اﻟﺼﺪﻗﺔ
ﻋﻨﻮان
اﻟﺴﻌﺎدة
إﻋﺪاد  /ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻷﺷﻮل

ﻓﺎﺋﺪة

94

الصدقة عنوان السعادة
من اصدارات قطر الخيرية ©
www.qcharity.org
هاتف )+974( 44667711
فاكس )+974( 44667733
إعداد
ّ
عبدالله األشول
اإلخراج الفني
حافظ محمد علي
اليسمح بنسخ أي جزء من هذا
الكتاب بأي وسيلة من وسائل
النسخ وبأي شكل كان أال بإذن
خطي من قطر الخيرية.

﴿ المقدمة ﴾

بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعني وبعد:
فإن الصدقة وبذل املال للمحتاجني ،من أعظم وأهم شعائر الدين اإلسالمي
ومحاسنه ،ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة كثيرة جداً ،يف بيان مكانتها
ومراتبها؛ شأنها شأن سائر شعائر الدين العظيمة.
وقد نوعت الشريعة مراتب اإلنفاق ،فجعلت أعالها مرتب ًة أداء الزكاة ،وجعلتها
أحد أركان اإلسالم اخلمسة وفرائضه الالزمة ،وحقاً من احلقوق التي ال بد منها
للفقراء واملساكني واحملتاجني ،وزيادة يف تأكيد تلك املعاني شرع اهلل تعالى تكمي ً
ال
للزكاة نوافل الصدقة ،وهي أنواع كثيرة تشكل يف مجموعها مع الزكاة أعظم نظم
التكافل االجتماعي بني أفراد املجتمع؛ بحيث تصبح الصدقة صف ًة ذاتية للفرد
واملجتمع.
وقد علم بالتجارب والعادات أن الصدقة قرينة اخلير ،كما أنها من أعظم الركائز
احلضارية للمجتمعات الراقية ،فأميا بلد أو مجتمع انتشرت فيه الصدقة واتصف
بها أفراده ،ساد بينهم احلب والوئام ..والتراحم ..واخلير ..فهي عنوان السعادة
للمجتمعات ،وإن مجتمعاً يجوع ويعرى وميرض بعض أفراده ويف وسع بقية ذلك
املجتمع أن يشبعوا جوعتهم ،وأن يكسوا عاريهم ويعاجلوا مريضهم ،ويعطفوا عليهم،
ويعطوهم ما يحقق لهم احلياة الكرمية ،لهو مجتمع فاقد ملعاني الرقي احلضاري،
والتي من أهمها وأعظمها رحمة اخللق واالحسان إليهم ،فكيف إذا علمنا أن
للصدقة والبذل واإلحسان إضاف ًة إلى ما سبق ،ثماراً وعواقب جميلة تعود على
املتصدق الذي يبذل ماله ،قبل املسكني واحملتاج الذي يعطيه!!
تلك الثمار اجلميلة ب ّينتها نصوص القرآن الكرمي وسنة نبينا محمد صلى اهلل عليه
وسلم؛ وفيما سيأتي بيان ملا تيسر جمعه منها.

الصدقة
ثمار ّ
وفضائلها
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الصدقة
ّ
رهان
ُب
ُ
صدق
ِ
اإليمان
ِ
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

ِنا ْالُؤْمِ نُو َن ا َّلذِ ي َن ِإ َذا ذُكِ ر َّ
اللُ
{ إ َّ َ
َ
ميا ًنا َو َعلَىٰ َر ِّبهِ ْم يَتَ َو َّكلُو َن * ا َّلذِ ي َن
َو ِجل َ ْت ُقلُوبُ ُه ْم َو ِإ َذا تُ ِل َي ْت َعلَيْهِ ْم آيَاتُ ُه زَا َدتْ ُه ْم ِإ َ
ما َر َز ْقنَا ُه ْم يُنفِ قُو َن  أُولئ َ
ات
ِك ُه ُم ْالُؤْمِ نُو َن َح ًّقا َّل ُه ْم َد َر َج ٌ
الص َلةَ َو ِ َّ
يُقِ ي ُمو َن َّ
مي }
ِعن َد َر ِّبهِ ْم َو َمغْفِ َرةٌ َورِ ْز ٌق َكرِ ٌ
األنفال ()4-2

قال اهلل تعالى:

وه ُك ْم قِ َب َل ْال َ ْشرِ قِ َو ْال َ ْغرِ ِب َولَكِ َّن الْ ِب َّر َم ْن آ َم َن ب َّ ِ
ِالل
س الْ ِب َّر أَ ْن تُ َولُّوا ُو ُج َ
{ لَيْ َ
ني َوآتَى ْالَا َل َعلَى ُح ِّبهِ َذوِ ي الْ ُق ْربَى
َوالْ َي ْو ِم ْال ِخرِ َو ْال َ َل ِئ َكةِ َوالْكِ ت ِ
َاب َوال َّن ِب ِّي َ
الص َلةَ َوآتَى
ني َو ِف ال ِّر َق ِ
السا ِئ ِل َ
َوالْيَتَا َمى َو ْال َ َساكِ َ
اب َوأَ َقا َم َّ
السبِيلِ َو َّ
ني َوابْ َن َّ
ني
الصابِرِ ي َن ِف الْبَ ْأ َساءِ َو َّ
الض َّراءِ َو ِح َ
ال َّز َكاةَ َو ْالُو ُفو َن ِب َع ْهدِ ِه ْم ِإ َذا َع َ
اه ُدوا َو َّ
ص َد ُقوا َوأُولَئ َ
الْ َب ْأ ِس أُولَئ َ
ِك ُه ُم ْال ُ َّتقُون َ}
ِك ا َّلذِ ي َن َ
البقرة ()177

وقال :

( والصدقة برهان )
رواه مسلم
اصدارات قطر الخيرية
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الصدقة
ّ
سبب
ٌ
للهداية
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل عز وجل:

{ الم  َذل َ
ني 
دى ِلل ْ ُمتَّقِ َ
َاب ال َريْ َب فِ يهِ ُه ً
ِك الْكِ ت ُ
ما َر َز ْقنَا ُه ْم يُنْفِ قُون }
الصالةَ َو ِ َّ
ا َّلذِ ي َن يُؤْمِ نُو َن بِالْ َغيْ ِب َويُقِ ي ُمو َن َّ
البقرة ()3-1

اصدارات قطر الخيرية
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الصدقة
ّ
ضمان لدوام
النعم

15

الصدقة عنوان السعادة

ومنعها يؤدي إلى انقطاع النعم وحتولها،
روى الطبراني يف الكبير واألوسط عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال:
قال رسول اهلل :

{ إن هلل أقواماً اختصهم بالنعم ملنافع العباد ،يقرهم فيها ما بذلوها ،فإذا
منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم }
ويف رواية للطبراني

{ إن هلل عند أقوام نعما يقرها عندهم ما كانوا يف حوائج الناس ما لم ميلوا
فإذا ملوا نقلها إلى غيرهم }
حسنه األلباني يف صحيح الترغيب

اصدارات قطر الخيرية
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الصدقة
ّ
ٌ
نجاة
يوم
القيامة
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

ما َر َز ْقنَا ُك ْم
{ يَا أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن آَ َمنُوا أَنْفِ قُوا ِ َّ
اع ٌة
مِ ْن َقبْلِ أَ ْن يَ ْأت َِي يَ ْو ٌم َل بَيْ ٌع فِ يهِ َو َل خُ لَّ ٌة َو َل َش َف َ
َوالْ َكافِ ُرو َن ُه ُم َّ
الظ ِالُو َن }
البقرة ()254

وقال عز وجل:

{ ُقل ِّلعِ بَادِ َي ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا ْ
الص َ
ما َر َز ْقنَا ُه ْم ِس ّراً َو َعال ِنيَ ًة
الةَ َويُنفِ قُوا ْ ِ َّ
يُقِ ي ُموا ْ َّ
ِّمن َقبْلِ أَن يَ ْأت َِي يَ ْو ٌم َّال بَيْ ٌع فِ يهِ َوالَ ِخ َ
ال ٌل }
إبراهيم ()31

وعن أبي قتادة رضي اهلل عنه ،عن النبي  قال:

( من سره أن ينجيه اهلل من كرب يوم القيامة
فلينفس عن معسر أو يضع عنه )
رواه مسلم

اصدارات قطر الخيرية
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ّ
ٌ
طهارة
للقلب
والمال
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

ص َد َق ًة ت َُط ِ ّه ُر ُه ْم َوتُز ِ َّكيهِ ْم بِها
{ خُ ْذ مِ ْن أَ ْموالِهِ ْم َ
صالت ََك َس َك ٌن لَ ُه ْم
ص ِ ّل َعلَيْهِ ْم ِإ َّن َ
َو َ
َ
ّ
ُ
َوالل َسمِ ي ٌع َعلِيم ٌ }
التوبة ()103

عن قيس بن أبي غرزة رضي اهلل عنه قال :كنا نسمى يف عهد رسول اهلل 
السماسرة ،فمر بنا رسول اهلل  فسمانا باسم هو أحسن منه ،فقال:

( يا معشر التجار! إن البيع يحضره اللغو واحللف فشوبوه بالصدقة )
رواه أحمد وأبو داود ،والترمذي والنسائي وابن ماجة ،وصححه األلباني يف صحيح اجلامع

اصدارات قطر الخيرية
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الصدقة
ّ
ماحية
للذنوب
واآلثام
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

{ أَلَم يَعلَموا أَ َّن َّ َ
الص َد ِ
قات
الل ُه َو يَ ْقبَ ُل ال ّتَ ْوبَ َة َع ْن ِعبادِ ِه َويَ ْأخُ ُذ َّ
ْ ْ ُ
َ
َ
ّ
َ
اب ال َّر ِحي ُم }
َوأ َّن الل ُه َو ال ّتَ َّو ُ
التوبة ()104

وقال تعالى

َّ ُ
الص َلةَ َوآتَيْتُ ُم ال َّز َكاةَ َوآ َمنتُم ِب ُر ُسلِي
{ َو َقا َل الل ِإ ِّني َم َع ُك ْم لَ ِئ ْن أَ َق ْمتُ ُم َّ
ضتُم َّ َ
َو َع َّز ْر ُ ُ
الل َق ْر ً
ضا َح َسنًا َّل ُ َك ِّف َر َّن َعن ُك ْم َس ِّيئَا ِت ُك ْم َو َلُ ْد ِخل َ َّن ُك ْم
تو ُه ْم َوأَ ْق َر ْ ُ
ترِ ي مِ ن َ ْ
َّات َ ْ
َجن ٍ
ت ِت َها ْالَنْ َها ُر }
املائدة ()12

وجاء يف حديث معاذ بن جبل الطويل ،قول النبي :

( ..والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار )
رواه الترمذي وصححه األلباني يف صحيح الترغيب.

وثبت يف الصحيحني عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل  قال:

( بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل
فنزعت موقها فسقته فغفر لها به )
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية معلقا على قصة هذه املرأة:
اصدارات قطر الخيرية

( فهذا ملا حصل يف قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك )
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الصدقة
ّ
ٌ
وقاية
من البخل
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

َّ َ
اس َم ُعوا َوأَ ِطي ُعوا َوأَنفِ قُوا َخيْراً ِّلَنف ُِس ُك ْم َو َمن يُو َق
است ََط ْعتُ ْم َو ْ
{ َفا َّتقُوا الل َما ْ
ُش َّح نَف ِْسهِ َفأُ ْولَئ َ
ِك ُه ُم ْال ُ ْفل ُِحو َن }
التغابن ()16

وقال اهلل تعالى:

ُوعا  َو ِإ َذا َم َّس ُه ْ َ
وعا  ِإ َذا َم َّس ُه َّ
ُوعا
اليْ ُر َمن ً
الش ُّر َجز ً
نسا َن خُ ِل َق َهل ُ ً
{ إ َِّن ْ ِ
ال َ
ص َلتِهِ ْم َدا ِئ ُمو َن  َوا َّلذِ ي َن ِف أَ ْم َوالِهِ ْم َحقٌّ
صلِّ َ
ني  ا َّلذِ ي َن ُه ْم َعلَىٰ َ
 إ َِّل ْال ُ َ
لسا ِئلِ َو ْ َ ْ
وم }
َّم ْعلُو ٌم * ِّل َّ
ال ُر ِ
املعارج ()24-19

اصدارات قطر الخيرية
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الصدقة
ّ
ٌ
طهارة من
البغضاء
والمحرمات
ُ

25

الصدقة عنوان السعادة

فإخراج املال وبذله للفقراء رفعة إلى منازل الكرماء
وجناةٌ من الشح والبخل الداعي إلى سفك الدماء واستحالل احملرمات ألجل املال،
ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد اهلل ،قال:
قال رسول اهلل :

( اتقوا الظلم ،فإن الظلم ظلمات يوم القيامة،
واتقوا الشح ،فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم
واستحلوا محارمهم )

اصدارات قطر الخيرية
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الصدقة
ّ
مفتاح النجاح
ُ
والفالح
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

{ َق ْد أَ ْفل َ َح ْالُؤْمِ نُو َن 
ص َلتِهِ ْم َخ ِ
اش ُعو َن 
ا َّلذِ ي َن ُه ْم ِف َ
ضو َن 
َوا َّلذِ ي َن ُه ْم َعنِ اللَّ ْغوِ ُم ْعرِ ُ
َوا َّلذِ ي َن ُه ْم لِل َّز َكا ِة َف ِ
اعلُونَ}
املؤمنون ()4-1

اصدارات قطر الخيرية
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الصدقة
ّ
أمنية ماقبل
الموت
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

{ َوأَنْفِ قُوا مِ ْن ما َر َز ْقنا ُك ْم
ص َّد َق
مِ ْن َقبْلِ أَ ْن يَ ْأت َِي أَ َح َد ُك ُم ْال َ ْو ُت َفيَقُو َل َر ِ ّب لَ ْوال أَ َّخ ْرتَنِي إِلى أَ َج ٍل َقرِ ٍ
يب َف َأ َّ
الص ِ ِ
ني }
ال َ
َوأَ ُك ْن مِ َن َّ
املنافقون ()١٠

اصدارات قطر الخيرية
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ّ
أمان من
ٌ
الخوف
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

{ ا َّلذِ ي َن يُنْفِ قُو َن أَ ْم َوالَ ُه ْم ِف َسبِيلِ َّ ِ
الل
ثُ َّم َل يُتْ ِب ُعو َن َما أَنْ َفقُوا َم ّنًا َو َل أَ ًذى
لَ ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِعنْ َد َر ِّبهِ ْم
َو َل َخ ْو ٌ
ف َعلَيْهِ ْم َو َل ُه ْم يَ ْح َزنُو َن }
البقرة ()262

ويقول تعالى:

{ ا َّلذِ ي َن يُنْفِ قُو َن أَ ْم َوالَ ُه ْم بِاللَّيْلِ َوال َّن َهارِ ِس ًّرا
َو َع َل ِنيَ ًة َفل َ ُه ْم أَ ْج ُر ُه ْم ِعنْ َد َر ِّبهِ ْم َو َل َخ ْو ٌ
ف
َعلَيْهِ ْم َو َل ُه ْم يَ ْح َزنُو َن }
البقرة ()٢٧٤

اصدارات قطر الخيرية
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الصدقة
ّ
ٌ
زيادة في
الرزق
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

{ ُق ْل إ َِّن َر ِّبي يَبْ ُس ُ
ط ال ِّر ْز َق ِل َ ْن يَ َشاءُ مِ ْن
ِعبَادِ ِه َويَقْدِ ُر لَ ُه
َو َما أَنْ َف ْقتُ ْم مِ ْن َش ْيءٍ َف ُه َو يُخْ ِلفُه
ني }
َو ُه َو َخيْ ُر ال َّرازِ قِ َ
سبأ ()39
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الصدقة
ّ
ُ
التجارة
الرابحة

35

الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

الص َلةَ
َاب َّ ِ
{ إ َِّن ا َّلذِ ي َن يَتْلُو َن كِ ت َ
الل َوأَ َقا ُموا َّ
ما َر َز ْقنَا ُه ْم ِس ًّرا َو َع َل ِنيَ ًة يَ ْر ُجو َن ِ َ
تا َر ًة لَ ْن تَبُو َر 
َوأَنْ َفقُوا ِ َّ
ضلِهِ ِإ َّن ُه َغفُو ٌر َش ُكو ٌر }
ِليُ َو ِّف َي ُه ْم أ ُ ُجو َر ُه ْم َويَزِ ي َد ُه ْم مِ ْن َف ْ
فاطر ()30-29
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الصدقة
ّ
غفران
ٌ
وجنان
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

{ َو َسارِ ُعوا ِإلَى َمغْفِ َرةٍ مِ ْن َر ِّب ُكم
ني 
َو َجن ٍَّة َع ْر ُ
ات َو ْالَ ْر ُ
ض أ ُ ِع َّد ْت ِلل ْ ُمتَّقِ َ
الس َما َو ُ
ض َها َّ
الض َّراءِ َوالْ َك ِ
َّاس
الس َّراءِ َو َّ
ني َعنِ الن ِ
ني الْ َغيْ َظ َوالْ َعافِ َ
اظمِ َ
ا َّلذِ ي َن يُنْفِ قُو َن ِف َّ
َو َّ
اللُ يُ ِح ُّب ْ ُ ْ
ال ِسنِني َ}
ال عمران ()134-133
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الصدقة
ّ
خير
ُ
األقوال
واألفعال

39

الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

ِير ِّمن َّ ْ
ِص َد َق ٍة أَ ْو َم ْع ُر ٍ
وف
{ َّال َخيْ َر ِف َكث ٍ
ن َوا ُه ْم ِإ َّال َم ْن أَ َم َر ب َ
ِص َ
َّاس }
ي الن ِ
ال ٍح بَ ْ َ
أَ ْو إ ْ
النساء ()١١٤
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الصدقة
ّ
صفة
المخبتين
المبشرين
بالجنة
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

ني  ا َّلذِ ي َن ِإ َذا ذُكِ ر َّ
اللُ َو ِجل َ ْت ُقلُوبُ ُه ْم
{ َوبَ ِّشرِ ْالُخْ ِب ِت َ
َ
الص َلة
الصابِرِ ي َن َعلَى َما أَ َ
صابَ ُه ْم َو ْالُقِ يمِ ي َّ
َو َّ
ما َر َز ْقنَا ُه ْم يُنْفِ قُو َن }
َو ِ َّ
احلج ()35 -34
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الصدقة
ّ
ٌ
عتق
من النار

43

الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

ص َل َها إ َِّل ْالَ ْش َقى  ا َّلذِ ي َك َّذ َب َوتَ َو َّلى 
{ َف َأنْ َذ ْرتُ ُك ْم نَا ًرا تَل َ َّظى  َل يَ ْ
َو َسيُ َج َّنبُ َها ْالَتْ َقى  ا َّلذِ ي يُ ْؤتِي َمالَ ُه يَتَ َز َّكى  َو َما ِلَ َح ٍد ِعنْ َدهُ مِ ْن ِن ْع َم ٍة ُ ْ
تزَى
 إ َِّل ابْ ِت َغا َء َو ْجهِ َر ِّبهِ ْالَ ْعلَى  َولَ َس ْو َف يَ ْر َ
ضى }
الليل ()21-14

وعن عدي بن حامت رضي اهلل عنه ،قال:
قال النبي :

( ما منكم من ٍ
أحد إال سيكلمه اهلل ،ليس بينه وبينه ترجمان ،فينظر أمين منه
فال يرى إال ما قدم ،فينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم ،فينظر بني يديه
فال يرى إال النار تلقاء وجهه ،فاتقوا النار ولو بشق مترة )
متفق عليه
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الصدقة
ّ
تيسير
ٌ
وتسهيل
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

وص َّد َق
{ َف َأ َّما َم ْن أَ ْع َطى َوا َّت َقى  َ
ب ْ ُ
ِال ْسنَى  َف َسنُ َي ِّس ُرهُ ِللْيُ ْس َرى  َوأَ َّما
استَ ْغنَى  َو َك َّذ َب ب ْ ُ
ِال ْسنَى 
َم ْن بَ ِخ َل َو ْ
َف َسنُيَ ِّس ُرهُ ِلل ْ ُع ْس َرى}
الليل ()9-5
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الصدقة
ّ
ُ
سبيل
معية ّ
الله
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

َّ ُ
الصالةَ َوآتَيْتُ ُم ال َّز َكاة َ}
{ َو َقا َل الل ِإ ِّني َم َع ُك ْم لَ ِئ ْن أَ َق ْمتُ ُم َّ
املائدة ()12

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال
قال رسول اهلل :

( بينا رجل يف فالة من األرض ،فسمع صوتاً يف سحابة :اسق حديقة فالن
فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه يف حرة ،فإذا شرجة من تلك الشراج قد
استوعبت ذلك املاء كله؛ فتتبع املاء فإذا رج ٌل قائم يف حديقة يحول املاء
مبسحاته ،فقال له :يا عبد اهلل ما اسمك؟ قال :فالن لالسم الذي سمع
يف السحابة ،فقال له :يا عبد اهلل لم سألتني عن اسمي؟! قال :سمعت يف
السحاب الذي هذا ماؤه يقول :اسق حديقة فالن السمك؛ فما تصنع فيها؟!
قال :أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا
وعيالي ثلثه وأرد ثلثه )
رواه مسلم

اصدارات قطر الخيرية

48

الصدقة
ٌ
نجاة
من الخزي

49

الصدقة عنوان السعادة

ثبت يف الصحيحني ،عن أم املؤمنني خديجة رضي اهلل عنها قالت للنبي 
أول ما نزل عليه الوحي وحكى لها ما حدث:

( كال ،واهلل ال يُخزيك اهلل أب ًدا؛
إنك لت َِصل الرحم ،وحتمل ال َك َّل،وت ِ
َكس ُب املعدو َم ،وتَقري الضيف ،وتُعني على
نوائب احلق )

الك ُّل :العاجز
نوائب احلق  :املصائب التي تصيب اإلنسان
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الصدقة
ّ
أحب األعمال
ّ
إلى ّ
الله

51

الصدقة عنوان السعادة

عن ابن عمر رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل:

( أحب الناس إلى اهلل تعالى أنفعهم للناس ،وأحب األعمال إلى اهلل عز وجل
سرور يدخله على مسلم  ،أو يكشف عنه كربة ،أو يقضي عنه دينا ،أو تطرد
عنه جوعا ،وألن أمشي مع أخ يف حاجة أحب إلي من أن اعتكف يف هذا
املسجد ،يعني مسجد املدينة شهرا ،ومن كف غضبه ستر اهلل عورته ،ومن
كظم غيظه ،ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل اهلل قلبه رجاء يوم القيامة ،ومن
مشى مع أخيه يف حاجة حتى تتهيأ له أثبت اهلل قدمه يوم تزول األقدام ،وإن
سوء اخللق يفسد العمل ،كما يفسد اخلل العسل )
السلسلة الصحيحة
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الصدقة
ّ
بوابة
رحمة ّ
الله
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

{ َو َر ْح َمتِي َو ِس َع ْت ُك َّل َش ْيء
َف َس َأ ْكتُبُ َها ِللَّذِ ي َن يَ َّتقُو َن َويُ ْؤتُو َن ال َّز َكاةَ َوا َّلذِ ي َن ُهم بِآيَا ِتنَا يُؤْمِ نُو َن }
األعراف ()156

وقال تعالى:

الصالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُسو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُمو َن }
{ َوأَقِ ي ُموا َّ
النور ()56
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الصدقة
ّ
مصباح
نور
وهداية
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

{ َّ َ
الصالةَ
ِالل َوالْ َي ْو ِم ِ
الل َم ْن آ َم َن ب َّ ِ
اج َد َّ ِ
إنا يَ ْع ُم ُر َم َس ِ
اآلخرِ َوأَ َقا َم َّ
َ
َّ
ش ِإ َّال الل َف َع َسى أ ُ ْولَئ َ
َوآتَى ال َّز َكاةَ َولَ ْم يَخْ َ
ِك أَن يَ ُكونُوا ْ مِ َن ْال ُ ْهتَدِ ي َن }
التوبة ()18
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الصدقة
ّ
سبب للنصر
ٌ
والتمكين

57

الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

اللُ َمن يَنصرهُ إ َِّن َّ َ
{ َولَيَنصر َّن َّ
ض
الل لَ َقوِ ٌّي َعزِ ي ٌز  ا َّلذِ ي َن إِن َّم َّكنَّا ُه ْم ِف األَ ْر ِ
ُ َ
ُ ُ
الصالةَ َوآتَ ُوا ال َّز َكاةَ َوأَ َم ُروا ب ْ
ِال َ ْع ُر ِ
وف َونَ َه ْوا َعنِ ْالُن َكرِ }
أَ َقا ُموا َّ
احلج ()41
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الصدقة
ّ
تطفئ
غضب ّ
الله

59

الصدقة عنوان السعادة

عن أبي أمامة رضي اهلل عنه قال:
قال رسول اهلل :

( صنائع املعروف تقي مصارع السوء ،وصدقة السر تطفئ غضب الرب،
وصلة الرحم تزيد يف العمر )
رواه الطبراني يف الكبير
وحسنه األلباني يف صحيح الترغيب.
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الصدقة
ّ
ٌ
ظل
ٌ
ظليل في
اآلخرة

61

الصدقة عنوان السعادة

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال
قال رسول اهلل :

( سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله :اإلمام العادل ،وشاب نشأ يف
عبادة اهلل ،ورجل قلبه معلق يف املساجد ،ورجالن حتابا يف اهلل اجتمعا عليه
وتفرقا عليه ،ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ،فقال إني أخاف اهلل،
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق ميينه ،ورجل ذكر
اهلل خاليا ففاضت عيناه )
متفق عليه
وكما يف حديث عقبة بن عامر رضي اهلل عنه ،قال:
سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول:

( كل امرىء يف ظل صدقته ،حتى يُقضى بني الناس ) .قال يزيد( :فكان أبو
مرثد ال يخطئه يوم إال تصدق فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة)
رواه أحمد واحلاكم ،وصححه ووافقه الذهبي
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الصدقة
ّ
دواء
ٌ
وشفاء
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الصدقة عنوان السعادة

عن احلسن بن علي رضي اهلل عنهما ،قال:
قال رسول اهلل :

( داووا مرضاكم بالصدقة )
رواه أبو داود يف املراسيل ،والطبراني والبيهقي
وحسنه األلباني يف صحيح الترغيب والترهيب.

يقول ابن شقيق:

ٍ
قرحة خرجت يف ركبته منذ سبع سنني،
( سمعت ابن املبارك وسأله رجل :عن
وقد عاجلها بأنواع العالج ،وسأل األطباء فلم ينتفع به ،فقال :اذهب فأحفر
بئراً يف مكان حاجة إلى املاء ،فإني أرجو أن ينبع هناك عني وميسك عنك
الدم ،ففعل الرجل فبرأ )
صحيح الترغيب
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المتصدق
يدخل الجنة
من باب
الصدقة
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الصدقة عنوان السعادة

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل  قال:

( من أنفق زوجني يف سبيل اهلل ،نودي يف اجلنة يا عبد اهلل ،هذا خير ،فمن
كان من أهل الصالة ُدعي من باب الصالة ،ومن كان من أهل اجلهاد ُدعي من
باب اجلهاد ،ومن كان من أهل الصدقة ُدعي من باب الصدقة ،ومن كان من
أهل الصيام ُدعي من باب الريان) .قال أبو بكر :يا رسول اهلل ،ما على من
ُدعي من تلك األبواب من ضرورة! فهل يُدعى أحد من تلك األبواب كلها؟ قال:
( نعم وأرجو أن تكون منهم )
متفق عليه
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الصدقة
ّ
عالج
ٌ
ِ
لقسوة
القلوب
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الصدقة عنوان السعادة

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه،
أن رج ًال شكا إلى رسول اهلل  قسوة قلبه ،فقال له:

( إن أردت تليني قلبك ،فأطعم املسكني ،وامسح رأس اليتيم )
رواه أحمد وحسنه الشيخ األلباني
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الصدقة
ّ
صفة
األبرار

69

الصدقة عنوان السعادة

كما جاء يف قوله تعالى:

ما ُ ِ
ت ُّبو َن
{ لَن تَنَالُوا ْ الْ ِب َّر َحتَّى تُنفِ قُوا ْ ِ َّ
َو َما تُنْفِ قُوا مِ ْن َشيءٍ َف ِإ َّن َّ َ
الل ِبهِ َعلِي ٌم }
ْ
آل عمران ()92
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الصدقة
ّ
دفع
للمصائب
والبالء
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الصدقة عنوان السعادة

فقد ثبت عن النبي 
أن يحيى عليه السالم قال يف وصيته لبني إسرائيل:

( وآمركم بالصدقة ،فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى
عنقه ،وقدموه ليضربوا عنقه فقال :أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير ،ففدى
نفسه منهم )
رواه أحمد والترمذي وصححه األلباني يف صحيح اجلامع
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الصدقة
ّ
خير شعائر
الدين

73

الصدقة عنوان السعادة

عن عبد ّ َ
الل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما،
الل :
أن رج ًال سأل َر ُسول ّ َ ِ

أي اإلسالم خير؟ قال:
( تطعم الطعام ،وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف )
ُم ّ َتف ٌَق َع َل ِيه
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الصدقة
ّ
سبب لدعاء
ٌ
المالئكة
بالرزق
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الصدقة عنوان السعادة

بخالف البخيل املمسك للمال،
فإن امللكني يدعوان عليه بتلف ماله ،فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،قال:
قال رسول اهلل :

( ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان ينزالن؛ فيقول أحدهما :اللهم أعط
منفقا خلفا ،ويقول اآلخر :اللهم أعط ممسكا تلفا )
متفق عليه

اصدارات قطر الخيرية

76

الصدقة
ّ
بركة
األرزاق
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الصدقة عنوان السعادة

عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه،
أن رسول اهلل  قال:

( ما نقصت صدقة من مال ،وما زاد اهلل عبداً بعفو إال ع ّزًا ،وما تواضع أحد
هلل إال رفعه اهلل عز وجل )
رواه مسلم

وعن أسماء بنت ابي بكر رضي اهلل عنها قالت:

علي الزبير؛ فقال لها ( :أنفقي وال
قلت :يا رسول اهلل :ما لي ما ٌل إال ما أدخل َّ
حتصي فيحصي اهلل عليك ،وال توعي فيوعي اهلل عليك )
رواه البخاري

ومعنى« :وال حتصي فيحصي اهلل عليك:
نهي عن منع الصدقة خشية نفاد املال ،فإن ذلك أعظم األسباب لذهاب البركة»
ومعنى« :وال توعي فيوعي اهلل عليك:
ال جتمعي يف الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي مبثل ذلك»
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الصدقة
ّ
ٌ
كنوز
باقية
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل تعالى:

{ َما ِعن َد ُك ْم يَن َف ُد َو َما ِعن َد َّ ِ
الل بَ ٍاق }
النحل ()96

وقال تعالى:

{ َو َما تُنفِ قُوا ْ مِ ْن َخي ٍر َفألنف ُِس ُكم وما تنفقون إال ابتغاء وجه َّ
الل
ْ
ْ
وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم ال تظلمون }
البقرة ()272

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل  قال:

( يقول العبد :مالي ..مالي ،إمنا له من ماله ثالث :ما أكل فأفنى ،أو لبس
أع َطى َفا ْقتَنَى ،وما سوى ذلك هو ذاهب وتاركه للناس )
فأبلى ،أَ ْو ْ
رواه مسلم

اصدارات قطر الخيرية

80

الصدقة
ّ
أجور
ٌ
مضاعفة
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الصدقة عنوان السعادة

كما يف قول اهلل تعالى:

ضوا َّ َ
الل َق ْرضاً َح َسناً
ني َو ْال ُ َّص ِّد َق ِ
ات َوأَ ْق َر ُ
{ إ َِّن ْال ُ َّص ِّدقِ َ
اع ُ
يُ َ
مي }
ض َ
ف لَ ُه ْم َولَ ُه ْم أَ ْج ٌر َكرِ ٌ
احلديد ()18

وقوله سبحانه:

ض َّ
ض ِ
الل َق ْرضاً َح َسناً َفيُ َ
ض َعافاً َكثِي َر ًة
{ من َذا ا َّلذِ ي يُ ْقرِ ُ
اع َف ُه لَ ُه أَ ْ
َو ّ
ِض َويَبْ ُس ُ
ط َو ِإلَيْهِ تُ ْر َج ُعو َن }
اللُ يَ ْقب ُ
البقرة ()245
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الصدقة
ّ
تدفع ِم َيتة
ُ
السوء
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الصدقة عنوان السعادة

عن أنس رضي اهلل عنه قال:
قال رسول اهلل :

( إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء )
رواه الترمذي
وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه وهو حديث حسن.
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الصدقة
ّ
ٌ
نجاة ِم َن
الخسارة
َ
يوم
َ
القيامة
َ
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الصدقة عنوان السعادة

عن أبي ٍذر رضي اهلل عنه ،قال:
جالس يف ِّ
ظل الكعبة ،فلما رآني قال:
انتهيت إلى النبي  وهو
ٌ

ورب الكعبة) ،قال :فجئت حتى جلست ،فلم أتقا َّر أن قمت،
(هم األخسرون ِّ
فقلت :يا رسول اهلل! فداك أبي وأميَ ،من هم؟ قال :هم األكثرون أموالً،
َّإل َمن قال هكذا وهكذا وهكذا  -مِ ن بني يديه ومِ ن خلفه وعن ميينه وعن
غنم ال يؤ ِّدي زكاتها َّإل
شماله -وقلي ٌل ما هم ،ما مِ ن صاحب ٍ
إبل ،وال ٍ
بقر ،وال ٍ
جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت ،وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظالفها،
كلَّما نفدت أخراها ،عادت عليه أوالها ،حتى يُق َ
ْضى بني النَّاس )
رواه مسلم
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الصدقة
ّ
سبب لدخول
ٌ
الجنة
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الصدقة عنوان السعادة

كما يف حديث أبي هريرة
أن رسول اهلل  قال:

(من أصبح منكم اليوم صائماً؟) قال أبو بكر :أنا .قال:
(فمن تبع منكم اليوم جنازة؟) قال أبو بكر :أنا .قال:
(فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟) قال أبو بكر :أنا،
فقال رسول اهلل( :ما اجتمعت يف امرىء إال دخل اجلنة)
رواه مسلم
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الصدقة
ّ
باب
ٌ
لمرافقة
المصطفى
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الصدقة عنوان السعادة

عن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه قال 

(أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا،
وأشار بالسبابة والوسطى ،وفرج بينهما )
رواه البخاري
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الصدقة
ّ
انشراح
ٌ
للصدر
وسعادة
للقلب

91

الصدقة عنوان السعادة

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال:

( ضرب رسول اهلل مثل البخيل واملتصدق كمثل رجلني عليهما جبتان من
حديد أو جنتان من حديد ،قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما و تراقيهما،
فجعل املتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو
أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها قال أبو
هريرة فأنا رأيت رسول اهلل يقول بإصبعه هكذا يف جبته فرأيته يوسعها وال
تتسع )
متفق عليه
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الصدقة
ّ
معراج
ٌ
ألرفع مراتب
العبادة
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الصدقة عنوان السعادة

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،قال :قال النبي :

( الساعي على األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهلل؛ أو القائم الليل ال
يفتر والصائم النهار ال يفطر )
رواه البخاري
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الصدقة
ّ
سلم ألعلى
ٌ
المنازل
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الصدقة عنوان السعادة

عن أبي كبشة األمناري رضي اهلل عنه ،أنه سمع رسول اهلل  يقول:

( أحدثكم حديثا فاحفظوه :إمنا الدنيا ألربعة نفر :عبد رزقه اهلل
ماالً وعل ًما فهو يتقي فيه ربه ِ
ويص ُل فيه رحمه ويعلم هلل فيه ح ًّقا،
فهذا بأفضل املنازل ،وعبد رزقه اهلل عل ًما ولم يرزقه ماالً فهو صادق
النية يقول لو أن لي ماالً لعملت بعمل فالن ،فهو بنيته ،فأجرهما
سواء ،وعبد رزقه اهلل ماالً ولم يرزقه عل ًما فهو يخبِط يف ماله بغير
علم ال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رحمه وال يعلم هلل فيه حقا ،فهذا
بأخبث املنازل ،وعبد لم يرزقه اهلل ماالً وال عل ًما فهو يقول لو أن لي
ماالً لعملت فيه بعمل فالن ،فهو بنيته ،فوزرهما سواء )
رواه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح ،وصححه األلباني يف صحيح الترغيب.
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الصدقة
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ٌ
مكانة
رفيعة كأهل
القرآن
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الصدقة عنوان السعادة

عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما,
قال :قال رسول اهلل :

( ال حسد إال يف اثنتني :رج ٌل أتاه اهلل جل وعز القرآن فهو يقوم به آناء الليل
والنهار ,ورج ٌل أتاه اهلل ماالً فهو ينفقه آناء الليل والنهار )
متفق عليه
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اجتياز لعقبة
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الصدقة عنوان السعادة

قال اهلل عز جلَّ :

{ َفال اقت ََح َم ال َع َقبَ َة  َو َما أد َر َ
اك َما ال َع َقبَ ُة * َف ُّك َر َقبَ ٍة  أَو إِط َعا ٌم فِ ى يَ ٍوم
ذي َمس َغبَ ٍة  يَتِيماً َذا َمق َربَ ٍة  أَو مِ سكِ يناً َذا َمتْ َربة }
البلد ()16-11
والعقبة :جبل يف جهنم وقيل سبعون درجة يف جهنم ،واملسغبة :اجلوع ِّ
والشدة
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ٌ
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ٌ
بعد
الموت
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الصدقة عنوان السعادة

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال:
قال :

( إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث :صدقة جارية ،أو علم ينتفع به،
أو ولد صالح يدعو له )
رواه مسلم

وعنه رضي اهلل عنه قال :قال:

( إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره ،أو ولداً
صاحلاً تركه ،أو مصحفاً ورثه ،أو مسجداً بناه ،أو بيتاً البن السبيل بناه ،أو
نهراً أجراه ،أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه بعد موته )
رواه ابن ماجة ،وهو يف صحيح الترغيب
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ّ
اقتداء بأجود
ٌ
البشر
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الصدقة عنوان السعادة

عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،قال:

كان رسول اهلل  أجود الناس ,وكان أجود ما يكون يف رمضان
حني يلقاه جبريل ,وكان جبريل يلقاه يف كل ليلة من رمضان
فيدارسه القرآن ,فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني
يلقاه جبريل أجود باخلير من الريح املرسلة.
متفق عليه

اصدارات قطر الخيرية

تنبيهات مهمة
بعد أن تعرفنا في النقاط السابقة على فوائد الصدقة ،وفضائلها في الدنيا واآلخرة ،فهذه
بعض التنبيهات المهمة بين يديك أيها القارئ الكريم:
التنبيه األول:
افعل ماتقدر عليه من المعروف
فاهلل تعالى يريدنا أن نعمل ما نستطيع من الخير وإن قل ،وربما سبق دره ٌم مائة ألف
درهم؛ فالعبرة باستحضار الثواب واألجر من اهلل تعالى ،فعن أبي هريرة رضي اهلل تعالى
عنه: أن النبي صلى اهلل تعالى عليه وسلم قال: (سبق درهم مائة ألف درهم ،رج ٌل له
درهمان أخذ أحدهما فتصدق به ،ورج ٌل له ما ٌل كثي ٌر ،فأخذ من عرض ماله مائة ألف
فتصدق بها) ،رواه النسائي وابن حبان ،وصححه االلباني في صحيح الجامع.
ٍ
صدقة يسيرة في أعين الناس استحق بها صاحبها عند اهلل الجنة؛ فعن أبي هريرة
ورب
رضي اهلل عنه ،أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال( :لقد رأيت رج ً
ال يتقلب في الجنة في
شجرةٍ قطعها من ظهر الطريق؛ كانت تؤذي المسلمين) ،رواه مسلم ،وفي رواية( :مر رجل
ألنحين هذا عن المسلمين ال يؤذيهم ،فأُدخل
بغصن شجرة على ظهر طريق ،فقال :واهلل
ّ
الجنة) ،وفي رواية للبخاري ومسلم( :بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على
الطريق فأخره ،فشكر اهلل له ،فغفر له).
ٍ
ٍ
عظيمة؛ بسبب ما يحصل معها من رحمة الخلق،
صدقة كانت سبباً في مغفرة ذنوب
ورب
واستشعار عظيم فضل اهلل تعالى ،فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي اهلل عنه،
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش؛ إذ
بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به) .والموق :هو الخف
رأته ٍ
التنبيه الثاني:
ً
محصورة في بذل المال فقط
الصدقة ليست
بل إن مفهومها أوسع من ذلك بكثير؛ ولذلك يدخل في مفهومها جمل ٌة من الصور الجميلة،
فمن يعين محتاجاً ملهوفاً ،أو يأمر بالمعروف ،أو يترك إيذاء الخلق ،فهو من المتصدقين؛
فقد ثبت عن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم( :على كل مسلم صدقة) ,قيل :أرأيت إن لم يجد؟ قال( :يعتمل بيديه فينفع نفسه
ويتصدق) ,قال :قيل :أرأيت إن لم يستطيع؟ ,قال( :يعين ذا الحاجة الملهوف) ،قال :قيل له:
أرأيــــت إن لم يستطع؟ قـــــال( :يأمر بالمعروف أو الخــير) ,قال :أرأيت إن لم يفعل؟ قال:
(يمسك عن الشر فإنها صدقة) ،متفق عليه.
كما أن من يعدل بين متخاصمين ،ويبذل الكلمة الطيبة ،ويميط األذى عن الطريق ،من
المتصدقين أيضا؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم( :كل سالمي من الناس عليه صدقة ,كل يوم تطلع فيه الشمس) ,قال( :تعدل
بين االثنين صدقة ,وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها ,أو ترفع له عليها متاعه صدقة),
قال( :والكلمة الطيبة صدقة ,وكل خطوة تمشيها إلى الصالة صدقة ,وتميط األذى عن
الطريق صدقة) ،رواه البخاري ومسلم.
ومن الصدقة أيضاً االستغناء بالحالل عما حرم اهلل تعالى من الشهوات ،فعن أبي ذر
ص َحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم ،قالوا للنبي صلى اهلل
رضي اهلل عنه ،أنَّ ً
ناسا من أَ ْ
صلُّون كما نصلِّي ،ويصومون كما
عليه وسلم :يا رسو َل اهلل! َذ َهب أهل ال ُّدثور باألجور ،يُ َ
تصد َّق ُون به؟ إنَّ
نصو ُم ،ويتصدقون بفضول أموالهم! قال( :أوليس قد جعل اهلل لكم ما َّ
بكل تسبيحة صدقة ،وكل تكبيرة صدقة ،وكل تحميدة صدقة ،وكل تهليلة صدقة ،وأمر
بالمعروف صدقة ،ونهي عن منكر صدقة ،وفي بضع أحدكم صدقة) ،قالوا :يا رسول اهلل!
أيأتي أح ُدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال( :أرأيتم لو َ
وضعها في حرام ،أكان عليه فيها
وز ٌر؟ فكذلك إذا َ
وضعها في الحالل كان له أج ٌر) ،رواه مسلم.
ومن الصدقة أيضاً الشفاعة الحسنة وداللة الناس وحثهم على البذل واإلنفاق والخير ،قال
َاع ًة َس ِّيئَ ًة يَ ُكن َّل ُه
يب ِّمنْ َها َو َمن يَ ْش َف ْع َشف َ
اهلل تعالىَّ { :من يَ ْش َف ْع َشف َ
َاع ًة َح َسنَ ًة يَ ُكن َّل ُه نَ ِص ٌ
كِ ْف ٌل ِّمنْ َها} النساء (.)85
وعن أبي موسى األشعري رضي اهلل تعالى عنه ،قال :كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا
أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال( :اشفعوا تؤجروا ،ويقضي اهلل على لسان نبيه ما
شاء) ،متفق عليه.
وعن أبي مسعود رضي اهلل عنه ،أنه قال :أتى رجل النبي صلى اهلل عليه وسلم فسأله
فقال( :ما عندي ما أعطيكه ،ولكن ائت فالنا ،فأتى الرجل فأعطاه ،فقال رسول اهلل صلى

اهلل عليه وسلم( :من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله) ،رواه ابن حبان وصححه
األلباني.
وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :من دعا إلى هدى
ٍ
ضاللة
كان له من األجر مثل أجور من تبعه؛ ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ،ومن دعا إلى
كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً) ،رواه مسلم.
ومن أجمل الصدقة التبسم للناس ،ودليل ذلك حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :كل
معروف صدقة ،ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ،وأن تفرغ من دلوك في إنائه)،
رواه أحمد والترمذي.
ومما يدخل في الصدقة القرض الحسن ،وإنظار المعسر ،فعن ابن مسعود رضي اهلل عنه،
قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إال
كان كصدقتها مرة) ،رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه األلباني ،وعنه رضي اهلل عنه قال:
ٍ
صدقة مرة) ،رواه
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :من أقرض ورِ قاً مرتين ,كان كعدل
البيهقي ،وصححه األلباني (والورق بكسر الراء هي الفضة).
وعن بريدة األسلمي رضى اهلل عنه ،أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال( :من أنظر معس ًرا
فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين؛ فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثاله
صدقة) ،صححه األلباني في صحيح الجامع.
ومن عجيب أنواع الصدقة األمانة في إيصال الحقوق ألهلها ،فقد ثبت عن أبي موسى عن
النبي صلى اهلل عليه وسلم قال( :الخازن المسلم األمين الذي يُنْفِ ُذ  -وربما قال :يعطي،-
ما أُمر به كام ً
ال ُم َو َّف ًرا ،طيب به نفسه ،فيدفعه إلى الذي أمر له به أح ُد المتص ِّد َقيْنِ )،
متفق عليه.
التنبيه الثالث:
قبول الصدقة مرهون بشروط
ال يقبل اهلل تعالى الصدقة إال بشروط ينبغي مراعاتها ،وفي حال فقد واحد منها لم يقبل
اهلل تعالى الصدقة ،وهي كالتالي:
المن واألذى.
اإلخالص هلل تعالى ،وترك
ّ

بحيث تكون الغاية من الصدقة ابتغاء وجه اهلل تعالى ونيل الثواب منه جل جالله ،قال اهلل
تعالى عن المؤمنين{ :يُوفُو َن بِال َّن ْذرِ َويَخَ افُو َن يَ ْو ًما َكا َن َش ُّرهُ ُم ْست َِطي ًرا * َويُ ْطعِ ُمو َن َّ
الط َعا َم
َعلَىٰ ُح ِّبهِ مِ ْسكِ ينًا َويَتِي ًما َوأَ ِسي ًرا} ،ثم حكى قولهمِ { :إ َّن َما نُ ْطعِ ُم ُك ْم ِل َو ْجهِ َّ ِ
الل َل نُرِ ي ُد مِ ن ُك ْم
َجزَا ًء َو َل ُش ُكو ًرا } [االنسان ،]9-7 :فمن طلب الجزاء والشكور من البشر لم تقبل صدقته.
المن واألذى ،كما قال اهلل تعالى { :يَا أَ ّيُ َها ا ّلَذِ ي َن
وال يتحقق اإلخالص في الصدقة إال بترك
ُّ
ّاس َوالَ يُؤْمِ ُن ب َّ ِ
ِالل َوالْ َي ْو ِم
ص َد َقا ِت ُكم بِالْ َم ِ ّن َواألَ َذى َكا ّلَذِ ي يُنفِ ُق َمالَ ُه رِ ئَا َء النَ ِ
آ َمنُوا الَ تُبْ ِطلُوا َ
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صلْداً ّالَ يَقْدِ ُرو َن َعلَى َش ْيءٍ ِ ّم َّما
ِ
ُ
ُ
َ َ َ
اآلخرِ َف َمثَل ُ ُه َك َمثَلِ َ َ َ ْ َ ٌ
َ
َ
َكسبوا َو َّ
اللُ الَ يَ ْهدِ ي ال َق ْو َم ال َكافِ رِ ي َن} [البقرة ،]264 :فال يقبل اهلل صدقة المنان الذي يمن
َ ُ
على الفقراء ويؤذيهم بمنه عليهم بأنه أعطاهم وتصدق عليهم.
أن تكون الصدقة من كسب طيب حالل.
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ما تصدق أح ٌد
ٍ
بصدقة من طيب ،وال يقبل اهلل إال الطيب ،إال أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو
في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل ،كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله) ،رواه مسلم.
قال النووي في شرحه لهذا الحديث :المراد بالطيب هنا الحالل.
وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي اهلل عنه ،أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال:
(ال يقبل اهلل صالة بغير طهور ،وال صدقة من غلول) ،والغلول :المال المأخوذ من الغنيمة
قبل قسمتها.
أن تكون الصدقة بما يحبه المتصدق لنفسه.
قال اهلل تعالى{ :لَن تَنَالُوا ْ الْ ِبر حتَّى تُنفِ قُوا ْ مِ ما ت ُِحبو َن َو َما تُنْفِ قُوا مِ ْن َشيءٍ َفإِنَّ َّ َ
الل بِهِ
َّ َ
َّ
ُّ
ْ
القرطبي: «والمعنى :لن تكونوا أبراراً حتّى تنفقوا م ّما تح ّبون،
ّ
َعلِي ٌم} [آل عمران ،]92:قال
أي: نفائس األموال وكرائمها».
وقال تعالى{ :يَا أَيُّ َها ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا أَنفِ قُوا مِ ن َط ِّي َب ِ
ض
ات َما َك َسبْتُ ْم َومِ َّما أَخْ َر ْجنَا لَ ُكم ِّم َن األَ ْر ِ
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الخاتمة

لعلنا بعد أن جتولنا يف تلك احلديقة الغناء ،وشاهدنا ثمارها اليانعة ،نكون
قد أدركنا عظمة التشريع اإلسالمي ،وكيف أنه جعل اإلحسان وبذل األموال
للمحتاجني واملستحقني ،جزءاً أصي ً
ال من ثقافة وشخصية املسلم احلق ،وليس
مجرد عاطفة تنتظر ما يحركها من مناظر اجلوعى واحملتاجني ،فإذا لم ترهم لم
تخرج لهم شيئاً من األموال ،حيث جعلها من عالمات صدق اإلميان ،وسببا لوصف
املنفقني باألوصاف الكرمية.
كما أن تلك النصوص الواردة يف الصدقة قد كشفت لنا خبايا النفس البشرية ،وأن
نقاءها وطهارتها ال تتحقق حتى يخرج الناس من قلوبهم البخل والشح الذي يقبض
األيدي عن بذل املعروف ،ويف نفس الوقت شوقت النفوس لنيل ما عند اهلل تعالى
من عظيم اجلزاء ملن أنفق يف الدنيا واآلخرة.
وملا كانت النفس البشرية قد فطرت على حب املال ،فقد بينت تلك النصوص أن
احلفاظ على املال والضمان الستمراره مع صاحبه ال يكون إال بإنفاقه على الفقراء
واملساكني واحملتاجني ،ابتغاء وجه اهلل جل جالله.
كما بينت أيضاً أن اجلزاء من جنس العمل ،وأن التعامل مع الكرمي سبحانه وتعالى،
عنوان الفالح والربح األكيد الذي ال خسارة فيه ،وأن من أراد أن يعافيه اهلل تعالى
ويدفع عنه الباليا ومصارع السوء ،فعن طريق تفريج الكربات وتلمس أحوال
احملتاجني والسعي عليهم وبذل املعروف لهم.
وأن الصدقة ليست محصورة يف بذل املال فقط ،وبالتالي فهي متاح ٌة للفقير
والغني معاً ،وأن العبرة يف قبول الصدقة ما يقوم يف قلب املتصدق وفاعل املعروف
من استشعار معاني الرحمة باخللق ،والثواب العظيم عليها من اهلل تعالى.
نسأل اهلل تعالى أن يجعلنا وإياكم من املتصدقني الفائزين وأن يصلح أحوالنا وييسر
امورنا ويكفينا ماهمنا ويختم بالصاحلات أعمالنا وأعمارنا ،وآخر دعوانا أن احلمد
هلل رب العاملني.

