
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

أنه سيتيل عباده وخيتربهم    عمران:]{َأْمَواليُكمْ َلُتْبَلُونَّ ِفي  }فقال:  أخرب سبحانه وتعاىل  ََم }،  [186آل  َأنَّ َواْعَلُموا 

أمة حممد صىل ، فاملال فتنة عظيمة قلَم ينجو منها أحد، بل املال هو فتنة  [28]األنفال:{َأْمَواُلُكْم َوَأْوََلُدُكْم فيْتنَة  

اهلل عليه وسلم، فعن سعد بن عياض قال سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول: ))لكل أّمة فتنة،  

 وإن فتنة أمتي املال((. وَلبد لكل موحد من عون اهلل وتوفيقه حتى ينجو من فتنة املال. 

هبا  تقربت  إن  النافلة  الصدقات  أن  يعلم  وكلنا  بالزكاة،  مرتبط  رمضان  مل   وشهر  وإن  من سعادتك،  فهي 

تتقرب فال إثم عليك، أما الزكاة فال جمال فيها لالمتناع، فطاملا قرهنا اهلل تعاىل بالصالة بصفتها ثاين أركان  

يني }اإلسالم، فقال ِف املرشكني:   َكاَة َفإيْخَواُنُكْم ِفي الدِّ اَلَة َوَآَتُوا الزَّ تابوا،    ، [11]التوبة:{َفإيْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

الزكاة  وآتوا  الثاين،  الركن  الصالة  وأقاموا  األول،  الركن  وهو  تعاىل  اهلل  ووحدوا  تابوا من رشكهم،  أي: 

الثالث، فإخوانكم ِف الدين يتساهل ِف إخراج الزكاة وهو عىل خطٍر كبري! فَم بالك الركن  ، لكن البعض 

عىل صاحبه، ومهَم تكلمت معه وحذرته من    بمن َل خيرجها أصاًل؟ خاصة إذا كثر املال، ألنه كلَم كثر عز

 املطهرة غائبة.  فمفاهيم الدين وقيم القرآن والسنةمنع الزكاة َل حترك فيه شيئًا 

أن  مال  ولو  يبقى ِف بالد  كل صاحب  الصحيحة هل  أو   املسلمني  أخرجها هو وأقرانه ِف مصارفها  فقري 

يد  وَ }:  حب اإلنسان للَمل شديد، بشهادة القرآنلكن  َمدين؟   ُبِّ اْْلَرْيي َلَشدي
بُّوَن املَْاَل }[  8العاديات:]{إينَُّه ِلي

َوحُتي

 . [20الفجر:]{ُحبًّا ََجًّا 

بل إن بعضهم لفرط حبهم للَمل واْلوف عليه، امتنعوا عن الزكاة بعد النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقاتلهم 

أن    ))أمرت:  قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أبوبكر ريض اهلل عنه، وملا قيل له: كيف تقاتل الناس، وقد  

أقاتل الناس حتى يقولوا َل إله إَل اهلل، فَمن قال َل إله إَل اهلل عصم مني ماله ونفسه إَل بحقه، وحسابه 

ق بني الصالة والزكاة، فإن الزكاة حق املال، واهلل لو منعوين ف  ؟((عىل اهلل قال أبوبكر: واهلل ألقاتلّن َمن فرَّ

 .منعها   اقا كانوا يؤدوهنا إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لقاتلتهم عىلنَعَ 

 



 

 

 

إن الزكاة ليست من مال املكلف  وبعضهم يريد أن خيرج مال الزكاة حسب هواه وكَم يريد، والرشع يقول:  

 يترصف به كيف شاء، وإنَم له فقط أن خيتار املرصف الذي يريد أن تصل زكاته إليه، واملصارف فرضت ِف 

اِلرص  عىل  َقابي  }:  القرآن  الرِّ  
َوِفي ُقُلوهُبُْم   

َفةي َواملَُْؤلَّ َعَلْيَها  لينَي  َواْلَعامي َواملََْساكينيي   
ي
ليْلُفَقَراء َدَقاُت  الصَّ إينَََّم 

يم  
َحكي يم  

َعلي َواهللَُّ  اهللَّي  َن  مي يَضًة  َفري بييلي  السَّ ْبني 
َواي اهللَّي  َسبييلي  َوِفي  نَي  مي أن  [60بة:التو]{َواْلَغاري له  ؛ ولذلك َل جيوز 

املال  ألن  ذلك  له  جيوز  َل  الدنيا،  مصالح  من  ينفعهم  ما  ملستحقيها  هبا  يشرتي  كأن  هبواه،  فيها  يترصف 

 .مًا هلأصبح ملك 

ملكية  إىل  وتنتقل  صاحبها  ملكية  عن  تنفصل  اِلول  هناية  عند  اإلسالم  قررها  التي  البسيطة  النسبة  هذه 

ينقلها إىل مصارفها مصارفها   املرشوعة، ينتهي ارتباطها بَمله، هذا من عند اهلل، فإذا أبقاها ضمن ماله ومل 

ما   نفسه، ِف صحته، غري  أهله ودينه، ِف  معيشته وِف  يراه ِف  وحَمقا  أهله،  انقلبت سحتا حراما عليه وعىل 

 .ينتظره يوم القيامة، نسأل اهلل السالمة

الفالح تعاىل  إن  اهلل  الشح مر  عند  من  النفس  بوقاية  تعاىل:    تبط  ُهُم  }قال  َفُأوَلئيَك  هي  َنْفسي ُشحَّ  ُيوَق  َوَمْن 

 .[16، التغابن:9اِلرش:]{املُْْفليُحونَ 

من  أمواله  له  حيفظ  بخله  أن  يظن  جيعله  الذي  البخل  داء  اإلنسان  هبا  يبتىل  التي  املصائب  أشد  من  وإن 

من العذاب   سيلحقهما و دنياه،لو علم ما يصيبه من اْلرسان ِف الضياع، أو أنه يزيده ماَل فوق ماله، مع أنه  

 .ِف آخرته، لكانت حرسته عىل نفسه شديدة أليمة

وهوان،   عذاب  من  هلم  أعد  عَم  اهلل  كتاب  ِف  جاء  ما  البخالء  هؤَلء  يقرأ  أن  يَن  }ويكفي  ذي الَّ حَيَْسَبنَّ  َوََل 

ْن َفْضليهي   مي َآَتاُهُم اهللَُّ  رَياُث َيْبَخُلوَن بيََم  َياَمةي َوهلليَّي مي اْلقي ُلوا بيهي َيْوَم  ُقوَن َما َبخي ا هَلُْم َبْل ُهَو رَشٌّ هَلُْم َسُيَطوَّ ُهَو َخرْيً

ري  
ََمَواتي َواأْلَْرضي َواهللَُّ بيََم َتْعَمُلوَن َخبي  . [180آل عمران:] {السَّ

ُقونَ }:ن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه ِف قولهع صح    وقد َياَمةي َسُيَطوَّ ُلوا بيهي َيْوَم اْلقي ْن َرُجٍل َلُه  { َما َبخي َما مي

نُْه َوُهَو َيْتبَ  رُّ مي
 ُشَجاع  َأْقَرُع َوُهَو َيفي

هي َل َلُه َطْوًقا ِفي ُعنُقي ، ينقر رأسه ويقول: أنا ُعهُ َمال  ََل ُيَؤدِّي َحقَّ َماليهي إيَلَّ ُجعي

 .ماُلَك الذي كنت تبخل به

 

 



 

 

 

َيوْ }وقال أيضًا:   َألييٍم   بيَعَذاٍب  ُهْم  ْ َفَبرشِّ اهللَّي  َسبييلي  ُقوهَنَا ِفي  ُينْفي َوََل  َة  ضَّ
َواْلفي َهَب  الذَّ َيْكنيُزوَن  يَن  ذي حُيَْمى  َوالَّ َم 

ُكمْ  َْنُفسي ألي َكنَْزُتْم  َما  َهَذا  َوُظُهوُرُهْم  َوُجنُوهُبُْم  َباُهُهْم 
جي َا  هبي َفُتْكَوى  َجَهنََّم   

َناري ِفي  ُكنُْتْم َعَلْيَها  َما  َفُذوُقوا   

 . [35التوبة:]{َتْكنيُزونَ 

 حُيَْمى َعَلْيَها ِفي َناري  : ))صىل اهلل عليه وسلم قال   
َياَمةي ُه إيَلَّ َجَعَلُه اهللَُّ َيْوَم اْلقي بي َكنٍْز َلَ ُيَؤدِّى َحقَّ

ْن َصاحي َما مي

َا َجْبَهُتُه َوَجنُْبُه َوَظْهُرُه َحتَّ  نَي َأْلَف َسنٍَة  َجَهنََّم َفُتْكَوى هبي ْقَداُرُه ََخْسي
َباديهي ِفي َيْوٍم َكاَن مي َ اهللَُّ َتَعاىَل َبنْيَ عي

ى َيْقِضي

ا إيىَل النَّاري   َوإيمَّ
ا إيىَل اْْلَنَّةي وَن ُثمَّ ُيَرى َسبييُلُه إيمَّ َّا َتُعدُّ

  يوم  اتوقففعذاب الذين َل يؤدون الزكاة يصلهم ِف ،  ((ِمي

 . حتى انتهاء اِلساب وهم يعذبون، نسأل اهلل السالمةو وأثناء اِلساب القيامة قبل اِلساب

( أربعة آَلف يورو، من ملكها وحال عليها اِلول وجب  4000ونصاب زكاة املال هلذا العام ما يساوي )

 ( منها  العرش وهو  2.5أن خيرج  قيمة   100( ربع  فاألمر سهل قسم  أكثر من ذلك  كان مالك  يورو، ولو 

فلو ملك شخص َخسني ألفا نقول قسمها عىل أربعني يكون    بعني خيرج املبلغ الواجب إخراجه املال عىل أر

 (. 1250زكاة مالك )

( يورو تعطى لفقراء املسلمني وجيب إخراجها 8وصدقة الفطر هلذا العام نصاهبا عن كل فرد اِلد األدنى )

طعامًا   إخراجها  وجيوز  العيد،  صالة  لبعد  تأخريها  يصح  وَل  الشهر،  كل  ولو  لعذر  أفطر  من  عىل  حتى 

 . قال أكثر أهل العلم قديَم وحديثاً وجيوز إخراجها ماَل كَم 

 

 العاملني واِلمد هلل رب  

 

 

 

 

 

 

 


