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کاحوکم  ٢ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت النبيني، وأشهد أن ال إله إال 
  :ًاهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، أما بعد



  
       

      ِالذين ينفقون أموالهم في ِ ِْ ُ َْ َ ََ َ ُ ُ َّ
ٌسبيل اللـه ثم ال يـتبعون ما أنفقوا منا وال أذى لهم أجرهم عند ربهم وال خوف  ْ ُ ََ َْ َ ُ ََ ْ َ ْ ْ َِِّ ًَ ِ ُ ُ ْ َُ َ ََّ َ ََ َُ ُ ِ َِّ ِ َّ ِ

ََعليهم وال ْ ِ َْ َ هم يحزنون َ ُ َ ْ َ ْ ُ٢٦٢ ]٢٦٢:البقرة[،   
         
         


         




        

          

   



 
کاحوکم  ٣ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن 

    من ذا الذي يـقرض اللـه قـرضا حسنا ًَ َ ً ْ َ َ َّ ُ ِ ْ َُّ ِ َّ َ
َفـيضاعفه ل ُ َ ِ َ ٌه وله أجر كريم َُ ٌ َِ َ ْ َ ُ َُ١١ ]١١:احلديد[ ،   

        


          
  

 َِّخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتـزك ُ َُ ْ ُْ ُ َِّ ً َ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ َِيهم بها ُ ِ
ْوصل عليهم  َِ َْ َ ِّ َ إن صَ َّ ْالتك سكن لهم ِ َُّ ٌ ََ َ َ ٌواللـه سميع عليم َ َِ َ ٌ ِ َ ُ َّ١٠٣ ]التوبة :

١٠٣[
     
         


       
        


            

  



 

 

کاحوکم  ٤ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

   ُوما أنفقتم ْ َ َ َ ُ من شيء فـهو يخلفهَ ُ ِ ْ َُ َ ُ َ ٍِّ ُ وهو خيـر ْ ْ َ َ ُ َ
َالرازقين  ِِ َّ٣٩ ]٣٩:سبأ.[

       
        


  

  » ما من يوم يصبح العباد فيه، إال
اللهم : اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول اآلخر:  فيقول أحدهماملكان ينزالن،

 »أعط ممسكا تلفا      


  

 » من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وال يقبل
اهللا إال الطيب، فإن اهللا يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم 

،»فلوه حتى تكون مثل الجبل    
  


                                                
 .متفق عليه) ١(
 .متفق عليه) ٢(



 
کاحوکم  ٥ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن  
  

  »وهل لك يا ابن آدم مالي مالي،: يقول ابن آدم 
من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت 

،»فأمضيت      
           


  

   »ما : ثالث أقسم عليهن
نقص من مال عبد من صدقة وال ظلم عبد مظلمة صبر عليها إال زاده اهللا عز 

،»وجل عزا، وال فتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر


         
      

        
  

                                                
 ).٢٩٥٨(ومسلم) ١٦٣٠٥(أمحد) ١(
 ).٣٠٢١(أمحد والرتمذي وهو يف صحيح اجلامع ) ٢(



 

 

کاحوکم  ٦ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

   » ،تصدقوا ولو بشق تمره
،»فإنها تسد من الجائع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار
        

  

 » صدقة السر تطفئ غضب
.»الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وفعل المعروف يقي مصارع السوء

   
  

   –    –  
        

        
         

  

 »داووا مرضاكم بالصدقة«، 


                                                
 ).٢٩٥١(صحيح اجلامع الصغري ) ١(
 ).٣٧٦٠(صحيح اجلامع) ٢(
 ).٣٣٥٣(صحيح اجلامع الصغري ) ٣(



 
کاحوکم  ٧ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن   » كل امرئ في ظل
 ،»صدقته حتى يقضى بين الناس  

         
  

  » يا معشر النساء تصدقن
،»ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة  

 
  

  » والصدقة تطفئ الخطيئة
.»كما يطفئ الماء النار
  

  

* * * * * *  

  
                                                

 ).٤٥١٠( صحيح اجلامع -أمحد) ١(
 ).٧٩٨١(رواه أمحد والرتمذي وهو يف صحيح اجلامع األلباين ) ٢(
وصحيح سنن ابن ) ٢١١٠(رواه الرتمذي وابن ماجة وهو يف صحيح سنن الرتمذي ) ٣(

 ).٣٩٧٣(ماجة 



 

 

کاحوکم  ٨ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

 

  

١ - » اليد العليا خير من اليد السفلى
وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه اهللا 

،»ِومن يستغن يغنه اهللا      


 
          

         
  

٢ -
    »ِجهد المقل، وابدأ بمن تعول«،

         


 » ،سبق درهم مائة ألف درهم، رجل له درهمان
أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير، فأخذ من عرضه مائة ألف 

                                                
 .متفق عليه) ١(
 ).١٦٧٧(أمحد وهو يف صحيح سنن أيب داوود ) ٢(



 
کاحوکم  ٩ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

.»درهم فتصدق بها  کردن      
         

  

٣ -        
         
        

» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق
 »يمينه        


        

          


– 
   

  
           

                                                
 ).٣٦٠٦(صحيح اجلامع ) ١(
 .متفق عليه) ٢(



 

 

کاحوکم  ١٠ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

        » وصدقة السر
  .»تطفئ غضب الرب

٤ -     »أفضل الصدقة :
،»شحالصدقة على ذي الرحم الكا    

  

٥ -     » أفضل الصدقة أن
ّتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، وال تمهل حتى إذا 

.»بلغت الحلقوم قلت لفالن كذا، ولفالن كذا، أال وقد كان لفالن كذا
 


   

  

  

* * * * * * *  

  
                                                

 ).٣٧٦٠(اجلامع صحيح ) ١(
 ).١١١٠(رواه أمحد وغريه وصححه األلباين رمحه اهللا يف صحيح اجلامع الصغري ) ٢(
 .متفق عليه) ٣(



 
کاحوکم  ١١ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن 

        
          



  »كل معروف صدقة« ،


 » ٍكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو
 ،(»صدقة 



         
      

        




                                                
 .متفق عليه) ١(
 ).٤٤٣٤(صحيح اجلامع) ٢(



 

 

کاحوکم  ١٢ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

 »  ،يصبح على كل سالمي من ابن آدم صدقة
وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر  تسليمه على من لقي صدقة،

صدقة، وإماطة األذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من 
.»ركعتان من الضحى: ذلك كله     

       






 » ،إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها
.»كانت صدقة    



  
 » ًال يغرس المسلم غرسا وال يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ً

.»وال دابة وال شيء، إال كانت له صدقة   

                                                
 .وغريه)٧٢٠(رواه مسلم ) ١(
 .متفق عليه) ٢(
 ).١٥٥٢(رواه مسلم) ٣(



 
کاحوکم  ١٣ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن





  :»فتصدق عليه ، »من يتصدق على هذا فيصلي معه؟
.أبو بكر الصديق      

  


         

      
»ُمن تصدق بشيء من جسده، أعطي بقدر ما تصدق«




                                                
 ).٥٧٤(احلديث يف صحيح سنن أيب داود ) ١(
 ).٦٠٢٧(امع صحيح اجل) ٢(



 

 

کاحوکم  ١٤ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

– 


 ،

* * * * * * * 

  

 

١ -        


        


   إن اللـه اشتـرى من اْلم ُ َ ِ ٰ َ َ َْ َّ ْؤمنين أنفسهم َِّ ُ َ ُ َ َ ِ ِ ْ
َوأموالهم بأن لهم اْلجنَّة َ ُ ُ ُ َْ ََّ َِ َ ََ ]١١١:التوبة[ ،   




      
        

                                                
 ).٦/١٠٦(فيض القدير ) ١(



 
کاحوکم  ١٥ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن         
     

 ُِويـؤثر ْ ُ ْون على أنفسهم ولو كان بهم َ َ ِْ ِِ َ ََ َْ ِ ُ َ ٰ ََ
ٌخصاصة َ َ َ ]٩:احلشر[،      

    


–
        

     
           

  » لقد عجب اهللا من صنيعكما بضيفكما
.»الليلة         



   



  

                                                
 .احلديث يف الصحيحني) ١(



 

 

کاحوکم  ١٦ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

         
          

  يا أيـها َ َُّ
ْالذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ُْ َ َ َُ َ َِ َِّ ِ ِ َِ ُ َ َّ ]٢٦٧:البقرة.[

        
  

 
       َيا أيـها الذين آمنوا ال َُ َ ِ َّ َ َُّ

ٰتـبطلوا صدقاتكم باْلمن واألذى َ َ ْ َُ َِّ ِ ِ َ َ َ ُ ِ ْ ُ ]٢٦٤:البقرة[، 
   



         


 
   

 –   




 
کاحوکم  ١٧ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن   
  

        


        
         

  

        
 »عبد رزقه اهللا ماال وعلما فهو يتقي : إنما الدنيا ألربعة نفر

ذا بأفضل المنازل، وعبد فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعمل هللا فيه حقا، فه
ًلو أن لي ماال : رزقه اهللا تعالى علما ولم يرزقه ماال، فهو صادق النية يقول

،»لعملت بعمل فالن، فهو بنيته، فأجرهما سواء   
        

      


   

                                                
 ).٣٠٢١(رواه أمحد والرتمذي وهو يف صحيح اجلامع ) ١(



 

 

کاحوکم  ١٨ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

          


         



         
 » ال تصاحب إال مؤمنا، وال يأكل طعامك

،»إال تقي       


   
         

  
           

  يح ْ ُسبـهم اْلجاهل أغنياء من التـعفف تـعرفـهم َ ُُِ ْ َ ِ ُّ َ َّ َ َِ َ َ ُِْ َ ُ ِ ُ َ
ًبسيماهم ال يسألون النَّاس إْلحافا َ ِ َ َ َُ ْ ْ ََ َ ُ ِ ِ]٢٧٣:البقرة.[   

        
        

                                                
 ).٧٢١٨(أمحد وأبو داود صحيح اجلامع ) ١(



 
کاحوکم  ١٩ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن
         
          





























 

 

کاحوکم  ٢٠ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

 

 » إن الشمس والقمر آيتان من آيات
اهللا، ال يخسفان لموت أحد وال لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكبروا 

.»وصلوا وتصدقوا       
         


  

  »داووا مرضاكم بالصدقة«.
  

 »ٍكل قرض صدقة«،
  

   » ًما من مسلم يقرض مسلما قرضا
.»مرتين إال كان كصدقتها مرة
  

                                                
 ).١٦٤٢(مالك وأمحد وأبو داود صحيح اجلامع ) ١(
 ).٣٣٥٨(صحيح اجلامع ) ٢(
 ).٤٥٤٢(اجلامع وصحيح ) ٨٨٦(صحيح الرتغيب والرتهيب ) ٣(
 ).٥٧٦٩(صحيح اجلامع ) ٤(



 
کاحوکم  ٢١ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن 

  » إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال
،»...من ثالث صدقة جارية

       


   » إن مما يلحق المؤمن من عمله
ًوحسناته بعد موته، علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو  ً ً
ًمسجدا بناه أو بيتا البن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله  ً ً

.»اته، تلحقه من بعد موتهفي صحته وحي


         
      

     
      

  

  
                                                

 .وغريه)١٦٣١(رواه مسلم ) ١(
 ).٢٢٣١(ابن ماجة صحيح اجلامع ) ٢(



 

 

کاحوکم  ٢٢ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

 

       
       

 "" ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن
ِفضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل شيء عن ذي قرابتك فهكذا  ِ

،»وهكذا  
          

  

   »يا رسول اهللا، : ، فقال رجل»تصدقوا
عندي آخر، : تصدق به على نفسك، قال«:عندي دينار، فقال

تصدق به على «:عندي آخر قال: ، قال»ى ولدكتصدق به عل«:فقال
عندي : ،قال»تصدق به على خادمك«:عندي آخر قال: ، قال»زوجتك

،»أنت أبصر به«:آخر، قال     
      

       


                                                
 ).٢٨(رواه الرتمذي وغريه وهو يف صحيح اجلامع ) ١(
 ).١٦٩١(النسائي وهو يف صحيح سنن أيب داود ) ٢(



 
کاحوکم  ٢٣ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن         
        
   

  
 »زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم«.  

 

  

* * * * * * * *   

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ).١٤٦٢(رواه البخاري ) ١(



 

 

کاحوکم  ٢٤ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

 

- 
 »إن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئـه«. 

  

-           
       

 » من أخذ أموال الناس يريد أدائها، أدى اهللا عنه، ومن أخذها
 ،»يريد إتالفها أتلفه اهللا     







- 
      

 » إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة
  .»كان لها أجرها ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك

                                                
 ).٢٦٢٣(رواه البخاري ) ١(
 ).٥٩٨١(اري صحيح اجلامع أمحد والبخ) ٢(
 ).١٤٤١(متفق عليه ) ٣(



 
کاحوکم  ٢٥ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن
     

  

-         
         

        



 

        
     » الثلث والثلث

.»كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
  


  

-       
   

  



 

 

کاحوکم  ٢٦ ر و  و ئاداب دەق خ   کردن ص
 

 

   » ال يزال الرجل يسأل الناس حتى
،»ُيأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم  




   » الذي يسأل من غير حاجة كمثل
،»الذي يلتقط الجمر  



 
    :» المسألة كد يكد بها الرجل

 ،»وجهه، إال أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر البد منه
       



                                                
 .متفق عليه) ١(
 ).٦٢٨١(و) ٥٤٩٥(رواه أمحد وغريه صحيح اجلامع ) ٢(
 ).١٦٣٩(رواه الرتمذي وهو يف صحيح سنن أيب داود ) ٣(



 
کاحوکم  ٢٧ ر و  و ئاداب دەق خ  ص

  کردن   » من يتكفل لي أن ال يسأل الناس
.»شيئا، أتكفل له بالجنة

  

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  

======================   

   

      
ba٨.org  

walamakan.com 
  

                                                
 ).٦٦٠٤(صحيح اجلامع ) ١(


