
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

فإن اهلل عز    منربه  صعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ذات مرة فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: 

َنْفٍس َواِحَدة}وجل أنزل يف كتابه:   ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  َربَّ ُقوا  ا النَّاُس اتَّ َأُّيه َا }  ،[ 1]النساء:{رِقيَبا   …َيا  َيا َأُّيه

اهللََّ   ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  قَ الَّ َما  َنْفٌس  لَِغدٍ َوْلَتنُْظْر  َمْت  الَفائُِزونَ  ...دَّ أَّلَّ ،  [18]احلرش:{ُهُم  قبل  تصدقوا  قال:  ثم 

تصدقوا، تصدقوا قبل أن ُُيال بينكم وبني الصدقة، تصدق امرؤ من ديناره من درمهه من بره من شعريه،  

إنام قال بشق   !كر  ذ، مل يقل ولو بركعة أو صيام أو  وَّل ُيقرن أحدكم شيئا   من الصدقة، ولو بشق مترة((

يعلم   وبأن  أمترة ألنه  املال  دفع  إنام هو  اهلل  إىل  املتقربون  به  يتقرب  ما  اَّلنسان  ذعظم  له يف سبيل اهلل، ألن 

ُه حِلُبِّ اْْلرَْيِ َلَشِديدٌ }مفطور عىل حب املال قال تعاىل:   أي ُيب املال ، قال احلسن البرصي    [8العاديات:]{َوإِنَّ

  .أشد األعامل صالة الليل وإنفاق املال(رمحه اهلل تعاىل: )إن من 

فهو ملا ينفق من    ، أي برهان عىل صدق إيامنه، برهان لهحجة و  الصدقة دالة عىل رشف نفس صاحبها وهي

ين آمنوا بموعود اهلل وأن اهلل سيخلف املال ذولكن بنظر أهل اإليامن ال   ، ماله فبنظر أهل  الدنيا ينقص ماله

تصديقا   ينفقون  فهم  اهلل:  املنفق  اِزِقنيَ }بوعد  الرَّ َخرْيُ  َوُهَو  لُِفُه  ُُيْ َفُهَو   
ٍ
ء ََشْ ِمْن  َأْنَفْقُتْم  قال  ، [39]سبأ:،{َوَما 

َدَقُة ُبْرَهانٌ عليه الصالة والسالم: ))  . (( َوالصَّ

شدة ت   صدقتك من  بعرقه  منهم  الكثري  فيغرق  اْلالئق  من  الشمس  تدنو  حني  القيامة  يوم  ظلها  يف  أيت 

يقول صىل اهلل عليه وسلمالشمس   إهنا صدقتك،  َحتَّى  :((وحرها، من يظلك؟  َصَدَقتِِه  يِف ظِلِّ  اْمِرٍئ  ُكله 

َق ، وجاء أيضا : )) ُيْفَصَل َبنْيَ النَّاِس((  ِه َيْوَم َّلَ ظِلَّ إَِّلَّ ظِلهُه... ومنهم... َوَرُجٌل َتَصدَّ َسْبَعٌة ُيظِلهُهُم اهللُ يِف ظِلِّ

 . ((َفاَها َحتَّى َّلَ َتْعَلَم ِشاَمُلُه َما ُتنِْفُق َيِمينُهُ بَِصَدَقٍة َفَأْخ 

اهلل  صدقتك-  عبد  كام    يا  ربك  وغضب  خطيئتك  وسلم:  يُ تطفئ  عليه  اهلل  صىل  قال  النار،  املاء  طفئ 

َدَقُة ُتْطِفُئ اْْلَطِيَئَة َكاَم ُيْطِفُئ املَْاُء النَّارَ ))  ((. َوالصَّ

 }قال اهلل تعاىل:    ،وُيلفها اهلل عليك  كلك يف رزقصدقتك تبارك لك يف مالك وتزيد  -
ٍ
ء َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن ََشْ

اِزِقنيَ  لُِفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّ  َأْنِفْق َيا باَِلُل َوََّل ََتَْش ِمْن  ))قال عليه الصالة والسالم لبالل:  [،39]سبأ: ، {َفُهَو ُُيْ



 

 

 

ا: اللَُّهمَّ َأْعِط َما ِمْن  ((، وقال: ))ِذي اْلَعْرِش إِْقاَلَّل   َيْوٍم ُيْصبُِح الِعَباُد فِيِه، إَِّلَّ َمَلَكاِن َينِْزَّلَِن، َفَيُقوُل َأَحُدمُهَ

ا ا َتَلف  ا، َوَيُقوُل اآلَخُر: اللَُّهمَّ َأْعِط ُُمِْسك  ا َخَلف  ، فاملالئكة تدعوا للمنفق باْللف، واملمسك الكاز عىل  (( ُمنِْفق 

َمن َكَفَر  }حد ألنه يف حقيقة األمر ينفق لنفسهأو العطاء من  أوَّل ينتظر البدل    ، واملعطي يعطياملال بالتلف

َيْمَهُدونَ  َفِِلَنُفِسِهْم  َصاحِل ا  َعِمَل  َوَمْن  ُكْفُرُه  اهلل،  ،  [44الروم:  ] {َفَعَلْيِه  عند  لنفسه  يمهد  ُنْطِعُمُكْم  }فهو  اَم  إِنَّ

وَ  َجَزاء   ِمنُْكْم  ُنِريُد  ََّل  اهللَِّ  الَِوْجِه  ُشُكور  عائشة  [ 9]اإلنسان:{ََّل  السيدة  كانت  أرسلت  إذ،  بالصدقة  غلامهنا    ا 

تقول اسمع ما يقول وما يدعو فلام ُيربها تدعو بنفس األدعية حتى يكون الدعاء بمقابل الدعاء ليبقى أجر 

 . الصدقة خالصا  هلا عند اهلل تعاىل

الصالة  - عليه  قال  السوء،  مصارع  تقي  ))صدقتك   والسالم: 
ِ
ْوء السَّ َمَصاِرَع  َتِقي  املَْْعُروِف  َوُكله    َصنَائُِع 

نْ  الده يِف  املُْنَْكِر  َوَأْهُل  اآْلِخَرِة،  يِف  املَْْعُروِف  َأْهُل  ْنَيا  الده يِف  املَْْعُروِف  َوَأْهُل  َصَدَقٌة،  يِف  َمْعُروٍف  املُْنَْكِر  َأْهُل  َيا 

ُل َمْن َيْدُخُل   ((. اْْلَنََّة َأْهُل املَْْعُروِف اآْلِخَرِة، َوَأوَّ

َدَقاِت َفنِِعامَّ ِهَي َوإِْن َُتُْفوَها َوُتْؤُتوَها اْلُفَقَراَء َفُهَو  }  :صدقتك سبب ملغفرة ذنوبك قال تعاىل   - إِْن ُتْبُدوا الصَّ

ُر َعنُْكْم ِمْن َسيَِّئاتُِكْم َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ     . [271]البقرة/ {َخرْيٌ َلُكْم َوُيَكفِّ

صدقتك تطهر مالك فام منا من أحد إَّل وماله خمتلط باحلالل واحلرام، فكلنا ماله يأيت عن طريق البنوك    -

احْلَلُِف   ُه  َُيُُْضُ اْلَبْيَع  َهَذا  ))إِنَّ  املال:  نطهر  كيف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  فدلنا  أبينا،  أم  شئنا  الربوية 

َدَقِة((  َواْلَكِذُب َفُشوُبوُه)أي ط  هروه( بِالصَّ

َبا َوُيْرِِب }حتى تكون أعظم من اْلبل قال تعاىل:    ، سبحانه  لك ربك  صدقتك يربيها ويربْيها  - َيْمَحُق اهللَُّ الرِّ

َأثِيمٍ  اٍر  َكفَّ ُكلَّ  به 
ََّل ُُيِ َواهللَُّ  َدَقاِت  مَتَْرٍة ، وقال عليه الصالة والسالم: ))[276البقرة:  ]{الصَّ بَِعْدِل  َق  َتَصدَّ َمْن 

يَها لَِص  ُيَربِّ ُثمَّ  بَِيِمينِِه،  َيْقَبُلَها  َفإِنَّ اهللَ  إَِّلَّ طَّيٌِّب،  إِىَل اهللِ  اِحبَِها، َكاَم ُيَرِبِّ َأَحُدُكْم  ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب، َوََّل َيْصَعُد 

هُ  اْْلََبلِ )أي مهره( َفُلوَّ ِمْثَل  َتُكوَن  َحتَّى  تق((،  نعم  أو يف صندوق ،  الفقري  يد  يف  تقع  أن  قبل  اهلل  يمني  ع يف 

يد   قبل  اهلل  يمني  يف  تقع  وتقول  الصدقة  وتطيب  تعطر  عنها  اهلل  ريض  عائشة  السيدة  فكانت  التربعات، 

 . الفقري 

لنا  لقد  األعىل    كشف  وسلم،  املثل  عليه  اهلل  وصىل  التالزم  حقيقة  وبني  عن  رمضان  بني  الوثيق  الرتابط 

 َكاَن َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأْجَوَد النَّاِس،  : ))دقة، روى ابن عباس ريض اهلل عنهاماإلنفاق والص



 

 

 

يَل، ثم َقاَل: َفَلَرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ   َم َأْجَوُد بِاْْلَرْيِ َوَكاَن َأْجَوَد َما َيُكوُن يِف َرَمَضاَن، ِحنَي َيْلَقى ِجرْبِ

املُْْرَسَلةِ  يِح  الرِّ والسخاء(( ِمَن  واْلود  الكرم  يف  العليا  الرتبة  بلغ  أي:  ُيشى  ،  َّل  من  عطاء  يعطي  وكان   ،

ها منه رجل من أصحابه فام بمل يتعود ان يقول َّل إَّل يف التشهد، نسجت له امرأة عباءة ليلبسها فطل  الفقر،

لطعام يف  وَّل يطبخ ا   رش ما نملك،رش عُ عُ   أنه كان َّل يملك يف بيته  نا ني قي   معو  كان منه إَّل أن أعطاه إياها،

يربط احلجر عىل بطنه من شدة اْلوع ، لكن إن أتاه مال أنفقه يف سبيل اهلل ليقينه أنه داره الشهران والثالثة و

(( ، لقد كان املثال لبالل ملا قال له: ))َوََّل ََتَْش ِمْن ِذي اْلَعْرِش إِ ما نقص مال من صدقة  .   ْقاَلَّل 

ا حُض رمضان يقولون: )حُض املطهر(، أي املطهر ذوكان ابن أِب مريم يقول: سمعت مشيختنا يقولون: إ

 . ، وما أحوجنا أن نتطهر من معاصينا وآثامنا من املعايص واآلثام

ي سأل موسى ربه: يا رب ما جزاء املتصدق املنفق؟ فقال: يا موسى إين أناد جاء يف بعض اإلرسائيليات))

 .  ((مناد يف اْلالئق يقول: إن فالنا  املتصدق قد أعتقه اهلل من النار

تعاىل  اهلل  قول  الصحابة  سمع  بِِه }لقد  اهللََّ  َفإِنَّ   
ٍ
ء ََشْ ِمْن  ُتنِْفُقوا  َوَما  بهوَن 

ُُتِ ُِمَّا  ُتنِْفُقوا  َحتَّى  اْلرِبَّ  َتنَاُلوا  َلْن 

عمران]{َعلِيمٌ  ابن عمر  [  92:آل  أحبفأتى  من  تعاىل  بجارية  فاعتقها هلل  إليه  بن حارثة جاء اْلواري  وزيد   ،

بفرس أصيلة من أحب أمواله إليه فجعلها يف سبيل اهلل، وأبو طلحة تصدق ببستان له وكان يف جهة القبلة  

ألهلك فقال سمعت اهلل يقول ه )بريحاء( فقال له الرسول الكريم: هال تركتها  ذمن املسجد النبوي فقال ه 

َحتَّ }:   اْلرِبَّ  َتنَاُلوا  بهونَ َلْن 
ُُتِ ُِمَّا  ُتنِْفُقوا  وغريهم،  ، {ى  وغريهم  ماله،  بنصف  عمر  ماله،  بكل  تربع  بكر  أبو 

كانوا   بدراهم،  اهلل  عىل  نبخل  ونحن  ماله،  بنصف  مرات  وست  ماله،  بكل  مرتان  تربع  عيل  بن  احلسن 

ئَِك ُيَساِرُعوَن  }ين قال اهلل يف حقهم:  ذال   لئكُيشى الفقر ألهنم يتعاملون مع اهلل، أو   يعطون عطاء من َّل ُأوَلَٰ

اِت َوُهْم هَلَا َسابُِقونَ   [. 62املؤمنون: ]{يِف اْْلرَْيَ

كر الغزايل: أن رجال من أهل الصالح جلس لإلفطار، فسمع مناديا ينادي: من يقرض الغني امليل؟ فقال ذ

خ  سيدذْلاريته:  يا  وإفطارك  قالت:  له  كله  وأعطيه  من  ي طعامي  أقرض  أن  أريد  مترة،  تكفيني  قال  ي؟ 

بهونَ }قال:  
، قلوب تعلقت باهلل سبحانه وتعاىل، فكانوا نموذجا لِلمة، ألن  {َلْن َتنَاُلوا اْلرِبَّ َحتَّى ُتنِْفُقوا ُِمَّا ُُتِ

 .  اإليامن ليس فلسفة عىل اللسان، إنام منهاج حياة 

 



 

 

 

صدقة تكون يف ميزان حسناهتم من دون نقصان أجرك، قال وأفضل ما هتديه للميت من أقاربك أما أو أبا  

وسلم عليه  اهلل  صىل  اهلل  بِاْستِْغَفاِر  ))  :رسول  َفُيَقاُل:  َهَذا؟  َأنَّى  َفَيُقوُل:  اْْلَنَِّة  يِف  َدَرَجُتُه  َفُع  َلرُتْ ُجَل  الرَّ إِنَّ 

َلَك  يعرفَوَلِدَك  بل إهنم  الصدقة،  قال    ون من تصدق عنهم من((، وكام اَّلستغفار  اهلل عليه  أبنائهم،  صىل 

وا بِِه،  وسلم: ))  ا اْسَتْبرَشُ َوإِْن َكاَن  إِنَّ َأْعاَمَلُكْم ُتْعَرُض َعىَل َأَقاِربُِكْم َوَعَشائِِرُكْم ِمَن اأْلَْمَواِت، َفإِْن َكاَن َخرْي 

َهَدْيتَ  َكاَم  هَتِْدَُّيُْم  َحتَّى  مُتِْتُهْم،  ََّل  اللُهمَّ  َقاُلوا:  َذلَِك،  َواِرثِِه  ))  ل صىل اهلل عليه وسلم:قا،  ((نَاَغرْيَ  َماُل  ُكْم  َأيه

َوا  َماِل  ِمْن  إَِلْيِه  َأَحبه  َماُلُه  إَِّلَّ  َأَحٌد  ِمنَّا  َما  اهللَِّ  َرُسوَل  َيا  َقاُلوا:  َمالِِه؟،  ِمْن  إَِلْيِه  َما َأَحبه  َفاَمُلَك  َقاَل:  ِرثِِه، 

ْرَت  َأخَّ َما  َواِرثَِك  َوَماُل  ْمَت،  ورثتك ((َقدَّ عىل  تراهن  وَّل  أخرتك،  يف  ينفعك  ما  لنفسك  اليوم  فقدم   ،

أنت تعطي   اليوم   : اهلل  فيا عبد  لوالديك،  الدفع  أهلتك عن  الدفع عنك كام  الدنيا عن  وأوَّلدك فستلهيهم 

ودائع هي  اهلل  فو  اآلخرة،  أمامك يف  الدنيا ستجده  أعطيته يف  وما  تأخذ،  أنت  يودعها يف وغدا   فمنا من   ،

ب والبنوك ومن من يودعها امللك عالم الغيوب، فمن أودعها البنوك لن يراها إذا وسد الرتاب، ومن  اْليو 

أضعافا مضاعفة له جل جالله  يضاعفها  بل  أودعها  كام  ترد  َّل  امللوك  ملك  اهلل  أودعها  تسأل  أن  وإياك   ،

      العال من اْلنة ومن ثم تبحث أن أقل ما يف جيبك لتضعه صدقة هلل.

 

 

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 


