امسه:  اقال هللا تب

َا أَنَفَق مين قَ ْبلي اْلَفْتحي َوقَاَتَل أ ْولَئيَك أَْعَظم  َدَرَجة  م يَن الرذييَن أَنفَ  ق وا مين بَ ْعد  َوقَاتَ ل وا وَك الًّ َوَعَد اَّللر  احْل ْسىَن َواَّللر  مبي
   .(4) {تَ ْعَمل وَن َخبيْي  

ا َذا َمْقَربَةٍ   .أَْو إيْطَعام  يفي يَ ْوٍم ذيي َمْسَغَبةٍ   .َفكُّ َرقَ َبةٍ   .َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبة    .َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبةَ وقال تعاىل: }  . يَتييم 
 {. أَْو ميْسكيين ا َذا َمرْتَبَةٍ 

 .  النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َأْطعيم وا اْلَائيَع«تقدم قول  و 

 
 (. 444/ 11)جامع البيان  (1) 
 . (2308صحيح مسلم )  (6صحيح البخاري )( 2) 

 (. 757الرتمذي ) جامع ( 969( صحيح البخاري )3) 
ج زيٍ : ومعىن اآلية التفاوت يف األجر والدرجات بني من أنفق يف سبيل هللا وقاتل قبل الفتح، وبني من أنفق وقاتل بعد ذلك؛  قال ابن ( 4) 

فإن اإلسالم قبل الفتح كان ضعيف ا، واحلاجة إىل االنفاق والقتال كانت أشد، ويؤخذ من اآلية أن من أنفق يف شدٍة أعظم  أجر ا ُمن  
 (. 344/ 2التسهيل لعلوم التنزيل ) . أنفق يف حال الرخاء
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 باب فضل من أعان بصدقته على عمل صالٍح
، َعْن َرس ولي هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم أَنره  قَاَل: »َمْن َجهرَز َغازياي  يفي َسبييلي هللاي، فَ َقْد   َعْن َزْيدي ْبني َخاليٍد اْْل َهيني ي

َْْيٍ، فَ َقْد َغزَا«  . (1) أخرجاه َغزَا، َوَمْن َخَلَفه  يفي أَْهليهي ِبي
، قَاَل: َجاَء َرج ل   و  اأْلَْنَصاريي ي ،  َعْن َأيبي َمْسع وٍد  ْليني أ ْبديَع يبي فَامحْي فَ َقاَل: إيّن ي  َوَسلرَم،  َعَلْيهي  النرِبي ي َصلرى هللا   إيىَل 

ل ه ، فَ َقاَل َرس ول  هللاي َصلر  ى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: فَ َقاَل: »َما عيْنديي«، فَ َقاَل َرج ل : اَي َرس وَل هللاي، َأاَن أَد لُّه  َعَلى َمْن ََيْمي
ْثل  َأْجري فَاعيليهي«»َمْن َدلر     .(2)أخرجه مسلم  َعَلى َخْْيٍ فَ َله  مي

 َباُب ِإَذا َتَصدََّق َعَلى اْبِنِه َوُهَو اَل َيْشُعُر
ْبني عن   ئْ   َمْعن  َفجي دي،  ْسجي

َ
امل فَ َوَضَعَها عيْنَد َرج ٍل يفي  َا،  هبي يَ َتَصدرق   َداَننيَْي  َأْخرََج  يَزييد   َأيبي  قَاَل: َكاَن  ت  يَزييَد، 

، َفَخاَصْمت ه  إيىَل َرس ولي اَّللري َصلرى هللا    َك أََرْدت  َا فَ َقاَل: َواَّللري َما إياير َا، فَأَتَ ي ْت ه  هبي َعَلْيهي َوَسلرَم، فَ َقاَل: »َلَك فََأَخْذِت 
   .(3)أخرجه البخاري َما نَ َوْيَت اَي يَزييد ، َوَلَك َما َأَخْذَت اَي َمْعن «

 ُثُبوِت َأْجِر اْلُمَتَصدِِّق، َوِإْن َوَقَعِت الصََّدَقُة ِفي َيِد َغْيِر َأْهِلَهااُب ب
َلَة بيَصَدَقٍة، َفَخرََج بيَصَدقَتيهي فَ َوَضَعَها  »َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، َعني النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل:   قَاَل َرج ل  أَلََتَصدرَقنر اللري ْ

َلَة َعَلى زَانيَيٍة، قَاَل: الله مر، َلَك احْلَْمد  َعَلى زَاني يفي   َيٍة، أَلََتَصدرَقنر بيَصَدَقٍة، يَدي زَانيَيٍة، فََأْصَبح وا يَ َتَحدرث وَن ت ص د يَق اللري ْ
ٍ ، فََأْصَبح وا يَ َتَحدرث وَن: ت ص د يَق َعلَ  ٍ ،  َفَخرََج بيَصَدقَتيهي فَ َوَضَعَها يفي يَدي َغيني ٍ ، قَاَل: الله مر، َلَك احْلَْمد  َعَلى َغيني ى َغيني

َساريٍق، فَ َقاَل:   أَلََتَصدرَقنر بيَصَدَقٍة، َفَخرََج بيَصَدقَتيهي فَ َوَضَعَها يفي يَدي َساريٍق، فََأْصَبح وا يَ َتَحدرث وَن: ت ص د يَق َعَلى
َ َفقييَل َله : أَمرا َصَدقَ ت َك فَ َقْد ق بيَلْت، أَمرا الزرانيَية   الله مر، َلَك احْلَْمد  َعَلى زَانيَيٍة، َوَعَلى َغيني ٍ  ، َوَعَلى َساريٍق، فَأ ِتي

ر يَ ْعَتبي  فَ ي  ْنفيق  ُميرا أَْعطَاه  هللا ، َوَلَعلر ال َا َعْن زياَنَها، َوَلَعلر اْلَغيني َا َعنْ فَ َلَعلرَها َتْسَتعيفُّ هبي « َسريقَتيهي   سراريَق َيْسَتعيفُّ هبي
   .(4) أخرجاه

 صدقة التطوع على الكافرباب 
ْي ا{. تعاىل قال  : }َوي ْطعيم وَن الطرَعاَم َعَلى ح ب يهي ميْسكيين ا َويَتييم ا َوَأسي

 
.  كما ذكره بعضهم«  ،عليها كان له مثلهاأعان  من  الطاعات  مجيع  » قال املناوي:    (1895صحيح مسلم )  ( 2843( صحيح البخاري )1) 

 . ( 114/ 6فيض القدير )

 . (1893صحيح مسلم )( 2) 

 (. 1422صحيح البخاري )( 3) 

ِبل قلبه؛ إذ    إشعار   «اللهم لك احلمد، على زانية »وقول املتصدق:  قال القرطِب:  (1022مسلم )( صحيح 1421( صحيح البخاري )4) 
  ظن أن صدقته ل توافق حمل ها، وأنر ذلك ل ينفعه، ولذلك كررر الصدقة، فلما علم هللا صحة نيته تقبلها منه، وأعلمه بفوائد صدقاته. 

 . (67/ 3املفهم ) . نت نية املتصدقس   مرضي ا، إذا حَ ويستفاد منه: صحرة الصدقة وإن ل توافق حمال  
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 َجاِرَيةالَدَقة صَّباُب ال
ْنَسان  انْ َقَطَع َعْنه  َعَمل ه  إيالر ميْن َثاَلثٍَة:  »َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، َأنر َرس وَل هللاي صلى هللا عليه وسلم قَاَل:   إيَذا َماَت اإْلي

تَ َفع  بيهي، أَْو َوَلٍد َصاليٍح يَْدع و َله    .(1)أخرجه مسلم «إيالر ميْن َصَدَقٍة َجارييٍَة، أَْو عيْلٍم ي  ن ْ
إينر ُميرا يَ ْلَحق  اْلم ْؤميَن ميْن َعَمليهي َوَحَسَناتيهي بَ ْعَد َمْوتيهي: عيْلم ا  »، قَاَل: قَاَل َرس ول  اَّللري َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم:  هَعنْ و 

ا بَ َناه ، أَْو   د  ا َصاحلي ا تَ رََكه ، َوم ْصَحف ا َوررثَه ، أَْو َمْسجي ْبني السربييلي بَ َناه ، أَْو هَنْر ا َأْجرَاه ، أَْو َصَدَقة  َنَشَره ، َوَوَلد  ت ا الي بَ ي ْ
   .(2) « أخرجه ابن ماجه َأْخَرَجَها ميْن َماليهي يفي صيحرتيهي َوَحَياتيهي، تْلَحق ه  ميْن بَ ْعدي َمْوتيهي 

 باب الصدقة عن الميت 
هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: إينر أ م يي افْ ت ليَتْت نَ ْفس َها، َوأَظ ن َُّها َلْو َتَكلرَمْت َتَصدرَقْت، َأنر َرج ال  قَاَل ليلنرِبي ي َصلرى    ،َعْن َعائيَشةَ و 

َها؟ قَاَل: »نَ َعْم« َها؟ قَاَل:   :، ويف لفٍظ ملسلمٍ (3)أخرجاه  فَ َهْل َِلَا َأْجر  إيْن َتَصدرْقت  َعن ْ فَليي َأْجر  َأْن أََتَصدرَق َعن ْ
 .»نَ َعْم«

 الندب إلى إخفاء الصدقةَباُب 
َوي َكف ير  َعْنك ْم   ْْي  َلك مْ قَاَل اَّللر  َعزر َوَجلر: }إيْن ت  ْبد وا الصرَدقَاتي فَنيعيمرا هيَي َوإيْن َت ْف وَها َوت  ْؤت وَها اْلف َقرَاَء فَ ه َو خَ 

ا تَ ْعَمل وَن َخبيْي  ميْن َسي يئ  . (4) {اتيك ْم َواَّللر  مبي

 
 . (1631صحيح مسلم )( 1) 

يَح، فَ َقْد قَاَل فييهي قال البيهقي:    (242سنن ابن ماجه )(  2)  اليفاني احْلَدييَث الصرحي َا اَل ُي  َوهيَي ََتَْمع  َما َوَرَدا بيهي    « إيالر ميْن َصَدَقٍة َجارييَةٍ »   : »َوُه 
 . (123/ 5شعب اإلميان ) ميَن الز ياَيَدةي« 

 . (1004)  صحيح مسلم  (1388( صحيح البخاري )3) 

أخب سبحانه عن أحوال املتصدقني لوجهه يف صدقاِتم، وأنره يثيبهم عليها إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة   قال ابن القيم:  (  4) 
مبديها بطالن   فقال: }إيْن ت  ْبد وا الصرَدقَاتي فَنيعيمرا هيَي{ أي: فنعم شيئ ا هي، وهذا مدح  ِلا موصوفة  بكوهنا ظاهرة  ِبدية . فال يتوهرم ،لوجهه 

 إخراجها. فال  أجره وثوابه، فيمنعه ذلك من إخراجها، وينتظر هبا زمن اإلخفاء فيفوت، وتعرتضه املوانع، وَيال بينه وبني قلبه، أو بينه وبني 
، وهذه كانت حال الصحابة رضي اَّللر عنهم. ُثر قال: }َوإيْن َت ْف وَها َوت  ْؤت وَها اْلف َقرَاَء    يؤخ ْر صدقة العالنية بعد حضور وقتها إىل وقت السر 

. ول ل تقييده تعاىل اإلخفاَء ِبيتاء الفقراء خاصرة  للمنفق من إظهارها وإعالهنا. وأتمر   خْي    فَ ه َو َخْْي  َلك ْم{ فأخب أنر إعطاَءها الفقْي يف خفيةٍ 
أو غْي ذلك. وأمرا إيتاؤها    وإجراء هنرٍ   وبناءي قنطرةٍ   لكم، فإنر من الصدقة ما ال ميكن إخفاؤها، كتجهيز جيشٍ خْي  فهو  َتفوها  وإن  يقل:  

وإقامته مقام الفضيحة، وأن يرى الناس أنر يده هي اليد السفلى، وأنره  رت عليه، وعدم َتجيله بني الناس  الفقراء ففي إخفائها من الفوائد: السر 
وطلب    فقْي ال شيء له، فيزهدون يف معاملته ومعاوضته. وهذا قدر  زائد من اإلحسان إليه مبجررد الصدقة، مع تضم نه اإلخالَص وعدَم املرااية

، وأثىن على    ومن هذا مدح النِبُّ صلى اَّللر عليه وسلم   الناس.احملمدة من الناس. فكان إخفاؤها للفقْي خْي ا من إظهارها بني  صدقة السر 
بذلك  فاعلها، وأخب أنره أحد السبعة الذين هم يف ظل ي عرش الرمحن يوم القيامة. وِلذا جعله سبحانه خْي ا للمنفق، وأخب أنره يكفر عنه  

 . ( 818/ 2طريق اِلجرتني ) .  اتكم، فإنره مبا تعملون خبْي اإلنفاق من سيئاته. وال ُيفى عليه سبحانه أعمالكم وال ني
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َعة  ي ظيلُّه م  اَّللر  تَ َعاىَل يفي ظيل يهي يَ ْوَم الَ ظيلر إيالر ظيلُّه  »َعْن َأيبي ه َريْ َرَة، َعني النرِبي ي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم قَاَل:  و   « َسب ْ
َال ه  َما ت  ْنفيق  ميَيين ه  َوَرج ل  َتَصدرَق وذكر منهم: »  . (1) « أخرجاهبيَصَدَقٍة فََأْخَفاَها َحَّتر الَ تَ ْعَلَم ِشي

، َعني النرِبي ي َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم، قَاَل:  و  َثالَثَة  َي يب ُّه م  اَّللر ، َوَثالَثَة  ي  ْبغيض ه م  اَّللر ، فََأمرا الرذييَن َي يب ُّه م  »َعْن َأيبي َذرٍ 
نَ ه ْم َفَمنَ ع وه ، فَ تَ  َنه  َوبَ ي ْ َّللري َولَْ َيْسَأِْل ْم بيَقرَابٍَة بَ ي ْ َْعَياهنييْم فَأَ اَّللر ، فَ َرج ل  أََتى قَ ْوم ا َفَسَأَِل ْم ِبي رًّا الَ َخلرَف َرج ل  ِبي ْعطَاه  سي

َأَحبر  الن رْوم   إيَذا َكاَن  َلتَ ه ْم َحَّتر  لَي ْ َسار وا  َوقَ ْوم   أَْعطَاه ،  َوالرذيي  إيالر اَّللر ،  بيَعطييرتيهي  نَ زَل وا يَ ْعَلم   بيهي  ي  ْعَدل   إيلَْيهيْم ُميرا   
ل و   ، َوَرج ل  َكاَن يفي َسرييرٍة فَ َلقيَي الَعد ور فَ ه زيم وا َوأَقْ َبَل بيَصْدريهي فَ َوَضع وا ر ء وَسه ْم، فَ َقاَم َأَحد ه ْم يَ َتَملرق يني َويَ ت ْ آاَيِتي

، َوالَفقيْي  اْلم ْختَ  ُّ الظرل وم  َحَّتر ي  ْقَتَل أَْو ي  ْفَتَح َله ، َوالثرالَثَة  الرذييَن ي  ْبغيض ه م  اَّللر ، الشرْيخ  الزراّني ، َوالَغيني « أخرجه ال 
 . (2)، وأقره الذهِبحلاكمواابن حبان و ابن خزمية و  ، وصححه الرتمذيالنسائيو ي الرتمذ

 للَمصلحِةِإْعَلاِن الصََّدَقِة  َباب
رًّا َوَعاَلنيَية  فَ َله ْم َأْجر ه ْم عيْنَد َرهب ييْم  قال هللا تعاىل: } للرْيلي َوالن رَهاري سي َواَل َخْوف  َعَلْيهيْم َواَل  الرذييَن ي  ْنفيق وَن أَْمَواَِل ْم ِبي

 {.ه ْم ََيَْزن ونَ 
رًّا َوَعاَلنيَية  ميْن قَ بْ و  َ يَ ْوم  الر بَ ْيع   قال: }ق ْل ليعيَباديَي الرذييَن آَمن وا ي قييم وا الصراَلَة َوي  ْنفيق وا ُميرا َرَزقْ َناه ْم سي لي َأْن ََيِْتي

 .} اَلل   فييهي َوالَ خي
َفَجاَءه  قَ ْوم  ح َفاة  ع َراة  َم َْتايبي الن يَماري أَوي اْلَعَباءي،  ،  نرا عيْنَد َرس ولي هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرمَ َجرييٍر، قَاَل: ك    َعنو 

، فَ َتَمعرَر َوْجه  َرس ولي هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم ليَما رََأى هبييْم ميَن اْلَفاَقةي  ، َفَدَخَل ُث ر َخرََج، فََأَمَر م تَ َقل يديي السُّي وفي
َدةٍ بياَلال  فََأذرَن َوأَقَاَم، َفَصلرى ُث ر َخَطَب فَ َقاَل: }اَي أَي َُّها النراس  ات رق وا َربرك م  الرذيي َخَلَقك ْم مينْ  َوَخَلَق    نَ ْفٍس َواحي

ن ْه َما ريَجاال  َكثيْيا  َونيَسآء  َوات ر  َها َزْوَجَها َوَبثر مي ن ْ َ الرذيي َتَسآَءل وَن بيهي َواأْلَْرَحاَم  مي إينر هللاَ َكاَن َعَلْيك ْم َرقييب ا{  ق وا اَّللر
 ميْن دييَناريهي، ميْن ديْرُهَيهي،  َواآْليََة الرِتي يفي احلَْْشري: }ات رق وا هللَا َوْلتَ ْنظ ْر نَ ْفس  َما َقدرَمْت ليَغٍد َوات رق وا هللَا{ »َتَصدرَق َرج ل  

ق ي ََتَْرٍة« قَاَل: َفَجاَء َرج ل  ميَن اأْلَْنَصاري بيص ررٍة »  -َحَّتر قَالَ   -«ْن ثَ ْوبيهي، ميْن َصاعي ب  ر يهي، ميْن َصاعي ََتْريهي مي  َوَلْو بيشي
، َحَّتر رَأَْيت    تَ َتابََع النراس  َها، بَْل َقْد َعَجَزْت، قَاَل: ُث ر  ز  َعن ْ تَ ْعجي َكْوَمنْيي ميْن طََعاٍم َوثيَياٍب، َحَّتر َكاَدْت َكفُّه  

هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َمْن   رَأَْيت  َوْجَه َرس ولي هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم يَ تَ َهلرل ، َكأَنره  م ْذَهَبة ، فَ َقاَل َرس ول  هللاي َصلرى
ْساَلمي س نرة  َحَسَنة ، فَ َله  َأْجر هَ  ْم َشْيء ، َسنر يفي اإْلي َا بَ ْعَده ، ميْن َغْْيي َأْن يَ ن ْق َص ميْن أ ج وريهي ا، َوَأْجر  َمْن َعميَل هبي

ْن َغْْيي  َا ميْن بَ ْعديهي، مي ْساَلمي س نرة  َسي يَئة ، َكاَن َعَلْيهي ويْزر َها َوويْزر  َمْن َعميَل هبي ْم َوَمْن َسنر يفي اإْلي ْن أَْوزَاريهي  َأْن يَ ن ْق َص مي
   .(3)أخرجه مسلم ء «َشيْ 

 
 (. 1031( ومسلم )1423( صحيح البخاري )1) 
 . ( 2532( املستدرك حلاكم )3349( صحيح ابن حبان )2456( صحيح ابن خزمية )1615( سنن النسائي )2568الرتمذي )  جامع(  2) 
 . احْلَاَجَة هبييمْ ذيْكر  َما ي ْسَتَحبُّ ليْْليَمامي س َؤاَل َرعييرتيهي الصرَدَقَة َعَلى اْلف َقرَاءي إيَذا َعليَم وترجم عليه ابن حبان:   (1017( صحيح مسلم )3) 
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 َباُب َفْضِل َمْن َأْنَظَر ُمْعِسًرا َأْو َوَضَع َعْنُه
، فَ َقاَل: آَّللري؟ َعْن َعْبدي هللاي ْبني َأيبي قَ َتاَدَة، َأنر َأَِب قَ َتاَدَة، طََلَب َغريمي ا َله ، فَ تَ َواَرى َعْنه  ُث ر َوَجَده ، فَ َقالَ  ر  : إيّن ي م ْعسي

َيه  هللا  ميْن ك رَ قَاَل: آَّللري؟   : »َمْن َسرره  َأْن ي  ْنجي بي يَ ْومي قَاَل: فَإيّن ي مسَيْعت  َرس وَل هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم، يَ ق ول 
ٍر، أَْو َيَضْع َعْنه «   . (1) أخرجه مسلم اْلقيَياَمةي، فَ ْلي  نَ ف يْس َعْن م ْعسي

يَ ْوَم »قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم:    ،َعْن َأيبي ه َريْ َرةَ و  ر ا، أَْو َوَضَع لَه ، َأظَلره  اَّللر   َمْن أَْنظََر م ْعسي
هي يَ ْوَم الَ ظيلر إيالر ظيلُّه   يح  َغرييب  ميْن َهَذا الالرتمذي، وقال:  أخرجه    « القيَياَمةي ََتَْت ظيل ي َعْرشي    .(2) َوْجهي َحَسن  َصحي

ر ا فَ َله  »قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى اَّللر  َعَلْيهي َوَسلرَم:    وعن ب ريدة، بيك ل ي يَ ْوٍم َصَدَقة  قَ ْبَل َأْن َيَيلر   َمْن أَْنظََر م ْعسي
ثْ َلْيهي َصَدقَة    . (3)رجه أمحد، وصححه احلاكم، وأقره الذهِبأخ« الدرْين ، فَإيَذا َحلر الدرْين  فَأَْنظََره  فَ َله  بيك ل ي يَ ْوٍم مي

 باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
َْرأَة  

ُّ َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »إيَذا أَنْ َفَقتي امل َها، قَاَلْت: قَاَل النرِبي َي اَّللر  َعن ْ  ميْن طََعامي بَ ْيتيَها َغْْيَ َعْن َعائيَشَة َرضي
َدٍة َكاَن َِلَا   يَ ن ْق ص  بَ ْعض ه ْم َأْجَر بَ ْعٍض م ْفسي ْثل  َذليَك، الَ  َا َكَسَب، َوليْلَخازيني مي َها مبي َا أَنْ َفَقْت، َوليَزْوجي َأْجر َها مبي

ئ ا«  . (4) أخرجاه َشي ْ
 يتصدق بجميع ماله منباب ما جاء في

 ، َق، فَ َواَفَق َذليَك َماال  عيْنديي،  : أََمَراَن َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  قال َعْن ع َمَر ْبَن اخلَْطرابي َعَلْيهي َوَسلرَم يَ ْوم ا َأْن نَ َتَصدر
، فَ َقاَل َرس ول  اَّللري َصلرى هللا   ْئت  بينيْصفي َمايلي : اْليَ ْوَم َأْسبيق  َأَِب َبْكٍر إيْن َسبَ ْقت ه  يَ ْوم ا، َفجي  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َما فَ ق ْلت 

َْهليَك؟« ثْ َله ، قَاَل: َوأََتى أَب و َبْكٍر بيك ل ي َما عيْنَده ، فَ َقاَل َله  َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوسَ أَبْ َقْيَت ألي : مي لرَم: ، ق  ْلت 
ا أَبَد  َشْيٍء  إيىَل  أ َسابيق َك  اَل   : ق  ْلت  َوَرس ولَه ،   َ اَّللر َِل م   أَبْ َقْيت   قَاَل:  َْهليَك؟«  ألي أَبْ َقْيَت  أخر »َما  داود .  أبو  جه 

يح   والرتمذي، وقال:    .(5) َهَذا َحدييث  َحَسن  َصحي
 َرج ل  مبييْثلي بَ ْيَضٍة ميْن َذَهٍب، فَ َقاَل: اَي َرس وَل اَّللري، خ ْذَها َفهيَي َصَدَقة ، َما أَْمليك  َغْْيََها،   ، قَاَل: َجاءَ َعْن َجابيرٍ و 

: َهذيهي َصَدَقة ، ُث ر يَ ْقع د  »:  ، وقالهللا  َعَلْيهي َوَسلرمَ َرس ول  اَّللري َصلرى    فََأْعَرَض َعْنه   ، فَ يَ ق ول  َا مَيْليك  ََيِْتي َأَحد ك ْم مبي
غيىن   َظْهري  َعْن  َما َكاَن  الصرَدَقةي  َخْْي   النراَس،  داودأخرجه    «َيْسَتكيفُّ  حبان  أبو  وابن  ابن خزمية  ، وصححه 

 
 . (1563صحيح مسلم )( 1) 

 . (327/ 2لصحيح املسند )ا (1053/ 2صحيح اْلامع ) وصححه األلباّن والوادعي.    (1306)جامع الرتمذي  ( 2) 

 . ( 137/ 1الصحيح املسند ) ( 170/ 1الصحيحة ). وصححه األلباّن والوادعي( 2225املستدرك ) (23046مسند أمحد )( 3) 

  ، اأْلَْجري يفي  م َشاريك   الطراَعةي  »اْلم َشاريَك يفي   (: 111/  7) مسلمٍ شرح  يفالنووي  قال  (1024( صحيح مسلم )1441البخاري )( صحيح 4) 
بيهي َأْجر    :َوَمْعىَن اْلم َشارََكةي  َه  يفي َأْجريهي   ،َأنر َله  َأْجر ا َكَما ليَصاحي ََذا ثَ َواب     ، اْلم َشارََكة  يفي َأْصلي الث رَوابي َواْلم رَاد    ،َولَْيَس َمْعَناه  َأْن ي  زَامحي فَ َيك ون  ِلي

ََذا ثَ َواب   َا َأْكثَ رَ  ، َوِلي  . « َواَل يَ ْلَزم  َأْن َيك وَن ميْقَدار  ثَ َواهبييَما َسَواء   ،َوإيْن َكاَن َأَحد ُه 

 . ( 3675) جامع الرتمذي  ( 1678سنن أيب داود )( 5) 
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   .(1)واحلاكم
َعَلى اْلَغاِرِس ِبَكْتِبِه الصََّدَقَة ِعْنَد َأَكِل َشْيٍء ِمْن تعالى اللَِّه  ِذْكر َتَفضُِّلباب 

 ِةَثَمرال
ْنه  لَه  َعْن َجابيٍر، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاي َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم: »َما ميْن م ْسليٍم يَ ْغريس  َغْرس ا إيالر َكاَن مَ  ا أ كيَل مي

ْنه  فَ ه َو َله  َصَدَقة ، َوَما َأَكَلتي الطرْْي  فَ ه َو َله  َصَدَقة ،  َصَدَقة ، َوَما س ري  ْنه  َله  َصَدَقة ، َوَما َأَكَل السرب ع  مي َواَل َق مي
 . (2)اْلقيَياَمةي«إيالر َكاَن َله  َصَدَقة  إيىَل يَ ْومي ، ويف روايٍة: »أخرجه مسلم يَ ْرَزؤ ه  َأَحد  إيالر َكاَن َله  َصَدَقة «

 الصدقة في المسجدباب 
ر َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم أََمَر ميْن ك ل ي َجاد ي َعْشَرةي أَْوس قٍ   ميَن الترْمري، بيقيْنٍو ي  َعلرق  يفي َعْن َجابيري ْبني َعْبدي اَّللري، »َأنر النرِبي

دي ليْلَمَساكينيي«  . (3)وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكمأخرجه أمحد وأبو داود،  اْلَمْسجي
 (َوَلا َتَيمَُّموا اْلَخِبيَث ِمْنُه ُتْنِفُقوَن) :َقْوله َعزَّ َوَجلَّ باب

ت ْم َوُميرا َأْخَرْجَنا َلك ْم ميَن اأْلَْرضي    ايَ : }تبارك امسه  قال َواَل تَ َيمرم وا أَي َُّها الرذييَن آَمن وا أَْنفيق وا ميْن طَي يَباتي َما َكَسب ْ
يد   ذييهي إيالر َأْن ت  ْغميض وا فييهي َواْعَلم وا َأنر اَّللرَ َغينيٌّ محَي خي ْنه  ت  ْنفيق وَن َوَلْست ْم ِبي  . {اخْلَبييَث مي

َد وَ و  َنا َرس ول  اَّللري َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم اْلَمْسجي بيَيديهي َعَصا، َوَقْد َعلرَق َرج ل  َعْن َعْوفي ْبني َماليٍك، قَاَل: َدَخَل َعَلي ْ
َْطَيَب مي  ْلَعَصا يفي َذليَك اْلقيْنوي، َوقَاَل: »َلْو َشاَء َربُّ َهذيهي الصرَدَقةي َتَصدرَق ِبي َها« قَ َنا َحَشف ا، َفطََعَن ِبي . أخرجه ن ْ

 . (4)أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم
 ةباب الصدقة عند التوب

{تعاىل قال  . (5): }أَلَْ يَ ْعَلم وا َأنر اَّللرَ ه َو يَ ْقَبل  الت رْوبََة َعْن عيَباديهي َوََيْخ ذ  الصرَدقَاتي
: اَي َرس وَل اَّللري، إينر ميْن تَ ْوَبِتي َأْن َأَْنَليَع ميْن َمايلي َصَدَقة  إيىَل اَّللري، َوإيىَل َرس وليهي الَ قأنه  َكْعب ْبن َماليٍك،  وعن  

ك  َسهْ  : فَإيّن ي أ ْمسي ْك َعَلْيَك بَ ْعَض َماليَك، فَ ه َو َخْْي  َلَك«، ق  ْلت  ميي الرذيي  َصلرى هللا  َعَلْيهي َوَسلرَم؟ قَاَل: »أَْمسي

 
 (. 1507املستدرك ) ( 3372صحيح ابن حبان )   (2441صحيح ابن خزمية )  ( 1673سنن أيب داود )( 1) 

 . (1552( صحيح مسلم )2) 

 (. 1523املستدرك ) ( 3289صحيح ابن حبان )   (2469صحيح ابن خزمية )  ( 1662( سنن أيب داود )3) 

(  6774ابن حبان )( صحيح  2467( صحيح ابن خزمية )2493( سنن النسائي ) 1608( سنن أيب داود )23998(مسند أمحد )4) 
 (: إسناده قوي. 1/516( وقال ابن حجٍر يف فتح الباري )8310املستدرك )

َ ه َو    ؛ اا مشروع  للتطهر من ذنبه: كان ذلك حسن    إذا َتب العبد وأخرج من ماله صدقة  قال ابن تيمية: »(  5)  قال تعاىل: }أََلْ يَ ْعَلم وا َأنر اَّللر
الت رْوبََة َعْن عيَبادي  النِب  يَ ْقَبل   { وقال  َوََيْخ ذ  الصرَدقَاتي النار)  : هي  الفتاوى )  . (الصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء  /  11َمموع 

552) . 
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 .  (1) . أخرجاه ْيَبَ ِبيَ 
 واحلمد هلل رب العاملني.  ، هع  سر مجْ تيما  -بفضل هللا -وإىل هنا انتهى     

  

 
  ( 737/  3زاد املعاد ).  التوبة عند  الصدقة  استحباب  قال ابن القيم وابن حجٍر: فيه    ( 2769صحيح مسلم )(  2757( صحيح البخاري )1) 

 . (124/ 8فتح الباري )
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 15 ................................................... ابب الصدقة ِف األوقات الفاضلة 

 15 ....................................................... ابب الصدقة ِف وقت اْلاجة 

 16 ........................................ ابب فضل من أعان بصدقته على عمل صالح 

 16 .............................................. اَبُب ِإَذا َتَصدََّق َعَلى ابِْنِه َوُهَو الَ َيْشُعرُ 

ِق، َوِإْن َوقَ َعِت الصََّدَقُة ِف َيِد َغْْيِ َأْهِلَها   16 ...................... ابُب ثُ ُبوِت َأْجِر اْلُمَتَصدِ 

 16 ..................................................... الكافر ابب صدقة التطوع على 

 17 ................................................................ ابُب الصََّدَقة اْلَارِيَة 

 17 ............................................................. ابب الصدقة عن امليت

 17 ...................................................... ندب إل إخفاء الصدقةاَبُب ال

 18 ...................................................... اَبب ِإْعََلِن الصََّدَقِة للَمصلحةِ 

 19 ............................................. اَبُب َفْضِل َمْن أَْنَظَر ُمْعِسراا َأْو َوَضَع َعْنهُ 

 19 .................................................. ابب املرأة تتصدق من بيت زوجها

 19 ............................................... ابب ما جاء فيمن يتصدق جبميع ماله

 20 ........ ابب ِذْكر تَ َفضُِّل اَّللَِّ تعال َعَلى اْلَغاِرِس ِبَكْتِبِه الصََّدَقَة ِعْنَد َأَكِل َشْيءح ِمْن الَثَمرةِ 

 20 ............................................................ ابب الصدقة ِف املسجد 

 20 ................................. ابب قَ ْوله َعزَّ َوَجلَّ: )َواَل تَ َيمَُّموا اْْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن( 

 20 ............................................................ ة ابب الصدقة عند التوب

 
 


