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) قة  د بالص ماكُضروا م اود  ) : قال النيب :  قال   - رضي اهللا عنه     -عن أِبي أمامة الباهلي     
    . )٣٣٥٨ : برقم صحيح اجلامع ، ( حسنه األلباين يف 

نة الرجـل يف أهلـه      فت( : أنه قال      عن النيب  - رضي اهللا عنه     -وعن حذيفة بن اليمان     
رها الصيام والصالة والصدقة واألمر باملعروف والنـهي عـن          كفِّسه وولده وجاره ، ي    وماله ونفْ 
   . )١٤٤( ومسلم  ) ١٤٣٥( رواه البخاري   )املنكر

  
   

يباً يف دفـع  قة تأثرياً عجدفإنَّ للص : (  )٥٠ – ٤٩الوابل الصيب ، ص   (  يف   -تعاىل   رمحه اهللا    - ابن القيم قال اإلمام   
 ؛  فإنَّ اهللا تعاىل يدفع ا عنه أنواعاً مـن الـبالء          ،   ! بل من كافر   م ، ن ظالِ أو مِ  ن فاجر ولو كانت مِ   ، أنواع البالء 

  . انتهى  )رون بـه ألم جربوهوأهل األرض كلهم مق ، اس خاصتهم وعامتهموهذا أمر معلوم عند الن
ها هنا من األدوية اليت تشفي من األمراض ما مل   : ( )١١ – ١٠ / ٤زاد املعاد ،  (  يف -تعاىل   رمحه اهللا    -أيضاً  قال  و
م وجتارم وأقيستهم من األدوية القلبية والروحانيـة وقـوة         ه إليها علوم  لْومل تصِ ،   أكابر األطباء     إليها عقولُ  يهتِد

، والصدقة ، ل له والتذلُّ،  واالنكسار بني يديه واالنطراح، وااللتجاء إليه  ،  القلب واعتماده على اهللا والتوكل عليه       
فإن هذه األدوية قـد  ؛ واإلحسان إىل اخللق وإغاثة امللهوف والتفريج عن املكروب ، والتوبة واالستغفار ، والدعاء  

وال جربتها األمم على اختالف أدياا ومللها فوجدوا هلا من التأثري يف الشفاء ما ال يصل إليه علم أعلـم األطبـاء                  
  .انتهى ) !   كثرية ورأيناها تفعل ما ال تفعل األدوية احلسية وغرينا من هذا أموراًبنا حننروقد ج؛ جتربته وال قياسه 

بإعداِدقام ه وجه ِعم /العلم طلبِةبعض   
 يف الدنيا واآلخرةاملسلمني مجيع يام ويهم وذرووالدظَهم ، وغفر هلم ، وعافاهم قهم اهللا ، وحِفوفَّ


 

  

 .بذلك  یدفع عنك البالءأن ساھم في نشر ھذا الكتاب بین مرضى إخوانك المسلمین قیامًا بواجب حقھم علیك ولعل اهللا : مسلم الكریم أخي ال

من عجائب العالج بالصدقة
َ َّ

ِ ِ ِ
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  ةـالصفح  وع ــــاملوض
  ٤  .ورجاء .. ودعاء .. إهداء • 
  ٥  .مقدمـة ، وفيها ذكر بعض أسباب ما يصيب املسلم من البالء • 
، وهل تريد أن يكون عالجك له بالصدقة عالجاً سريع          ! كيف تعاجل مريضك بالصدقة ؟    • 

   .!األثر عظيم النفع ؟
٧  

  ٧  ! .مريض بالعالج بالصدقة دون الرقية وغريها من األسباب الشرعية ؟هل يكتفي امل•  
  ٧  .املال الذي بني يديك هو هللا تعاىل ، واهللا أعطاك إياه ملتحنك فيه •  
  ٨  :لكي تكون صدقتك بليغة األثر يف شفاء مريضك فاتبع اخلطوات التالية •  
  ٨  . تصدق من طيب ماِلك  -
  ٨  .ضك أثناء بذل الصدقة استحضر نية شفاء مري  -
  ٨  .إن كنت غَِنـيا فكُن سِخيا يف صدقتك    -
  ٨  . صدقتك خالصة لوجه اهللا تعاىل اجعل  -
  ٨  .حترى لصدقتك حمتاجاً صاحلاً تقياً   -
  ٩  . ، واثقاً بأنه سيشفي مريضك ه، وكن موقناً بالشايف الكرمي  بربك ن الظنأحِس  -
  ٩  .ئه بنية شفامرة أخرى ر الصدقة كرك بصدقتك فإن مل يشف مريض  -
  ٩  . مريضك فأعتبه ومريضك بترك الذنوب اءشفبعدم فيستعتبك  بك قد يلطف اهللا   -
-  أكثر من ح٩  .حىت يتم نعمته عليك ألنه أهل لذلك و  اهللا تعاىل وشكرهِدم  
  ١٠  .ألمراض واألسقام  قصص عجيبة من املاضي واحلاضر يف بيان أثر الصدقة يف شفاء ا• 

  ١٠  .فشفاه اهللا وعاش بوجه مجيل يف املنام أن يتصدق ، ففعل   ه النيبرأم: القصة األوىل 
  ١٠  . للناس فشفاه اهللا من مرض شديد حفر بئراً: القصة الثانية 
  ١١  .يتام فشفاه اهللا من مرض السرطان تصدق على أم أ: القصة الثالثة 
  ١١  . مرض السرطان لسعيها على أيتام  شفاها اهللا من:القصة الرابعة 

  ١١   .عقيمة تصدقت فرزقها اهللا بتوأمني: القصة اخلامسة 
  ١١   .أنقذه اهللا من املوت بصدقته: القصة السادسة 
  ١٢  .كما كان بسبب صدقة والدا عنها رجع بصرها : القصة السابعة 
  ١٢  .ة شفى اهللا بنته بسبب الصدق: القصة الثامنة 

  ةـالصفح  وع ــــاملوض
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  ١٣  .تصدقت بكل ذهبها فشِفي ابنها : القصة التاسعة 
ـَة : القصة العاشرة    ١٣  .أصيب بعني فشفاه اهللا بصدق

  ١٤  .أصيبت طفلته باحلمى فشفاها اهللا بصدقته : القصة احلادية عشرة 
  ١٤  .هللا بالصدقة رض نفسي أجناها اامرأة مصابة مب:  عشرة ثانيةالقصة ال
  ١٥  . جيدوا أثراً للمرض بعد صدقتها مل: عشرة لثة القصة الثا

  ١٥  .تصدق عنها أحد احملسنني فشفاها اهللا تعاىل : القصة الرابعة عشرة 
  ١٥  .تصدقت فكان يف ذلك شفاؤها من السحر : عشرة امسة القصة اخل
  ١٦  .فتحسنت حالتها على الفور ) هِبها ذَ( تصدق عنها زوجها بكل :  عشرة سادسةالقصة ال

  ١٦  .شفي ضرسها متاماً بسبب صدقة :  عشرة بعةالقصة السا
  ١٦  . قرر األطباء موت طفله فأنقذه اهللا بصدقة والده:  عشرة ثامنةالقصة ال

  ١٩  .من أهم املصادر واملراجع •  
  ١٩  .) مشكوراً إلينا ة فأرسلها إذا عرفت قصة مؤكد( عنون الربيد اإللكتروين للمراسلة • 
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   دي كالـسرطان أو         سه أو أهل  بتلى يف نفْ  إىل كل مسلم مأو إخوانه مبرض جـس 
  ..كبريةً كانت أو صغرية اجلسدية أو غريها من األمراض .. الشلل 

   سي كاالكتئاب والقلـق  سه أو أهل أو إخوانه مبرض نفْ بتلى يف نفْ  إىل كل مسلم م
  ..كبريةً كانت أو صغرية النفْسية أو غريها من األمراض .. أو الوسواس 

ن ابتلي فهذه   فإن هذه الدنيا دار بالء وابتالء ، وم       ) سب  اصرب واحت ( : نقول له   
         إِذ إنه وإذا أراد بعبده خرياً ابتاله ، ن حيب من عالمات حب اهللا له إذ ال يبتلي اهللا إال م

ـُكَفِّر عنه سيئاته ويرفع درجاته - سبحانه وحبمده -   .. إمنا يبتلي عبده املؤمن ِلي

راض واألسقام مبا حيبه اهللا ويرضاه مـن العمـل           األم وكمسامهٍة منا يف دفْع بالءِ    
  .. إىل كل إخواننا هؤالء دي هذا العمل الصاحل ف

يف ظهر الغيب لكل من ساهم يف إعداده ، ومن قـام            خالصة   راجني منهم دعوةً  
وأن يتقبل ،   وأن يعافيهم اهللا من كل بالء وال يريهم مكروهاً           ..جبمعه وصفه وإخراجه    

   ..ع العليم منهم إنه هو السمي

.. ينفع به إخواننا املسلمني     أن  و.. سائلني اهللا تعاىل أن جيعله عمالً خالصاً متقبالً         
وأن يمع األبرار  ويدخلنا به اجلنةَ، م به علينا النار حر..  

  ..ورجاء.. ودعاء .. إهداء 
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وعلى ، البالء والصالة والسالم على من عاىن املرض و، الضراء محداً هللا على السراء و  
  : أما بعد             ..                                       الرضا آله وصحبه أهل الصرب و

بل واستعصى بعضها على األطباء مثـل       ،   هذا الزمان    فلقد تفشت األمراض وتنوعت يف    
ال جعل له دواء لكن جهل حلكمة     من داء إ  السرطان وحنوه رغم وجود العالج إذ ما جعل اهللا          

ـ  كرب أسباب هذه األمراض املعاصي و  ولعل من أ  ،   - جل جالله    -أرادها اهللا     ـاهرةاا  ،
وما أَصابكُم ِمن مـِصيبٍة فَِبمـا       :تعاىل   القكما   ،بالعباد  األمراض واملصائب   لذلك حتل   

 هـذه  منها امتحان اهللا لعباده يف  و ،   ) ٣٠ :  اآلية شورى ،   ال سورة   (  كَسبت أَيِديكُم ويعفُو عن كَِثريٍ    
، كما قـال أبـو احلـسن       األخطار  الطافحة باألمراض و  .. الدنيا املليئة باملصائب واألكدار     

   : -ه اهللا  رمح–التهامي 

  ! األقذاِء واألكداِر واً منـفْ    صلى كَدٍر وأنت تريدها       طُبعت ع      

و يطرقون  ،  أصحاب احلاجات يكابدون اآلهات     و،  ا رأيت املرضى يصارعون األمل      ملَو
ب سبب القاهر الغالَّ األرباب و  قد تاهوا عن باب رب    و،  يفعلون كل األسباب    كل األبواب و  

أعاجل ـا   يها لكل مريض ألبدد ا أشجانه وأزيل ا أحزانه و         أهد..  هذه الكلمات    كانت
  ..أسقامه 

سالم عليك  .. يا أيها املبتلى الضرير     .. يا أيها املهموم الكسري     .. فيا أيها املريض احلسري     
عليك عدد ما سكَ   سالم  .. ر ما تلظيت جبحيم احلسرات      قدسالم عليـك   ،  ت من العربات    ب

  . ات ن ما لفظت من األعدد

  ،الناس يضحكون و أنت تبكي   ،  ألبست بدل العافية البأس     و،  قطعك مرضك عن الناس     
  .  !لو دفعت كل ما متلك مثناً لهم تتمىن الشفاء وكو، ال تسكن آالمك وال ترتاح يف منامك 
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   :  مرضاً عضوياً أو نفسياً ملريضأخي ا

 -تعـاىل  بإذن اهللا    -سأرحيك  ك دواء ناجحاً و   وإمنا سأعطي ،  ال أريد أن أجدد جراحك      
،  حـسنه األلبـاين  ) داووا مرضاكم بالـصدقة   ( :  إنه موجود يف قوله     ،  من معاناة سنني    

واألمراض اليت يصاب ا املسلم أو يصاب ا من حتت يده هي من أعظم ما يفتـن ـا يف                   
وماله ونفسه وولده وجاره ، يكفرها      فتنة الرجل يف أهله     : (    رسول اهللا  الدنيا ، وقد قال   

  . متفق عليه ) الصيام والصالة والصدقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر

لكن مل تفعل ذلـك     رمبا تكون تصدقت كثرياً و    ،  إا الصدقة بنية الشفاء     .. نعم يا أخي    
ن اهللا   مـن أ   لـتكن واثقـاً    اآلن و  افعلفأو يعايف مريضك ،     بنية أن يعافيك اهللا من مرضك       

أو ،   أو اكفل يتيمـاً   ،  شبع فقرياً   أ.. وسترى من ربك الكرمي فوق ما يرضيك        .. سيشفيك  
  .  تربع لوقف خريي أو صدقة جارية

قـد  و،   من مصائب و باليا       و األعراض  األمراض - بإذن اهللا تعاىل     -رفع  تإن الصدقة لَ  
ب ذلك املوفقون من أهل اهللا       جر  ، الروحي أ  فوجدوا العالج    قـد  و،  ي  نفع من العالج احلس

ر كان السلف الصاحل يتصدقون على قد     يعاجل باألدعية الروحية واإلهلية و     كان رسول اهللا    
،  - جل جالله    –فال يلبثون قليالً حىت يعافيهم الشايف املعايف الكرمي الرحيم          مرضهم وبليتهم   

اً فتصدق ولـو بريـال      ، وحىت لو كنت فقري    يسار   و فال تبخل على نفسك إن كنت ذا مالٍ       
حىت يكون الـشفاء    واحٍد بنية شفائك أو شفاء مريضك شريطة أن تكون عظيم الثقة بربك             

  .أكمل وأمت 

وها أنذا سوف أذكر بإمجاٍل آداباً مهمة للصدقة فأرِع هلا مسعك وخذ ا متوكالً على اهللا       
  ..تعاىل مستعيناً به وحده ، وسترى من ربك الكرمي كل خري 
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             قد يسأل البعض بأنه يعاجل مريضه بالرقية الشرعية فهل يتوقف عنها ويكتفي
بل العالج بالرقية الشرعية مع العالج بالصدقة يعترب        .. كال  : ، واجلواب   ! بالصدقة ؟ 

وائني مناسبني أبلـغ يف      دمن أقوى األسباب اجلالبة للنفع ، ومعلوم بداهةً بأن العالج بِ          
العالج بِعدِة أدوية شرعية من رقيـة    كذلك  دة من العالج بدواٍء واحٍد ، و      النفع والفائ 

..  مـن العـالج بعالجـني        والفائدةأبلغ يف النفع    وحنوها  وصدقة واستغفار ودعاء    
  .. ذا ـوهك

فكلما أكْثر العبد من استعمال األدوية الشرعية من دعاء وصدقة ورقية واستغفار            
ما كان الشفاء أتم وأكمل وأعظم مبشيئة       لَّوحنو ذلك كُ  وتوبة وقراءة للقرآن والذكر     

اهللا تعاىل ، وكم ممن كان أثناء معاجلته بالرقية تصدق بنية الشفاء فعجل اهللا له بالشفاء                
الرقية ولكنه مل يتصدق ، فتنبه هلذا وتأمله فهـو مهـم         ب اكتفىفكان أسرع شفاءاً ممن     

  .جداً 

     أوالً وقبـل كـل   بالصدقة ينبغي أن تعلموقبل أن نذكر بعض آداب العالج 
واهللا ممتحنك فيـه فـإن   شيء أن املال الذي عندك هو هللا تعاىل وهو الذي أعطاك إياه   

خبلت به على املستضعفني من عبـاده  وإن إن شاء اهللا ،  أفلحتأديت حق اهللا فيه فقد    
، نياك وآخرتك   ومل تؤد حق اهللا فيه فإنه يخشى عليك من أن يسلبه اهللا منك وختسر د              

قال لتفوز خبريي الدنيا واآلخرة ،      للتصدق من هذا املال     وحثَّك  كثرياً  اهللا  ندبك  قد  و
، ويف ذلك  )٢٥٤ : يـة آمن  ، البقرة سورة (   يا أَيها الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمما رزقْناكُم   : تعاىل  

جداً مما يدل على مـا للـصدقة        من اآليات الكرمية واألحاديث الصحيحة شيء كثري        
  .واإلنفاق يف وجوه اخلري من اخلري العظيم للعبد يف دنياه وآخرته 

، وهل تريد أن يكون عالجك له ! كيف تعاجل مريضك بالصدقة ؟
  !بالصدقة عالجاً سريع األثر عظيم النفع ؟
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      بـإذن اهللا تعـاىل    -وإذا أردت معاجلة مريضك بالصدقة لتجين مثرة ذلك- 
  :مثلما جناها أصحاب القصص الواقعية املرفقة ، فاتبع اخلطوات اليسرية التالية 

     ا ف  إذا أردت أن يكون شفاءمريضك بالصدقة سريعاً تام  ب ماِلكتصدق من طـي
 كما جاء يف احلـديث      - فإن اهللا تعاىل طيب ال يقبل إال طيباً          الذي أعطاك اهللا تعاىل   

يا أَيها الَِّذين آمنوا أَنِفقُوا ِمن طَيباِت ما كَـسبتم           : قال تعاىل    ، وقد    -الصحيح  
كُم ِمن الْأَرِض وال تيمموا الْخِبيثَ ِمنه تنِفقُونَ ولَستم ِبآِخِذيِه ِإلَّا أَنْ        وِمما أَخرجنا لَ  

  . )٢٦٧ : اآلية ، البقرة سورة (  دـتغِمضوا ِفيِه واعلَموا أَنَّ اللَّه غَِني حِمي

      ذه الصدقة فاجعلها ِبِني ول اهللا   ، قال رس  اء مريضك   ـة شف ـإذا تصدقت : 
  . رواه البخاري ) إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ مانوى( 

     ِخا فكُن سا يف صدقت  ـإن كنت غَِنـيك ، وقد كان النيب      ـي  خياً كرمياً ـس
 .  رواه مسلم) يعطي عطاَء من ال خيشى الفقر  ( 

   إخالصاً  وأعظم مل لوجه اهللا تعاىل ، فكلما كان العمل أك        خالصةًصدقتك  اجعل 
 حديث السبعة الذين يظلـهم  وتذكَّر ، هللا تعاىل كلما كان ثوابه ومثرته أكمل وأعظم    

ورجل تصدق   : ( منهم   رسول اهللا   والذي ذكر   اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،          
  ، ويف هذا حـثٌّ     متفق عليه  ) ه ما تنفق مشاله   ـة فأخفاها حىت ال تعلم ميين     ـبصدق

 . يف العمل عظيم على اإلخالص

    حاول جاهداً أن تتحرى لصدقتك لكي تكون صدقتك بليغة األثر بإذن اهللا تعاىل ف
ـ  : ( أنه قـال      النيبعن  حمتاجاً صاحلاً تقياً كما جاء يف احلديث         ال تب إال  اِحص

   ن  رواه الترمذي وأبو داود  ) ك إال تقي  مؤمناً وال يأكل طعامما كان كل، و وهو حديث حـس
، مع العلـم  ! م ـشد فقراً وحاجة للصدقة كلما كان أثر الصدقة أكرب وأعظ         الفقري أ 

، فال يلزم أن حتصر صدقتك علـى   متفق عليه مرفوعـاً )   أجرٍةبطٍْد ر ِبيف كل كَ  ( أن  
بل إن أطعمـت    اإلنسان فقط وأن تظن أن الصدقة لن تنفع حىت تنفقها على إنسان             

تعاىل ، واهللا واسع عليم شفى إن شاء اهللا حيواناً حمتاجاً بنية شفاء مريضك فسوف ي. 
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         ب: ( حينما تتصدق بنية شفاء مريضك فال تقلربل كان جازماً موقناً    ،   ) سأج
ال تقنط  سيشفي مريضك ، وال تستعجل النتيجة ، و        -تعاىل   تبارك و  -بأن اهللا   واثقاً  

الذي بيـده   الكرمي  افع  النالشايف  به فهو   كن واثقاً   بل  ؛  وال تيأس من رمحة اهللا تعاىل       
والـذي إذا أراد    .. والذي ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء          .. الضر والنفع   
فاهللا عنـد   .. أحسن الظن به وأنه سيشفي مريضك       ف،  فيكون  ) كن  ( شيئاً قال له    

 .ما أحسن الظن به  عبده أبداًاهللا ولن خيذل .. حسن ظن عبده به 

 نتيجةً   لَ نإ قتك   سري م تروهذا قد حيصل ولكنه نادر -عة لشفاء مريضك بعد صد 
ر ذلك وال تقنط ، وكن على متام الثقة أن صـدقتك  فتصدق مرةً أخرى وكر   -جداً  

، وأنه إن  -سبحانه وحبمده  -لن تضيع أبداً فهي حمفوظة عند من ال يضل وال ينسى     
حكمـة  طف إهلي و  مل يتم لل   ذلك   أنمل يشِف مريضك بسبب صدقتك فاعلم يقيناً        

عبده يلطف ب قد  بل  ،   حىت لو تصدق   تعاىل قد ال يشفي املريض أحياناً         اهللا ألنربانية  
ـ  .. قيم عليها    ي  يتخلص من ذنوبٍ   فال يشفيه حىت    املتصدق   ـ سك  ففتش نفْ س ونفْ

     مريضك وختلصوا من الذنوب واملعاصي وسترفِْع  ن من   وعـنكم  أكرم األكـرمني    د
: ى ـ وقد قال تعال..! ما ال خيطر لكم على بال   ه  ـفائه ومعافات وقبوله صدقتكم وش  

    ِصيبم ِمن كُمابا أَصمـو     ِديكُمأَي تبا كَسٍة فَِبم   يف اِحلكَم الشرعية، ولذا قيل  : 
 )ما نزِفع إال بتوبة الَل بٌء إال بذنب وال ر. (   

        رإذا شفى اهللا مريضك وأبدله عن الضراِء س ه ومريضك إليـه باحلمـد      اًء فتوج
ألنه أهل الثناء واد وقد      ) احلمد هللا رب العاملني   ( والشكر واهلج بذلك كثرياً قائالً      

وِإذْ تـأَذَّنَ   : أِذن إيذاناً عظيماً بالزيادة ملن وفقه لشكره حيث قال يف كتابه الكرمي   
     كُمنلَأَِزيد متكَرش لَِئن كُمبر  )فمن مثالً أكثر من شكر ربه         )٧: رة إبراهيم ، من آية      سو ،

أنـه   ، وقد جاء عن النيب  والبعد عن األمراض    على أن شفاه فليبشر بزيادة العافية       
 إن  ، إال للمؤمن     وليس ذاك ألحدٍ   ، إن أمره كله خري      ،!  ألمر املؤمن    عجباً: ( قال  

أصابته سشكَاَءر رواه مسلم  )  لهته ضراء صرب فكان خرياًوإن أصاب،  له فكان خرياً ر.  

شفاءاً ال يغادر سقماً وأن جيعل ما أصابه تكفرياً         أن يشفي مريضك    تعاىل          نسأل اهللا   
  .لسيئاته ورفعة لدرجاته وحجاباً له عن النار 
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فإمنا تدل على عظيم أثر الصدقة      على شيء   إليك بعض القصص العجيبة اليت إن دلت        
  : عالج املرضى يف

 يف املنام أن يتصدق ، ففعل فشفاه أمره النبي : القصة األوىل 
  :اهللا وعاش بوجه مشرق مجيل 

 رمحـه  -البيهقي عن اإلمام احملدث  ) ٩٦٤صحيح الترغيب والترهيب ، م   ( جاء يف   
 ،  - رمحـه اهللا   -يف هذا املعىن حكاية شيخنا احلاكم أيب عبد اهللا          : (  أنه قال    –اهللا تعاىل   

فـسأل  ،  ن سـنة     مِ  وبقي فيه قريباً    ،   فإنه قرح وجهه وعاجله بأنواع املعاجلة فلم يذهب       
ـ ، أن يدعو له يف جملسه يوم اجلمعة       " أبا عثمان الصابوين    " األستاذ اإلمام     رفدعا له وأكثَ
 فلما كان يوم اجلمعة األخرى ألقت امرأة يف الس رقعة بأا عـادت إىل          ،  الناس التأمني   

 فرأت يف منامها رسول اهللا ، بيتها واجتهدت يف الدعاء للحاكم أيب عبد اهللا تلك الليلة        
فجئـت بالرقعـة إىل   ، " قويل أليب عبد اهللا يوسع املاء على املـسلمني          : " كأنه يقول هلا    

نيت على باب داره وحني فرغوا من بنائها أمر بـصب املـاء فيهـا         بسقاية ب  احلاكم فأمر 
فما مر عليه أسبوع حىت ظهـر الـشفاء         ،  يف املاء وأخذ الناس يف الشرب       وطرح اجلمد   

   ) .وزالت تلك القروح وعاد وجهه إىل أحسن ما كان وعاش بعد ذلك سنني

ح : ثانيةالقصة ال
َ

  :ًفر بئرا للناس فشفاه اهللا من مرض شديد 
 رمحه اهللا تعاىل -رك أن رجالً سأل عبد اهللا بن املبا       ) ٤٠٧ / ٨سري أعالم النبالء ،     ( جاء يف   

سأل األطبـاء    منذ سبع سنني وقد عاجلها بأنواع العالج و        خرجت يف ركبته   قرحة عن    -
املـاء  إىل  حيتاج الناس فيه  يف مكاناحفر بئراً اذهب و( : فقال له ابن املبارك      ،   فلم ينتفع 

  .عاىل فشفاه اهللا تففعل الرجل ذلك ) فإين أرجو أن تنبع هناك عني وميسك عنك الدم 

  قصص عجيبة من املاضي واحلاضر يف بيان أثر الصدقة 
  يف شفاء األمراض واألسقام 
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تــصدق علــى أم أيتــام فــشفاه اهللا مــن مــرض  : ثالثــةالقــصة ال
  :السرطان 

فتصدق ،  فلم جيده   ،  فطاف الدنيا حبثاً عن العالج      ،  ذكر أن رجالً أصيب بالسرطان      ي
تعاىل فشفاه اهللا،  أيتام على أم  .  

شـفاها اهللا مـن مـرض الـسرطان لـسعيها علـى : القصة الرابعة 
  :أيتام  

 وهي مقيمة يف    -إحدى األخوات اجلزائريات الفاضالت     تقول  صة السابقة   وشبيه بالق 
وكنت ،  صبت مبرض السرطان منذ عدة سنوات وتيقنت بقرب املوت          أُ : ( -السعودية  

، كل ما أنفقته عليهم رده اهللا يل مـضاعفاً  ، وأنفق ما أكسبه من مهنة الطرازة على يتامى  
اجلونين  ر يل احملسنني يف اجلزائر كي يع      وسخ  ، ـ      مث سخ ن يهـتم يب    ر يل هنا يف السعودية م

قـد  و،  وجدت أخـوات صـاحلات      مع أين ال أعرف أحداً يف اململكة إال أين          ويرعاين و 
عرف أي أحد يف هـذا      أ أين ال    حبمد اهللا تعاىل ؛ ومع    فيت متاماً    عالجي إىل أن ش    تواصل
    ) .بب إنفاقي على هؤالء األيتامبسويسره يل ر يل كل شيء  سخ تعاىلاهللاإال أن البلد 

   :عقيمة تصدقت فرزقها اهللا بتوأمني : امسةالقصة اخل
، فوفقها  ! ل وأنه ال عالج هلا      مابتليت امرأة بالعقم وقد أيسها األطباء من إمكانية احل        

ن تدعو هلا   منها أ طلبت  دق على امرأة فقرية ، وبعدما تصدقت عليها         اهللا تعاىل إىل أن تتص    
  ! .شهر إال وهي حامل بتوأم ولدين أوما مضت ثالثة ، الصاحل بالولد 

   :أنقذه اهللا من املوت بصدقته : سادسةالقصة ال
وتبدي عجبها فقالـت  يف أثر الصدقة    قصة  تروي  كانت إحدى الداعيات املشهورات     

يف " والدنا جاءه حمتاج يف خيمته فأعطاه حليـب         ،  ! ال تعجيب   : ( هلا إحدى احلاضرات    
وبينما كان يتنقل تعطلت به السيارة وجلس حتت ظل شجرة          ،  وسقاه حىت شبع    "  غضارة
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وإذا ذا الرجل هـو  ، وقد شارف على املوت وإذا برجل يأتيه وقد أعطاه حليب وشربه        
  ولعله ملَك كرمي متثل يف صورة الشخص الذي تصدق،   اهـ)نفسه الذي سقاه والدي 

  .وال يضيع أجر من أحسن عمالً ..  ، واهللا على كل شيء قديروالدها عليه 

ــ ــصـرجــ : ةـسابعالقــصة ال ع ب
َ

ــسبـا كـــا كمـــره ـــان ب ة ـب صدق
  :ها عنها ـوالدت

كان صيب صغري يلعب مع أخته حامالً بيده سكيناً ، وفجأة ضرا يف عينها ، فَنِقلـت                
طبـاء  حيـث األ ) الرياض ( على الفور إىل املستشفى ، وخلطورة اإلصابة حولت منه إىل          

عينـها أمـر    ) قرنيـة   ( االستشاريني ، وبعد الفحوصات واألشعة قرر األطباء أن إعادة          
ضعيف واألمل برجوع بصرها ضئيل ، ويف يوم تذَكَّرت األم املرافقة مع ابنتـها فـضلَ                

 هارـالصدقة ، فطلبت من زوجها أن يحِضر هلا تلك القطعة من الذهب اليت ال متلك غي               
ريب : (  الرغم من ضعف حالتها املادية ودعت را الكرمي الرحيم قائلةً            وتصدقت ا على  

  ) .صدقيت ا سبباً يف شفاء ابنيت فاجعل إنك تعلم أين ال أملك غريها 

طبيب فَعِرضت عليه حالةُ البنِت فكان قوله كسابقيه وأنه ال أمـل يف             لويف الغِد جاَء ا   
الشفاء ، وبعد أياٍم جاء طبيب آخر فعِرضت عليه ففكَّر وتأمل وكانت املفاجأة أن أجريت         

طفلة سليمة دون أي أثٍَر على وجههـا        عادت ال مث  العملية وجنحت بفضٍل من اهللا تعاىل ،        
       . كما كان - تعاىل  حبمد اهللا-وقد رجع بصرها 

   :شفى اهللا بنته بسبب الصدقة : ثامنةالقصة ال
هذه قصة يرويها صـاحبها يل حيـث     : - وفقه اهللا    -سليمان املفرج   / يقول الشيخ   

عرضتها على فذهبت ا للمستشفيات و، يل بنت صغرية أصاا مرض يف حلقها     : ( يقول  
وأكاد أن أكـون أنـا      ،  ضها أصبح مستعصياً    رفم،  لكن دون فائدة    و،  كثري من األطباء    

    براً للتخفيف فقط مـن    إوأصبحنا نعطيها   ،  ق كل العائلة    املريض بسبب مرضها الذي أر 
   .تعاىل ال من رمحة اهللا إآالمها حىت يئسنا من كل شيء 
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ذكر يل حـديث    فقد اتصل يب أحد الصاحلني و     ،  فتح باب الفرج    إىل أن جاء األمل و    
    " .قد تصدقت كثرياًُ: "  فقلت له )ا مرضاكم بالصدقة  داوو(:  رسول اهللا 

قت بصدقة متواضعة ألحد    عالً تصد ِفو،  " تصدق هذه املرة بنية شفاء ابنتك       : " فقال  
فلـتكن  ،  مـال كـثري     أنت ممن لديهم نعمة و    " : فأخربته فقال   ،  مل يتغري شيء    الفقراء و 

ـ   ،  " صدقتك حبجم مالك     ج الـدجا ألت سـياريت مـن األرز و  فذهبت للمرة الثانية وم
اهللا مل أكـن    ففرحوا بـصدقيت وو   ،  وزعتها على كثري من احملتاجني      واخلريات مببلغ كبري و   

   .يت متاماً حبمد اهللا ِففش، برة أخذا ابنيت هي اليت كانت قبل صدقيت إأتوقع أبداً أن آخر 

اهللا هلا ثالث سنوات    اآلن ابنيت بفضل    و،  ن الصدقة من أكرب أسباب الشفاء       فأيقنت بأ 
  ا أي كثر من الصدقة خصوصاً    من تلك اللحظة أصبحت أُ    و،   مرض على اإلطالق     ليس

،  بالنعمة والربكة والعافية يف مـايل وعـائليت          شعروأنا كل يوم أ    ،   على األوقاف اخلريية  
،  تعـاىل يكرر ذلك فسيـشفيه اهللا      و،  أعز ما ميلك    من  وأنصح كل مريض بأن يتصدق      

  .  اهللا ال يضيع أجر احملسننيو،  بصحة ما ذكرت أدين اهللاو

ِتصدقت بكل ذهبها فشفي ابنها: القصة التاسعة 
ُ

:   
 نسأل اهللا السالمة والعافية لنا      -دخل أحد الشباب املستشفى إثْر مرٍض شديد ألَم به          

 حيـث قـال     شـفائه  ، وبعد الفحوصات قرر األطباء أنه ال أمل يف           -وجلميع املسلمني   
؛ فتأثرت األم   )  خذي أغراضه فال أمل يف شفائه والعلم عند اهللا        : ( يب ألمه املرافقة    الطب

 ما متلك مـن ذهـٍب وتـصدقت    وتذكرت فلَذَة كبدها ومفارقته هلا فقامت وباعت كلَّ    
 أبدى الطبيب ألمه أن هناك أمالً يف شفائه ، حـىت     ـه ، ومل متِض سوى ِعدة أيام حىت       بثمن

م ـاً حىت خرجت بعد أياٍم سليماً معاىف ، فحِمد اجلميع ربه          ـ شيئاً فشيئ  هـحتسنت حالت 
  . على شفائه ولُطفه -تعاىل تبارك و -

أصيب بعني فشفاه اهللا بصدقـة  : عاشرةالقصة ال
َ َ

:  
ذهـب   : ( وهذه قصة أخرى ذكَرها صاحبها يل حيث يقول         : الشيخ أيضاً   يقول  و

مل يكن يشتكي من شيء إذ      شوارع وبينما هو كذلك و    أخي إىل مكان ما ووقف يف أحد ال       
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فتوقعنا أنه أصيب بعني أو     ،  كأنه رمي بطلقة من بندقية على رأسه        سقط مغشياً عليه و   به ي 
ستشفيات ومستوصفات عدة وأجرينـا لـه       فذهبنا به مل  ،  بورم سرطاين أو جبلطة دماغية      

ه النوم  مرح أقض مضجعه و   ٍمفكان رأسه سليماً لكنه يشتكي من ألَ      ،  األشعة  الفحوصات و 
، ) بل إذا اشتد عليه األمل ال يستطيع التنفس فضالً عـن الكـالم             ،  العافية لفترة طويلة    و

، نعـم   : قـال   ف! )  ؟ كهل معك مال نتصدق به عنك لعل اهللا أن يـشفي          ( : فقلت له   
حل يعرف الفقـراء ليوزعهـا    برجل صااتصلتو،  ما يقارب السبعة آالف ريال   تفسحب

 أخي شفي من مرضه يف نفس اليوم وقبل أن يصل الفقراء            أقسم باهللا العظيم أن   و،  ليهم  ع
  . علمت حقاً أن الصدقة هلا تأثري كبري يف العالج، و! شيء 

ــشرة  ــة ع ــصة احلادي ــشفاها اهللا : الق ــاحلمى ف ــه ب أصــيبت طفلت
بصدقته 

َ
:  

قد اشتكت طفليت ل: (  هذه قصة أخرى حدثين ا صاحبها فقال :ويقول الشيخ أيضاً    
من احلمى واحلرارة ومل تعد تأكل الطعام وذهبت ا لعدة مستوصفات فلم ترتل حرارـا           

: " ؛ فقالـت يل زوجـيت       ! وحالتها تسوء ، فدخلت املرتل مهموماً ال أدري ما أصـنع            
أرجـو أن تـصلي     : " ، فاتصلت بشخص له عالقة باملساكني وقلت له         " لنتصدق عنها   

 كرتون دجاج وتوزعها على احملتاجني      ٢٠ كيس أرز و     ٢٠ وتأخذ مين    العصر يف املسجد  
، وأحلف باهللا وال أبالغ أنين بعد أن أقفلت مساعة اهلاتف خبمس دقـائق وإذا بطفلـيت                 " 

ـَت حىت شبعت وشفيت متاماً بفضل اهللا تعـاىل          تركض وتلعب وتقفز على الكنبات وأكل
  ) . كل مرض مث الصدقة ، وأوصي الناس باالهتمام ا عند

امـرأة مـصابة مبـرض نفـسي أجناهـا اهللا :  عـشرة ثانيةالقصة ال
بالص
َّ

  :دقة 
  ا         وهذه امرأة مق  - جزاه اهللا خرياً     -صابة مبرض نفسي قاهر ، فقام أحد أقاروتصد

ما هي إال أيام يـسرية  ف، وسأله الدعاء هلا فقري يعول عائلتني صاٍحل على رجل  بنية شفائها   
حيث يقول األخ   ويكون سبباً يف شفائها      هلا من ينتشلها مما هي فيه من البالء          يسر اهللا حىت  

قيت وإمنا جعلتها خالصة لوجه اهللا تعـاىل ،         د مل يعلم أحد من عائلتها بص      واِهللا: ( املتصدق  
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اسـتنفاراً كـامالً   وبعض العارفني بأمرها من أهل اخلري    ولكن اهللا تعاىل أحدث يف عائلتها       
   .انتهى  ) - وهللا احلمد واملنة -إلنقاذها من مرضها  ولرعايتها

مل جيدوا أثرا للمرض بعد صدقتها :  عشرة الثةثالقصة ال
َ ً:   

 نسأل اهللا السالمة والعافية لنـا وجلميـع         -وهذه امرأة أخرى أصيبت بفشل كلوي       
ـ           -املسلمني من كل بالء وداء       ات  ، وقد عانت األخت من مرضها هذا كثرياً بني مراجع

وعالجات ، فطَلَبت من يتربع هلا بكلْية مبكافأة قدرها عشرون ألف ريال ، وقـد تناقـل      
الناس اخلرب ، ومن بينهن امرأة فقرية ، وقد حضرت للمستشفى موافقـة علـى كافـة                 
اإلجراءات ويف اليوم الْمحدد دخلت املريضة على املتربعة فإذا هي تبكـي ، فتعجبـت               

ما دفعين للتربع بكلييت إال فقـري  : ( ، فقالت ! ا إذا كانت مكْرهةً ؟ وسألتها عن حاهلا م   
املال لِك ، وال ريـد  : ( وقالت ، مث أجهشت بالبكاء ، فهدأا املريضة  ) وحاجيت للمال  

، وبعد أيام جاءت املريضة للمستـشفى       ! وال تسأل عن فرحة الفقرية بذلك       ) منِك شيئاً   
ملفاجأة املدوية اليت أذهلت األطباء حيث مل جيـدوا أي أثـٍر            وعند الكشف عليها كانت ا    
   . -وله احلمد واملنة  -للمرض فقد شفاها اهللا تعاىل 

دـتص: رة ـ عشةـرابعة الـالقص
َّ

ا ـن فـشفاهـد احملـسنيـا أحــق عنه
  :اهللا تعاىل 

ـ                سنني فقـام   دخلَت امرأةٌ العناية املركَّزة ملرض شديد ألَم ا ، فعلم بذلك أحد احمل
ونوى األجر هلا وتصدق بلحمه على عائالت فقرية ، فما هي إال إال ِعدة              ) بعرياً  ( وذبح  

  . أيام حىت شِفيت املرأة وهللا احلمد واملنة 

ا ـاؤهــفـي ذلـك شـان فــكـت فـدقـتص: رة ـ عشةـامسة اخلـالقص
من السحر  

ِّ
 :  

ت واحدة من احلاضرات ِعقْدها مل ينتِه حديثُ تلك النساء عن فضل الصدقة حىت خلع         
الغايل الثمن وأعطته إحداهن لتقوم ببيعه وإعطاء مثنه لعائالت فقرية ، فلما ذهبت به لبائع               

يف وسط الِعقد فأذهله ما رأى وتعجب حيث شـاهد          ) فُصا  ( الذهب واراد وزنه أخرج     
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ت تعاين منـه وهللا     ، فأخرجه وتعافت املرأة مما كان     ) الفُص  ( شيئاً من عمل السحر داخل      
  .احلمد واملنة 

صدـت: رة ـ عشسادسةة الـالقص
َّ

ِذهبهـا ( ل ـا بكــا زوجهـنهـق ع
َ َ

 (
فتحسنت حالتها على الفور 

َّ
:  

زوج تلك املرأة اليت ترقد يف املستشفى ، وأخربه بأن زوجتـه يف             اتصل الطبيب على    
وج ذا اخلرب ولكنه أسرع بالصدقة حالة خطرية وقد أبعد األمل يف شفائها ِطبياً ، فتأثر الز         

فأخربه الطبيب بأنه قبل عنها مبا متلكه من ذَهب ، مث ذهب إىل املستشفى بعد ِعدِة ساعات         
ظهرت عالمات التحسن والشفاء    ! ) أي يف نفِْس الوقت الذي تصدق فيه الزوج         ( قليل  

املرضى ، وبعد أيـام خرجـت مـن     على الزوجة ، مث نِقلَت من العناية املركزة إىل غرفة           
   .املستشفى ، واحلمد هللا ذي الفضل واإلحسان 

ًشفي ضرسها متاما بسبب صدقة :  عشرة سابعةالقصة ال ُ
:  

ـ   يف احلرم منذ عـدة سـنوات         نتك: (  إحدى الداعيات املشهورات     تقول آملين ، ف
أن أشتغل  وكنت سعيدة بوجودي يف احلرم وأريد        ،   ضرسي الذي أجلت معاجلته وحشوه    

رت يف بـايل    طَخفَ،  لو استمر األمل فسوف أذهب للطبيبة وسيضيع وقيت         لكن  و،  بالقرآن  
فواهللا مـا  ،  تصدقت على واحدة من البنات يف احلرم        ، ف فكرة أن أدفع هذا األمل بالصدقة       

مل أحـتج إىل    وإىل هذه الـساعة     منذ تلك السنة    ، و ي  ِمن ألَ كَسحىت  هو إال وقت قصري     
      ! ) .د يؤملين أبداًجله ألنه مل يعالطبيب أل

ه فأنقــذه اهللا ـاء مــوت طفلـــقــرر األطبــ: عــشرة  ثامنــةالالقــصة 
بص
َ

د
َ

ق
َ

 وِة
َ

  :الده 
وهـو مـن   ، الـسورية   بلَعبد اهلادي بدلة إمام جامع الرضوان يف ح  / الشيخ  قال  

يف  : ( قال،  -ه   بارك اهللا فيه ونفع ب     - العلماء القالئل الذين خياطبون العقل والقلب معاً      
لكن شاء اهللا    ،   داًـه فرحاً شدي  ـففرحنا ب  ،   ن اهللا علينا بطفلنا األول    ـة زواجي م  ـبداي
تسوء  أتد، وب   عنه الطب حينها   ز، عجِ   أن يصاب هذا الطفل مبرض شديد      -  سبحانه -
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      م ماذا  كلكم يعل و..نور عيوننا على فلذة كبدنا و   زناً  حالة الطفل وتسوء حالنا حنن أكثر ح
   .!! يعين الطفل لوالديه وخاصة أنه طفلنا األول

   !! .جز ألن نقدم له العالج ملعاناتهالشعور األسوأ هو شعورنا بالعلكن 

، لكن كان علينا األخذ باألسباب وعدم ترك أي فرصة     سلمنا أمرنا هللا وقضائه   إال أننا   
  . أو سبيل لعالجه

  والطفل يشكو من،   إليه بالطفلفذهبتخربة وشهرة ي دلنا أهل اخلري على طبيب ذ

إذا مل  " :  فقال لنا    - جسدي وجسد أمه وقلبها وقليب    قبل الطفل   اليت تأكل    -احلمى  
ل حرارة الطفل هذه الليلة فسيفارق احلياة غدا ِزتن!. "   

ـ  فارق النوم جفين حىت ، يقض األمل قليب  بالطفل حزينا كئيباً  عدت يلِّ، فقمت ألص،  
مـشيت يف   ،    باكيـةً حزينـةً    بـين اعند رأس    تاركاٌ زوجيت  هائماُ على وجهي  مث ذهبت   
الصدقة وحديث حبييب رسول اهللا   تذكرت، لكنين  !! بينال أعرف ماذا اعمل ال     الشوارع
  ملتـأخر  ولكن من سأجد يف هذا الوقت ا      ،  ) ا مرضاكم بالصدقة     داوو (:  حينما قال

   .!؟ عين إن فعلت ذلكوماذا سيقول ، ألطرق بابه وأتصدق عليه 

  تذكرت قول رسول اهللا   ..  ة جائعة متوء يف الليل األسود     رِهأنا كذلك إذ بِ   بينما  و
ـ     ( : فقال  ! ) وإنَّ لنا يف البهائم أجـراً ؟     : ( حينما سأله الصحابة      ةيف كل كبد رطب

    . هلرةافأطعمتها ، يل وأخذت قطعةً من اللحم ِزفدخلت من،  رواه البخاري ومسلم) أجر 

 .. هل عـدت  " : بصوت زوجيتاختلط  صوت الباب ، غري أن  أغلقت الباب خلفي    
وعلـى صـفحة    وجدت وجه زوجيت قد تغري .. فهرعت إليها ، !!" سريعاً .. إيلّ ..   إيلَّ

   .!ر شوجهها ليلة ِب

   .لتويعدت : فقلت 

  .. ! يا عجيبةفرأيت رؤ..   جالسةوأنا، أغفيت قليالً  بعدما ذهبت" :  قالت
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علـى   وإذ بطٍري أسوٍد كبٍري يهوي من السماء لينقض        .. بينارأيت نفسي حمتضنةً    لقد  
     طٍِّقِب  وإذ يب !أفعلذا  بين بشدة ال أعرف ما    ا طفلنا ليأخذه مين وأنا خائفة أضميدفع الطري  

 يدفعـه   وظل،  ضخماً ، مع أن الطري كان     راكاً ما رأيت أقوى منه    دفعاً شديداً ويعاركه عِ   
واستيقظت على صوتك تأيت،   بعيداًويعاركه حىت دفع الصقر " ..  

  !. زوجيت مندهشة من تبسمي يت إلَرظَ ن ،فتبسمت واستبشرت خرياً:  يقول الشيخ

  .. عسى أن يكون خرياً:  قلت هلاف

، مى تزول عنه ويفتح الطفل عيناه  ل أوالً وإذ باحل   ن يصِ ال نعرف م  ..  هرعنا إىل طفلنا  
مـع األطفـال يف احلـي    كان الطفل يلهو  -والذي ال إله إال هو    -وصباح اليوم التايل    

   .انتهى كالم الشيخ ) واحلمد هللا

عمـره  والذي بات شاباً     - ألقى هذا الطفل     هذه القصة العجيبة   أن ذكر الشيخ     بعد
لقـى  أ،   - لشرعيويتابع تعليمه ا   الكرمي ،    سنة وقد أكمل حفظ القرآن    ١٧اآلن حوايل   

أحد آخر ليـال    يف حلب، يف     ، مسجد الرضوان   موعظةً بليغة باملسلمني يف مسجد والده     
   ..املبارك رمضان شهر من العشر األواخر 

ملا هلا من روعة إهلية ومعـىن  وأخواا هذه القصة   األفاضل   نا لكم إخوان  ناأوردوحيث  
   . من أعظم مثراا يف الدنيا دفع البالءاليت  واضح جلي للصدقة

ا كنوعالج عظيم النفع فخذوا به وداووا به مرضاكم  ز من الكنوز الربانيةإ.  
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أهم ن ِم
ِّ َ

  املراجع واملصادر 

 

 
 

  . القرآن الكرمي -

  . صحيح البخاري -

  . صحيح مسلم -

-ث .. ( نن الترمذي  سرمحه اهللا -األلباين / حتقيق اإلمام احملد - ( .  

-ث ( .. نن أيب داود  سرمحه اهللا -األلباين / حتقيق اإلمام احملد -. (   

   .- رمحه اهللا -حممد ناصر الدين األلباين /  صحيح اجلامع ، لإلمام -

  . - رمحه اهللا -حممد ناصر الدين األلباين /  صحيح الترغيب والترهيب ، لإلمام -

   .- رمحه اهللا -ابن قيم اجلوزية /  زاد املعاد يف هدي خري العباد ، لإلمام -

   .- رمحه اهللا -ابن قيم اجلوزية / ، لإلمام ـيب ن الكَِلم الطَِّم الوابل الصيب -

   .- رمحه اهللا -مشس الدين الذهيب /  ِسير أعالم النبالء ، لإلمام -

  .الصدقة ، لسليمان بن عبد الكرمي املفرج ب مقال وقصص واقعية يف فضل االستشفاء -

  .ئب الصدقة ، خلالد بن سليمان الربعي  من عجا-
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٢٠ 

 
 

 
وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وأزواجه وذرياته 
وأصحابه أمجعني وعلى تابعيهم وتابع التابعني وعلى من 

ًتبعهم بإحسان إىل يوم الدين ، وسلم تسليما كثريا  ً
ٍ.  
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