
بالصدقة

 داووا
مرضاكــ



     المقدمة 

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن 
وااله ،،،،    وبعد

فإن هللا تعالى ما أنزل داء إال أنزل له دواء وشفاء علمه من علمه وجهله 
من جهله ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي هللا عنه، قال: 

قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  )ما أنزل هللا من داء إال أنزل له شفاء(.
وعن ابن عباس رضي هللا عنهما، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )تََداوَْوا ِعبَادَ 

الَّ اْلَهرَمَ(، رواه ابن ماجة؛  الَّ وََضَع مَعَُه ِشَفاًء إِ نَّ هللاَ لَْم يََضْع دَاًء إِ هللِا، فَإِ
وأحمد وغيرهما.

ولذلك فإن التداوي واألخذ بأسباب الشفاء من صميم ديننا الحنيف، 
وإن من أعظم أنواع األدوية إضافة إلى الدواء الذي يعرفه األطباء 

التداوي بالصدقة، فإنها من أسباب الشفاء، وقد روى البيهقي وغيره 
عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: )داووا مرضاكم بالصدقة(، وقد حسنه األلباني 

في صحيح الجامع الصغير.

بالصدقة

عبدهللا األشول



هناك آيات كثيرة دلت بعمومها على أهمية الصدقة في دفع 
البالء، والمرض من أنواع البالء الذي يصيب اإلنسان، ومنها قول 

هللا تعالى: }الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن أَْموَالَُهْم ِباللَّيِْل وَالنََّهاِر ِسرًّا وَعاََلِنيًَة 
ِِّهْم واََل خَْوٌف عَلَيِْهْم واََل ُهْم يَْحزَُنوَن{، فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد رَب

]البقرة: 274[.

وهذه بشارة للمتصدقين والمنفقين بالليل والنهار، لمساعدة 
المحتاجين، ونشر السعادة في حياة الفقراء والمساكين، باألجر 

العظيم والكبير الذي ال حد له عند هللا تعالى، وال خوف عليهم في 
مستقبلهم الدنيوي واألخروي، وال يصيبهم حزن على ما فاتهم من 

الدنيا.

وقد صح عن أنس رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:
) صنائُع المعروِف تقي مصارعَ السوِء و اآلفاِت و الهلكاِت، وأهُل 

المعروِف في الدنيا هْم أهُل المعروِف في اآلخرِة(، رواه الحاكم في 
المستدرك وصححه األلباني في صحيح الجامع.

وعن أم سلمة رضي هللا عنها، قالت: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
دقُة ُخفًيا ُتطِفُئ غَضَب  وِء، والصَّ )َصناِئُع المعروِف تَِقي مَصارعَ السُّ

، وِصلُة الرَِّحِم زيادٌة في الُعُمِر، وكلُّ مَعروٍف َصَدقٌة، وأهُل  الرَّبِّ
نيا ُهْم أهُل المعروِف في اآلِخرَِة، وأْهُل الُمنكَِر  المعروِف في الدُّ

نيا ُهْم أهُل الُمنكَِر في اآلخرة(، رواه الطبراني في المعجم  في الدُّ
األوسط، وصححه األلباني في صحيح الجامع.  

مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة عن دفع البالء 
بالصدقة:





فقد بينت األحاديث أن الصدقة من أسباب النجاة من ميتة السوء، 
والوقاية من اآلفات وهي األمراض والمصائب، وكذلك فإن 

الصدقة سبب للشفاء، وسبب للوقاية من أسباب الهالك الردية.

ويشهد لما سبق ما ثبت في حديث صالة الكسوف، وفيه قال 
حبيبنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص: )فإذا رأيتم ذلك - أي الكسوف - فادعو هللا 

وكبروا وصلوا وتصدقوا(، متفق عليه.
كما بينت تلك النصوص أنه الصدقة سبب لنزول رحمة هللا 

تعالى، فهي تطفئ الخطيئة، وتزيلها من صحيفة العبد، فال يبقى 
إال طاعته وعبادته، فيرحمه هللا تعالى، ويزيل عنه برحمته وكرمة 

وفضله ما حل به من مرض، أو بالء، أو مشقة، بسبب المعاصي 
والذنوب هذا من جهة،

ومن جهة أخرى فإن الصدقة فيها رحمة بالفقراء والمساكين 
واألرامل واأليتام،  وهللا تعالى يرحم من عباده الرحماء، ويرفع 

عنهم المرض وأنواعا من المصائب التي ال يعلمونها بسبب ذلك.

عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
)الرَّاحموَن يرحُمُهُم الرَّحمُن، ارحَموا من في األرِض يرحَْمكم من 
ماِء(، الحديث رواه أبو داود والترمذي، وصححه األلباني في  في السَّ

صحيح الترمذي.

قصص جميلة في تأثير الصدقة في شفاء المريض:

ذَا يَشُكو لََك العََدمَا ْن عَِدمَا.. واََل الَفِقيرَ إِ ْن ُكنَت اَل تَرحَُم الِمسِكيَن إِ إِ
ََّما يَرحَـُم الرَّحَمـُن مَْن رَِحَمـا ن فَكَيـَف تَرُجـــو ِمَن الرَّحَمـِن رَحَمـتَُه .. وَإِ



عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد هللا بن المبارك، 
وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن! قرحٌة خرجت في ركبتي منذ سبع 

سنين، وقد عالجت بأنواع العالج، وسألت األطباء، فلم انتفع به.
فقال له ابن المبارك: اذهب، فانظر موضعًا يحتاج الناس الماء، 
فاحفر هناك بئراً، فإني أرجو أن تنبع هناك عين، ويمسك عنك 

الدم، ففعل الرجل، فبرأ«، ورواها رواها البيهقي في شعب اإليمان .

القصة
األولى

انقر هنا لتساهم في مشروع سقي الماء

إضغط هنا للتبرع

https://www.qch.qa/water


القصة الثانية ذكرها البيهقي عن شيخه االمام ابو عبدهللا الحاكم، 
تعليقًا على القصة السابقة قائالً: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا 

الحاكم أبي عبد هللا رحمه هللا، فإنه ُقرح وجهه - أي أصابته قرحة 
في وجهه - وعالجه بأنواع المعالجة، فلم يذهب، وبقي فيه قريبًا من 
سنة، فسأل األستاذ اإلمام أبا عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلسه 

يوم الجمعة، فدعا له، وأكثر الناس التأمين.

القصة
الثانية

فلما كان يوم الجمعة األخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت 
إلى بيتها، واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد هللا تلك الليلة، فرأت 

في منامها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كأنه يقول لها: قولي ألبي عبد هللا يوسع 
الماء على المسلمين، فجئت بالرقعة إلى الحاكم، فأمر بسقاية بنيت 

على باب داره، وحين فرغوا من بنائها، أمر بصب الماء فيها، وطرح 
الجَمد ـ أي الثلج ـ في الماء، وأخذ الناس في الشرب فما مر عليه أسبوع 
حتى ظهر الشفاء، وزالت تلك القروح، وعاد وجهه إلى أحسن ما كان 

عليه وعاش بعد ذلك سنينًا«، رواها المنذري في الترغيب والترهيب.

انقر هنا لتساهم في مشروع سقي الماء

إضغط هنا للتبرع

https://www.qch.qa/water


الدواء جاء من رب الدواء ... وفي عصرنا ... قصة أغرب من الخيال.. 
هذه القصة ذكرها لنا الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني على 

الهواء مباشرة، في لقاء جمعنا سويًا في برنامج تفريج كربة على 
إذاعة القرآن الكريم بالدوحة، بتاريخ 10/ 5/ 2016م، ومعنا مقدما 

البرنامج الدكتور عبدالرحمن الحرمي، والشيخ شقر الشهواني، 
حيث ذكر الشيخ عبدالعزيز أنه كان لديه ولد عمره  يوم حصلت 

القصة أربع سنوات، وكان مصابًا بربو حاد، وقدر هللا تعالى في أحد 
األيام أن يدخل الولد في نوبة ربو حادة جدا، تم اسعافه إثرها إلى 

المستشفى، قال الشيخ : وانشغلت ببعض األعمال، وعند عودتي 
وقت الظهر إلى البيت، جاءني اتصال من الطبيب الذي يعالج ولدي، 
وطلب مني الحضور ألن الولد في اللحظات األخيرة، وحالته حرجة، 

وال يستطيعون فعل شيء له، وفي تلك اللحظات أوقفت سيارتي، 
وعندها ألهمني هللا تعالى وتذكرت حديثا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: داووا 

مرضاكم بالصدقة، واتصلت مباشرة إلى أحد الشباب في صنعاء 
اليمن وطلبت منه أن يوزع مائة كيس طحين للفقراء في ثواب 

ولدي الذي يحتضر اآلن. 

القصة
الثالثة

انقر هنا لتساهم في توزيع السالل 
الغذائية للفقراء

إضغط هنا للتبرع

https://www.qch.qa/food


يواصل الشيخ فيقول: وصلت بعد عشرين أو خمسة وعشرين دقيقة 
إلى المستشفى من اتصال الطبيب بي، وهنا كانت المفاجأة التي 

شاهدتها بعيني، والتي لم أكن سأصدقها لو حكاها لي شخص 
آخر، دخلت ورأيت ولدي قد أبعد األكسجين عن فمه وأنفه وهو 

يضحك أجمل ضحكة شاهدتها على ولدي، فعرفت أن هللا تعالى قد 
استجاب لي توسلي إليه بتلك الصدقة، ورد البني صحته وعافيته، 

وقد شارف على الموت.

كان الطبيب الذي اتصل بي واقفا وبجانبه طبيب آخر كل منهم 
يضرب سماعته على يده، ينظر بعضهم إلى بعض، وهم في دهشة 

وتعجب، فسألتهم ماذا حصل ؟ فقاال: ما في أي شيء، حصل تدخل 
إلهي! لما كلمناك كان ولدك منتهي، وهو اآلن يضحك ويناديني، 

وطلب مني الطبيب االنتظار ليكتب لي الدواء، فقلت له: الدواء جاء 
من رب الدواء، ومنذ ذلك اليوم لم يدخل ولدي بحمد هللا تعالى بأي 

أزمة ربو، وأصبح بصحة جيدة، والفضل هلل والمنة له سبحانه...

رابط الحلقة التي يحكي فيها الشيخ القصة على اليوتيوب: 

إضغط هنا للمشاهدة

https://youtu.be/MlVovb-8YHw
https://youtu.be/MlVovb-8YHw
https://youtu.be/MlVovb-8YHw




الصدقة والصحة في الطب الحديث:

الحديث عن الصحة اليوم له أهمية كبيرة في حياتنا، فهناك 
األطباء المتخصصون في مختلف التخصصات، وألهمية الصحة 

تبنى المستشفيات التخصصية، التي تحتوي على أقسام كثيرة، 
تنفق عليها األموال الضخمة جدا، لتحقيق هدف واحد وهو 
وقاية اإلنسان من األمراض، العضوية والنفسية، والتخلص 
من منغصات السعادة والحياة الطيبة المطمئنة، كالقلق، 

واالكتئاب، وغيرها من األمراض الكثيرة.

وقد بينت األبحاث الطبية المعاصرة أن إنفاق المال على 
الفقراء له تأثير كبير في وقاية المنفقين من األمراض، وتقوية 

الجهاز المناعي لديهم، وتحسين صحة المرضى المنفقين، 
وإزالة الشعور بالخوف أو االكتئاب؛ وتقوية مشاعر بالسعادة 

والطمأنينة!

بالصدقة



قد ذكر الباحث عبد الدائم الكحيل أن أحدث األبحاث العلمية 
تؤكد أن الصدقة والتسامح والعفو وفعل الخير... كلها وسائل 
مجانية لعالج األمراض ولذلك ينصح بها األطباء اليوم وبخاصة 
 Harvard Business School لمرضى السرطان!!.. وأن باحثين في

و  University of British Columbia  وجدوا أن إنفاق المال على 
اآلخرين يحفز الشعور بالسعادة.

كيف يكون فعل الخير سببًا للسعادة



وينقل كحيل عن الباحثة ] Elizabeth Dunn ]1  قولها: »بينت 
الدراسة العلمية أن اإلنسان الذي يصرف المال على اآلخرين على 

سبيل التبرع وتقديم العون لهم يكون أكثر سعادة ممن يصرفون 
على أنفسهم!«

 .Money Buys Happiness When You Spend On Others 1-

وانه بحسب دراسة منشورة على موقع علم النفس اليوم ] 2[ فإن 
الباحثين يقترحون طريقة جديدة لتخفيف اإلجهادات من خالل 

فرز هرمون اإلجهاد cortisol   وكسب صحة أفضل من خالل إنفاق 
القليل من المال على اآلخرين، فهذا العمل يؤدي لتحسين نظام عمل 

الجسم ويكسب اإلنسان ثقة وسعادة أكبر.

وأنك »عندما تقدم المال لآلخرين وتساعدهم على حل مشكالتهم 
االقتصادية فإنك تمنح لهم السعادة وبالتالي تشعر بالسعادة أكثر 

من أن تنفق المال على نفسك. هذه العملية تؤدي لراحة نفسية 
واستقرار في عمل أجهزة الجسد وطمأنينة تساعد الجهاز المناعي 

على التنشط والعمل بكفاءة أعلى«.

وذكر كحيل أنه »من أجل اكتساب السعادة بشكل كبير ينصح 
 Helliwell  باحثون من جامعة كولومبيا البريطانية مثل البروفسور

3[[ بإنفاق المال على اآلخرين أو على النشاطات الخيرية بدالً من 
إنفاقه على الملذات الشخصية وبخاصة مرضى السرطان!«

إضغط هنا للمشاهدة

إضغط هنا للمشاهدة

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/03/080320150034.htm
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/minding-the-body/201108/worried-about-money-give-some-away




و” أن المرضى الذين ينفقون أموالهم على اآلخرين على سبيل 
المساعدة والصدقة فإن ذلك يساعدهم على التماثل للشفاء بسرعة 

أكبر، وربما تكون هذه النصيحة من أغرب النصائح التي يقدمها 
باحثون علميون حسب المرجع، ] 3[ مع العلم أن ديننا الحنيف 
أمرنا بذلك من خالل نصيحة حبيبنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص ومداواة مرضانا 

بالصدقة!!”

وتحت عنوان : “السعادة تقوي النظام المناعي لإلنسان!”
ذكر أن الدكتور    David Hamilton يقول: بمجرد أن تقدم شيئًا 
Do- 5[. إنه هرمون  لآلخرين فإن دماغك يبدأ بإفراز الهرمونات ]

pamine الذي يجعلك تشعر بالسعادة وهذا الهرمون يفرزه الجسم 
ويشعرك بأنك تقوم بالشيء الصحيح.

وفي هذه الدراسة يقول الدكتور هاملتون: 
 Performing acts of kindness has been found to boost your immune
.system, keep your heart healthy and even slow the ageing process

وجدت الدراسة أن فعل شيء حسن لآلخرين )مثل تقديم المال أو 
الصدقة أو المساعدة...( يرفع النظام المناعي للجسم، ويبقي قلبك 

صحيحًا و يبطئ زحف الشيخوخة!
,Charity, giving and good karma - 5

إضغط هنا للمشاهدة

إضغط هنا للمشاهدة

إضغط هنا للمشاهدة

رابط المقال :

http://www.publicaffairs.ubc.ca/2012/02/01/six-things-science-tells-us-about-happiness/
http://www.telegraph.co.uk/sponsored/health/cancer-research-uk/8792392/Charity-giving-and-good-karma.html
http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-17-58/546-2012-11-17-09-2


وقارن أيها القارئ ما سبق بهذه الوصية النبوية من حبيبنا محمد 
صلى هللا  عليه وسلم لمن شكا له قسوة قلبه قائال: )أَُتِحبُّ أْن يَِليَن 

قَْلُبَك، وُتْدِرَك حَاجَتََك؟ اْرحَِم اليَِتيَم، واْمَسْح رَأَسُه، وأَْطِعْمُه ِمْن 
طَعَاِمَك؛ يَِلْن قَْلُبَك، وُتْدِرْك حَاجَتََك(، رواه أحمد، والبيهقي في 

السنن الكبرى.
وكيف أن نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص قد سبق إلى بيان مثل هذا التأثير العجيب 

للتصدق وبذل الخير للمحتاجين.
على  أن الدراسات الغربية في تأثير الصدقة في حصول الشفاء، تبقى 

محصورة من خالل التجارب في نطاق من يتصدقون،  ولكنها لم 
تقدم لنا تأثير الصدقة التي يقدمها األصحاء بنية شفاء مرضاهم، 

والتي يصعب على المعرفة البشرية معرفتها إال من خالل كالم هللا 
تعالى وسنة نبيه محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وهللا أعلم.

خدمة هدية ُتمكنك من التصدق عن مريضك بنية الشفاء وإرسال 
عملية التبرع إلى المريض كهدية مع رسالة لطيفة منك. جرب 

خدمة هدية عبر موقع أو تطبيق قطر الخيرية. 

اجعل تهنئة الشفاء وروداً ال تذبل.. اختر هدية خيرية
 يدوم أثرها ويعم نفعها!

انقر هنا لُترسل هدية إلى مريض

تصدق بنية الشفاء واجعل من هذه
الصدقة هدية ال ُتنسى:

إضغط هنا للتبرع

https://www.qcharity.org/ar/qa/gift




الدعاء من أسباب الشفاء مع 
الصدقة والصبر وطلب العالج:

الدعاء من أسباب الشفاء بإذن هللا تعالى مع التداوي باألدوية 
ُكُم اْدُعوِني أَْستَِجْب  الطبية، والصدقة، قال هللا تعالى: } وَقَالَ رَبُّ

لَُكْم {]غافر: 60[
وفيما يأتي ذكر بعض األدعية بنية الشفاء: 

1- دعاء نبي هللا أيوب عليه السالم، لما نزل به المرض الذي عمَّ 
جسده: »رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين«.

رُّ  ِنَي الضُّ ِّي مَسَّ َُّه أَن ْذ نَادَى رَب وَب إِ  كما في قول هللا تعالى: }وَأَيُّ
وَأَنَْت أَْرحَُم الرَّاِحِميَن* فَاْستَجَْبنَا لَُه فَكََشْفنَا مَا ِبِه ِمْن ُضرٍّ 

ْلعَاِبِديَن{  وَآتَيْنَاُه أَْهلَُه وَِمثْلَُهْم مَعَُهْم رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا وَِذْكرَى لِ
]األنبياء:84-83[.

2- دعاء نبي هللا تعالى يونس عليه السالم في بطن الحوت: »ال إله 
إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين«.

روى أحمد والترمذي أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: )دعوة ذي النون إذ 
دعا وهو في بطن الحوت: ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إال استجاب 

له(، صححه الحاكم ووافقه الذهبي واأللباني.



3- ضع يدك على مكان االلم وقل:  »بسم هللا ثالثا، ثم قل سبع 
مرات: أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر«، بعد أن تضع 

يدك على مكان األلم من جسدك«. 

فعن أبي عبد هللا عثمان بن أبي العاص رضي هللا عنه: أنه شكا إلى 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وجعا، يجده في جسده، فقال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ضع 

يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم هللا ثالثا، وقل سبع 
مرات: أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر( . رواه مسلم.

4- »اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، ال شافي 
إال أنت، شفاء ال يغادر سقما ».

وهذا الدعاء يقوله المريض ، ومن يدعو للمريض، فعن أنس رضي 
هللا عنه، أنه قال لثابت رحمه هللا: أال أرقيك برقية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

؟ قال: بلى، قال: )اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت 
الشافي، ال شافي إال أنت، شفاء ال يغادر سقما(، متفق عليه.

الدعاء من أسباب الشفاء مع 
الصدقة والصبر وطلب العالج:



5- »ربنا هللا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء 
واألرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في األرض، اغفر 

لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ«

عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: )من اشتكى 
منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا هللا الذي في السماء 

تقدس اسمك، أمرك في السماء واألرض كما رحمتك في 
السماء، اجعل رحمتك في األرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت 

رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع فيبرأ(، رواه أبو داود.

6- » اللَُّهمَّ عاِفني في بََدني، اللهم عاِفِني في َسْمِعي، اللَُّهمَّ عافني 
في بََصري، ال إلَه إال أنت ».

روى أبو داود وحسنه األلباني، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، 
أنه قال ألبيه: يا أبْه إني أَسَمُعَك تَْدُعو كلَّ غََداٍة: اللَُّهمَّ عاِفني 

في بََدني، اللهم عاِفِني في َسْمِعي، اللَُّهمَّ عافني في بََصري، ال إلَه 
إال أنت، ُتعيدها ثالثًا حيَن ُتْصِبُح، وثالثًا حيَن ُتمسي، فقال: إني 

سمعُت رسولَ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يدعو بهنَّ فانا ُأِحبُّ أن أستَنَّ بُسنَِّته.

الدعاء من أسباب الشفاء مع 
الصدقة والصبر وطلب العالج:



7- الدعاء للمريض، » أسأل هللا العظيم، رب العرش العظيم، أن 
يشفيك« سبع مرات.

فعن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: )من عاد 
مريضا لم يحضره أجله، فقال عنده سبع مرات: أسأل هللا 

العظيم، رب العرش العظيم، أن يشفيك، إال عافاه هللا من ذلك 
المرض(. رواه أبو داود والترمذي.

ومن أراد االستزادة من األدعية فليرجع إلى كتاب صحيح الكلم 
الطيب للشيخ األلباني، وكتاب الذكر والدعاء والعالج بالرقي 

من الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن على بن وهف القحطاني ، 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

الدعاء من أسباب الشفاء مع 
الصدقة والصبر وطلب العالج:

بالصدقة





بالصدقة

 داووا
مرضاكــ


