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 املفهوم األوسع للصدقة   خطبة بعنوان: 
 م2021 يونيو 11 –هـ 1442 ذو القعدة  1بتاريخ: 

 عناصر الخطبة:
 فضل الصدقة والحث عليها: أوًلا

 صور وأنواع الصدقاتثانًيا: 
 هيا قبل فوات األوانثالًثا: 

 المـــوضــــــــــوع
ِر م َمْن َذا }: يف كتابه العزيز القائل احلمد هلل رب العاملني؛ رم كــَ ََُه لــَُه َولــَُه َِ ــْ اِ  ــَ يُِ ُـَ ف ا  ا َسنــَ  {.الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرضــ 

شهد ِن ال إله إال هللا وسده ال شريك .(11احلديد: ) ا  بده ورسوله ِو شهد ِن حممد   :عدأما ب .له ِو
 فضل الصدقة والحث عليها: أوًلا

مثلة كثرية من لقد سث اإلسالم  لى بذل الصدقات واإلنَاق يف سبيل هللا   ز و ل؛ ورغب يف ذلك بِروب ِو
َُِقوَن َِْمَواََلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َسبٍَّة َِنـْبَـَتْت َسْبعَ  َلٍة    الكتاب والنفة؛ قال تعاىل: } َمَثُل الَِّذيَن يـُْف بـُ َسَفاِبَل يف ُكلِ  ُسفـْ

َيَشاُء وَ  ِلَمْن  َِاِ ُف  ُي  ُ َ ِليمم {)البقرة:  ِماَئُة َسبٍَّة َواَّللَّ َواِسعم   ُ (. قال ابن كثري:” هذا مثل ضربه هللا تعاىل  261اَّللَّ
ن احلنفة تِا ف بعشر ِمثاَلا إىل سبعمائة ضعف، وهذا  لتِعيف الثواب ملن ِنَق يف سبيله وابتغاء مرضاته، ِو

الصاحلة يفميها هللا  ز و ل،  املثل ِبلغ يف الفَوس، من ذكر  دد النبعمائة، ُإن هذا ُيه إشارة إىل ِن األ مال  
 ألصحاهبا، كما يفمي الزرع ملن بذره يف األرض الطيبة.”ِ.ه 

ُـَُهَو   َشْيٍء  ِمْن  ََْقُتْم  َِنـْ َوَما   { ُقال:  خيلَها  ليهم  نَقتهم  أبن  املفَقني  سبحانه  هللا  ِخرب  اإلنَاق  يف  وترغيبا  
َُُه {.)سبأ:   ابسه لكم، ُهو خيلَه  ليكم يف الدنيا ابلبدل،    (” ِي: مهما ِنَقتم من شيء ُيما ِمركم39خُيِْل به ِو

 .  ويف اآلخرة ابجلزاء والثواب. ” ) تَنري ابن كثري ( 
ُِنَْق   َِنَْق  آدم  ابن  اي  تعاىل:  قال هللا   ” قال:  ِن رسول هللا صلى هللا  ليه وسلم  ِيب هريرة رضي هللا  فه  و ن 

 من ِنَق يف سبيل هللا، وهللا تبارك وتعاىل ال خيلف و ده.   ليك.”)متَق  ليه(. ُهذا و د من هللا ابإلنَاق  لى
  ا لموا ِن ربكم يتجر لكم يف الصدقة اليت ختر وهنا ويفميها لكم. َُعْن َِيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ و 

 َواَل َيْصَعُد ِإىَل اَّللَِّ ِإالَّ الطَّيِ ُب؛ َُِإنَّ اَّللََّ يـَتَـَقبـَُّلَها بَِيِميِفِه ُثَّ يـَُرب ِيَها  َ َلْيِه َوَسلََّم:” َمْن َتَصدََّق ِبَعْدِل ََتَْرٍة ِمْن َكْنٍب طَيِ بٍ 
ُه َسَّتَّ َتُكوَن ِمْثَل اجْلََبِل.” )متَق  ليه (.” وقوله صلى هللا  ليه وسلم ُري  ُـُُلوَّ بيها له كما  ِلَصاِسِبِه َكَما يـَُريبِ  ََِسدُُكْم 

ِنثى ولد يريب ِسد  الَلو وهو  يفمي اإلننان  الصدقة بتِعيف ِ رها كما  يفمي  يريد ِن هللا  ز و ل  كم ُلوه؛ 
اخليل من ذكور احلمر ؛ ِو ُصيله وهو ولد الفاقة ؛ ألن هذا مما  رت  ادة الفاس بتفميته ابلرتبية ور اء زايدته.”  

 .  شرح املوطأ (  –) املفتقى 
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َُِنُكْم ِمْن إن الصدقة اليت ختر وهنا جتدوهنا   ُموا أِلَنـْ واُية  فد هللا؛ ومن ِوىف بعهده من هللا ؟! قال تعاىل: }َوَما تـَُقدِ 
( ؛ َُعْن َِيب َمْنُعوٍد األَْنَصاِري  َرِضَي هللاُ َ ْفُه قَاَل: َ اَء رَُ لم 20َخرْيٍ جتَُِدوُه ِ ْفَد اَّللَِّ ُهَو َخرْي ا َوَِْ َظَم َِْ ر ا{)املزمل: 

ُعمِ   بَِفاَقةٍ  ُـََقاَل َرُسوُل هللا صلى هللا  ليه وسلم: »َلَك هِبَا يـَْوَم الِقَياَمِة َسبـْ ُـََقاَل: َهِذه يف َسِبيِل هللا،  اَئِة ََنَقٍة، ََمُْطوَمٍة، 
ُـََقاَل الفَِّب صلى هللا َ َليْ   ُكل َها ََمْطُوَمةم«. )منلم(.  َِهنم َذََبُوا َشاة  َها  ِه َوسلم:” َما بَِقي  وَ ن َ اِئَشة َرِضي هللا َ فـْ

َها ِإالَّ كتَها. قَاَل: بَِقي كلَها غري كتَها.” )ِمحد والرتمذي وصححه (. “ِي: ما تصدقت  َها؟ قَاَلت: َما بَِقي ِمفـْ ِمفـْ
ََُد َوَما ِ ْفَد اَّللَِّ اَبٍق { )الفحل:    به ُهو ابق . وما بقي  فدك ُهو غري ابق ، إشارة إىل قوله تعاىل: } َما ِ ْفدَُكْم يـَفـْ

 (.” )حتَة األسوذي(. 96
ِإالَّ   ِسد  من  ِمْفُكم  َما  يـَُقول:”  َوسلم  َ َلْيِه  هللا  صلى  هللا  َرُسول  َسَِعت  قَاَل  َ فُه  هللا  َرِضي  َساِِت  بن  َوَ ن  دي 

َُيْفظر ِشأم مِ  َما قدم؛  ِإالَّ  َُاَل يرى  ِمْفُه  َِمين  َُيْفظر  َوبَيفه ترمجان؛  بَيفه  لَْيَس  َما قدم؛  سيكلمه هللا  ِإالَّ  َُاَل يرى  ْفُه 
َُاَل يرى ِإالَّ الفَّار تِْلَقاء َو هه؛ َُاتَـُّقوا الفَّار َوَلو بشق ََتَْرة .” ) متَق  ليه (. قال ابن سجر :” ُيه   َُيْفظر َبني َيَدْيِه 

يه دليل  لى قبول الصدقة ولو قلت ، وقد قيدت يف احلديث ابلكنب الطيب ؛   يه  احلث  لى الصدقة ؛ ُو ُو
 .  دليل  لى قرب الفار من ِهل املوقف.” ) ُتح الباري (

من الفاس يظن ِن الصدقة تفقص املال؛ وهذا نبيكم صلى هللا  ليه وسلم ال يقنم  لى شئ ُهو صادق    اكثري  إن  
َع َرُسوَل اَّللَِّ   ا اء  فد هذا احلديث ُأقنم أتكيد  مصدق؛ ومع ذلك   ُ  ؛ َُعن ِيب كبشَة األمناريِ  َِنَُّه َسَِ  َصلَّى اَّللَّ

ُثُكْم َسِديث ا َُاْسََُظوُه. ََُأمَّا الَِّذي ُِْقِنُم  َ  َلْيِهنَّ: َُِإنَُّه َما نـََقَص َماُل َ َلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: ” َثاَلثم ُِْقِنُم َ َلْيِهنَّ َوَُِسدِ 
َها  ؛  َ ْبٍد ِمْن َصَدَقٍة   ُ هِبَا ِ زًّا  َواَل ظُِلَم َ ْبدم َمْظِلَمة  َصرَبَ َ َليـْ ُ َ َلْيِه  ؛  ِإالَّ زَاَدُه اَّللَّ ُـََتَح اَّللَّ ُـََتَح َ ْبدم اَبَب َمْنأََلٍة ِإالَّ  َواَل 

ُـَْقٍر .”.) ِمحد والرتمذي وقال سديث سنن صحيح(.   اَبَب 
قال الفووي رمحه هللا يف شرح قوله صلى هللا  ليه وسلم: »ما نقصت صدقة من مال« : ” ذكروا ُيه و هني:   

ابحلس    مدرك  هذا  و  اخلَي ة،  ابلربكة  الصورة  نقص  ُيفجرب  املِر ات،  ويدُع  فه  ُيه  يبارك  ِنه  معفاه  ِسدمها: 
 والعادة، والثاين: ِنه وإن نقصت صورته، كان يف الثواب املرت ب  ليه  رب لفقصه، وزايدة إىل ِضعاف كثرية.”

  كما  اء يف القرآن والنفة .  وهكذا سث اإلسالم  لى الصدقة واإلنَاق يف سبيل هللا تعاىل
 صور وأنواع الصدقاتثانًيا: 

يعتقد ِن الصدقة قاصرة  لى اإلنَاق املادي ؛ ولكن    -وخاصة الَقراء    –  مفا الكثري   أيها اإلخوة المؤمنون:
نواع كثرية للصدقات مفها :  مشل من ذلك ؛ ُهفاك صور ِو  مَهوم الصدقة ِوسع ِو م ِو

اْلَعَمِل؟ قَاَل: »   َُعنْ   كف األذى عن الناس: بـَْعِض  ُت َ ْن  َْ ِإْن َضُع َِرََِْيَت   : َِِِب َذرٍ  قَاَل: قـُْلُت اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ِنَك «. )متَق  ليه( .  َْ َا َصَدَقةم ِمْفَك َ َلى نـَ  َتُكفُّ َشرََّك َ ِن الفَّاِس َُِإهنَّ



 (3 ) 

ُ َ لَ وقد ومجعها الفِب    متعددة: صنائع معروفومنها:  ُكلُّ ُساَلَمى ِمْن الفَّاِس   :”يف قولهْيِه َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ
تـَْعِدُل َبنْيَ ااِلثـَْفنْيِ َصَدَقةم؛ َوتُِعنُي الرَُّ َل يف  ُِيِه الشَّْمُس قَاَل:  َتْطُلُع  يـَْوٍم  َِْو    َ َلْيِه َصَدَقةم ُكلَّ  َها  َتْحِمُلُه َ َليـْ ُـَ َدابَِّتِه 

َها َمَتاَ ُه صَ  َ ْن  َدَقةم؛ قَاَل: َواْلَكِلَمُة الطَّيِ َبُة َصَدَقةم وَُكلُّ ُخْطَوٍة ََتِْشيَها ِإىَل الصَّاَلِة َصَدَقةم؛ َوَُتِيُط اأْلََذى  تـَْرَُُع َلُه َ َليـْ
َصَدَقةم  و   ”)منلم(   الطَّرِيِق  َوَسلََّم:   .  َ َلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  اَّللَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل:   ، هللا  فه  رضي  الغَاري  َذرٍ   َِيب  َ ْن 

َوِإْرَشاُدكَ  َصَدَقةم،  اْلُمْفَكِر  َ ِن  َوهَنُْيَك  اِبْلَمْعُروِف،  َوَِْمُرَك  َلَك،  َصَدَقةم  َِِخيَك  َوْ ِه  يف  َِْرِض    »تـََبنُُّمَك  يف  الرَُّ َل 
 َِّ َعْظَم َ ِن الطَّرِيِق َلَك  اَلَلِة َلَك َصَدَقةم، َوَبَصُرَك لِلرَُّ ِل الرَِّديِء اْلَبَصِر َلَك َصَدَقةم، َوِإَماطَُتَك احلََْجَر َوالشَّوَْكَة َوالْ ال

   (.صحيح ابن سبان)َصَدَقةم، َوِإُْـَراُغَك ِمْن َدْلِوَك يف َدْلِو َِِخيَك َلَك َصَدَقةم«. 
يقول    ِن ُيها مآرب ِخرى للزو ني  مع  صدقة؛يعد املعاشرة الزو ية  اإلسالم  ُ  شرة الزوجية:ومنها: المعا

ُِيَها َِْ رم؟! صلى هللا  ليه وسلم  : َََِيِت ََِسُدََن َشْهَوَتُه َوَيُكوُن َلُه  ِع ََِسدُِكْم َصَدَقةم قَالُوا اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِْ قَاَل:    : “َويف ُب
َوضَ  َلْو  ُتْم  احلَْ َِرََِيـْ يف  َوَضَعَها  ِإَذا  ََُكَذِلَك  ِوْزرم؟!  ُِيَها  َ َلْيِه  ََِكاَن  َسَراٍم  يف  َِْ رم َعَها  َلُه  َكاَن  قال  ”)منلم(اَلِل   ،

، ُاجلماع يكون  بادة إذا نوى به قِاء  سات تصري طا ات ابلفيات الصادقاتيف هذا دليل  لى ِن املبا” الفووي:
ه ِو إ َاف الزو ة  ، ِو طلب ولد صاحل، ِو إ َاف نَن ي ِمر هللا تعاىل بهابملعروف الذسق الزو ة ومعاشرهتا  

 من الفظر إىل سرام، ِو الَكر ُيه، ِو اَلم به، ِو غري ذلك من املقاصد الصاحلة.”  اومفعهما مجيع  
قَاَل: ُيْصِبُح َ َلى ُكلِ    لَّمَ  َ َلْيِه َوسَ َ ْن الفَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ  َُعْن َِيب َذر ٍ  التسبيح والتهليل والتكبير:ومنها: 

َُُكلُّ َتْنِبيَحٍة َصَدَقةم؛ وَُكلُّ حَتِْميَدٍة َصَدَقةم؛ وَُكلُّ هَتِْليَلٍة َصَدَقةم؛   وَُكلُّ َتْكِبريٍَة َصَدَقةم؛ َوَِْمرم ُساَلَمى ِمْن ََِسدُِكْم َصَدَقةم؛ 
َُِّحى.”؛ َوُُيِْزُئ ِمْن َذِلَك رَْكَعَتانِ اِبْلَمْعُروِف َصَدَقةم؛ َوهَنْيم َ ْن اْلُمْفَكِر َصَدَقةم   )منلم( يـَرَْكُعُهَما ِمْن ال

َ َلْيِه َوَسلَّمَ :  َعْن ََِنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ ُ  ما أكله الطير والدواب: منها:و  ُ َما ِمْن   :"قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 .()متَق  ليه".ِإالَّ َكاَن َلُه ِبِه َصَدَقةم  ؛َيْأُكُل ِمْفُه َطرْيم َِْو ِإْنَنانم َِْو هَبِيَمةم َُـ  ؛َِْو يـَْزرَُع َزْر  ا  ؛ُمْنِلٍم يـَْغِرُس َغْرس ا

ُ َ َلْيِه َوَسلََّم  ؛  َعْن َِيب َمْنُعوٍد اأْلَْنَصاِريِ   ُ  ومنها: اإلنفاق على النفس واألهل والولد: َ ْن الفَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َََق الْ  :"قَالَ  َََقة  َ َلى َِْهِلِه َوُهَو ََيَْتِنبـَُها َكاَنْت َلُه َصَدَقة  ِإَذا َِنـْ َ ْن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي و  " . ) متَق  ليه ( . ُمْنِلُم نـَ

َوَسلََّم قَالَ ؛  َكِرَب   َ َلْيِه   ُ الفَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َِطَعْمَت وَلَدك ُهو ل   :"َ ْن  ََْنك ُهو لك صَدقةم، وما  ن َِطَعْمَت  ك  ما 
 ) ِمحد والفنائي( .  صَدقةم، وما َِطَعْمَت َزْو َتك ُهو لك صَدقةم، وما َِطَعْمَت خاِدَمك ُهو لك صَدقةم.

ُ َ َلْيِه َوَسلَّمَ :  َ ْن ثـَْواَبَن قَالَ و  َُِقُه الرَُّ لُ   :"قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َُِل ِديَفاٍر يـُْف ُْ َُِقُه َ َلى ِ َيا  ؛َِ َوِديَفارم    ؛ِلهِ ِديَفارم يـُْف
َُِقُه الرَُّ ُل َ َلى َدابَِّتِه يف َسِبيِل اَّللَِّ  َُِقُه َ َلى َِْصَحاِبِه يف َسِبيِل اَّللَِّ  ؛يـُْف  " . ) منلم ( .  َوِديَفارم يـُْف

َعِن اْبِن َمْنُعوٍد ،  ُلو ِقرضت شخص ا ما مرتني ؛ ُكأنك تصدقت هبذا املال مرة ؛ ُ  ومنها: القرض الحسن:
" .) ابن ما ة    َما ِمْن ُمْنِلٍم يـُْقِرُض ُمْنِلم ا قـَْرض ا َمرََّتنْيِ ِإالَّ َكاَن َكَصَدقَِتَها َمرَّة   "الفَِّبَّ َصلَّى هللا َ لْيِه وَسلََّم قَاَل : َِنَّ 

 .  من ِن ِتصدق به مرة  ولذا قال ابن منعود: ألن ِقرض مرتني ِسب إلَّ     وابن سبان والبيهقي ( .



 (4 ) 

ائزم َمن ِسنن الفية ُيهلقرابت، ُموَّقم من تلمََّنها، ومغبونم َمن ُسرِماومفاُذ  الصدقات ِبواب تلكُ وبعد؛ ،  ا ها، ُو
 ملن تصدق مباله وبَعاله، وبفواايه وأبقواله، ُمأل صحائَه ابلصدقات، واملرء يف ظل صدقته يوم القيامة.  اُهفيئ  

 هيا قبل فوات األوانثالًثا: 
َِيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل: َ اَء  اُيته؛ ُإهنا ُِِل الصدقة نارع إىل التصدق سال صحته و يفبغي  لى العبد ِن ي , َُعْن 

َِْن   َِْ ر ا ؟ قَاَل :”  َِْ َظُم  َِيُّ الصََّدَقِة  َُقال : اَي َرُسوَل هللا ،  ِإىَل َرُسوِل هللا صلى هللا  ليه وسلم ،  َتَصدََّق  رَُ لم 
َكَذا ،  َوَِْنَت َصِحيحم َشِحيحم ، ختَْ  َُاَلٍن  ِل احْلُْلُقوَم ، قـُْلَت :  بـََلَغِت  ِإَذا  ََتَهَّْل َسَّتَّ  اْلبَـَقاَء ، َوالَ  ََْقَر ، َوأتَُْمُل  اْل َشى 

َُاَلٍن.” ) متَق  ليه (.  َُاَلٍن َكَذا ، َوَقْد َكاَن ِل  وصدق الشا ر سيث يقول: َوِل
 للموازين  اي  امع املال ير و ِن يدوم له * * * كل ما استطعت وقدم

اته ثلث مال للمناكني   وال تكن كالذي قد قال إذ سِرت * * * ُو
ا ( ُرب  ا واسد  ا )  فيه  نار وا إىل ُعل اخلريات والصدقات ؛ وال ينتحقر ِسدكم ما يفَقه سَّت لو كان درمه  ُ

لى هللا َ َلْيِه َوسلم:” سبق ِدْرَهم  َُعن ِيب ُهَريـَْرة َرِضي هللا َ فُه قَاَل: قَاَل َرُسول هللا ص؛  درهم سبق مائة ِلف درهم
َِخذ من  رضه ماَئة ِلف ِدْرَهم  َلُه َمال كثري  ُـََقاَل ر ل: وََكيف َذاك اَي َرُسول هللا؟ قَاَل: ر ل  ماَئة ِلف ِدْرَهم. 

 كم وصححه(.تصدق هبَا؛ َور ل لَْيَس َلُه ِإالَّ ِدْرمَهَاِن َُأخذ َِسدمَها َُتصدق ِبِه.” )الفنائي وابن سبان واحلا 
ميلك   ال  من درمهني  واسدا  درمها  آخر  خرج  ِو هبا  وتصدق  ِلف  مائة  ماله  من  ِخرج ر ل  ُإذا   ”: الياُعي  قال 
غريمها طيبة هبا نَنه صار صاسب الدرهم الواسد ُِِل من صاسب مائة ِلف درهم . وقال يف املطامح : ُيه  

ُِل مفها من الكثري  : } ويؤثرون  لى ِنَنهم ولو كان هبم خصاصة{ ؛  دليل  لى ِن الصدقة من القليل ِنَع ِو
 والدر ات تتباين َبنب تباين املقاصد واألسوال واأل مال”. )ُيض القدير للمفاوي(. 

تَرج هبا كرب صاسب بالء؛ ُأُِل الصدقة ِن  الوابء و الظروف  ؛ وال سيما يف ظل  والصدقات  واتعليكم ابلزكُ
والشدة اابدروا  و ؛  البالء  َيتيكم  ِن  يتمينقبل  وقتها  تشعرون؛  ال  نتم  ِو لأل ل  الر وع  ِسدكم  ولكن   يتصدق؛ 

ُـَيَـُقوَل َربِ  َلْواَل َِخَّ  ََِسدَُكُم اْلَمْوُت  َُِقوا ِمْن َما َرزَقْـَفاُكْم ِمْن قـَْبِل َِْن َيَِْتَ  ْرَتيِن ِإىَل ََِ ٍل َقرِيٍب  هيهات هيهات!! }َوَِْن
ق؛ ومل يقل ألصلي ِو ألصوم ِو  دَّ : ُأصَّ امليت َتىن الر وع قائال  ُ(؛  10{ )املفاُقون:  ََُأصَّدََّق َوَُِكْن ِمَن الصَّاحلِِنيَ 
ثرها بعد موته  من  رأى  ما  لعظيمإال    الصدقةامليت    ذكر  ماغري ذلك!! قال ِهل العلم:   ؛ ولذلك قال ُِل ثواهبا ِو

 .  ء  لوم الدين()إسيا. «  إن  األ مال تباهت، ُقالت الص دقة َِن ُِِلكن     مر بن اخلط اب:»
 ُهيا قبل ُوات األوان؛ قبل ِن تفدموا وال يفَع الفدم !! 

 ؛؛؛؛  علينا الخير صبًًّا ؛ وأن ال يجعل عيشنا كدًّا يصبَّنسأل الله أن 
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