
 تعظيم ثواب الصدقة
 

ب الذي أعده اهلل لؾؿتصدقني وادتصدقات ، ال صك أن ادتصدق إكام يرجو عظقم الثوا        

  يي ىي ني مي زي "حقث يؼول شبحاكه : 

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ
  خت حت جت هب  مب خب
 مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت
 يب ىب نب" ( ، ويؼول شبحاكه :53)األحزاب :  "خس حس جس

 يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
 ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىكمك لك  اك
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 نن من زن رن مم " : ، ويؼول شبحاكه(161، 162)البؼرة: "مب

( ، وحقث 205)التوبة: "  مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن

َق بَِعْدِل ََتَْرٍة ِمْن َكْسٍب َضقٍِّب  "            : ا )صذ اهلل عؾقه وشؾم(ـول كبقــيؼ ، َوالَ  َمْن َتَصدَّ

ُه ،  نَّ اهلل َيتََؼبَُّؾَفا بِقَِؿقـِهِ ، َفنِ  َيْصَعُد إََِل اهلل إاِلَّ الطَّقُِّب  قَفا لَِصاِحبِِه ، َكاَم ُيَرِّبِّ َأَحُدُكْم ُفُؾوَّ ، ُثمَّ ُيَربِّ

ـُ " :ويؼول )صذ اهلل عؾقه وشؾم( )متػق عؾقه( ، "َحتَّى َتُؽوَن ِمثَْل اجلَبَلِ  وا ـَحصِّ

َكاِة ، َوَداُووا َمْرَض ـَواَلؽُ ـَأمْ  َعاءَ ْم بِالصَّ ـاكُ ـْم بِالزَّ  الدُّ
ِ
وا لِْؾَبََلء )ادعجم الؽبر  " َدَقِة ، َوَأِعدُّ

 لؾطزاين(.

وعذ ادتصدق أن يتحرى وقوع الصدقة موقعفا الذي جيب أن تؽون فقه ، حقث يؼول        

 جئ يي ىي ني مي  زي ري " : احلق شبحاكه

 هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
ثواب وأعَله أن جيتفد يف ( ، وعؾقه إن أراد أفضل ال60)التوبة:  "  مج حج مث



ترتقب األولويات ، وأن يدرك أن األعم كػًعا واألوشع أثًرا مؼدم عذ غره من األقل كػًعا 

أو أثًرا ، وأن ما حيػظ الـػس مؼدم عذ ما يدخل يف إضار التحسقـقات أو الؽاملقات ، فنضعام 

م عذ ماال يعد أشاشا يف اجلائع ، وكساء العاري ، ومداواة ادريض ، وإيواء ادرشد ، مؼد

 إقامة حقاة اإلكسان وحػظفا وحػظ كرامته يف العقش واحلقاة .

وإذا أردت عظقم الصدقة فضعفا حقث تؽون حاجة ادجتؿع ، فنن رأيت احلاجة أمس         

فضعفا يف عَلج ادرىض وبـاء ادستشػقات وجتفقزها ، وإن رأيت ؛ إَل ادتطؾبات الصحقة 

قم فضعفا يف بـاء اددارس وتلثقثفا وصقاكتفا واإلكػاق عذ ضَلب العؾم األولوية لؾتعؾ

الػؼراء ورعايتفم ، وعذ الباحثني وبعثاهتم ، وعذ ادراكز وادمشسات العؾؿقة وتطويرها ، 

أو مشاريع ، وإن رأيت األولوية لتحسني البـى التحتقة من إقامة حمطات مقاه الرشب 

فاجعل صدقتك يف هذا االجتاه ، وإن رأيت ؛ رق وَتفقدها أو تعبقد الط،  الرصف الصحي

األولوية لؾعؿل واإلكتاج فادعم ادرشوعات الصغرة وتوفر فرص العؿل لؾشباب ، وإن 

رأيت األولوية لعامرة ادساجد وصقاكتفا فاعؿد إَل ادـاضق األكثر احتقاًجا إلقفا ، حقث 

مـطؼة جديدة كؼرى الشباب والظفر  يؽون الـاس يف حاجة مؾحة إَل مسجد ، شواء يف

أو اعؿد إَل مسجد من ادساجد الؼائؿة التي حتتاج إَل ، الصحراوي وادـاضق اجلديدة 

إحَلل وجتديد كيل أو جزئي أو صقاكة فؼم بنحَلله وجتديده أو صقاكته أو فرصه ، عذ أن 

ك األولويات وأن ترجع يف كل صلن تعؿل فقه إَل اجلفة ادختصة التي تستطقع أن حتدد ل

تدلك عذ األعم كػًعا ، ألن الثواب العظقم مرتبط بالؼبول وعظقم الـػع ، فؽؾام شدت 

الصدقة حاجة من حوائج أصحاب احلاجات كاكت أكثر كػعا وأعظم ثواًبا ، وكؾام كاكت 

احلاجة أصد كان الثواب أعظم ، ومن ثؿة عذ اإلكسان أن يتحرى أين يضع صدقته ، حتى 

عظم الثواب وأعَله ، كام أن عؾقه أن يتحرى أال يؼع فريسة لؾؿحتالني والـصابني حيظى بل

ممن حيسفون التسول ، ألن إعطاء من ال يستحق من الصدقات يضقعفا عذ من يستحق من 

جفة ، ويشجع عذ مزيد من احساف التسول والبطالة والؽسل من جفة أخرى ، وكبقـا 

إِنَّ ادَْْسَلَلَة اَل حَتِلُّ إاِلَّ لَِثََلَثٍة: لِِذي َفْؼٍر ُمْدِقٍع ،َأْو لِِذي ُغْرٍم  ")صذ اهلل عؾقه وشؾم( يؼول :

)مسـد أمحد( ، مع حرصك الشديد عذ التزع لؾجفات  "ُمْػظٍِع ، َأْو لِِذي َدٍم ُموِجعٍ 



وادصادر ادوثوقة ، وأن يؽون تزعك مؼابل إيصال رشؿي معتؿد من جفة رشؿقة أو يف 

 ب رشؿي مػتوح يف أحد البـوك .حسا

 ىت "وتعاَل :  وأخًرا تلكد أن ما تـػؼه القوم شتجده غًدا ، حقث يؼول احلق شبحاكه       

 مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىث نث مث  زث رث يت
 ": ( ، ويؼول شبحاكه171)البؼرة :  "  مم ام يل ىل مل يك ىك

(، ويؼول كبقـا )صذ 53)شبل :  "من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل

)شـن السمذي(، وحقث يؼول )صذ  "َما َكَؼَص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدَقٍة  "م( :اهلل عؾقه وشؾ

ما ِمن يوٍم ُيْصبُح الِعباُد فقِه إال َمَؾؽاِن َيـزالِن ، فقؼوُل أَحُدُُها : الؾفمَّ  "اهلل عؾقه وشؾم( :

 ق عؾقه(. )متػ "أعط ُمـِػًؼا َخَؾًػا ، ويؼوُل اآلَخُر: الؾفمَّ أعِط مُمِْسًؽا َتَؾًػا 

 

*       *       * 


