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 تعالی بسمه

 (صدقه دادن) 4مسابقه حدیث

 ( : السّالم علیه) علی االمام قال. 1 

 .است ها نیكی باالترین و بهترین، صدقه: فرمود( السّالم علیه) علی امام

 

 : قالَ( آله و علیه اهلل صلی) النبی عن( السّالم علیه) الحسین بن علیِّ عن. 2

 ار شما صدقه خداوند همانا: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم پیامبر كه شده نقل( السّالم علیه) سجاد امام از

 در كنید دیدار خویش صدقه با قیامت روز تا كنید می بزرگ را خود فرزند شما كه همچنان، كند می بزرگ

 .باشد احد كوه مثل كه حالی

 

 ( : السّالم علیه) علی االمام قال. 3

 الم ازدیاد موجب آشكار صدقه و پوشاند می را گناهان و لغزشها، پنهانی صدقه: فرمود( السّالم علیه) علی امام

 .شود می ثروت و

 

 ( : السّالم علیه) الصادق االمام قال. 4

 .است صدقه روزی كلید و دارد وجود كلیدی چیزی هر برای: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 5

 .است صدقه، انسان اندوخته و مال بهترین: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 

 ( : السّالم علیه) علی االمام قال. 6
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 .است جهنم آتش سپر، صدقه: فرمود - السالم علیه - علی امام

 ( :السّالم علیه) الصادق االمام قال. 7

 زا غیر من اینكه مگر نیست چیزی هیچ: فرماید می تعالی و تبارك خداوند: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 .ستانم می خود دست با من را صدقه همانا پس، صدقه جز به، ام كرده مامور آن گرفتن برای را خودم

 

 ( : السّالم علیه) علی االمام قال. 8

 .ودش می خدا به انسان نزدیكی و تقرب موجب كه است چیزی برترین صدقه: فرمود( السّالم علیه) علی امام

 

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 9

 ورتص ثروتمند یا و فقیر انسان حق در كه خیری و پسندیده كار هر: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 .باشد خرما نصف چه اگر بدهید صدقه خدا راه در پس، گردد می محسوب صدقه، گیرد

 

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 11

 .تاس مردم به آن آموختن و دانش فراگیری، صدقه مصادیق از یكی: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 

 ( : السّالم علیه) علی االمام قال. 11

 .آنهاست ترین پنهان، صدقات بهترین: فرمود( السّالم علیه) علی امام

 

 :( آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول سُئل. 12

 در كهاین: فرمود حضرت؟ است كدام صدقه باالترین و برترین: شد سوال( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول از

 ... . هستی تندرست و سالم كه حالی در بدهی صدقه خدا راه
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 ( : السّالم علیه) الكاظم االمام قال. 13

 .است صدقات برترین از، ناتوان انسان به رساندن یاری و كمك: فرمود( السّالم علیه) كاظم امام

 

 :( آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 14

: شد عرض. بدهد صدقه روز هر كه است مسلمانی هر عهده بر همانا: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

، برداری است رهگذران اذیت موجب آنچه راه و مسیر در اگر: فرمود حضرت؟ دارد را كار این توان كسی چه

 معروف به امر، است صدقه مریض از عیادت، است صدقه دیگران راهنمائی و دادن نشان راه، است صدقه خود

 .است صدقه نیز دادن سالم جواب و است صدقه منكر از نهی و

 

 ( :آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول سُئل. 15

 بر صدقه: داد جواب حضرت: چیست صدقه نوع برترین: شد سوال( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول از

 .دارد دل در را انسان كینه كه خویشاوندی

 

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 16

 یم جلوگیری گرسنگی از كه باشد خرما یك با چه اگر دهید صدقه: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 .كند می خاموش را آتش آب كه همچنان، سازد می خاموش را لغزش و كند

 

 ( : السّالم علیه) علی االمام قال. 17

 .است صدقه دادن در، مال بركت: فرمود( السّالم علیه) علی امام

 

 ( : السّالم علیه) علی االمام قال. 18
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 .شود می پروردگار رحمت نزول موجب، صدقه: فرمود( السّالم علیه) علی امام

 

 ( : السّالم علیه) الصادق االمام قال. 19

 دادن با مالی هیچ اینكه اول: دارد حقیقت امر سه كه شده یاد قسم خداوند به: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 ... . شد نخواهد كم زكات اداء و صدقه

 

 ( : السّالم علیه) الصادق االمام قال. 21

 .است برابر ده صدقه پاداش كه است شده نوشته بهشت درب روی بر: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 21

 .ندك می برطرف را بد مرگ نوع هفتاد صدقه وسیله به خداوند همانا: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 

 ( : السّالم علیه) علی االمام قال. 22

 .نماید می دفع را گرفتاری و بالء صدقه: فرمود( السّالم علیه) علی امام

 

 ( : السّالم علیه) الصادق االمام قال. 23

 .كنید درمان دادن صدقه با را خود بیماران: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 24

 .بده دقهص بسیار پس، بخشد تندرستی تو به خداوند خواهی می اگر: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول
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 ( : السّالم علیه) الباقر االمام قال. 25

 .شوند می عمر شدن زیاد و فقر رفتن بین از موجب، صدقه و نیك كار: فرمود( السّالم علیه) باقر امام

 

 ( : السّالم علیه) الكاظم االمام قال. 26

 مریض برای چیزی هیچ و شود نمی آشكار صدقه از زودتر آن اثر چیزی هیچ: فرمود( السّالم علیه) كاظم امام

 .نیست صدقه از سودمندتر

 

 ( : السّالم علیه) علی االمام قال. 27

 ستیدو خویش پروردگار با و بپوشانید را خود گناهان رحم صله و دادن صدقه با: فرمود( السّالم علیه) علی امام

 .كنید

 

 ( : السّالم علیه) الرضا االمام قال. 28

 تنی با خدا راه در اندكی چیز هر اگر زیرا، باشد اندكی چیز چه اگر بده صدقه: فرمود( السّالم علیه) رضا امام

 .است بزرگ شود داده پاك و صادق

 

 ( : السّالم علیه) الصادق االمام قال. 29

 كه كسی( بود خواهد دور به خدا رحمت از و) است معلون، است ملعون: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 .دهد نمی صدقه را چیزی مالش از شخص آن و بخشیده او به را مالی خداوند

 

 ( : السّالم علیه) الصادق االمام قال. 31



6 
 

 هر و رسد نمی شما به بالء دادن صدقه با زیرا، كنید آغاز صدقه با را خود روز: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 اگر و سازد می برطرف او از خدا آید می فرود آسمان از روز آن در كه بدی و شر، دهد صدقه روز آغاز در كه

 .نماید می دفع او از میگردد نازل آسمان از كه را شب آن بدی و شر خداوند، دهد صدقه شب اول در

 

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 31

 یا و اردبیاز خود سخن با را او سپس، ببخشد چیزی مومنی به كس هر: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 .گرداند می باطل را اش صدقه خداوند، گذارد منت او بر

 

 ( : السّالم علیه) الصادق االمام قال. 32

 گناهان، كند می خاموش را پروردگار خشم آتش شب در دادن صدقه همانا: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 طوالنی و مال ازدیاد موجب روز در دادن صدقه و سازد می آسان را قیامت روز حساب و ساخته محو را بزرگ

 .گردد می عمر شدن

 

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 33

 و اجر همان، برساند نیازمند انسان دست به را دیگری صدقه كه كسی: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 .شود كم چیزی دهنده صدقه اجر از اینكه بدون، دارد را دهنده صدقه پاداش

 

 ( :آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 34

 دست به، بگیرد قرار سائل دست در اینكه از قبل مؤمن انسان صدقه: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 .رسد می خداوند

 

 ( : السّالم علیه) الصادق االمام قال. 35
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 در ینمسك شخص آن و دهد صدقه تهیدستی مسكین بر كه نیست كسی هیچ: فرمود( السّالم علیه) صادق امام

 .نماید مستجاب دهنده صدقه حق در را دعایش خداوند اینكه مگر، كند دعا او برای لحظه همان

 

 ( :السّالم علیه) علی االمام قال. 36

 .كنید معامله خدا با دادن صدقه با، شدید تنگدست كه زمانی: فرمود( السّالم علیه) علی امام

 

 ( :آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 37

 .است شب ده نماز از برتر، دادن صدقه درهم یك: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 

 ( :آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 38

 .كند می خاموش را خدا خشم و غضب، صدقه همانا: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 

 ( :آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 39

 و رینكمت كه شود می انسان به بالء نوع هفتاد رسیدن از مانع صدقه: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول

 .باشد می برص و جذام آنها آسانترین

 

 ( : آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول قال. 41

 .است صدقه، انسان اندوخته و مال بهترین: فرمود( آله و علیه اهلل صلی) اكرم رسول


