
روحية الزكاة يف اإلسالم 

اخـترنـا هـذا الـبحث مـن كـتاب "الـضمان االجـتمايع 

يف اإلسـالم وأثـره الــوقــايئ ضــد الجــريــمة] لــلمقدس 

الشـيخ سـليمان يـحفويف ، الـدار الـعالـمية ، ط1 سـنة 

1402 هـ -1982م . 

ونــحن نــقتصر يف الــمقالــة عىل خــصوص الــصنف 

األول مـن أصـناف المسـتحقين لـلزكـاة،  وعىل الـبحث 

حــول الــفهم الشـريع لــمهمة الـزكــاة، وحــول إصـالح 

بعض المفاهيم الخاطئة حول الزكاة. 

(التحرير) 

تمهيد 

الــزكــاة لــغة: يه الــنمو والــزيــادة. قــال يف لــسان 

الـعرب: وأصـل الزكـاة يف الـلغة الـطهارة والـنماء والـبركـة 

والمدح. 

والــزكــاة شــرًعــا: يه فــريــضة مــعيّنة يف أصــناٍف 

معيّنٍة من األموال إذا بلغت نصابًا. 

وفــريــضة الــزكــاة قــديــمة ِقــدم التشــريــع، ألنــها 
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منسجـمة مـع الـفطرة اليت تـحفظ الـتوازن، وتـتماىش 

مــع رســالــة الــرســل اليت جــاءت بــالــبينات، ومــا أنــزل 

معهم من الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. 

وأهـمية الـزكـاة كـبيرة جـًدا، حـيث تـحقق الـضمان 

راد الــمجتمع، فــيسود الــرخــاء بــينهم،  زامــي ألفــ اإللــ

ويـــعّم الـــصالح، ويـــقطع دابـــر الجـــريـــمة، وتـــحقق 

الـعدالـة االجـتماعـية والـتكافـل والـتضامـن والـتعاطـف 

والـتعاون، وتشـّد أواصـر األخـّوة بـين الـمؤمـنين، وتـلحق 

الــــطبقات الــــدنــــيا بــــالــــطبقات الــــعليا يف مســــتوى 

معيشــتها، مــحققة رخــاءً يــنعم فــيه أبــناء الــمجتمع 

البشـري الـذي يـحافـظ عىل أدائـها والـقيام بـواجـباتـها، 

ألنها الركن الرابع من األركان اليت بُُين عليها اإلسالم. 

وألجــل أثـرهــا الــكبير، أعــطيت دوراً هــاًمــا جــداً يف 

حـــياة الـــمجتمع، حـــيث أصـــبحت تـــمثل الـــعمود 

الــفقري لــدى الــجسم اإلســالمــي ، واقــترنــت بــعمود 

الدين -الصالة- يف أكثر الموارد يف القرآن الكريم. 

 * * *

قال تعاىل :  

َدقَـــاُت لِـــْلفَُقرَاء َوامْلَــَساكِــــنيِ َوالْـــَعامِـــلنِيَ  ـَما الـــصَّ {إِنّـَ
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عَـَليَْها َوامْلُؤَلّـَفَِة قُـُلوبُـُهْم َوفِـي الـرِّقَـاِب َوالْـَغارِمِـنَي َوفِـي 
ـَن اهللِّ َواهللُّ عَـــلِيمٌ  ــــِبيِل فَــِريــَضًة مّـِ سَـــــِبيِل اهللِّ َوابْــِن السّـَ

.( ١َحِكيٌم} (

تُـــــصرف الــــزكــــاة عىل ثـــــمانـــــية أصـــــناف وهـــــم 

الــــمعدودون يف اآليــــة الــــكريــــمة كــــاآليت: الــــفقراء، 

الـمساكـين، الـعامـلون عـليها، الـمؤلـفة قـلوبـهم، الرقـاب، 

الغارمون، سبيل هللا وابن السبيل. 

1- الفقراء  

الـفقر آفـة فـتّاكـة يف الـمجتمع، تنخـر بـنيته السـليمة 

رًا، وتــتركــه أعــجاز نخــل خــاويــة، وتســبب لــه مــن  نخـ

األمـراض مــا يُــقّوض بــناءه االجــتمايع، ويقيض عىل 

هناءة العيش والراحة، ويحيله أنقاًضا. 

فـالـفقير يـعيش الـموت كـل يـوم، يسـتيقظ الـموَت 

يف صـباحـه، ويـنامـه عـند مـنامـه. فـحياتـه مـوت مـجترّ 

مكرور، اجترار األغنياء لحياته. 

) "فـما جـاع فـقير إال بـما  ٢فـ "الـفقر الـموت األكـبر" (

) و"الــفقر مــنقصة لــلديــن، مــدهــشة  ٣مــتع بــه غين"(

١( ) التوبة 60.

٢( ) نهج البالغة ، شرح محمدعبده ، ج4 ص41 رقم163.

٣( ) نهج البالغة ، شرح محمدعبده ، ج4 ص78 رقم328 .
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 .( ) . "وإن من البالء الفاقة"( ٢للعقل، داعية للمقت"( ١

بـينما الـموت؛ حـالـة تـمرّ عىل اإلنـسان مـرة واحـدة، 

يـكابـد مرارتـها ويـقايس آالمـها، ثـم يسـتريـح بـعدهـا يف 

نـعيمه األبـدي ُمنهـيًا ردًحـا مـن الـمعانـاة، وزمـنًا مـن 

اآلالم، وحياة تعيسة كابدها موتًا كل يوم. 

فـهو يـرى الـموت سـعادة، طـالـما أن الـحياة شـقاء، 

وموت مكرور. 

وحىت يســتوي هــذا الــعضو يف الــمجتمع ســليًما 

سـويًـا، ويـتجاوز عـقدة الـنقص والـخوف واأللـم، أواله 

اإلسالم كامل عنايته، وبالغ اهتمامه. 

فــضمن لــه رزقــه وكــفايــته يف مــرحــلة أوىل، كــما 

ضـمن لـه غـناه يف مـرحـلة ثـانـية، وأحـاطـه بـكل أشـكال 

الرعـايـة، لـدوره الـكبير يف بـناء الـمجتمع، وزعزعـة كـيانـه 

عـــند تـــعرضـــه لـــلحاجـــة والـــفقر، وســـوء أحـــوالـــه 

المعيشية.  

١( ) نهج البالغة ، شرح محمدعبده ، ج4 ص76 رقم319 .

٢( ) نهج البالغة ، شرح محمدعبده ، ج4 ص93 رقم388 .
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) لـوالـيه  ١فـلذلـك شـدد عيل عـليه الّسـالم يف عهـده (

األشتر  عىل رفع مستواه:  

[ثـم هللا هللا يف الـطبقة السفىل مـن الـذيـن ال حـيلة 

لـــهم، والـــمساكـــين والـــمحتاجـــين، وأهـــل الـــبؤىس 

والــزمىن.... واحـــفظ لـــله مـــا اســـتحفظك مـــن حـــقه 

فـيهم. واجـعل لـهم قـسًما مـن بـيت مـالـك، وقـسًما مـن 

غالت صـوايف اإلسالم يف كـل بـلد، فـإن لـألقىص مـنهم 

مثـــل الذـــي لألدىن. وكلـــ» قدـــ استــرعيـــت حقـــه، فال 

يـشغلنك عـنهم بـطر، فـإنـك ال تـعذر بـتضييعك الـتافـه 

إلحكـامكـ الكـثير المـهم، فال تُشـخص همـك عنـهم، وال 

تصّعر خدك لهم]. 

فـهؤالء دعـائـم الـمجتمع وركـائـز تـوازنـه الـذيـن لـهم 

حــق الـرعــايــة والــعنايــة الــفائــقة، وقــد اســتحفظ هللا 

أولـياءه حـقوقـهم كـما يه مـحفوظـة لـهم عـنده. فـلهم 

سـهم مـن بـيت الـمال مـما يـرفـع عـنهم غـائـلة الـفقر 

ويـدفـع الـحاجـة، ولـهم سـهم مـن غـالت أرض الـغنائـم 

مـما يـغنيهم ويرفـع مـن شـأنـهم حىت يـلحقوا بـغيرهـم 

من أغنياء مجتمعهم. 

١( ) نــهج الــبالغــة ، شــرح محــمد عــبده ، ج3 ص100-101 رقــم 53 ، مــن 
عهد له عليه الّسالم إىل مالك األشتر .
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وتـــقع مـــسؤولـــية هـــؤالء عىل الـــوايل، بـــاعـــتباره 

مسـتخلًَفا عىل رزقـه وأداء أمـانـته، وعـليه الـقيام بـأداء 

مــهمته، والــمحافــظة عىل تــنفيذ مــا أوكــل إلــيه مــع 

رفـض اعـتذاره (يف حـال إهـمالـه) بـانـشغالـه فـيما هـو 

أهــم، مــن شــؤون المســلمين، ألن االعــتناء بــهم مــن 

أهـم الـمهمات، فـإذا حـال دونـه يشء آخـر فـعليه أن 

يـفرّغ لـهم مـن يعتين بـشأنـهم ويـرفـع إلـيه أمـورهـم. 

قال عليه السالم: 

[فـال تُـشخص هـمك عـنهم، وال تُـصّعر خـدك لـهم، 

وتـفّقد أمـور مـن ال يـصل إلـيك مـنهم مـمن تقتحـمه 

َـحِقره الـرجـال، فـفرّغ ألولـئك ثـقتك مـن أهـل  الـعيون وت

الخشـية والـتواضـع، فـليرفـع إلـيك أمـورهـم، ثـم اعـمل 

فـيهم بـاإلعـذار إىل هللا يـوم تـلقاه، فـإن هـؤالء مـن بـين 

الـرعـية أحـوج إىل اإلنـصاف مـن غـيرهـم. وكـٌل فـأعـذر 

إىل هللا يف تأدية حقه إليه]. 

فــهؤالء بــحاجــة لــلعنايــة الشــديــدة، حىت يــعتدلـوا 

أسـويـاء بـكامـل قواهـم، ويـقوموا بـتأديـة دورهـم الـفاعـل 

يف الـحياة كـغيرهـم. وعـندهـا يسـتقيم الـفقير، الـذي 

ًـا نشـيًطا يـحقق  كان يـشكّل خـطرًا عىل الـمجتمع، سـوي

أهـداف حـياتـه، وغـايـة وجـوده مـن اسـتقامـة الـفطرة، 
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وإبرازهـا لـعالـم الـوجـود، بـإقـامـة الـوجـه لـلديـن حـنيًفا، 

وتحقيق المجتمع العادل يف كل يشء. 

فــمراعـاة حــال الــفقير تــنطلق مــن زاويــة إصـالحــية 

ترايع كـل الـظروف ألبـناء الهـدف الـواحـد، حىت يـتمكن 

كـل فرد مـن تـقديـم جهـده وطـاقـته لخـدمـة قـضيته يف 

الـمجالـين الـقريـب والـبعيد، بـدون عـوائـق تحـ́د مـن 

عبقريته أو تحول دون تفجرها. 

راده الـــفوارق  ألن الـــمجتمع الـــذي تــزداد بـــين أفــ

الــطبقية، يحــمل بــين حــنايــاه روح الــحقد واالنــتقام، 

وبـذور الـتفجير واإلفـناء، فـهو مـؤهـل لـيتحول متفجرًا 

مـن أول شرارة، تـشعل فـتيل الـفتنة. ال بـل االنـتقام مـن 

المســتمتعين بــحقوق الــفقراء، والمســتأثــريــن بــلقمة 

عـيش المحـرومـين، وال تهـدأ حىت تـلتهم يف طـريـقها 

رابًـا ويـتساقـط مـعمورهـا  كـل يشء، وتـحيل الـدنـيا خـ

ركاًما. 

فـالـوقـايـة تـحول دون الـدمـار، ومـعالـجة األسـباب 

تــقتلع بــذور االنــفجار، وتــضييق الــشقة بــين طــبقات 

راده  الـمجتمع يخـلق روح الـتعاون والـتعاضـد بـين أفـ

للوصول به إىل الصالح والكمال. 
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وإزالــة الــفقر مــنه تــقويــة لــنقاط الــضعف،  وإزالــة 

لــلجانــب الــواهــن وجــعله مــدمــاكًــا صــلًدا يف بــناء 

اإلنسانية الشامخ. 

فـمعالـجة حـالـة الـفقر أوىل واجـبات بـناة الـمجتمع 

الصالح، ولذا نجد عناية اإلسالم الفائقة به. 

تحديد مفهوم الفقير شرًعا 

الـفقير اإلسالمـي، هـو كـل مـن ال يـملك، مـؤونـة سـنته 

[الالئقة بحاله له ولعياله] ال فعالً وال قوة. 

رامــة اإلنــسان، ويــنمي  وهــذا التحــديــد يــحفظ كــ

شـعوره لـالرتـفاع بـنفسه نـحو األفـضل، ويشـد روابـط 

راهــا لــكونــها األســاس الــمتين لــبناء  األسـرة، ويــوثــق عـ

المجتمع الصالح. 

ولبيان ذلك يلزمنا البحث يف مسائل: 

المسألة األوىل: سبب تعيين الفترة بالسنة. 

المسألة الثانية: سبب إضافة ضمان عياله له. 

المسألة الثالثة: المقدار الذي يعطاه. 
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المسألة األوىل: 

يـعالـج اإلسـالم دائـًما قـضايـا اإلنـسان مـن شـعوره 

الـــداخـــيل وإحـــساســـه الـــباطين حىت تســـتقيم تـــلك 

اإلحــساســات، ويــتوازن ذلــك الــشعور مــع تــصرفــاتــه 

الــخارجــية، فــال يــحّس الــمرء بــتناقــض بــين إحــساســه 

وعمله. 

ًـا نـحو الـعمل، يـحايك بـه،  فـهو عـندمـا يحـرك إنـسان

أول مـا يـحايك، شـعوره الـداخـيل، حىت تتحـرك بـايق 

األعـضاء مـتجاوبـة مـعه، طـلبًا لـالسـتقامـة، وتـحقيًقا 

لــلفطرة، ويــكون عــمله نــابــًعا مــنه بــمحض اخــتياره 

وإرادتــه، وهــذا يــحقق االنــسجام بــين الــموجــودات 

الـكونـية، وبـين الـمرء ونـفسه، فـيبعد شـبح الـصراع حىت 

الباطين. 

فـكذلـك عـندمـا يـريـد أن يـحافـظ عىل ضـمان فرد مـن 

راده يـنطلق مـعه مـن إحـساسـه الـداخـيل بـمقدار  أفـ

تـقبّله مـا يـعامـله بـه، وهـو يـتوافـق مـع مقتىض الـفطرة، 

ويــحفظ الــتوازن بــين ذلــك اإلحــساس والــتصرف؛ ألن 

مـيزان اإلسـالم مـع الـغير هـو نـفس اإلنـسان، ”فـأحـبب 
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 .( ١لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها"(

وصــاحــب الــحاجــة لــيس لــديــه االســتعداد الــدائــم 

لـبذل نـفسه يف كـل وقـت لـقضاء حـاجـته مـهما بـلغت، 

ولـكنه ال يـرى غـضاضـة بـطلب حـاجـته مـرة يف الـسنة، 

خــصوًصــا مــع شــعوره بــوجــود مــن يــحافــظ لــه عىل 

رايع كـل  نة تـ رامـته ورهـافـة إحـساسـه، فـكانـت الـ́س كـ

هـذه الـجوانـب. أضـف لـذلـك احـتمال اسـتغنائـه خـاللـها 

وتـصنيفه يف عـداد الـموسـريـن الـذيـن يـؤدون الـفريـضة 

لغيرهم. 

1- قــال أبــو بــصير: قــلت أليب جــعفر عــليه الّسـالم: 

الـرجـل مـن أصـحابـنا يسـتحيي أن يـأخـذ مـن الـزكـاة، 

فـأعـطيه مـن الزكـاة وال أسـّمي لـه أنـها مـن الزكـاة؟ فـقال 

عليه الّسالم: أعطه، وال تسم له، وال تذل المؤمن. 

2- عـن إسـحاق بـن عـمار قـال: قـال يل أبـو عـبد هللا 

عـليه الّسـالم: يـا إسـحاق كـيف تـصنع بـزكـاة مـالـك إذا 

حـضرت؟ قـال: يـأتـوين إىل الـمنزل فـأعـطيهم، فـقال يل: 

مـا أراك يـا إسـحاق إال قـد أذلـلت الـمؤمـنين. فـإيـاك إيـاك! 

إن هللا تــعاىل يــقول: مــن أذل يل ولــيًا فــقد أرصــد يل 

١( ) نـهج الـبالغـة ، شـرح محـمدعـبده ، ج3 ص45 رقـم30 ، مـن وصـيته 
للحسن عليه الّسالم .
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 .( ١بالمحاربة(

3- عــن محــمد بــن مســلم قــال: قــلت أليب جــعفر 

عـــليه الّســالم: الــرجـــل يـــكون مـــحتاًجـــا يُـــبعث إلـــيه 

بـالـصدقـة فـال يـقبلها. (إىل أن قـال): فـقال: مـا ينبيغ لـه 

أن يسـتحيي مـما فـرض هللا لـه،إنـما يه فـريـضة هللا لـه 

فال يستحيي منها. 

4- عـن أيب عـبد هللا عـليه الّسـالم قـال: تـارك الـزكـاة 

 .( ٢وقد وجبت له مثل مانِعها وقد وجبت عليه(

فهـذه الـنصوص األربـعة تـعالـج الـحالـة النفسـية اليت 

يحــــملها الــــفقير الــــمضمون، وتــــرشــــد إىل أفــــضل 

األسـالـيب اإلنـسانـية الـواجـبة االتـباع لـلمحافـظة عىل 

الـحس الـمرهـف الـذي يحـمله هـذا الـصنف مـن بـناة 

المجتمع األساسيين. ليك يكون مجتمًعا صالًحا. 

فــالـرجــل الــذي يســتحي مــن أخــذ الـزكـاة، ويــشعر 

بـالـذلـة والـمهانـة بـذلـك، يُـعطاهـا بـكرامـة وعـزة وعـفة، 

بدون أن تُسّمى له، حىت لو اعتقد أنها دين أو هدية. 

وهـذا أسـلوب مـتحضر جـًدا، ولـو كـان عـمره أربـعة 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص315 ب58 ح1 و3.

٢( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص313 ب57 ح1 وح2.
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ِـم السـر وأخىف. وسـنرى  ًـا، ألنـه آٍت مـن ِقـبَل عـال عشـر قرن

نـــتائـــجه عىل الـــساحـــة الـــعملية وأثــره النفيس عىل 

العاملين. 

فـالـمضمون -الـفقير- الـمرهـف الـحس ينبيغ تـنمية 

إحـساسـه وتـربـية نـفسه عىل الـشعور الـدائـم بـأن كـل 

أبــناء مــجتمعه يــقاســمونــه إحــساســه، ويــحاولــون 

انتشاله مما يعانيه. 

فـبدالً مـن أن نـشعره بـالـمذلـة بـتسمية مـا يـعطاه 

بـأنـه زكاة ونجـرح نـفسه الـعزيزة. نـعطيه إياهـا بـتخييل: 

رامــة  أنــها هــديــة، أو ديــن، أو هــبة، مــما يــحفظ لــه كـ

نفسه وعنفوانه. 

ًـا آخـر، غـير مـا نعهـده، ألنـه  وهـذا، سـينتج مـنه إنـسان

سـيحاول قـطًعا رّد الجـميل ألهـله، ومـكافـأة الـصنيعة، 

وســتلتهب يف داخــله روح الــعمل الــدؤوب، وتــزداد 

مــشاعــر األخــّوة والــمحبة، لِــَما يف الهــديــة مــن فــعل 

راث الــمحبة، ولِــَما  سحــري يف ذهــاب الــسخيمة وإيـ

تـذيك مـن شـعلة اإليـمان يف الـنفوس، وتـثير مـن غـريزة 

العمل إليفاء المحسن جزاء إحسانه. 

زاز الــمؤمــن، الــمضمون بهــذا الــضمان، إنــما  فــإعـ
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يــتحقق بــقصده والمســير إلــيه، وتــقديــم الــضمان لــه 

بــكل تجــلّة واحــترام، ألن عـزتــه مــن عـزة هللا، وإذاللــه 

حـرب عىل هللا، ومـا الـفريـضة لـه إال مـن بـاب الـحفاظ 

عىل معنوياته العالية، وليس المتهان كرامته. 

وسـؤال اإلمـام عـليه الّسـالم إىل إسـحاق عـن كـيفية 

صـنعه بـزكـاة مـالـه، يـوّضـح لـه خـطأ تـصرفـه يف تـأديـة 

الــفريــضة، ألن إتــيانــه إىل الــمنزل فــيه نــحو مــن الــتكبر 

والــــتعايل، حــــيث يــــنتظر الــــمحتاجــــين لــــيقصدوه، 

فـتخالـج نـفسه خـطرات الشـيطان ووسـوسـته بـاحـتقار 

منـــ يأـــتيـــه. معـــ أن الفـــريضـــة عبـــاديةـــ ال تقـــبل إال 

بـالـخشوع والـخضوع، وقـصد الـقربـة، وهـذه صـفات 

تــتأىت مــن بــاذلــها، فــعليه أن يسىع بــنفسه لــتأديــتها 

ليحصل معه القصد. 

فـإرشـاد اإلمـام عـليه الّسـالم لـه: [مـا أراك يـا إسـحاق 

إال قـد أذلـلت الـمؤمـنين فـإيـاك إيـاك] يـفهمه بـأن عـليه 

أن يسىع هــو إلعــطائــها، ألن الــقصد -أي الــقربــة يف 

دفــع الــزكــاة- ال يــحصل إال بــسعيك ألداء الــفريــضة 

بـنفسك، أمـا إتـيانـهم إلـيك فـإنـه يـفوت مـعه الـغرض مـن 

الـتذلـل والـخشوع لـله، ويـذل الـمؤمـنين الـذيـن أعـزهـم 

هللا بـفرض هـذه الـضريـبة لـهم، ورفـع مـن مسـتواهـم 
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بواسطتها.  

فـتكون الـنتيجة: أن المسـتهدف بـقلة االحـترام هـو 

هللا وأن الحـرب تسـترصـده. ألن إذالل ويل هللا اسـتهتار 

بــمقام ولــيه الــذي نــصبه هــذا الــمنصب، فــهو الــذي 

يـتوىل الـدفـاع عـنه : "مـن أذل يل ولـًيا فـقد أرصـد يل 

بالمحاربة". 

كـما أنـه ينبيغ لـلمضمون أن ال يسـتحيي مـن أخـذ 

زّه هللا بـه وفـرضـه لـه، ألن الحـرمـان ُقـرن  حـقه الـذي أعـ

بـالـحياء، لـربـما اسـتعصت عىل الـناس أنـفسهم وغـلبت 

عــليهم أهــواؤهــم فــوجــدوا يف الــتعفف مــبررًا ويف 

الـحياء عـاذرًا لـهم لـعدم تـأديـتهم مـا افـترض عـليهم، 

كـما جـاء يف حـديـث محـمد بـن مسـلم: "الرجـل يـكون 

مــحتاًجــا يُــبعث إلــيه بــالــصدقــة فــال يــقبلها"، فــعدم 

قــبولــه مــع حــاجــته يــساهــم يف الحـرمــان وتــصديــع 

الــمجتمع وتحــريــف الــفطرة، مــع تــوفــر كــل أســباب 

رســلت لــه الــفريــضة ولــم 
ُ
الــتكريــم واالحــترام، حــيث أ

يـأتـها. فـحياؤه مـن أخـذهـا اسـتهتار بـمقام ولـيه الـذي 

فـرضـها لـه، فـهو يف صـف مـانـعها سـواء بـسواء : "تـارك 

الزكـاة وقـد وجـبت لـه مـثل مـانـعها وقـد وجـبت عـليه"، 

ران بــــما أنــــزل هللا وفـــرض لــــعباده،  كـــالهــــما كــــافـــ
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ومساهمان يف تبديل خلق هللا. 

أمــا تــأديــتها كــما فـرض هللا، وأخــذهــا كــما أوجــب، 

فــفيه صـالح الــمجتمع ونــماؤه، واســتواء األمــور بــما 

تــــحيي مــــن األنــــفس وتحـــرك فــــيها مــــن الــــشعور 

بــالــمسؤولــية وتــبعث يف الــنفوس األخــرى الــمعطاة 

روح الجـد والـنشاط. فـتكون نـامـية مـنمية يف آن، ألنـه 

ل إعطاء من ال يسأل عىل الذي يسأل منها.  Çيُفض

واعـتماد الـسنة يـفرّغ الـمضمون لـممارسـة أعـمالـه 

باطمئنان عىس أن تتفجر عنده روح اإلبداع واإلنتاج. 

عـــن أيب بـــصير قـــال: ســـمعت أبـــا عـــبد هللا عـــليه 

زكـاة صـاحـب السـبعمائـة إذا لـم  الّسالم يـقول: يـأخـذ الـ

يجـد غـيره. قـلت: فـإن صـاحـب السـبعمائـة تـجب عـليه 

الزـكاـة؟ قاـل: زكاـتهـ صدـقةـ عىلـ عيـالهـ، وال يأـخذـهاـ إال 

أن يـكون إذا اعـتمد عىل السـبعمائـة أنـفدهـا يف أقـل 

 .(‑ ١من سنة، فهذا يأخذها.. الحديث (

فـ"الـسنة" مـرحـلة اسـتقرار لـه حىت لـو كـان عـنده مـا 

يـجب عـليه أن يـزكـيه ولـكنه ال يـكفيه لـمؤونـة سـنته إذا 

اعــتمد عــليه وحــده وأراد أن يــنفقه. فـزكــاة مــا عــنده 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص231 ب8 ح1.
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صــدقــة عىل عــيالــه يــوســع بــها عــليهم حىت يــلحقهم 

بالناس. 

المسألة الثانية: سبب إضافة ضمان عياله له 

الـــمجتمع يف نـــظر اإلســالم مـــتكافـــل مـــتضامـــن 

كـالـبنيان الـمرصـوص يشـد بـعضه بـعًضا، فـهو يـعتمد 

كــل فـرد عــضوًا مــن أعــضاء هــذا الجســد الــمتكامــل، 

يــتداىع كــله لــتدايع بــعضه، فــالــرعــويــة عــامــة بــين 

أعـضائـه، والـمسؤولـية مـترتـبة عىل كـل فـرد بمسـتوى 

احتماله. 

وهـذا الـشعور بـالـمسؤولـية، ينبيغ لـه أن يـنشأ مـن 

أصغر مجتمع بشري حىت يتكامل للمجتمع بأسره. 

واألســــــرة، يه الخــــــلية األوىل الــــــمنتجة فــــــيه، 

فـتعاهـُدهـا -حىت تبىق سـليمًة مـنتجًة- يـحتاج لـلرعـايـة 

الـقصوى والـعنايـة الـفائـقة، ألنـها نـواة بـناء الـمجتمع 

وسـيشاد عىل مـنوالـها؛ فـأي عـامـل يـؤثـر عـليها يف دور 

نموها سيبىق تأثيره مستمرًا حال تكاثرها. 

فـــالـــعائـــلة، يه الـــعامـــل األســـاس يف ســـالمـــة 

المجتمع ورقيّه وحسن تربيته. 
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وإحـساس الـفرد بـالـرعـايـة والـعنايـة ضـمن األسـرة 

ســـيطبعه بهـــذا الـــطابـــع عـــندمـــا يـــندمـــج ضـــمن 

الـمجتمع، وسـيبىق إحـساسـه مـالزًمـا لـه يف تـعامـله 

مـع أفراد مـجتمعه، وال يـشعر بتجـدد يشء يراه غـريـبًا 

عنه. 

فــالــعنايــة اإلسـالمــية بـرّب األسـرة، وجــعله ضـامــنًا 

إلعـالـة أفرادهـا، وََجـْعل الـمجتمع ضـامـنًا لـه وألسرتـه ؛ 

نـحوٌ مـن تـحضيرهـم جـميًعا لتحـمل مـسؤولـية روح 

الــتضامــن والــتكافــل والــرعــايــة: "فــكلكم راع وكــلكم 

 .( ١مسؤول عن رعيته"(

فــالــعائــلة جــزء الــرجــل، والــرجــل جــزء الــمجتمع. 

فربطه بجزئه ربط الجزء بالكل حيث ال انفكاك. 

المسألة الثالثة: المقدار الذي يُعىط للفقير: 

إن مـا يسىع إلـيه اإلسالم، إيـصال جـميع أفراده إىل 

مسـتوى الغىن، حىت يـزيـل مـا تسـببه الـفوارق الـطبقية 

من كوارث، وحىت تستقيم الفطرة وتحقق العدالة. 

ولـكنه يُبيق عىل الـمميزات الـشخصية اليت يـتمتع 

١( ) مسند أحمد بن حنبل ج2 ص55 . 
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بـها بـعض األفراد واإلمـكانـيات الـخاصـة اليت ُمـنحوهـا، 

فــــمن زاده هللا بســــطة يف الــــجسم والــــعقل يــــنمي 

اإلسـالم لـديـه هـذه اإلمـكانـات حىت يسّخـرهـا لـصالـح 

مـجتمعه ويُبيق لـه مـا حـققته مـميزاتـه مـن فـضل يف 

الرزق والجاه ضمن إطاره العام. 

والغىن، يف مـفهومـه، هـو مسـتوى الـمعيشة الـذي 

يــكون ســائــًدا يف الــبالد. والــنصوص واضــحة يف هــذا 

المعىن، وهذه بعضها: 

النص األول: 

عـن سـعيد بـن غـزوان عـن أيب عـبد هللا عـليه الّسالم 

قـال: سـألـته كـم يُعىط الـرجـل مـن الـزكـاة؟ قـال: أعـطه 

 .( ١من الزكاة حىت تغنيه(

النص الثاين: 

عـن إسـحاق بـن عـمار عـن أيب الـحسن مـوىس عـليه 

الّسالم: قـال: قـلت لـه: أعيط الرجـل مـن الزكـاة ثـمانـين 

درهــًما؟ قــال: نــعم وزده. قــلت: أعــطيه مــائــة؟ قــال: 

 .( ٢نعم، وأغنه إن قدرت أن تغنيه(

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج6 ص179 ب24 ح5.

٢( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص259 ب24 ح3.
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النص الثالث: 

عـن إسـحاق بـن عـمار قـال: قـلت لـإلمـام جـعفر بـن 

محـمد عـليه الّسـالم: أعيط الـرجـل مـن الـزكـاة مـائـة؟ 

قـال: نـعم! قـلت مـائـتين؟ قـال: نـعم! قـلت: ثـالثـمائـة؟ 

قـــال: نـــعم! قـــلت: أربـــعمائـــة؟ قـــال: نـــعم! قـــلت: 

 .( ١خمسمائة؟ قال: نعم! حىت تغنيه(

النص الرابع: 

عـن أيب بـصير قـال: قـلت أليب عـبد هللا عـليه الّسالم: 

إن شـيًخا مـن أصـحابـنا يـقال لـه عـمر، سـأل عيىس بـن 

أعـين وهـو مـحتاج، فـقال لـه عيىس بـن أعـين: أمـا إن 

عــندي مــن الـزكــاة، ولــكن ال أعــطيك مــنها، فــقال لــه: 

وَلِــمِ؟ فــقال: ألين رأيــتك اشــتريــت لحــًما وتــمرًا. فــقال: 

إنـــما ربـــحت درهـــًما، فـــاشـــتريـــت بـــدانـــقين لحـــًما، 

وبــدانــقين تــمرًا ثــم رجــعت بــدانــقين لــحاجــة. قــال: 

فــوضــع أبــو عــبد هللا عــليه الّســالم يــده عىل جبهــته 

سـاعـة، ثـم رفـع رأسـه ثـم قـال: إن هللا تـعاىل، نـظر يف 

أمـوال األغـنياء، ثـم نـظر يف الـفقراء، فـجعل يف أمـوال 

زادهــم، بىل  األغــنياء مــا يــكتفون بــه، ولــو لــم يــكفهم لـ

١( ) وسائل الشيعة (اإلسالمية) ج6 ص180 ب24 ح7.
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فـليعطه، مـا يـأكـل ويشـرب ويكتيس ويـتزوج ويـتصدق 

 .( ١ويحج (

النص الخامس: 

عـن أيب عـبد هللا عـليه الّسالم سـألـه أبـو بـصير فـقال: 

إن لـنا صـديـًقا ولـه دار تـسوى أربـعة آالف درهـم، ولـه 

جـاريـة، ولـه غـالم يسـتيق عىل الجـمل كـل يـوم مـا بـين 

الـدرهـمين إىل األربـعة سـوى عـلف الجـمل، ولـه عـيال، 

خــَذ ِمــْن الـزَكَـاة؟  قــال: نــعم! قــال: ولــه هــذه 
ْ
َــُه أَْن يَــأ أَل

الـعروض؟ فـقال: يـا أبـا محـمد! فـتأمـرين أن آمـره بـبيع 

زّه ومـسقط رأسـه؟ أو بـبيع خـادمـه الـذي  داره ويه عـ

يـقيه الحـر والـبرد ويـصون وجـهه ووجـه عـيالـه؟ أو آمره 

أن يـبيع غالمـه وَجـَمله وهـو معيشـته وقـوتـه؟ بـل يـأخـذ 

الزـــكاـــة ويه لهـــ حالل، وال يبـــيع داره وال غالمه، وال 

 .( ٢جمله(

النص السادس: 

عـن أيب الـحسن عـليه الّسـالم سـألـه بشـر بـن بـشار، 

قـال: مـا حـّد الـمؤمـن الـذي يُعىط الزكاة؟. قـال: يُعىط 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص289-290 ب41 ح2.

٢( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص236 ب9 ح3.
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 . ( ١المؤمن ثالث آالف. ثم قال : أو عشرة آالف(

هــذه بــعض الــنصوص الــكثيرة الــواردة يف تــعيين 

الــمقدار الــذي يُعىط لــلفقير، ومــن دراســتها جــيًدا، 

تـــتضح الـــغايـــة مـــن الـــعطاء؛ ويه الغىن، بـــدون أن 

تحدد الكمية. 

والغىن، مــفهوم مـرن، يــتفاوت بــين عــصر وعــصر، 

وزمـان وآخــر، خــصوًصــا إذا الحــظنا بــعض الــنصوص 

اليت لـم نـوردهـا، والـقائـلة بـإعـطاء الـفقير حىت يـلحق 

مـن يـعول بـه بـالـناس؛ فـإلـحاقـهم بـالـناس هـو عـيشهم 

بمستوى المعيشة السائدة يف مجتمعهم. 

فـروح الـزكـاة الـواقــعية يه تــأديــة هــذا الــمفهوم؛ 

راد الــمجتمع الــضعفاء إىل مســتوى  والــنهوض بــأفــ

رفــيع، مــتناســب مــع مســتويــات عــامــة الــناس، ومــا 

الفريضة إال لتحقيق هذا المطلب. 

ونـفهم ذلـك بـوضـوح مـن حـديـث أيب عـبد هللا عـليه 

الّسـالم: سـألـه رجـل يف كـم تـجب الـزكـاة مـن الـمال؟ 

فــقال لــه: الــزكــاة الــظاهــرة أم الــباطــنة تــريــد؟ فــقال: 

أريـدهـما جـميًعا! فـقال: [أمـا الـظاهـرة، فيف كـل ألـف 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص249 ب17 ح2.
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خـمسة وعشـرون، وأمـا الـباطـنة فـال تسـتأثـر عىل أخـيك 

 .( ١بما هو أحوج إليه منك] (

فــروح الــزكــاة، يه مــا تــبطن مــن مــعاٍن يــقصد 

تــحقيقها، ويه الــقضاء عىل الــطبقية والــتفاوت بــين 

راد الـمجتمع، فـعدم اسـتئثار الـفرد عىل أخـيه بـما  أفـ

يـكون أحـوج إلـيه مـنه يشـيع عـدالـة رفـيعة المسـتوى، 

يـــندر تـــحقيقها إال مـــن خـــالل اإلســالم الـــنابـــع مـــن 

الــداخــل؛ والــذي يــشعر الــفرد مــعه بــأن مــا يف يــده 

يــجب أن يسخــره لــقضاء حــاجــة أخــيه [ألن األخــّوة 

ًـا لـها]، ويـشعر  ًـا مـن الـمال ومـا جـعل إال صـون أرفـع شـأن

اآلخــر بــأن مــا يف يــد أخــيه لــقضاء حـوائــجه، فــيكون 

أدىع يف نــفسه لــلحفاظ عــليه، وحــب ازديــاده بــين 

يديه. 

ويـــتحقق عـــندهـــا الـــتوازن يف الـــمجتمع، وإزالـــة 

راد، فـــالـــمال للجـــميع وبخـــدمـــة  الـــفوارق بـــين األفــ

الجميع. 

ومـا دون هـذا المسـتوى يـكون مـن ظـاهـر الـزكـاة -

ولــيس مــن روحــها- وهــو مــا يــصل بــالــفقير إىل حــد 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص50 ب7 ح9.
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الغىن. 

فـالـنصوص األول والـثاين والـثالـث تـؤكـد بـأن الـعطاء 

حىت الغىن؛ بـاخـتالف تـعابـير الـسؤال، ووحـدة الـغايـة 

يف الجواب. 

فـالـنص األول يـقول: [أعـطه مـن الزكـاة حىت تـغنيه]، 

وهـو صـريـح يف الـمطلوب مـباشـرة وذلـك ألن الـسائـل 

دخــل إىل مــطلبه مــباشـرة، عــندمــا ســأل: كــم يُُعىط 

الرجل من الزكاة؟. 

أمــا الــنص الــثاين ؛ فــكذلــك صــريــح بــالــعطاء حىت 

الغىن، وفـــرقـــه عـــن األول أن الـــسائـــل أخـــذ يـــتدرج 

بـالـسؤال: [أعيط الـرجـل مـن الـزكـاة ثـمانـين درهـًما؟ 

مـئة؟ إلـخ...] والـجواب بـعد مـوافـقة مقتىض الـسؤال: 

[أغنه!] ويه الغاية من العطاء. 

ونـفس األمـر يف الـنص الـثالـث، مـع اخـتالف تـدرج 

الـسائـل الـمتكرر، فـاخـتصر بـالـجواب الـطريـق اليت ربـما 

تـطول، بـعدمـا تـكرر مـتدرًجـا خـمس مرات، بـأن أعـطه 

حىت تــغنيه فــليس هــناك قــدر مــعين، يــتوقــف عــنده 

الــعطاء، أو رقــم محــدد، وإنــما هــو مــفهوم يــختلف 

مـن ظـرف آلخـر، فـعندمـا يـتحقق الـمفهوم يـتوقـف 
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العطاء. 

رابـــع، فـــفيه ثـــورة عىل الـــمفاهـــيم  أمـــا الـــنص الــ

المتحجرة اليت استقاها بعضهم بطريقته الخاصة. 

فهـل كـانـت هـذه الـفريـضة، تـخّص األمـوات حىت 

عـها إلنـفاقـها  Ñتجهزهـم لـدار اآلخرة؟ ومـا حـاجـة مشـر

يف اآلخـرة -دائـرة اخـتصاصـه سـبحانـه وحـده-؟ ومـا 

عـة لـهم، يف مـكان يـتعذر عىل مـنفقها  Çحـاجـة المشـر

إيصالها لهم وانتفاعهم بها؟. 

فــمن أيــن تســربــت مــفاهــيم حـرمــان مــن يشــتري 

اللحـم والـتمر مـن الزكـاة؟ وهـل شرعـت لشراء األكـفان، 

فـال يسـتحقها إال مـن أصـبح عىل حـافـة قـبره؟ إنـه فـهم 

يســـتديع األلـــم، واألىس، والـــتفكّر الـــطويـــل، وهـــو 

مــداعــاة لــوضــع الــيد عىل الــجبهة والحــزن الــعميق، 

[فــوضــع أبــو عــبد هللا عــليه الّسـالم يــده عىل جبهــته 

ساعة]. 

رأس: إلفـهامـها كـلمة صـريـحة  ثـم يسـتديع رفـع الـ

وواضــحة لجــميع الــناس، إنــها فــريــضة الــمواســاة، 

إنــعاش الــفقير، رفــع مســتواه، كــفايــته، ال بــل غــناه، 

[فـــجعل يف أمـــوال األغـــنياء مـــا يـــكتفون بـــه]، [بىل 
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فـليعطه، مـا يـأكـل ويشرب، ويكتيس ويـتزوج، ويـتصدق 

ويحج]. 

فـالـعطاء مـنها ال يـتوقـف عـند أكـل اللحـم والـتمر، بـل 

راب، ويـزيـد  يـتجاوزه لـكل مـا لـذ وطـاب، مـن أكـل وشـ

عـــنه بـــاالكـــتساء والـــتزويـــج، وهـــذا مـــا يـــضمن كـــل 

مـتطلبات الـفرد لـلحياة واالسـتقرار، ألنـها شرعـت إلزالـة 

الفـــوارق الطـــبقية، وإيجـــاد التـــوازن االجتـــمايع، فال 

تــتوقــف عــند هــذا الحــد، بــل يه ثــورة عــارمــة عىل 

االمــتيازات والــطبقية، وقــوة ضــاغــطة يف اتــجاهــين 

مــتعاكســين لــلتقارب بــين كــل الــفئات يف الــمجتمع، 

رتـبة  فـتفرض يف أمـوال األغـنياء مـا يـرفـع الـفقراء إىل مـ

الغىن. 

فيُعىط الـفقير مـنها [فـوق الـكفايـة] مـا يـتصدق بـه 

ويحج مما يجعله يف صف األغنياء المتصدقين. 

وشــتان مــا بــين مــفهوم الحـرمـان، بســبب دانــقين 

لشراء اللحم، وبين األخذ منها، للحج والتصدق. 

وســيزيــد الــفرق وضــوًحــا بــخصوص هــذه الــناحــية 

فـيما تبّىق مـن الـنصوص. وخـصوًصـا الـنص الـسادس 

الــصادر بــنفس خــصوصــيات الــزمــان والــمكان والــذي 
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يـقول: [يُعىط الـمؤمـن ثـالثـة آالف ثـم قـال أو عشـرة 

آالف]. 

فـبين الحـرمـان بسـبب درهـم واحـد يُشـترى بـثلثيه 

لحـًما وتـمرًا، وبـين إعـطائـه عشـرة آالف ضـعف يـبطل 

ُـحتاج مـعه إىل وقـفة  الـقياس، وتـتعطل الـمفاهـيم، وي

تــأمــل وتــدبــر جــديــدتــين الســتيعاب مــا تــعنيه هــذه 

الــفريــضة عىل الــصعيد العميل، ومــا تـرمــز إلــيه عىل 

الصعيد الروحي. 

والـــنّص الـــخامـــس يـــوضـــح الـــناحـــيتين الـــعملية 

والروحية. ويعالج قضية واقعية:  

رجل صديق: 

- عنده دار تسوى أربعة آالف درهم.  

- وله جارية تسوى من المائتين إىل األلف درهم. 

- له غالم عامل يسوى من المائتين فصاعًدا. 

- لــه جــمل يــعمل عــليه الــغالم ويــدر عــليه يــومــيًا 

أربـــعة دراهـــم صـــافـــية - بـــعد مـــصاريـــف الـــعمل - 

ويسوى الجمل من المائة درهم فصاعًدا. 

- وله عيال. 
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- فهل يأخذ من الزكاة؟ 

فكان الجواب: نعم! 

فـكان تـعجب الـسائـل شـديـًدا! كـيف يـأخـذ مـن الزكاة 

وله كل هذه العروض؟. 

لــنفهم أوالً مــا هــو مــقدار مــالــية الـرجــل يف هــذه 

الـمسألـة، لـنعرف سـبب تـعجب الـسائـل وروحـية الزكـاة 

من التحليل: 

فيف الـسؤال يـملك صـديـقه الـعروض الـمتقدمـة، 

ويه تعادل تقريبًا بين الخمسة والستة آالف درهم. 

وبـــمعدل عـــملتنا الـــمتعارفـــة هـــذه األيــام تـــكون 

مــلكية الــشخص ســتمائــة نــعجة، ألن ثــمن الــنعجة 

عشرة دراهم حسب النص اآليت: 

عــن أيب جــعفر عــليه الّســالم -يف حــديــث زكــاة 

اإلبــل- قــال: وكــل مــن وجــبت عــليه جــذعــة ولــم تــكن 

عـنده، وكـانـت عـنده حـقة دفـعها، ودفـع مـعها شـاتـين 

أو عشــريــن درهــًما (...)  ومــن وجــبت عــليه ابــنة لــبون 

ولـم تـكن عـنده وكـانـت عـنده حـقة دفـعها، وأعـطاه 
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 .( ١المصّدق شاتين بعشرين درهًما (

فنجد أن الشاتين بعشرين درهًما أخًذا أو عطاءً. 

وسـتمائـة شـاة تـعادل يف زمـانـنا مسـتوى جـيًدا يف 

أي نــوع مــن الــعمالت قــدرنــاهــا، فــلذلــك اســتدىع 

االســتهجان مــن الــسائــل ألنــها عــروض كــثيرة فــكيف 

يأخذ بعدها من الزكاة؟ 

أضـف إىل ذلـك بـأن رؤيـة الـناس بـأن مشـتري اللحـم 

بـدانـقين -أي ثـلث درهـم- ال يسـتحق الزكاة، فـكيف مـن 

يملك مئات من آالف األضعاف من أمثاله؟ 

2- الفهم الشريع لمهمة الزكاة 

يــختلف الــفهم الشــريع لــمهمة الـزكــاة عــن فــهم 

المتشــرعــة: فهــي يف اعــتبار الــشارع تــقوم بــأداء دور 

الــمساواة، وتــحقيق الــعدالــة االجــتماعــية، وجــعل 

البشـر طـبقة واحـدة يف مسـتوى الـمعيشة، ال يـفضل 

أحــــدهــــم عىل اآلخــــر إال بــــالــــمميزات الــــشخصية، 

١( ) وسـائـل الشـيعة (آل الـبيت) ج9 ص128 ب13 مـنأبـواب زكـاة األنـعام 
ج1.
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الـموهـوبـة لـه تـكويـنيًا ال تشـريـعيًا، بـما يـعقبها مـن فـضل 

بالرزق. 

أمــا روح الــزكــاة، فهــي الــفريــضة اليت يُــجبر عىل 

تــأديــتها المســتخلف، عــند تخــلفه عــن تــأديــة مــهمة 

االســتخالف، وتــحقيق غــايــتها [ويه عــدم االســتئثار 

عىل األخ بـما هـو أحـوج إلـيه]، فـتقوم الـفريـضة بـتأديـة 

هــذا الــدور يف الحــدود الــممكنة، ألن الــمال مــال هللا 

جــعل خـواتــيمه يف األرض لــصالــح عــباده، فــال فــضل 

لمجتنيه إال فضل الوسيط يف إيصال ما اؤتمن عليه. 

[فـالزكـاة يه مـال الـفقير يـتصرف بـها كـيف يـشاء يف 

طـريـق الغىن والـتوسـعة عىل نـفسه بـدون مـعارض أو 

منتقد]. 

عـن سـماعـه عـن أيب عـبد هللا عـليه الّسـالم قـال: إذا 

زكـاة فهـي كـمالـه يـصنع بـها مـا يـشاء (...)  أخـذ الرجـل الـ

فـقلت: يـتزوج بـها ويـحج مـنها؟ فـقال: نـعم. يه مـالـه. 

قـلت: فهـل يـؤجـر الـفقير إذا حـج مـن الزكـاة، كـما يـؤجـر 

 .( ١الغين صاحب المال؟ قال: نعم(

فـالـمهمة الـواقـعية، والـروح الـحقيقية لـلزكـاة، يه 

١( ) وسائل الشيعة (آل البيت) ج9 ص289 ب41 ح1 .
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إزالـة الـطبقية واإلثرة الـمالـية، مـن الـمجتمع والـنهوض 

بـالـفقير إىل أعىل المسـتويـات المعيشـية لـيتصرف عـن 

غىن، بــالــتزوج والــحج والــتصدق وكــل الــمميزات اليت 

يــتمتع بــها أثــريــاء الــمجتمع ولــه نــفس أجـرهــم فــيما 

يعيط ويهب. 

ومـن هـذه الـناحـية رأيـنا أن جـواب اإلمـام كـان عىل 

وَل، بــنعم.  وأردفــها عــليه الّسـالم 
ُ
الــمسائــل الــثالث األ

بـ"أغـنه" أو "حىت تـغنيه"، واسـتنكر عىل مـن اسـتعظم 

الًمـا وجـمالً)  زكـاة (لـمن يـملك دارًا وجـاريـة وغـ إعـطاء الـ

يف الــنص الــخامــس عــندمــا قــال الــسائــل "ولــه هــذه 

العروض" استهجانًا إلعطائه؟. 

فـأجـابـه اإلمـام بـأعـظم مـن اسـتهجانـه وبـأشـد مـا 

يكون بقول: "يا أبا محمد! فتأمرين". 

بــالــًغا بــإجــابــته ذروة األدب والــكمال -يف تــكنيته- 

وغـــايـــة االســـتهجان يف اســـتنكاره لـــمقولـــته: بـــقولـــه 

ُـعيد ذلـك حـكمة وعـلة إنـكاره  "فـتأمرين" ومـوضـًحا لـه ب

عــليه مــا صــدر عــنه، ومــفهًما إيــاه كــنه الــزكــاة وعــلة 

التشريع. 

فتفسـير قـولـك: "ولـه هـذه الـعروض" بـأنـه ينبيغ لـه 
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أن يســـتغين عـــنها أو بـــعضها ويـــعتاش بـــأثـــمانـــها، 

فـعماذا يسـتغين؟ "فـتأمرين أن آمره بـبيع داره؟" ويه 

عـزه ومـسقط رأسـه ولـله الـعزة ولـلمؤمـنين. وقـد مـر 

معنا: من أذل يل وليًا فقد أرصد يل بالمحاربة. 

والـزكـاة ليسـت إلنـقاذ اإلنـسان مـن الـموت إنـما يه 

الــنماء، والــنماء والــتنمية: االنــتقال دائــًما إىل األحــسن 

واألفضل. فأين هذا من بيع داره؟!. 

أم يسـتغين عـن خادمـه؟ فـآمره بـبيعه! وهـذا يـقوم 

بـشؤونـه، ويـصون وجـهه، ويـحفظ عـيالـه، ويـقيه الحـر 

والـبرد. فهـل مـن اإلحـسان إلـيه ونـماء حـالـه تجـريـده 

مــنه حىت يــعتاش ويــتدّىن مســتواه وتــزيــد الــفوارق 

وتتوسع الطبقية والمستويات يف المجتمع؟ 

أم آمـــره بــــبيع غـــالمــــه وجــــمله ، وأطــــلب إلــــيه 

االسـتغناء عـنهما ، وفـيهما معيشـته وُقـْوتُـه الـيومـي. 

فـإذا فـقدهـما جـلس يـتكفف الـناس،  وهـبطنا بمسـتواه 

إىل الـصفر، وجـعلناه كَـالÕ عىل الـمجتمع الـذي نـريـد 

إنعاشه وإزالة جميع الظواهر المرضية من صفوفه. 

والــزكـــاة مسخــرة يف هـــذا االتـــجاه، ومـــفروضـــة 

إليــجاد هــذا الــمناخ يف حــياة البشــر، ولـرفــع مســتوى 
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الـمعيشة إىل أسـمى الـمراتـب، فـيأخـذ مـنها، ويه لـه 

حالل، وال يبيع شيئًا من عروضه. 

بـل حـقيقتها، أكـبر مـما يف أفـكار المتشـرعـة بـكثير، 

كـما جـاء يف الـنص الـسادس: قـال عـليه الّسالم: "يعىط 

المؤمن ثالثة آالف أو عشرة آالف". 

فـاإلعـطاء غـير المحـدود والـمردد بـين الـثالثـة آالف 

وأكـثر مـن ثـالثـة أضـعافـها -دفـعة واحـدة-، وخـصوًصـا 

مـع مـقارنـتها بـأسـئلة المتشـرعـة "أعيط الـرجـل مـن 

الزكـاة ثـمانـين درهـًما" وهـو يسـتكثرهـا ، واآلخـر يسـتكثر 

عـليه بـثلث درهـم لحـًما. ويـقفز الرقـم فـجأة إىل عشرة 

آالف ضــعف عــما يف أذهــانــهم وال يــتوقــف عــندهــا، 

مــما يــدل عىل الـروحــية اليت أعــدت الـزكـاة إلنــمائــها، 

والمستوى الذي يراد من تداولها تحقيقه. 

والرقـم قـد يـقفز فـجأة إىل ثـالثـة أضـعافـه مرة أخرى 

وأخـرى حسـبما يـكون مسـتوى الـمعيشة واألشـخاص. 

رًا، وارتـفاعـه دفـعة بهـذه الـمضاعـفة، دلـيل  فـتركـه حـ

عىل مــرونــته الســتيعاب كــل الــحاالت مــهما كــانــت 

مستعصية. 

ولـو وقـفنا عـنده يف زمـن صـدوره لـهالـنا مـا يشـتمل 
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عــليه، فعشــرة آالف درهــم عــبارة عــن ألــف نــعجة، 

تعىط دفــعة واحــدة لــشخص واحــد ولــمدة ســنة. 

فـماذا تعين؟ تعين: غىن الـدهـر. الـذي يـريـده اإلسـالم 

أن يسود مجتمعه. 

فـنماؤهـا يه الزكـاة الـحقيقية واليت تيف بـحاجـيات 

مـتلقيها، ويه الـزكـاة الـواقـعية، والـمفهوم الحقييق 

لـمعناهـا -أي الـنمو- وهـكذا يـنمو الـمجتمع اإلسالمـي 

يف مستوى من الرفاهية والغىن، والتكافل والتضامن. 
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(تعليق) 

 ســــمعت مــــساء الــــيوم الخــــميس 20 آب 1981 

تـوجـيًها مـن السـلطات الـمغربـية إىل الـشعب الـمغريب 

بــتوفــير اســتهالك الــلحوم يف عــيد األضــحى الــمبارك 

الـقادم، حـيث يـضحي الـشعب الـمغريب بـما يـزيـد عىل 

ثـالثـة مـاليـين رأس غـنم تـبلغ قـيمتها ثـالثـمائـة مـليون 

دوالرٍ أميريك. 

وذلـك بسـبب الـجفاف الـذي أصـاب الـمغرب هـذه 

الـــسنة وأنـــقص الـــثروة الـــحيوانـــية مـــما ســـيضطر 

الســـلطات -إذا مـــارس الـــشعب عـــادتـــه بـــاألضـــحية 

كــالــسابــق- إىل اســتيراد الــلحوم مــن الــخارج النــتهاء 

السنة الحالية. 

وهـذا يعيط فـكرة عـن الـممارسـات اإلسـالمـية لـو 

طـبقت كـما أراد لـها الـشارع بـوجهـتها الـصحيحة، فـإن 

مـبلغ ثـالثـمائـة مـليون دوالر تـنفق يف يـوم واحـد عىل 

األضـحية المسـتحبة وإلطـعام الـفقير بـالـخصوص لـو 

أنـفقت يف سـبيله إليـجاد مـورد ثـابـت لـه لـكان نـتاجـها 

يـرفــع الــفقير إىل مســتوى األغــنياء ولحــل أزمــة كــبيرة 
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مما يعانيه الفقراء من حرمان وتشرد. 

3- إصالح مفاهيم خاطئة عن الزكاة 

مـن مجـموع الـنصوص الـمتقدمـة (ومـا لـم نـذكـره) 

عـن الزكـاة قـد يسـتفاد أن الـفهم الـعريف عـنها، هـو رفـع 

الـحاجـة الـملحة عـن الـفقير، وبـعبارة أخـرى هـو إنـقاذه 

من الموت فقط. 

وهــذا يــنايف مــفهومــها الحقييق، ومــا تــضمنته 

الـــنصوص عـــنها، فـــإن لـــفظها مـــعناه الـــنماء، فـــأيـــن 

التنمية من إنقاذ اإلنسان من الموت؟ 

ولــعل ذلــك تــأّىت مــن دعــوة الشــريــعة لــلزهــد يف 

الــدنــيا، فــطبقت األمــور يف غــير مــواردهــا، وأعــطيت 

عكس مفاهيمها. 

فـالزهـد يف الـدنـيا، أن ال تـملكك وتـصبح أسـيراً لـديـها، 

وليس الزهد أن ال تملك الدنيا. 

ـــــِتيَ أَخْــــــَرجَ لِـــــِعبَاِدهِ  {قُــــــْل مَــــــْن حَـــــــرََّم ِزيـــــنََة اهللِّ الّـَ
  ( ١َواْلطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّزْقِ}(

١( ) األعراف 32 .
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 فزينة هللا أخرجها لعبادة ليتزينوا بها ال ليُحرَموها. 

والــطيبات مــن الــرزق، أخــرجــها لــهم لــيأكــلوهــا، 

ويسـتمتعوا بـها، ال ليخـلفوهـا. فـزيـنة هللا والـطيبات مـن 

الـرزق، خـالـصة لـلذيـن آمـنوا يف الـدنـيا، ألنـهم أحـق بـها، 

فــإذا حـرمــوهــا بــمنع مــانــع أو تــعدي مــتعٍد، بــعدم 

تـأديـتها، فهـي خـالـصة لـهم يـوم الـقيامـة ال يـشاركـهم بـها 

غيرهم. 

فـليس مـن شـأن هللا، أن يحرم عـباده الـمؤمـنين خـير 

مـا أخـرج لـهم مـن زيـنة وطـيبات، فـهو سـبحانـه سّخرهـا 

ًــا لــيضعوهــا مـواضــعها، ويــصرفــوهــا يف  لــهم امــتحان

مصارفها، فمن تعدى حدود هللا كان هالكه عن بينة. 

فاـلدـنيـا إذا أقبـلت، كاـن أحقـ النـاس بهـا أخيـارهاـ ال 

فــجارهــا، ألنــهم يــقيمون وجــوهــهم لــلديــن حــنيًفا، 

ويحققون الفطرة. 

نـعم ربـما -أو كـثيراً- مـا يبتيل هللا الـمؤمـن بـالـفقر، 

لــيمتحن صــبره ويجــزيــه عــليه، ولــكن الــفقر لــيس مــن 

صـفات الـمؤمـن الـمالزمـة لـه، فـهو أعـز وأكـرم عىل هللا 

مـن ذلـك، ويظهـر فـضله وكرامـته بـصبره عىل امـتحان 

من يحب، وإذا أحب هللا عبداً ابتاله. 
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وقـد يحـلو لـدعـاة التحـلل، أن يـصّوروا الـفقر مـالزًمـا 

لإليمان، ليبعدوا ضعفاء الفكر عنه. 

وبـإعـطائـنا نـظرة عـن مـلك سـليمان بـن داود عـليه 

الّسـالم، يظهـر لـنا مـا لـلمؤمـنين عـند ربـهم يف الـدنـيا 

واآلخرة. 

فــأول األشــياء اليت كــان يــتمتع بــها ســليمان عــليه 

الّسـالم، اإليـمان الـقوي والـعلم الـذي فـاق إيـمان وعـلم 

كثير من المؤمنين.  

{َولَـــَقْد آتَــيْنَا َداُووَد َوسُـــــَليَْماَن عِـــْلماً َوقَـــاال اْلحَــــْمدُ 
. ( َلنَا َعَلى َكِثيٍر مِّْن ِعبَاِدِه امْلُؤِْمِننَي }( ١هللَِِّ الَِّذي فَضَّ

وثـانـيها هـدايـة الـعلم لـه لـيؤوب إىل ربـه ويـعود إلـيه 

يف كل حاالته  

ـُه أَوَّاٌب} {َوَوهَـــبْنَا لِـــَداُووَد سُـــــَليَْماَن نِـــْعَم الْـــَعبُْد إِنّـَ
.( )٢

خـصوًصـا يف حـاالت الـسعادة والـخير، اليت ينىس 

الــناس بــها ربــهم، بــينما هــو يــعود إلــيه، لــيطلب مــنه 

المزيد، يؤدي شكر الموجود. فيقول: 

١( ) النمل : 15.

٢( ) ص30 .
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{قَـاَل رَبِّ اغْـِفْر لِـي َوهَــْب لِـي مُـْلكاً ال يَـنبَِغي أِلَحَـــدٍ 
.( اُب}( ١مِّْن بَْعِدي إِنََّك أَنَت اْلوَهَّ

فيستجيب له ربه لقدرته عىل كل يشء. 

وثـالـثها: جـريان الـريـح بـأمره يف كـل حـاالتـها فـال فرق 

عــنده يف إنــجاز مــهمته بــين حــسن األحـوال الــجويــة 

ورداءتها، فالريح العاصفة بأمره والرخوة رهن إشارته  

ـــرْنَــا لَـــُه الـــرِّيـــحَ تَجْــــِري بِـــأَمْـــرِِه رُخَـــاء حَــــيْثُ  {فََسخّـَ
. ( ٢أََصاَب}(

. ( ٣{َولُِسَليَْماَن الرِّيحَ َعاِصفًَة تَْجِري ِبأَْمرِِه}(

( ٤{ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر}(

١( ) ص35 .

٢( ) النمل : 15.

٣( ) النمل : 15.

٤( ) سبأ : 12 .
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 فيف كــل يــوم يــقطع بــها مــسافــة شهــريــن مــن 

المسير. 

ورابعها: كان يتميّز ويتمتع بما سّخر هللا له. 

يَاطِــنَي كُــلَّ بَـنَّاء َوغَـوَّاٍص * َوآخَـِريـَن مُـَقرَّنِـنيَ  {َوالـشَّ
. ( ١ِفي األَْصفَاِد}(

فــكل أنــواع الشــياطــين، تــعمل تــحت إمــرتــه عىل 

اخـتالف اخـتصاصـاتـهم ومـهارتـهم، مـما يعجـز عـنه 

البشـر، فـمنهم الـبنّاؤون الـذي يـجيدون فـن الـهندسـة 

والــعمران، ومــنهم الــغواصــون الــذيــن يســتخرجــون 

الـآلىلء والحـيل والـكنوز، -وأفـضل مـا يـتزيّـن بـه اإلنـسان: 

يف بـنائـه وصـدره-، ومـنهم مـقرنـون بـاألصـفاد يـعملون 

األعمال الشاقة ويؤدون المهمات الصعبة. 

وخامسها: 

 {يَـا أَيّـَُها الـنَّاُس عُـلِّْمنَا َمنِطقَ الـطَّيِْر َوأُوتِـينَا مِـن 
 ( ٢ُكلِّ َشيٍْء}(

. 38 -37 ( )١

٢( ) النمل : 16 .
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فـمنطق الـطير كـان يـعرفـه، وبـه كـان يـأمـره، وكـانـت 

الــطيور بــإمـرتــه، تــكتشف لــه مــا يــطلبه مــنها، ألن لــها 

خـبرات لـم تـكن لـغيرهـا، فـكانـت تـضعها تـحت تـصرفـه، 

فكان يصرفها مىت يريد ويجمعها مىت شاء. 

{َوُحشِــــــَر لِسُـــــــَليَْماَن جُــــــنُوُدهُ مِـــــَن الْــــِجنِّ َواإِلنــــسِ 
. ( ١َوالطَّيِْر}(

. ( ٢{َهذَا َعطَاُؤنَا فَاْمنُنْ أَْو أَْمِسْك ِبَغيِْر ِحَساٍب}(

فمنÇ واختار أفضل الخيارين، ففاز بأبىق الدارين. 

. ( ٣{َوإِنَّ َلُه ِعنَدنَا َلزُْلفَى َوُحْسَن َمآٍب}(

لـقد وصـل سـليمان، عـليه أفـضل الـصالة والسـالم، 

إىل مــنيته، وبــلغ غــايــته فــيما دعــا بــه ربــه، مــن الــملك 

الـذي ال ينبيغ ألحـد مـن بـعده ولـم نـعلم مـنذ يـومـه 

١( ) النمل : 15.

٢( ) النمل : 15.

٣( ) ص40 .
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بـل مـنذ خـلق البشـريـة وحىت يـومـنا هـذا، أحـداً تـمكن 

مـن بـلوغ مـلكه. ومـعه بـلغ أعىل الـمراتـب يف الـقرب 

من هللا، والتنعم باآلخرة، وتميّز باإليمان يف الدنيا. 

فظهـر أن اإليـمان يـجتمع مـع الغىن. فـملك نـصاب 

زكـاة ال يخـرج الـمالـك عـن  مـن كـل صـنف مـن أصـناف الـ

الـفقر بـالـمفهوم اإلسـالمـي، طـالـما أنـه لـم يـتوصـل إىل 

حـد الـكفايـة، ألنـها الحـد الـفاصـل بـين الـفقر والغىن، أي 

بــين االســتحقاق لــلزكــاة وعــدمــه. وإن كــان الــمفهوم 

العريف أو مفهوم المتشرعة يختلف عن ذلك. 
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