العقيدة في الصدقة
-1ال تنقص المال
-2يزيدها اهلل اضعافا (كما يربي احدكم فلوه)
-3باب في الجنة (باب الصدقات)
-4االجر ثابت وان وقعت لغير مستحقها
-5تحفظ في القبر من العذاب وتطفئ حره
-6ظل في الحشر
-7يصل ثوابها للمتوفى
-8المالك الحق هو اهلل والعبد مؤتمن عليه
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" يا أيها الناس ابتاعوا أنفسكم من اهلل من مال اهلل  ،فإن بخل أحدكم أن
يعطي ماله للناس فليبدأ بنفسه  ،و ليتصدق على نفسه فليأكل و ليكتس
مما رزقه اهلل عز وجل " .السلسلة الصحيحة
أتيت النبي صلى اهلل عليه و سلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن
آدم مالي مالي ( قال ) وهل لك يا ابن آدم من مالك إال ما أكلت
فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت ؟ مسلم
عن أبي هريرة  :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال يقول العبد مالي
مالي إنما له من ماله ثالث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى
وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس (مسلم)
[ ش ( أو أعطى فاقتنى ومعناها ادخر آلخرته أي ادخر ثوابه وفي بعضها
فأقنى بحذف التاء أي أرضى ]

( حسن )
وعن أبي هريرة أيضا رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال إن
الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولوا مدبرين فإن
كان مؤمنا كانت الصالة عند رأسه
وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من
الصدقة والصالة والمعروف واإلحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من
قبل رأسه فتقول الصالة ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام
ما قبلي مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى
من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف واإلحسان إلى
الناس ما قبلي
وعن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يقول كل امرىء في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس
قال يزيد فكان أبو الخير مرثد ال يخطئه يوم إال تصدق فيه بشيء ولو
بكعكة أو بصلة ( صحيح )
وعن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 :إن الصدقة لتطفىء عن أهلها حرالقبور وإنما يستظل المؤمن يوم
القيامة في ظل صدقته( رواه الطبراني في الكبير والبيهقي (حسنه االلباني)
وصول ثواب الصدقة عن الميت إِليه(متفق عليه)
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