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 ازدحمت اعمال الخير من النوافل فما تعدى نفعه عظم اجره اذا
 بَ ْيع   اَل  يَ ْوم   يَْأِتيَ  َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  َرَزقْ َناُكمْ  ِممَّا أَْنِفُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا 

 البقرة(254) الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  َواْلَكاِفُرونَ  َشَفاَعة   َواَل  ُخلَّة   َواَل  ِفيهِ 
 َلْواَل  َرب   فَ يَ ُقولَ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  يَْأِتيَ  َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  َرَزقْ َناُكمْ  َما ِمنْ  َوَأْنِفُقوا
 اللَّهُ  يُ َؤخ رَ  َوَلنْ ( 11) الصَّاِلِحينَ  ِمنَ  َوَأُكنْ  فََأصَّدَّقَ  َقرِيب   َأَجل   ِإَلى َأخَّْرتَِني

 المنافقون(11) تَ ْعَمُلونَ  ِبَما َخِبير   َواللَّهُ  َأَجُلَها َجاءَ  ِإَذا نَ ْفًسا
 ِفي َسَناِبلَ  َسْبعَ  َأنْ َبَتتْ  َحبَّة   َكَمَثلِ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَواَلُهمْ  يُ ْنِفُقونَ  الَِّذينَ  َمَثلُ 
( 261) َعِليم   َواِسع   َواللَّهُ  َيَشاءُ  ِلَمنْ  ُيَضاِعفُ  َواللَّهُ  َحبَّة   ِماَئةُ  ُسْنبُ َلة   ُكل  

 َأًذى َواَل  َمنًّا َأنْ َفُقوا َما يُ ْتِبُعونَ  اَل  ثُمَّ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َأْمَواَلُهمْ  يُ ْنِفُقونَ  الَِّذينَ 



 قَ ْول  ( 262) َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َواَل  َعَلْيِهمْ  َخْوف   َواَل  رَب ِهمْ  ِعْندَ  َأْجُرُهمْ  َلُهمْ 
ر   َوَمْغِفَرة   َمْعُروف    يَا( 263) َحِليم   َغِني   َواللَّهُ  َأًذى يَ ْتبَ ُعَها َصَدَقة   ِمنْ  َخي ْ

 َواْْلََذى )البقرة( بِاْلَمن   َصَدقَاِتُكمْ  تُ ْبِطُلوا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها
 ِفيِهمْ  َعِلْمُتمْ  ِإنْ  َفَكاتُِبوُهمْ  َأْيَماُنُكمْ  َمَلَكتْ  ِممَّا اْلِكَتابَ  يَ ْبتَ ُغونَ  َوالَِّذينَ 

ًرا  آتَاُكْم )النور( الَِّذي اللَّهِ  َمالِ  ِمنْ  َوآُتوُهمْ  َخي ْ
   ِإالَّ  َيِجُدونَ  اَل  َوالَِّذينَ  الصََّدقَاتِ  ِفي اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اْلُمطَّو ِعينَ  يَ ْلِمُزونَ  الَِّذينَ 

ُهمْ  فَ َيْسَخُرونَ  ُجْهَدُهمْ  ُهمْ  اللَّهُ  َسِخرَ  ِمن ْ  التوبة(77) َألِيم   َعَذاب   َوَلُهمْ  ِمن ْ
 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
 مالي العبد يقول قال سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن:   هريرة أبي عن

 فاقتنى أعطى أو فأبلى لبس أو فأفنى أكل ما ثالث ماله من له إنما مالي
 )مسلم( للناس وتاركه ذاهب فهو ذلك سوى وما

 بعضها وفي ثوابه ادخر أي آلخرته ادخر ومعناها فاقتنى أعطى أو)  ش]  
 [  أرضى أي التاء بحذف فأقنى



 (  حسن) 
 إن قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن عنه اهلل رضي أيضا هريرة أبي وعن 

 فإن مدبرين يولوا حين نعالهم خفق يسمع إنه قبره في وضع إذا الميت
  رأسه عند الصالة كانت مؤمنا كان

 من الخيرات فعل وكان شماله عن الزكاة وكانت يمينه عن الصيام وكان 
 من فيؤتى رجليه عند الناس إلى واإلحسان والمعروف والصالة الصدقة

 الصيام فيقول يمينه عن يؤتى ثم مدخل قبلي ما الصالة فتقول رأسه قبل
 يؤتى ثم مدخل قبلي ما الزكاة فتقول يساره عن يؤتى ثم مدخل قبلي ما

 إلى واإلحسان والمعروف الصدقة من الخيرات فعل فيقول رجليه قبل من
 قبلي ما الناس
 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:  
 االلباني()حسنه  والبيهقي الكبير في الطبراني رواه صدقته) ظل في القيامة
 ِإليه)متفق عليه( الميت عن الصدقة ثواب وصول



 افْ ُتِلَتتْ  أُم ي ِإنَّ : وسلم عليه اهلل صلى ِللنَِّبي   قَالَ  رَُجالً  َأنَّ  َعاِئَشَة، حديث
َها َتَصدَّْقتُ  ِإنْ  َأْجر   َلَها فَ َهلْ  َتَصَدَقْت، َتَكلََّمتْ  َلوْ  َوَأظُن َُّها نَ ْفَسَها،  َعن ْ

 نَ َعمْ : قَالَ 
، ْبنِ  َعِدي   حديث  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َما: وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيُّ  قَالَ : قَالَ  َحاِتم 

َنهُ  اهللِ  بَ ْينَ  َلْيسَ  اْلِقَياَمِة، يَ ْومَ  اهللُ  َوَسُيَكل ُمهُ  ِإالَّ  َأَحد    يَ ْنظُرُ  ثُمَّ  تَ ْرُجَمان ، َوبَ ي ْ
اَمُه، َشْيًئا يَ َرى َفالَ   اْسَتطَاعَ  َفَمنِ  النَّاُر، فَ َتْستَ ْقِبُلهُ  َيَدْيهِ  بَ ْينَ  يَ ْنظُرُ  ثُمَّ  قدَّ

 َتْمَرة   ِبِشق   َوَلوْ  النَّارَ  يَ تَِّقيَ  َأنْ  ِمْنُكمْ 
 َتَصدَّقَ  َمنْ : وسلم عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهَريْ َرَة، َأِبي حديث

، َكْسب   ِمنْ  َتْمَرة   ِبَعْدلِ   اهللَ  فَِإنَّ  الطَّي ُب، ِإالَّ  اهللِ  ِإَلى َيْصَعدُ  َوالَ  طَي ب 
هُ  َأَحدُُكمْ  يُ َرب ي كَما ِلَصاِحِبَها يُ َرب يَها ثُمَّ  بَِيِميِنِه، يَ تَ َقب َُّلَها  َتُكونَ  َحتَّى ،فَ ُلوَّ

 اْلَجَبلِ  ِمْثلَ 
 


