
صدقة                                                                                              كتاب الزكاة 

  التطوع
93 

 

 صدقة التطوع -3

 هي التعبد هلل بإنفاق مال، أو عمل غير واجب فيما يحبه صدقة التطوع :

 هللا.

 :حكمة مشروعية الصدقة 

دعا اإلسالم إلى البذل وحض عليه؛ رحمة بالضعفاء، ومواساة للفقراء،  -1

إلى جانب ما فيه من كسب األجر ومضاعفته، وتطهير النفوس من آفة 

بأخالق األنبياء عليهم الصالة والسالم من البذل، البخل والشح، والتخلق 

 واإلحسان، والعطاء ونحو ذلك مما يجلب المحبة والمودة.

الصلوات منها الواجب، والتطوع، والصدقات منها الواجب، والتطوع،  -2

ل به الفرائض يوم القيامة، وباب مفتوح لكسب األجر  والتطوع تكمَّ

 وزيادة الحسنات.

 :حكم صدقة التطوع 

 صدقة التطوع مستحبة في كل وقت، وفي كل مكان، وفي كل حال. -1

 .[274]البقرة:(   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ) قال هللا تعالى:

 صدقة التطوع تتأكد في زمان وأحوال: -2

 فالزمان: كرمضان، والعشر األَُول من ذي الحجة، وهي أفضل.

أْجَودَ النَّاِس، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل االَ قَ  َعْنـُهـما َرِضَي هللاُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس  -1

ُكل ِ  فِـيَرَمَضاَن ِحيَن يَْلقَاهُ ِجْبِريُل، َوَكاَن يَْلقَاهُ  فِـيَوَكاَن أْجَودُ َما يَُكوُن 

ِمَن  ْيـرِ خَ الأْجَودُ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُسوُل الَـرَ قُْرآَن، فَ الدَاِرُسهُ فَـيُ لٍَة ِمْن َرَمَضاَن لَـيْ 
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يحِ   .(1)متفق عليه ُمْرَسلَِة.ال الر ِ

َما ِمْن أَيَّاٍم »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اقَاَل َرُسوُل  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -2

اال يَا  :فَقَالُوا .«عَْشرِ الِمْن َهِذِه األَيَّاِم   ٬ا لَـىِهنَّ أََحبُّ إِ فِـي ِلـحُ عََمُل الصَّ

 فِـيِجَهادُ الَوالَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اَرُسوُل  الَ فَقَ ؟ ٬اَسبيِل  فِـيِجَهادُ الَوالَ ، ٬ا َرُسولَ 

أخرجه  .«ِجْع ِمْن ذِلَك بَشْيءٍ يَـرْ  لَـمْ فَ  ِلـهِ إِالَّ َرُجٌل َخَرَج بنَْفِسِه َوَما، ٬اَسبيِل 

 .(2)هالترمذي وابن ماج

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ  -3 هُ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي   فِـيعََمُل الَما »َل: قَا نَـّ

ِجَهادُ، إاِلَّ الَوالَ »ِجَهادُ؟ قَاَل: القَالُوا: َوالَ «. َهِذهِ  فِـيا ْنـهَ مِ  أَيَّاٍم أَْفَضلَ 

 .(3)أخرجه البخاري  «.ِجْع بَِشْيءٍ يَـرْ  لَـمْ ، فَ ِلـهِ اِطُر بِنَْفِسِه َوَمايُـخَ َرُجٌل َخَرَج 

 وأوقات الحاجة أفضل.

أو طارئة كأن تحدث كارثة، أو مجاعة، أو  دائمة كفصل الشتاء،

 مصيبة، أو جدب ونحو ذلك.

ۈ  ۇ ۇ ۆ ۆ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ه ه ے ہ ہ ہ ه ه ڻ ۀ ۀ ہ)قال هللا تعالى: 

 .[17-11]البلد:(   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 :فضائل صدقة التطوع 

گ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ)قال هللا تعالى:  -1

 .[261]البقرة:(   گ گ ڳ ڳ

 .[7]الحديد:(   ڻڱ ں ں ڻگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )وقال هللا تعالى:  -2

 .[274]البقرة:(   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)وقال هللا تعالى:  -3
                                                 

 (.2308ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6خرجه البخاري برقم )أ ،متفق عليه( 1)

 (.1727برقم )اجه مابن وه، هذا لفظو(, 757برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 2)

 (.969برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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َمْن تََصدََّق ملسو هيلع هللا ىلص: »٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْنـهُ ةَ َرضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -4

ا لُـهَ عَْدِل تْمَرةٍ ِمْن َكْسٍب َطي ٍِب، َوال يَْقبَُل هللاُ إِال الطَّي َِب َوإِنَّ هللاَ يَتَقَبَّ بِ 

هُ، حَ  ب ِـييُـرَ ، َكَما بِـهِ َها ِلَصاحِ ب ِـييُـرَ ، ثُمَّ نِـهِ يبِـيَـمِ  ىأَحدُُكْم فَلُوَّ تَُكوَن ِمثَْل  تَـّ

 .(1)متفق عليه «.َجبَلِ ال

َما ِمْن يَْوٍم يُْصبُِح : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ رَ هُ  بِـيَعْن أوَ  -5

، ا  َخلَف ا  مَّ أْعِط ُمْنِفقاللها: ُهـمَ قُوُل أَحدُ فَـيَ ِه، إِال َملََكاِن يَْنِزالِن، فِـيِعبَادُ ال

: أْعِط اللهَويَقُوُل اآلَخُر   .(2)متفق عليه  «.ا  تَلَف ا  ِسكُمـمْ مَّ

 واع الصدقات: أن 

 الصدقة أنواع كثيرة، فكل معروف وإحسان صدقة.

ُكلُّ ُسالَمى ِمَن ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ قَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

ِن نَـيْ َن االثْ بَـيْ ِه الشَّْمُس، يَْعِدُل فِـيَصدَقَةٌ، ُكلَّ يَْوٍم تَْطلُُع  لَـْيـهِ النَّاِس عَ 

ُجَل عَ َصدَقَةٌ  ا لَـْيـهَ فَُع عَ يَـرْ ا، أْو لَـْيـهَ ُل عَ فَـيَـْحـمِ  تِـهِ دَابَّ  لَـى، َويُِعيُن الرَّ

ي ِبَةُ َصدَقَةٌ، َوُكلُّ ُخْطَوةٍ ِلـمَ كَ الَمتَاَعهُ َصدَقَةٌ، وَ  الصَّالِة  لَـىُطوَها إِ يَـخْ ةُ الطَّ

 .(3)عليه متفق «.يُط األذَى َعِن الطَِّريِق َصدَقَةٌ يُـمِ َصدَقَةٌ، وَ 

ِ ِمْن أْصَحاِب النَّ  ا  أنَّ نَاس َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ذَر ٍ وَ  -2 ِ قَالُوا ِللنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي   بِـي 

، ل ِـيُجوِر، يَُصلُّوَن َكَما نُصَ ! ذََهَب أْهُل الدُّثُوِر بِاأل٬يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص: 

َس قَْد لَـيْ أَو »، قال: ِلـِهـمْ اَويَُصوُموَن َكَما نَُصوُم، َويَتََصدَّقُوَن بِفُُضوِل أْموَ 

دَّقُوَن؟ إِنَّ بُِكل ِ تَسْ  َرةٍ َصدَقَة ، بِـيَحٍة َصدَقَة ، َوُكل ِ تَكْ بِـيَجعََل هللاُ لَُكْم َما تَصَّ

                                                 

 (.1014ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1410أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1010ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1442قم )أخرجه البخاري بر ،متفق عليه( 2)

 (.1009ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2989أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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َمْعُروِف َصدَقَةٌ، اللٍَة َصدَقَة ، َوأْمٌر بِ ِلـيتَـهْ يدَةٍ َصدَقَة ، َوُكل ِ تَـْحـمِ َوُكل ِ 

! ٬قَالُوا: يَا َرُسوَل ا«. بُْضعِ أَحِدُكْم َصدَقَةٌ  فِـيْنَكٍر َصدَقَةٌ، وَ ٌي، َعْن مُ نَـهْ وَ 

 فِـيلَْو َوَضعََها  تُـمْ أَرأيْ »َها أْجٌر، قال: فِـي لَـهُ َويَُكوُن  تَـهُ أَحدُنَا َشْهوَ  تِـيأيَأ

 لَـهُ ِل َكاَن َحالال فِـيَها ِوْزٌر؟ فََكذَِلَك إِذَا َوَضعََها فِـي لَـْيـهِ َحَراٍم أَكاَن عَ 

 .(1)سلممأخرجه  «.ا  أْجر

ِ  َوَعنْ  -3  لَـىعَ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  الَ : قَ الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  أبِـي ُموَسى األْشعَِري 

ْنفَُع نَْفَسهُ فَـيَ  ْيـهِ دَ بِـيَ ْعَمُل فَـيَ »: الَ ْد؟ قَ يَـجِ  لَـمْ . قَالُوا: فَإِْن «َصدَقَةٌ  ِلـمٍ ُكل ِ ُمسْ 

َحاَجِة الِعيُن ذَا فَـيُ »يَْفعَْل؟ قال:  لَـمْ يَْستَِطْع أْو  لَـمْ . قَالُوا: فَإِْن «َويَتََصدَّقُ 

، أْو قال: ْيـرِ خَ الأُْمُر بِ فَـيَ »يَْفعَْل؟ قال:  لَـمْ . قَالُوا: فَإِْن «وفَ ْلـهُ مَ ال

هُ ِسُك َعِن الشَّر ِ فَإِ فَـيُـمْ »يَْفعَْل؟ قال:  لَـمْ . قال: فَإِْن «َمْعُروفِ البِ   لَـهُ  نَـّ

 .(2)متفق عليه .«َصدَقَةٌ 

ِ ا َعِن النَّ ْنـُهـمَ رضَي هللاُ عَ  ٬َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِداوَ  -4 ُكلُّ َمْعُروٍف »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(3)أخرجه البخاري .«َصدَقَةٌ 

 ـمٍ لِ َما ِمْن ُمسْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ َي هللاُ َعنهُ قَ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرِض وَ  -5

يَمةٌ، بَـهِ ، أْو إِْنَساٌن، أْو ْيـرٌ طَ  ْنـهُ أُْكُل مِ فَـيَ ، ا  أْو يَْزَرُع َزْرع ا  يَْغِرُس َغْرس

 .(4)متفق عليه «.َصدَقَةٌ  بِـهِ  لَـهُ إِال َكاَن 

 :أفضل الصدقة 

ق، والمتصدَّق عليه، وبالمال المتصدق به.  ثواب الصدقة يتعلق بالمتصد ِ

                                                 

 (.1006برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1008ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6022أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.6021برقم )أخرجه البخاري ( 3)

 (.1353ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2320أخرجه البخاري برقم ) ،همتفق علي( 4)
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ِ َعِن النَّ  َعْنـهُ  ضَي هللاُ ةَ رَ ْيـرَ ُهرَ  يأبَعْن  -1 دَ  ْيـرُ خَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  قَِة َما َكاَن الصَّ

 .(1)أخرجه البخاري «.، َواْبدَأ بَِمْن تَعُولُ ى  َعْن َظْهِر ِغن

ِ النَّ  لَـى: َجاَء َرُجٌل إِ الَ قَ  ْنـهُ ةَ َرضَي هللاُ عَ ْيـرَ ُهرَ  يأب َوَعنْ  -2 فقال: يَا ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

أْن تََصدََّق َوأْنَت َصِحيٌح : »الَ ؟ قَ ا  دَقَِة أْعَظُم أْجر، أيُّ الصَّ ٬َرُسوَل ا

ىِهُل حَ تُـمْ ، َوال نَـىغِ الفَْقَر َوتَأُمُل الَشى تَـخْ َشِحيٌح،  ُحْلقُوَم، الإِذَا بَلَغَِت  تَـّ

 .(2)متفق عليه «.قُْلَت: ِلفاُلٍن َكذَا، َوِلفاُلٍن َكذَا، َوقَْد َكاَن ِلفاُلنٍ 

هُ أَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ َعْن أَبي وَ  -3 دَقَِة  ٬يَا َرُسوَل ا :قَالَ  نَـّ أَيُّ الصَّ

 .(3)أخرجه أحمد وأبو داود .«ُمِقل ِ َواْبدَأْ بَمْن تَعُولُ ال ْهـدُ جُ » :قَالَ  ؟أَْفَضلُ 

 تَـهُ أْنفَقْ ِدينَاٌر ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -4

ِمْسِكيٍن،  لَـىعَ  بِـهِ َرقَبٍَة، َوِدينَاٌر تََصدَّْقَت  فِـي تَـهُ ، َوِدينَاٌر أْنفَقْ ٬ِل ابِـيسَ  فِـي

أخرجه  «.أْهِلكَ  لَـىعَ  تَـهُ الَِّذي أْنفَقْ  ا  أْهِلَك، أْعَظُمَها أْجر لَـىعَ  تَـهُ َوِدينَاٌر أْنفَقْ 

 .(4)سلمم

 أَْفَضلُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرِضَي هللاُ َعْنـَها قَالَت: قَاَل رُسوُل ا ُعْقبَةَ  بنتِ  ُكْلثُومٍ  أُم ِ َوَعن  -5

دَقَةِ   .(5)أخرجه الحاكم  «َكاِشحِ ال ِحـمِ الرَّ  ِذي لَـىعَ  الصَّ

 :أحوال اإلنفاق من المال 

 اإلنفاق من المال على ثالث درجات:

 الزكاة المفروضة، وهي أعظم الحقوق. -1

                                                 

 (.1426برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 .(1032ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1419أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1677برقم )وأبو داود (, 8702برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 3)

 (.995برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.892)انظر اإلرواء (, 1515برقم )كم احأخرجه ال صحيح/( 5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



صدقة                                                                                              كتاب الزكاة 

  التطوع
98 

 اعة أو كارثة وجب صرف المال إليها.إذا نزل بالناس نازلة من مج -2

الصدقات والهدايا، وهي حقوق مستحبة، وهي من مكارم األخالق من  -3

مواساة قرابة.. وإعطاء سائل.. وصلة أرحام.. وإعارة محتاج ونحو ذلك 

 من مكارم األخالق.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڻ )قال هللا تعالى:  -1

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[177]البقرة:(   ڈ

َمْن َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص: »قَاَل َرُسوُل هللا قَاَل: َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُخْدِري  الَسِعيٍد  بِـيَعْن أَ  -2

ٌل ِمْن فَضْ  لَـهُ ، َوَمْن َكاَن لَـهُ َمْن الَ َظْهَر  لَـىعَ  بِـهِ عُْد ْلـيَ َمعَهُ فَْضُل َظْهٍر فَ 

 .(1)سلممأخرجه  «.لَـهُ َمْن الَ َزادَ  لَـىعَ  بِـهِ عُْد ْلـيَ َزاٍد فَ 

 :فضل المبادرة بالصدقة 

ې ى ى  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)قال هللا تعالى:  -1

 . [11-10]المنافقون:(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ الَ قَ َعْنـهُ  َرِضَي هللاُ َحاِرثَةَ ْبَن َوْهٍب  َوَعنْ  -2

هُ تََصدَّقُوا، فَإِ » ُجُل بَِصدَقَ يَـمْ ُكْم َزَماٌن لَـيْ عَ  تِـييَأ نَـّ دُ َمْن يَـجِ فاَل  تِـهِ ِشي الرَّ

ُجُل: لَْو ِجئَْت لُـهَ يَْقبَ  ا تُـهَ ا بِاألْمِس لَقَبِلْ بِـهَ ا، يَقُوُل الرَّ َجةَ يَْوَم فاَل َحاالا، فَأمَّ

 .(2)متفق عليه «.ابِـهَ  ِلـي

يْ َحاِرِث َرِضَي هللاُ َعنهُ قَاَل: صَ الَعْن ُعْقبَةَ ْبِن وَ  -3 ِ ُت َمَع النَّ لَـّ عَْصَر، الملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

مَ ا سَ لَـمَّ فَ   فِـيبَْعِض نَِسائِِه، ثُمَّ َخَرَج، َوَرأَى َما  لَـى، دََخَل عَ ا  قَاَم َسِريع لَـّ

                                                 

 (.1728برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1011ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1411أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



صدقة                                                                                              كتاب الزكاة 

  التطوع
99 

 ا  الصَّالَةِ تِْبر فِـيذََكْرُت َوأَنَا »، فَقَاَل: تِـهِ ِلُسْرعَ  بِـِهـمْ جُّ قَْوِم ِمْن تَعَ الُوُجوِه 

أخرجه  «.تِـهِ َت ِعْندَنَا، فَأََمْرُت بِِقْسمَ بِـيِسَي، أَْو يَ يُـمْ ِعْندَنَا، فََكِرْهُت أَْن 

 .(1) البخاري

 :فضل الصدقة الجارية 

 .[245]البقرة: (  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )قال هللا تعالى:  -1

إذَا َماَت »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص أَن  َرُسوَل هللا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ وَ  -2

، أَْو بِـهِ يُْنتَفَُع  ْلـمٍ إال  ِمْن ثاَلٍَث: َصدَقٍَة َجاِريٍَة، أَْو عِ  لُـهُ اإِلْنَساُن اْنقََطَع َعمَ 

 .(2)سلممجه أخر «.لَـهُ يَْدُعو  ِلـحٍ َولٍَد َصا

 :حكم الصدقة بكل المال 

يجوز للمسلم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان قويا  مكتسبا ، صابرا  غير 

مدين، ليس عنده من يجب اإلنفاق عليه، قوي اإليمان واليقين، واألفضل 

 أن يترك لنفسه ما يعفه عن السؤال واإلشراف.

أَْن نَتََصدََّق  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أََمَرنَا َرُسوُل ا :لَ اقَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َخطَّاب الُعَمَر ْبَن َعْن 

 :قَالَ  ،ا  يَْوم تُـهُ يَْوَم أَْسبُق أَبَا بَْكٍر إِْن َسبَقْ ال :فََوافََق ذِلَك ِعْنِدي َماال  فَقُْلتُ 

ََ َرُسوُل ا، فَِجئُْت بنِْصِف َماِلـي قُْلُت  «؟َما أَْبقَْيَت ألَْهِلكَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬فَقَاَل

ََ يَا أَبَا بَْكرٍ أَبُ  تَـىَوأَ  ،لَـهُ ِمث  «؟َما أَْبقَْيَت ألَْهِلكَ » :و بَْكٍر بُكل ِ َما ِعْندَهُ فَقَاَل

أخرجه أبو  .ا  َشْيٍء أَبَد لَـىالَ أَْسبقُهُ إِ  ٬َوا :قُْلتُ  .لَـهُ َوَرُسو هللاَ  لَـُهـمُ أَْبقَْيُت  :قَالَ 

 .(3)داود والترمذي

                                                 

 (.1221برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.1631برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 .هوهذا لفظ(, 3675) برقموالترمذي (, 1678برقم )أبو داود أخرجه  /حسن( 3)
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 :فضل اإلكثار من الصدقة 

 .[274]البقرة: (  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ۈ ٴۇ)قال هللا تعالى:  -1

َما ِمْن يَْوٍم يُْصبُِح : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

، ا  َخلَف ا  مَّ أْعِط ُمْنِفقاللها: ُهـمَ قُوُل أَحدُ فَـيَ ِه، إِال َملََكاِن يَْنِزالِن، فِـيِعبَادُ ال

: أْعِط اللهقُوُل اآلَخُر َويَ   .(1)متفق عليه «.ا  تَلَف ا  ِسكُمـمْ مَّ

ِ َعِن النَّ  ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ ْيـرَ ُهرَ  يأب َوَعنْ  -3 َمْن أْنفََق َزْوَجْيِن : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

قال أبُو «. لُـمَّ َجنَِّة، ُكلُّ َخَزنَِة باٍب: أْي فُُل هَ ال، دََعاهُ َخَزنَةُ ٬ِل ابِـيسَ  فِـي

 ن ِـيإِ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ ، فَقال النَّ لَـْيـهِ ، ذَاَك الَِّذي ال تََوى عَ ٬ْكٍر: يَا َرُسوَل ابَ 

 .(2)متفق عليه «.ْنـُهـمْ ألَْرُجو أْن تَُكوَن مِ 

 :قوة الصدقة 

ِ ْبِن َحاتِـمٍ  -1 النَّاَر فَأْعَرَض ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: ذََكَر َرُسوُل االَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن َعِدي 

ىثُمَّ أْعَرَض َوأَشاَح حَ «. اتَّقُوا النَّارَ »مَّ قال: َوأَشاَح، ثُ  هُ َظنَنَّا أ تَـّ َكأنََّما  نَـّ

ِ تَـْمَرةٍ، فََمْن لَـْم ياتَّقُوا النَّاَر َولَْو »ا، ثُمَّ قال: لَـْيـهَ يَْنُظُر إِ  ٍة ِلـمَ ِجْد، فَبِكَ بِِشق 

 .(3)متفق عليه «.َطي ِبَةٍ 

ال يَتََصدَُّق أَحدٌ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا ِضَي هللاُ َعْنـهُ رَ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2

 ب ِـييُـرَ َها َكَما ب ِـيفَـيُـرَ ، نِـهِ يبِـيَـمِ َرةٍ ِمْن َكْسٍب َطي ٍِب، إِال أَخذََها هللاُ تَـمْ بِ 

هُ أْو قَلُوَصهُ، حَ  ىأَحدُُكْم فَلُوَّ  .(4)عليه متفق «.َجبَِل، أْو أْعَظمَ التَُكوَن ِمثَْل  تَـّ

                                                 

 (.1010ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1442أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1027ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2841أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 1016ومسلم برقم ) (,6540أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 .واللفظ له(, 1014ومسلم برقم ) (,1410البخاري برقم ) أخرجه ،متفق عليه( 4)
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َما نَقََصْت »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َعْن َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  بِـي ُهَرْيـَرةَ َعْن أَ وَ  -3

ا ، َوَما تََواَضَع أََحدٌ  إِالَّ  ٬َصدَقَةٌ ِمْن َماٍل، َوَما َزادَ هللاُ َعْبدا  بِعَْفٍو إِالَّ ِعز 

 .(1)أخرجه مسلم «.َرفَعَهُ هللاُ 

 :فضل اليد العليا 

العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة، والمنفقة أعلى من  اليد

 اآلخذة، وأعلى من السائلة.

ِ َعِن النَّ  َعْنـهُ  َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرضَي هللاُ   ْيـرٌ ا خَ ْلـيَ عُ اليَدُ ال: »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

دَقَ ال ْيـرُ ، َواْبدَأ بَِمْن تَعُوُل، َوخَ لَـىيَِد السُّفْ الِمَن  ، َوَمْن ى  ِة َعْن َظْهِر ِغنصَّ

هُ يَْستَْعِفْف يُعِ   .(2)متفق عليه «.هللاُ  نِـهِ هللاُ، َوَمْن يَْستَْغِن يُغْ  فَـّ

 :فضل الترغيب في الصدقة 

إِذَا َجاَءهُ السَّائُِل، ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل االَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ُموَسى بِـيأَعْن  -1

ِلَساِن  لَـىاْشفَعُوا تُْؤَجُروا، َويَْقِضي هللاُ عَ : »الَ ةٌ، قَ َحاجَ  لَـْيـهِ أْو ُطِلبَْت إِ 

 .(3)متفق عليه «.َما َشاءَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي ِـهِ نَ 

 بِـي  الن   لَـىقَاَل: َجاَء َرُجٌل إَرِضَي هللاُ َعْنـهُ َمْسعُوٍد األَْنَصاِري   بِـيَعْن أَ وَ  -2

فَقَاَل َرُجٌل: يَا « َما ِعْنِدي: »، فَقَالَ نِـيلْ ْحـمِ فَا بِـيفَقَاَل: إن ي أُْبِدَع ملسو هيلع هللا ىلص 

َمْن دَل  علَى ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬يَـْحـِملُـهُ، فَقَاَل َرُسوُل اَمْن  لَـىَ أَنَا أَدُل هُ عَ  ٬َرُسوَل ا

 .(4) سلممأخرجه  «.ِلـهِ ِمثُْل أَْجِر فَاعِ  لَـهُ فَ  ْيـرٍ خَ 

                                                 

 (.2588برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1034ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1427أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2627ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1432أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.1893برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 :أفضل أحوال الصدقة 

شرف الصدقة في رمضان وعشر ذي الحجة أفضل من غيرهما؛ ل -1

الزمان، والصدقة في الجهاد وحاالت الشدة والحاجة أفضل من غيرهما؛ 

 ألهمية الحال. 

إذا تعارض شرف الزمان، وشرف المكان، وشرف الحال، فإنه يقدم  -2

شرف الحال؛ ألن الصدقة عبادة شرعت لدفع الحاجة، وإذا كان الفضل 

علق بزمانها يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يت

 أو مكانها، ومن يرد هللا به خيرا  يفقهه في الدين.

 .[274]البقرة:(   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)قال هللا تعالى:  -1

ۈ  ۇ ۇ ۆ ۆ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ه ه ے ہ ہ ہ ه ه ڻ ۀ ۀ ہ)وقال هللا تعالى:  -2

 . [17-11]البلد:(   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 

 صدقة التطوع: مقدار 

تسن صدقة التطوع بما زاد عن حاجة اإلنسان وحاجة من يمونه ممن  -1

 تجب عليه نفقته.

 .[219]البقرة:(   جئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي )قال هللا تعالى: 

إذا تصدق المسلم بما يُنقص مؤنة من يعول فهو آثم؛ ألنه نَفَع األجنبي،  -2

 وَحَرم وأضاع من تلزمه مؤنته.

 فَـىكَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ْبِن َعْمرو ٬َعْبِداْن عَ 
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ْن يَـحْ أْن  ا  َمْرِء إِثْمالبِ   .(1)أخرجه مسلم «.تَـهُ ِلُك قُويَـمْ بَِس َعمَّ

إذا علم المسلم من نفسه قوة الصبر والتوكل فال حرج عليه أن يتصدق  -3

يعول، ومن تصدق بما يملك  بكل ما يملك إذا لم يتضرر هو أو من

 . هقد ظلم نفسوخرج يتكفف الناس ف

 :أولى الناس بالصدقة 

أولى الناس بالصدقة أهل المتصدق، وأوالده، وأقاربه، وجيرانه، وذو 

 الحاجة الماسة.

وال يجوز للمسلم أن يتصدق على البعيد وهو محتاج إلى ما يتصدق به 

 لنفقته ونفقة عياله.

اْبدَأْ : »ِلـَرُجلٍ  قالَ ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّبِـيَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما ٬ِدابِن َعب َعْن َجابِر

ا، فَإِْن فََضَل َشْيٌء فأَلَْهِلَك، فَإِْن فََضَل َعْن أْهِلَك لَـْيـهَ بِنَْفِسَك فَتََصدَّْق عَ 

«. ذَاَكذَا َوَهكَ فَـهَ َشْيٌء فَِلِذي قََرابَتَِك، فَإِْن فََضَل َعْن ِذي قََرابَتَِك َشْيٌء 

 .(2)سلممأخرجه  ينَِك َوَعْن ِشَماِلَك.يَـمِ َن يَدَْيَك َوَعْن بَـيْ يَقُوُل: فَ 

 :فضل الصدقة على األقارب 

هَ أ َرِضَي هللاُ َعْنـها الَحاِرثِ ونَةَ بِْنِت ْيـمُ َعْن مَ  -1 َزَماِن  فِـيدَة  ِلـيا أْعتَقَْت وَ نَـّ

ا أْخَوالَِك، تِـهَ لَْو أْعَطيْ »، فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُسوِل اِلـرَ ، فَذََكَرْت ذَِلَك ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوِل ا

 .(3)متفق عليه «.َكاَن أْعَظَم ألَْجِركِ 

ةَ أْكثََر األَْنصار ْلـحَ : َكاَن أبُو طَ قالَ  ْنـهُ بن َماِلٍك َرضَي هللاُ عَ  أنَسَوَعْن  -2

                                                 

 (.996برقم ) أخرجه مسلم (1)

 .(997برقم ) أخرجه مسلم( 2)

 .واللفظ له(, 999ومسلم برقم ) (,2592أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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َحاَء، َوَكانَْت بَـْيـرُ  لَـْيـهِ إِ  ِلـهِ َمِدينَِة َماال ِمْن نَْخٍل، َوَكاَن أَحبُّ أْمَواالبِ 

َها فِـيا، َويَْشَرُب ِمْن َماٍء لُـهَ يَْدخُ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َمْسِجِد، َوَكاَن َرُسوُل االُمْستَْقبِلَةَ 

. قَاَم أبُو (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)ا أُْنِزلَْت َهِذِه االيَةُ: لَـمَّ َطي ٍِب. قال أنٌَس: فَ 

يَقُوُل:  لَـى تَبَاَرَك َوتَعَا، إِنَّ هللاَ ٬فَقال: يَا َرُسوَل املسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوِل ا لَـىةَ إِ ْلـحَ طَ 

هَ َحاَء، َوإِ بَـْيـرُ  لَـيَّ إِ  ِلـي. َوإِنَّ أَحبَّ أْمَوا( پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ، ٬ا َصدَقَةٌ نَـّ

َها َوذُْخَرَها ِعْندَ ا َحْيُث أَراَك هللاُ. قال:  ٬يَا َرُسوَل ا ، فََضْعَها٬أْرُجو بِرَّ

ٌل َرابٌِح، ذَِلَك َماٌل َرابٌِح، َوقَْد َسِمْعُت َما بَخٍ، ذَِلَك َماملسو هيلع هللا ىلص: » ٬فَقال َرُسوُل ا

ةَ: أْفعَُل يَا ْلـحَ فَقال أبُو طَ «. نَ بِـياألْقرَ  فِـيا لَـهَ عَ تَـجْ أَرى أْن  ن ِـيقُْلَت، َوإِ 

ِه. نِـيَوبَ  بِـهِ أقَارِ  فِـيةَ ْلـحَ ، فَقََسَمَها أبُو طَ ٬َرُسوَل ا  .(1)متفق عليه َعم ِ

 يوان:فضل الصدقة على الح 

ِشي، يَـمْ نَا َرُجٌل بَـيْ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

ا، ثُمَّ َخَرَج فَإِذَا ُهَو بَِكْلٍب ْنـهَ فََشِرَب مِ  ا  عََطُش، فَنََزَل بِئْرال لَـْيـهِ فَاْشتَدَّ عَ 

ثُْل الَِّذي بَلََغ بِـي، لَقَْد بَلََغ َهذَا مِ عََطِش، فَقال: الُث، يَأُْكُل الثََّرى ِمَن ْلـهَ يَ 

هُ خُ  فََمأل «. لَـهُ فَغَفََر  لَـهُ َكْلَب، فََشَكَر هللاُ الِه، ثُمَّ َرقَِي فََسقَى ِفـيثُمَّ أْمَسَكهُ بِ  فَـّ

ُكل ِ َكبٍِد َرْطبٍَة  فِـي»؟ قال: ا  ائِِم أْجرالبَـهَ  فِـي، َوإِنَّ لَنَا ٬قالوا: يَا َرُسوَل ا

 .(2)متفق عليه «.ْجرٌ أ

 يُِطيفُ  َكْلبٌ  نََمابَـيْ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  الَ : قَ الَ قَ  َرضَي هللاُ َعنهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

 ،إِْسَرائِيلَ  نِـىبَ  بَغَايَا ِمنْ  بَِغى   تْـهُ َرأَ  إِذْ  ،عََطشُ ال لُـهُ يَْقتُ  َكادَ  قَدْ  ،بَِرِكيَّةٍ 

 .(3)متفق عليه .«بِـهِ  الَـهَ  فَغُِفرَ  ،إِيَّاهُ  تْـهُ فََسقَ  بِـهِ  لَـهُ  تْ فَاْستَقَ  ،ُموقََها فَنََزَعتْ 

                                                 

 (.998ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1461أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2244)ومسلم برقم واللفظ له، (, 2363أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 2245(, ومسلم برقم )3467أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 :فضل الصدقة بالزرع 

 ِلـمٍ َما ِمْن ُمسْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرضَي هللاُ َعنهُ قَ  -1

يَمةٌ، بَـهِ إِْنَساٌن، أْو  ، أوْ ْيـرٌ طَ  ْنـهُ أُْكُل مِ فَـيَ ، ا  أْو يَْزَرُع َزْرع ا  يَْغِرُس َغْرس

 .(1)متفق عليه «.َصدَقَةٌ  بِـهِ  لَـهُ إِال َكاَن 

يَْغِرُس  ِلـمٍ َما ِمْن ُمسْ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َجابٍِر وَ  -2

قَةٌ َوَما أََكَل َصدَ  لَـهُ  ْنـهُ َصدَقَة ، َوَما ُسِرَق مِ  لَـهُ  ْنـهُ إِال َكاَن َما أُِكَل مِ  ا  َغْرس

َزُؤهُ يَـرْ َصدَقَةٌ، َوال  لَـهُ َو فَـهُ  ْيـرُ َصدَقَةٌ، َوَما أََكلَِت الطَّ  لَـهُ َو فَـهُ  ْنـهُ السَّبُُع مِ 

 .(2) سلممأخرجه  «.َصدَقَةٌ  لَـهُ أََحدٌ إِال َكاَن 

 :فضل الصدقة في سبيل هللا 

ڑ ک ک ک ک گ گ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) قال هللا تعالى: -1

 .[261]البقرة:(   گ گ ڳ ڳ

قَاَل: َجاَء َرُجٌل بِنَاقٍَة َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َمْسعُوٍد األَْنَصاِري   بِـيَعْن أَ وَ  -2

ا يَْوَم بِـهَ لََك ملسو هيلع هللا ىلص: »ِل هللا، فَقَاَل َرُسوُل هللا بِـيسَ  فِـيُطوَمٍة، فَقَاَل: َهِذه َمـخْ 

 .(3)سلممأخرجه  «.ُطوَمةٌ َمـخْ ، ُكل َها ِقيَاَمِة َسْبعُِمائَِة نَاقَةٍ ال

 :فضل الصدقة عن الميت 

ْت ف ِـيَ أنَّ َسْعدَ ْبَن ُعبَادَةَ َرضَي هللاُ َعنهُ تُوُ  َعنُهـَما َعبَّاٍس َرضَي هللاُ  اْبنَعْن  -1

هُ َوُهَو َغائٌِب عَ  ي تُوُ ٬: يَا َرُسوَل االَ ا، فَقَ ْنـهَ أمُّ ئٌِب ْت َوأنَا َغاف ِـيَ ، إِنَّ أم ِ

 ن ِـيقال: فَإِ «. نَعَمْ »ا؟ قال: ْنـهَ عَ  بِـهِ ا، أيَْنفَعَُها َشْيٌء إِْن تََصدَّْقُت ْنـهَ عَ 

                                                 

 (.1553ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2320أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1552برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.1892برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 .(1) أخرجه البخاري  ا.لَـْيـهَ َراَف َصدَقَةٌ عَ الِمـخْ َك أنَّ َحائِِطَي ِهـدُ أُشْ 

 ٬قَاَل: يَا َرُسوَل افَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ النَّ  تَـىأنَّ َرُجال  أ َرِضَي هللاُ َعْنـها َعْن َعائَِشةَ وَ  -2

َي اْفتُِلتَْت نَْفَسَها وَ  هَ تُوِص، َوأظُ  لَـمْ إِنَّ أم ِ مَ ا لَْو تَكَ نُـّ ا أْجٌر لَـهَ ْت تََصدَّقَْت، أفَ لَـّ

 .(2)متفق عليه «.نَعَمْ »ا؟ قال: ْنـهَ إِْن تََصدَّْقُت عَ 

 :فضل اإليثار 

َضْيٌف،  بِـهِ  ِمَن األَْنَصاِر بَاَت أَن  َرُجال   َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أَ 

ِمي الص  تِـهِ ، فَقَاَل اِلْمَرأَ نِـهِ اْبـيَ َوقُوُت ِص  تُـهُ يَُكْن ِعْندَهُ إِال  قُو لَـمْ فَ  ةَ ْبـيَ : نَو 

ْيِف َما ِعْندَِك، قَاَل فَنََزلَْت َهـَِذِه االَيَةُ:  بِـيَوأَْطِفئِي الس َراَج َوقَر   ېئ ېئ )ِللض 

 .(3)متفق عليه .(ىئ ىئ ىئ ی ی ي

 :فضل الصدقة وإن وقعت في غير محلها 

 من تصدق بصدقة فوقعت في غير محلها وهو ال يعلم فقد ثبت أجره.

قال َرُجٌل: »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ

يَِد َساِرٍق، فَأْصبَُحوا  فِـي، فََوَضعََها تِـهِ تََصدَّقَنَّ بَِصدَقٍَة، فََخَرَج بَِصدَقَ أل

َق عَ تَـحَ يَ  دُ، ألتََصدَّقَنَّ بَِصدَقٍَة، الَحـمْ مَّ لََك اللهَساِرٍق، فَقال:  لَـىدَّثُوَن: تُُصد ِ

َق تَـحَ ٍة، فَأْصبَُحوا يَ نِـيَ يَدَْي َزا فِـيفََوَضعََها  تِـهِ فََخَرَج بَِصدَقَ  دَّثُوَن: تُُصد ِ

يْ ال ٍة؟ ألتََصدَّقَنَّ نِـيَ َزا لَـىدُ، عَ الَحـمْ مَّ لََك اللهفَقال:  ٍة،نِـيَ َزا لَـىلَةَ عَ لَـّ

ٍ يَدَْي غَ  فِـي، فََوَضعََها تِـهِ بَِصدَقٍَة، فََخَرَج بَِصدَقَ  دَّثُوَن: تَـحَ ، فَأْصبَُحوا يَ نِـي 

َق عَ  ٍ غَ  لَـىتُُصد ِ ٍة، نِـيَ َزا لَـىَساِرٍق، َوعَ  لَـىدُ، عَ الَحـمْ مَّ لََك الله، فَقال: نِـي 

                                                 

 (.2756برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 .واللفظ له(, 1004ومسلم برقم )، (1388رجه البخاري برقم )أخ ،متفق عليه( 2)

 .واللفظ له(, 2054ومسلم برقم ) (,3798أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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ٍ غَ  لَـىَوعَ  ا َصدَقَتَُك عَ لَـهُ : فَِقيَل تِـيَ ، فَأنِـي  هُ َساِرٍق: فَلَعَ  لَـى: أمَّ أْن  لَـّ

اتِـهِ يَْستَِعفَّ َعْن َسِرقَ  ا الزَّ هَ ةُ: فَلَعَ نِـيَ ، َوأمَّ ا لَـّ ا أْن تَْستَِعفَّ َعْن ِزنَاَها، َوأمَّ

هُ : فَلَعَ نِـيُّ غَ ال  .(1)متفق عليه «.ا أْعَطاهُ هللاُ مَّ ِمـْنِفُق فَـيُ يَْعتَبُِر،  لَـّ

 الطيب فضل الصدقة من الحالل: 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ٹ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ) قال هللا تعالى: -1

 (  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ

 .[268 -267]البقرة:

َمْن تََصدََّق »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َرُسوُل ا الَ قَ  :قالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

ي ُِب، فَإِنَّ هللاَ  ٬ا لَـىَرةٍ ِمْن َكْسٍب َطي ٍِب، َوال يَْصعَدُ إِ تَـمْ بِعَْدِل  ِإال الطَّ

هُ، حَ  ب ِـييُـرَ َكَما  بِـهِ َها ِلَصاحِ ب ِـييُـرَ ، ثُمَّ نِـهِ يبِـيَـمِ ا لُـهَ يَتَقَبَّ  ىأَحدُُكْم فُلُوَّ  تَـّ

 .(2)متفق عليه .«َجبَلِ التَُكوَن ِمثَْل 

 :حكم الصدقة من الحرام 

هللا تبارك وتعالى غني عن العالمين، فال يرضى لعباده وال من عباده إال 

كل طيب وحالل، وال يتقبل األعمال إال من المتقين، وال يقبل الصدقات 

 إذا كانت من حرام وخبيث.

 .[27المائدة:](   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) قال هللا تعالى: -1

هَ أملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َرُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ وَ  -2 ا النَّاُس! يُـّ

 بِـهِ َن بَِما أَمَر نِـيُمْؤمِ ال، َوإِنَّ هللاَ أَمَر ا  إِنَّ هللاَ َطي ٌِب ال يَْقبَُل إِال َطي ِب

. (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) :. َوقَالَ (ه ڻ ٹ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه)َن، فَقَاَل: ِلـيُمْرسَ ال

                                                 

 (.1022ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1421أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1014م برقم )ومسلواللفظ له، (, 7430أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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ُجَل يُِطيُل السَّفََر، أْشعََث أْغبََر،  ِ!  لَـىإِ  ْيـهِ دُّ يَدَ يَـمُ ثُمَّ ذََكَر الرَّ السََّماِء، يَا َرب 

ِ! َوَمْطعَُمهُ َحَراٌم، َوَمْشرَ  َحَراِم، الَحَراٌم، َوَمْلبَُسهُ َحَراٌم، َوُغِذَي بِ  بُـهُ يَا َرب 

ىفَأ  .(1)متفق عليه «.اُب ِلذَِلَك؟ـجَ تَ يُسْ  نَـّ

ال تُْقبَُل »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُعَمَر  ْبنِ ا َوَعنْ  -3

 .(2) أخرجه مسلم «.ُطُهوٍر، َوال َصدَقَةٌ ِمْن ُغلُولٍ  ْيـرِ َصالةٌ بِغَ 

 :حكم إظهار الصدقة 

يشرع الجهر بالصدقة إال إخفاء صدقة التطوع أفضل من إظهارها، وال 

 لمصلحة من االقتداء به، أو رفع التهمة عنه ونحوهما.

 .[274]البقرة:(   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ)قال هللا تعالى:  -1

ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ) وقال هللا تعالى:-2

 .[271]البقرة:(   ڃڃ

ِ َعِن النَّ  َعْنـهُ  َرضَي هللاُ  ةَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -3 ُهـمُ َسْبعَةٌ يُظِ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  هللاُ  لُـّ

هُ يَْوَم ال ِظلَّ إِال ظِ  ل ِـهِ ظِ  فِـي لَـىتَعَا ِعبَادَةِ  فِـي: إَِماٌم َعْدٌل، َوَشاب  نََشأ لُـّ

عَا تَـمَ ، اجْ ٬ا فِـيابَّا تَـحَ َمَساِجِد، َوَرُجالِن ال فِـيُمعَلٌَّق  بُـهُ ، َوَرُجٌل قَلْ ٬ا

قَا عَ  لَـْيـهِ عَ  اٍل، فَقال: َجـمَ اْمَرأةٌ ذَاُت َمْنِصٍب وَ  تْـهُ ، َوَرُجٌل دَعَ لَـْيـهِ َوتَفَرَّ

ىأَخاُف هللاَ، َوَرُجٌل تََصدََّق بَِصدَقٍَة، فَأْخفَاَها حَ  ن ِـيإِ  َما  لُـهُ ِشَما لَـمَ ال تَعْ  تَـّ

 .(3)متفق عليه «.فَفَاَضْت َعْينَاهُ  ِلـيا   َخا، َوَرُجٌل ذََكَر هللاَ نُـهُ ييَـمِ تُْنِفُق 

 :ما يبطل الصدقة 

                                                 

 .واللفظ له(, 1015ومسلم برقم )واللفظ له، (, 91أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.224برقم ) أخرجه مسلم( 2)

 (.1031ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1423أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )قال هللا تعالى:  -1

 .[264]البقرة: (  جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ی ی ي ي ېئ ىئ 

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ذَر ٍ وَ  -2 هللاُ  ُهـمُ ل ِـمُ ثاَلثَةٌ ال يُكَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

يلَـْيـِهـمْ ِقيَاَمِة، َوال يَْنُظُر إاليَْوَم  قال «. مٌ ِلـيَعذَاٌب أ لَـُهـمْ ، وَ ِهـمْ ، َوال يَُزك ِ

: َخابُوا َوَخِسُروا، َمْن  ا  ثاَلَث ِمَرارملسو هيلع هللا ىلص  ٬فَقََرأَها َرُسوُل ا يَا  ُهـمْ قال أبُو ذَر ٍ

أخرجه  «.َكاِذبِ الَحِلِف البِ  تَـهُ ُمنَف ُِق ِسْلعَ الَمنَّاُن وَ الُمْسبُِل وَ ال»؟ قال: ٬َرُسوَل ا

 .(1)سلمم

 :حكم صدقات المشرك قبل إسالمه 

 إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل اإلسالم.

، أَرأْيَت أْشيَاَء ٬: قُْلُت يَا َرُسوَل االَ قَ  ْنـهُ َعْن َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرضَي هللاُ عَ 

ْل فَـهَ ، ِحـمٍ ِة ِمْن َصدَقٍَة، أْو َعتَاقٍَة، َوِصلَِة رَ ِلـيَّ َجاهِ ال فِـيا بِـهَ ُث نَّ تَـحَ ُكْنُت أ

متفق  «.ْيـرٍ َما َسلََف ِمْن خَ  لَـىَت عَ لَـمْ أسْ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ َها ِمْن أْجٍر؟ فَقال النَّ فِـي

 .(2)عليه

 :حكم األكل من الصدقة 

عها، وإن شاء صرفها إذا وصلت الصدقة إلى مستحقها َملَكها، إن شاء با

 على نفسه، أو أكرم بها غيره.

َق لَـْحـمٍ بِ  تِـيَ أملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َعْنـهُ  َعْن أنٍَس َرضَي هللاُ  -1  لَـىعَ  بِـهِ ، تُُصد ِ

 .(3)متفق عليه  «.يَّةٌ َهـدِ ا َصدَقَةٌ، َوُهَو لَنَا لَـْيـهَ ُهَو عَ : »الَ بَِريَرةَ، فَقَ 
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نَُسْيبَةَ األَْنصاريَِّة بَِشاةٍ،  لَـىت: بُِعَث إِ الَ ا قَ ْنـهَ َرِضي هللا عَ َعْن أم ِ َعِطيَّةَ وَ  -2

ِعْندَُكْم ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ ا، فَقال: النَّ ْنـهَ ا مِ ْنـهَ َعائَِشةَ َرِضي هللا عَ  لَـىفَأْرَسلَْت إِ 

َهاِت : »نَُسْيبَةُ ِمْن تِْلَك الشَّاةِ، فَقال بِـهِ فَقُْلُت: ال، إِال َما أْرَسلَْت «. َشْيءٌ 

هَ َمـحِ فَقَْد بَلَغَْت   .(1)متفق عليه «.الَـّ

 :حكم شراء الصدقة 

ال يجوز ألحد تََصدَّق بصدقة على إنسان أن يشتريها منه؛ ألنه أخرجها 

من ملكه هلل، فال يحل له الرجوع فيما أعطاه هلل ولو كانت بقيمة، أما 

 غيره فيجوز له شراؤها.

يَقُوُل:  ْنـهُ َسِمْعُت ُعَمَر َرضَي هللاُ عَ قَاَل:  اْنـُهـمُعَمَر َرضَي هللاُ عَ َعِن ابِن 

، فَأَضاَعهُ الَِّذي َكاَن ِعْندَهُ، فَأَرْدُت أْن ٬ِل ابِـيسَ  فِـيفََرٍس  لَـىْلُت عَ َحـمَ 

هُ ، َوَظنَْنُت أيَـهُ تَـرِ أشْ  ال : »فَقالَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ عُهُ بُِرْخٍص، فََسأْلُت النَّ بِـييَ  نَـّ

 فِـيعَائِدَ ال، فَإِنَّ َهـمٍ َصدَقَتَِك، َوإِْن أْعَطاَكهُ بِِدرْ  فِـيال تَعُْد ه، وَ تَـرِ تَشْ 

 .(2)متفق عليه «.قَْيئِهِ  فِـيعَائِِد الَصدَقَتِه كَ 

 :حكم الصدقة على الكافر 

تسن الصدقة على المسلم، وتشرع الصدقة على الكافر؛ تأليفا  لقلبه، وسدا  

 على ذلك المسلم المتصدق. لجوعته، وتفريجا  لكربته، ويثاب

(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)قال هللا تعالى:  -1

 .[8]الممتحنة:

ي َوِهَي  لَـيَّ قَالَْت: قَِدَمْت عَ  َرِضَي هللاُ َعْنـها ْن أْسَماَء بِْنِت أبِـي بَْكرٍ عَ وَ  -2 أم ِ

                                                 

 (.1076ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1446أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1620ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1490أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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، فَقُْلُت: يَا ملسو هيلع هللا ىلص ٬ُت َرُسوَل اتَـيْ ، فَاْستَفْ ـمْ هُ َهـدَ قَُرْيٍش إِذْ َعا ْهـدِ عَ  فِـيُمْشِرَكةٌ 

ي؟ قال:  لَـيَّ ! قَِدَمْت عَ ٬َرُسوَل ا ي َوِهَي َراِغبَةٌ، أفَأِصُل أم ِ  ِلـينَعَْم ِص »أم ِ

كِ   .(1)متفق عليه «.أمَّ

 :حكم الصدقة على بني هاشم 

ال تحل له الزكاة الواجبة، وال صدقة التطوع، وبنو هاشم  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

م ال تحل لهم الزكاة الواجبة، وال تحل لهم صدقة التطوع؛ لشرف ومواليه

 النبوة، وألنها أوساخ ال تليق بذلك المقام.

ٍ َحَسُن ْبُن عَ الأَخذَ  :لَ قا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ةَ ْيـرَ ُهرَ  يأبَعْن  تْمَرة  ِمْن تْمِر  ِلـي 

دَقَِة، فََجعَ  ا، أَما بِـهَ ِكْخ ِكْخ، اْرِم ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ِه، فَقَاَل َرُسوُل افِـي فِـيا لَـهَ الصَّ

دَقَةَ؟ِلـمْ عَ   .(2)متفق عليه «.َت أنَّا ال نَأُْكُل الصَّ

 :حكم الهدية لبني هاشم 

 بنو هاشم جميعا  ومواليهم تجوز الهدية لهم ال الصدقة.

 بَِطعَامٍ  تِـيَ إِذَا أملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َكاَن َرُسوُل االَ ةَ َرضَي هللاُ َعنهُ قَ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أ -1

 «واُكلُ : »بِـهِ فَإِْن قِيَل َصدَقَةٌ، قال ألَْصَحا«. يَّةٌ أْم َصدَقَةٌ َهـدِ أ: »ْنـهُ َسأَل عَ 

 .(3)متفق عليه .ُهـمْ فَأَكَل َمعَ ملسو هيلع هللا ىلص ِدِه بِـيَ يَّةٌ َضَرَب َهـدِ يَأُْكْل، َوإِْن قِيَل  لَـمْ وَ 

، فَِقيَل: لَـْحـمٍ بِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ النَّ  تِـيَ : أُ الَ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرضَي هللاُ َعنهُ قَ وَ  -2

َق عَ   .(4)متفق عليه «.يَّةٌ َهـدِ ا َصدَقَةٌ، َولَنَا لَـهَ ُهَو »بَِريَرةَ، قال:  لَـىتُُصد ِ

                                                 

 .واللفظ له(, 1003(, ومسلم برقم )2620أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه (1)

 .واللفظ له(, 1069ومسلم برقم ) (,1485أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1077ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2576أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.1074ومسلم برقم )اللفظ له، و(, 2577أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 :حكم صدقة المرأة من بيت زوجها 

يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بإذنه  غير ُمفسدة، فلزوجها  -1

 األجر، ولها من األجر مثله.

َمْرأةُ ِمْن الإِذَا أْنفَقَِت ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ النَّ  الَ ا قالْت: قَ ْنـهَ َرِضَي هللاُ عَ  َعْن َعائَِشةَ 

ا أْجُرَها بَِما أْنفَقَْت، َوِلَزْوِجَها بَِما لَـهَ ُمْفِسدَةٍ، َكاَن  ْيـرَ ا غَ تِـهَ بَـيْ َطعَاِم 

متفق  «.ا  َشْيئ أْجَر بَْعٍض  ُهـمْ اِزِن ِمثُْل ذَِلَك، ال يَْنقُُص بَْعضُ ْلـخَ َكَسَب، َولِ 

 .(1)عليه

إذا أنفقت من بيته عن غير أمره، وهي تعلم أنه يرضى، غير ُمفسدة، فلها  -2

 نصف األجر، ولزوجها نصف األجر. 

ِ َعِن النَّ  َعنهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  يأب َعنْ  َمْرأةُ ِمْن الإِذَا أْنفَقَِت : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

 .(2)متفق عليه «.نِْصُف أْجِرهِ  لَـهُ ْمِرِه، فَ أ ْيـرِ َكْسِب َزْوِجَها، َعْن غَ 

ال يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت أنه ال يرضى، فال  -3

 يحل مال امرئ مسلم إال بطيبة من نفسه.

 :حكم إعطاء من سأل باهلل 

 َمنِ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـُهـماْبِن ُعَمَر  ٬اَعْن َعْبدِ 

فَأَْعُطوهُ َوَمْن دََعاُكْم فَأَِجيبُوهُ َوَمْن َصنََع  ٬فَأَِعيذوهُ َوَمْن َسأََل با ٬اْستَعَاذ با

ىحَ  لَـهُ فَاْدُعوا  إِْن لَـْم تَـِجدُوا َما تَُكافِؤنَـهُ هُ فَ فََكافِؤ ُكْم َمْعُروفا  لَـيْ إِ  ْوا تَـرَ  تَـّ

 ْ  .(3)والنسائي أخرجه أبو داود .«وهُ تُـمُ أَنَُّكْم قَْد َكافَأ

                                                 

 (.1024ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2065أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1026ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2066أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2567برقم ) ه، والنسائيلفظ اهذو(, 1672برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)
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 :حكم إعطاء السائل 

 يسن إعطاء السائل ولو صغرت العطية.

 .[8 -7]الزلزلة:(   ک ک ک ک گ گ گ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)قال هللا تعالى:  -1

ىصَ  ٬يَا َرُسوَل اَرِضَي هللاُ َعْنـها قالْت: َعْن أُم ِ بَُجْيٍد وَ  -2 إِنَّ  ،كَ لَـيْ عَ  هللاُ  لَـّ

ا َرُسوُل لَـهَ فَقَاَل  .َشْيئا  أُْعِطيِه إِيَّاهُ  لَـهُ بَابي فََما أَِجدُ  لَـىقُوُم عَ لَـيَ ِمْسِكيَن ال

 لَـْيـهِ َرقا  فَاْدفَِعيِه إِ ُمـحْ إِيَّاهُ إِالَّ ِظْلفا   نَـهُ َشْيئا  تُْعِطي لَـهُ ِدي تَـجِ  لَـمْ إِْن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا

 .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«يَِدهِ  فِـي

 اجة:حكم السؤال من غير ح 

يحرم على اإلنسان سؤال الناس الزكاة، أو الصدقة وعنده ما يكفيه، ومن  -1

 سأل الناس تكثرا  فإنما يجمع جمرا  يوقد عليه في نار جهنم.

َمْن َسأَل النَّاَس ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬: قال َرُسوُل اقالَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  َعْن أبِـي ُهَرْيـَرةَ 

 .(2) أخرجه مسلم «.ْستَْكثِرِلـيَ ْستَِقلَّ أْو ْلـيَ ، فَ ا  رَجـمْ ا يَْسأُل ، فَإِنَّمَ ا  تََكثُّر لَـُهـمْ أْمَوا

من أبيح له شيء من الزكاة أو الصدقة أبيح له سؤاله وطلبه؛ ألنه يطلب  -2

 حقه الذي أبيح له، واألولى  التعفف والسكوت، وعدم السؤال.

اِم َرضَي هللاُ الْبِن  بَـْيـرِ َعِن الزُّ  -1 ِ َعِن النَّ  َعْنـهُ  عَوَّ ألْن يَأُخذَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

ُكفَّ هللاُ فَـيَ عََها، بِـيفَـيَ َظْهِرِه  لَـىَحَطِب عَ البُِحْزَمِة  تِـيَ أفَـيَ ، لَـهُ أَحدُُكْم َحبْ 

أخرجه  «.ِمْن أْن يَْسأَل النَّاَس، أْعَطْوهُ أْو َمنَعُوهُ  لَـهُ  ْيـرٌ ا َوْجَههُ، خَ بِـهَ 

 .(3) البخاري

                                                 

 (.665برقم ) الترمذيوه، لفظ اهذو(, 1667برقم )أبو داود رجه أخ صحيح/( 1)

 (.1041برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.1471برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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إِنَّ »يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ : َسِمْعُت النَّ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعْنـهُ ُمِغيَرةِ ْبِن ُشْعبَةَ ال َوَعنِ  -2

 .(1)متفق عليه «.َماِل، َوَكثَْرةَ السَُّؤالِ ال، َوإَِضاَعةَ الَ : قِيَل َوقَ ا  هللاَ َكِرهَ لَُكْم ثاَلث

 :مفاسد السؤال من غير حاجة 

حق هللا؛ ألن هللا أمر بسؤاله وحده،  سؤال غير هللا عند الحاجة ظلم في -1

ألنه قاضي الحاجات وحده، وظلم في حق السائل؛ ألنه أذل نفسه لغير 

 هللا، وظلم في حق المسؤل؛ ألنه قد يعطي وهو كاره. 

سؤال غير هللا من غير حاجة فيه ذل للسائل، وتعطيل للقوى والمواهب،  -2

ناس، وكذب عليهم، وأكل وجحد لنعمة هللا بالتشبه بالفقراء، وخداع لل

 ألموال الناس بالباطل، وكل ذلك محرم.

ُجُل ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـيُّ ا قال: قال النَّ ْنـُهـمَ ُعَمَر َرِضي هللاُ عَ  ْبنِ َعِن ا َما يََزاُل الرَّ

ىيَْسأُل النَّاَس، حَ  متفق  «.ْحـمٍ ـَوْجِهِه ُمْزَعةُ لَ  فِـيَس لَـيْ ِقيَاَمِة اليَْوَم  تِـيَ يَأ تَـّ

 .(2)عليه

 :حكم أخذ ما جاء من غير سؤال 

من أعطاه هللا شيئا  من غير سؤال وال إشراف نفس فليأخذه فإنما هو 

له، وإن شاء تصدق به.  رزق ساقه هللا إليه، فإن شاء تمو 

: قَْد َخطَّاِب يَقُولُ الَسِمْعُت ُعَمَر ْبَن  :الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـُهـما  ْبِن ُعَمرَ َعِن ا

ى، حَ ن ِـيمِ  لَـْيـهِ عََطاَء، فَأقُوُل: أْعِطِه أْفقََر إِ ال نِـييُْعِطيملسو هيلع هللا ىلص  ٬َكاَن َرُسوُل ا  تَـّ

ة  َماال   نِـيأْعَطا ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬، فَقَاَل َرُسوُل ان ِـيمِ  لَـْيـهِ ، فَقُْلُت: أْعِطِه أْفقََر إِ َمرَّ

ُخْذهُ، َوَما ُمْشِرٍف َوال َسائٍِل فَ  ْيـرُ َماِل َوأْنَت غَ الُخْذهُ، َوَما َجاَءَك ِمْن َهذَا »

                                                 

 (.593ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1477أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1040ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1474أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)
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 .(1)متفق عليه «.ال فاَل تُتْبِْعهُ نَْفَسكَ 

 :فضل التعفف عن السؤال 

ِ َرضَي هللاُ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أ -1 ِمَن األَْنصار َسألُوا َرُسوَل  ا  إِنَّ نَاس َعْنـهُ  ُخْدِري 

ى، حَ ُهـمْ ، ثُمَّ َسألُوهُ فَأْعَطاُهـمْ ، ثُمَّ َسألُوهُ فَأْعَطاُهـمْ فَأْعَطاملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا نَِفدَ َما  تَـّ

فَلَْن أدَِّخَرهُ َعْنُكْم، َوَمْن يَْستَْعِفْف  ْيـرٍ َما يَُكوُن ِعْنِدي ِمْن خَ »ِعْندَهُ، فَقال: 

هُ يُعِ  هللاُ، َوَمْن يَتََصبَّْر يَُصب ِْرهُ هللاُ َوَما أْعِطَي أَحدٌ  نِـهِ هللاُ، َوَمْن يَْستَْغِن يُغْ  فَـّ

ْبرِ  َوأْوَسعَ  ْيـرا  َعَطاء  خَ   .(2)متفق عليه «.ِمَن الصَّ

َوالَِّذي نَْفِسي : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َعْنـهُ  ةَ َرضَي هللاُ ْيـرَ ُهرَ  بِـيَعْن أوَ  -2

ِمْن أْن  لَـهُ  ْيـرٌ َظْهِرِه خَ  لَـىتَِطَب عَ فَـيَـحْ ، لَـهُ ْن يَأُخذَ أَحدُُكْم َحبْ ِدِه، أَل بِـيَ 

 .(3)متفق عليه  «.أْعَطاهُ أْو َمنَعَهُ  ،لَـهُ ْسأفَـيَ  َرُجال   تِـيَ يَأ

 :حكم سؤال السلطان 

يستحب للمسلم أن يعف نفسه عن السؤال، فإن احتاج سأل السلطان؛ ألنه  -1

 أمين المسلمين على بيت مالهم، وكل مسلم له حق في بيت المال.

َمْسأَلَةَ الإِِن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َرُسوُل ا :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْندٍَب 

ُجُل ُسْلَطان ُجُل َوْجَههُ إاِلَّ أَْن يَْسأََل الرَّ أَْمٍر الَ بُدَّ  فِـيأَْو  ا  َكد  يَُكدُّ بَها الرَّ

 .(4)أخرجه أبو داود والترمذي .«ْنـهُ مِ 

يستحب للمسلم أن ال يكثر من سؤال السلطان، ال سيما أهل العلم  -2

                                                 

 .واللفظ له(, 1045ومسلم برقم )، (1473أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1053ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1469أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1042ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1470أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 .هوهذا لفظ(, 681برقم )والترمذي , (1639برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 4)
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وجالل العلم فيهم، وانهماك في جمع  والفضل؛ ألنه إسقاط لوقارهم،

 المال.

، ثُمَّ نِـيفَأْعَطاملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسأْلُت َرُسوَل االَ قَ  ْنـهُ بن ِحَزاٍم َرضَي هللاُ عَ  َحِكيمَعْن  -1

، قال:  نِـيفَأْعَطا تُـهُ ، ثُمَّ َسألْ نِـيفَأْعَطا تُـهُ َسألْ  َماَل اليَا َحِكيُم، إِنَّ َهذَا »ثُمَّ

ِه، َوَمْن أَخذَهُ بِإِْشَراِف فِـي لَـهُ َمْن أَخذَهُ بَِسَخاَوةِ نَْفٍس بُوِرَك َخِضَرةٌ ُحْلَوةٌ، فَ 

يَِد الِمَن  ْيـرٌ ا خَ ْلـيَ عُ اليَدُ الِه، َكالَِّذي يَأُكُل َوال يَْشبَُع، فِـي لَـهُ يُبَاَرْك  لَـمْ نَْفٍس 

، ال أْرَزأ العَثََك بِ ، َوالَِّذي بَ ٬قال: َحِكيٌم: فَقُْلُت: يَا َرُسوَل ا«. لَـىالسُّفْ  ِ َحق 

ى، حَ ا  بَْعدََك َشْيئ ا  أَحد  .(1)متفق عليه. اْنـيَ أفَاِرَق الدُّ  تَـّ

ِ َرضَي هللاُ الَسِعيٍد  بِـيَعْن أوَ  -2 ِمَن األَْنصار َسألُوا  ا  إِنَّ نَاس َعْنـهُ  ُخدِْري 

ى، حَ ُهـمْ لُوهُ فَأْعَطا، ثُمَّ َسأُهـمْ ، ثُمَّ َسألُوهُ فَأْعَطاُهـمْ فَأْعَطاملسو هيلع هللا ىلص  ٬َرُسوَل ا  تَـّ

فَلَْن أدَِّخَرهُ َعْنُكْم، َوَمْن  ْيـرٍ َما يَُكوُن ِعْنِدي ِمْن خَ »نَِفدَ َما ِعْندَهُ، فَقال: 

هُ يَْستَْعِفْف يُعِ  هللاُ، َوَمْن يَتََصبَّْر يَُصب ِْرهُ هللاُ َوَما  نِـهِ هللاُ، َوَمْن يَْستَْغِن يُغْ  فَـّ

ْبرِ  ْيـرا  خَ  أْعِطَي أَحدٌ َعَطاء    .(2)متفق عليه «.َوأْوَسَع ِمَن الصَّ

 :حكم إعطاء من سأل بفحش وغلظة 

ا ، فَقُْلُت: قَْسمملسو هيلع هللا ىلص  ٬قََسَم َرُسوُل ا َرِضَي هللاُ َعْنـهُ قاَل: الَخطَّابِ بن  ُعَمرَعْن  -1

رُ خَ  ُهـمْ نَـّإِ »، قال: ْنـُهـمْ مِ  بِـهِ َهُؤالِء َكاَن أَحقَّ  ْيـرُ لَغَ  ٬يَا َرُسوَل ا ٬َوا  نِـيويَـّ

لُوالبِ  نِـيأْن يَْسألُو  .(3)أخرجه مسلم «.، فَلَْسُت بِبَاِخلٍ نِـيفُْحِش أْو يُبَخ ِ

ِ : ُكْنُت أْمِشي َمَع النَّ َعْن أنَِس ْبِن َماِلٍك َرضَي هللاُ َعنهُ قَالَ وَ  -2  لَـْيـهِ َوعَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

                                                 

 (.1035ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1472أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.1053ومسلم برقم )واللفظ له، (, 1469أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1056برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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ىَجْذبَة  َشِديدَة ، حَ  بَـهُ فََجذَ  بِـي  هُ أْعَراَحاِشيَِة، فَأْدَركَ الُظ ِلـيغَ  نِـي  بُْردٌ نَْجَرا  تَـّ

ِ َصْفَحِة َعاتِِق النَّ  لَـىنََظْرُت إِ  دَاِء ِمْن ِشدَِّة  بِـهِ قَْد أثََّرْت ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َحاِشيَةُ الر ِ

مَّ فََضِحَك، ثُ  لَـْيـهِ تَفََت إِ الالَِّذي ِعْندََك، فَ  ٬ِمْن َماِل ا ِلـي، ثُمَّ قال: ُمْر تِـهِ َجْذبَ 

 .(1)متفق عليه بِعََطاٍء. لَـهُ أَمَر 

 :من تحل له المسألة 

ِ بِن ُجندُب َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن َسُمَرةَ  -1 َمَسائُِل ُكدُوٌح ال» :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي 

ُجُل َوْجَههُ فََمْن َشاَء أَْبقَى عَ   َك إاِلَّ أَنْ تَـرَ َوْجِهِه َوَمْن َشاَء  لَـىيَْكدَُح بَها الرَّ

ُجُل ذا ُسْلَطاٍن أَْو  أخرجه أحمد وأبو  .«بُد ا   ْنـهُ دُ مِ يَـجِ أَْمٍر الَ  فِـييَْسأََل الرَّ

 .(2)داود

ِ ِهالالاِرٍق ُمـخَ َصةَ ْبِن بِـيَعْن قَ وَ  -2 الَة ، َحـمَ ْلُت تَـَحـمَّ : الَ قَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ  ِلـي 

ىأقِْم حَ »اَل: َها، فَقَ فِـي لُـهُ أْسأملسو هيلع هللا ىلص  ٬ُت َرُسوَل اتَـيْ فَأ ْ  تَـّ دَقَةُ، فَنَأُْمَر تِـيَ تَأ نَا الصَّ

لُّ إِال ألََحِد ثاَلثٍَة: تَـحِ َمْسألَةَ ال الَصةُ! إِنَّ بِـييَا قَ »قال: ثُمَّ قال: «. ابِـهَ لََك 

ىَمْسألَةُ حَ ال لَـهُ الَة  فََحلَّْت َحـمَ َل تَـَحـمَّ َرُجٍل  ُجٌل ِسُك، َورَ يُـمْ ا ثُمَّ بَـهَ يُِصي تَـّ

ىَمْسألَةُ حَ ال لَـهُ فََحلَّْت  لَـهُ َجائَِحةٌ اْجتَاَحْت َما تْـهُ أَصابَ  ِمْن  ا  يُِصيَب قَِوام تَـّ

ىفَاقَةٌ حَ  تْـهُ ِمْن َعْيٍش(. َوَرُجٌل أَصابَ  ا  َعْيٍش )أْو قال ِسدَاد يَقُوَم ثاَلثَةٌ ِمْن  تَـّ

ىَمْسألَةُ، حَ ال لَـهُ فَاقَةٌ فََحلَّْت  ا  ِحَجا ِمْن قَْوِمِه: لَقَْد أَصابَْت فاُلنالذَِوي   تَـّ

الَمْسألَِة، ِمْن َعْيٍش( فََما ِسَواُهنَّ ِمَن  ا  ِمْن َعْيٍش )أْو قال ِسدَاد ا  يُِصيَب قَِوام

 .(3)سلممأخرجه  «.ا  ا ُسْحتبُـهَ ا َصاحِ لُـهَ يَأْكُ  ا  ُسْحت يَا قَبِـيَصةُ 

                                                 

 (.1057ومسلم برقم )ه، واللفظ ل(, 3149أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .هوهذا لفظ(, 1639برقم )وأبو داود (, 20529برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 2)

 (.1044برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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 :فضل شكر المعروف 

 أن يكافئه، فإن لم يجد دعا له.السنة لمن ُصنع إليه معروف 

َمْن ُصنَِع »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اقَاَل َرُسوُل  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعْنـهُ َعْن أَُساَمةَ ْبِن َزْيٍد 

ََ ِلفَاعِ  لَـْيـهِ إِ  أخرجه  .«الثنَاءِ  فِـيفَقَْد أَْبلََغ  ْيـرا  خَ  َجَزاَك هللاُ  ِلـهِ َمْعُروٌف فَقَاَل

 .(1)الترمذي

 :مراتب المواساة بالمال 

 المواساة بالمال لها ثالث درجات:

 : أن تُْؤثر الفقير على نفسك، وهذه مرتبة الصديقين، وهي أعالها.األولى

 : أن تُْنزله منزلة نفسك، وترضى بمشاركته لك في مالك.الثانية

: أن تُْنزله منزلة عبدك، فتعطيه ابتداء، وال تُـحوجه للسؤال، وهذه الثالثة

 أدناها.

                                                 

 .(2035ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 1)
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