
 العقيدة في الصدقة
 ال تنقص المال-1
 يزيدها اهلل اضعافا )كما يربي احدكم فلوه(-2
 باب في الجنة )باب الصدقات(-3
 االجر ثابت وان وقعت لغير مستحقها-4
 تطفئ حرارة القبر-5
 ظل في الحشر-6
 يصل ثوابها للمتوفى-7
 أن أحدكم بخل فإن ، اهلل مال من اهلل من أنفسكم ابتاعوا الناس أيها يا" 

 ليكتس و فليأكل نفسه على ليتصدق و ، بنفسه فليبدأ للناس ماله يعطي
 السلسلة الصحيحة" . وجل عز اهلل رزقه مما

 ابن يقول قال التكاثر ألهاكم يقرأ وهو سلم و عليه اهلل صلى النبي أتيت
 أكلت ما إال مالك من آدم ابن يا لك وهل(  قال)  مالي مالي آدم

 مسلم ؟ فأمضيت تصدقت أو فأبليت لبست أو فأفنيت
 عليه اهلل صلى اهلل رسول سمعت قال عنه اهلل رضي عامر بن عقبة وعن

  الناس بين يقضى حتى صدقته ظل في امرىء كل  يقول وسلم
 ولو بشيء فيه تصدق إال يوم يخطئه ال مرثد الخير أبو فكان يزيد قال 

 (  صحيح)  بصلة أو بكعكة



 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي وعن عقبة بن عامر

 يوم المؤمن يستظل وإنما حرالقبور أهلها عن لتطفىء الصدقة إن:  
  صدقته ظل في القيامة

 لهيعة)حسنه االلباني( ابن وفيه والبيهقي الكبير في الطبراني رواه 
 ِإليه)متفق عليه( الميت عن الصدقة ثواب وصول
 افْ ُتِلَتتْ  أُم ي ِإن  : وسلم عليه اهلل صلى ِللن ِبي   قَالَ  رَُجلا  َأن   َعاِئَشَة، حديث
َها َتَصد ْقتُ  ِإنْ  َأْجر   َلَها فَ َهلْ  َتَصَدَقْت، َتَكل َمتْ  َلوْ  َوَأظُن َُّها نَ ْفَسَها،  َعن ْ

 نَ َعمْ : قَالَ 
 ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما: وسلم عليه اهلل صلى الن ِبيُّ  قَالَ : قَالَ  َحاِتٍم، ْبنِ  َعِدي   حديث

َنهُ  اهللِ  بَ ْينَ  َلْيسَ  اْلِقَياَمِة، يَ ْومَ  اهللُ  َوَسُيَكل ُمهُ  ِإال   َأَحدٍ   يَ ْنظُرُ  ثُم   تَ ْرُجَمان ، َوبَ ي ْ
اَمُه، َشْيئاا يَ َرى َفلَ   اْسَتطَاعَ  َفَمنِ  الن اُر، فَ َتْستَ ْقِبُلهُ  َيَدْيهِ  بَ ْينَ  يَ ْنظُرُ  ثُم   قد 

 َتْمَرةٍ  ِبِشق   َوَلوْ  الن ارَ  يَ ت ِقيَ  َأنْ  ِمْنُكمْ 
 الحتقاره القليل من تمتنع وال بالقليل، ولو الصدقة على الحث
 يَا: قَالَ  وسلم، عليه اهلل صلى الن ِبي   َعنِ  عنه، اهلل رضي ُهَريْ َرةَ  َأِبي حديث

 َشاٍة)متفق عليه( ِفْرِسنَ  َوَلوْ  ِلَجارَِتَها َجارَة   َتْحِقَرن   الَ  اْلُمْسِلَماتِ  ِنَساءُ 



.  اآليَةَ (  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  يَْأِتىَ  َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  َرَزقْ َناُكمْ  ِمم ا َوَأْنِفُقوا)  ِلَقْوِلهِ 
 بَ ْيع   الَ  يَ ْوم   يَْأِتىَ  َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  َرَزقْ َناُكمْ  ِمم ا َأْنِفُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  َأي َُّها يَا)  َوقَ ْوِلهِ 

 . اآليَةَ (  ِفيهِ 
 َأىُّ  الل هِ  َرُسولَ  يَا فَ َقالَ  - وسلم عليه اهلل صلى - الن ِبى   ِإَلى َرُجل   َجاءَ  قَالَ 

 اْلَفْقرَ  َتْخَشى ، َشِحيح   َصِحيح   َوأَْنتَ  َتَصد قَ  َأنْ  » قَالَ  َأْجراا َأْعَظمُ  الص َدَقةِ 
 ، َكَذا ِلُفَلنٍ  قُ ْلتَ  اْلُحْلُقومَ  بَ َلَغتِ  ِإَذا َحت ى ُتْمِهلُ  َوالَ  ، اْلِغَنى َوتَْأُملُ 

 . « ِلُفَلنٍ  َكانَ  َوَقدْ  ، َكَذا َوِلُفَلنٍ 
 


