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 المقدمة

ذ باهللا من رشور إن احلمد هللا، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعو
أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
ًله، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده 

ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ، ورسوله، صىل اهللا عليه وعىل آله وأصحابه
ًالدين وسلم تسليام كثريا  :أما بعد، ً

: َّ بينـت فيهــا))صـدقة التطـوع يف اإلسـالم((سـالة خمتـرصة يف فهـذه ر
مفهوم صدقة التطوع، وفـضائلها العظيمـة، وأفـضل صـدقات التطـوع، 
واإلخالص رشط يف قبـول التطـوع، وآداب الـصدقة، وإطعـام الطعـام، 
وثواب الصدقة بـه، والـصدقة عـىل احليـوان، وصـدقة القـرض احلـسن، 

لصدقات من صفات املؤمنني، وصدقة والصدقة اجلارية والوقف، وأن ا
 اهلدية، والعطية، واهلبة تكون صدقات بالنية، ثم ّالوصية بعد املوت، وأن

َّبينت أنـواع صـدقات التطـوع عـىل حـسب أنواعهـا، وذكـرت مـبطالت 
َّالصدقات، وبينـت موضـوعات متنوعـة يف الـصدقات، وذكـرت فـضل 

صدقات املهداة إىل نت وصول ثواب الّصدقة إعتاق الرقاب املسلمة، وبي
ة، ثـم أنـواع املـسألة اجلـائزة ّ القناعـة والعفـتأموات املسلمني، ثـم ذكـر

 .وذكرت الزهد والورع، واملمنوعة
ــيخنا اإلمــام  ــرات وترجيحــات ش ــريا مــن تقري ــتفدت كث ــد اس ًوق

 . عبدالعزيز بن عبداهللا ابن باز ــ رمحه اهللا وغفر له ــ
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٤ 

ث نـارص الـدين ّمة املحـدّعالًوكذلك استفدت كثريا من خترجيات ال
 .وغفر له، األلباين لألحاديث رمحه اهللا

ًنافعـا، خالـصا لوجهــه ، ً أسـأل أن جيعـل هـذا العمـل مباركـاواهللاَ ً
الكريم، وأن ينفعني به يف حيايت، وبعد ممايت، وأن ينفع به كل مـن انتهـى 

 خري مسؤول، وأكـرم مـأمول، وهـو حـسبنا ونعـم الوكيـل، Iإليه؛ فإنه 
 اهللا وسلم وبارك عىل عبده ورسـوله، وخريتـه مـن خلقـه، وأمينـه وصىل

نا حممـد وعـىل آلـه وأصـحابه، وأتبـاعهم بإحـسان إىل يـوم ّعىل وحيه، نبي
 . الدين

 
 أبو عبدالرمحن / املؤلف

 اينطسعيد بن عيل بن وهف القحالفقري إىل اهللا تعاىل 
 هـ الرياض٢٥/٤/١٤٢٦حرر قُبيل مغرب يوم الخميس 
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٥ 

 تطوع في اإلسالمصدقة ال


 . لغة واصطالحاً: مفهوم صدقة التطوع: أوالً
ُ مجع صدقات، وتصدقت: لغةالصدقة َّ ًأعطيته صدقة، والفاعل : ََ ُ ُ

ٌمتصدق،  ِّ َ ، ومنهم من خيفف بالبدل ]ُوهو الذي يعطي الصدقة[ُ
ُمصدق، واملتصدق: واإلدغام فيقال ٌِّ ِّ َّ ْو   ق [ :ُاملعطي، ويف التنزيل: ُ  َ َ َ

َ      إن ا     ي ا         ِْ ِّ َ َ ََ ُ ْ ِ   ِ َ ْ َ َ [)١(. 
ُوقد جاء املتصدق واملصدق يف القرآن العظيم ُِّ َوا         [: َِّّ ِ ِّ َ َ ُ ْ َ

ِوا       ت َ ِّ َ َ ُ ْ ِا        وا      ت[و. )٢(]َ َ ِ ِ ِّ ّ  ُ ُْ َْ ِّوأما املصدق بتخفيف  .)٣(]َ َ ُ
 .)٤(َفهو الذي يأخذ صدقات النَّعم:  الصاد

ِّوالذي يصدقك يف حديثك  .ةالعطي:  فالصدقة)٥(ُ
 .)٦(ُ العطية التي يبتغى هبا الثواب عند اهللا تعاىل:والصدقة اصطالحاً
الصدقة ما خيرجه اإلنسان من ماله عىل وجه : قال العالمة األصفهاين

، َّالقربة، كالزكاة، لكن الصدقة يف األصل تقال للمتطوع به، والزكاة للواجب
َّوقد يسمى الواجب صدقة إذا حترى صاحبها الصدق  ًَّ  .)٧(يف فعلهُ

 .٨٨: سورة يوسف، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥: اآلية، سورة األحزاب   )٢(
 .١٨: اآلية، سورة احلديد   )٣(
 .١/٣٣٦املصباح املنري، للفيومي،    )٤(
 .١٥١خمتار الصحاح، ملحمد بن أيب بكر الرازي، ص    )٥(
 .٢٤٣َّ، ولغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص ١٧٣ين، ص التعريفات للجرجا   )٦(
 .٤٨٠مفردات ألفاظ القرآن، لألصفهاين، ص    )٧(
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٦ 
ٌرجل معطاء: العطايا، ويقال: ُ اليشء الـمعطى، واجلمع:طيةوالع ِ :

 .)١(اإلنالة: املناولة، واإلعطاء: كثري العطاء، واملعاطاة
ما أعطاه اإلنسان من ماله لغريه، سواء كان : ًوالعطية اصطالحا

ّري ذلك، فهي أعم من ُّيريد بذلك وجه اهللا تعاىل، أو يريد التودد، أو غ
 .)٢(الزكاة، والصدقة، واهلبة، ونحو ذلك

ِّ التنفل، والنافلة، وكل متنفل خري متطوع، قال اهللا :طوع لغةالت ُّ
ُ       ع    ا           [: تعاىل َُ ٌَ ْ َْ ََ َ ًَ َ  ََ ْ[)٣(. 

 .)٤(أي املتطوع: ِّاملطوع: وقد تدغم التاء يف الطاء فيقال
 ما تربع به املسلم من ذات نفسه، مما ال يلزمه :والتطوع اصطالحاً

 .)٥(فرضه
ٌاملتطوع هو الذي يفعل اليشء تربعا من نفسه، وهو تفعل من : وقيل ً

 .، والتعريف األول أشمل)٦(الطاعة
 :يأيتمنها ما  كثيرة جداً،فضل صدقة التطوع،لها فضائل:ثانياً

نقصها؛ حلديث متيم ِّ صدقة التطوع تكمل زكاة الفريضة وجترب – ١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٧٢، ومفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين، ص ٢/٤١٧، واملصباح املنري، ١٨٥خمتار الصحاح، ص    )١(
 .٢٣/٢٢٧املوسوعة الفقهية،    )٢(
 .١٨٤: اآلية، سورة البقرة   )٣(
 .٣/١٤٢ة يف غريب احلديث، النهاي   )٤(
 .٨/٢٤٣لسان العرب، البن منظور، باب العني، فصل الطاء،    )٥(
 .٣/١٤٢النهاية يف غريب احلديث،    )٦(
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٧ 
أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته، فإن كان : ً مرفوعاtالداري 

انظروا هل :  ملالئكتهU وإن مل يكن أمتها قال اهللا ،َّأمتها كتبت له تامة
ٍجتدون لعبدي من تطوع فتكملون هبا فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ  ِّ

 .)١(األعامل عىل حسب ذلك
، rً مرفوعا إىل النبي t حلديث معاذ ُ تطفئ اخلطايا وتكفرها؛– ٢
 .)٢( والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار: وفيه

يف أهله، وولده، وجاره، : فتنة الرجلt :ويف حديث حذيفة 
تكفرها الصالة، والصوم، والصدقة، واألمر باملعروف والنهي عن 

 .)٣(املنكر
 أهنا حلديث عائشة  من أسباب دخول اجلنة والعتق من النار؛ – ٣
جاءتنى مسكينة حتمل ابنتني هلا، فأطعمتها ثالث مترات، فأعطت كل : قالت

واحدة منهام مترة، ورفعت إىل فيها مترة؛ لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت 
لتي كانت تريد أن تأكلها بينهام، فأعجبني شأهنا، فذكرت الذي صنعت التمرة ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ِّكـل صـالة ال يتمهـا صـاحبها تـتم مـن تطوعـه((: r أبو داود، كتاب الصالة، باب قول النبـي )١(

سنة فيها، باب ما جـاء يف أول مـا حياسـب ، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة وال٨٦٦، ٨٦٤برقم 
، وصـححه األلبـاين يف صـحيح ٥/٣٧٧، ١٠٣، ٤/٦٥، وأمحد، ١٤٢٥الصالة، برقم : به العبد

  . ٢/٣٥٣، ويف صحيح اجلامع، ١/٢٤٥سنن أيب داود، 
، ٢٣٦، و٥/٥٣١، وأمحـد، ٢٦١٦ الرتمذي، كتاب اإليامن، باب ما جاء يف حرمة الصالة، بـرقم )٢(

  . ٢/١٣٨ وحسنه األلباين يف إرواء الغليل، ٢٤٥و، ٢٣٧و
، وكتـاب الزكـاة، بـاب ٥٢٥الـصالة كفـارة، بـرقم : البخاري، كتاب الصالة، بـاب: متفق عليه   )٣(

، ومسلم، كتاب اإليامن، باب رفع األمانة واإليامن من بعـض ١٤٣٥الصدقة تكفر اخلطيئة، برقم 
 .١٤٤القلوب وعرض الفتن عىل القلوب، برقم 
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 .)١(إن اهللا قد أوجب هلا هبا اجلنة، أو أعتقها هبا من النار:  فقالrلرسول اهللا 

:  قالتفعن عائشة  الصدقة تدخل اجلنة ولو بشق مترة ، – ٤
ٍدخلت عيل امرأة معها ابنتان هلا تسأل؟ فلم جتد عندي شيئا غري مترة،  ً َّ
ْفأعطيتها إياها، فقسمتها بني ابنتيها، ومل تأكل منها، ثم قامت وخرجت،  َ َ َ َّ

ُمن ابتيل من هذه البنات بيشء فأحسن :  فأخربته فقالrفدخل النبي 
 .)٢(ًله سرتا من النار َّإليهن كن

: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف اجلمع بني احلديثني السابقني
فلم جتد عندي غري مترة : ويمكن اجلمع بأن مرادها بقوهلا يف حديث عروة

أول احلال سوى أي أخصها هبا، وحيتمل أهنا مل تكن عندها يف : واحدة
 .)٣(ثم وجدت ثنتني، وحيتمل تعدد القصة، فأعطتها، واحدة
حلديث عقبة بن عامر ِّ من أسباب النجاة من حر يوم القيامة؛ – ٥
t عن النبي ، rقال  : كل امرئ يف ظل صدقته حتى يفصل بني

إن ظل املؤمن يوم : ويف لفظ. )٤( بني الناسحيكم: أو قال. الناس
 -وكان أبو اخلري:   أحد رواة احلديث-قال يزيد. )٥(القيامة صدقته

 .٢٦٣٠مسلم، كتاب الرب والصلة، باب اإلحسان إىل البنات، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق مترة، والقليـل مـن الـصدقة، بـرقم : متفق عليه   )٢(

 .٢٦٢٩، ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب اإلحسان إىل البنات، برقم ١٤١٨
 .١٠/٤٢٨، البن حجر، فتح الباري، برشح صحيح البخاري   )٣(
 وأخرجه ابـن حبـان بـرقم إسناده صحيح((: ، وقال حمققو املسند١٧٣٣٣أمحد يف املسند، برقم    )٤(

 .١/٥٢٣، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٣٣١٠
 .حديث صحيح((: ، وقال حمققو املسند١٨٠٤٣أمحد، برقم    )٥(
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٩ 
، ولو كعكة، راوي احلديث عن عقبة ال خيطئه يوم إال تصدق فيه بيشء

ُّ يف أحد السبعة الذين يظلهم اهللا يف rوقال النبي . )١(أو بصلة، أو كذا
َّظله يوم ال ظل إال ظله ِّ :... ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال
 .)٢(تعلم شامله ما تنفق يمينه

 أنه r عن النبي tحلديث سعد  الصدقة من أسباب النرص، والرزق؛ – ٦
تأويل : قال ابن بطال رمحه اهللا. )٣(هل تنرصون وترزقون إال بضعفائكم: قال

ًأن الضعفاء أشد إخالصا يف الدعاء، وأكثر خشوعا يف ال: احلديث عبادة؛ خلالء ً
 .)٤(قلوهبم عن التعلق بزخرف الدنيا

، r، فكان أحدمها يأيت النبي rكان أخوان عىل عهد النبي :  قالtوعن أنس 
 .)٥(ُلعلك ترزق به:  فقالrُواآلخر حيرتف، فشكى املحرتف أخاه إىل النبي 

كرم، والعطف عىل  والِّ الصدقة تعود املسلم عىل صفة اجلود– ٧
 .ذوي احلاجات، والرمحة للفقراء

َو     ق [:  قال اهللا تعاىلُّ الصدقة حتفظ النفس عن الشح،– ٨ ُ ْ َ َ
َ          و       ا      ن َُ ِ ِ ِْ ُْ ْ َُ ُ َ َِ ُ  ُ [)٦(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حديث واحد، وتقدم قبل ١٧٣٣٣أمحد، برقم    )١(
، ١٤٢٣البخاري، كتاب األذان، بـاب مـن جلـس يف املـسجد ينتظـر الـصالة، بـرقم : متفق عليه   )٢(

 .١٠٣١ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، برقم 
 .٢٨٩٦البخاري، كتاب اجلهاد والسري،باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب، برقم    )٣(
 .٦/٨٩رشح صحيح البخاري، البن حجر، فتح الباري، ب   )٤(
حديث حسن صحيح، وصححه : ، وقال٢٣٤٥الرتمذي، كتاب الزهد، باب يف التوكل، برقم    )٥(

 .٢/٢٧٤األلباين يف صحيح الرتمذي، 
 .٩: سورة احلرش، اآلية   )٦(
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١٠ 

 من  اهللا تعاىل، قال اهللا  الربكة والزيادة واخللف الصدقة جتلب– ٩
َو   أ           ء           و       ا  از   [: سبحانه ِْ ِ ِِ  ُ ْ َْ َْ َُ َ َ َُ ُُ َ َُ ٍ

ْ ُ ْ َْ َ [)١(. 
أنفق يا ابن : قال اهللا تعاىل:  أنه قالr النبي  عنtوعن أيب هريرة 
َيد اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل : وقال. آدم، أنفق عليك ُ

أنفق منذ خلق السموات واألرض؟؛ فإنه مل أرأيتم ما : وقال. والنهار
. يغض ما يف يده، وكان عرشه عىل املاء، وبيده امليزان، خيفض ويرفع

 .)٢(...يمني اهللا مألى: ولفظ مسلم
ما نقصت صدقة من :  قالr ، عن رسول اهللا tوعن أيب هريرة 

ٌمال، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هللا إال رفعه  ٍ ً)٣(. 
فضل اإلحسان إىل املساكني وأبناء ومما يدل عىل فضل الصدقة، و

 وأن من )٤(السبيل، وفضل أكل اإلنسان من كسبه واإلنفاق عىل العيال
فعل ذلك يبارك اهللا له يف ماله وحيصل له األجر العظيم، حديث أيب 

ًبينام رجل بفالة من األرض فسمع صوتا يف :  قالrهريرة عن النبي 
 )٥( َّسحاب فأفرغ ماءه يف حرةِأسق حديقة فالن، فتنحى ذلك ال: سحابة

 .٣٩: سورة سبأ، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِو  ن          ا   ء[: قولهالبخاري، كتاب التفسري، سورة هود، باب : متفق عليه   )٢( َ ْ َ َ َُ ُ َْ َ َ[ 

، ومسلم، كتاب الزكاة، ٥٣٥٢، وكتاب النفقات، باب فضل النفقة عىل األهل، برقم ٤٦٨٤
 .٩٩٣باب احلث عىل النفقة وتبشري املنفق باخللف، برقم 

 .٢٥٨٨مسلم، كتاب الرب والصلة، باب العفو، برقم    )٣(
 .١٨/٣٢٥رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٤(
 .١٨/٣٢٥َّأرض ملبسة حجارة سوداء، رشح النووي عىل صحيح مسلم، : احلرة   )٥(
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١١ 
ِّفإذا رشجة من تلك الرشاج ََ ، َّ قد استوعبت ذلك املاء كله، فتتبع املاء)١( ْ

ِّفإذا رجل قائم يف حديقته حيول املاء بمسحا يا عبداهللا ما : ته فقال لهُ
: يا عبداهللا: فالن، لالسم الذي سمع يف السحابة، فقال له: اسمك؟ قال

ًإين سمعت صوتا يف السحاب الذي هذا ماؤه : مل تسألني عن اسمي؟ قال
ٍاسق حديقة فالن السمك، فام تصنع فيها؟ قال: يقول هذا : َّأما إذا قلت: ِ

ُّ بثلثه، وآكل أنا وعيايل ثلثا، وأرد فيها فإين أنظر إىل ما خيرج منها فأتصدق ً ُ
 .)٢(وأجعل ثلثه يف املساكني، والسائلني، وابن السبيل: ويف لفظثلثه

ما من يوم يصبح r :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
َالعباد فيه إال ملكان ينزالن، فيقول أحدمها ًاللهم أعط منفقا خلفا، : َ ً

ً أعط ممسكا تلفااللهم: ويقول اآلخر ً)٣(. 
 املنفق املتصدق، فاملتصدق إذا  ترشح الصدر وتدخل الرسور عىل– ١٠

ل، وأنواع اإلحسان، انرشح صدره؛ أحسن إىل اخللق، ونفعهم بام يملكه من املا
ًفالكريم املحسن أرشح الناس صدرا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلبا، والبخيل  ً ً
ًالذي ال حيسن أضيق الناس صدرا، وأنكدهم عيشا، وأكثرهم مها وغام، لكن ال  ّ ًّ ً ً

 .)٤( بد من العطاء بطيب نفس، وخيرج املال من قلبه قبل أن خيرج من يده
 r عن النبي t حلديث أنس ُتلحق املسلم باملؤمن الكامل؛ الصدقة – ١١

 .١٨/٣٢٥مسائل املاء يف احلرار، رشح النووي، : ومجعها رشاج: الرشجة   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨/٣٢٥مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب فضل اإلنفاق عىل املساكني وابن السبيل،    )٢(
 .١٠١٠باب يف املنفق واملمسك، برقم مسلم، كتاب الزكاة،    )٣(
 .٦/١٠، والرشح املمتع البن عثيمني، ٢/٢٥زاد املعاد، البن القيم، : انظر   )٤(
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١٢ 

فكام . )١( جلاره ما حيب لنفسه– أو قال –ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه : قال
ن حيصل ألخيه ُأن املسلم حيب أن يبذل له املال الذي يسد به حاجته، فهو حيب أ

 .املحتاج مثل ذلك، فيكون بذلك كامل اإليامن
 وتفريج الكربات، والسرت  الصدقة حيصل هبا قضاء احلاجات،– ١٢

يف الدنيا ويوم القيامة؛ ملا فيها من قضاء حاجات املحتاجني، وتفريج 
كربات املكروبني، والسرت عىل املعرسين؛ ألن اجلزاء من جنس العمل؛ 

َّمن نفس عن مؤمن r :قال رسول اهللا :  ، قالt حلديث أيب هريرة
َّكربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يرس  ِ ُ ُ ُ ًُ َّ َ

َّعىل معرس يرس اهللا عليه يف الدنيا ً واآلخرة، ومن سرت مسلام سرته اهللا يف ٍ
؛ )٢(...الدنيا واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه

ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف : ، وفيهوحلديث ابن عمر 
َّحاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج ا هللا عنه كربة من كرب يوم َّ

 .)٣(ًيامة، ومن سرت مسلام سرته اهللا يوم القيامةالق
ال يرحم r : للعبد؛ لقوله  الصدقة من أسباب رمحة اهللا تعاىل– ١٣
 .)٤( يرحم الناساهللا من ال

مسلم، كتاب اإليامن، باب الدليل عـىل أن مـن خـصال اإليـامن أن حيـب ألخيـه املـسلم مـا حيـب    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٥لنفسه، برقم 

 .٢٦٩٩امع عىل تالوة القرآن،وعىل الذكر،برقم مسلم، كتاب الذكر والدعاء،باب فضل االجت   )٢(
، ٢٤٤٢البخـاري، كتـاب املظـامل، بـاب ال يظلـم املـسلم املـسلم، وال يـسلمه، بـرقم : متفق عليه   )٣(

 .٢٥٨٠ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب حتريم الظلم، برقم 
ُ   اد [: البخاري، كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل: متفق عليه   )٤( ْ ِ َ ا ا  أو اد  ا ا      ُ َْ  ُ ْ ِ َ َ  

َأ          ا     ا    ء ا      و        ِ     و         ِ   وا        ذ    َِ ِ َِ ََ ْ ُْ َ ْ َ َ ُ ُ  ِ ََ َ َ َ َْ َ ُ َ ََ َ َْ َ ْ ْْ َ َ َ ْ ُ ْ َ 
= 



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

١٣ 

 :  لقوله تعاىلاملحسنني؛  الصدقة من اإلحسان، واهللا حيب– ١٤
َوأ    ا إن ا      ا       [ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ  ُ َ   ِ ُ َ ِإن ا     ي [ :وقال تعاىل. )١(] َ ْ َ َ   ِ

َا         ِ ِّ َ َ ُ َإن ا         أ   ا       [:وقال سبحانه.)٢(] ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ ََ َ ُ ُ َ   ِ [)٣(. 
 يربيه اهللا تعاىل ويضاعفه الصدقة األجر العظيم الذي يرتتب عىل – ١٥

ُ     ا  ا     و   ِ  ا     ت      ا  [: لصاحبه؛ لقول اهللا تعاىل ُ ُ ُ  َُ َْ  َْ َِ َ َ ْ َّ َ ِ
ِا     و   ِ  ا     ت َ َ  ْ ُّ َ َ ِو   آ        ر            أ  ال [: Uوقال . )٤(]ِ َ َْ َ ََ ِ ِ ُِ ْ َ ْ ًْ ِ ْ ُ َ َ

ُا   س             ا  و   آ        ز  ة     ون و   ا    و        ُ َ ِ َ ُ َ َ َِ ِ  َ ْ َْ َ َُ ِ ُ ٍ ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ  
َا      ن ُ ِ ْ ُ ٍو   ِ  ا     ت وا              ر [ :ولقوله تعاىل؛ )٥(] ْ   َ ُ  ِ ُ ُ َُ  َ َِ َ َ  ْ

ِأ   )٧(من تصدق بعدلr :قال رسول اهللا :  قالtوحلديث أيب هريرة ؛ )٦ (] ٍ  َ
 وال يقبل اهللا إال الطيب، فإن اهللا يتقبلها بيمينه مث يربيها )٨(مترة، من كسب طيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=   ِ  ً  .٢٣١٩، ومسلم، كتاب الفضائل، باب رمحة الصبيان والعيال، برقم ٧٣٧٦برقم  ]َ
 .١٩٥: اآلية، ةسورة البقر   )١(
 .٨٨: سورة يوسف، اآلية   )٢(
 .١٢٠: اآلية، سورة التوبة   )٣(
 .٢٧٦: اآلية، سورة البقرة   )٤(
 .٣٩: اآلية، سورة الروم   )٥(
 .٢٧٦: اآلية، سورة البقرة   )٦(
ملـة، هـذا قـول اجلمهـور، ِأي قيمتها؛ ألنه بالفتح املثل، وبالكـرس احلمـل بكـرس امله: مترةبعدل    )٧(

بـالفتح مثلـه يف القيمـة، : املثل من غـري جنـسه، وبالكـرس مـن جنـسه، وقيـل: بالفتح: وقال الفراء
: ٣/١٩١، وقـال ابـن األثـري يف النهايـة، ٣/٢٧٩فـتح البـاري، البـن حجـر، . وبالكرس يف النظـر

َمـا عادلـه مـن : هو بالفتح: معنى املثل، وقيلبالكرس والفتح يف احلديث، ومها ب: َل والعدلِالعد(( َ َ
 .بالعكس: جنسه، وبالكرس ما ليس من جنسه، وقيل

من تصدق بعدل مترة من كـسب طيـب وال يـصعد إىل اهللا إال الطيـب؛ فإنـه ((: ويف لفظ البخاري   )٨(
= 
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١٤ 

 :ويف لفظ مسلم ، حىت تكون مثل اجلبل)١( أحدكم فلوهلصاحبها كما يريب
ه أو فصيلهحىت تكون أعظم من اجلبل كما يريب أحدكم فلو)٢(. 

 .)٣(...ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب: رواية ملسلمويف 
به املتصدقني  وعد وما عليه،  بثناء اهللاِّ املتصدق ابتغاء مرضاة اهللا تعاىل، يفوز– ١٦

َا          ن [: من األجر العظيم، وانتفاء اخلوف واحلزن؛ لقول اهللا تعاىل ُ ِ ْ ُ َ ِ  
ِ  و   َأ  ا     ِ      وا    ر   ا و           أ         ر ِ  ِ ََ َ َ َ ْْ ْ ْ َ ْ ّْ ََ ْ ِ ِ ُِ َُ ْ َ َُ َُ ًَ َ  ِ   َ

ِ  و          ن َ  ف      ٌُ َ ْ َ ْْ ْ ُْ ََ َ َ َ [) ٤(. 
حسب إخالصه هللا   املتصدق حيصل عىل مضاعفة األجر عىل– ١٧

ِ    ا          ن أ  ا            ا       [ :Iتعاىل؛ لقول اهللا  ِ ََ َ ََ ِ  ِ َ َِ ِْ ُ ْ ََ َ ُُ ْ ُ َ ِ  
َ    أ           ََ ْ َْ َ ْ َ ٍ ْ   ِ                      وا            َ  ََ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ ُ ََ ٍ ٍ ُ َ ُ ْ َِ ّ َُ

ٌ   ء وا  وا        ِ َِ ٌ َ َُ  ُ َ جاء : وحلديث أيب مسعود األنصاري قال؛ )٥ (] َ
لك r: هذه يف سبيل اهللا، فقال رسول اهللا : رجل بناقة خمطومة، فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّيتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كام يريب أحدكم فلوه، حتى تكون مثل اجلبل = ِّ ُ طـرف احلـديث 
 .٧٤٣٠رقم 

أي مـن أوالد : هـو كـل فطـيم مـن ذوات حـافر: ُأي يفطـم، وقيـل: ُوهو املهـر؛ ألنـه يفـىل: هَّفلو   )١(
، ورشح ٣/٤٧٤، والنهايـة يف غريـب احلـديث، ٣/٢٧٩فتح الباري البن حجـر، . ذوات احلافر

 .٧/١٠٤النووي، 
 .٧/١٠٤ الناقة إذا فصل عن إرضاع أمه، رشح النووي، ولد: فصيله   )٢(
، وتقـدم خترجيـه يف ١٠١٤، ومـسلم، بـرقم ٧٤٣٠، ورقـم ١٤١٠البخـاري، بـرقم : متفق عليـه   )٣(

 .منزلة  الزكاة
 .٢٧٤: اآلية، سورة البقرة   )٤(
 .٢٦١: اآلية، سورة البقرة   )٥(
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١٥ 
 .)١(ا يوم القيامة سبعمائة ناقٍة كلها خمطومة

 الواحدة، يرحم القوي  الصدقة جتعل املجتمع املسلم كاألرسة– ١٨
الضعيف، ويعطف القادر عىل العاجز، وحيسن الغني إىل املعرس، فيشعر 
 : صاحب املال بالرغبة يف اإلحسان؛ ألن اهللا أحسن إليه، قال اهللا تعاىل

ُوأ        أ    ا [  َ ْ ْ َْ َ ََ َ ِ َ إ   َ ْ َ ِ [)٢(. 
 عن كفايته؛ حلديث ً بذل املال خري للمتصدق إذا كان زائدا– ١٩

يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل r :قال رسول اهللا :  ، قالtأيب أمامة 
ُخري لك، وأن متسكه رش لك، وال تالم عىل ُ ٌّ وابدأ بمن تعول، ، )٣( كفافُ

 .)٤(واليد العليا خري من اليد السفىل
 وصنائع املعروف تنجي من  صدقة الرس تطفئ غضب الرب،– ٢٠

: ، أنه  قالrعن النبي ، tمصارع السوء؛ حلديث معاوية بن حيدة 
إن صدقة الرس تطفئ غضب الرب)؛ وحلديث أيب أمامة )٥tقال  :

صنائع املعروف تقي مصارع السوء، وصدقة الرس r :قال رسول اهللا 
 .)٦(تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد يف العمر

 .١٨٩٢اهللا تعاىل وتضعيفها، برقم مسلم، كتاب اجلهاد، باب فضل الصدقة يف سبيل    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٧: سورة القصص، اآلية   )٢(
 .٦/٤٦٣الذي ال يفضل منه يشء، وال يعوزه معه يشء، جامع األصول،البن األثري،: الكفاف   )٣(
مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري مـن اليـد الـسفىل، وأن اليـد العليـا هـي املنفقـة    )٤(

 .١٠٣٦ىل هي اآلخذة، برقم وأن اليد السف
] ٣/٦٥[، ]جممـع البحـرين[، ويف األوسـط ١٠١٨، برقم ١٩/٤٢١الطرباين يف املعجم الكبري،    )٥(

 .٢٩٥٠، برقم ]٥/٢١٨[ و١٤٣٤برقم 
، وإســناده حــسن((: ٣/١١٥، وقــال يف جممــع الزوائــد، ٨/٢٦١الطــرباين يف املعجــم الكبــري،    )٦(

، وحسنه لغريه األلباين يف صحيح الرتغيـب ١/٦٧٩الرتغيب، وكذلك حسن إسناده املنذري يف 
= 
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.)١(  الصدقة دواء لألمراض– ٢١
 :أفضل صدقات التطوع على النحو اآلتي: ثالثاً

 حلديث سعد بن  من أفضل الصدقات التصدق بسقي املاء؛– ١
؟ يا رسول اهللا، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها: قلت:  ، قالtعبادة 
 فتلك سقاية سقي املاء: فأي الصدقة أفضل؟ قال: قلت. نعم: قال

. )٢(ٍهذه ألم سعد: ًفحفر بئرا وقال: ويف لفظ أليب داود. ٍسعد باملدينة
ولكن يتحرى املتصدق حاجة الناس فيتصدق بام تدعو إليه احلاجة، 

 .)٣( يف غريهسواء كانت يف املاء أو
 العداوة يف باطنه من أفضل  الصدقة عىل ذي الرحم الذي يضمر– ٢

 عن rً، أن رجال سأل رسول اهللا tالصدقات؛ حلديث حكيم بن حزام 
وعن أم كلثوم . )١)(٤(ِعىل ذي الرحم الكاشح: ُّالصدقات أهيا أفضل؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٥٣٢والرتهيب،  =
جـاء يف ذلـك خــرب مرسـل مـن مراســيل أيب داود، وحـسنه األلبـاين لغــريه، يف صـحيح الرتغيــب    )١(

 .٣٣٥٨، برقم ٣/١٤٠، ويف صحيح اجلامع، ٧٤٤، برقم ]١/٤٥٨[والرتهيب، 
، وأبـو داود، ٣٦٦٤، ٣٦٦٣خـتالف عـىل سـفيان، بـرقم   النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكـر اال)٢(

، وابـن ماجـه، كتـاب األدب، بـاب صـدقة ١٦٨١كتاب الزكاة، باب يف فضل سـقي املـاء، بـرقم 
، ويف ٢/٥٦٠، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح سـنن النـسائي، ٥/٢٨٥، وأمحد، ٣٦٨٤املاء، برقم 

  .١/٤٦٦صحيح سنن أيب داود، 
ن باز رمحه اهللا أثناء تقريره عىل حديث سعد يف فضل سقي املاء، يف سـنن هذا ما رجحه شيخنا اب   )٣(

 .، وضعف احلديث رمحه اهللا، ولكن األلباين حسنه كام تقدم٣٦٦٥النسائي، برقم 
ُلكاشحا   )٤( وهـو خـرصه، يعنـي أن أفـضل الـصدقة عـىل ذي : هو الـذي يظهـر عداوتـه يف كـشحه: ِ

: ، وقيــل]١/٦٨٢املنــذري يف الرتغيـب والرتهيــب، [ضمر العـداوة يف باطنــه، الـرحم القــاطع املــ
ُالعدو الذي يضمر عداوته ويطـوي عليهـا كـشحه: الكاشح(( َ ْ اخلـرص، أو : أي باطنـه، والكـشح: َ

أي : إن أمريكم هذا ألهـضم الكـشحني: الذي يطوي عنك كشحه وال يألفك، ويف حديث سعد
= 
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بنت عقبة    قال رسول اهللا : قالتr : أفضل الصدقة عىل ذي
 .)٢(الرحم الكاشح

 فيغتنم حياته قبل موته،  أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح،– ٣
َ       دي ا     [: وصحته قبل مرضه، فينفق وال يبخل، قال اهللا تعاىل ِ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ

ُآ   ا      ِ ُ ُ َ َ ا ا   ة و     ا     رز        ا و             أن      َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِ ْ  َ ْْ ً َ َْ ََ َُ َ ََ َْ  ُ َُ  

َ  م           و    ل ِ َ ََ ٌِ ِ ْ َ ٌ ْ  .)٤( ال خلة وال صداقة))خالل((، ومعنى )٣ (]َ
ِ       أن        م           [: قال العالمة السعدي رمحه اهللا ِ ِ ٌِ ْ َ َ ٌِ ْ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ

ٌو    ل َ ِ َ ، ال أي ال ينفع فيه يشء، وال سبيل إىل استدراك ما فات ] َ
بمعاوضة ببيع ورشاء، وال هببة خليل وصديق، فكل امرئ له شأن 
َّيغنيه، فليقدم العبد لنفسه، ولينظر ما قدمه لغد؛ وليتفقد أعامله،  ٍ ِّ

 .)٥(وحياسب نفسه قبل احلساب األكرب
ْ   أ    ا     آ   ا أ    ا     رز           [: وقال اهللا تعاىل َ ْْ َ  ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َُ َ ِ  َ َ  ِ

ُأن        م           و      و        وا     ون     ُ ََ َ ُْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َ ٌٌ ٌَ  ُ ْ َ ٌ ْ َ ََ ْ َ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٧٦ثري،  النهاية البن األدقيق اخلرصين =
، ولـه شـواهد، وطـرق، وهلـذا قـال ٢٤/٣٦، ١٥٣٢٠، والنسخة املحققـة، بـرقم ٣/٤٠٢أمحد    )١(

 .صحيح(: ٨٩٢،برقم ٣/٤٠٤وقال األلباين يف إرواء الغليل .حديث صحيح((: حمققو املسند
لغليـل، ، وصححه عىل رشط مسلم، ووافقه الذهبي، وقـال األلبـاين يف إرواء ا١/٤٠٦احلاكم،    )٢(

 .وهو كام قال((: ٣/٤٠٥
 .٣١: سورة إبراهيم، اآلية   )٣(
 .٣/٣٥تفسري البغوي    )٤(
 .٤٢٦تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص    )٥(
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َا      ن ُ ِ وهذا من فضل اهللا ولطفه بعباده أن أمرهم بتقديم يشء . )١ (] 

ًمما رزقهم؛ ليكون هلم ذخرا وأجرا يف يوم حيتاج فيه العاملون إىل مثقال  ً
ًذرة من اخلري، فال بيع فيه، ولو افتدى اإلنسان نفسه بملء األرض ذهبا 

ة ما تقبل منه، ومل ينفعه خليل وال ليفتدي به من عذاب يوم القيام
 .)٢(وال بشفاعة، ال بوجاهة: صديق

ُوأ    ا       رز             أن      أ     [: Iوقال  ُ َُ َ ْ َْ َ ََ
ِ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َ ْْ َ َ َ َ َُ ْ

َا   ت     ل رب     أ      إ   أ            ق وأ       ْ َِ ُِ ََ َ ََ ََ   ََ َ ٍَ ِ َِ ٍ َ َ َ ِْ ْ  ْ ّْ َ ُ َ ُ
َا        ِ ِ   [) ٣(. 

يا : قال فrجاء رجل إىل رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
َّأن تصدق وأنت صحيح : ًأي الصدقة أعظم أجرا؟ قال! رسول اهللا
ختشى الفقر، وتأمل الغنى، وال متهل حتى إذا بلغت احللقوم ، شحيح
 .)٤(ٍولفالن كذا، وقد كان لفالن، ٍلفالن كذا: قلت

الشح عام غالب يف حال الصحة، فإذا سمح فيها وتصدق كان 
أصدق يف نيته وأعظم ألجره، بخالف من أرشف عىل املوت وأيس من 
احلياة، ورأى مصري املال لغريه؛ فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إىل 

، )٥(لبقاء وخوف الفقر، وهو يطمع يف الغنىحالة الصحة والشح رجاء ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٤: اآلية، سورة البقرة   )١(
 .١١٠تفسري السعدي، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص : انظر   )٢(
 .١٠: رة املنافقون، اآليةسو   )٣(
، ١٤١٩البخــاري، كتــاب الزكــاة، بــاب فــضل صــدقة الــصحيح الــشحيح، بــرقم : متفــق عليــه   )٤(

، ومـسلم، كتـاب الزكـاة، بـاب بيـان أن ٢٧٤٨وكتاب الوصايا، باب الصدقة عند املـوت، بـرقم 
 .١٠٣٢أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، برقم 

 .١٣٠ – ٧/١٢٩ح مسلم، رشح النووي عىل صحي: انظر   )٥(
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ًوهو يف حال الصحة يصعب عليه إخراج املال غالبا؛ ملا خيوفه به 
الشيطان، ويزين له من إمكان طول العمر واحلاجة إىل املال؛ وهلذا قال 

: يعصون اهللا يف أمواهلم مرتني: بعض السلف عن بعض أهل الرتف
 ويرسفون فيها إذا خرجت – احلياة  يعني يف–يبخلون هبا وهي يف أيدهيم 

 .)١( يعني بعد املوت–عن أيدهيم 
ًوذكر يف اخلرب عن أيب الدرداء مرفوعا َُ ِ : مثل الذي يعتق أو يتصدق عند

عبدالعزيز ابن وسمعت شيخنا اإلمام . )٢(موته مثل الذي هيدي بعدما يشبع
وهذا يدل عىل أن : باز رمحه اهللا يقول عن الصدقة يف حال الصحة والشح

الصدقة يف حال الصحة والشح أفضل، وهذا يدل عىل قوة الرغبة فيام عند 
اهللا، أما املريض فإنه جيود يف حال مرضه؛ ألنه أيس من حياته، وصدقته 

 .)٣(مقبولة، لكن األفضل أن تكون يف حال الصحة
 قدر ما حيتمله حال  ومن أفضل الصدقة جهد املقل الذي هو– ٤

قليل املال، فيكون من أفضل الصدقات؛ حلديث عبداهللا بن حبيش 
إيامن ال شك فيه، : ُ سئل أي األعامل أفضل؟ قالrاخلثعمي أن النبي 

 .٥/٣٧٤فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والرتمـذي، كتـاب ٣٦١٥النسائي، كتـاب الوصـايا، بـاب الكراهيـة يف تـأخري الوصـية، بـرقم    )٢(

، وأبـو داود، يف كتـاب ٢١٢٣الوصايا، باب ما جاء يف الرجل يتصدق أو يعتق عند املوت، بـرقم 
، وقـال ٤/١٩٠والبيهقـي، . ، وصححه ووافقه الـذهبي٢/٢١٣كم، ، واحلا٣٩٦٨العتق، برقم 

، وضـعفه ٥/٣٧٤ وحسنه احلافظ ابـن حجـر يف الفـتح، هذا حديث حسن صحيح((: الرتمذي
؛ ألن يف إسناده أبـا حبيبـة الطـائي، مل يوثقـه غـري ابـن ٢٠٦األلباين يف ضعيف سنن الرتمذي، ص 

الرتمـذي، واحلـاكم، ووافقـه الـذهبي، : حديثـهوقـد صـحح . حبان، وال يعرف إال هبذا احلـديث
 .٥/٣٧٤وحسنه احلافظ يف الفتح، 

 .٢٧٤٨سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٣(
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: ُّفأي الصالة أفضل؟ قال: قيل. وجهاد ال غلول فيه، وحجة مربورة
طول القنوت .ُّفأي الصدقة أفضل؟ قال: قيل :ِّجهد املقل)قيل. )١ :

فأي اجلهاد : قيل. Uمن هجر ما حرم اهللا : ُّفأي اهلجرة أفضل؟ قال
 القتل ُّفأي: قيل. من جاهد املرشكني بامله ونفسه: أفضل؟ قال
ِمن أهريق دمه وعقر جواده: أرشف؟ قال ُ)٢(. 

سبق درهم مائة ألف r :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
رجل له درمهان فأخذ أحدمها : يا رسول اهللا وكيف؟ قال:  قالوا]درهم[

ِفتصدق به، ورجل له مال كثري فأخذ من عرض  ُ ] درهم[ماله مائة ألف ٌ
وظاهر األحاديث أن األجر عىل قدر حال املعطي ال عىل . )٣(فتصدق هبا

طي قدر املال املعطى، فصاحب الدرمهني أعطى نصف ماله، يف حال ال يع
يكون أجره عىل قدر مهته بخالف الغني؛ فإنه ما أعطى ، فيها إال األقوياء

 .)٤(نصف ماله، وال يف حال ال يعطي فيها عادة
ُجهد : ُّأي الصدقة أفضل؟ قال! يا رسول اهللا:  قالtوعن أيب هريرة  ْ ُ
 .)٥(ِّاملقل، وابدأ بمن تعول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واملراد مـا ، ]١/٣٢٠النهاية يف غريب احلديث، [هو قدر ما حيتمله حال قليل املال، :  املقلجهد   )١(

؛  لعمـوم خري الصدقة مـا كـان عـن ظهـر غنـى((: عىل قدر طاقته، وال ينافيه حديثيعطيه املقل 
 ].٥/٥٨حاشية السندي عىل سنن النسائي، . [الغنى القلبي، وغنى اليد

 .٢/٢٠٣، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٥٢٥النسائي، الزكاة، باب جهد املقل، برقم    )٢(
، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح ٢٥٢٧، ٢٥٢٦جهـد املقـل، بـرقم النسائي، كتـاب الزكـاة، بـاب    )٣(

 .٢/٢٠٣النسائي، 
 .٥/٥٨حاشية السندي عىل سنن النسائي،    )٤(
، وصـححه ٢/٣٥٨، وأمحـد، ١٦٧٧ٌأبو داود، كتاب الزكاة، بـاب يف الرخـصة يف ذلـك، بـرقم    )٥(

ه األلبـاين يف ، وصـحح١/٤١٤، واحلـاكم، ٣٣٣٥، وابن حبـان، بـرقم ٢٤٤٤ابن خزيمة، برقم 
= 
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 حلديث حكيم بن  من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛– ٥
اليد العليا خري من اليد السفىل، وابدأ بمن :  قالr عن النبي tحزام 

، ومن يستغني تعول، وخري الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه اهللا
ًأفضل الصدقة أو خري الصدقة عن ظهر غنى، : ولفظ مسلم. يغنه اهللا

 .)١(واليد العليا خري من اليد السفىل، وابدأ بمن تعول
خري الصدقة ما كان عن ظهر :  قالr عن النبي t وعن أيب هريرة

خري الصدقة ما كان عن ظهر r :ومعنى قوله . )٢(وابدأ بمن تعول: غنى
: ً أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بام بقي معه، وتقديرغنى

ويستظهر به عىل ، ًبعدها غنى يعتمده صاحبهاأفضل الصدقة ما أبقت 
مصاحله، وحوائجه، وإنام كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إىل من تصدق 
ُّبجميع ماله؛ ألن من تصدق باجلميع يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاج، ويود  ً
ُّأنه مل يتصدق بخالف من بقي بعدها مستغنيا، فإنه ال يندم عليها بل يرس  ُ ً

واملعنى أفضل الصدقة ما أخرجه :  وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا)٣(هبا
 .)٥)(٤(اإلنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٦٥صحيح سنن أيب داود،  =
، ومـسلم، ١٤٢٧ًالبخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عـن ظهـر غنـى، بـرقم : متفق عليه   )١(

كتاب الزكاة، بـاب بيـان أن اليـد العليـا خـري مـن اليـد الـسفىل، وأن اليـد العليـا هـي املنفقـة، وأن 
 .١٠٣٤السفىل هي اآلخذة، برقم 

 .٤٢٦ي، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غنى، برقم البخار   )٢(
 .٧/١٣١رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٣(
 .٣/٢٩٦فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٤(
: اختلف العلامء رمحهم اهللا تعاىل يف الـصدقة بجميـع املـال، قـال اإلمـام البخـاري رمحـه اهللا تعـاىل   )٥(

= 
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٢٢ 

 ومن أفضل الصدقة ما يعطى األقارب؛ حلديث سلامن بن عامر – ٦
t عن النبي ، rقال  : إن الصدقة عىل املسكني صدقة، وعىل ذي

 .)١(ةوصل، صدقة: الرحم اثنتان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌ غنى، ومن تصدق وهو حمتاج، أو أهله حمتاج، أو عليه ديـن، فالـدين باب ال صدقة إال عن ظهر(( = ٌ ٌ ً
ٌّمن الصدقة، والعتق، واهلبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، وقـال : أحق أن يقىض

ً إال أن يكون معروفا بالصرب، فيؤثر عـىل من أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهللا((: rالنبي 
ــه خــصاصة، كفعــل أيب بكــر  ــو كــان ب ــصار tنفــسه ول ــر األن ــه، وكــذلك آث  حــني تــصدق بامل

ِّ عن إضاعة املال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الـصدقة، وقـال rاملهاجرين، وهنى النبي 
ن أنخلـع مـن مـايل صـدقة إىل اهللا وإىل إن مـن تـوبتي أ! يـا رسـول اهللا: قلـت: كعب ريض اهللا عنه

فإين أمـسك سـهمي الـذي ((: قلت. أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك((: ، قالrرسوله 
]. ١٤٢٦البخاري، كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عـن ظهـر غنى،قبـل احلـديث رقـم  [بخيرب

من تصدق بامله كله يف صـحة بدنـه وعقلـه، : قال الطربي وغريه((:  اهللاقال احلافظ ابن حجر رمحه
ًحيث ال دين عليه، وكان صـبورا عـىل اإلضـاقة، وال عيـال لـه، أو لـه عيـال يـصربون أيـضا فهـو  ً َ

َجائز، فإن فقد يشء من هذه الرشوط كره ِ هو مردود، وروي عن عمـر حيـث رد : وقال بعضهم. ُ
 باعـه وأرسـل r ويمكن أن حيتج له بقصة املدبر اآليت ذكـره؛ فإنـه عىل غيالن الثقفي قسمة ماله،

ًثمنه إىل الذي دبره؛ لكونه كان حمتاجا وهـو ، ُّجيوز من الثلـث ويـرد عليـه الثلثـان: وقال آخرون.  َّ
ُّوعن مكحول أيضا يرد ما زاد عىل النصف.    ومكحول، األوزاعي: قول ً. 

ث اجلواز، واملختار من حيـث االسـتحباب أن جيعـل والصواب عندنا األول من حي: قال الطربي
 ].٣/٢٩٥فتح الباري، . [ًذلك من الثلث مجعا بني قصة أيب بكر وحديث كعب واهللا أعلم

وقد اختلف العلامء يف الصدقة بجميع ماله فمذهبنا أنـه مـستحب ((: وقال اإلمام النووي رمحه اهللا 
رشط أن يكون ممن يصرب عىل اإلضاقة، والفقر، فـإن مل َملن ال دين عليه، وال له عيال ال يصربون، ب

وســمعت ]. ٧/١٣١رشح النـووي عــىل صـحيح مـسلم، . [جتتمـع هـذه الـرشوط فهــو مكـروه
... ((: ، من صحيح البخـاري يقـول١٤٢٦شيخنا ابن باز رمحه اهللا أثناء تقريره عىل احلديث رقم 

اإلنفـاق عليـه، إال إذا آثـرت األرسة ... اإلنسان ال يتصدق عىل الناس ويرتك من أوجب عليـه اهللا
َذلك، فإذا آثرت الزوجة، أو الولد الكبري عـىل نفـسه فـال بـأس، وهكـذا مـن كـان عليـه ديـن فـإذا 

 ....كانت الصدقة ترض بالدين فيبدأ بالدين، وكذا احلج إذا كان ال يستطيع قضاء الدين
  األلبـاين يف صـحيح سـنن النـسائي، ، وصـححه٦٥٨، والرتمـذي، بـرقم ٢٥٨١النسائي، بـرقم    )١(

= 
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٢٣ 
كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة :  قالtوعن أنس بن مالك 

ُماال من نخل، وكان أحب أمواله إليه بريحاء ْ َ  وكانت مستقبلة املسجد، ً
فلام :  يدخلها ويرشب من ماء فيها طيب، قال أنسrوكان رسول اهللا 
َ        ا ا             ا         ن[: نزلت هذه اآلية  ِ ِ ُِ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ َُ  قام أبو ،)١ (]َ

: يا رسول اهللا، إن اهللا تبارك وتعاىل يقول:  فقالrطلحة إىل رسول اهللا 
َ        ا ا             ا         ن[  ِ ِ ُِ ُ ُ ْ َ َ ْ ِ ْ َُ َّوإن أحب أموايل إيل ]َ َّ 

ُ بريحاء َّ وإهنا صدقة هللا أرجو برها وذخرها عند اهللا، فضعها يا رسول )٢(َ
r :ٍاهللا، فقال رسول اهللا اهللا حيث أراك  ذلك  )٤( ، ذلك مال رابح)٣(َبخ

فقال . ُمال رابح، وقد سمعت ما قلت وإين أرى أن جتعلها يف األقربني
. أبو طلحة يف أقاربه وبني عمهأفعل يا رسول اهللا، فقسمها : أبو طلحة

 .)٥(حسان بن ثابت وأيب بن كعب فجعلها يف: لفظويف 
أن الصدقة ... ويف هذا احلديث من الفوائد: قال اإلمام النووي رمحه اهللا

عىل األقارب أفضل من األجانب إذا كانوا حمتاجني، وفيه أن القرابة يرعى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وسيأيت خترجيه٢/٢٢٣ =
 .٩٢: سورة آل عمران، اآلية   )١(
 .٧/٨٩حائط يسمى هبذا االسم، وليس اسم بئر، رشح النووي، : بريحاء   )٢(
ٍبخ   )٣( لنووي عـىل صـحيح رشح ا[معناه تعظيم األمر وتفخيمه، وهي كلمة تقال عند اإلعجاب، : َ

 ].٧/٩٠مسلم، 
فمعنـاه رايـح عليـك :  يف بعـض األوجـهرايـح((ومعناه هبذا اللفظ ظاهر، وأما لفـظ : رابحمال    )٤(

 ].٧/٩١رشح النووي، [أجره ونفعه يف اآلخرة، 
لم، كتـاب ، ومـس١٤٦١البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة عـىل األقـارب، بـرقم : متفق عليه   )٥(

 .٩٩٨الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، برقم 



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

٢٤ 
 أمر أبا rٍ إال يف أب بعيد؛ ألن النبي وإن مل جيتمعوا، حقها يف صلة األرحام

فجعلها يف أيب بن كعب وحسان ابن ، طلحة أن جيعل صدقته يف األقربني
 .)١(ثابت، وإنام جيتمعان معه يف اجلد السابع

 أهنا أعتقت وليدة يف زمان رسول اهللا وعن ميمونة بنت احلارث 
r فذكرت ذلك لرسول اهللا ،rفقال  :طيتيها أخوالك كان أعظم لو أع

 .)٢(ألجرك
فيه فضيلة صلة الرحم، واإلحسان إىل : قال اإلمام النووي رمحه اهللا

ًوفيه االعتناء بأقارب األم إكراما ... األقارب، وأنه أفضل من العتق
 .)٣(ة بامهلا بغري إذن زوجهابحقها، وهو زيادة يف برها، وفيه جواز تربع املرأ

يا : أهنا قالت:  يف قصة زينب امرأة ابن مسعودtوعن أيب سعيد 
نبي اهللا إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حيل يل فأردت أن 
ُّأتصدق هبا، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، 

 تصدقت ّزوجك وولدك أحق من: صدق ابن مسعودr :فقال النبي 
ًأهنا أرسلت بالال يسأل النبي : وفيه، ؛ وحلديث زينب اآلخر)٤(مبه عليه

 .٧/٩١رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ومسلم، كتاب الزكاة، بـاب ٥٩٤البخاري، كتاب اهلبة، باب بمن يبدأ باهلبة، برقم : متفق عليه   )٢(

 .٩٩٩فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، برقم 
 .٧/٩١ صحيح مسلم، رشح النووي عىل   )٣(
، ومـسلم، كتـاب ١٤٦٢البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة عـىل األقـارب، بـرقم : متفق عليه   )٤(

الزكــاة، بــاب فــضل النفقــة والــصدقة عــىل األقــربني، والــزوج، واألوالد، والوالــدين ولــو كــانوا 
 .١٠٠٠مرشكني، برقم 
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٢٥ 

r :أجيزئ عني أن أنفق عىل زوجي، وأيتام يف حجري؟ فسأله فقال :
أجر القرابة وأجر الصدقة: نعم، وهلا أجران .ويف لفظ مسلم : هلام

؛ ألهنا كان معها امرأة من األنصار أجر القرابة وأجر الصدقة: أجران
 .)١(حاجتها حاجتها

فيه احلث عىل الصدقة عىل األقارب : قال اإلمام النووي رمحه اهللا
 .)٢(حام، وأن فيها أجرينوصلة األر

قال اهللا : واألقربني أفضل النفقات النفقة عىل العيال واألهل – ٧
ٍ     ا     وا    ِ   وا       [: سبحانه َ      أ             َ َ ََ َ ْ ْْ َ َْ ْ َ َْ ْ ِ ْ ََ ِ ِ ِْ َ َُ ُ ْ ْ َ

ٍ   ن ا  َوا        وا   ا      و        ا        َ  ِ َ ْ َ ْ ِ ُِ َ َ َ َ َْ َ ِ ِْ  َِ ِْ      ِ  ٌ ِ َِ[) ٣( .
 التقديم أعظمهم حقا عليك، فأوىل الناس باإلنفاق من اخلري وأحقهم ب

وهم الوالدان الواجب برمها، واملحرم عقوقهام، ومن أعظم برمها النفقة 
عليهام، ومن أعظم العقوق ترك اإلنفاق عليهام؛ وهلذا كانت النفقة عليهام 

األقربون عىل اختالف : واجبة عىل الولد املورس، ومن بعد الوالدين
ب القرب واحلاجة، فاإلنفاق عليهم األقرب، فاألقرب، عىل حس: طبقاهتم

 .)٤(صدقة وصلة
َوإذ أ         ق     إ  ا          ون إ  ا  [: وقال تعاىل ْ  ِ ِ َِ ُ ُ ْ ََ َ َ ِ ِ َِ َ َ ْ َْ ََ َ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١٤٦٦ عـىل الـزوج واأليتـام يف احلجـر، بـرقم البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكـاة: متفق عليه   )١(

 .١٠٠٠ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني والزوج واألوالد، برقم 
 .٧/٩٢رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
 .٢١٥: اآلية، سورة البقرة   )٣(
 .٩٦تيسري الكريم املنان يف تفسري كالم الرمحن، ص : انظر   )٤(
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٢٦ 
ِو ِ   ا     إ      وذي ا      وا       وا        ِِ ِ َِ َ ْ ََ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ ً ْ ِ َ[) ١(.  

َوآ   ا   ل         ذوي ا      وا       [: وقال سبحانه َ ََ َ ْ ْ َْ ْ ُ ِ َ َِ ِّ ُ َ َ َ َ َ
َوا        ِ َ َ ْ َ[) ٢(. 

َوآت ذا ا          وا       وا   ا      و  [: وقال تعاىل ِ ْ َْ َ َ َِ  َ َ َْ َِ ِْ ُ  ْ ُ َ ِ َ
ً   ر      ا ِ ِْ ََ ْ ّ ُ[) ٣(. 

َ  ت ذا ا          وا       وا   ا      ذ   [: وقال تعاىل ِ ِ َِ َِ ْ ِْ  َ َ َْ ََ َْ ُ  ْ ُ ِ َ َ
ُ              ون و   ا  وأو       ا      ن ِ ِْ  ُ ْ َُ ُ َ ِ ُِ َ َِ  َ ْ ََ ُ ِ ُ ٌ ْ   :وقال تعاىل. )٤ (]َ

َإن ا        ِ    ل وا    ن وإ   ء ذي ا     [ ْ ُ ْ ِْ ِ َ ِ َِ َ َِ َ ُ َ َْ ِ ْ ِ ْ ُ ْ   [) ٥(. 
: ٍأفضل دينار ينفقه الرجلr :قال رسول اهللا :  قالtوعن ثوبان 

دينار ينفقه عىل عياله، ودينار ينفقه الرجل عىل دابته يف سبيل اهللا، ودينار 
: ، ثم قالوبدأ بالعيال: قال أبو قالبة. ينفقه عىل أصحابه يف سبيل اهللا

ُّوأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق عىل عيال صغار، يعفهم : أبو قالبة ًٍ ٍ ٍ ُّ
 .)٦(ويغنيهمأو ينفعهم اهللا به، 

دينار أنفقته يف سبيل r :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 
اهللا، ودينار أنفقته يف رقبة، ودينار تصدقت به عىل مسكني، ودينار أنفقته 

 .٣٦: سورة النساء، اآلية: ، وانظر٨٣: اآلية، سورة البقرة   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨: سورة النساء، اآلية: ، وانظر١٧٧: اآلية، سورة البقرة   )٢(
 .٢٦: سورة اإلرساء، اآلية   )٣(
 .٢٣: سورة الشورى، اآلية: ، وانظر٣٨: اآلية، سورة الروم   )٤(
 .٩٠: اآلية، سورة النحل   )٥(
 الزكاة، باب فضل النفقة عىل العيال واململوك وإثم من ضـيعهم أو حـبس نفقـتهم مسلم، كتاب   )٦(

 .٩٩٤عنهم، برقم 
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٢٧ 
 .)١(ً أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته عىل أهلكعىل

 ،ال: أعطيت الرقيق قوهتم؟ قال: وعن عبداهللا بن عمرو أنه قال خلازنه
ًكفى باملرء إثام أن حيبس r :قال رسول اهللا : فانطلق فأعطهم، قال: قال

 .)٢(عمن يملك قوته
ِّكفى باملرء إثام أن يضيع من يقوت: ولفظ أيب داود ً)٣(. 

ْأعتق رجل من بني عذرة :  قالtوعن جابر  ً عبدا له عن – من األنصار –ُ
ٍدبر، فبلغ ذلك رسول اهللا  ُrفقال ، :ألك مال غريه؟ال، فقال:  فقال : من

 r فاشرتاه نعيم بن عبداهللا بثامنامئة درهم، فجاء هبا رسول اهللا يشرتيه مني؟
َسك فتصدق عليها، فإن فضل يشء فألهلك، فإن ابدأ بنف: فدفعها إليه، ثم قال َ َ

فضل عن أهلك يشء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك يشء فهكذا، 
 .)٤( وعن يمينك، وعن شاملكفبني يديك،:  يقولوهكذا

 :يف هذا احلديث فوائد منها: قال اإلمام النووي رمحه اهللا
أن احلقوق والفضائل إذا : االبتداء بالنفقة باملذكور عىل هذا الرتتيب، منها

تزامحت قدم األوكد فاألوكد، ومنها أن األفضل يف صدقة التطوع أن ينوعها يف 
 .)٥(...املصلحة، وال ينحرص يف جهة بعينهاجهات اخلري، ووجوه الرب بحسب 

 .٩٩٥، برقم ...مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة عىل العيال   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٩٦، برقم ...مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة عىل العيال   )٢(
، وحسنه األلباين يف صـحيح سـنن أيب ١٦٩٢لة الرحم، برقم ٌأبو داود، كتاب الزكاة، باب يف ص   )٣(

 .١/٤٦٩داود، 
البخاري، كتاب األحكام، بـاب بيـع اإلمـام عـىل النـاس أمـواهلم وضـياعهم، بـرقم : متفق عليه   )٤(

 ومــــسلم، كتــــاب ٦٩٤٧، ٦٧١٦، ٢٥٣٤، ٢٤١٥، ٢٤٠٣، ٢٢٣١، ٢٢٣٠، ٢١٤١، ٧١٨٦
 .٩٩٧ثم أهله، ثم القرابة، برقم الزكاة، باب االبتداء يف النفقة بالنفس، 

 .٧/٨٧رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٥(
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٢٨ 

هل يل أجر يف بني ! يا رسول اهللا:  أهنا قالتوعن أم سلمة 
أيب سلمة، أنفق عليهم ولست بتاركتهم، هكذا وهكذا، إنام هم بني؟ 

 .)١(نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم: فقال
يا :  فقال رجلتصدقواr :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 

: عندي آخر، قال:  قالتصدق به عىل نفسك: عندي دينار، قال! رسول اهللا
تصدق به عىل زوجتكعندي آخر، قال: ، قال :تصدق به عىل ولدك ،

: قال: عندي آخر: ، قال خادمكتصدق به عىل: عندي آخر، قال: قال
هُأنت أبرص ب)٢(. 

قلت يا رسول : حدثني أيب عن جدي، قال: وعن هبز بن حكيم قال
: قلت: ، قالأمك: َثم من؟ قال: قلت: ، قالأمك: ُّاهللا، من أبر؟ قال

ْثم من؟ قال َ :أمكْثم من؟ قال: ، قلت َ :أباكْثم من؟ : قلت: ل، قا َ
 .)٣(ثم األقرب فاألقرب: قال

ّمن أحق الناس بحسن ! يا رسول اهللا:  ، قالtوعن أيب هريرة 
 .)٤(أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك: صحابتي؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومـسلم، ٥٣٦٩، بـرقم وعىل الوارث مثل ذلك((البخاري، كتاب النفقات، باب : متفق عليه   )١(

 .١٠٠١كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني، برقم 
، ٢/٢٠٦، وحسنه األلباين يف صحيح النسائي، ١٦٩١قم بر، ، وأبو داود٢٥٣٤النسائي، برقم    )٢(

 .، وتقدم خترجيه يف زكاة الفطر١/٤٦٩ويف صحيح سنن أيب داود، 
، ٢/١٩٩، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي، ٩٥٢٤، وأمحد بـرقم ١٨٩٧الرتمذي، برقم    )٣(

 .وتقدم خترجيه يف زكاة الفطر
، وتقـدم خترجيـه يف ٢٥٤٨، ومـسلم، بـرقم ٥٩٧١بـرقم واللفـظ ملـسلم، البخـاري، : متفق عليه   )٤(

 .زكاة الفطر
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٢٩ 
َّقدمت عيل أمي وهي مرشكة يف :  قالتوعن أسامء بنت أيب بكر 

قدمت ! يا رسول اهللا: ، فقلتr، فاستفتيت رسول اهللا rعهد رسول اهللا 
ِنعم، صيل أمك: َّعيل أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال َّ)١(. 

 : اإلخالص شرط في قبول الصدقات: رابعاً
د هبا وجه اهللا والدار اآلخرة لألدلة فال تقبل الصدقة إال إذا أري

 :املذكورة عىل النحو اآليت
ِ و   أ  وا إ  [:  اإلخالص أعظم ما أمر اهللا به، قال اهللا تعاىل-١ ُ ِ ُ َ َ

َ     وا ا         ِ ِ ِْ ُ َ  ُ ُ َْ [) ٢(. 
ِ   إن      [: U اإلخالص شامل ألنواع العبادات، قال -٢ َ َ  ِ ْ ُ

َو     و    ي  َ ْ َ َ َِ ُ َو        رب ا        ُ ِ َِ َْ َ َ َِّ ِ َ          و ِ    * َ ِ َِ َ َ ُ َ َِ َ
َأ  ت وأ   أول ا        ِ ِ ِْ ُ ْ ُ  َ ََ َ ُ ْ ُ[) ٣(. 

ُو   أ    [: هو اإلخالص، قال اهللا سبحانه:  إسالم الوجه هللا-٣ َ ْ َْ َ َ
ٌد        أ    و      و        ِ ِْ ْ ُْ َ ُْ َ َِ ِ ُ َ َ َ َ  ً الم الوجه إخالص القصد فإس.)٤ (]ِ

 .)٥(  وسنتهrوالعمل هللا،واإلحسان فيه متابعة رسول اهللا 
ٍ [:  قال تعاىل اإلخالص حيصل به األجر العظيم،-٤              ِ َ َِ َ ْ َ

، ومـسلم، كتــاب ٢٦٢٠البخــاري، كتـاب األذان، بــاب اهلديـة للمـرشكني، بــرقم : متفـق عليـه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزكــاة، بــاب فــضل النفقــة والــصدقة عــىل األقــربني والــزوج، واألوالد والوالــدين، ولــو كــانوا 

 . ١٠٠٣مرشكني، برقم 
 .٥: اآلية، ينةسورة الب   )٢(
 .١٦٣ -١٦٢: سورة األنعام، اآليتان   )٣(
 .١٢٥: اآلية، سورة النساء   )٤(
 .٢/٩٠مدارج السالكني البن القيم،    )٥(
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٣٠ 
ِ      ا   إ     أ    ِ     أو    وف أو إ  ح     ا   س  ِ َ ْ ْ ْْ َْ ٍ َ ْ َ َِ ِْ ْ َ ْ َ ََ َ ٍَ ٍُ َ َ َ  ُ َ

ِو        ذ  َ ْ َْ َ ََ ً  ا    ء     ة ا     ف       أ  ا      ْ ِ ِ َِ ً ْْ َ ِ ِ ْ ُ َ ْ َ َ ِ  َ َ َ َْ َ[) ١(. 
َإن ا         ن    ب [: قال سبحانه اإلخالص جتارة رابحة، -٥ َ ِْ َ ُ َ َ ِ   ِ

ًا  وأ    ا ا   ة وأ    ا     رز        ا و          ن    رة  ُ ََ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ًُ َ َْ ََ ُ َ ْ َ ََ  ْ َ َ ِ  
َ      ر  ُ َ ْ َ        أ  ر* َ ُ ُ ْ َُ ِ ِّ َ ٌ   و               إ      ر    رُ ٌ َُ َ ُ ََ ُ  ِْ ِ ِ ِْ ْ ُْ َُ ِ َ[) ٢(. 
َّ اإلخالص توىف به األجور،-٦ ٍ [:  قال سبحانهُ ْو        ا        َ ْ ِ ُِ ْ ُ َ َ

ٍ   ف  َ         و        ن إ  ا    ء و   ا  و        ا        ُ ْ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُْ ُْ َ َُ َ َ َ َِ  َ ِْ  ِ َ ُ َُ ْ َ ِ
َإ     وأ َ ْ ُْ َ َ           نِ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ[) ٣(. 
ُو    [: قال تعاىل،  مضاعفة احلسنات للمنفقني املخلصني-٧ َ َ َ

           ِ ٍا          ن أ  ا    ا    ء     ة ا  و          أ      ًَ ْ َِ ََ َ ْ ََ ْ ِ ِ ُِ َْ َ َِ َ َ َ ِْ  ِ ِ ِْ َ َْ ُ ُ َ ُ ْ ُ  
ُ ِ   ة أ      وا ِ       أ             ن          وا ِ      وا   ُ َ َ ْ َ َ ََ ٌ ْ َ َ ٌَ َ َ َ ْْ ِ ِ ٍْ ِْ ِ َ َ ُ َُ ْ َ َ ََ َ      ِ َ َْ ٌ  ن     َ ِ َ َ ُ[) ٤(. 

 فيمن ينفقون النفقات I قال  اجلزاء بأحسن من العمل،-٨
َو       ن          ة و      ة و       ن [: ًإخالصا هللا تعاىل َُ َ ََ َ َ َْ َ ََ َ ًَ ً َُ َِ َ ِ ً َ ِ ْ ُ

ُواد   إ                  ا  أ           ا  َ َ ََ ْ َْ َ ًَ ُ  ُ ُ ُِ َ ِْ َ َ ِ ُِ َ     نِ  ُ َ ْ َ[) ٥(. 
 أنه r عن النبي t بن اخلطاب  عن عمر، إنام األعامل بالنيات-٩

 .)٦(... وإنام لكل امرئ ما نوىإنام األعامل بالنيات: قال
 .١١٤: اآلية، سورة النساء   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠-٢٩: اآليتان، سورة فاطر   )٢(
 .٢٧٢: اآلية، سورة البقرة   )٣(
 .٢٦٥: اآلية، سورة البقرة   )٤(
 .١٢١: اآلية، سورة التوبة   )٥(
إنـام : r، ومسلم، كتـاب اإلمـارة، بـاب قولـه ١البخاري، كتاب بدء الوحي، برقم : متفق عليه   )٦(

= 
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٣١ 
، عن t عن أيب مسعود  احتساب الرجل نفقة أهله صدقة،-١٠

 .)١(إذا أنفق الرجل عىل أهله حيتسبها فهو له صدقة:  أنه قالrالنبي 
 لسعد r قال النبي  باإلخالص حيصل األجر عىل فعل املباح،-١١

إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت t :بن أيب وقاص 
 .)٢(عليها، حتى ما جتعل يف يف امرأتك

 أنه سمع رسول t عن أيب كبشة األنامري  إنام الدنيا ألربعة،-١٢
:  قالًثالث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه:  يقولrاهللا 

ًما نقص مال عبد من صدقة، وال ظلم عبد مظلمة فصرب عل ٌ َ ِ ٍ ٍُ يها إال زاده ُ
ٍاهللا عزا، وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر ٍ ٌ   أو كلمة 

ٍعبد : ٍإنام الدنيا ألربعة نفر: ، قالظوهًوأحدثكم حديثا فاحفنحوها 
ًرزقه اهللا ماال وعلام، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رمحه، ويعلم هللا فيه  ً

ًحقا، فهو بأفضل املنازل، وعبد رزقه اهللا علام ومل يرزقه ماال ً ٍ ، فهو صادق  
ٌلو أن يل ماال لعملت بعمل فالن، فهو بنيته، فأجرمها سواء، : النية يقول َّ ٍ ً

ًوعبد رزقه اهللا ماال ومل يرزقه علام، فهو ً  خيبط يف ماله بغري علم، ال يتقي ٍ
،  فيه ربه، وال يصل فيه رمحه، وال يعلم هللا فيه حقا، فهذا بأخبث املنازل

ًوعبد مل يرزقه اهللا ماال وال علام، فهو يقول ً ًلو أن يل ماال، لعملت فيه : ٍ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٠٧األعامل بالنيات، برقم  =
البخاري، اإليامن، باب ما جاء أن األعامل بالنية واحلسبة ولكل امرئ ما نوى، بـرقم : متفق عليه   )١(

ــم ٥٥ ــم ٤٠٠٦، ورق ــىل ٥٣٥١، رق ــة والــصدقة ع ــاب فــضل النفق ــاب الزكــاة، ب ــسلم، كت ، وم
 .١٠٠٢األقربني والزوج واألوالد، برقم 

، ومـسلم، كتـاب ٥٦البخاري، كتاب اإليامن، باب ما جاء أن األعامل بالنيـة، بـرقم : متفق عليه   )٢(
 .١٦٢٨الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم 
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٣٢ 
ُبعمل فالن، فهو بنيته، فوزرمها سواء َّْ ِ َ ٍ)١(. 

 فضل اهللا عىل عبده املؤمن أنه من يكتب للعبد املسلم ما نوى، -١٣
يكتب له ما نوى من الصدقات وغريها إذا أخلص يف النية؛ وهلذا قال 

ًلقد تركتم باملدينة أقواما ما رستم مسريا، وال :  يف غزوة تبوكrالنبي  ً
يا : ، قالواٍأنفقتم من نفقة، وال قطعتم من واد، إال وهم معكم فيه

ُحبسهم العذر: كيف يكونون معنا وهم باملدينة؟ فقال! رسول اهللا َُ َ)٢(. 
فإنه يكتب هلم  إحسان اهللا العظيم إىل عباده املؤمنني؛ -١٤

واهلم الصادق حتى ولو مل يعمل املسلم؛ قال احلسنات بمجرد العزيمة 
rفيام يرويه عن ربه  : َّإن اهللا كتب احلسنات والسيئات، ثم بني ذلك

 .)٣(...َّفمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة
 :منها ما يأتيللصدقة آداب عظيمة : آداب الصدقة: خامساً

أيب سعيد  االحتساب يف كل ما ينفقه املسلم؛ حلديث – ١
t ًمرفوعا إىل النبيr : إذا أنفق املسلم نفقة عىل أهله وهو حيتسبها

 .)٤(كانت له صدقة
، وابن ماجه، كتاب الزهد، ٢٣٢٥مثل الدنيا مثل أربعة نفر، برقم الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٣٥، وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ٤/١٣٠، وأمحد ،٤٢٢٨باب النية، برقم 
، وأبـو داود ٢٨٣٩البخاري، كتاب اجلهـاد والـسري، بـاب مـن حبـسه العـذر عـن الغـزو، بـرقم    )٢(

 .٢٥٠٨ة يف القعود من العذر، برقم واللفظ له، كتاب اجلهاد، باب الرخص
، ومـسلم، كتـاب ٦٤٩١البخـاري، الرقـاق، بـاب مـن هـم بحـسنة أو سـيئة، بـرقم : متفق عليـه   )٣(

 .١٣١برقم ... اإليامن، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت له
، وتقـدم خترجيـه يف اإلخـالص رشط ١٠٠٢، ومـسلم، بـرقم ٥٣٥١البخاري، برقم : متفق عليه   )٤(

 .ول الصدقاتيف قب
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٣٣ 
فيه بيان أن املراد بالصدقة والنفقة : قال اإلمام النووي رمحه اهللا

املطلقة يف باقي األحاديث إذا احتسبها، ومعناه إذا أراد هبا وجه اهللا 
 .)١(ًتعاىل، فال يدخل فيه من أنفقها ذاهال، ولكن يدخل املحتسب

هللا به من اإلحسان إليهم، أن ينفق بنية أداء ما أمره ا: وطريقة االحتساب
وبنية القيام بالواجب الذي أمره اهللا تعاىل به، ابتغاء مرضاة اهللا، يرجو ثوابه 

 .َّعند مواله الكريم، الذي أمده باملال، ثم يثيبه إذا أنفقه يف طاعته، بنية صاحلة
ًطيب ال يقبل إال طيبا؛  اإلنفاق من املال احلالل الطيب؛ فإن اهللا – ٢

يا أهيا الناس إن اهللا طيب ال r :قال رسول اهللا :  قالt هريرة حلديث أيب
 : ، فقالًيقبل إال طيبا، وإن اهللا أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني

ُ   أ    ا        ا [ ُ ُ ُ  َ  َ ٌ   ا     ت وا    ا       إ    ِ        ن     َ ِ ِ ِ َِ َْ ُ َُ َ َْ ََ ّ ِ ً ََ ِ َ ِّ  [ .
ْ   أ    ا     آ   ا    ا        ت    رز     [: وقال ُّ َُ ْ َ َ َ َِ َِ ِ َ ْ َ  ِ ُ ُ َ  َ َ ثم ذكر الرجل . ]َ

يا رب، يا رب، ومطعمه : يطيل السفر، أشعث، أغرب، يمد يديه إىل السامء
 .)٢(ُملبسه حرام، وغذي باحلرام، فأنى يستجاب لذلكحرام، ومرشبه حرام، و

فيه احلث عىل اإلنفاق من ... : قال اإلمام النووي رمحه اهللا
، واملرشوب، أن املأكول: احلالل، والنهي عن اإلنفاق من غريه، وفيه

ًوامللبوس، ينبغي أن يكون حالال خالصا ال شبهة فيه، وأن من أراد  ً
 .)٣(تناء بذلك من غريهالدعاء كان أوىل باالع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٩٣رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١(
 ).١٠١٤ (٦٥مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم    )٢(
 .٧/١٠٤رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٣(
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ولو فرسن شاة، ً ال حيقرن من الصدقة شيئا، ولو شق مترة، – ٣
 :وجاء يف ذلك أحاديث، منها ما يأيت

: rقال رسول اهللا : قالtحديث عدي بن حاتم : احلديث األول
 ُما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترمجان وال حجاب [ُّ

نه فال يرى إال ما قدم، وينظر أشأم منه فال يرى إال فينظر أيمن م] حيجبه
اتقوا النار ولو ، وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه، فما قدم

 .)١(]ولو بكلمة طيبة[بشق مترة 
ثم ] وأشاح بوجهه[ النار، فأعرض، rذكر لنا رسول اهللا : ويف لفظ

حتى ظننا أنه كأنام ينظر ] بوجهه[، ثم أعرض وأشاح اتقوا النار: قال
ويف لفظ . اتقوا النار ولو بشق مترة، فمن مل جيد فبكلمة طيبة: إليها، ثم قال

 النار، فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار، rذكر النبي : للبخاري
اتقوا النار ولو بشق مترة، فإن مل : ثم قال] ًثالثا[فتعوذ منها وأشاح بوجهه 

 .)٢(يكن فبكلمة طيبة
نصفها، وجانبها، وفيه احلث عىل : أن شق مترة: وذكر النووي رمحه اهللا

ُالصدقة، وأنه ال يمتنع منها لقلتها، وأن قليلها سبب للنجاة من النار، وأن 
الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار، وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب 

ة، بـرقم اتقوا النار ولو بشق مترة والقليـل مـن الـصدق: البخاري، كتاب الزكاة، باب: متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتـاب الزكـاة، بـاب احلـث عـىل الـصدقة ولـو بـشق متـرة أو كلمـة طيبـة، وأهنـا ١٤١٣

 .١٠١٦حجاب من النار، برقم 
ــــه   )٢( ــــق علي ــــرقم : متف ، ٦٥٤٠، ٦٥٣٩، ٦٠٢٣، ٣٥٩٥، ١٤١٧، ١٤١٣البخــــاري، ب

 .قبله وتقدم خترجيه يف الذي) ١٠١٦ ٦٨، ومسلم، برقم ٧٥١٢، ٧٤٤٣، ٦٥٦٣
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 . )٢)(١(اإلنسان إذا كانت مباحة أو طاعة
وفيه احلث عىل الصدقة، وقبول الصدقة، ولو : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

َوقد قيدت يف احلديث بالكسب الطيب، وفيه إشارة إىل ترك احتقار القليل من ، َّقلت ِّ ُ
 .)٣(الصدقة وغريها

حديث أم بجيد : احلديث الثاين  وكانت ممن بايع رسول ،
صىل اهللا عليك، إن املسكني ليقوم عىل ! يا رسول اهللا: قالت، أهنا rاهللا 

َّبايب فام أجد له شيئا أعطيه إياه؟ فقال هلا رسول اهللا  ًr : إن مل جتدي له
ًشيئا تعطينه إياه إال ظلفا  .)٥(ً حمرقا فادفعيه إليه يف يده)٤(ًَّ

ال r :قال يل النبي :  ، قالt حديث أيب ذر :احلديث الثالث
ٍحتقرن من املعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ْ َ ً)٦(. 

 .٧/١٠٦رشح النووي، : انظر   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قيل نحاه وعدل به، وصد وانكمش، ورصف وجهه كاخلائف أن تناله،  بوجههأشاح((: وقوله   )٢(

املقبـل : اهلـارب، وقيـل: املقبـل، وقيـل: احلـذر، واجلـاد يف األمـر، وقيـل: املشيح: وقال األكثرون
أي حـذر النـار كأنـه يراهـا، أو جـد يف : تمل هذه املعـاينإليك، املانع ملا وراء ظهره، فأشاح هنا حي

رشح النووي عـىل صـحيح مـسلم، . ًاإليضاح بإيقاهنا، أو أقبل إليك خطابا، أو أعرض كاهلارب
 .١١/٤٠٥، وفتح الباري، ٧/١٠٦

 .١١/٤٠٥فتح الباري، البن حجر،    )٣(
للفــرس، والبغــل، واخلــف للبعــري، النهايــة يف غريــب  الظلــف للبقــر والغــنم كاحلــافر ًظلفــا((   )٤(

 .٣/١٥٩احلديث البن األثري، 
، والرتمذي، كتاب الزكاة، باب مـا جـاء ١٦٦٧أبو داود، كتاب الزكاة، باب حق السائل، برقم    )٥(

، ويف صـحيح ١/٤٦٤، وصححه األلباين يف صـحيح سـنن أيب داود، ٦٦٥يف حق السائل، برقم 
 .١/٣٥٩سنن الرتمذي، 

 .٢٦٢٦مسلم، كتاب الرب والصلة، باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، برقم    )٦(
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:  يقول كانr أن رسول اهللا t حديث أيب هريرة :احلديث الرابع

ِال حتقرن جارة جلارهتا ولو فرسن! يا نساء املسلامت ِ ِ قال . )٢(ٍ شاة)١(ٌ
وأشري بذلك إىل املبالغة يف إهداء اليشء : احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

ِنه مل جتر العادة بإهدائه، أي ال اليسري، وقبوله، ال إىل حقيقة الفرسن؛ أل
متنع جارة من اهلدية جلارهتا املوجود عندها؛ الستقالله، بل ينبغي أن 
ًجتود هلا بام تيرس، وإن كان قليال، ويف احلديث احلض عىل التهادي ولو 

 .)٣(باليسري؛ ألن الكثري قد ال يتيرس كل وقت
لو : أنه قال r، عن النبي t حديث أيب هريرة :احلديث اخلامس

ٌدعيت إىل كراع ألجبت، ولو أهدي إيل كراع لقبلت ُ َُّ ُ ٍ)٤(. 
جاءتني مسكينة :  أهنا قالت حديث عائشة :احلديث السادس

هام مترة حتمل ابنتني هلا فأطعمتها ثالث مترات، فأعطت كل واحدة من
ورفعت إىل فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت 

 rتريد أن تأكلها بينهام، فأعجبني شأهنا، فذكرت الذي صنعت لرسول اهللا 
ُّعظم أو عظيم قليـل اللحـم، وهـو خـف البعـري، كاحلـافر للدابـة، وقـد يـستعار للـشاة، : سنفر   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ

ة يف غريـب النهايـ. أصـلية: هـو الظلـف، والنـون زائـدة، وقيـل: ٍفرسن شاة، والذي للشاة: فيقال
 .٣/٤٢٩احلديث، البن األثري، 

، ومسلم، ٢٥٦٦البخاري، كتاب اهلبة، باب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، برقم : متفق عليه   )٢(
 .١٠٣٠كتاب الزكاة، باب احلث عىل الصدقة ولو بالقليل، وال متنع من القليل الحتقاره، برقم 

 .٥/١٩٨فتح الباري، البن حجر،    )٣(
، ولفظـه يف كتـاب اهلبـة، بـرقم ٥١٧٨ُبخاري، كتاب النكاح، باب من أجاب إىل كراع، بـرقم ال   )٤(

َّلو دعيـت إىل ذراع أو كـراع ألجبـت، ولـو أهـدي إيل ذراع أو كـراع لقبلـت((: ٢٥٦٨ ُ وخـص 
واخلطري؛ ألن الذراع كانت أحب إليه من غريها، والكـراع ال  الذراع بالذكر، ليجمع بني احلقري 

ًأعط العبد كراعا يطلب منك ذراعا((: ، ويف املثلقيمة له ً ،٥/٢٠٠ فتح الباري، البن حجر. 
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 .)١(إن اهللا قد أوجب هلا هبا اجلنة، أو أعتقها هبا من النار: فقال
كنا عند رسول اهللا :  قالt حديث جرير بن عبداهللا :احلديث السابع

rٌفجاء قوم حفاة، عراة جمتايب النامر:  يف صدر النهار، قال ٌ َ أو العباء، )٢(ٌ
ُف، عامتهم من مرض، فتمعر وجه رسول اهللا متقلدي السيو َّ َ ُr ؛ ملا رأى ما

َّهبم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بالال فأذن وأقام، فصىل ثم خطب  ً
ٍ   أ    ا   س ا   ا ر    ا  ي              وا  ة[: فقال ِ َِ َ  ٍَ ْ َ َْ  ْ ُ َُ  َ ِ ُ ُ  ُ  َ َ َ[ 

ًإن ا    ن       ر    [: إلى آخر اآلیة ِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َ   ِ [)٣(. 
ْ   أ    ا     آ   ا ا   ا ا  و      [: واآلية التي يف سورة احلرش ُ ْْ َ َ ََ َ  ُ ُ َ َ  ِ  َ َ

               ٍ َ ِ ْ  َ ََ ٌْ َّتصدق رجل من ديناره، من درمهه، من ثوبه، . )٤(] َ
ِّمن صاع بره، من صاع متره، حتى قال ُ ِ :ولو بشق مترة قال فجاء رجل 

ُمن األنصار برصة كادت كفه تعجز عنها، بل  ُ ُّ ٍ َّ ثم تتابع : قد عجزت، قالُ
َالناس حتى رأيت كومني من طعام، وثياب، حتى رأيت وجه رسول اهللا  ْ ْ َ

rيتهلل كأنه مذهبة ٌ َْ َُ ُ ُ َّمن سن يف اإلسالم سنة r :، فقال رسول اهللا )٥(َّ ُ َّ
َحسنة فله أجرها، وأجر من عمل هبا بعده، من غري أن ينقص من  َُ ًْ َ ُ ُ

، وتقدم يف فضل الصدقة مع حديثها اآلخر يف التمرتني املتفـق عـىل صـحته، ٢٦٣٠مسلم، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٢٩، ومسلم، برقم ١٤١٨البخاري، رقم 

َلعباء مجع عباءة وعباية لغتـان، َّالنامر مجع نمرة، وهي ثياب صوف فيها تنمري، وا: ء النامر أو القباجمتايب   )٢(
 .٧/١٠٧رشح النووي عىل صحيح مسلم، . تغري: َّمتعرأي خرقوها وقوروا وسطها، و: وجمتايب

 .١: سورة النساء، اآلية   )٣(
 .١٨: سورة احلرش، اآلية   )٤(
ًأي يستنري فرحا ورسورا، وقوله: يتهلل((: قوله   )٥( فـضة مذهبـة، فهـو أبلـغ يف :  معنـاههبةمذ((: ً

 .٧/١٠٨رشح النووي، . حسن الوجه، وإرشاقه، وقيل غري ذلك



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

٣٨ 

ُ، ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من ٌأجورهم يشء ُْ ِْ َِ
ْعمل هبا من بعده، من غري أن ينقص من أوزارهم يشء ِ َِ َُ َ)١(. 

 ووعظهم، وحثهم عىل  مجع الناس لألمور املهمة،:وفيه من الفوائد
 بمبادرة املسلمني rوحتذيرهم من القبائح، وفيه رسور النبي ، مصاحلهم

 ولدفع rإىل طاعة اهللا تعاىل، وبذل أمواهلم هللا، وامتثال أمر رسول اهللا 
حاجة هؤالء املحتاجني، وشفقة املسلمني بعضهم عىل بعض، وتعاوهنم 

اخلريات، وسن السنن عىل الرب والتقوى، وفيه احلث عىل االبتداء ب
احلسنات، والتحذير من اخرتاع األباطيل واملستقبحات، وسبب هذا 

فجاء رجل برصة كادت يده أن : الكالم يف آخر احلديث أنه قال يف أوله
تعجز عنها، فتتابع الناس وكان الفضل العظيم للبادئ هبذا اخلري، والفاتح 

 .)٢(لباب هذا اإلحسان
ملا نزلت آية الصدقات :  قالtمسعود حديث أيب  :احلديث الثامن

ُكنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بيشء كثري، فقالوا ِ ، وجاء رجل مرائي: ُ
 : إن اهللا لغني عن صدقة هذا، فنزلت: فتصدق بصاع فقالوا

ِا   [ َ      ون ا           ا           ا     ت وا         ْ َْ َ َ َ َِ ِ  َْ َ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُِّ ََ ُ
ْ   ون إ        ُ َ ْ ُ  ِ َ ُ ِ  )٤(ملا أمرنا بالصدقة كنا نتحامل: ويف رواية. )٣ (] َ

بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه فقال ] فتصدق[فجاء أبو عقيل 
حجـاب مـن  مسلم، كتاب الزكاة، باب احلث عىل الصدقة ولو بشق متـرة أو كلمـة طيبـة، وأهنـا    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١٧النار، برقم 
 .١٠٩ – ٧/١٠٧رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
 .٧٩: اآلية، سورة التوبة   )٣(
ــة: نحامــل   )٤( ــاألجرة : ويف الروايــة الثاني ــاه نحمــل عــىل ظهورنــا ب كنــا نحامــل عــىل ظهورنــا، معن

 .٧/١١٠ ،]رشح النووي عىل صحيح مسلم[، ونتصدق من تلك األجرة، أو نتصدق هبا كلها
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٣٩ 
ًإن اهللا لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا اآلخر إال رياء، : املنافقون
ِ ا         ون ا           ا           ا     ت[: فنزلت َِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُْ ِّْ َ ْ  َ ُ 

ْوا          ون إ        ُ َ ْ ُ  ِ َ ُ ِ َ َ َ ِ : ويف هذا احلديث من الفوائد. )١( ]َ 
 إذا مل يكن له مال يتوصل التحريض عىل االعتناء بالصدقة، وأن املسلم

، وفيه أنه ال )٢(ٍمن محل، أو غريه من األسباب: إىل حتصيل ما يتصدق به
ينبغي أن حتتقر الصدقة بالقليل، وال يعاب عىل من تصدق بام يستطيع 
ًولو كان قليال، وأن من عاب عليه يتصف بصفة من صفات املنافقني، 

ى باحلمل عىل ، وحرصهم عىل اخلري، حتyوفيه فضل الصحابة 
 .ظهورهم؛ ليتصدقوا بذلك

 :لألحاديث اآلتية  املسارعة واملسابقة يف إخراج الصدقة؛ –٤
صليت وراء : ، قالt حديث عتبة بن احلارث :احلديث األول

ً باملدينة العرص، فسلم، ثم قام مرسعا، فتخطى رقاب الناس إىل rالنبي 
ُبعض حجر نسائه، ففزع الناس من رسعته، فخرج  َ عليهم، فرأى أهنم ُِ

ٍشيئا من ترب ]وأنا يف الصالة[ذكرت : عجبوا من رسعته، فقال ْ ِ  عندنا، )٣(ً
أن يميس أو يبيت عندنا، فأمرت ]: ويف رواية [فكرهت أن حيبسني

، ١٤١٥البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق مترة والقليل من الصدقة، برقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ       ا           ا     ت وا          ون إ  [وكتاب التفسري، باب  ِ ا         ون ا     َ َُ َ ِْ َ ّ ََ ْ َْ َ َ َ َِ ِ ِ  ْ  َ َ  ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ

     ْ ُ َ ْ ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب ٤٦٦٩، ٤٦٦٨برقم .  طاقتهمجهدهم((يعيبون، : يلمزون(( ]ُ
 .١٠١٨ هبا، والنهي الشديد عن تنقيص املتصدق، برقم يتصدقاحلمل بأجرة 

 .٧/١١٠ عىل صحيح مسلم، النوويرشح    )٢(
النهايـة يف . ًالترب هو الذهب والفضة، قبـل أن يـرضبا دنـانري ودراهـم، فـإذا رضبـا كانـا عينـا: ترب   )٣(

 .١/١٧٩غريب احلديث البن األثري، 
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٤٠ 

 .)١(بقسمته
ُ أن اخلري ينبغي أن يبادر به، فإن :ائدويف هذا احلديث من الفو

اآلفات تعرض، واملوانع متنع، واملوت ال يؤمن، والتسويف غري حممود، 
أبرأ للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعد من املطل املذموم، وأرىض : واإلرساع

 .، وأعظم لألجر)٢(للرب، وأحمى للذنب
لو كان r :قال رسول اهللا : ، قالt حديث أيب هريرة :احلديث الثاين

َّيل مثل أحد ذهبا ما يرسين أال يمر عيل ثالث وعندي منه يشء، إال يشء  ُّ ً ٍ ُ
 .)٣(أرصده لدين

ن ما أحب أ:  قالrأن النبي : t حديث أيب ذر :احلديث الثالث
ٌأحدا ذاك عندي ذهب أميس ثالثة عندي منه دينار ً ًإال دينارا أرصده ، ُ

 عن يمينه وهكذايديه  حثا بني هكذا: لدين، إال أن أقول به يف عباد اهللا
وهكذا،عن شامله  ...إن األكثرين هم األقلون يوم القيامة، إال من قال :

 .)٤( ... األوىل مثل ما صنع يف املرةهكذا، وهكذا، وهكذا
 من اهللا تعاىل، وينوي   اإلنفاق رسا وعالنية رجاء األجر الكبري– ٥

ً، وهـو أيـضا يف ١٤٣٠البخاري، كتاب الزكاة، باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٢٧٥، ويف كتاب االستئذان، برقم ٨٥١كتاب األذان، برقم 

 .٣/٢٩٩فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٢(
، ٧٢٨٨، ورقــم ٢٣٨٩تــاب االســتقراض، بــاب أداء الــديون، بــرقم البخــاري، ك: متفــق عليــه   )٣(

 .٩٩١ومسلم، كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة، برقم 
، ومسلم، كتاب الزكاة، بـاب ٦٢٦٨كتاب االستئذان، باب من أجاب بلبيك، رقم : متفق عليه   )٤(

 .٩٤الرتغيب يف الصدقة، برقم 
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٤١ 
ل أجره، وقد بصدقة العالنية دفع غريه؛ ليقتدي به، فيحصل عىل مث

جاءت اآليات القرآنية تبني ذلك، وفيها احلث عىل الصدقة يف الرس 
 :والعالنية، ومنها، اآليات اآلتية

ْإن    وا ا     ت          وإن [:  قوله تعاىل:اآلية األوىل َ ِْ َِ َ
ِ ِ ِ ِ َ َ  ُ ْ ُ

ْ       و       ا    اء             و        َ ُ ٌِّ َ َ ُْ َ َْ ُْ َ َْ ُ َ ُ َُ َ َ َ َُ ُ ُْ              ْ ّ ُْ ُِ َِ ِ َ ْ
ٌوا   ِ        ن      ِ َ َ ُ َ َْ ََ ُ   [ )١(. 

ِا          ن أ  ا     ِ      وا    ر [:  قوله تعاىل:اآلية الثانية َ  َ ِْ َْ ْ ُ َ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ  
ِ  و      ِ  و    ف      ْ  ا و           أ         ر ِ  ْ ْ ْ ْ ْ َُ َ ُ ََ ََ َ َ ََ َ ًٌ َْ َ ّ َ ْ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ  

َ     ن ُ َ ْ َ [)٢(. 
َوا    [:  قوله تعاىل:اآلية الثالثة ِ  َ  ِ ْ    وا ا    ء و   ر ِ  ّ َ َْ َِ ْ َ ِ ُ َ َ

ِوأ    ا ا   ة وأ    ا     رز        ا و      و  رءون  ِ        ِ ِ َِ ََ َ َُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َْ ً َ َْ ََ ُ ْ َ ََ  ُ َْ َ َ 
ِا      أو             ا  ار ِ َ ْ َُ ْ ُّ َ َِ ُ َ َ   [)٣(. 

ُ        دي ا     آ   ا      ا [:  قوله تعاىل:اآلية الرابعة ِ ِ ُِ ُ َ َ َ ِ ِ َ َ ْ ُ
ْا   ة و   ُ َ َ َ ٌ   ا     رز        ا و             أن        م         َ َْ َ َْ َ ٌِ ْ َ ََ

ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ  َ ْْ ً َ َ ُ َ َ  ُ
ٌ    و    ل َ ِ َ َ ِ ِ [) ٤(. 

ُ  ب ا         ا             ر [:  قوله تعاىل:اآلية اخلامسة َِ ْ َ ً َ َُ ْ َ ًَ ْ َ ً ُ  َ َ
ْ      ء و   رز   ه     رز                       ا و   ا     ً َْ ً ْ َ َ َْ َ َ َ ِ ِ ِ ُِ ُ ُْ ْ ً َُ ُ َ ََ َْ َِ  ٍ

ْ َ َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧١: ةاآلي، سورة البقرة   )١(
 .٢٧٤: اآلية، سورة البقرة   )٢(
 .٢٢: اآلية، سورة الرعد   )٣(
 .٣١: اآلية، سورة إبراهيم   )٤(
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٤٢ 

َ    ون ا ُ َ ْ َ          أ             نَ ُ َ ْ َ َ ْْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ُ ْ َ[) ١(. 
َإن ا         ن    ب ا  وأ    ا ا   ة [ :قوله تعاىل: اآلية السادسة َ ُ ُ ََ َ َ ِ  َ َ ِْ َ َ ِ   ِ

َوأ    ا     رز        ا و          ن    رة       ر َ َ َ َُ َ َْ ْ ََ ً ُِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ً َ َ ُ َ ْ ََ  ْ َ[) ٢(. 
 فهذه اآليات فيها الثناء عىل من أنفق حيث دعت احلاجة رسا وعالنية، 

 والصدقات املستحبة، من النفقات الواجبة، واملستحبة، والزكاة الواجبة،
 .)٣(واهللا تعاىل أعلم

 ويف الليل والنهار، فهي و أما األحاديث يف اإلنفاق يف الرس والعالنية
 :كثرية، ومنها، األحاديث اآلتية

ًأن قوما أتوا إىل : ، وفيهt حديث جرير بن عبداهللا :احلديث األول
 هبم من ؛ ملا رأى ماrَّحفاة عراة، فتمعر وجه رسول اهللا : rالنبي 

َّاحلاجة، ثم أمر باألذان واإلقامة، وصىل، ثم خطب الناس، وأمرهم 
بالصدقة عىل حسب طاقتهم، فتصدق كل إنسان عىل حسب قدرته، 
ِّوتصدق رجل برصة عظيمة كادت أن تعجز عنها يده، فتتابع الناس يف 

من سن يف r :الصدقة، بعدما رأوا هذا الرجل وصدقته، فقال النبي 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري أن ينقص اإلسالم 

 .)٤( ...من أجورهم يشء
 .٧٥: سورة النحل، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩: سورة فاطر، اآلية   )٢(
 .٤١٧تفسري السعدي يف عدة مواضع، ومنها ص    )٣(
قة ولـو قلـت، أمـا هـذا اللفـظ يف هـذا ، وتقدم خترجيه يف عدم احتقـار الـصد١٠١٧مسلم، برقم    )٤(

 .املوضع فقد سقته باملعنى، لالكتفاء باللفظ السابق
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٤٣ 
 حديث عبداهللا بن عمر :احلديث الثاين   عن النبي ،r 

رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل :  اثنتنيال حسد إال يف: قال
 .)١(ًوآناء النهار، ورجل آتاه اهللا ماال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار

قال رسول اهللا :  قالt حديث عبداهللا بن مسعود :احلديث الثالث
r :َّرجل آتاه اهللا ماال فسلطه عىل هلكته يف احلق، : ال حسد إال يف اثنتني ً

 .)٢(ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقيض هبا ويعلمها
 يف السبعة الذين يظلهم اهللا t حديث أيب هريرة :احلديث الرابع

ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما :: يف ظله، وفيه
 .)٣(تنفق يمينه

إن ::  أنه قالr عن النبي tحديث معاوية بن حيدة : احلديث اخلامس
 .)٤(صدقة الرس تطفئ غضب الرب

 r، أن رسول اهللا tحديث عقبة بن عامر : احلديث السادس
ِّكاجلاهر بالصدقة، واملرس بالقرآن كاملرساجلاهر بالقرآن : قال  .)٥( بالصدقةّ

، ويف ٥٠٢٥البخاري، كتاب فضائل القـرآن، بـاب اغتبـاط صـاحب القـرآن، بـرقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتاب صالة ٧٥٢٩برقم ، رجل آتاه اهللا القرآن((: rكتاب التوحيد، باب قول النبي 

يتلـوه آنـاء الليـل ((: ولفظ البخـاري. ٨١٥املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، برقم 
 .وآناء النهار

، ومسلم، كتـاب ٧٣البخاري، كتاب العلم، باب االغتباط يف العلم واحلكمة، برقم : متفق عليه   )٢(
 .٨١٦رآن ويعلمه، برقم صالة املسافرين، باب فضل من يقوم بالق

 .، وتقدم خترجيه١٠٣١، ومسلم، برقم ١٤٢٣البخاري، برقم : متفق عليه   )٣(
ــرباين يف الكبــري،    )٤( ــرقم ١٩/٤٢١الط ــريه يف صــحيح الرتغيــب، ١٠١٨ ب  ، وحــسنه األلبــاين لغ

 .ـ وتقدم خترجيه١/٥٣٢
رتمذي، كتاب ثواب القرآن باب حدثنا ، وال٢٥٦٠النسائي، كتاب الزكاة، باب املرس بالصدقة، برقم    )٥(

= 
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٤٤ 
 : اإلنفاق مما حيب املتصدق؛ لألدلة اآلتية– ٦

ِ         ا ا             ا     [:  قول اهللا تعاىل:الدليل األول ُِ ْ َُ  َ ْ ِ ْ َُ َ
َ    ن و        ا      ء   َ ٍَ

ْ ْ ِ ِ ُِ ْ ُ َُ َ ٌ ن ا   ِ        ِ َِ َ   ِ[) ١(. 
ْ   أ    ا     آ   ا أ    ا    [:  قول اهللا تعاىل:الدليل الثاين َ  ِ ُِ ْ َ َُ َ َ ِ  َ َ

   َ ِّ َ ت          و    أ             ا رض و       ا ا      َ َ ْ َِ ْ َ َُ   َ ْ َْ َُ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ ُ ْ َ ِ
ِ          ن و      ِ      إ  أن      ا     وا    ا أن ا       ِ ِ ِ ِ ِ َِ  َ ْ َ َُ َ ْ َ َُ ْ ُ ُْ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ ُ ْ ُْ

    ٌ ِ َ[) ٢(. 
دخل علينا رسول : ، قالt بن مالك  حديث عوف:الدليل الثالث

ٍ املسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنو حشف، فجعل يطعن بالعصا rاهللا  ِ َّ
:  وقالَّلو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها: يف ذلك القنو وقال

ًإن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة)٣(. 
ً حديث وائل بن حجر، وفيه أن رجال أعطى يف الصدقة :الدليل الرابع

ًبعريا مهزوال، فقال النبي  ًr :...اللهم ال تبارك فيه وال يف إبله فبلغ ذلك 
: r، فقال النبي r وإىل نبيه Uأتوب إىل اهللا :ناء،فقالالرجل فجاء بناقة حس

اللهم بارك فيه ويف إبله)وهذا احلديث وإن كان يف زكاة الفريضة، ولكن . )٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/٢١٥، وصـححه األلبـاين يف صـحيح النـسائي، ٤/١٥١، وأمحد، ٢٩١٩حممود بن غيالن، برقم  =
 .بإسناد جيد((: ١٤٧٩وغريه، وقال اإلمام ابن باز يف حاشيته عىل بلوغ املرام، قبل احلديث رقم 

 .٩٢: سورة آل عمران، اآلية   )١(
 .٢٦٧: اآلية، سورة البقرة   )٢(
، وحـسنه ١٨٤٨ – ١٤٨٦، وابـن ماجـه، بـرقم ١٦٠٨، وأبو داود، برقم ٢٤٩٢النسائي، برقم    )٣(

 .، وتقدم خترجيه يف زكاة اخلارج من األرض١/٤٤٧األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
، وتقــدم ٢/١٨٥، وصـحح إسـناده األلبــاين يف صـحيح سـنن النـسائي، ٢٤٥٧النـسائي، بـرقم    )٤(

= 
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٤٥ 
 .ينبغي اإلنفاق من الطيب
، وأنه تصدق بأحب أمواله إليه، t قصة أيب طلحة :الدليل اخلامس

 .)١(ذلك مال رابح، بخ ذلك مال رابحr :قال النبي وهي بريحاء، ف
فيستكثرها، وعدم  عدم اإليكاء، ملنع الصدقة، وال يعدها، – ٧

اجلمع لألموال بدون نفقة؛ حلديث أسامء بنت أيب بكر  قالت ، :
ال حتيص فيحيص : ويف رواية. )٢(كُال توكي فيوكى عليr:قال يل النبي 
ال توعي فيوعي اهللا عليك، ارضخي ما : ويف رواية. )٣(اهللا عليك
ٌما يل مال إال ما أدخل عيل ! يا رسول اهللا:  رواية أهنا قالتويف. )٤(ِاستطعت

 .)٥(تصدقي، وال توعي فيوعي اهللا عليك: الزبري فأتصدق؟ قال
أنفقي، وال حتيص فيحيص اهللا عليك، وال توعي فيوعي اهللا : ويف رواية

انفحي، أو انضحي، أو أنفقي، وال حتيص : ويف رواية ملسلم. )٦(عليك
 .)٨)(٧(كُفيحيص اهللا عليك، وال توعي فيوعي اهللا علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ه يف زكاة هبيمة األنعامخترجي =
مـا : ، وتقدم خترجيـه يف أفـضل الـصدقة٩٩٨، ومسلم، برقم ١٤٦١البخاري، برقم : متفق عليه   )١(

 .يعطى األقربني
 .١٤٣٣طرف احلديث يف البخاري، رقم    )٢(
 .١٤٣٣طرف احلديث يف البخاري، رقم    )٣(
 .١٤٣٤طرف احلديث يف البخاري، رقم    )٤(
 .٢٥٩٠ديث يف البخاري، رقم طرف احل   )٥(
 .٢٥٩١طرف احلديث يف البخاري، رقم    )٦(
 .١٠٢٩لفظ مسلم، برقم    )٧(
، ١٤٣٣البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض عىل الصدقة والشفاعة فيها، بـرقم : متفق عليه   )٨(

= 
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٤٦ 
شد رأس الوعاء : اإليكاء ال توكي فيوكى عليكr :وقوله 

 .بالوكاء، وهو الرباط الذي يربط به
 أو عدا، ، ًوزنا:  اإلحصاء معرفة قدر اليشءال حتيصr :وقوله 

واملعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد؛ فإن ، وهو من باب املقابلة
 يثيب عىل العطاء بغري ذلك أعظم ألسباب قطع مادة الربكة؛ ألن اهللا

ومن ال حيسب عند اجلزاء ال حيسب عليه عند العطاء، ومن علم ، حساب
املراد : ُأن اهللا يرزقه من حيث ال حيتسب فحقه أن يعطي وال حيسب، وقيل

قطع الربكة : ّباإلحصاء عد اليشء؛ ألن يدخر وال ينفق منه، وأحصاه اهللا
 .)١(يه يف اآلخرةعنه، أو حبس مادة الرزق أو املحاسبة عل

ال جتمعي يف الوعاء : واملعنى وال توعي فيوعي اهللا عليكr :قوله 
 .)٢(وتبخيل بالنفقة فتجازي بمثل ذلك

أنفقي بغري : العطاء اليسري، فاملعنى:  الرضخارضخي ما استطعتr :: قوله
 .)٣(إجحاف، مادمت قادرة مستطيعة

 .)٤(النفح الرضب والرمي بالعطاء انفحي: له يف رواية مسلمقو
وال حتيص فيحيص اهللا عليك ويوعي : قال النووي رمحه اهللا

ِيمنعك كام منعت، ويقرت عليك كام قرتت، ويمسك :  ومعناهعليك ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢٩ومسلم، كتاب الزكاة، باب احلث عىل اإلنفاق وكراهية اإلحصاء، برقم  =
 .٣/٣٠٠فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )١(
 .٥/٢١١فتح الباري،    )٢(
 .٣/٣٠١فتح الباري،    )٣(
 .٥/٨٩النهاية يف غريب احلديث البن األثري،    )٤(
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٤٧ 
ال تعديه :  أيال حتيصمعنى : فضله عليك كام أمسكتيه، وقيل

احلث عىل النفقة يف : وفيه. )١(نقطاع إنفاقكًفتستكثريه فيكون سببا ال
العطاء، والنهي عن اإلمساك والبخل، وعن ادخار املال يف الوعاء، وعن 

 .)٢(اإلحصاء ملقدار الصدقة وعدها
ّاإلحصاء هو عد ما : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

 .)٣(أظهره من الصدقة
 :الزائلة؛ لألحاديث اآلتية عدم احلرص عىل املال، وحطام الدنيا – ٨

قلب :  قالr، أن النبي t حديث أيب هريرة :احلديث األول
 .)٤(طول احلياة، وحب املال: ِّالشيخ شاب عىل حب اثنتني

هيرم ابن r :قال رسول اهللا :  قالt حديث أنس :ايناحلديث الث
ولفظ . احلرص عىل املال، واحلرص عىل العمر: ُّآدم وتشب منه اثنتان

 .)٥(حب املال وطول العمر: يكرب ابن آدم ويكرب معه اثنتان: البخاري
لو :  أنه قالr عن رسول اهللا t حديث أنس :احلديث الثالث

ًكان البن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يمأل فاه إال 
لو كان البن آدم : ويف لفظ ملسلم. الرتاب، ويتوب اهللا عىل من تاب

 .٦/٤٧٤النهاية يف غريب احلديث البن األثري، : ، وانظر٧/١٢٥رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/١٢٤رشح النووي، : انظر   )٢(
 .١٤٣٣سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٣(
البخاري، كتاب الرقاق، باب من بلغ ستني سنة فقد أعذر اهللا إليه يف العمر، لقوله : متفق عليه   )٤(

ُأو                               و  ء   ا     [: تعاىل َ ُ ِْ  ُ ْ ُْ َُ َ َْ َ َ َ َ  َ َِ ِ َِ َ ّ َ ُ َ ، ٦٤٢٠ برقم ،]٣٧: فاطر[ ]َ
 .١٠٤٦ ١١٤ومسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة احلرص عىل الدنيا، برقم 

 .١٠٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٢١البخاري، برقم : متفق عليه يف الكتابني والبابني السابقني   )٥(
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٤٨ 
ًواديان من مال البتغى واديا ثالثا، وال يمأل جوف ابن آدم إال الرتاب  ً

 .)١(ويتوب اهللا عىل من تاب
 حديث ابن عباس :احلديث الرابع  سمعت النبي : قالr 

ًلو كان البن آدم واديان من مال البتغى ثالثا،وال يمأل جوف ابن آدم :يقول
عني ابن آدم وال يمأل :ويف لفظ للبخاري.تاب من عىل ويتوب اهللا إال الرتاب
 .)٢(...إال الرتاب آدم ابن يمأل نفس وال:مسلم عند ولفظ....إال الرتاب

أن قلب الشيخ الكبري كامل احلب : يف األحاديث السابقة من الفوائد
للامل حمتكم يف ذلك كاحتكام قوة الشباب يف شبابه، وفيها ذم احلرص عىل 

ًيزال حريصا عىل الدنيا حتى الدنيا وحب املكاثرة هبا، والرغبة فيها، وال
َّفإذا مات كان من شأنه أن يدفن، فإذا دفن صب عليه الرتاب، . )٣(يموت ُ

فمأل تراب قربه جوفه، وفاه، وعينيه، ومل يبق منه موضع حيتاج إىل تراب، 
 .)٤(واهللا املستعان

وسمعت شيخنا اإلمام ابن باز رمحه اهللا يقول يف تقريره عىل هذه 
احلذر من االنشغال باملال، والفتنة : قصود من هذا كلهوامل: األحاديث

ُباملال، وأن املؤمن ينبغي أن يكون أكرب مهه العمل لآلخرة، وأال يشغل 
 : البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة الدنيا، وقوله تعاىل: متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َإ    أ  [ ْ َ َ ٌا    وأو د       ِ  َ ْ ِ ْ ُْ ُُ َ ُْ ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لو أن ٦٤٣٩برقم ] ١٥: التغابن[ ]ََ
 .١٠٤٨ًالبن آدم واديني البتغى ثالثا، برقم 

ــسابقني   )٢( ــابني والبــابني ال ــه يف الكت ــرقم ٦٤٣٧، ٦٤٣٦البخــاري، بــرقم : متفــق علي ــسلم، ب ، وم
 .١٠٥٠ند مسلم، برقم  عtوجاء من حديث أيب موسى األشعري . ١٠٤٩

 .١٤٦ – ٧/١٤٥رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٣(
 .١١/٢٥٦فتح الباري برشح صحيح البخاري البن حجر،    )٤(
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٤٩ 
خلق، ليعمل فيها لآلخرة، فال ] إنام[بالدنيا وشهواهتا؛ فهو مل خيلق هلا، 

َّينبغي أن يشغل هبا عام خلق له ُ)١(. 
 rوف األنصارى أن رسول اهللا  حديث عمرو بن ع:احلديث اخلامس

 rبعث أبا عبيدة بن اجلراح إىل البحرين يأيت بجزيتها، وكان رسول اهللا 
ٍصالح أهل البحرين وأمر عليهم العالء بن احلرضمي فقدم أبو عبيدة بامل من  َّ

 صالة الصبح مع النبي )٢(البحرين، فسمعت األنصار بقدوم أيب عبيدة فوافت
r َّانرصف، فتعرضوا له، فتبسم رسول اهللا ، فلام صىل هبم الفجرr حني 

أجل يا : قالوا ُّأظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بيشء: وقال، رآهم
ُفأبرشوا وأملوا: رسول اهللا، قال  ما يرسكم، فواهللا ال الفقر أخشى عليكم، )٣(ِّ

يكم أن تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم، ولكن أخشى عل
ُ كام تنافسوها، وهتلككم كام أهلكتهم)٤(فتنافسوها ُ َ)٥(. 

 .)٦(ُوتلهيكم كام أهلتهم: واية للبخاريويف ر
، وكان فجر األربعـاء ٦٤٤٠ – ٦٤٣٥سمعته أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ٢٠/١/١٤٢٠يوم اخلميس هـ قبل موته رمحه اهللا بشهرين؛ فإنه تويف ١٧/١٠/١٤١٩يف 
، ٢/٦٦٧املـصباح املنـري، . أتيـتهم: أتيته، ووافيت القـوم: ًوافيته موافاة: أي أتت، يقال: فتفوا   )٢(

 .١٧٣١والقاموس املحيط، ص 
ُأمله أمال، وأملـه: هذا أمر بالرجاء يقال: اِّأملو   )٣( َُّ ًَ ، ١٢٤٤اموس املحـيط، ص القـ. رجـاه وترقبـه: َ

 .١/١١٣، واملعجم الوسيط، ١/٢٢واملصباح املنري، 
ًأي تتحاسدون فيها فتختلفون، وتتقاتلون فيهلك بعـضكم بعـضا: فسوهافتنا   )٤( املفهـم ملـا : انظـر. ُ

 .٧/١١٣أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي، 
باب مـا ، ، وكتاب الرقاق٤٠١٥، برقم ٥/٢٣غازي، باب كتاب امل: ، طرفاه يف٣١٥٨احلديث    )٥(

وأخرجـه مـسلم يف كتـاب الزهـد . ٦٤٢٥، بـرقم ٧/٢٢١حيذر من زهرة الدنيا والتنـافس فيهـا، 
 .٢٩٦١، برقم ٤/٢٢٧٣والرقائق، 

 .٦٤٢٥من الطرف رقم    )٦(
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٥٠ 
ظهر يف مفهوم هذا احلديث التحذير من التنافس يف الدنيا؛ ألن 

فواهللا ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن :  قالrالنبي 
تبسط عليكم الدنيا كام بسطت عىل من كان قبلكم، فتنافسوها كام 

، قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف تنافسوها، وهتلككم كام أهلكتهم
وفيه أن املنافسة يف الدنيا قد جتر إىل هالك : فوائد هذا احلديث

 املال مرغوب فيه فرتتاح النفس لطلبه، فتمنع منه، فتقع ألن، )١(الدين
 .)٢(العداوة املقتضية للمقاتلة، املفضية إىل اهلالك

، دليل عىل أن االنشغال بالدنيا فتنة، قال وتلهيكم كام أهلتهمr :وقوله 
 أي تشغلكم عن أمور دينكم وعن االستعداد تلهيكم: اإلمام القرطبي رمحه اهللا

ُأ      ا      [ :U، كام قال اهللا )٣(تكمآلخر ُ َ  ُ ُ َ ْ َ    زر   ا     ِ  *َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ  َ[) ٤(. 
ٌوهذا يؤكد للمسلم أن التنافس يف الدنيا واالنشغال هبا رش وخطر؛  ٌّ

 عليكم ما خيرج اهللا لكم من بركات إن أكثر ما أخافr :وهلذا قال 
إن : ، ثم قالزهرة الدنيا: وما بركات األرض؟ قال: ، قيلاألرض

ٌهذا املال خرضة حلوة ٌُ ِ ه يف حقه فنعم املعونة من أخذه بحقه ووضع... َ
:  ويف لفظ ملسلمهو، ومن أخذه بغري حقه كان كالذي يأكل وال يشبع

...ٌإن هذا املال خرض حلو، ونعم صاحب املسل ٌ ملن أعطى منه ، م هوِ
وإنه من r، أو كام قال رسول اهللا ، املسكني واليتيم، وابن السبيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٣٦٣فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )١(
 .١١/٢٤٥فتح الباري،    )٢(
 .٧/١٣٣املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،    )٣(
 .٢ -١: اآليتان، سورة التكاثر   )٤(
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٥١ 
ًويكون عليه شهيدا يوم [، يأخذه بغري حقه كان كالذي يأكل وال يشبع

 .)١( ]القيامة
نعم املال :  أنه قالr عن النبي tوعن عمرو بن العاص 

 .)٢(الصالح للمرء الصالح
: فقال...  نعودهtدخلنا عىل خباب : وعن قيس بن حازم قال

 إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ومل تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما ال
 هنانا أن ندعو باملوت rًنجد له موضعا إال الرتاب، ولوال أن النبي 

إن املسلم : ً، ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له فقالُلدعوت به
 .)٣(رتابيؤجر يف كل يشء ينفقه إال يف يشء جيعله يف هذا ال

أي الذي يوضع يف البنيان، وهو : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا
ً، وذكر رمحه اهللا آثارا كثرية يف ذم البنيان )٤(حممول عىل ما زاد عىل احلاجة

س احلاجة إليه مما ال بد منه وهذا كله حممول عىل ما ال مت: ثم قال
 .)٥(للتوطن وما يقي الربد واحلر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البخاري، كتاب الرقاق، باب ما حيـذر مـن زهـرة : tمتفق عليه من حديث أيب سعيد اخلدري    )١(

، ومسلم، كتاب  الزكاة، بـاب ختـوف مـا خيـرج مـن ٦٤٢٧، برقم ٧/٢٢٢الدنيا والتنافس فيها، 
 .، وما بني املعكوفني من رواية مسلم١٠٥٢، برقم ٢/٧٢٧ زهرة الدنيا،

، وقال العالمة ابن باز رمحه اهللا يف حاشيته عىل بلوغ املـرام، ٢٩٩البخاري يف األدب املفرد، برقم    )٢(
 .١٢٧وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد، . بإسناد صحيح((: ٦١٩حديث 

، ومـسلم، ٥٦٧٢، بـرقم ٧/١٢باب متني املريض املوت، ، البخاري، كتاب املرىض: متفق عليه   )٣(
 .٢٦٨١، برقم ٤/٢٠٦٤كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية متني املوت لرض نزل به، 

 .١٠/١٢٩فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٤(
 .١١/٩٣فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٥(
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٥٢ 

 : حقيقة الدنياUوقد بني اهللا 
ِإ        ا    ة ا         ء أ     ه    ا    ء [:Uفقال  َ  َ ََ َِ ُ َ ْ َْ ْ َْ ٍ َ َ  َ َ ِ ُ َ ِ

َ         ِ     ت ا رض          ا   س وا    م     ُ ََ َ ْْ ََ َْ ُْ  َُ َُ ْ  ِ ِ ُِ َ َ َ ِ إذا أ  ت ْ َ ََ َ ِ
َا رض ز      واز    و   أ     أ      درون       أ     أ      ُ ُْ َ َ َْ َ َ ََ َْ ُ َُ َ  َْ َْ َ َ َُ ِ َ ُ  ُْ َ ْ َ   َ ْ
ُ    أو    را              ا   ن         ِ                ْ َِ ِ ِ ِّ َ ًُ َ ََ َْ َْ َ ً َْ ْ َ َ َْ َ ْ َْ ََ ً َ َ َ َ

َا َ  ت    م      ون ُ  َ َ َ ْ ٍَ َ ِ ِ ْ[ )١(. 
ُا    ا أ    ا    ة ا          و    وز    و    [: Uوقال  ََ َ َ ٌَ َ ِ ٌ ْ َ َ ٌْ ِ َ َْ  ُ  َ َ َ ُ َ ْ  ٌ

ُ      و         ا   ال وا و د          أ    ا    ر        ُ َ َ ََ ْ َ ْ َ ُ َ ُْ ِ ََ ََ ْ َ ٍ ِْ ْ َْ َ ََ َ َْ ِْ َ ِ ٌ ُ َ
ِ      اه     ا       ن       و   ا َ  ة   اب            ٌ ِ َِ ُ َ ٌُ َ ًَ َ ِ َِ  َ  ْ َ ُ ُُ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ

ُ و    ة    ا  ور  ان و   ا    ة ا   ْ ٌَ َ َْ َ َ َ َ ٌَ َ ِ ِ  ِ َِ ِ    إ     ع ا   ورْ ُ ُ ْ ُ َ َ  ِ َ ْ[) ٢(. 
َوا  ب         ا    ة ا         ء أ     ه    [: Uوقال  َِ ُ ُ َْ ْ ْ ََ ْ َْ ٍ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ َِ

َا    َ ء         ِ     ت ا رض               روه ا    ح و  ن   َ ََ َْ ُْ َ ُ ِّْ ُ ْ ََ ً ِ ِ َِ َ َ ََ َ ْ ُ َ َ َ ِ
ًا           ء     را ِ َ ْ ُ ٍ

ْ َ ِ ّ ُ َ َ ُ ُا   ل وا    ن ز    ا    ة ا      وا      ت *   َُ َ َِ َ َْ ْ ْ َْ َْ  ِ َ ُ َ ِ َ ُ َ
ًا      ت         ر ِ    ا   و    أ   ََ َ ََ ٌ ٌْ َْ ًَ َّ َ َ ْ ِ ُِ َ   [) ٣(. 

وال شك أن اإلنسان إذا مل جيعل الدنيا أكرب مهه وفقه اهللا وأعانه، فعن 
يا : يقول ربكم تبارك وتعاىلr :قال رسول اهللا :  قالtمعقل بن يسار 

ً تفرغ لعباديت أمأل قلبك غنى وأمأل يديك رزقا، يا ابن آدم ال تباعد ابن آدم ً ِ
ًعني فأمأل قلبك فقرا وأمأل يديك شغال ً)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤: اآلية، سورة يونس   )١(
 .٢٠:  اآليةسورة احلديد،   )٢(
 .٤٦ -٤٥: سورة الكهف، اآليتان   )٣(
 ، وقـال األلبـاين يف سلـسلة األحاديـث الـصحيحة، ٤/٣٢٦احلاكم وصـححه ووافقـه الـذهبي،    )٤(

= 
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٥٣ 
يا ابن آدم تفرغ : إن اهللا تعاىل يقول:  قالr أن النبي tوعن أيب هريرة 

ًلعباديت أمأل صدرك غنى وأسد فقرك، وإن مل تفعل مألت يديك شغال ومل أسد  ً
ِ     ن        ث ا َ  ة[ :قال ذلك عندما تال. )١(فقرك َِ ْْ َ ََ ُْ ِ ُ َ َ[) ٢(. 

 .ُوال شك أن كل عمل صالح يبتغى به وجه اهللا فهو عبادة
من كانت :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالtوعن زيد بن ثابت 

َّيا مهه فرق اهللا عليه أمره، وجعل فقره بني عينيه، ومل يأته من الدنيا إال ما الدن َ
َكتب له ِ وأتته ، ومن كانت اآلخرة نيته، مجع اهللا له أمره، وجعل غناه يف قلبه، ُ

 .)٣(الدنيا وهي راغمة
 t، فعن أيب هريرة Uوقد ذم اهللا الدنيا إذا مل تستخدم يف طاعة اهللا 

أال إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال :  يقولrسمعت رسول اهللا : قال
ٌذكر اهللا، وما وااله، وعامل، أو متعلم ٌُ ُ)وهذا يؤكد أن الدنيا مذمومة )٤ ،

؛ )٥(Uمبغوضة من اهللا وما فيها، مبعدة من رمحة اهللا إال ما كان طاعة هللا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٦٥وصححه يف صحيح الرتغيب والرتهيب، برقم . وهو كام قاال((: ٣/٣٤٧ =
، وحسنه، وابن ماجـه، ٢٤٦٦برقم ، ٤/٦٤٢حدثنا قتيبة، : الرتمذي، كتاب صفة القيامة، باب   )١(

، واحلـاكم وصـححه ٢/٣٥٨، وأمحـد، ٤١٠٨، برقم ٢/١٣٧٦كتاب الزهد، باب اهلم بالدنيا، 
وصـححه . ٣/٣٤٦سلـسلة األحاديـث الـصحيحة لأللبـاين، : ، وانظر٢/٤٤٣ووافقه الذهبي، 

 .٢/٥٩٣، ويف صحيح الرتمذي، ٣١٦٦األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، برقم 
 .٢٠: سورة الشورى، اآلية   )٢(
، وصحح األلبـاين إسـناده يف ٤١٠٥، برقم ٤/١٣٧٥ابن ماجه،كتاب الزهد، باب اهلم بالدنيا،    )٣(

 .٥/٣٥١، وصحيح اجلامع، ٩٥٠سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم 
، وحـسنه، ٢٣٢٢، بـرقم ٤/٥٦١حدثنا حممد بـن حـاتم، : الرتمذي بلفظه، كتاب الزهد، باب   )٤(

، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح ٤١١٢ برقم ٢/١٣٧٧ ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، وابن
 .٧، برقم ١/٦، و٧١، برقم ١/٣٤الرتغيب والرتهيب، 

مــا حيبــه اهللا مــن أعــامل الــرب وأفعــال القــرب، وهــذا حيتــوي عــىل مجيــع :  أي واالهومــا((: قولــه   )٥(
= 
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٥٤ 

مات  فيها وهو أحب اخللق إليه، فقد rِّ مل يبلغ رسوله Uوهلواهنا عىل اهللا 
r ومما يزيد ذلك )١(شعريً ودرعه مرهونة عند هيودي يف ثالثني صاعا من ،

ًوضوحا وبيانا حديث سهل بن سعد  ًtيرفعه  : لو كانت الدنيا تعدل
فينبغي للداعية أن . )٢(ًعند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها رشبة ماء

ال ينافس يف الدنيا، وال حيزن عليها، وإذا رأى الناس يتنافسون يف الدنيا، 
 .واهللا املستعان. فعليه حتذيرهم، وعليه مع ذلك أن ينافسهم يف اآلخرة

 rأتيت النبي :  قالtحديث مطرف عن أبيه : احلديث السادس
ُ أ      ا  [وهو يقرأ  ُ َ ْ َ    ُ ُ مايل، مايل، وهل لك من مالك : يقول ابن آدم: قال ]َ

 .)٣(يا ابن آدم إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت
:  قالr، أن رسول اهللا tحديث أيب هريرة  :احلديث السابع

ما أكل فأفنى، أو لبس : مايل، مايل، إنام له من ماله ثالثة: يقول العبد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  والرفع فيها عىل التأويلوعامل أو متعلم((: وقوله. تحسنات الرشعاخلريات، والفاضالت ومس =
ُالــدنيا مذمومــة ال حيمــد ممــا فيهــا : كأنــه قيــل ٌإال ذكــر اهللا، ومــا وااله، وعــامل أو مــتعلم((ُ ُ والعــامل 
فيخـرج منـه اجلهـالء، والعـامل الـذي مل يعمـل ، العلامء باهللا اجلامعون بني العلـم والعمـل: واملتعلم

رشح الطيبـي عـىل مـشكاة املـصابيح، : مه، ومن يعلم علم الفضول وما ال يتعلق بالدين، انظربعل
ــاري، ٣٢٨٥ – ١٠/٣٢٨٤ ــشكاة املــصابيح، للمــال عــيل الق ــاتيح رشح م ــاة املف ، ٩/٣١، ومرق

 .٦/٦١٣وحتفة األحوذي رشح سنن الرتمذي، 
، ومــسلم، ٢٢٠٠، بـرقم ٣/٤٦البخـاري، كتـاب البيـوع، بـاب رشاء الطعـام إىل أجـل، : انظـر   )١(

 .١٦٠٣، برقم ٣/١٢٢٦كتاب املساقاة، باب الرهن وجوازه يف احلرض والسفر، 
ــدنيا عــىل اهللا ، الرتمــذي   )٢(   حــديث صــحيح((: ، وقــالUكتــاب الزهــد، بــاب مــا جــاء يف هــوان ال

ــرقم ٤/٥٦٠ ــدنيا٢٣٢٠، ب ــل ال ــاب مث ــد، ب ــاب الزه ــه، كت ــن ماج ــرقم ٤/١٣٧٦، ، واب ، ٤١١٠ ب
، ويف سلـسلة األحاديـث الـصحيحة، ٣٢٤٠حه األلباين، يف صحيح الرتغيب والرتهيب، برقم وصح
 .٤٧٠، برقم r، ورواه ابن املبارك يف الزهد والرقائق عن رجال من أصحاب النبي ٩٤٣برقم 

 .٢٩٥٨مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم    )٣(
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٥٥ 
 .)١(فأبىل، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس

: rقال النبي :  قالtحديث عبداهللا بن مسعود : احلديث الثامن
ُّأيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ما منا أحد ! يا رسول اهللا:  قالوا

َّله ما قدم، ومال وارثه ما أخرفإن ما: ُّإال ماله أحب إليه، قال َّ)٢(. 
ًأهنم ذبحوا شاة فقال النبي : حديث عائشة : احلديث التاسع

r :َما بقي منها؟ ََ َما بقي منها إال كتفها: قالت ُ ِ َ َبقي كلها غري r :قال ، َ َ ُّ ُ َ ِ َ
َكتفها ِ ِ َ)٣(. 
 : I تقتري؛ لقول اهللا فال إرساف، وال:  التوسط يف الصدقة– ٩
ًوا     إذا أ    ا         ا و       وا و  ن     ذ     ا  [ َ َ ََ َ َْ ََ ْ ِْ َ َ  َ َْ ْ َْ َ َ ُ ُ َ َُ ِ ُ ُ َ ِ ِ[) ٤(. 

فإذا أنفقوا النفقات الواجبة، أو املستحبة، مل يرسفوا بأن يزيدوا عىل 
احلد فيدخلوا يف قسم التبذير، وإمهال احلقوق الواجبة، ومل يقرتوا فيدخلوا 

ن يف يف باب البخل والشح، ولكن إنفاقهم بني اإلرساف والتقتري، يبذلو
الواجبات، من الزكوات، والكفارات، والنفقات الواجبة واملستحبة، وفيام 
ينبغي عىل الوجه الذي ينبغي، من غري رضر وال رضار، وهذا من عدهلم 

 .)٥(واقتصادهم
 .٢٩٥٩مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤٤٢بخاري، كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له، برقم ال   )٢(
، حـديث صـحيح((، وقـال ٢٤٧٠ يف الشاة، برقم rكتاب صفة القيامة، باب قوله ، الرتمذي   )٣(

 .٢/٥٩٥وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 
 .٦٧: سورة الفرقان، اآلية   )٤(
 .٥٨٦تفسري السعدي، ص : انظر   )٥(
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٥٦ 

َوآت ذا ا          وا       وا   ا      و  [: وقال تعاىل ِ ْ َْ َ َ َِ  َ َ َْ َِ ِْ ُ  ْ ُ َ ِ َ
ً   ر      ا  ِ ِْ ََ ْ ّ ِن ا    ر       ا إ  ان ا        و  ن ا     ن    ِ  ِإ* ُ ِّ َ ُ َ ْْ َ   َ ََ ْ ََ ِ ِ َِ ِ ُ َ ِ ّ َ ُ ً   را ُ ْوإ              ا    ء ر       ر ِ                 * َ ُ َُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َ ّ َ ْ  َ َ ْ َْ ِْ ٍ َ َ ُِ ُ ْ َ َ ِ  ِ

ً        را  َُ ْ ً ْ َو         ك        إ        و * َ َ َ ََ َ َ ََ َِ ُ ُ ِ ً ُ ْ َ َ ْ ْ َ            ُ ََ ْ ُ ْ ًا                     را  َ ً َُ ْ ُ َ ُ ْْ َ َ ِ َ ُإن ر        ا  زق        ء * ْ َ َ َْ َ ِ َ ْ ِّ ُ ُ ْ َ   َ ِ
ًو   ر إ     ن  ِ   ده     ا     ا  ًِ ِ ِ َِ ِ َ َ  ِ َ َ ُ ِ ُ َْ َ[ )١(. 

 :وهي عىل النحو اآليت:صدقة إطعام الطعام ثوابها عظيم:سادساً
َو     ن [:  تعاىل اإلطعام لوجه اهللا تعاىل ثوابه كبري، قال اهللا– ١ ُ ِ ْ ُ َ

ًا    م                و      وأ   ا  ِ ِ ِ َِ َ َ َ ًَ ِ َ ًْ ِّ ُ َ َإ                ا    * َ  ِْ  ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ ُ َ  ِ
ً            اء و     را  َُ ُُ َ ً َ َ ْ ْ ِ ُ ِ ُ[ )٢(. 

َ   ا     ا      [: قال تعاىل اقتحام العقبة من أسبابه إطعام املساكني،– ٢ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َو   أدراك    ا   * ََ َ َ َ َْ ْ َ   ُ ٍ   ر    *َ َ َ َ ٍأو إ   م      م ذي       * َ  ٍَ َ ْ ْ َ ٌَ َ ِْ ِ ْ ِ َ *      ً ِ َ

ٍذا        َ َ ْ َ ٍأو        ذا      * َ َ َ ْ َ َْ ً ِ ِْ َ[ )٣(. 
قال رسول :  قالtعن أيب موسى  إطعام اجلائع فيه الثواب العظيم، – ٣

 .)٤( املريض  وأطعموا اجلائع، وعودوا– يعني األسري –العاين  ُّفكواr :اهللا 
عن عبداهللا بن سالم  إطعام الطعام من أسباب دخول اجلنة، – ٤
tملا قدم النبي :  قالrاملدينة انجفل الناس قبله، وقيل َ َ قدم رسول : ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠ – ٢٦: سورة اإلرساء، اآليات   )١(
 .٩ -٨: سورة اإلنسان، اآليتان   )٢(
 .١٦ – ١١: اآليات، سورة البلد   )٣(
 .٣٠٤٦البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب فكاك األسري، برقم    )٤(
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٥٧ 
ً، ثالثا، فجئت يف الناس؛ r، قدم رسول اهللا r، قدم رسول اهللا rاهللا 

ُألنظر، فلام تبينت وجهه عرفت أن وج ُ ه ليس بوجه كذاب، فكان أول َّ
يا أهيا الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، : يشء سمعته أن قال

 .)١(ُّوصلوا األرحام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم
 الطعام، وأفشى السالم،  أعد اهللا الغرف العاليات، ملن أطعم– ٥

وأالن الكالم، وتابع الصيام املرشوع، وصىل بالليل؛ حلديث أيب مالك 
ُإن يف اجلنة غرفا يرى ظاهرها من :  أنه قالrاألشعري عن النبي  ً ُ

وأفشى [طعام، أطعم ال: َّباطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها اهللا ملن
، )٢(]، وأالن الكالم، وتابع الصيام، وصىل بالليل والناس نيام]السالم
إطعام : احلديث العظيم فيه حث عىل هذه اخلصال الكريمة، منهاوهذا 
 .)٣(لألضياف، والعيال، والفقراء، ونحوهم: الطعام
عىل من عرفت  خري اإلسالم إطعام الطعام وإفشاء السالم – ٦

أي : rًومن مل تعرف؛ حلديث عبداهللا بن عمرو، أن رجال سأل النبي 
رأ السالم عىل من عرفت ومن مل تطعم الطعام، وتق: اإلسالم خري؟ قال

، واللفـظ لـه، والرتمـذي، كتـاب ٣٢٥١ابن ماجه، كتاب األطعمة، بـاب إطعـام الطعـام، بـرقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّيامة، باب حدثنا حممد بـن بـشار، بـرقم صفة الق  هـذا حـديث حـسن صـحيح((: ، وقـال٢٤٨٥ٌ

 .٣/٢٣٩وصححه األلباين يف إرواء الغليل، 
، وابـن ٣٤٦٧، ورقـم ٣٤٦٦، بـرقم ٣/٣١٠، والطرباين يف الكبري، ٥/٣٤٣أخرجه أمحد يف املسند،    )٢(

، وقال األلبـاين ٩٢٧، برقم ٤/٤٠، والبغوي يف رشح السنة، ٥٠٩، برقم ٢/٢٦٢حبان يف صحيحه، 
، وروى الرتمذي نحـوه يف سـننه عـن عـيل صحيح لغريه((: ١/٥٦١يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 

t ٢/٣١١، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ١٩٨٤، ورقم ٢٥٢٧، برقم. 
 . للمؤلف٢/٧٧٢رشح هذه اخلصال، فقه الدعوة يف صحيح البخاري، : انظر   )٣(
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٥٨ 

 .)١(تعرف
القيامة؛ حلديث أيب هريرة  ثواب إطعام الطعام عند اهللا تعاىل يوم – ٧
tقال رسول اهللا :  قالr : إن اهللاUيا ابن آدم، :  يقول يوم القيامة

أما : قال! رب كيف أعودك وأنت رب العاملني؟يا : مرضت فلم تعدين، قال
ًعلمت أن عبدي فالنا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 

ِّرب كيف أطعمك يا : عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال
أما علمت أنه  استطعمك عبدي فالن فلم : قال! وأنت رب العاملني؟

تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم 
: قال! يا رب كيف أسقيك وأنت رب العاملني؟: استسقيتك فلم تسقني، قال

 .)٢(استسقاك عبدي فالن فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي
 t املسكني؛ حلديث أيب هريرة ٍ خصال دخول اجلنة يف يوم، منها إطعام– ٨

: قال. أنا:  قال أبو بكرًمن أصبح اليوم منكم صائام؟r : قال رسول اهللا : قال
جنازة؟ فمن اتبع منكم اليومقال. أنا:  قال أبو بكر :اليوم  فمن أطعم منكم

. أنا:  قال أبو بكرًمنكم اليوم مريضا؟ فمن عاد: قال. أنا:  قال أبو بكرًمسكينا؟
 .)٣(ما اجتمعن يف امرئ إال دخل اجلنةr :فقال رسول اهللا 

يف ما اجتمعت هذه اخلصال : ولفظ البخاري يف األدب املفرد
 .)٤(رجل يف يوم إال دخل اجلنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومسلم، كتـاب ١٢البخاري، كتاب اإليامن، باب إطعام الطعام من اإلسالم، برقم : تفق عليهم   )١(

 .٣٩اإليامن، باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل، برقم 
 .٢٥٦٩مسلم، كتاب الرب والصلة، باب فضل عيادة املريض، برقم    )٢(
 .١٠٢٨ها من أنواع الرب، برقم مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل من ضم إىل الصدقة غري   )٣(
 .١٩٥، وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد، ص ٥١٥البخاري يف األدب املفرد، برقم    )٤(
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٥٩ 
دخول اجلنة؛ حلديث  إطعام اجلائع وإسقاء الظمآن من أسباب – ٩

رسول يا :  فقالrجاء أعرايب إىل رسول اهللا :  قالtالرباء بن عازب 
َإن كنت أقرصت اخلطبة لقد : قال، ًعلمني عمال يدخلني اجلنة! اهللا ْ َ ْ

ِأعتق النسمة، وفك الرقبة، فإن مل تطق ذلك، فأطعم : ْأعرضت املسألة ُ َّّ ُ
ِاجلائع، وأسق الظمآن ْ١( احلديث(. 

بإطعامه سبب لدخول اجلنة؛  إدخال الرسور عىل املؤمن املسكني – ١٠
: أي األعامل أفضل؟ قال: rسئل رسول اهللا :  قالtحلديث عمر بن اخلطاب 

 إدخالك الرسور عىل مؤمن؛ أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له
 .وغري ذلك كثري يف فضل إطعام الطعام. )٢(حاجة

 واإلحسان، فيه الصدقة على الحيوان،بالسقي واإلطعام،:سابعاً
 :أحاديث منها ما ييل

 أن رسول t هريرة  دخل رجل اجلنة بسقي كلب؛ حلديث أيب– ١
ًبينام رجل يميش فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها :  قالrاهللا 

:  يأكل الثرى من العطش، فقال)٣(فرشب ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث
ُ البئر فمأل خفه لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ يب، فنزل َّ ُ

َماء ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر اهللا له، فغفر له َِ ًيا :  قالوا
ـــسند،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــان، ٤/٢٩٩أمحـــد يف امل ـــن حب ـــسنن الكـــربى، ٣٧٥، واب ، ١٠/٢٧٣، والبيهقـــي يف ال

 .٩٥١، برقم ١/٥٦٢وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 
، وقـال األلبـاين يف صـحيح الرتغيـب ١٤٥٥، برقم )جممع البحرين(الطرباين يف املعجم األوسط    )٢(

 .حسن لغريه((: ٩٥٤، برقم ١/٥٦٤والرتهيب، 
َهلث   )٣( ًكمنع، هلثا، وهلوثا، بالضم: ََ ً َ ًأخرج لسانه عطشا، أو تعبا، أو إعياء، القاموس املحيط، ص : َ ً ً١٧٦. 
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٦٠ 

ٍيف كل كبد رطبة أجر: ًوإن لنا يف البهائم أجرا؟ قال! رسول اهللا ٍ ِ َ ِّ)ويف . )١
 .)٢(فشكر اهللا له فأدخله اجلنة: لفظ للبخاري

، tديث أيب هريرة حل دخلت امرأة بغي اجلنة بسقي كلب؛ – ٢
ٍإن امرأة بغيا رأت كلبا يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع r :قال النبي  ُ ٍّ  ً

 .)٣(فنزعت له بموقها، فغفر هلا، لسانه من العطش
ٍغفر المرأة مومسة مرت بكلب عىل رأس : فظ البخاريويف ل ِ ٍ َِ ُ

ٍّركي كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخامرها، فنزعت له من  َ
ِاملاء فغفر هلا بذلك ُ َ)٤(. 

، أن tهريرة  أيب دخلت امرأة النار بحبس هرة؛ حلديث – ٣
ِّعذبت امرأة يف هرة مل تطعهام ومل تسقها، ومل ترتكها :  قالrرسول اهللا  ُ

 .)٥(تأكل من خشاش األرض
ومن حديث عبداهللا بن عمر    : ُعذبت امرأة يف هرة

حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار ال هي أطعمتها وسقتها إذ 
 .)٦(ُحبستها، وال هي تركتها تأكل من خشاش األرض

، ومـسلم، كتـاب ٢٣٦٣ي، كتـاب املـساقاة، بـاب فـضل سـقي املـاء، بـرقم البخـار: متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٤٤السالم، باب فضل سقي البهائم املحرتمة، وإطعامها، برقم 

 .٦٠٠٩، ٢٤٦٦، ١٧٣البخاري، الطرف رقم    )٢(
، ومـسلم، ٣٤٦٧ٌالبخاري، كتاب أحاديث األنبياء، بـاب حـدثنا أبـو الـيامن، بـرقم : متفق عليه   )٣(

 .٢٢٤٥لسالم، باب فضل سقي البهائم املحرتمة وإطعامها، برقم كتاب ا
 .٣٣٢١البخاري، طرف احلديث رقم    )٤(
، ومـسلم، كتـاب ٢٣٦٥متفق عليه، البخـاري، كتـاب املـساقاة، بـاب فـضل سـقي املـاء، بـرقم    )٥(

 .٢٢٤٣السالم، باب حتريم قتل اهلرة، برقم 
، ورقـم ٣٣١٨، ورقم ٢٣٦٥ باب فضل سقي املاء، برقم البخاري، كتاب املساقاة،: متفق عليه   )٦(

= 



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

٦١ 

ُ ثواب كبري ملن غرس غرسا فأكل منه؛ – ٤ :  قالtحلديث أنس ً
ًما من مسلم يغرس غرسا أو زرعا، فيأكل منه طري r :قال رسول اهللا  ً

 .)١(أو إنسان، أو هبيمة إال كان له به صدقة
 :عىل النحو اآليت:صدقة القرض الحسن والعارية والمنيحة: ثامناً

حلديث الرباء بن عازب  أجر القرض مثل إعتاق الرقبة؛ – ١
tسمعت رسول اهللا :  قالrيقول  :ٍمن منح منيحة لبن َ َ  أو )٢(َ
ِورق ً هدى زقاقا، أو)٣(َ ُ َ ٍثل عتق رقبةِ كان له م)٤(َ ِِ)٥(. 

 r، أن النبي t حلديث عبداهللا بن مسعود  كل قرض صدقة؛– ٢
 .)٦(ُّكل قرض صدقة: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومن حديث أسامء . ٢٢٤٢، ومسلم، كتاب السالم، باب حتريم قتل اهلرة، برقم ٣٤٨٢ =
 .٧٤٥، ورقم ٢٣٦٤عند البخاري، برقم 

م ُالبخاري، كتاب احلراثة واملزارعة، بـاب فـضل الـزرع والغـرس إذا أكـل منـه، بـرق: متفق عليه   )١(
 .١٥٥٢، ومسلم، كتاب املساقاة، باب فضل الغرس والزرع، برقم ٢٣٢٠

العطية، وقد تكون يف احليوان ويف الثامر، وغريمها، ثم قد تكون املنيحة عطيـة للرقبـة :  لبنمنيحة   )٢(
 ملـك صـاحبها بمنافعها وهي اهلبة، وقد تكون عطية اللبن أو الثمر مدة، وتكون الرقبة باقية عـىل

 .٧/١١١النووي، . يردها إليه
، والرتغيـب والرتهيـب ١٩٥٧الرتمـذي، حـديث رقـم : يعني بـه قـرض الـدراهم:  ورقمنيحة   )٣(

 .١/٣٦٤للمنذري، 
َهدى   )٤( ً زقاقاَ  .١/٣٦٤لمنذري، ، والرتغيب ل١٩٥٧يعني به هداية الطريق، الرتمذي، حديث رقم : ُ
، وصححه األلبـاين ٤/٢٩٦، وأمحد، ١٩٥٧الرتمذي، كتاب الرب، باب ما جاء يف املنيحة، برقم    )٥(

 . ١/٥٣٧، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ٢/٣٦٣يف صحيح سنن الرتمذي، 
ـــذري يف ٢٠٦٧، بـــرقم ٤/٤٢أخرجـــه الطـــرباين يف املعجـــم األوســـط،    )٦( ، وحـــسن إســـناده املن

= 
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٦٢ 
 عن tث أيب أمامة حلديً القرض يضاعف أضعافا يف األجر؛ – ٣

الصدقة بعرش : ًدخل رجل اجلنة فرأى عىل باهبا مكتوبا:  قالrالنبي 
 .)١(أمثاهلا، والقرض بثامنية عرش

ديث املال مرة؛ حلً من أقرض مسلام مرتني كان كصدقة هبذا – ٤
ًما من مسلم يقرض مسلام :  قالr، أن النبي tعبداهللا بن مسعود 

 .)٢(ًقرضا مرتني إال كان كصدقتها مرة
اهللا تعاىل؛ حلديث أيب هريرة  األجر العظيم ملن منح منيحة ابتغاء وجه – ٥
t :أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعسأال رجل يمنع ٍّ ، إن أجرها )٣(ٍّ
 .)٤(لعظيم

: وراحت بصدقة، من منح منيحة غدت بصدقة:  يرفعهtوعنه 
 .)٦( وغبوقها)٥(صبوحها

أربعون r :قال رسول اهللا :  قالوعن عبداهللا بن عمرو 
خصلة أعالها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثواهبا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حسن لغريه((: ١/٥٤٧، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١/٦٨٦الرتغيب،  =
، وحــسنه األلبــاين يف صــحيح الرتغيــب ٧٩٧٦، بــرقم ٨/٢٤٩الطــرباين يف املعجــم الكبــري،    )١(

 .٩٠٠، برقم ١/٥٣٧والرتهيب، 
ابـن ، وحسنه األلبـاين يف صـحيح سـنن ٢٤٣٠ابن ماجه، كتاب الصدقات، باب القرض، برقم    )٢(

 .١/٥٣٨، ويف صحيح الرتغيب والرتهيب، ١٣٨٩، ويف إرواء الغليل، برقم ٢/٢٨٤ماجه، 
 .٧/١١١القدح الكبري الفخم، رشح النووي عىل صحيح مسلم، : ُّالعس   )٣(
 .١٠١٩مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل املنيحة، برقم    )٤(
 .٧/١١٢بوق أول الليل، رشح النووي، الصبوح رشب اللبن أول النهار، والغ   )٥(
 .١٠٢٠مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل املنيحة، برقم    )٦(



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

٦٣ 
 أحد رواة – قال حسان وتصديق موعودها إال أدخله اهللا هبا اجلنة

رد السالم، وتشميت :  فعددنا ما دون منيحة العنز من–احلديث 
العاطس، وإماطة األذى عن الطريق، ونحوه، فام استطعنا أن نبلغ مخس 

 .)١(عرشة خصلة
 فسأله عن اهلجرة؟ rنبي جاء أعرايب إىل ال:  قالtوعن أيب سعيد 

: نعم، قال:  قالوحيك إن اهلجرة شأهنا شديد، فهل لك من إبل؟: فقال
فتعطي صدقتها؟نعم، قال:  قال :ًفهل متنح منها شيئا؟نعم، قال:  قال :
فتحلبها يوم وردها؟نعم، قال:  قال :اعمل من وراء البحار؛ فإن اهللا لن ف

 .)٢(ًيرتك من عملك شيئا
وعن ابن عباس   أن النبي ،r خرج إىل أرض هتتز زرعا ً ُّ ٍ

َّأما إنه لو منحها إياه : اكرتاها فالن، فقال: فقالوا ملن هذه؟: فقال
ًكان خريا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما ً ً)٣(. 

 اهللا به من كرب يوم  التنفيس عن املعرس أو الوضع عنه ينجي– ٦
َّمن رسه أن ينجيه اهللا :  أنه قالr عن النبي tالقيامة؛ حلديث أيب قتادة 

؛ وحلديث حذيفة )٤(ِّمن كرب يوم القيامة فلينفس عن معرس، أو يضع عنه
tقال النبي :  قالr :تلقت املالئكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٣١البخاري، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب فضل املنيحة، برقم    )١(
، ٣٩٢٣، ورقـم ٤٥٢، ورقـم ٢٦٣٣البخاري، كتاب اهلبة وفضلها، باب فـضل املنيحـة، بـرقم    )٢(

 .٦١٦٥ورقم 
 .٢٣٣٠، ورقم ٢٦٣٤البخاري، كتاب اهلبة وفضلها، باب فضل املنيحة، برقم    )٣(
 .١٥٦٣مسلم، كتاب املساقاة، باب فضل إنظار املعرس، برقم    )٤(
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٦٤ 
كنت آمر فتياين أن ينظروا، ويتجاوزوا عن : ًأعملت من اخلري شيئا؟ قال

ِأنظر املورس وأجتاوز عن املعرس:  ويف لفظفتجاوزوا عنه: قال، املورس ُ .
جتاوزوا عن : ، قالفكنت أقبل امليسور وأجتاوز عن املعسور: ويف لفظ

: ويف لفظ. جتاوزوا عن عبدي، أنا أحق بذلك منك: ويف لفظ عبدي
 ...فأنظر املورس وأجتاوز عن املعرس، فأدخله اهللا اجلنة)١(. 

ُّ إنظار املعرس أو الوضع عنه يظل اهللا به يف– ٧ ِ رشه؛ حلديث  ظل عُ
ًمن أنظر معرسا أو وضع عنه، أظله r :قال رسول اهللا :  قالtأيب هريرة 

ُّاهللا يوم القيامة يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله َّ ِِّ)٢(. 
ًمن أنظر معرسا فله كل يوم :  أنه قالr عن النبي tوعن بريدة 

كل يوم مثليه َّصدقة قبل أن حيل الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلك فله 
 .)٣(صدقة

 :الصدقة الجارية والوقف هللا تعالى: تاسعاً
 عبداهللا بن عمر عن ًأصاب عمر بخيرب أرضا، فأتى :  قال

ًأصبت أرضا مل أصب ماال قط أنفس منه، فكيف تأمرين :  فقالrالنبي  ً
 فتصدق عمر أنه ال إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا: به؟ قال

، ورقــم ٢٣٩١، ورقـم ٢٠٧٧ًالبخــاري، كتـاب البيــوع، بـاب مـن أنظــر مـورسا، بــرقم : متفـق عليـه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إنظار املعرس، والتجاوز يف االقتضاء من املـورس واملعـرس، ، ومسلم، كتاب املساقاة، باب فضل٣٤٥١

 .٣٤٨٠ ورقم ٢٠٧٨، وجاء مثله من حديث أيب هريرة عند البخاري، برقم ١٥٦٠برقم 
، وصــححه ١٣٠٦الرتمــذي، كتــاب البيــوع، بــاب مــا جــاء يف إنظــار املعــرس والرفــق بــه، بــرقم    )٢(

 .١/١٤٢غيب، ، وصحيح الرت٢/٥٦األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، 
، وصـححه ٥/٣٦٠، وأمحـد، ٢٤١٨ابن ماجـه، كتـاب الـصدقات، بـاب إنظـار املعـرس، بـرقم    )٣(

 .٢/٢٨١، ويف صحيح ابن ماجه، ١/٥٤٢األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 
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٦٥ 
يف الفقراء، ] ولكن ينفق ثمره[يباع أصلها، وال يوهب، وال يورث 

ف، وابن السبيل، ال والرقاب، ويف سبيل اهللا، والضي، واملساكني، والقربى
ّجناح عىل من وليها أن يأكل منها باملعروف، أو يطعم صديقا غري متمول  ً

: الكريم عىل أهله العزيز عندهم، وحبس: النفيس: ومعنى أنفس. )١(فيه
ِّالوقف، يريد أن يقف أصل امللك، وسبل يسبل الثمرة: احلبس أي : َّ

 .)٢(جيعلها مباحة ملن وقفها عليه
إذا مات اإلنسان انقطع :  قالr أن رسول اهللا tيرة وعن أيب هر

ٍمن صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح : عنه عمله إال من ثالث ٍٍ
 .)٣(يدعو له

 :عىل النحو اآليتمن صفات المؤمنين المتقين المحسنينالصدقة :عاشراً
ْإ    ا      ن ا     إذا ذ   ا  و           [ : قال اهللا تعاىل– ١ ُ ُ ُ ُُ َْ َ َ  ِ َ ُ  َ ِ ِِ َِ ِ ُ ْ ُ ْ َ  

ِ        ن  ِ  آ     زاد    إ      و    ر ِ  َوإذا           ُ  ُ َُ َ ََ ْ ْ ْ ْ َّ َ َ ََ َ ََ ًَ َ ِ ُِ ُْ َ َ َ ْ َا     * ِ ِ  
  ِ َ   ن ا   ة و    رز           ن ُ َُ َِ ِْ َُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ أو       ا      ن    *ُ  َ ُ ِ ْ ُ ْ َُ ُ َ ِ ُ[) ٤(. 

ِ ا          ن    ا   اء وا   اء t[:  وقال سبحانه– ٢ ِ
   َ  ِ َِ ُ ْ ُ َ ِ  

، وكتـاب الـرشوط، ٢٣١٣البخاري، كتاب الوكالة، باب الوكالة يف الوقف، بـرقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌ، ويف كتاب الوصايا، باب ومـا للمـويص أن يعمـل يف مـال ٢٧٣٧ط يف الوقف، برقم باب الرشو

، ويف كتـاب الوصـايا، بـاب الوقـف كيـف يكتـب، ٢٧٦٤اليتيم وما أكل منه بقدر عاملتـه، بـرقم 
ــيم ٢٧٧٣، ويف بــاب الوقــف للغنــي، والفقــري، والــضيف، بــرقم ٢٧٧٢بــرقم  ، وبــاب نفقــة الق

 .١٦٣٢اب الوصية، باب الوقف، برقم ، ومسلم، كت٢٧٧٧للوقف، برقم 
 .٦/٤٨٠جامع األصول البن األثري،    )٢(
 .١٦٣١مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، برقم    )٣(
 .٣: اآلية، سورة البقرة: ، وانظر٤ – ٢: سورة األنفال، اآليات   )٤(



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

٦٦ 
ِوا        ا     وا          ا  َ َ َِ ِ َِ َ َْ َ ْ ْْ َ َ  س وا      ا       َ ِْ ِ ِ ُِ ْ  ُ ُ  َ  [) ١(. 

َو    ا       [ : وقال تعاىل– ٣ ِ ِ ِْ ُ ْ ِّ َ َا    *َ ِ ْ إذا ذ   ا  و             ُ ُ ُ ُُ ْ َ َِ َ ُ  َ ِ ِ
َوا    ِ           أ      وا       ا   ة و    رز           ن ُ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُْ َْ َ َ َ َ َ َ ِ َ   ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ[) ٢(. 

َو  رءون  ِ       ا      و    رز           ن[: وقال تعاىل– ٤ َُ ِ ِ ِْ َ َُ ْ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ِ  َ ََ ْ ُ ْ[) ٣(. 
َ     ا وأ              ا          أ  [:  وقال سبحانه– ٥ ًَ َِ َُ َْ َ ِ ُِ َ َْ ُ ُ ْ ْ َ 

َ   وا         ن ُ ِ ْ ُ َ ُ ِ َ[) ٤(. 
َ    ن ر         و     و    رز           ن[ : تعاىل وقال– ٦ ً َُ ِ ِْ َُ ْ ُْ ْ َ ََ َ ً َ  َ َ َ ْ َُ ُ ْ[ 

)٥(. 
ْوأ       رى       و    رز        [ : وقال سبحانه– ٧ َ َُ ْ ْ ْ ُْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ِ ُ َ ُ ُ َ   نَ ُ ِ[) ٦(. 
َا    ِ    وا   د    وا        وا        [:  وقال تعاىل– ٨ َ َ َِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َِ َِ   ِ

ِوا           ِ     ر َ َْ َْ ْ ِ ِ ْ َ ُ ْ َ[) ٧(. 
 :لألحاديث اآلتية:صدقة الوصية بعد الموت: الحادي عشر
 حديث ابن عمر :احلديث األول   أن رسول اهللا rقال  :

ووصيته ُّما حق امرئ مسلم له يشء يريد أن يويص فيه، يبيت لليلتني إال 
 .١٣٤: سورة آل عمران، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٥ -٣٤:  احلج، اآليتانسورة   )٢(
 .٥٤: سورة القصص، اآلية   )٣(
 .٩٢: اآلية، سورة التوبة   )٤(
 .١٦: سورة السجدة، اآلية   )٥(
 .٣٨: سورة الشورى، اآلية   )٦(
 .١٧: سورة آل عمران، اآلية   )٧(
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٦٧ 
 .)١(مكتوبة عنده

إن r :قال رسول اهللا :  قالt حديث أيب هريرة :احلديث الثاين
 .)٢(اهللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة يف أعاملكم

 r حديث سعد، ال يزيد عىل الثلث؛ لقول النبي :احلديث الثالث
الثلث والثلث كثري، إنك إن تذر ورثتك ...t :لسعد بن أيب وقاص 

الثلث : ويف لفظ. ٌأغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك عىل عيالك : والثلث كثري

، وإنك إن تدع أهلك بخري صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة
 .)٣(بيده:  وقالخري من أن تدعهم يتكففون الناس –بعيش أو قال  –

فإذا  الهدية، والعطية، والهبة صدقات بالنية،: الثاني عشر
 .احتسبها املسلم يرجو ثواهبا عند اهللا تعاىل كانت صدقات تطوع

ٍوهي ما يعطى بغري عوض:  وعطيات مجع عطايا:َّالعطية : سواء: ُ
 .)٤(كانت هبة، أو هدية، أو صدقة

متليك يف احلياة :  مصدر وهب هيب هبة؛ واجلمع هبات، وهي:اهلبة

ة، ، ومـسلم، كتـاب الوصـي٢٧٣٨متفق عليه، البخاري، كتاب الوصـايا، بـاب الوصـايا، بـرقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٢٧برقم 

، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح ابـن ٢٧٠٩ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم    )٢(
 .١٦٤١، ويف إرواء الغليل، برقم ٢/٣٦٥ماجه، 

 .١٦٢٨مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم    )٣(
 .٢٨٥ّمعجم لغة الفقهاء، ملحمد رواس، ص    )٤(
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٦٨ 
 .)١(بغري عوض

 .)٢(العطية اخلالية عن األعواض واألغراض: وقال ابن األثري
ًتقربا إىل : ٍ هدية، وهي العطية بغري عوضأهدى، هيدي،:  مصدر:اهلدية

 .)٣ً(املهدى إليه، أو صلة أو إكراما
 .)٤(هتادوا حتابوا:  قالr، عن النبي tفعن أيب هريرة 

 .)٥(وهي متليك للغري مضاف ملا بعد املوت:مجع وصايا،الوصل:الوصية
 .)٦(املثوبة عند اهللا تعاىل العطية التي يبتغى هبا :ةالصدق

وهذه التربعات تكون صدقة بالنية، فإذا أعطاها املسلم بنية التقرب هللا 
 .تعاىل كانت صدقة تطوع يثاب عليها

 : اآليتهذه التربعات عىل النحو وهناك فروق بني
ما :  تشمل هذه األسامء كلها إال الوصية، فالعطية: العطية– ١

 .هبة، أو هدية، أو صدقة: سواء كانتُيعطى يف احلياة بغري عوض، 
 . كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به– ٢
التربع بامله حال احلياة والصحة، :  اهلبة أو العطية أو اهلدية– ٣

 .٤٦٣ت للجرجاين، ومعجم لغة الفقهاء، ص التعريفا   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٢٣١النهاية يف غريب احلديث البن األثري،    )٢(
 .٤٦٥معجم لغة الفقهاء، ص    )٣(
، ٨٩٦، وحـسنه احلـافظ ابـن حجـر يف بلـوغ املـرام، بـرقم ٥٩٤البخاري يف األدب املفرد، بـرقم    )٤(

 .١٦٠١لغليل، برقم ، ويف إرواء ا٢٢١واأللباين يف صحيح األدب املفرد، ص 
 .٤٧٥معجم لغة الفقهاء، ص    )٥(
 .٢٤٣، ومعجم لغة الفقهاء، ص ١٧٣التعريفات للجرجاين، ص    )٦(
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٦٩ 
 .والوصية التربع به بعد الوفاة

 اهلبة والعطية واهلدية يعترب هلا القبول حال احلياة، أما الوصية – ٤
 . وردها بعد املوتفمحل قبوهلا

 الوصية تكون من الثلث فأقل لغري وارث، أما العطية وما يدخل – ٥
ِّحتت مسامها من اهلدية واهلبة فتجوز بجميع ماله إال أنه جيب عليه أن يسوي يف 

 .)١(اتقوا اهللا واعدلوا بني أوالدكمr :عطيته بني أوالده بقدر إرثهم؛ لقوله 
 صحة وصية الصغري املميز دون هبته؛ ألن اهلبة امتنعت منه – ٦

 .حلفظ ماله، أما الوصية فإنام تثبت بعد موته وفيه مصلحة حمضة له
ِّ العطية يف مرض املوت املخوف تشارك الوصية يف أكثر – ٧

األحكام، وإنام تفارقها بأمر يعود إىل نفس العقد، من اشرتاط قبوهلا 
 .َّينها، ومن تقديم األول عىل الثاين عند املزامحةح

 أحكام اهلدية، واهلبة، والصدقة، والعطية متفقة إال إذا كانت – ٨
فام قصد به إكرام : يف مرض املوت فكام تقدم، ويفرق بينها بفروق لطيفة

ُالـمعطى وحمبته فهو اهلدية، وما قصد به ثواب اآلخرة املجرد فهو 
ًأن الـمعطى يكون حمتاجا، بخالف: يهاالصدقة، والغالب ف اهلدية، : ُ

 .)٢(واهلبة، والعطية، واهللا أعلم
وال جيوز أن يعود يف الصدقة، أو اهلدية، أو اهلبة، أو العطية؛ 

حلديث ابن عباس   قال رسول اهللا : ، قالr : العائد يف هبته
ِكالكلب يقيء ثم يعود يف قيئه ْ َ ُ .ولفظ للبخاري : َّليس لنا مثل السوء

، ومسلم، كتاب اهلبـات، بـاب ٢٥٨٦متفق عليه، البخاري، كتاب اهلبة، باب اهلبة للولد، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٢٣كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، برقم 

 .٢٣٦ويل البصائر واأللباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيرس األسباب، للسعدي، ص إرشاد أ   )٢(
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٧٠ 
ْالذي يعود يف هبته، كالكلب يقيء ثم يرجع يف قيئه َ .ويف لفظ ملسلم :

عود يف صدقته كمثل الكلب يقيء ثم إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم ي
ْيأكل قيئه َ)١( . 

أما األوالد فيجوز الرجوع فيام يعطيهم الوالد؛ حلديث عبداهللا بن 
ال حيل لرجل مسلم أن يعطي :  قالr عن النبي yعمر وابن عباس 

كمثل ، إال الوالد فيام يعطي ولده، عطية أو هيب اهلبة ثم يرجع فيهاال
ْالكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد يف قيئه َ)٢(. 

 :اآليتكثرية عىل النحو :أنواع صدقات التطوع: الثالث عشر
 إليه، وما حيتسبه  الصدقة باملال عىل حسب أنواعه، واحلاجة– ١

، وتقدمت Uاإلنسان من النفقات، واهلبات يرجو ثواهبا عند اهللا 
 .األحاديث الكثرية يف ذلك

: ، قالt حذيفة  مجيع أنواع املعروف تكون صدقة؛ حلديث– ٢
، كل معروف له حكم الصدقة )٣(كل معروف صدقةr :قال نبيكم 

 .)٤(ًيف الثواب، فال حيتقر شيئا من املعروف، وال يبخل به
، ٢٦٢١، ورقـم ٢٥٨٩البخاري، كتاب اهلبـة وفـضلها، والتحـريض عليهـا، بـرقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومسلم، كتاب اهلبات، باب حتريم الرجـوع يف الـصدقة بعـد القـبض إال مـا وهبـه لولـده ٦٩٧٥
 .٦٢٢وإن سفل، برقم 

، والرتمذي، كتاب الوالء واهلبـة عـن ٣٥٣٩أبو داود، كتاب البيوع، باب يف قبول اهلدايا، برقم    )٢(
، وابن ماجه، كتاب اهلبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيـه، بـرقم ٢١٣٢، برقم rرسول اهللا 

، وصــححه ٣٧٥٣، والنــسائي، كتــاب اهلبــة، بــاب ذكــر االخــتالف عــىل طــاوس، بــرقم ٢٣٧٧
 .، ويف غريه٢/٣٨٣ يف صحيح سنن أيب داود، األلباين

 .١٠٠٥مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من أنواع املعروف، برقم    )٣(
 .٧/٩٥رشح النووي عىل صحيح مسلم، : انظر   )٤(
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٧١ 
 من الصدقات؛  التسبيح، والتهليل، والتكبري، والتحميد،– ٣

يا : r قالوا للنبي rً أن ناسا من أصحاب النبي tحلديث أيب ذر 
مون  باألجور يصلون كام نصيل، ويصو)١(رسول اهللا، ذهب أهل الدثور

أوليس قد جعل اهللا لكم : كام نصوم، ويتصدقون بفضول أمواهلم، قال
، وكل ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبرية صدقة
ي عن حتميدة صدقة، وكل هتليلة صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وهن

أيأيت أحدنا ! يا رسول اهللا:  قالواِمنكر صدقة، ويف بضع أحدكم صدقة
أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه : شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال

 .)٢(فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف حالل كان له أجر
ٍ خلق اإلنسان عىل ثالثامئة وستني مفصل– ٤ ُ َ ِ  عىل كل مفصل ُ

إنه خلق :  قالrإن رسول اهللا :  قالتصدقة؛ حلديث عائشة 
كل إنسان من بني آدم عىل ستني وثالثامئة مفصل، فمن كرب اهللا، ومحد 

ًعزل حجرا عن طريق ، وUاهللا، وهلل اهللا، وسبح اهللا، واستغفر اهللا 
ِ، أو عظام عن طريق الناس، وأمر بمعروف، الناس، أو شوكة أو هنى عن ً
الستني والثالثامئة السالمى فإنه يميش يومئذ وقد زحزح منكر، عدد تلك 

 .)٣( النارنفسه عن
 t موسى األشعري  اإلمساك عن الرش صدقة؛ حلديث أيب– ٥

: فإن مل جيد؟ قال:  قالواعىل كل مسلم صدقةr :قال النبي : قال
ٍمجع دثر: الدثور   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َ النهايـة يف غريـب . االثنـني، واجلمـعوهـو املـال الكثـري، ويقـع عـىل الواحـد، و: ُ

 .٢/١٠٠احلديث، 
 .١٠٠٦مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، برقم    )٢(
 .١٠٠٧مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، برقم    )٣(
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٧٢ 

فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ن مل يستطع أو مل يفعل؟ فإ: قالوا
 فليأمر باخلري: فإن مل جيد؟ قال: قالوا يعني ذا احلاجة امللهوف: قال

فليمسك عن الرش فإنه : فإن مل يفعل؟ قال: ، قالباملعروف: أو قال
 .)١(له صدقة
 الطيبة، صدقات؛  العدل بني الناس، وإعانتهم، والكلمة– ٦

 من الناس )٢(كل سالمىr :ال رسول اهللا ق:  قالtحلديث أيب هريرة 
، وتعني تعدل بني اثنني صدقة: عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس

الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة 
ة، وكل خطوة ختطوها إىل الصالة صدقة، ومتيط األذى عن الطيبة صدق

 .)٣(الطريق صدقة
 t صدقة؛ عن أيب ذر ُ صالة الضحى جتزيء عن ثالثامئة وستني– ٧

فكل :  من أحدكم صدقة)٤(يصبح عىل كل سالمى:  أنه قالrعن النبي 
، وكل هتليلة صدقة، وكل تكبرية صدقة، تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة

، ومـسلم، ٦٠٢٢، ١٤٤٥، باب كل معروف صدقة، بـرقم البخاري، كتاب األدب: متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٠٠٧ (-٥٥كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، برقم 

وهـي التـي بـني : وهي األنملة من أنامل األصابع، وجيمع عـىل سـالميات، مجع سالمية: سالمى   )٢(
َّالسالمى كل عظـم جمـوف مـن صـغار العظـام، واملعنـى : وقيلكل مفصلني من أصابع اإلنسان، 

 .٢/٣٩٦النهاية يف غريب احلديث، . عىل كل عظم من عظام بني آدم صدقة
، ٢٧٠٧، ٢٩٨٩البخاري، كتاب اجلهـاد، بـاب مـن أخـذ بالركـاب ونحـوه، بـرقم : متفق عليه   )٣(

 .١٠٠٩من املعروف، برقم ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع 
رشح . أصله عظام األصابع وسائر الكف، ثم استعمل يف مجيع عظـام البـدن ومفاصـله: سالمى   )٤(

 .٥/٢٤٢النووي عىل صحيح مسلم، 
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٧٣ 
ُوأمر باملعروف صدقة، وهني عن املنكر صدقة، وجيزىء عن ذلك ركعتان  ُ

 .)١(يركعهام من الضحى
يف اإلنسان :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالtوعن بريدة 

:  قالوا. كل مفصل بصدقةًثالثامئة وستون مفصال، فعليه أن يتصدق عن
ُالنخاعة يف املسجد تدفنها، واليشء : ومن يطيق ذلك يا نبي اهللا؟ قال

ُتنحيه عن الطريق؛ فإن مل جتد فركعتا الضحى جتزئك ّ ُ)٢(. 
ً صالة ثالثا وثالثني مرة  التسبيح والتكبري، والتحميد يف دبر كل– ٨

جيزئ عن الصدقات بأموال كثرية، ملن مل جيد املال؛ حلديث أيب هريرة يف قصة 
 من )٣(ثورذهب أهل الد:  فقالواrفقراء املهاجرين وأهنم أتوا رسول اهللا 

يصلون :]  قالواوما ذاك؟: فقال[األموال بالدرجات العىل، والنعيم املقيم 
كام نصيل، ويصومون كام نصوم، وهلم فضل أموال حيجون هبا، ويعتمرون، 

ًأفال أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، : وجياهدون، ويتصدقون، فقال
 إال من صنع مثل ما وتسبقون به من بعدكم، وال يكون أحد أفضل منكم

تسبحون، وتكربون، وحتمدون يف : بىل يا رسول اهللا، قال:  قالواصنعتم؟
 rجرين إىل رسول اهللا  فرجع فقراء املهاًدبر كل صالة ثالثا وثالثني مرة

: rسمع إخواننا أهل األموال بام فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول اهللا : فقالوا
ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء)٤(. 

 .٧٢٠مسلم، كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب صالة الضحى، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ   )٢( ــاب إماطــة األذى ع ــاب األدب، ب ــو داود، كت ــرقم أب ــق، ب ــد، ٥٢٤٢ن الطري ، ٥/٣٥٤، وأمح

 .٢/٢١٣، ويف إرواء الغليل، ٣/٩٨٤وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
ُالدثر   )٣( ْ ٌدثر: ٌاملال الكثري، مال، وماالن، وأموال: َّ ْ  .٣٩٠القاموس املحيط، ص . َ
، ومـسلم، ٥٩٥، ورقم ٨٤٣ بعد الصالة، برقم البخاري، كتاب األذان، باب الذكر: متفق عليه   )٤(

= 
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٧٤ 
 مثلها؛ حلديث أيب مسعود  الداللة عىل فعل الصدقات صدقات– ٩
t عن النبي ،rقال  :من دل عىل خري فله مثل أجر فاعله)١(. 

أيب سعيد اخلدري  حلديثً ال يرتك اهللا تعاىل من العمل شيئا؛ – ١٠
t عن النبي r :...فإن اهللا لن يرتك من ، فاعمل من وراء البحار

 .)٢(ًعملك شيئا
 : اآليتعىل النحودقات مبطالت الص: الرابع عشر

،  تعاىل من فعل ذلك الرياء يبطل الصدقة إذا قارهنا؛ فقد ذم اهللا– ١
ِوا          ن أ  ا    ر  ء ا   س و       ن  ِ   و   ِ    م â: فقال ِ ِ ِْ ََ ْْ َ َ ََ َ ْ َِ  َ َُ ْ ُ ُ َ َ ُِ ُ َ ْ َ ِ  

َا َ   و       ا     ن             ء   ََ َ ََ ً ِ ُِ َ َُ ْ  ِ ُ ْ َ َ ِ ْ     ً ُو  ذا     ِ     آ   ا * ِ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ََ
       ِ ً ِ   وا   م ا َ   وأ    ا     رز    ا  و  ن ا   ِ  ِ ِ َِ ْ َُ ُ   َ َ ََ َ َ َُ ُ َ َ ُ ْ َ ِ ِ ْ ْ ْ ِ[) ٣( .

ُ    ي     [: وقال تعاىل ِ ْ ُ ِ ِ      ر  ء ا   س و        ِ   وا   م َ  ِ ِْ َ ْ َ ََ َ َِ  ُ ْ ُ  َ َ ِ ُ
َا َ                 ان        اب        وا ِ           ا    ًِ ْ ََ َ َ َُ ُ َُ َ َ ََ ََ َ ٌ َ ََ ٌَ َ ُ ِ ْ َ ٍ ْ َ َُ ِ ِ ْ

َ   رون       ء         ا وا       ي ا   م ا        ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ََ َْ َ َ ُ ََ ْْ ُ  ُ  ٍ
ْ َ ََ َ[) ٤(. 
ٍ [: وقال سبحانه َأ  د أ     أن    ن                وأ   ب ْ َ َ َ ََ ٍ ِ َِ ْ َ ٌَ  ُ َ َ ُْ َ ُْ ُ  َ َ

ُ   ي          ا    ر               ا    ات وأ     ا     و    ُ َُ ْ ِ ََ َُ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َُ ِ َِ َ  ّ ُ َ َْ ْ ْ ْْ َ ْ ِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـا بـني املعقـوفني ٥٩٥كتاب املساجد، باب استحباب الذكر بعد الصالة، وبيان صفته، بـرقم  =
 .من ألفاظ مسلم

مسلم، كتاب اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا، بمركوب وغـريه وخالفتـه يف أهلـه    )١(
 .١٨٩٣بخري، برقم 

ــهمتفــق   )٢( ــك، بــرقم : البخــاري، كتــاب األدب، بــاب مــا جــاء يف قــول الرجــل:  علي ، ٢٦٣٣ويل
 .١٨٦٥ومسلم، كتاب اإلمارة، باب املبايعة بعد فتح مكة عىل اإلسالم، واجلهاد، واخلري، برقم 

 .٣٩ -٣٨: سورة النساء، اآليتان   )٣(
 .٢٦٤: اآلية، سورة البقرة   )٤(
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٧٥ 
ْذر       ء         إ  ِ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُّ ٌ ُ  ر       ر                   ا      ِ ُ ُ َ ُ ُ ُ ِّ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ْ َ ٌ ٌ َ
َا َ  ت            ون ُ  َ  َ َ ُْ َ َ ِ َ قال رسول اهللا :  قالtوحلديث أيب هريرة . )١ (]ْ

r :ًعن الرشك من عمل عمال أرشك  الرشكاءأنا أغنى : قال اهللا تعاىل
 .)٢(معي فيه غريي تركته ورشكه

َ   أ    ا     [:  تعاىل املن واألذى يبطل الصدقات؛ لقول اهللا– ٢  ِ  َ َ َ
ُآ   ا        ا  ِ ْ ُ َ ُ َ ِ         ِ     وا ذى     ي           ر  ء ا   س َ ِ ِ َ َ ِ ُ َ َْ َُ ْ ُ ِ  ََ َ ْ ِّ َ ْ ُ َ َ َ

ِو        ِ   وا   م ا َ   ِ ْ ِ ِْ َ ْ ََ َِ  ُ ْ ُ[) ٣(. 
ًوقد مدح اهللا الذين ينفقون أمواهلم إخالصا هللا، وال يتبعون ذلك 

َا          ن أ  ا            ا            ن    [: بأي أذى فقال َْ ُ َُ َ َِ ِْ ُ َُ ِ َ ِ  ِ ِْ ُ َ ُ ْ َ ِ  
ًأ    ا     و  أذ َ ََ َ َ ُ َ ِ  و     ْ ِ  و    ف      ْى     أ         ر ِ  ْ ْ ْ ْ ُْ َ َُ َ ََ َ ََ ٌ ْ َ ّ َ ْ ِ ُ ْ َ ُ

َ     ن  ُ َ ْ ٌ    ل    وف و    ة                    أذى وا      *َ ُِ ِ َِ ُ  َ َ َ ْ ًَ َ َ ُ َ َ َْ ْ ٍ َ ََ ْ ْ َ ٌ َ ْ ٌ ٌ
     ٌ ِ َ[) ٤(. 

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال :  قالr عن النبي tذر وعن أيب 
 ثالث rفقرأها رسول اهللا :  قالينظر إليهم، وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم

املسبل : م يا رسول اهللا؟ قالَخابوا وخرسوا، من ه: ٍّأبو ذر: مرات، قال
ِّإزاره، واملنان، واملنفق سلعته باحللف الكاذب َّ)٥(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٦: اآلية، سورة البقرة   )١(
 .٢٩٨٥مسلم، كتاب الزهد، باب حتريم الرياء، برقم    )٢(
 .٢٦٤: اآلية، سورة البقرة   )٣(
 .٢٦٣ -٢٦٢: اآليتان، سورة البقرة   )٤(
مسلم، كتاب اإليامن، باب اإلزار واملن بالعطية، وتنفيق السلعة باحللف، وبيان الثالثـة الـذين ال    )٥(

 .١٠٦ إليهم، وال يزكيهم، وهلم عذاب أليم، برقم يكلمهم اهللا تعاىل يوم القيامة وال ينظر
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٧٦ 
 عن  عبداهللا ابن عمر  الغلول ال تقبل الصدقة منه؛ حلديث– ٣

 .)١(ر، وال صدقة من غلولال تقبل صالة بغري طهو:  قالrالنبي 
 :موضوعات متنوعة في الصدقات، منها: الخامس عشر

 حيال بني املسلم  املبادرة بالصدقة واغتنام إمكاهنا قبل أن– ١
:  يقولrسمعت رسول اهللا : وبينها؛ حلديث حارثة بن وهب قال

ل يميش بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا هبا تصدقوا فيوشك الرج
 . )٢(باألمس قبلناها، فأما اآلن فال حاجة يل هبا فال جيد من يقبلها

ليأتني عىل الناس زمان يطوف :  قالr عن النبي t وعن أيب موسى
ُالرجل فيه بصدقته من الذهب ثم ال جيد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد  ً

 .)٤( من قلة الرجال وكثرة النساء)٣(يتبعه أربعون امرأة يلذن به
ال تقوم الساعة حتى :  قالr أن رسول اهللا tوعن أيب هريرة 

ًيكثر املال ويفيض، حتى خيرج الرجل بزكاة ماله فال جيد أحدا يقبلها 
ًمنه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأهنارا ً)٥(. 

 .٢٢٤مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة، برقم    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ومـسلم، كتـاب ١٤١١البخـاري، كتـاب الزكـاة، بـاب الـصدقة قبـل الـرد، بـرقم : متفق عليه   )٢(

 .١٠١١الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها، برقم 
ينتمني إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن، كقبيلة بقي مـن رجاهلـا واحـد فقـط بقيـت : بهيلذن    )٣(

نساؤها يلذن بذلك الرجل؛ ليذب عنهن وال يطمع فيهن أحد بسببه، وأما سبب قلة الرجال فهو 
 .٧/١٠١احلروب، رشح النووي عىل صحيح مسلم، 

، ومـسلم، كتـاب ١٤١٤ كتـاب الزكـاة، بـاب الـصدقة قبـل الـرد، بـرقم البخـاري،: متفق عليه   )٤(
 .١٠١٢الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها، برقم 

، ومـسلم، كتـاب ١٤١٢البخـاري، كتـاب الزكـاة، بـاب الـصدقة قبـل الـرد، بـرقم : متفق عليه   )٥(
 .١٥٧يقبلها، برقم الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من 
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٧٧ 
ًحتى تعود أرض العرب مروجا وأهنارا: قال النووي رمحه اهللا ً  معناه

 مهملة ال تزرع وال تسقى أهنم يرتكوهنا ويعرضون عنها فتبقى: واهللا أعلم
من مياهها؛ وذلك لقلة الرجال وكثرة احلروب، وتراكم الفتن، وقرب 

 .)١(الساعة، وقلة اآلمال، وعدم الفراغ لذلك، واالهتامم به
تقيء األرض أفالذ r :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة 

 يف هذا :كبدها أمثال األسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول
يف هذا قطعت رمحي، وجييء السارق : قتلت، وجييء القاطع فيقول

ًيف هذا قطعت يدي، ثم يدعونه وال يأخذون منه شيئا: فيقول ُ)٢(. 
أي خترج ما يف : التشبيه: ومعنى احلديث: قال النووي رمحه اهللا

جوفها من القطع املدفونة فيها، واألسطوان بضم اهلمزة، وهي مجع 
 .)٣(أسطوانة، وهي السارية والعمود، وشبهه باألسطوان؛ لعظمه وكثرته

 الصدقة وحيذر عن  رضب املثل للمنفق والبخيل، يرغب يف– ٢
مثل :  يقولr أنه سمع رسول اهللا tالبخل؛ حلديث أيب هريرة 

كمثل رجلني عليهام ] ويف رواية البخيل واملتصدق[البخيل واملنفق 
َّجبتان  ُمن ثدهيام إىل ] قد اضطرت أيدهيام[من حديد ] جنتان: ويف رواية[ُ

ْتراقيهام، فأما املنفق فال ينفق إال سبغت أو وفرت عىل جلده حتى ختفي  َ َ
ُّبنانه، وتعفو أثره، وأما البخيل فال يريد أن ينفق شيئا إال لزقت كل حلقة  ً

 يوسعها وال تتسع] جيتهد أن[فهو ] إىل تراقيهوانضمت يداه [مكاهنا 
 .٧/١٠١رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠١٣مسلم، كتاب الزكاة، باب الرتغيب يف الصدقة، قبل أن ال يوجد من يقبلها، برقم    )٢(
 .٧/١٠٢رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٣(
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٧٨ 
هكذا يف :  يقول بإصبعهrفأنا رأيت رسول اهللا : tأبو هريرة [قال 

 .)١(]جيبه، فلو رأيته يوسعها وال تتسع
 .هو متثيل لنامء املال بالصدقة واإلنفاق، والبخل بضد ذلك: قيل

عطى هو متثيل لكثرة اجلود والبخل، وأن املعطي إذا أ: وقيل
 .ّانبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك، وإذا أمسك صار ذلك عادة له

واحلديث جاء ، أي يذهب بخطاياه ويمحوها:  معنى يمحو أثره:وقيل
 .عىل التمثيل ال عىل اخلرب عن كائن

رضب املثل هبام؛ ألن املنفق يسرته اهللا تعاىل بنفقته، ويسرت  :وقيل
جلنة البسها، والبخيل كمن لبس جبة هذه ا عوراته يف الدنيا واآلخرة، كسرت

ًإىل ثدييه، فيبقى مكشوفا بادي العورة مفتضحا يف الدنيا واآلخرة ً)٢(. 
 للبخيل واملتصدق، فشبههام rهذا مثل رضبه النبي : وقيل

ِّبرجلني أراد كل واحد منهام أن يلبس درعا يسترت به من سالح عدوه،  ً
قع عىل الصدر والثديني إىل فصبها عىل رأسه ليلبسها، والدرع أول ما ت

ًأن يدخل اإلنسان يديه يف كميها، فجعل املنفق كمن لبس درعا سابغة 
َحتى تعفو : فاسرتسلت عليه حتى سرتت مجيع بدنه، وهو معنى قوله

َّوجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إىل .  أي تسرت مجيع بدنهأثره ُ
: ترقوته، وهو معنى قولهكلام أراد لبسها اجتمعت يف عنقه فلزمت ، عنقه

قلصتتضامت واجتمعت، واملراد أن اجلواد إذا هم بالصدقة :  أي
ــه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ١٤٤٤، ١٤٤٣البخــاري، كتــاب الزكــاة، بــاب مثــل البخيــل واملتــصدق، بــرقم : متفــق علي

 .١٠٢١، ومسلم، كتاب الزكاة، باب مثل املنفق والبخيل، برقم ٥٧٩٧، ٥٢٩٩، ٢٩١٧
 .٧/١١٤رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
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انفسح هلا صدره وطابت نفسه، فتوسعت يف اإلنفاق، والبخيل إذا 

ْو   [َّحدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه  َ َ
َ  ق           و       ا      ن َُ ِ ِ ِْ ُْ ْ َُ ُ َ َِ ُ  ُ َ ُ[) ٢)(١(. 

هذا مثل عظيم النرشاح : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
ومثل لضيق صدر البخيل املمسك، ] للنفقة[نفس املنفق وحمبته 

 يرشح أن يذكر أن اهللا الذي أعطاه املال، ويسأل ربه أن: والعالج
 .)٣(صدره

البخيل كلام أراد أن يتصدق ضاق : وسمعته يف موضع آخر يقول
ّصدره ومنعه الشح، وخوفه من املستقبل، والكريم كلام أراد أن يتصدق 

 .)٤(انرشح صدره، وزاده ثقة باهللا
 يف يد غري أهلها؛ حلديث  ثبوت أجر املتصدق وإن وقعت الصدقة– ٣

ألتصدقن الليلة بصدقة، : قال رجل:  قالr  أن رسول اهللاtأيب هريرة 
ِّتصدق الليلة عىل : فخرج بصدقته فوضعها يف يد زانية، فأصبحوا يتحدثون ُُ

بصدقته اللهم لك احلمد عىل زانية، ألتصدقن بصدقة فخرج : زانية، قال
ِّفوضعها يف يد غني، فأصبحوا يتحدثون، تصدق عىل غني، قال ُُ اللهم لك : ٍّ

احلمد عىل غني، ألتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها يف يد سارق، 
ِّتصدق عىل سارق، فقال: فأصبحوا يتحدثون عىل زانية، : اللهم لك احلمد: ُ

 .١٦: سورة التغابن، اآلية   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٣٠٦فتح الباري برشح صحيح البخاري، البن حجر،    )٢(
 .١٤٤٣رقم سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث    )٣(
، وكـان ذلـك بتـاريخ فجـر ٥٧٩٧سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلـديث رقـم    )٤(

 .هـ٩/٥/١٤١٩اإلثنني 
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أما الزانية : لتأما صدقتك فقد قب: ُوعىل غني، وعىل سارق، فأيت فقيل له

فلعلها تستعفف هبا عن زناها، ولعل الغني يعترب فينفق مما أعطاه اهللا، ولعل 
 .)١(السارق يستعفف هبا عن رسقته

فيه ثبوت الثواب يف الصدقة وإن كان ... : قال النووي رمحه اهللا
ًاآلخذ فاسقا وغنيا ُوهذا يف صدقة التطوع، وأما الزكاة فال جيزىء دفعها ... ً

واختلف الفقهاء يف : وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا. )٢(إىل غني
اإلجزاء إذا كان ذلك يف زكاة الفرض، وال داللة يف احلديث عىل اإلجزاء 

 .)٣(وال عىل املنع
والظاهر أن صدقته جتزئ : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

 قبل صدقته، Uهللا عن الفرض؛ ألنه مل يتعمد خمالفة الرشع؛ وألن ا
 .)٤(والزانية والسارق إذا كانا فقريين تدفع هلام الزكاة

:  قالt معن بن يزيد َّ إذا تصدق عىل ابنه وهو ال يشعر، فعن– ٤
 )٥(َّ، أنا، وأيب، وجدي، وخطب عيل فأنكحنيrبايعت رسول اهللا 

 وكان أيب يزيد أخرج دنانري يتصدق هبا، فوضعها عند )٦(وخاصمت إليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ومـسلم، ١٤٢١البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق عىل غني وهـو ال يعلـم، بـرقم : متفق عليه   )١(
 .١٠٢٢ يد غري أهلها، برقم كتاب الزكاة، باب ثبوت أجر املتصدق وإن وقعت الصدقة يف

 .٧/١١٦رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
 .٣/٢٩١فتح الباري،    )٣(
 .١٤٢١سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٤(
يهـا إذا أرادهـا خطـب املـرأة إىل ول: َّأي طلب إيل النكاح فأجيـب، يقـال: فأنكحنيوخطب عيل    )٥(

؛ ألن مقـصود الـراوي بيـان أنـواع rاخلاطب لنفسه، وعىل فالن إذا أرادها لغريه، والفاعل النبي 
 ].٣/٢٩٢فتح الباري البن حجر، [عالقاته به من املبايعة وغريها 

 فـتح rل اهللا فخاصمته إىل رسـو((: تفسريها جاء يف آخر احلديث وهو قوله:  إليهوخاصمت   )٦(
= 
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. َّواهللا ما إياك أردت: ُل يف املسجد، فجئت فأخذهتا فأتيته هبا، فقالرج

َلك ما نويت يا يزيد، ولك ما :  فقالrفخاصمته إىل رسول اهللا 
 .)١(َأخذت يا معن

بنه هذه صدقة تطوع، ولعل ا: وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
ًكان فقريا، وال تلزم والده نفقته؛ ألنه ال يستطيع اإلنفاق عليه؛ ألنه معطل 

 .)٢(عن الكسب
 املال؛ حلديث أيب موسى عن  صدقة اخلازن إذا تصدق بأمر صاحب– ٥

ُما أمر  –يعطي :  وربام قال-  اخلازن املسلم، األمني الذي ينفذ : قالrالنبي 
ًبه كامال، موفرا طيبا به ً َّ  .)٣(ُفيدفعه إىل الذي أمر له به أحد املتصدقني، ً

ٍ مفسد؛ حلديث عائشة  أجر اخلادم إذا تصدق بأمر صاحبه غري– ٦
 قال النبي :  قالتr : إذا أنفقت املرأة من طعام بيتها غري

ولزوجها أجره بام كسب، وللخازن ، مفسدة كان هلا أجرها بام أنفقت
ًمثل ذلك ال ينقص بعضهم أجر بعض شيئا ٍ)٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٩٢الباري البن حجر،  =
 .١٤٢٢البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا تصدق عىل ابنه وهو ال يشعر، برقم    )١(
 .١٤٢٢سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٢(
 . وتقدم خترجيه١٠٢٣، ومسلم، برقم ٢٣١٩، ٢٢٦٠، ١٤٣٨البخاري، برقم : متفق عليه   )٣(
البخاري، كتاب الزكاة، باب من أمر خادمـه بالـصدقة ومل ينـاول بنفـسه، وقـال أبـو : متفق عليه   )٤(

، وبــاب أجــر اخلـادم إذا تــصدق بــأمر ١٤٢٥، بـرقم هـو أحــد املتــصدقني: rموسـى عــن النبــي 
اب الزكــاة، ومــسلم، كتــ. ٢٠٦٥، ١٤٤١، ١٤٤٠، ١٤٣٩، ١٤٣٧صــاحبه غــري مفــسد، بــرقم 

بـاب أجـر اخلـازن األمــني، واملـرأة إذا تـصدقت مــن بيـت زوجهـا غــري مفـسدة بإذنـه الــرصيح أو 
 .١٠٢٤ ٨٠العريف، برقم 
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 بيت زوجها غري  أجر املرأة إذا تصدقت أو أطعمت من– ٧
إذا أطعمت املرأة r :قال النبي :  قالتمفسدة؛ حلديث عائشة 

من بيت زوجها غري مفسدة، هلا أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له 
 .)١( أنفقتبام كسب وهلا بام

واعلم أنه ال بد للعامل وهو اخلازن، : قال اإلمام النووي رمحه اهللا
ًوللزوجة، واململوك من إذن املالك يف ذلك، فإن مل يكن أذن أصال َ  فال ِ

بل عليهم وزر بترصفهم يف مال غريهم ، أجر ألحد من هؤالء الثالثة
اإلذن الرصيح يف النفقة والصدقة، : أحدمها: بغري إذنه، واإلذن رضبان

اإلذن املفهوم من اطراد العرف، والعادة، كإعطاء السائل كرسة : والثاين
َونحوها مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه، وعلم بالعرف ِ  رضاء ُ

الزوج واملالك به، فإذنه يف ذلك حاصل وإن مل يتكلم، وهذا إذا علم 
رضاه، الطراد العرف، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس يف السامحة 
ًبذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك يف رضاه أو كان شخصا 
يشح بذلك، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه مل جيز للمرأة وغريها 

 .)٢(اله إال برصيح إذنهالتصدق من م
كنت :  موىل أيب اللخم قال صدقة العبد بإذن مواليه؛ حلديث عمري– ٨

نعم، : ِّأأتصدق من مال موايل بيشء؟ قال: rًمملوكا فسألت رسول اهللا 
 .)٣(واألجر بينكام نصفان

 . وتقدم خترجيه يف الذي قبله١٠٢٤ ٨٠، ومسلم، برقم ١٤٤٠البخاري برقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/١١٨رشح النووي،    )٢(
 .١٠٢٥ق العبد من مال مواله، برقم مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنف   )٣(
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 عىل ما سبق أنه استأذن هذا حممول: قال اإلمام النووي رمحه اهللا
 .)١(يف الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به

وليس ، واألجر بينكام نصفان أي لكل منكام أجر: قال النووي رمحه اهللا
 .)٢(املراد أن أجر نفس املال يتقاسامنه

ال r :قال رسول اهللا :  قالtويف صحيح مسلم عن أيب هريرة 
، وال تأذن يف بيته وهو شاهد إال بإذنه، تصم املرأة وبعلها شاهد إال بإذنه

 .)٣(وما أنفقت من كسبه من غري أمره فإن نصف أجره له
ه من غري إذنه الرصيح يف ذلك معنا: قال اإلمام النووي رمحه اهللا

ويكون معها إذن عام سابق متناول هلذا القدر ، القدر املعني
 .)٤(...وغريه

إذا تصدقت املرأة من r :وسمعت شيخنا رمحه اهللا يقول يف قوله 
ن عليه العرف، أو كا] بذلك[هذا إذا أمر الزوج : احلديث... طعام زوجها

 .)٥(وإذا علم مل يمنع
 أبواب اجلنة؛ حلديث أيب ُ من أنفق زوجني يف سبيل اهللا دعي من– ٩
من أنفق زوجني يف سبيل اهللا نودي من :  قالr، أن رسول اهللا tهريرة 

ُفمن كان من أهل الصالة دعي من باب : يا عبداهللا هذا خري: أبواب اجلنة
، ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد، ومن كان من أهل الصالة

 .٧/١١٩رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/١٢٠رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٢(
 .١٠٢٦مسلم، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مواله، برقم    )٣(
 .٧/١٨٨رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )٤(
 .١٤٣٧البخاري، احلديث رقم سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح    )٥(
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الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 

ُما عىل من دعي ! أمي يا رسول اهللابأيب أنت و:  عنهt قال أبو بكر الصدقة
ِّمن تلك األبواب من رضورة؟ فهل يدعى أحد من تلك األبواب كلها؟  ٌ ُ

 .)١(نعم، وأرجو أن تكون منهم: قال
إنفاق شيئني من أي صنف : واملراد بالزوجني: قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا

 .)٢(من أصناف املال من نوع واحد
كثوبني، أو : ز رمحه اهللا يذكر أن الزوجنيوسمعت شيخنا ابن با

درمهني، أو شاتني، واملراد نوعني من املال، والظاهر أنه زوجني من مال 
 أنه طاعة اهللا، وإذا سبيل اهللا يفواحد، ولعل األقرب من املراد بقوله 

قال العيني يف رشح : ُكان يف اجلهاد فهو أوىل، وقرئ عليه وأنا أسمع
إن كان صاحب إبل فبعريين، وإن كان صاحب : وجانالز: البخاري

واملقصود : ، فقال شيخنابقر فبقرتني، وإن كان صاحب خيل ففرسني
 .)٣(أن فضل اهللا واسع

قال رسول اهللا :  قالt  صدقة كفالة اليتيم؛ حلديث أيب هريرة– ١٠
r :كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو كهاتني يف اجلنة وأشار مالك بالسبابة 

 . )٤(والوسطى
، ومـسلم، ٣٢٥٧، ١٨٩٦البخاري، كتاب الصيام، بـاب الريـان للـصائمني، بـرقم : متفق عليه   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢٧ ٨٥كتاب الزكاة، باب من مجع الصدقة وأعامل الرب، برقم 
 .٤/١١٢فتح الباري برشح صحيح البخاري،    )٢(
 . من صحيح البخاري١٨٩٦سمعته منه أثناء تقريره عىل احلديث رقم    )٣(
، ٢٩٨٣مـسلم، كتــاب الزهــد والرقــائق، بــاب اإلحــسان إىل األرملــة واملــسكني واليتــيم، بــرقم    )٤(

، كتاب األدب، باب فضل من يعـول tوأخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي 
 .٦٠٥ًيتيام، برقم 
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٨٥ 
ِّاللهم إين أحرجr :قال رسول اهللا :  قالtوعن أيب هريرة   حق )١(ُ

 .)٢(اليتيم واملرأة: الضعيفني
 العظيم؛ حلديث أيب لة واملسكني، له األجر الساعي عىل األرم– ١١

الساعي عىل األرملة واملسكني، r :قال النبي :  قالtهريرة 
ويف لفظ . كاملجاهد يف سبيل اهللا، أو القائم الليل الصائم النهار

كالقائم ال يفرت، والصائم ال  :ُّيشك القعنبي –وأحسبه قال : خاريللب
 .أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل: ويف لفظ للبخاري، يفطر

 – الساعي عىل األرملة واملسكني كاملجاهد يف سبيل اهللا: ولفظ مسلم
 .)٣(وكالقائم ال يفرت والصائم ال يفطر: وأحسبه قال

ً الصدقة اخلالصة سامها اهللا قرضا حسنا؛– ١٢ ْ   [:  لقوله تعاىلً َ
ًذا ا  ي    ض ا            َ ََ ً ْ َ  ُ ِ ْ ُ ِ  َ[) ٤(. 

ًوأ      ا           [ :وقال تعاىل َ ََ ً ْْ ََ ْ ُ ُ َ َ[) ٥(. 
ْإن      ا ا                       و     [ :وقال تعاىل ِْ ِْ َُ َ ََ ْ ُ َُ ُ ْ ََ ًُ ً َ  ِ ْ ْ ِ

النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر، . ه وأحرمه عىل مـن ظلمهـامأي أضيق:  الضعيفنيأحرج حق   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٦١البن األثري، 

، وحـسنه األلبـاين يف صـحيح سـنن ابـن ٣٦٧٨ابن ماجه،كتاب األدب، باب حق اليتـيم، بـرقم    )٢(
 .١٠١٥، برقم ٣/١٢، وسلسلة األحاديث الصحيحة، ٢/٢٩٨ماجه، 

، ٦٠٧، ٦٠٦، ٥٣٥٣ب النفقـة عـىل األهـل، بـرقم البخـاري، كتـاب النفقـات، بـا: متفق عليـه   )٣(
 .٢٩٨٢ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم، برقم 

  .٢٤٥: اآلية، سورة البقرة   )٤(
 .٢٠: واملزمل، ١٨: اآلية، سورة احلديد: وانظر، ١٢: اآلية، سورة املائدة   )٥(
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٨٦ 

ٌ    وا     ر      ِ َ ٌ ُ َُ ُ  َ ْ َ[) ١(. 
وهي النفقة : قال العالمة السعدي رمحه اهللا يف القرض احلسن

الطيبة، التي تكون خالصة لوجه اهللا، موافقة ملرضاة اهللا، من مال حالل 
ً، طيـِّبة به نفسه، وهذا من كرم اهللا تعاىل حيث سامه قرضا، واملال طيب ً َ

ًماله، والعبد عبده، ووعد باملضاعفة عليه أضعافا كثرية، وهو الكريم 
َّالوهاب، وتلك املضاعفة حملها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبني فقره  ّ

آخر عن وقال يف موضع . )٢(وحيتاج إىل أقل يشء من اجلزاء احلسن
كل نفقة كانت من احلالل إذا قصد هبا العبد وجه اهللا : القرض احلسن

 .)٣(تعاىل، وطلب مرضاته ووضعها يف موضعها
ِ   أ       ء     ن       ا         ا  [: قال اهللا تعاىل ِ ِ َِ َ ِْ ِ ُِ ْ ُ َُ َ ْ ُ ُ َ َْ ْ َ

َ              و                   َ َْ ْ َْ َ ََ ِ َ ُ َْ ْ َْ َ َ ْ ُ ْ ُ          وا  ا     وأ    ِ ُ ْ ََ َ َ ِ ِ َِ ْ ُ  ْ ْ َ ُ
َا    اء َ ُ َ و        ا      ء         ا    ف [: وقال تعاىل. )٤ (]ْ َُ ِ  ِ ِ ِ ِ ٍِ

ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ
َإ     وأ           ن ُ َ ْ ُ َ َْ ْ ُْ ْ َ َ ُ ِ[) ٥(. 

ٌو        ا      ء   ن ا   ِ      [ :وقال تعاىل ِ ِ ِ َِ َ   ِ َ ٍَ
ْ ْ ُ ْ ُ َ َ[) ٦(. 

:  قالt ابن اخلطاب  ال يشرتي املسلم صدقته؛ حلديث عمر– ١٣
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١: اآلية، سورة احلديد: ، وانظر١٧: سورة التغابن، اآلية   )١(
 .٨٣٩تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص    )٢(
 .٨٦٩املرجع السابق، ص    )٣(
 .٣٨: اآلية، سورة حممد   )٤(
 .٦٠: اآلية، سورة األنفال   )٥(
 .٩٢: سورة آل عمران، اآلية   )٦(
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٨٧ 
أنه بائعه ، فظننت )٢(ٍ عىل فرس عتيق يف سبيل اهللا فأضاعه صاحبه)١(محلت

ٍبرخص، فسألت رسول اهللا  ُrعن ذلك فقال  :؛ ال تبتعه وال تعد يف صدقتك
 .)٣(فإن العائد يف صدقته كالكلب يعود يف قيئه] وإن أعطاكه بدرهم[

احلاصل أن النهي عن : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول
ال بنية : ً جيوز رشاء الصدقة التي تصدق هبا مطلقافال، رشاء الصدقة عام

وال غريها؛ ألن البائع يتسامح مع املتصدق، والنهي يعم ، ]هبا[، الصدقة
 .)٤(ًالصدقة واهلبة مجيعا

:  قالt األشعري  الشفاعة يف الصدقة؛ حلديث أيب موسى– ١٤
شفعوا ا: ُ إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجته قالrكان رسول اهللا 

 .)٥(تؤجروا، ويقيض اهللا عىل لسان نبيه ما شاء
فيه استحباب الشفاعة ألصحاب احلوائج : قال النووي رمحه اهللا

أم إىل واحد من ، ٍاملباحة، سواء كانت الشفاعة إىل سلطان ووال ونحومها
ِّفاعة إىل سلطان يف كف ظلم، أو إسقاط تعزير، الناس، وسواء كانت الش

ٍأو يف ختليص عطاء ملحتاج، أو نحو ذلك، وأما الشفاعة يف احلدود 

 .٣/٣٥٣اهللا عىل رجل ملكته إياه، فتح الباري البن حجر، أي تصدقت به يف سبيل : محلت   )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .قرص يف القيام بمؤونته وحسن رعايته: أضاعه صاحبه   )٢(
، ومـسلم، ١٤٩٠، ١٤٨٩البخاري، كتاب الزكاة، باب هل يشرتي صـدقته، بـرقم : متفق عليه   )٣(

 .١٦٢٠به، برقم كتاب اهلبات، باب كراهة رشاء اإلنسان ما تصدق 
 .٤٨٩سمعته منه أثناء تقريره عىل صحيح البخاري، احلديث رقم    )٤(
، ٤٣٢البخاري، كتاب الزكاة، باب التحريض عىل الـصدقة والـشفاعة فيهـا، بـرقم : متفق عليه   )٥(

، ومسلم، كتاب الرب والصلة، باب  استحباب الـشفاعة فـيام لـيس ٧٤٧٦، ٦٠٢٨، ٦٠٢٧ورقم 
 .٢٦٢٧بحرام، برقم 
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٨٨ 
ونحو ذلك فهي ، فحرام، وكذلك الشفاعة يف تتميم باطل أو إبطال حق

 .)١(حرام
َ                                     [: قال اهللا تعاىل ْ َِ ٌِ ُ َْ َ ْ َ ُْ َ َ ًَ ً َ َ ََ ْ َ

ٍو                                   و  ن ا           ء 
ْ َ َ ٌ َ ِْ َّ ْ َ َُ َُ ً ًَ َُ  ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ُ ْْ َْ َ َِّ      ً ِ ٌ   [:  قال البخاري رمحه اهللا.)٢ (]ُ ْ  نصيب، قال أبو موسى  ] ِ

]È     ِ ْ َ ْ : قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا. )٤(أجرين باحلبشية: أي: )٣ (] ِ
...ُأراد املصنف أن الكفل يطلق ويراد به النصيب، وي طلق ويراد به ُ

 .)٥(األجر، وأنه يف آية النساء بمعنى اجلزاء، ويف آية احلديد بمعنى األجر
 ومات عىل اإلسالم؛  صدقة الكافر يثاب عليها إذا أسلم– ١٥

ًأرأيت أمورا كنت ! قلت يا رسول اهللا:  قالtحلديث حكيم بن حزام 
ٍمن صدقة، أو عتاقة، أو صل:  هبا يف اجلاهلية)٦(أحتنَّث ة رحم، فهل فيها من ٍ

:  ويف لفظ.أسلمت عىل ما أسلفت من خريr :أجر؟ فقال رسول اهللا 
أسلمت عىل ما سلف من خري)٧(. 

 املسألة؛ حلديث عمر بن  الصدقة عىل السائل ولو أفحش يف– ١٦
 .١٦/٤١٦رشح النووي عىل صحيح مسلم،    )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٥: سورة النساء، اآلية   )٢(
 .٢٨: سورة احلديد، اآلية   )٣(
ً                  [: كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعاىل: البخاري   )٤( ً َ ََ َ ََ َْ َ ْْ  .٦٠٢٨قبل احلديث رقم ، ]َ
 .١٠/٤٥٢فتح الباري، البن حجر،    )٥(
 .٣/٣٠٢فتح الباري البن حجر، : أتقرب هبا إىل اهللا تعاىل، وأتعبد له هبا، انظر: ثأحتن   )٦(
، ١٤٣٦البخاري، كتاب الزكاة، باب من تصدق يف الرشك ثم أسلم، برقم : متفق عليه   )٧(

 ).١٢٣ (١٩٤ومسلم، كتاب اإليامن، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده، برقم 



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

٨٩ 
واهللا يا رسول اهللا : ً قسام، فقلتrقسم رسول اهللا : ال، قtاخلطاب 

َّإهنم خريوين بني أن يسألوين : َّلغري هؤالء كان أحق به منهم؛ قال
 .)١(ِّبالفحش أو يبخلوين فلست بباخل

ٌ وعليه رداء r مع رسول اهللا كنت أميش:  قالtوعن أنس بن مالك 
نجراين غليظ احلاشية فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إىل 

رت هبا حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم  وقد أثrصفحة عنق رسول اهللا 
ْمر يل من مال اهللا الذي عندك، فالتفت إليه رسول اهللا ! يا حممد: قال ُr ،

 .)٢(فضحك ثم أمر له بعطاء
ِّ حرمت عليه؛ حلديث أم  الصدقة إذا بلغت حملها جازت ملن– ١٧ ُ

عطية  َّبعث إيل رسول اهللا : ، قالتr ُفبعثت  بشاة من الصدقة
هل :  إىل عائشة قالrإىل عائشة منها بيشء، فلام جاء رسول اهللا 

ْال، إال أن  نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم :  قالتعندكم يشء؟ َ َ ُ
َّإهنا قد بلغت حمله: هبا إليها قال هل عندكم : بخاريويف لفظ لل. اِ

َال، إال يشء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت هبا :  فقالتيشء؟ ْ َ
 .)٣(َّإهنا قد بلغت حملها: من الصدقة، فقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٥٦سلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء املؤلفة ومن خياف عىل إيامنه، برقم   م)١(
...  يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهمrالبخاري، كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النبي : متفق عليه   )٢(

 .١٠٥٧، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء املؤلفة ومن خياف عىل إيامنه، برقم ٣١٤٩برقم 
ُ البخاري، كتاب الزكاة، باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة، :متفق عليه   )٣(

، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة اهلدية ١٤٩٤ٌ، وباب إذا حتولت الصدقة، برقم ١٤٤٦برقم 
 ولبني هاشم وبني عبداملطلب، وإن كان املهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن rللنبي 

= 
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٩٠ 

ِّ حلام تصدق به عليها، فقالrأهدت بريرة إىل النبي :  قالtوعن أنس  ُ ً :
ديةهو هلا صدقة، ولنا ه)١(. 

 عباس  الصدقة يف عرش ذي احلجة؛ حلديث ابن– ١٨   ،
ُّما من أيام العمل الصالح فيها أحب إىل اهللا من r :قال رسول اهللا : قال

وال اجلهاد يف سبيل ! يا رسول اهللا:  قالوا-عني أيام العرش  ي– األيامهذه 
رجل خرج بنفسه وماله ثم مل يرجع وال اجلهاد يف سبيل اهللا، إال : اهللا؟ قال

 .)٢(من ذلك بيشء
كان النبي :  قال  الصدقة يف رمضان؛ حلديث ابن عباس– ١٩
r ون يف رمضان حني يلقاه أجود ما يك] كان[و] باخلري[ أجود الناس

 يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، u، وكان جربيل جربيل
 .)٤()٣( أجود باخلري من الريح املرسلةrفلرسول اهللا 

سمعت :  قالت ئشة الصدقة عىل اجلريان؛ حلديث عا– ٢٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍصدق عليه زال عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة الصدقة إذا قبضها املت = َّ
 .١٠٧٦حمرمة عليه، برقم 

كتاب ، ، ومسلم١٤٩٥البخاري، كتاب الزكاة، باب إذا حتولت الصدقة، برقم : متفق عليه   )١(
 .١٠٧٣صحيح مسلم، برقم : وانظر، ١٠٧٥، ١٠٧٤، برقم rالزكاة، باب إباحة اهلدية للنبي 

، وأبو داود واللفظ له، ٩٦٩لبخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل يف أيام الترشيق، رقم ا   )٢(
 .٢٤٣٨كتاب الصوم، باب يف صوم العرش، برقم 

َّاملطلقة، يعني أنه يف اإلرساع باجلود، أرسع من الريح، وعرب باملرسلة إشارة إىل دوام :   املرسلة)٣(
فتح الباري . إىل عموم النفع بجوده، كام تعم الريح املرسلة مجيع ما هتب عليههبوهبا بالرمحة، و

 .١/٣١البن حجر، 
، ومسلم، كتاب ٣٥٥٤، برقم rالبخاري، كتاب املناقب، باب صفة النبي : متفق عليه   )٤(

 .٢٣٠٨، برقم rالفضائل، باب جوده 
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٩١ 
مازال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه :  يقولrرسول اهللا 
 .)١(َّليورثنه

ما زال جربيل يوصيني باجلار r :قال رسول اهللا :  قالوعن ابن عمر 
 .)٢(ِّيورثهُحتى ظننت أنه س

 صدقة يقدمها املسلم فكل. ً فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره– ٢١
ولو كانت وزن ذرة من اخلري؛ وهلذا جاء يف حديث ، هللا تعاىل يثاب عليها

 ما من صاحب ذهب وال فضة الr : يرفعه إىل النبي tأيب هريرة 
ِّيؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ن  ...ارُ

ْفاحلمر؟ قال! يا رسول اهللا: قيل: احلديث وفيه ُ : ُما أنزل عيل يف احلمر ُ َّ
ُ             ل ذرة    ا   ه  â :َّية الفاذة اجلامعةإال هذه اآل، يشء َ ًَ َْ َ ٍْ ِ َ َ َ ْ َ َْ ْ َ *

ُو            ل ذرة   ا   ه َ َ َ َ ٍ ِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َْ [) ٤)(٣(. 
 تشمل أصناف أهل  مصارف صدقة التطوع مصارف عامة،– ٢٢

من الكفار غري : الزكاة الثامنية، واألصناف التي ال يصح دفع الزكاة إليهم
وهم بنو هاشم ومواليهم، واملامليك، : rاحلربيني، وآل النبي حممد 

من : غنياء، واملرأة الفقرية التي حتت غني منفق، ومن تلزم نفقتهمواأل
األصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، والزوجة والزوج، وأصحاب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٢٤مسلم، كتاب الرب والصلة، باب الوصية باجلار، برقم    )١(
 .٢٦٢٥مسلم، كتاب الرب والصلة، باب الوصية باجلار، رقم    )٢(
 .٨  - ٧: سورة الزلزلة، اآليتان   )٣(
، ومسلم، كتاب الزكاة، ١٤٠٢البخاري، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم : متفق عليه   )٤(

 .٢/٤٢٣محد، وانظر مسند أ. ، واللفظ من صحيح مسلم٩٨٧باب إثم مانع الزكاة، برقم 
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٩٢ 
كبناء املساجد، . املعايص الذين يستخدموهنا يف طاعة اهللا، واجلهات اخلريية

وإصالح الطرق، وجتهيز األموات، واإلنفاق عىل دور وحلقات حتفيظ 
رآن الكريم، وطباعة املصاحف، والكتب العلمية النافعة، وغري ذلك الق

 .من جهات اخلري
فصدقة التطوع ال حترص يف أشخاص بعينهم، وال يف جهات حمددة، 
إنام ترصف يف كل ما حيبه اهللا تعاىل من وجوه اخلري، حتى يف اإلحسان إىل 

 .بواهللا تعاىل املوفق للصوا. وغري ذلك. احليوانات، والطيور
 :صدقة إعتاق الرقاب: السادس عشر

وقد ورد يف ثواب اإلعتاق، وفك الرقبة : قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا
ًأحاديث كثرية، وأن اهللا يعتق بكل عضو عضوا من معتقها، حتى الفرج بالفرج،  ٍ

ْو      ون إ          [ وما ذاك إال؛ ألن اجلزاء من جنس العمل ُ ْ ُ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ ُ 
   َ ْ َ  نَ  :    ومن األدلة التي ترغب يف اإلعتاق وفضله ما يأيت)٢)(١ (]ُ
َ    ا     ا      [:  قال اهللا تعاىل- ١ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُو   أدراك    ا      * َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ *    َ

ٍر     َ َ ْأو إ   م      م ذي   * َ ْ َ ٌَ َ ِْ ٍِ ْ ِ َ    ٍ َ ٍ      ذا       * َ َ َ ْ َ َ ً ِ ًأو        * َ ِ ِْ ْ َ
ٍذا       َ َ ْ َ َ [) ٣(. 
َ   ا     ا     [ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ من فك : فهال أنفق ماله فيام جيوز به العقبة ]َ

، هذا قول ابن rًالرقاب وإطعام السغبان ، فيكون خريا له من عداوة حممد 
َ   ا     ا     [: زيد ومجاعة، وقيل َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ أي مل يقتحمها وال جاوزها،  ]َ

  .٣٩:   سورة الصافات، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦١٦ تفسري القرآن العظيم البن كثري ، ص)٢(
  .١٦ـ -١١:  سورة البلد، اآليات)٣(
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٩٣ 
:  األمر الشديد، وذكر العقبة هنا مثل رضبه اهللا ملجاهدةواالقتحام الدخول يف

النفس، واهلوى، والشيطان يف أعامل الرب، فجعله كالذي يتكلف صعود 
بعتق الرقبة واإلطعام، وهذا معنى ، مل حيمل عىل نفسه املشقة: العقبة، تقول

، إنه شبه ثقل الذنوب عىل مرتكبها بعقبة، فإذا أعتق رقبة: قول قتادة، وقيل
 قال العالمة )١(وأطعم كان كمن اقتحم العقبة، وجاوزها، وقيل غري ذلك

َ   ا     ا     [: السعدي رمحه اهللا َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ أي مل يقتحمها ويعرب عليها؛ ألنه  ]َ
َ    [: العقبة بقوله] هذه[متبع لشهواته، وهذه العقبة شديدة عليه، ثم فرس 

ٍر    َ َ  مساعدهتا عىل أداء كتابتها، ومن باب أو، بعتقها، أي فكها من الرق ]َ
إهنا عقبة شديدة :  وقال قتادة)٢()أوىل فكاك األسري املسلم عند الكفار

ُو   أدراك    ا     [: فاقتحموها بطاعة اهللا تعاىل َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ثم أخرب تعاىل عن ]َ
ٍ   ر   [: فقال، اقتحامها َ َ َ  َ[) ٣(    . 

 )٤(كفارة القتل: من  تعاىل إعتاقها ــ لعظيم أجر عتق الرقاب جعل اهللا٢
 من كفارة الوطء rوجعلها النبي . )٦(الظهار  وكفارة)٥(وكفارة اليمني
 .)٧(يف هنار رمضان

 .)٨( ــ جعلها اهللا تعاىل من أعامل الرب والتقوى٣
  .٤/٤٨٩ تفسري البغوي، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٢٥ تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص)٢(
  .١٤٣٦ تفسري القرآن العظيم، البن كثري، ص)٣(
  .٩٥: اء، اآلية سورة النس)٤(
  .٨٩: اآلية،  سورة املائدة)٥(
  .٣: اآلية ،  سورة املجادلة)٦(
، ومـسلم، ٦٧١٠،  البخاري، كتاب كفـارات األيـامن، بـاب مـن أعـان املعـرس يف الكفـارة، بـرقم )٧(

  .١١١١كتاب الصيام، باب تغليظ حتريم اجلامع يف هنار رمضان، برقم 
  .١٧٧: سورة البقرة، اآلية:  انظر)٨(
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٩٤ 
 :   ــ جاءت فيها األحاديث الكثرية جدا منها ما يأيت٤

جاء رجل إىل رسول اهللا : ل، قاtعن الرباء بن عازب : احلديث األول
rدلني عىل عمل يقربني من اجلنة ويباعدين من النار، قال:  فقال : لئن

يا :  فقالأعتق النسمة، وفك الرقبة: أقرصت اخلطبة، لقد أعرضت املسألة
ال، عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك : ؟ فقالأو ليستا واحدة! رسول اهللا

 .)١(...الرقبة أن تعني يف ثمنها
ثالثة حق عىل اهللا r :قال رسول اهللا :  ، قالtعن أيب هريرة : احلديث الثاين

املجاهد يف سبيل اهللا، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد : عوهنم
 .)٢(العفاف

من أعتق رقبة :  قالr، عن النبي t عن أيب هريرة :احلديث الثالث
ًمسلمة أعتق اهللا بكل عضو منه عضوا من النار، حتى فرجه بفرجه ْ ُ ٍ . قال

فانطلقت به إىل عيل بن احلسني فعمد عيل بن احلسني : سعيد بن مرجانة
 إىل عبد له قد أعطاه به عبد اهللا بن جعفر عرشة آالف درهم، أو ألف ٍ

 .)٣( ))دينار فأعتقه
 أخرجه الدارقطني واللفظ له، كتاب الزكـاة، بـاب احلـث عـىل إخـراج الـصدقة، وبيـان قـسمتها، )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .))إسناده صحيح((: ، وقال حمققو  املسند١٨٤٧، برقم ٣/٦٠٠، وأمحد يف املسند، ١برقم
هم،  الرتمذي، كتاب فضائل اجلهاد، باب ما جاء يف املجاهـد، والنـاكح، واملكاتـب وعـون اهللا إيـا)٢(

، والنسائي كتاب نكاح األبكار، باب معونـة اهللا النـاكح الـذي يريـد العفـاف، بـرقم ١٦٥٥برقم 
ــق، بــاب املكاتــب، بــرقم ٣٢١٨ ، وحــسنه ٢/٤٢٧،  وأمحــد، ٢٥١٨، وابــن ماجــه، كتــاب العت

، وقـال ابـن بـاز يف حاشـية عـىل بلـوغ املـرام التعليـق عـىل ٢/٢٣٦األلبـاين يف صـحيح الرتمـذي، 
 .))بسند جيد أي عند النسائي((: ٣٨٢احلديث رقم 

ِ   ر   [: البخاري، كتاب كفارات األيامن، باب قول اهللا تعاىل:  متفق عليه)٣( ٍأو     َ َ َ ُْ ْ َ : املائدة[ ]َ
َ    [: ، وكتاب العتق، باب يف العتق وفضله، وقوله تعاىل٦٧١٥وأي الرقاب أزكى، برقم ] ٨٩

= 
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٩٥ 
أيام امرئ :  قالrب النبي عن أيب أمامة وغريه من أصحا: احلديث الرابع

ًمسلم أعتق امرأ مسلام كان فكاكه من النار، جيزىء كل عضو منه عضوا منه ٍ ً ً ٍ ،
ٍ كل عضو وأيام امرئ مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار، جيزىء

ًمنهام عضوا منه، وأيام امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، 
ًجيزىء كل عضو منها عضوا منها ٍ)١(. 

أي : rسألت رسول اهللا :  قالt عن أيب ذر :احلديث اخلامس
فأي الرقاب :  قلتإيامن باهللا وجهاد يف سبيله: العمل أفضل؟ قال

: فإن مل أفعل؟ قال:  قلتًأغالها ثمنا، وأنفسها عند أهلها: أفضل؟ قال
ًتعني صانعا أو تصنع ألخرقفإن مل أفعل؟ قال:  قال : تدع الناس من

 .)٢( َّرشك؛ فإهنا صدقة تصدق هبا عىل نفسك
 :نافسة العظيمة في الصدقاتالم: السابع عشر

 كان من أثرى tأسلم أبو بكر ، عندما t صدقات أيب بكر – ١ 
ِأثرياء قريش، فكانت عنده أموال كثرية، وقد كان يف منزله يوم أسلم 
أربعون ألف درهم أو دينار، فاستخدم أمواله كلها يف طاعة اهللا، ومن 

 :ذلك ما يأيت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍر     = َ َ ٍأو إ   م      م* َ ِْ َ ٌ َْ ْ ِ ٍ ذي       َ َِ َ ْ ٍ      ذا      * َ َ َ ْ َ َ ً ِ ، ٢٥١٧برقم ]. ١٥ ــ ١٣البلد، [ ] َ
  ).١٥٠٩ (٢٤ومسلم كتاب العتق، باب فضل العتق، برقم 

، وابن ماجه، كتاب العتق، ١٥٤٧ الرتمذي، كتاب النذور، باب ما جاء يف فضل من أعتق، برقم )١(
، وجـاء يف سـنن أيب ٢/١٨١الرتمـذي، ، وصـححه األلبـاين يف صـحيح ٢٥٢٢باب العتق، برقم 

  .٣٩٦٧داود، من حديث كعب بن مرة، برقم 
، ومــسلم، كتــاب ٢٥١٨ متفـق عليــه، البخـاري، كتــاب العتــق، بـاب أي الرقــاب أفــضل، بـرقم )٢(

  .٨٤اإليامن، باب أفضل األعامل، برقم 
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٩٦ 

 : الرقابإنفاق ماله في إعتاق: الصدقة األولى
َ رقابا كثرية، حفظ منها سبع رقابtأعتق   ًِ بالل، وعامر بن : ُ

وبنتها، وكانتا المرأة من بني عبدالدار، وجارية ، فهرية، وزنرية، واهلندية
 .بني مؤمل، وأم عبيس، ريض اهللا عن اجلميع

ّوقد كانت هذه الرقاب يعذب معظمها عىل إسالمها، فأنقذها اهللا بأيب   ُ
 .)١( ينفق أمواله يف خدمة اإلسالم واملسلمنيtوأخذ ، tبكر الصديق 

 .rإنفاق جميع ماله في الهجرة مع رسول اهللا : الصدقة الثانية
 إىل املدينة، ومل يبق ألهله rمحل الباقي من ماله عندما هاجر مع النبي  

 وخرج rملا خرج رسول اهللا :  قالتًشيئا، فعن أسامء بنت أيب بكر 
 بكر معه، احتمل أبو بكر معه ماله كله، مخسة آالف درهم أو ستة آالف أبو

فدخل علينا جدي أبو قحافة، وقد ذهب : درهم، فانطلق هبا معه، قالت
كال يا : قلت: واهللا إين ألراه قد فجعكم بامله مع نفسه، قالت: برصه، فقال

ًأبت، قد ترك لنا خريا كثـريا، قالـت  )٢( فـي  كوةًفأخذت أحجارا فجعلتها: ً
ً ثم جعلت عليها ثوبا، ثم أخذت بيده – كان أيب جيعل فيها ماله –يف البيت 

ال : فوضع يده عليه، فقال: ضع يا أبت يدك عىل هذا املال، قالت: فقلت
وال واهللا ما : بأس، إن ترك لكم هذا فقد أحسن، ويف هذا لكم بالغ، قالت

ِّترك لنا شيئا، ولكن أردت أن أسكن الشيخ   .)٣(بذلكً
كامل يف التاريخ ، وال٢/٢٤٣، واإلصابة يف متييز الصحابة، ١/٣٤٠سرية ابن هشام، :   انظر)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨، وتاريخ اخللفاء للسيوطي، ص ٣/٥٨، والبداية والنهاية، ٢/٢٩٠البن األثري، 
 .١٧١٣فصل الكاف، ص ، القاموس املحيط، باب الواو: انظر. ثقب يف احلائط:   الكوة)٢(
ورجال أمحد رجال الصحيح ((: ٦/٥٩، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد، ٦/٣٥٠  أخرجه أمحد، )٣(

ً، وعزاه للطرباين أيضا، وانظر أيضا))ري ابن إسحاق، وقد رصح بالسامعغ  البداية والنهاية، : ً
= 
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 :تصدقه بماله كله وعمر بالنصف في غزوة تبوك: الصدقة الثالثة
 أن نتصدق، فوافق rأمرنا رسول اهللا :  قالtعن عمر بن اخلطاب 

ًاليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف : ًذلك ماال عندي، فقلت
وأتى أبو : قال. مثله:  قلتما أبقيت ألهلك؟r :مايل، فقال رسول اهللا 

:  قالما أبقيت ألهلك؟r : بكل ما عنده، فقال له رسول اهللا tبكر 
 .)١(ًواهللا ال أسبقه إىل يشء أبدا: أبقيت هلم اهللا ورسوله، قلت

َو        ا     [: وأبو بكر ره أوىل األمة بقوله تعاىل ْ َ ْ َ ُ  َ ُ َ ِا  ي      * َ ْ ُ ِ  
            َ َ َ ُ َ َو          ه            ى * َ ْ ْ َُ ٍ ٍَ ْ َ َِ ِ ُِ َ ْ َ ِإ  ا    ء و   ر ِ  * ِ ِّ َ َْ َْ َ ِ  ِ

َا      ْ َ َو   ف     * ْ ْ َ ْ ََ َ َ[) ٢(. 
 :t صدقات عثمان – ٢
، وكان صاحب جتارة U من األغنياء الذين أغناهم اهللا tكان عثامن  

 ابتغاء مرضاته وما Uوأموال طائلة؛ ولكنه استخدم هذه األموال يف طاعة اهللا 
ًعنده، وصار سباقا لكل خري، ينفق وال خيشى الفقر َّ. 

 : من نفقاته الكثرية عىل سبيل املثال ما يأيتtومما أنفقه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٦٤، وحياة الصحابة للكاندهلوي، ٣٩، وتاريخ اخللفاء لإلمام السيوطي، ص ٣/١٧٩ =
  أخرجه الرتمذي يف كتاب املناقب، باب يف مناقب أيب بكر وعمر )١(   رقم ٥/٦١٤ ،

 أي –هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود يف الزكاة، باب الرخصة يف ذلك : ، وقال٣٦٧٥
، والدارمي يف الزكاة، باب الرجل ١٦٧٨، رقم ٢/١٢٩ ،–الرخصة يف إخراج املال كله 

، واحلاكم وصححه عىل رشط مسلم ووافقه ١٦٦٧، رقم ١/٣٢٩يتصدق بجميع ما عنده، 
 .١/٣٢، وأبو نعيم يف احللية، ١/٤١٤الذهبي، 

 .٢١ – ١٧:   سورة الليل، اآليات)٢(
 حتى إن بعضهم tوقد ذكر غري واحد من املفرسين أن هذه اآليات نزلت يف أيب بكر الصديق 

 .٤/٥٢٢تفسري ابن كثري، : انظر. حكى اإلمجاع من املفرسين عىل ذلك
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٩٨ 
أن املاء العذب  املدينة املنورة وجد rعندما قدم النبي : الصدقة األوىل

من r :قليل، وليس باملدينة ما يستعذب غري بئر رومة، فقال رسول اهللا 
 .)١(فيجعل دلوه مع دالء املسلمني بخري له منها يف اجلنةيشرتي بئر رومة 

 .)٢(من حفر بئر رومة فله اجلنةr :وقال 
ب منها أحد إال  املدينة ال يرشrوقد كانت رومة قبل قدوم النبي 

بثمن، فلام قدم املهاجرون املدينة استنكروا املاء، وكانت لرجل من بني غفار 
تبيعنيها r :عني يقال هلا رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي 

، فبلغ ذلك ليس يل وال لعيايل غريها! يا رسول اهللا:  فقالبعني يف اجلنة؟
:  فقالr فاشرتاها بخمسة وثالثني ألف درهم، ثم أتى النبي tعثامن 

 .)٣(قد جعلتها للمسلمني:  قال،نعم: أجتعل يل فيها ما جعلت له؟ قال
َّكانت رومة ركية ليهودي يبيع املسلمني ماءها، فاشرتاها عثامن بن : وقيل

 .)٤(والفقري وابن السبيلعفان من اليهودي بعرشين ألف درهم، فجعلها للغني 
بعد أن بنى رسول : rتوسعته ملسجد رسول اهللا : الصدقة الثانية

 مسجده يف املدينة فصار املسلمون جيتمعون فيه، ليصلوا rاهللا 
ح النسائي صحي: ، وانظر٣٦٠٥، رقم ٦/٢٣٥  النسائي يف كتاب الوصايا، باب وقف املساجد )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، وانظر٣٦٩٩ رقم ٥/٦٢٧، t، وأخرجه الرتمذي يف املناقب، باب مناقب عثامن ٢/٧٦٦
 .٧/٥٤، وفتح الباري، ١٠/١٩٦، وحتفة األحوذي، ٣/٢٠٩صحيح الرتمذي، 

ً  البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا، )٢(  ، ٢٧٧٨، رقم ٥/٤٠٧ً
 .١٥١ اخللفاء للسيوطي، ص تاريخ: ، وانظر٨/١١١ ٧/٥٢

: ، وعزاه بسنده إىل البغوي يف الصحابة، وانظر٤٠٨ - ٥/٤٠٧  ذكره ابن حجر يف فتح الباري، )٣(
 .١٠/١٩٦حتفة األحوذي برشح سنن الرتمذي، 

، ٣/٣٩، وأعالم املسلمني خلالد البيطار، ١٠/١٩٠حتفة األحوذي برشح سنن الرتمذي، :   انظر)٤(
 .٥/٤٠٨وفتح الباري، 
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ُ التي يصدر إليهم فيها rالصلوات اخلمس، وحيرضوا خطب النبي 

 إىل أوامره ونواهيه، ويتعلمون يف املسجد أمور دينهم، وينطلقون منه
الغزوات ثم يعودون بعدها؛ ولذلك ضاق املسجد بالناس، فرغب النبي 

r من بعض الصحابة أن يشرتي بقعة بجانب املسجد؛ لكي تزاد يف 
من يشرتي بقعة آل فالن فيزيدها r :املسجد حتى يتسع ألهله، فقال 

 من t، فاشرتاها عثامن بن عفان يف املسجد بخري له منها يف اجلنة
 بخمسة وعرشين ألف درهم، أو بعرشين ألف، ثم )١(صلب ماله

 .)٢(أضيفت للمسجد
 .)٣( وأرضاهtووسع عىل املسلمني 

غزوة تبوك عندما أراد الصدقة العظيمة الكثرية يف : الصدقة الثالثة
 تبوك حث الصحابة األغنياء عىل البذل؛  الرحيل إىل غزوةrرسول اهللا 

 لغزو الروم، فأنفق أهل rلتجهيز جيش العرسة، الذي أعده رسول اهللا 
 .ٌّ كل عىل حسب طاقته وجهدهrاألموال من صحابة رسول اهللا 

أما عثامن بن عفان فقد أنفق نفقة عظيمة مل ينفق أحد مثلها، فقد 
 بأحالسها وأقتاهبا، وجاء بألف ثبت أنه أنفق يف هذه الغزوة ثالثامئة بعري

ّ يقلبها يف حجره، ويقولr، فأخذ النبي rدينار فنثرها يف حجر النبي  ُ :
ما رض عثامن ما عمل بعد هذا اليوم؟ ٤(ًقاهلا مرارا(. 

صحيح الرتمذي، : ، وانظر٣٧٠٣، رقم ٥/٦٢٧، t  الرتمذي، كتاب املناقب، باب مناقب عثامن )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦٠٦، رقم ٦/٢٣٥، وأخرجه النسائي،كتاب الوصايا، باب وقف املساجد، ٣/٢٠٩

 .٢/٧٦٦صحيح النسائي،:،وانظر٣٦٠٥،رقم٦/٢٣٤  النسائي،كتاب الوصايا،باب وقف املساجد،)٢(
 .٣/٤١، وأعالم املسلمني خلالد البيطار، ٥/٤٠٨لباري، فتح ا:   انظر)٣(
 واللفظ له –، واحلاكم ٣٧٠٠ رقم ٥/٦٢٦، t  الرتمذي، يف كتاب املناقب، باب مناقب عثامن )٤(

= 
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يام عند اهللا ًوهذه نفقة عظيمة جدا تدل عىل صدق عثامن وقوة إيامنه، ورغبته ف
تعاىل وإيثار اآلخرة عىل الدنيا، فريض اهللا عنه وأرضاه، فقد حصل عىل الثواب 

 .)١(من جهز جيش العرسة فله اجلنة: العظيم واجلزاء الذي ليس بعده جزاء
 :وصول ثواب الصدقات عن األموات إليهم لما يأتي: الثامن عشر

 الصاحلة، فإن لوالديه مثل ما يفعله الولد الصالح من األعامل – ١
أجره دون أن ينقص من أجره يشء؛ ألن الولد من سعيهام وكسبهام، 

َوأن       ِ   ن إ        [:  يقولUواهللا  َ ََ َ َ ِ ِ ْ ْ ِ ْ َ ْ  اهللا وقال رسول. )٢ (]َ
r :إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه)٣( . 

 عن عائشة – ٢   :نفسها )٤( إن أمي افتلتت:ًأن رجال قال 
ِومل توص[ ُ، فهل هلا أجر إن تصدقت عنها ، وأظنها لو تكلمت تصدقت]ُ ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٧/٥٤فتح الباري برشح صحيح البخاري، : ، وانظر٣/١٠٢ وصححه ووافقه الذهبي، – =
، وتاريخ ٧/٢٠١، ٥/٤ والنهاية، ، والبداية٤/١٧٢، وسرية ابن هشام، ٨/١١١، ٥/٤٠٨

 صحيح الرتمذي، : ، وانظر٢٦٥، ٢/٢٦٤، وحياة الصحابة، ١٥١اخللفاء للسيوطي، ص 
 .٢/٣٥٣، ٣/٢٢٣، والتاريخ اإلسالمي ملحمود شاكر، ٢١٠، ٣/٢٠٨

ً  البخاري مع الفتح، كتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضا أو بئرا، )١( ، وتقدم ٢٧٧٨، رقم ٥/٤٠٧ً
 .٧/٢٠١البداية والنهاية، : وانظرخترجيه، 

 .٣٩:   سورة النجم، اآلية)٢(
، ٣٥٢٨  أخرجه أبو داود، كتاب البيوع واإلجارات، باب يف الرجل يأكل من مال ولده برقم )٣(

، والنسائي، كتاب ١٣٥٨والرتمذي، كتاب األحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم 
، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب احلث عىل ٤٤٥٤ البيوع، باب احلث عىل الكسب، برقم

، ١٦٢، ١٢٦، ٦/٤١، وأمحد، ١٥٨٠، والطياليس، ٢/٤٦، واحلاكم، ٢١٣٧املكاسب، برقم 
! ، ووافقه الذهبيصحيح عىل رشط الشيخني((:  وقال احلاكم٢٢٠، ٢٠٢، ٢٠١، ١٩٣، ١٧٣

بياهنا، وله شاهد من حديث عبداهللا وهو خطأ من وجوه ال يتسع املجال ل: وقال األلباين رمحه اهللا
 . بسند حسن٢١٤، ٢٠٤، ٢/١٧٩رواه أبو داود وابن ماجه وأمحد، : بن عمرو

 .  بضم املثناة وكرس الالم، أي سلبت، عىل ما مل يسم فاعله، أي ماتت فجأة)٤(
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 .)١(]َّفتصدق عنها[، نعم: ؟ قال]ويل أجر[

 – أخا بني ساعدة - عبادة  بن أن سعد : عن ابن عباس – ٣
، وأنا يا رسول اهللا إن أمي توفيت: توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال

فإين :  قال،نعم: غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بيشء عنها؟ قال
 .)٣(ٌ صدقة عليها)٢(فأشهدك أن حائطي املخرا

إن أمي ماتت، :  اهللايا رسول: قلت:  عن سعد بن عبادة قال– ٤
 سقي املاء : قالفأي صدقة أفضل؟:  قلتنعم: أفأتصدق عنها؟ قال

 .)٤(فتلك سقاية سعد باملدينة
اة، ، ومسلم، كتاب الزك١٣٨٨  أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء ١٠٠٤باب وصول ثواب الصدقة عن امليت إليه، برقم 
، والنسائي، كتاب الوصايا، باب إذا مات ٢٨٨١ُفيمن مات عن غري وصية يتصدق عنه، برقم 

، وابن ماجه، كتاب الوصايا، باب ٣٦٧٩الفجأة هل يستحب ألهله أن يتصدقوا عنه، برقم 
 .٦/٥١، وأمحد، ٢٧٨ – ٦/٢٧٧، ٤/٦٢، والبيهقي، ٢٧١٧ الوصية، برقم َّالدين قبل

والسياق للبخاري يف إحدى روايتيه، والزيادة األخرية له يف الرواية : قال األلباين رمحه اهللا 
 .األخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، وملسلم األوىل

 .لثمرة  أي املثمر، سمي بذلك ملا خيرف منه أي جينى من ا)٢(
برقم ... أريض أو بستاين صدقة هللا عن أمي:   أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال)٣(

، وأبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غري وصية يتصدق عنه برقم ٢٧٥٦
، والرتمذي، كتاب ٣٦٨٥، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عىل امليت برقم ٢٨٨٢
 – ٣٥٠٥ – ٣٠٨٠، وأمحد، ٦/٢٧٨، والبيهقي، ٦٦٩ة، باب الصدقة عىل امليت، برقم الزكا

 . والسياق له٣٥٠٨
، وأبو داود، ٣٦٦٤، ٣٦٦٣  أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب ذكر االختالف عىل سفيان، برقم )٤(

ة املاء، برقم ، وابن ماجه، كتاب األدب، باب صدق١٦٨١كتاب الزكاة، باب يف فضل سقي املاء، برقم 
 .٥/٢٨٥، وأخرجه أمحد، ٥٦١ – ٢/٥٦٠، وحسنه األلباين يف صحيح النسائي، ٣٦٨٤
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يب مات وترك إن أ: r للنبي ًأن رجال قال: t عن أيب هريرة – ٥
ِّماال ومل يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال ُ ُِ ً :نعم)٢)(١(. 

 :القناعة والعفة: التاسع عشر
 هي الرضا بام قسم اهللا تعاىل وراحة القلب :مفهوم القناعة -١
 .)٣(بذلك

 : منها ما يأيتمدح القناعة والعفة جاء يف ذلك أحاديث -٢
 t حمصن اخلطمي عن أبيه  حديث عبداهللا بن:احلديث األول

 معاىف يف )٤(ًمن أصبح منكم آمنا يف رسبهr :قال رسول اهللا : قال
 .)٧(])٦(بحذافريها [ له الدنيا)٥(جسده، عنده قوت يومه، فكأنام أحيزت

، والنسائي كتاب ١٦٣٠  أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إىل امليت، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٧١، وأمحد، ٦/٢٧٨، والبيهقي، ٣٦٥٠الوصايا، باب فضل الصدقة عىل امليت، برقم 

ًقد ذكرت يف وصول الثواب والقرب املهداة إىل أموات املسلمني أكثر من مخسة وعرشين دليال   و)٢(
ثواب القرب : يف آخر صالة اجلنائز من كتاب صالة املؤمن وقد أفردهتا يف رسالة مستقلة بعنوان

 .املهداة إىل أموات املسلمني
، ٢٢٨لتعريفات للجرجاين، ص ، وا٤/١١٥النهاية يف غريب احلديث، البن األثري، :   انظر)٣(

 .١٠/١٣٦احلديث، 
. يف بيته: يف مسلكه وطريقه، وقيل: يف أهله وعياله، وقيل: وقيل، أي يف نفسه:  يف رسبهً  آمنا)٤(

، وحتفة األحوذي ١٠/١٣٦ جامع األصول البن األثري، يف نفسه((واختار ابن األثري األول 
 .٧/١١للمبارك فوري، 

 .٢٣٤٦الرتمذي، برقم . مجعت:   حيزت)٥(
 مل أجد هذه اجلملة يف األصول التي رجعت إليها، ولكن زادها ابن األثري يف جامع هاحذافري((  )٦(

عايل اليشء : ، أهنا يف املشكاة، ومعنى حذافري٧/١١األصول، وذكر املباركفوري يف التحفة، 
 .١٠/١٣٦أي بأرسها، الواحد حذفار جامع األصول،:أعطاه الدنيا بحذافريها: احيه، يقالونو

، وابن ماجه، كتاب الزهد، ٢٣٤٦حدثنا عمرو بن مالك، برقم :   الرتمذي، كتاب الزهد، باب)٧(
= 
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 حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص :ايناحلديث الث   : أن

 .)١(ًقد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه اهللا بام آتاه:  قالrرسول اهللا 
ً، أن ناسا من t حديث أيب سعيد اخلدري :احلديث الثالث
 فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه rول اهللا األنصار سألوا رس

ما يكن عندي من خري فلن أدخره : فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال
َّعنكم، ومن يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغن يغنه اهللا، ومن يتصرب يصربه  ِ

ًاهللا، وما أعطي أحد عطاء خريا وأوسع من الصرب ً ٌ َ ُ)٢(. 
 r عنه أن رسول اهللا t حديث عمر بن اخلطاب :احلديث الرابع

، َّلو أنكم كنتم توكلون عىل اهللا حق توكله لرزقكم كام يرزق الطري: قال
 .)٥()٤ً(، وتروح بطانا)٣ً(تغدو مخاصا

! قال رجل يا رسول اهللا:  قالtحديث أنس : احلديث اخلامس
 .)٦(اعقلها وتوكل: أعقلها وأتوكل، أو أطلقها وأتوكل؟ قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ويف صحيح ٢/٥٤٣، وحسنه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي، ٤١٤١باب القناعة، برقم  =
 .٣٠٠قم األدب املفرد، بر

 .١٠٥٤  مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، برقم )١(
، ومسلم، كتاب ١٤٦٩البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، برقم :   متفق عليه)٢(

 .١٠٥٣الزكاة، باب فضل التعفف، برقم 
 .١٠/١٤٠ألصول، جامع ا. اجلياع اخلاليات البطون من الغذاء:   اخلامص)٣(
 .١٠/١٤٠الشباع املمتلئات البطون، جامع األصول، :   البطان)٤(
، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ٢٣٤٤كتاب الزهد، باب يف التوكل عىل اهللا، برقم :   الرتمذي)٥(

 .٢/٢٧٤، وصححه األلباين يف صحيح الرتمذي، ٤١٦٤التوكل واليقني، برقم 
، وحسنه األلباين يف صحيح ٢٥٧حدثنا عمرو بن عيل، برقم : ٌي، كتاب القيامة، باب  الرتمذ)٦(

= 
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َو    ا        ا إن            [: قال اهللا تعاىل ِ ِ ْ ُ َْ ُ ْ ُ ْ َِ ُ  َ ِ  َ َ َ[) ١(. 
ُو             ا          [: Uوقال  ُُ ْ َ َ ََ َْ ِ  َ َ ْ  َ َ َ[) ٢(. 

:  قالr، أن رسول اهللا t غنى النفس؛ حلديث أيب هريرة – ٣
َليس الغنى عن كثرة العرض  .)٤(، ولكن الغنى غنى النفس)٣(َ

ليس املسكني الذي يطوف : ال قr أن رسول اهللا tوعن أيب هريرة 
والتمرة  )٥(ُاألكلة واألكلتان: ويف رواية. عىل الناس فرتده اللقمة واللقمتان

 يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه ًوالتمرتان، ولكن املسكني الذي ال جيد غنى
إنام املسكني الذي : ويف لفظ] ًإحلافا[ال يقوم فيسأل الناس ] ويستحي، أو[

ُ، واقرؤا إن شئتميتعفف َ       ن ا   س [: يعني قوله تعاىل: َ ْ َ َ ُ َ َ 
ًإ      َ ْ ِ[) ٧)(٦(. 
: rقال رسول اهللا :  قالtليل؛ حلديث أيب هريرة  الرىض بالق– ٤

وال تنظروا إىل من هو فوقكم فهو أجدر ، انظروا إىل من هو أسفل منكم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٦١٠الرتمذي،  =
 .٢٣:   سورة املائدة، اآلية)١(
 .٣:   سورة الطالق، اآلية)٢(
 .١٠/١٤١َّما يتموله اإلنسان ويقتنيه من املال وغريه، جامع األصول، :   العرض)٣(
، ومسلم، كتاب ٦٤٤٦البخاري، كتاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس، برقم :   متفق عليه)٤(

 .١٠٥١الزكاة، باب ليس الغنى عن كثرة العرض، برقم 
 .١٠/١٤٢جامع األصول، .  املرة الواحدة من األكل– وبالفتح –اللقمة :  بضم اهلمزة  األكلة)٥(
 .١٠/١٤٢جامع األصول، : اإلحلاح واإلكثار منها: حلاف يف املسألةاإل: ًا  إحلاف)٦(
،  وتقدم خترجيه يف ١٠٣٩، ومسلم، برقم ٤٥٣٩، ١٤٧٩، ١٤٧٦البخاري، برقم :   متفق عليه)٧(

 .مصارف الزكاة، مرصف املساكني
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نظر أحدكم إىل من  إذا: لفظويف .  نعمة اهللا عليكم)١(أن ال تزدروا
ِّفضل عليه يف املال واخللق، فلينظر إىل من هو أسفل منه ممن فضل  ُِّ ُِ ْ َ

 .)٢(عليه
 :عىل النحو اآليت :الجائزة والممنوعة: أنواع المسألة: العشرون

 :يف أحاديث منها المسألة المذمومة وردت – ١
ما :  قالrأن النبي :  حديث عبداهللا بن عمر :احلديث األول
 .)٣(ُلناس حتى يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم ايزال الرجل يسأل

من r :قال رسول اهللا :  قالt حديث أيب هريرة :احلديث الثاين
ًسأل الناس أمواهلم تكثرا، فإنام يسأل مجرا، فليستقل أو يستكثر ً)٤(. 

قال رسول اهللا :  قالtندب  حديث سمرة بن ج:احلديث الثالث
r :ُّإن املسألة كد يكد هبا الرجل وجهه ًإال أن يسأل الرجل سلطانا، ، ٌّ ُ

 )٧)(٦(املسائل كدوح: ولفظ أيب داود والنسائي. )٥(أو يف أمر ال بد منه
أن  يكدح هبا الرجل وجهه، فمن شاء أبقى عىل وجهه ومن شاء ترك، إال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠/١٤٣ن األثري، جامع األصول الب. االحتقار، والعيب واالنتقاص: االزدراء:   تزدروا)١(
لينظر إىل من هو أسفل منه وال ينظر إىل من هو : ٌالبخاري، كتاب الرقاق، باب:   متفق عليه)٢(

 .٢٩٦٣، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم ٦٤٩٠فوقه، برقم 
، ومسلم، ٤٧١٨، ١٤٧٤ًالبخاري، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرا، برقم :   متفق عليه)٣(

 .١٠٤٠زكاة، باب كراهية املسألة للناس، برقم كتاب ال
 .١٠٤١  مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة  املسألة، برقم )٤(
 .٦٨١  الرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء يف النهي عن املسألة، برقم )٥(
 .١٠/١٤٥جامع األصول، . اخلموش:   كدوح)٦(
 .١٠/١٤٥جامع األصول، . اخلدش: ُّفهو السعي والتعب يف طلب الرزق، والكد ٌّكد((  وأما )٧(
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١٠٦ 
وسمعت شيخنا . )١(ُ يسأل الرجل ذا سلطان، أو يف أمر ال جيد منه بدا

هذا يدل عىل أن مسائل السلطان ال بأس هبا؛ : ابن باز رمحه اهللا يقول
ومن يستعفف يعفه : ألنه ويل بيت مال املسلمني، ولكن التعفف أفضل

 .)٢(ِاهللا، ومن يستغن يغنه اهللا
:  قالr عن النبي t حديث الزبري بن العوام :احلديث الرابع

بله فيأيت بحزمة حطب عىل ظهره، فيبيعها، فيكف ألن يأخذ أحدكم ح
 .)٣(ٌاهللا هبا وجهه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

سألت رسول اهللا :  قالtحزام  حديث حكيم بن :احلديث اخلامس
rفأعطاين، ثم سألته فأعطاين، ثم سألته فأعطاين، ثم قال  : َّيا حكيم إن هذا

ٌخرضة َ ِ ُ حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإرشاف )٤(َ ٌُ
ُ، اليد العليا خري من اليد ٍنفس مل يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل وال يشبع

 )٥(يا رسول اهللا، والذي بعثك باحلق ال أرزأ: فقلت: فقال حكيم السفىل
ًأحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا ً يدعو حكيام إىل العطاء tفكان أبو بكر . ً

ً دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال tفيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر 
، والرتمذي، كتاب الزكاة، باب ما ١٦٣٩  أبو داود، كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والنسائي كتاب الزكاة، باب مسألة الرجل ذا سلطان، برقم ٦٨١جاء يف النهي عن املسألة برقم 
 . وغريه١/٣٦٧صححه الرتمذي، واأللباين يف صحيح الرتمذي، ، و٢٥٩٩

 .٢٥٩٩  سمعته منه أثناء تقريره عىل سنن النسائي، احلديث رقم )٢(
، ٢٣٥٣، ورقم ٢٠٧٥، ورقم ١٤٧١  البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، برقم )٣(

 .tيث أيب هريرة  نحوه، من حد١٠٤٢، ومسلم، برقم ١٤٧٠وأخرج البخاري، برقم 
 .١٠/١٤٩جامع األصول، . أن املال حمبوب إىل الناس: الناعم الطري، واملراد به: اخلرض:   خرضة)٤(
 .١٠/١٥٠جامع األصول، . ًال آخذ منه شيئا، واإلرزاء النقص:   أرزأ)٥(
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ُإين أشهدكم معرش املسلمني عىل حكيم أين أعرض عليه حقه من ]: عمر[ ٍ

ًبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول اهللا  فيأهذا الفيء ٌ
]r [حتى تويف)١(. 

كنا عند رسول اهللا :  قالt حديث عوف بن مالك :احلديث السادس
r :تسعة أو ثامنية، أو سبعة فقال :أال تبايعون رسول اهللا؟ - َوكنا حديث

 أال تبايعون رسول اهللا؟:  قد بايعناك يا رسول اهللا، ثم قال: قلنا–ٍعهد ببيعة 
:  قالأال تبايعون رسول اهللا؟: قد بايعناك يا رسول اهللا، ثم قال: فقلنا

عىل أن : يعك؟ قالَقد بايعناك يا رسول اهللا، فعالم نبا: وقلنا، فبسطنا أيدينا
 وتطيعوا] وتسمعوا[والصلوات اخلمس، ، ًتعبدوا اهللا وال ترشكوا به شيئا

 فلقد رأيت بعض أولئك النفر ،ًشيئا وال تسألوا الناسوأرس كلمة خفية، 
 .)٢(َّيناوله إياه] أن[ً فام يسأل أحدا يسقط سوط أحدهم
من يكفل يل r :قال رسول اهللا :  قالt حديث ثوبان :احلديث السابع

ُأن ال يسأل الناس شيئا وأتكفل له باجلنة؟ َّ ًًأنا؛ فكان ال يسأل أحدا :  فقال ثوبان
 .)٣(ًشيئا

من r :قال رسول اهللا :  حديث ابن مسعود قال:احلديث الثامن
ّأصابته فاقة فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته، ومن أنزهلا باهللا أوشك اهللا له 

، ٢٧٥٠، ورقم ١٤٧٢ن املسألة، برقم البخاري، كتاب الزكاة، باب االستعفاف ع:   متفق عليه)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٣٥، ومسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفىل، برقم ٦٤٤١، ٣١٤٣

، وما بني املعقوفني من سنن أيب ١٠٤٣  مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة املسألة للناس، برقم )٢(
 .١٦٤٢داود، برقم 

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ١٦٤٣ب كراهية املسألة، برقم   أبو داود، كتاب الزكاة، با)٣(
 .١/٤٥٧أيب داود 
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 .)١(بالغنى، إما بموت عاجل، أو غنى عاجل
 : المسألة الجائز وردت في أحاديث منها– ٢

، )٢(ُحتملت محالة:  قالt حديث قبيصة بن خمارق اهلاليل :احلديث األول
ثم  أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك هبا:  أسأله فيها، فقالrُفأتيت رسول اهللا 

ًرجل حتمل محالة فحلت له : ُّيا قبيصة إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة: قال َّ
له فحلت له ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت مااملسألة حتى يصيبها ثم يمسك

ًسدادا من عيش، ورجل  – أو قال –  من عيش)٣(ًاملسألة حتى يصيب قواما
ًلقد أصابت فالنا :  من قومه)٥( حتى يقول ثالثة من ذوي احلجا)٤(أصابته فاقة

ًسدادا من عيش،  – أو قال – ًفحلت له املسألة حتى يصيب قواما من عيش، فاقة
 .)٧(ً يأكلها صاحبها سحتا)٦(ًفام سواهن من املسألة يا قبيصة سحتا

الرجل ذا  إال أن يسأل... :  وفيهtحديث سمرة : احلديث الثاين
ُ سلطان، أو يف أمر ال جيد منه بدا ٍ)٨(. 

، وصححه األلباين يف صحيح سنن ١٦٤٥  أبو داود، كتاب الزكاة، باب يف االستعفاف، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٥٨أيب داود 

:  إصالح ذات البنيأي يستدينه ويدفعه يف: املال الذي يتحمله اإلنسان: احلاملة:   محالة)٢(
 .١٠/١٥٥، وجامع األصول، ٧/١٣٩كاإلصالح بني قبيلتني، ونحو ذلك، رشح النووي، 

ما يغني من اليشء وما يقوم به أمر اإلنسان من ماء، وما : ِالقوام والسداد بمعنى واحد: ًا  قوام)٣(
 .١٠/١٥٦، وجامع األصول، ٧/١٣٩ُّتسد به احلاجة، رشح النووي، 

 .١٠/١٥٦، وجامع األصول، ٧/١٤٠الفقر، رشح النووي، :   فاقة)٤(
 .١٠/١٥٦، وجامع األصول، ٧/١٣٩العقل، رشح النووي، :   احلجا)٥(
 .١٠/١٥٦ جامع األصول،. احلرام، سمي بذلك ألنه يسحت الربكة ويذيبها، أو ألنه هيلك آكله:   السحت)٦(
 .١٠٤٤  مسلم، كتاب الزكاة، باب من حتل له املسألة، برقم )٧(
، وتقدم خترجيه حتت احلديث الثالث من أنواع ٦٨١، والرتمذي، برقم ١٦٤٢  أبو داود، برقم )٨(

= 



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

١٠٩ 
 t األشعري  ال يسأل بوجه اهللا إال اجلنة؛ حلديث أيب موسى– ٣

ملعون من سأل بوجه اهللا، وملعون من :  يقولr سمع رسول اهللا أنه
ًسئل بوجه اهللا ثم منع سائله، ما مل يسأل هجرا ُ)١()وعن رفاعة . )٢t أن 

 ُاهللا وملعون من سئل بوجهملعون من سأل بوجه :  قالrرسول اهللا 
 .)٣(اهللا فمنع سائله

من استعاذ باهللا r :قال رسول اهللا : وعن عبداهللا بن عمر قال
فأعيذوه، ومن سأل باهللا فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم 

فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى تروا أنكم قد ًمعروفا فكافئوه، 
وإين أسألك بوجه اهللا t :حيدة ويف حديث معاوية بن . )٤(كافأمتوه
Uبام بعثك ربك إلينا؟ قال  :باإلسالم٥( احلديث(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .املسألة املذمومة =
ًأي ما مل يسأل أمرا قبيحا، وال يليق، وحيتمل أنه أراد ما : ً  هجرا)١( ًمل يسأل سؤاال قبيحا بكالم قبيحً ً .

 .١/٦٥٢املنذري يف الرتغيب والرتهيب، 
رواه الطرباين يف الكبري، وإسناده حسن عىل ضعف يف : ٣/١٠٣  قال اهليثمي يف جممع الزوائد، )٢(

رواه الطرباين ورجاله رجال ((: ١/٦٥٢وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب، . بعضه مع توثيق
قال األلباين يف الصحيحة . خه حييى بن عثامن بن صالح وهو ثقة، وفيه كالمالصحيح إال شي

 .٢٢٩٠ لكنه قد توبع كام بينته يف الصحيحة((: ويف صحيح الرتغيب والرتهيب
 .حسن((: ١/٥١٣واحلديث قال األلباين عنه يف صحيح الرتغيب والرتهيب،  
، وقال األلباين يف صحيح الرتغيب ٩٤٣، برقم ٢٢/٣٧٧  أخرجه الطرباين يف الكبري، )٣(

 .حسن لغريه((: ١/٥١٣والرتهيب، 
، والنسائي، كتاب الزكاة، باب ١٦٧٢  أبو داود، كتاب الزكاة، باب عطية من سأل باهللا؛ برقم )٤(

 .٢/٢١٧، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ٢٥٦٧، برقم Uمن سأل باهللا 
، وحسنه األلباين يف صحيح ٢٥٦٨، برقم U بوجه اهللا   النسائي، كتاب الزكاة، باب من سأل)٥

 .٥/٣٢، ويف إرواء الغليل، ٢/٢١٨النسائي، 
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وهذا ال بأس به، : وسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يقول

يقرب إليها، وهذا مما والسؤال بوجه اهللا ال يسأل به إال اجلنة، أو ما 
 .)١(يقرب إليها

وعن ابن عباس   أن رسول اهللا rقال  : أال أخربكم بخري
رجل آخذ برأس فرسه يف : بىل يا رسول اهللا، قال:  قلناًالناس منزال؟

نعم يا :  قلنايليه؟ حتى يموت أو يقتل، وأخربكم بالذي Uسبيل اهللا 
رجل معتزل يف شعب يقيم الصالة، ويؤيت الزكاة، ويعتزل : رسول اهللا، قال

الذي : نعم يا رسول اهللا، قال:  قلنارشور الناس، وأخربكم برش الناس؟
 .)٢( وال يعطى بهU باهللا ُيسأل

ًوسمعت شيخنا ابن باز رمحه اهللا يذكر أن هذا فيمن سأل حقا له؛ كأن 
أسألك باهللا أن ال : أسألك باهللا أن تقضيني ديني الذي عندك، أو يقول: يقول

: كأن يقول، تؤذيني، أو غري ذلك، أما من سأل باهللا بغري حق فال جتب إجابته
 .موالك، أو غري ذلك فيام ال حق له فيهأسألك باهللا أن تعطيني أ

 حلديث عمر بن  قبول العطاء من غري مسألة وال إرشاف؛– ٤
أعطه :  يعطيني العطاء، فأقولrقد كان رسول اهللا : ، قالtاخلطاب 

أعطه أفقر إليه مني، فقال : ًأفقر إليه منِّي، حتى أعطاين مرة ماال، فقلت
 وال سائل، )٣( وأنت غري مرشفما جاءك من هذا املالr :رسول اهللا 

 .٢٥٦٨  سمعته منه أثناء تقريره عىل سنن النسائي، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،  والرتمذي، كتاب ٢٥٦٨ وال يعطى به، برقم U النسائي، كتاب الزكاة، باب من يسأل باهللا )٢(

، وصححه األلباين يف صحيح النسائي، ١٦٥٢ي الناس خري، برقم فضائل اجلهاد، باب ما جاء أ
 .٢٥٥، ويف األحاديث الصحيحة، برقم ١/٢٣٥، ويف صحيح سنن الرتمذي، ٢/٢١٨

وأنت غري  طامع فيه، وال : االطالع عليه، والتعرض له، واملراد: ُاإلرشاف عىل اليشء:   مرشف)٣(
= 
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َّخذه فتموله أو تصدق به، :  ويف لفظفخذه، وما ال فال تتبعه نفسك

 فال )١(وما جاءك من هذا املال وأنت غري مرشف وال سائل فخذه، وما ال
ًفمن أجل ذلك كان ابن عمر ال يسأل أحدا : قال سامل تتبعه نفسك

ُشيئا، وال يرد شيئا أعطيه ً ًُّ)٢(. 
 :الزهد والورع: الحادي والعشرون

 هو الكف عام ال ينبغي، ثم استعري للكف عن املباح :الورع
 .)٣(واحلالل

ا ال ينفع يف ترك م: ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل أن الزهد
قال ابن القيم رمحه اهللا . )٤(ُترك ما خياف رضره يف اآلخرة: اآلخرة، والورع

 .)٥(يف الزهد، والورع، وأمجعها: وهذه العبارة من أحسن ما قيل: تعاىل
 :الزهد عىل ثالثة أوجه: وقال اإلمام أمحد رمحه اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٦٢جامع األصول، . طالب له =
 أي ما ال يكون عىل هذه الصفة، بل تكون نفسك تؤثره ومتيل إليه، فال تتبعه نفسك، :  ما ال)١(

 .١٠/١٦٣جامع األصول البن األثري، . واتركه، فحذف هذه اجلملة؛ لداللة احلال عليها
سألة وال إرشاف نفس، ًالبخاري، كتاب الزكاة، باب من أعطاه اهللا شيئا من غري م:   متفق عليه)٢(

َ، ومسلم، كتاب الزكاة، باب إباحة األخذ ملن أعطي من ٧١٦٤، ٧١٦٣، ورقم ١٤٧٣برقم  ُ
 .١٠٤٥غري مسألة وال إرشاف، برقم 

 .٥/١٧٤، والنهاية البن األثري، ٤/٥٦  الفائق يف غريب احلديث للزخمرشي، )٣
، ومدارج السالكني ٢٠/١٤٢ ٥٦١، ١٠/٥١١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، :   انظر)٤(

 .٢/١٠البن القيم، 
 .٢/١٠  مدارج السالكني البن القيم، )٥(
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 . ترك احلرام، وهو زهد العوام:األول
 .لفضول من احلالل، وهو زهد اخلواص ترك ا:والثاين
 .)١( ترك ما يشغل عن اهللا، وهو زهد العارفني:الثالث

ُوال يعلق املؤمن قلبه بالدنيا؛ فإنه  ِّ ُr قال يف حديث أيب هريرة t : الدنيا
 .)٢(املؤمن وجنة الكافر سجن

ومعناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع : قال اإلمام النووي رمحه اهللا
من الشهوات املحرمة، واملكروهة، مكلف بفعل الطاعات : يف الدنيا

الشاقة، فإذا مات اسرتاح من هذا، وانقلب إىل ما أعد اهللا تعاىل له، من 
النعيم الدائم، والراحة اخلاصة، من النقصان، وأما الكافر فإنام له من 

ه، وتكديره باملنغصات، فإذا مات صار ذلك ما حصل يف الدنيا مع قلت
 .)٣(إىل العذاب الدائم، وشقاء األبد

َّرب أشعث مدفوع باألبواب، :  قالr أن رسول اهللا tوعن أيب هريرة  ُ
 .)٤(لو أقسم عىل اهللا ألبره

 وما يف ريف من يشء rتويف رسول اهللا :  قالتوعن عائشة 
َّ يف رف يل، فأكلت منه حتى طال عيل، )٥(ٍيأكله ذو كبد إال شطر شعري ٍّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١٢  مدارج السالكني، البن القيم، )١(
 .٢٩٥٦  مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر، برقم )٢(
 .١٨/٣٠٥  رشح النووي عىل صحيح مسلم، )٣(
 .٢٦٢٢ة، باب فضل الضعفاء، برقم   مسلم، كتاب الرب والصل)٤(
 .٤/٦٨٨جامع األصول، . يشء من شعري:   شطر شعري)٥(
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 .)١(فكلته، ففني

ألستم يف طعام ورشاب ما شئتم، لقد رأيت :  قالtن بن بشري وعن النعام
لقد رأيت : ويف لفظ عن عمر. )٣( ما يمأل به بطنه)٢(َّ ما جيد من الدقلrنبيكم 

 .)٤(ً يظل اليوم يلتوي ما جيد دقال يمأل به بطنهrرسول اهللا 
وكل ما فيها ، وينبغي للعبد املسلم أن يعلم بأن الدنيا فانية وزائلة

يتغري ويزول؛ ألهنا إىل اآلخرة طريق، وهي مزرعة لآلخرة عىل  
 :قيق، وقد دل عىل ذلك الكتاب والسنة عىل النحو اآليتالتح

 :أما األدلة من الكتاب الكريم العزيز
َو    أن    ن ا   س أ   وا  ة        [:  فقال اهللا تعاىل– ١ ْ ًَ َ ََ َ َ ًَ َ ِ  ُُ  َ ُْ َ َْ

ِ              و   رج                   ِ          َ ْ ْ َُ َ َ ْ ْ ِْ َ َ َ ٍ  ِ ِ ِ ِ ًِ ُ ُ ُ ِ َ َ ُ ُ ْ َ  
َ    ون ُ َ ْ ِ  أ  ا   و  را            ن *َ َو       ُ ِ ِ ِ َ ََ ً ْْ ْ َُ َ ً َ َُ ُ َ ُ وز     وإن    * ُ ُْ ًِ َ َُ ْ

َذ          ع ا    ة ا      وا َ  ة     ر ِ          َِ ِ ِ ِ ُ ْ ََ ْ َّ َ َ ََ ْ ُ َ ِ ِْ َ َ ْ َُ َ  [) ٥(. 
َإ        ا    ة ا         ء أ     ه    [:  وقال اهللا تعاىل– ٢ َِ ُ َ ْ َْ ْ َْ ٍ َ ََ َ  َ َ ِ ُ َ ِ

َا    ء         ِ     ت ا رض          ا   س وا    م     إذا  َِ  َ ُ ََ َ ْْ ََ َْ ُْ  َُ َُ ْ  ِ ِ ُِ َ َ ْ ِ َ َأ  ت ا رض ز      َ ُ ْ َُ ُ ْ َ ْ ِ َ َ  واز    و   أ     أ      درون       أ     َ َْ َ َ ََ َ  ْ َْ َ َ ُ ِ َ ُ  ُ َ َ َْ َ   
َأ         أو    را              ا   ن         ِ           َ َِ ِ َِ َْ َْ َ ً ْ َْ ْ َ َ َْ َ ْ َْ َْ ََ ً َ َ َ َ ًَ ُ

 .٢٩٧٣  مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن، برقم )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨/٣٢١متر رديء، رشح النووي عىل صحيح مسلم، : َّ  الدقل)٢(
 .٢٩٧٧  مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن، برقم )٣(
 .٢٩٧٨مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن، برقم   )٤(
 .٣٥ – ٣٣: اآليات،   سورة الزخرف)٥(
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١١٤ 
َ     ا َ  ت    م      ون ُُ  َ ََ َ ْ َ ٍّ َ ِ ِِ ْ ُ[) ١(. 

َوا  ب         ا    ة ا         ء أ     ه    [: U وقال – ٣ َِ ُ ُ َْ ْ ْ ََ ْ َْ ٍ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ َ َِ
ُا    ء         ِ     ت َ َ ِ َ َ َ ْ َ ِ َ َ ا رض               روه ا    ح و  ن   ََ َ ُْ َ ُ ِّْ ُ ْ َ ً ِ َِ َ َ َ َ ْ
ًا           ء     را ِ َ ْ ُ ٍ

ْ َ ِ ّ ُ َ َ ُ  [) ٢(. 
َو   أو          ء     ع ا    ة ا      [:  وقال تعاىل– ٤ َ ْْ  ِ َ ْْ ُ َُ َ َ ٍَ

ْ
ِ ِ ُ َ َ

َوز      و       ا      وأ    أ        ن َُ َِ ِْ َ َ َ ََ َ ََ ْ ٌَ ْ َ ِ  َ ْ َُ ِ[) ٣(. 
َ    ا  ار ا َ  ة                    ون [:  وقال تعاىل– ٥ ُ ِ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َ َُ َ ْ ُ  ْ

ِ   ا    ا رض و     دا وا     ِ َِ َ َ ْْ ًَ َ َ َ ْ  ُ ُ          َ ِ ِ ُ ْ ُ َ[) ٤(. 
ْ     ء      إ  و       ا     وإ  [: وقال تعاىل– ٦ َ ْ َِ َِ َُ ْ ُ ُ ُ َ ْ   ٌ ِ َ ٍ

ْ َ ُ  ِ
َ     ن ُ َ ْ ُ[) ٥(. 
َ    أو          ء     ع ا    ة ا      [:  وقال اهللا تعاىل– ٧ َ ْْ  ِ َ ْْ ُ َُ َ ََ َ ٍَ

ْ
ِ ِ ُ

ُو       ا      وأ          آ   ا  َ َ َ ََ َ ِ  ِ َِ ْ َ ٌ ْ َ ِ  َ ِ        نْ َو    ر ِ  ُ  َ ََ ْ ّ َ ََ َ[) ٦(. 
َو   ا    ة ا      [:  وقال سبحانه– ٨ َْ  ُ َ ْ َ ُإ      و    و   ار َ  َ َ ََ ٌَ ْ ٌ ِ  ِ

َا َ  ة               ن أ        ن َ َُ َِ ِْ َ َ ُ  َ َ ِ ِ ٌ ْ َ ُ َ ْ[) ٧(. 
 .٢٤: اآلية،   سورة يونس)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٥:   سورة الكهف، اآلية)٢(
 .٦٠: اآلية،   سورة القصص)٣(
 .٨٣: اآلية،   سورة القصص)٤(
 .٨٨: اآلية،   سورة القصص)٥(
 .٣٦: اآلية،   سورة الشورى)٦(
 .٣٢: اآلية،   سورة األنعام)٧(
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١١٥ 
ِْ و     ه ا    ة ا      إ      و    وإن [: U  وقال اهللا– ٩ َِ َ َ ٌَ ِ َِ َ ٌْ ْ  َ َ ُ َ ِ َ

ِ  ا    ان        ا      ن َا  ار ا َ  ة    ُ َ ْ ََ ْ َُ ََ َ ْ َُ َ َ َ َ ِ ْ  [) ١(. 
ٌا    ا أ    ا    ة ا          و    وز    [:  وقال تعاىل– ١٠ َ ِ َ ٌَ ْ َ َ ٌْ ِ َ َْ  ُ  َ َ َ ُ َ ْ

َو            و         ا   ال وا و د          أ     ََ ْ َ ٍ ِْ ْ َْ ِ ََ َ ََ ْ َ ْ َ ََ َْ ِْ َ ِ ٌ ٌُ َ ُ ُ ََ َ
     ِ َا    ر             َ ُُ َ  ُ ُ َ َ َ  ُ ِ اه     ا       ن       و   ا َ  ة ْ َِ  َْ ِ َ ً َ ُ ُ ُ َ ْ ُُ  َ ُ

ُ  اب      و    ة    ا  ور  ان و   ا    ة ا      إ     ع  َ َ َ َ َ َ َ ٌ ِ َ َْ  ُ ْ ٌَ َْ ٌ َ ِ ِ  ِ ِ َِ ْ ٌ َ َ َ
ِا   ور ُ ُ ْ[) ٢(. 

ٍ              ن [:  وقال تعاىل– ١١ َ َ ْ َ َ ْ َ ُو     و   ر ِ  ذو * ُ  َ َّ َ َ َُ ْ ْ َ
ِا   ل وا   ام َ ْ ِ ْ َ ِ َ َ ْ[) ٣(. 

ُ     م إ      ه ا    ة [: وقال تعاىل عن مؤمن آل فرعون– ١٢  َ َ ْ ِ ِِ َ َ ِ ْ ََ
ِا         ع وإن ا َ  ة    دار ا   ار َ ََ  ْْ ُ َ ٌَ

ِ َ  ِ ْ ِ َ ََ َ[) ٤(. 
 الناس يف الدنيا، rَّ فقد زهد النبي وأما األدلة من السنة املطهرة،

 .rَّورغبهم يف اآلخرة، بفعله وقوله 
 أما فعله فمنه حديث عائشة – ١ قالت  : خرج النبيr 

 .)٥(ومل يشبع من خبز الشعري

 .٦٤:   سورة العنكبوت، اآلية)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠:   سورة احلديد، اآلية)٢(
 .٢٧ -٢٦:   سورة الرمحن، اآليتان)٣(
 .٣٩: اآلية،   سورة غافر)٤(
 .٥٤١٤ وأصحابه يأكلون، برقم r  البخاري، كتاب األطعمة، باب ما كان النبي )٥(
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١١٦ 

 .)١(إال إحدامها متر أكل آل حممد أكلتني يف يومما :  وقالت– ٢
َّإنا كنا لننظر إىل اهلالل ثالثة أهلة يف شهرين وما :  وقالت– ٣

: ما كان يقيتكم؟ قالت: ، فقال عروة نارrأوقدت يف أبيات رسول اهللا 
 .)٢(التمر واملاء: األسودان
َّلو كان يل مثل أحد ذهبا ما يرسين أن ال يمر عيل ثالث r : وقال – ٤ ً ُ

ْوعندي منه يشء إال يشء أرصده لدين َ ُُ ُ)٣(. 
َّ فأثر يف جنبه، فدخل  أنه اضطجع عىل حصريr وقد ثبت عنه – ٥

يا : ، وملا استيقظ جعل يمسح جنبه فقالtعليه عمر بن اخلطاب 
ما يل وللدنيا، ما r :ًرسول اهللا لو أخذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال 

  ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرةمثيل
 .)٤(ساعة من هنار ثم راح وتركها

 حممد من طعام ثالثة أيام ما شبع آلt : وقال أبو هريرة – ٦
واملقصود أهنم مل يشبعوا ثالثة أيام متوالية، والظاهر أن . )٥(حتى قبض

ًسبب عدم شبعهم غالبا كان بسبب قلة اليشء عندهم، عىل أهنم قد 
 .٦٤٥٥ وأصحابه وختليهم عن الدنيا، برقم rكيف كان يعيش النبي   البخاري، كتاب الرقاق، باب )١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤٥٩ وأصحابه، وختليهم عن الدنيا، برقم r  البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي )٢(
البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون، واحلجر والتفليس، باب أداء الديون، :   متفق عليه)٣(

 .٩٩١كتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من ال يؤدي الزكاة، برقم ، ومسلم، ٢٣٨٩برقم 
، ١٣٧٧، برقم ٤٤ بلفظه، والرتمذي بنحوه، يف كتاب الزهد، باب ١/٣٠١  أمحد يف املسند، )٤(

، وصححه ٤١٠٩وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب مثل الدنيا، برقم 
 .٢/٣٩٤ ابن ماجه، ، وصحيح٢/٢٨٠األلباين يف صحيح الرتمذي، 

ْ   ا        ت    رز     [:   البخاري، كتاب األطعمة، باب قول اهللا تعاىل)٥( َ ُّ َ َُ ْ َ َ ِ ِ َ ْ ِ  .٥٣٧٤اآلية، برقم  ]ُ
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١١٧ 
 .)١(ولكن يؤثرون عىل أنفسهم، جيدون
 َ من أدمr فراش رسول اهللا كان:  قالت وعن عائشة – ٧

ُوحشوه ليف ُ)٢(. 
 .)٣(ًرزق آل حممد قوتا اللهم اجعلr : ومع هذا كله يقول – ٨
ًقد أفلح من أسلم، ورزق كفافاr : وقال – ٩ ِ َوقنعه اهللا بام آتاه، ُ َّ)٤(. 

 :وأما قوله يف التزهيد يف الدنيا والتحذير من االغرتار هبا، فكثري، ومنه
َّ السوق يوما فمرr دخل النبي – ١٠  بجدي صغري األذنني ميت، ً

ما نحب أنه :  قالواأيكم حيب أن هذا له بدرهم؟: فأخذه بأذنه ثم قال
 واهللا لو كان حيا :  قالواأحتبون أنه لكم؟: لنا بيشء، وما نصنع به؟ قال

ٌّكان عيبا فيه؛ ألنه أسك فواهللا للدنيا أهون :   فكيف وهو ميت؟ فقال)٥(ً
 .)٦(عىل اهللا من هذا عليكم

من كانت r : قال رسول اهللا : قالt عن أنس بن مالك – ١١
اآلخرة مهه جعل اهللا غناه يف قلبه، ومجع له شمله، وأتته الدنيا وهي 

َّه، وفرق عليه ، ومن كانت الدنيا مهه؛ جعل اهللا فقره بني عينيراغمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٤٩، ٩/٥١٧فتح الباري البن حجر، :   انظر)١(
 .٦٤٥٦ وأصحابه وختليهم عن الدنيا، برقم r  البخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي )٢(
 وأصحابه وختليهم عن rالبخاري، كتاب الرقاق، باب كيف كان يعيش النبي :   متفق عليه)٣(

 .١٠٥٥، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، واللفظ له، برقم ٦٤٦٠الدنيا، برقم 
 .١٠٥٤  مسلم، كتاب الزكاة، باب الكفاف والقناعة، برقم )٤(
 .هاممصطلم األذنني مقطوع:   األسك)٥(
 .٢٩٥٧  مسلم، كتاب الزهد والرقائق، برقم )٦(
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١١٨ 

 .)١(قدر له شمله، ومل يأته من الدنيا إال ما
من :  قالr أن رسول اهللا t عن أيب موسى األشعري – ١٢

َّأحب دنياه أرض بآخرته، ومن أحب آخرته أرض بدنياه، فآثروا ما يبقى 
 .)٢(عىل ما يفنى

يا :  أنه ملا حرضته الوفاة قالt عن أيب موسى األشعري – ١٣
 rمعرش األشعريني، ليبلغ الشاهد الغائب، إين سمعت رسول اهللا 

ُحالوة الدنيا مرة اآلخرة، ومرة الدنيا حالوة اآلخرة: يقول ُ)٤)(٣(. 
 :األتقى األزهد يف الدنيا:  أول من يدخل اجلنة– ١٤

ًعىل املسلم أن يعلم أن الداخلني إىل اجلنة يكون أسبقهم إليها دخوال 
 :، وأزهدهم يف الدنيا عىل النحو اآليتUأتقاهم هللا تعاىل، وأعلمهم به 

 .rمحمد :  أول من يدخل الجنة– ١
آيت باب اجلنة يوم القيامة، r :هللا قال رسول ا:  قالtعن أنس 

ُبك أمرت ال أفتح : من أنت؟ فأقول حممد، فيقول: فأستفتح، فيقول اخلازن ُ ِ ُ
 .)٥(ٍألحد قبلك

، وصححه األلباين يف صحيح ٢٤٦٥حدثنا سويد، برقم :   الرتمذي، كتاب صفة القيامة، باب)١( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٥٠ – ٩٤٩، ويف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم ٢/٥٩٣الرتمذي، 

املنذري يف الرتغيب ، قال اإلمام ٤/٣١٩، واحلاكم، ٧٠٩، وابن حبان، رقم ٤/٤١٢  أمحد، )٢(
وقال األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب . رواه أمحد ورواته ثقات((: ٤٧٤٤والرتهيب، برقم 
 .٣٢٨٧ً وذكر له شاهدا يف األحاديث الصحيحة، برقم صحيح لغريه((: ٣٢٤٧عىل احلديث رقم 

يب والرتهيب، ، وصححه األلباين يف صحيح الرتغ٤/٣١٠ احلاكم وصححه ووافقه الذهبي، )٣(
 . من هذا الكتاب١٠٢ – ٨٧أحاديث يف الورع والزهد، ص : وينظر. ٣٢٤٨برقم 

 . من هذا الكتاب١٠٢-٨٧أحاديث يف الورع والزهد، ص :   ينظر)٤(
  ًأنا أول من يشفع يف اجلنة، وأكثر األنبياء تبعا((: r  مسلم، كتاب اإليامن، باب قول النبي )٥(

 .١٩٧، برقم ١/١٨٨
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١١٩ 
ًأنا أكثر األنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا r :ل رسول اهللا قا:  قالtوعنه 

 .)١(باب اجلنة أول من يقرع
 .r أمة محمد – ٢

نحن اآلخرون األولون r :قال رسول اهللا :  قالtعن أيب هريرة 
ُل من يدخل اجلنة، بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا يوم القيامة، ونحن أو

، فهذا يومهم ُوأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا اهللا ملا اختلفوا فيه من احلق
ًفاليوم لنا، وغدا لليهود، ) يوم اجلمعة: قال(الذي اختلفوا فيه، هدانا اهللا له 

 .)٢(وبعد غد للنصارى
 : الفقراء– ٣

يدخل الفقراء اجلنة قبل r :قال رسول اهللا :  قالtعن أيب هريرة 
يدخل فقراء : ويف لفظ للرتمذي. )٣( بخمسامئة عام، نصف يوماألغنياء

 .)٤(املسلمني اجلنة قبل األغنياء بنصف يوم وهو مخسامئة عام
وعن جابر بن عبداهللا   رسول اهللا قال:  قال r : يدخل

 .)٥(ًأغنيائهم بأربعني خريفا فقراء املسلمني قبل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ًأنا أول من يشفع يف اجلنة، وأكثر األنبياء تبعا((: rكتاب اإليامن، باب قول النبي ،  مسلم )١(
 .١٩٦، برقم ١/١٨٨

 .٨٥٥، برقم ٢/٥٨٥  مسلم، كتاب اجلمعة، باب هداية هذه األمة ليوم اجلمعة )٢(
قبل أغنيائهم،   أخرجه الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة )٣(

، وحسنه األلباين يف ٤١٢٢كتاب الزهد، باب منزلة الفقراء، برقم ، ، وابن ماجه٢٣٥٣برقم 
 .٢/٣٩٦، ويف صحيح ابن ماجه، ٢/٢٧٥صحيح الرتمذي، 

  الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم، برقم )٤(
 .قاحلديث الساب: ، وانظر٢٣٥٤

  الرتمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم، برقم )٥(
= 
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إن :  يقولrسمعت رسول اهللا :  قالوعن عبداهللا بن عمرو 
 . )١(ً خريفافقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إىل اجلنة بأربعني

أن الفقراء منهم من يسبق األغنياء : واجلمع بني احلديثني واهللا أعلم
ًبخمسامئة عام، ومنهم من يسبق بأربعني عاما، بحسب أحوال الفقراء 

وال يلزم من .  املوحدين بسبب أحواهلمكام يتأخر مكث العصاة، واألغنياء
سبق الفقراء يف الدخول ارتفاع منازهلم عليهم؛ بل قد يكون املتأخر أعىل 
َمنزلة وإن سبقه غريه يف الدخول، فالغني إذا حوسب عىل غناه فوجد قد  ِ ُ
شكر اهللا تعاىل فيه، وتقرب إليه بأنواع الرب، واخلري، والصدقة، واملعروف 

ن الفقري الذي سبقه يف الدخول، ومل يكن له تلك األعامل، كان أعىل درجة م
والسيام إذا شاركه الغني يف أعامله وزاد عليه فيها، واهللا ال يضيع أجر من 

السبق، والرفعة، وقد جيتمعان وينفردان، : فاملزية مزيتان. ًأحسن عمال
فيحصل لواحد السبق والرفعة، ويعدمهام آخر، وحيصل آلخر السبق دون 

فعة، وآلخر الرفعة دون السبق، وهذا بحسب املقتىض لألمرين أو الر
 .)٢(ألحدمها وعدمه وباهللا التوفيق

 .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣ – ٧/١٨حتفة األحوذي، : ، وانظر٢/٢٧٥صحيح الرتمذي، : ، وانظر٢٣٥٥ =
 .٢٩٧٩، برقم ٤/٢٢٨٥،   مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر)١(
 .١٣٤حادي األرواح إىل بالد األفراح لإلمام ابن القيم، ص :   انظر)٢(



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

١٢١ 
 
 
 
 
 



 صدقة التطوع في اإلسالم

 

١٢٢ 








 .فهـــرس اآليـــات القرآنيـــة-١
ــة  -٢ ــث النبوي ــرس األحادي  . فه
 .فهـــــــرس اآلثــــــار-٣
ــرح ال-٤ ــرس شـ ــب فهـ  غريـ
ــع-٥ ــصادر والمراج ــرس الم  . فه
ــوعات -٦ ــرس الموضــ  .فهــ

 
 
 



  فهرس اآليات القرآنية-١

 

١٢٣ 

  فهرس اآليات القرآنية-١
 الصفحة رقمها اآلية 

 
 ٢٦ ٨٣ ].. اللَّهوِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإسراِئيَل ال تَعبدون ِإالّ[ -١
 ٢٦ ١٧٧ ].......امىوَآتَى الْماَل علَى حبِه ذَِوي الْقُربى والْيتَ[ -٢
٣- ]لَه رخَي وا فَهرخَي عتَطَو ن٦ ١٨٤ ]....................فَم 
٤- ]ِسِنينحالْم ِحبي اللَّه ِسنُوا ِإنَأح١٣ ١٩٥ ].................و 
 ٢٥ ٢١٥ ]...قُْل ما َأنْفَقْتُم ِمن خَيٍر فَِللْواِلديِن واَألقْرِبين والْيتَامى[ -٥
 ٨٥ ٢٤٥ ].............من ذَا الَِّذي يقِْرض اللَّه قَرضا حسنًا[ -٦
٧- ]ِل َأنقَب ِمن قْنَاكُمزا رنُوا َأنِْفقُوا ِممَآم ا الَِّذينها َأي١٨ ٢٥٤ ]ي 
٨- ]بثَِل حِبيِل اللَِّه كَمِفي س مالَهوَأم نِْفقُوني ثَُل الَِّذين١٤ ٢٦١ ]...ٍةم 
٩- ]ونتِْبعال ي ِبيِل اللَِّه ثُمِفي س مالَهوَأم نِْفقُوني ٧٥ ٢٦٣-٢٦٢ ]الَِّذين 
 ٧٥، ٧٤ ٢٦٤ ].....كَالَِّذي ينِْفقُ مالَه ِرَئاء النَّاِس وال يْؤِمن ِباللَِّه[ -١٠
١١- ]م ِتغَاءاب مالَهوَأم نِْفقُوني ثَُل الَِّذينماِة اللَِّهوض٣٠ ٢٦٥ ]...ر 
 ٧٥ ٢٦٦ ]...َأيود َأحدكُم َأن تَكُون لَه جنَّةٌ ِمن نَِخيٍل وَأعنَاٍب[ -١٢
١٣- ]تُمبا كَساِت مبطَي نُوا َأنِْفقُوا ِمنَآم ا الَِّذينها َأي٤٤ ٢٦٧ ]...ي 
 ٤١ ٢٧١ ]...خْفُوها وتُْؤتُوهاِإن تُبدوا الصدقَاِت فَِنِعما ِهي وِإن تُ[ -١٤
 ٣٠ ٢٧٢ ]... ابِتغَاءوما تُنِْفقُوا ِمن خَيٍر فََألنْفُِسكُم وما تُنِْفقُون ِإالّ[ -١٥
 ١٠٤ ٢٧٣ ]..........................ال يسَألُون النَّاس إلحافاًَ[ -١٦
 ١٤ ٢٧٤ ]هاِر ِسرا وعالِنيةًالَِّذين ينِْفقُون َأموالَهم ِباللَّيِل والنَّ[ -١٧
 ١٣ ٢٧٦ ]...........ويرِبي الصدقَاِت واللَّه ال يِحب كُلَّ كَفَّاٍر َأِثيٍم[ -١٨
 ١٣ ٢٧٦ ]....يمحقُ اللَّه الربا ويرِبي الصدقَاِت يمحقُ اللَّه الربا ويرِبي[ -١٩

 
٢٠- ]و اِبِرينالصنِْفِقينالْمو الْقَاِنِتينو اِدِقين٦٦ ١٧ ].........الص 
٢١- ]نَةً يسةً حشَفَاع شْفَعي نا مِمنْه نَِصيب لَه ٨٨ ٨٥ ]....كُن 
 ٤٤ ٩٢ ].لَن تَنَالُوا الِْبر حتَّى تُنِْفقُوا ِمما تُِحبون وما تُنِْفقُوا[ -٢٢
 ٦٦ ١٣٤ ].... السراِء والضراِء والْكَاِظِمينالَِّذين ينِْفقُون ِفي[ -٢٣
٢٤- ]ِليمِبِه ع اللَّه ٍء فَِإنشَي ا تُنِْفقُوا ِمنم٨٦، ٢٣ ٩٢ ]...........و 

 
 ٣٧ ١ ]...يا َأيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَِّذي خَلَقَكُم ِمن نَفٍْس[ -٢٥
 ٧٤ ٣٩-٣٨ ].قُون َأموالَهم ِرَئاء النَّاِس وال يْؤِمنُونوالَِّذين ينِْف[ -٢٦
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 ٣٠ ١١٤ ]... من َأمر ِبصدقٍَةال خَير ِفي كَِثيٍر ِمن نَجواهم ِإالّ[ -٢٧
٢٨- ]وهِللَِّه و ههجو لَمَأس نِدينًا ِمم نسَأح نم٢٩ ١٢٥ ].......و 

 
٢٩- ]ضَأقْرنًاوسا حضقَر اللَّه ٨٥ ١٢ ].......................تُم 
٣٠- ]ْؤِمِنينم كُنْتُم كَّلُوا ِإنلَى اللَِّه فَتَوع١٠٤ ٢٣ ]..............و 

 
 ١١٤ ٣٢ ] لَِعب ولَهو ولَلدار اَآلِخرةُ خَيروما الْحياةُ الدنْيا ِإالّ[ -٣١
٣٢- ]قُْل ِإنباِتي ِللَِّه رممو اييحمِكي ونُسالِتي و٢٩ ١٦٣-١٦٢ ].. ص 

 
 ٦٥ ٤-٢ ]..ِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَتْ قُلُوبهم وِإذَا[ -٣٣
٣٤- ]كُمفَّ ِإلَيوِبيِل اللَِّه يٍء ِفي سشَي ا تُنِْفقُوا ِمنم٨٦ ٦٠ ]....و 

 
الَِّذين يلِْمزون الْمطَّوِعين ِمن الْمْؤِمِنين ِفي [ -٣٥

مهدهِإلَّا ج ونِجدلَا ي الَِّذينقَاِت ودالص[ 
٣٩ ٣٩ 

 ٣٨ ٧٩ ]........الَِّذين يلِْمزون الْمطَّوِعين ِمن الْمْؤِمِنين ِفي[ -٣٦
 ٦٦ ٩٢ ].... يِجدوا ماهم تَِفيض ِمن الدمِع حزنًا َأالّتَولَّوا وَأعينُ[ -٣٧
٣٨- ]ونقْطَعال يةً وال كَِبيرةً وِغيرنَفَقَةً ص نِْفقُونال ي٣٠ ١٢١ ]...و 
٣٩- ]ِسِنينحالْم رَأج ِضيعال ي اللَّه ١٣ ١٢٠ ]..................ِإن 

 
 ١١٤، ٥٢ ٢٤ ]....لْحياِة الدنْيا كَماٍء َأنْزلْنَاه ِمن السماِءِإنَّما مثَُل ا[ -٤٠

 
٤١- ]ِقيندتَصِزي الْمجي اللَّه نَا ِإنلَيقْ عدتَص١٣، ٥ ٨٨ ].........و 

 
 ٤١ ٢٢ ]..والَِّذين صبروا ابِتغَاء وجِه ربِهم وَأقَاموا الصالةَ[ -٤٢
٤٣-    
 ٤١، ١٧ ٣١ ]قُْل ِلِعباِدي الَِّذين َآمنُوا يِقيموا الصالةَ وينِْفقُوا ِمما[ -٤٤

 
 ٥٦ ٣٠-٢٦ ]..وَآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكين وابن السِبيِل وال[ -٤٥
 ٤٢ ٧٥ ].. ال يقِْدر علَى شَيٍء عبدا مملُوكًاضرب اللَّه مثَالً[ -٤٦
 ٢٦ ٩٠ ].ِإن اللَّه يْأمر ِبالْعدِل والِْإحساِن وِإيتَاِء ِذي الْقُربى[ -٤٧

 
 ٢٦ ٢٦ ]..وَآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكين وابن السِبيِل وال[ -٤٨
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 ١١٤، ٥٢ ٤٦-٤٥ ]...الْحياِة الدنْيا كَماٍء َأنْزلْنَاه ِمنواضِرب لَهم مثََل [ -٤٩

 
٥٠- ]خِْبِتينشِِّر الْمبو*مهِجلَتْ قُلُوبو اللَّه ِإذَا ذُِكر ٦٦ ٣٥-٣٤ ]......الَِّذين 

 
٥١- ]وا وقْتُري لَمِرفُوا وسي ِإذَا َأنْفَقُوا لَم الَِّذينونيب ٥٥ ٦٧ ]كَان 

 
٥٢- ]نِْفقُوني مقْنَاهزا رِممَئةَ وينَِة السسِبالْح ونءردي٦٦ ٥٤ ]و 
 ١١٤ ٦٠ ].وما ُأوِتيتُم ِمن شَيٍء فَمتَاع الْحياِة الدنْيا وِزينَتُها[ -٥٣
٥٤- ]كِإلَي اللَّه نسا َأحكَم ِسنَأح١٥ ٧٧ ].....................و 
 ١١٤ ٨٣ ]...ِذين ال يِريدون علُواِتلْك الدار اَآلِخرةُ نَجعلُها ِللَّ[ -٥٥
 ١١٤ ٨٨ ] وجهه لَه الْحكْم وِإلَيِه تُرجعونكُلُّ شَيٍء هاِلك ِإالّ[ -٥٦
٥٧-    
لَهو ولَِعب وِإن الدار  وما هِذِه الْحياةُ الدنْيا ِإالّ[ -٥٨

ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالْح ةَ لَِهياَآلِخر[ 
١١٥ ٦٤ 

 
٥٩- ] ِبيِل ذَِلكالس نابو ِكينالِْمسو قَّهى حبفََآِت ذَا الْقُر

 ]نخَير ِللَِّذين يِريدون وجه اللَِّه وُأولَِئك هم الْمفِْلحو
٢٦ ٣٨ 

٦٠- ]و ِعنْدبراِل النَّاِس فَال يوِفي َأم وبرا ِليِرب ِمن تُما َآتَيم١٣ ٣٩ ]و 
٦١-    
٦٢- ]نِْفقُوني مقْنَاهزا رِمما وعطَمفًا وخَو مهبر ونعد٦٦ ١٦ ]ي 

 
 ٥ ٣٥ ]........................والْمتَصدِقين والْمتَصدقَاِت[ -٦٣

 
٦٤- ]اِزِقينالر رخَي وهو خِْلفُهي وٍء فَهشَي ِمن ا َأنْفَقْتُمم١٠ ٣٩ ]...و 

 
 ٤٢، ٣٠ ٣٠-٢٩ ]ِإن الَِّذين يتْلُون ِكتَاب اللَِّه وَأقَاموا الصلَاةَ وَأنْفَقُوا[ -٦٥

 
٦٦- ]ِإالَّو نوزا تُجما كُنْتُم٩٢ ٣٩ ]........................... م 

 
٦٧- ]ةَ ِهياَآلِخر ِإنو تَاعا منْياةُ الديِذِه الْحا هِم ِإنَّما قَو١١٥ ٣٩ ]....ي 

 
 ٥٣ ٢٠ ].......................من كَان يِريد حرثَ اَآلِخرِة[ -٦٨
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٦٩- ]ا ِعنْدما ونْياِة الديالْح تَاعٍء فَمشَي ِمن ا ُأوِتيتُم١١٤ ٣٦ ].فَم 
٧٠- ]نِْفقُوني مقْنَاهزا رِممو منَهيى بشُور مهرَأم٦٦ ٣٨ ]...........و 

 
٧١- ]لْنَا ِلمعةً لَجاِحدةً وُأم النَّاس كُوني ال َأنلَووكْفُري ١١٣ ٣٥-٣٣ ]ن 

 
٧٢- ]ِبيِل اللَِّه فَِمنْكُمِلتُنِْفقُوا ِفي س نوعُؤالِء تُده ا َأنْتُم٨٦ ٣٨ ]ه 

 
 ١٠٠ ٣٩ ]................... ما سعىوَأن لَيس ِلِإلنْساِن ِإالَّ[ -٧٣

 
 ١١٥ ٢٧-٢٦ ]....قَى وجه ربك ذُو الْجلَاِلويب*كُلُّ من علَيها فَاٍن[ -٧٤

 
 ٥ ١٨ ]...........................الْمصدِقين والْمصدقَاِت[ -٧٥
٧٦- ]تَفَاخُرِزينَةٌ وو ولَهو ا لَِعبنْياةُ الديا الْحوا َأنَّملَم١١٥، ٥٢ ٢٠ ]اع 
 ٨٨ ٢٨ ]...........................................بِكفْلَيِن[ -٧٧

 
٧٨- ]ونفِْلحالْم مه نَفِْسِه فَُأولَِئك وقَ شُحي نم٩ ٩ ]........و 
 ٣٧ ١٨ ]....يا َأيها الَِّذين َآمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنْظُر نَفْس ما[ -٧٩

 
٨٠- ]ا رم َأنِْفقُوا ِمنوكُمدَأح ْأِتيي ِل َأنقَب ِمن قْنَاكُم١٨ ١٠ ]...ز 

 
٨١- ]ونفِْلحالْم مه نَفِْسِه فَُأولَِئك وقَ شُحي نم٧٩ ١٦ ]........و 
٨٢- ]غِْفريو لَكُم اِعفْهضنًا يسا حضقَر وا اللَّهتُقِْرض ٨٦ ١٧ ].ِإن 

 
٨٣- ]ي نموهبسح ولَى اللَِّه فَهكَّْل ع١٠٤ ٣ ].................تَو 

 
 ٥٦ ٩-٨ ] ..*ويطِْعمون الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينًا ويِتيما وَأِسيرا[ -٨٤

 
 ٩٢، ٥٦ ١٦-١١ ].*فَك رقَبٍة*وما َأدراك ما الْعقَبةُ*فَال اقْتَحم الْعقَبةَ[ -٨٥

 
 ٩٧ ٢١-١٧ ]...وما َألحٍد*الَِّذي يْؤِتي مالَه يتَزكَّى*وسيجنَّبها اَألتْقَى[ -٨٦

 
٨٧- ]هرا يرٍة خَيْل ِمثْقَاَل ذَرمعي نْل ِمثْقَاَل*فَممعي نم٩١ ٨-٧ ].و 

 
 ٥٠ ٢-١ ].................حتَّى زرتُم الْمقَاِبر*اثُرَألْهاكُم التَّكَ[ -٨٨
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  فهرس األحاديث النبوية-٢
                              الصفحة                 طرف الحديث                 

 ٢٧.ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فَضَل شيء فألهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي -١
 ٦٩.......................................................اعدلوا بين أوالدكماتقوا اهللا و -٢
 ٣٤................................اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة -٣
 ١١٨من أنت؟ فأقول محمد، فيقول آتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح، فيقول الخازن -٤
 ٥٩.إدخالك السرور على مؤمن؛ أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة -٥
 ٨٢.،أجرها، وله مثله، وللخازن مثلر مفسدة، لها إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غي -٦
 ٣١....................................إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة -٧
 ٣٢.......................إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة -٨
 ٨١.....ولزوجها، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت -٩
 ٨٣..................................................هاإذا تصدقت المرأة من طعام زوج -١٠
 ٦٥...من صدقٍة جارية، أو علٍم ينتفع به إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث -١١
 ١٠٥إذا نظر أحدكم إلى من فُضل عليه في المال والخَلِْق، فلينظر إلى من هو أسفل منه -١٢
 ٧١.أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حالل كان له -١٣
 ١٠.أنفق منذ خلق السموات واألرض؟؛ فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشهأرأيتم ما  -١٤
 ٦٣....أربعون خصلة أعالها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها -١٥
 ٨٨.....................................................أسلمت على ما أسلفت من خير -١٦
 ٨٧................................اشفعوا تؤجروا، ويقضي اهللا على لسان نبيه ما شاء -١٧
 ٤٩.........................................بشيءأظنُّكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء  -١٨
 ١٠٣.....................................................................اعقلها وتوكل -١٩
 ٩٥.....................................................أغالها ثمناً، وأنفسها عند أهلها -٢٠
 ٢١......أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى -٢١
 ١٧...............................................أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح -٢٢
 ٢٦.....دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته أفضل ديناٍر ينفقه الرجل -٢٣
 ٧٣....؟ن به من بعدكم، وال يكون أحدمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، وتسبقوأفال أعل -٢٤
 ١٠٨...............................................أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها -٢٥
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 طرف الحديث                                                الصفحة               

 ١١٠.....................................................أال أخبركم بخير الناس منزالً؟ -٢٦
 ٥٣.........إال ذكر اهللا، وما وااله، وعالم، أو متعلمأال إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها  -٢٧
 ١٠٨..........................إال أن يسأل الرجل ذا سلطاٍن، أو في أمر ال يجد منه بدا -٢٨
 ١٠٧...........................................................أال تبايعون رسول اهللا؟ -٢٩
 ٦٢...............أال رجل يمنع أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعسٍّ، إن أجرها لعظيم -٣٠
 ٢٧......................................................................ألك مال غيره؟ -٣١
 ٦٣..................ه من أن يأخذ عليها أجراً معلوماًأما إنه لو منحها إياه كان خيراً ل -٣٢
 ٢٢ح.............................................أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك  -٣٣
 ٢٨......................................أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك -٣٤
 ١٠٠............................إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه -٣٥
 ٥٠.........................إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج اهللا لكم من بركات األرض -٣٦
 ٢٢.............وصلة، صدقة على ذي الرحم اثنتانإن الصدقة على المسكين صدقة، و -٣٧
 ٥٨يا رب كيف أعودك ؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني، قال  يقول يوم القيامةUإن اهللا  -٣٨
 ٦٧.....................إن اهللا تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم -٣٩
 ٥٣...........صدرك غنى وأسد فقرك،يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أمأل  إن اهللا تعالى يقول -٤٠
 ٣٧، ٨......................... قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النارإن اهللا -٤١
 ٣٢....إن اهللا كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا -٤٢
 ١٠٥....إال أن يسأل الرجل سلطاناً، أو في أمر ال، إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه -٤٣
 ٥١.............. شيء يجعله في هذا الترابإن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إال في -٤٤
 ٦٠..فنزعت، إن امرأة بغيا رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئٍر قد أدلع لسانه من العطش -٤٥
 ١٨.تخشى الفقر، وتأمل الغنى، وال تمهل حتى إذا بلغت، أن تصدق وأنت صحيح شحيح -٤٦
 ١٠٠........، وأظنها لو تكلمت تصدقت]ولم تُوِص[إن أمي افتلتت نفسها  أن رجالً قال -٤٧
 ١٠١..............ا توفيت أمه وهو غائب عنه–  أخا بني ساعدة-أن سعد بن عبادة   -٤٨
 ٦٤................................................إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها -٤٩
 ٤٣، ١٥.............................................إن صدقة السر تطفئ غضب الرب -٥٠
 ٨....................................................إن ظل المؤمن يوم القيامة صدقته -٥١
 ١٢٠.......إن فقراء المهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً -٥٢
 ٥٧........طنها من ظاهرها، أعدها اهللارفاً يرى ظاهرها من باطنها، وباإن في الجنة غُ -٥٣



  فهرس األحاديث النبوية-٢

 

١٢٩ 
 طرف الحديث                                                الصفحة               

 ٥٩....سمة، وفُك الرقبة، فإن لمأعتق النّ إن كنت أقْصرتَ الخطبة لقد أعرضت المسألة -٥٤
٥٥- ٣٥.................اه إال ظلفاً محرقاً فادفعيه إليه في يدهإن لم تجدي له شيئاً تعطينه إي 
 ٧٠.....إن مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قَيئه -٥٦
 ٥٠.لمن أعطى منه المسكين واليتيم، إن هذا المال خِضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو -٥٧
 ٥٠.....م المعونة هو،من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنع... إن هذا المال خَِضرةٌ حلوةٌ -٥٨
 ٦٤..............................................تجاوزوا عن عبدي، أنا أحق بذلك منك -٥٩
 ١١٩....................أنا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة -٦٠
 ٢٨.......................................................................أنت أبصر به -٦١
 ١٠٥..........وال تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ، انظروا إلى من هو أسفل منكم -٦٢
 ١٠........................................................أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك -٦٣
 ٤٥...................ي اهللا عليك، وال توعي فيوعي اهللا عليكأنفقي، وال تحصي فيحص -٦٤
 ٣١.إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا إال أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك -٦٥
 ٣٠.................................................................إنما األعمال بالنيات -٦٦
 ٣١......عبٍد رزقه اهللا ماالً وعلماً، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه إنما الدنيا ألربعة نفٍر -٦٧
 ٧١..........على ستين وثالثمائة مفصل، فمن كبر اهللا،إنه خلق كل إنسان من بني آدم  -٦٨
 ٨٩.................................................................إنها قد بلغت مِحلَّها -٦٩
 ٨٩....................إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخِّلوني فلست بباخل -٧٠
 ٧..............أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صالته، فإن كان أتمها كتبت له تامة -٧١
 ٧١...، وكل تكبيرة صدقةأوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة -٧٢
 ٥٥.................................................أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ -٧٣
 ١١٧......................................................أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ -٧٤
 ٩٥......نار، يجزىء كل عضٍو منهأيما امرئ مسلٍم أعتق امرًأ مسلماً كان فكاكه من ال -٧٥
 ٩٥.........................................................إيمان باهللا وجهاد في سبيله -٧٦
 ٢٠..............................إيمان ال شك فيه، وجهاد ال غلول فيه، وحجة مبرورة -٧٧
 ٤٥، ٢٣...............................................ذلك مال رابح، رابحبخ ذلك مال  -٧٨
 ٥٥.................................................................بِقي كُلُّها غَير كَِتِفها -٧٩
 ١٠...أسِق حديقة فالن، فتنحى ذلك بينما رجل بفالة من األرض فسمع صوتاً في سحابة -٨٠
 ٥٩....بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا  -٨١
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 ٩٨............................................................تبيعنيها بعين في الجنة؟ -٨٢
 ٢٨...............................................................تصدق به على نفسك -٨٣
 ٧٦.....تصدقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئتنا بها باألمس، -٨٤
 ٤٥................................................تصدقي، وال توعي فيوعي اهللا عليك -٨٥
 ٥٨...........................تطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف -٨٦
 ٧٧...ذ كبدها أمثال األسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقولتقيء األرض أفال -٨٧
 ٦٤....كنت أعملت من الخير شيئاً؟ قال تلقت المالئكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا -٨٨
 ١١٣... وما في رفي من شيء يأكله ذو كبٍد إال شطر شعير في رفٍّ،rتوفي رسول اهللا  -٨٩
 ٣١.........................................ثالث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه -٩٠
 ٩٤.......المجاهد في سبيل اهللا، والمكاتب الذي يريد األداء، ثالثة حق على اهللا عونهم -٩١
 ٧٥........ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم، وال يزكيهم، ولهم عذاب أليم -٩٢
 ٦٧........إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة الثلث والثلث كثير -٩٣
 ٦٧...... من أن تذرهم عالة يتكففونرثتك أغنياء خيرالثلث والثلث كثير، إنك إن تذر و -٩٤
 ٤٣.................الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة -٩٥
 ٢٠.........................................................جهد المقلِّ، وابدأ بمن تعول -٩٦
 ٣٢.......................................................................حبسهم العذر -٩٧
 ١١٨...............................حالوة الدنيا مرةُ اآلخرة، ومرةُ الدنيا حالوة اآلخرة -٩٨
 ٨١..فيدفعه إلى الذي،  ُأمر به كامالً، موفَّراً طيباً بهالخازن المسلم، األمين الذي ينفذ ما -٩٩
 ١١٥......................................... ولم يشبع من خبز الشعير rخرج النبي  -١٠٠
 ٢١.................................وابدأ بمن تعول خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى -١٠١
 ٦٢.....الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوباً -١٠٢
 ١٢٠، ١١٢...........................................الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر -١٠٣
 ٢٧..دينار أنفقته في سبيل اهللا، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين -١٠٤
 ٣٩....................شيئاً من ِتبٍر عندنا، فكرهت أن يحبسني] وأنا في الصالة[ذكرت  -١٠٥
 ١١٢...............................رب أشعث مدفوع باألبواب، لو أقسم على اهللا ألبره -١٠٦
 ٤٣ح.............................................................رجل آتاه اهللا القرآن  -١٠٧
 ٢٠.به، ورجل له ماٌل كثير فأخذ من عرِض مالهرجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق  -١٠٨
 ١١٠؟زل شرور الناس، وأخبركمرجل معتزل في شعب يقيم الصالة، ويؤتي الزكاة، ويعت -١٠٩
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 ٨٥.....وكالقائم به قال وأحس–الساعي على األرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اهللا  -١١٠
 ٨٥.....الساعي على األرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل اهللا، أو القائم الليل الصائم -١١١
 ٢٠..........................................................سبق درهم مائة ألف درهم -١١٢
 ١٦..........................................................................سقي الماء -١١٣
 ٢٤.........................صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم -١١٤
 ١٥......صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة -١١٥
 ٦٩.......................................د في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قَيئِهالعائ -١١٦
 ٦٠...عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار ال هي أطعمتها وسقتها -١١٧
 ٦٠....عذِّبت امرأة في هرة لم تطعهما ولم تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش األرض -١١٨
 ١٠٧.وتطيعوا] معواوتس[والصلوات الخمس، ، على أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً -١١٩
 ١٦..............................................................على ذي الرحم الكاِشح -١٢٠
 ٧١................................................................على كل مسلم صدقة -١٢١
 ٦٠.....غُِفر المرأٍة موِمسٍة مرت بكلب على رأس ركي كاد يقتله العطش، فنزعت خفها -١٢٢
 ٤٩......فأبشروا وأملُوا ما يسركم، فواهللا ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن -١٢٣
 ٧٤........................... من عملك شيئاًفإن اهللا لن يترك، فاعمل من وراء البحار -١٢٤
 ٥٥................................................فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخَّر -١٢٥
 ٧.............في أهله، وولده، وجاره، تكفرها الصالة، والصوم، والصدقة، فتنة الرجل -١٢٦
 ٦٤..........................................فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور -١٢٧
 ٥٦...................  وأطعموا الجائع، وعودوا المريض– يعني األسير –فكُّوا العاني  -١٢٨
 ٥٠...كم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطتفواهللا ال الفقر أخشى علي -١٢٩
 ١١٧.........................................فواهللا للدنيا أهون على اهللا من هذا عليكم -١٣٠
 ٧٣........في اإلنسان ثالثمائة وستون مفصالً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة -١٣١
 ٧٥...يأنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمالً أشرك معي فيه غير قال اهللا تعالى -١٣٢
 ٧٩....عها في يد زانية، فأصبحوان الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضألتصدق قال رجل -١٣٣
 ١١٧، ١٠٣.........................وقنَّعه اهللا بما آتاه، قد أفلح من أسلم، ورِزق كفافاً -١٣٤
 ٤٧..........................طول الحياة، وحب المال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين -١٣٥
 ٨٤....................................كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة -١٣٦
 ٩٠..... ما يكون في رمضان حين يلقاهأجود] كان[و] خيربال[ أجود الناس rكان النبي  -١٣٧
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 ١١٧................................... من أدم وحشوه ليف rكان فراش رسول اهللا  -١٣٨
 ٢٧.........................................كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته -١٣٩
 ٢٧................................................كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت -١٤٠
 ٨.......................................امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناسكل  -١٤١
 ٧٢.تعدل بين اثنين صدقة كل سالمى  من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس -١٤٢
 ٦١....................................................................كلُّ قرض صدقة -١٤٣
 ٧٠..................................................................كل معروف صدقة -١٤٤
 ٣٧....فجاء قوم حفاةٌ، عراةٌ مجتابي النمار  في صدر النهار، قالrكنا عند رسول اهللا  -١٤٥
 ٨٩.....داء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي وعليه رrكنت أمشي مع رسول اهللا  -١٤٦
 ٩٤................أعتق النسمة، وفك الرقبة لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة -١٤٧
 ٨٧.........................................................ال تبتعه وال تعد في صدقتك -١٤٨
 ٤٥.........................................................ال تحصي فيحصي اهللا عليك -١٤٩
 ٣٥.........................ال تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلٍْق -١٥٠
 ٨٣........ وال تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه،ال تصم المرأة وبعلها شاهد إال بإذنه، -١٥١
 ٧٦......................................ال تقبل صالة بغير طهور، وال صدقة من غلول -١٥٢
 ٧٦......ال تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فال يجد -١٥٣
 ٤٥....................................ال توعي فيوعي اهللا عليك، ارضخي ما استطعِت -١٥٤
 ٤٦، ٤٥..........................................................ال توكي فيوكى عليك -١٥٥
 ٤٥...............................................................ال توكي فيوكى عليك -١٥٦
 ٤٣....رجل آتاه اهللا القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، حسد إال في اثنتينال  -١٥٧
 ١٢................... لجاره ما يحب لنفسه– أو قال –ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه  -١٥٨
 ١٤................................................ال يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب -١٥٩
 ٧٠.....اإال الوالد فيم، ال يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية أو يهب الهبة ثم يرجع فيها -١٦٠
 ١٢......................................................حم اهللا من ال يرحم الناس يرال -١٦١
 ١٠٦ألن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف اهللا بها وجهه -١٦٢
 ٩........................................................................لعلك تُرزق به -١٦٣
 ٣٢.لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، وال أنفقتم من نفقة، وال قطعتم من واٍد،ا -١٦٤
 ١٥.....................................لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقٍة كلها مخطومة -١٦٥
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 ٨١..........................................لك ما نويتَ يا يزيد، ولك ما أخذتَ يا معن -١٦٦
 ١١٧....................................................اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً -١٦٧
 ٨٥........................................اليتيم والمرأة اللهم إني ُأحرج حق الضعيفين -١٦٨
 ٤٤............................................................اللهم بارك فيه وفي إبله -١٦٩
 ٤٤...................................................... في إبلهاللهم ال تبارك فيه وال -١٧٠
 ٢٥...............................................أجر القرابة وأجر الصدقة لهما أجران -١٧١
 ٢٤...............................................لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم ألجرك -١٧٢
 ١٠٣....الطير، تغدو خماصاًلو أنكم كنتم توكلون على اهللا حقَّ توكله لرزقكم كما يرزق  -١٧٣
 ٣٦..............................لو دعيت إلى كُراٍع ألجبت، ولو ُأهدي إلي كُراع لقبلت -١٧٤
 ٤٤...ذه الصدقة يأكل حشفاًإن رب ه ب منها وقاللو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطي -١٧٥
 ٤٧..لو كان البن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يمأل فاه إال التراب، -١٧٦
 ٤٨.......لو كان البن آدم واديان من مال البتغى وادياً ثالثاً، وال يمأل جوف ابن آدم إال -١٧٧
 ١١٦، ٤٠....الث وعندي منه شيء،لي ثلو كان لي مثل ُأحٍد ذهباً ما يسرني أال يمر ع -١٧٨
 ٥٤............لو كانت الدنيا تعدل عند اهللا جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء -١٧٩
 ٧٦........ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقته من الذهب ثم ال يجد أحداً -١٨٠
 ١٠٤............................ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس -١٨١
 ١٠٤.....................رده اللقمة واللقمتانليس المسكين الذي يطوف على الناس فت -١٨٢
 ٧٠............ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته، كالكلب يقيء ثم يرجع في قَيئه -١٨٣
 ٩٧....................................................................ما أبقيت ألهلك؟ -١٨٤
 ٥٨.............................ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إال دخل الجنة -١٨٥
 ٤٠....،إال ديناراً أرصده، نه دينارما أحب أن ُأحداً ذاك عندي ذهب أمسي ثالثة عندي م -١٨٦
 ٩١..........................إال هذه اآلية الفاذَّة الجامعة، علي في الحمر شيءما أنزل  -١٨٧
 ١١١ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف وال سائل، فخذه، وما ال فال تتبعه نفسك -١٨٨
 ٦٧..يت لليلتين إال ووصيته مكتوبةما حقُّ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يب -١٨٩
١٩٠- ٩١..............................ثهما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيور 
 ١١٦..................................ما شبع آل محمد من طعام ثالثة أيام حتى قبض -١٩١
 ٩٩...............................................ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم؟ -١٩٢
 ١١٦...ب سار في يوم صائف فاستظل تحتما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إال كراك -١٩٣
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 ٩٠........................... العمل الصالح فيها أحب إلى اهللا من هذه األيامما من أيام -١٩٤
 ٩١....ما من صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها إال إذا كان يوم القيامة صفحت -١٩٥
 ٦١....سان، أو بهيمة إال كانما من مسلم يغرس غرساً أو زرعاً، فيأكل منه طير أو إن -١٩٦
 ٦٢......................ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إال كان كصدقتها مرة -١٩٧
 ١١..اللهم أعط منفقاً خلفاً، ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملَكان ينزالن، فيقول أحدهما -١٩٨
 ٣٤......]وال حجاب يحجبه[ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان  -١٩٩
 ٣١....ما نقص ماُل عبٍد من صدقٍة، وال ظُِلم عبد مظلمةً فصبر عليها إال زاده اهللا عزا، -٢٠٠
 ١٠....ا، وما تواضع أحد هللا إالت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبداً بعفٍو إال عزما نقص -٢٠١
 ١٠٥.....ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم -٢٠٢
 ١٠٣ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه اهللا، ومن يستغِن يغنه، -٢٠٣
 ٥٤..................... في ثالثين صاعاً من شعي ودرعه مرهونة عند يهوديrمات  -٢٠٤
 ٩١................................مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنَّه -٢٠٥
 ٧٧.....رجلين عليهما جبتانكمثل ] وفي رواية البخيل والمتصدق[مثل البخيل والمنفق  -٢٠٦
 ١٩...................مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعدما يشبع -٢٠٧
 ١٠٦.ء أبقى على وجهه ومن شاء تركالمسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شا -٢٠٨
 ٧٥..............................المسبل إزاره، والمنَّان، والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب -٢٠٩
 ١٠٩.................ملعون من سأل بوجه اهللا وملعون من سئل بوجه اهللا فمنع سائله -٢١٠
 ٨...................من ابتُلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار -٢١١
 ١١٨...دنياه، فآثروا ما يبقى علىرته أضر بمن أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخ -٢١٢
 ٢٢ح.......................................من أخذ أموال الناس يريد إتالفها أتلفه اهللا  -٢١٣
 ١٠٩، ومن صنعمن استعاذ باهللا فأعيذوه، ومن سأل باهللا فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه -٢١٤
 ١٠٨من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها باهللا أوشك اهللا له بالغنى -٢١٥
 ٥٨......فمن اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال. أنا بح اليوم منكم صائماً؟ قال أبو بكرمن أص -٢١٦
 ١٠٢..من أصبح منكم آمناً في سربه معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما أحيزت -٢١٧
 ٩٤.من أعتق رقبة مسلمة أعتق اهللا بكل عضٍو منه عضواً من النار، حتى فرجه بفرجه -٢١٨
 ٦٤قبل أن يحلَّ الدين، فإذا حل الدين فأنظره بعد ذلكمن أنظر معسراً فله كل يوم صدقة  -٢١٩
 ٨٣...فمن كان يا عبداهللا هذا خير من أنفق زوجين في سبيل اهللا نودي من أبواب الجنة -٢٢٠
 ١٤من تصدق بعدل تمرة، من كسب طيب وال يقبل اهللا إال الطيب، فإن اهللا يتقبلها بيمينه -٢٢١
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 ١٠٠..................................................من جهز جيش العسرة فله الجنة -٢٢٢
 ٩٨........................................................من حفر بئر رومة فله الجنة -٢٢٣
 ٧٤................................................من دل على خير فله مثل أجر فاعله -٢٢٤
 ١٠٥..............من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو يستكثر -٢٢٥
 ٦٣.......ن معسر، أو يضع عنهمن سره أن ينجيه اهللا من كرب يوم القيامة فلينفِّس ع -٢٢٦
 ٤٢، ٣٨.من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن -٢٢٧
 ١١٧..ع له شمله، وأتته الدنيا وهيمن كانت اآلخرة همه جعل اهللا غناه في قلبه، وجم -٢٢٨
 ٥٣. يأته من الدنيامن كانت الدنيا همه فَرق اهللا عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم -٢٢٩
 ٦٢.....................صبوحها وغبوقها وراحت بصدقة، من منح منيحة غدت بصدقة -٢٣٠
 ٦١..................من منح منيحةَ لبٍن أو وِرق، أو هدى زقاقاً كان له ِمثل ِعتِق رقبٍة -٢٣١
 ١٢..عنه كربة من كرب يوم القيامةمن نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس اهللا  -٢٣٢
 ٩٨........خير له منها في الجنةمن يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دالء المسلمين ب -٢٣٣
 ٩٩...............من يشتري بقعة آل فالن فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة -٢٣٤
 ١٠٧............................من يكفل لي أن ال يسأل الناس شيئاً وأتكفَُّل له بالجنة؟ -٢٣٥
 ١١٩....خل الجنة، بيد أنهم ُأوتوانحن اآلخرون األولون يوم القيامة، ونحن أول من يد -٢٣٦
 ٧٣.يء تُنحيه عن الطريق؛ فإن لم تجد فركعتا الضحىالنخاعةُ في المسجد تدفنها، والش -٢٣٧
 ٥١.....................................................نعم المال الصالح للمرء الصالح -٢٣٨
 ٢٨...................................................نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم -٢٣٩
 ٢٩......................................................................نعم، صلي أمِك -٢٤٠
 ٨٢..........................................................نعم، واألجر بينكما نصفان -٢٤١
 ٢٥.........................................أجر القرابة وأجر الصدقة نعم، ولها أجران -٢٤٢
 ٩..................................................هل تنصرون وترزقون إال بضعفائكم -٢٤٣
 ٨١ح..............................................................هو أحد المتصدقين  -٢٤٤
 ٩٠...........................................................هو لها صدقة، ولنا هدية -٢٤٥
 ٣١.............................................................وأحدثكم حديثاً فاحفظوه -٢٤٦
 ٧.........................................والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار -٢٤٧
 ٥١ويكون عليه شهيداً يوم القيامة[، وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل وال يشبع -٢٤٨
 ١٠٩..................باإلسالم وإني أسألك بوجه اهللا عز وجل بما بعثك ربك إلينا؟ قال -٢٤٩
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 ٤٣، ٩.................ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه -٢٥٠
 ٤٦.........................................................وال توعي فيوعي اهللا عليك -٢٥١
 ١٢...ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا  -٢٥٢
 ٦٣..................................... شديد، فهل لك من إبل؟ويحك إن الهجرة شأنها -٢٥٣
 ١٥....يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تُمسكه شر لك، وال تُالم على كفاف -٢٥٤
 ٥٧.........ا األرحام، وصلُّوا بالليليا أيها الناس أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلو -٢٥٥
 ٣٣........ بهأمر المؤمنين بما أمريا أيها الناس إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً، وإن اهللا  -٢٥٦
 ١٠٦...يا حكيم إن هذا خَِضرةٌ حلوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه  -٢٥٧
 ١٠١......فأي صدقة أفضل؟ نعم قلت إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال يا رسول اهللا -٢٥٨
 ١٦.........................................يا رسول اهللا، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها -٢٥٩
 ١٠٨....حمالةً فحلت له المسألةرجل تحمل  يا قبيصة إن المسألة ال تحلُّ إال ألحد ثالثة -٢٦٠
 ٣٦.........................ال تحقرن جارةٌ لجارتها ولو ِفرِسِن شاٍة! يا نساء المسلمات -٢٦١
 ٢١......اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى -٢٦٢
 ١٠....................................يد اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليَل والنهار -٢٦٣
 ١١٩.......................ام، نصف يوميدخل الفقراء الجنة قبل األغنياء بخمسمائة ع -٢٦٤
 ١١٩..........يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل األغنياء بنصف يوم وهو خمسمائة عام -٢٦٥
 ١١٩................................يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً -٢٦٦
 ٧٢.....فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة يصبح على كل سالمى من أحدكم صدقة -٢٦٧
 ٥٤.........ال ما أكلت فأفنيت،مالي، مالي، وهل لك من مالك يا ابن آدم إ يقول ابن آدم -٢٦٨
 ٥٥.........ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، مالي، مالي، إنما له من ماله ثالثة يقول العبد -٢٦٩
 ٥٢...يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أمأل قلبك ِغنى وأمأل يديك رزقاً يقول ربكم تبارك وتعالى -٢٧٠
 ٤٧..............................حب المال وطول العمر يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان -٢٧١
 ٤٧..........الحرص على المال، والحرص على العمر: ه اثنتانيهرم ابن آدم وتشب من -٢٧٢

 
 

 
 



 ر فهرس اآلثا-٣

 

١٣٧ 
 

  فهرس اآلثار-٣
                                         الصفحة                      طرف األثر  

 ١١٣]النعمان بن بشير[.. ما يجدrألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم  -١
 ١١٦]عائشة[...ة في شهرين وما أوقدت في أبياتإنا كنا لننظر إلى الهالل ثالثة أهلَّ -٢
 ١٠٧]عمر[.......إني أشهدكم معشر المسلمين على حكيٍم أني أعرض عليه حقه من -٣
 ٢٣]أنس[......كان أبو طلحة أكثر األنصار بالمدينة ماالً من نخل، وكان أحب أمواله -٤
 ١١٣]عمر[...... يظل اليوم يلتوي ما يجد دقالً يمأل به بطنه rلقد رأيت رسول اهللا  -٥
 ٣٨]ابن مسعود[...فجاء رجل فتصدق بشيء كثيرما نزلت آية الصدقات كنا نُحاِمُل، ل -٦
 ١١٦]عائشة[.......................ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إال إحداهما تمر  -٧
 ٢٦]و قالبةبأ[..........هموأي رجل أعظم أجراً من رجٍل ينفق على عياٍل صغاٍر، يعفُّ -٨
 ٢٦]و قالبةبأ[...........................................................وبدأ بالعيال  -٩
 ٩]يزيد[....... ال يخطئه يوم إال تصدق فيهيث عن عقبة راوي الحد-وكان أبو الخير -١٠

 
 
 



  فهرس شرح الغريب-٤

 

١٣٨ 

 

  فهرس شرح الغريب-٤
 الكلمة                   الصفحة            الكلمة                  الصفحة       

 
 ٨٨.......... .................أتحنث -١
 ٨٥.............أحرج حق الضعيفين -٢
 ١٠٦............................أرزأ -٣
 ٣٥.....................أشاح بوجهه -٤
 ٨٧...................أضاعه صاحبه -٥
 ١٠٤...........................األكلة -٦
 ١٠٣..........................البطان -٧
 ٦.............................التطوع -٨
 ١٠٤...........................إلحافاً -٩
 ١٠٨...........................الحجا -١٠
 ١٠٣........................اصالخم -١١
١٢- ثْر٧٣.............................الد 
 ٧١............................الدثور -١٣
 ١٠٨..........................السحت -١٤
 ٦٨، ٥.......................الصدقة -١٥
 ٣٧.............................العباء -١٦
 ١٣.............................الِعدل -١٧
 ١٠٤.........................لعرضا -١٨
١٩- ٦٢............................العس 
 ٦.............................العطية -٢٠
 ٦٧...........................العطية -٢١

٢٢- ١٦...........................الكاِشح 
 ١٠١.......................المخراف -٢٣
 ٩٠..........................المرسلة -٢٤
 ٦٧.............................بةاله -٢٥
 ٦٨............................الهدية -٢٦
 ١١١..........................الورع -٢٧
 ٦٨...........................الوصية -٢٨
 ٤٩.............................أملوا -٢٩
 ١٠٢..................آمناً في سربه -٣٠
 ٢٣...............................بخ -٣١
 ١٣........................ تمرةبعدل -٣٢
 ٢٣...........................بيرحاء -٣٣
 ١٠٥.........................تزدروا -٣٤
 ٣٧.............................تمعر -٣٥
 ٢٠.......................جهد المقل -٣٦
 ١٠٢.......................حذافيرها -٣٧
 ١٠٨..........................حمالة -٣٨
 ٨٧............................حملت -٣٩
 ١٠٢..........................حيزت -٤٠
 ١٠٦..........................خضرة -٤١
 ٧٢...........................سالمى -٤٢



 شرح الغريب رس فه-٤

 

١٣٩ 

  الصفحة                 لكلمة                        ا

 ٣٥..............................ظلفاً -٤٣
 ١٠٨............................فاقة -٤٤
 ٤٩........................افتنافسوه -٤٥
 ٣٦............................فرسن -٤٦
 ١٤............................فصيله -٤٧
 ١٤..............................فلوه -٤٨
 ٤٩............................فوافت -٤٩
 ١٠٨...........................قواماً -٥٠
٥١- ١٠,٥.............................كد 
 ١٠٥...........................كدوح -٥٢
 ١١١......................... :ما ال -٥٣
 ٢٣.........................مال رابح -٥٤
 ٣٧.....................مجتابي النمار -٥٥
 ٣٧............................مذهبة -٥٦
 ١١٠.........................مشرف -٥٧
 ٦١........................منيحة لبن -٥٨
 ٦١...................... ورقمنيحة -٥٩
 ١٠٩...........................هجراً -٦٠
 ٦١........................هدى زقاقاً -٦١
 ٨٠....................وخاصمت إليه -٦٢
 ٨٠.............وخطب علي فأنكحني -٦٣
 ٥٣.........................وما وااله -٦٤
 ٣٧.............................يتهلل -٦٥
 ٧٦..........................يلذن به -٦٦



  فهرس الموضوعات-٥

 

١٤٠ 

  فهرس الموضوعات-٥
 الموضوع                                                   الصفحة               

.......................................................................................٣ 
.....................................................................٥ 

 ٥..................................................لغة واصطالحاً: مفهوم صدقة التطوع: أوالً
 ٥.............................................................................الصدقة لغة

 ٥......................................................................والصدقة اصطالحاً
 ٦...............................................................................:.والعطية
 ٦.......................................................................اصطالحاًوالعطية 

 ٦......................................................................والتطوع اصطالحاً
 ٦................................:منها ما يأتيفضل صدقة التطوع،لها فضائل كثيرة جداً،:ثانياً

 ٦.................................... صدقة التطوع تكمل زكاة الفريضة وتجبر نقصها– ١
 ٧............................................................. تُطفئ الخطايا وتكفرها– ٢
 ٧................................................ من أسباب دخول الجنة والعتق من النار– ٣
 ٨................................................ الصدقة تدخل الجنة ولو بشق تمرة،– ٤
 ٨...............................................ن أسباب النجاة من حر يوم القيامة م– ٥
 ٩...................................................... الصدقة من أسباب النصر، والرزق– ٦
 ٩....................................... الصدقة تعود المسلم على صفة الجود والكرم– ٧
 ٩..................................................... الصدقة تحفظ النفس عن الشُّح– ٨
 ١٠............................. الصدقة تجلب البركة والزيادة والخلف من  اهللا تعالى– ٩
 ١١....................................لمتصدق تشرح الصدر وتدخل السرور على المنفق ا– ١٠
 ١١................................................... الصدقة تُلحق المسلم بالمؤمن الكامل– ١١
 ١٢............................ الصدقة يحصل بها قضاء الحاجات، وتفريج الكربات– ١٢
 ١٢....................................... الصدقة من أسباب رحمة اهللا تعالى للعبد– ١٣
 ١٣........................................المحسنين  الصدقة من اإلحسان، واهللا يحب– ١٤
 ١٣.............لى ويضاعفه لصاحبه يترتب على الصدقة األجر العظيم الذي يربيه اهللا تعا– ١٥
 ١٤...................................... المتصدق ابتغاء مرضاة اهللا تعالى، يفوز بثناء اهللا عليه– ١٦
 ١٤..............حسب إخالصه هللا تعالى المتصدق يحصل على مضاعفة األجر على – ١٧



 الموضوعات رس فه-٥

 

١٤١ 
 الموضوع                                                   الصفحة               

 ١٥..........مسلم كاألسرة الواحدة، يرحم القوي الضعيف الصدقة تجعل المجتمع ال– ١٨
 ١٥............................... بذل المال خير للمتصدق إذا كان زائداً عن كفايته– ١٩
 ١٥.... صدقة السر تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تنجي من مصارع السوء– ٢٠
 ١٦........................................................  الصدقة دواء لألمراض– ٢١

 ١٦...............................................................:أفضل صدقات التطوع: ثالثاً
 ١٦.........................................ي الماء من أفضل الصدقات التصدق بسق– ١
 ١٦............. الصدقة على ذي الرحم الذي يضمر العداوة في باطنه من أفضل الصدقات– ٢
 ١٧........................ أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، فيغتنم حياته قبل موته– ٣
 ١٩........... ومن أفضل الصدقة جهد المقل الذي هو قدر ما يحتمله حال قليل المال– ٤
 ٢١.......................................... من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى– ٥
 ٢٢............................................. ومن أفضل الصدقة ما يعطى األقارب– ٦
 ٢٥.................................. أفضل النفقات النفقة على العيال واألهل واألقربين– ٧
 ٢٩..................................................:اإلخالص شرط في قبول الصدقات: رابعاً
 ٢٩..................................................... اإلخالص أعظم ما أمر اهللا به-١
 ٢٩................................................... اإلخالص شامل ألنواع العبادات-٢
 ٢٩......................................................هو اإلخالص:  إسالم الوجه هللا-٣
 ٢٩.......................................................ه األجر العظيم اإلخالص يحصل ب-٤
 ٣٠............................................................ اإلخالص تجارة رابحة-٥
 ٣٠......................................................... اإلخالص تُوفَّى به األجور-٦
 ٣٠............................................ مضاعفة الحسنات للمنفقين المخلصين-٧
 ٣٠.......................................................... الجزاء بأحسن من العمل-٨
 ٣٠............................................................... إنما األعمال بالنيات-٩
 ٣١................................................. احتساب الرجل نفقة أهله صدقة-١٠
 ٣١........................................ باإلخالص يحصل األجر على فعل المباح-١١
 ٣١................................................................إنما الدنيا ألربعة -١٢
 ٣٢...................................................... يكتب للعبد المسلم ما نوى-١٣
 ٣٢.......................................... إحسان اهللا العظيم إلى عباده المؤمنين-١٤
 ٣٢..............................................:للصدقة آداب عظيمة: آداب الصدقة: خامساً



  فهرس الموضوعات-٥

 

١٤٢ 
 الموضوع                                                   الصفحة               

 ٣٢................................................ االحتساب في كل ما ينفقه المسلم– ١
 ٣٣....................................................... اإلنفاق من المال الحالل الطيب– ٢
 ٣٤....................................................... ال يحقرن من الصدقة شيئاً– ٣

 ٣٤......................................................................:الحديث األول
 ٣٥.......................................................................الحديث الثاني
 ٣٥.......................................................................الحديث الثالث
 ٣٦.......................................................................الحديث الرابع

 ٣٦....................................................................الحديث الخامس
 ٣٦......................................................................الحديث السادس
 ٣٧.......................................................................الحديث السابع
 ٣٨.......................................................................الحديث الثامن

 ٣٩.........................................:حاديث اآلتية  المسارعة والمسابقة في إخراج الصدقة؛ لأل–٤
 ٣٩.......................................................................الحديث األول
 ٤٠........................................................................الحديث الثاني
 ٤٠.......................................................................الحديث الثالث

 ٤٠............................ اإلنفاق سرا وعالنية رجاء األجر الكبير من اهللا تعالى– ٥
 ٤١.........................................................................اآلية األولى
 ٤١.........................................................................اآلية الثانية
 ٤١.........................................................................اآلية الثالثة
 ٤١........................................................................اآلية الرابعة
 ٤١.......................................................................اآلية الخامسة
 ٤٢..........................................................................اآلية السادسة

 ٤٢..........................:كثيرة ي السر والعالنية وفي الليل والنهاراألحاديث في اإلنفاق ف
 ٤٢.......................................................................الحديث األول
 ٤٣.......................................................................الحديث الثاني
 ٤٣.......................................................................الحديث الثالث
 ٤٣.......................................................................الحديث الرابع
 ٤٣......................................................................:.الحديث الخامس



 الموضوعات رس فه-٥

 

١٤٣ 
 الموضوع                                                   الصفحة               

 ٤٣....................................................................الحديث السادس
 ٤٤........................................:ق؛ لألدلة اآلتية اإلنفاق مما يحب المتصد– ٦

 ٤٤.........................................................................الدليل األول
 ٤٤......................................................................:.الدليل الثاني
 ٤٤.........................................................................الدليل الثالث
 ٤٤.........................................................................الدليل الرابع

 ٤٥.......................................................................الدليل الخامس
 ٤٥........................................................ عدم اإليكاء، لمنع الصدقة– ٧
 ٤٧.......................: عدم الحرص على المال، وحطام الدنيا الزائلة؛ لألحاديث اآلتية– ٨

 ٤٧.......................................................................الحديث األول
 ٤٧.......................................................................الحديث الثاني
 ٤٧.......................................................................الحديث الثالث
 ٤٨........................................................................الحديث الرابع

 ٤٩......................................................................الحديث الخامس
 ٥٤....................................................................الحديث السادس
 ٥٤......................................................................الحديث السابع
 ٥٥......................................................................الحديث الثامن
 ٥٥.......................................................................الحديث التاسع

 ٥٥.......................................فال إسراف، وال تقتير:  التوسط في الصدقة– ٩
 ٥٦...............................:وهي على النحو اآلتي:صدقة إطعام الطعام ثوابها عظيم:سادساً
 ٥٦............................................... اإلطعام لوجه اهللا تعالى ثوابه كبير– ١
 ٥٦.................................................... اقتحام العقبة من أسبابه إطعام المساكين– ٢
 ٥٦....................................................... إطعام الجائع فيه الثواب العظيم– ٣
 ٥٦............................................. إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة– ٤
 ٥٧........................ أعد اهللا الغرف العاليات، لمن أطعم الطعام، وأفشى السالم– ٥
 ٥٧..........رف خير اإلسالم إطعام الطعام وإفشاء السالم على من عرفت ومن لم تع– ٦
 ٥٨........................................ ثواب إطعام الطعام عند اهللا تعالى يوم القيامة– ٧
 ٥٨.......................................... خصال دخول الجنة في يوٍم، منها إطعام المسكين– ٨



  فهرس الموضوعات-٥

 

١٤٤ 
 الموضوع                                                   الصفحة               

 ٥٩.............................. إطعام الجائع وإسقاء الظمآن من أسباب دخول الجنة– ٩
 ٥٩............................سرور على المؤمن المسكين بإطعامه سبب لدخول الجنة إدخال ال– ١٠
 ٥٩....................................... واإلحسانالصدقة على الحيوان،بالسقي واإلطعام،:سابعاً
 ٥٩....................................................... دخل رجل الجنة بسقي كلب– ١
 ٦٠............................................... دخلت امرأة بغي الجنة بسقي كلب– ٢
 ٦٠.................................................... دخلت امرأة النار بحبس هرة– ٣
 ٦١........................................... ثواب كبير لمن غرس غرساً فُأكل منه– ٤
 ٦١...................................................: صدقة القرض الحسن والعارية والمنيحة:ثامناً

 ٦١................................................ أجر القرض مثل إعتاق الرقبة– ١
 ٦٢................................................ القرض يضاعف أضعافاً في األجر– ٣
 ٦٢............................. من أقرض مسلماً مرتين كان كصدقة بهذا المال مرة– ٤
 ٦٢...................................... األجر العظيم لمن منح منيحة ابتغاء وجه اهللا تعالى– ٥
 ٦٣................جي اهللا به من كرب يوم القيامة التنفيس عن المعسر أو الوضع عنه ين– ٦
 ٦٤............................ إنظار المعسر أو الوضع عنه يِظلُّ اهللا به في ظل عرشه– ٧
 ٦٤..................................................:الصدقة الجارية والوقف هللا تعالى: تاسعاً
 ٦٥....................................:الصدقة من صفات المؤمنين المتقين المحسنين:عاشراً
 ٦٥.......................ر اللَّه وِجلَتْ قُلُوبهمِإنَّما الْمْؤِمنُون الَِّذين ِإذَا ذُِك[:  قال اهللا تعالى– ١
 ٦٥............................... الَِّذين ينِْفقُون ِفي السراِء والضراِءt[:  وقال سبحانه– ٢

 ٦٦.........................الَِّذين ِإذَا ذُِكر اللَّه وِجلَتْ قُلُوبهم*وبشِِّر الْمخِْبِتين[:  وقال تعالى– ٣
 ٦٦..........................]سيَئةَ وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُونويدرءون ِبالْحسنَِة ال[: وقال تعالى– ٤
 ٦٦......] يِجدوا ما ينِْفقُونتَولَّوا وَأعينُهم تَِفيض ِمن الدمِع حزنًا َأالّ[:  وقال سبحانه– ٥
 ٦٦.........................]يدعون ربهم خَوفًا وطَمعا وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُون[:  وقال تعالى– ٦
 ٦٦...........................]وَأمرهم شُورى بينَهم وِمما رزقْنَاهم ينِْفقُون[:  وقال سبحانه– ٧
 ٦٦...]الصاِبِرين والصاِدِقين والْقَاِنِتين والْمنِْفِقين والْمستَغِْفِرين ِباَألسحاِر[:  وقال تعالى– ٨

 ٦٦..................................................:صدقة الوصية بعد الموت: الحادي عشر
 ٦٦.........................................................................:ألولالحديث ا

 ٦٧.........................................................................الحديث الثاني



 الموضوعات رس فه-٥

 

١٤٥ 
 الموضوع                                                   الصفحة               

 ٦٧.........................................................................الحديث الثالث
 ٦٧.......................................الهدية، والعطية، والهبة صدقات بالنية: الثاني عشر
 ٦٧..............................................................................: العطية
 ٦٧.................................................................................:الهبة
 ٦٨.................................................................................الهدية
 ٦٨................................................................................الوصية
 ٦٨................................................................................الصدقة

 ٦٨........................................: اآلتيرعات على النحووهناك فروق بين هذه التب
 ٦٨......................................تشمل هذه األسماء كلها إال الوصية:  العطية– ١
 ٦٨......................................... كل ما جاز عقد البيع عليه، جازت هبته والوصية به– ٢
 ٦٨.......................................................: الهبة أو العطية أو الهدية– ٣
 ٦٩................................... الهبة والعطية والهدية يعتبر لها القبول حال الحياة– ٤
 ٦٩...............................................رث الوصية تكون من الثلث فأقل لغير وا– ٥
 ٦٩........................................... صحة وصية الصغير المميز دون هبته– ٦
 ٦٩................ العطية في مرض الموت المخوف تشارك الوصية في أكثر األحكام– ٧
 ٦٩........................................ أحكام الهدية، والهبة، والصدقة، والعطية– ٨

 ٧٠........................................................أنواع صدقات التطوع: الثالث عشر
 ٧٠.................................... الصدقة بالمال على حسب أنواعه، والحاجة إليه– ١
 ٧٠...............................................ع المعروف تكون صدقة جميع أنوا– ٢
 ٧١............................. التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد، من الصدقات– ٣
 ٧١.................. خُِلقَ اإلنسان على ثالثمائة وستين مفصٍل على كل مفصل صدقة– ٤
 ٧١......................................................... اإلمساك عن الشر صدقة– ٥
 ٧٢............................. العدل بين الناس، وإعانتهم، والكلمة الطيبة، صدقات– ٦
 ٧٢.....................................الثمائة وستين صدقة صالة الضحى تُجزيء عن ث– ٧
 ٧٣......................... التسبيح والتكبير، والتحميد في دبر كل صالة ثالثاً وثالثين مرة– ٨
 ٧٤.......................................... الداللة على فعل الصدقات صدقات مثلها– ٩
 ٧٤............................................... ال يترك اهللا تعالى من العمل شيئا– ١٠

 ٧٤............................................................مبطالت الصدقات: الرابع عشر
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 ٧٤.................................................... الرياء يبطل الصدقة إذا قارنها– ١
 ٧٥...................................................... المن واألذى يبطل الصدقات– ٢
 ٧٦......................................................... الغلول ال تقبل الصدقة منه– ٣

 ٧٦..........................................:موضوعات متنوعة في الصدقات: الخامس عشر
 ٧٦................ المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل أن يحال بين المسلم وبينها– ١
 ٧٧......................................................مثل للمنفق والبخيل ضرب ال– ٢
 ٧٩............................. ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها– ٣
 ٨٠................................................ إذا تصدق على ابنه وهو ال يشعر– ٤
 ٨١........................................... صدقة الخازن إذا تصدق بأمر صاحب المال– ٥
 ٨١.................................... أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسٍد– ٦
 ٨٢.................... غير مفسدة أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها– ٧
 ٨٢............................................................. صدقة العبد بإذن مواليه– ٨
 ٨٣................................. من أنفق زوجين في سبيل اهللا دعي من أبواب الجنة– ٩
 ٨٤................................................................ صدقة كفالة اليتيم– ١٠
 ٨٥............................... الساعي على األرملة والمسكين، له األجر العظيم– ١١
 ٨٥........................................ الصدقة الخالصة سماها اهللا قرضاً حسناً– ١٢
 ٨٦......................................................... ال يشتري المسلم صدقته– ١٣
 ٨٧............................................................ الشفاعة في الصدقة– ١٤
 ٨٨.............................. صدقة الكافر يثاب عليها إذا أسلم ومات على اإلسالم– ١٥
 ٨٨.................................... الصدقة على السائل ولو أفحش في المسألة– ١٦
 ٨٩................................ الصدقة إذا بلغت محلها جازت لمن حرمت عليه– ١٧
 ٩٠.................................................... الصدقة في عشر ذي الحجة– ١٨
 ٩٠.............................................................. الصدقة في رمضان– ١٩
 ٩٠...........................................................جيران الصدقة على ال– ٢٠
 ٩١................................................. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره– ٢١
 ٩١........................................... مصارف صدقة التطوع مصارف عامة– ٢٢

 ٩٢......................................................:صدقة إعتاق الرقاب: السادس عشر
 ٩٢...............................................*فَال اقْتَحم الْعقَبةَ[:  قال اهللا تعالى- ١
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 ٩٣......................اتكفارال: منظيم أجر عتق الرقاب جعل اهللا تعالى إعتاقها  ـ لع٢
 ٩٣......................................... ـ جعلها اهللا تعالى من أعمال البر والتقوى٣
 ٩٤................................................: ـ جاءت فيها األحاديث الكثيرة جدا٤

 ٩٤.........................................................................الحديث األول
 ٩٤..........................................................................الحديث الثاني

 ٩٤........................................................................الحديث الثالث
 ٩٥.........................................................................الحديث الرابع

 ٩٥.....................................................................الحديث الخامس
 ٩٥..............................................:عظيمة في الصدقاتالمنافسة ال: السابع عشر

 ٩٥..............................................................t صدقات أبي بكر – ١
 ٩٦.......................................:إنفاق ماله في إعتاق الرقاب: الصدقة األولى
 ٩٦.............................rإنفاق جميع ماله في الهجرة مع رسول اهللا : الصدقة الثانية
 ٩٧............................:تصدقه بماله كله وعمر بالنصف في غزوة تبوك: الصدقة الثالثة

 ٩٧..............................................................:t صدقات عثمان – ٢
 ٩٨............ المدينة المنورة وجد أن الماء العذب قليلr قدم النبي عندما: الصدقة األولى
 ٩٨.....................................rتوسعته لمسجد رسول اهللا : الصدقة الثانية
 ٩٩................................الصدقة العظيمة الكثيرة في غزوة تبوك: الصدقة الثالثة

 ١٠٠...................................:وصول ثواب الصدقات عن األموات إليهم لما يأتي: الثامن عشر
 ١٠٠....................................صالحة ما يفعله الولد الصالح من األعمال ال– ١
 ١٠٠..........].ولم تُوِص[إن أمي افتلتت نفسها : أن رجالً قال:  عن عائشة – ٢
 ١٠١............ بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنهاأن سعد:  عن ابن عباس – ٣
 ١٠١...........إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟: يا رسول اهللا: قلت:  عن سعد بن عبادة قال– ٤
 ١٠٢..إن أبي مات وترك ماالً ولم يوِص: rأن رجالً قال للنبي : tة  عن أبي هرير– ٥

 ١٠٢............................................................:القناعة والعفة: التاسع عشر
 ١٠٢................................................................:.مفهوم القناعة -١
 ١٠٢..............................................:مدح القناعة والعفة جاء في ذلك أحاديث -٢

 ١٠٢...................................................................الحديث األول
 ١٠٣...................................................................الحديث الثاني
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 ١٠٣..................................................................الحديث الثالث
 ١٠٣..................................................................الحديث الرابع

 ١٠٣................................................................الحديث الخامس
 ١٠٤.................................................................... غنى النفس– ٣
 ١٠٤................................................................. الرضى بالقليل– ٤

 ١٠٥.............................: على النحو اآلتي:الجائزة والممنوعة: أنواع المسألة: العشرون
 ١٠٥..........................................:في أحاديث المسألة المذمومة وردت – ١

 ١٠٥......................................................................الحديث األول
 ١٠٥.....................................................................الحديث الثاني
 ١٠٥.....................................................................الحديث الثالث
 ١٠٦.....................................................................الحديث الرابع
 ١٠٦....................................................................الحديث الخامس
 ١٠٧....................................................................الحديث السادس
 ١٠٧......................................................................الحديث السابع
 ١٠٧....................................................................الحديث الثامن

 ١٠٨.............................................: المسألة الجائز وردت في أحاديث– ٢
 ١٠٨....................................................................الحديث األول
 ١٠٨....................................................................الحديث الثاني

 ١٠٩..................................................... ال يسأل بوجه اهللا إال الجنة– ٣
 ١١٠........................................ال إشراف قبول العطاء من غير مسألة و– ٤

 ١١١.......................................................:الزهد والورع: الحادي والعشرون
 ١١١...............................................................................الورع

 ١١١................................................................:الزهد على ثالثة أوجه
 ١١٢............................................ترك الحرام، وهو زهد العوام: األول
 ١١٢.................................ترك الفضول من الحالل، وهو زهد الخواص: والثاني
 ١١٢....................................ترك ما يشغل عن اهللا، وهو زهد العارفين: الثالث

 ١١٣..................................................:زيزأما األدلة من الكتاب الكريم الع
 ١١٣..................ولَوال َأن يكُون النَّاس ُأمةً واِحدةً لَجعلْنَا[:  فقال اهللا تعالى– ١
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 ١١٣...........ه ِمن السماِءِإنَّما مثَُل الْحياِة الدنْيا كَماٍء َأنْزلْنَا[:  وقال اهللا تعالى– ٢
 ١١٤.........واضِرب لَهم مثََل الْحياِة الدنْيا كَماٍء َأنْزلْنَاه ِمن السماِء[: U وقال – ٣
 ١١٤.............وما ُأوِتيتُم ِمن شَيٍء فَمتَاع الْحياِة الدنْيا وِزينَتُها[:  وقال تعالى– ٤
 ١١٤...ِخرةُ نَجعلُها ِللَِّذين ال يِريدون علُوا ِفي اَألرِضِتلْك الدار اَآل[:  وقال تعالى– ٥
 ١١٤...........] وجهه لَه الْحكْم وِإلَيِه تُرجعونكُلُّ شَيٍء هاِلك ِإالّ[: وقال تعالى– ٦
 ١١٤..................فَما ُأوِتيتُم ِمن شَيٍء فَمتَاع الْحياِة الدنْيا[:  وقال اهللا تعالى– ٧
 ١١٤............................ لَِعب ولَهووما الْحياةُ الدنْيا ِإالّ[:  وقال سبحانه– ٨
 ١١٥........................وما هِذِه الْحياةُ الدنْيا ِإال لَهو ولَِعبU :] وقال اهللا – ٩
 ١١٥........................اعلَموا َأنَّما الْحياةُ الدنْيا لَِعب ولَهو[:  وقال تعالى– ١٠
 ١١٥...]ويبقَى وجه ربك ذُو الْجالِل واِإلكْراِم*ن علَيها فَاٍنكُلُّ م[:  وقال تعالى– ١١
 ١١٥....يا قَوِم ِإنَّما هِذِه الْحياةُ الدنْيا متَاع[: وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون– ١٢

 ١١٥.......................................................وأما األدلة من السنة المطهرة
 ١١٥.......... ولم يشبعrخرج النبي :  قالت أما فعله فمنه حديث عائشة – ١
 ١١٦......................ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إال إحداهما تمر:  وقالت– ٢
 ١١٦..........................إنا كنا لننظر إلى الهالل ثالثة أهلَّة في شهرين:  وقالت– ٣
 ١١٦........................لو كان لي مثل ُأحد ذهباً ما يسرني أن ال يمر علي ثالث: r وقال – ٤
 ١١٦......................ر فأثَّر في جنبه أنه اضطجع على حصيr وقد ثبت عنه – ٥
 ١١٦........ما شبع آل محمد من طعام ثالثة أيام حتى قبض: t وقال أبو هريرة – ٦
 ١١٧.... من أدم وحشوه ليفrكان فراش رسول اهللا :  قالت وعن عائشة – ٧
 ١١٧......................)اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً: r ومع هذا كله يقول – ٨
 ١١٧......................وقنَّعه اهللا بما آتاه،  ورِزق كفافاًقد أفلح من أسلم،: r وقال – ٩

 ١١٧.................. السوق يوماً فمر بجدي صغير األذنين ميتr دخل النبي – ١٠
 ١١٧.......من كانت اآلخرة همه: rقال رسول اهللا :  قالt عن أنس بن مالك – ١١
 ١١٨...من أحب دنياه أضر بآخرته:  قالr أن رسول اهللا t عن أبي موسى األشعري – ١٢
 ١١٨....................... أنه لما حضرته الوفاة قالt أبي موسى األشعري  عن– ١٣
 ١١٨.....................................:األتقى األزهد في الدنيا:  أول من يدخل الجنة– ١٤
 ١١٨.................................................rمحمد :  أول من يدخل الجنة– ١
 ١١٩...................................................................r أمة محمد – ٢
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 ١١٩.......................................................................: الفقراء– ٣
..........................................................................١٢٢ 

 ١٢٣.......................................................... فهرس اآليات القرآنية-١
 ١٢٧........................................................ فهرس األحاديث النبوية-٢
 ١٣٧................................................................... فهرس اآلثار-٣
 ١٣٨............................................................ فهرس شرح الغريب-٤
 ١٤٠............................................................ فهرس الموضوعات-٦
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