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٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 
# " ! 

  :مقدمة
ام، أمَر باجلود واإلحسان، وجعله كرل واإلالاحلمُد هللا ذي اجل
 كريمُ  ال، وحده ال رشيك له، وأشهد أال إله إال اهللا،سًرتا ِمن لظى النريان

 حممًدا عبُده ورسوُله، خُري َمن جاَد وأنفَق ِمن األنام، ، وأشهد أنَّ انُ املنَّ 
امحةِ ووأصحابه، أُ عليه وعىل آله وبارَك صىل اهللاُ وسلََّم    والربِ يل السَّ

 .، وَمن تبعهم بإحسانٍ رفانِ والعِ 
 :أما بعد

  بني اخللق يففاوَت فإنَّ اهللاَ تعاىل بحكمتِه البالغِة، ومشيئتِه النافذِة، 
أرزاِقهم ومَعاِشهم، وغري ذلك، فِمنهُم الغني، ومنهم الفقري، ومنهم 

O P Q  W﴿ :املستور، قال سبحانه  V UT S R
Z  Y X﴾ ]وقال جلَّ وعال]٢١:اإلرساء ، :﴿ z y x

£ ¢ ¡ � ~ } |  { § ¦¥ ¤ ª  © ¨﴾ 
 استغنى ، وإنَّ ِمن الناس َمن ال يصلح إيامُنه إال بالفقر، ولو]٢٧:الشورى[

 ﴾d e f g h i j k﴿: تعاىلاهللا  قال ،ألفسده ذلك
 .]٧-٦:العلق[

 ª « ®¬ ¯ ° ± ² ³ ©﴿: وقال تعاىل
´ ¶µ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ 

 



 

 

تحفة المودود ٤
بفضل الصدقة والجود

Â Ã Ä Å Æ﴾ ]فابتىل األغنياَء بالفقراء، ]٣٢:الزخرف ،
ال بالعلامء، وابتىل  ال، واجلُهَّ والفقراَء باألغنياء، وابتىل العلامَء باجلُهَّ

ار باألبراراألبر ار، والُفجَّ 2 - . / 0 ,﴿، اَر بالُفجَّ  1﴾ 
 .]١٤:امللك[

وأهُل األموال ال ُيغبُطون َما ملْ ُيسلِّطوا أمواَهلم يف احلق، ويبذلوها 
 غ  أنَّ رسوَل اهللاتعبد اهللا بن مسعود فعن يف ُوجوه الرب واخلري، 

 َفُسلَِّط َعَىل َهَلَكتِِه ِيف  َماًال َرُجٍل آَتاُه اهللاُ:  ِيف اْثنَتَْنيِ إالَّ  َحَسَد َال « :قال
 .، رواه الشيخان»ْكَمَة َفْهَو َيْقِيض ِهبَا َوُيَعلُِّمَهاحلِ ، َوَرُجٍل آَتاُه اهللاُ ااَحلقِّ 

يعني أنه ال ينبغي ألحٍد أْن يغبَط :  ـرمحه اهللا ـ قال اإلماُم ابُن القيم
وذلك ملا فيهام ِمن النفع أحًدا عىل نعمة ويتمنى مثلها إال أحد هذين، 

العام، واإلحساِن املتعدي إىل اخللق، فهذا ينفُعهم بعلمه، وهذا ينفُعهم 
 .»هيالِ عِ هم لِ  إليه أنفعُ همْ ، وأحبُّ هم ِعياُل اهللاخللُق كلُّ «بامله، و

 اهللا، وال يقوم  وال ريب أنَّ هذين الصنفني من أنفِع النَّاس لعيالِ 
 .لصنفني، وال َيْعُمر العاَملُ إال هبامأمر الناس إال هبذين ا

                                                 
 فتح الباري ،»أي عىل إهالكه، أي إنفاقه يف احلق «: ـ رمحه اهللا ـقال احلافظ ابن حجر) ١(

)١٣/١٥٠(. 
ومسلم ، )٧٣(باط ىف العلم واحلكمة، برقم البخاري يف كتاب العلم، باب االغترواه ) ٢(

 ).٨١٦(يف كتاب صالة املسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، برقم 
، )٣٣٧٠(، ورواه أبو يعىلتعن عبد اهللا بن مسعود ) ٩٨٩١(رواه الطرباين ) ٣(

): ٣٥٩٠ رقم ،٨/٨٥ (يفةالضع، وقال األلباين يف )٦٩٤٧ (توالبزار عن أنس 
 .)٦٦٩١(ضعيف اجلامع، : ، وينظر»ضعيف جدا«

 .)٧٩٠-٧٨٩:ص(طريق اهلجرتني، ) ٤(

 



 

 

٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

الِِح «: غ وقال رسوُل اهللا ُجِل الصَّ الُِح لِلرَّ  رواه »نِْعَم املَاُل الصَّ
أمحد وابن حبان، فاملال ال ُيَذمُّ لذاته ولكن بحسب استخدامه، فمْن أخَذه 

ه، واستعاَن به عىل صالِح أمِره، فلم يمِ  ه، ووضَعه يف َحمَلِّ غَرت به مَع ن ِحلِّ
 .، وَأِمَن ِمن رشههتِ  َسِلَم مْن تبِعَ قدفهذا  كثرته،

بأْن ُيكثَِر اهللاُ ماَله وولَده،  ت ألنٍس بن مالٍك غوقد دعا النبيُّ 
َفإِينِّ ملَِْن : ت  قال أنٌس ،» َوَولًَدا، َوَباِرْك لَهُ اللَُّهمَّ اْرُزْقُه َماًال «: غفقال 

 .احلديَث، رواه البخاري ...َأْكثَِر األَْنَصاِر َماًال 
ُ حقيقَة املاِل، وأصناَف ِمن أجِل ذلك رأيُت أن أكتَب كتاًبا  ُيبنيِّ

حِة الناِس فيه، وما أعدَّ اُهللا تعاىل للمنفقني منه، إذ النفقُة برهاٌن عىل ِص 
تذِكرًة وجعلتُه ذخريًة ليوِم معاِدي، قد و، غاإليامِن، كام قاَله الرسوُل 

حتفة املودوِد بفضِل «، وسميتُه شاَء اهللاُ أن ينتفَع به ِمن إخواين وملن لنفيس
دقِة واجلودِ  ، وذكرُت ما ُحيتاُج إليه ِمن بياِن غريٍب، وإيضاِح ُمشكٍل، »الصَّ

 . عائدُته لطيٍف؛ لِتكُمَل فائدُته، وتعُظمَ وتعليٍق 
                                                 

: ، والبخاري يف األدب املفرد)٣٢١٠: (، وابن حبان يف صحيحه)١٧٧٩٨: (رواه أمحد) ١(
حه الشيخ األلباينت كلهم من حديث عمرو بن العاص ،)٢٩٩(  .، وصحَّ

 .)١٩٨٢(ب الصوم، باب من زار قوما فلم يفطر عندهم، برقم رواه البخاري يف كتا) ٢(
نيا واآلخرِة، : ويف هذا احلديث« : ـ رمحه اهللا ـ ابُن حجرقال احلافظُ ) ٣( الدعاُء بخِري الدُّ

عاُء بكثرِة املاِل والولِد، وأنَّ ذلك ال ينايف اخلري األخروي، وأنَّ فضل التَّقلُّلِ ِ من  والدُّ
 .)٤/٢٩١فتح الباري (»ف األشخاصالدنيا خيتلف باختال

 عىل أنَّ الكفاَف أسَلم، والقناعَة أهدى وأقوم، ويدُل لذلَِك حديُث عبداهللا بن عمرو 
َقْد َأْفَلَح َمْن َأْسَلَم، َوُرِزَق َكَفاًفا، َوَقنََّعُه اهللاُ  «: قالغ َأنَّ رسوَل اِهللا ب بن العاص

 .)١٠٥٤(باب يف الكفاف والقناعة، برقم يف كتاب الزكاة،  رواه مسلم »بَِام آَتاهُ 

 



 

 

تحفة المودود ٦
بفضل الصدقة والجود

 :أربعة عرش فصال مشتمال عىل وجعلُت ما تضمنَه هذا الكتاُب 
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 خصوًصا َمن أن جيعَله خالًصا لوجهه، نافًعا لعباِده،واهللاَ أسأُل 
ه تعاىل ُحسَن معونتِه،  وأستمُد مناعتنى به ونَرشه، ونظَر فيه وقرأه،

 .ه ِحفاَظ موهبتِه، بحولِه ومشيئتِه، فهو حسبي ونِعم الوكيلوأستوِدعُ 
 
 

 
 

 
Imamzahraa@gmail.com 
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تحفة المودود ٨
بفضل الصدقة والجود  



 

 

٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود
 

 
نيا وزهرُهت زينةُ  املاُل  ! ﴿، ا، هبذا نطَق القرآُن الكريمُ  احلياِة الدُّ

( ' &% $ # " * ) . - , +﴾ 
s r ﴿: ، وقال سبحانه]٤٦:الكهف[  q pu t  v

{ z y x w  ~  } |
¤  £  ¢  ¡� ª © ¨ § : آل عمران[ ﴾¥¦ 

١٤[. 
 عِن اآلخرين، وبه يصلُح أمُر الدنيا نسانُ باملال يستغني اإلف

ين، وهلذا كاَن   ِمَن  باهللاهتُ ذاستعا غ النبيُّ من ُمجلِة ما استعاَذ منه والدِّ
 اللَُّهمَّ « :يقوُل  كان غ النبيَّ  أنَّ  ل عائشةَ  عن ، ففي الصحيحنيالفقرِ 

 َوَعَذاِب  َقْربِ لا فِتْنَةِ  َوِمنْ  ،َواملَْغَرمِ  َواملَأَْثمِ  ،َرمِ َواهلَ  َكَسلِ لا ِمنَ  بَِك  َأُعوذُ  إِينِّ 
 ِمنْ  بَِك  َوَأُعوذُ  ،ِغنَىلا فِتْنَةِ  َرشِّ  َوِمنْ  ،النَّارِ  َوَعَذاِب  النَّارِ  فِتْنَةِ  َوِمنْ  ،َقْربِ لا

 .احلديَث  »...َفْقرِ لا فِتْنَةِ 
: فتنًة للنَّاس واختبارا، فقال سبحانهاملاَل  تعاىل وقد جعَل اهللاُ

﴿J I H G F E D C B A﴾ 
                                                 

كل ما يملكه الفرد أو متلكه اجلامعة، من متاع أو عروض جتارة أو عقار أو نقود أو : املال) ١(
ُسمي املال ماال ألنه مال بالناس عن : حيوان، وكانت أموال العرب أنعامهم، وقيل

 .)٨٩٢:ص(املعجم الوسيط، . ألطاعة اهللا 
 ،)٦٣٦٨( كتاب الدعوات، باب التعوذ من املأثم واملغرم، برقم رواه البخاري يف) ٢(

، برقم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من رش الفتن وغريها ومسلم
)٥٨٩.( 

 



 

 

تحفة المودود ١٠
بفضل الصدقة والجود

َيُقوُل َتَعاَىل ِذْكُرُه «:  ـرمحه اهللا ـ قال اإلماُم ابُن جريرٍ  ،]٢٨:األنفال[
َا اـَواْعَلُموا : ُمْؤِمنِنيَ للِ  تِي َخ ـْؤِمنُوَن ملُ  َأهيُّ َلُكُموَها اهللاُ َأنََّام َأْمَواُلُكُم الَّ ، وَّ

ُكْم ِهبَا،  تِي َوَهبََها اهللاُ َلُكُم، اْختِبَاٌر َوَبالٌَء َأْعَطاُكُموَها لِيَْختَِربَ َوَأْوالَُدُكُم الَّ
تَِليَُكْم َليَنْظَُر َكيَْف َأْنتُْم َعا  َعَليُْكْم فِيَها، ِمُلوَن، ِمْن َأَداِء َحقِّ اهللاَوَيبْ

  .»ِرِه َوَهنِْيِه فِيَهاَواِالْنتَِهاِء إَِىل َأمْ 
بل إنَّ املاَل من أشدِّ أنواِع الفتِن وأعظَِمها وأخطِرها، خصوًصا عىل 

سمعُت : قال تكعب بن عياض ففي الرتمذي عن هذه األمة اخلامتة، 
تِ «:  يقولغ النبيَّ  ٍة فِتْنًَة، َوفِتْنَُة ُأمَّ ه، اللَّهُو بِ  «:أي ،»اُل  املَ يإِنَّ لُِكلِّ ُأمَّ

 . »ألنَّه ُيْشِغُل الباَل عن الِقياِم بالطَّاعِة، وُينِيس اآلخرَة 
 يبتيل الغنيَّ بغناه، والفقَري بفقره، يبتيل ذاك  ـجل وعال ـ واهللا

 ﴾x w y﴿ : قال تعاىلبشكره وذا بصِربه،
×﴿:  وقال تعاىل،]١٦٨:األعراف[  Ö ÕÔ Ó Ò Ñ﴾ 
 .]٣٥:األنبياء[

 املنافقني، تشغلقد  ألمواَل كتابه الكريم أنَّ ا تعاىل يف وقد أخرب اهللاُ
 A B C D @ ? < =﴿: فقال سبحانه

E F﴾ ]ى الكثريين، فقال هل، وأخرب سبحانه أنَّ املاَل أ]١١:الفتح
  . ]٢-١:التكاثر[ ﴾̀ _ ^ [ \ ]﴿: سبحانه

                                                 
 .)٥/٣٨١٩(تفسري جامع البيان ) ١(
 ،)٢٣٣٦(رواه الرتمذي يف كتاب الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه األمة يف املال، برقم ) ٢(

 .»صحيح«: ل األلباينقا
 .)٦/١٢١( حتفة األحوذي) ٣(

 



 

 

١١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ُيعطي الدنيا من ُحيُب ومْن ال ُحيب كام ورَد أنَّه  ـ  تعاىل ـاهللاُقد بنيَّ و
، َوالَ ُيْعطِي َال اَل َمْن َأَحبَّ َوَمْن ملَ وإِنَّ اهللاََ َتَعاَىل ُيْعطِي ا«اخلربيف  بُّ  ُحيِ

 .» َمْن ُحيِبُّ إالَّ اِإليَامَن 
نا  عىل أقواٍم تومهوا أنَّ بسَط الدنيا وسعَة ـجلَّ جالله  ـ وقد أنكر ربُّ

ليٌل عىل هواِن املرِء  هلم، وأنَّ االبتالء بالفقِر دالرزق دليٌل عىل كرامة اهللا
 c d e f g h i j k l﴿: فقال تعاىلعىل ربه، 

m n o p q r s t u v w x y z﴾ ]١٥:الفجر-
مل أبتلِه بالغنى لكرامته، ومل أبتله بالفقِر هلوانه، إنام ُيْكِرُم املرَء  «،]١٧

 .، قاله البغوي يف تفسريه»بطاعته، وُهيينُه بمعصيته
 À Á Â Ã Ä Å ¿ ¾ ½ ¼ «﴿: وقال تعاىل
ÇÆ È É Ê﴾ ]أيظنُّ هؤالء املغروروَن أنَّ : يعني« ،]٥٦-٥٥:املؤمنون

هتم عندنا؟ كال،  ما ُنعطيهم مَن األمواِل واألوالِد لكرامتهم علينا، ومعزَّ
l ﴿: ليَس األمُر كام يزعمون يف قوهلم  k j  i h g f

m﴾ ]لقد أخطأوا يف ذلك وخاَب رجاؤهم، بل إنام نفعُل ]٣٥:سبأ ، 
انتهى من  »﴾È É Ê﴿: هبم ذلَك استدراًجا وإنظاًرا وإمالًء، وهلذا قال

                                                 
، وابن )٢٧٥: (البخاري يف األدب املفرد: ترواه موقوًفا عىل عبد اهللا بن مسعود ) ١(

: ، ورواه مرفوعا)٨٩٩٠(، والطرباين يف املعجم الكبري )٣٤٥٤٥(أيب شيبة يف ُمصنفه 
 :قال الدارقطنى. )٥٩٩(، والبيهقي يف شعب اإليامن )٩٤(احلاكم يف املستدرك 

صحيح، موقوف يف حكم «: ، وقال األلباين)٥/٢٧١( العلل ،»والصحيح املوقوف«
 .»املرفوع

 .٤/٦١٢ لبغويمعامل التنزيل لتفسري ) ٢(

 



 

 

تحفة المودود ١٢
بفضل الصدقة والجود

 .تفسري ابن كثري
 ¤ { ~ � ¡ ¢ £﴿:  ـجلَّ وعال ـ وقال اهللاُ 

¬ « ª © ¨  § ¦  ¥ ¯ ®  ´ ³  ² ± °
µ﴾ ]٣٧:سبأ[.  
عياًذا  ـ  أنَّ ِمن الناس َمن يبيُع دينَه ِمن أجل مالِهغ أخرب النبيُّ قد و

 فِتَنًا َبادُِروا بِاألَْعَاملِ «:  قالغ  أنَّ رسوَل اهللات هريرَة  أيبفعن ، ـباهللا
يِْل املُ  ُجُل ُمْؤِمنًا َوُيْمِيس َكِقطَِع اللَّ  ُمْؤِمنًا  َكافًِرا، َأْو ُيْمِيس ظْلِِم، ُيْصبُِح الرَّ

ْنيَا  .، رواه مسلم»َوُيْصبُِح َكافًِرا، َيبِيُع ِدينَُه بَِعَرٍض ِمَن الدُّ
 احلرص عىل املال،  مثال عظيًام يتجىل فيه خطورةُ غ  النبيُّ ورضب

يِن مع احلرص أمٌر عزيٌز، فعن كعب بن مالك األنصاري  وأنَّ سالمَة الدِّ
ا ِمْن  «:قال غ  أنَّ النَّبيَّ ت َما ِذْئبَاِن َجائَِعاِن، ُأْرِسالَ ِيف َغنٍَم، َأْفَسَد َهلَ

َ ْرِء َعَىل املَ ِحْرِص املَ   . ، رواه أمحد والرتمذي»ِف لِِدينِهِ اِل، َوالرشَّ
ه رضبَ جًدا فهذا مثٌل عظيٌم « : ـرمحه اهللا ـ قال احلافُظ ابُن رجب

ف يف الدنيا، وأنَّ  والرشَّ  عىل املالِ  باحلرصِ  املسلمِ  دينِ  لفسادِ غ النبيُّ 
 الغنم بذئبني جائعني ضاريني باتا يف فسادِ  بدونِ فساَد الدين بذلك ليس 

 . فيها ويفرتسانِ ، يف الغنمقد غاب عنها ُرعاهتا ليال، فهام يأكالنِ الغنم، و
                                                 

 .٣/٣٦٤تفسري ابن كثري ) ١(
رواه مسلم يف كتاب اإليامن، باب احلث عىل املبادرة باألعامل قبل تظاهر الفتن، برقم ) ٢(

)١١٨.( 
 ).صحيح (:، قال األلباين)٢٣٧٦(والرتمذي يف كتاب الزهد، برقم ، )١٥٧٨٤ (واه أمحدر) ٣(
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ة ومعلوٌم أنَّه ال ينجو من الغنم ِمن إفساد الذئبني املذكورين واحلال
ف ليس  عىل املال والرشَّ  أنَّ حرَص املرءِ غ هذه إال القليل، فأخرب النبيُّ 

نم، بل إما إن يكون  ِمن إفساد هذين الذئبني هلذه الغه لدينه بأقلَّ إفسادُ 
ه لم ِمن دين املرء مع حرِص ْس مساوًيا، وإما أن يكون أزيد، يشُري إىل أنَّه ال يَ 

  مع إفسادِ ن الغنمِ  يف الدنيا إال القليل، كام أنَّه ال َيْسلُم مِ  والرشِف عىل املالِ 
  غايةَ  يتضمنُ  العظيمُ الذئبني املذكورين فيهام إال القليل، فهذا املثُل 

  .» والرشِف يف الدنيا عىل املالِ  احلرصِ ِمن رشِّ التحذير 
 فتكون بأخبِث  أْن تتخبَط يف مالَِك بغري علم، ـيا عبَد اهللا ـ فاحذر

َثالََثٌة «:  يقولغ نبي أنَّه سمَع الت فعن أيب كبَشَة األنامري املنازل،
ُثُكْم َحِديثًا َفاْحَفظُوُه، َما نَ  ، َوأَُحدِّ َقَص َماُل َعبٍْد ِمْن َصَدَقٍة، ُأْقِسُم َعَليِْهنَّ

ا، َوالَ َفتََح َعبٌْد َباَب َمْسأَلٍَة  َزاَدُه اهللاُإالَّ  َعَليَْها َوالَ ُظلَِم َعبٌْد َمظْلَِمًة َفَصَربَ   ِعز 
ُثُكْم َحِديثًا َفاْحَفظُوُه، َقاَل .  َفتََح اهللاُ َعَليِْه َباَب َفْقرٍ إالَّ  ْنيَا : َوأَُحدِّ إِنََّام الدُّ

فِيِه َرِمحَه،ُ  فِيِه َربَُّه، َوَيِصُل يًام َفُهَو َيتَّقِ ل َوعِ  َماًال َعبٍْد َرَزَقُه اهللاُ:  َنَفرٍ ألَْرَبَعةِ 
ا، َفَهَذا بِأَ َوَيْعَلُم هللاِِ  ْ َيْرُزْقُه ل عِ  َوَعبٍْد َرَزَقُه اهللاُ ،نَاِزلِ ْفَضِل املَ  فِيِه َحق  ًام، َوَمل

ُت بَِعَمِل ُفالٍَن، َفُهَو بِنِيَّتِِه ل لََعمِ  َماًال لَْو أَنَّ ِيل : يَِّة، َيُقوُل ـ، َفُهَو َصادُِق النِّ َماًال 
ا  ًام، َفُهَو َخيْبُِط ِىف َمالِِه بَِغْريِ ل، َوَملْ َيْرُزْقُه عِ  َماًال  َوَعبٍْد َرَزَقُه اُهللا،َسَواءٌ َفأَْجُرُمهَ

ا، َفَهَذا  فِيهِ  َرِمحَُه، َوالَ َيْعَلُم ِهللاِ فِيِه َربَُّه، َوالَ َيِصُل فِيهِ ي َيتَّقِ َال ٍم، لعِ   َحق 
  َماًال لَْو أَنَّ ِيل : ًام، َفُهَو َيُقوُل ل، َوالَ عِ  َماًال  َوَعبٍْد َملْ َيْرُزْقُه اهللاُ ،نَاِزلِ بِأَْخبَِث املَ 

                                                 
 .)٣١:ص( البن رجب، ،...ما ذئبان جائعان: رشح حديث) ١(
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ا َسَواءٌ للََعمِ   .رتمذي رواه ال»ُت فِيِه بَِعَمِل ُفالٍَن، َفُهَو بِنِيَّتِِه، َفِوْزُرُمهَ
 غايَة التحذير من العبِث يف املاِل، وإيقاِعه يف غ وقد حّذَر النبيُّ 

ُضونَ إِنَّ ِرَجاًال «: غل احلرام، ومنِْع الواجِب فيه، فقا   ِيف َماِل اهللا َيتََخوَّ
 .، رواه البخاري»ِقيَاَمِة ل َفَلُهُم النَّاُر َيْوَم ا،بَِغْريِ َحقٍّ 
ن بْسِط مِ الفقَر، بل خَيش عليهم عىل أمته خيشى  غ النبيُّ  نكي ومل
نيا ِرُج اهللاُ هلم ِمن زهرهتاالدُّ َفْقَر َأْخَشى ل َما اَفَواهللاِ «: غل ، فقا، وما ُخيْ

ْنيَا، َكَام ُبِسطَْت َعَىل َمْن  َعَليُْكْم، َولَكِْن َأْخَشى َعَليُْكْم َأْن ُتبَْسَط َعَليُْكُم الدُّ
، رواه »َهتُْهمـلِهيَُكْم َكَام أَ لُسوَها َكَام َتنَاَفُسوَها، َوتُ َكاَن َقبَْلُكْم، َفتَنَافَ 

  .البخاري
إَِذا  «: أنَّه قالغ  عن رسوِل اهللاب وعن عبداهللا بن عمرو

وُم، أَ  محن بُن عوٍف »؟ َقْوٍم َأْنتُمْ يُّ ُفتَِحْت َعَليُْكْم َفاِرُس َوالرُّ ، قال عبُد الرَّ
أَْو َغْريَ َذلَِك؟ َتتَنَاَفُسوَن، « :غ وُل اهللا، َقاَل َرُس اهللاَُنُقوُل َكَام َأَمَرَنا : ت

،  احلديث»ُثمَّ َتتََحاَسُدوَن، ُثمَّ َتتََداَبُروَن، ُثمَّ َتتَبَاَغُضوَن، أَْو َنْحَو َذلَِك 
 .رواه مسلم

                                                 
، )٢٣٢٥(، برقم  كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر يفالرتمذيرواه ) ١(

 .»صحيح«: قال األلباين
 .»أي يترصفون يف مال املسلمني بالباطل«: )٦/٢٦٣( قال احلافظ يف الفتح) ٢(
 يف كتاب فرض اخلمس، باب قول اهللا ل رواه البخاري من حديث خولة األنصارية) ٣(

 ).٣١١٨(، برقم ]٤١:األنفال[ ﴾' ) (﴿: تعاىل
رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب ما حيذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، برقم ) ٤(

 .تيث عمرو بن عوف من حد) ٦٤٢٥(
 ).٢٩٦٢ (، برقمأول كتاب الزهد والرقائق يف مسلمرواه ) ٥(

 



 

 

١٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 غ  أنَّ رسوَل اهللاتعن أيب سعيد اخلدريِّ  يف الصحيحنيو
ْنيَاُف َعَليُْكْم َما ُخيِْرُج اهللاُ اَأْخَوُف َما َأَخ  «:قال :  َقاُلوا،» لَُكْم ِمْن َزْهَرِة الدُّ

ْنيَا َيا َرُسوَل اهللاَوَما َزهْ  َيا َرُسوَل : َقاُلوا. »َبَرَكاُت األَْرضِ «: ؟، َقاَل َرُة الدُّ
؟ َقاَل خلَ  َيْأتِى ال، َوهَ اهللا ِّ ،  بِاخلَ إالَّ ْريُ خلَ  ا َيأِْيت َال  «:ْريُ بِالرشَّ  إالَّ ْريُ  اخلَ  َيأِْيت َال ْريِ

 ، بِيُع َيْقتُُل َأْو ُيلِمُّ  بِاخلَ إالَّ ْريُ  اخلَ  َيأِْيت َال بِاَخلْريِ ، إِنَّ ُكلَّ َما َأْنبََت الرَّ  إالَّ  ْريِ
ْمَس،ِرضِ آكَِلَة اخلَ  َتاَها اْستَْقبََلِت الشَّ ْت َخاِرصَ َا َتأُْكُل َحتَّى إَِذا اْمتَدَّ  ، َفإِهنَّ

ْت  ٌة َدْت َفأََكَلْت، إِنَّ َهَذا املَ ، ُثمَّ َعا َوَبالَْت َوَثَلطَْت ُثمَّ اْجَرتَّ اَل َخِرضَ
ِه، َفنِْعَم املَُعوَنُة ُهَو، َوَمْن أََخَذُه لُح  ِه، َوَوَضَعُه ِىف َحقِّ َوٌة، َفَمْن أََخَذُه بَِحقِّ

                                                 
دنيا والتنافس فيها، برقم رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب ما حيذر من زهرة ال) ١(

ف ما خيرج من زهرة الدنيا،   يف كتاب ـ واللفظ له ـومسلم، )٦٤٢٧( الزكاة، باب ختوُّ
 ).١٠٥٢(برقم 

 .َنَباِهتا من خيرج وما َنَامَءها »األرضِ  َبركات«ـ وب ،وَهبَْجَتها ُحسنَها »الدنيا َزْهرة« ـب أراد )٢(
 ).٧/١٤١(رشح مسلم  .ُيقاِرُب القتَل  »ُيلِمُّ «)٣(
بكرس  ـ اخلَِرض : )٢٦٨:ص(النهاية يف غريب احلديث،  ـ يف  رمحه اهللا ـ قال ابُن األثري)٤(

دهانوٌع ِمن البقول، ليس مِ :  ـالضاد  :»اَخلِرض  آكِلة إال« :قولهوأما . ن أحراِرها وجيِّ
 الربيعُ  ُينْبُتها التي وَجّيِدها الُبقول أْحرار من ليس اخلرض أنَّ  وذلك ،للُمْقَتِصد َمَثٌل فإنَّه 
 الُبقول َهْيج بعد املوايش ترعاها التي الُبقول من ولكنَّه ،وَتنُْعمُ  فتْحُسنُ  أْمطاره بتوايل
 فَرضب ،َتْسَتْمِرئها وال أْكلها نمِ  رُتكثِ  املاِشيةَ  َترى فال ،سواها الَجتِدُ  ثحي ،وُيْبِسها
عها الدنيا أْخذ يف َيقْتصد ملن مثًال  املوايش نمِ  اخلرض آكِلة مله وال ،وَمجْ  عىل اِحلْرُص  َحيْ

 .اخلرض آكلة َنَجْت  كام ،وباهلا من بَنْجوةٍ  فهو ،حّقها بغري أْخِذها
ْت « )٥( ة، البعري اْجَرت : »اجَرتَّ ِرجه ما: اِجلرَّ النهاية يف  .َيْبَلعه ثم لَيمُضَغه بْطنِهِ  من البعري ُخيْ

 ).١٤٧:ص(غريب احلديث، 
  وخيرج فضوهلا،، السرتخاء ذات بطنها، فيبقى نفعها؛ن غري مشقةخرج رجيُعها عفوا مِ « )٦(

 .)٩/٥٨(عمدة القاري ، »وال يتأذى هبا

 



 

 

تحفة المودود ١٦
بفضل الصدقة والجود

ِه، َكاَن َكالَِّذى َيأُْكُل َوالَ َيْش   .»بَعُ بَِغْريِ َحقِّ
 واضحٌة ُمقررٌة  ـكسائر أمور احلياة الدنيا ـ وحقيقُة االبتالء باملال

0 1﴿ يف كتاب اهللا  / . - , + 4 32 5 6﴾ 
0 1 2 3 4 5 6 ﴿: ، وقال تعاىل]٢:امللك[

بني ُمنِْفٍق و : ، ولذا ترى الناَس مع املال عىل أصناٍف ]٣١:حممد[ ﴾7
 ٍ o n m l k j i ﴿: ، قال تعاىلُممسٍك، ومرسٍف و ُمقرتِّ

w v u ts r q p﴾ ]١٠٠:اإلرساء[. 
: كام قال تعاىل  ماُل اهللا، ـ أصال ـأنَّ املاَل  ـ رمحك اهللاـ واعلم 

﴿L M N O P Q﴾ ]وإنام هو وديعٌة عند ]٣٣:النور ،
Ç ﴿: ، قال تعاىلالعبد، والبّد يوًما أْن يُرَدها  Æ Å Ä  Ã

Î  Í Ì  Ë Ê É  È﴾] ٩٤:األنعام.[ 
مايل : َعبُْد لَيُقوُل ا «: قالغ أنَّ رسوَل اهللا تيرةَ  هروعن أيب

َما أََكَل َفأَْفنَى، أَْو لَبَِس َفأَْبَىل، َأْو َأْعطَى : مايل، إِنََّام لَُه ِمْن َمالِِه َثالٌَث 
 .، رواه مسلم» َوَتاِرُكُه لِلنَّاسِ ،، َوَما ِسَوى َذلَِك َفُهَو َذاِهٌب َفاْقتَنَى

                                                 
َب : َمَثالن فيه« : ـرمحه اهللا ـ األزهرى قال )١(  ما وَمْنع ،الدنيا مجع يف للُمْفِرط أحَدمها َرضَ

ع ِ وبذْ  املال عِ مجْ  يف للُمْقَتِصد رضبه اآلخر واملثل َحّقه، من َمجَ ، هتذيب اللغة »هَحقِّ  يف هل
)٤/٣٩٦(. 

ادَّخر : ي معناها ادخره آلخرته، أ:َأْو َأْعَطى َفاْقَتنَى : ـ رمحه اهللا ـقال اإلماُم النووي) ٢(
 .)١٨/٩٤(رشح مسلم  ثوابه،

 ).٢٩٥٩ (، برقمأول كتاب الزهد الرقائق يف مسلمرواه ) ٣(
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ِجُع اْثنَاِن َوَيبَْقى َمَعُه َواِحٌد، َيتْبَُعُه ُع املَ َيتْبَ «: غل وقا يَِّت َثالََثٌة، َفَريْ
ِجُع أَْهُلُه َوَمالُهُ  ، رواه البخاري » َوَيبَْقى َعَمُلهُ ،َأْهُلُه َوَمالُُه َوَعَمُلُه، َفَريْ

 .ومسلم
  يعـةٌ وَن إال ودِ لُ ا املاُل واألهْ ومَ 

 

ـ الودَ  يوًما أن ُتـردَّ وال بدَّ     عُ ائِ
 

ك،  وغًدا بيِد وارثِ ، فاليوم ماُلك بيدك،والدنيا ال تدوم عىل حال
ف فيه، له ُغنْمُ  ± ² ³ ´﴿، هه وعليك ُغْرمُ يترصَّ  °﴾ 

 .]١٤٠:آل عمران[
 يوَم القيامة، ومسئوٌل أل وليتذكر العبُد أنَّه موقوٌف بني يدي ربه

 أخرب بذلك امعن ماله، فيُسأُل عن حتصيله، وُيسأُل عن ترصيِفه، ك
 اهللا رسول قال: قال تأيب برزة األسلمي ، فعن غ الَصادُق املْصدوُق 

 َتُزوُل َقَدَما َعبٍْد َيْوَم الِقيَاَمِة َحتَّى ُيْسأََل َعْن ُعُمِرهِ فِيَام َأْفنَاُه، َوَعْن َال «: غ
ُه، َوَعْن ِجْسِمِه فِيَم ِمِه فِيَم َفَعَل، َوَعْن َمالِِه ِمْن َأْيَن اْكتََسبَُه َوفِيَم َأْنَفقَ لعِ 

 .، رواه الرتمذي»َأْبالَهُ 
َل عليه اإلنساُن، فال يزال يستكثر منه، ويطلب  وحمبَُّة املال أمٌر ُجبِ

:  وقال تعاىل،]٢٠:الفجر[ ﴾® ¯ ° ±﴿: ، قال تعاىلالزيادة
﴿A @  ? >  = < ; : 9 8 C  B 

                                                 
 ومسلم يف أول ،)٦٥١٤(اق، باب سكرات املوت، برقم رواه البخاري يف كتاب الرق) ١(

 .ت كالمها من حديث أنس بن مالك ،)٢٩٦٠(كتاب الزهد الرقائق، برقم 
 .)٨٩:ص( ،ديوان لبيد: ُينظرلبيد بن ربيعة، /البيت لـ) ٢(
، قال )٢٤١٧( القيامة، برقم باب يف ،رواه الرتمذي يف كتاب صفة القيامة والرقائق) ٣(

  ).صحيح: (األلباين
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D﴾ ]وقال تعاىل،]٢٠:احلديد  :﴿¡ ¢ £ ¤﴾ 
 . املالهنا ُيراُد به ﴾£﴿و ،]٨:العاديات[

 سمعُت النَّبيَّ :قال ب ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن عبَّاس
لَْو َكاَن ِالْبِن آَدَم َواِدَياِن ِمْن َماٍل الَْبتََغى َثالِثًا، َوالَ َيْمألُ َجْوَف  «: يقولغ

اُب، َوَيتُوُب اهللاُ إالَّ اْبِن آَدَم  َ  . » َعَىل َمْن َتاَب  الرتُّ
ِمْن حاِل النَّاِس أنَّ َمْن َسأَهلم أمواَهلم استثقلوه  ذا كاَن الغالُب وهل

وه، ألنَّه يسأهلم ما َيِعزُّ عليهم ُمفارقتُه، وَيُشُق عليهم بذُله، فعن سهِل  وَملُّ
اعديِّ  يا َرسوَل اهللا، :  رجٌل، فقالغ أتى النبيَّ :  قالتبِن سعٍد السَّ

ازَهْد ِيف «:  َأَحبَّنِي اهللا، وأَحبَّنِي النَّاُس، فقالتُهُ لُدلَّني َعىل َعَمٍل إذا َعمِ 
نيا ُحيِبََّك اهللا، وازَهْد فيَام يف أيدي النَّاِس ُحيبََّك النَّاُس  ، رواه ابن »الدُّ

 .ماجه واحلاكم
 ولِقيمِة املاِل عنَد اإلنساِن وأمهيتِه البالغِة صاَر ِحفُظه مَن الرضورياِت 

ا الرشائُع الساموية كُلها، ومن أجل ذلك جاَء اخلمِس التي اتفقت عليه
الوعيُد الشديُد فيمن أخَذ أمواَل الناِس يريُد إتالفها، فعن أيب هريرة 

ى اهللاُ َمْن أََخَذ َأْمَواَل النَّاسِ «:  قالغ  أنَّ النبيَّ ت  َعنُْه،  ُيِريُد َأَداَءَها أَدَّ
                                                 

: ﴾£﴿  يف تفسري ـ كالطربي والقرطبي وابن كثري والبغوي، وغريهم ـقال املفرسون) ١(
 .هو املال

 ،)٦٤٣٦(قاق، باب ما يتقى من فتنة املال، برقم  يف كتاب الر ـ واللفظ له ـرواه البخاري) ٢(
 ).١٠٤٩(ومسلم يف كتاب الزكاة، باب لو أن البن آدم واديني البتغى ثالًثا، برقم 

  احلاكم،»صحيح«: كتاب الزهد، باب الزهد يف الدنيا، قال األلباين) ٤١٠٢ (ابن ماجه) ٣(
)٧٨٧٣.( 
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 .، رواه البخاري«يُد إِْتالََفَها َأْتَلَفُه اهللاَُوَمْن أََخَذ ُيرِ 
 ففي الصحيحنيوقد حكمِت الرشيعُة بقطِع اليِد يف ديناٍر ُيَرسق، 

اِرِق ِيف ُرُبِع ِدينَارٍ «: قال غ  عن النبيِّ ل عن عائشةَ   ،»ُتْقطَُع َيُد السَّ
ٌض نفَسه لِلعنَة اهللا،  قِة ُمعرِّ أيب هريرة فعن وآخُذ املاِل عن طريِق الرسَّ

ُق الََعَن اهللاُ « :قال غ عن النبيِّ ت اِرَق، َيْرسِ تُْقطَُع َيُدُه، بَيَْضَة فَ ل السَّ
ُق احلَ   .، رواه الشيخان»بَْل َفتُْقطَُع َيُدهُ َوَيْرسِ

ٌب به يوم القيامة، واجلزاُء ِمن جنس العملسِك وُمم  ، قال  املال معذَّ
W V U T S R  Z Y X﴿: تعاىل

`  _ ^  ] \ [  f e d c  b a
h  g  m l k ji q p  o n

r﴾ ]٣٤:التوبة[.  
َما ِمْن َصاِحِب «: غ قال رسوُل اهللا:  قالتعن أيب هريرة و

ةٍ  َهاي ُيَؤدِّ َال  ،َذَهٍب َوالَ فِضَّ َحْت لَُه ،ِقيَاَمةِ ل إَِذا َكاَن َيْوُم اإالَّ  ، ِمنَْها َحقَّ  ُصفِّ
ا َجنْبُُه َوَجبِينُُه  َفيُ ، َناِر َجَهنَّمَ  َعَليَْها ِيف يَ َصَفائَِح ِمْن َناٍر، َفأُْمحِ  ْكَوى ِهبَ

                                                 
 أخذ أموال الناس يريُد أداءها أو يف كتاب يف االستقراض، باب من رواه البخاري) ١(

 ).٢٣٨٧(إتالفها، برقم 
 1 0 /﴿: رواه البخاري يف كتاب احلدود، باب قول اهللا تعاىل) ٢(

كتاب احلدود، باب حد الرسقة  يف  ومسلم،)٦٧٩٠(، برقم ]٣٨:املائدة[ ﴾2
 ).١٦٨٤ (، برقمونصاهبا

ن السارق إذا مل ُيسم، برقم رواه البخاري يف كتاب احلدود وما حيذر منها، باب لع) ٣(
 ).١٦٨٧(ومسلم يف كتاب احلدود، باب حد الرسقة ونصاهبا، برقم ، )٦٧٨٣(
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َف َسنٍَة، َحتَّى ل َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َمخِْسَني أَ َوَظْهُرُه، ُكلََّام َبَرَدْت ُأِعيَدْت لَُه، ِيف 
ا إِ لُيْقَىض َبْنيَ ا ى َسبِيُلُه، إِمَّ ا إَِىل النَّارِ َىل اجلَ ِعبَاِد َفُريَ  . مسلم رواه ،»نَِّة، َوإِمَّ

َما ِمْن َصاِحِب إِبٍِل َوالَ َبَقٍر «:  قالغ بي عن النَّ ت ذرٍ وعن أيب 
ِقيَاَمِة َأْعظََم َما َكاَنْت َوَأْسَمنَُه، ل َجاَءْت َيْوَم اإالَّ  َزَكاَهتَا، ي ُيَؤدِّ َال َوالَ َغنٍَم 

ْت َعَليِْه ، ُكلََّام َنِفَدْت أُْخَراَها َعادَ َتنْطُِحُه بُِقُروِهنَا، َوَتطَُؤُه بِأَْظالَفَِها
 .، رواه مسلم»ُأوالََها، َحتَّى ُيْقَىض َبْنيَ النَّاسِ 

ٍب يف أموالِ  مُ وُربَّ  ق ه وثرواتِ عذَّ ه يف الدنيا وهو ال َيشعر، قد تفرَّ
! " ﴿:  إذ يقولالعظيم شمُله، وصار فقُره بني عينيه، وصدق اهللاُ

* ) ( ، ]٥٥:التوبة[ ﴾+ , - . # $ %& ' 
َجَعَل اهللاُ ِغنَاُه ِيف : َمْن َكاَنِت اآلِخَرُة َمهَّهُ «: ث يقول حيغ  رسوُلهوصدَق 

ْنيَا َوِهَي َراِغَمةٌ لقَ  ْنيَا َمهَّهُ ،بِِه، َوَمجََع لَُه َشْمَلُه، َوَأَتتُْه الدُّ :  َوَمْن َكاَنِت الدُّ
ْ يَ  َق َعَليِْه َشْمَلُه، َوَمل ْنيَا َجَعَل اهللاُ َفْقَرُه َبْنيَ َعيْنَيِْه، َوَفرَّ َر إالَّ أْتِِه ِمَن الدُّ  َما ُقدِّ

 .رواه الرتمذي »لَهُ 
                                                 

 ).٩٨٧(، برقم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة يف مسلمرواه ) ١(
ْلف: )٥٨١:ص( قال يف النهاية يف غريب احلديث، )٢(  للَفرس كاحلافِر ،والَغَنم للَبَقر الظِّ

 .للَبِعري فِّ واخلُ  ،والَبْغل
 ).٩٩٠ (، برقم الزكاةيكتاب الزكاة، باب تغليظ عقوبة من ال يؤد يف مسلمرواه ) ٣(
أي ذليلٌة حقرية، تابعة له، ال حيتاج : »َوِهَي َراِغَمةٌ «: )٧/١٦٥(قال يف حتفة األحوذي ) ٤(

 .يف طلبها إىل سعي كثري، بل تأتيه هينة لينة، عىل رغم أنفها، وأنف أرباهبا
رواه الرتمذي يف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب من كانت اآلخرة مهه، برقم ) ٥(

 وله شاهد ِمن ،»صحيح«: ، قال األلباينتمن حديث أنس بن مالك ) ٢٤٦٥(
 عند ابن ماجه يف كتاب الزهد، باب اهلم بالدنيا، برقم تحديث زيد بن ثابت 

)٤١٠٥ .( 
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غ 
 القدوُة غ  وهو؟، كيف الغ  رسوُل اهللا املالِ ن قام بحقِّ خُري مَ 

Â Á  Ã﴿: ، قال تعاىلاحلسنُة الذي جيُب اتباُعه، والسُري عىل منهاِجه
É È Ç Æ Å Ä Ê Î  Í Ì Ë Ñ Ð Ï﴾ 

 حتكي جَوده وكرَمه، غ ولنعرض لنامذَج من سريته ،]٢١:حزاباأل[
 .للامل  وبذَله،وسخاَءه

 ُكنُْت َأْمِيش : قال تفمن ذلك ما جاء يف الصحيحني عن أنس
ِه ِرَداٌء َنْجَراِينٌّ َغِليُظ احلَاِشَيِة، َفَأْدَرَكُه َأْعَراِيبٌّ غ اهللاَمَع َرُسوِل    َوَعَليْ

َذًة َشِديَدًة، َنَظْرُت إَِىل َصْفَحِة ُعنُِق َرُسوِل َفَجبََذُه بِِرَداِئِه   َوَقْد غ اهللاَجبْ
َذتِِه، ُثمَّ َقاَل  ِة َجبْ َداِء ِمْن ِشدَّ َ : َأثََّرْت ِهبَا َحاِشيَُة الرِّ ُد، ُمْر ِيل ِمْن َماِل َيا ُحم مَّ

ِذى ِعنَْدَك، َفااهللا ِه َرُسوُل ل الَّ مَّ َأَمَر َلُه  َفَضِحَك، ثُ غ اهللاتََفَت ِإَليْ
 . بَِعَطاءٍ 

َما «: غ قال رسول اهللا:  قالتيف الصحيحني عن أيب ذر و
ثٌَة َوِعنِْدي ِمنُْه دِينَاٌر،  ِين أَنَّ ِعنِْدي ِمثَْل أُُحٍد َهَذا َذَهبًا، َمتِْيض َعَيلَّ َثالِ  إالَّ َيُرسُّ

ئًا َأْرُصُدُه لَِدْيٍن،  َعْن  » َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذاادِ اهللا أَْن َأُقوَل بِِه ِيف ِعبَ إالَّ َشيْ
إِنَّ األَْكثَِريَن ُهُم األََقلُّوَن «:  َفَقاَل ،ِفِه، ُثمَّ َمَشىلَيِمينِِه َوَعْن ِشَاملِِه َوِمْن َخ 

َعْن َيِمينِِه َوَعْن ِشَاملِِه َوِمْن ، » َمْن َقاَل َهَكَذا وَهَكَذا َوَهَكَذاإالَّ ِقيَاَمِة، لَيْوَم ا
                                                 

 يعطي املؤلفة قلوهبم غما كان النبُي  مس، بابرواه البخاري يف كتاب فرض اخل) ١(
كتاب الزكاة،   يف ـواللفظ له ـ ومسلم، )٣١٤٩(هم من اخلمس ونحوه، برقم وغري

 ).١٠٥٧(من سأل بفحش وغلظة، برقم باب إعطاء 
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 .»َوَقلِيٌل َما ُهمْ «، ِفهِ لَخ 
ٍد ُقوًتالاللَُّهمَّ اْجعَ « :غه وكان من دعائِ   رواه » ِرْزَق آِل ُحمَمَّ

مَق  فضيلُة : وفيه«:  ـرمحه اهللا ـ ، قال النوويالشيخان، والقوُت ما يسدُّ الرَّ
عاء بذلك نيا، واالقتصاِر عىل الُقوت منها، والدُّ  .»التَّقلُّل ِمن الدُّ

فأعَطاين، ثمَّ  غ سألُت النَّبيَّ :  قالتعن حكيم بن حزام و
إِنَّ َهَذا املَاَل  ـ َيا َحكِيمُ «: سألتُه فأعطاين، ثمَّ سألتُه فأعطاين، ثمَّ قال

ٌة حُ  اِف َوةٌ لَخِرضَ ، َفَمْن َأَخَذُه بِطِيِب َنْفٍس ُبوِرَك لَُه فِيِه، َوَمْن أََخَذُه بِإِْرشَ
ْ ُيبَارَ  يَا َخْريٌ ِمَن لْك لَُه فِيِه، َوَكاَن َكالَِّذي َيأُكُل َوالَ َيْشبَُع، َواليَُد العُ َنْفٍس َمل
ْفَىل   .، رواه الشيخان»اليَِد السُّ

                                                 
، »َذَهًبا ُأُحدٍ  ِمْثَل  ِيل  َأنَّ  ُأِحبُّ  َما«: غ قول النبي ، بابرقاقرواه البخاري يف كتاب ال) ١(

 ).٩٤( برقم ،ىف الصدقة الرتغيب  ومسلم يف كتاب الزكاة، باب،)٦٤٤٤(برقم 
، برقم ... وأصحابهغرواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب كيف كان عيُش النبي ) ٢(

 يف كتاب الزكاة، باب يف الكفاف والقناعة، برقم  ـواللفظ له ـ  ومسلم،)٦٤٦٠(
 .ت، كالمها عن أيب هريرة )١٠٥٥(

 .٧/١٤٦مسلم للنووي رشح ) ٣(
غضة ناعمة طرية، وأصله من خرضة الشجر، وسمعت : يعنى) خِرضة: (قال اهلروى« )٤(

، »غًضا طرًيا: ذه بغري ثمن، وقيلأخذ الشىَء خًرضا َمًرضا؛ إذا أخ: األزهرى يقول
 .)٣/٥٨٩(إكامل املعلم 

رص النفوس عليه، بالفاكهة شبَّهه يف الرغبة فيه، وامليل إليه، وح« : ـرمحه اهللا ـ قال النووي
اخلرضاء احللوة املستَلذة، فإنَّ األخرض مرغوٌب فيه عىل انفراده، واحللو كذلك عىل 

وفيه إشارة إىل عدم بقائه، ألنَّ اخلرضوات ال تبقى، وال ُتراد . انفراده، فاجتامعهام أشد
 .)٧/١٢٦( رشح مسلم، »للبقاء، واهللا أعلم

 هذا املال خرضة غ يف كتاب الرقاق، باب قول النبي  ـواللفظ له  ـرواه البخاري) ٥(
 باب بيان أنَّ اليد العليا خري من اليد ، ومسلم يف كتاب الزكاة،)٦٤٤١(حلوة، برقم 

 ).١٠٣٥(السفىل، برقم 
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ه، فيعطي عطاًء يعجُز عنه ه وأوالدِ ه وأهلِ ُر عىل نفِس ثِ  يؤْ غ وكان
امللوُك مثل كرسى وقيرص، ويعيش يف نفسه ِعيشَة الفقراء، فيأيت عليه 

إْن ُكنَّا َلنَنْظُُر إىل : ل عن عائشةَ  فشهُر والشهران ال ُيوَقُد يف بيته ناٌر،ال
ٍة يفهلِ الَِل، ُثمَّ اهلِ اِهلالَِل، ُثمَّ ا  َأْبيَاِت  َشْهَرْيِن، َوَما ُأوِقَد يفالَِل، َثالََثَة َأِهلَّ

ُة، َفَام َيا َخالَ : ُت لقُ ]: عروة بن الزبري :القائل [ل ـ َناٌر، قاغ اهللاَرُسوِل 
ُشُكْم؟ َقاَلِت    َكاَن لَِرُسوِل اهللا َأنَُّه َقدْ إالَّ األَْسَوَداِن، التَّْمُر َواملَاُء، : َكاَن ُيَعيِّ

ْرِسُلوَن إَِىل َرُسوِل ، َفَكاُنوا يُ  ِجَرياٌن ِمَن األَْنَصاِر، َوَكاَنْت َهلُْم َمنَاِئُح غ
 .بَاِهنَا َفيَْسِقينَاهُ لِمْن أَ  غ اهللا

:  قالتن اجلوع فعن أنس عىل بطنه احلجَر مِ  غ وربام ربطَ 
ُثُهْم، َوَقْد غ ِجئُْت َرُسوَل اهللا  َيْوًما َفَوَجْدُتُه َجالًِسا َمَع َأْصَحابِِه ُحيَدِّ

َب َبْطنَُه بِِعَصاَبٍة َعَىل َحَجرٍ  َب : ُت لِبَْعِض َأْصَحابِهِ ل، َفقُ َعصَّ َ َعصَّ ِمل
  .، رواه مسلموعِ جلُ ِمَن ا: ؟ َفَقاُلوا َبْطنَهُ غ َرُسوُل اهللا

                                                 
اِة ُيعطِيها الّرجُل آَخَر حيتلُبها ثم يردُّها: )منائح( )١(  .َمنِيحة اللبن كالنَّاقة أو الشَّ
 ،)٢٥٦٧ ( يف كتاب اهلبة، باب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، برقماريالبخرواه ) ٢(

 .)٢٩٧٢ ( يف كتاب الزهد والرقائق، برقممسلمو
 ؛اجلوع من تضمر أهنا البطن عىل احلجر ربط وفائدة«:  ـ رمحه اهللا ـ قال احلافظ ابُن حجر)٣(

 العصابة ليهاع وشد احلجر فوقها وضع فإذا ،ذلك بواسطة الصلب انحناء عىل فيخشى
 حجارة وألهنا ،احلجر بربد اجلوع حرارة لتسكني لعله :الكرماين وقال .الظهر استقام
 زائد ضعف حيصل فال ،البطن يف مما يشء يتحلل فال ،األمعاء تشد البطن قدر رقاق
 .)٧/٤٩٥( فتح الباري ،»التحلل بسبب

 ، دار من يثق برضاه بذلككتاب األرشبة، باب جواز استتباعه غريه إىل يف مسلمرواه ) ٤(
 ).٢٠٤٠(برقم 

 



 

 

تحفة المودود ٢٤
بفضل الصدقة والجود

 أْن غا تها، فأمَرهخادًما يكفيها ُمؤنة بي ل طلبت فاطمةُ 
، ُأْعطِيُكَام  َال  َواهللا «:تستعَني بالتسبيح والتكبري والتحميد عند نومها، وقال

فَّةِ  َأْهَل  َوَأَدعُ  شعب (زاد البيهقي يف و، ، رواه أمحد»ُبطُوُهنُمْ  ُتطَْوى الصُّ
 .»وعِ اجلُ  ِمنَ «): ٣٢٠٥ اإليامن، رقم

َحى ِمنَ  َقىلتَ  َما اْشتََكْت  ل َفاطَِمةَ  َأنَّ  توعن عيل   ِممَّا الرَّ
 ،ُتَوافِْقهُ  َفَلمْ  َخاِدًما َتْسَأُلهُ  َفَأَتتْهُ  ؛ٍي بَِسبْ  أُِيتَ  غ اهللا َرُسوَل  َأنَّ  َفبََلَغَها ،َتْطَحنُ 

 نَالَدَخ  َوَقدْ  َفَأَتاَنا ،َلهُ  َعاِئَشةُ  َذلَِك  َفَذَكَرْت  غ نَّبِيُّ ال َفَجاءَ  ،لَِعاِئَشةَ  َفَذَكَرْت 
نَا ،َمَضاِجَعنَا  َقَدَميْهِ  َبْردَ  َوَجْدُت  َحتَّى »َام كُ انِ كَ َعَىل مَ « :َفَقاَل  لِنَُقومَ  َفَذَهبْ

َّا َخْريٍ  َعَىل  َأُدلُُّكَام  َأالَ « :َفَقاَل  ،َصْدِري َعَىل   أََخْذُمتَا إَِذا ؟تَُامهُ لَسأَ  ِمم
ا َمَضاِجَعُكَام  َ  َثالًَثا َوَسبَِّحا ،َوَثالَثِنيَ  َثالًَثا َواْمحََدا ،َوَثالَثِنيَ  َأْرَبًعا اهللاَ َفَكربِّ

َّا لَُكَام  َخْريٌ  َذلَِك  َفإِنَّ  ،َوَثالَثِنيَ   . رواه البخاري ومسلم»تَُامهُ لَسأَ  ِمم
§ © § © § 

                                                 
 .)٨٣٨( رواه أمحد) ١(
رواه البخاري يف كتاب فرض اخلمس، باب الدليل عىل أن اخلمس لنوائب رسول اهللا  )٢(

باب التسبيح أول النهار  ،ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء، )٣١١٣(واملساكني، برقم 
 ).٢٧٢٧(وعند النوم، برقم 
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

غ 
عفة واملساكني، ويرحم األيتام غ نكاو  يعطف عىل الضَّ

 فام أن تـُسدَّ خلتُهم، وُتقىض حاجتُهم، وتزوَل فاقتُهم، حتى ،واملحتاجني
 فعن جرير بن عبد اهللا ،ُيَرى عىل وجهه البُرش والرسوُر، والبهجة ُ واحلبورُ 

َفَجاَءُه َقْوٌم ُحَفاٌة :  ِىف َصْدِر النََّهاِر، َقاَل غ ُكنَّا ِعنَْد َرُسوِل اهللا:  قالت
، بَ ل َأِو اُعَراٌة، ُجمْتَاِيب النَِّامرِ  تُُهْم ِمْن ُمَرضَ يُوِف َعامَّ ِدي السُّ  لَعبَاِء، ُمتََقلِّ

، َفتََمعَّرَ  ُهْم ِمْن ُمَرضَ َفاَقِة، لَام َرَأى ِهبِْم ِمَن اـ لِ غ اهللا َوْجُه َرُسوِل ُكلُّ
َن، َوأََقاَم َفَصىلَّ ُثمَّ َخطََب، َفَقاَل َر بِالًَال َفَدَخَل ُثمَّ َخَرَج، َفَأمَ  ! ﴿« : َفَأذَّ

+ *  ) (  ' & %  $  # " 0  / . - , 
7 ، ]١:النساء[ ﴾= < 98 : ; > 21 3 4 5 6 

تِ او  5 4 3 2 1 0 / . -﴿احلرش   ِيف يآلَيَة الَّ
َق ]١٨:احلرش[ ﴾? < = > ; 9: 8 76  َرُجٌل ِمْن ، َتَصدَّ

هِ، ِمْن َصاِع َمتِْرهِ ِدينَاِرهِ، ِمنْ  َولَْو  «:َحتَّى َقاَل ، » دِْرَمهِِه، ِمْن َثْوبِِه، ِمْن َصاِع ُبرِّ
ُه َتْعِجُز َعنَْها، بَ : َقاَل ، »بِِشقِّ َمتَْرةٍ  ٍة َكاَدْت َكفُّ  لَفَجاَء َرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر بُِرصَّ

َأْيُت َكْوَمْنيِ ِمْن طََعاٍم َوثِيَاٍب، ُثمَّ َتتَاَبَع النَّاُس، َحتَّى رَ : َقْد َعَجَزْت، َقاَل 
ُه ُمْذَهبٌَة، َفَقاَل َرُسوُل غ اهللاَحتَّى َرَأْيُت َوْجَه َرُسوِل  ُل َكَأنَّ  :غ اهللا َيتََهلَّ

                                                 
طة من َمآِزر األعراب فهي ):النِّامر: ( غريب احلديثقال يف النهاية يف) ١( كلُّ َشْمَلٍة ُخمَطَّ

واد والَبياض، أراد أنه : َنِمرة، ومجُعها نِامر، كأهنا أِخذت من لون النِّمر، ملا فيها من السَّ
طة من ُصوف  .جاءه قوٌم البِيس ُأُزٍر ُخمطَّ

ر وجهُ () ٢( ُن الَوْجهِ  :)همتعَّ  .الفقر واحلاجة: )ةالفاقَ ( ، َغَضباأي َتلوُّ
 .، اللفظ لفظ اخلرب، ومعناه األمرليتصدق: معناه) ٣(

 



 

 

تحفة المودود ٢٦
بفضل الصدقة والجود

َمْن َسنَّ ِىف اِإلْسالَِم ُسنًَّة َحَسنًَة، َفَلُه َأْجُرَها َوأَْجُر َمْن َعِمَل ِهبَا َبْعَدُه، ِمْن «
ئًَة، َكاَن َغْريِ أَنْ   َينُْقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم يشء، َوَمْن َسنَّ ِىف اِإلْسالَِم ُسنًَّة َسيِّ

 ِمْن َغْريِ أَْن َينُْقَص ِمْن أَْوَزاِرِهْم ،َعَليِْه ِوْزُرَها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِهبَا ِمْن َبْعِدهِ 
 .، رواه مسلم»يشء

ُب يف الصدقة، وحيُث عىل النفقة،غكان و  فعن أيب أمامَة  ُيرغِّ
َخْريٌ  َفْضَل لإِنََّك إْن َتبُْذِل ا: َيا اْبَن آَدمَ «: غقال رسوُل اهللا :  قالت

يَُد لَوا ، َواْبَدأْ بَِمْن َتُعوُل،لََك، َوإْن ُمتِْسْكُه َرشٌّ لََك، َوالَ ُتالَُم َعَىل َكَفاٍف 
ْفَىل ليَا َخْريٌ ِمَن العُ لا  .، رواه مسلم»يَِد السُّ

إْن بذلَت الفضَل عن «:  معناهيف ـ رمحه اهللاـ  اإلماُم النووي قال
حاجتك وحاجِة عيالك فهو خٌري لك لبقاء ثوابه، وإن أمسكتَه فهو ٌرش 

استحق العقاَب عليه، وإن  لك، ألنَّ صاحَب املال إْن أمسك عن الواجِب 
 آخرته، أمسَك عن املندوب فقد نقَص ثواُبه، وفّوَت مصلحة نفسه يف

 .»ا كله رشوهذ
َق بَِعْدِل َمتَْرةٍ ِمْن َكْس «: غويقول  ٍب َمْن َتَصدَّ   َوالَ َيْقبَُل اهللاُ ،ٍب َطيِّ

 ُثمَّ ُيَربِّيَها لَِصاِحبِِه،َكَام ُيَريبِّ أََحُدُكْم ، َيتََقبَُّلَها بِيَِمينِهِ َوإِنَّ اهللاَ،  الطَّيَِّب إالَّ 
                                                 

 ).١٠١٧(رواه مسلم يف كتاب الزكاة، باب احلث عىل الصدقة ولو بشق مترة، برقم ) ١(
 رشح مسلم للنووي .صاحبه عىل لوم ال احلاجة رقدْ  أن :»كفاف عىل تالم ال« ومعنى )٢(

)٧/١٢٧.( 
كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خري من اليد السفىل، برقم  رواه مسلم يف) ٣(

)١٠٣٦.( 
 .)٧/١٢٧( رشح مسلم) ٤(
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 .، رواه الشيخان«لِ  َحتَّى َتُكوَن ِمثَْل اَجلبَ ،هُ وَّ َفلُ 
S R Q P O N ﴿ وتصديق هذا يف كتاب اهللا  M

T ` _^] \ [ Z Y X W V U  d cb a
f e﴾ ]وقوله سبحانه]٢٦١:البقرة ، :﴿T U V W 

YX Z [ \ ] ^ _﴾ ]٢٧٦:البقرة[. 
ُه «: غوقال    َينُْقُص ِمنْ َال َمْن َفطََّر َصائًِام َكاَن لَُه ِمثُْل َأْجِرِه، َغْريَ َأنَّ

ئًا ائِِم َشيْ اِعي َعَىل األَْرَمَلِة َوا« :غ، وقال »َأْجِر الصَّ ِ السَّ ْسكِِني مل
ائِِم ، َيْفُرتُ َال َقائِِم لَوَكا« : ـَوَأْحِسبُُه َقاَل  ـ »َكاملَُجاِهِد ِىف َسبِيِل اهللا  َال  َوَكالصَّ

هِ يَتِيِم لَُه َأْو لِغَ لكافُِل ا«: غ رواه الشيخان، وقال »ُيْفطِرُ  َأَنا َوُهَو  ،ْريِ
                                                 

 .)٧/٩٩( رشح مسلم. لزِ وعُ  َل ِص فُ  أي ،أمه عن فيل ألنه ؛بذلك يمِّ ُس  ،رُ هْ املُ  :وُّ لَ الفَ  )١(
م  ومسل،)١٤١٠(كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، برقم  رواه البخاري يف) ٢(

، كالمها عن أيب )١٠١٤(كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من كسب طيب، برقم  يف
 . تهريرة 

 ابن ماجه ،)٨٠٧(فضل من فطر صائام، برقم باب ما جاء يف الرتمذي يف كتاب الصوم، ) ٣(
، كالمها عن زيد بن )١٧٤٦( ثواب من فطر صائام، برقم يف كتاب الصيام، باب يف

 .»صحيح«: لباين قال األ،تخالد اجلهني 
 ومسلم يف ،)٦٠٠٧(رواه البخاري يف كتاب األدب، باب الساعي عىل املسكني، برقم ) ٤(

، )٢٩٨٢(كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم، برقم 
 .تكالمها عن أيب هريرة 

 ،وأخيه ،وجدته ،وأمه ،كجده ،له اقريبً  يكون أن له يفالذ :»هريِ غَ لِ  أو هُ لَ « :قوله وأما )٥(
 يكون أن لغريه يوالذ ،أقاربه من وغريهم ،وخالته ،وعمته ،وخاله ،وعمه ،وأخته
 ).١٨/١١٣(، رشح مسلم اأجنبيً 

 



 

 

تحفة المودود ٢٨
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بَّاَبِة َوا ،»نَّةِ َكَهاَتْنيِ ِىف اجلَ   .، رواه مسلمُوْسطَىلَوَأَشاَر َمالٌِك بِالسَّ
 حوهلن  ومطلقاٍت ،ينَ وزِ عْ  ومُ  وأرامَل ن أيتامٍ وكم يف املجتمع مِ 

 اَس  وال يسألون النَّ ، وال عائل هلم، الدراسة أدواِت ا ال جيدونَ صغارً 
ق عليهم ُيتَفطَّ  وال،احلافً إِ  v  x w﴿، ن إليهم فيُتّصدَّ

z y﴾ ]٢٧٣:البقرة[. 
اِف الَِّذى ملِ لَيَْس ا«:  إذ يقولغ وصَدق رسوُل اهللا ْسكُِني ِهبََذا الطَّوَّ

ُه اللُّْقَمُة َواللُّْقَمتَاِن، َوالتَّْمَرُة َوالتَّْمَرَتانِ  َيطُوُف َعَىل النَّاِس، دُّ  َفَام :، َقاُلوا»َفَرتُ
 َجيُِد ِغنًى ُيْغنِيِه، َوالَ ُيْفطَُن لَُه َال الَِّذى  «:؟ َقاَل اهللاْسِكُني َيا َرُسوَل ملِ ا

ئًا َق َعَليِْه، َوالَ َيْسأَُل النَّاَس َشيْ  . ، رواه البخاري ومسلم»َفيُتََصدَّ
 مواساٌة ،عىل قدِر إيامِن العبِد تكوُن مواساُته إلخوانه: أخي الكريم
 ومواساٌة بالدعاء ، ومواساٌة بالنصيحة واإلرشاد،لبدنباملال واجلاه وا

لَيَْس  «: قالغ بيَّ ع هلم؛ ففي احلديِث أنَّ النَّ  ومواساٌة بالتوجُّ ،واالستغفار
 .، رواه البيهقي يف الكربى»ْؤِمُن الَِّذى َيْشبَُع َوَجاُرُه َجائٌِع إَِىل َجنْبِهِ املُ 

                                                 
كتاب الزهد والرقائق، باب اإلحسان إىل األرملة واليتيم، من حديث ) ٢٩٨٣: (مسلم) ١(

 .تأيب هريرة 
 {﴿:  كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعاىلرواه البخاري يف: تحديث أيب هريرة ) ٢(

 يف  ـ واللفظ له ـومسلم، )١٤٧٩(، برقم ]٢٧٣:البقرة[ ﴾¡ � ~
: كتاب الزكاة، باب املسكني الذي ال جيد غنى وال يفطن له فيتصدق عليه، برقم

)١٠٣٩.( 
كتاب الضحايا، باب يف السنن الكربى  رواه البيهقي يف ب حديث ابن عباس) ٣(

صحيح : وينظر ،)١٩٦٦٨(، برقم  يمنع املضطر فضال إن كان عندهصاحب املال ال
 .»رجاله ثقات« :قال املنذري). ١١٢(، رقم باب ال يشبع دون جاره األدب املفرد
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ِهْم َوَتَراُمحِِهْم َوَتَعاُطِفِهمْ َمثَُل املُْؤِمنَِني ِىف «:  يقولغوكان   ، َتَوادِّ
َهِر ، إَِذا اْشتََكى ِمنُْه ُعْضوٌ ،َسدِ َمثَُل اجلَ   َتَداَعى لَُه َسائُِر اَجلَسِد بِالسَّ

ىحلُ َوا  . رواه البخاري ومسلم»مَّ
§ © § © § 

                                                 
البخاري يف كتاب األدب، باب رمحة الناس  رواه :ب النعامن بن بشريحديث  )١(

 والصلة واآلداب، باب  يف كتاب الرب ـواللفظ له  ـمسلمو ،)٦٠١١(والبهائم، برقم 
 ).٢٥٨٦(تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم 
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غ 
نا ل الناس مواساًة ألصحابه بذلك كله، قال  أعظَم غقد كان نبيُّ
مةُ   أعظَم الناس صدقًة بام ملكت غكان « : ـرمحه اهللا  ـابُن القيم العالَّ

ه، وكان ال يسأُله ايُده، وكان ال يستكثِر شيئً   أعطاه هللاَِّ تعاىل، وال يستِقلُّ
، وكان عطاؤه عطاء َمْن ا كان أو كثريً  عنده إال أعطاه، قليًال اأحٌد شيئً 

خياُف الفقر، وكان العطاُء والصدقُة أحبَّ شىٍء إليه، وكان ُرسوُره  ال
وفرُحه بام يعطيه أعظَم من رسور اآلِخِذ بام يأخذه، وكان أجوَد الناس 

يح املرسلة  .باخلري، يمينه كالرِّ
وكان إذا َعَرَض له ُحمتاٌج، آثره عىل نفسه، تارًة بطعامه، وتارًة 

ع ىف أص،بلباسه ناف عطائه وصدقته، فتارًة باهلبة، وتارًة  وكان ُينوِّ
البائَع الثمَن  يء ثم ُيعطبالصدقة، وتارًة باهلدية، وتارًة برشاِء اليش

لعَة مجيعً  دُّ أكثر ، وتارة كان يقرتُض الشَئ، فَري ، كام فعَل ببعري جابراوالسِّ
ة،  أكثَر من ثمنه، ويقبُل اهلديَّ يء، فيعط اليشيمنه، وأفضل وأكرب، ويشرت

ًعا يفوُيكايف  ُرضوب الصدقة ُء عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطًفا وتنوُّ
 .»واإلحسان بكل ممكن

 ل  عىل صفة اجلود منذ نشأ، فقد قالت له خدجيةغومل يزل 
                                                 

 غ، حني اشرتى النبي )١٤٦٦(، ومسلم )٢٠٩٧(كام ىف حديث جابر عند البخاري ) ١(
 عليه  وردَّ ، الثمَن جلابرغ غزاها، ثم ملا رجع املدينة، أعطى النبُي منه مجَله ىف غزوةٍ 

َلَك  ُخْذ  «:، وقالمجَله  . »َثَمنُهُ  َوَلَك  ،َمجَ
 . خمتًرصا)٢٢-٢/٢١( زاد املعاد ىف هدي خري العباد) ٢(
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ُلوِين  «:حني أُوحَي إليه أوَل مرة، فرجع يرجُف فؤاُده فقال ُلوِين َزمِّ ، »َزمِّ
ُلوُه َحتَّى َذَهَب  َها اخلََربَ َفَزمَّ ْوُع، َفَقاَل ِخلَِدَجيَة، َوَأْخَربَ لََقْد َخِشيُت «: َعنُْه الرَّ

 إِنََّك َلتَِصُل ؛ أََبًدا َما ُخيِْزيَك اهللاُ َواهللا،َكال:  َفَقاَلْت َخِدَجيةُ ،»َعَىل َنْفِيس 
يَْف، َوتُ  ، َوَتْكِسُب املَْعُدوَم، َوَتْقِري الضَّ ِمُل الَكلَّ ِحَم، َوَحتْ ِعُني َعَىل الرَّ

 بعد البعثة، غ ثم تزايدت هذه اخلصال فيه ، رواه الشيخانَنَواِئِب احلَقِّ 
 .وتضاعفت أضعاًفا كثرية

 َأْحَسَن غ اهللاَكاَن َرُسوُل :  قالتويف الصحيحني عن أنس 
 .النَّاِس، َوَكاَن َأْجَوَد النَّاِس، َوَكاَن َأْشَجَع النَّاسِ 

يف صحيحه من حديث سهل  ـ رمحه اهللاـ ُي  وأخرَج اإلماُم البخار
 فلبسها وهو حمتاٌج إليها، غ أنَّ شملًة أُهديت للنبيِّ تبن سعد 

اُه لَما َأْحَسنَْت، َسأَ  : فالَمه الناُس، وقالوا،فسأله إياها رجٌل فأعطاه تََها إِيَّ
ُجُل  َيُردُّ َساِئًال َال َوَقْد َعَرْفَت َأنَُّه   لِتَُكوَن إالَّ تَُها ل َما َسأَ َواهللا: ، َفَقاَل الرَّ
 . َفَكاَنْت َكَفنَهُ :َقاَل َسْهٌل  .َكَفنِي َيْوَم َأُموُت 

ـهُ يَمُّ هو ال    من أي النـواحي أتيتَ
 

  لُهْ احِ واجلوُد َس  ،تُُه املعروففُلجَّ  
 

ـهتعوَّ  ـَو انَّ   َد بسَط الَكفِّ حتى لَ
 

ــبضٍ   ــا بق ــهْ ،ثناَه ــُه أناِمُل    مل جتب
 

                                                 
 ومسلم يف كتاب اإليامن، باب بدء ،)٣(رواه البخاري يف كتاب بدء الوحي، برقم ) ١(

 .ل ، كالمها عن عائشة)١٠٦(، برقم غالوحي إىل رسول اهللا 
 وما يكره من البخل، برقم ،رواه البخاري يف كتاب األدب، باب حسن اخللق والسخاء) ٢(

 وتقدمه للحرب، برقم غشجاعة النبي  ومسلم يف كتاب الفضائل، باب يف، )٦٠٣٣(
)٢٣٠٧.( 

 ). ٢٠٩٣(رواه البخاري يف كتاب البيوع، باب ذكر النساج، برقم ) ٣(
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ـِه غُري ُروِحـهِ ولْو ملْ يكْن ىف    كفِّ
 

ـ،جلـاَد هبـا     اهللاَ سـائُِلهْ ِق  فليتَّ
 

َرشُّ  «: ُيضيُِّف الفقراء ويدعو إىل إضافتهم، وكان يقولغكان 
ا األَْغنِيَاءلالطََّعاِم َطَعاُم ا ُك ا،ُ َولِيَمِة، ُيْدَعى َهلَ  رواه ،»ُفَقَراءُ ل َوُيْرتَ

 .الشيخان
يَْذَهْب بِثَالٍِث، َوَمْن َكاَن لنَْدُه َطَعاُم اْثنَْنيِ فَ َمْن َكاَن عِ « :وقال يوًما

 .»َساِدسٍ  أَوْ  يَْذَهْب بَِخاِمٍس،لِعنَْدُه َطَعاُم َأْرَبَعٍة فَ 
ثَالََثٍة َواْنَطَلَق : ب قال عبُد الرمحن بن أيب بكر َوَأنَّ َأَبا َبْكٍر َجاَء بِ

ةٍ غالنَّبِيُّ   . بخاري ومسلم، رواه ال احلديَث ...، بَِعَرشَ
 َخاِدُمهُ  أََحَدُكمْ  َأَتى إَِذا «: قالغ عن النبي تعن أيب هريرَة و
ْ  َفإِنْ  ،بِطََعاِمهِ  ، َأوْ  أُْكَلةً  هُ ليُنَاوِ لفَ  َمَعهُ  ُجيْلِْسهُ  َمل  َفإِنَّهُ  ؛لُْقَمتَْنيِ  أَوْ  لُْقَمةً  أَوْ  أُْكَلتَْنيِ

هُ  َوِيلَ   .، رواه الشيخان»َوِعالََجهُ  َحرَّ
                                                 

 . )٣/٢٩(  متامديوان أيب) ١(
عوة فقد عىص اهللا  يف كتاب النكاح، باب من ترك الد ـواللفظ له ـ رواه البخاري) ٢(

 ومسلم يف كتاب النكاح، باب األمر بإجابة الداعي إىل ،)٥١٧٧(ورسوله، برقم 
 .ت، كالمها عن أيب هريرة )١٤٣٢(دعوة، برقم 

 ،)٣٥٨١(، برقم عالمات النبوة قبل اإلسالم، باب املناقبرواه البخاري يف كتاب ) ٣(
 ).٢٠٥٧(ره، برقم ومسلم يف كتاب األرشبة، باب إكرام الضيف وفضل إيثا

، )٥٤٦٠(اب األكل مع اخلادم، برقم  يف كتاب األطعمة، ب ـواللفظ له ـ رواه البخاري) ٤(
فه ما  ومسلم يف كتاب األيامن، باب إطعام املْملوك ممَّا يأكل وإِلباسه ممَّا يلبس وال يكلِّ

 ). ١٦٦٣(يْغلِبه، برقم 
ُه َوِيلَ ِعَالَجه«: غقوله  ه ودخانهالطع: أي«: »َفإِنَّ  ام عند حتصيل آالته، وحتمل مشقة حرِّ

 عىل صحيح البخاري حاشية السندي،»عند الطبخ، وتعلقت به نفُسه، وشمَّ رائحَته
)٢/٣٩(. 
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 َفبََعَث غ َأَتى النَّبِيَّ  أنَّ َرُجًال ترَة ييب هريف الصحيحني عن أو
، أَْو « :غ اُء، َفَقاَل َرُسوُل اهللاملَ  اإالَّ َما َمَعنَا : نَ لإَِىل نَِساِئِه، َفقُ  َمْن َيُضمُّ
: ِه، َفَقاَل َأَنا، َفاْنَطَلَق بِِه إَِىل اْمَرَأتِ : َفَقاَل َرُجٌل ِمَن األَْنَصارِ ، »؟ُيِضيُف َهَذا

:  َفَقاَل ، ُقوُت ِصبْيَاِين إالَّ َما ِعنَْدَنا : َفَقاَلْت . غ َأْكِرِمي َضيَْف َرُسوِل اهللا
ِمي ِصبْيَاَنِك إَِذا َأَراُدوا َعَشاءً  اَجِك، َوَنوِّ ِئي طََعاَمِك، َوَأْصبِِحي ِرسَ  ،َهيِّ

َمْت  اَجَها، َوَنوَّ َا َفَهيََّأْت َطَعاَمَها، َوَأْصبََحْت ِرسَ يَاَهنَا، ُثمَّ َقاَمْت َكَأهنَّ  ِصبْ
، َفَلامَّ  َُام َيْأُكالَِن، َفبَاَتا َطاِوَيْنيِ اَجَها َفَأْطَفَأْتُه، َفَجَعالَ ُيِرَيانِِه َأهنَّ ُتْصِلُح ِرسَ

 اللَّيَْلَة، َأْو َعِجَب ِمْن َضِحَك اهللاُ «:، َفَقاَل غ َأْصبََح َغَدا إَِىل َرُسوِل اهللا
Î﴿ اهللاُ ، َفَأْنَزَل »َفَعالُِكَام   Í Ì  Ë  Ê  É  Ò  Ñ  ÐÏ

× Ö  Õ  Ô Ó﴾ ]٩:احلرش[. 
 A @ ? < = > ; : 9﴿، ه هللا ويف اهللا كلُّ غه كان ُجودُ 

B﴾ ]فكان يبذُل املاَل إما لفقري أو حمتاج، أو ُينفقه يف سبيل ،]٩:اإلنسان 
ُف به عىل اإلسالم ممْن يتقوى اإلسالُم بإسالمه، فعن أ نس اهللا، أو يتألَّ

:  َأْعَطاُه، َقاَل إالَّ  َعَىل اِإلْسالَِم َشيْئًا غ اهللاَما ُسِئَل َرُسوُل :  أنه قالت
َيا َقْوِم َأْسِلُموا، :  َفَقاَل ،َفَجاَءُه َرُجٌل َفَأْعَطاُه َغنًَام َبْنيَ َجبََلْنيِ َفَرَجَع إَِىل َقْوِمهِ 

ًدا ُيْعطِي َعَطاًء  َشى اَال َفإِنَّ ُحمَمَّ  .ةَ َفاقَ ل َخيْ
                                                 

 É Ê Ë﴿ب  يف كتاب مناقب األنصار، با ـ واللفظ له ـرواه البخاري) ١(
Ì Ï Î Í﴾ ، ومسلم كتاب األرشبة، باب إكرام الضيف ،)٣٧٩٨(برقم 

 ).٢٠٥٤(ثاره، برقم وفضل إي
ال، وكثرة :  شيئا فقالغئل رسول اهللا رواه مسلم يف كتاب الفضائل، باب ما ُس ) ٣(، )٢(

 ).٢٣١٢(عطائه، برقم 
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ُجُل َليُْسِلُم َما ُيِريُد : ت قال أنس ويف روايةٍ  ْنيَا، إالَّ إِْن َكاَن الرَّ  الدُّ
ْنيَا َوَما َعَليَْها ِه ِمَن الدُّ ، رواه َفَام ُيْسِلُم َحتَّى َيُكوَن اِإلْسالَُم َأَحبَّ إَِليْ

 .مسلم
 غ  اهللا َلَقْد َأْعَطاِين َرُسوُل َواهللا:  قالتوعن صفوان بن أمية 

ُه ألََحبُّ النَّاِس  ، َفَام َبِرَح ُيْعطِينِي َحتَّى إِنَّ ُه ألَْبَغُض النَّاِس إَِيلَّ َما َأْعَطاِين َوإِنَّ
 .، رواه مسلمإَِيلَّ 

مةُ قال    سبٌب  الشاكرونَ واألغنياءُ « : ـ رمحه اهللا ـ ابُن القيمالعالَّ
  عليهم، واإلحسانِ لصدقةِ اهم باهم إيَّ  لتقويتِ ؛ الصابرين الفقراءِ لطاعةِ 

 .»همهم عىل طاعتِ عليهم، وإعانتِ 
§ © § © § 

                                                 
 
ال، وكثرة عطائه، : شيئا فقالغرواه مسلم يف كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول اهللا ) ٢(

  ).٢٣١٣(برقم 
  .)٤٨٥:ص(،  عدة الصابرين وذخرية الشاكرين)٣(
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ي 

 هذا اخللَق الكريَم، وآثروا عىل أنفسهم غَل أصحاُب النبي لقد متثَّ 
هم خيرج إىل السوق، فيحمل عىل  بل كان أحدُ ،مع ما هبم من اخلصاصة

 تيِّ سعوٍد األنصارِيب م فعن أ،كتسب ما يتصدق بهه باألجرة ليظهر
وِق غ َكاَن َرُسوُل اهللا: قال َدَقِة، اْنَطَلَق َأَحُدَنا إَِىل السُّ  إَِذا َأَمَر بِالصَّ

 .، رواه البخاري ومسلمدَّ ، َفيُِصيُب املُ َفيَُحاِمُل 
: ال قغ أنَّ النبي تعن أيب موسى األشعري يف الصحيحني و

ْ َجيِْد؟ َقاَل : ، َقاُلوا»َعَىل ُكلِّ ُمْسلٍِم َصَدَقةٌ « َفيَْعَمُل بِيََدْيِه، َفيَنَْفُع «: َفإِْن َمل
ُق  َفيُِعُني َذا اَحلاَجِة «: ؟ َقاَل لَفإِْن َملْ َيْستَطِْع، َأْو َملْ َيْفعَ : ، َقاُلوا»َنْفَسُه َوَيتََصدَّ

ْ َيْفعَ : ، َقاُلوا»ُهوَف لاملَ  ، أَْو َقاَل بِاخلَ َفيَأُْمُر بِا«: ؟ َقاَل لَفإِْن َمل ، »ْعُروِف ملَ ْريِ
ُه لَُه َصَدَقة«: ؟ َقاَل لَفإِْن َملْ َيْفعَ : َقاَل  ؛ َفإِنَّ ِّ  . » ٌَفيُْمِسُك َعِن الرشَّ

 I J K L M﴿ أولئك هم املؤمنون حًقا
                                                 

 أي: »ُل حامِ فيُ « :قوله: )٤/٥٦٩(فتح الباري   يف ـرمحه اهللا ـ قال احلافظ ابن حجر) ١(
 ،طعام نمِ  دٌّ مُ  وهي باألجرة املتاع حيمل أي: »املدُّ «ـ ب وقوله، باألجرة حيمل أن يطلب

 ةَ واألجر ،أحدمها نمِ  َل مْ احلَ  أنَّ   ـهنا ـ واملراد ،اثنني بني تكون وهي ،مفاعلة واملحاملة
  .واملزارعة كاملساقاة اآلخر نمِ 

 مسلمو، )١٤١٦ (، برقمكتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق مترة يف البخاريرواه ) ٢(
  ).١٠١٨(برقم ، كتاب الزكاة، باب احلمل بأجرة يتصدق هبايف 

ومسلم يف ، )٦٠٢٢( برقم صدقة، معروف  رواه البخاري يف كتاب األدب، باب كل)٣(
 ).١٠٠٨(اة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف، رقم كتاب الزك
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N O P Q R TS U V W X Y Z 
 .]٤-٣:األنفال[ ﴾]

 ،ِصحِة إيامهنم بصدقاهتم العظيمة عىل ي  الصحابةُ لقد برهنَ 
 ، ـ جيش العرسةـ كامًال  جيهز جيًشا ت  فهذا عثامنُ ،وأُعطياهتم اجلزيلة

 .هه كلِّ  فجاء باملِ ت وأما أبو بكٍر ،ه مالِ  يأيت بنصِف توعمُر 
 َيْوًما َأْن غ اهللاَأَمَرَنا َرُسوُل :  قالت بن اخلطاب عمرَ فعن 

َق  يَْوَم َأْسبُِق َأَبا َبْكٍر، إِْن َسبَْقتُُه لا: ُت ل، َفقُ ي ِعنْدِ َك َماًال  َفَواَفَق َذلِ ،َنتََصدَّ
َت ألَْهلَِك «: غ اهللا، َفَقاَل َرُسوُل َيْوًما؛ َفِجئُْت بِنِْصِف َماِيل   »؟َما َأْبَقيْ

 اهللا بُِكلِّ َما ِعنَْدُه، َفَقاَل َلُه َرُسوُل تَوَأَتى َأُبو َبْكٍر : َقاَل . ِمثَْلهُ : ُت لقُ 
َ َوَرُسوَلهُ :  َقاَل »؟َما َأْبَقيَْت ألَْهلَِك « :غ  ُأَسابُِقَك َال : ُت لقُ . َأْبَقيُْت َهلُُم اهللاَّ

 .ٍء َأَبًداإَِىل َيشْ 
   ال قعباَن من لـبنٍ تلك املكارمُ 

 

  شيبا بامٍء فعـادا بعـُد أبـواال 
 

هم ، فكانوا كام وصف املعىلَّ  الِقْدُح يف املواساةِ  ي للصحابةو
                                                 

يعني  ـ أََلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّهُ :  قوَلهتيف صحيحه من حديث عثامن  روى البخاري) ١(
نَّةُ «:  َقاَل  ـغرسوَل اهللا  ِة َفَلُه اْجلَ َز َجْيَش اْلُعْرسَ ْم،»َمْن َجهَّ ْزُهتُ ،  كتاب الوصايا، َفَجهَّ

  ).٢٧٧٨(باب إذا وقف أرضا، أو بئرا واشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني، رقم 
، والرتمذي يف مناقب أيب بكر )١٦٧٨ (، باب، برقم أبو داود يف كتاب الزكاةاهرو) ٢(

  .»حسن«:  قال األلباين،)٣٦٧٥ (ب الصديق وعمر
 قال ،ن ذي يزنالبيت من قصيدة أليب الصلت بن ربيعة الثقفي، يمدح هبا سيف ب) ٣(

 أي اجلعدي، ،ترويه بنو عامر للنابغة«: )١/١٨٣ (املزهر يف علوم اللغةالسيوطي يف 
  .»والرواة ُجممعون أنَّ أبا الصلت قاله

ب نصله«: )٢/٣٩٤(قال يف الصحاح ) ٤(   .»الِقْدُح بالكرس، السهم قبل أن ُيراَش وُيركَّ

 



 

 

٣٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

+ ! " #$ % & ' ) (﴿:  وعالم جلَّ رهبُّ   *﴾ 
نََام َنْحُن ِيف َسَفٍر َمَع : قال ت يِّ رِ  سعيد اخلدعن أيبو، ]٢٩:الفتح[ َبيْ

ُه َيِمينًا :  ِإْذ َجاَء َرُجٌل َعَىل َراِحَلٍة َلُه، َقاَل غالنَِّبيِّ  ُف َبَرصَ َفَجَعَل َيْرصِ
َيُعْد بِِه َعَىل ل فَ  َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهرٍ َمنْ  «:غ اهللا، َفَقاَل َرُسوُل َوِشَامًال 

 ،» َزاَد َلهُ َال يَُعْد بِِه َعَىل َمْن ل َوَمْن َكاَن لَُه َفْضٌل ِمْن َزاٍد فَ ، َظْهَر لَهُ َال َمْن 
ُه ملَ َفَذَكَر ِمْن َأْصنَاِف ا: َقاَل    َحقَّ ألََحٍد ِمنَّا يفَال اِل َما َذَكَر، َحتَّى َرَأْينَا َأنَّ

 .َفْضلٍ 
احلَثُّ َعَىل : ِديِث ِيف َهَذا احلَ « : ـرمحه اهللا ـ النووياإلماُم قال 

َدَقِة َواجلُ  ْفَقِة َواألَْصَحاِب ِ، َواالْعتِنَاِء وِد َواملُ الصَّ َواَساِة َواِإلْحَساِن إَِىل الرُّ
ْحتَاج، َوَأنَُّه  املُ ْوِم َأْصَحاَبه بُِمَواَساةقَ لَوَأْمُر َكبِِري ا. بَِمَصالِِح األَْصَحاِب 
ِضِه لِ ملُيْكتََفى ِيف َحاَجة ا َعَطاِء، َوَتْعِريضه ِمْن َغْري ُسَؤال، َوَهَذا لْحتَاج بِتََعرُّ

ف َبَرصه«: َمْعنَى َقْوله ٍء َيْدَفع بِِه َحاَجته: أَْي  »َفَجَعَل َيْرصِ ًضا لَِيشْ  .ُمتََعرِّ
دَ : َوفِيهِ  بِيل، َوالصَّ َقة َعَليِْه إَِذا َكاَن ُحمْتَاًجا، َوإِْن َكاَن َلُه ُمَواَساة اِْبن السَّ

ا ِيف َوَطنه، َوِهلََذا ُيْعطَ  َكاة ِيف َراِحَلة، َوَعَليِْه ثِيَاب، أَْو َكاَن ُموِرسً ى ِمْن الزَّ
 .» َأْعَلمال، َواهللاَهِذِه احلَ 

 إلخواهنم، ما  ـ رضوان اهللا عليهم ـومن صور مواساة الصحابة
َ غ َأنَّ النَّبِيَّ تي عْن َسَلَمَة ْبِن األَْكَوِع رواه البخار  أُِيتَ بَِجنَاَزٍة لِيَُصيلِّ
، َفَصىلَّ َعَليِْه ُثمَّ ُأِيتَ بَِجنَاَزٍة َال : َقاُلوا ،»؟ َعَليِْه ِمْن َدْينٍ لهَ « :َعَليَْها، َفَقاَل 

                                                 
  .)٧/١١ (عون املعبود ،اِضل َعْن َحاَجتهَ َمْرَكب فَ : َأْي : »َفْضُل َظْهرٍ  «:غقوله ) ١(
 ).٤٦١٤( ، برقمكتاب اللقطة، باب استحباب املواساة بفضول األموال يف مسلمرواه ) ٢(
 . ١٢/٢٥٩للنووي  رشح مسلم )٣(

 



 

 

تحفة المودود ٣٨
بفضل الصدقة والجود

َصلُّوا َعَىل «: َنَعْم، َقاَل : َقاُلوا » َعَليِْه َمْن َدْيٍن؟لهَ « :ُأْخَرى، َفَقاَل 
هِ ؛َعَيلَّ َدْينُُه َيا َرُسوَل اهللا:  َقاَل َأُبو َقتَاَدةَ ،»َصاِحبُِكمْ   . َفَصىلَّ َعَليْ

ْمحَِن ْبُن َعْوٍف، َوآَخى تٍس وعن أن نَا َعبُْد الرَّ  َأنَُّه َقاَل َقِدَم َعَليْ
نَُه َوَبْنيَ َسْعِد ْبنِ غ َرُسوُل اهللا بِيِع، َوكَ  َبيْ َقْد : اِل، َفَقاَل َسْعدٌ اَن َكثَِري املَ  الرَّ

نََك َشْطَرْيِن، َعِلَمِت األَْنَصاُر َأينِّ ِمْن َأْكثَِرَها َماًال  نِي َوَبيْ ، َسأَْقِسُم َماِيل َبيْ
ْجتََها ْت َتَزوَّ ُقَها، َحتَّى إَِذا َحلَّ   َفَقاَل ،َوِيل اْمَرَأَتاِن َفاْنظُْر َأْعَجبَُهَام إَِليَْك َفُأَطلِّ

ْمحَ  ُد الرَّ  .، رواه البخاري احلديث...، َلَك ِيف َأْهِلَك َباَرَك اهللاُ : نِ َعبْ
 ِمن تما رواه أبو موسى األشعري  ـ أيضا ـ ومن صور املواساة

إِنَّ األَْشَعِريَِّني  «: بقوله ـ رضوان اهللا عليهم ـ عىل الصحابةغثناء النبي 
ْم بِاملَِدينَةِ َغْزِو، َأْو قَ ل ِيف اإَِذا َأْرَمُلوا  َمجَُعوا َما َكاَن ِعنَْدُهْم ِيف ،لَّ َطَعاُم ِعيَاِهلِ

ِويَّةِ ،َثْوٍب َواِحدٍ   َفُهْم ِمنِّي َوَأَنا ، ُثمَّ اْقتََسُموُه َبيْنَُهْم ِيف إَِناٍء َواِحٍد بِالسَّ
  .، رواه الشيخان»ِمنُْهمْ 

 ،شعريني األ فضيلةُ :يف هذا احلديث« : ـرمحه اهللا ـ النووياإلماُم قال 
ها  مجعِ  وفضيلةُ ،زواد يف السفر األطِ ل خ وفضيلةُ ،يثار واملواساة اإلوفضيلةُ 

                                                 
ل عن ميت َدْينا فليس له أن يرجع يف البخاريرواه ) ١(  ، برقمكتاب الكفالة، باب من تكفَّ

)٢٢٩٥.( 
، برقم  بني املهاجرين واألنصارغكتاب مناقب األنصار، باب إخاء النبي   يفالبخاري) ٢(

)٣٧٨١.( 
 .)١٨٧:ص(، فتح الباري البن حجر، املقدمة، همزادُ  دَ فَ نَ  :أي »الغزو يف والُ أرمَ  «:قوله )٣(
  الرشكة يف الطعام والنهد والعروض، برقم، بابالرشكةكتاب  يف البخاريرواه ) ٤(

، برقم يالصحابة، باب من فضائل األشعريني تاب فضائل  ومسلم يف ك،)٢٤٨٦(
)٢٥٠٠.( 
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 .»مَس قْ  ثم يُ ها يف احلَرضِ تِ  عند قلَّ يف شٍئ 
 ال ألهنم ، يغبطون األغنياَء أهَل الدثوري بةكان فقراء الصحاو

دون ما  بل لكوهنم يتصدقون هبا وهم ال جي،يتمتعون بأمواهلم ويتنعمون
، غُفَقَراُء إَِىل النَّبِيِّ لَجاَء ا :ال قتَة عن أيب هريربه يتصدقون، ف

َرَجاِت ا: َفَقاُلوا ُثوِر ِمَن األَْمَواِل بِالدَّ ِقيِم، ملُعالَ َوالنَِّعيِم الَذَهَب َأْهُل الدُّ
، َوَيُصوُموَن َكَام َنُصوُم، َوَهلُْم َفْضٌل ِمْن أَ  وَن َكَام ُنَصيلِّ وَن ِهبَا ُيَصلُّ جُّ ْمَواٍل َحيُ

ُقونَ  ُثُكْم بِأَْمٍر إِْن أََخْذُتْم بِِه  «:َقاَل . َوَيْعتَِمُروَن، َوُجيَاِهُدوَن َوَيتََصدَّ أَالَ أَُحدِّ
ْ ُيْدِرْكُكْم أََحٌد َبْعَدُكْم، َوُكنْتُْم َخْريَ َمْن َأْنتُْم َبْنيَ  َأْدَرْكتُْم َمْن َسبََقُكْم، َوَمل

وَن َخ ! ؟ َمْن َعِمَل ِمثَْلهُ إالَّ َظْهَراَنيِْه  ُ َف ُكلِّ لُتَسبُِّحوَن، َوَحتَْمُدوَن، َوُتَكربِّ
ةٍ  ُنَسبُِّح َثالًَثا َوَثالَثَِني، : َفاْختََلْفنَا َبيْنَنَا، َفَقاَل َبْعُضنَا، »َثالًَثا َوَثالَثِنيَ  َصالَ

ُ َأْرَبًعا َوَثالَ  ِه، َفَقاَل َوَنْحَمُد َثالًَثا َوَثالَثَِني، َوُنَكربِّ  :َتُقوُل : ثَِني، َفَرَجْعُت إَِليْ
 َحتَّى َيُكوَن ِمنُْهنَّ ُكلِِّهنَّ َثالًَثا ، أَْكَربُ  َواَحلْمُد هللاِِ َواهللاُ ُسبَْحاَن اهللا«

  .، رواه البخاري ومسلم  »َوَثالَثِنيَ 
 أرسَع الناس استجابًة ألمر اهللا ورسوله ي كان الصحابةُ ولقد 
فقد كانوا ِمْن أحرِص ! ال َجرمَ . لدعوُة لإلنفاق والتَّصدقإذا جاءهتم ا

 ِمن أبواِب  الناس إليه، يرضبون يف كِل باٍب بِق الناس عىل اخلِري كله، وأس
َمْن « :غ اهللاَقاَل َرُسوُل :  قالتريرة عن أيب هف،  راجح بسهمٍ اخلري

                                                 
 .١٦/٦٢: رشح مسلم )١(
كتاب  يف مسلمو ،)٨٤٣ (، برقمكتاب األذان، باب الذكر بعد الصالة يف البخاريرواه ) ٢(

 ، برقماستحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته املساجد ومواضع الصالة، باب
)٥٩٥.(  

 



 

 

تحفة المودود ٤٠
بفضل الصدقة والجود

يَْوَم لَفَمْن َتبَِع ِمنُْكُم ا «:َقاَل . َناأَ : ، َقاَل َأُبو َبْكرٍ »يَْوَم َصائًِام؟لَأْصبََح ِمنُْكُم ا
َقاَل  ،»يَْوَم ِمْسكِينًا؟لَفَمْن َأْطَعَم ِمنُْكُم ا «:َقاَل . َأَنا: ، َقاَل َأُبو َبْكرٍ »؟َجنَاَزةً 

َفَقاَل . َأَنا: َقاَل َأُبو َبْكرٍ . »يَْوَم َمِريًضا؟لَفَمْن َعاَد ِمنُْكُم ا «:َقاَل . َأَنا: َأُبو َبْكرٍ 
 .، رواه مسلم»نَّةَ  َدَخَل اجلَ إالَّ َن ِىف اْمِرٍئ َما اْجتََمعْ « :غ اهللاُسوُل رَ 

 جيودون بأفضِل أمواهلم، وأْنَفِسها وأحبِّها إليهم، ي وها هم
 ِدينَِة َماًال ملَ َحَة َأْكثََر األَْنَصاِر بِالَكاَن َأُبو طَ :  قالتفعن أنس بن مالك 

َحاءَ ِمْن َنْخٍل، َوَكاَن َأَحبُّ  ِه َبْريُ ْسِجِد، َوَكاَن ملَ  َوَكاَنْت ُمْستَْقبَِلَة ا، َأْمَوالِِه إَِليْ
ُب ِمْن َماٍء فِيَها طَيٍِّب غ َرُسوُل اهللا َفَلامَّ ُأْنِزَلْت : َقاَل َأَنٌس . َيْدُخُلَها، َوَيْرشَ
" # $ % & '﴿ َهِذِه اآلَيةُ  ، َقاَم َأُبو ]٩٢: آل عمران[ ﴾! 

  ـَتبَاَرَك َوَتَعاَىل  ـ إِنَّ اهللاَ ! َيا َرُسوَل اهللا:  َفَقاَل غ وِل اهللاَحَة إَِىل َرُس لطَ 
َحاُء، َوإِنَّ َأَحبَّ َأْمَواِيل إَِيلَّ َبْريُ  ﴾! " # $ % & '﴿: َيُقوُل 

َا َصَدَقٌة ِهللاِ َها َوُذْخَرَها ِعنَْد اهللاَوإِهنَّ  َحيُْث ، َفَضْعَها َيا َرُسوَل اهللا، َأْرُجو بِرَّ
، َذلَِك َماٌل َرابٌِح، َذلَِك َماٌل بْخ « :غ َفَقاَل َرُسوُل اهللا: َقاَل . َأَراَك اهللاُ

َفَقاَل َأُبو ، »َت، َوإِينِّ أََرى أَْن َجتَْعَلَها ِيف األَْقَربِنيَ لَرابٌِح، َوَقْد َسِمْعُت َما قُ 
هِ َحَة ل، َفَقَسَمَها َأُبو طَ َأْفَعُل َيا َرُسوَل اهللا: َحةَ لطَ  ، رواه ِيف أََقاِربِِه َوَبنِي َعمِّ

 .البخاري ومسلم
                                                 

 برقم ،تاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبى بكر الصديق كت يف مسلمرواه ) ١(
)١٠٢٨(. 

َىض باليشء، ومعناها تعظيم األمر وَتْفِخيُمه: َبٍخ  )٢( النهاية  ،هي كلمة تقال عند املدح والرِّ
  .)٦٤:ص(، يف غريب احلديث

 يفمسلم و، )١٤٦١ (برقم ،الزكاة عىل األقارب كتاب الزكاة، باب يف البخاريرواه ) ٣(
 ).٩٩٨ (، برقم باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني،كتاب الزكاة

 



 

 

٤١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 غَأَصاَب ُعَمُر بَِخيَْربَ َأْرًضا، َفَأَتى النبَي :  قالب وعِن ابِن عمرَ 
ْ أُِصْب َماًال : َفَقاَل   : َقطُّ َأْنَفَس ِمنُْه، َفَكيَْف َتْأُمُرِين بِِه؟ َقاَل َأَصبُْت َأْرًضا َمل

َت َحبَّْسَت أَ « ْقَت ِهبَاإِْن ِشئْ َق ُعَمُر أَنَُّه  ،»ْصَلَها َوَتَصدَّ  ُيبَاُع َأْصُلَها، َال َفتََصدَّ
َقاِب، َوِيف َسبِيِل اهللالُفَقَراِء َوالَوالَ ُيوَهُب، َوالَ ُيوَرُث، ِيف ا ، ُقْرَبى َوالرِّ

بِيِل، َوالَ ُجنَاَح َعَىل َمْن َولِيََها َأْن َيْأُكَل  يِْف، َواْبِن السَّ ْعُروِف، ملَ ِمنَْها بِاَوالضَّ
ٍل فِيه  .، رواه الشيخانَأْو ُيطِْعَم َصِديًقا َغْريَ ُمتََموِّ

 َفَلُه َمْن َحَفَر ُروَمةَ  «:ال قغ وَل اهللاأنَّ رس تَن ثام عوعن
َز َجيَْش ا«: غ وَقاَل ، َفَحَفْرُهتَا، »نَّةُ اجلَ  ةِ لَمْن َجهَّ ، »نَّةُ  َفَلُه اجلَ ُعْرسَ

زْ   .، رواه البخاريُهتُمْ َفَجهَّ
! " # $ ﴿: ملا نزل قوُله تعاىل: قال ب وعن ابن عمر

ا  ذكرُت ما أعطاين اُهللا فلم أجد شيئً ،]٩٢:آل عمران[ ﴾% & '
ها، فلو أين أعوُد يف يشٍء جعلتُه هللا ن جاريٍة رومية فأعتقتُ أحبَّ إيلَّ مِ 

 .هالنكْحتُ 
                                                 

ومسلم يف ، )٢٧٧٢( برقم باب الوقف كيف يكتب؟ كتاب الوصايا، يف البخاري رواه )١(
 ).١٦٣٢(كتاب الوصية، باب الوقف، برقم 

اية يف غريب  النه.وسبَّلها ت عثامنُ  اْشَرتاها ،باملدينة بئرٌ : الراء بضم هي  ـةومَ رُ  بئر )٢(
 .)٣٨٤:ص(احلديث، 

 .)٢٤٢:ص(فتح الباري املقدمة، ، إليها السفر ملشقة ؛بذلك سميت ،تبوك غزوة وهي )٣(
 واشَرتط لنفسه مثل ِدالء ،كتاب الوصايا، باب إَذا وَقف َأرضا، أو بئرا يف البخاري رواه )٤(

 .)٢٧٧٨(، برقم املسلِمني
 .)٢/٧٤(تفسري ابن كثري ) ٥(

 



 

 

تحفة المودود ٤٢
بفضل الصدقة والجود

يا : ، فقالومةٍ  خمطُ  بناقةٍ جٌل  رَ جاءَ :  قالتعن ابن مسعود و
ِقيَاَمِة َسبُْعِامَئِة َناَقٍة للََك ِهبَا َيْوَم ا« :غ  فقاَل ، اهللارسول اهللا، هذه يف سبيلِ 

، رواه »لتأتَني يوَم القيامِة بسبِعامئِة ناقة خمطومةٍ «أو ،»ُكلَُّها َخمْطُوَمةٌ 
 .مسلم

واقُف وللنساء الصاحلاِت، مَن املؤمنات القانتاِت مَع الصدقة م
وأحواُل، رضْبَن فيها أروع املُثُل يف البذل والسخاء، واجلود والعطاء، فلله 

 .درهنَّ من ُفْضليات، َزامحَن الرجاَل يف املكُرمات
يقةِ  دِّ يق، أمِّ  بنِت ودونكم خُرب الصِّ دِّ ،  الزكيةِ  املؤمنني، الطاهرةِ  الصِّ

، فام تأخرت  سريُهتا تنضُح باإلنفاق يف وجوه الرب واخلري،ل عائشةَ 
رمحه ـ الذهبي اإلماُم  يقول ،اا، وال أمسكت عن معروٍف يدً عن بذٍل يومً 

 وهلا يف ،مْن أكرم أهل زماهنا ـ  عائشة ـ املؤمننيكانت أمُّ  «:يف السري ـ اهللا
أهنا َأْعتََقْت ِىف َنْذٍر هلا َأْرَبِعَني َرَقبًَة،   وعند البخاري،»السخاء أخبار

لَّ ُدُموُعَها ِمخَاَرَهاي فتَبْكِ ؛ َنْذَرَها َبْعَد َذلَِك وَكاَنْت َتْذُكرُ   . َحتَّى َتبُ
بعث مرًة إىل عائشة  تأنَّ معاويَة  ـ رمحه اهللا ـ وأخرج أبو نعيم

:  وعن أم ذرة قالت،هاقتْ ت حتى فرَّ  ما أمَس  بامئِة ألف درهٍم، فواهللاِ ل
                                                 

 .)١٨٩٢ (، برقمكتاب اإلمارة، باب فضل الصدقة ىف سبيل اهللا يف سلممرواه ) ١(
 .زمامها: عليها خطامها؛ أي: أي: "ناقٌة خمطومةٍ " 

َثْت  ل َعائَِشةَ   َأنَّ :وفيه) ٢( َبْريِ  ْبنَ  اهللاِ َعْبدَ  َأنَّ  ُحدِّ  :َعائَِشةُ  َأْعَطْتهُ  َعَطاءٍ  َأوْ  َبْيٍع، ِيف  َقاَل  الزُّ
 ُهوَ  :َقاَلْت  ،َنَعمْ  :َقاُلوا ؟َهَذا َقاَل  َأُهوَ  :َفَقاَلْت  ،َعَلْيَها ألَْحُجَرنَّ  َأوْ  َعائَِشُة، َنيَّ َلَتنَْتهِ  َواهللاِ
مَ  َال  َأنْ  َنْذرٌ  َعَيلَّ  هللاِِ َبْريِ  اْبنَ  ُأَكلِّ كتاب اهلجرة، باب  يفالبخاري احلديَث، رواه .. .َأَبًدا الزُّ

 ).٦٠٧٥(، رقم األدب

 



 

 

٤٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ن مائة ألف، فدعت ، يكو بامل يف غرارتني الزبري إىل عائشةَ بعث ابنُ 
م يف الناس، فلام أمسْت، قالت هايت يا جارية : بطبق، فجعلت تقسِّ

يا أم املؤمنني، أما استطعِت أْن تشرتي لنا حلًام : فطوري، فقالت أم ذرة
 .عنِّفيني، لو أذكرتيني لفعلُت ال تُ :  قالت؟بدرهم

 فكانت من أكثر النساِء لوأما أمُّ املؤمنني زينب بنت جحش 
ْ أََر «:  قالتلعن عائشة ف، ) املساكنيأمِّ (قة حتى ُسميت بـ صد َوَمل

ا ِيف  ياْمَرَأًة َقطُّ َخْريً  َوأَْصَدَق َحِديثًا، َوأَْوَصَل ِن ِمْن َزْينََب، َوَأْتَقى هللاِِ  الدِّ
ِحِم َوَأْعَظَم َصَدَقًة، َوَأَشدَّ اْبتَِذاًال  بِِه ُق  َتَصدَّ يَعَمِل الَّذِ ل ا لِنَْفِسَها ِيف لِلرَّ

ُب بِِه إَِىل اهللا َفَكاَنْت «: قالت ل ، وعنها رواه مسلم» َتَعاَىل َوَتَقرَّ
ُق ؛َأْطَوَلنَا َيًدا َزْينَُب  َا َكاَنْت َتْعَمُل بِيَِدَها َوَتَصدَّ  .رواه مسلم ،» ألَهنَّ

§ © § © § 

                                                 
) ج(من اخليش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه، وهو أكرب من اجلوالق، وعاء : الغرارة) ١(

 .)٦٤٨:ص(، املعجم الوسيط. غرائر
 .)٢/١٨٧( سري أعالم النبالء )٢(
 .)٢٤٤٢ (برقم ،ل باب يف فضل عائشة ،كتاب الفضائل يف مسلم رواه) ٣(
 .)٢٤٥٢(، برقم ل باب يف فضل زينب ،كتاب الفضائل  يفمسلمرواه  )٤(

 



 

 

تحفة المودود ٤٤
بفضل الصدقة والجود

 
،  األخفياءِ  ِمن األسخياءِ  ـ رمحه اهللا ـك املبار اهللا بنُ عبدُ اإلماُم كان 

، وسُس رَ  إىل طَ  االختالِف  املبارك كثريَ  اهللا بنُ كان عبدُ  :ففي تاريخ بغداد
ه،  بحوائجِ  إليه ويقومُ  خيتلُف  يف خان، فكان شاٌب ةَ قَّ  الرَّ وكان ينزُل 

 ،الشاَب  ذلك  فلم يرَ  مرةً قةَ  اهللا الرَّ م عبدُ  فقدِ :، قال منه احلديَث ويسمعُ 
  سأَل قةِ  الرَّ ه ورجعَ ن غزوتِ  مِ فَل  فلام قَ ، يف النفريِ ال فخرَج ستعجِ  مُ وكانَ 

 بلغُ  وكم مَ : اهللا فقال عبدُ ،هبَ كِ  رَ نٍ يْ  لدَ ه حمبوٌس نَّ إ : فقالوا: قال،اِب عن الشَّ 
  عىل صاحِب لَّ  حتى دُ  يستقِيص ل فلم يز،رهم دِ  آالِف  عرشةُ : فقالوا؟هنِ يْ دَ 

ا ما  أحدً  ال خيربَ أنْ فه  وحلَّ ، درهم آالِف  له عرشةَ يال ووزنَ  فدعا به ل،املالِ 
 َج  وأدلَ ،ن احلبسِ  مِ جَل ج الرَّ رِ ْخ أ ف، إذا أصبحَت : وقال،ا اهللا حيً دام عبدُ 

 املبارك كان ها  اهللا بنُ  عبدُ : وقيل له،ن احلبسِ  الفتى مِ َج رِ ْخ أُ  ف، اهللاعبدُ 
 ه عىل مرحلتنيِ قَ ه فلحِ رِ  أثَ  الفتى يف فخرَج ؛ج وقد خرَ ،كَ رُ  وكان يذكُ ،هنا

 يا ، نعم: قال؟ مل أرك يف اخلان، أين كنت، يا فتى: فقال،ةِ قَ  الرَّ نَ  مِ أو ثالٍث 
 ؟كالِص  َخ  فكيف كان سبُب : قال،نٍ يْ ا بدَ  حمبوًس  كنُت ،أبا عبد الرمحن

                                                 
 الشام بثغور مدينة:  ـ بفتح أولِه وثانيه ـ»َطَرُسوس«): ٤/٢٨معجم البلدان (ال يف ق) ١(

 ،الراء بسكون »وسَطْرُس « :تقول العامةُ و .، انتهىالروم وبالد وحلب أنطاكية بني
 .هافتحُ  والصواب

قَّةُ «)٢( امَ  عليها املاءُ  َينَْبِسطُ  ،وادٍ  َجنِْب  إىل أْرضٍ  ُكلُّ : »الرَّ ، ِرقاٌق : ج ،َيْنِضُب  ثم اَملدِّ  أيَّ
 . )٨٨٧:ص(القاموس املحيط، 

حاح، ، دقالفنْ أو لزُ النُّ :»اخلَانُ «و : )١٠/٣١٩(، ويف لسان العرب )٨١:ص(خمتار الصِّ
دُق  رُق  يف يكون مما الناس ينزهلا التي اخلانات هذه من  ٌانَخ  الشام َأهل بلغة والُفنْ  الطُّ
 .واَملَدائن

 



 

 

٤٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 فقال ،ن احلبسِ  مِ جُت خرِ ه حتى أُ بعلم أ ومل ،ينِ يْ  دَ  فقَىض  جاء رجٌل :قال
 ِرب  فلم ُخي ،كنِ يْ  دَ ن قضاءِ  لك مِ َق  عىل ما وفَّ  امحد اهللاَ، يا فتى:له عبد اهللا

  . عبد اهللا إال بعد موِت  أحدً جُل ذلك الرَّ 
 اجتمع عليه ، احلجإذا كان وقُت  ـ رمحه اهللا ـ  املباركوكان ابنُ 

 : فيقول هلم،ك يا أبا عبد الرمحن نصحبُ : فيقولون مرون أهلِ ه مِ إخوانُ 
 ثم ،ا عليهَ ُل قفِ يُ و ها يف صندوٍق م فيجعلُ  نفقاِهت  فيأخذُ ،كماتِ وا نفقَ هاتُ 
هم مُ طعِ  ويُ ، عليهمُق نفِ  يُ  فال يزاُل ،ن مرو إىل بغدادرجهم مِ  وُخي ، هلمييكرت

 ملِ ك وأيٍّ  زِ ن بغداد بأحسنِ جهم مِ رِ  ثم ُخي ، احللواءِ  وأطيَب ، الطعامِ أطيَب 
 قال لكل ،صاروا إىل املدينةِ فإذا ، غ  الرسولِ  حتى يصلوا إىل مدينةِ مروءةِ 

 : فيقول؟هافِ رَ ن طُ  مِ ن املدينةِ  هلم مِ َي  تشرتك أنْ  ما أمروك عيالُ :رجل منهم
ا وْ  وقَض ، فإذا وصلوا إىل مكة،جهم إىل مكةَ رِ  ثم ُخي ، هلمي فيشرت،كذا

 ن متاعِ  هلم مِ َي  تشرتك أنْ  ما أمروك عيالُ : منهم واحدٍ  قال لكلِّ ،همحجَّ 
ق نفِ  يُ  فال يزاُل ،ن مكةَ رجهم مِ  ثم ُخي ، هلمي فيشرت،ا وكذا كذ: فيقول؟مكةَ 

م  أبواَهب َص صَّ و َج رْ  إىل مَ  فإذا وصَل ،ورْ  يصريوا إىل مَ نْ أعليهم إىل 
 فإذا أكلوا ،م وكساهُ  هلم وليمةً  أيام صنعَ  فإذا كان بعد ثالثةِ ،همورَ ودُ 

 ه بعد أن كتَب تَ  منهم ُرصَّ  رجلٍ  إىل كلِّ ه ودفعَ  ففتحَ  دعا بالصندوِق ،واوُرسُّ 
 ،ها دعوةً  سافرَ رةٍ فْ  َس  آخرَ َل نه عمِ أه  أخربين خادمُ : قال أيب.هعليها اسمَ 

                                                 
 .)٣٩٧-١١/٣٩٦( تاريخ بغداد )١(
 إليها والنسبة، خراسان مدن أشهر: »َمرو«): ١١٣-٥/١١٢(معجم البلدان قال يف ) ٢(

 .فرسخا سبعون ونيسابور مرو وبني، مروزي
 .رمحهام اهللا عيل بن احلسن بن شقيق: حممد بن عيل بن احلسن بن شقيق، وأبوه: القائل )٣(

 



 

 

تحفة المودود ٤٦
بفضل الصدقة والجود

ه قال نَّ أ ي وبلغن: قال أيب. فالوذجارشين خوانً  وعِ  مخسةً م إىل الناسِ فقدَّ 
 عىل ُق نفِ  وكان يُ : قال أيب.ُت رْ  لوالك وأصحابك ما اجتَّ : عياض بنِ للفضيلِ 

  .رهم دِ  ألِف  مئةَ  سنةٍ يف كلِّ  الفقراءِ 
ى وال دَّ  سنة ال يتغ عرشينَ  الليَث بُت صحِ : قال عبد اهللا بن صالح

ا ا أوهلُ  أمَّ ، فيها جيلُس  جمالَس  أربعةُ  يومٍ  وكان له كلَّ ،ى إال مع الناسيتعشَّ 
 ،لطانُ  يغشاه السُّ  وكان الليُث ،هه وحوائجِ  يف نوائبِ لطانِ  السُّ  لنائبةِ فيجلُس 
 املؤمنني فيأتيه  إىل أمريِ  كتَب ،لطانِ ن السُّ  أو مِ ،ان القايض أمرً  مِ  أنكرَ فإذا

 حوا أصحاَب جِّ  نَ : وكان يقول، احلديِث  ألصحاِب  وجيلُس ،العزُل 
 ل يغشاه الناُس ائِ  للمَس  وجيلُس ،هم بأسواقِ م معلقةٌ ن قلوَهب إ ف؛احلوانيِت 
ت  كربُ ،ه فريدَّ الناسِ ن  مِ  ال يسأله أحدٌ اسِ  النَّ  وجيلس حلوائِج ،فيسألونه

  بعسلِ َس ئ اهلرا يف الشتاءِ اَس  النَّ مُ طعِ  وكان يُ : قال.ترَ ه أو صغُ حاجتُ 
  .كرِ وز بالسُّ  اللَّ  ويف الصيف سويَق ، البقر وسمنِ حلِ النَّ 

يف مناقب شيخ  ـ رمحه اهللا ـ عمر بن عيل البزار مامُ وقال اإل
                                                 

  ـ يف القليل،أْخِوَنةٌ :  ج،األكل عند لطَّعاما عليه عُ وَض يُ  ما  هو:وكِتاٍب  كُغراٍب َواُن ـ اخلُ ) ١(
 عليها كان إذا إال مائدةً  سمىتُ  ال أهنا واملائدةِ  واناخلِ  بني الفرق ـ يف الكثري، ووُخونٌ 

، )٤/٢٤٨(، ولسان العرب )٢٩٠:ص(النهاية يف غريب احلديث، : ُينظر. طعامٌ 
 .وغريمها

ِقيق ِمن ُتعَمُل  َحلَوى )٢(  .َعَسلَوال َواَملاء الدَّ
 .)١١/٣٩٥ (تاريخ بغداد )٣(
 .)١٤/٥٣٢(املصدر السابق  )٤(
 هـ، وهو من ٧٤٩ البغدادي، املتوىف سنة عمر بن عيل بن موسى البزارهو أبو حفص ) ٥(

 بكر أمحد بن عمرو بن عبد أيبأصحاب شيخ اإلسالم وتالمذته، وهو غري احلافظ 
 . هـ٢٩٢خار، واملتوىف سنة  املسمى البحر الزَّ  ـ، صاحب املسنداخلالق البزار

 



 

 

٤٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ه عُ  ال يتطبَّ ،موال عىل الكرَ كان جمب«:  ـ رمحه اهللا ـاإلسالم ابن تيمية
  عىل دينارٍ دَّ ه ما َش م أنَّ  فيام تقدَّ  وقد ذكرُت ،جيةٌ  بل هو له َس ،هعُ يتصنَّ   وال

 وكان ال ،ه به كلِّ ن ذلك جيودُ  مِ  عىل يشءٍ رَ  بل كان مهام قدِ ، قطُّ رهمٍ وال دِ 
 ، وال كتٍب  وال ثياٍب ، وال دنانريَ راهمَ ن دَ  عليه مِ رُ ا يقدِ ه شيئً  يسألُ نْ  مَ دُّ يرُ 

 كان  فإنْ ،ن النفقةِ ا مِ  شيئً  الفقراءِ ه بعُض  بل ربام كان يسألُ ،وال غري ذلك
ه ن لباِس  مِ  إىل يشءٍ دُ مِ  بل كان يعْ ، بال يشءٍ عه يذهُب ا ال يدَ رً تعذِّ  مُ حينئذٍ 
  .»هن حالِ  مِ  عند الناسِ  وكان ذلك املشهورُ ،ه إليهفيدفعُ 

كثري الصدقة مع ـ رمحه اهللا   ـ اإلسالم زكريا األنصاريوكان شيُخ 
، وإىل ه ما يكفيهم إىل يومٍ ن صدقتِ  هلم مِ ُب رتِّ  يُ وكان له مجاعةٌ «إخفائها، 

 اسِ  النَّ  ذلك حتى كان غالُب بالغ يف إخفاءِ ، وكان يُ ، وإىل شهرٍ مجعةٍ 
  .»دقةِ  الصَّ  قلةَ يعتقدون يف الشيِخ 
  ابنَ َخ اإلسالمِ  شيوشاهدُت «:  ـرمحه اهللاـ  ابن القيم قال اإلمامُ 

ن  مِ  البيِت  يفجدَ  ما وَ  يأخذُ ،إذا خرَج إىل اجلمعةِ   ـه روَح س اهللاُ قدَّ  ـ تيمية
إذا كان اهللاُ قد «: ه يقولا، وسمعتُ  طريقه ِرسً  به يفُق ه فيتصدَّ  أو غريِ خبزٍ 

، فالصدقُة بني يدي مناجاته غ اهللا ي مناجاِة رسولِ بني يدَ  أمَر بالصدقةِ 
:  تعاىلإىل قول اهللا ـ رمحه اهللاـ ُيشُري  .»ىل بالفضيلةِ وأوْ  تعاىل أفضُل 

﴿! " # $ % & ' ( ) * ,+ - . / 
                                                 

 .)١/٥٩ (األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية )١(
 .١/٢٠٤ الكواكب السائرة بأعيان املائة العارشة )٢(
 .١/٣٩٥زاد املعاد  )٣(

 



 

 

تحفة المودود ٤٨
بفضل الصدقة والجود

 .]١٢:املجادلة[ ﴾8 7 6 5 4 3 2 10
،  الربِّ ن أبواِب وال أظُن أحًدا يف هذا الزمن ُفتَِح عىل يديه مِ «

 عبدالعزيز بن باز الشيخ  اإلحسان مثل سامحةِ  ومشاريعِ ، اخلريِ وصنوِف 
ها ل ومل يص عليها الشمُس  هنالك أرًضا أرشقْت ، وما أظنُّ  ـمحه اهللار ـ

 اخلري ن أهلِ ه، إما ِمنُْه مبارشة، وإما مِ  وفضلِ  هذا الرجلِ ن بذلِ  مِ يشءٌ 
م م، وصدقاِهت هم وإحساَهن  الذين كانوا جيعلون عطاءَ وذوي اإلحسانِ 

  املدارس، وعرشاُت  املساجد، ومئاُت  آالُف ،م عن طريقهوزكواِهت 
 الفقراء واملساكني يف  الدعاة، وآالُف  احللقات، وآالُف اجلامعات، وآالُف 

 ـ ن طريقهِ هم مِ يعيشون عىل ما يصلُ  ـ  اهللابعدَ ـ اخل واخلارج، كانوا الدَّ 
 .» ـرمحه اهللا

  طلبةِ  أحدَ  أنَّ  ـرمحه اهللا ـ هه و كرمِ  القصص يف جودِ ن أمتعِ ومِ 
ك هبا  أتذكرُ  منك يف هديةٍ  الشيخ، أرغُب يا سامحة: العلم الذين حيبونه قال

 ،» و أبرش، شاء اهللا، َصلِّ معنا العشاءَ ا إنْ خريً «: ها، فقال الشيخ ما رأيتُ كلَّ 
:  حممد املوسى العشاء، فقال الرجُل للشيِخ  لصالةِ فقام الشيُخ إىل املسجدِ 

  بعد العشاء، وأخاُف أن ينسى، حممد، سامحُة الشيخ وعدين هبديةٍ يا شيَخ 
 فجاء الرجُل إىل الشيخ بعد صالة ،حسنا: ه، فقال لهرَ فأريُد منك أن تذكِّ 

 ِمْن عىل كتفيه  ـعباءته ـ العشاء، فام كان مَن الشيخ إال أن خلع بشته
 .ك مني هديتَ ذْ ُخ : وأعطاه، وقال له

                                                 
 .)١٢٤-١٢٣:ص( ، ـ رمحه اهللا ـإمام العرص الشيخ عبدالعزيز بن باز )١(
 .)١٥٦:ص( ، السابقرجعامل) ٢(

 



 

 

٤٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

  حمل إقامته يفن ذلك أنَّا كنّا يف البذل ال ختفى، ومِ وسريُة الشيخ يف
 الصوت فناداه ملتمًسا املساعدة، احلج، فأتاه رجٌل جُهوريُّ  موسم منى يف

 ريال، فوعده  آالِف ها ستةُ ت أو ضاعت، وقدرُ قَ وذكَر له أنَّ نفقته ُرسِ 
 .إذا نزلالشيُخ خًريا، وطلَب منه أْن ينزل معه إىل مكة 

 أُ ، فكان ُيقرَ  ـرمحه اهللا ـ ن جمالس سامحتهوقد حرضُت جملًسا مِ 
 القارُئ قوَله ، حتى إذا بلغَ  ـرمحه اهللا ـ  كثري ابنِ  احلافظِ ن تفسريِ عليه مِ 
 º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã ÅÄ Æ ¹﴿: تعاىل
Ç È﴾ ]ابنُ ه احلافظُ  قراءة ما أوردَ اسرتسَل يف ،]٢٨٠:البقرة  

َس عن غريمِ «: غه  بقولِ كثري من األحاديث، فلام مرَّ  ى عنه ه أو َحم من نفَّ
 ـ رمحه اهللا ـ ، أجهَش الشيُخ رواه أمحد» القيامة يومَ  العرشِ كان ىف ظلِ 

  يف التنفيسِ  العاقبةِ ه جراَء ما سِمَع ِمن بياِن ُحسنِ  نشيجُ ، وُسمـِعَ بالبكاءِ 
 ال  يومَ  الرمحنِ  عرشِ عن الغرماِء واملحِو عنهم، إذ يستظُل العبُد يف ظلِّ 

حرِّ املُطالبة، ن حرِّ يوِم القيامِة كام أنجا إخوانه ِمن ه، وينجو مِ  إال ظلِّ ظلَّ 
ُس عنه ِمن أهواله جزاءَ  َس وُينفَّ  . عنهم ما نفَّ

§ © § © § 

                                                 
 .تعن أيب قتادة ) ٢٢٦١٢: (أمحدرواه  )١(

 



 

 

تحفة المودود ٥٠
بفضل الصدقة والجود

 
دقة أكثُر ِمْن أْن حتوهيا رسالٌة خمترصٌة كهذه، وهل خطر  فضائُل الصَّ

نعم، إنَّ !  أنَّ الصدقة ِمن مسائل االعتقاد؟ ـأخي املبارك ـ عىل بالك
 كان غ اهللا  أنَّ رسوَل ت مالك األشعري  أيب فعن،األمر كذلك

ِ َمتْألُ اُهوُر َشطُْر اِإليَامِن، َواحلَ الطُّ « :يقول َحاَن املِ ْمُد هللاِ   َواهللاُ هللايَزاَن، َوُسبْ
َدَقُة  ْربُ ِضيَاٌء، َوالصَّ ْوُم ُجنٌَّة، َوالصَّ َامِء َواألَْرِض، َوالصَّ َأْكَربُ َمتْألُ َما َبْنيَ السَّ

 .»نٌ ُبْرَها
 ألهنا دليٌل ،ميت صدقة وُس :قالوا «: ـرمحه اهللا ـ النووي اإلماُم قال

  .»ه وباطنِ هه، بظاهرِ  إيامنِ ها، وصحةِ  صاحبِ لتصديِق 
، قال  هو أنَت َك  أنَّ أوَل مستفيٍد ِمن صدقتِ  ـأهيا املبارك ـ وتذكر

t sr q﴿: تعاىل  p o  n m  l k j  v u
{ z y xw﴾ ]ه كاٍف يف كون املتصدق  وحدَ  وهذا،]١٠٣:التوبة

ه إىل  نفَس ن مل يرَ مَ «:  ـرمحه اهللا ـ  قال الشعبي،يبحث عن الفقري بنفسه
 َب  وُرضِ ،ه صدقتَ  فقد أبطَل ،ه إىل صدقتِ ن الفقريِ  مِ  أحوُج  الصدقةِ ثواِب 

 .»ههبا وجهُ 
مةُ قال     العبدِ  اهللا عىل نعمِ ن دقيِق ومِ « : ـرمحه اهللا ـ  ابُن القيمالعالَّ

 عليه ُق طرُ  يَ نْ  إليه مَ  اهللاُه، فريسُل بابَ   عليهُق غلِ  أنه يُ : هلانُ فطَ التي ال يكاد يُ 
                                                 

 .)٢٢٣ (رواه مسلم يف كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم )١(
 .)٧/٤٨( رشح مسلم )٢(
 .)١/٢٢٧(إحياء علوم الدين  )٣(
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 .»ه عليهه نعمتَ فَ  ليعرِّ ؛ن القوِت  مِ اه شيئً  يسألُ الباَب 
 عىل األغنياء،  اهللانَ ٌن مِ  املساكني مَ نَ  الصدقَة مِ ووجود َمن يقبُل 

تأ ينبغي وفرصةٌ  ر  غ  وقد أرشد النبيُّ ،ال ُتفوَّ إىل اغتنام الفرص، وحذَّ
ُقوات« :غمن تفويتها، فقال  ُجُل ،َصدَّ ُه َيأِْيت َعَليُْكْم َزَماٌن َيْمِيش الرَّ  َفإِنَّ

ُجُل ،بَِصَدَقتِِه َفالَ َجيُِد َمْن َيْقبَُلَها  ،تَُهال لَْو ِجئَْت ِهبَا بِاألَْمِس لََقبِ : َيُقوُل الرَّ
ا ا  . ، رواه الشيخان» ِهبَايَْوَم َفالَ َحاَجَة ِيل لَفأَمَّ

 ¬﴿،  كان كثرياإنْ  و، ما أعطيَت  أن تستكثرَ  ـأهيا املبارك ـ واحذر
 . للبذل قلبَك كَ حينام حرَّ وحده  هللا ، فاملنةُ ]٦:املدثر[ ﴾¯ ®

  ما جاء يف احلديث القديس الذي رواه اإلمامُ  الصدقةِ ن فضائلِ مِ  - ١
 :غ قال رسول اهللا ت  هريرة يف صحيحه عن أيب ـرمحه اهللا ـ مسلم

 َيا : َقاَل ، َمِرْضُت َفَلْم َتُعْدِين ، َيا اْبَن آَدمَ :ِقيَاَمةِ ل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل َيْوَم اإِنَّ اهللاَ «
 أََما َعلِْمَت أَنَّ َعبِْدي ُفالًَنا : َقاَل ؟َعاملَِنيَ ل َوأَْنَت َربُّ ا، َكيَْف أَُعوُدكَ ،َربِّ 

 ، َيا اْبَن آَدمَ ، لََوَجْدَتنِي ِعنَْدهُ ؛ا َعلِْمَت أَنََّك لَْو ُعْدَتهُ  أَمَ ،َمِرَض َفَلْم َتُعْدهُ 
 َوأَْنَت َربُّ ، َوَكيَْف أُْطِعُمَك ، َيا َربِّ : َقاَل ،اْستَطَْعْمتَُك َفَلْم ُتطِْعْمني

 أََما َعلِْمَت ، أََما َعلِْمَت َأنَُّه اْستَطَْعَمَك َعبِْدي ُفالٌَن َفَلْم تُطِْعْمهُ : َقاَل ؟َعاملَِنيَ لا
 ، َفَلْم تَْسِقنِي، اْستَْسَقيْتَُك ، َيا اْبَن آَدمَ ؟ لََوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي؛أَنََّك لَْو أَْطَعْمتَهُ 

                                                 
 .)٢٦٣:ص( ،عدة الصابرين )١(
، الرد قبل الصدقة بابرواه البخاري يف كتاب الزكاة، : ت حديث حارثة بن وهب )٢(

 من يوجد ال أن قبل الصدقة ىف الرتغيب بابتاب الزكاة،  ومسلم يف ك،)١٤١١(برقم 
 .)١٠١١(، برقم يقبلها

 



 

 

تحفة المودود ٥٢
بفضل الصدقة والجود

 اْستَْسَقاَك َعبِْدي : َقاَل ؟َعاملَِنيَ ل َوأَْنَت َربُّ ا، َكيَْف أَْسِقيَك ، َيا َربِّ :َقاَل 
 . » َوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي؛ْو َسَقيْتَهُ  أََما إِنََّك لَ ،ُفالٌَن َفَلْم َتْسِقهِ 

 

دقَة باملالأ -٢  سبٌب يف سالمِة املرء من أهوال  ـمع ُحبه ـ نَّ الصَّ
: قال تعاىل واِصًفا حاَل األبراِر، وما هلم حَني القدوِم عليه سبحانه القيامة،
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

S﴾ ]١١-٨:اإلنسان[. 
  وفعِل املعروف واإلحسان تأثًريا عجيبًا يف رشِح أنَّ للصدقةِ  -٣

هم ا، وأطيبُ  صدرً  أرشُح الناسِ نُ الكريُم املحِس  ف، وراحِة القلبالصدرِ 
  الناسِ  أضيُق  الذي ليس منه إحسانٌ  والبخيُل ،اهم قلبً  وأنعمُ ،انفًس 

 يف ذروة غ، وهلذا فقد كان نبينا اهم مهً ا، وأعظمُ هم عيًش كدُ ا، وأنصدرً 
 ذلك إىل ، وانضاَف ِع الِوْزرِ ْض ، ووَ كرِ  الذِّ ، ورفعِ  الصدرِ ن رشِح  مِ الكاملِ 

ها، ها وتوابعِ ، وخصائِص سالةِ  والرِّ ه بالنبوةِ  صدرِ  به ِمن رشِح ه اهللاُ ما خصَّ 
 . منه الشيطانِ  حظِّ ا، وإخراِج ه ِحًس  صدرِ ورشِح 

مةُ قال  ، والصدقة ترشُح الصدرَ «:  ـرمحه اهللا ـ  السعديالعالَّ
فكم .  من الباليا واألسقام شيئًا كثًرياوُتْفِرُح النفَس، وتدفُع عن العبدِ 
                                                 

 .)٢٥٦٩( برقم ،املريض عيادة فضل باب رواه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، )١(
 ).٢/٢٠(زاد املعاد : ينظر) ٢(

 



 

 

٥٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

وكم !  وأسقام ومكارهَ ن نقمٍ وكم دفعْت مِ ! جلبْت من نعمة دينية ودنيوية
وكم ! اقاتن عداوات، وجلبْت مودًة وصد مِ وكم أزالْت ! خففْت اآلالم

 ُتنمي املاَل اوهي أيًض ! ادقاتَص  ن قلوٍب تسببْت ألدعيٍة مستجابٍة مِ 
 .» اإلهلية فيه الربكةَ لُّ املُخَرَج منه، فإهنا تقيه اآلفات، وُحتِ 

 ـ  القيمابنُ اإلماُم  قال بالصدقة تندفُع اآلفات وحتُل الربكات، -٤
ن أنواع البالء، ولو كانت مِ ا يف دفع ا عجيبً  للّصدقة تأثريً فإنَّ «:  ـرمحه اهللا

ن ا مِ  هبا عنه أنواعً ، فإّن اَهللا تعاىل يدفعُ ن كافرٍ  بل مِ ،ن ظاملٍ  أو مِ فاجرٍ 
 األرض هم، وأهُل هم وعامتِ  خاصتِ ، عند الناس معلومٌ  وهذا أمرٌ ،البالء

 .»بوهون به ألهنم جرَّ رُّ قِ هم مُ كلُّ 
ِ  واستُدفِعَ عُم اهللا تعاىلت نِ بَ فام استُجلِ  «: ـأيضاـ وقال   قُمه بمثلِ ت ن

 . »ه إىل خلقِ  إليه، واإلحسانِ ِب ه والتقرُّ طاعتِ 
 ،هه وصالحِ  قلبِ دِ  بتفقُّ ي العليَل داوِ  ال يُ  طبيٍب وكلُّ «:  ـأيًضا ـ وقال

  عىل اهللا واإلقبالِ ، واإلحسانِ ، اخلريِ  وفعلِ ، بالصدقةِ اهُ وَ ه وقُ وحِ  رُ وتقويةِ 
  .»اٍرص  قَ بٍب تطَ  بل مُ ، فليس بطبيٍب ، اآلخرةِ ارِ والدَّ 

ومل أَر مثل الصدقِة يف « : ـرمحه اهللاـ قال الشيخ ابن عثيمني و
انرشاِح النفوس، ولو طبَّق أولئك الذين يعانون مَن الضائقات النفسية 

 . » ما يشتكون ـ بإذن اهللا ـفبادروا إىل الصدقات لزاَل عنهم
                                                 

  .)٦٩:ص( ،الوابل الصيب )١(
  .)٣١:ص( ،اجلواب الكايف )٢(
  .)٤/١٣٢(زاد املعاد  )٣(

 



 

 

تحفة المودود ٥٤
بفضل الصدقة والجود

 j k﴿: ، قال تعاىلِت رجا، ورفع ُالدَّ يئاِت  السَّ بالّصدقة حطُّ  -٥
l m n o p q sr t u v xw y z 

  .]١١-٨:التوبة[ ﴾}
،  عن السيئاِت  التخليةِ  إىل مقامِ إشارةٌ  ﴾n﴿: فقوله تعاىل«

 .» إىل مقام التحلية بالفضائل واحلسنات إشارةٌ »يهمزكِّ تُ  «:هوقولُ 
مةُ  قالو ن هم مِ ترفعُ  ﴾o p﴿« : ـرمحه اهللا ـ  البغويالعالَّ

 . »ني املخلِص  إىل منازلِ نافقنيَ  املمنازلِ 
ُر فتنَة الرجِل يف أهِله وولِده -٦  ت فعن حذيفة ،الصدقُة ُتكفِّ

ُرَها « :غقال رسول : قال ُجِل ِيف َأْهلِِه َوَولَِدِه َوَجاِرِه ُتَكفِّ ُة، فِتْنَُة الرَّ الَ الصَّ
َدَقُة، َوا  .، رواه البخاري» َمْعُروُف ـلَوالصَّ

ُجِل ِيف َأْهلِهِ « : ـرمحه اهللا ـ ال بطقال ابنُ « ن  مِ  يأيتَ أنْ  »فِتْنَُة الرَّ
ُجِل «، ... كبريةً  مما مل يبلغْ  أو العملِ ن القولِ  له مِ هم ما ال حيلُّ أجلِ  فِتْنَُة الرَّ

 يف لِ وغُّ  أو التَّ ،خريِ ـن ال مِ ه هبم عن كثريٍ لُ غْ  وُش ،هم حمبتِ طُ رْ فَ  »ِيف َولَِدهِ 
 أو ن حاللٍ  مِ ن أن يكونَ  مِ  اكرتاٍث ن غريِ  مِ ،همن أجلِ  مِ االكتساِب 

 .» ٍحرام
                                                 

 .)١١/٢٣(التحرير والتنوير  )١(
 .)٤/٩١( تفسري البغوي )٢(
ر اخلطيئة يف البخاريرواه ) ٣(  ). ١٤٣٥ (، برقمكتاب الزكاة، باب الصدقة ُتكفِّ
 .)٥/١٣(عمدة القاري رشح صحيح البخاري  )٤(

 



 

 

٥٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ِّ  «:ٌن عند املوت، ففي احلديثوللصدقة أثٌر حَس  -٧ إنَّ صدقة الرسِّ
وء،لتطفُئ غضَب الربِّ   .حه ابن حبان صحَّ » وتدفع ِميتَة السُّ

 أن تكون وءِ  السُّ ةِ يتَ  مِ وحقيقةُ  «: ـرمحه اهللا ـ  العريب املالكيقال ابنُ 
  .» اهللا معصيةِ  يف سبيلِ يتةُ املِ 

 هبا ما استعاذ منه  املرادَ  أنَّ الظاهرُ « : ـرمحه اهللا ـ العراقياحلافُظ قال 
 عند ه الشيطانُ  يتخبطَ  وأنْ ، واحلرُق ، والغرُق ، والرتدي،اهلدمُ  ،غ النبيُّ 

 .»ا رً دبِ  مُ  اهللا يف سبيلِ َل قتَ  يُ  وأنْ ،املوِت 
ن  مِ يلٍ  مِ رَ  قدْ  الشمُس  فيه تدنويومٍ   يفوما أسعد املتصدَق  -٨
في ف ، بني الناسِ َل فَص ه حتى يُ  صدقتِ ظلِ يف  حيث يكون ، اخلالئقرؤوسِ 

ِه َيْوَم َسبَْعٌة ُيظِلُُّهُم اهللاُ« :غالصحيحني قال  ، وذكر » ظِلُّهُ إالَّ  ظِلَّ َال  ِيف ظِلِّ
َق، أَْخَفى َحتَّى « :منهم ، »لُُه َما ُتنِْفُق َيِمينُه َتْعَلَم ِشَام َال َوَرُجٌل َتَصدَّ

 . تعاىل لعبِده يوَم القيامةِر ِمن أسباِب إظالِل اهللاـفصدقُة السِّ 
ُكلُّ « : يقولغ اهللا  رسوَل سمعُت : قال تعن عقبة بن عامر و

 َحتَّى ُحيَْكَم َبْنيَ :َأْو َقاَل  ،اْمِرٍئ ِيف ظِلِّ َصَدَقتِِه َحتَّى ُيْفَصَل َبْنيَ النَّاسِ 
                                                 

كتاب الزكاة، باب ما جاء يف فضل الصدقة، من حديث أنس  يف الرتمذيرواه ) ١(
 .)٦٦٤ (،برقمت

 .٢/١٢٢عارضة األحوذي  )٢(
 .٣/٣٣٠ حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي )٣(
كتاب األذان، باب من جلس ىف املسجد ينتظر الصالة، وفضل  يف البخاريرواه ) ٤(

 ، برقمكتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة يف مسلمو، )٦٦٠ (برقم ،املساجد
 . ت، كالمها من حديث أيب هريرة )١٠٣١(

 



 

 

تحفة المودود ٥٦
بفضل الصدقة والجود

 ه يومٌ  ال خيطئُ كان أبو اخلريو ،رواه أمحد وابن خزيمة واحلاكم »نَّاسِ ال
  . و لو بصلة،ولو كعكة يئ، منه بشال يتصدُق 

 ،وقد كان عامُر بن عبد اهللا بن الزبري يتخُري العبّاد وهم سجود
ة فيها الدنانُري والدراهم، فيضُعها عند نعاهلم بحيث َحيُسون  فيأتيهم بالرصُّ

 .وال يشعروَن بمكانههبا، 
في  ف،بالصدقة يندفُع عذاب اهللا تعاىل إذا انعقدت أسباُبه -٩

ْمَس َوا «: قالغ أن رسوَل اهللا ل عن عائشةَ الصحيحني  َقَمَر لإِنَّ الشَّ
يَاتِِه، َفإَِذا َرَأْيتُمْ َال آَيتَاِن ِمْن آَياِت اهللا،ِ  َك  َذلِ  َينَْخِسَفاِن ملَِْوِت أََحٍد، َوالَ ِحلَ

ُقواَفاْدُعوا اهللاَ ُوا َوَصلُّوا، َوَتَصدَّ  .»، َوَكربِّ
 ب بالصدقة نجاُة األمة ِمن اهلالك، فعن جابر بن عبد اهللا -١٠

حَّ َأْهَلَك َمْن َكاَن َقبَْلُكْم،  «: قالغأنَّ رسوَل اهللا  ، َفإِنَّ الشُّ حَّ اتَُّقوا الشُّ
َلُهْم َعَىل َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُهْم،  ، رواه مسلم» َواْستََحلُّوا َحمَاِرَمُهمْ َمحَ

 ن جرائمِ  مِ  للمجتمعِ  متنيٌ ًى ، وِمح يعٌ نِ  مَ ، وسدٌ صنيُ  َح صنٌ  حِ ا إذً فالصدقةُ 
 . واالنتقامِ طوِ السَّ 

                                                 
: ، وقال)١٥١٧(، واحلاكم يف املستدرك )٢٤٣١(ابن خزيمة ، و)١٧٣٣٣(واه أمحد  ر)١(

 .مسلم رشط عىل صحيح
 .ت، راوي احلديث عن عقبة بن عامر اليزين اهللا عبد بن مرثد هو )٢(
  .)٥٢:ص( ،خمترص منهاج القاصدين )٣(
 مسلمو، )١٠٤٤ (، برقمكتاب الكسوف، باب الصدقة ىف الكسوف يف البخاريرواه ) ٤(

 ىف صالة الكسوف من أمر اجلنة غكتاب الكسوف، باب ما عرض عىل النبي يف 
 ). ٩٠٧ (، برقموالنار

 ).٢٥٧٨ (برقم ،كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الظلم يف  مسلمرواه) ٥(

 



 

 

٥٧ 

:  ىف قوله تعاىل والتهلكةِ  اإلنفاِق  تعاىل بني عدمِ  اهللاُ وقد ربطَ 
﴿p q r s u t v w yx {z | } ~ �﴾ 

  .]١٩٥:البقرة[

 أنَّ ت فعن أيب هريرة ،ه مالِ  بإتالِف اقٌب عَ  مُ ،يح املمسكوالشح
 َفيَُقوُل ، َمَلَكاِن َينِْزالَنِ إالَّ  ،ِعبَاُد فِيهِ لَما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح ا «: قالغالنَّبِيَّ 
ا ، »ًفا اللَُّهمَّ َأْعِط ُممِْسًكا َتلَ : َوَيُقوُل اآلَخرُ ، اللَُّهمَّ َأْعِط ُمنِْفًقا َخَلًفا:َأَحُدُمهَ

 . رواه الشيخان
)  ' % &﴿: عنهم  الذين قال اهللاُ  اجلنةِ  أصحاِب  قصةَ لوتأم
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 .هم العقوبُة يف الصباِح ، فعاجلتْ  الفقراءِ رمانِ وا عىل حِ  وتواطئُ ،مواعزَ 

 ل وتأم، النقم وإحاللِ ،ِب النعمل ِمن أسباِب سُح  والشُّ احلرُص و
 : يقولغ اهللا  أنه سمع رسوَل ت الثالثة عن أيب هريرة معي يف قصةِ 

ائِيَل «  ، َأْن َيبْتَلِيَُهمْ  َبَدا ِهللاِ، َوَأْعَمى، َوَأْقَرعَ ، َأْبَرَص :إِنَّ َثالََثًة ِيف َبنِي إِْرسَ
                                                 

 z y x w } | {﴿: قول اهللا تعاىل، باب زكاةكتاب ال  يفالبخاريرواه ) ١(
©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~¬ « ª ﴾ 

 يف املنفق واملمسك، برقم، باب زكاة كتاب ال يفمسلمو ،)١٤٤٢(برقم  ،]١٠-٥:الليل[
)١٠١٠ .( 

 : ـمهز بغري املهملة الدال بتخفيف ـ  »َبَدا هللاِِ« :قوله«:  ـرمحه اهللا ـ قال احلافُظ ابُن حجر) ٢(
 ذلك ألن ؛اخافيً  كان أن عدب له ظهرَ  أنه املرادُ  وليس ،هإظهارَ  فأراد اهللا مِ لْ عِ  يف قبَ َس  أي

 

  تحفة المودود
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تحفة المودود ٥٨
بفضل الصدقة والجود

ٍء أََحبُّ إِلَيَْك : َفَقاَل ، َفأََتى األَْبَرَص ،ًكاَفبََعَث إِلَيِْهْم َملَ   لَْوٌن : َقاَل ؟ أَيُّ َيشْ
 َفأُْعطَِي ، َفَذَهَب َعنْهُ ؛ َفَمَسَحهُ : َقاَل . َقْد َقِذَرِين النَّاُس ؛ٌد َحَسنٌ ل َوجِ ،َحَسنٌ 

 اِإلبُِل، َأْو : َقاَل ؟اِل أََحبُّ إِلَيَْك ملَ  َأيُّ ا: َفَقاَل .ًدا َحَسنًال َوجِ ،لَْوًنا َحَسنًا
ا،ُهَو َشكَّ ِيف َذلَِك  ـ بََقرُ ل ا:َقاَل  ُل : إِنَّ األَْبَرَص َواألَْقَرَع َقاَل َأَحُدُمهَ  ، اِإلبِ

اءَ  ـبََقرُ ل ا:َوَقاَل اآلَخرُ   َوَأَتى . ُيبَاَرُك لََك فِيَها: َفَقاَل ، َفأُْعطَِي َناَقًة ُعَرشَ
ٍء أََحبُّ : َفَقاَل ،األَْقَرعَ   ؛ َوَيْذَهُب َعنِّي َهَذا، َشَعٌر َحَسنٌ : َقاَل ؟ إِلَيَْك  َأيُّ َيشْ

 َفأَىُّ : َقاَل . َوأُْعطَِي َشَعًرا َحَسنًا، َفَذَهَب ؛ َفَمَسَحهُ : َقاَل ،َقْد َقِذَرِين النَّاُس 
َك  ُيبَاَرُك لَ : َوَقاَل ، َفأَْعطَاُه َبَقَرًة َحاِمًال : َقاَل ،بََقرُ ل ا: َقاَل ؟اِل أََحبُّ إِلَيَْك ملَ ا

ٍء أََحبُّ إِلَيَْك : َفَقاَل ، َوَأَتى األَْعَمى.فِيَها يُّ َيشْ ي َيُردُّ اهللاُ : َقاَل ؟ أَ  ؛ إَِيلَّ َبَرصِ
هُ  َفَردَّ اهللاُ ؛ َفَمَسَحهُ : َقاَل ،َفأُْبِرصُ بِِه النَّاَس   َفأَىُّ املَاِل أََحبُّ : َقاَل ، إِلَيِْه َبَرصَ

َذا ، َوَولََّد َهَذا، َفأُْنتَِج َهَذانِ ، َشاًة َوالًِدا َفأَْعطَاهُ ،َغنَمُ ل ا: َقاَل ؟إِلَيَْك   َفَكاَن ِهلَ
َذا َواٍد ِمْن َبَقرٍ ،َواٍد ِمْن إِبِلٍ  َذا َوادٍ ِمَن ا، َوِهلَ  ُثمَّ إِنَُّه َأَتى األَْبَرَص ِيف ،َغنَمِ ل َوِهلَ

ئَتِهِ   َفالَ ،بَاُل ِيف َسَفِريحلِ  َتَقطََّعْت ِيبَ ا، َرُجٌل ِمْسكِنيٌ : َفَقاَل ،ُصوَرتِِه َوَهيْ
َغ ا َد لجلِ  َوا،َسنَ حلَ  أَْسأَلَُك بِالَِّذي أَْعطَاَك اللَّْوَن ا، ُثمَّ بَِك  بِاهللاإالَّ يَْوَم لَبالَ

ُغ َعَليِْه ِيف َسَفِري،اَل َواملَ  ،َسنَ احلَ   ، إِنَّ اُحلُقوَق َكثَِريةٌ : َفَقاَل لَهُ ، َبِعًريا َأَتبَلَّ
ْ َتُكْن أَْبَرَص َيْقَذُرَك النَّاُس ، َأْعِرُفَك  َكأَينِّ :َفَقاَل لَهُ   ؟ َفأَْعطَاَك اهللاُ ، َفِقًريا، أََمل

َك اهللاُ ، إِْن ُكنَْت َكاِذًبا: َفَقاَل ، لََقْد َوِرْثُت لَِكابٍِر َعْن َكابِرٍ :َفَقاَل  َ  إَِىل َما  َفَصريَّ
                                                 

 .)٦/٦١٣( فتح الباري »تعاىل اهللا حقِّ  يف اٌل ُحم 
 َمْعنى وهو ،بذلك َقَىض  :أي »َيْبَتلَِيهم أن أل َبَدا هللاِِ «:  ـرمحه اهللا ـ وقال اإلماُم ابُن األثري

 وذلك ،مُيْعلَ  مل أن بعدَ  مُعلِ  يشء اْستِْصواب :والَبداءُ . سابٌق  القضاءَ  ألن ؛هنا ها الَبداء
 .)٦٨:ص(النهاية يف غريب احلديث،  »جائز غريُ  أل اهللاّ عىل

=
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َت  ئَتِهِ .ُكنْ َذا َفَقاَل ، َوأََتى األَْقَرَع ِيف ُصوَرتِِه َوَهيْ  َفَردَّ َعَليِْه ، لَُه ِمثَْل َما َقاَل ِهلَ
َك اهللاُ  إِْن : َفَقاَل ،ِمثَْل َما َردَّ َعَليِْه َهَذا َ َت ُكنَْت َكاِذًبا َفَصريَّ  َوَأَتى . إَِىل َما ُكنْ

بَاُل حلِ  َوَتَقطََّعْت ِيبَ ا، َرُجٌل ِمْسكٌِني، َواْبُن َسبِيلٍ : َفَقاَل ،األَْعَمى ِيف ُصوَرتِهِ 
كَ ، ُثمَّ بَِك  بِاهللاإالَّ يَْوَم لَبالََغ ا َفالَ ، َسَفِريِيف   ، َأْسأَلَُك بِالَِّذي َردَّ َعَليَْك َبَرصَ

ُغ ِهبَا ِيف َسَفِري ي َفَردَّ اُهللا،َقْد ُكنُْت َأْعَمى:  َفَقاَل ،َشاًة َأَتبَلَّ  َوَفِقًريا َفَقْد ، َبَرصِ
ٍء أََخْذتَُه هللاِِل أَْجَهُدَك اَال  َفَواهللاِ ، َفُخْذ َما ِشئَْت ،َأْغنَاِين   أَْمِسْك : َفَقاَل ،يَْوَم بَِيشْ
، رواه » َصاِحبَيَْك  َوَسِخَط َعَىل ، َعنَْك  َفَقْد َرِيضَ اهللاُ ، َفإِنََّام اْبتُلِيتُمْ ،َمالََك 

  .الشيخان
 فعن ،ن النار، ويتقي سخَط اجلبار العبُد مِ بالصدقة َيْستِجنُّ  -١١

 لَيَِقَفنَّ أََحُدُكْم َبْنيَ َيَدِي اهللا«:  قالغ اهللا أنَّ رسوَل  تعدي بن حاتم 
ِجُم لَُه، ُثمَّ لَيَُقولَنَّ لَهُ  ْ ُأوتَِك : لَيَْس َبيْنَُه َوَبيْنَُه ِحَجاٌب، َوالَ ُتْرُمجَاٌن ُيَرتْ أََمل

ْ ُأْرِس : َبَىل، ُثمَّ لَيَُقولَنَّ :  َفَليَُقولَنَّ ؟َماًال  َبَىل، :  َفَليَُقولَنَّ ؟وًال  إِلَيَْك َرُس لأََمل
ظُُر َعْن َيِمينِِه َفالَ َيَرى    النَّاَر،إالَّ  النَّاَر، ثمَّ َينْظُُر َعْن ِشَاملِِه َفالَ َيَرى إالَّ َفيَنْ

ْ َجيِْد َفبَِكلَِمٍة َطيِّبَةٍ لفَ  رواه  »يَتَِّقَنيَّ أََحُدُكُم النَّاَر َولَْو بِِشقِّ َمتَْرٍة، َفإِْن َمل
 ، قالثُركْ  يَ  فإنَّ القليَل بالقليلِ ،ا شيئً ن املعروِف  مِ خاري، فال حتقرنَّ الب

َكاَن «: َوَكيَْف؟ َقاَل : ، َقاُلوا»ِف ِدْرَهمٍ لَسبََق ِدْرَهٌم ِماَئَة أَ  «:غ  اهللارسوُل 
َق بِأََحِدِمهَا، َواْنطََلَق َرُجٌل إَِىل ُعْرِض َمالِِه َفأََخ  اِن َتَصدَّ َذ ِمنُْه لَِرُجٍل دِْرَمهَ

                                                 
 بني يف وأقرعَ  وأعمى أبرَص  حديث، باب أحاديث األنبياء كتاب  يفالبخاري رواه )١(

 ). ٢٩٦٤( برقم الزهد والرقائق،كتاب أول   يفمسلمو، )٣٤٦٤(برقم ، إرسائيَل 
  يفمسلمو، )١٤١٣(برقم ، بل الرد كتاب الزكاة، باب الصدقة ق يفالبخاريرواه ) ٢(

 ).١٠١٦(برقم ، الصدقة ولو بشق مترة أو كلمة طيبة كتاب الزكاة، باب احلث عىل
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َق ِهبَالِماَئَة أَ   .ت، رواه النسائي من حديِث أيب هريرة » ِف دِْرَهٍم َفتََصدَّ
 اهللا، وَفَكاِكه منه، ن عذاِب  مِ  العبدِ  سبٌب يف نجاةِ الصدقةُ  -١٢

 النساَء يوم العيد، غملا خطَب النبيُّ :  قالتفعن أيب سعيد اخلدري 
ْقنَ َيا َمْعَرشَ النَِّساءِ «: قال هلنَّ  رواه ، » َفإِينِّ ُأِريتُُكنَّ َأْكثََر أَْهِل النَّارِ ؛ َتَصدَّ
 .الشيخان
، اعةِ  عىل الطَّ  للعبدِ  اهللا عونِ  أسباِب ن أعظمِ  مِ دقةُ الصَّ  -١٣

 ~ { | } w x y z﴿: ، قال تعاىلها عليهوتيسريِ 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬﴾ 

 . ]١٠-٥:الليل[
 ا يف هذا الزمنِ  هذه الغاية، خصوًص نا إىل ما يؤدي إىلفام أحوَج 

الذي كثَُرت فيه الصوارُف عِن الطاعات، فمن أراد تيسَري العبادِة فعليه 
 ِىف َعْوِن َواهللاُ « :غقال رسوُل اهللا :  قالتبالصدقِة، فعن أيب هريرة 

ُن ، وإنَّ أعظَم العوِن عو رواه مسلم»َعبُْد ِىف َعْوِن َأِخيهِ لَعبِْد َما َكاَن الا
                                                 

يف  ـ ابن خزيمةو ،)٢٥٣٩ (برقم ،كتاب الزكاة، باب جهد املقل يف النسائيرواه ) ١(
برقم  ،كتاب الزكاة، باب صدقة املقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته يف  ـهصحيح

)٢٤٤٣.( 
 مسلمورواه  ،)٣٠٤(برقم ،  كتاب احليض، باب ترك احلائض الصوم يف البخاري رواه)٢(

 من حديث )٧٩(، برقم كتاب اإليامن، باب بيان نقصان اإليامن بنقص الطاعاتيف 
ْقنَ  :النَِّساءِ  َمْعَرشَ  َيا«:  ولفظه،ب عبد اهللا بن عمر  َفإِنِّى ،اِالْستِْغَفارَ  َوَأْكثِْرنَ  ،َتَصدَّ

 .»النَّارِ  َأْهلِ  َأْكَثرَ  َرَأْيُتُكنَّ 
، باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن، وعىل والدعاءكتاب الذكر  يف مسلمرواه ) ٣(

 .)٢٦٩٩(برقم الذكر، 
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:  ـرمحه اهللا ـ  عبَده عىل طاعته ومرضاته، قال شيخ اإلسالم ابن تيميةاهللا
ه، ثم رأيتُه يف  عىل مرضاتِ تأملُت أنفَع الدعاء، فإذا هو سؤاُل العونِ «

 . »]٥:الفاحتة[ ﴾5 4 3 2﴿يف  الفاحتةِ 
 ،هم واحرتامِ ،هم وحمبتِ ، الناس قلوِب الصدقة سبٌب يف استاملةِ  - ١٤
 ،ن أعظم نِْعِم اهللاوهذه مِ  ، َمن أحسن إليهابِّ َس جمبولٌة عىل ُح فإن النفو

! " # $ % ﴿، وتلك عاجل برشى املؤمن
  .]٩٦:مريم[ ﴾& ' ) (

خي قريٌب مِ «فابذِل املاَل يف ُسبِل اخلِري، وكن سخيًا به، فـ ن اهللا السَّ
 والبخيُل ،ن النارِ  مِ ، وبعيدٌ ن اجلنةِ  مِ ه، وقريٌب ن أهلِ ه، ومِ قِ لن ختعاىل، ومِ 
 .»ن النارِ ، قريٌب مِ ن اجلنةِ ه، بعيٌد مِ قِ لبعيٌد من خ

ه ُض بغِّ ه يُ لُ خْ ه، وبُ ادِ ه إىل أضدَ بُ بِّ  ُحي جلِ  الرَّ ودُ ُج «: قال بعض احلكامء
 .»هإىل أوالدِ 

 .» أعظَمه ُمرافُِقه،ت َمرافُِقهمَ ظُ  عَ َمنْ  «:وقيل
   بخلُهُ ِء يف الناسِ َب املرْ يْ وُيظِهُر عَ 

  

  خاُؤههم مجيًعـا َسـه عـنْ ويسُرتُ  
 

خاِء فإنـغَ تَ    ينِ ـطَّ بـأْثواِب الـسَّ
 

خاُء غِ  عَ ى كلَّ أرَ     اُؤهطَ يٍب فالسَّ
 

                                                 
  .)١/٩٠( مدارج السالكني )١(
 .)٧٦:ص( ،الوابل الصيب )٢(
 . )١٩٨:ص(، والدين الدنيا أدب )٣(
 . )٢٠٣:ص( املصدر السابق، )٤(
 .)٧٦:ص( ،الوابل الصيب )٥(
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 قال رسول اهللا ت فعن عيلٍّ ،الصدقة سبٌب لدخول اجلنة -١٥
 ،»َهاُظُهورِ  ِمنْ  َوُبطُوُهنَا ،ُبطُوِهنَا ِمنْ  ُظُهوُرَها ُتَرى ُغَرًفا اَجلنَّةِ  ِىف  إِنَّ « :غ

 َوَأْطَعمَ  ،َكالَمَ لا أََطاَب  ملَنْ « :قال ؟اهللا َرُسوَل  َيا َي هِ  ملَِنْ  :فقاَل  ،أعَرايبٌّ  فقامَ 
يَامَ  َوَأَدامَ  ،الطََّعامَ  ، رواه الرتمذي، »نِيَامٌ  َوالنَّاُس  بِاللَّيْلِ  هللاِِ  َوَصىلَّ  ،الصِّ

نه األلباين   .وحسَّ
ا، كان ِمن وصيته األمُر  املدينَة مهاجرغوأول ما قِدم النبي 

 غ ملََّا َقِدَم َرُسوُل اهللا:  قالت فعن عبد اهللا بن سالم ،بإطعاِم الطعام
ِه، َوِقيَل  اْنَجَفَل ،ِدينَةَ ملَ ا ، َفِجئُْت ِيف النَّاِس غ َقِدَم َرُسوُل اهللا:  النَّاُس إَِليْ

ِه، َفَلامَّ اْستَبَنُْت َوْجَه َرُسوِل اهللا  َعَرْفُت َأنَّ َوْجَهُه َليَْس بَِوْجِه ،غ ألَْنُظَر إَِليْ
ٍء َتَكلََّم بِِه َأْن َقاَل  َل َيشْ اٍب، َفَكاَن َأوَّ َا النَّاُس  «:َكذَّ الََم،  :َيا َأهيُّ َأْفُشوا السَّ

، »نََّة بَِسالَمٍ النَّاُس نِيَاٌم، َتْدُخُلوا اجلَ  َوَصلُّوا بِاللَّيِْل وَ ،َوأَْطِعُموا الطََّعامَ 
 .واه الرتمذي وابن ماجهر

، أو  حتى لو وقعت يف يِد سارٍق ، خًرياولن َيْعدَم املسلُم ِمن صدقته
 ب بن عبد اهللا  فعن جابر، وذلك فضُل اهللا، أو غري ذلك، أو دابةٍ ،طريٍ 

                                                 
 ،)١٩٨٤(برقم ، املعروف قول يف جاء ما، باب الرب والصلةكتاب رواه الرتمذي يف ) ١(

 .نه األلباينوحسَّ 
 ،جَفل :قال، َنحوه ُمِرسعني َذهبوا أي: )١٥٧:ص(النهاية يف غريب احلديث، قال يف ) ٢(

 .واْنجفل ،وأجفل
 وابن ،)٢٤٨٥(لرقائق والورع، باب، برقم رواه الرتمذي يف كتاب صفة القيامة وا) ٣(

، )١٣٣٤( جاء يف قيام الليل، برقم باب ما ، كتاب إقامة الصالة والسنة فيهاماجه يف
حه األلباين  .وصحَّ

 



 

 

٦٣ 

 َيْغِرُس ُمْسلٌِم َغْرًسا، َوالَ َيْزَرُع َزْرًعا، َفيَأُْكَل ِمنُْه إِْنَساٌن َال « :غقال : قال
 . رواه مسلم،» َكاَنْت لَُه َصَدَقةٌ إالَّ  َدابٌَّة، َوالَ َشْىٌء َوالَ 

َما ِمْن ُمْسلٍِم َيْغِرُس « :غ  رسوُل اهللاقال:  قالت وعن أنسٍ 
َق ِمنُْه لَُه َصَدَقٌة، َوَما أََكَل إالَّ َغْرًسا   َكاَن َما أُكَِل ِمنُْه لَُه َصَدَقٌة، َوَما ُرسِ

بُُع ِمنُْه َفُهَو   أََحٌد لَُه َصَدَقٌة، َوَما أََكَلِت الطَّْريُ َفُهَو لَُه َصَدَقًة، َوالَ َيْرَزُؤهُ السَّ
  .، رواه مسلم» َكاَن لَُه َصَدَقةٌ إالَّ 

عن أيب في الصحيحني ، ف اليوميةِ  املسلمِ  وظيفةُ دقةُ الصَّ  -١٦
 َمَلَكاِن إالَّ يِه ِعبَاُد فِ لَما ِمْن َيْوٍم ُيْصبُِح ا«:  قالغ أنَّ النبيَّ تهريرة 

ا ِزالَِن، َفيَُقوُل أََحُدُمهَ اللَُّهمَّ أَْعِط : اللَُّهمَّ َأْعِط ُمنِْفًقا َخَلًفا، َوَيُقوُل اآلَخرُ : َينْ
 .»ُممِْسًكا َتَلًفا
ُيْصبُِح َعَىل ُكلِّ «:  أنه قالغ ي عن النبت ذر أيب وعن

ِميَدةٍ َصَدَقٌة،  ِمْن َأَحِدُكْم َصَدَقٌة، َفُكلُّ تَ ُسالََمى ْسبِيَحٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َحتْ
                                                 

 .)١٥٥٣(برقم ، والزرع الغرس فضل ، باباملساقاةكتاب رواه مسلم يف ) ١(
 .)١٠/٢١٣(ي ، رشح مسلم للنوومنه ويأخذُ  هينقُص  :يأ: »َيْرَزُؤهُ « )٢(
 .)١٥٥٢(برقم ، والزرع الغرس فضل ، باباملساقاةكتاب رواه مسلم يف ) ٣(
 z y x w } | {﴿: قول اهللا تعاىل كتاب الزكاة، باب  يفالبخاري رواه )٤(

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾ 
، برقم  املنفق واملمسككتاب الزكاة، باب يف  يفمسلمو ،)١٤٤٢(، برقم ]١٠-٥:الليل[
)١٠١٠(. 

الَمى«:  ـرمحه اهللا ـ  قال ابُن األثري)٥(  ،األَصبِع أناِمل من األُْنُمَلة وهي ،ُسالِمَية مجع: السُّ
 من َمْفِصَلني ُكلِّ  بني التي وهي ،ُسالَمياٍت  عىل وُجيَمع ،سواء هومجعُ  هواحدُ  :وقيل

 

  تحفة المودود
  بفضل الصدقة والجود



 

 

تحفة المودود ٦٤
بفضل الصدقة والجود

لِيَلٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْكبِ  ْعُروِف َصَدَقٌة، َوَهنٌْى َعِن َريٍة َصَدَقٌة، َوأَْمٌر بِاملَ َوُكلُّ َهتْ
َحىـلا ِزُئ ِمْن َذلَِك َرْكَعتَاِن َيْرَكُعُهَام ِمَن الضُّ ، رواه »ُمنَْكِر َصَدَقٌة، َوُجيْ

 .ممسل
  النبيَّ سمعُت :  قالت مسعود عن عبد اهللا بنِ يف الصحيحني و
يِْل ل اَرُجٌل آَتاُه اهللاُ :  اْثنَتَْنيِ  ِيف إالَّ  َحَسَد َال «:  يقولغ ُقْرآَن َفْهَو َيتُْلوُه آَناَء اللَّ

يه فِ ، فَ »اَء النََّهارِ  َفْهَو ُينِْفُقُه آَناَء اللَّيِْل َوآنَ  َماًال لنََّهاِر، َوَرُجٌل آَتاُه اهللاُ َوآَناَء ا
 .  الصدقة كل يومدعوٌة لتكرارِ 
ن وصول األجر الصدقة عن األموات سبيٌل لتحقيق أمانيِّهم مِ و

ي اْفتُِلتَْت :  فقالغ أنَّ رجال سأل النبي ل إليهم، فعن عائشة إِنَّ ُأمِّ
َقْت، َفهَ َنْفُسَها َمْت َتَصدَّ ْقُت َعنَْها؟  َهلَا ل، َوَأُظنَُّها َلْو َتَكلَّ َأْجٌر إِْن َتَصدَّ

 .، رواه البخاري ومسلم»َنَعمْ « :َقاَل 
                                                 

المى :وقيل، اإلْنسانِ  أصابِع ٍف  َعْظمٍ  كلُّ : السُّ  ُكلِّ  عىل املعنى ،ِعظَامال ِصَغار من ُجمَوَّ
  .)٤٤٣:ص(النهاية يف غريب احلديث، . »صدقة آدم ابن ِعظَام من عظم

برقم ،  باب استحباب صالة الضحى، كتاب صالة املسافرين وقرصها يفمسلمرواه ) ١(
)٧٢٠(.  

 فهو يقوم به آناء ،رجل آتاه اهللا القرآن: غقول النبي   كتاب التوحيد، باب يفالبخاري) ٢(
 كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب فضل  يفمسلمو ،)٧٥٢٩(برقم  ،لليل والنهارا

 ).٨١٥(، برقم من يقوم بالقرآن ويعلمه
ْت َنْفُسَها« )٣( النهاية يف غريب احلديث، ، َفْلَتة نْفُسها وُأِخَذت ،َفجأة ماتت أي: » اْفُتلِتَ

 .)٧١٥:ص(
  يفمسلمو، )١٣٨٨ (، برقمفجأة البغتةموت ال كتاب اجلنائز، باب يف البخاريرواه ) ٤(

 .)١٠٠٤(، برقم وصول ثواب الصدقة عن امليت إليه كتاب الزكاة، باب

=

 



 

 

٦٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

يَْت، غ  َقاَل لَِرُسوِل اهللا َأنَّ َرُجًال ب وعن ابن عبَّاسٍ  ُه ُتُوفِّ  إِنَّ ُأمَّ
ْقُت َعنَْها؟ َك ، َوُأْشِهدُ َفإِنَّ ِيل ِخمَْراًفا: َقاَل . »َنَعمْ  «:َقاَل  َأَينَْفُعَها إِْن َتَصدَّ

ْقُت َعنَْها  .، رواه البخاريَأينِّ َقْد َتَصدَّ
§ © § © § 

                                                 
 . هو حائط النخل، والبستان، فيه الفاكهة التي ُختَرف: املِْخَراف) ١(
إذا وقف أرضا ومل يبني احلدود فهو جائز،   كتاب الوصايا، باب يفالبخاري رواه )٢(

 .)٢٧٧٠(رقم ، بوكذلك الصدقة

 



 

 

تحفة المودود ٦٦
بفضل الصدقة والجود

 
 ني صحيٌح شحيٌح، ففي الصحيح وأنَت َق  أْن تصدَّ  الصدقةِ أعظمُ 

، َأيُّ َيا َرُسوَل اهللا:  َفَقاَل غَجاَء َرُجٌل إَِىل النَّبِيِّ :  قالتن أيب هريرة ع
َدَقةِ  َشى ا« : َأْعَظُم َأْجًرا؟ َقاَل الصَّ َق َوأَْنَت َصِحيٌح َشِحيٌح، َختْ َفْقَر لأَْن َتَصدَّ
لُِفالٍَن َكَذا : َت لُقوَم قُ لُح ـلِغنَى، َوالَ ُمتِْهل، َحتَّى إَِذا َبَلَغِت الَوَتأُْمُل ا

 .»َولُِفالٍَن َكَذا، َوَقْد َكاَن لُِفالَنٍ 
، حةِ  يف الصِّ اُح غالبً ملا كان الشُّ «:  ـرمحه اهللا ـ  بطالابنُ اإلماُم قال 

َس ن يئِ  بخالف مَ ، وأعظُم لألجر أصدُق يف النيةِ ِق صدُّ فالسامُح فيه بالتَّ 
5  4﴿:  قال تعاىل،» لغريه، ورأى َمصَري املالِ ن احلياةِ مِ 

Ì Ë Ê﴿: وقال سبحانه ،]١٢٨:النساء[ ﴾6  É Í Î 
ÐÏ ×  Ö Õ Ô  Ó Ò Ñ﴾ ]٩:احلرش[.   

ا حلاجتهم، نفقِة نفقٌة ينفقها الرجُل عىل نفسه وأهله، سد   الفضُل وأ
نُة املطهرة، فعن ثوبوإعفاًفا وإغناًء هلم كام دل  تاَن ت عىل ذلك السُّ

ُجُل ِدينَاٌر ُينِْفُقُه َعَىل ِعيَالِِه، «: غ اَل رسوُل اهللاق: الق َأْفَضُل ِدينَاٍر ُينِْفُقُه الرَّ
جُ  تِِه ِىف َسبِيِل َوِدينَاٌر ُينِْفُقُه الرَّ َوِدينَاٌر ُينِْفُقُه َعَىل أَْصَحابِِه ِىف  ،اهللاُل َعَىل َدابَّ

                                                 
، كتاب الزكاة، باب أي الصدقة أفضل، وصدقة الصحيح الشحيح يف البخاري رواه )١(

بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح   كتاب الزكاة، باب يفمسلمو، )١٤١٩ (برقم
  ).١٠٣٢( برقم ،الشحيح

 .)٣٦١-٣/٣٦٠(فتح الباري  )٢(
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 .، رواه مسلم«اهللاَسبِيِل 
 :ال قغ يِّ  النَّب عنت يِّ رِ  مسعوٍد البد أيبعنيف الصحيحني و

تَِسبَُها َكاَنْت «  .» لَُه َصَدَقةً إِنَّ املُْسلَِم إَِذا َأْنَفَق َعَىل َأْهلِِه َنَفَقًة َوُهَو َحيْ
ِدينَاٌر َأْنَفْقتَُه ِىف «: غ وُل اهللاسال رق: ال قتَة يرر هوعن أيب

ْقَت بِِه َعَىل ِمْسكٍِني، َوِدينَاٌر اهللاَسبِيِل  ، َوِدينَاٌر َأْنَفْقتَُه ِىف َرَقبٍَة، َوِدينَاٌر َتَصدَّ
 .، رواه مسلم»ْنَفْقتَُه َعَىل أَْهلَِك َأْنَفْقتَُه َعَىل أَْهلَِك َأْعظَُمَها أَْجًرا الَِّذى أَ 

َدَقِة، َفَقاَل َرُجٌل غ يُّ َأَمَر النَّبِ :  قالت هوعن َيا َرُسوَل :  بِالصَّ
ْق بِِه َعَىل َنْفِسَك «:  ِدينَاٌر، َفَقاَل ي، ِعنْدِ اهللا  : آَخُر، َقاَل يِعنْدِ : ، َقاَل »َتَصدَّ
ْق بِِه َعَىل َولَِدكَ « ْق بِِه َعَىل َزْوَجتَِك  «: آَخُر، َقاَل يدِ ِعنْ : ، َقاَل »َتَصدَّ  ـ َتَصدَّ

ْق بِِه َعَىل َخادِِمَك «:  آَخُر، َقاَل يِعنْدِ : ، َقاَل »َزْوِجَك   ـَأْو َقاَل  : ، َقاَل »َتَصدَّ
 .، رواه أبو داود»أَْنَت أَْبَرصُ «:  آَخُر، َقاَل يِعنْدِ 

إِنََّك لَْن «: القغ وَل اهللا أنَّ رستِن أِيب وقَّاٍص عِد بن سوع
ا َوْجَه اهللا،ُتنِْفَق َنَفَقةً  َعُل ِيف ِيفِّ ، أُِجْرَت َعَليَْهاإالَّ  ، َتبْتَِغي ِهبَ  َحتَّى َما َجتْ

                                                 
 ،العيال واململوك، وإثم من ضّيعهم كتاب الزكاة، باب فضل النفقة عىل  يفمسلمرواه ) ١(

 ).٩٩٤(برقم 
مسلم و، )٥٣٥١( ، برقم كتاب النفقات، باب فضل النفقة عىل األهل يفالبخاريرواه ) ٢(

 كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة عىل األقربني والزوج واألوالد والوالدين، يف
 ).١٠٠٢(، برقم ولو كانوا مرشكني

الزكاة، باب فضل النفقة عىل العيال واململوك، وإثم من ضّيعهم، كتاب   يفمسلمرواه ) ٣(
 ).٩٩٥ (، برقمأو حبس نفقتهم عنهم

 الشيخ قال، )١٦٩١(، برقم  كتاب الزكاة، باب يف صلة الرحم يفأبو داودرواه ) ٤(
 .)٢٥٣٥( ورواه النسائي يف كتاب الزكاة، باب تفسري ذلك، برقم ،»حسن« :األلباين

 



 

 

تحفة المودود ٦٨
بفضل الصدقة والجود

 .، رواه الشيخان»اْمَرَأتَِك 
َدَخَلِت اْمَرَأٌة َمَعَها اْبنَتَاِن : تال قل ائشةَ عن عيف الصحيحني و

تَُها إِيَّاَها َفَقَسَمتَْها بَْنيَ َهلَا َتْسَأُل، َفَلْم َجتِْد ِعنْدِ  ئًا َغْريَ َمتَْرٍة، َفَأْعَطيْ ي َشيْ
ْ َتْأكُ  نَا غ ِمنَْها، ُثمَّ َقاَمْت َفَخَرَجْت، َفَدَخَل النَّبِيُّ لاْبنَتَيَْها، َوَمل  َعَليْ

ُتُه، َفَقاَل  ٍء ُكنَّ لَُه ِس لَمِن اْبتُِيلَ ِمْن َهِذِه ا «:َفَأْخَربْ ا ِمَن النَّارِ بَنَاِت بَِيشْ   .»ْرتً
ِمُل  ِمْسِكينَةٌ  يَجاَءْتنِ : أهنا قالت ل وعنها  َفَأْطَعْمتَُها ،َهلَا اْبنَتَْنيِ  َحتْ

 ،لِتَْأُكَلَها َمتَْرةً  فِيَها إَِىل  َوَرَفَعْت  ،َمتَْرةً  ِمنُْهَام  َواِحَدةٍ  ُكلَّ  َفَأْعَطْت  ،َمتََراٍت  َثالََث 
ِت  ،اْبنَتَاَها َفاْستَْطَعَمتَْها تِ  التَّْمَرةَ  َفَشقَّ نَُهَام  َتْأُكَلَها أَنْ  ُتِريدُ  َكانَْت  يالَّ  ،َبيْ

 َقْد إِنَّ اهللاَ« :فقال غ اهللا لَِرُسولِ  َصنََعْت  يالَّذِ  َفَذَكْرُت  ؛َشْأُهنَا يَفَأْعَجبَنِ 
ا ِهبَا اَجلنَّةَ   .مسلم، رواه » َأْو َأْعتََقَها ِهبَا ِمَن النَّارِ ،َأْوَجَب َهلَ

دقة وِصلِة  والصدقُة عىل ذوي القربى فيها أجران، أجُر الصَّ
حم، فف  مِ حِ وي الرَّ دقٌة، وعىل ذَ  َص نيِ كِ دقُة عىل املْس الصَّ « : احلديثيالرَّ

 .، رواه الرتمذي والنسائي»لةٌ دقٌة وِص ، َص انِ تَ ثنْ 
                                                 

كتاُب  يف مسلمو، )٤٤٠٩(برقم  ، كتاب املغازي، باُب حجة الوداع يفريالبخا رواه )١(
 ).١٦٢٨( برقم ،الوصية، باب الوصية بالثلث

 مسلمو ،)١٤١٨(برقم  ، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق مترة يفالبخاريرواه ) ٢(
 .)٢٦٢٩(، برقم كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضُل اإلحسان إىل البنات يف

، برقم كتاب الرب والصلة واآلداب، باب فضُل اإلحسان إىل البنات  يفمسلمرواه ) ٣(
)٢٦٣٠.( 

 كتاب الزكاة، باب ما جاء يف  يف الرتمذيرواه: ت الضبي عامر بن سلامن حديث )٤(
دقة عىل ذي القرابة كتاب الزكاة، الصدقة عىل  يف النسائي و،)٦٥٨(برقم  ،الصَّ

 . »صحيح«: قال األلباين ،)٢٥٨٢ (برقم ،األقارب
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َجتْزِ : غ امرأتني سألتا النبيَّ  أنَّ صحيحنيويف ال َدَقُة َعنْهُ ئأَ َام  الصَّ
ا، فأجاب َعَىل َأْزَواِجِهَام، َوَعَىل َأْيتَاٍم ِيف  َام أَْجَرانِ « :غ ُحُجوِرِمهَ  أَْجُر :َهلُ

َدَقةِ لا  .»َقَراَبِة، َوأَْجُر الصَّ
 بن مالك عن أنسِ ف ، الرزقطِ  عىل األقارب سبٌب يف بْس والنفقةُ 
 َوُينَْسأَ لَُه ِيف ، ِرْزقِهِ َمْن أََحبَّ أَْن ُيبَْسَط لَُه ِيف  «: قالغ أنَّ رسول اهللا ت

 .، رواه البخاري ومسلم» َرِمحَهُ ليَِص لفَ ، َأَثِرهِ 
                                                 

 بابرواه البخاري يف كتاب الزكاة، : ب حديث زينب امرأة عبد اهللا بن مسعود) ١(
 كتاب الزكاة، باب يفمسلم  و،)١٤٦٦(، برقم احلجر يف واأليتام الزوج عىل الزكاة

،  والوالدين ولو كانوا مرشكني، واألوالد، والزوج،فضل النفقة والصدقة عىل األقربني
 وصلةِ  ،األقارب عىل الصدقة عىل احلث فيه«: قال اإلماُم النووي).١٠٠٠( برقم

  .)٧/٨٨(، رشح مسلم »أجرين فيها وأن ،األرحام
 تابعٌ  نهأل ،جُل األ »رثَ األَ «و ،رؤخَّ يُ  :أي  ـمهموز ـ »أَس نْ يُ «: قال اإلماُم النووي ـ رمحه اهللا ـ )٢(

 اآلجال أن :وهو ،مشهور سؤال فيهف جلاأل يف التأخري ماأو، ...أثرها يف للحياة
 ﴾ w v u t s rxz y ﴿،تنقص وال تزيد ال ،رةقدَّ مُ  رزاقواأل

 والتوفيِق  ،عمره يف بالربكةِ  الزيادة هذه أنَّ  :منها الصحيح ،بأجوبةٍ  العلامء وأجاب
  .ذلك غري يف الضياع عن هاوصيانتِ  ،اآلخرة يف ينفعه بام أوقاته وعامرةِ  ،للطاعات

 يف هلم فيظهر ،ذلك ونحو املحفوظ اللوح ويف للمالئكة يظهر ما إىل بالنسبة نهأ :الثاينو
 اهللاُ علم وقد ،ربعونأ له يدَ زِ  وصلها نإف ،رمحه يصل أن إال ،سنة ستون عمره أن اللوح
¥ ¦ § ¨ ﴿: تعاىل قوله معنى من وهو ،ذلك من له سيقع ما وتعاىل سبحانه

 هي بل ،زيادة وال هرُ قدَ  به سبق وما ،تعاىل هللا علم إىل النسبة فيه ،]٣٩:الرعد[ ﴾©
  .احلديث مراد وهو ،الزيادة تتصور للمخلوقني ظهر ما إىل وبالنسبة ،مستحيلة

 أو ،ضعيف وهو ،القايض حكاه ،يمت مل فكأنه ،بعده اجلميل هكرِ ذِ  بقاءُ  املرادَ  أنَّ  :الثالثو
 .)١١٥-١٦/١١٤(، رشح مسلم اعلم واهللا ،باطل

، الرحم بصلة الرزق يف له طِس بُ  نمَ  باب يف كتاب األدب،  ـ واللفظ له ـالبخاري رواه )٣(
 ، برقمصلِة الرحم، وحتريِم قطعها، باب الرب والصلة كتاب يفمسلم  و،)٥٩٨٦(برقم 

)٢٥٥٧ .( 
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 نِ س وُح ، اهللا سبٌب يف عونِ ونَ لُ ِص  األقارب الذين ال يَ لةُ وِص 
 ِيل  إِنَّ : غ اهللا  يا رسوَل : رجال قال أنَّ ت هريرة عن أيبف ،العاقبة

 َعنُْهمْ  َوَأْحُلمُ  ،إَِيلَّ  َوُيِسيئُونَ  إَِليِْهمْ  ْحِسنُ َوأُ  ،َوَيْقَطُعوِين  َأِصُلُهمْ  ،َقَراَبةً 
َهُلونَ  ئِنْ « :َفَقاَل  ،َعَيلَّ  َوَجيْ  َيَزاُل  َوالَ  ،املَلَّ  ُتِسفُُّهمُ  َفَكأَنََّام  ،َت لقُ  َكَام  ُكنَْت  لَ

 :غوقال ، ، رواه مسلم»َذلَِك  َعَىل  ُدْمَت  َما َعَليِْهمْ  َظِهريٌ  اهللا ِمنَ  َمَعَك 
ِحِم ا« َدَقِة َعَىل ذِي الرَّ  ، أخرجه ابن خزيمة»َكاِشِح لَأْفَضُل الصَّ

:  ـرمحه اهللا ـ  عبدالربهو الذي ُيضِمر لك العداوة، قال ابنُ : والكاشح
 .املبغُض املُعادي
 H I J K L M N O P Q﴿: قال تعاىل

R S T U WV X ZY [ \ ] ^ _ 
a` b c d﴾ ]٢٢:النور[. 

فقال  ة كان ممن حتدثوا به،اثَ ثَ  بن أُ فك أنَّ ِمْسطَح  اإلوجاء يف حديِث 
يُق أبو بك دِّ  ال ُأْنِفُق َواهللا:  َوَكاَن ُينِْفُق َعَىل ِمْسَطٍح لَِقَراَبتِِه ِمنْهُ ،ت ٍر الصِّ

 H I J﴿ اهللاُ َعَىل ِمْسطٍَح َشيْئًا َأَبًدا َبْعَد الَِّذي َقاَل لَِعائَِشَة، َفَأْنَزَل 
                                                 

 كأنام تطعمهم الرماد احلار، وهو تشبيه ملا :ومعناه«:  ـرمحه اهللا ـ النووي اإلماُم قال) ١(
ن األمل بام يلحق آكل الرماد احلار من األمل، وال شئ عىل هذا املحسن، بل يلحقهم م

 معناه أنك باإلحسان :وقيل. عليهيناهلم االثم العظيم يف قطيعته، وإدخاهلم األذى 
. يسف املل كمن ..إليهم ختزهيم، وحتقرهم يف أنفسهم، لكثرة إحسانك، وقبيح فعلهم

 رشح مسلم »كامللِّ حيرق أحشاءهم ، ذلك الذي يأكلونه من إحسانك:وقيل
)١٦/١٥(. 

 ). ٢٥٥٨( ، برقمصلِة الرحم، وحتريِم قطعها، باب الرب والصلة كتاب يفمسلم  رواه )٢(
حم الَكاِشح يفابن خزيمة رواه  )٣( دقة عىل ذي الرَّ  ).٢٣٨٦(برقم ، باب فضل الصَّ
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K L M N O P Q﴾ َبَىل، َواهللا: آلَيَة، َقاَل َأُبو َبْكرٍ ا ِّإِين 
تِي َكاَن ُينِْفُق َعَليِْه،  ألُِحبُّ َأْن َيْغِفَر اهللاُ ِيل، َفَرَجَع إَِىل ِمْسَطٍح النََّفَقَة الَّ

 .، رواه مسلم ال َأْنِزُعَها َعنُْه َأَبًداَواهللا: َوَقاَل 
دقُة عىل اجلار«: ِمن َأجلِّ الصدقاتو   هو أقرُب اجلارَ ، فإنَّ »الصَّ

 إىل اإلحسانُ و ،كه فضلَ  بأحوالك، فال متنعْ  الناسِ ربُ  وأْخ ، منكالناسِ 
َمْن  «: قالغ  النبيَّ  أنَّ ي رشيح اخلزاععن أيبف ،ن دالئل اإليامن مِ اجلريانِ 

، رواه البخاري »يُْحِسْن إَِىل َجاِرهِ ل فَ ،يَْوِم اآلِخرِ ل َواَكاَن ُيْؤِمُن بِاهللا
 .مسلمو

 ينِ ارَ  يل جَ إنَّ  ،غ يا رسول اهللا : قلت:قالت ل وعن عائشة 
  .، رواه البخاري«إَِىل َأْقَرِهبَِام ِمنِْك َباًبا« : قال؟يدِ هْ  أُ َام فإىل أهيِّ 

  أنَّ جربيَل غ  النبيُّ  حتى ظنَّ ، باجلارِ  يوِيص ومل يزل اإلسالمُ 
:  قالب بن عمر عبد اهللاعن في الصحيحني ه فه وارًثا جلارِ سيجعلُ 

                                                 
 ، برقم القاذف وقبول توبة، حديث اإلفككتاب التوبة، باب يف يف مسلمرواه  )١(

)٢٧٧٠.( 
 اآلخر فال يؤذ جاره، يف كتاب األدب، باب َمن كان يؤمن باهللا واليوم  رواه البخاري)٢(

 اجلار إكرام عىل احلث باب، يامنكتاب اإل يف  ـ واللفظ له ـمسلمو، )٦٠١٩(برقم 
 ).٤٨(  برقم،...والضيف

 :أي »َأْقَرهبَِام « :قوله«: )١٠/٥٤٩(فتح الباري  ـ يف رمحه اهللا ـ قال احلافُظ ابن حجر )٣(
 ؛وغريها هدية نمِ  جاره بيَت  يدخُل  ما يرى األقرَب  أنَّ  فيه احلكمة :قيل ،اقربً  مهاأشدُّ 

 وال ،املهامت من هجلارِ  يقع ملا إجابةً  أرسعُ  األقرَب  وأنَّ  ،األبعد بخالف ،هلا فيتشوف
 .»الغفلة أوقات يف سيام

 .)٦٠٢٠( باب حق اجلوار يف قرب األبواب، برقم يف كتاب األدب،  رواه البخاري)٤(
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يُل ُيوِصينِي بِاجلَ َما«: غ اهللا قال رسوُل   َحتَّى َظنَنُْت َأنَُّه ،ارِ  َزاَل ِجْربِ
ُثهُ    .»َسيَُورِّ
دقةِ و : ، قال تعاىل»النفقَة عىل اجلهاِد ىف سبيل اهللا« إنَّ ِمن أعظم الصَّ

﴿o p q r s t u v w x y z { | } 
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 ¬ » ª © ̈ §﴿: ، وقال تعاىل]١٢-١٠:الصف[
®  ̄° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » 
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É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò﴾ ]١١١:التوبة[ ،
عن زيد بن  عىل املال، وَم فيها اجلهاُد بالنفسِ  التي ُقدِّ  الوحيدةُ وهذه اآليةُ 

َز َغاِزًيا ِىف َسبِيِل اهللاَمْن جَ «:  قالغ  أنَّ رسوَل اهللاتخالد اجلهني   هَّ
 . رواه الشيخان»َفَقْد َغَزا، َوَمْن َخَلَفُه ِىف َأْهلِِه بَِخْريٍ َفَقْد َغَزا
§ © § © § 

                                                 
كتاب  يف مسلمو، )٦٠١٥(يف كتاب األدب، باب الوصاة باجلار، برقم   رواه البخاري)١(

 .)٢٦٢٥ (الوصية باجلار واإلحسان إليه، برقم، باب رب والصلةال
 برقم، كتاب اجلهاد والسري، باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخري يف البخاريرواه ) ٢(

كتاب اإلمارة، باب فضل إعانة الغازي ىف سبيل اهللا  يف  ـ واللفظ له ـمسلم و،)٢٨٤٣(
 .)١٨٩٥ (، برقمبمركوب وغريه، وخالفته يف أهله بخري
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لقد ، والقرآِن الكريمإنَّ ِمْن أجلِّ أنواع النفقات ما تعلََّق بخدمِة و

 بإقباِل أبنائها عىل كتاِب اهللا  ـوهللا احلمُد واملنة ـ حظيْت هذه البالد املباركة
، والسعَي يف بقائها، واستمرار الكريم إقباال يستوجُب شكَر املُنِْعم 

 .مسريِهتا وأداِء رسالتِها
ولقد ظهر يف زماننا هذا «:  ـرمحه اهللا ـ قال الشيخ ابن عثيمني

فيظ القرآن يف مجيع أنحاء البالد، ومقُر هذه اجلامعات مجاعاٌت كثريٌة لتح
شباٌب كثٌري، من  ـ وهللا احلمدـ  وهي املساجد، والتحَق هبا ،أل بيوُت اهللا

ين ذلك، وإين أدعو إخواين املسلمني أن حيرصوا عىل ذكوٍر وإناث، فرسَّ 
ن  فإنَّ مَ ،أل مساعدة هذه اجلامعات لينالوا مثل أجر التالني لكتاب اهللا

َمْن َدَعا إَِىل ُهًدى َكاَن لَُه ِمَن األَْجِر ِمثُْل  «:غ أصابه، قال أعان عىل خريٍ 
ئًاَال ُأُجوِر َمْن َتبَِعُه،  َمْن « :غ، وصَح عنه » َينُْقُص َذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهْم َشيْ

َز َغاِزًيا ِىف َسبِيِل اهللا   .»ْريٍ َفَقْد َغَزا َفَقْد َغَزا، َوَمْن َخَلَفُه ِىف َأْهلِِه بَِخ َجهَّ
 ـ  ربك ببذِل وقتَك لتعليم القرآنناصًحا لكتاِب  ـ رمحَك اهللاـ فكن 

، إن استطعت، فإن مل تستطع فبَاملِك، فإْن مل تستطع فبدعائك ودعوتك
» ¬ ¦ §﴿: قال تعاىل  ª© ¨﴾ ]٤٤:الزخرف[. 

                                                 
 ، سنة حسنة أو سيئةن سنَّ كتاب العلم، باب مَ  يف مسلمرواه  :ت  أيب هريرةحديث )١(

 ).٢٦٧٤ (برقم
  ).٧٢:ص(، سبق خترجيه )٢(
 .)١٨/٤٣٨ (العثيمني صالح بن حممد الشيخ ورسائل فتاوى وعجمم )٣(
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َت براتب مدرٍس للقرآن فأنت مأجوٌر، لوَتذكَّر أنَّك إذا تكف
مُلك من أعظِم القُربات، وكُل طالٍب حيفظ شيئًا من القرآن عن طريق وع

ن أجرهم يشء، هذا املدرس فلك نصيب مَن األجر، من غري أن ينقَص مِ 
رمحه  ـ هبذا أفتَْت اللجنُة الدائمُة لإلفتاء برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز

 . ـاهللا
 ،تزكو به نفسهن  بصدقته مَ وينبغي أن يطلَب :  العلمأهلِ بعُض قال 

ن عليه َدْين، ن أهل التقوى والصالح والعلم، وأن يكون ذا عائلة أو مَ مِ 
 كاَن ،ن هذه اخلاللن مجع مِ  مَ ن األقارب وذوي األرحام، وكلُّ أو مِ 

 .إعطاؤه أفضَل عىل قدر ما مجعه
§ © § © § 

                                                 
 .)٥٣-٥٢:ص (،خمترص منهاج القاصدين:  ينظر)١(
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 :ا لإلنساِن حيًا وميتًاومن األعامل التي ال تنقطع، بل جيري ثواُهب 

 :غه الواقف، حيُث يقول ن نعِم اهللا العظيمة عىل عبدِ ، وهو مِ »الوقف«
 »... ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيةٍ إالَّ  : ِمْن َثالََثةٍ إالَّ إَِذا َماَت اِإلْنَساُن اْنَقطََع َعنُْه َعَمُلُه «

دقَة اجلارية بالوقف، قال سلمرواه م ،احلديَث  ، وقد فرسَّ العلامُء الصَّ
 ُذو َمْقِدَرٍة إال غَملْ َيُكْن َأَحٌد ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ : ب  بن عبداهللاجابرُ 

َف   .َوقَّ
ادُق املصدوق  :وكيَف ال ُينافُس القادُر عىل الوقف وقد قال الصَّ

، َوَتْصِديًقا بَِوْعِدهِ، َفإِنَّ شبََعُه  إِيَامًنا بِاهللا،َمِن اْحتَبََس َفَرًسا ِيف َسبِيِل اهللا«
ُه، َوَرْوَثُه َوَبْولَُه، ِيف ِميَزانِِه َيْوَم ا ، وغُري خاٍف  رواه البخاري»ِقيَاَمةِ لَوِريَّ

 ،أنَّ الوقَف ال يكوُن إال عىل جهة بٍر وُقربٍة، كالوقِف عىل طلبِة العلمِ 
 أنَّ رسوَل تعن أيب هريرة  و، ونحوهاوتوفري ما حيتاجونه من ُكتٍب 

 َال َمْن َدَعا إَِىل ُهًدى َكاَن لَُه ِمَن األَْجِر ِمثُْل أُُجوِر َمْن َتبَِعُه « :قال غ اهللا
ئًا ، كام أنَّ الوقَف عىل القرآن وتعليمه »َينُْقُص َذلَِك ِمْن أُُجوِرِهْم َشيْ

 . وتدريسه من أعظِم أنواِع الِرب والُقرب
                                                 

 كتاب الوصية، باب ما يْلحُق اإلنساَن من  يفمسلمرواه : ت أيب هريرة حديث )١(
 .)١٦٣١(برقم  ،الثواِب بعَد وفاته

 .٨/١٨٥ املغني )٢(
، من )٢٨٥٣ (، برقملسري، باب من احتبس فرساكتاب اجلهاد وا يف البخاريرواه  )٣(

 .تحديث أيب هريرة 
 .)٧٣:ص(، سبق خترجيه )٤(

 



 

 

تحفة المودود ٧٦
بفضل الصدقة والجود

املشاركُة يف بناء داٍر للقرآن  «: ـرمحه اهللا ـ الشيُخ ابن عثيمنيقال 
اُر من الصدقة اجلارية، سواء كانت  للرجال أو النساء، فتدخل يف الدَّ

 ِمْن إالَّ إَِذا َماَت اِإلْنَساُن اْنَقطََع َعَمُلُه « :غ الصحيح عن النبي احلديث
ن اإلعانة عىل ُة يف ذلك مِ  واملساعد.اِريةَ اجل صدقةَ وذكر منها ال »َثالََث 

ُكْم َمْن َتَعلََّم ا«: غتعليم القرآن، وقد قال النبي  ، »ُقْرآَن َوَعلََّمهُ لَخْريُ
  .»واملعُني رشيٌك يف األجر

ِم القرآن  املساجَد لِ وال خيفى أنَّ هذه اجلموَع الغفرية التي تؤمُّ  تعلُّ
واملعنويُّ لعموم الدارسني منهم الضعيُف وذو احلاجة، والتشجيُع املاديُّ 

 . غُري خاٍف أثُره
 ينبغي تيسُري طريِق اخلِري «:  ـرمحه اهللا ـ  ابُن تيميةقال شيُخ اإلسالم

ه ، مثل أْن يبذَل لولدِ  ممكنٍ  فيه بكلِّ  عليه، والرتغيِب ، واإلعانةِ والطاعةِ 
بُهم يف العملِ ه أو رعيتِ وأهلِ   ؛أو غريه ِمْن ماٍل أو ثناٍء  الصالِح ه ما ُيرغِّ

عْت  هامِ  واإلبلِ  املسابقُة باخليلِ وهلذا ُرشِ  ، وأخُذ اجلُْعلِ ، واملناضلُة بالسِّ
  يف سبيلِ  اخليل للجهادِ  ورباطِ  القوةِ  يف إعدادِ ن الرتغيِب  ملا فيه مِ ؛عليها

، هو وخلفاؤه الراشدون،  بني اخليلِ  يسابُق غ اهللا، حتى كان النبيُّ 
م، فقد  قلوِهب  املؤلَّفةِ ، وكذلك عطاءَ  املالِ ن بيِت  مِ وُخيِرجون األسباَق 

                                                 
كتاب فضائل القرآن، باب خريكم من يف البخاري رواه  :ت  بن عفانحديث عثامن )١(

 ).٥٠٢٧ ( برقمتعلم القرآَن وعلمه،
 .)٤٤٦-١٨/٤٤٥ (العثيمني صالح بن حممد الشيخ ورسائل فتاوى جمموع )٢(
َبُق ) ٣( عل ما:  ـالباء بفتح  ـالسَّ كون ،املُسَاَبقة عىل َرْهنا اَملال من ُجيْ  َسَبقُت  مصدر: وبالسُّ

 ).٤١٦:ص(النهاية يف غريب احلديث، . َسْبقا أْسبِق

 



 

 

٧٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ُرِوي أنَّ الرجَل كان ُيسِلم أوَل النهار رغبًة يف الدنيا، فال جييء آخَر النهار 
 .«إال واإلسالُم أحبُّ إليه مما طلعْت عليه الشمس

ه هم كتابَ عىل اجلميع أْن يشكروا اهللاَ تعاىل أِن اصطفاهم وأورثَ ف
  عىل املرسلني، وآخُرها عهًدا بربِّ ةِ  املُنزلَ  الكتِب و آخرُ  الذي هاملبنيَ 

; ﴿: ، قال تعاىلالعاملني  :9  8 7 6 5 4 3
 G  F ED C B  A @ ? > = <

Q P  O N M L K J I H  S R
X W V UT﴾ ]تعاىل فكلهم اصطفاهم اهللاُ ،]٣٣-٣٢:فاطر 

منهم لوراثة هذا الكتاب وإن تفاوتت مراتبهم، ومتيزت أحواُهلم، فلكٍل 
قسٌط من وراثته، حتى الظاملُ لنفسه، ألنَّ املراَد بوراثة الكتاب وراثُة علمه 

: ا قاَل بعُض أهِل العلمولذ« ؛وعمله، ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه
ادُق بجنَّاِت عْنيِ تَب بامِء العين ُتكأنْ  اوِ ِه الوذُحقَّ هل ْدٍن ، فوْعُده الصَّ

ُهلُم الظَّاملُ لِنفسِة، وِه األُمَّ قساِم هذيِع أمجلِ  يدلُّ عىل أنَّ هذه اآليَة ِمْن ِه أوَّ
ِة، اِم الثَّالثاملسلمَني أحٌد خاِرٌج عِن األقس يبَق ِمنَ  ملَ آِن، ورأرَجى آياِت الق

ادُق باجل  .»ِمنيآليِة شامٌل ِجلميِع املسلنَِّة يف افالوعُد الصَّ
                                                 

 َكانَ   إِنْ : قالت عن أنس  ـ)٢٣١٢(كتاب الفضائل، رقم ـ روى مسلم يف صحيحه) ١(
ُجُل  ْنَيا إالَّ  ُيِريدُ  َما َلُيْسلِمُ  الرَّ ْنَيا ِمنَ  إَِلْيهِ  َأَحبَّ  اِإلْسَالمُ  َيُكونَ  َحتَّى ُيْسلِمُ  َفَام  ،الدُّ  َوَما الدُّ
 .َعَلْيَها

 .)٣٧٠-٢٨/٣٦٩( جمموع الفتاوى )٢(
  .﴾M﴿:  التي يف قوله تعاىل:يأ )٣(
 .)٤/٨٥( أضواء البيان )٤(

 



 

 

تحفة المودود ٧٨
بفضل الصدقة والجود

 ىلنَِّة ع الوعِد باجلاملِ يفقديِم الظَّ ِب تِم يف سبلعِ اختلَف أهُل الو«
ابِق، فقاَل بتاملُق َم الظَّاملَ لِئال يق: ُضهمعصِد والسَّ ابَق نقدَّ َر السَّ َط، وأخَّ
ْن سبَق إال ، فإنه ما سبَق إىل اخلرياِت مَ »ه فيَْحبَطِري لِئال ُيعَجَب بعَملِ اخلَ ب

Á  ¼ ½ ¾ ¿﴿: ، قال تعاىلبتوفيِق اهللا تعاىل ومعونته  À
 Ä  Ã Â Ì  Ë Ê É È Ç  Æ Å

Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Õ Ô﴾ 
  .]٣٠-٢٩:فاطر[

، وأرباُبه متنوعٌة، ه متعددةٌ واعلم أنَّ الوقَف أبواُبه متسعٌة، وجهاتُ 
منهم الفقراُء واأليتاُم واألرامُل واألرسى واملرىض، وإعانة الراغبَني يف 
النكاح، وكذلَك تكفُني املوتى، وعامرُة املساجد واملستشفيات، وتوفري 

  .ألدويةا
،  مجلة من الصدقات اجلارية ـرمحه اهللا ـ السيوطياحلافُظ وقد مجع 

 :فقال
  إذا ماَت ابـُن آدَم لـيَس جيـري

 

ــِرش   ــَري ع ــاٍل غ ــن فع ــِه م   علي
 

  علــوٌم بثََّهــا، وُدعــاُء نجــلٍ 
 

  وغْرُس النَّْخِل، والصدقَاُت جتِري 
 

  وراَثُة مـصَحٍف، وِرَبـاُط َثْغـرٍ 
 

ــِر، أو إِ   ــرِ وَحفــُر البئ   جــَراُء َهنْ
 

ــأِْوي ــاُه ي ــِب بنَ ــٌت للَغِري   وبيْ
 

ـــرِ   ـــلٍّ ِذْك ـــاُء َحمِ ـــِه، أْو بنَ   إلي
 

                                                 
 . املصدر السابق)١(

 



 

 

٧٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ــــعْ وتَ    ريمٍ آٍن َكــــقـــرْ يٌم لِ ـلِ
 

  ْرصِ بَِحـ ٍث يْ ادِ َح ن أَ ا مِ هَ ْذ ُخ فَ  
 

  إىل األوقاِف  يف هذا العرص يرى أنَّ احلاجةَ اسِ  النَّ  يف أحوالِ الناظرُ و
 ،هم ومطالبِ  الناسِ  احتياجاِت  وتنوعِ ، املعيشةِ  تكاليِف  نظًرا الرتفاعِ ؛ماسةٌ 
 ،هم عىل الزواِج  وإعانتِ  الشباِب  لتحصنيِ  األوقاُف وقَف  تُ ام أروع أنْ ف

 ديون  وتسديدِ ،ها وهتيئتِ  املساكنِ  وأجورِ ،هم عليها أو إعانتِ  املهورِ بدفعِ 
 .الغارمني

ن  ومِ  اإلسالم،رِ دْ  بالغًة منذ َص وقد اعتنى املسلمون بالوقف عنايةً 
 وذكَر ، السابق ذكرهتذلك ما جاء يف حديث عمر بن اخلطاب 

املقريزُي أنَّ أوَل داٍر أُسست ملداوِة املرىض يف اإلسالم، بناها يف دمشق 
 للهجرة، وجعَل فيها األطباَء، وأجرى ٨٨اخلليفُة عبدامللك األموي عام 

 خادًما هيتُم ُمقَعدٍ  طريِق األوقاف، يف حِني أعطى ُكلعليهُم األرزاَق عن 
 رضيٍر قائًدا يسهُر عىل راحته، ويف حالِة وفاِة املريِض فإنه بأمره، وكل

ُز وُيكفُن عىل نفقِة املستشفى الذي تتوفُر عىل صندوٍق وقفي هذه هي . ُجيهَّ
 .حضارُة اإلسالم ورعايُة أوقافه يف اجلانِب الصحي

نواُعها واألوقاف بدمشق ال ُحترص أ«: قال ابُن بطوطة يف رحلته
ومصارُفها لكثرهتا، فمنها أوقاٌف عىل العاجزين عن احلج، ُيعطى ملن حيج 
عن الرجل منهم كفايته، ومنها أوقاٌف عىل جتهيز البنات إىل أزواجهن، 

، ومنها أوقاٌف لَفكاك وهنَّ   اللوايت ال قدرَة ألهلهنَّ عىل جتهيزهنَّ
                                                 

 .٤/٢٢٧الديباج عىل مسلم  )١(

 



 

 

تحفة المودود ٨٠
بفضل الصدقة والجود

ها ما يأكلون، ويلبسون، األرسى، ومنها أوقاٌف ألبناء السبيل، ُيْعطْوَن من
 ومنها أوقاٌف عىل تعديل الطرق ورصفها، ألنَّ أزقةَ . ويتزودون لبالدهم

دمشق لكل واحد منها رصيفان يف جنبيه يمر عليها املرتجلون، ويمر 
  .» ومنها أوقاٌف لسوى ذلك من أفعال اخلري،الركبان بني ذلك

عرفة إنشاُء موقٍع عىل ومَن املشاريِع املعارصِة يف جماِل العلِم وامل
، وختصيصه للتعريِف باإلسالِم »االنرتنت«شبكِة املعلومات العاملية 

وآدابه، وترسيِخ العقيدِة يف قلوب أتباعه، ودعم القنوات الفضائية 
نة عىل  اإلسالمية، والتي أخذت عىل عاتقها الدعوة إىل الكتاِب والسُّ

لف الصالِح مَن الصحابِة والتابع َني هلم بإحسان، لضامِن منهِج السَّ
بِه املوجهِة إليهم  . استمرارها يف تثبيِت املسلمَني عىل دينهم، ودفِع الشُّ

ومما جيتمُع فيها ثواُب الواقف، ورشُف املوقوف ومنزلتُه، وفضُل 
، وُيرجى أْن جيتمَع لواقفيها ثواُب الصدقة »املكتبات الوقفية«املوقوِف عليه 

ومنافُع اخلِري تبقى دائًام شاهدًة . ي ُينتَفُع بهاجلارية، وثواُب العلم الذ
حسناُته تتضاعف، وأعامُله تتزايد، ! لصاحبها باخلِري واإلحسان، فطوبى له

 .قد استُثنَي ممن انقطعت أعامهلم بموهتم، و ذلك فضُل اهللا يؤتيه من يشاء
 الزمان واملكان، أنَّ الصدقة ترشُف برشِف  ـ أهيا املبارك ـ واعلم

ن ب اإلكثاُر مِ ُيستحَ «:  ـرمحه اهللا ـ النوويُّ اإلماُم  اإلنسان، قال وحاجةِ 
،  واملدينةِ ، وبمكةَ ، والسفرِ ، وعند الكسوِف  املهمةِ  عند األمورِ الصدقةِ 

                                                 
 .)٧٥:ص( ،بن بطوطةرحلة ا )١(
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 العيد  ذي احلجة وأيامِ  كعِرش  الفاضلةِ ، واألوقاِت  واحلِج ،وىف الغزوِ 
 .»ن غريها مِ  هي آكدُ  هذه املواضعِ ونحو ذلك، ففي كلِّ 

 ~ { | } s t u v w x y z﴿: قال تعاىل
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  ̈© ª « ¬ ®  ̄ °² ± 
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 .]١٨-١١:البينة[

  فيه أنَّ الناَس يف زمنِ  باإلطعامِ  ذي مسغبةٍ ووجه ختصيِص اليوم«
هم باملال خشيَة امتداد زمن املجاعة واالحتياج إىل حُّ  ُش  يشتدُ املجاعةِ 
 ودون العقبة ، فاإلطعام يف ذلك الزمن أفضل، وهو العقبة.األقوات

والتوايص بالرمحة فضيلة عظيمة، وهو أيضا كناية « ،» مصاعد متفاوتة
 ألنَّ َمْن ُيويص باملرمحة هو الذي عرف قدَرها ؛عن اتصافهم باملرمحة

 .»وفضلها، فهو يفعلها قبل أن ُيويص هبا
 ¸ ¶﴿: عند قوله تعاىلـ  رمحه اهللاـ ابن كثري احلافُظ قال 

º ا، املتواصني بالصرب  صاحلً  العاملنيَ ن املؤمننيَ كان مِ : أي ﴾¹ 
اِمحُوَن َيْرَمحُُهُم «:  كام جاء يف احلديث،عىل أذى الناس، وعىل الرمحة هبم الرَّ

ْمحَنُ  َامءِ ، اْرَمحُوا أَْهَل األَْرضِ ،الرَّ ، ويف احلديث » َيْرَمحُْكْم َمْن ِىف السَّ
                                                 

 . ٦/١٥١ املجموع رشح املهذب )١(
 . ١٢/٣٥٨ تفسري التحرير والتنوير )٢(
برقم كتاب األدب، باب يف الرمحة،  يف أبو داودرواه  ب عبد اهللا بن َعْمرو حديث )٣(

، باب ما جاء يف رمحة غ كتاب الرب والصلة عن رسول اهللا  يف الرتمذي،)٤٩٤١(
 .»صحيح« :قال األلباين ،)١٩٢٤(، برقم املسلمني

 



 

 

تحفة المودود ٨٢
بفضل الصدقة والجود

 رو، وعن عبد اهللا بن عم...»النَّاَس  َيْرَحمُ  َال  َمنْ  اهللاُ  َيْرَحمُ  َال «: خراآل
ْ َيْرَحْم َصِغَريَنا«: قال ب . » َفَليَْس ِمنَّا، َوَيْعِرْف َحقَّ َكبِِريَنا،َمْن َمل
¾﴿: وقوله  ن أصحاِب  مِ  هبذه الصفاِت املتصفونَ : أي ﴾¼ ½ 
 .»اليمني

  باإليثارِ  وإنام يتمتعُ ، وال األثرةَ األنانيةَ واملسلُم احلق ال يعرف 
عن النعامن بن و ،]١٠:احلجرات[ ﴾¬ ® ¯﴿: ، قال تعاىلوالرمحةِ 
 ، َوَتَراُمحِِهمْ ،ْؤِمنَِني يف َتَوادِِّهمْ َمثَُل املُ «: غقال رسول اهللا : قال ب بشري

َجَسِد ـلَداَعى لَُه َسائُِر ا تَ ، إَِذا اْشتََكى ِمنُْه ُعْضوٌ ،َجَسدِ ـل َمثَُل ا،َوَتَعاُطِفِهمْ 
َهِر َوا ىـلبِالسَّ  . رواه البخاري ومسلم»ُحمَّ

 ُيْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى َال « :غ اهللا قال رسوُل :  قالتوعن أنٍس 
بَّ ألَِخيِه َما ُحيِبُّ لِنَْفِسهِ    .، رواه البخاري ومسلم»ُحيِ

                                                 
، باب قول اهللا تبارك  كتاب التوحيد يفالبخاريرواه : تحديث جرير بن عبد اهللا  )١(

، ]١١٠:اإلرساء[ ﴾ Z _ ^`f e d c b a ] \ [﴿: وتعاىل
 ومسلم يف كتاب الفضائل، باب رمحته الصبياَن والعيال وتواضعه ،)٧٣٧٦(برقم 

 ). ٢٣١٩ (برقموفضل ذلك، 
والرتمذي يف كتاب الرب ، )٤٩٤٣(برقم كتاب األدب، باب يف الرمحة،  يف أبو داود رواه )٢(

 . »صحيح« :قال األلباين، الصبيان رمحة يف جاء ماوالصلة، باب 
 . ٤/٧٨٠ تفسري ابن كثري )٣(
 . )٢٩:ص( سبق خترجيه، )٤(
، برقم لنفسه حيب ما ألخيه حيبَّ  أن اإليامن منيامن، باب  كتاب اإل يفالبخاري رواه )٥(

 ألخيه حيب أن اإليامن خصال من أن عىل الدليل ومسلم يف كتاب اإليامن، باب ،)١٣(
 ). ٤٥ (برقم، لنفسه حيب ما املسلم

 



 

 

٨٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

وٌر ُتْدِخُلُه َعَىل ُمْسلِمٍ  تَ َأَحبُّ األَْعَامِل إَِىل اهللا« :ويف اخلرب  َأْو ،َعاَىل ُرسُ
  َوألَْن َأْمِيشَ َمعَ ، أَْو َتطُْرُد َعنُْه ُجوًعا، أَْو َتْقِيض َعنُْه َدْينًا،َتَكِشُف َعنُْه ُكْرَبةً 

 ِدينَةِ ملَ  َيْعنِي َمْسِجَد ا،ْسِجدِ ملَ َأِخ ِيف َحاَجٍة أََحبُّ إَِيلَّ ِمْن َأْن َأْعتَكَِف ِيف َهَذا ا
 .»َشْهًرا

ن أجلِّ الصدقات ما توقفت احلياة عليه، وهو املاء، عند احلاجة ومِ 
n q p o v﴿: تعاىلاهللا سبحانه و، قال إليه  u  ts r﴾ 

 .]٣٠:األنبياء[
ه يِ  ُغِفَر له بسقْ ، ممن كان قبلنا وإذا كان رجٌل ، أجرٌ  رطبةٍ ويف كل كبدٍ 

 ؟ ٍي أو كساه عىل ُعرْ  ، عىل ظمأٍ كم بمن سقى مسلًام ا، فام ظنُّ كلبً 
 ،َيْمِيش  َرُجٌل  َبيْنَا «: قالغ اهللا  رسوَل  أنَّ ت هريرة عن أيبف

َزَل  ؛َعطَُش لا َعَليْهِ  َفاْشتَدَّ  َب  بِئًْرا َفنَ  ٍب لبِكَ  ُهوَ  َفإَِذا َخَرَج  ُثمَّ  ،ِمنَْها َفَرشِ
 ؛ِيب  َبَلغَ  الَِّذي ثُْل مِ  َهَذا لََقْد َبَلغَ  :َفَقاَل  ،َعطَشِ لا ِمنَ  الثََّرى َيأُْكُل  ،َهُث ليَ 

هُ  َفَمألَ  ، »لَهُ  َفَغَفرَ  لَهُ  اهللاُ َفَشَكرَ  ؛َب لكَ لا َفَسَقى َرقِيَ  ُثمَّ  ،بِِفيهِ  َأْمَسَكهُ  ُثمَّ  ،ُخفَّ
 َرْطبَةٍ  َكبِدٍ  ُكلِّ  ِيف  «:َقاَل  ؟َأْجًرا بََهاِئمِ لا ِيف  َلنَا َوإِنَّ  ،اهللا َرُسوَل  َيا: َقاُلوا
  .يخان، رواه الش»َأْجرٌ 

                                                 
نه حسَّ و، )١٣٦٤٦(املعجم الكبري، رواه الطرباين يف : ب بن عمرعبد اهللا حديث  )١(

 العلم؛ ألنَّ يف سنده ، وأعلَّه بعُض أهل)١٧٦ ، برقم١/٩٧(  اجلامعحيحصيف  األلباين
اٍج  بن ُسَكْنيُ   .، كام قال اهليثمي وغريه)ضعيف(، وهوِرسَ

 ومسلم يف ،)٢٣٦٣(، برقم املاء سقي فضل باباملساقاة،  كتاب  يفالبخاري رواه )٢(
 ). ٢٢٤٤ (برقم، وإطعامها املحرتمة البهائم يساق فضل  باب،كتاب السالم

 



 

 

تحفة المودود ٨٤
بفضل الصدقة والجود

َأنَّ اْمَرأًَة « :غ  عن النبيِّ ت هريرة صحيح مسلم عن أيب ويف
ا  ؛َعطَشِ ل ِمَن ا َقْد َأْدلََع لَِساَنهُ ،بًا ِيف َيْوٍم َحارٍّ ُيطِيُف بِبِئْرٍ ل َرأَْت كَ ،َبِغي 

َزَعْت لَُه بُِموقَِها ا،َفنَ  .» َفُغِفَر َهلَ
 ! سببًا ملغفرة الذنوبكلٍب  َي  حيث جعل سقْ ،فيا لعظمة اإلسالم

 .ها عند اهللا عظيمةٌ ها، لكنَّ  يف ظاهرِ إهنا أعامٌل بسيطةٌ 
§ © § © § 

                                                 
 . حوله دار:  أي)١(
 . العطش ةلشد أخرجه :أى )٢(
 ،استقت يأ :بموقها له نزعت ومعنى معرب فارسى ،فُّ اخلُ  هو  ـامليم بضم  ـوُق مُ ـال )٣(

 ).١٤/٢٤٢(رشح مسلم . البئر من به استقيت ،بالدلو نزعت :يقال
 برقم، وإطعامها املحرتمة البهائم يساق فضل  باب، رواه مسلم يف كتاب السالم)٤(

)٢٢٤٥ .( 

 



 

 

٨٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 
وأفَضُل األعامِل ما َعظَُم نفُعه واستمَر ثوابه، وتسلسَل خُريه، كمثِل 

 »ِعامرة املساجد«املشاريِع اخلريية التي من أفضلها وأجلها ثواًبا ما عاَد إىل 
 Ô Õ Ö × Ø﴿: ، قال تعاىلالتي أمر اهللاُ أْن ُترَفع وُيذَكَر فيها اسُمه
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m l ﴿:  وقال سبحانه،]٣٧-٣٦:النور[ ﴾4  k j i
q p o n  zy x w v u t s r

¡ ، فجعل سبحانه ]١٨:التوبة[ ﴾} | { ~ � 
µ ´ ³ ﴿، ن أعظِم شواهِد اإليامنامرَة بيوته مِ وتعاىل عِ 
 .]٢٦:املطففني[ ﴾¶
 َبنَى َمنْ «: قال غ اهللا وَل سر نَّ أ ب اهللا عبدِ  بنِ  جابرِ  عن
، رواه ابن »َجنَّةِ ـلا ِيف  َبيْتًا لَهُ  اهللاُ َبنَى أَْصَغَر، أَوْ  َقطَاٍة، َكَمْفَحصِ  ،هللاِِ َمْسِجًدا
حه األلباينماجه  .، وصحَّ

 لتضعَ  ؛عنه القطاةُ  ُص تفحَ  الذي املكانُ هو  :»َقطَاةٍ ال َمْفَحُص «و
 .؛ وسمي بذلك ألهنا َتْفَحص عنه الرتابعليه وترقدُ  ،هابيَض  فيه

                                                 
 ). ٧٣٨ (برقم، مسجدا هللا بنى من باب ،واجلامعات املساجدتاب  رواه ابن ماجه يف ك)١(
 ابن قال وقطيات، وقطوات واجلمع ،قطاة واحده ،معروف طائر القطا: الدمريي قال )٢(

 .)٢٥١-٧/٢٥٠(عون املعبود : ينظر. احلامم نمِ  القطا نأ والرافعي قتيبة

 



 

 

٨٦ 

مُة السعدي  يدل غن النبي وهذا املثال مِ « : ـرمحه اهللا ـ قال العالَّ
 بحيث تكون ، ولو بيشء قليل،ن ساعد عىل عامرة املسجد مَ عىل أنَّ 
 استحق هذا  ـ وهو ِمْفَحص القطاة ـن املسجد هذا املقدارته مِ حص

 .» وال جليله بعزيزٍ  وكرمِ الثواب اجلزيل، وما ذلك عىل فضل اهللا
ن هذا ن أهل اخلري يبحث عن أفضل مِ وكثري مِ « : ـ رمحه اهللا ـوقال

نفق مُ ـن هذا األمر اخلالد اجلميل؛ فإن الالعمل اجلليل، وال يدرك أكمل مِ 
 يكتب  قد شارك املصلني يف صالهتم، واملتعبدين يف عبادهتم؛ فإن اهللاَفيه

 وتعظيم ،ن تعظيم اهللا أعامهلم، وذلك مِ  وآثارَ ، وبارشوهمه العبادُ ما قدَّ 
ن تقوى  اهللا فإهنا مِ ن يعظم شعائرَ شعائره الذي هو غاية املطلوب، ومَ 

لصدقة اجلارية ا:  منها،وإذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث،القلوب
h g ﴿: ، قال تعاىلالتي يدوم االنتفاع هبا، ويتم االغتباط بثواهبا

i j o n m l k z y x w vu t sr q p﴾ 
 .»]٢٠:املزمل[

ن هذه األمِة وقد جَرت عادُة األخياِر، ومضْت ُسنُة األبرار مِ 
زيَل ِمْن  إىل رهبم ببناِء املساجد، ُينفقوَن عليها اجلن يتقربوماملُصطفاة أْهن 

 ويف الصحيحني عن عثامن بن أمواهلم، يرجوَن هبا املثوبة عند خالقهم،
 َمْن َبنَى َمْسِجًدا هللاِِ َتَعاَىل «:  يقولغ سمعُت رسوَل اهللا:  قالتعفان 

  .»َجنَّةِ ـل لَُه َبيْتًا ِىف اَبنَى اهللاُ  ـَيبْتَِغى بِِه َوْجَه اهللاـ 
                                                 

 .)١٤٩-١٤٨:ص(الفواكه الشهية يف اخلطب املنربية، ) ١(
 واللفظ  ـ ومسلم،)٤٥٠( رواه البخاري يف كتاب الصالة، باب َمن بنى مسجدا، برقم )٢(

 

تحفة المودود
بفضل الصدقة والجود  



 

 

٨٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 اخلليفَة الراشَد غادِق املْصدوق ولقد حدا هذا الرتغيُب مَن الصَّ 
، ففي غ اهللا ها يف مسجِد رسولِ  فاشرتى أرًضا زادَ تعثامَن بن عفاَن 

ى «:  قالغأنَّ النبيَّ  تعن عثامن ُسنِن الرتمذي والنسائي  َمْن َيْشَرتِ
ْيتَُها ِمْن  ،»ُبْقَعَة آِل ُفالٍَن َفيَِزيُدَها ِىف املَْسِجِد بَِخْريٍ لَُه ِمنَْها ِىف اَجلنَّةِ  َفاْشَرتَ

 .ِب َماِيل لُص 
َن املعروِف نفحات، فلله مِ  ـ وهللا احلمدُ  ـ وال يزاُل للمحسنني

هم  .رفَع اهللاُ قدَرهم، وأجزل مثوبتَهم! درُّ
§ © § © § 

 

                                                 
 برقم، عليها واحلث املساجد بناء فضل  يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب ـله
)٥٣٣ .( 

، )٣٧٠٣ (، برقمتكتاب املناقب، باب يف مناقب عثامن بن عفان  يف الرتمذيرواه ) ١(
يف كتاب األحباس، باب وقف ) يف املجتبى ( ورواه النسائي،»حسن«: قال األلباين

 ).٣٦٠٨(املساجد، برقم 

=

 



 

 

تحفة المودود ٨٨
بفضل الصدقة والجود

 
دق مجلةِ نومِ  :  قال اهللا تعاىل،»التسامُح يف املعامالت«: ات الصَّ

﴿¹ » º ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã ÅÄ Æ Ç 
È﴾ ]٢٨٠:البقرة[. 
َكاَن َتاِجٌر ُيَدايُِن النَّاَس، «:  قالغ نبيِّ  عِن التعن أيب هريرَة و

ا َقاَل لِِفتْيَانِهِ   َفتََجاَوَز ؛ أَْن َيتََجاَوَز َعنَّااَوُزوا َعنُْه، لََعلَّ اهللاَ َجتَ : َفإَِذا َرأَى ُمْعِرسً
 .، رواه الشيخان»اهللاُ َعنْهُ 

كان لُه عىل رجٍل َدْيٌن، َوَكاَن  تأنَّ أبا قتادَة  وروى اإلمام أمحد
:  َفَقاَل ، َفَخَرَج َصبِيٌّ َفَسَأَلُه َعنْهُ ،َيْأتِيِه َيتََقاَضاُه َفيَْختَبُِئ ِمنُْه، َفَجاَء َذاَت َيْومٍ 

ُت ،ْخُرْج  ا، َيا ُفالَنُ :، َفنَاَداهُ بَيِْت َيْأُكُل َخِزيَرةً لَنَعْم، ُهَو ِيف ا  َفَقْد ُأْخِربْ
ِه، َفَقاَل  بَُك َعنِّي؟ َقاَل : َأنََّك َهاُهنَا، َفَخَرَج إَِليْ  َوَليَْس ،إِينِّ ُمْعِرسٌ : َما ُيَغيِّ

؟ َقاَل اهللا: ِعنِْدي، َقاَل  َسِمْعُت :  َفبََكى َأُبو َقتَاَدَة، ُثمَّ َقاَل ،َنَعمْ :  إِنََّك ُمْعِرسٌ
َس َعْن َغِريِمهِ « : َيُقوُل غ َرُسوَل اهللا  َكاَن ِيف ظِلِّ ، أَْو َحمَا َعنْهُ ،َمْن َنفَّ

                                                 
كتاب  يف مسلمو، )٢٠٧٨(برقم  ، كتاب البيوع، باب من أنظر معرسا يفالبخاريرواه ) ١(

 ).١٥٦٢(برقم  ،املساقاة، باب فضل إنظار املعرس
ِزيَرة )٢( مٌ : اخلَ ع َحلْ قيق عليه ُذرَّ  َنِضج فإذا ،َكثِري ماءٌ  عليه وُيَصبُّ  ،اصغارً  َيَقطَّ  مل فإن ،الدَّ

 َدقيق من كان إذا :وقيل. وَدَسم دقيق نمِ  اَحًس  هي :وقيل. َعِصيَدة فهي حلم فيها يكن
 .)٢٦٢: ص(النهاية يف غريب احلديث،  ،َخِزيَرة فهو ُنَخالة من كان وإذا ،َحِريَرة فهي

ر :أي )٣(  .)٩٣٢:ص(حلديث، النهاية يف غريب ا، ُمطاَلبَته أخَّ
 .عليه املكتوِب  نِ يْ الدَّ  نمِ  هأبرأَ  :أي )٤(
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  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 .»ِقيَاَمةِ لَعْرِش َيْوَم الا
َكاَن ِيل َعَىل :  قالغ  رسوِل اهللا صاحِب توعن أيب اليَِرس 

ْمُت، َفقُ حلَ ُفالَِن ْبِن ُفالٍَن ا : ؟ َقاُلواَثمَّ ُهوَ : ُت لَراِميِّ َماٌل، َفَأَتيُْت َأْهَلُه َفَسلَّ
 ؛َسِمَع َصْوَتَك : َأْيَن َأُبوَك؟ َقاَل : ُت َلهُ ل، َفقُ  َفَخَرَج َعَيلَّ اْبٌن َلُه َجْفرٌ ،َال 

ي ، َفَقْد َعِلْمُت َأْيَن َأْنَت : ُت ل َفقُ ،َفَدَخَل َأِريَكَة ُأمِّ  ، َفَخَرَج ،اْخُرْج إَِيلَّ
ُثَك َأَنا َواهللا: َقاَل ْأَت ِمنِّي؟ َما َمحََلَك َعَىل َأِن اْختَبَ : ُت لَفقُ   َال  ُثمَّ ، ُأَحدِّ

َثَك َفَأْكِذَبَك، َوَأْن أَِعَدَك َفُأْخِلَفَك َأْكِذُبَك، َخِشيُت َواهللا  َوُكنَْت ، َأْن ُأَحدِّ
ا، َوُكنُْت َواهللاغ َصاِحَب َرُسوِل اهللا . اهللا: ؟ َقاَل آهللا: ُت لقُ :  َقاَل ، ُمْعِرسً

َفَأَتى بَِصِحيَفتِِه َفَمَحاَها : َقاَل . اهللا:  َقاَل ؟آهللا: ُت لقُ . اهللا: ؟، َقاَل آهللا: ُت لقُ 
، َفَأْشَهُد َبَرصُ إِْن َوَجْدَت َقَضاًء َفاْقِضنِي، َوإِالَّ َأْنَت ِيف : بِيَِدِه، َفَقاَل   ِحلٍّ

نَيَّ َهاَتْنيِ  ، َوَوَعاُه قَ  َوَسْمُع ُأُذَينَّ َهاتَ ـَوَوَضَع إِْصبََعيِْه َعَىل َعيْنَيِْه  ـ َعيْ بِي لْنيِ
ا «: َوُهَو َيُقوُل غ  َرُسوَل اهللاـبِِه ل َوَأَشاَر إَِىل َمنَاِط قَ ـَهَذا   ،َمْن َأْنظََر ُمْعِرسً

ُه اهللاُ،َأْو َوَضَع َعنْهُ   .، رواه مسلم» ِىف ظِلِّهِ  أََظلَّ
§ © § © § 

                                                 
مسند أمحد إسناده صحيح، : ، قال شعيب األرنؤوط)٢٢٦٢٣(برقم  أمحدرواه ) ١(

)٣٧/٣٠٨(. 
 مخس ابن: وقيل األَكل، عىل ِوَي قَ  الذي هو: وقيل الُبلوغ، َقارَب  الذي هو :اجلَْفر )٢(

 .)١٨/١٣٤(رشح مسلم ، سنني
ْين أصل من عنه َحطَّ  :أي )٣(  .)٩٧٨:ص( النهاية يف غريب احلديث، ،اشيئً  الدَّ
برقم  ،وقصة أيب اليرس تكتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر  يف مسلمرواه ) ٤(

)٣٠٠٦.( 

 



 

 

تحفة المودود ٩٠
بفضل الصدقة والجود

 
 ã ä å æ ç﴿ !؟ فقركفهل آن لك أن ُتقرَض ربك ليوم

è é ê ë ì í î﴾ ]١١:احلديد[.  

مُة قال   اإلنفاَق  ـسبحانه ـ ىَسمَّ و«:  ـرمحه اهللاـ ابن القيم العالَّ
ِلم أنَّ  متى عَ  ألنَّ الباذَل ؛ عىل البذل، وبعثًا هلاا للنفوسِ قرًضا حسنًا حثً 

 .هليه إخراُج وسُهَل ع َله،ه بذْ  له نفُس عْت  طوَّ ،عَني مالِه يعود إليه والبدَّ 
  قلبه وسامحةِ  طِيِب سٌن، كاَن أبلَغ يف ُحم  ويفٌّ َض مِيلُّ  أنَّ املستقرمَ فإْن علِ 

ره حتى يه له ويُ مِّ قرتضه، وُينَ أجُر له بام َم أنَّ املستقِرَض يتَّ نفسه، فإْن علِ  ثمِّ
ه مع  أنَّ مَ لِ  عَ ، فإنْ  وأسمَح القرض أسمَح ب أضعاَف ما بذله، كاَن يصريَ 

، وأنَّ  القرضِ  جنسِ ن غريِ  مِ ا آخرَ  أجرً  وعطائههن فضلِ ه مِ يزيدُ ه ذلك كلِّ 
 ه إال آلفةٍ  عن قرِض ُف ه ال يتخلَّ  فإنَّ ذلَك األجَر حٌظ عظيٌم وعطاٌء كريٌم،

 ن ضعِف ، وذلك مِ  بالضامنِ ثقةِ  ال، أو عدمِ ِح  والشُّ خلِ ن البُ ه مِ  نفِس يف
 . » وهلذا كانت الصدقُة برهاًنا لصاحبها؛هإيامنِ 

 : أنه قالغ عن النبيِّ  ت هريرة م معنى حديث أيبومن هنا ُيعلَ 
حُّ َواَال « تَِمُع الشُّ حه ، »ِب َعبٍْد َأَبًداليَامُن ِيف قَ إلِ  َجيْ رواه النسائي، وصحَّ

 .األلباين
 اللغة قهُ  تلتقي مع مادة الصدق ىف أصل املادة، وفِ  ـلغة ـ الصدقةو

 . ع منها املادة بجميع ما تفريؤكد ارتباطَ 
                                                 

 .)٧٩١:ص( ،طريق اهلجرتني )١(
 ). ٣١١٠(، برقم  كتاب اجلهاد، باب فضل َمن عِمل يف سبيل اهللا عىل قدمهيفالنسائي رواه ) ٢(

 



 

 

٩١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

قالوا ُسميت صدقة ألهنا دليل «:  ـرمحه اهللا ـ النووياإلماُم قال 
فإنَّ املنافَق يمتنع  «: وقال،»لتصديق صاحبها وصحة إيامنه بظاهره وباطنه

ق استُِدل بصدقته عىل ِصدِق إيامنه  ،»منها لكونه ال يعتقدها، فمن تصدَّ
 .»انٌ هَ رْ  بُ ةَ قَ َد الصَّ «، فإنَّ  النفقة دليٌل عىل ضعف اإليامنوالرتدُد يف

 :أخي املسلم
أنفْق ينفِق اُهللا عليك فإنَّ اجلزاَء ِمن جنِس العمل، فعن أيب كبشة 

، « : يقولغ اهللا ع رسوَل  أنه سمِ تاألنامري  َثالََثٌة ُأْقِسُم َعَليِْهنَّ
ُثُكْم َحِديثًا َفاْحَفظُوُه، َما َنَقَص َماُل َعبٍْد ِمْن َصَدقَ  ٍة، َوالَ ُظلَِم َعبٌْد َوأَُحدِّ

ا، َوالَ َفتََح َعبٌْد َباَب َمْسأَلٍَة  َزاَدُه اهللاُ إالَّ  َعَليَْها َمظْلَِمًة َفَصَربَ   اهللاُ  َفتََح إالَّ  ِعز 
 .»َعَليِْه َباَب َفْقرٍ 
ِقه، وهلذا ل لعبده عىل حسِب ما يكون العبد خلَ  سبحانه وتعاىلواهللا

َس َمْن َنفَّ  «:جاء يف احلديث ْنيَا، َنفَّ  َعنُْه اهللاُ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ
َ َعَىل ُمْعِرسٍ لُكْربًَة ِمْن ُكَرِب َيْوِم ا َ ،ِقيَاَمِة، َوَمْن َيرسَّ ْنيَا اهللاُ  َيرسَّ  َعَليِْه ِىف الدُّ

ُه  ْنيَا َواآلِخرَ اهللاُ َواآلِخَرةِ، َوَمْن َسَرتَ ُمْسلًِام َسَرتَ َعبِْد َما لِىف َعْوِن ااهللاُ ةِ، وَ  ِىف الدُّ
 ِيف  اهللاُ  َكانَ  أَِخيهِ  َحاَجةِ  ِيف  َكانَ  َوَمنْ « رواه مسلم، »َعبُْد ِىف َعْوِن أَِخيهِ لَكاَن ا

                                                 
 .)٧/٤٨( رشح مسلم للنووي )١(
 .)٣/١٠١( املرجع السابق )٢(
 .)١٤:ص(، سبق خترجيه )٣(
كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن،  يف مسلمرواه ) ٤(

 .تمن حديث أيب هريرة  ،)٢٦٩٩(برقم كر، وعىل الذِّ 

 



 

 

تحفة المودود ٩٢
بفضل الصدقة والجود

َمْن «: غ قال رسول اهللا ت، وعن أيب اليرس  رواه الشيخان»َحاَجتِهِ 
ا أَْو َوَضَع َعنُْه أََظلَُّه   اإلْنظار ألنه ملا جعله يف ظلِّ « ؛» ِىف ظِلِّهِ اهللاُ أَْنظََر ُمْعِرسً

اُه مِ ربِ والصَّ  ه وعجزه، ، وحرارِة تكلُِّف األداء مع ُعْرستِ  املطالبةِ ن َحرِّ ، ونجَّ
اه اهللاُ تعاىل مِ   .» العرش إىل ظلِّ  القيامةِ  يومَ  الشمسِ ن َحرِّ نجَّ

مُة ابُن القيم  رحيٌم وتعاىلسبحانه وهو «:  ـرمحه اهللا ـ قال العالَّ
 عىل ن يسرتُ ٌري حيُب مَ الرمحاَء، وهو ستِّ إنام يرحُم ِمن عباِده  و، الرمحاءَ حيبُّ 
ه بحسِب هذه  وجيازي عبدَ ،...ن يعفو عنهم مَ بُّ  ُحيِ وٌّ فُ ه، وعَ عبادِ 

 نْ  ومَ  غَفَر غَفَر له،نْ ن عَفا عَفا عنه، ومَ ا، فمَ ا وعدمً الصفات فيه وجودً 
 ، جاَد عليهم جاَد عليهنْ  أحسَن إليه، ومَ همسَن إلي أحنْ َسامَح ساحمَه، ومَ 

ه بصفٍة  عامَل خلقَ نْ نَعه خَريه، ومَ ن نفَعهم نفَعه، ومن منَعهم خَريه مَ ومَ 
 .»نيا واآلخرةها يف الدُّ  بعينِ  تعاىل بتلك الصفةِ عامَله اهللاُ

َق َمْن َأْنفَ «! ؟ن أبواب اجلنةا مِ  أن ُتنادى غدً  ـ يا عبداهللا ـأال حتب
، َفَمْن ،َيا َعبَْد اهللا: َجنَّةِ ـل ُنوِدَي ِمْن َأْبَواِب اَزْوَجْنيِ ِيف َسبِيِل اهللا  َهَذا َخْريٌ

ةِ  الَ ِة، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل ا،َكاَن ِمْن َأْهِل الصَّ الَ  ،َهادِ جلِ  ُدِعَي ِمْن َباِب الصَّ
اِن، َهادِ، َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل جلِ ُدِعَي ِمْن َباِب ا يَّ يَاِم ُدِعَي ِمْن َباِب الرَّ الصِّ

                                                 
، برقم سلمهيُ  وال ،املسلمَ  املسلمُ  يظلم ال باب رواه البخاري يف كتاب املظامل والغصب،) ١(

من  ،)٢٥٨٠(برقم ، حتريم الظلم، باب رب والصلةكتاب ال يف مسلمو، )٢٤٤٢(
 .ب عبد اهللا بن عمرحديث 

 . )٨٩:ص(سبق خترجيه، ) ٢(
 .)٨١:ص( ،الوابل الصيب )٣(
 .، خمتًرصا)٨٠:ص( رجع السابق،امل )٤(

 



 

 

٩٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

َدَقةِ  َدَقِة ُدِعَي ِمْن َباِب الصَّ  :تَفَقاَل َأُبو َبْكٍر ، »َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّ
ي َيا َرُسوَل اهللا َك األَْبَواِب ِمْن ل، َما َعَىل َمْن ُدِعَي ِمْن تِ بَِأِيب َأْنَت َوُأمِّ

وَرٍة، َفهَ  َهالٌد ِمْن تِ  ُيْدَعى َأحَ لَرضُ َنَعْم، َوَأْرُجو أَْن  «:؟ َقاَل َك األَْبَواِب ُكلِّ
 .، رواه الشيخان»َتُكوَن ِمنُْهمْ 

 :غ ال تنقص ماَلك، قال كْن عىل يقٍني أنَّ النفقةَ : أهيا املُنفق املبارك
، رواه مسلم، وقد وعد اُهللا تعاىل املنِفقَني »َمالٍ  ِمنْ  َصَدَقةٌ  َنَقَصْت  ام«
Î  ÔÓ Ò Ñ Ð Ï﴿: وهو أصدُق القائلني ـ اخلََلِف، فقالب

Ö Õ ×﴾ ]خيرج الزكاة، الذا فال تكاُد جتُد مؤمنً  ،]٣٩:سبأ 
 وأنزَل له ،اوُينفُق النفقات يف حملَها إال وقد صبَّ اهللا عليه الرزَق صبً 

 .الربكَة ويَرس له أسباَب الرزق
ا َرُجٌل بَِفالَةٍ َبيْنَ « :غ اهللا  رسوُل قاَل :  قالتوعن أيب هريرة 

ى َذلَِك ، اْسِق َحِديَقَة ُفالَنٍ : َفَسِمَع َصْوًتا ِىف َسَحاَبةٍ ،ِمَن األَْرضِ  حَّ  َفتَنَ
َحاُب  ةٍ ،السَّ َجةٌ ، َفأَْفَرَغ َماَءُه ِىف َحرَّ اِج َقِد ل ِمْن تِ  َفإَِذا َرشْ َ َك الرشِّ

ُل ، َفإَِذا َرُجٌل َقائٌِم ِىف َحِديَقتِهِ ،َامءَ ـل َفتَتَبََّع ا،َامَء ُكلَّهُ ـلاْستَْوَعبَْت َذلَِك ا  ُحيَوِّ
                                                 

كتاب الصوم، باب الريان  يف  ـواللفظ له ـ بخاريالرواه : تحديُث أيب هريرة ) ١(
، وأعامل الرب من مجع الصدقة كتاب الزكاة، باب  يفمسلمو ،)١٨٩٧ (، برقمللصائمني

  ).١٠٢٧(برقم 
 كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب  يفمسلمرواه : ت حديُث أيب هريرة )٢(

 ). ٢٥٨٨(برقم  ،العفو والتواضع
 .)١٥/١٠٧(رشح مسلم للنووي  ،سود حجارةٌ  فيها سةُ امللْ  رضاأل يه :ةُ رَّ احلَ  )٣(
جة )٤( ة من املاء َمِسيل: الّرشْ هل إىل احلَرَّ اج ،السَّ َ النهاية يف غريب احلديث،  ،مجُعها والرشِّ

 .)٤٧١:ص(

 



 

 

تحفة المودود ٩٤
بفضل الصدقة والجود

لِِالْسِم  ـ  ُفالَنٌ : َقاَل ؟ َما اْسُمَك ، َيا َعبَْد اهللا: َفَقاَل لَهُ ،َامَء بِِمْسَحاتِهِ ـلا
َحاَبةِ  َسِمَع ِيف يالَّذِ  َ َتْسأَلُنِى َعِن اْسمِ  ،اهللا َيا َعبَْد :َفَقاَل لَهُ  ، ـ السَّ  ؟يِمل

َحاِب :َقاَل فَ   اْسِق َحِديَقَة : َيُقوُل ، الَِّذى َهَذا َماُؤهُ ، إِنِّى َسِمْعُت َصْوًتا ِىف السَّ
ا إَِذ قُ : َقاَل ؟ َفَام َتْصنَُع فِيَها،ُفالٍَن ِالْسِمَك   أَْنظُُر إَِىل َما َخيُْرُج  َفإِينِّ ،َت َهَذال َأمَّ

ُق بِثُُلثِهِ ،ِمنَْها  . » َوأَُردُّ فِيَها ُثُلثَهُ ، ُثُلثًاَوِعيَاِيل  َوآُكُل َأَنا ، َفأََتَصدَّ
 .  مع أكرم األكرمني، وأجود األجودين،حًقا، إهنا التجارة الرابحة

، ال جيُد ما ينفق لكنه يِديُن هللا ومن الناس من يكون ُمْعِدما
 املورسين ليُغنُوا هم لألغنياء، وحيثُّ بالنصيحة فيدل عىل الفقراء، وَيْذُكرُ 

:  يقولغ، والنبي واه الرتمذير»هلِ اعِ  كفَ ريِ ىل اخلَ  عَ اُل الدَّ «اكني، واملس
وكْم مْن مرشوع خريي كبري أُقيَم   رواه البخاري،»اْشَفُعوا ُتْؤَجُروا«

 . وذلك فضُل اهللا ُيؤتيه مْن يشاءُ !بداللِة مبارٍك، أو إشارة موفٍق 
 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ² ± °﴿ :عباد اهللا
»º ¼ ½ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å ÇÆ È É 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴾ ]٣٨:حممد[. 

                                                 
ْحو من ألنه ؛زائدةٌ  وامليمُ  ،احلديد نمِ  املِْجرفة هي :ْسحاةاملِ  )١(  النهاية ،واإلَزالة الكْشف: السَّ

 .)٤٢١:ص(يف غريب احلديث، 
 ). ٢٩٨٤(برقم  الصدقة يف املساكني،، باب زهد والرقائق كتاب ال يفمسلم رواه )٢(
 .)١٩٨٣:ص (،)عدم (يف الصحاح يف اللغة، ،افتقَر، فهو ُمْعِدٌم وَعديمٌ : أْعَدَم الرجُل  )٣(
، من )٢٦٧٠ (برقم ،فاعلهكتاب العلم، باب ما جاء الدال عىل اخلري ك يف الرتمذي رواه )٤(

 .»صحيح حسن«: األلباين قال ،تحديث أنس بن مالك 
كتاب الزكاة، باب التحريض عىل يف  البخاري رواه: ت حديث أيب موسى األشعري )٥(

 ).١٤٣٢ (، برقمالصدقة والشفاعة فيها

 



 

 

٩٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

ْر َهل َمجَْعَت لَهُ َمجَْعَت َماًال    ، َفَفكِّ
  

ـاِل َأيَّ   ُقــهُ َيا َجاَمَع املَ   ؟اًمــا ُتَفرِّ
 

ــ ــهِ ـاملَ ــُزوُن لَِواِرثِ ــَدَك َخمْ   اُل ِعنْ
 

  ُقهُ ـاُل َمالَُك إِال َيْوَم َتنَْفـملَما ا 
 

اآلفاَت تْعرُض، واملوانَع متْنُع،  فإن ،فالبدار، البدار قبل الفوات
 .واملوَت ال ُيْؤمُن، والتسويُف غُري حممودٍ 

  فام يـدري الفقـُري متـى غنــَاه
 

  وما يـدري الغنـُي متـى َيعيـُل  
 

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿: تعاىلسبحانه وقال 
ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶﴾ 

 .]١٠:املنافقون[
ــْت ِرَياُحـــك َفاْغتَنِْمَهــا   إَذا َهبَّ

 

ــ  ــلِّ َخ َف ــُكونُ إِنَّ لُِك ـــٍة ُس   افَِق
 

   َعْن اِإلْحـَساِن فِيَهـالَوال َتْغفُ 
 

ُكوُن َمتَى َيُكـونُ     َفَام َتْدِري السُّ
 

ــا وَ  ـــك َفاْحتَلِبَْه ْت نِيَاُق   إِْن َدرَّ
 

  َفِصيُل ملَِْن َيُكـونُ لَفَام َتْدِري ا 
 

ر الفرصَة عن وقتها«: قيل قدو  .» ِمْن َفْوِهتَا، فليكن عىل ثقةٍ َمن أخَّ
 فمتى ،رصِ قني املبادرين قبل فوات الفُ فِ لقد أثنى اهللا تعاىل عىل املنْ و

ا، فال َينتظُر املسلُم بصدقة ا أو جهارً ا، ِرسً  أو هنارً ُوِجَد سبُب اإلنفاِق ليًال 
 ¬﴿: ، قال تعاىلالليِل صدقَة النهار، وال بصدقِة النهار صدقَة الليل

                                                 
 .٤/٢٠١إحياء علوم الدين للغزايل ) ١(
 .)١٥٦:ص(ديوان اإلمام الشافعي، : ينظر) ٢(
 . )٢١٦:ص (و أدب الدنيا والدين،، )٥/٣٨٤(تفسري القرطبي ) ٣(

 



 

 

تحفة المودود ٩٦
بفضل الصدقة والجود

® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ 
¹ º » ¼ ½ ¾﴾ ]٢٧٤:البقرة[.   

مةُ قال  فذكر اهللاُ تعاىل عموَم األوقات «:  ـرمحه اهللا ـ ابُن القيمالعالَّ
 عىل أنَّ اإلنفاَق يف أيِّ وقٍت وعموَم األحوال، فأتى بالفاء يف اخلرب ليدلَّ 

، فإنه سبٌب النيةٍ  أوعَ ن ِرسٍ  ُوِجَد مِ  حالةٍ ، وعىل أيِّ  أو هنارٍ ن ليلٍ ُوِجَد مِ 
 . حال عىل كلِّ للجزاءِ 

 نفقَة رُ ه، فال ُيؤخِّ ه وحالِ  وقتِ  به غريَ فليبادر إليه العبُد وال ينتظرْ 
، وال ينتظُر بنفقة هاِر إىل الليلِ هار، وال نفقَة النَّ  إذا حَرض إىل النَّ الليلِ 

ِ العالنية وقَت الرسِّ   وقت،  وقَت العالنية، فإنَّ نفقتَه يف أيِّ ، وال بنفقة الرسِّ
 فتدبْر هذه األرساَر يف ،ىل أي حال ُوِجَدت، سبٌب ألجره وثوابهوع

 بك من التفاسري، واملنَّة والفضُل هللا القرآن، فلعلك ال تظفُر هبا فيام يمرُ 
 . »وحده ال رشيك له

ين باجلنة أهنم ل صفات املتقني املوعودِ ن أوْ وقد ذكر سبحانه مِ 
 ' & % $ # "﴿: ، قال تعاىلقون عىل كل حالُينفِ 

( ) * + , - . / 0 1 2 
3 4 5 6 87 9 : ;﴾ 

  .]١٣٤-١٣٣:عمران  آل[

وليحذر املسلُم ِمَن االستجابة للشيطان يف وعده بالفقر، وأمِره 
                                                 

 .)٧٩٨-٧٩٧:ص(طريق اهلجرتني، ) ١(

 



 

 

٩٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 ¦ ¥ ¤﴿: ، قال تعاىل الفواحشِ ن أقبِح بالبخل الذي هو مِ 
§ ©¨ ª « ¬ ® °̄ ± ² ³﴾ 

 : ـرمحه اهللا ـ  القيمابنُ اإلماُم  قال ،والفضل هو الرزق .]٢٦٨:البقرة[
 وهذا ،هدُ  فهذا وعْ ، البخُل  ـهنا ـ وهذا إمجاٌع من املفرسين أنَّ الفحشاءَ «

ه ه، الغارُّ الفاجُر يف أمره، فاملستجيُب لدعوتِ دِ  يف وعْ ُب ه، وهو الكاذِ أمرُ 
 .مغروٌر خمدوٌع مغبونٌ 

مغفرًة منه عىل إنفاقه ُد عبَده فإنه َيعِ  ـ وتعاىلسبحانه ـ وأما اهللاُ 
ا أنفَق وأضَعافه، إما يف الدنيا أو يف َف عليه أكثَر ممَّ لِ  ُخي  بأنْ ذنوبه، وفضًال ل

البخيُل واملنفُق  فلينظرِ  الدنيا واآلخرة، فهذا وعُد اهللا وذاك وعُد الشيطان،
 واهللا يوفُق ؟ قلبه وتسكُن نفسهام يطمئنُّ  الوعدين هو أوثق، وإىل أهيِّ أيِّ ب

 .هو الواسع العليممن يشاُء وخيذُل من يشاُء، و
الفضل،  كيف ختَم هذه اآلية هبذين االسمني، فإنه واسع لوتأمَّ 

 عدَله، فيُعطي هذا ن يستحقُّ  ومَ ، فضَلهن يستحقُّ العطاء، عليٌم بمَ واسُع 
 .» وهو بكل يشء عليم،بفضِله، ويمنُع هذا بِعْدلِه
لني املثبط ـيا عبداهللا ـ وكن عىل حذر ني،  أن تلتفت إىل املخذِّ

 Ê Ë Ì﴿ فيحولوا بينك وبني التجارة مع رب العلمني
Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴾ ]٢٤:احلديد[.  

  واجلوُد ُمْزَنةٌ  ،َيلوُموَنني ىف اُجلودِ 
 

ْكرُ   َلْت ىف َموِضع ٍ نبَت الشُّ   إذا َمهَ
 

                                                 
 .)٨١٧ -٨١٦:ص( ،طريق اهلجرتني وباب السعادتني )١(

 



 

 

تحفة المودود ٩٨
بفضل الصدقة والجود

  ْق مَن املاِل وْسَع ماإذا املرُء ملْ ينفِ 
 

  دعتُه املعايل فالثَّراُء هَو الَفْقـرُ  
 

َ ُسبحاَنه َأنَّ ا«:  ـرمحه اهللا ـ  ابُن تيمية اإلسالمِ قال شيُخ  بُْخَل لَوَبنيَّ
Ä È Ç Æ﴿: يف قوله تعاىل َكبَائِرِ لِمْن ا  Å  Ë  Ê É

Î Í  Ì Ó Ò Ñ  ÐÏ Û Ú Ù  Ø  × Ö ÕÔ﴾ ] آل
V U T S R ﴿: قوله ويف ،]١٨٠:عمران

W ] \ [ Z Y X﴾ ]َاآلية ]٣٤:التوبة «. 
 وقد ، والعياذ باهللا، عن سوء الظن باهللاال ناتٌج  املواعلم أنَّ إمساكَ 

 9 8 7 6 5 4 3 2﴿: دهم اهللا تعاىل بقولهتوعَّ 
: ; < = > ? @ BA C D E F G H 

I J K L M N﴾ ]٦-١:اهلمزة[. 
 t﴿: ، قال تعاىللقد وصف اهللاُ املنافقني بقبض أيدهيمو

u v w yx z { | } 
~ � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ¨ © 
ª﴾ ]تعاىل قال،]٦٧:التوبة  :﴿Á Â Ã Ä Å﴾ 

 ×﴿ ، فإنَّ مْن شأِن املكذبَني واملجرمَني عدُم إطعام املساكني]٥٤: التوبة[
Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è 

é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö﴾ ]٣٨:املدثر-
٤٤[، ﴿< ; : 9 8 7 6  > =

                                                 
 .)٢٧٩:ص(ديوانه : ، ينظر ـرمحه اهللا ـ  حممود سامي البارودي: البيتان للشاعر)١(
 .)٢٨/٢٩٢( جمموع الفتاوى )٢(

 



 

 

٩٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

D C B A @ ?﴾ ]٣-١:ملاعون[، ﴿Ò  Ñ Ð Ï Î 
Ý Ü  Û Ú Ù Ø  ×  Ö Õ Ô  Ó Þ à ß â á 

è  ç æ å ä ã﴾ ]٣٤-٣٠:احلاقة[، ﴿� ~ } | {z 
¥ ¤ £  ¢  ¡ ¦  «  ª © ¨  §

 .]٢٠-١٧:الفجر[ ﴾° ± ® ¯ ¬
ق قال ، ، وأنفْق مما حتببَْت كسما  ن طيِب مِ  ـ يا عبَد اهللا ـ فتصدَّ

ُمه : العلامء هو اليوم ينبغي للمتصدق أن يلحَظ حَق نفسه، فإّن الذي يقدِّ
اهللاَ إِنَّ « األجوَد، فـ  أن خيتارَ  للقادرِ  فينبغيا يف القيامة،الذي يلقاه غدً 

ٌب   .  رواه مسلم،» َطيِّبًاإالَّ  َيْقبَُل َال َطيِّ
ثِْري أن يتصدَق بشق مترٍة، أو ِكرسِة خبزٍة، وهو  وال يليُق بالغني املُ
: جيُد أفضَل ِمن ذلك، فإنَّ اهللاَ تعاىل يقوُل يف النفقِة عىل الزوجِة املطلقة

﴿H  G F  W V U TS  R Q P O N M  L KJ I
Y X [ Z﴾ ]وقال سبحانه]٧:الطالق ، :﴿ g f e d c

 t s r q  po n m l k j i h
¢ ¡ � ~ } |{ z y x w v u﴾ 

 .]٢٦٧:البقرة[
 َوِبَيِدهِ  غ اهللا َرُسوُل  َخَرَج  :قال ت مالٍِك  بنِ  عوِف  عنو
وِ لا َذِلَك  ِىف  َعنُ َيطْ  َفَجَعَل  ،َحَشٍف  ِقنْوَ  َرُجٌل  َعلََّق  َوَقدْ  ،َعًصا  :َفَقاَل  ،ِقنْ

                                                 
 باب قبول الصدقة من الكسب ،كتاب الزكاة يف مسلمرواه : تريرة حديث أيب ه) ١(

 ).٢٣٩٣ (، برقمالطيب

 



 

 

تحفة المودود ١٠٠
بفضل الصدقة والجود

َدَقةِ  َهِذهِ  َربُّ  َشاءَ  لَوْ « َق  الصَّ َب  َتَصدَّ ْطيَ َدَقةِ  َهِذهِ  َربَّ  إِنَّ  ،َهَذا ِمنْ  بِأَ  الصَّ
نه ، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه»ِقيَاَمةِ لا َيْومَ  َحَشًفا َيأُْكُل  ، وحسَّ

 .األلباين
§ © § © § 

                                                 
 ،)١٦٠٨ (برقم م ال جيوز من الثمرة يف الصدقة،كتاب الزكاة، باب يف  رواه أبو داود )١(

 ،]٢٦٧:البقرة[ ﴾u t s r q﴿: أل، باب قوله  الزكاةوالنسائي يف كتاب
 باب النهي أن ُخيرَج يف الصدقة َرش ماله، ،لزكاةاوابن ماجه يف كتاب ، )٢٤٩٣(برقم 
 .)١٨٢١(برقم 

 



 

 

١٠١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 
، وذلك باملنِّ فيها أو تَك ل صدقبطِ  مما يُ  الباذُل ولتحذر أهيا املنفُق 

µ ´ ³ ¶﴿: ، قال تعاىلاألذى  ²  º ¹  ¸
» ¼ ¿ ¾ ½ Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À É È 

Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê Ò Ñ  Ø × ÖÕ  Ô Ó
Û  Ú Ù﴾ ]٢٦٤:البقرة[. 

 اهللاُ َيْوَم  ُيَكلُِّمُهمُ َال َثالََثٌة « : قالغ يِّ  عِن النَّبِ ت ذرٍّ عن أيبو
َفَقَرَأَها : َقاَل ، »ُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ ـَ  َول،ِقيَاَمِة، َوالَ َينْظُُر إِلَيِْهْم، َوالَ ُيَزكِّيِهمْ لا

وا، َمْن ُهْم َيا َرُسوَل : َقاَل َأُبو َذرٍّ  . َثالََث ِمَرارٍ غ َرُسوُل اهللا َخاُبوا َوَخِرسُ
ُق ِس ـُ، َواملنَّانُ ـَْسبُِل، َواملـُ امل«:  َقاَل ؟اهللا رواه ، »َكاذِِب لَحلِِف اـلَعتَُه بِالنَفِّ

 .مسلم
نٌّ مَ : أحدمها: فاملنُّ نوعان«:  ـرمحه اهللا ـ ابُن القيماحلافُظ قال 

 يمنُعه فهو ،ه، وهذا إن مل ُيبطِل الصدقةَ  به بلسانِ َح رصِّ ن غري أن يُ بقلبه مِ 
ِع ِن غريه، وتوفيِقه للبذل ومنْ ه املاَل وحرما إعطائِ ِة اهللا عليه يف ِمنَّ شهودَ 

 ه؟ لغريِ ةً نَّ ه مِ لبُ  قَ دُ هَ ْش ، فكيف يَ  وجهٍ ن كلِّ  عليه مِ ةُ غريه منه، فلله املنَّ 
 إليه  أحسنَ نْ  فيعتدي عىل مَ ، عليه بلسانهنَّ مُ  يَ أنْ : النوع الثاينو

                                                 
 وتنفيق ، بالعطية واملنِّ ،كتاب اإليامن، باب بيان غلظ حتريم إسبال اإلزاريف مسلم رواه ) ١(

 وبيان الثالثة الذين ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إليهم، وال ،السلعة باحللف
 ).١٠٦(رقم ، ب وهلم عذاب أليم،يزكيهم

 



 

 

تحفة المودود ١٠٢
بفضل الصدقة والجود

ه، نقِ  عًة يفقه ِمنَّ ا، وطوَّ ه أوجَب عليه حقً ه، وأنَّ  وُيرَيه أنَّه اصطنعَ ،هبإحسانِ 
 .يه عنده أيادِ دُّ عُ ويَ ، ؟أما أعطيتُك كذا وكذا: فيقول

 وقال عبدالرمحن !كرَت  فام َش أعطيتَُك  ويقول أعطيتَُك : قال سفيان
ثُقل ا، ورأيَت أنَّ سالَمك يَ إذا أعطيَت رجال شيئً : كان أيب يقول: بن زيد

 . عليه، فُكفَّ سالَمك عنه
إليكم  ْوها، وإذا أُْسدَيْت َس نعتُم صنيعًة فانْ إذا َص  :وكانوا يقولون

 : ذلك قيل ويف.صنيعًة ال تنسْوها
  َدى إيلَّ صنيعةً ْس وإنَّ امرًءا أ

 

ـــُل     وذكَرنِيهـــا مـــرًة لبخي
 

 .ه وضنَّ نَع نائِلَ ن مَ  ومَ ،ه ومنَّ لَ  سائِ  منَح نْ مَ : صنوانٌ : وقيل
  ألنَّ ؛ه واختص به صفة ً لنفِس وحظَر اهللاُ عىل عباده املنَّ بالصنيعةِ 

ه وأيًضا فإنَّ .  وتذكريٌ  إفضاٌل  ـ سبحانه ـنَّ اهللا، ومَ  وتعيريٌ  تكديرٌ نَّ العبادِ مَ 
.  احلقيقةه يف عىل عبدِ مُ عِ ، فهو املنْ  وسائطٌ بادُ  والعِ  األمرِ  نفسِ ُم يفعِ هو املنْ 

  العبوديةُ لُح نُّ عليه، وال تْص متَ  ملن الٌل  وكٌرس وإذْ  استعبادٌ وأيضا فاالمتنانُ 
 .» إال هللاوالذلُّ 

اللهم إنا نسألك القصد يف أهلمنا ُرشدنا، وقنا ُشحَّ أنفِسنا، اللهم 
الفقر والغنى، ونسألك نعيام ال ينفد، ونسألك قرة عني ال تنقطع، ونسألك 
الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد املوت، ونسألك لذة النظر إىل 

  . مضلةوجهك، والشوق إىل لقائك، يف غري رضاء مرضة، وال فتنة
                                                 

 ).٧٩٦-٧٩٤:ص( ،طريق اهلجرتني )١(

 



 

 

١٠٣ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر خلقك إليك، وهْب لنا غنًى 
 .ال ُيطغينا، وصحًة ال ُتلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيتَه عنا
اللهم اجعلنا ممْن ، اللهم زينَّا بزينة اإليامن، واجعلنا هداة مهتدين
 .إذا ُأعطَي شكَر، وإذا ابتَُيل صَرب، وإذا أذنَب استغفر

 . الذي بنعمته تتم الصاحلاتواحلمد هللا
 . وعىل آله وصحبه أمجعني،وصىل اهللا وسلَّم عىل نبينا حممد

§ © § © § 

 



 

 

تحفة المودود ١٠٤
بفضل الصدقة والجود

  والمراجع ثبت بالمصادر
 القرآن الكريم -١
رشح ،  عيل بن حممد بن حبيب املاوردي:، تأليفأدب الدنيا والدين -٢

  هـ١٤٠٥ الرابعة، دار اقرأ، بريوت .ط،  حممد كريم راجح:وتعليق

عمر بن   حفصأيب :، تأليف اإلمامالم العلية يف مناقب ابن تيميةألعا -٣
 األوىل، .ط،  صالح الدين املنجد: حققه الدكتور، البزارالبغداديعيل 

  هـ١٣٩٦ دار الكتاب اجلديد، بريوت
 بن أبو الفضل عياض :تأليف اإلمام القايض ، مسلمإكامل املعلم بفوائد -٤

 .ط،  حييى إسامعيل:ر حققه الدكتو، اليحصبيموسى بن عياض
  هـ١٤١٩ األوىل، دار الوفاء للطباعة، املنصورة

محد أبكر   أيب: بغداد، تأليف احلافظاملسمى بتاريخ مدينة السالم، تاريخ -٥
بشار عواد  :الدكتورحتقيق ،  اخلطيب البغدادي بن ثابتبن عيل
  هـ١٤٢٢دار الغرب اإلسالمي، األوىل . ط،معروف

 حممد عبد الرمحن :، تأليف اإلمام الرتمذيحتفة األحوذي برشح جامع -٦
حه، بن عبد الرحيم املباركفوري  عبد :ضبطه وراجع أصوله وصحَّ

  دار الفكر .ط، الرمحن حممد عثامن
 حممد بن أمحد :، تأليف اإلمامأحوال املوتى وأمور اآلخرةبالتذكرة  -٧

  األوىل،. ط،الصادق بن حممد بن إبراهيم.  د: ودراسة حتقيق،لقرطبيا
  هـ١٤٢٥ الرياض، مكتبة دار املنهاج

،  إسامعيل بن عمر بن كثري:، تأليف اإلمام احلافظتفسري القرآن العظيم -٨

 



 

 

١٠٥ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

  هـ١٤٢٠ الثانية، دار طيبة .ط،  سامي بن حممد السالمة:حتقيق
 حممد الطاهر بن حممد بن :، تأليف سامحة الشيختفسري التحرير والتنوير -٩

 ١٩٩٧نون، تونس  دار سح.ط، حممد الطاهر بن عاشور
 أبو عبد اهللا حممد بن أمحد :، تأليف اإلمامتفسري اجلامع ألحكام القرآن - ١٠

 .ط،  عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي. د:حتقيق، بن أيب بكر القرطبي
  هـ١٤٢٧بريوت ، األوىل، مؤسسة الرسالة

 عبد الرمحن :للعالمة ،تفسري تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان - ١١
 الثانية، دار . ط، سعد بن فواز الصميل:اعتنى به، ارص السعديبن ن

  هـ١٤٣٠ابن اجلوزي 
 ،حممد بن جرير الطربيلإلمام  ،تفسري جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ١٢

 الثالثة، دار السالم، . ط، وآخرون، أمحد عبد الرزاق البكري:حتقيق
  هـ١٤٢٩القاهرة 

حققه ،  بن أمحد األزهري منصور حممديب أ:تأليف ،هتذيب اللغة - ١٣
، الدار املرصية للتأليف والرتمجة . ط،عبد السالم حممد هارون :وراجعه
  هـ١٣٨٤القاهرة 

ايف -١٤ واء الشَّ  الداء والدواء[  واملسمى باسم اجلواب الكايف ملن سأل عن الدَّ
 حممد أمجل :حتقيق،  حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية:، تأليف احلافظ]

  هـ١٤٢٩مكة املكرمة ، األوىل، دار عامل الفوائد .ط، اإلصالحي
ين عبدالرمحن بن أيب بكر جالل الد:تأليف احلافظ، عىل مسلمالديباج  - ١٥

 . ط،أبو إسحاق احلويني:  أصله، وعلَّق عليه الشيخ حقق،السيوطي
  هـ١٤١٦ السعودية ،األوىل، دار ابن عفان، اخلرب

 



 

 

تحفة المودود ١٠٦
بفضل الصدقة والجود

، يدريس الشافعإ حممد بن  عبد اهللايبأ :لإلمامديوان اإلمام الشافعي،  -١٦
 الثالثة، دار الكتاب . ط، إميل بديع يعقوب. د:مجعه وحققه ورشحه

  هـ١٤١٦العريب، بريوت 
 . دار صادر، بريوت، بدون تاريخ. ط،ديوان لبيد بن ربيعة العامري -١٧
 حققه وضبطه ، حممود سامي باشا البارودي:للشاعرديوان البارودي،  -١٨

 دار العودة، بريوت . ط،فيق معروف عيل اجلارم، وحممد ش:ورشحه
١٩٩٨  

ْئَبانِ  َما«ذم احلرص عىل املال والرشف رسالة يف رشح حديث  -١٩  ذِ
زين الدين أيب الفرج عبد  :أليف اإلمام احلافظ الفقيهت، »...َجائَِعانِ 

حقق أصله وخرج ،  احلنبيل الشهري بابن رجب،الرمحن بن شهاب الدين
  ذكر دار النرش بدون، أبو عاصم الربكايت:نصوصه

 حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب املسامة، رحلة ابن بطوطة -٢٠
ابن  أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد الطنجي :تأليفاألسفار، 
  هـ١٣٢٢ األوىل، املطبعة اخلريية .ط، بطوطة

حممد بن أيب بكر بن قيم  :، تأليف احلافظزاد املعاد ىف هدي خري العباد - ٢١
 .ط، عبد القادر األرنؤوط، وشعيب األرنؤوط :حتقيق، اجلوزية

  هـ١٤٢٥الرابعة، مؤسسة الرسالة 
 :حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلق عليه العالمة املحدث، سنن ابن ماجه - ٢٢

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل :  بهى اعتن،حممد نارص الدين األلباين
  هـ١٤٢٩ الثانية، مكتبة املعارف الرياض .ط، سلامن

 



 

 

١٠٧ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

 :حكم عىل أحاديثه وآثاره، وعلق عليه العالمة املحدث،  أيب داودسنن - ٢٣
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : بهىاعتن، حممد نارص الدين األلباين

  هـ١٤٢٧ الثانية، مكتبة املعارف الرياض .ط، سلامن
 :حكم عىل أحاديثه وآثاره وعلق عليه العالمة املحدث، سنن الرتمذي - ٢٤

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل :  بهىاعتن، حممد نارص الدين األلباين
  هـ١٤٢٩ط الثانية، مكتبة املعارف الرياض ، سلامن

 :حكم عىل أحاديثه وآثاره، وعلق عليه العالمة املحدث، سنن النسائي - ٢٥
 أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : بهى اعتن،حممد نارص الدين األلباين

 هـ ١٤٢٩ الثانية، مكتبة املعارف الرياض .ط، سلامن
شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن  :، تأليف احلافظسري أعالم النبالء - ٢٦

 احلادية عرشة، .ط ، وآخرون، شعيب األرنؤوط:حتقيق الشيخ، الذهبي
  هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة 

حييى بن رشف النووي، ط املرصية  :، تأليف اإلمامرشح صحيح مسلم - ٢٧
 هـ١٣٤٧باألزهر، 

حممد بن حبان بن  :تأليف احلافظ ،صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان - ٢٨
 الثانية، .ط، بشعيب األرنؤوط :حتقيق الشيخ، أمحد أبو حاتم البستي

  هـ١٤١٤بريوت ، مؤسسة الرسالة
 .د : حتقيق،حممد بن إسحاق بن خزيمة، لإلمام صحيح ابن خزيمة - ٢٩

 هـ١٣٩٠بريوت ، املكتب اإلسالمي، ط حممد مصطفى األعظمي
أبو عبداهللا عبد السالم بن حممد بن عمر  :اعتنى به، صحيح البخاري - ٣٠

  هـ١٤٢٧ الثانية، مكتبة الرشد . ط،علوش

 



 

 

تحفة المودود ١٠٨
بفضل الصدقة والجود

،  وعامد الطيار، وعز الدين ضيل،يارس حسن :اعتنى به، صحيح مسلم - ٣١
  هـ١٤٣٠ط األوىل، مؤسسة الرسالة 

حممد بن أيب بكر بن  :، تأليف احلافظطريق اهلجرتني وباب السعادتني - ٣٢
ج أحاديثحممد :حتقيق ،قيم اجلوزية زائد بن  : أمجل اإلصالحي، وخرَّ
  هـ١٤٢٩مكة املكرمة ،  األوىل، دار عامل الفوائد.ط، أمحد النشريي

بو بكر حممد بن أ :تأليف احلافظ برشح جامع الرتمذي، عارضة األحوذي - ٣٣
 هـ١٤٢٥فكر، بريوت  دار ال.ط، عبد اهللا بن حممد ابن العريب املالكي

حممد بن أيب بكر بن  :، تأليف احلافظنعدة الصابرين وذخرية الشاكري - ٣٤
 األوىل، دار عامل .ط، إسامعيل بن غازي مرحبا :حتقيق، قيم اجلوزية

  هـ١٤٢٩ مكة املكرمة ،الفوائد
 بدر الدين العيني :، تأليف احلافظعمدة القاري رشح صحيح البخاري - ٣٥

 األوىل، دار الكتب . ط،عبد اهللا حممود حممد عمر: ضبطه، احلنفي
 هـ ١٤٢١ ، بريوتالعلمية

أمحد بن عيل بن  :، تأليف احلافظفتح الباري رشح صحيح البخاري - ٣٦
  هـ١٤٢١ الرياض ، األوىل، دار السالم.ط، حجر العسقالين

 :، تأليف العالمة الشيخيف اخلطب املنربية واخلطب املنربيةفواكه الشهية ال -٣٧
ت الرئاسة العامة إلداراط األوىل، ، عبد الرمحن بن نارص السعدي

 هـ١٤١٢، الرياض البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 :حتقيق، حممد بن يعقوب الفريوزآبادي :تأليفالقاموس املحيط،  -٣٨

 الثامنة، مؤسسة الرسالة، .ط، مكتب حتقيق الرتاث بؤسسة الرسالة
  هـ١٤٢٦بريوت 

 



 

 

١٠٩ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

مهدي .  د:حتقيق، اخلليل بن أمحد الفراهيدي :، تأليفكتاب العني - ٣٩
 . دار ومكتبة اهلالل، القاهرة.ط، إبراهيم السامرائي. مي، وداملخزو

 الدين حممد نجم :تأليف احلافظ، الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة -٤٠
  هـ١٤١٨ بريوت كتب العلمية، األوىل، دار ال.ط،  الغزيبن حممد

 خالد . د:ضبط نصوصه وعلق حواشيه،  البن منظورلسان العرب - ٤١
  هـ١٤٢٧ر األخيار، الرياض  دا. ط،رشيد القايض

حممد بن أيب بكر بن  :، تأليف احلافظلوابل الصيب من الكلم الطيبا - ٤٢
 دار عامل .ط،  عبد الرمحن بن حسن بن قائد:حتقيق، قيم اجلوزية

 . مكة املكرمة،الفوائد
حققه ، النووي رشف بن زكريا ، لإلمام أيباملهذب رشح املجموع - ٤٣

لثانية، دار عامل الكتب، الرياض  ا. حممد نجيب املطيعي، ط:الشيخ
 .هـ١٤٢٧

 عبد الرمحن بن حممد بن قاسم :وترتيب  مجع،جمموع فتاوى ابن تيمية - ٤٤
 . ط، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف. ط،وولده حممد

  هـ١٤٢٥
 :مجع وترتيب، جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صالح العثيمني - ٤٥

 .هـ١٤١٩ األوىل، دار الثريا .ط ،فهد بن نارص بن إبراهيم السليامن

 :، تأليف احلافظمدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني - ٤٦
 األوىل، .ط،  جلنة من العلامء:حتقيق، حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية

 .بريوت، دار الكتب العلمية

 



 

 

تحفة المودود ١١٠
بفضل الصدقة والجود

جالل الدين عبدالرمحن  :تأليف احلافظ، يف علوم اللغة وأنواعهااملزهر  -٤٧
حه ،أيب بكر السيوطيبن  حممد أمحد جاد املوىل،  :رشحه وضبطه وصحَّ

 .القاهرة، مكتبة دار الرتاث، ثالثة ال.ط، وآخرون
 .ط،  شعيب األرنؤوط وآخرون:حتقيق الشيخ، مسند اإلمام أمحد - ٤٨

 . هـ١٤٢٩الثانية، مؤسسة الرسالة 
عود  حميي السنة، أيب حممد احلسني بن مس:، تأليف اإلماممعامل التنزيل - ٤٩

سليامن مسلم ، عثامن مجعة ضمريية،  حممد عبد اهللا النمر:حتقيق، البغوي
  هـ١٤٣١ الرياض ، الثالثة، دار طيبة. ط،احلرش

،  البغداديياقوت بن عبد اهللا احلموي :، تأليف اإلماممعجم البلدان -٥٠
  هـ١٣٩٧ بريوت، صادر دار .ط

مكتبة  بعة، الرا.ط، جممع اللغة العربية بالقاهرة ،املعجم الوسيط - ٥١
  هـ١٤٢٥الرشوق الدولية 

 أرشف عليه وقدم ، أليب السعادات ابن األثريالنهاية يف غريب احلديث - ٥٢
 اخلامسة، دار ابن .ط،  عيل بن حسن بن عيل بن عبد احلميد احللبي:له

 هـ١٤٣٠اجلوزي 
§ © § © § 

 



 

 

١١١ 
  تحفة المودود

 بفضل الصدقة والجود

  فهرس الموضوعات
 

 ٣.................................................مقدمة
 ٩................................. حقيقِة املال :فصٌل يف
 ٢١.......................مع املال غحال النبي : فصٌل يف
 ٢٥..................عىل الصدقة غحثِّ النبي : فصٌل يف
 ٣٠........وبذلِه وإيثاِره غِذكِر نامذج ِمن جوِده : فصٌل يف
  وبذلِـهميلصحابة ِذكِر نامذج ِمن جوِد ا: فصٌل يف
 ٣٥..............................................وإيثاِرهم
دقة: فصٌل يف  ٤٤......................حال العلامء مع الصَّ
دقة و آثارها: فصٌل يف  ٥٠.....................فضائل الصَّ
دقة بيانِ : فصٌل يف  ٦٦................. وأفضِلهاأعظم الصَّ
 ٧٣.......اإلنفاق عىل تعليم القرآن الكريمفضِل : فصٌل يف

 ٧٥......................الصدقِة اجلاريةِ ن مِ  الوقُف : فصٌل 
 ٨٥.........................ساجدالنفقُة يف عامرِة امل: فصٌل 

 ٨٨.........................ِذكِر نوٍع من الصدقة: فصٌل يف

 



 

 

تحفة المودود ١١٢
بفضل الصدقة والجود

 ٩٠..........................إلنفاق إىل ادعوة ال: فصٌل يف
 ١٠١.............................. اإلنفاقآفةِ ِذكر : فصٌل يف

 ١٠٤..........................................قائمة املراجع
 ١١١...................................فهرس املوضوعات
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