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الصدقظىوأثرهاىرلىىالمجتمع

ى

ى

ى

ىىىىىىىىىىىىىىىىد.ىالطوّبىحدنىالماحيى( )ى

ى

ى ى

ملخّصىالبحث:

تناول ىذا البحث تعريف الصدقة ،وبيان فضلها ،وأثرىا على حياة اإلنسان،

مدلالً على ذلك من الكتاب والسنة ،ثم أوضح أفضل أنواع الصدقات مثل :الصدقة
الخفية ،الصدقة في حال الصحة والقوة ،الصدقة التي تكون بعد أداء الواجب ،ثم

بيان أفضل أوقات الصدقة ،وأتبع ذلك بالحديث عن أسباب قبول الصدقات نحو:
اإلخالص هلل عز وجل ،أالَّ يتبع صدقتو المن واألذى ،أالَّ يرجع في صدقتو ،ثم يذكر
المبحث الرئيس في ىذا البحث وىو آثار وفوائد الصدقة على اإلنسان وىي كثيرة،

وقد ذُيِّل البحث بخاتمة فيها أىم النتائج والتوصيات؛ منها أن الصدقة لها أثر عظيم
في حياة اإلنسان الدنيوية واألخروية ،وأنها تقي المجتمعات اإلنسانية من كثير من

األمراض االجتماعية ومن الجرائم ،ومنها ضرورة أن يتحرى المسلم األوقات الفاضلة
ليبذل من مالو ما يحقق سعادتو في الدنيا واآلخرة ،وأن الصدقة لها مجاالت عديدة

تسهم كلها في حماية الدين وتقوية األمة ،كما أوضح أن مفهوم الصدقة في اإلسالم
يتسع ليشمل كل أنواع البر والخير .واتَّبع الباحث في ىذا البحث المنهج
االستداللي.
( )أستاذ الثقافة اإلسالمية المساعد بكمية التربية ،جامعة حائل ،المممكة العربية السعودية.
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مـػـدمـظ :ى

الحمد هلل ذي الغنى والجود ،والصالة والسالم على صاحب الحوض المورود،
سيدنا ونبينا محمد ،وعلى آلو وصحبو أىل الكرم والجود ،وبعد:
َّ
فإن المال مال اهلل عز وجل ،وقد استخلف فيو عباده ليرى كيف يعملون ،ثم
ىو سائلهم عنو يوم القيامة :من أين جمعوه؟ وفيما أنفقوه؟ فمن جمعو من ِحلِّو
وصرفو في طاعة ربو ومرضاتو ،كان ذلك من أسباب سعادتو ،ومن جمعو من حر ٍام
وصرفو فيما ال يحل ،عوقب ،وكان ذلك سبباً ِ
لش ْق َو ِتو إالَّ أن يتغمده اهلل برحمتو.
ومن ىنا كان لزاماً على العبد أن يراعي مرضاة اهلل تعالى في مالو ،بحيث ال
يرى وجهاً رغَّب اإلسالم في اإلنفاق فيو ،إالَّ بادر بقدر وسعو واستطاعتو ،وأالَّ يرى
حرم اإلسالم النفقة فيو ،وإالَّ أمسك وامتنع.
من طر ٍيق َّ
َّ
وإن من أعظم ما شرع اهلل تعالى النفقة فيوَّ ،
وحث عباده عليو؛ الصدقة التي

ُشرعت لغرضين جليلين :أحدىما :سد حاجة المسلمين ،والثاني :معونة اإلسالم
وتأييده .وقد جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبيِّن فضل الصدقة وأىميتها
وما لها من اآلثار العظيمة في حياة اإلنسان وعلى المجتمع ككل ،ومن ىنا تأتي

أىمية ىذا الموضوع وسبب اختياره.
ى
ى
ى
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مذكلظىالبحث :ى

ش ُّح مذموماً في كثي ٍر من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،كقولو
إذا كان ال ّ

تعالى( :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)ٔ ،وقولو (صلى اهلل عليو
وسلم)( :إياكم والشح َّ
فإن الشح أىلك من كان قبلكم ،أمرىم بالقطيعة فقطعوا،

وأمرىم بالفجور ففجروا)ٕ ،إضافةً إلى أنَّو من الصفات المنافية لإليمان لقولو (صلى
اهلل عليو وسلم)( :ال يجتمع غبار في سبيل اهلل ودخان جهنم في جوف ٍ
عبد أبداً ،وال
ٌ
ٖ
يجتمع الشح واإليمان في قلب ٍ
عبد أبداً)  ،جاء ىذا البحث ليعالج ىذه المشكلة
من خالل النصوص واآلثار التي تحث على الصدقة ،وتبيِّن مدى تأثيرىا على
المجتمعات.
أهموظىالبحث :ى

تأتي أىمية ىذا الموضوع من َّ
أن الصدقة تُ ُّ
عد أسهل الطرق التي يمكن لإلنسان

الغني مساعدة الفقير المحتاج بها ،إذ يجود الغني صاحب المال على الفقير بمبلغ
أي شيء آخر يُساعد ىذا المحتاج على س ّد احتياجاتو ،كما َّ
أن الصدقة
نقدي أو ّ
ّ

الغني للفقير ،وإنّما قد تكون من الفقير للفقير ،وىو ما
كذلك ال تكون فقط من ّ
ضل اآلخر على نفسك في األعطيات ،وكل ىذه األعمال
أي أن تف ّ
ّ
يسمى باإليثارّ ،

(ٔ) سورة الحشر ،اآلية (.)ٜ
(ٕ) رواه أبو داود وأحمد ،وصححو الشيخ أحمد شاكر.
(ٖ) رواه النسائي وصححو األلباني وأحمد ،وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح.
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سواء الصدقات أم الزكوات أم اإليثار لها أجور عظيمة ج ّداً عند اهلل تعالى ،ألنّها
تظهر حجم التعاون الذي يوجد بين البشر ،والتكافل فيما بينهم.
أهدافىالبحث :ى

يمكن إجمال األىداف التي يمكن استخالصها من ىذا البحث في اآلتي:
[ٔ] تبيين أىميّة الصدقات وأثرىا على المجتمعات.
[ٕ] حث المجتمع على تفعيل ىذه الخصلة ،لتمتين العالقات االجتماعية بين

أغنيائو وفقرائو.

[ٖ] استصحاب رضا اهلل عز وجل ،والطمع فيما عنده من حسن الجزاء والثواب
للمتص ّدقين.
والتأسي بو.
[ٗ] اتّباع النبي (صلى اهلل عليو وسلم) خير المتص ّدقين،
ّ
األمة ،حتى تكون ديدنهم
[٘] غرس قيمة الصدقة والتصدُّق في نفوس الناشئة من ّ
وطبعهم في المستقبل.
منؼجىالبحث :ى

المنهج المتّبع في ىذا البحث ىو المنهج الوصفي ،وسيقوم الباحث بمشيئة
اهلل بالتالي ،ليصل إلى النتائج المطلوبة منو:
[ٔ] ضبط اآليات القرآنية بالشكل في حالة االستشهاد بها.
[ٕ] تخريج األحاديث النبوية من مظانِّها.
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[ٖ] التوثيق العلمي للمعلومات بما يتوافق مع مناىج البحث العلمي.
[ٗ] عمل الفهارس العلمية المتعارف عليها في مثل ىذه البحوث الوصفية.
[٘] ترجمة األعالم عند ذكرىم للمرة األولى.
وقد جاء ىذا البحث في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة ،سائالً اهلل تعالى النفع
لي وللمسلمين ،إنَّو خير مسؤول.
خطظىالبحث :ى

ـ ـ المقدمة :وفيها سبب اختيار البحث ،ومشكلتو ،وأىميتو ،وأىدافو ،ومنهجو،

والخطة المتّبعة فيو.

ـ ـ المبحث األول :تعريف الصدقة وأدلة مشروعيتها وبيان فضلها ،وفيو ثالثة مطالب:
ـ ـ المطلب األول :تعريف الصدقة لغةً واصطالحاً.
ـ ـ المطلب الثاني :أدلة مشروعية الصدقة.
ـ ـ المطلب الثالث :بيان فضل الصدقة.

ـ ـ المبحث الثاني :أنواع الصدقات وأفضل أوقاتها وأسباب قبولها ،وفيو ثالثة مطالب:
ـ ـ المطلب األول :أنواع الصدقات.

ـ ـ المطلب الثاني :أفضل أوقات الصدقة.
ـ ـ المطلب الثالث :أسباب قبول الصدقة.
ـ ـ المبحث الثالث :اآلثار النفسية واالجتماعية للصدقة على اإلنسان ،وفيو مطلبان:
ـ ـ المطلب األول :اآلثار النفسية للصدقة على اإلنسان.

ـ ـ المطلب الثاني :اآلثار االجتماعية للصدقة على اإلنسان.
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ـ ـ الخاتمة :وفيها أىم النتائج والتوصيات.
ـ ـ فهرس المراجع.

المبحثىاألول ى
تطروفىالصدقظىوأدلظىمذروروتؼاىوبوانىفضلؼا ى
المطلبىاألول:ىتطروفىالصدقظىلعظًىواصطالحاً :ى
أوالً:ىتطروفىالصدقظىلعظً:

َّقت بو
اسم لما يُتصدَّق بو ،وىو مأخوذٌ من مادة (ص د ق) ،والصدقة ما تصد َ

على الفقراءٔ ،والصدقة أيضاً ما أعطيتو في سبيل اهلل تعالىٕ.
ثانواً:ىتطروفىالصدقظىاصطالحاً :ى

قال الجرجاني :ىي العطية تبتغي بها المثوبة من اهلل تعالىٖ .وقال الراغب :ما
يخرجو اإلنسان من مالو على وجو ال ُقربة كالزكاة ،لكن الصدقة في األصل تقال

حماد الجوىري.ٔ٘ٓٙ/ٗ ،
(ٔ) الصحاح تاج المغة ،إلسماعيل بن ّ
(ٕ) القاموس المحيط ،لمفيروزآبادي.ٜٓٓ/ٔ ،
(ٖ) كتاب التعريفات ،لعمي بن محمد الجرجاني.ٖٕٔ/ٔ ،
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للمتطََّوع بو ،والزكاة واجبٔ ،وقال التهانوي :الصدقة عطية يُراد بها المثوبة ال
ُ
ٕ
أعم من الزكاة ،وقد تُطلق عليها .
التَّك ِرمة ،ألن بها يظهر الصدق في العبودية ،وىي ّ
المطلبىالثاني:ىأدلظىمذروروظىالصدقظ :ى

َّ
إن للصدقة فضالً عظيماً وأجراً كبيراً يعود على صاحبها في الدنيا واآلخرة ،لذا

جاءت النصوص من الكتاب والسنة في بيان فضلها والحث عليها ،وفيما يلي طرفاً
من ىذه النصوص:
{أ}ىأدلظىفضلىالصدقظىمنىالػرآنىالكروم :ى
قال تعالى( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡ)ٖ.
وقال تعالى( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ)ٗ.
(ٔ) المفردات ،لمراغب األصفياني ،ص.ٕٚٛ :
(ٕ) كشاف اصطالحات الفنون ،لمتيانوي.ٕٙٓ/ٗ ،
(ٖ) سورة البقرة ،اآلية (ٕٗ٘).
(ٗ) سورة البقرة ،اآليتان (ٔ.)ٕٕٙ ،ٕٙ
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وقال تعالى( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)ٔ.
وقال تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼)ٕ.
وقال تعالى( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)ٖ.
{ب}ىأدلظىفضلىالصدقظىمنىالدُّنَّظىالنبووظ :ى

عن أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) َّ
أن رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) قال( :ال
ٍ
كسب طيِّب َّإال أخذىا اهلل بيمينو فيربيها كما يربي أحدكم
يتصدق أح ٌد بتمرةٍ من
ٗ
لوصو٘ حتى تكون مثل الجبل أو أعظم).ٙ
فَـلُ َّوه أو قَ َ
(ٔ) سورة البقرة ،اآلية (.)ٕٙٚ
(ٕ) سورة التوبة ،اآليتان (ٖٓٔ.)ٔٓٗ ،
(ٖ) سورة الحديد ،اآلية (.)ٚ
(ٗ) فموه :الفمو :المير الصغير .النياية في غريب الحديث ،البن األثير.ٗٚٗ/ٖ ،
(٘) قموصو :القموص :الناقة الشابة .مرجع سابق.ٔٓٓ/ٗ ،
( )ٙالبخاري مع الفتح ،ٔٗٔٓ/ٖ ،ومسمم برقم ( )ٖٜٔٓوالمفظ لو.
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وعن أنس (رضي اهلل عنو) قال :قال رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم)( :ما من
ٍ
يغرس غرساً أو يزرع زرعاً ،فيأكل منو إنسا ٌن أو بهيمةٌَّ ،إال كان لو بو صدقة)ٔ.
مسلم ُ
وعن أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) عن رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) قال( :ما

نقصت صدقةٌ من مال)ٕ .معناه :أنو يبارك فيو ويدفع عنو المضراتٖ.

وعن أبي ذ ٍر (رضي اهلل عنو) قال :كنت أمشي مع النبي (صلى اهلل عليو وسلم)

ُحد فقال لي رسول اهلل (صلى اهلل عليو
في ح َّرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أ ُ
ُحب َّ
ُحداً ذاك
وسلم)( :يا أبا ذر ،قال :قلت :لبيك يا رسول اهلل ،قال :ما أ ُّ
أن لي أ ُ

عندي ذىب ،أمسي ثالثة عندي منو دينار َّإال ديناراً أرصده لدينَّ ،إال أن أقول في
عباد اهلل ىكذا (حثا بين يديو) وىكذا (عن يمينو) وىكذا (عن شمالو)ٗ.
وعن حذيفة (رضي اهلل عنو) قال :قال عمر (رضي اهلل عنو)" :من يحفظ حديثاً
عن النبي (صلى اهلل عليو وسلم) في الفتنة؟ قال حذيفة :أنا ،سمعتو يقول( :فتنة

الرجل في أىلو ومالو وجاره ،تكفرىا الصالة والصدقة)٘.
ى
ى
(ٔ) البخاري مع الفتح ،ٕٖٕٓ/٘ ،والمفظ لو ،ومسمم برقم (ٖ٘٘ٔ).
(ٕ) مسمم برقم .ٕ٘ٛٛ
(ٖ) شرح النووي عمى مسمم.ٔٗٔ/ٔٙ ،
(ٗ) مسمم برقم (ٗ.)ٜ
(٘) البخاري مع الفتح ،ٜٔٛ٘/ٗ ،ومسمم برقم (ٗٗٔ).
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{ج}ىأدلظىفضلىالصدقظىمنىأقوالىالصحابظىوالدلفىالصالح :ى

عن عمر (رضي اهلل عنو)َّ :
إن األعمال تباىت فقالت الصدقة :أنا أفضلكمٔ.
وقال عبد العزيز بن عمير" :الصالة تُبلِّغُك نصف الطريق والصومُ يبلِّغُك باب الملك

والصدقة تدخلك عليو"ٕ .وقال ابن أبي الجعدَّ :
"إن الصدقة لتدفع سبعين باباً من
السوء"ٖ .وقال يحيى بن معاذ" :ما أعرف َحبَّة تزن الجبال َّإال من الصدقة"ٗ .وقال

الشعبي" :من لم ير نفسو إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقتو ،فقد أبطل

صدقتو وضرب بها وجهو"٘.

المبحثىالثاني ى
أنواعىالصدقاتىوأفضلىأوقاتؼاىوأدبابىقبولؼا ى
المطلبىاألول:ىأنواعىالصدقات :ى

األولى :صدقة العلن أو الجهر :وىي أقرب إلى اإلخالص من الصدقة
المخفية ،يقول تعالى( :ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ).ٙ
(ٔ) شعب اإليمان لمبييقي ،الباب الثاني والعشرون ،التحريض عمى صدقة التطوع ،حديث رقم (.)ٖٓ٘ٙ
(ٕ) مرجع سابق.ٜ/ٔ ،
(ٖ) إحياء عموم الدين ،لمغزالي.ٕٕٙ/ٔ ،
(ٗ) المستطرف ،لإلبشييي ،مرجع سابق.ٔٓ/ٔ ،
(٘) المصدر نفسو.ٔٓ/ٔ ،
( )ٙسورة البقرة ،اآلية (ٔ.)ٕٚ
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الثانية :الصدقة الخفية أو صدقة الخفاء :قال تعالى( :ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)ٔ.
ص َّد َق
وفي حديث السبعة الذين يظلهم اهلل في ظلو يوم ال َّ
(وَر ُج ٌل تَ َ
ظل َّإال ظلو َ
بِ ٍ
اىا)ٕ.
ص َدقَة فَأَ ْخ َف َ
َ
الثالثة :الصدقة في حال الصحة والقوة :فهي أفضل من أن يوصي اإلنسان في

حال مرضو أو احتضاره ،جاء رجل إلى رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم) فقال :نبئني
يا رسول عن مالي كيف أتصدق فيو ؟ قال( :نعم واهلل لتُنبَّ َّ
أن ،أن تَصدَّق وأنت

صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر وال تُ ْمهل حتى إذا بلغت نفسك ىاىنا
قلت :مالي لفالن ومالي لفالن ،وىو لهم وإن كرىت)ٖ.
الرابعة :اإلنفاق على الزوجة واألوالد :فعن أبي سعيد البدري (رضي اهلل عنو)

عن النبي (صلى اهلل عليو وسلم) قال( :إن المسلم إذا أنفق على أىلو نفقةً وىو
يحتسبها؛ كانت لو صدقة)ٗ يحتسبها يريد بها وجو اهلل تعالى٘.
الخامسة :الصدقة عن ظهر غنى :وىي التي تكون بعد أداء الواجبات ،فمن
تصدق وأىلو محتاجون إليو أو عليو دين فليس لو ذلك ،وأداء الدين ونفقة األىل
(ٔ) سورة البقرة ،اآلية (ٔ.)ٕٚ
(ٕ) البخاري مع الفتح ،ٕٖٔٗ/ٖ ،ومسمم برقم (ٖٔٓٔ).
(ٖ) البخاري برقم ( ،)ٜٔٗٔومسمم برقم (ٕٖٓٔ).
(ٗ) مسمم برقم (ٕٓٓٔ).
(٘) شرح النووي عمى مسمم.ٛٛ/ٚ ،
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(خ ْيـ ُر
أولى ،فعن أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) عن النبي (صلى اهلل عليو وسلم) قالَ :
الص َدقَ ِة َما َكا َن َع ْن ظَ ْه ِر ِغنًى)ٔ.
َّ
السادسة :تصدق اإلنسان بما يستطيعو مع القلة والحاجة :فعن أبي ىريرة
ِ
(سبَ َق درىم مئة ألف
(رضي اهلل عنو) قال :قال رسول اهلل َ
(صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم)َ :
ِ
درىمان ،تصد َق بأحدىما ،وانطلق رجل إلى
درىم  ،قالوا :وكيف؟ قال :كان لرجل
ُع ْر ِ
ض مالو ،فأخذ منو مئة ألف درىم فتصدق بها)ٕ.
ك (ر ِ
ٍِ
ض َي اللَّوُ َع ْنوُ) ،قالَ :كا َن
س بْ َن َمال َ
السابعة :الصدقة على األقارب :عن أَنَ َ
أَبو طَلْحةَ أَ ْكثَـر األَنْصا ِر بِالْم ِدينَ ِة م ًاال ِمن نَ ْخ ٍل ،وَكا َن أَح ُّ ِ ِ ِ ِ
ت
اءَ ،وَكانَ ْ
َ
َ َ ْ
َ
َ
ُ
ب أ َْم َوالو إلَْيو بَـ ْيـ ُر َح َ
َ
َ
ِ
مستَـ ْقبِلَةَ المس ِج ِد ،وَكا َن رس ُ ِ
ب ِم ْن َم ٍاء
(صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم) يَ ْد ُخلُ َها َويَ ْش َر ُ
ول اللَّو َ
َ َُ
َْ
ُْ
ِ
يها طَيِّ ٍ
ت َى ِذهِ اآليَةُ( :لَ ْن تَـنَالُوا البِ َّر َحتَّى تُـ ْن ِف ُقوا ِم َّما
ب ،قَ َ
س :فَـلَ َّما أُنْ ِزلَ ْ
فَ
ال أَنَ ٌ
تُ ِحبُّو َن)ٖ .قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رس ِ ِ
ول اللَّ ِو،
ال :يَا َر ُس َ
(صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) فَـ َق َ
ول اللَّو َ
َ
َُ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب أ َْم َوالي
ار َك َوتَـ َعالَى يَـ ُق ُ
َح َّ
ول( :لَ ْن تَـنَالُوا البِ َّر َحتَّى تُـ ْنف ُقوا م َّما تُحبُّو َن) َوإِ َّن أ َ
إِ َّن اللَّوَ تَـبَ َ
ِ
ث
ض ْع َها يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِو َح ْي ُ
ص َدقَةٌ لِلَّ ِو ،أ َْر ُجو بَِّرَىا َوذُ ْخ َرَىا ِع ْن َد اللَّ ِو ،فَ َ
اءَ ،وإِنَّـ َها َ
إلَ َّي بَـ ْيـ ُر َح َ
ال رس ُ ِ
ك َم ٌ
ك
اك اللَّوُ ،قَ َ
أ ََر َ
ال َرابِ ٌح ،ذَلِ َ
(صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم)( :بَ ٍخ ،ذَلِ َ
ول اللَّو َ
ال :فَـ َق َ َ ُ
ِ
َم ٌ
ْحةَ:
ين) فَـ َق َ
ت َما قُـل َ
ال َرابِ ٌحَ ،وقَ ْد َس ِم ْع ُ
ال أَبُو طَل َ
ْتَ ،وإِنِّي أ ََرى أَ ْن تَ ْج َعلَ َها في األَقـ َْربِ َ

(ٔ) البخاري برقم (.)ٕٔٗٙ
(ٕ) إسناده حسن .أخرجو النسائي ،ٜ٘/٘ ،حديث رقم ( ،)ٕٕ٘ٚوأحمد ،ٕٔٗ/ٕ ،والحاكم،ٗٔٙ/ٔ ،
وصححو ووافقو الذىبي.
(ٖ) سورة آل عمران ،اآلية (ٕ.)ٜ
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ٔ
أَفْـعل يا رس َ َّ ِ
وع ْن َسل َْما َن بْ ِن َع ِام ٍر
ْحةَ فِي أَقَا ِربِ ِو َوبَنِي َع ِّم ِو َ .
س َم َها أَبُو طَل َ
َ ُ َ َُ
ول اللو ،فَـ َق َ
(الص َدقَةُ َعلَى ال ِْم ْس ِكي ِن
(صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) قَ َ
الَّ :
(رضي اهلل عنو)َ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ
الرِح ِم اثْـنَتَ ِ
ان :ص َدقَةٌ و ِ
صلَةٌ)ٕ.
ص َدقَةٌ َو ِى َي َعلَى ِذي َّ
َ
َ َ

الثامنة :الصدقة على الجار :فقد أوصى اهلل سبحانو وتعالى بالجار فقال:
(ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ)ٖ ،كما أوصى بو النبي (صلى اهلل عليو وسلم)
ال رس ُ ِ
ت َم َرقَةً،
َع ْن أَبِي ذَ ٍّر ،قَ َ
(صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم)( :يَا أَبَا َذ ٍّر إِ َذا طَبَ ْخ َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ك)ٗ.
اى ْد ِج َيرانَ َ
اء َىاَ ،وتَـ َع َ
فَأَ ْكث ْر َم َ
التاسعة :الصدقة على الصاحب والصديق :وىي من أفضل الصدقات ،لما
تحملو من معاني الوفاء في الصحبة وحفظ حقها ،يقول النبي (صلى اهلل عليو وسلم):
(أفضل الدنانير :دينار ينفقو الرجل على عيالو ،ودينار ينفقو الرجل على دابتو في

سبيل اهلل ،ودينار ينفقو الرجل على أصحابو في سبيل اهلل عز وجل)٘ .

العاشرة :الصدقة في الجهاد في سبيل اهلل :سواء كان جهاداً للكفار أو
المنافقين ،فإنّو من أعظم ما بُذلت فيو األموال ،فإن اهلل أمر بذلك في غير ما موضع
من كتابو ،وقدَّم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أكثر اآليات ومن ذلك قولو

(ٔ) البخاري برقم (ٔ.)ٔٗٙ
(ٕ) البخاري برقم (ٔ.)ٔٗٙ
(ٖ) سورة النساء ،اآلية (.)ٖٙ
(ٗ) مسمم برقم (ٕ٘.)ٕٙ
(٘) مسمم برقم (ٗ.)ٜٜ
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سبحانو( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)ٔ ،وقال سبحانو مبيناً صفات المؤمنين ال ُك َّمل الذين

وصفهم بالصدق( :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

﮶﮷﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾)ٕ ،وأثنى سبحانو وتعالى على
رسولو (صلى اهلل عليو وسلم) وأصحابو (رضوان اهلل عليهم) بذلك في قولو( :ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
ٖ
ٍ
فسطاط في
ظل
ﭺ ﭻ)  ،ويقول (عليو الصالة والسالم)) :أفضل الصدقات ُّ
سبيل اهلل عز وجل أو منحة خادم في سبيل اهلل ،أو طروقة فحل في سبيل اهلل)ٗ.

جهز غازياً في سبيل اهلل فقد غزا)٘.
وقال (صلى اهلل عليو وسلم)( :من ّ

الحادية عشرة :الصدقة الجارية :وىي ما يبقى أثرىا بعد الموت ،وىذا النوع
من الصدقات يفعلو اإلنسان في حياتو ليبقى لو أجرىا بعد موتو أو يفعلو شخص آخر
ات ِْ
سا ُن
لو بعد موتو ويهديو ثوابها ،يقول النبي (صلى اهلل عليو وسلم)( :إِذَا َم َ
اإلنْ َ
(ٔ) سورة التوبة ،اآلية (ٔٗ).
(ٕ) سورة الحجرات ،اآلية (٘ٔ).
(ٖ) سورة التوبة ،اآليتان (.)ٜٛ ،ٛٛ
(ٗ) إسناده حسن .أخرجو الترمذي ،ٔٙٛ/ٗ ،حديث رقم ( ،)ٕٔٙٚوقال حسن صحيح ،والحاكم،ٔٓٓ/ٕ ،
وقال صحيح اإلسناد ،ولم يخرجاه ،ووافقو الذىبي.
(٘) البخاري برقم (ٖٗ ،)ٕٛومسمم برقم (٘.)ٜٔٛ
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ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ ٍ
ٍ
صالِ ٍح
ص َدقَة َجا ِريَة ،أ َْو عل ٍْم يُـ ْنتَـ َف ُع بِو ،أ َْو َولَد َ
انْـ َقطَ َع َع ْنوُ َع َملُوُ إَِّال م ْن ثََالثَة :إَِّال م ْن َ
يَ ْد ُعو لَوُ )ٔ.
وللصدقة الجارية ُعدَّة أوجو ،أجملها فيما يلي:
[ٔ] حفر اآلبار وسقي الماء :وىي من الصدقات التي كان يوصي بها النبي (صلى
ض ُل؟
ْت يَا َر ُس َ
ادةَ قَ َ
َي َّ
ول اللَّ ِو ،أ ُّ
الص َدقَ ِة أَفْ َ
ال :قُـل ُ
اهلل عليو وسلم)َ ،ع ْن َس ْع ِد بْ ِن ُعبَ َ
ٕ
قَ َ
(س ْق ُي ال َْم ِاء)  .وىذا النوع من الصدقات يشمل نفعو الناس واألنعام خصوصاً
الَ :
في البالد التي يكثر فيها الجفاف ويصيب أىلها العطش فال يقدرون على إرواء

ظمئهم أو سقي زروعهم وأنعامهم.

[ٕ] بناء المساجد :لقولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :من بنى مسجداً يبتغي بو وجو
ٖ
وع ْن َجابِ ِر بْ ِن َع ْب ِد اللَّ ِو (رضي اهلل عنهما) أ َّ
ول
َن َر ُس َ
اهلل ،بنى اهلل لو بيتاً في الجنة) َ .
ال( :من بـنى مس ِج ًدا لِلَّ ِو َكم ْفح ِ ٍ
ِ
ِ
َصغَ َر ،بَـنَى
ص قَطَاة ،أ َْو أ ْ
اللَّو َ
َ َ
(صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم) قَ َ َ ْ َ َ َ ْ
ِ
ْجن َِّة)ٗ.
اللَّوُ لَوُ بَـ ْيتًا في ال َ
ات ِْ
[ٖ] نشر العلم :لقولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :إِذَا َم َ
سا ُن انْـ َقطَ َع َع ْنوُ َع َملُوُ
اإلنْ َ
ٍ ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
صالِ ٍح يَ ْد ُعو لَوُ)٘.
ص َدقَة َجا ِريَة ،أ َْو عل ٍْم يُـ ْنتَـ َف ُع بِو ،أ َْو َولَد َ
إَِّال م ْن ثََالثَة :إَِّال م ْن َ
(ٔ) مسمم برقم (ٖٔ.)ٔٙ
(ٕ) إسناده حسن .ابن ماجة ،ٕٔٔٗ/ٕ ،حديث رقم (ٗ.)ٖٙٛ
(ٖ) البخاري برقم (ٓ٘ٗ) ،ومسمم برقم (ٖٖ٘).
(ٗ) صحيح .أخرجو ابن ماجة ،ٕٗٗ/ٔ ،حديث رقم (.)ٖٚٛ
(٘) مسمم برقم (ٖٔ.)ٔٙ
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[ٗ] سائر أنواع الخير األخرى :كطباعة المصاحف وبناء المدارس ودور األيتام
ال:
فع ْن أَبِي ُى َريْـ َرةَ (رضي اهلل عنو) ،قَ َ
وغرس األشجار وغيرىا من أنواع الصدقات َ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ال رس ُ ِ
سنَاتِِو بَـ ْع َد
ول اللَّو َ
(صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم)( :إِ َّن م َّما يَـل َ
قَ َ َ ُ
ْح ُق ال ُْم ْؤم َن م ْن َع َملو َو َح َ
ِِ ِ
شره ،وولَ ًدا ِ
ص َح ًفا َوَّرثَوُ ،أ َْو َم ْس ِج ًدا بَـنَاهُ ،أ َْو بَـ ْيتًا
صال ًحا تَـ َرَكوَُ ،وُم ْ
َم ْوتو عل ًْما َعلَّ َموُ َونَ َ َ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
السبِ ِ
ِالبْ ِن َّ
ْح ُقوُ
يل بَـنَاهُ ،أ َْو نَـ ْه ًرا أ ْ
َج َراهُ ،أ َْو َ
ص َدقَةً أَ ْخ َر َج َها م ْن َمالو في ص َّحتو َو َحيَاتو ،يَـل َ
ِم ْن بَـ ْع ِد َم ْوتِِو)ٔ.
وال ننسى اإلشارة إلى َّ
أن مفهوم الصدقة والتصدُّق يمتد ليشمل مجاالت ع ّدة
فالتبسم في وجو األخ صدقة ،ألنَّو يغيِّر حركة الدم في الجسم،
غير التصدُّق بالمال؛
ُّ

ويؤدِّي إلى زوال كثير من األمراض ،وإماطة األذى عن الطريق صدقة ،وما أحوجنا إليو
اليوم إلصحاح البيئة ونظافتها ،وغير ذلك من أنواع الصدقات غير المالية.

المطلبىالثاني:ىأفضلىأوقاتىالصدقظ :ى

الصدقة مندوبة في كل وقت لسد حاجة الفقير والمساىمة في نفع المسلمين

ومعونة اإلسالم وتأييده ،ولكن ىناك أوقات يستحب فيها اإلكثار من اإلنفاق أكثر من
غيرىا  ،وىذه األوقات ىي:
الَ ( :كا َن رس ُ ِ
[ٔ] شهر رمضانَ :ع ِن ابْ ِن َعبَّ ٍ
(صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم)
اس ،قَ َ
ول اللَّو َ
َُ
اس ،وَكا َن أَجود ما ي ُكو ُن فِي رم َ ِ
ِ
يلَ ،وَكا َن يَـ ْل َقاهُ فِي ُك ِّل
أْ
ََ
َُْ َ َ
ضا َن ح َ
َج َو َد النَّ ِ َ
ين يَـ ْل َقاهُ ج ْب ِر ُ

(ٔ) حسن .أخرجو ابن ماجة ،ٛٛ/ٔ ،حديث رقم (ٕٕٗ) ،وابن خزيمة.ٕٔٔ/ٗ ،
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ٍِ
ِ
ضا َن فَـي َدا ِرسوُ ال ُقرآ َن ،فَـلَرس ُ ِ
الخ ْي ِر
َج َو ُد بِ َ
(صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم) أ ْ
ول اللَّو َ
َُ
لَْيـلَة م ْن َرَم َ ُ ُ ْ
الم ْر َسلَ ِة )ٔ.
الر ِ
ِم َن ِّ
يح ُ
ال رس ُ ِ
[ٕ] العشر األولى من ذي الحجةَ :ع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
اس قَ َ
(صلَّى اهللُ
ول اللَّو َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ ِ ِِ
َعلَي ِو وسلَّم)( :ما ِمن أَيَّ ٍام الْعمل َّ ِ ِ
ِ
ام
َح ُّ
الصال ُح ف َ
ب إِلَى اللَّو م ْن َىذه ْاألَيَّ ِام (يَـ ْعني أَيَّ َ
ْ ََ َ َ ْ
يها أ َ
ََ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال :وَال ال ِ
الْع ْش ِر) ،قَالُوا :يا رسو َل اللَّو ،وَال ال ِ
اد في َسبِ ِ
اد في َسبِ ِ
يل
ْج َه ُ
ْج َه ُ
َ
َ َُ
يل اللَّو؟ قَ َ َ
َ
ٍ ٕ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ش ْيء) .
ك بِ َ
اللَّو ،إَِّال َر ُج ٌل َخ َر َج بِنَـ ْفسو َوَمالو ،فَـلَ ْم يَـ ْرج ْع م ْن َذل َ
[ٖ] وقت اشتداد الحاجة بالمسلمين :ال شك أنو من أوجب الواجبات سد حاجة

كف شر السؤال ومذلتو ،وخصوصاً
المسلم وقت اشتداد الحاجة والفقر ،حتى يُ َ
أوقات الكوارث والنزاعات والمجاعات التي تضرب بعض بالد المسلمين ،يقول

تعالى( :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴)ٖ ،والمسغبة شدة الجوعَٗ ،ع ِن ال ُْم ْن ِذ ِر بْ ِن َج ِري ٍر،
ِ
ِ
الُ :كنَّا ِع ْن َد رس ِ ِ
ال:
َّها ِر ،قَ َ
َع ْن أَبِ ِيو ،قَ َ
ص ْد ِر النـ َ
(صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم) في َ
ول اهلل َ
َُ
ِ
السي ِ
ِ
ِ
ض َر،
وفَ ،ع َّامتُـ ُه ْم ِم ْن ُم َ
ِّما ِر أَ ِو ال َْعبَاءُ ،متَـ َقلِّدي ُّ ُ
اءهُ قَـ ْوٌم ُح َفاةٌ ُع َراةٌ ُم ْجتَابي الن َ
فَ َج َ
ِ
ضر فَـتَمعَّر و ْجوُ رس ِ ِ
(صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) لِ َما َرأَى بِ ِه ْم ِم َن
ول اهلل َ
بَ ْل ُكلُّ ُه ْم م ْن ُم َ َ َ َ َ َ ُ
ِ
ام ،فَ َ َّ
ال( :ﭑ ﭒ
ب فَـ َق َ
الْ َفاقَة ،فَ َد َخ َل ثُ َّم َخ َر َج ،فَأ ََم َر بَِال ًال فَأَذَّ َن َوأَقَ َ
صلى ثُ َّم َخطَ َ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
(ٔ) البخاري برقم .ٙ
(ٕ) صحيح .أخرجو أبو داود ،ٖٕ٘/ٕ ،حديث رقم (.)ٕٖٗٛ
(ٖ) سورة البمد ،اآلية (ٗٔ).
(ٗ) ( ِذي َم ْس َغَبة) أي ذي مجاعة ،غريب القرآن البن قتيبة.ٗ٘ٗ/ٔ ،
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ٔ
ِ ِ
ش ِر (ﭠ ﭡ ﭢ
ْح ْ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ) َ ،و ْاآليَةَ الَّتي في ال َ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ)ٕ ،وكذلك قولو تعالى( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ

ٖ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ص ِاع
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) ( .تَ َ
ص َّد َق َر ُج ٌل م ْن دينَا ِره ،م ْن د ْرَىمو ،م ْن ثَـ ْوبِو ،م ْن َ
ِ ِ
ال :فَجاء رجل ِمن ْاألَنْصا ِر بِص َّرةٍ
ٍ
ِ
ِِ
(حتَّى قَ َ
َ ُ
بُـ ِّره ،م ْن َ
ص ِاع تَ ْم ِره َ
ال) َولَ ْو بش ِّق تَ ْم َرة) قَ َ َ َ َ ُ ٌ َ
ت َك ْوَم ْي ِن ِم ْن
ت ،قَ َ
ت َك ُّفوُ تَـ ْع ِج ُز َع ْنـ َها ،بَ ْل قَ ْد َع َج َز ْ
اد ْ
َّاسَ ،حتَّى َرأَيْ ُ
َك َ
ال :ثُ َّم تَـتَابَ َع الن ُ
ت و ْجوَ رس ِ ِ
طَ َع ٍام َوثِيَ ٍ
(صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) يَـتَـ َهلَّ ُلَ ،كأَنَّوُ ُم ْذ َىبَةٌ،
ول اهلل َ
ابَ ،حتَّى َرأَيْ ُ َ َ ُ
ِ
ال رس ُ ِ
(م ْن َس َّن فِي ِْ ِ
سنَةً ،فَـلَوُ
ول اهلل َ
(صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم)َ :
فَـ َق َ َ ُ
اإل ْس َالم ُسنَّةً َح َ
أَجرىا ،وأَجر من ع ِمل بِها بـع َدهِ ،من غَي ِر أَ ْن يـ ْنـ ُق ِ
ُجوِرِى ْم َش ْيءٌَ ،وَم ْن َس َّن فِي
ْ َُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ ْ
ص م ْن أ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ص
اإل ْس َالِم ُسنَّةً َسيِّئَةًَ ،كا َن َعلَْيو ِو ْزُرَىا َو ِو ْزُر َم ْن َعم َل بِ َها م ْن بَـ ْعده ،م ْن غَْي ِر أَ ْن يَـ ْنـ ُق َ
ِم ْن أ َْوَزا ِرِى ْم َش ْيءٌ)ٗ.

المطلبىالثالث:ىأدبابىقبولىالصدقات :ى

حتى تكون الصدقة مقبولة عند اهلل تعالى ،ويُثاب عليها صاحبها ،وتنفعو في
الدنيا بآثارىا الطيبة ،ال بُ َّد أن يُراعي المتصدق األمور اآلتية:

(ٔ) سورة النساء ،اآلية (ٔ).
(ٕ) سورة الحشر ،اآلية (.)ٔٛ
(ٖ) سورة المائدة ،اآلية (.)ٕٚ
(ٗ) مسمم برقم (.)ٔٓٔٚ
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أوالً :اإلخالص هلل عز وجل :واإلخالص سبب في قبول األعمال كلها ومن

ضمنها الصدقة ،يقول تعالى( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴)ٔ .وقال النبي (صلى اهلل عليو وسلم)َّ :
(إن اهلل ال
ٕ
ِ
شةَ األَنَّ َما ِر ُّ
وجهوُ)  ،وعن أَبُي َك ْب َ
ي ،أَنَّوُ
يقبل من العمل َّإال ما كان خالصاً وابتُغ َي بو ُ
ِ
س ِمع رس َ ِ
ُح ِّدثُ ُك ْم َح ِديثًا
(صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم) يَـ ُق ُ
ول اللَّو َ
ول( :ثََالثَةٌ أُقْس ُم َعلَْي ِه َّن َوأ َ
َ َ َُ
ال :ما نَـ َقص م ُ ٍ ِ
ِ
ِ
ٍ
صبَـ َر َعلَْيـ َها إَِّال
فَ ْ
ص َدقَةَ ،وَال ظُل َم َع ْب ٌد َمظْل َمةً فَ َ
ال َع ْبد م ْن َ
َ َ
اح َفظُوهُ ،قَ َ َ
ِ
ِ
ٍ
اب فَـ ْق ٍر أ َْو َكلِ َمةً نَ ْح َو َىا،
َز َ
اب َم ْسأَلَة إَِّال فَـتَ َح اللَّوُ َعلَْيو بَ َ
ادهُ اللَّوُ ع ِّزاَ ،وَال فَـتَ َح َع ْب ٌد بَ َ
ِ
ال :إِنَّ َما ُّ
الدنْـيَا ِأل َْربَـ َع ِة نَـ َف ٍرَ :ع ْب ٍد َرَزقَوُ اللَّوُ َم ًاال َو ِعل ًْما فَـ ُه َو
اح َفظُوهُ ،قَ َ
ُح ِّدثُ ُك ْم َحديثًا فَ ْ
َوأ َ
يـت َِّقي فِ ِيو ربَّوُ ،وي ِ
ص ُل فِ ِيو َرِح َموَُ ،ويَـ ْعلَ ُم لِلَّ ِو فِ ِيو َح ِّقا ،فَـ َه َذا بِأَفْ َ
لمنَا ِزِلَ ،و َع ْب ٍد َرَزقَوُ
َ ََ
َ
ض ِل ا َ
اللَّوُ ِعلْما ولَم يـرُزقْوُ م ًاال فَـهو ص ِ
ول :لَ ْو أ َّ
ْت بِ َع َم ِل فَُال ٍن
اد ُق النِّـيَّ ِة يَـ ُق ُ
َن لِي َم ًاال لَ َع ِمل ُ
ً َ ْ َْ َ َُ َ
ِ
ط فِي مالِوِ
ِ
َج ُرُى َما َس َواءٌَ ،و َع ْب ٍد َرَزقَوُ اللَّوُ َم ًاال َولَ ْم يَـ ْرُزقْوُ عل ًْما ،فَـ ُه َو يَ ْخبِ ُ
فَـ ُه َو بِنِيَّتِو فَأ ْ
َ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
صل فِ ِيو رِحموُ ،وَال يـ ْعلَم لِلَّ ِو فِ ِيو ح ِّقا ،فَـ َه َذا بِأَ ْخب ِ
ث
َ
َ
بغَْي ِر عل ٍْم َال يَـتَّقي فيو َربَّوَُ ،وَال يَ ُ َ َ َ َ ُ
ول :لَ ْو أ َّ
ْت فِ ِيو
المنَا ِزِلَ ،و َع ْب ٍد لَ ْم يَـ ْرُزقْوُ اللَّوُ َم ًاال َوَال ِعل ًْما فَـ ُه َو يَـ ُق ُ
َن لِي َم ًاال لَ َع ِمل ُ
َ
ٖ
بِ َع َم ِل فَُال ٍن فَـ ُه َو بِنِيَّتِ ِو فَ ِو ْزُرُى َما َس َواءٌ) .

(ٔ) سورة البقرة ،اآلية (.)ٖٜٔ
(ٕ) إسناده حسن .أخرجو النسائي ،ٕ٘/ٙ ،حديث رقم (ٖٓٗٔ).
(ٖ) إسناده ضعيف .أخرجو الترمذي ،ٕ٘ٙ/ٗ ،حديث رقم (ٕٖٕ٘) ،وقال :ىذا حديث حسن صحيح.
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ثانياً :البعد عن الرياء والتفاخر بالصدقة :قال تعالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)ٔ،

ورجل تصدق بصدقة فأخفاىا حتى ال تعلم شمالو ما
وقولو (صلى اهلل عليو وسلم)ٌ ( :

تنفق يمينو)ٕ.

ثالثاً :أن يتصدق بأطيب ما عنده ويجتنب ما داخلو الحرام :قال تعالى:

(ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ال وأ ِ
اق ِمن أ ِ
ِِ
اإلنْـ َف ِ
َط ِ
اس :أ ََم َرُى ْم بِ ِْ
ال ابْ ُن َعبَّ ٍ
اى ْم
ﮱ)ٖ ،قَ َ
َج َو ِده َوأَنْـ َفسوَ ،ونَـ َه ُ
يب ال َْم ِ َ ْ
ْ
َع ِن الت َ ِ
ُّق بِرذَالَ ِة الْم ِ
(و ُى َو َخبِيثُوُ) فَِإ َّن اللَّوَ طَْيب َال يَـ ْقبَ ُل إَِّال طَيِّبًاَ ،ولِ َه َذا
ال َ
ودنيو َ
َ
َّصد ُ
ْخبِ َ ِ
ِِِ
ِ
ال( :وال تَـي َّمموا) أَي :تَـ ْق ِ
َي :لَ ْو
ص ُدوا (ال َ
يث م ْنوُ تُـ ْنف ُقو َن َولَ ْستُ ْم بِآخذيو) أ ْ
ْ
قَ َ َ َ ُ
اض ْوا فِ ِيو ،فَاللَّوُ أَ ْغنَى َع ْنوُ ِم ْن ُك ْم ،فَ َال تَ ْج َعلُوا لِلَّ ِو َما
َخ ْذتُ ُموهُ ،إَِّال أَ ْن تَـتَـغَ َ
أُ ْع ِطيتُ ُموهُ َما أ َ
تَك َْرُىو َنٗ.
ال رس ُ ِ
(صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم):
وع ْن أَبِي ُى َريْـ َرةَ (رضي اهلل عنو) ،قَ َ
َ
ول اهلل َ
ال :قَ َ َ ُ
٘
ِ
اإلنْـ َف ِ
ث على ِْ
ْح ُّ
اق
ب َال يَـ ْقبَ ُل إَِّال طَيِّباً)  .قال النووي" :وفيو ال َ
َّاس ،إِ َّن اهللَ طَيِّ ٌ
(أَيُّـ َها الن ُ

(ٔ) سورة الضحى ،اآلية (ٔٔ).
(ٕ) البخاري برقم (ٖٕٗٔ).
(ٖ) سورة البقرة ،اآلية (.)ٕٙٚ
(ٗ) تفسير القرآن العظيم ،البن كثير.ٜٙٚ/ٔ ،
(٘) مسمم برقم (٘ٔٓٔ).
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اإلنْـ َف ِ
من ال َ ِ
َّهي عن ِْ
اق من غَْي ِرهِ وفيو أ َّ
وس
وب َوال َْمأْ ُك َ
َن ال َْم ْش ُر َ
ول َوال َْملْبُ َ
ْح َالل َوالنـ ْ ُ
ك يَـ ْنبَ ِغي أَ ْن يَ ُكو َن َح َالالً َخالِصاً َال ُش ْبـ َهةَ فِ ِيو"ٔ.
ونحو ذَلِ َ
َ
رابعاً :البعد عن المن واألذى في صدقتو :من أكثر ما يبطل الصدقات ويذىب

بثوابها ،المنٕ ،قال تعالى( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ٖ
ال" :من
َّحاك (فِي تفسير ْاآليَة) قَ َ
ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) َ .عن الض َّ
ط أجره ،فَضرب اهلل مثلو َكمثل
من َبها أَو آذَى الَّ ِذي أعطَاهُ النَّـ َف َقةَ ،حبِ َ
ثم َّ
أنْفق نَـ َف َقةً َّ
ِ
ُّراب َش ْيئا فَ َك َذلِك يمحق اهلل أجر
ص ْف َوان َعلَْيو تُـ َراب فَأ َ
َ
َصابَوُ وابل فَلم يدع من التـ َ
ٗ
ِ
ِ
ُّراب" .
الَّذي يُـ ْعطي صدقتو َّ
ثم ّ
يمن َبها َك َما يمحق ال َْمطَر َذلك التـ َ

(ٔ) شرح النووي عمى مسمم.ٔٓٓ/ٚ ،
وفخر بِ ِو وأَبدأَ ِف ِ
فالن َعمَى فُ َالن ِإذا َعظَّم ِ
يو وأَعاد َحتَّى يُ ْفسده ويَُب ِّغضو ،لسان العرب ،البن
(ٕ) َم َّن ٌ
اإلحسان َ َ
َ
منظور.ٗٔٛ/ٖٔ ،
(ٖ) سورة البقرة ،اآليات (ٕ.)ٕٙٗ ،ٕٖٙ ،ٕٙ
(ٗ) تفسير الدر المنثور ،لمسيوطي.ٗٗ/ٕ ،
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وعن أبي ذ ٍر (رضي اهلل عنو) عن النبي (صلى اهلل عليو وسلم) قال( :ثََالثَةٌ َال
ي َكلِّم ُهم اهللُ يـوَم ال ِْقيام ِة :الْمنَّا ُن الَّ ِذي َال يـ ْع ِطي َش ْيئًا إَِّال منَّوُ ،والْمنَـ ِّف ُق ِسل َْعتَوُ بِالْحلِ ِ
ف
َ
ُ
َ َ ُ
ُ ُ ُ َْ َ َ َ
الْ َف ِ
اج ِرَ ،وال ُْم ْسبِ ُل إِ َز َارهُ)ٔ.
والمن واألذى بالصدقة ينتج عنو:
[ٔ] نقصان األجر وقد يحبطو.
[ٕ] إيغار الصدور وىو آفة من آفات النفس.
[ٖ] استجالب غضب اهلل سبحانو ويستحق صاحبو الطرد من رحمة اهلل.
[ٗ] حرمان صاحبو من نعمة نظر اهلل إليو وكالمو معو يوم القيامة.
خامساًَّ :أال يحتقر من المعروف شيئاً :عن أبي ذ ٍر (رضي اهلل عنو) قال :قال لي
(ال تَح ِقر َّن ِمن الْمعر ِ
اك بَِو ْج ٍو
َخ َ
وف َش ْيئًاَ ،ولَ ْو أَ ْن تَـ ْل َقى أ َ
النبي (صلى اهلل عليو وسلم)ُ ْ َ َ َ ْ َ :
طَل ٍْق)ٕ .وعن أبي ىريرة (رضي اهلل عنو) عن النبي (صلى اهلل عليو وسلم) قال( :يَا

(ٔ) مسمم برقم (.)ٔٓٙ
(ٕ) مسمم برقم (.)ٕٕٙٙ
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ات ،الَ تَح ِقر َّن ج ِ
نِساء المسلِم ِ
ارتِ َهاَ ،ولَ ْو فِ ْر ِس َنٔ َشاةٍ)ٕ ،ويقول النبي (صلى اهلل
ارةٌ ل َج َ
ْ َ ََ
ََ ُْ َ
ٍ ٖ
ِ
َّار َولَ ْو بِ ِش ِّق تَ ْم َرةٍ ،فَِإ ْن لَ ْم يَ ِج ْد فَبِ َكلِ َم ٍة طَيِّبَة) .
عليو وسلم)( :فَـلْيَتَّقيَ َّن أ َ
َح ُد ُك ُم الن َ
سادساًَّ :أال يرجع في صدقتو :الرجوع في الصدقة يبطل ثوابها ،وىو ليس من
ُخلُق المؤمن المخلص هلل تعالى في عملو ،فعن ابن ٍ
عباس (رضي اهلل عنهما) قال:
قال رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم)( :لَيس لَنا مثل َّ ِ
ود فِي ِىبَتِ ِو
الس ْوء ،الَّ ِذي يَـ ُع ُ
ْ َ َ ََ ُ
ْب يـرِجع فِي قَـيئِ ِو)ٗ ،وفي رواية (فَِإ َّن ِ ِ
ص َدقَتِ ِو َكال َكل ِ
ود فِي
ْب يَـ ُع ُ
ْ
العائ َد في َ
َ
َكال َكل ِ َ ْ ُ
قَـ ْيئِ ِو)٘ ،وىذا التشبيو من النبي (صلى اهلل عليو وسلم) لبيان حقارة ىذا التصرف،
وبعد صاحبو عن الذوق واألدب.

المبحثىالثالث ى
آثارىالصدقظىوفوائدهاىرلىىاإلندان ى

لما للصدقة من آثار وفوائد عظيمة في الدنيا واآلخرة؛ فقد حرص عليها النبي
(صلى اهلل عليو وسلم) ،وأمر بها أصحابو ورباىم عليها ،ومن النماذج الخالدة في

ذلك ما فعلو األنصار من احتضان إخوانهم المهاجرين وإيثارىم على أنفسهم وذلك ما
َّة ،وقَ ْد يستَعار لِ َّ ِ
ِ ِ
َّ
(ٔ) فرسن شاةِ :
فيقال ِف ْرِسن
الف ْرِسنَ :ع ْ
مشاة ُ
البعيرَ ،
ظ ٌم َقميل الم ْحمَ ،و ُى َو ُخف َ
كالحافر ل َّمداب َ ُ ْ
َشاة .النياية ،البن األثير.ٕٜٗ/ٖ ،
(ٕ) البخاري برقم (.)ٕ٘ٙٙ
(ٖ) البخاري برقم (ٖٔٗٔ).
(ٗ) البخاري برقم (ٕٕ.)ٕٙ
(٘) البخاري برقم (ٖٕ.)ٕٙ
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نوه بو القرآن الكريم ،قال تعالى( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ

ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)ٔ ،وما زالت تلك النماذج
تترى على مر التاريخ اإلسالمي ،تشهد بذلك األوقاف اإلسالمية الشامخة في معظم
األقطار اإلسالمية ،إضافة إلى انتشار الجمعيات الخيرية اإلسالمية ،مما يترجم عمق

أثر الصدقة في نسيج المجتمع اإلسالمي ،حيث تجاوز تأثيرىا الفائدة القريبة وىي
نفع الفقراء ،إلى األثر الحضاري الممتد التأثير من إقامة المشاريع التعليمية
والمؤسسات االجتماعية وغيرىا.
كما نشير ىنا إلى أن الصدقة ال تقف عند حد إنفاق المال حتى ال ينفرد بنفعها

أصحاب األموال فقط ويحرم فضلها وأجرىا من ال مال لو ،فمفهوم الصدقة في
اإلسالم مفهوم شامل وواسع يشمل كل أبواب البر والخير حتى التبسم في وجو الغير،
فعن أَبِي ذَر قال :قال رس ُ ِ
(صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم):
ول اهلل َ
َُ
ّ
ك فِي وج ِو أ ِ
ص َدقَةٌ).
[ٔ] (تَـبَ ُّ
يك لَ َ
َخ َ
س ُم َ َ ْ
ك َ
[ٕ] (وأَمر َك بِالمعر ِ
ص َدقَةٌ).
وف َونَـ ْهيُ َ
ك َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َ
َ ُْ َ ُْ
الر ُج َل فِي أ َْر ِ
ض َّ
ص َدقَةٌ).
اد َك َّ
الضالَ ِل لَ َ
(وإِ ْر َش ُ
ك َ
[ٖ ] َ
لرج ِل َّ ِ ِ
ِ
ص َدقَةٌ).
ص ِر لَ َ
الرديء البَ َ
(وبَ َ
ك َ
ص ُر َك ل َّ ُ
[ٗ ] َ

الح َج َر َو َّ
ص َدقَةٌ).
ْم َع ِن الطَّ ِر ِيق لَ َ
(وإِ َماطَتُ َ
ك َ
الش ْوَكةَ َو َ
ك َ
[٘ ] َ
العظ َ
(ٔ) سورة الحشر ،اآلية (.)ٜ
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ك ِمن دلْ ِو َك فِي دلْ ِو أ ِ
ص َدقَةٌ)ٔ.
يك لَ َ
َخ َ
َ
(وإِفْـ َراغُ َ ْ َ
ك َ
[َ ] ٙ
وإليك اآلن آثار وفوائد الصدقة الدنيوية واألخروية ،والتي يمكن تقسيمها على
النحو التالي:
[]1ىاآلثارىاإلومانوظىللصدقظ :ى

{أ} برىان على صحة اإليمان :النفوس ُجبِلَت على الشح وحب المال ،فإذا
سمحت النفس بالتصدق بو وإنفاقو في مرضاة اهلل عز وجل ،كان ذلك دليل وبرىان

الص َدقَةُ بُـ ْرَىا ٌن)ٕ ،قال
(و َّ
على صحة إيمان العبد ،يقول النبي (صلى اهلل عليو وسلم)َ :

"م ْعنَاهُ َّ
الص َدقَةُ ُح َّجةٌ
النووي بعد أن ذكر عدد من األقوال في شرح ىذه العبارة وقيلَ :
علَى إِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
استُ ِد َّل
َ
ص َّد َق ْ
يمان فَاعل َها فَِإ َّن ال ُْمنَاف َق يَ ْمتَن ُع م ْنـ َها ل َك ْونو َال يَـ ْعتَق ُد َىا ،فَ َم ْن تَ َ
َ
ِ ِ ِ ِِ ٖ
بِ ِ ِ
يمانو" .
َ
ص َدقَتو َعلَى ص ْدق إ َ
{ب} تطفئ غضب الرب عز وجل :يقول النبي (صلى اهلل عليو وسلم)( :إِ َّن
ب)ٗ ،وذلك لما فيها من اإلخالص والرغبة في نيل
الر ِّ
ب َّ
ص َدقَةَ ِّ
الس ِّر تُط ِْف ُئ غَ َ
َ
ضَ
مرضاة اهلل تعالى والبعد عن الرياء والسمعة.

(ٔ) صحيح .أخرجو الترمذي ،ٖٖٜ/ٗ ،حديث رقم (.)ٜٔ٘ٙ
(ٕ) مسمم برقم (ٖٕٕ).
(ٖ) شرح النووي عمى مسمم.ٔٓٓ/ٖ ،
(ٗ) الطبراني في األوسط.ٕٜٛ/ٔ ،
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{ج} تُ ِظل صاحبها يوم القيامة :وذلك عند اشتداد الكرب بالناس في الموقف،
ودنو الشمس من رؤوسهم ،غير َّ
أن بعض أصحاب األعمال ال يعانون شيئاً من ذلك،

ومن ىؤالء المتصدقون الذين أفادت النصوص بأنهم يكونون في المحشر في ظل

صدقاتهم ،منها قول النبي (صلى اهلل عليو وسلم) في حديث السبعة الذين يظلهم اهلل
ٍ
بصدقة فأخفاىا حتى ال تعلم
(ورجل تص ّدق
في ظلو يوم ال ظل إال ظلو وذكر منهم:
ٌ
شمالو ما تنفق يمينو)ٔ ،وقولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :كل امرئ في ظل صدقتو
حتى يفصل بين الناس)ٕ.

{د} نيل محبة اهلل عز وجل :في الصدقة إحسان ورحمة ،وتفضُّل وشفقة ،ولذا
كانت من وسائل نيل محبة رب العالمين ،والحصول على رحمتو ،والظفر برضوانو؛
ألنو سبحانو يحب المحسنين ويرحم الراحمين ،وقد دلت نصوص القرآن والسنة

على ذلك ،فمما دل منها على أن التصدُّق واإلنفاق في مرضاة اهلل من دواعي حبو
عز وجل للعبد ،قولو تعالى( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ)ٖ ،قال السعدي" :وىذا يشمل جميع أنواع اإلحسان بالمال"ٗ.

كما أتت أحاديث عديدة تبين أن اهلل يحب المتصدقين وذوي البر واإلحسان

(ٔ) البخاري برقم (ٖٕٗٔ).
(ٕ) أحمد ،٘ٙٛ/ٕٛ ،وابن خزيمة ،ٜٗ/ٗ ،وصححو.
(ٖ) سورة البقرة ،اآلية (٘.)ٜٔ
(ٗ) تيسير الكريم الرحمن ،لمسعدي ،ص.ٕٚ :
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وصانعي المعروف ،منها قولو (صلى اهلل عليو وسلم)) :أحب العباد إلى اهلل أنفعهم

لعيالو)ٔ ،وقولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :أحب الناس إلى اهلل أنفعهم للناس)ٕ.

{ىـ} مفتاح ألنواع البر :جعل اهلل الصدقة واإلنفاق في مرضاتو مفتاحاً للبر
وداعية للعبد إلى سائر أنواعو؛ وذلك ألن المال من أعظم محبوبات النفس؛ فمن
قدم محبوب اهلل على ما يحب ،فأعطى مالو المحتاجين ،ونصر بو الديـن ،وفَّقـو اهلل
ألعمـال صالحـة ،وأخـالق فاضـلة ال تحصل لو بدون ذلك ،وآتاه أسباب التيسير،
وقد أوضح اهلل تعالى ىذا األمر وجالَّه في قولو عز وجل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ)ٖ ،أي :لن تنالوا حقيقة البر الذي يتنافس فيو المتنافسون ،ولن تدركوا
شأوه ،ولن تلحقوا بزمرة األبرار حتى تنفقوا مما تَـ ْه َوْون من أموالكم ومن أعجبها إلى
أنفسكم.

{و} غفران الخطايا وتكفير الذنوب :جعل اهلل الصدقة سبباً لغفران المعاصي

وإذىاب السيئات والتجاوز عن الهفوات ،دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة،
ومنها قولو تعالى( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ)ٗ ،والذي ىو نص عام يشمل كل
حسنة وفعل خير ،والصـدقـة مـن أعظــم الحسنات والخيرات فهـي داخـلة فيـو

باألولويــة ،وقــولو سبحانو( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
(ٔ) حسن .رواه عبد اهلل بن أحمد في زوائد الزىد ،كشف الخفاء لمعجموني.٘ٗ/ٔ ،
(ٕ) حسن .قضاء الحوائج ،البن أبي الدنيا ،ص.ٗٓ :
(ٖ) سورة آل عمران ،اآلية (ٕ.)ٜ
(ٗ) سورة ىود ،اآلية (ٗٔٔ).
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ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾﮿)ٔ ،وقولو عــز وجــل( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)ٕ ،والتي أفادت أن من أول
وأجل ما تنال بو مغفرة اهلل للخطايا وتجاوزه عن الذنوب ،اإلنفاق في سبيل اهلل ،ومن
ِّ

النصوص الدالة على ذلك أيضاً :قولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :والصدقة تطفئ
الخطيئة كما يذىب الجليد على الصفا)ٖ ،وقولو (صلى اهلل عليو وسلم) من حـديث
حذيفـة (رضي اهلل عنو) وفيو( :فتنة الرجل في أىلو ومالو وولده وجاره تكفرىا الصالة

والصدقة والمعروف)ٗ .وإذا كان اهلل سبحانو قد غفر لمن سقى كلباً على شدة ظمئو،
فكيف بمن سقى العطاش ،وأشبع الجياع  ،وكسا العراة من المسلمين؟٘.

{ز} تقي من عذاب النار :الصدقة واإلنفاق في سبل الخير فدية للعبد من

العــذاب ،وتخليـص لو وفكــاك مـن العقاب ،وقد كثرت النصوص المبينة بأن الصدقة
(ٔ) سورة األحزاب ،اآلية (ٖ٘).
(ٕ) سورة آل عمران ،اآليتان (ٖٖٔ.)ٖٔٗ ،
(ٖ) حسن .أخرجو ابن حبان.ٖٚٛ/ٕٔ ،
(ٗ) البخاري مع الفتح ،ٖٖ٘/ٖ ،برقم (ٖ٘ٗٔ).
عدة الصابرين ،البن القيم ،ص.ٕ٘٘ :
(٘) ّ
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ستر للعبد وحجاب بينو وبين العذاب ،منها قولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :من أعتق

رقبة مسلمة كانت فكاكو من النار عضواً بعضو)ٔ ،وحديث أبي سعيد الخدري (رضي

اهلل عنو) وفيو قولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :يا معشر النساء تصدقن؛ فإني رأيتكن
أكثر أىل النار ،فقلن :وبِ َم يا رسول اهلل؟ قال :تكثرن اللعن ،وتكفرن العشير)ٕ ،قال
ابن حجر في شرحو" :وفيو أن الصدقة تدفع العذاب ،وأنها قد ِّ
تكفر الذنوب التي
بين المخلوقين"ٖ .وقال الشوكاني في ثنايا تعداده لفوائد الحديث" :ومنها َّ
أن الصدقة

بأنهن أكثر أىل النار لما يقع منهن من كفران النعم
من دوافع العذاب ،ألنَّو علل َّ
وغير ذلك"ٗ.
{ح} عظم أجرىا ومضاعفة ثوابها :دلت النصوص الكثيرة على أن ثواب
الصدقة يضاعف أضعافاً وعند اهلل تعالى المزيد ،يقول تعالى( :ﭽ ﭾ ﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)٘ ،وقولو تعالى( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) ،ٙومن األحاديث الدالة على عظم أجر
(ٔ) أحمد.ٕٗٔ/ٕٛ ،
(ٕ) البخاري مع الفتح.ٗٛ٘/ٔ ،
(ٖ) فتح الباري ،البن حجر.ٗٛ٘/ٔ ،
(ٗ) نيل األوطار ،لمشوكاني.ٕٔٗ/ٙ ،
(٘) سورة البقرة ،اآلية (ٔ.)ٕٙ
( )ٙسورة الحديد ،اآلية (.)ٔٛ
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الصدقة :قولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :ما تصدق أحد بصدقة من طيب ـ وال يقبل
اهلل إال الطيب ـ إال أخذىا الرحمن بيمينو ـ وإن كان تمرة ـ فتربو في كف الرحمن حتى

تكون أعظم من الجبل ،كما يربي أحدكم فُـلُ َّوهٔ أو فصيلوٕ)ٖ.

{ط} دوام ثوابها :بعد موت اإلنسان ينقطع عملو فال تعد عليو حسنات وال

سيئات إال في أعمال محددة يلحق أجرىا صاحبها بعد موتو ومن أعظم ىذه
(صلى اهلل عليو
ص َدقَ ٍة َجا ِريٍَة ،أ َْو
َ

األعمال :الصدقة ،ومن األحاديث الدالة على ذلك قول النبي
ات ِْ
سا ُن انْـ َقطَ َع َع ْنوُ َع َملُوُ إَِّال ِم ْن ثََالثٍَة :إَِّال ِم ْن
وسلم)( :إِذَا َم َ
اإلنْ َ
ِ
ٍ
ِ
صالِ ٍح يَ ْد ُعو لَوُ)ٗ ،وىي الصدقة الجارية التي تقدم الكالم عنها
عل ٍْم يُـنْتَـ َف ُع بِو ،أ َْو َولَد َ
عنها وعن أىم مجاالتها.

{ي} تطهر النفس وتزكيها :الصدقة تطهر النفس من الرذائل وتحليها
بالفضائلَّ ،
دل على ذلك قولو تعالى( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)٘ ،فالصدقة تهذب األخالق وتزكي
النفس وتربي الروح على معالي األخالق وفضائلها؛ إذ فيها تدريب على الجود

والكرم ،وتعويد على البذل والتضحية وإيثار اآلخرين ،وفيها سمو بالعبد وانتصار لو
الم ْي ُر الصَّغير .النياية ،البن األثير.ٗٚٗ/ٖ ،
(ٔ) الفموُ :
الف ِ
صيل ِم ْن أَوَال ِد ِْ
اإلبِل .المصدر السابق.ٗ٘ٔ/ٖ ،
(ٕ) الفصيلَ :
ْ
(ٖ) البخاري برقم (ٓٔٗٔ) ،ومسمم برقم (ٗٔٓٔ) ،والمفظ لو.
(ٗ) مسمم برقم (ٖٔ.)ٔٙ
(٘) سورة التوبة ،اآلية (ٖٓٔ).
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على نفسو األمارة بالسوء ،وإلجام لشيطانو ،وإعالء لهمتو؛ إذ تُعلق العبد بربو وتربطو
بالدار اآلخرة ،وتزىده بالدنيا؛ وتضعف تَعلُّق قلبو بها.
كنز يُدَّخر لصاحبها يوم القيامة :الصدقة من األعمال الجليلة التي أخبر
{ك} ٌ
(صلى اهلل عليو وسلم) بأن العبد يدَّخرىا لغده ،ويكتنزىا لنفسو ،ويجدىا عند ربو إذا
قدم إليو ووقف بين يديو وافرة محفوظة ،يشهد لذلك قولو تعالى( :ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)ٔ ،وقولو سبحانو( :ﭷ

ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)ٕ .والنصوص النبوية الدالة على أن الصدقة ذخر
لصاحبها وكنز لو كثيرة منها قولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :يقول ابن آدم :مالي

مالي!! وىل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو

تصدقت فأمضيت)ٖ ،وقد حرص النبي (صلى اهلل عليو وسلم) على غرس ىذا األمر
وتقريره في نفوس صحابتو؛ فعـن أبي ىريرة (رضـي اهلل عنـو) َّ
أن رسول اهلل (صلى اهلل

عليو وسلم) أمر أن تُذبح شاة فيقسمها بين الجيران ،قال :فذبحتها فقسمتها بين
الجيران ،ورفعت الذراع إلى النبي (صلى اهلل عليو وسلم) وكان أحب الشاء إليو
الذراع ،فلما جاء النبي (صلى اهلل عليو وسلم) قالت عائشة :ما بقي عندنا منها إال

الذراع ،قال :كلها بقي إال الذراع)ٗ.

(ٔ) سورة المزمل ،اآلية (ٕٓ).
(ٕ) سورة النحل ،اآلية (.)ٜٙ
(ٖ) مسمم برقم (.)ٕٜ٘ٛ
(ٗ) كشف األستار عن زوائد البزار ،لمييثمي.ٗٗٙ/ٔ ،
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انتصار للعبد على شيطانو :حذر اهلل تعالى اإلنسان من الشيطان،
{ل} فيها
ٌ
وبيَّن لو عداوتو وسعيو إلغوائو بتزيين الباطل وصده عن الحق والخير ،يقول تعالى:
(ﯯ ﯰ ﯱﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)ٔ .وفي باب الصدقة فإن الشياطين
تتكالب على العبد ،داعية لو إلى البخل ،حاثة لو على الشح ،ناىية لو عن الجود

والبذل ،كما قال سبحانو( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)ٕ ،فإن ىو تصدق فقد غلبهم وانتصر
عليهم ،يدل على ذلك قولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :ما يخرج رجل شيئاً من الصدقة

حتى يفك عنو لَ ْحيَ ْيٖ سبعين شيطاناً)ٗ ،يقول المناوي معلالً ذلك :ألن الصدقة على

وجهها إنما يُقصد بها ابتغاء مرضاة اهلل ،والشياطين بصـدد منـع اإلنسـان من نيـل ىـذه

الدرجـة العظيمـة ،فال يزالون يدأبون في صده عن ذلك ،والنفس لهم على اإلنسان

ظهيرة؛ ألن المال شقيق الروح فإذا بذلو في سبيل اهلل فإنما يكون برغمهم جميعاً٘.

{م} سبب في استجابة الدعوة :من أسباب قبول الدعاء أن يتقدم الداعي بين
يديو بعمل صالح ومن أفضل األعمال وأرجاىا في قبول الدعاء :الصدقة ،يقول
تعالى( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
(ٔ) سورة البقرة ،اآلية (.)ٔٙٛ
(ٕ) سورة البقرة ،اآلية (.)ٕٙٛ
(ٖ) ىما عظما الحنك المذان عمييما األسنان .تاج العروس ،لمزبيدي.ٔٗ٘/ٕٓ ،
(ٗ) صحيح .أخرجو أحمد.ٖ٘ٓ/٘ ،
(٘) فيض القدير ،لممناوي.٘ٓٗ/٘ ،
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ﯱ)ٔ ،فجعل المسارعة إلى الخيرات سبب في قبول دعاء زكريا (عليو
السالم) بهبة الولد وإصالح الزوجة( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ)ٕ ،ومن ىذه الخيرات الصدقة بال شك.
{ن} يدرك المتصدق أجر العامل :وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة من
سنة النبي (صلى اهلل عليو وسلم) منها :قولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :من فطَّر صائماً
كتب لو مثل أجره ال ينقص من أجره شيء)ٖ ،وقولو (صلى اهلل عليو وسلم)( :من

جهَّز غازياً فقد غزا ،ومن خلف غازياً في سبيل اهلل بخير فقد غزا)ٗ ،فالعاقل من بادر

إلى إنفاق مالو لينال أجر الصائم والمجاىد وغيرىما وىو قاعد وآكل وشارب ،جاء
ٍ
خمس...وذكر منها (وغناك قبل فقرك)٘.
في الحديث( :اغتنم خمساً قبل
{س} الجزاء عليها من جنس العمل :من أنفق شيئاً عوضو اهلل تعالى من جنس

(م ْن
ما أنفق خيراً منو وأحسن ،وقد دل على ذلك قول النبي (صلى اهلل عليو وسلم)َ :
ضوا ِمن أَ ْع َ ِ
أَ ْعتق رقَـبةً ،أَ ْعتق اهلل بِ ُك ِّل ع ْ ِ
ُ
ضائِ ِو م َن النَّا ِرَ ،حتَّى فَـ ْر َجوُ
ََ ُ
ض ٍو م ْنـ َها ُع ْ ً ْ
ََ َ َ
ِِ ٙ
(م ْن نَـ َّفس َع ْن ُم ْؤِم ٍن ُك ْربَةً ِم ْن ُكر ِ
ب ُّ
الدنْـيَا،
بَِف ْرجو)  ،وقولو (صلى اهلل عليو وسلم)َ :
َ
َ
(ٔ) سورة األنبياء ،اآلية (ٓ.)ٜ
(ٕ) سورة األنبياء ،اآلية (ٓ.)ٜ
(ٖ) أحمد ،ٕٙٔ/ٕٛ ،وابن حبان.ٕٔٙ/ٛ ،
(ٗ) البخاري برقم (ٖٗ ،)ٕٛومسمم برقم (٘.)ٜٔٛ
(٘) الحاكم في المستدرك ،ٖٓٙ/ٗ ،وصححو ووافقو الذىبي.
( )ٙمسمم برقم (.)ٜٔ٘ٓ
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نـ َّفس اهلل عنو ُكربة ِمن ُكر ِ ِ
س َر اهللُ َعلَْي ِو فِي
س َر َعلَى ُم ْع ِس ٍر ،يَ َّ
ب يَـ ْوم ال ِْقيَ َام ِةَ ،وَم ْن يَ َّ
َ َ ُ َْ ُ ْ ًَ ْ َ
الدنْـيَا َو ْاآل ِخ َرةَِ ،وَم ْن َستَـ َر ُم ْسلِ ًماَ ،ستَـ َرهُ اهللُ فِي ُّ
ُّ
الدنْـيَا َو ْاآل ِخ َرةَِ ،واهللُ فِي َع ْو ِن ال َْع ْب ِد َما
ِ ِ ِ ٔ
ِ
ِ
ِ
َّاس،
َكا َن ال َْع ْب ُد في َع ْون أَخيو)  ،وقولو (صلى اهلل عليو وسلم)َ ( :كا َن تَاج ٌر يُ َداي ُن الن َ
فَِإ َذا رأَى مع ِسرا قَ َ ِ
ال ل ِف ْتـيَانِِو :تَ َج َاوُزوا َع ْنوُ ،لَ َع َّل اللَّوَ أَ ْن يَـتَ َج َاوَز َعنَّا ،فَـتَ َج َاوَز اللَّوُ
َ ُْ ً
َع ْنوُ)ٕ ،وىكذا يكون الجزاء من جنس العمل في الغرس والبناء وغيرىا من أنواع
الصدقات.

[]2ىاآلثارىاالجتماروظىللصدقظ :ى

ال رس ُ ِ
{أ} تَـ ْفتَح أبواب الرحمة :فعن عبد ِ
(صلَّى
اهلل بن َع ْم ٍرو قَ َ
ول اهلل َ
ال  :قَ َ َ ُ
(الر ِ
الر ْح َم ُنْ ،ار ُحموا َم ْن فِي األ َْر ِ
ض يَـ ْر َح ْم ُك ْم َم ْن
اح ُمو َن يَـ ْر َح ُم ُه ُم َّ
اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم)َّ :
الس َم ِاء)ٖ.
فِي َّ
{ب} صلة الرحم وغيرىا :من أعظم أنواع البر والصلة إىداء ثواب الصدقة
للميت بالتصدق عنو فقد توقف كسبو وبدأت آخرتو ،وقد تواردت النصوص الكثيرة

من سنة النبي (صلى اهلل عليو وسلم) في ذلك منها :حديث عائشة (رضي اهلل عنها):
ِ ٗ
(أن رجالً أتى النبي صلى اهلل عليو وسلم فقال :يا رسول اهللَّ ،
نفسها
إن أمي افتُلتَ ْ
ت ُ
نفسها ولم ِ
مت َّ
ت ،أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:
تصدقَ ْ
توص ،وأظنها لو تكلَّ ْ
ُ
(ٔ) مسمم برقم (.)ٕٜٜٙ
(ٕ) البخاري برقم (.)ٕٓٚٛ
(ٖ) الترمذي ،ٖٛٛ/ٖ ،وقال حسن صحيح.
(ٗ) افتمتت :أي ماتت فجأة .النياية ،البن األثير.ٗٙٚ/ٖ ،
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نعم)ٔ ،وحديث ابن عباس (رضي اهلل عنهما)( :أن سعد بن عبادة (رضي اهلل عنو)

توفيت أمو وىو غائب عنها ،فقال :يا رسول اهلل ،إن أمي توفيت وأنا غائب عنها،
ٕ
تصدقت بو عنها؟ قال :نعم ،قال :فإني أُشهدك أن حائطي ِ
المـ ْخ َراف
أينفعها شيء
ُ
صدقة عليهاٖ) .وال يقتصر ذلك على صدقة الولد عن والديو بل َّ
إن تصدُّق الصاحب
ينفع الميت؛ كما يدل عليو حديث واثلة بن األسقع (رضي اهلل عنو) قال :كنا مع

النبي (صلى اهلل عليو وسلم) في غزوة تبـوك ،فأتـاه نفــر مـن بنـي ســليم ،فقالـوا :يا
رسول اهلل إن صاحباً لنا قد أوجب ،فقال رسول اهلل (صلى اهلل عليو وسلم)( :أعتقوا

عنو رقبة يعتق اهلل بكل عضو منها عضواً منو من النار)ٗ.

{ج} تقي من الباليا والكروب :صاحب الصدقة والمعروف ال يقع ،فإذا وقع

أصاب ُمتَّكأً٘ ،فالصدقة تدفع الباليا والكروب وترفع اآلفات واألمراض ،وقد دلت
على ذلك النصوص ،فمن األحاديث الدالة على ذلك قولو (صلى اهلل عليو وسلم):

(صنائع المعروف تقي مصارع السوء واآلفات والهلكات) ،ٙوقولو (صلى اهلل عليو
وسلم) في حديث أبي سعيد (رضي اهلل عنو)( :وفعل المعروف يقي مصارع السوء)،ٚ

(ٔ) البخاري برقم ( ،)ٖٔٛٛومسمم برقم (ٗٓٓٔ).
(ٕ) المخراف :البستان والمكان المثمر .فتح الباري ،البن حجر.ٗ٘ٗ/٘ ،
(ٖ) البخاري برقم (.)ٕٚ٘ٙ
(ٗ) الحاكم ،ٕٕٔ/ٕ ،وابن حبان.ٔٗ٘/ٔٓ ،
(٘) روضة العقالء ،البن حبان ،ص.ٜٔ٘ :
( )ٙصحيح .أخرجو الحاكم في المستدرك.ٕٔٗ/ٔ ،
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السوء)ٔ ،ومنها :حديث رافع بن خديج (رضي اهلل عنو) مرفوعاً( :الصدقة تسد
سبعين باباً من السوء)ٕ .والصدق كذلك من أسباب دفع الخوف والحزن عن العبد

وتحصيلو لألمن والسعادة في الدنيا واآلخرة ،يقول تعالى( :ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫﯬ)ٖ.
{د} سعة الرزق ونزول البركات :الصدقة تحفظ المال وتبارك فيو وتكون سبباً
في إخالف اهلل على صاحبها بما ىو أنفع لو وأكثر وأطيب ،وقد دلت على ذلك
النصوص الثابتة والتجربة المحسوسة ،يقول اهلل تعالى( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)ٗ ،ويقول (صلى اهلل عليو وسلم)( :ما من يوم يصبح
العباد فيو إال ملكان ينزالن فيقول أحدىما :اللهم أعط منفقاً خلفاً ،ويقول اآلخر:
اللهم أعط ممسكاً تلفاً)٘ .والتجربة المحسوسة تثبت أن المعونة تأتي من اهلل للعبد
على قدر المؤونة ،والقضية مرتبطة باإليمان ومتعلقة باليقين واألمر كما قال الحسن

البصري" :من أيقن بالخلف جاد بالعطية".ٙ
(ٔ) صحيح .شعب اإليمان ،لمبييقي.ٕٗٗ/ٖ ،
(ٕ) الطبراني في الكبير ،ٕٚٗ/ٗ ،وىو حسن بشواىده.
(ٖ) سورة البقرة ،اآلية (ٗ.)ٕٚ
(ٗ) سورة سبأ ،اآلية (.)ٖٜ
(٘) البخاري برقم (ٕٗٗٔ) ،ومسمم برقم (ٓٔٓٔ).
(ٔ) روضة العقالء ،البن حبان ،ص.ٜٔٛ :
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{ىـ} نفعها المتعدي :يتجاوز نفع الصدقة صاحبها إلى غيره من األفراد ،بل

والمجتمعات ،ولها ظهور في جوانب كثيرة من الحياة ،لعل أىمها:
[ٔ] عالج مشكلة الفقر.
[ٕ] إشاعة روح التكافل االجتماعي.

[ٖ] القضاء على دوافع الجريمة التي يسهم فيها الفقر ،فاإلمساك والشح يجلبان
الشرور على المجتمع ،جاء في الحديث( :واتقوا الشح ،فإن الشح أىلك من كان

قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءىم واستحلوا محارمهم)ٔ.
[ٗ] ما فيها من نصرة الدين وتقوية الحق.

{و} تُحبِّب صاحبها إلى الخلق :وال يقتصر نيل المتصدق للمحبة والشكر
والدعاء من المتصدَّق عليهم فقط ،بل إنو ليود المتصدق ويحمده ويدعو لو من ال
ينال الصدقة وال تقدم إليو ،وعلى الضد من ذلك فالبخيل ليس لو خليل ،وىو بشحو
يستجلب السخط ،ويستدعي الذم والبغض؛ فالالئق بالعاقل إذا أمكنو اهلل تعالى من
حطام ىذه الدنيا ،وعلم زوالها عنــو ،وانقالبـها إلى غـيره ،وأنـو ال ينفعو في اآلخرة إال

ما قدم من األعمال الصالحة ،أن يكثر من الصدقات ،وأعمال البر ،وصنائع

المعروف ،مبتغياً بذلك الثواب في العقبى ،والذكر الجميل في الدنيا؛ إذ السخاء
محبة ومحمدة ،وسبب لنيل الدعوة بالخير ،والبخل مذمة ،ومبغضة ،وسبب لنيل
الدعوة بالشر ،وال خير في مال بدون وجود إحسان.

(ٕ) مسمم برقم (.)ٕ٘ٚٛ
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كمل نقص الزكاة الواجبة :الزكاة من أىم أركان اإلسالم بعد الصالة،
{ز} تُ ِّ

يقول تعالى( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)ٔ ،ونظراً لكون الزكاة

بهذه المنزلة واألىمية ،والعبد عرضة للتقصير في أدائها أو السهو في إخراجها أو

التطوع لتكون
الخطأ في حسابها ،فقد شرع اهلل (رحمةً بخلقو وإحساناً إليهم) صدقة ُّ

توفية لنقصها ،وجبراناً لخللها ،وإكماالً للعجز الحاصل فيها؛ يشير إلى ذلك حديث
تميم الداري (رضي اهلل عنو) عن النبي (صلى اهلل عليو وسلم) قال( :أول ما يحاسـب
بـو العبد يـوم القيامـة الصالة؛ فإن كان أكملها كتبت لو كاملة ،وإن كان لم يكملها

قال اهلل تبـارك وتعـالى لمالئكتو :ىل تجدون لعبدي تطوعاً تكملوا بو ما ضيع من
فريضتو؟ ثم الزكاة مثل ذلك ،ثم سائر األعمال على حسب ذلك)ٕ.
[]3ىاآلثارىالصحوظىللصدقظ :ى

{أ} سبب في شفاء األمراض :الصدقة تحفظ البدن وتدفع عن صاحبها الباليا

واألمراض ،يدل لذلك حديث( :داووا مرضاكم بالصدقة)ٖ ،قال ابن الحاج:
والمقصود من الصدقة أن المريض يشتري نفسو من ربو (عز وجل) بقدر ما تساوي
نفسو عنده ،والصدقة ال بد لها من تأثير على القطع؛ ألن المخبر (صلى اهلل عليو

يم منّان ،وقد سأل رجل ابن المبارك عن قرحة في
وسلم) صادق ،والمخبَر عنو كر ٌ
ركبتو لها سبع سنين ،وقد أعيت األطباء فأمره بحفر بئر يحتاج الناس إليو إلى الماء
فيو ،وقال :أرجو أن ينبع فيو عين فيمسك الدم عنك ،قال المنـ ــاوي :وقد ُج ـ ِّـرب
(ٔ) سورة البقرة ،اآلية (ٖٗ).
(ٕ) صحيح .أخرجو أبو داود.٘ٗٔ/ٔ ،
(ٖ) حسن .البييقي في شعب اإليمان.ٕٕٛ/ٖ ،
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ذلك (أي التداوي بالصدقة) فوجدوا األدوية الروحانية تفعل ما ال تفعلو األدوية

الحسية ،وال ينكر ذلك إال من كثف حجابؤ.
[]4ىاآلثارىالنغدوظىللصدقظ :ى

{أ} سعة صدر صاحبها وانشراحو :إن الكريم المحسن أشرح الناس صدراً،
وأطيبهم نفساً ،وأنعمهم قلباً ،والبخيل الذي ليس فيو إحسان أضيق الناس صدراً،
وأنكدىم عيشاً ،وأعظمهم ىماً وغماً ،وقد ضرب النبي (صلى اهلل عليو وسلم)
النشراح صدر المتصدق وانفساح قلبو ،وضيق صدر البخيل وانحصار قلبو ،مثالً،
فقال( :مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت

ىم المتصدق بصدقتو اتسعت عليو حتى تعفي أثره،
أيديهما إلى تراقيهما ،فكلما َّ
ىم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليو وانضمت
وكلما َّ
يداه إلى ترقوتو ،فيجتهد أن يوسعها فال تتسع)ٕ ،قال الخطابي :وحقيقة المعنى :أن

ىم بالنفقة اتسع لذلك صدره ،وطاوعتو يداه فامتدتا بالعطاء والبذل ،وأن
الجواد إذا َّ
البخيل يضيق صدره ،وتنقبض يده عن اإلنفاق في المعروف والصدقةٖ.
الخاتمظ ى

الحمد هلل تعالى على ما أعان ووفق من إتمام ىذا البحث ،وأسألو تعالى أن
ينفعني بو والمسلمين ،وقد خلصت في نهايتو إلى النتائج والتوصيات اآلتية:
(ٔ) فيض القدير ،لممناوي.٘ٔ٘/ٖ ،
(ٕ) البخاري برقم (.)ٕٜٔٚ
(ٖ) فتح الباري ،البن حجر.ٖٜ٘/ٖ ،
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أهمىالنتائج:

[ٔ] تقي الصدقة المجتمعات اإلنسانية من كثير من األمراض االجتماعية ومن
الجرائم.
يتحرى المسلم األوقات الفاضلة ليبذل من مالو ما يحقق سعادتو في
[ٕ] ضرورة أن ّ

الدنيا واآلخرة.

[ٖ] تسهم الصدقة في حماية الدين وتقوية األمة.
[ٗ] مفهوم الصدقة في اإلسالم يتسع ليشمل كل أنواع البر والخير واإلحسان.
أهمىالتوصوات :ى

[ٔ] ضرورة االىتمام بمواعين الصدقة المختلفة من جمعيات خيرية ومجتمعية وأىل
البر واإلحسان ،وتقديم كل أنواع المساعدات لهم في سبيل استمرار بذلهم وعطائهم.

[ٕ] استخدام كل الوسائل الممكنة لحض أىل السعة من المال لبذل أموالهم سداً
لحاجة الفقير والمحتاج ،ومن ىذه الوسائل :الكلمة المكتوبة والمسموعة والمرئية
ووسائل التواصل الحديثة ،لتبيين أىمية الصدقة للمنفق وللمنفق عليو.

[ٖ] االىتمام بالتراث اإلسالمي الكبير من سنة النبي (صلى اهلل عليو وسلم) وآثار
أصحابو وسلف ىذا األمة مما جاء بخصوص الصدقة ،والعناية بها.
[ٗ] السعي البتكار وسائل من خالل ما يبذلو األغنياء من أموالهم إلخراج الفقير
المحتاج من دائرة الفقر ،ليكون من أصحاب اليد العليا المنفقين.
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[٘] حث والة األمر على تفعيل النصوص القانونية الواردة في دساتير الدول العربية
واإلسالمية فيما يتعلَّق بالصدقة والتصدُّق ،وإنزالها إلى واقع الناس ،واالىتمام
بالمؤسسات المختلفة التي ترعاىا وتوصلها لمستحقيها لتجنيبهم شر السؤال ومذلتو.
والحمد هلل أوالً وآخراً وبدأً وختماً،،،
المراجعىوالمصادر :ى
أوالً:ىالتغدورىورلومىالػرآن :ى

[ٔ] تفسير القرآن العظيم :ابن كثير ،إسماعيل بن عمر الدمشقي ،تحقيق :محمد
حسين شمس الدين ،ط ،ٔ/دار الكتب العلمية ،بيروتٜٔٗٔ ،ه.

[ٕ] تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،السعدي ،عبد الرحمن بن ناصر،
تحقيق :عبد الرحمن بن معال ،ط ،ٔ/مؤسسة الرسالة بيروتٕٓٓٓ ،م.
[ٖ] الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي
بكر ،دار الفكر ،بيروت ،بدون تاريخ.

[ٗ] عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ،ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر ،ط،ٖ/
دار ابن كثير ،دمشقٜٜٔٛ ،م.
[٘] المفردات في غريب القرآن ،الراغب ،الحسين بن محمد األصفهاني ،تحقيق:
صفوان عدنان ،ط ،ٔ/دار القلم ،الدار الشامية ،بيروت ،دمشقٕٔٗٔ ،ىـ.
ثانواً:ىالدُّنَّظىورلومؼا :ى
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[ ]ٙالجامع الصحيح ،البخاري ،محمد بن إسماعيل بن إبراىيم ،تحقيق :محمد
زىير ،ط ،ٔ/دار طوق النجاة ،بيروتٕٕٔٗ ،ىـ.

[ ]ٚروضة العقالء ونزىة الفضالء ،البستي ،محمد بن حبان ،تحقيق :محمد محيي
الدين عبد الحميد ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،بدون تاريخ.
[ ]ٛسنن الترمذي ،الترمذي ،محمد بن عيسى ،تحقيق :بشار عواد معروف ،دار

الغرب اإلسالمي ،بيروتٜٜٔٛ ،م.

[ ]ٜسنن أبي داود ،السجستاني ،أبو داود سليمان بن األشعث ،تحقيق :محمد
محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،بدون تاريخ.
[ٓٔ] سنن ابن ماجة ،القزويني ،محمد بن يزيد ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الكتب العربية ،بيروت ،بدون تاريخ.

[ٔٔ] سنن النسائي ،النسائي ،أحمد بن شعيب بن علي ،تحقيق :عبد الفتاح أبو
غدة ،ط ،ٕ/مكتب المطبوعات اإلسالمية ،حلبٜٔٛٙ ،م.
[ٕٔ] شعب اإليمان ،البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي ،تحقيق :عبد العلي عبد
الحميد ،ط ،ٔ/مكتبة الرشد ،الرياضٕٖٓٓ ،م.

[ٖٔ] صحيح الجامع الصغير وزياداتو ،األلباني ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح،
المكتب اإلسالمي ،بيروت ،بدون تاريخ.
[ٗٔ]صحيح ابن حبان ،البستي ،محمد بن حبان التميمي ،تحقيق :شعيب األرنؤوط،
ط ،ٔ/مؤسسة الرسالة ،بيروتٜٔٛٛ ،م.
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[٘ٔ] صحيح ابن خزيمة ،النيسابوري ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة،

تحقيق :محمد مصطفى األعظمي ،المكتب اإلسالمي ،بيروت ،بدون تاريخ.

[ ]ٔٙصحيح مسلم ،النيسابوري ،مسلم بن الحجاج بن مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،بدون تاريخ.
[ ]ٔٚفتح الباري شرح صحيح البخاري ،العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر،

تحقيق :محب الدين الخطيب ،دار المعرفة ،بيروتٖٜٔٚ ،ىـ.

[ ]ٔٛفيض القدير شرح الجامع الصغير ،المناوي ،عبد الرؤوف بن تاج العارفين،
ط ،ٔ/المكتبة التجارية الكبرى ،مصرٖٔ٘ٙ ،ىـ.
[ ]ٜٔالمستدرك على الصحيحين ،الحاكم ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل ،تحقيق:
مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،ٔ/دار الكتب العلمية ،بيروتٜٜٔٓ ،م.

[ٕٓ] المسند ،الشيباني ،أحمد بن محمد بن حنبل ،تحقيق شعيب األرنؤوط
وآخرون ،ط ،ٔ/مؤسسة الرسالة ،بيروتٕٓٓٔ ،م.
[ٕٔ] مسند الطيالسي ،الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود ،تحقيق :محمد بن
عبد المحسن التركي ،ط ،ٔ/دار ىجر ،مصرٜٜٜٔ ،م.

[ٕٕ] المعجم األوسط ،الطبراني ،سليمان بن أحمد ،تحقيق :طارق عوض وعبد
المحسن إبراىيم ،دار الحرمين ،القاىرة ،بدون تاريخ.
[ٖٕ] المعجم الكبير ،الطبراني ،سليمان بن أحمد ،تحقيق :حمدي عبد المجيد،
ط ،ٕ/مكتبة ابن تيمية ،القاىرة ،بدون تاريخ.
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[ٕٗ] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النووي ،محيي الدين يحيى بن
شرف الدين ،ط ،ٕ/دار إحياء التراث العربي ،بيروتٖٜٕٔ ،ىـ.

[ٕ٘] النهاية في غريب الحديث واألثر ،الجزري ،أبو السعادات المبارك بن محمد
ابن األثير ،تحقيق :طاىر أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية،

بيروتٜٜٔٚ ،م.

[ ]ٕٙنيل األوطار شرح منتقى األخبار ،الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد،
تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،ط ،ٔ/دار الحديث ،مصرٜٜٖٔ ،م.
ثالثاً:ىالغػهىوأصوله :ى

[ ]ٕٚالتعريفات ،الجرجاني ،علي بن محمد ،تحقيق :جماعة من العلماء بإشراف
الناشر ،ط ،ٔ/دار الكتب العلمية ،بيروتٜٖٔٛ ،م.
[ ]ٕٛقضاء الحوائج ،ابن أبي الدنيا ،عبد اهلل بن محمد بن عبيد البغدادي ،تحقيق
مجدي السعيد إبراىيم ،مكتبة القرآن ،القاىرة ،بدون تاريخ.

شاف اصطالحات الفنون ،التهانوي ،محمد بن علي الحنفي ،تحقيق :علي
[ ]ٕٜك ّ

دحروج ،ط ،ٔ/مكتبة لبنان ،بيروتٜٜٔٙ ،م.

البزار ،الهيثمي ،علي بن أبي بكر ،تحقيق :حبيب
[ٖٓ] كشف األستار عن زوائد ّ
الرحمن األعظمي ،طٔ ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ٜٜٔٚ ،م .
[ٖٔ] إحياء علوم الدين ،الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد ،دار المعرفة ،بيروت،
بدون تاريخ.
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رابطاً:ىاللُّعظ :ى

[ٕٖ] تاج العروس من جواىر القاموس ،الزبيدي ،محمد بن محمد بن عبد الرازق،
تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية ،بدون تاريخ.
حماد ،تحقيق :أحمد عبد الغفور،
[ٖٖ] الصحاح تاج اللُّغة ،الجوىري ،إسماعيل بن ّ
ط ،ٗ/دار العلم للماليين ،بيروتٜٔٛٚ ،م.

[ٖٗ] القاموس المحيط ،الفيروزآبادي ،أبو طاىر محمد بن يعقوب ،تحقيق :مكتب
التراث بمؤسسة الرسالة ،ط ،ٛ/مؤسسة الرسالة ،بيروتٕٓٓ٘ ،م.
[ٖ٘] لسان العرب ،ابن منظور ،محمد بن مكرم اإلفريقي ،ط ،ٖ/دار صادر،
بيروتٔٗٔٗ ،ىـ.
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